
 

 

 כ"ב אלול תשפ"ב
 2022ספטמבר  18

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  07/09/2022תאריך:  2-22-0016ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 יפו –תל אביב  69 בבנין העירייה , רח' אבן גבירול 12באולם ההנהלה בקומה 
 09:41הישיבה נפתחה בשעה: 

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

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

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

 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 17/08/2022מתאריך  2-22-0015מספר 

 
 מס'

 החלטה
 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
ות הבקשהמה  

 מס'
 דף

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  ר.ג גנירם יזמות בע"מ 5יד המעביר  0825-005 22-0597 1
 38תמ"א 

1 

 2 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' פלמנבאום ישראל 51הגולן  0914-051 22-0738 2
 יזמות 2011מטרפוליס )פ.א.א(  10אלתרמן נתן  2123-010 22-0869 3

 אורבנית בע"מ
בניה חדשה/בניין מגורים גבוה 

 מ'( 13)מעל 
4 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  בראון שמאי 52רדינג  0984-052 22-0660 4
 תכנית הרחבה

6 

 8 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' ברעם דנה א3מיזאן   22-0864 5
ניה/תוספות בניה תוספות ב ארואטי תמר 161קרן קיימת לישראל  1257-159 22-1180 6

 שונות )כולל קומת קרקע(
10 

תוספות בניה/חדר על הגג/עליית  טולדנו אליס 53טבנקין יצחק  2152-053 22-0998 7
( מעל בניין קיים 1גג )לפי ג' או ג'

 בהיתר

12 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  מוגרבי אוהד א15לבנון חיים  0941-015 17-0650 8
 תכנית הרחבה

14 

שימוש חורג/שימוש חורג  אביטן חסון חגית 3שלומציון המלכה  0491-003 22-0626 9
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

16 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  חכשורי יובל 39שמעון התרסי  0210-039 22-0551 10
 38תמ"א 

18 

יזמות, בנייה והתחדשות י.ע.ז.  3שור משה פרופ'  0487-003 22-0960 11
 עירונית בע"מ

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה 
 מ'( 13)מעל 

20 

שינויים/שינוי ללא תוספת  גורני דונקלבלום רות 3יעל  0325-002 22-0570 12
 שטח/חזית

23 

תוספות בניה/תוספות בניה  גרמבק משה 33שיינקין  0018-033 22-0533 13
 שונות )כולל קומת קרקע(

25 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  שריג אייל 12הגלבוע  0066-012 22-0685 14
 38תמ"א 

28 

בירקו חברה לבניה ולהשקעות  2איתמר בן אב"י  0656-002 22-0677 15
 בע"מ

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה 
 מ'( 13)מעל 

31 

 33 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' שלמוני יאיר 4הכלנית  0760-024 22-0686 16
תוספות בניה/תוספת בניה או  טבנצ'יק יגיל 5בנימיני אהרון  1255-005 22-0697 17

 קומות )לא בק"ק(
35 

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  טופז יוסי 17יהודית  0513-017 22-1274 18
 קומות מסחריות

37 

גורים גבוה בניה חדשה/בניין מ בע"מ 9אבן דרך א.א עמישב  9עמישב  0733-009 21-1669 19
 מ'( 13)מעל 

39 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  בע"מ 9אבן דרך א.א עמישב  8גונן  0732-004 22-0724 20
 מ'( 13)מעל 

42 

תוספות בניה/תוספות בניה  שורץ סו סופי שרה 27הפלמ"ח  1007-027 22-0730 21
 שונות )כולל קומת קרקע(

44 

תוספות בניה/תוספות בניה  תל אביב בע"מ 7ישתי בנבנ 7בנבנישתי  3562-007 22-1321 22
 שונות )כולל קומת קרקע(

45 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  קילס דויד 3איילת השחר  0387-003 22-0607 23
 38תמ"א 

47 



 

 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
ות הבקשהמה  

 מס'
 דף

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  שמעונוב שי 48שקד  3707-048 22-0542 24
 תכנית הרחבה

49 

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  אסטרוג דניאל 46וד המעלה יס 0039-046 22-0951 25
 קומות מסחריות

51 

קבוצת בן זיו ייזום ופיתוח  6נחמה  3296-016 22-0604 26
 בע"מ

תוספות בניה/תוספות בניה 
 שונות )כולל קומת קרקע(

53 

עזרה וביצרון באמצעות אלי  75הא באייר  0567-075 21-1582 27
 גינזברג

ה חדשה עירונית )בתי ציבורי/בני
 ספר/גני ילדים/מועדון(

55 

שימוש חורג/שימוש חורג  עיריית תל אביב יפו 25הרב ניסים  0599-018 22-0893 28
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

57 

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

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

 .הוועדה
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 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  07/09/2022תאריך:  2-22-0016ישיבה:  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

 

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חברת מועצה לקאופירה יוחנן וו 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 
    

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

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

  ה בעלת דעהנציג מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

 ע"י הלל הלמן מהנדס העיר/מזכיר הועדה אדר' אודי כרמלי נכחו ה"ה:
  מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה אדר' הלל הלמן 
ע"י מ"מ אפרת גורן ורינת  מנהלת מכון הרישוי איריס גלאי 

 ברקוביץ
-עו"ד הראלה אברהם 

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מנהל מחלקת רישוי בניה לואילאדר' מאיר א 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' פרידה פיירשטיין 
  מהנדסת רישוי בכירה אלנה דוידזון 
 ע"י עידו קויפמן מהנדסת רישוי בכירה אינג' מרגריטה גלוזמן 
  מהנדס רישוי בכיר אינג' מאיר טטרו 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' יבגניה פלוטקין 
  מזכיר ועדת בניין עיר בן צור עו"ד פרדי 
    

  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'   22-0597  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 5יד המעביר 

 
 

 762חלקה:    6636 גוש:  22-0597 : בקשה מספר
 יוסף-הדר שכונה: 12/04/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0825-005 תיק בניין:
 מ"ר 1978 שטח: 202000380 בקשת מידע:

   31/03/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ר.ג גנירם יזמות בע"מ מבקש הבקשה:
 7928500, בית עזרא  45ת עזרא בי

 
 לריה חורש עורך הבקשה:

 5120260, בני ברק  15כנרת 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה 38, מספר תכנית הרחבה: תמ"א 48, מספר יח"ד מורחבות: 15, כמות יח"ד לתוספת: 2.6כמות קומות לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: 624"ר(: , שטח התוספת )מ1-8בה מתבצעת התוספת: 

 לצד, תוספת אחרת: תוספת ממ"ד ומרפסת לכל יח"ד קיימת, חיזוקים לרבות עמודים וקורות בהיקף המבנה, 
 

 סגירת קומת עמודים לרבות תוספת יח"ד ומתקנים טכניים
 

 שנאיים חח"י תת קרקעיתוספת מתקן חניה אוטומטי בתת הרקרע, תוספת חדר 
 

 קומות מעל בקיים,  2.65תוספת 
 

, השימוש 1966בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
 , 1.7, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 2בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 

 
 בוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קייםהעבודות המ

 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לבקשת הצוות המקצועי.ימי עבודה,  30ולדון תוך לשוב 

 
 
 
 
 



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

 2עמ'   22-0738  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 51הגולן 

 
 

 397חלקה:    6638 גוש:  22-0738 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 11/05/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0914-051 תיק בניין:
 מ"ר 570 שטח: 202101423 בקשת מידע:

   05/09/2021 תא' מסירת מידע:
 

 פלמנבאום ישראל מבקש הבקשה:
 6971836יפו  - , תל אביב 33הגולן 

 
 זמיר יצחק עורך הבקשה:

 6908685יפו  -, תל אביב  56עיר שמש 
 

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

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, 

 
 , 2קע: אחר: מגורים וממ"ד, כמות חדרי שירותים: בקומת הקר

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

 
 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: מנועי מיזוג אויר, מערכות, דודי שמש וקולט שמש, 

 
ר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: , גד1בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: בריכת שחיה, כמות מקומות חניה: 

1.5 , 
 

 קומות מעל קומת מרתף, בריכת שחיה, חניה לא מקורה, פרגולה ושתי חצרות מונמכות.,  1.5פירוט נוסף: בית פרטי בן 
 

, העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת 17.8, גודל: 22.00, מיקום: חצר עורפית, נפח )מ"ק(: 0בריכה: קומה: 
 , או העתקה של צובר קייםצובר גז חדש

 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות )קומה  2להריסת יח"ד קיימת במחצית הצפונית של המגרש והקמת בניין חדש בן הבקשה לאשר את  .1

 שנייה חלקית( מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף( עם בריכת שחיה לא מקורה במרווח 
 צידי וחנייה עבור רחוב אחד.

 כולל ההקלות הבאות:
 מ"ר לצורך שיפור התכנון. 17.1השווה ל   6%לתוספת יחסית של עד   .1

 עבור הקמת מדרגות חיצוניות למרתף אשר אינו משמש כמשרד לבעלי מקצוע חופשי.  .2

 מ'. 4.50ל  10%מ' ב  5.00להקטנת קו הבניין הצידי של   .3
 

 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים המפורטים בהמשך;
 
קום חנייה החסר למילוי דרישת התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה מכוח ח' מ 1לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים.    500אשר בו וברצועה ברוחב  1מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס' 
  

 תנאים למתן היתר
יאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/ת . 1

 הבריאות( אם נדרש לפי דין
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2



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

 3עמ'   22-0738  

 

 נערכו שינויים מרחביים
 ת תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראו . 3
 .       תשלום אגרות והיטלים4

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

 תנאים לתעודת גמר
 צול המרתף ליחידה נפרדת;לאי פי 27רישום תקנה  . 1
 ביעוד דרך 6638בגוש  423הריסה בפועל של כל החורג לחלקה  . 2
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 3
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4

 אתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים ב
 

 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.
 
 
 
 



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

 4עמ'   22-0869  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 12ן אלתרמן נת 10אלתרמן נתן 

 
 

 923חלקה:    6625 גוש:  22-0869 בקשה מספר: 
 'נאות אפקה ב שכונה: 01/06/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 2123-010 תיק בניין:
 מ"ר 1856 שטח: 202002153 בקשת מידע:

   22/12/2020 תא' מסירת מידע:
 

 יזמות אורבנית בע"מ 2011מטרפוליס )פ.א.א(  :מבקש הבקשה
 5120261, בני ברק  30ששת הימים 

 
 תשובה יואב עורך הבקשה:

 6266518יפו  -, תל אביב  22מרים החשמונאית 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 2513.6)מ"ר(:  , שטח הריסה7מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה מקורה, חדר חשמל, 

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: מחסנים, חדר אופניים, חדר עגלות ומועדון דיירים, 

 
 

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

 אחר: מעבי מזגנים,  על הגג: קולטי שמש, פרגולה,
 

 , 1.79בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

 פירוט נוסף: זיקת הנאה להרחבת המדרכה הציבורית, פירי איוורור, חניית אופניים ואופנועים., 
 

 העתקה של צובר קיים , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או14,130.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יח"ד(, 32קומות מעל קומת עמודים מפולשת ומקלט במרתף ) 4ריסת בניין קיים בן את הבקשה עבור הלאשר 

קומות  7.65יח"ד ) 66קומות מרתף עבור  2קומות וקומת גג חלקית מעל  7בן  38ולאשר הקמת בניין חדש מכוח תמ"א 
 ר הרחבת המדרכה;מ' בחזית קדמית מערבית לאלתרמן עבו 1.00סה"כ( עם זיקת הנאה ברוחב של 

 
 כולל ההקלות הבאות:

מ' השווים ל  5.00מעבר לקו הבניין המותר של  40%הבלטת מרפסות לחזית קדמית ולחזית אחורית בשיעור של  .1
 מ'. 2.00

מ' המבוקשים לצורך הקמת דירות בקרקע בהתאם  3.23מ' המותרים ל  2.30הגבהת קומת עמודים מפולשת מ  .2
 .38למדיניות תמ"א 

 מ' בהתאם למותר. 5.00מ' המותרים שכן נשמר גובה ברוטו של  2.73מ' במקום  3.13בניה על הגג בגובה של  .3
והחלקה הגובלת   6625בגוש  923דונה יסעות בזיקת הנאה עבור  החלקה הנהקמת מרתף עם גישה עי רמפה ומ .4

 .8-6ברחוב אלתרמן  6625בגוש  922
 מ' המותרים. 1.50מ' מעל  2.10בה י בגוקדמהקמת גדר בגבול מגרש  .5
מ' המותרים . 1.50מ'  מעל  2.10הקמת גדר בגבול מגרש אחורי בגובה  .6
 

 תנאים למתן היתר
 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה . 1
לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם  . 2



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

 5עמ'   22-0869  

 

 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת
 לנושא שטחים משותפים , זיקות הנאה  ואי סגירת מרפסות בולטות ומקורות 27הגשת תקנה  . 3
4 . 
 
