
 

 

 כ"ה אלול תשפ"ב
 2022ספטמבר  21

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  21/09/2022תאריך:  2-22-0017ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 יפו –תל אביב  69 בבנין העירייה , רח' אבן גבירול 12באולם ההנהלה בקומה 
 09:39הישיבה נפתחה בשעה: 

מ"מ יו"ר הוועדה המקומית, רועי אלקבץ, חן קראוס, גל -ליאור שפיראבנוכחות החברים: 
 שרעבי.

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

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

 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

תוספות בניה/תוספת גזוזטרה  לביא אביעזר 4רקנאטי ליאון  0944-004 22-0818 1
 לבניין קיים

1 

שינויים/שינוי ללא תוספת  גור יהודה 47קהילת ורשה  0806-054 22-1407 2
 שטח/חזית

3 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  ליבר מאיר 16פטאי יוסף  0989-016 22-0696 3
 תכנית הרחבה

5 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  גרנק עשבי שני 10כפר יונה  0988-010 22-0736 4
 תכנית הרחבה

7 

תוספות בניה/תוספות בניה  קישון יובל 5נקר מאיר  2200-005 22-0873 5
 שונות )כולל קומת קרקע(

9 

 2018תל דן מקבוצת להב  13אליוט ג'ורג'  0062-013 22-0247 6
 בע"מ

 בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א
38 

11 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  בע"מ 1הבית בבר כוכבא  1בר כוכבא  0084-027 22-0603 7
 38תמ"א 

14 

תוספות בניה/תוספות בניה  שפירא הראל 6יוחנן בן זכאי  0059-006 22-1315 8
 שונות )כולל קומת קרקע(

15 

 שימוש חורג/שימוש חורג שצוב גיא 68דיזנגוף  0187-068 22-0610 9
 למגורים

17 

שימוש חורג/שימוש חורג  זרחי אדריכלים בע"מ 150ארלוזורוב  0193-150 22-0629 10
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

19 

תוספות בניה/תוספות בניה  פרבשטיין בשמת 29סירקין  0094-029 22-0602 11
 שונות )כולל קומת קרקע(

20 

ת"א  91אורבן שלמה המלך  91שלמה המלך  0191-091 22-0793 12
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת בניה לפי 
 38תמ"א 

22 

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  שלייכר רבקה 6גולדברג  0057-006 17-0947 13
38 

24 

העיר הלבנה מיזמים  1וורמיזה  0264-001 22-1172 14
 בהתחדשות פ.ע. בע"מ

 בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א
38 

27 

העיר הלבנה מיזמים  3וורמיזה  0264-001 22-1173 15
 בהתחדשות פ.ע. בע"מ

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א 
38 

30 

 32 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון קבוצת נווה צדק בע"מ 29פינס  0007-002 21-0273 16
ות בניה תוספות בניה/תוספ קבוצת נווה צדק בע"מ 1יהודה הלוי  0006-001 22-0653 17

 שונות )כולל קומת קרקע(
35 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  גאולה במלואה בע"מ 33גאולה  0112-033 22-0668 18
 מ'( 13)מעל 

37 

שימוש חורג/שימוש חורג  קבוצת עזריאלי בע"מ 121בגין מנחם  0054-121 22-0693 19
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

40 

תוספות בניה/תוספת בניה או  דולוב גיל 29דם המכבים  0758-138 22-0789 20
 קומות )לא בק"ק(

42 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  ברוקס אדם א10בן זאב  א0777-010 22-0965 21
 תכנית הרחבה

43 

שינויים/שינוי ללא תוספת  שריון גיל 33נתן  4031-033 22-1196 22
 שטח/חזית

44 

 45בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  וויי בוקס טור מלכא בע"מ 4צ'רצ'יל וינסטון סר  1025-004 22-0638 23



 

 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

38 
 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  לחמנוביץ גיל 8בן עזריה אלעזר  3330-008 21-0026 24

