
 

 

 י"ב אב תשפ"ב
 2022אוגוסט  09

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  03/08/2022תאריך:  2-22-0014ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 יפו –תל אביב  69 בבנין העירייה , רח' אבן גבירול 12באולם ההנהלה בקומה 
 09:45הישיבה נפתחה בשעה: 

עו"ד ליאור שפירא, זבולון אלחנן, אופירה  -מ"מ יו"ר הוועדה המקומית בנוכחות החברים: 
 יוחנן וולק, חן אריאלי.

 
מסמך זה משקף את ההחלטות שהוועדה קיבלה בישיבתה, ואותן בלבד. פרוטוקול הדיון המלא יפורסם רק לאחר שיאושר 

 . מובהר כי מועדים שנקבעו בחוק או בתקנות או בגוף ההחלטה, מתייחסים למסמך זהבוועדה
 

 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

שימוש חורג/שימוש חורג  היימן אורן א53דבורה הנביאה  א0870-053 22-0478 1
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

1 

 2 תוספות בניה/בריכת שחיה זוהר אור 7שניצר שמואל  2354-007 22-0683 2
 4 רה/קוטג'בניה חדשה/בניין די נתנאל שי 33אבנר  0890-033 22-0910 3
 6 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' וינברג עודד א31אוגרית  0815-031 22-0652 4
בניה חדשה/בניין מגורים לא  קנצפולסקי אמור 7אליהו מפרארה  0837-007 22-0711 5

 מ'( 13גבוה )עד 
8 

 10 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' שבח משה 135קרן קיימת לישראל  1257-135 22-0975 6
 12 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' כהן שאול 88הגולן  0914-088 22-0728 7
שינויים/שינוי ללא תוספת  וימן אבנר 50רדינג  0984-050 22-0510 8

 שטח/חזית
14 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  א.ל.פ. נכסים בע"מ א20טרומפלדור  א0084-020 22-0355 9
 38תמ"א 

15 

תוספות בניה/תוספות בניה  לוי ענת 10אנה מ 0330-010 22-0409 10
 שונות )כולל קומת קרקע(

17 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  רואימי חן 7נתן החכם  0293-002 22-0407 11
 38תמ"א 

18 

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  יעז יזמות ובניה 10הלסינקי  0505-010 22-0829 12
38 

20 

בת"א  19בית ברחוב פייבל ה 19פייבל  0524-019 22-0854 13
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א 
38 

23 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  ת"א בע"מ 5בן יהודה  5בן יהודה  0025-005 22-0827 14
 38תמ"א 

26 

תוספות בניה/תוספות בניה  גולדשטיין גדעון 40נחלת בנימין  0003-040 22-0453 15
 שונות )כולל קומת קרקע(

28 

תוספות בניה/תוספת בניה או  יצחק גילית 8לילינבלום  0007-008 22-0483 16
 קומות )לא בק"ק(

30 

תוספות בניה/תוספות בניה  יעקב פרשלטין 118אחד העם  0011-118 19-1105 17
 שונות )כולל קומת קרקע(

32 

שימוש חורג/שימוש חורג  רובננקו יעקב 87אלנבי  0004-087 22-0369 18
 למגורים

35 

שינויים/פיצול/אחוד/תוספת  בן משה ראובן 11לפין  0372-011 22-0439 19
 יח"ד

36 

תוספות בניה/תוספות בניה  חכם אברהם 10לוחמי גליפולי  0647-010 22-0434 20
 שונות )כולל קומת קרקע(

37 

תוספות בניה/חדר על הגג/עליית  תמם גיל 31סרלין יוסף  0460-130 22-0441 21
( מעל בניין קיים 1ג' או ג'גג )לפי 
 בהיתר

38 

תוספות בניה/חדר על הגג/עליית  חגי דוד 31סרלין יוסף  0460-130 22-0442 22
( מעל בניין קיים 1גג )לפי ג' או ג'

 בהיתר

39 

תוספות בניה/תוספות בניה  גלוק נתן א12צויפל  0778-023 22-0399 23
 שונות )כולל קומת קרקע(

40 

תוספות בניה/תוספות בניה  ארביב יצחק 7החרמון  0449-007 22-0539 24
 שונות )כולל קומת קרקע(

42 



 

 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

גרופית הנדסה אזרחית  7פרזון  1029-005 22-0523 25
 ועבודות ציבוריות בע"מ

תוספות בניה/תוספת מעלית 
 חיצונית/פנימית

44 

ן מגורים לא בניה חדשה/בניי חברת נתנאל גרופ בע"מ 133קדם  3060-133 22-0366 26
 מ'( 13גבוה )עד 

45 

מלונאות אפריקה ישראל  1נמל יפו  3729-001 22-0752 27
 בע"מ

 47 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון

 
אביב יפו. החוק מאפשר לכל אחד מחברי -החלטות אלה התקבלו בוועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל

לדיון נוסף במליאת הוועדה,  לדרוש כי אחת או יותר מהחלטות בקובץ זה תובאהוועדה או הנציגים בעלי הדעה המייעצת 
את יוזו תהיה רשאית לקבל החלטה שונה. לעת פרסום ההחלטות להלן, לא ידוע עדין אם הוגשה או תוגש בקשה לדיון במל

 .הוועדה



 י"ב אב תשפ"ב
 2022אוגוסט  09

 

 

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  03/08/2022תאריך:  2-22-0014ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 תל 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו –אביב 
 

    השתתפו ה"ה:
מ"מ ראש העירייה יו"ר ועדת  דורון ספיר, עו"ד חברי הועדה:

 המשנה לתכנון ובניה
 ע"י מ"מ ליאור שפירא.

מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 
 יו"ר מועצת העיר

 50לא נכח בבקשה ברדינג 

  יהסגנית ראש העירי חן אריאלי 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

    נעדרו ה"ה:
  חבר מועצה אסף הראל חברי הועדה:

  חבר מועצה רועי אלקבץ 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  הסגנית ראש העירי ציפי ברנד פרנק 
  סגנית ראש העיריה מיטל להבי 
    

 ע"י מ"מ הלל הלמן מהנדס העיר/מזכיר הועדה אדר' אודי כרמלי נכחו ה"ה:
  מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה אדר' הלל הלמן 
  מנהלת מכון הרישוי איריס גלאי 
-עו"ד הראלה אברהם 

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מנהל מחלקת רישוי בניה אדר' מאיר אלואיל 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' פרידה פיירשטיין 
  מהנדסת רישוי בכירה אלנה דוידזון 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' מרגריטה גלוזמן 
  מהנדס רישוי בכיר אינג' מאיר טטרו 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' יבגניה פלוטקין 
  יין עירמזכיר ועדת בנ עו"ד פרדי בן צור 
    

  מרכזת הועדה עו"ד שרון אלזסר מרכז הועדה:
  ע. בכירה למרכזת הועדה לימור קנדיל 
  ע. מרכזת הועדה וקלדנית הועדה רחלי קריספל 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 1עמ'   22-0478  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 40ר אוסקר א שינדל 53דבורה הנביאה 

 
 

 905חלקה:    6623 גוש:  22-0478 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 24/03/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: א0870-053 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 636 שטח: 202100235 בקשת מידע:
   14/03/2021 תא' מסירת מידע:

 
 היימן אורן מבקש הבקשה:

 6930205יפו  -, תל אביב  40שינדלר אוסקר 
 

 נבון גבריאל עורך הבקשה:
 6311504יפו  -, תל אביב  205דיזנגוף 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

(: חדר משחקים וחדר התעמלות שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף
משותף של דיירי הבניין. קיימת הסכמת כל דיירי הבניין בתקנות בית משותף, שימוש מבוקש: משרד לניהול של עמותה, 

שנים, שטח  5, תקופת שימוש חורג: 1-יבוא, שימוש חורג בקומה מספר:  -משרד עיצוב אתרים אינטרנט, משרד ליצוא 
 , למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 182.8השימוש החורג )מ"ר(: 

 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ולדון לבקשת המחלקה המשפטית.לשוב 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 2עמ'   22-0683  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 16אה קדושי השו 7שניצר שמואל 

 
 

 475חלקה:    6632 גוש:  22-0683 בקשה מספר: 
 צוקי אביב שכונה: 03/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/בריכת שחיה סיווג: 2354-007 תיק בניין:
 מ"ר 4168 שטח: 202100827 בקשת מידע:

   21/06/2021 תא' מסירת מידע:
 

 זוהר אור מבקש הבקשה:
 6958442יפו  -, תל אביב  13יהו ברלין אל

 
 מסורי ענת עורך הבקשה:

 64956יפו  -, תל אביב  1צייטלין 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
על ידי שינויים במחיצות  0632.-21מבוקשים שינויים פנימיים: מבוקשים שינויים פנימיים בדירת גג קיימת בהיתר 

יים במרפסת גג קיימת בהעתר על ידי הוספת בריכה בשילוב במת דק מסביבה, ופרגולה, הפנימיות., תוספת אחרת: שינו
 הצמודה לדירת הגג., שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 

 
, חומר הפרגולה: חומר קל אלומניות/עץ/פלדה, הדירה, 50.63בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, שטח פרגולה )מ"ר(: 

, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 2017מת בהיתר משנת: לרבות הבנייה על הגג קיי
28.32 , 

 
 
 

 11.25, גודל: 11.25בריכה: קומה: גג, מיקום: מרפסת גג, נפח )מ"ק(: 
 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 את הבקשה להקמת בריכת שחיה לא מקורה עם חדר מכונות במרפסת גג עבור דירה הקיימת בקומה העליונהלאשר 
פרגולות מחומר קל על  2הקמת בניית מעקה בטיחותי וחדר מכונות צמודים לה, הקמת דק עץ ליד הבריכה ו(, 7)קומה 

 , כהקלה ל:7מרפסת הגג הצמודה לדירה בקומה 
 לא מקורה בבית משותף, הקמת בריכה שחייה פרטית-

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם  . 1

 נדרש לפי דין
יים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחב . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 (" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר

 
 ערותה

 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ואינו מקנה אישור לכל בניה אחרת בבניין ו/או במגרש.
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

 רישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הד
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 3עמ'   22-0683  

 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 4עמ'   22-0910  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 33אבנר 

 
 

 291חלקה:    6336 גוש:  22-0910 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 08/06/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0890-033 תיק בניין:
 מ"ר 576 שטח: 202200094 בקשת מידע:

   28/02/2022 תא' מסירת מידע:
 

 נתנאל שי מבקש הבקשה:
 6918476יפו  -, תל אביב  2 2369

 
 בן יוסף נורית עורך הבקשה:

 7405718, נס ציונה  12בוקסר אהרון 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 301.17, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 לל ממ"ד מחסן וחדר כביסה וחדר כושר, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, אחר: מרתף שטח נילווה למגורים הכו

 
 , 1, כמות יח"ד מבוקשות: 2בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 בניה בגג שטוח,  65% 1ג-על הגג: חדרי יציאה, אחר: בניה על הגג בהתאם ל

 
 , 2: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: בריכת שחיה ומוסך חניה לשני רכבים אחד אחרי השני, כמות מקומות חניה

 
 פירוט נוסף: תוספת בריכה בחצר, מחסן כמבנה עזר במרווח הצדדי, ריכוז של מתקני התשתית ) מים, חשמל, גז(