5. 
 
6. 

ם )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, ( אם אישור/התייעצות/תיאום הגורמי
 נדרש לפי דין

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

  
  

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

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

 ₪. 48332תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול  . 4
 עתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי הה

( mode3לפחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ) . 5
 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 

 2-3068' ישיבה מס 34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 6
 .15/03/06מתאריך  2006-004ישיבה מס'  28ומס'  18/01/06מתאריך 

 
 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: 

גת רישיון לביצוע כריתה והעתקה לפני כריתת והעתקת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצ . 2
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesרוני בקישור: העי

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
מ' לחזית קדמית לאלתרמן  1.00רישום בפועל של זיקת הנאה לטובת הציבור , הולכי רגל ורוכבי אופניים לרוחב  . 2

 נתן.
לנושא שטחים משותפים , זיקות הנאה  ואי סגירת מרפסות בולטות  27ן של תקנה רישום בפועל בספר המקרקעי . 3

 ומקורות
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  12ישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת א . 5
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 6

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

 הערות
לא ניתן לשחרר היתר הנדון ללא היתר לבקשה לשינויים לגבי רמפה ומעברים בזיקת הנאה במרתף עם הבניין  . 1

 6-8הסמוך באלתרמן 
 

 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.
 
 
 
 



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

 6עמ'   22-0660  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 54רדינג  52רדינג 

 
 

 20חלקה:    6770 גוש:  22-0660 ה מספר: בקש
 אביב-רמת שכונה: 01/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0984-052 תיק בניין:
 מ"ר 880 שטח: 202001909 בקשת מידע:

   29/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 בראון שמאי מבקש הבקשה:
 4724841, רמת השרון  41ן הסיפ

 בראון רחל 
 6905014, רמת השרון  41הסיפן 

 
 אופנהיים יעל עורך הבקשה:

 69050יפו  -, תל אביב  4נח מרדכי עמנואל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
תוספת: קומה א, , קומה בה מתבצעת ה2310, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות יח"ד לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: 93.99, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 39.06שטח התוספת )מ"ר(: 

 לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת מחיצות ובניית מחיצות חדשות בדירה המורחבת, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
באגף אמצעי מזרחי בקומה א' והקמתה מחדש בצורה הבקשה לשינויים פנימיים והרחבת דירה קיימת את לאשר 

יח"ד  12כניסות, סה"כ  2קומות מעל קומת מרתף חלקית ועליית גג חלקית,  3מורחבת כולל ממ"ד, בבנין קיים בן 
 בבניין, כולל ההקלות הבאות:

 
 מ' ובהתאם להרחבות קיימות בבניין. 8מ' במקום  7.20מקו הבניין האחורי המהווה  10%הקלה של 

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 

 תנאים בהיתר
 לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד . 1
 ביצוע שיפוצים בהתאם להנחיות מהנדס העיר וסיומן עד גמר עבודות הבניה. . 2
יש להתקין מיגון אוקסטי דירתי להפחתת רעש תחבורה / מטוסים כך שמפלס הרעש בתוך חדרי המגורים עם  . 3

 א של התנועהדציבל בשעת השי 40חלונות סגורים לא יעלה מעל 
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 8עמ'   22-0864  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 3מיזאן 

 
 

 13חלקה:    6792 גוש:  22-0864 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 01/06/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 632 שטח: 202102019 בקשת מידע:
   14/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ברעם דנה מבקש הבקשה:

 6523526 יפו -א, תל אביב 10אליוט ג'ורג' 
 

 חקלאי שגית עורך הבקשה:
 6986463יפו  -א, תל אביב 6אשכנזי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 112.84, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 מתקנת, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, חדרי עזר, אחר: משרד להוראה 
 

 , 1בקומת הקרקע: אולם כניסה, כמות חדרי שירותים: 
 

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

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

 , 180, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 2ה, כמות מקומות חניה: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: בריכ
 
 
 

 , 3X8.60, גודל: 27.50, מיקום: צפון, נפח )מ"ק(: 0בריכה: קומה: 
 

 27.50נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 את הבקשה להריסת הבנייה הקיימת על המגרש במחצית המזרחית של החלקה והקמת בניין מגורים חדשלאשר 

 קומות עם חדר יציאה אל הגג מעל קומת מרתף עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף(,  2בן 
 עם בריכת שחיה טיפולית בחצר, כולל ההקלות הבאות:

 מ' לצורך תכנון מיטבי על המגרש. 3מ' במקום  2.7במרחק של  מקו בניין צדדי על ידי בנייה 10%חריגה של  .1

 (.27.5%מ"ר לעומת השטחים המותרים במרתף ) 12-הגדלת שטח המרתף על חשבון שטח  ממ"ד בכ .2
 הגבהת גדרות בגבולות המגרש .3

 מ'  2.10צדית מזרחית עד לגובה   -
 מ' 1.80 -גדר אחורית צפונית עד ל  -          
 מ'  1.80גדר הפרדה צדדית מערבית עד לגובה   -          
 מ' המותרים. 1.50לעומת           

 מ"ר..  10מ' רוחב ושטח  1.50מ"ר לעומת  20-מ' ובשטח של כ3.42חצר מונמכת במרווח הקדמי ברוחב של  .4

 הקמת מדרגות חיצוניות לירידה למרתף שאינו משמש כמשרד. .5
 

 :יאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, ת
 

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1



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

 9עמ'   22-0864  

 

אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 2
 הבריאות( אם נדרש לפי דין

יים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחב . 3
 נערכו שינויים מרחביים

 על אי פיצול הדירה 27הצגת מפרט עבור רישום תקנה  . 4
 הצגת רישיון מטפל / עסק עבור חדרי טיפולים לבעלי מוגבלויות. . 5
 .       תשלום אגרות והיטלים6

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

 הוצאת ההיתר.
 תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי מעלית. בעל ההיתר אחראי לכך שהמעלית המותקנת . 3
 השימוש בתחום הבניין והמגרש מיועד לבעלי מוגבלויות בלבד. . 4
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 13,663העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת  . 6
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת הבניה הקיימת על המגרש כולל מחסנים במרווח אחורי עם תחילת עבודות הבניה . 1
יערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד ה . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 מפלסיה מהווה יחידת דיור אחת שלא ניתנת לפיצול 4כי הדירה על  27רישום תקנה  . 1
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 2
 

 : 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.
 
 
 
 



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

 10עמ'   22-1180  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 161קרן קיימת לישראל 

 
 

 89חלקה:    6792 גוש:  22-1180 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 21/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 1257-159 תיק בניין:
 מ"ר 337.5 שטח: 202100719 בקשת מידע:

   09/06/2021 תא' מסירת מידע:
 

 אטי תמרארו מבקש הבקשה:
 6969554יפו  -, תל אביב  161קק"ל 

 ארואטי אורי 
 6969554יפו  -, תל אביב  161קק"ל 

 
 לוי יוסי עורך הבקשה:

 4436916, כפר סבא  46ירושלים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 96.53מ"ר(: , שטח הריסה )1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
, אחר: תוספת קומה + עליית גג, קומה בה מתבצעת התוספת: קומה ראשונה + עליית גג, שטח 1כמות קומות לתוספת: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, 241.88, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 182.88התוספת )מ"ר(: 
 נימיים: חדרי שינה ורחצה, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פ

 
 , השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 69.1בקומת הגג: שטח התוספת )מ"ר(: 

 
 
 

, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז 25.23בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חצר אחורית, גודל: 
 חדש, או העתקה של צובר קיים

 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם ניצול  2שר את הבקשה להריסת הבניה הקיימת במחצית המזרחית של המגרש והקמת בניין חדש בן לא .1

 חלל גג רעפים, עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף(, כולל בריכת שחיה לא מקורה במרווח אחורי 
 וחדר מכונות תת קרקעי.

הוצאת היתר ולדחות את שאר ההתנגדויות שכן לקבל את ההתנגדות בחלקה לעניין הצגת אשור רמ"י כתנאי ל .2
 בקשה זו לא דנה בשטח השייך למתנגדת אלא בשטח תת החלקה הנדונה בלבד.

 
 תנאים למתן היתר

אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1
 פי דיןהבריאות( אם נדרש ל

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
 הצגת אישור רמ"י לבקשה הנדונה . 4

 . תשלום אגרות והיטלים.5
 

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

 הוצאת ההיתר.
 ₪. 19,292המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  תמורת העצים . 3
 מחסנים קיימים במרווח האחורי בזמן ביצוע עבודות בניה 2הריסת  . 4
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 מינהל           ההנדסה

 11עמ'   22-1180  

 

   
 תנאים להתחלת עבודות

 ום.יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תה -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 1
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 מיועדים להרחבת הרחוב יופקעו וירשמו ע"ש עירית ת"א.                                      השטחים ה . 2
 הריסת כל הבנוי על שטח ההפקעה . . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

 מבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולהערה: 
 

 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

 12עמ'   22-0998  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 53טבנקין יצחק 

 
 

 670חלקה:    6623 גוש:  22-0998 ספר: בקשה מ
 רביבים שכונה: 23/06/2022 תאריך בקשה:

( מעל בניין 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' סיווג: 2152-053 תיק בניין:
 קיים בהיתר

 מ"ר 703 שטח: 202101716 בקשת מידע:
   25/10/2021 תא' מסירת מידע:

 
 טולדנו אליס בקש הבקשה:מ

 6935605יפו  -, תל אביב  53טבנקין יצחק 
 

 לוסטהאוס קלאודיו עורך הבקשה:
 65222יפו  -, תל אביב  21ביל"ו 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 אחר: הוספת פיר מעלית + חדר יציאה אל הגג, 
 

ור, כיוון התוספת: לצד, השימוש בתוספת המבוקשת: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאח
 למגורים, 

 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
(, והקמת מעלית במרווח הצדדי 3את הבקשה להקמת חדר יציאה לגג ליח"ד המזרחית העליונה )תת חלקה לאשר 

יח"ד  4קומות וחדר מדרגות משותף על הגג מעל קומת עמודים ומרתף, עבור  2תחנות עצירה, בבניין בן  3מזרחי עם 
 סה"כ.