 קומות מסחריות
47 

ין מגורים גבוה בניה חדשה/בני צ.פ חברה לבניין בעמ 15נחל עוז  3492-015 22-1013 25
 מ'( 13)מעל 

49 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  צ.פ חברה לבניין בעמ 1נחל עוז  3491-023 22-1045 26
 מ'( 13)מעל 

51 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  צ.פ חברה לבניין בעמ 9נחל הבשור  3491-009 22-1200 27
 מ'( 13)מעל 

53 

עזרה וביצרון באמצעות אלי  20 רובינשטין יצחק 3773-020 22-0956 28
 גינזברג

תוספות בניה/תוספות בניה 
 שונות )כולל קומת קרקע(

55 

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

לדיון נוסף במליאת הוועדה,  ובץ זה תובאהוועדה או הנציגים בעלי הדעה המייעצת לדרוש כי אחת או יותר מהחלטות בק
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:  21/09/2022תאריך:  2-22-0017ישיבה:  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

לא השתתף בדיון בבקשה 
 13בגור'ג אליוט

לא השתתף בדיון בבקשה  חבר מועצה רועי אלקבץ 
 20ברובינשטיין יצחק 

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
החל מהבקשה ברובינשטיין  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 

 20יצחק 
לא השתתף בדיון  המשנה לראש העירייה גל שרעבי 

 20ברובנשטיין יצחק 
לא השתתפה בבקשה  חברת מועצה חן קראוס 

 20יצחק  ברובנשטיין
  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:

    
    נעדרו ה"ה:

  חבר מועצה אסף הראל חברי הועדה:
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  סגנית ראש העיריה מיטל להבי 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 
    

  המהנדס העיר/מזכיר הועד אדר' אודי כרמלי נכחו ה"ה:
  מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה אדר' הלל הלמן 
    

  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'   22-0818  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 4רקנאטי ליאון 

 
 

 823חלקה:    6628 גוש:  22-0818 ספר: בקשה מ
 אפקה שכונה: 24/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים סיווג: 0944-004 תיק בניין:
 מ"ר 3633.61 שטח: 201900177 בקשת מידע:

   05/03/2019 תא' מסירת מידע:
 

 לביא אביעזר מבקש הבקשה:
 6949404יפו  -, תל אביב  4ליאון  רקנאטי

 
 קיסר ריקי עורך הבקשה:

 4647601, הרצליה  1אבטליון 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה מתבצעת התוספת: כל הקומות, מבוקשים שינויים פנימיים: לא מבוקש, תוספת 0מספר תכנית הרחבה: 

 מערבית, שימוש המקום כיום: בהיתר בניין מגורים קיים בהיתר, אחרת: תוספת גזוזטראות בחזית מזרחית ו
 

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

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
חזיתות הקדמיות הבניין  2-מהן מרפסות ללא גישה( ב 6מרפסות מקורות ופתוחות ) 58שה להקמת לאשר את הבק

 לכיוון רח' רקנאטי ורח' רוזין, כולל הקלות הבאות: 
 מ' המותרים; 10-מ' מ 2-הקמת גזוזטרות בחזית קדמית לכיוון רח' רקנאטי מעבר לקו הבניין הקדמי ב .1
מ' )מרחק מקו הבנוי וגבול  4.43-מ' מ 2.66-לכיוון רח' רוזין מעבר לקו הבינוי בכ הקמת גזוזטראות בחזית קדמית .2

 המגרש(;
 .       לקבל את ההתנגדות בחלקה ולדרוש הגשת התייחסות מפורטת של מהנדס השלד לטענות המתנגד והצגת 3

 חישובים  סטטיים עבור חיזוק הבניין נגד רעידות אדמה.          
 