 

 3: החלטה מספר  ההחלטה
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הריסת מבנה קיים בן קומה אחת עבור יח"ד אחת לרבות מחסן בחצר, והקמת מבנה, בן קומה לאשר את הבקשה ל

ומוסך חנייה  וחדר יציאה בגג מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'( עם בריכת שחייה לא מקורה בחזית אחורית
 מקומות חנייה )זה לאחר זה( 2במרווח קדמי עבור 

 כולל ההקלות הבאות:
 ( 8.9%מ"ר ) 51.6העברת שטחים המותרים מקומה א' לקומת הקרקע בשיעור של  .1
 מ' המותרים לפי תקנות החוק; 1.50מ' במקום  3.29הקמת גדר בגבול מגרש אחורי מזרחי בגובה  .2
מ"ר המותרים וברוחב  10מ"ר במקום  16.87במרווח הצדי  הדרומי בשטח של הקמת חצר מונמכת  .3

 מ' המותרים. 1.50מ' במקום  2.48של 
 מ"ר המותרים.  10מ"ר במקום  17.38הקמת חצר מונמכת בשטח של  .4
 מ' המותרים לפי תקנות החוק.  1.50מ' במקום  2.00הקמת גדר בגבול מגרש צידי דרומי בגובה   .5
 מ' המותרים לפי תקנות החוק. 1.50מ' במקום  2.10מת גדר בגבול מגרש צידי צפוני בגובה הק .6
מ"ר  124.74מ"ר שמתוכנן במרתף  מעבר ל  12-הגדלת שטח המרתף על חשבון שטח הממ"ד בכ .7

 המותרים לפי התב"ע .
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם  . 1

 נדרש לפי דין
נערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים ש . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 .       תשלום אגרות והיטלים3

 תנאים בהיתר



 5עמ' 
22-00094      22-0910     0890-033   

 

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
יתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וח . 2

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים.  בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 3970.50תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 להתחלת עבודותתנאים 
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 1

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
ן יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיו . 2

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  אגרונום/מומחה . 3

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 
טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 שלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות ל

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 31אוגרית 

 
 

 265חלקה:    6627 גוש:  22-0652 : בקשה מספר
 תל ברוך שכונה: 28/04/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0815-031 תיק בניין:
 מ"ר 947 שטח: 202100187 בקשת מידע:

   04/03/2021 תא' מסירת מידע:
 

 וינברג עודד מבקש הבקשה:
 6901631יפו  - א, תל אביב31אוגרית 

 מ.מ.י 
 6701201יפו  -, תל אביב  125בגין מנחם 

 וינברג עדי 
 6901631יפו  -א, תל אביב 31אוגרית 

 
 יניב אושרי עורך הבקשה:

 0ב, רמת השרון 65סוקולוב 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 211.3, שטח הריסה )מ"ר(: 1ש(: מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגר

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, חדרי עזר, 

 
 על הגג: קולטי שמש, 

 
 , 2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 

 
 העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם  2מזרחי( והקמת בניין חדש בן -את הבקשה להריסת בית קיים דו קומתי בתוך המגרש )בחלקו הצפוןלאשר 

 חדר יציאה אל הגג, מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'( בקיר משותף, כולל ההקלות הבאות:
 משטח המגרש(. 5.92%מ"ר )  28.4הקלה יחסית המהווים  %6  .1
 מ'(. 0.40מ' )  4הבניין הצידי של  מקו 10%חריגה של  .2
 מ"ר המותרים. 10מ"ר לעומת  20-מ' המותרים, ובשטח של כ 1.50מ' לעומת  1.70-הגדלת חצר מונמכת עד ל .3
 ביטול נסיגה מקו החזית הקדמי עבור הקמת מעלית. .4

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם  . 1
 נדרש לפי דין

דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2
 נערכו שינויים מרחביים

 דת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמי . 3
 על אי פיצול הדירה. 27הצגת מפרט תקנה  . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי מעלית.בעל ההיתר אחראי לכך  . 2
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 3
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 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 
 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 ₪. 2449.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 1

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה )לפני כריתת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט  . 2

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבאתר העירוני בקישור: 
 

 תנאים לתעודת גמר
 גוןאישור מכון הרישוי לפתרון המי . 1
 על אי פיצול הדירה 27רישום תקנה  . 2
 אישור שבוצעה הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 3
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 ושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים ה
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 
 
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 ות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבוד
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 7אליהו מפרארה 

 
 

 434חלקה:    6637 גוש:  22-0711 ספר: בקשה מ
 נוה דן שכונה: 09/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0837-007 תיק בניין:
 מ"ר 710 שטח: 202100562 בקשת מידע:

   12/05/2021 תא' מסירת מידע:
 

 קנצפולסקי אמור מבקש הבקשה:
 6937946יפו  -, תל אביב  4וזנבלום הרצל ד"ר ר

 
 מור מאירה עורך הבקשה:

 62158יפו  -, תל אביב  1גור יהודה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 139.64, שטח הריסה )מ"ר(: 2מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 חסן, אחר: חניה, במרתפים: מספר מרתפים, מ

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, 

 
 , 5, כמות יח"ד מבוקשות: 4בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: פרגולה, 

 
 , 1.5בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

 
 ל צובר קייםהעבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה ש

 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 שר את הבקשה שכן:לא לא

 לא ניתן לאשר דירה נוספת על גג הבניין כאשר בקומה העליונה )קומה ב'( מתוכננת דירה אחת בלבד,  .1
לעניין בנייה בו זמנית  27/05/2018ולחוות דעת היועצת המשפטית לוועדה המקומית מיום  1הנ"ל בניגוד לתוכנית ג

 אייל דוידי נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה  1132/1018והחלטת ועדת ערר /בתיק ערר תא/ 1מכוח תוכנית ג
 יפו ואח';-תל אביב

  1מ'( והנ"ל בניגוד להוראות תכ' ג/ 3גובה קומת הגג חורג מהמותר )כגובה קומה טיפוסית ולא יעלה על  .2
 ולא מבוקש כהקלה;

 ; 1תכ' ג/משטח הגג (  והנ"ל בניגוד להוראות  1/3שטח הפרגולה חורג מהשטח המותר )  .3

 מ', הנ"ל בניגוד להנחיות מרחביות 3.62-לא ניתן לאשר הגבהת מפלס הכניסה  כלפי מפלס הרחוב  ב .4
 ותקנות החוק;

מ', מוצעת כניסה ישירה ממפלס הרחוב למפלס המרתף,  3.62-כתוצאה מהגבהת מפלס הכניסה כלפי הרחוב  ב .5
החלה על המקום ובניגוד לתב"ע לעניין מספר קומות  1ע/והמרתף כולו בולט כלפי הרחוב בניגוד להוראות תכ' 

 המותר על המגרש; 

 קו הקרקע הטבעי סומן לא נכון ובצורה מטעה; .6

 ;1שטח נלווה בקומת המרתף לדירות הגן חורג מהמותר, בניגוד להוראות תכ' ע'/ .7
 ;1מ"ר(, בניגוד להוראות תכ' ע/ 12שטח המחסנים הדירתיים חורג מהמותר ) .8
 נספח התנועה אינו תואם את התכניות; .9

 קיים סירוב מכון הרישוי לתחנת אשפה ואדריכלות. .10

 אין התאמה בין  מסמכי התכנית הראשית. .11

 אין התאמה בין מפלסי הקרקע למפת המדידה. .12
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 מפרט טכני לוקח בחסר ואינו ברור, דבר המקשה על הבנת הנקרא. .13

 תואמת את השטחים המוצעים.תכנית חישוב השטחים לא  .14

 הגדרת מרתף אינה מתקיימת עבור קומת מרתף עליונה )רוב קירות המרתף גלויים מהקרקע הסובבת אותם(. .15

 שטח חלחול לא חושב כראוי )שביל בטון אינו מחלחל(. .16

 לא הוצגו מסתורי כביסה עבור כל הדירות ולא הוצגו מסתורי מערכות.  .17

 ר ממרתפים.לא הוצג אוורו .18
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש       
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 10עמ'   22-0975  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 135קרן קיימת לישראל 

 
 

 73חלקה:    6792 גוש:  22-0975 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 21/06/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 1257-135 תיק בניין:
 מ"ר 644 שטח: 202001429 בקשת מידע:

   23/09/2020 תא' מסירת מידע:
 

 שבח משה מבקש הבקשה:
 6969535יפו  -, תל אביב  135 קרן קיימת לישראל

 שבח גל אלינור 
 6969535יפו  -, תל אביב  135קרן קיימת לישראל 

 
 טרכטנברג ויקטוריה עורך הבקשה:

 7684100, משמר דוד 78ת.ד. 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 84.54הריסה )מ"ר(:  , שטח2מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 בעל הדירה,  -במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: משר לבעת מקצוע חופשי

 
 , 1, כמות יח"ד מבוקשות: 2בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: קולטי שמש, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

 
 פירוט נוסף: בריכת שלחה וחדר מכונות בחצר, 

 
 11.88, גודל: 14.25ום: בחצר, נפח )מ"ק(: בריכה: קומה: קרקע, מיק

 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שר את הבקשה להריסת הבנייה הקיימת במחצית המערבית של המגרש כולל מחסן, והקמת בניין חדש בן לא .1

 ובניית בריכת שחייה בחצר. )קומות מעל קומת מרתף עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף 2
 

 וי דרישת התקןת חניה החסרים למילמקומו 2.67לאשר פתרון חנייה על ידי השתתפות בקרן חנייה עבור .          2
 )עבור מגורים ועבור משרד למקצוע חופשי במרתף(.         

 
 תנאים למתן היתר

אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1
 הבריאות( אם נדרש לפי דין

מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  דוח עורך הבקשה על שינויים . 2
 נערכו שינויים מרחביים

 על אי פיצול הדירה 27הצגת מפרט תקנה  . 3
 הצגת אישור רמ"י לבקשה לבניה בשטח המגרש . 4
 

 תנאים בהיתר
 ת ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודו . 1
בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה וחדר המכונות יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים בעת  . 2

 הוצאת ההיתר.
 החלה על המגרש. 1321אין בהוצאת היתר זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מביצוע ההפקעה על פי תכנית  . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4
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 ₪. 31,198תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 האסבסט שפורק יפונה לאתר פסולת המורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקלוט פסולת שכזו. . 6
 פירוק ופינוי גג האסבסט יבוצע רק באמצעות חברה בעלת הסמכה מאת המשרד להגנת הסביבה לבצע פירוק שכזה . 7

 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת כל המסומן בצהוב להריסה ע"ג מפרט הבקשה, כולל מחסן במרווח אחורי . 1
 די תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמו . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 בסט במבנהרשיון של המשרד להגנת הסביבה המאשר את פירוק האס . 4
 רשיון של המשרד להגנת הסביבה לחברה אשר איתה התקשר בעל ההיתר כדי לפרק את האסבסט . 5
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 על אי פיצול הדירה 27רישום בפועל של תקנה  . 2
 נוי על שטח הפקעההריסה של כל הב -בתיק המידע  2.7לפי סעיף  . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 אישור אתר ההטמנה על כך שהטמין אצלו בפועל את האסבסט שפורק . 5
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 88הגולן 

 
 

 421חלקה:    6638 גוש:  22-0728 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 10/05/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0914-088 תיק בניין:
 מ"ר 1252 שטח: 202102596 בקשת מידע:

   26/01/2022 תא' מסירת מידע:
 

 כהן שאול מבקש הבקשה:
 6971640 יפו -, תל אביב  88הגולן 

 
 זכרוביץ אליאב עורך הבקשה:

 63451יפו  -, תל אביב  165הירקון 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 126.85, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 במרתפים: מספר מרתפים, 

 
 על הגג: קולטי שמש, 

 
 , 1.2ה, שטחים מרוצפים, פרגולה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: בחצר: גינ

 
 העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 את הבקשה, שכן: לדחות

בניינים על מחצית המגרש הנידונה. הנ"ל בניגוד למותר בתכנית ל' המתירה  2תכנית הבקשה כוללת הקמת  .1
 הקמת בניין אחד על כל מגרש.