 בצירוף ההקלה הבאה:  
 ;1מ' בחזית הצדדית הנדרשת לפי הוראות תכנית ג/ 1.20ה ללא נסיגה של בניית חדר יציאה לגג עבור הדירה העליונ-
 

 :בכפוף לכל דין, תנאים טכניים, ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה . 1
הנ"ל לרובת אישור הג"א או  דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים . 2

 הצהרה על כך שלא 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("  . 1
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים לתעודת גמר
 יח"ד נפרדות. 2-חי( למפלסית )הנמצאת בקומה ב' + קומת הגג, באגף המזר -לאי חלוקת דירה דו 27רישום תקנה 

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

 14עמ'   17-0650  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 15יים א לבנון ח 15לבנון חיים 

 
 

 25חלקה:    6772 גוש:  17-0650 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 25/04/2017 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0941-015 תיק בניין:
 מ"ר 7884 שטח: 201600334 בקשת מידע:

   03/03/2016 תא' מסירת מידע:
 

 גרבי אוהדמו מבקש הבקשה:
 6997525יפו  -ג, תל אביב 21לבנון חיים 

 מוגרבי כהן נעה יוספה 
 6997525יפו  -ג, תל אביב 21לבנון חיים 

 
 קובלנץ אבנר עורך הבקשה:

 6997127יפו  -, תל אביב  24הרטגלס 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 60שטח הריסה )מ"ר(:  1מספר קומות להריסה: 

שטח  1קומה בה מתבצעת התוספת:  2310מספר תכנית הרחבה:  1מספר יח"ד מורחבות:  1קומות לתוספת: כמות  
כיוון התוספת: לחזית כיוון התוספת: לאחור  123.66שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(:  57.66התוספת )מ"ר(: 

 ום: בהיתר מגוריםשימוש המקום כי 1עפ"י ג-כיוון התוספת: לצד תוספת אחרת: בניית עליית גג 
חומר הפרגולה: פלדה ועץ  16שטח פרגולה )מ"ר(:  94.67בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(:  

 5נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(:  2.1השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 
 
 

 8: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לאשר את הבקשה, שכן: לא
 

לבנייה המבוקשת במפלס הקרקע לרבות בניית  בעלי דירת קומת הקרקע באגף הנדון,לא הוצגה הסכמת  .1
בצמוד ובסמוך לקירות  ,, בסביבות הדירהבחזית הקדמית המשך קירות ממ"ד )המתוכנן בקומה שניה(

 החיצוניים והחלונות;

ניתן לנצל  ,בנוסףולא משתלבת עם שאר הדירות המורחבות בבניין.  אינה רגולרית הרחבה בחזית הצד המערבי .2
טור הדירות המורחבות בבניין טורי, שטחים המותרים לפי התב"ע בחזית האחורית הדרומית בהתאם לקונ

 ;צדדיתהבחזית לפני ניצול זכויות הבנייה 

רור המתוכננים בקומת הקרקע, ומעטפת חלקית המוצגים באופן לא ב הבניה בקומה שניה מוצעת מעל עמודים .3
  א'; מדיניות רמת אביבלהוראות  לא תואמים

 לא ניתן לאשר חלל אטום בקומת הקרקע בצמוד לדירה הקיימת; .4

 מ' )לפי תשריט בלבד(. 6מ' במקום  2קו הבניין להרחבה בצד המערבי סומן באופן לא נכון. סומן  .5

בעלי  3מוצמד לדירה לשימוש עיקרי ללא הסכמה עדכנית של שטח של חדר המדרגות הכללי בקומת הגג  1/2 .6
   דרת הסכמת דירת הקרקע באגף הנדון;שאר דירות הכניסה וכן נע

. קיימת סתירה בין תכניות וחזיתות, לא ברורה בנייה בקומת הקרקע אינה ברורה חזית צדדית )הגמלון( .7
 ;בסמוך לדירה קיימת

 רה, חללי המסתורים, פינות המבנה וכד';חסר סימון ייעוד בחלק מחללי הדי .8

)לא סומן קו הרחבה מערבי ע"פ  , כולל חזית גמלון וציון האסמכתאחסר סימון קווי הרחבה עם מידה .9
 תשריט(;

 חסר סימון מפלסים בתכנית המעטפת והפתחים שלה, התאמה לחזיתות, לחתכים; .10
 ון תנועה במדרגות פנימיות;חסר סימון כיו .11

 דוודים, כולל בחתכים;מש וטקסט מלווה )מוצג לא ברור(, ר סימון מיקום קולטי שחס .12

 חסר סימון מפלסים על מעקות ומרפסת גג; .13
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 מרפסת בולט מקיר החזית וכן ציון מפלסים בחתך, חזית;המעקה  .14

 מ'; 7חסר ציון רום הגג בכל השרטוטים,  .15
 ועל בבניין זה. לדוגמא, קיימת בפהבנייה הכנת לפי מפה טופוגרפית המצורפת לבקשה אינה מעוד .16

 הצמודה לדירה הנדונה בקיר משותף מצד מזרח.  19-0169דירת קומת הקרקע המורחבת לפי היתר מס'              
 

 הערה: חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה והמבקשים.
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 10/01/2018מתאריך  2-18-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 שר את הבקשה שכן :לא ניתן לא

 מרפסות  3משטח המגרש, בנייה נוספת של  6%הבקשה כוללת תוספת בנייה ע"י בקשת הקלה יחסית של -
 מ"ר, וכתוצאה מכך נוצר שטח מקורה בנוי בקומת הקרקע שלא יהיה ניתן לסגור 21.50 -בולטות בשטח כולל של כ  
 בבנייה עתידית.  
 לשטחים המותרים, מהווה סטייה ניכרת. 6%הקלה יחסית שטח הבניה המבוקש, גם לאחר הוספת -
 מ"ר לא נכלל בחישוב השטחים העיקריים. 12מ"ר. שטח מרפסות מעל  12 -שטח המרפסות הבולטות מעבר ל-
 לא הוצג פתרון הרחבה עתידי עבור שאר הדירות בבניין וכן להקמת מרפסות דומות.-
 לא הוצג פתרון גישה לגג העליון.-
 בה סומנו בצור מוטעית.קווי ההרח-
 לא מוצעת מעטפת חלקית בקומת הקרקע בהתאם למדיניות.-
 חישוב השטחים נעשה בצורה לא ברורה.-
 קומות ונמצא בשטח המיועד להרחבה עתידית. 2בצמוד לחדר המדרגות מוצע פיר אוורור בגובה -
 .2310י בתכ' חזיתות בניגוד להנחיית עיצוב של נספח הבינו 3-תוספת בנייה מתוכננת ב-
 בחזית הצפונית בדירות שהורחבו בהיתר.  מיקום הממ"ד לא תואם למצב קיים של הצבת הממ"דים-
 תכנון קומת הגג כולל שימוש בשטח ע"ג חדר מדרגות משותף ללא חתימת בעלים.-
 
 הערה: הודעה על המלצה שלילית נמסרה לעורך הבקשה. 

 
 

ה התקבלה פה אחד.ההחלט
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3שלומציון המלכה 

 
 

 501חלקה:    6212 גוש:  22-0626 מספר:  בקשה
 החלק הצ -הצפון החדש  שכונה: 25/04/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0491-003 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 585 שטח: 202102147 בקשת מידע:
   23/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 אביטן חסון חגית מבקש הבקשה:

 4660202, הרצליה  34שכ נווה עובד 
 

 חטיבה תמיר עורך הבקשה:
 66882יפו  -, תל אביב  31רוטשילד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, שימוש מבוקש: משרד, שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסן
, למקום יש כניסה 69, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 1-שימוש חורג בקומה מספר: 

 נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת תקן חניה, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

  
-לשימוש חורג לצמיתות מהיתר ממחסן למשרד לבעל מקצוע חופשי לצמיתות בשטח של כהבקשה  לאשר את . 1

 מ"ר הנמצא בעורף קומת המרתף. 69
 

 לדחות את ההתנגדויות מהטעמים הבאים: .2
 התקפה. 1א. שימוש של משרד לבעלי מקצוע חופשי מותר לפי הוראות תכנית ע

 הנדון אושר שימוש למשרד באותו מקום ובאותו שטח ולא הוזכר בהתנגדויותב.  לפי היתרים קודמים, בבניין 
 שהנ"ל היווה מטרד.     

 לחיזוק ותוספות בנייה, נלקח בחשבון פתרון חניה עבור המשרד  2021ג.  במסגרת היתר הבניה שניתן בשנת 
 מקומות החניה בבניין לאחר)ראה חוו"ד מכון הרישוי לבקשה הנדונה שניתנה בתחנת תנועה וחניה(. מצב      
 התוספת שאושרה שונה מהמצב המקורי, שבו לא היו בבניין מקומות חניה כלל.     

 ד. בהתייחס לדרישת המתנגדים להחזרת המחסן הפרטי לשימוש משותף של דיירי הבניין ולירידה בערך   
 ועל הצדדים לפנות לערכאות הנכס, הרי שמדובר בנושאים קנייניים שהוועדה המקומית אינה דנה בהם     
 המתאימות לכך.    
 

  
 :בכפוף לכל דין, תנאים טכניים, ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

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

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 .       תשלום אגרות והיטלים4
 

 תנאים בהיתר
 ורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפ
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 נאים לתעודת גמרת

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

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

  
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ה פה אחד.ההחלטה התקבל
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 39שמעון התרסי 

 
 

 463חלקה:    6212 גוש:  22-0551 ספר: בקשה מ
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 04/04/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0210-039 תיק בניין:
 מ"ר 502 שטח: 202000266 בקשת מידע:

   17/03/2020 תא' מסירת מידע:
 

 בלחכשורי יו מבקש הבקשה:
 5885849, חולון  26הרוקמים 

 חכשורי חיזוק מבנים בע"מ 
 5801034, אזור  30דרך השבעה 

 
 מור עדנה עורך הבקשה:

 0א, רמת אפעל* 13אוכמנית )ב( 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
א, קומה בה 3616רחבה: , מספר תכנית ה19, מספר יח"ד מורחבות: 6, כמות יח"ד לתוספת: 1.6כמות קומות לתוספת: 

 , 25, שטח התוספת )מ"ר(: 3,2,1,ק,1-,2-מתבצעת התוספת: 
 

, שטח 203.32בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
 , חומר הפרגולה: פלדה, אלומניום, 22.27פרגולה )מ"ר(: 

 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים  3אשר את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה, תוספות ושינויים בבניין קיים בן לא ל

 חלקית ושתי קומות מרתף שכן:
 .קיימות חריגות בקו בניין צדי מעבר למותר כתוצאה מסגירת מרפסת שרות לא כדין בבניה קשה .1

מ'  0.7-(, הבולטת בכ1ממרפסת שירות הנ"ל )בסעיף בנוסף, הוקמה לא כדין מרפסת נוספת, בחלקה הצפוני  .2
 מקו הבניין הצדדי המותר שהיום לא ניתן לאשרה ומהווה סטייה ניכרת.

לעיל( שנסגרה  2מ' בחזית מערבית בהמשך למרפסת שירות )שצוינה בסעיף  0.70 -הבלטת מסתור כביסה ב .3
 הבניין הצדי המותר.מ' מקו  1.4ללא היתר ומהווה סטייה, וגורם להבלטה בסך של 

 א'.3616מ' מהמותר בהוראות תכנית  0.10 -רוחב הממ"ד חורג ב .4

 א'.3616בניית קירות חיזוק בתחום הרצועה המפולשת בניגוד להוראות תכנית  .5

 ומהווה סטייה ניכרת מתכנית. 58מספר יח"ד הקיימות חורגות מהצפיפות המותרת בתכנית  .6

 א'.3616פיות למרווח הצדי בניגוד להוראות תכנית הבלטת מעקה המרפסות העור .7

 המרפסות הקיימות נסגרו בניגוד לדין ותוספת מרפסות צמודות בניגוד להוראות הבינוי. .8

 גובה המצללה לא ניתנת לבדיקה, שכן היא לא הוצגה בשום חתך או חזית. .9

 א'.3616ממעקות הגג בהתאם להוראות תכנית מ'  1.20 -מתקנים טכניים על הגג לא תוכננו בנסיגה של לפחות מ .10

 נישת גז בתחום רצועת הגינון בניגוד לנדרש בהנחיות המרחביות. .11

 ומהווה סטייה ניכרת מתכנית. 1תכנון דירות במרתף בניגוד לשימושים המותרים בתכנית ע .12

 מרבית השטחים הפתוחים מרוצפים ושטח החלחול שחושב אינו נכון. .13

 דרו גווני הטיח על חזיתות הבניין בהתאם להנחיות המרחביות.לא הוג .14

 חומר גמר הגומחה לאשפה אינו זהה לחור גמר הגדר הבנויה בהתאם להנחיות המרחביות. .15

 מ' בניגוד תקנות התכנון והבניה. 1.60גובה הגדר המוצעת בגבול המגרש האחורי הינו  .16
 

 לנושא חריגה מקווי הבניין ולדחות את שאר ההתנגדויות כמפורט לעיל.לקבל את התנגדות המתנגדים בבניין השכן, 
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה.
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3שור משה פרופ' 

 
 

 455חלקה:    6213 גוש:  22-0960 מספר: בקשה 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 16/06/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0487-003 תיק בניין:
 מ"ר 776 שטח: 202000690 בקשת מידע:

   14/05/2020 תא' מסירת מידע:
 

 .ז. יזמות, בנייה והתחדשות עירונית בע"מי.ע מבקש הבקשה:
 6473908יפו  -, תל אביב  8הארבעה 

 
 זית שחף עורך הבקשה:

 68116יפו  -, תל אביב  1דיצה 
 

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

 
 , מאגר מים, ח. משאבות, ח. טרפו, 1מרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניות, עב
 

 , 5בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: מגורים, כמות חדרי שירותים: 
 

 , 29, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 
 

 טי שמש, אחר: גנרטור, הצמדה לדירה עם מדרגות, בריכה, יציאה מח. מדרגות, מעבה אחד, על הגג: חדרי יציאה, קול
 

 , 29בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: מסתורים, כמות מקומות חניה: 
 
 

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

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

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

 3קרקע חלקית ומעל  קומות גג חלקיות, מעל קומת 2-קומות ו 5רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן  
 יח"ד, הכולל: 29עבור קומות מרתף 

 
 דירה בקומה העליונה ע"י גרם מדרגות לולייניות הכולל משחקייה : שטח נלווה המוצמד ל1-בקומת המרתף  •

 וחצר אנגלית מחסנים דירתיים, מקומות חניה לרכב פרטי, חניות לאופניים ואופנועים, חללים טכניים               
 ושירות משותפים,  חדר טרפו.                     