 תרתנאים למתן הי
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף( אם נדרש לפי דין . 2
בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו  . 3

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 4
 הגשת התייחסות מפורטת  של מהנדס השלד לטעות אחד מהמבקשים והצגת חישובים סטטיים ודינמיים .  . 5

 תנאים בהיתר
 סגירת המרפסות בצורה כל שהיא מהווה הפרט מהותית של ההיתר ותביא לביטולו. . 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 להתחלת עבודות
 ין לפי הנחיות מהנדס העיר עד גמר עבודות הבניה.ביצוע שיפוץ הבני

 
 נאים לתעודת גמרת
 סגירת מרפסות בולטות  והצגת הנ''ל לפני תעודת גמר ;-לאי 27רישום תקנה  . 1
 הצגת אישור סופי של חב' שמ"מ לגבי סיום שיפוץ המבנה ; . 2
 ביצוע המיגון.קבלת אישור מכון הרישוי ל . 3
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ואינו מקנה אישור לכל בניה אחרת בבניין ו/או במגרש. . 1
 



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

 2עמ'   22-0818  

 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 3עמ'   22-1407  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 54מבצע קדש  47קהילת ורשה 

 
 

 1356חלקה:    6625 גוש:  22-1407 בקשה מספר: 
 יוסף-הדר שכונה: 29/08/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0806-054 תיק בניין:
 מ"ר 2406 שטח: 202201277 בקשת מידע:

   31/05/2022 תא' מסירת מידע:
 

 גור יהודה מבקש הבקשה:
 5251108, רמת גן  35ז'בוטינסקי 

 בלס עובדיה 
 5239326, רמת גן  5הסולם 

 
 נאור אמיר עורך הבקשה:

 4390500, גבעת ח"ן  54ברכת עם 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 ( ללא שינוי בשטח ומספר קומות,  21-0367  -אחר: הגבהת גובה בניין מאושר בהיתר ) מס' היתר 

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

 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות +גג  15שניתן להקמת בניין בן  16.03.2022מתאריך  2021-0367ינויים כלפי היתר מספר שה לשלאשר את הבק

 57הגובלת ממערב , סה"כ עבור  1355קומות מרתף  עבור חניה המשותפת בזיקת הנאה עם חלקה  3טכני חלקית ,מעל 
כתוצאה מהקמת מערכות טכניות בגג ,עד  יח"ד ,  הכוללים הגבהת גובה הבניין כתוצאה מהגבהת גובה של כל הקומות ו

 + (;80.06מ' ) 57.86
 

 כולל ההקלה הבאה:
  מעל פני 80.06מ' מעל מפלס הכניסה ומפלס הקצה העליון הינו    57.86הגבהת גובה הבניין עד לגובה של +

"ע החלה + מעל פני הים לפי התב70.00מ'  מעל מפלס הכניסה ומפלס הקצה העליון יהיה  48.00הים לעומת 
 על המקום.

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

 )ד( לחוק145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 1
אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם  . 2

 נדרש לפי דין
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 3

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

 תנאים בהיתר
 חילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מת . 1
 21-0367ההיתר בכפוף לכל התנאים המופעים בהיתר המקורי מספר  . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 16פטאי יוסף 

 
 

 55חלקה:    6769 גוש:  22-0696 ר: בקשה מספ
 אביב-רמת שכונה: 08/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0989-016 תיק בניין:
 מ"ר 7172 שטח: 202100874 בקשת מידע:

   21/06/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ליבר מאיר מבקש הבקשה:
 6902727יפו  -, תל אביב  19 פיכמן

 
 גולדנברג יובל עורך הבקשה:

 67778יפו  -, תל אביב  7ריב"ל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, 32.5, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, שטח התוספת )מ"ר(: 2310, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 

, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים 123.66(: שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר
 פנימיים: שינוי חללי חדרים, תוספת ממ''ד, 

 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שה לתוספת בניה לחזית הראשית ולחזית הגמלון הכוללת ממ"ד, שינויים בחזיתות ושינויים פנימיים לאשר את הבק

 12כניסות, עבור  3קומות וגג רעפים )בחלקו מנוצל(, עם  2ביח"ד המזרחית הקיצונה בקומת הקרקע של בניין טורי בן 
 יח"ד סה"כ.