 .1מ"ר משטח קומת המרתפים המותר לפי תכנית ע' 50.83-תכנית הבקשה כוללת סך שטח מרתפים החורג ב .2

 . 1ללא הגדרת ייעוד ולא ניתן לבחון אם ייעודי המרתפים בהתאם למותר לפי ע' המרתפים מוצעים עם חללים .3

 אינו תואם את המפלס המוצג בתכנית המדידה. 1-1מפלס הרחוב המוצג בחתך  .4
מ"ר לפאת בניין המותרים  10מ"ר החורגים מסך של  11.1מוצעת חצר אנגלית במרווח הצדדי הדרומי בשטח של  .5

 ת. לפי הנחיות מרחביו
מ"ר לפאת בניין המותרים  10מ"ר החורגים מסך של  13.73מוצעת חצר אנגלית במרווח הצדדי המערבי בשטח של  .6

 לפי הנחיות מרחביות. 

מוצעת מרפסת לחזית אחורית המגיעה עד לקיר המשותף עם השכן שכן ללא הצגה של הסכמה פוזיטיבית של  .7
 השכן בניגוד להנחיות המרחביות.

 ובהנחיות מרחביות. 1פים מוצע ללא מסתור לדודים ומערכות טכניות בניגוד לנדרש בג'גג הרע .8

הגדר קדמית לרחוב הגולן מוצעת עם בניה הפולשת לשטח השכן מצפון. לא ניתן לאשר בניה בשטח שאינו בבעלות  .9
 המבקש.

את גובה הגדר הקיימת במגרש  גדר לרחוב הגולן מוצעת עם מס' ליקויים: חלקה הצפוני של הגדר אינה תואמת .10
השכן בניגוד לנדרש לפי הנחיות מרחביות, הגדר תוכננה עם פילר חשמל המוצע שלא בהצמדה לפאת המגרש 

מ', דבר הפוגע במראה הגדר והרחוב בצורה ניכרת, הגדר המוצעת ללא קו עיצובי אחיד בניגוד  2.4ובגובה של 
ינו אסטטי, בעלת גובה משתנה ופוגעת במראה רחוב הגולן, לנדרש בהנחיות מרחביות, מראה הגדר המוצעת א

 הגדר מוצעת עם שער כניסה לרכבים ללא הצגת מ"ח מוצעים במחצית המגרש הנידונה.
מסתור האשפה המוצע בגדר לרחוב הגולן אינו מוצמד לשער הכניסה להולכי הרגל ואינו תואם את הנדרש  .11

 מ'. 15-ת מבהנחיות מרחביות לעניין גדר שאורכה פחו
 התכנית המוצעת חסרה פריסה של הגדר הדרומית. לא ניתן לבחון האם הגדר תואמת את המותר בתקנות.  .12
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כמדורגת כלפי השצ"פ אך פריסת הגדר אינה תואמת את  1-1הגדר האחורית הפונה לשצ"פ מוצגת בתכנית ובחתך  .13
תואם בתכניות האמורות לעיל. לאור זאת לא ניתן  הדירוג הנ"ל. בנוסף, גובה הגדר הקלה המוצעת אף הוא אינו

 לבחון אם הגדר תואמת את המותר.

מ' כלפי השצ"פ ואינו תואם את הדירוג הנדרש לפי הנחיות  1.5דירוג הגדר האחורית הפונה לשצ"פ מוצע בגובה  .14
ור זאת לא ניתן לבחון מרחביות. בנוסף, גובה הגדר הקלה המוצעת אף הוא אינו תואם בתכניות האמורות לעיל. לא

 אם הגדר תואמת את המותר.
מ' ממילוי האדמה המוצע במגרש  1.8מערבית( מוצעת בגובה של  -הגדר בין המגרשים הגובלים )הפאה הדרום .15

מ' בין מגרשים  1.5מ' מפני הקרקע במגרש השכן הגובל. הנ"ל לא תואם גובה מותר של  3.46הבקשה ובגובה של 
 הקלה(. גובלים )לא פורסמה

ולא ניתן לבחון את תנוחת  1החתכים והחזיתות בתכנית המוצעת חסרים הצגה של הבניה הקיימת בתת חלקה  .16
הבניין המוצע ביחס לבניין הקיים בניגוד להנחיות מרחביות הדורשות הצגת הבניה הקיימת בקיר משותף בכל 

 בקשה להיתר.

וחת הקומות בצורה שאינה תואמת את הקיים בהיתר ובפועל מוצגת בתוכניות תנ 1הבניה הקיימת בתת חלקה  .17
בניינים נפרדים אך בפועל קיימות בהיתר עם חיבור בקומת  2-מוצגות כ 1. יחידות הדיור בתת חלקה 1בתת חלקה 

 הקרקע.  

ים פריסת הגדרות המוצגת אינה כוללת התייחסות לחיבור בין הגדרות המוצעות לגדרות הקיימות במגרשים השכנ .18
 ולא ניתן לבחון את התאמת הגדרות המוצעות לגדרות הקיימות כנ"ל, התאמה הנדרשת לפי ההנחיות המרחביות.

אינו תואם  1-1בנוסף לאמור לעיל, תכנית הבקשה כוללת ליקויים שרטוטים נוספים: מפלס הרחוב המוצג בחתך   .19
של החצר חסרה הצגת חומרי הבניה,  את המפלס המוצג בתכנית המדידה, המצללה המוצעת במרווח האחורי

 ., תכנית מוצגת עם "פטיו" אך הנ"ל מקורה ואינו פתוח לשמיים כהגדרת פטיומרחקי הבניה אינם מוצגים כנדרש
 

 הערה: חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 50רדינג 

 
 

 15חלקה:    6770 גוש:  22-0510 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 29/03/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0984-050 תיק בניין:
 מ"ר 1963 שטח: 202100495 בקשת מידע:

   12/04/2021 תא' מסירת מידע:
 

 וימן אבנר מבקש הבקשה:
 6905006יפו  - , תל אביב 50רדינג 

 
 שרף גדעון עורך הבקשה:

 4265305, נתניה  5ההדס 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 מבוקשים שינויים פנימיים: שינויי בקירות פנים + שינוי בממ"ד במרתף, תוספת אחרת: חצרות אנגליות+חצר מונמכת, 

 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לאשר את הבקשה, שכן:  לא .1

 ;1ייעוד חללי המרתף לא בהתאם להוראות תכ' ע א.
 בוצעה ללא היתר  מצללה במרווח אחורי בניגוד להנחיות מרחביות וללא הסכמת בעלים; ב.
 מ"ר במרווח אחורי, בניגוד להנחיות מרחביות וללא הסכמת  20-נבנה ללא היתר  משטח מרוצף בשטח של כ ג.

 בעלים;        
( בניגוד 2310נבנתה ללא היתר חצר מונמכת בחזית צדדית כלפי חלקה ציבורית בייעוד 'שבילים' )לפי תכ'  ד.

 להנחיות מרחביות;
 מ' מקו מגרש, בניגוד להנחיות מרחביות; 1.66מ"ר ובמרחק של  10.68חצר מונמכת אחורית בשטח של  ה.
 חצר מונמכת קדמית מוצעת )בחתך( באופן לא ברור; ו.
 , לא סומנו להריסה בניגוד לדרישת אגף נכסים;38, 31גדרות פולשות בתחום חלקות ציבוריות מס'  ז.
מוצעת גדר קלה באורך חלקי סמוך לגבול מגרש דרום מזרחי )בפנים החלקה בניגוד להנחיות העיצוב של שכ'  ח.

 רמת אביב א';
 3סתירה בהצגת משטח מרוצף עם א לא קיימת מצללה הקיימת בפועל, הריסת חצר אנגלית, -בחתך א ט.

 מדרגות;
 הצגת חזית צדדית עם הגדלת מסתורי כביסה והריסת חלק מהחזית באופן לא ברור;   י.

 
 לקבל את ההתנגדות באופן מלא לעניין מצללה בחזית אחורית, בתחום חצר משותפת.   .2
 להעביר להמשך טיפול מחלקת פיקוח על הבניה. .3

 
 העיר נשלחה לעורך הבקשה.טיוטת חוות דעת מהנדס 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 20טרומפלדור 

 
 

 16חלקה:    6910 גוש:  22-0355 ספר: בקשה מ
 אביב-לב תל שכונה: 01/03/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: א0084-020 תיק בניין:
 מ"ר 335 שטח: 202001756 בקשת מידע:

   05/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 א.ל.פ. נכסים בע"מ מבקש הבקשה:
 6314613יפו  -, תל אביב  40ינסקר פ

 
 פופר חנוך עורך הבקשה:

 6971057יפו  -, תל אביב  5הארד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 4, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

 
ולה: בטון, השימוש בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, חומר הפרג

 בתוספת המבוקשת: למגורים, 
 

 העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת גג חלקית )המכיל  3חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין מגורים בן שר את הבקשה ללא .1

 , הכוללים:38לב העיר, בתוספת זכויות מכח תמ"א  - 2720-ו 2363יח"ד מכח תוכניות  11יח"ד(, עבור  7
ת משתי הדירות, פתיחת קומת קרקע קיימת: שינויים בחלוקת השטחים ובחזיתות, הסדרת ממ"ד לכל אח

 מרפסת קדמית.
 ב' הקיימות: שינויים בחלוקת השטחים ותוספת ממ"ד לכל אחת מהדירות. -קומות א' ו

קומה ג' קומה חלקית קיימת: הריסת הרוב הבנוי בקומה זו )למעט גרעין המדרגות(, ובניית קומה ג' חדשה 
ים ובחזית הקדמית מרפסת מקורה ופתוחה יח"ד עם ממ"ד 2בהיקף קומה טיפוסית מורחבת. הקומה מכילה 

 בקונטור הקומות שמתחת.
יחידות דיור עם ממ"דים ומרפסת מקורה ופתוחה  2קומה ד' החדשה: בהיקף קומה טיפוסית מורחבת המכילה 

 בחזית הקדמית בקונטור הקומות שמתחת.
 קומה ה' חלקית חדשה: יחידת דיור עם ממ"ד ומרפסות גג.

ספת קירות הקשחה בהיקף הבניין, שינוי מיקום פיר מעלית פנימי הכולל תחנות עצירה בכל קומות הבניין: תו
 בכל הקומות, תוספת מרפסות מקורות )למעט מרפסת בקומה ד'( ופתוחות בחזית העורפית.