 יות לאופניים ואופנועים, מחסנים דירתיים, חללים  קומות המרתף: מקומות חניה לרכב פרטי, חנ 2-ב •
 טכניים ושירות משותפים לרבות מאגרי מים, חדר משאבות וכול'.                
 מחסנים דירתיים.            15חניה לרכב נכים,  1מקומות חניה,  28קומות המרתף  3-סה"כ ב             

 יח"ד עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח צדי,  2נישת בלוני גז,  בקומת הקרקע: לובי כניסה, חדר אשפה,  •
 יח"ד עורפית עם ממ"ד, חצר  פרטית עורפית מוצמדת וגרם  מדרגות פנימי לשטח נלווה 1יח"ד עם ממ"ד,  1              
 במרתף.               

 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לרבות מצללה מעל קומה ה. 4ה:  -בקומה א •
יח"ד עם ממ"ד  2-יח"ד עם ממ"ד, מרפסת גג בחזית הקדמית לרבות מצללה ו 1קומה ו )חלקית תחתונה(: ב •

 ומרפסת גזוזטרה בחזית האחורית.
 יח"ד עם ממ"ד ומדרגות גישה פנימיות לשטח נלווה בגג עליון מוצמד 1בקומה ז )חלקית עליונה(:  •

                          יח"ד עם מרפסת גג .           1 -ו              
 על הגג העליון: שטח נלווה מוצמד לדירה בקומה העליונה הכולל דק ובריכת שחייה, •

 מערכות סולאריות, מעבים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין.             
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 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  •
 המגרש.       במרווח הצדדי מערבי, חצר אנגלית, מתקני תשתית, נישת גז, חניות לאופניים וגדרות בגבולות               

 
 לרבות הקמת עוגנים זמניים בקומות המרתף החודרים לחלקות הגובלות.              

 
 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה 2לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
  

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

 תנאים למתן היתר
 (. 4400.חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1 . 1

 (. 4401.תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג 2
 (.4402 .הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג3
 .תשלום אגרות והיטלים.4
 

 29מקומות חניה לרכב פרטי )ולא  28מתוכננים  -דרוש לתקן טבלת מאזן החניה בנספח תנועה ובתכנית אדריכלית   . 2
 מקומות חניה. 2כפי שרשום ( ולרשום כי חסרים 

 יש לטעון  תכניות מתוקנות לאחר הועדה
 

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

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

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

 ₪. 25,082תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7
 

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

 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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 רישיון כריתה לעץ  . הצגת1 . 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

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

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 6
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
ון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישי . 8

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

 תנאים לתעודת גמר
ובהתאם להנחיות  5821ם לתקן הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתא . 1

 המרחביות לנושא זה
הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 2

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

 קרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתרבדיקה וב . 3
 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 4
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 **והוספת תנאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה
 

 מילוי דרישות מחלקת ביוב ומי אביבים . 5
 לחוק המקרקעין לעניין: 27הצגת מפרט צבוע לרישום הערה לפי תקנה  . 6

 שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין שטחים משותפים  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               
 

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

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  8קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 8
דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות  . 9

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 2רות  3יעל 

 
 

 89חלקה:    6903 גוש:  22-0570 : בקשה מספר
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 06/04/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0325-002 תיק בניין:
 מ"ר 462 שטח: 202100471 בקשת מידע:

   26/04/2021 תא' מסירת מידע:
 

 רות גורני דונקלבלום מבקש הבקשה:
 3607317, קרית טבעון  18נרקיסים 

 
 בראור אמנון עורך הבקשה:

 65251יפו  -, תל אביב  9אחד העם 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 אחר: בנייה של מבואת שירות למעלית בקומת הגג. השטחים ינוידו מקומות המבנה הקיימות., 

 
, השימוש בתוספת המבוקשת: אחר: שירות , לצורך 2.3פת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד, שטח התוס

 המעלית, 
 

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

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת  3בבניין לשימור מחמיר בן  10/12/2020מתאריך  20-0757את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  לאשר

 גג, הכוללים:
 קירוי מבואת המעלית בקומת הגג. -
 עיצוב מחודש לסגירת מרפסות השירות בחזית הצפונית. -
 שינוי נקודתי בפתחי המעבר במחיצות המקוריות במרפסות. -

 
 הבאות: כולל ההקלות

 ניוד שטחים בין הקומות לטובת סגירת מבואת מעלית בקומת הגג. .1
 

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

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

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

 אים לתעודת גמרתנ
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה 24/06/21ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
 

 הערות
שור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/או בשטח המגרש ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אי . 1

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. . 2
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 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 33שיינקין 

 
 

 61חלקה:    7429 גוש:  22-0533  בקשה מספר:
 אביב-לב תל שכונה: 03/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0018-033 תיק בניין:
 מ"ר 460 שטח: 201802706 בקשת מידע:

   11/02/2019 תא' מסירת מידע:
 

 גרמבק משה מבקש הבקשה:
 4723117, רמת השרון  3רחים הפ

 
 וימר רמי עורך הבקשה:

 6971917יפו  -א, תל אביב 22ולנברג ראול 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים בקומות הקיימות3, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 

 
 חר למגוריםשינוי שימוש בקומת הקרקע ממס

 
 תוספת קומת מרתף 

 
 הריסת חדרים קיימים על הגג ובניית קומה מלאה 

 
 , תוספת אחרת: סגירת מרפסות קיימות )לא בחזית(, 5ותוספת חדרים על הגג בקומה  4תוספת קומה 

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

 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 5קומות )כולל קומת קרקע מסחרית( וקומה רביעית חלקית עבור  3הבקשה לשינויים ותוספת בבניין בן  לאשר את .1

 יח"ד ויחידת מסחר המוגדר כמבנה לשימור ג'.
 

יחידות  2-יח"ד ו 13קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת מרתף עבור  5לאחר התוספת המבוקשת יתקבל בניין בן 
 מסחר.

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ' המותר 3מ' במקום  2.7מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -
 מ' המותר 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -
 ניוד שטחים שלא נוצלו בקומות במסגרת קווי הבניין לקומת הגג. -
 ניוד זכויות.בקו קונטור הקומה שמתחת ו 3השלמת קומה  -
 תחנת מעלית בקומת הגג. -
 דופלקס. -4איחוד חדרים על הגג והצמדתם לדירה בקומה  -
 תכסית קומת הגג והוראות בינוי של תכסית הקומה העליונה יילקחו מקומה טיפוסית. -

 
 ע"י תשלום לקרן חניה. מקומות חניה החסר למילוי דרישת התקן 7.33אישור פתרון חלופי להסדר  .2

 
 לדחות את טענות המתנגדים שכן הבקשה נבדקה ונמצא כי היא עומדת בהוראות התוכניות החלות על המגרש. .3

מטרת התוכניות הינן קביעת סל זכויות בנייה לתוספות לבניינים בהתאם לגודלו ומיקומו של המגרש במבנה 
תכנון המוצע בבקשה אינו עובר על העירוני, לעידוד התחדשות עירונית תוך שמירה על מאפייני המרקם הקיים. ה

קווי הבניין, גובה הבנייה ומספר הקומות הניתן מתוקף התכנית, הבניה המבוקשת והשפעותיה הינם חלק 
 מהתפתחות עירונית רצויה, בוטלה הבקשה להסדרת מקומות חניה במגרש.
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תקנות התכנון והבנייה ונכללים  אינם עומדים בדרישות בשל דרישות שימור לבניין זה, הנושאים מצוינים מעלה .4

 תחת התוספת החמישית לתקנות התכנון והבנייה, המתירה הקלות בבנייה במבנה לשימור, לרבות:
  
 גובה מעקות בחדר המדרגות ומרפסות המבנה בהתאם למסומן בבקשה. 

 
טכניים ובתנאים כל זאת בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים  

 הבאים:
 

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

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

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

 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.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם  . 4

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

 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 5/1/2022 -מילוי דרישות מח' השימור המפורטות באישור מ . 6
 
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת  . 3

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 4

בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר  הנוגעים
 האינטרנט העירוני.

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני  . 5
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 

 
 עודת גמרתנאים לת

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

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא
 ם.רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבי . 2
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 05/01/2022-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 3
 סעיפיה. 32על כל  201802706השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 4
 2385ביצוע השיפוץ בפועל בהתאם להנחיות מח' השימור והוראות תכנית  . 5
חה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות שימור אגרונום/מומ . 6

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 (1-4עצים במגרש ובסביבתו. )עצים  4אישור אגף שפ"ע לשימור   . 7
לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר וכן יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם  . 8

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. . 1
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 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 7.33ניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור פתרון ח . 2
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה. . 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 12הגלבוע 

 
 

 4חלקה:    7441 גוש:  22-0685 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 03/05/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0066-012 תיק בניין:
 מ"ר 368 שטח: 202000694 בקשת מידע:

   11/05/2020 תא' מסירת מידע:
 

 שריג אייל מבקש הבקשה:
 4524030רון , הוד הש 30התמר 

 מור אסף 
 6688312יפו  -, תל אביב  46רוטשילד 

 
 בר אורין גידי עורך הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 

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

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד מכוח  6קומות, עבור  3הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין מגורים בן  לאשר את .1

 הכוללים: 38לב העיר, בתוספת זכויות מכח תמ"א  – 2720 -ו 2331תכניות 
 הוספת קומת מרתף עבור מאגר מים וחדר משאבות. .א
 ת.יחידות הדיור הקיימו 2 -: תוספת ממ"ד לבקומת קרקע קיימת .ב
: שינויים פנימיים, הגדלת שטח הדירות צפוניות ע"י סגירת והוספת שטח המרפסת ב' הקיימות -קומות א' ו .ג

יח"ד( ותוספת מרפסות גזוזטרה פתוחות ומקורות ליחידות הדיור  4תוספת ממ"ד לכל אחת מהדירות ) סה"כ 
 המזרחיות בחזית האחורית.