ית הגמלון וגדר חיה פנימית, הריסת מסתור אשפה, הריסת בניה הקיימת ללא היתר הכוללת מחסן בחז -על המגרש
 הריסה של חלק מריצוף קיים, נטיעת גדר חיה בגבול המגרש המערבי )עם שצ"פ(, והסדרת שביל גישה ציבורי חדש.

 
 כולל ההקלות הבאות:

 .2310מ"ר המותרים לפי תכנית  103-מ"ר( מעבר ל 8.18) 6%הקלה יחסית של 
 

 :ון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנ
 

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

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

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

 תנאים בהיתר
 תר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להי . 1
 התחייבות להשתתפות עתידית בשיפוץ האגף והכניסה לבניין. . 2
 )ב( במסמך מדיניות רמת אביב.6.1 -)א( ו6.1שיפוץ מעטפת יח"ד שבגינה מבוקש ההיתר כפורט בסעיפים  . 3
 )ד(.6.1ביצוע עבודות פיתוח שטח כמפורט בסעיף  . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
 ללא היתר בחצר המשותפת הסמוכה ליח"ד המבקש כפי המסומן בתכנית הבקשה.הריסת כל הבניה הקיימת 

 
 נאים לתעודת גמרת

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון
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 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 7עמ'   22-0736  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 10כפר יונה 

 
 

 35חלקה:    6769 גוש:  22-0736 : בקשה מספר
 אביב-רמת שכונה: 11/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0988-010 תיק בניין:
 מ"ר 2536 שטח: 201900969 בקשת מידע:

   02/07/2019 תא' מסירת מידע:
 

 גרנק עשבי שני מבקש הבקשה:
 6905316יפו  -, תל אביב  10נה כפר יו

 עשבי יניב 
 6905316יפו  -, תל אביב  10כפר יונה 

 
 רוזנפלד זרקה לירון עורך הבקשה:

 6905126יפו  -, תל אביב  15ברודצקי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 59.84ריסה )מ"ר(: , שטח ה1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
, מבוקשים שינויים פנימיים: 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 6, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 

 מבוקשת הריסת יח"ד קיימת ובנייתה מחדש בצורה מורחבת, 
 

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

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה להריסת דירה קיימת בקומה שנייה כולל גג הרעפים והקמתה מחדש בצורה מורחבת הכולל לאשר את  .1

בניית ממ"ד, בניית גג רעפים חדש וניצול חללו, מעל מעטפת חלקית והמשך קירות ממ"ד בקומת הקרקע, באגף 
 יח"ד סה"כ.  8עבור  קומות וגג רעפים מעל קומת מרתף )בחלקו(, 2אמצעי של הכניסה המערבית בבניין טורי בן 

 כולל ההקלות הבאות:
 

הקלה להרחבת דירה העליונה )בקומה שנייה( ללא רצף אלא מעל מעטפת חלקית בקומת הקרקע והמשך קירות 
 ממ"ד בבניין ד בקומת הקרקע. 

 
 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים שיפורטו בהמשך.

 

לנושאים הבאים: תכנון קומת הגג מעל חלל המדרגות המשותף, ניצול זכויות מכוח  לקבל את ההתנגדות בחלקה .2
 מהבעלים בבניין.  75%בגג שאינו מוצמד ללא הסכמת  1ג'

 הוגשה תכנית מתוקנת  שאינה כוללת שימוש בחלל הגג עבור שטח עיקרי אלא 30/8/22לאור זאת בתאריך        
 החתום  1רכוש משותף, ובנוסף צורף לבקשה מסמך הסכמה פוזיטיבי לניצול ג'לשימוש למתקנים טכניים בלבד כ       
 מבעלי הדירות בבניין. 75%ע"י        

 

 לדחות את שאר ההתנגדויות. .3
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, אם נדרש לפי דין . 1
שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על  . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
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 תנאים בהיתר
 צוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב בי . 1
 התחייבות להשתתפות עתידית בשיפוץ האגף והכניסה לבניין. . 2
 השלמת שיפוץ הבניין בהתאם להיתר שניתן לדירת הגג ובהתאם להנחיות לשיפוץ של חב' ש.מ.מ. . 3
 יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור  . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים לתעודת גמר
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון.