בחצר: שינויים בפיתוח השטח, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש, נישה לעצירת אשפה ובלוני גז, חניות 
 ם ואופנוע.אופניי

 יח"ד חדשות(. 4-יח"ד קיימות ו 7יח"ד דיור ) 11קומות וקומת גג חלקית עבור  5לאחר השינויים יתקבל בניין בן 

משפטית, לדחות את ההתנגדות שכן אין כל נימוק תכנוני, ומדובר רק בנושא המחלקה הבהסתמך על חוו"ד  .2
 קנייני.

 השתתפות בקרן חניה. -לוי דרישת התקןמקום חניה החסר למי 5פתרון חלופי להסדר  .3
 

 כולל ההקלות הבאות:
מ'(  4.65מ' בגין המשך רצף חדר המדרגות והמעלית ) 1.2מ' במקום  0הקלה מנסיגה בבניה על הגג ובניה במרחק  .1

 מ'( בחזית המזרחית. 4.4בחזית המערבית ובגין רצף הממ"ד )
 ' מגבול מגרשמ 2הקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי במרחק  .2
 מ' מקו החלקה כמותר. 2-מן המרווח המותר ועד ל 40%הבלטת גזוזטראות לחזית אחורית בשיעור  .3
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 :38תמריצי תמ"א 
 קומות קיימות 3, מעל 38קומות מכח תמ"א  2.5תוספת  .1
 1\38הקלה בקווי בניין צדדיים ואחורי לצורך התקנת חיזוקים לבניין הקיים וע"פ תמ"א  .2
 ברוטו. 4-מ' נטו ו 2.5מ' נטו במקום  4.5מ' מרצפה לרצפת הגג העליון ועד  3.3יה על הגג בגובה של בני .3

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402נויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שי . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .       אשור רשות הכבאות5
 

 תנאים בהיתר
 היה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה י . 1
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 
תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת 

 יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו. וההיתר
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
ניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הב

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 19השלמת  . 2

ש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לבצע את הנדרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין *רואים את המבק
 ביכולתו לבצע עבודה זו או אחרת כנדרש.

**יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת 
 וקבלת הנחיות.

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים  . 3
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 4

 עיריית תל אביב יפו. -אצירת אשפה וסילוקה מהבניין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה  
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה הערה:
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 44ח"ן  10מאנה 

 
 

 94חלקה:    6952 גוש:  22-0409 ספר: בקשה מ
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 13/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0330-010 תיק בניין:
 מ"ר 890 שטח: 202002362 בקשת מידע:

   17/01/2021 תא' מסירת מידע:
 

 לוי ענת :מבקש הבקשה
 6416813יפו  -, תל אביב  10מאנה 

 
 מוזס אלדר עורך הבקשה:

 1794000, עדי  330הורד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מועדון, שימוש מבוקש: מגורים, 

, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן 90, שטח השימוש החורג )מ"ר(: תקופת שימוש חורג: לצמיתות
 להסדיר חניה פיזית, 
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אשר את הבקשה לשימוש חורג מתוכנית ממועדון דיירים בקומת המרתף עם גישה דרך החצר המשותפת לא ל

 קומות, מעל קומת קרקע ומרתף, שכן: 3לשימוש מגורים לצמיתות, בבניין בן 
 אינו מאפשר שימוש למגורים בקומות המרתף. 1הוראותיה המפורשות של תכנית ע א.
 כל שימוש עיקרי בתוכו.גובה המרתף הקיים אינו מאפשר  ב.
 
 

 הערה: חוות דעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש       
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 18עמ'   22-0407  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 2ביירון  7נתן החכם 

 
 
 62חלקה:    7078 גוש:  22-0407 קשה מספר: ב

 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 13/03/2022 תאריך בקשה:
 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0293-002 תיק בניין:

 מ"ר 290 שטח: 201901118 בקשת מידע:
   23/07/2019 תא' מסירת מידע:

 
 י חןרואימ מבקש הבקשה:

 5126112, בני ברק  7מצדה 
 

 רבין עומר עורך הבקשה:
 6744124יפו  -, תל אביב  10חפץ חיים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 412.25, שטח התוספת )מ"ר(: 3, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 
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קומות מעל קומת מרתף  3חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין קיים למגורים, בן אשר את הבקשה לל .1

 יח"ד. 7עבור 
 לאשר שימוש חורג ממחסנים בקומת המרתף לשטח נלווה ליח"ד שבקומת הקרקע. .2
 רן חנייה.מקומות חנייה הנדרשים על פי התקן על ידי השתתפות בק 3לאשר פתרון חנייה עבור  .3
 

:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402וצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מ . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .       אשור רשות הכבאות5
 

 תנאים בהיתר
 ניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הב . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

 והנכסים הגובלים.
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 3

 וקבלת הנחיות.
 צע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית.שלד הבניין יבו . 4

 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 
תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת 

 שכזו. וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 5

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 1,055של  תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך . 6
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 1

 מותו.נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקד
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה. . 2
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הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 3
 את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד 

הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

 
 תנאים לתעודת גמר

 לתקנות המקרקעין לעניין: 27בטאבו לפי תקנה הצגת רישום הערה  . 1
 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 
 ג. הדירה בקומת הקרקע על כל מפלסיה מהווה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול 

וסיומן עד  201901118שמספרו  23/07/2019מ המפורטות בתיק המידע מיום שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ" . 2
 גמר עבודות הבנייה.

 סעיפיה. 22על כל  201901118השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 תאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בה
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין . 1
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 מקומות חנייה הנדרשים על פי התקן. 3השתתפות בתשלום קרן חנייה עבור פתרון חנייה ניתן על ידי  . 3
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה במייל לעורך ומבקש הבקשה הערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

טה התקבלה פה אחד.ההחל
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 10הלסינקי 

 
 

 83חלקה:    6108 גוש:  22-0829  בקשה מספר:
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 25/05/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0505-010 תיק בניין:
 מ"ר 751 שטח: 202100476 בקשת מידע:

   14/04/2021 תא' מסירת מידע:
 

 יעז יזמות ובניה מבקש הבקשה:
 6473908יפו  -, תל אביב  8עה הארב

 
 מילבואר אייל אורית עורך הבקשה:

 6653210יפו  -, תל אביב  27שוקן זלמן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1187.28, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 סן, חדרי עזר, אחר: חניה, במרתפים: מספר מרתפים, מח

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, אחר: לובי כניסה, מגורים, 

 
 , 23, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: מרפסת גג, ג'קוזי, מעבים למיזוג אויר, גנרטור, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

 
 העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף שחיזוקו נדרש כנגד  3אשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן ל .1

 2קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5רעידות אדמה הקמת בניין מגורים חדש בן  
 יח"ד, הכולל: 23קומות מרתף עבור 

 מחסנים 12חניית נכים, חניות לאופניים ואופנועים,  1כב פרטי, מקומות חניה לר 23קומות המרתף:  3-ב * 
 דירתיים ומתקנים טכניים ושירות משותפים לרבות מאגרי מים, חדר משאבות וכו'.  
 יח"ד עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח אחורי וצידי. 3בקומת הקרקע: לובי כניסה, חדר אשפה, חדר בלוני גז,   * 
 ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לרבות מצללות מעל קומה ה'. יח"ד עם 3ה:  -בקומה א * 
 יח"ד עם ממ"ד וגזוזטרה לרבות 1-יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג קדמית ו 2בקומה ו' )חלקית תחתונה(:  * 
 מצללות.   
יח"ד עם ממ"ד, מרפסת גג בחזית אחורית לרבות מצללות וגרם מדרגות פנימי  2בקומה ז' )חלקית עליונה(:  * 

 דירה המוביל לגג עליון מוצמד. ספירלי לכל
 הדירות בקומה העליונה הכולל דק וג'קוזי, שטח משותף לכלל  2-על הגג העליון: גג לעיון מוצמד פרטי ל * 

 הדיירים הכולל מערכות סולאריות, מעבים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין.
גות הכללי של הבניין, מעלית, מסתורי כביסה, מתקני תשתית בכל קומות הבניין: מבואה קומתית, חדר מדר * 

 משותפים.
 בחצר: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף  * 

 במרווח הצדדי צפוני, מתקני תשתית, חניות לאופניים וגדרות בגבולות המגרש.
 ת הסמוכות.החדרת עוגנים זמניים לחלקו * 

 
 מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה. 0.6לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
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 תנאים למתן היתר

1 . 
2. 
3 . 

 (. 4400מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג חו"ד מסכמת ע"י 
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 

 תשלום אגרות והיטלים.
 

 תנאים בהיתר
 היתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח ל . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

 והנכסים הגובלים.
 עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם . 3
 התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים  . 4
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 5
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם . 6
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 7

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 
 לתאם זאת עם אגף שפ"ע. בשטח ציבורי יש

 ₪ 47,732תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות הרישוי על  . 1

 רת ביצוע.התקשרות וקליטת בקשה לבק
 בדיקה ובקרה שתנאי תיאום הנדסי לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 3
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 4

 ו.נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמות
 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1 . 5

 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה

 
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 6

 ע"י מכון הבקרה.  **והוספת תנאי במידה ונדרש
 

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 7
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

לפי  הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא . 8
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
 ין:לחוק המקרקעין לעני 27הצגת מפרט צבוע לרישום הערה לפי תקנה  . 3

 שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין  א.
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא  ב.
הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה  ג.

 ניתנת לפיצול 
ובהתאם להנחיות  5821רישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הד . 4

 המרחביות לנושא זה
הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 5

בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת 
 עודת גמרת

 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 6
 **והוספת תנאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה

 מילוי דרישות מחלקת ביוב  ומי אביבים . 7
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 8
ול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפ . 9

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 ע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצו

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 19פייבל 

 
 

 91חלקה:    6108 גוש:  22-0854 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 31/05/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0524-019 תיק בניין:
 מ"ר 751 שטח: 202001300 בקשת מידע:

   17/08/2020 תא' מסירת מידע:
 

 "א בע"מבת 19הבית ברחוב פייבל  מבקש הבקשה:
 6951294יפו  -, תל אביב  72רוזן פנחס 

 
 ליננברג איתי עורך הבקשה:

 42905, אודים  6הדגן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1296.04, שטח הריסה )מ"ר(: 6מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 רי עזר, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חד

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, 

 
 , 30, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, חדר מכונות מיזוג אויר, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: 

 בריכת שחיה, 
 

 , 30ות מקומות חניה: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמ
 
 
 

, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז 15.25, גודל: 15.25, מיקום: גג, נפח )מ"ק(: 8בריכה: קומה: 
 חדש, או העתקה של צובר קיים

 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף שחיזוקו נדרש כנגד  3אשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן ל .1

 3קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5רעידות אדמה הקמת בניין מגורים חדש בן  
 יח"ד, הכולל: 27קומות מרתף  עבור 

 מחסנים  8חניית נכים, חניות לאופניים ואופנועים,  1רכב פרטי, מקומות חניה ל 30קומות המרתף:  3-ב * 
 דירתיים ומתקנים טכניים ושירות משותפים לרבות מאגרי מים, חדר משאבות וכו'.      