יח"ד עם ממ"ד מסתור כביסה ומרפסת גזוזטרה  לכל  2חבת עבור : בהיקף קומה טיפוסית מורקומה ג' חדשה .ד
יח"ד, בחזית הקדמית מרפסת מקורה ופתוחה בקונטור המרפסות הקיימות ובחזית האחורית מרפסת מקורה 

 ופתוחה בתוואי ושטח המרפסות שנוספו ליחידות הדיור המזרחיות בקומות הקיימות.
יח"ד. יח"ד בחזית הקדמית עם ממ"ד מסתור כביסה  2רחבת עבור : בהיקף קומה טיפוסית מוקומה ד' חדשה .ה

ומרפסת גזוזטרה  מקורה ופתוחה בקונטור המרפסות הקיימות ומפלס תחתון ליחידת הדיור בקומה ה' עם 
ממ"ד, מסתור כביסה ומרפסת גזוזטרה מקורה ופתוחה בתוואי ושטח המרפסות שנוספו ליחידות הדיור 

 , גישה במדרגות פנימיות משטח הדירה.המזרחיות בקומות הקיימות
: המפלס העליון ליחידת דיור עם מרפסת גג מקורה חלקית בפרגולה בנויה קומה ה' )קומת גג חלקית חדשה( .ו

 בחזית הקדמית ומרפסת גג בחזית האחורית.
ית : תוספת קירות הקשחה בהיקף הבניין, הסדרת נישות לתשתיות, תוספת פיר מעלבכל קומות הבניין .ז

 חיצוני ומבואה בצמוד לגרעין הדרגות הקיים הכולל תחנות עצירה בכל הקומות ושינויים בחזיתות.
: שינויים בפיתוח שטח, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות מגרש, נישות לאצירת אשפה ובלוני גז בצמוד בחצר .ח

 לגדר המזרחית.
 יח"ד.  10ם וחדר משאבות במרתף עבור קומות וקומת גג חלקית מעל מאגר מי 5סה"כ יתקבל בניין בן 

 
 :כמפורט 38כולל תוספות מכוח תמ"א 

. מבנה קיים לצורך חיזוק 38מ' מכח תמ"א  5מ' מעבר לקו בנין אחורי  2בניית מרחב מוגן דירתי  -
 הבניין ומיגונו ועקב צורתו של המבנה  לא ניתן למקם את הממ"ד במסגרת קווי הבניין הקיימים.

 .38מ' עבור הקמת ממ"דים בכיוון דרום מכח תמ"א 2 -מ'  ל 3 -נין צדדי דרומי מהקטנת קו ב -



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

 29עמ'   22-0685  

 

 .38מ' עבור הקמת ממ"דים בכיוון מזרח מכח תמ"א 3 -מ' ל5 -הקטנת קו בנין אחורי מ -
 קומות הקיימות. 3קומות בהיקף קומה טיפוסית +קומה עליונה חלקית מעל  2תוספת  -
 יח"ד 4תוספת  -

 
 :אותכולל ההקלות הב

 בהקלה מתכנית ג'הוספת מצללה מבטון בקומה החמישית בחזית הקדמית.  -

 מ' מעבר לקו בנין אחורי. בהתאם לתקנות התכנון והבניה סטייה ניכרת 2הבלטת מרפסות  -
מ' בהקלה מתכנית ג'. ניתן לראות בהקלה זו פרסום בנוגע לביטול 4.5-הגבהת קומת הגג החלקית ל -

 6-ו 5אחורית ולאשרה בהתאם למגמות תכנון עתידיות ברובע נסיגות בחזיתות צד ו
ס"מ מעבר לקו בניין קיים תוספת לבניין  70הקלה בקו בנין צידי דרומי וצפוני לבניית מסתורי כביסה  -

 קיים
 

מטרים מפני  1.5את ההקלה לנושא בניית מתקנים טכניים וגדר בגבול מגרש בנישה הגבוהה מעל  לא לאשר .2
והים ביותר בחלקים שבהם ארונות טכניים שכן לא ניתן לאשר הקלה מהנחיה מרחבית ולא נראית הקרקע הגב

 מ'.1.50הצדקה תכנונית להגבהת מתקנים טכניים וגדרות בגבולות המגרש מעל 

 

 38השתתפות בקרן חניה מכוח תמ"א  -מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן 4.33אישור פתרון חלופי להסדר  .3
 

 :לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 יה.עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנ . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 מ' ברוטו גם בחתכים וגם בחזיתות. 3.00 -יש להתאים גובה המצללה על הגג ל . 5
 

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

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

 וקבלת הנחיות.
 הוגשו לבקרה ההנדסית.שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות ש . 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 

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 6
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 

 
 ישמר ביסוס הגדרות הקיימים ואת מיקומם המקורי. . 7

 
 ₪. 1045תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים ברחבי העיר בערך של  . 8

 
 תנאים להתחלת עבודות

מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת,  . 1
 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 2
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

 
 עודת גמרתנאים לת

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 22השלמת  . 4

צע את הנדרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין *רואים את המבקש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לב
 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.

 7441בגוש  33הריסה של כל החריגות לדרך לחלקה  . 5
ם/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים  יגיש אישור לכך שעבודות שימור העצים  הושלמו ואין אגרונו . 6

 פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 
 הערות

 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש . 1
 ות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.קיר . 2
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 4.33פתרון חניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  . 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 7יים לסקוב ח 2איתמר בן אב"י 

 
 

 161חלקה:    6111 גוש:  22-0677 בקשה מספר: 
 גני שרונה שכונה: 02/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0656-002 תיק בניין:
 מ"ר 790 שטח: 202001492 בקשת מידע:

   24/09/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ירקו חברה לבניה ולהשקעות בע"מב מבקש הבקשה:
 6940046יפו  -, תל אביב  11קהילת ריגא 

 
 מושלין אייל קובי עורך הבקשה:

 6579505יפו  -, תל אביב  36נחמני 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1089.64(: , שטח הריסה )מ"ר4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 במרתפים: מספר מרתפים, מקלט, אחר: חניות, 

 
 , 4בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, כמות חדרי שירותים: 

 
 , 27, כמות יח"ד מבוקשות: 7בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 

 
 , 1.5ש בגובה )מטר(: בחצר: גינה, גדר בגבולות מגר

 
 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים3,918.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

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

 נדרש כנגד רעידות אדמה.
קומות וקומת גג  5, בן  5-6בתנאים המגבילים לרובע  38ובמקומו הקמת בניין מגורים פינתי חדש מכוח תמ"א 

 27יח"ד, הכולל בקומות המרתף:  27קומות מרתף עבור  2ומעל  קומות( 7חלקית, מעל קומת קרקע חלקית )סה"כ: 
חניות אופנועים, מתקנים טכניים ושירות  6חניות לאופניים )חלקם בקרקע(,  27חנית נכים,  1מקומות חניה, 

 משותפים .
 כמפורט: 38כולל תוספות מכוח תמא  א.

 סגירת קומת עמודים ובנוסף, קומת גג חלקית -  
 מ' 3.00 -מ' ל 3.60 -הבניין הצדדיים מ הקטנת קווי -  
 מ"ר. 195מ"ר לכל יח"ד קיימת בהיתר, סה"כ=  13תוספת  -  
 . מ"ר 1049*השטח של קומה טיפוסית מורחבת=  3.5תוספת זכויות של עד  -  
 יחידות דיור 15תוספת  -  

 
 ולל הקלות:כ  ב.  

 י המותר.הקדממהמרווח  40%הבלטת מרפסות קדמיות עד   -          
 .ביטול חובת מרפסות שירות לפי תכנית מ'   -               

 
 לא לאשר את ההקלות הבאות:  ג.

מ' המותרים שכן הנ"ל נוגד תנאים מגבילים לפי ס'  4.5מ' במקום  5הקלה להגבהת בניה על הגג לגובה של  -  
 .5-6לרובעים  77-78
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תה נבדקה בהתאם לנדרש בהתאמה לתכניות החלות על המגרש, המתנגדים שכן הבקשה בכללו לדחות את טענות .2

 , להנחיות המרחביות ולתקנות התכנון והבניה.6-ו 5לתנאים המגבילים לתכנית רובע 
 

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

 תנאים למתן היתר
 (. 4400ו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג ח . 1
 (.4401תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 21.3.2021עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם למכתבם מיום  . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 16,714תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 2
פקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מ . 3

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3
 המרחביות לנושא זה

 נתן להיתרמילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם שיי . 4
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 5
 רישום סופי בטאבו . 6
( במגרש, ושתילה ע"י מדור עצים 4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 7

 26/5/21עצים בהתאם לאישורו של חיים גבריאל מתאריך  2של 
 האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני. על חדר . 8
 יותקן צינור הגנה על העמודים והקירות לכל אורך המסלול עד רכב הפינוי. . 9

חל איסור להחנות רכב לאורך דרך הגישה, באופן החוסם את המעבר של רכב הפינוי. האיסור יסומן  -איסור חניה  . 10
 זה ירשם בתכנית להיתרי בנייה. בכביש, מול הכניסה, בצבע אדום לבן. פרט

,חלק ו' 1970 -יש לתכנן את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 11
 עיריית תל אביב יפו. -( 4אצירת אשפה וסילוקה מבנין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה )פרק -

 
 דס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנהערה: 

 
 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 
 4הכלנית 

 
 

 296חלקה:    6150 גוש:  22-0686 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 04/05/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0760-024 תיק בניין:
 מ"ר 163 שטח: 202100685 בקשת מידע:

   09/05/2021 תא' מסירת מידע:
 

 שלמוני יאיר מבקש הבקשה:
 6423312יפו  -ביב , תל א 46בארי 

 רובינשטיין מיכל 
 6423312יפו  -, תל אביב  46בארי 

 
 אולנד סיון עורך הבקשה:

 6970714יפו  -א, תל אביב 5ברכיהו הנקדן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 115.65(: , שטח הריסה )מ"ר1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, אחר: חדר משחקים ושרותים, 

 
 , 1בקומת הקרקע: אחר: סלון, מטבח, כמות חדרי שירותים: 

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

 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, פרגולה, 

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

 
 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 415.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וחדר יציאה לגג מעל  2אשר את הבקשה להריסת בניין קיים על המגרש והקמת בניין חדש למגורים בן ל .1

 המערבית. 297קומת מרתף, עבור יח"ד אחת, בקיר משותף עם בניין קיים בחלקה 

 לאשר את ההקלות הבאות לצורך שיפור תכנון: .2

  מ"ר. 9.8משטח המגרש המהווים   6%תוספת שטח של 

  מ' המותר 4.70מ' במקום  4.50מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד. 

  מ' בחזית צדדית. 1.20מ' במקום  0בנייה ללא נסיגה על הגג, במרחק של 
 .מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן באמצעות השתתפות בקרן חניה 2פתרון חלופי להסדר לאשר  .3
 

 :, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין
 

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

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . 2
 רשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שו . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת שני עצים בגודל  . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 35עמ'   22-0697  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 5בנימיני אהרון 

 
 

 233חלקה:    7110 גוש:  22-0697 מספר: בקשה 
 נחלת יצחק שכונה: 08/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 1255-005 תיק בניין:
 מ"ר 3662 שטח: 202100788 בקשת מידע:

   31/05/2021 תא' מסירת מידע:
 

 לטבנצ'יק יגי מבקש הבקשה:
 5126237, בני ברק  5כנרת 

 
 טרכטנברג ויקטוריה עורך הבקשה:

 7684100, משמר דוד 78ת.ד. 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 קומות, לכל הדירות בבניין,  8מרפסות לבניין קיים בן  32מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת 

 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 -הדירות הקיימות באגף הקיצוני 32אשר את הבקשה לתוספת מרפסות מקורות בצורה אחידה עבור ל .1

 צפוני בבניין מגורים בן שמונה קומות מעל קומת עמודים מפולשת.