 
 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה

 
 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 
 5נקר מאיר 

 
 

 684חלקה:    6628 גוש:  22-0873  בקשה מספר:
 'רמת אביב ג שכונה: 02/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 2200-005 תיק בניין:
 מ"ר 586 שטח: 202101083 בקשת מידע:

   15/07/2021 תא' מסירת מידע:
 

 קישון יובל מבקש הבקשה:
 6291798יפו  -, תל אביב  7המשנה 

 
 טל שני עורך הבקשה:

 6521102יפו  -, תל אביב  2עין ורד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, חדרי עזר, 

 
 בקומת הקרקע: אחר: מגורים, 

 
 , 1, כמות יח"ד מבוקשות: 3בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 גג: קולטי שמש, על ה

 
 , 1, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: בריכה, כמות מקומות חניה: 

 
 פירוט נוסף: בריכה בחצר, 

 
 21.40, גודל: 20.58, מיקום: חצר, נפח )מ"ק(: 0בריכה: קומה: 
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שה לתוספת בניה לחזית אחורית בקומת הקרקע וקומה א', תוספת שטח בקומת הגג ע"י הגבהת מפלס לאשר את הבק

קומות עם  2משפחתי בן -הגג, שינויים בחזיתות ושינויים פנימיים הכוללים הקמת ממ"ד ביח"ד הדרומית בבניין דו 
 תף(. יח"ד סה"כ )קוטג'ים בקיר משו 2גג רעפים )עם ניצול( מעל קומת מרתף, עבור 

 
על המגרש: הקמת בריכת שחיה וחדרי מכונות  תת קרקעיים במרווח האחורי, הריסת מוסך למ"ח אחד במרווח 

קדמי והקמתו מחדש, הריסת חצר אנגלית הקיימת במרווח הקדמי ובמקומה חפירת חצר אנגלית חדשה, -הצדדי
 הקמת גדרות בגבול המגרש, פיתוח שטח, עקירות ונטיעות.

 
 ן, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:בכפוף לכל די

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

 תנאים בהיתר
 תר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להי . 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.
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 ₪. 5697.20תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 כפי המסומן בצהוב בתכנית הבקשה. 689הריסת כל החורג לחקלה  . 1
 הריסת החצר האנגלית הקיימת במרווח הקדמי המסומנת בצהוב בתכנית הבקשה. . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה לפני כריתת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesור: העירוני בקיש
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 אישור נכסים של אגף הנכסים. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ  . 3
 

 נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה טיוטת חוות דעת מהנדס הועדההערה: 
 

 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 
 13אליוט ג'ורג' 

 
 

 37חלקה:    7430 גוש:  22-0247 מספר: בקשה 
 אביב-לב תל שכונה: 13/02/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0062-013 תיק בניין:
 מ"ר 644 שטח: 201901215 בקשת מידע:

   13/08/2019 תא' מסירת מידע:
 

 מבע" 2018תל דן מקבוצת להב  מבקש הבקשה:
 5250606, רמת גן  12דרך אבא הלל 

 
 דאובר עדו עורך הבקשה:

 6380103יפו  -, תל אביב  3בן יהודה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1008.27, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 רי עזר, אחר: חניה, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חד

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, 

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

 
 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: חופת גנרטור, 

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

 
 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים6, מיקום: 6ה: קומה: בריכ
 

 6: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות:

קומות שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה והקמת בניין חדש  3הריסת בניין מגורים קיים, בן לאשר את הבקשה ל .1
 קומות מרתף כמפורט: 3קומות וקומת גג חלקית מעל  6למגורים בן 

 : מקומות חניה, חדרים טכניים, מאגר מים. -3בקומת מרתף 
 : מקומות חניה, חדרים טכניים, חניות אופניים, מחסן. -2תף בקומת מר