יח"ד עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח  2בקומת הקרקע: לובי כניסה, חדר עגלות, חדר אשפה, חדר בלוני גז,   * 
 אחורי וצדי.

 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה. 4ה:  -אבקומה  * 
 יח"ד עם ממ"ד. 1-יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג קדמית לרבות מצללות ו 2בקומה ו )חלקית תחתונה(:  * 
יח"ד עם ממ"ד, מרפסת גג וגרם מדרגות פנימי  1-יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג ו 1בקומה ז )חלקית עליונה(:  * 

 לגג עליון מוצמד,  לרבות מצללות.
 על הגג העליון: גג פרטי מוצמד לדירה בקומה העליונה הכולל ריצוף ובריכת שחייה, מערכות סולאריות,    * 

 מעבים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין.      
 בכל קומות הבניין: מבואה קומתית, חדר מדרגות הכללי של הבניין, מעלית, מסתורי כביסה לכלל היח"ד,   *
 מתקני תשתית משותפים.      
 בחצר: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף  *

 במרווח הצדדי מזרחי דרומי, מתקני תשתית, חניות לאופניים וגדרות בגבולות המגרש.              
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 מקומות חניה הנדרשים על פי התקן.     0.31ם קרן חנייה עבור לאשר פתרון חנייה ניתן על ידי השתתפות בתשלו .2
  

:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
1. 
2. 
3. 
 

 (. 4400חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 
 (.4402הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  הצגת טופס

 תשלום אגרות והיטלים. 

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  .4
 לעץ. 700₪(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  6יש לנטוע במגרש  . 5
 

 תרתנאים בהי
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

 והנכסים הגובלים.
 שות העתיקותעמידה בדרישות ר . 3
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 4
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 5
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם . 6
 וזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי ג . 7

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 18234תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות מסלול מכון בקרה: הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת  . 1

 הרישוי על התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
 

 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 3

 לקדמותו. נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב
 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1 . 4

 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה

 
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 5

 ה ונדרש ע"י מכון הבקרה. **והוספת תנאי במיד
 

הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 6
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

 
 תנאים לתעודת גמר

 ן המיגוןאישור פיקוד העורף לפתרו . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3

 המרחביות לנושא זה
מסכם כמשמעותו הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח  . 4

בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת 
 תעודת גמר.

 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 5
 **והוספת תנאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה

 
 מילוי דרישות מחלקת ביוב ומי אביבים . 6
 

 תהערו
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים

  
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 5בן יהודה 

 
 

 103חלקה:    6909 גוש:  22-0827  בקשה מספר:
 אביב-לב תל שכונה: 25/05/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0025-005 תיק בניין:
 מ"ר 512 שטח: 202101325 בקשת מידע:

   29/08/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ת"א בע"מ 5בן יהודה  מבקש הבקשה:
 6380105יפו  -, תל אביב  5יהודה בן 

 
 נבון גבריאל עורך הבקשה:

 6311504יפו  -, תל אביב  205דיזנגוף 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 .13-1399תוספת אחרת: שינוים בזמן הבניה להיתר 

 
 .38תוספת שטח ליחידות קיימות לפי תמ"א 

 
 ידות דיור.יח 2תוספת מרפסות בחזית העורפית,תוספת 

 
 שינוים פנימים, שינוים בפיתוח שטח,תוספת בניה לקומות, בניית ממ"דים בדירות הקיימות., 

 
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ואשר  15/07/2014בתאריך  13-1399קומות שקיבל היתר בנייה מס'  3את הבקשה לשינוים ותוספות בבניין בן  לאשר

 יח"ד. 25קומות וחדרי יציאה לגג מעל קומת מרתף, המכיל  6עדיין לא סיימו את בנייתו, כך שיתקבל בניין בן 
 :38כולל תוספות מכח תמ"א 

 ל דירה קיימת בהיתר(מ"ר לכ 7 -מ"ר )המהווים כ 49.58 -כ .א

 10%חריגה מקווי בניין צדדי ואחורי בשיעור של  .ב
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מן המרווח המותר. 40%מ' מעבר לקו בניין המותר המהווה  2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  .א

 ביטול נסיגות בקומת הגג ממעקות צדדיות. .ב

 מ' 4.5מ'. וסה"כ עד גובה  2.5ה טיפוסית במקום גובה הגבהת בניה על הגג לגובה של קומ .ג

 הוספת תחנת עצירת מעלית בקומת הגג. .ד

 העברת זכויות מקומה לקומה. .ה

 תוספת כניסה לקומת הגג מחדר המדרגות. .ו
 

:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 היתרתנאים למתן 
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן. . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנייה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 ימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רש . 1
 לא תבוצע כל עבודה בתחום רצועת המתע"ן אלא בתאום עם נת"ע . 2
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יש להימנע מגידור המדרכה מתחילת ביצוע עבודות הבינוי במגרש, היות ושטח זה נדרש לצורך עבודות פיתוח  . 3
 לות מערכות תשתית, ריצוף ופיתוח עירוני. אין לאשר פיגומים במסגרת היתר זה.עירוני הכול

 יש לבצע את שלד הבניין אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 4
במידה ובעל ההיתר מבקש לבצע שינוי באחד או יותר מרכיבי השלד: אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר 

 לשינויים אלו.קבלת היתר בניה 
תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת 

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
הווה לתשומת לב בעל ההיתר ומבצע הבניה: בניית התוספות ללא ביצוע החיזוקים עלולה לגרום לכך שהמבנה י . 5

 (.38של הוראות תמ"א  2סכנה לציבור, על כל המשתמע מכך )ראה נספח 
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעץ  לשימור בשטח הציבורי)מדרכה( יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע. . 6
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
, לא תהיה גישה 31.08.22א. לעת תחילת העבודות, נדרש לתאם עם נת"ע את שביל הגישה למגרש, לאחר תאריך  . 1

 למבנה דרך רצועת הרק"ל.
 ב. יש לתאם עם נת"ע שלביות ביצוע, הסדרי תנועה בזמן הביצוע ותכנית התארגנות.

ח על הבניה טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב, חתום אין להתחיל בניה באתר אלא לאחר שיוגש למחלקת פיקו . 2
על ידי האחראי לביקורת, מתכנן השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. את הטופס ניתן 

 להוריד מאתר האינטרנט העירוני.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין: 27ת רישום הערה בטאבו לפי תקנה הצג . 2

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין.
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.

 ג. הדירות בקומות העליונות, כל אחת על כל מפלסיה יהוו יחידת דיור שאינה ניתנת לפיצול.
 והשטח הנלווה לו במרתף יהוו יחידה אחת שלא ניתנת לפיצול.ד. המסחר בקומת הקרקע 

 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 22השלמת   . 3
*רואים את המבקש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לבצע את הנדרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין 

 ביכולתו לבצע עבודה זו או אחרת כנדרש.
משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת **יש לזמן את מהנדס 

 וקבלת הנחיות.
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
ור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמ . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש . 7
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 שימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. ר
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 40נחלת בנימין 

 
 

 32חלקה:    6920 גוש:  22-0453 ספר: בקשה מ
 אביב-לב תל שכונה: 20/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0003-040 תיק בניין:
 מ"ר 422 שטח: 202001250 בקשת מידע:

   17/08/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ן גדעוןגולדשטיי מבקש הבקשה:
 6744711יפו  -, תל אביב  7פרי מגדים 

 
 פלג עמיר עורך הבקשה:

 65201יפו  -, תל אביב  42מונטיפיורי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: 35, שטח התוספת )מ"ר(: 12, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

 ים שינויים פנימיים: תוספת מעלית, תוספת ממ"דים, חלוקה פנימית בדירות, לצד, מבוקש
 

, השימוש 234בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
 בתוספת המבוקשת: למגורים, 

 
 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, שתוכנן ע"י האדריכלים מגידוביץ י. 40אשר את הבקשה שינויים ותוספות במבנה לשימור בנחלת בנימין ל .1

 בסגנון אקלקטי, עם קומת מגורים מעל קומת קרקע מסחרית הכוללים:
הריסת החלק האחורי מערבי והרמתו מחדש בהרחבה, תוספת מעלית פנימית, שזירת חיזוקים ומרחבים  א. 

מות, תוספת מרפסות חדשות בחזית האחורית, פתיחת כל המרפסות בחזית הקדמית מוגנים בכל הקו
 ושחזורם לפי פרטי המקור.

יח"ד עם ממ"ד וחצר מוצמדת במרווחי הצד  2-יחידות מסחר, ממ"ק עבור המסחר ו 2: קומת הקרקע )קיימת( ב. 
 והאחורי. 

 ח"ד.יח"ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל י 4: קומה א' )קיימת( ג. 
 יח"ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל יח"ד. 4: על הגג הקיים, תוספת קומה ב' חדשה ד. 
 יח"ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל יח"ד. 4: קומה ג' חדשה ה. 
יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג בחזית הקדמית מקורה חלקית בגגון  1יח"ד,  2: קומת ד', קומת גג חלקית חדשה ו. 

יח"ד עם חדר שיפור מיגון ומרפסת גג בחזית הקדמית מקורה חלדקית  1-טי השימור, ודקורטיבי עפ"י פר
 בגגון דקורטיבי עפ"י פרטי השימור.

 : מתקנים סולאריים ומעבי מזגנים בשטח גג משותף עם גישה מגרם המדרגות הראשי.גג עליון ז. 
דדיים של המגרש, גדרות בגבולות : נטיעות, שימור עצים, ריצופים, נישות לתשתיות בגבולות הצבחצר ח. 

 המגרש וגדרות פנימיים להבדלת הגינות הפרטיות מהמשותפות, הסדרת חצר טכנית.
 

 יחידות מסחר. 2-יח"ד ו 16קומות וקומת גג חלקית עבור  4סה"כ יתקבל בניין בן  
 

 כולל ההקלות הבאות: 
 תכנון מותרים, לצורך שיפור 187.5משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  - 
 פטור ממרפסות שירות ומסתורי כביסה - 
 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה - 
 ניוד זכויות בין הקומות - 
 מ'(. 4.0מ' בחלק מהקומה, במסגרת הגובה ברוטו המותר ) 3.0-מ' ל 2.70-הגבהת תקרת קומת הגג מ - 

 
 שים והחסרים כי הבניין הינו לשימור לפי מקומות חניה הדרו 12לאשר פטור מהשתתפות בקרן חניה עבור  .2

 ב.2650תב"ע  
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 לאשר סטייה מהתקנות בהתאם למותר לפי התוספת החמישית ובהסתמך על חוו"ד מחלקת השימור מתאריך  .3
 לעניין גדלי הפתחים המקוריים במבנה )גובה ספי החלונות( והאלמנטים מקוריים אחרים, הקיימים  8/10/2021 
 )כגון רוחב מהלכי המדרגות, מידות המדרגות הקיימות, גובה מעקות במרפסות ובחדרי במבנה לשימור  
 המדרגות(, בכפוף  להצגת חוות דעת בעל מקצוע לעניין בטיחות המשתמשים במבנה. 