 מ' המותר. 5( מעבר לקו הבניין של 40%מ' ) 2לאשר הקלה להבלטת מרפסות לחזית קדמית בשיעור של  .2

 שכן:  לדחות את ההתנגדויות, .3

 .הוספת המרפסות לא תפגע בזכויות הבנייה של האגפים הנוספים על בבניין 

 .לפי התכנון המוצע אין פגיעה במקומות חניה בתחום המגרש 
  הליך הבנייה להקמת המרפסות הינו סביר מבחינת הזמן ולא יגרום מהותית לרעש והורדת איכות החיים בזמן

 הבנייה. 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 אי סגירת המרפסות בכל צורה שהיא . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 ת מהנדס העירשיפוץ הבניין בהתאם להנחיו

 
 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה.ערה:  ה
  

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 17יהודית 

 
 

 75חלקה:    7109 גוש:  22-1274 בקשה מספר: 
 מונטיפיורי שכונה: 03/08/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0513-017 תיק בניין:
 מ"ר 450 שטח: 201901307 בקשת מידע:

   28/08/2019 תא' מסירת מידע:
 

 טופז יוסי מבקש הבקשה:
 4691000, כפר שמריהו  22 הזורע

 
 רכטר אמנון עורך הבקשה:

 63453יפו  -, תל אביב  169הירקון 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
מאגר מים ח.משאבות, מחסנים דירתיים -חניה, שטחים טכניים 2-במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, אחר: מרתף 

 חניה, שטח נילווה למגורים .,  1-מרתף 
 
 קומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: לובי מגורים וחדר מדרגות, ב
 

 , 12, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: חנות מסחרית, כמות קומות מגורים: 
 

על הגג: חדרי יציאה, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: ומבואה קומתית, מרפסת גג צמודה לחדרי יציאה לגג ומעליה 
 רגולה, פ
 

, גדר בגבולות מגרש 1בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: חניה עבור מעלית לחניה אוטומטית, כמות מקומות חניה: 
 , 2.57בגובה )מטר(: 

 
פירוט נוסף: דירה בקומת קרקע בחלקו האחורי של המבנה כולל חצר אנגלית ומדרגות המשמשות כניסה נפרדת למרתף 

 על מקצוע חופשי, המרתף מוצמד לדירה בקומת קרקע., המשמש בחלקו חדר עבודה לב
 

 704.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וחדרי יציאה לגג עם חזית מסחרית בקומת הקרקע לשדרות  6אשר את הבקשה להקמת בניין מגורים בן ל .1

 14-(, מעל שתי קומות מרתף ל9011יחידות דיור לפי תכנית האב של שכונת מונטיפיורי )תא/ 12יהודית עבור 
 מקומות חניה כולל חניה אחת לנכה במתקן אוטומטי עם מעלית רכב.

 את ההקלות הבאות בהתאמה להוראות תכנית אב, ניצול מקסימלי של הזכויות ושיפור תכנון:לאשר  .2

  הקומות המותרות. 4קומות נוספות מעל  2הוספת 
  המותרים לצורך שיפור תכנון. 150%מ"ר( מעל ל 27משטח המגרש ) 6%תוספת 

  המותרים בשל  150%-גרש מעל למ"ר( משטח המ 22.5) 5%לכל קומה נוספת ובסה"כ  2.5%תוספת שטח של
 קומות מעל המותר. 2הוספת 

  מ' המותר. 3מ' במקום  2.7מקווי בניין צדדיים על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד 

 משטח המגרש 43%המותר כך שתכסית הקומה לא יעלה על  40%במקום  3% -הגדלת תכסית קומת קרקע ב. 

 מ' בחזיתות צדדיות 1.20מ' במקום  0יה במרחק של ביטול הנסיגה בבניה על הגג, ובנ. 

  מ'. 4( מעבר לקו בניין מותר של 37.5%מ' ) 1.5הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית בשיעור של 

  מ'. 5( מעבר לקו בניין מותר של 40%מ' ) 2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של 

 העברת אחוזים מקומה לקומה. 

 מ' המותר 4.0מ' במקום  4.5ג על ידי מתקנים טכניים לגובה של הגבהת בניה על הג. 
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 .הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש שטח נלווה למגורים לדירה בקומת הקרקע 
 

מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח תקנות  0.24לאשר פתרון חלופי להסדר  .3
שפע  -21מטר ממקום הבקשה להיתר מתוכננים חניונים ציבוריים: מס'  350 החניה מכיוון שבמרחק אווירי עד

 תוספת זכויות. -דרום הקריה -33א'(, מס' 12טל)ברחוב שפע טל מס' 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 יצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ב . 1
 מילוי דרישות רשות העתיקות שניתנו למבקש ההיתר. . 2
 הדירה בקומת הקרקע עם שטח נלווה בקומת המרתף מהווים יחידה אחת שלא ניתן לפצלה. . 3
 קנות המקרקעין:לת 27כפוף להתחייבות בעל ההיתר לרישום הערה לפי תקנה  . 4

המרתפים )למעט מקומות חניה ומחסנים דירתיים(, מבואת כניסה, לובי וחדר אשפה בקומת הקרקע, מבואות, 
 גרעין הבניין וחדרי מדרגות, הגג העליון ודרכי הגישה אליו, כרכוש משותף לכל דירי הבניין.

 ות.אי פיצול הדירות בקומה השישית וחדרי היציאה לגג ליחידות נפרד . 5
 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . 6
 תפעול ותחזוקה שוטפת של מתקן חניה אוטומטי. . 7
 אי סגירת המרפסות הפתוחות בכל צורה שהיא. . 8
ביבתית/המשרד להגנת לא יחלו עבודות הבניה, לרבות עבודות חפירה וביסוס, בטרם יתקבל אישור מהיחידה הס . 9

 הסביבה, על סיום הטיפול בקרקע
 

 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.
 ולהציג אישור לתיאום 052-8017577ערן וינברגר  -החוף תחילת עבודות יש לתאם עם אחוזות  . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין. 27הצגת רישום הערות לפי תקנה  . 1
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך 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 
 9עמישב 

 
 

 197חלקה:    6164 גוש:  21-1669 בקשה מספר: 
 חיים-תל שכונה: 12/12/2021 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0733-009 תיק בניין:
 מ"ר 1179 שטח: 201901397 בקשת מידע:

   05/09/2019 תא' מסירת מידע:
 

 מבע" 9אבן דרך א.א עמישב  מבקש הבקשה:
 7313400, כפר האורנים  21הגבעה 

 
 פרייס מעוז עורך הבקשה:

 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 872.61, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 חדרי עזר, אחר: חדר שנאים, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, 

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, 

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

 
 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: גנראטור,מפוחים, 

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

 
 יח"ד,  30קומות חניה, סה"כ  2בנסיגה( ע"ג  1+6קומות)קרקע+ 8ניית בניין חדש בעל פירוט נוסף: ב

 
 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 7,544.00נפח חפירה )מ"ק(: 

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 19: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לאשר לפי המלצת מכון רישוי תיקון גישה לחניה במרתפים ע"י רמפה דו , 2.2.22ועדה מתאריך והמשך להחלטת הב

 .8מגרש הסמוך בכתובת גונן המסלולי דו סטרי משותפת עם 
 

  .9ועמישב  8תנאי נוסף לתעודת גמר: רישום זיקת הנאה הדדי בין המגרשים ברח' גונן 
 
 

 הועדה נשלחה לעורך הבקשה טיוטת חוות דעת מהנדסהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 02/02/2022מתאריך  2-22-0003מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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ולדחות שאר הטענות  קבל חלק מטענת המתנגדים אשר חלק מטענותיהם באו לידי פתרון בתכנית המתוקנתל .1
 שכן:

 רוב הטענות מתייחסות להקלות מיותרות שלא נדרשות לפי תכניות תקפות ותקנות התכנון והבנייה. -
 החריגה לגבי הפרגולה על הגג תוקנה ותואמת הנחיות מרחביות. -
א וגובה הבניין אינו עולה 3שינוי  38קשת לניצול זכויות מוקנות מכח תכניות תקפות ותמ"א קומה נוספת מבו -

 . 2020ובמדיניות הועדה שאושרה ופורסמה לציבור רחב בשנת  5000קומות שנקבעו בנספח עיצוב תכנית  8על 

 :לאשר את הבקשה .2
יח"ד( שחיזוקו  12המכיל קומות ) 3מישב, בן להריסת בניין מגורים קיים במגרש הפינתי בין רחובות שפירא וע .א

 .נדרש בפני רעידת אדמה
קומות מרתף  2יח"ד, מעל  30קומות וקומת גג חלקית( עבור סה"כ  7קומות ) 8להקמת בניין חדש למגורים בן  .ב

 לחניה.
 א ומדיניות הועדה תמורת הריסת הבניין הקיים:3/ 38לאשר תמריצים  מכח תמ"א  .3

 יח"ד הקיימות בבניין .  12-ל רמ" 13תוספת  -

 קומות .  3קומות לפי בניין קיים של  3הוספת  -

 לאשר הקלות הבאות, לשיפור התכנון, ניצול אופטימלי של זכויות הבניה המותרות: .4

 הקומות המותרות  3הוספת קומה אחת מעל ל  -
 לדירות גג. בריכת שחיה על הגג -

 
 :ם טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאי

 תנאים למתן היתר
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים שונים או הצהרה על כך שלא  . 1

 נערכו שינויים מרחבים.
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תקן ע"י מהנדס הוועדה(. . 2
 ם.תשלום אגרות והיטלי . 3
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 בעל  ההיתר יהיה אחרי לכך שהמעלית תעמוד בכל התקנים הרלוונטיים התקפים בעת הוצאת ההיתר. . 2
 המרפסות המקורות לא תסגרנה בעתי בכל צורה שהיא. . 3
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 4

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

 ₪. 54500ים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועד . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. בעל היתר הבניה יפקיד לפני  . 1

ד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צ
 המצב לקדמותו.

 יש להציג אישור תיאום הנדסי בתוקף . 2
 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים ולקבל את הסכמת אגף הנכסים לכך. . 3
הוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש ל . 4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 5

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

 תנאים לתעודת גמר
 27רישום השטחים המשותפים כשימוש/רכוש משותף כל דיירי הבניין לפי תקנה  . 1
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 2
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

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

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

 
 

 196חלקה:    6164 גוש:  22-0724 בקשה מספר: 
 חיים-תל שכונה: 09/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0732-004 תיק בניין:
 מ"ר 1370 שטח: 201901566 בקשת מידע:

   22/10/2019 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 9אבן דרך א.א עמישב  מבקש הבקשה:
 7313400, כפר האורנים  21הגבעה 

 
 פרייס מעוז עורך הבקשה:

 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, 

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, 

 
 , 44קשות: , כמות יח"ד מבו8בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: גנראטור,מפוחים, 

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 47בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 

 
 יח"ד,  44קומות חניה, סה"כ  2בנסיגה( ע"ג  1+6קומות)קרקע+ 8פירוט נוסף: בניית בניין חדש בעל 

 
 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 8,808.00)מ"ק(:  נפח חפירה

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 :אשר את הבקשהל .1

יח"ד(  12קומות )המכיל  3, בן רחובות גובן ושפירא ישראללהריסת בניין מגורים קיים במגרש הפינתי בין  -
 שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה.

קומות מרתף  2יח"ד, מעל  44קומות וקומת גג חלקית( עבור סה"כ  7קומות ) 8להקמת בניין חדש למגורים בן  -
 א ומדיניות הועדה.3שינוי  38תמ"א  לחניה, לפי הוראות

 א ומדיניות הועדה תמורת הריסת הבניין הקיים:3/ 38לאשר תמריצים  מכח תמ"א  .2

 יח"ד הקיימות בבניין .  18-ל מ"ר 13תוספת  -

 קומות. 3קומות לפי בניין קיים בן  3-הוספת שטח ב -

 4במקום  3.60ק של בקו בניין צידי  מערבי על ידי בניה במרח 10%חריגה של עד  -
 מטר המותרים

 לאשר הקלות הבאות, לשיפור התכנון, ניצול אופטימלי של זכויות הבניה המותרות: .3

  הקומות המותרות 3הוספת קומה אחת מעל ל  -
  לדירת גג. בריכת שחיה על הגג -
 מן המרווח המותר. 40%הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית מזרחית בשיעור של  -

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

 תנאים למתן היתר
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 (. 4400. חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1  
 (. 4401. תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג 2
 (.4402תכן )מוצג . הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת ה3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 רבעל  ההיתר יהיה אחרי לכך שהמעלית תעמוד בכל התקנים הרלוונטיים התקפים בעת הוצאת ההית . 2
 המרפסות המקורות לא תסגרנה בעתי בכל צורה שהיא. . 3
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 4

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

 ₪. 53500ועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המי . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. בעל היתר הבניה יפקיד לפני  . 1

ח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטו
 המצב לקדמותו.