 : מקומות חניה,  חדרים טכניים, חניות אופנועים, חניות אופניים. -1בקומת מרתף 
יח"ד עם ממ"דים, רמפה, רצועת גינון,  2קומה קרקע מפולשת חלקית: חדר אשפה, חדר גז, מבואה וחדר מדרגות, 

 חדר עגלות.
 מרפסות. 2-יח"ד עם ממ"דים ו 3אחת מהקומות : בכל 1-3בקומות 

 מרפסות וממ"ק. 3יח"ד,  4בקומת רביעית: 
 פרגולות )בחזית הקדמית והאחורית( וממ"ק. 2מרפסות,  3יח"ד,  3בקומת חמישית: 

, מרפסת גג קדמית ואחורית, בריכת שחייה, שתי פרגולות בחזית הקדמית 1בקומת הגג החלקית:  יח"ד 
 והאחורית.

 מקומות חניה. 21-יח"ד, ו 19קומות וקומת גג חלקית, עבור  6יתקבל בניין בן סה"כ 
 

, התנאים 5הבניין מתוכנן בהתאם להוראות התב"ע, החוק, תואם לתכנית רובע  לדחות את ההתנגדויות שכן .2
 המגבילים וקיבל את האישורים הנדרשים.

 

  מקומות חניה. 21-יח"ד, ו 19קומות וקומת גג חלקית, עבור  6סה"כ יתקבל בניין בן 
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 :38כולל תמריצי תמ"א 
 יח"ד סה"כ. 19יח"ד המותרות ע"פ התכנית, ובניית מבנה בן  18-, ל38יח"ד מכח תמ"א  1תוספת  .1
, לכל דירה מותרת ע"פ התכנית התקפה החלה על המגרש. סה"כ תוספת 38מ"ר מכח תמ"א  25תוספת בנייה של עד  .2

 מ"ר. 450של 
 .65%ירה בקומת הגג החלקית בתכסית של תוספת ד .3
 מ' מהמותר. 3.6מ' במקום  3.24מקו בניין צדדי ע"י בנייה במרחק של  10%חריגה של עד  .4
 מ' המותר. 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי ע"י בנייה במרחק של  10%חריגה של עד  .5
 

 כולל ההקלות הבאות:
מ' ממפלס הכניסה עד למפלס הגג של קומה עליונה טיפוסית לא  19.81מ' )  כולל 24.81הגבהת הבניין עד לגובה של  .1

 מ' המותרים ע"פ התכנית. 17.5לעומת ( 38כולל קומה עליונה חלקית מכח תמ"א 
 מ' 5מ'( מקו בניין המותר 2) 40%הבלטת מרפסת עורפית עד  .2
 הקמת בריכת שחיה פרטית במרפסת הגג של הדירה בקומת הגג החלקית. .3
 

 
 תנאים למתן היתר

 (.4400חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 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
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 5
 אישור רשות הכבאות . 6
 

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

 והנכסים הגובלים.
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 3

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

 ₪. 6013תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
  
 

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

 , במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.נזק
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 2

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
 

הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את  . 3
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

 
 תנאים לתעודת גמר

 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1
 שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין  א.
 ת לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא המרפסות הפתוחו ב.
 הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה  ג.

 ניתנת לפיצול               
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 נושא זההמרחביות ל
 מילוי דרישות חברת מי אביבים כמפורט באישורם מיום  ____ . 3
 2385רישום זיקת הנאה ברצועה בין גבול המגרש לקיר הבניין ע"פ תכנית  . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 ת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.שימור העצים ו/או העתק
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 
 

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

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 
 2המלצת הצוות : החלטה מספר 

 06/09/2022מתאריך  30-22-0014מספר  צוות התנגדויות

 
, התקיים דיון 6.9.22לפיה יקבע מועד חדש להתנגדויות בפני מוטב אחר, ביום  19.7.22להחלטה מיום בהמשך 
חן אריאלי והצוות המקצועי. המתנגדים לא התייצבו לדיון על אף  יות בנוכחות  מבקשי ההיתר, יו"ר הצוותבהתנגדו