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

 ם הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.אישור הגורמי . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .       אשור רשות הכבאות5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

 והנכסים הגובלים.
ה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת יש לזמן את מהנדס מש . 3

 וקבלת הנחיות.
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 
 וחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיאב. המרפסות הפת

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 31השלמת  . 4

כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לבצע את הנדרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין  *רואים את המבקש
 ביכולתו לבצע עבודה זו או אחרת כנדרש.

**יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת 
 וקבלת הנחיות.

ול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפ . 5
 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 8לילינבלום 

 
 

 4חלקה:    6923 גוש:  22-0483 : בקשה מספר
 נוה צדק שכונה: 24/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0007-008 תיק בניין:
 מ"ר 1046.22 שטח: 202100708 בקשת מידע:

   03/06/2021 תא' מסירת מידע:
 

 יצחק גילית מבקש הבקשה:
 6522415יפו  -, תל אביב  7 אנגל

 ש"ך אהוד-בן 
 5358301, גבעתיים  1כורזין 

 רביב רווית 
 6958308יפו  -, תל אביב  15רוזנבלום יאיר 

 יצחק שלמה 
 6936127יפו  -, תל אביב  42אשכול לוי 

 צרור יוסף 
 6936130יפו  -, תל אביב  45אשכול לוי 

 רביב ליאור 
 6958308יפו  -ביב , תל א 15רוזנבלום יאיר 

 גל סברדלין דליה 
 6522415יפו  -, תל אביב  7אנגל 

 אבות השקעות ייזום בנדל"ן בע"מ 
 5358301, גבעתיים  1כורזין 

 זבליק רונן 
 4691000, כפר שמריהו  7הורדים 

 גדעון אליהו אחזקות בע"מ 
 5650012, סביון  12הגבעה 

 העיר הלבנה אורבן הוטלס בע"מ 
 6522604יפו  -, תל אביב  44 בלפור

 
 בר אורין גידי עורך הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
יח"ד סה"כ  6יח"ד בקומה טיפוסית ל 4יחידות ופיצול  2יח"ד בקומת הקרקע ל 4, אחר: איחוד 8כמות יח"ד לתוספת: 

, מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת מעלית רכב לחניון קונבנציונלי 0,1,2,3,4,5פת: ד, קומה בה מתבצעת התוס 26
במקום מתקן אוטומטי בהיתר. התאמת תכנון הדירות בהתאם לפיצול ולאיחוד., תוספת אחרת: שינוי תוואי המרתף 

בהקלה.,  65%ת בהתאם למותר. הרחבת קומות טיפוסיות במסגרת קווי הבנין המותרים. הרחבת קומת הגג לתכסי
 שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים ומסחר בקומת הקרקע., 

 
, 2020, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 148בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

 , 0השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 
 

 ינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קייםהעבודות המבוקשות בהיתר א
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:לא נ

 בחריגה. מ"ר 295.52-מוצע שטח של כ .1

 משטח הקומה. 5%-ששטחם גדול מ -3מוצעים מחסנים בקומה  .2

 לא הוצג מיקום דוד האגירה ליחידות הדיור בקומת הקרקע. .3
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 2קום מעבה המזגנים עבור יחידת מסחר. לא מוצג מי 1י"ד +  28מעבי מזגנים על הגג העליון עבור  27מוצעים  .4
 יח"ד.

יחידת מסחר. לא הוצגה חו"ד יועץ אינסטלציה כי המוצע מספק את  1יח"ד+28פנלים סולאריים עבור  26מוצעים  .5
   צרכי הבניין כולו.

 מספר דירות שניתן לתכנן בבניין אינו ניתן לחישוב שכן מוצעים שטחים מעבר למותר. .6
 

תקנות התכנון והבנייה, התכניות התקפות, מדיניות הועדה וההנחיות המרחביות תיקון הבקשה לצורך התאמתה ל
 תגרום לשינויים מהותיים בתוכנית הבקשה.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש       

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 15בר אילן  118אחד העם 

 
 

 7חלקה:    7439 גוש:  19-1105 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 04/09/2019 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0011-118 תיק בניין:
 מ"ר 511 שטח: 201800617 בקשת מידע:

   23/05/2018 תא' מסירת מידע:
 

 עקב פרשלטיןי מבקש הבקשה:
 5239288, רמת גן  85הגלגל 

 
 גל עדי עורך הבקשה:

 65201יפו  -, תל אביב  42מונטיפיורי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, כיוון 742קומות מרתף, שטח התוספת )מ"ר(:  3, אחר: תוספת 7, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

תוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים הכוללים: תוספת מעלית, התוספת: לחזית, כיוון ה
שינויים במחיצות ובחדרים רטובים., תוספת אחרת: תוספת מרפסות בקומות החדשות., שימוש המקום כיום: בהיתר 

 מגורים, 
 

, השימוש 742ד, שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצ
 ,1.5, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 5.2בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 

 

 17: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ולאשר   05/02/2020-יש לשנות את ההחלטה של הועדה המקומית מ 18/10/2021 -בהמשך להחלטת ועדת ערר מ .1

 קומות וקומת גג חלקית, כמפורט: 3את חיזוק, תוספות ושינויים במבנה לשימור בן 

 קומות מרתף הכוללות: 3חפירת  -
ית בקומת הקרקע עם יציאה לגינה, דירה אחת עם יציאה מזרח -שטח נלווה לדירה הצפון-קומת מרתף עליונה

 לגינה, מחסן, מחסן אופניים, מקלט.
 מקומות חנייה. 6חדר מדרגות/מבואה, מאגר מים, חללים כלואים, -  - 2קומות מרתף 
 מקומות חנייה. 6חדר מדרגות/מבואה, חדר משאבות, חללים כלואים,  - - 3קומת מרתף 

פנימיים וחיזוק הבניין הקיים, הריסת קירות חלקית בחלק הצדדי של הבניין בקומת הקרקע: שינויים  -
 דירות בקומה. 3 -והשלמת הבנייה בתוך קווי הבניין המותרים. לאחר החלוקה המבוקשת

שינויים פנימיים, הריסת קירות חלקית בחלק הצדדי של הבניין והשלמת הבנייה  -בקומות שנייה ושלישית  -
 דירות בכל קומה. 3 –המותרים. לאחר החלוקה המבוקשת בתוך קווי הבניין 

הריסת מרבית הקירות בקומת הגג החלקית ובניית קומה חדשה בקונטור הקומות הטיפוסיות )כולל גרם  -
 דירות בקומה. 2מדרגות חדש( עבור 

 דירות.  2הקמת קומה חמישית חדשה בקונטור הקומות הטיפוסיות עבור  -

 ה עבור דירת גג אחת עם מרפסת גג.בניית קומת גג בנסיג -

 מערכת סולארית ומערכת מיזוג אוויר. –על הגג העליון  -

פיתוח חצרות, סידור נישות אשפה, גז, ארון רשת, מעלית רכב, גינה פרטית המוצמדת לדירה  –בשטח המגרש  -
 מזרחית בקומת הקרקע.-צפון

 
 דירות. 15גג חלקית, סה"כ  קומות וקומת 5לאחר התוספות המבוקשות מתקבל בניין בן 

 
 כולל הקלות הבאות: 

 
 מ' המותר 3.60מ' במקום  3.24מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -
מ' בחלק מהקומה, במסגרת הגובה הברוטו  3.50מ' ל 2.70-הגבהת תקרת קומת הגג מ -

 מ'(. 4המותר )
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 ר לקונטור הבניין, עד לקו כלונסאות.הרחבת מרתף עבור מקלט וחניות מעב -
 כלי רכב, בחריגה מקו בניין צדדי 12בניית מעלית לחניון תת קרקעי )חניה אוטומטית( עבור  -

 

לאור  אישור הנציבות  לשוויון אנשים עם מוגבלויות לפטור מהנגשת מעלית והסדרת חניית נכה, לאשר פטור  .2
 מהנגשת מעלית והסדרת חניית נכים. 

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402תכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת ה . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 1

 והנכסים הגובלים.
מור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשי . 2

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 
 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
יה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, לפני תחילת עבודות בני

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא ב. 

ג. הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת 
 לפיצול 

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 04/04/2019-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
שור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הק . 3

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 מתן כתב שיפוי ורישום הערה בספרי רשם המקרקעין בהתאם להחלטת ועדת ערר.

 
 הערות

 פורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרשההיתר הינו למ . 1
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה.  רשימת הדרישות
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 05/02/2020מתאריך  2-20-0003מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות וקומת גג חלקית, שכן: 3לחיזוק ותוספת ושינויים במבנה לשימור בן לא לאשר את הבקשה 

 ב' בקומות המרתף התחתונות.  2650כוללת שימושים בניגוד להוראות תכנית  -

פתרון למתקן החנייה המוצע לא אושר ע"י תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי והומלץ על אישור פטור מחנייה  -
כתוצאה מכך נדרש שינוי בתכנון לרבות ביטול קומות מרתף התחתונות והסדרת שימושים ב'.  2650מכוח התכנית 

 טכניים בקומת המרתף העליונה. 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 34עמ'   19-1105  

 

  הבקשה לא אושרה בתחנת תנועה וחנייה ותחנת גנים ונוף במכון הרישוי.  -
  

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 35עמ'   22-0369  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 87אלנבי 

 
 

 15חלקה:    6937 גוש:  22-0369 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 03/03/2022 תאריך בקשה:

 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים סיווג: 0004-087 תיק בניין:
 מ"ר 692 שטח: 202101742 בקשת מידע:

   18/10/2021 תא' מסירת מידע:
 

 רובננקו יעקב מבקש הבקשה:
 6513427יפו  - , תל אביב 87אלנבי 

 
 חשפיה קרן עורך הבקשה:

 5542339, קרית אונו  39ירושלים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת קירות פנים מחומרים 2, קומה בה מתבצעת התוספת: 3כמות יח"ד לתוספת: 

 ימוש המקום כיום: בהיתר משרדים, יח"ד, ש 3 -קלים ושינויים סניטריים , לצורך חלוקה ל
 

 3שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: משרדים, שימוש מבוקש: מגורים 
, למקום יש 195.97, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 2יח"ד, שימוש חורג בקומה מספר: 

 מגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, כניסה נפרדת, בתחום ה
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד, שכן: 3שימוש חורג כלפי היתר ממשרדים למגורים בקומה שלישית לצמיתות עבור אשר את הבקשה ללא ל

 
נעשו מספר ניסיונות לקבוע ביקור של מחלקת הפיקוח בשטח לצורך בחינת הבקשה ובדיקת התאמת התכנית 

 ת, אך המבקש לא נענה לבקשת מחלקת הפיקוח והבקשה סורבה. למציאו
 לאור האמור לעיל לא ניתן לבחון את הבקשה מרחבית. 