 יש להציג אישור תיאום הנדסי לעוגניים מאושר . 2
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
תקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/הע . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
רישום זיקת הנאה לרמפה משותפת לחניה, השטחים המשותפים בבניין ובחצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין  . 1

 לחוק המקרקעין 27תקנה  לפי
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  11קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4

 העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני. וכן בהתאם למפרטים
על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז: התווספו תנאים  . 5

 לגמר.
על הקרקע, על העמודים והקירות לכל  -יש להתקין צינורות הגנה לאורך כל מסלול הוצאת האשפה על המגרש  . 6

 תנאי לגמר. -ד רכב הפינוי האורך ע
 

 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 
 29הפלמ"ח  27הפלמ"ח 

 
 
 799חלקה:    6150 גוש:  22-0730 קשה מספר: ב

 יד אליהו שכונה: 10/05/2022 תאריך בקשה:
 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 1007-027 תיק בניין:

 מ"ר 1217 שטח: 202101971 בקשת מידע:
   04/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ץ סו סופי שרהשור מבקש הבקשה:

 6722619יפו  -, תל אביב  29הפלמ"ח 
 לחגי אליעזר 

 6722619יפו  -, תל אביב  29הפלמ"ח 
 

 נחמיאס מיטל עורך הבקשה:
 6970683יפו  -, תל אביב  52קהילת לודג' 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 : תוספת ממד לדירה קיימת, , כיוון התוספת: לאחור, תוספת אחרת14.8שטח התוספת )מ"ר(: 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לבקשת הצוות המקצועי. לשוב ולדון

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 7בנבנישתי 

 
 

 87חלקה:    7084 גוש:  22-1321  בקשה מספר:
 פלורנטין שכונה: 10/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 3562-007 תיק בניין:
 מ"ר 312 שטח: 202101620 בקשת מידע:

   17/10/2021 תא' מסירת מידע:
 

 אביב בע"מתל  7בנבנישתי  מבקש הבקשה:
 3658600, שדה יעקב  8דרך המיסדים 

 
 קימל אשכולות מיכל עורך הבקשה:

 6514752יפו  -, תל אביב  6שרעבי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 .88מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת שטח באמצעות הארכת בניה בקיר משותף בהסכמה עם חלקה 

 
 למחסר ולמגורים 1וע חפירת מרתף לשימוש מחסנים

 
 בקרקע שינוי מיקום של המרחבים המוגנים

 
 שינוים פנימיים בכל הקומות

 
פתרון ממ"דים במקום מ"קים בקומות הע, תוספת אחרת: תוספת שטח באמצעות הארכת בניה בקיר משותף בהסכמה 

 .88עם חלקה 
 

 למחסר ולמגורים 1חפירת מרתף לשימוש מחסנים וע
 

 של המרחבים המוגנים בקרקע שינוי מיקום
 

 שינוים פנימיים בכל הקומות
 

 פתרון ממ"דים במקום מ"קים בקומות העליונות
 

 שינויים בפתחים בקומות
 
 ושינוי פתרון מיגון לממ"קים.חפירת מרתף, חצר אנגלית,  

 
 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הכוללים, הארכת בנייה בקיר משותף עם חלקה  21-0648אשר את הבקשה לשינויים ותוספת בניה כלפי היתר ל .1

סמוכה בהסכמה, שינוי פתחים בחזיתות לכיוון מזרח ומערב, שינוי פתרון מיגון לחדרי ממ"ד לכל יח"ד וחפירת 
 מרתף עבור חדרי אחסנה וחדר משחקים מוצמד לדירה בקומת הקרקע.

 

מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח  1.4ר פתרון חלופי להסדר אישו .2
 .74מטר מהבניה המבוקשת מתוכנן חניון ציבורי מס'  350תקנות חניה שכן, ברדיוס של 

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

 
 נאים למתן היתרת
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1
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 הבריאות( אם 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
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
כנגד  413הגשת חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד למסוגלות לשאת בעומסים לפי תקן ישראלי  . 5

 רעידת אדמה.
 הסדרת התשלום תתבצע מול אגף הנכסים. -סות החורגות תשלום דמי שימוש בגין המרפ . 6
 

 תנאים בהיתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 לחוק המקרקעין 27נה רישום השטחים המשותפים בבניין ובתצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין לפי תק . 2
 ההיתר כפוף לתנאים המפורטים בהיתר המקורי . 3
יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל שהיא  . 4

 במקרקעי העירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פי כל דין.
 

 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 
 3איילת השחר 

 
 

 66חלקה:    6977 גוש:  22-0607 ר: בקשה מספ
 נוה שאנן שכונה: 13/04/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0387-003 תיק בניין:
 מ"ר 449 שטח: 201900400 בקשת מידע:

   03/04/2019 תא' מסירת מידע:
 

 קילס דויד מבקש הבקשה:
 6997206יפו  -אביב  , תל 4גרונימן 

 
 אשרוב אסף עורך הבקשה:

 68022יפו  -, תל אביב  28ירושלים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, מבוקשים שינויים פנימיים: חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה, הוספת ממ"דים מעלית 2.6כמות קומות לתוספת: 

 ומות מגורים, ותוספת יחידות דיור, ושינוי לדירות מגורים, תוספת אחרת: תוספת ק
 

בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, השימוש בתוספת המבוקשת: 
 למגורים, 

 
שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שינוי שימוש ממלאכה ומשרדים 

שימושים המותרים בתב"ע, שימוש מבוקש: מגורים, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש למגורים בהתאם ל
 , למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 2500החורג )מ"ר(: 

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

 

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות וקומת  3לבניין קיים לתעשייה, בן  38הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספת בניה  מכוח תמ"א  לאשר את .1

יחידות דיור  3יחידות דיור, תוספת קומה שישית בהקלה עם  3עם  38ביניים, תוספת קומה חמישית מכוח תמ"א 
לאישור בניין למגורים עם ובניה חלקית על הגג עבור חדרי יציאה לגג כך שלאחר השינויים והתוספות מוצע 

יחידות דיור. כולל הפרסומים הבאים מכוח תמ"א  17קומות ובנייה על הגג, סה"כ  6מסחר בקומת הקרקע, בן 
38: 
 38תוספת קומה אחת מעבר למותר עבור מימוש תמריצי תמ"א  -
 38תוספת שטחים מכוח תמריצי תמ"א  -
 הבניה מעבר לקו בנין קדמי לצורך חיזוק המבנ    -
 מ' המותרים עבור מימוש זכויות. 5מ'( במקום  0.10) 10%הקטנת קו הבניין האחורי עד  -

 
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י  7בהמשך לחוו"ד מכון הרישוי, לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

ו מתוכננים חניונים אשר ב 15השתתפות בקרן חנייה מאחר ומדובר בבניין קיים בנכס המצוי באזור חנייה מס' 
 ציבוריים רבים.

  
 כולל ההקלות הבאות:

 שימוש חורג למגורים מהיתר קיים )בהתאם לצפיפות המותרת בתב"ע( -
 לשם תכנון אופטימלי 10%בניה בחריגה מקו הבניין הצדדי של  -
 לצורך שיפור תכנון; 6%הקלה של  -
 בגין תוספת קומה לשם תכנון אופטימלי 2.5%הקלה של  -
 בגין תוספת מעלית; 5%הקלה של  -
 תוספת קומה מעבר למספר הקומות המותר עבור מימוש זכויות; -
 ניוד זכויות בין הקומות לשם סידור קומות טיפוסיות ובתכנון אופטימלי -
 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה רגילה לתכנון מיטבי -
 פור רווחת הדיירים;מהמרווח האחורי המותר עבור שי 40%הבלטת מרפסות עד  -
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 48עמ'   22-0607  

 

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

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

 ים סימון של השטחים המשותפים בתנוחות הקומות ומתן התחייבות לרישום  הגשת שני מפרטים נוספים הכולל   . 5  
 חדר המדרגות הכללי ולובי כניסה, חדרי המתקנים הטכניים בקומת הקרקע, הגג העליון , המתקנים הטכניים   
 לתקנות המקרקעין. 27כרכוש משותף לכל דיירי הבניין לפי תקנה  -ודרכי הגישה אליהם   

 חישובים סטטיים והצהרת מהנדס השלד שהתוספת המבוקשת עומדת בתקנים הישראלים הרלוונטיים וכי   הגשת   . 6  
 עצם התוספת לא תרע או תפגע ביציבות המבנה.  

 לפני חיבור הבניין לחשמל. 27הצגת התחייבות לרישום כל השטחים המשותפים על פי תקנה    . 7  
 יה עבור מקומות חניה חסריםהצגת התחייבות לתשלום קרן חני   .8  
 

 תנאים בהיתר
 אי פיצול יחידות הדיור לדירות נוספות, פיצול יחידות הדיור יחשב הפרה של היתר זה. . 1
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

 ניה לשינויים אלו.אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר ב 
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.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 3

 שטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.ב
טרם תחילת עבודות הבניה על מבקש הבקשה/בעל ההיתר לפנות לסגן מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה  . 4

ולברר איתו האם קיימות דרישות מיוחדות משום שהמבנה מצוי באזור בו חלה חובת ביצוע  03-7634406טל' 
 גז קרקע וכן לפעול בהתאם להנחיות שיקבל מהמשרד להגנת הסביבה.בדיקות קרקע וביצוע בדיקות 

 על בעל ההיתר לשכור את שירותיו של יועץ מיגון מוסמך להכנת מפרט איטום.
על בעל ההיתר לבצע בפועל, בבניין עצמו, את המלצות יועץ המיגון / המשרד להגנת הסביבה, וזאת לפני 

 שימוש/אכלוס במבנה.
 אשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפהביצוע פתרון ה . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 

יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל הנוגעים 
באתר האינטרנט  בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי

 העירוני.
 
 נאים לתעודת גמרת
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 כן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.ו
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

פה אחד.ההחלטה התקבלה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 48שקד 

 
 

 121חלקה:    6993 גוש:  22-0542 בקשה מספר: 
 נוה עופר שכונה: 04/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3707-048 תיק בניין:
 מ"ר 484 שטח: 202000467 בקשת מידע:

   21/04/2020 תא' מסירת מידע:
 

 שמעונוב שי מבקש הבקשה:
 6819845יפו  -יב , תל אב 48שקד 

 שמעונוב שרה 
 6819845יפו  -, תל אביב  48שקד 

 
 זאורוב אברהם עורך הבקשה:

 5801620, אזור  1השלום 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, 23.78, שטח התוספת )מ"ר(: 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 2603, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 

 , מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות פנימים ובניה מחדש, 90.76ה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: שטח דיר
 

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

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה לשינויים והרחבה חד צדדית  של הדירה בקומה הראשונה מעל העמודים והמשך קירות ממ"ד  לאשר

 קומות ובניה חלקית על הגג,  מעל קומת עמודים  4באגף הקיצוני המזרחי בבניין קיים, בן 
 

 כולל ההקלות הבאות של :
 לשיפור תכנון,  מעבר לתחום המותר להרחבה בהתאם לנקבע בתקנות 40%הבלטת מרפסת עד -
 

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

 תנאים למתן היתר
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1

 לפי דיןהבריאות( אם נדרש 
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 והיטלים4

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 לא תותר סגירת מרפסות בכל צורה שהיא. . 2
 ההיתר אינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש או הבניין ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. . 3
ניתן בכפוף לתצהיר מהנדס השלד  והחישובים הנלווים אליו, המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר, כי  ההיתר . 4

 תוספת הבנייה והשינויים בו יעמוד בפני רעידות אדמה לפי התקן הישראלי המתאים.
 ההיתר ניתן בכפוף לאישור פיקוד העורף למרחב מוגן המתוכנן . . 5
 המבקש להשתתפות בביצוע שיפוץ המבנה עם השלמת הרחבת האגף כולו.ההיתר ניתן בכפוף להתחייבות  . 6
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 46יסוד המעלה 