 
*חו"ד נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 36עמ'   22-0439  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 11לפין 

 
 

 100חלקה:    7227 גוש:  22-0439 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 16/03/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד סיווג: 0372-011 תיק בניין:
 מ"ר 691 שטח: 202100236 בקשת מידע:

   04/03/2021 תא' מסירת מידע:
 

 בן משה ראובן מבקש הבקשה:
 6525843פו י -, תל אביב  11לפין 

 
 מוזס אלדר עורך הבקשה:

 1794000, עדי  330הורד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
יחידות דיור  2-מבוקשים שינויים פנימיים: מדובר בדירה שבה רוצים לעשות פיצול יחידת דיור עליונה )דופלקס( ל

 ה'., -בקומות ד' ו
 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
דירות בקומות חמישית עליונה וקומת גג  2-א לאשר את הבקשה לאישור בדיעבד לפיצול יח"ד דו מפלסית לל .1

קומות ולקבל את טענות המתנגדים לעניין הגשת בקשה עם הסכמת כל בעלי הזכות  5חלקית, במבנה קיים בן 
 בנכס שכן:

מכוח תקנות התכנון והבניה  20%-אינה תואמת את הצפיפות המותרת במגרש, ולא ניתן לאשר הקלה ל .א
 )סטייה ניכרת מתכנית(: 

 הבקשה אינה חתומה ע"י כל בעלי הזכויות בנכס.  -
 לא הוצגו הוכחות לעניין שטח דירות ממוצע של כל דירות במגרש כולל הבניין השני הקיים. -
רו לגבי מספר לא הוצגה התייחסות למספר הדירות המותרות לבנייה במגרש לפי תכנית וההקלות שאוש -

 דירות במגרש קודם להגשתה. 

 

לקבל את טענות המתנגדים לעניין מתן פתרון מיגון, נגישות, ופתרון למערכות טכניות, שכן לא הוצג פתרון עבור  .2
 הדירה החדשה. 

 
 לדחות טענת המתנגדים בעניין חנייה,  בהתאם לחו"ד תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי אין אפשרת להסדיר .3

מקומות חנייה ע"י תשלום קרן  0.7 -חניה תקנית עבור הדירה החדשה בתחום המגרש, לפי כך אושר פתרון ל
 חנייה. 

 הערה: חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 37עמ'   22-0434  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 10גליפולי לוחמי  10לוחמי גליפולי 

 
 

 193חלקה:    6134 גוש:  22-0434 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 15/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0647-010 תיק בניין:
 מ"ר 265 שטח: 202000989 בקשת מידע:

   14/07/2020 תא' מסירת מידע:
 

 חכם אברהם מבקש הבקשה:
 6742306יפו  -, תל אביב  9טור מלכא 

 חכם מיכל 
 6742306יפו  -, תל אביב  9טור מלכא 

 
 פינחסוב יוסף עורך הבקשה:

 6810729יפו  -, תל אביב  33שז"ר זלמן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, מספר 1תוספת קומה ב'  חלקית לפי ג 2324רקע לתב"ע , אחר: אישור מצב קיים לקומת ק1כמות קומות לתוספת: 

, כיוון 177.2, קומה בה מתבצעת התוספת: קומה קרקע, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 2324תכנית הרחבה: 
התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת מדרגות פנימיות , 

שירותים ומקלחון, תוספת אחרת: תוספת קומה ב חלקית לשני חדרי שינה ומחסן ועל שליש משטח הגג הפנוי תוספת 
 הרכבת מצללה מחומר קל, 

 
, שטח 39.4בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

קל, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד , חומר הפרגולה: חומר 26.4פרגולה )מ"ר(: 
 , 2, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 2)מטר(: 

 
 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה מהסיבות הבאות : לא נ

 משטח המגרש ואין צורך בהקלה.  6%בבתים צמודי קרקע ניתנת תוספת של  3366לפי תכנית  .1

לא הוצג בתכנית מיקום התוספת שנבנתה ללא היתר ומבוקשת בדיעבד ולא צוין מה השטח הקיים בפועל של  .2
 הדירה. 

 :ם ללא היתר ומסומנים להריסה ולכן ניתן היה להרוס לפני הגשת הבקשה להיתרבתחום המגרש קיימים מבני .3
מ"ר כאשר לפי התכנית ניתן לאשר מחסן  4.0מ"ר, מסומן להריסה רק  13מחסן קיים בחצר צפוני בשטח של  -

 מ"ר בלבד.  6בשטח של 

 מ"ר.  15-מחסן נוסף וסככה בשטח של כ -

מ',  כאשר לא מאושרת חניה  2.60ר אולם עם שער כניסה ברוחב של מוצעת גדר חדשה בגבול המגרש המות .4
 במקום. 

 
 הערות: 

לעורך הבקשה ניתנה אפשרות לתיקון ועדכון התכנית אך לא הוחזרה במועד ועקב מגבלות הזמן מובאת הבקשה  -
 בהמלצה שלילית. 

 טיוטת חוות הדעת נשלחה למבקש ולעורך הבקשה -
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 38עמ'   22-0441  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 130ההגנה  31סרלין יוסף 

 
 

 289חלקה:    6130 גוש:  22-0441 בקשה מספר: 
 נוה ברבור, כפר שלם מ שכונה: 16/03/2022 תאריך בקשה:

( מעל בניין 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' סיווג:  תיק בניין:
 קיים בהיתר

 מ"ר 3560.46 שטח: 202002097 בקשת מידע:
   10/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 תמם גיל מבקש הבקשה:

 6742291יפו  -, תל אביב  130 1 1 6ההגנה דרך 
 

 טל ציון רם עורך הבקשה:
 9063200, גבע בנימין  200רקפת 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 לפי הגדול, -מ"ר 10מהגג או  1/3-מ"ר ופרגולה כ 40-תוספת אחרת: תוספת חדר על הגג כ
 

, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 10, שטח פרגולה )מ"ר(: 40בקומת הגג: שטח התוספת )מ"ר(: 
 , 0, גובה המבנה הקיים )מטר(: 1974

 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
באגף  העליונה 12אשר את הבקשה להקמת חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מתוך הדירה הקיימת בקומה ל .1

 , עם מרפסת ופרגולה, כולל ההקלה הבאה:מערבי-הצפון
 1מ' הנדרש לפי תכנית ג 1.20מזרחי במקום -בניית חדר יציאה לגג ללא נסיגה ממעקה הגג הצפון -

 
 לדחות את ההתנגדות שכן:  .2

 22.06.2021-התכנון נבדק מבחינה יציבות הבניין מצורף לבקשה תצהיר חתום ע"י מתכנן השלד מתאריך ה .א
 האומר  שהמבנה יעמוד בעומסים ללא צורך בחיזוקים . 

חדר יציאה לגג מתוכנן בנסיגות ממעקות הגג ואינו פוגע בעיצוב אדריכלי של הבניינים הקיימים כולל  .ב
 המבוקש. 

 .87%המהווים  72מתוך  63  -חתומים רוב בעלי הזכויות בנכס על הבקשה  .ג
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
 . אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402 . הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 39עמ'   22-0442  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 130ההגנה  31סרלין יוסף 

 
 

 289חלקה:    6130 גוש:  22-0442 בקשה מספר: 
 נוה ברבור, כפר שלם מ שכונה: 16/03/2022 תאריך בקשה:

( מעל בניין 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' סיווג:  תיק בניין:
 קיים בהיתר

 מ"ר 3560.46 שטח: 202002098 בקשת מידע:
   10/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 חגי דוד מבקש הבקשה:

 0יפו  -, תל אביב  130 1 1 6ההגנה דרך 
 

 טל ציון רם עורך הבקשה:
 9063200, גבע בנימין  200רקפת 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 לפי הגדול, -מ"ר 10מהגג או  1/3-מ"ר ופרגולה כ 40-תוספת אחרת: תוספת חדר על הגג כ
 

, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 10, שטח פרגולה )מ"ר(: 40הגג: שטח התוספת )מ"ר(:  בקומת
 , 0, גובה המבנה הקיים )מטר(: 1974

 
 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
העליונה באגף  12לאשר את הבקשה להקמת חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מתוך הדירה הקיימת בקומה  .1

 :מערבי, עם מרפסת ופרגולה, כולל ההקלה הבאה-הצפון
 1מ' הנדרש לפי תוכנית ג 1.20מערבי במקום -בניית חדר יציאה לגג ללא נסיגה ממעקה הגג הצפון -

 
 לדחות את ההתנגדות שכן: .2

 22.06.2021-התכנון נבדק מבחינה יציבות הבניין מצורף לבקשה תצהיר חתום ע"י מתכנן השלד מתאריך ה א.
 האומר  שהמבנה יעמוד בעומסים ללא צורך בחיזוקים.

חדר יציאה לגג מתוכנן בנסיגות ממעקות הגג ואינו פוגע בעיצוב אדריכלי של הבניינים הקיימים כולל  ב.
 המבוקש.

 .87%המהווים  72מתוך  63  -תומים רוב בעלי הזכויות בנכס על הבקשה ח ג.
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים בהיתר
 . אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
  

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 40עמ'   22-0399  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 23א בצרון  12צויפל 

 
 
 642חלקה:    6150 גוש:  22-0399 קשה מספר: ב

 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 10/03/2022 תאריך בקשה:
 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 254 שטח: 202102056 בקשת מידע:
   21/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ק נתןגלו מבקש הבקשה:

 4486200, צור יגאל  23ליבנים צור יגאל 
 גלוק איריס 

 4486200, צור יגאל  23ליבנים צור יגאל 
 

 נאמן דרור רפאל עורך הבקשה:
 67226יפו  -, תל אביב  25הפלמ"ח 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

נויים פנימיים: שינוי במיקום מדרגות פנימיות , מבוקשים שי1אחר: שינויים ללא תוספת שטח, מספר יח"ד מורחבות: 
 למרתף, שינוי במחיצות פנימיות.

 
עדכון מיקום עמודים וקורות חיזוק לפי תכניות מהנדס שלד הבניין., תוספת אחרת: תוספת מדרגות חירום חיצוניות 

 קרקע קיימת. מחצר אנגלית מונמכת צפונית קיימת בהיתר בקומת המרתף בתוך קו בניין להרחבה לחצר קומת
 

 +.18.85ס"מ למפלס אבסולוטי  20הנמכת מפלס מרתף ב 
 

 שינויים בחלונות ופתחים בקומת הקרקע ובקומת המרתף. 
 

 שינויים בפיתוח: הגדלת שער כניסה. הכנת מקום ליחידות מיזוג. שינויים במשטחים מרוצפים.
 

פוגרפיה גבוהה בחצר השכן הדרומי., שימוש המקום הןספת גדר אלומיניום על גדר בנויה קיימת עם שכן דרומי עקב טו
 כיום: בהיתר קיים בניין בין שתי קומות וקומת חדר על הגג וקומת מרתף אחת.

 
 קומת הכניסה וקומת המרתף מהוות יחידת דיור אחת וקומה א' וחדר על הגג יחידת דיור שניה., 

 
 או העתקה של צובר קייםהעבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, 

 

 23: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות, 

 
 בדירת המבקש ובקומת המרתף, ללא תוספת שטח. 2020לאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר שהוצא בשנת    .1
 לאשר הקלה לתוספת מדרגות בחצר מונמכת קיימת בהיתר.   .2

 
 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

 
 ם למתן היתרתנאי

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע)מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה. . 1
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 מינהל           ההנדסה

 41עמ'   22-0399  

 

 מילוי כל התנאים של ההיתר המקורי הקודם. . 2
 לא יהיה שימוש למגורים במרתף. . 3

 המרתף מהווה חלק בלתי נפרד מהדירה בקומת הקרקע ולא ניתן לפצלו ליחידה נפרדת.
 נקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים.י . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק  . 1

 כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
 

 גמר תנאים לתעודת
דציבל.  40 -יש לבצע את מעטפת הבניין כך שרמת הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים תהיה לא יותר מ . 1

לאחר השלמת הבניה ולפני הגשת בקשה לתעודת גמר יש לבצע בדיקות אקוסטיות המוכיחות עמידה בדרישה זו 
דציבל  40ש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים אינה עולה על ולהגיש אישור של יועץ אקוסטיקה כי רמת הרע

 ולאישור זה יש לצרף את דוח תוצאות הבדיקות שבוצעו.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

התקבלה פה אחד.ההחלטה 
 
 

 2המלצת הצוות : החלטה מספר 
 10/07/2022מתאריך  30-22-0009מספר  צוות התנגדויות

 
מענו את הצדדים, עולה כי טענות המתנגד הינן קנייניות אשר אינן בסמכותה של הוועדה המקומית. מבחינה לאחר שש

 תכנונית, בהתאם להמלצת צוות הרישוי, אין מניעה לדחות את ההתנגדויות ולאשר את הבקשה. 
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 42עמ'   22-0539  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 7החרמון 

 
 

 59חלקה:    7420 גוש:  22-0539 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 03/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0449-007 תיק בניין:
 מ"ר 83 שטח: 202002106 בקשת מידע:

   16/12/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ארביב יצחק מבקש הבקשה:
 6515394יפו  -, תל אביב  7 החרמון

 
 סלמון אסף נסים עורך הבקשה:

 65153יפו  -, תל אביב  5מחנה יוסף 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה מתבצעת 0, אחר: תוספת קומת מרת, קומה א ועליית גג, מספר תכנית הרחבה: 1כמות קומות לתוספת: 

ויים פנימיים: הריסת קירות פנימיים וחלוקה מחדש , חיזוק ועיבוי קירות קיימים, התוספת: מרתף + א, מבוקשים שינ
 תוספת אחרת: הריסה ופירוק של אסבסט קיים בשטח בהתאם להוראות שיתקבלו מסוקר אסבסט מוסמך, 

 
 העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 

 
 ממ"ד: לאגן ילדים: קיים 

 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 אשר את הבקשה שכן:לא ל

מ"ר לפי הוראות תכנית  100 -מ"ר ולא ניתן לאשר הקמת בניין חדש במגרש ששטחו פחות מ 83שטח המגרש הינו  .1
2277. 

הבקשה הוגשה כתוספת בנייה בהתאם לתיק המידע שנמסר אולם לפי גודל הריסות בפועל מדובר בהקמת בניין  .2
 .2277חדש, שלא תואם הוראות תכנית 

מ' מגבול המגרש הצדדי דרומי ולא הוצג פתרון עתידי )הסכמת השכן( לבנייה  1.00-ניין השכן בנוי במרחק של כב .3
  2277בקיר משותף לתכנית משותפת בשני מגרשים לפי הוראות תכנית 

ייה מ' המותר במקרה של תוספת בנ 2.0-מ' )עד גבול המגרש( והקומה השנייה ב 0קומת הקרקע מוצעת בקו בניין  .4
 מ' בלבד. 4.0כאשר לבניין חדש נדרש קו אחורי של  2277בלבד לפי תכנית 

שטח הבניין נקבע בתחום קווי הבניין המותרים ובהתאם לתכנית עיצוב מחייב. ובמקרה של  2277לפי תכנית  .5
מדובר הקטנת קווי הבניין לא ניתן לאשר שטח הבניין מעבר למותר לפי תכנית עיצוב מחייב. בבקשה הנדונה 

 מ"ר בניגוד להוראות התכנית. 54-בחריגה של כ
 כי הינה סטייה ניכרת לפי תקנות התכנון והבנייה. 5%לא ניתן לאשר הקלה כמותית של  .6
, אמנם פורסמה הקלה אך אין כל הצדקה לאשרה שכן קיימת 1בניגוד להוראות תכנית ע 100%מרתף בתכסית של  .7

 חריגה גדולה בשטחים.

 ( המותרים לפי התכנית וחריגה זו סטייה ניכרת.50%) 1/2לעומת  67%ג מוצע שיפוע הג .8
בניין השכן בנוי בגבול גבול המגרש האחורי ולא ברור איך הורסים קיר קיים כאשר בניין. וכן מוצע קיר תומת  .9

 קומות. 2בגובה של 

 הבקשה נדחתה במכון הרישוי. .10
 

 בקש       טיוטת חוות דעת נשלחה לעורך הבקשה ולמ
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 44עמ'   22-0523  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 7פרזון 

 
 

 622חלקה:    6134 גוש:  22-0523 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 30/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת מעלית חיצונית/פנימית סיווג: 1029-005 תיק בניין:
 מ"ר 5779 שטח: 202000156 בקשת מידע:

   04/03/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ודות ציבוריות בע"מגרופית הנדסה אזרחית ועב מבקש הבקשה:
 7546302, ראשון לציון  2שד נים 

 בונה טל מהנדסים בעמ 
 3688306, נשר  147דרך בר יהודה 

 
 כץ עמירם עורך הבקשה:

 6425311יפו  -, תל אביב  126אחד העם 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , אחר: הוספת מבנה כניסה לחניה אוטומטית תת קרקעית מאושרת

 
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מבנה )קירוי( למעלית רכב לחניון אוטומטי , כהקלה להוספת 21-0644את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  לאשר

 דרומי לפי תקנות התכנון והבנייה.-מאושר במרווח הצדדי
 

:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
 שור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.. אי1
 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
  

 תנאים בהיתר
 מילוי כל תנאי ההיתר הקודם.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 133קדם 

 
 

 45חלקה:    9000 גוש:  22-0366 בקשה מספר: 
 עג'מי וגבעת עליה שכונה: 03/03/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3060-133 תיק בניין:
 מ"ר 280 שטח: 202101565 בקשת מידע:

   12/10/2021 תא' מסירת מידע:
 

 פ בע"מחברת נתנאל גרו מבקש הבקשה:
 5832201, חולון  48סוקולוב 

 
 קדם פיצו עורך הבקשה:

 65214יפו  -, תל אביב  39מזא"ה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1במרתפים: מספר מרתפים, מקלט, מחסן, חדרי עזר, אחר: שטח נלווה לפי ע'

 
 , 2רם מדרגות ומעלית, כמות חדרי שירותים: בקומת הקרקע: אחר: חניה מקורה, דירת מגורים, מבואה משותפת, ג

 
 , 2, כמות יח"ד מבוקשות: 4בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, 

 
ות בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: מסתור אשפה, חצרות אנגליות, פילר חשמל, גמל מים, חניית אופנוע, כמ

 , 150, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 4מקומות חניה: 
 

 ס"מ מהקרקע הגובלת,  120-220פירוט נוסף: גדרות במגרש משופע 
 

 מ',  1.4על  8, גודל: 11.00, מיקום: מרפסת גג, נפח )מ"ק(: 3בריכה: קומה: 
 

 ובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צ2,156.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2קומות מרתף עבור  3קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל  3להקמת בניין חדש למגורים, בן  א לאשר את הבקשהל .1

 שכן:יח"ד, 
התכנון מהווה הגדלת נפחי הבניה והשטחים מעבר למותר בגדר סטייה ניכרת ולא מצדיק אישור הקלה בגובה  -

 רות. הבניין שאינה נחוצה מבחינה תכנונית למימוש הזכויות המות
 נוגדת הנחיות מרחביות לעניין סידור חצר אנגלית לכיוון הרחוב.  -
מ' לכיוון רחוב יום סוף  2.0מ' מחוץ לקו הבניין הקדמי המותר של  0.85כוללת הבלטת מעלית כלי רכב של  -

שפורסמה כהקלה אך אינה נחוצה מבחינה תכנונית מאחר וניתן להסדיר במסגרת קווי הבניין המותרים 
 תרון לא הומלץ ע"י מכון הרישוי. והפ

לעניין חיבור והצמדה של השטח במרתף האמצעי לדירה בקומת הקרקע בנוסף  1נוגדת הוראות תכנית ע -
לשטח הצמוד במרתף העליון והתכנון מאפשר שימושו למטרה העיקרית ,אך הנ"ל לא מצא ביטוי בחושב כפי 

 . 1שנקבע בתכנית ע
מאורך חזית,  50%פו, בין השאר בעיצוב ונפח המרפסות )לא יותרו מרפסות מעל נוגדת את מדיניות עיצוב י -

 מרפסות תחומות במסה בנויה ומרפסות קופצות( ופרופורציות פתחים וחלונות.
 

לקבל את ההתנגדות שכן הבניה כוללת הקלות שלא נחוצות מבחינה תכנונית וכן הגדלת נפחי הבניה והזכויות  .2
 עיל.מעבר למותר כמפורט ל
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 הערה: טיוטת חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 1נמל יפו 

 
 

 10חלקה:    7426 גוש:  22-0752 בקשה מספר: 
 יפו העתיקה,נמל יפו שכונה: 15/05/2022 תאריך בקשה:

 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון סיווג: 3729-001 תיק בניין:
 מ"ר 8570 שטח: 202000902 בקשת מידע:

   22/06/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ממלונאות אפריקה ישראל בע" מבקש הבקשה:
 5120050, בני ברק  29לח"י 

 
 בר אורין גידי עורך הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת גרעין חדש, שינוי ותוספת קירות פנים, מילוי שטח לא בנוי במסגרת נפח הבנין 

 , 14-0721בהיתר בית מלון בהיתר מספר הקיים, שימוש המקום כיום: 
 

 העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 27ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות לשימור, בית המכס מנדטורי הדרומי )מבנה המנהלה(,  3אשר את הבקשה לשינויים ותוספות במבנה בן ל .1

חדרי מלון בכפוף לכל  63, עבור 14-0721קומות מעל קומת מרתף, בדיפון קיים לפי היתר מס'  4והפיכתו למלון בן 
 .דין, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

על סמך התוספת החמישית ובכפוף לחוות דעת יועץ בטיחות בנושא. 39-42החדרים  לאשר את פתרון האוורור של .2
 

 תנאים למתן היתר
אישור הגורמים אם נדרשים על פי דין כגון: הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת  . 1

 רשות מקרקעי ישראל.הסביבה, משרד הבריאות, 
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

 נערכו שינויים מרחביים.
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 עץ בטיחות.הצגת אישור יו . 5
 .       אשור רשות הכבאות6

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 14-0721עמידה בכל תנאי ההיתר הקודם  . 2
 רכת טיהור אויר מרכזי, חיבור המבנהתנאי לשיפוץ מבנה קיים בשטח התכנית יהיה התקנת מע . 3

 למערכות התשתית העירוניות, התקנת מפריד שומן מרכזי ופתרון לאצירת אשפה בתוך שטח המבנה.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 הצגת אישור משרד הבריאות. . 2
 דה רישומית אחת תוך רישום שטחי השירות המתוכננים בקומת המרתף.לשימוש המבנה כיחי 27רישום תקנה  . 3
 

 הערות
 31.1.2021 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות דעת יועץ נגישות, עדי הדר פינקל מ . 1
 הפיכת שטחי שירות בקומת המרתף לשימושים עיקריים, ללא היתר כדין, תביא לביטול ההיתר. . 2
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 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 