 
 

 6חלקה:    80099 גוש:  22-0951 פר: בקשה מס
 נוה שאנן שכונה: 14/06/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0039-046 תיק בניין:
 מ"ר 450 שטח: 202001146 בקשת מידע:

   22/07/2020 תא' מסירת מידע:
 

 אסטרוג דניאל מבקש הבקשה:
 6706054יפו  -, תל אביב  2לושה הש

 אסטרוג ירון 
 6706054יפו  -, תל אביב  2השלושה 

 אהרוני ענת 
 5336618, גבעתיים  31ברדיצ'בסקי 

 אסטרוג מנחם 
 6706054יפו  -, תל אביב  2השלושה 

 אסטרוג עמית 
 6706054יפו  -, תל אביב  2השלושה 

 
 מאירי יואב עורך הבקשה:

 66857יפו  -א, תל אביב 76ן מטלו
 

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

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, אחר: חדר אפניים, חללים טכניים, 

 
 חללי מלאכה,  3, אחר: חדר אפניים, בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה

 
 , 19, כמות יח"ד מבוקשות: 5בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: חדרי יציאה, אחר: דירת גג, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

 
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל קומת  6הקמת בניין חדש בן הבקשה להריסת כל הקיים על המגרש ו לא לאשר את

יח"ד  20יחידות למלאכה ואומנות בקומת הקרקע בחזית לרחוב ואחת בעורף הקומה, עבור סה"כ  2מרתף, למגורים עם 
 שכן:

, אינו נחוץ למימוש הזכויות שניתן לממשם התכנון עם הבניה בחריגה מקווי הבניין הצדדים והאחורי המותרים .1
במסגרת קו הבניין הקדמי המותר לחזית , כאשר הבניה בנסיגה מקו הבניין הקדמי מייצרת חזית לא רציפה 

לאורך הרחוב ואינה תואמת את הקיים בשאר הבניינים, בניגוד להנחיות המרחביות/ מדיניות הוועדה לפיהן בניין 
 י והעיצוב התואמים את קנה המידה והמאפיינים של הרקמה הבנויה בסביבתו. חדש יתאים לעקרונות הבינו

 .התאמת הבניין לקו הבניין עפ"י התב"ע מהווה שינוי מהותי בתכנון ובשטחים .2

 , לעניין השטחים המותרים ובגדר סטייה ניכרת.1הבקשה נוגדת הוראות תכנית ג .3

 ורי המותר עפ"י התב"ע ולא פורסמה כהקלהכוללת הסדרת מרפסות בחריגה מקו הבניין האח .4

 כוללת בניה ללא חזית רציפה לאורך הרחוב ובנסיגה מהבנוי אצל השכן בקיר משותף . .5
 

 הודעה על חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה.
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 53עמ'   22-0604  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 16רוחמה  6נחמה 

 
 

 31חלקה:    7016 גוש:  22-0604 מספר: בקשה 
 צפון יפו שכונה: 13/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 3296-016 תיק בניין:
 מ"ר 466 שטח: 202000717 בקשת מידע:

   17/05/2020 תא' מסירת מידע:
 

 זיו ייזום ופיתוח בע"מקבוצת בן  מבקש הבקשה:
 5265216, רמת גן  16האחות חיה 

 
 פישר לבנטון רועי עורך הבקשה:

 68115יפו  -, תל אביב  10נחמה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, כיוון 1114, קומה בה מתבצעת התוספת: גג, שטח התוספת )מ"ר(: 14, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

 התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: התאמת יציעים וחיזוק בנין, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות דיור  14קומות ובנייה חלקית על הגג עבור  2שיפוץ ושימור המבנה הקיים, תוספת ת הבקשה ללאשר א .1

יחידות דיור,  הוספת  3קומות המכיל קומת הקרקע מסחרית וקומה השנייה עם   2מעל בניין קיים לשימור בן 
 ידות דיור, יח 17לאחר התוספת הבניין מוצע עם סך הכול  -מעלית פנימית לכל גובה הבניין 

 כהקלה ל: 
 מ' המותרים ללא הגדלת הזכויות אלא לשם תכנון מיטבי . 15.21מ' לעומת  16.1הגבהת הבניין עד לגובה של  -
 הקמת מבנה על הגג ברוחב גדול מרבע החזיתות ללא חריגה מהשטח המותר עבור תכנון מיטבי. -
מ' מחוץ לקווי הבניין  1.2וגבליות )ארקרים( עד  הבלטת קירות הבניין בהמשך לקיים לכל הכיוונים, מרפסות -

 הקדמיים שהועדה רשאית להתיר בבניין לשימור לשם התאמה ארכיטקטונית.
 
מקומות חנייה לרכב פרטי החסרים למילוי דרישת התקן על ידי השתתפות בקרן   15לאשר פתרון חלופי להסדר    .2

 וחנייה במכון הרישוי.חנייה מכוח תוכנית ח' בהתאם להמלצת תחנת תנועה 
 

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

 תנאים למתן היתר
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1

 דרש לפי דיןהבריאות( אם נ
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
 הבניין להנחת דעת צוות השימור . מתן התחייבות לשיפוץ . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ביצוע דרישות מחלקת השימור לשביעות רצונם המלא. . 2
 ר בקומת הקרקע כפי שסומנו במפרט כתנאי למתן תעודת גמר.פירוק יציעים והמטבחים קיימים ביחידות מסח . 3
 סידור חזית מסחרית רציפה לאורך הרחובות עם יחידות מסחריות בלבד כפי שסומנו במפרט. . 4
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
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 תנאים לתעודת גמר

 העורף לפתרון המיגון אישור פיקוד . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 3

 רוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העי
 

 התחייבויות להוצאת היתר
מתן התחייבות לרישום : חדר המדרגות, הגג העליון , המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, כרכוש משותף לכל דיירי 

 הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.
 

 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 
 75הא באייר 

 
 

 937חלקה:    6213 גוש:  21-1582 : בקשה מספר
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 24/11/2021 תאריך בקשה:

 ציבורי/בניה חדשה עירונית )בתי ספר/גני ילדים/מועדון( סיווג: 0567-075 תיק בניין:
 מ"ר 13810 שטח: 202100586 בקשת מידע:

   19/05/2021 תא' מסירת מידע:
 

 עזרה וביצרון באמצעות אלי גינזברג הבקשה:מבקש 
 6777658יפו  -, תל אביב  9המסגר 

 
 ציונוב ליאור עורך הבקשה:

 6437328יפו  -, תל אביב  26זמנהוף 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: מספר מרתפים, מקלט, מחסן, חדרי עזר, אחר: אולם ספורט תת קרקעי, 

 
 : אחר: כיתות לימוד, בקומת הקרקע

 
 על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, פרגולה, אחר: גג פעיל, מערכות טכניות, פאנלים סולריים, 

 
 , 200בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: מגרש ספורט, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

 
יוחד, אולם ספורט תת קרקעי, חצר ומגרש ספור במפלס כיתות חניוך מ 6כיתות ו  18פירוט נוסף: מבנה סית ספר 

הכניסה הקובעת )מפלס מונמך ממפלס הרחוב(, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או 
 העתקה של צובר קיים, 

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן

 

 27: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, משהוצגה לוועדה תוכנית תנועתית להסדרי תנועה שנועדה להבטיח את 8.8.2022בהמשך להחלטת ועדת הערר מיום 

 17.8.22ומשתוכנית זו אושרה ברשות התמרור המקומית ביום  בטיחות הילדים והשתלבות פעילות בית הספר בתנועה
 -מלצות ועדת הערר, הוועדה חוזרת  על החלטת רשות רישוי מולאור הנימוקים שהוצגו בפני הוועדה בנוגע ליתר ה

כיתות אם,  18קומות מעל מרתף עבור בית ספר יסודי המכיל  6ומאשררת  את הבקשה להקמת מבנה בן  08/12/2021
כיתות חינוך מיוחד, אולם ספורט תת קרקעי וחללים נלווים בחלקו הצפוני  ומבנה שנאים דו מפלסי )לרבות תת קרקע( 

בחלקו הדרומי של המגרש, בהמשך להיתר קודם לחפירה ודיפון ,כאשר תנאי לאכלוס בית הספר יהיה אישור רשות 
 התמרור ואגף התנועה בעירייה כי תוכנית הסדרי התנועה בוצעה. 

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

 
ה פה אחד.ההחלטה התקבל

 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 08/12/2021מתאריך  1-21-0325מספר  רשות רישוי

 
 

כיתות אם, כיתות חינוך  18קומות מעל מרתף עבור בית ספר יסודי המכיל  6 לאשר את הבקשה להקמת מבנה בן
מיוחד, אולם ספורט תת קרקעי וחללים נלווים בחלקו הצפוני  ומבנה שנאים דו מפלסי )לרבות תת קרקע( בחלקו 

בתנאים הדרומי של המגרש, בהמשך להיתר קודם לחפירה ודיפון בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ו
 :  הבאים



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

 56עמ'   21-1582  

 

 
 תנאים למתן היתר

 מילוי דרישות מכון הרישוי . 1
 תיקון המפרט בהתאם להערות בוחן הרישוי על גבי המפרט שנבדק. . 2
 .( במגרש4לפחות )" 10עצים בגודל  13קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 

 תנאים בהיתר
שנים יגרום לתפוגת ההיתר למתקן  3אי שימוש במתקן הפוטוולטאי לייצור חשמל  בפרק זמן העולה על  . 1

הפווטוולטאי, אלא אם הוארך ע"פ בקשת מבקש ההיתר. בתום תוקפו של ההיתר, יהיה על מבקש הבקשה לפרק 
 (10.12: סעיף 10ד//10את המתקן הפוטוולטאי.)תמ"א 

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 2
 לחפירה ודיפון 21-0966עמידה בכל התנאים של היתר קודם מס'  . 3
, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות . 4

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 ביצוע תיאום לדרישות אדריכל העיר. . 1
 יש להציג מסמך תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 הצגת אישור סופי של מכון התעדה לנושא עמידה בתקן בניה ירוקה . 2
 הצגת אישור סופי של משרד הבריאות. . 3
 ב'.2500רישום בפועל של זיקות ההנאה כמפורט התכנית  . 4
 

 הערות
 4.10.2021 -ת, האדריכל אבי ורשבסקי מההיתר ניתן בהסתמך על חוות דעת יועץ נגישו . 1
 ההיתר הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בשטח המגרש . 2
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 18ירושלמי  25הרב ניסים 

 
 

 374חלקה:    6106 גוש:  22-0893 בקשה מספר: 
 בבלי שכונה: 06/06/2022 תאריך בקשה:

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

 מ"ר 2734.95 שטח: 202200168 בקשת מידע:
   10/03/2022 תא' מסירת מידע:

 
 עיריית תל אביב יפו מבקש הבקשה:

 6416201יפו  -, תל אביב  69אבן גבירול 
 

 שלום אורי עורך הבקשה:
 65786יפו  -, תל אביב  7שד"ל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 שימוש חורג ממחסן לצרכי חירום של פיקוד העורף
 לשימוש מבוקש: מרכז קהילה ונוער 
 מ"ר 240.31שנים  בשטח  999 לתקופה של 

 למקום יש כניסה נפרדת
 בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית

 
 

 28ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לצמיתות  במבנה  שימוש חורג מהיתר ממחסן לצרכי חירום של פיקוד העורף למרכז קהילה ונועראת הבקשה ל לאשר

בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים  לרבות החלפת גג אסבסט )בדיעבד( וחלוקה פנימית טרומי חד קומתי קיים
 :טכניים ובתנאים הבאים

 
 תן היתרתנאים למ

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

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

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

 תנאים לתעודת גמר
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 1

 רטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפ
 אישור רשות הכבאות . 2
 

 הערות
 ההיתר הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בשטח המגרש. . 1
 

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

 
 
 
 