 שנשלחו  זימונים ובוצעה  תזכורת טלפונית.
ל מהנדסת הרישוי כפי שמופיעה בדרפט, נשארת בעינה וההתנגדויות נדחות.  בנסיבות אלו, חוות הדעת ש
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 27טרומפלדור  1בר כוכבא 

 
 

 8חלקה:    6911 גוש:  22-0603 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 12/04/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0084-027 תיק בניין:
 מ"ר 402 שטח: 201901930 בקשת מידע:

   25/11/2019 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 1בא הבית בבר כוכ מבקש הבקשה:
 6521204יפו  -, תל אביב  34בלפור 

 
 אלון בן נון עורך הבקשה:

 6578111יפו  -, תל אביב  7שד"ל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , שימוש המקום כיום: בהיתר גלריה לתמונות במרתף4, כמות יח"ד לתוספת: 1.6כמות קומות לתוספת: 

 
 מגורים בכל יתר הקומות, 

 
ימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מרתף בשימוש לגלריה, שימוש ש

, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום 137שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10מבוקש: משרדים, תקופת שימוש חורג: 
 המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 

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

 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הבקשה כפי שהוגשה שכן:לא לאשר את 

  לשימוש חורג מגלריה לתמונות למשרדים. עם זאת לא יצא  14-0738הוגשה בקשה  מס'  01/04/2014בתאריך   .1
  היתר לשימוש החורג. כיום בקומת המרתף קיימת חלוקה, אך לא מצוינים השימושים של כל החללים. ניתנה  
 תיקונים.לעורך הבקשה הזדמנות לתיקון אך לא בוצעו ה 

 מוצעת סגירה מלאה של קומת עמודים ללא הותרת רצועה מפולשת בניגוד לתנאים מגבילים.  .2

 המרפסות החצי שקועות סגורות לחלוטין בניגוד להנחיות העיצוב באזור ההכרזה.   .3

 בניין,    בנוסף להגדלת קומת הקרקע ללא היתר, קיימת הגדלת שטח ע"י קירוי וסגירת מרפסת בחריגה מקווי  .4
 כאשר המרפסת לא הייתה מקורה בכלל.        

 המדרגות החדשות המשמשות את כל קומות הבניין מתוכננות בניגוד לתקנות התכנון והבנייה. .5

  הוצגה פריסת גדרות כמפורט: גדר קדמית  דרומית מוצעות בגובה בהתאם למותר. פריסת גדר קדמית מזרחית  .6
 מוצעות בניגוד להנחיות המרחביות. וגדרות מערבית וצפונית 

 חורג מהמותר. -מ' ממעקה בגג  1.3מרחק מצללה  .7
 לא הוצג פתרון למסתורי כביסה לדירה הפינתית בקומת התוספת כנדרש בקובץ ההנחיות המרחביות ולצורך    .8

בדיקה והתאמה להוראות תקנות התכנון והבנייה.        

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה הערה:
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 6יוחנן בן זכאי 

 
 

 20חלקה:    7452 גוש:  22-1315 מספר: בקשה 
 אביב-לב תל שכונה: 09/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0059-006 תיק בניין:
 מ"ר 412 שטח: 202000804 בקשת מידע:

   01/06/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ראלשפירא ה מבקש הבקשה:
 4951780, פתח תקווה  12ברקת 

 
 קימל אשכולות מיכל עורך הבקשה:

 6514752יפו  -, תל אביב  6שרעבי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 78.41, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 , שימוש המקום כיום: בהיתר למשרדים, 5יח"ד לתוספת: , כמות 2.5כמות קומות לתוספת: 

 
, שטח פרגולה 69בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

 , חומר הפרגולה: עץ או פלדה, 25)מ"ר(: 
 

היתר התקף(: משרדים, שימוש מבוקש: מגורים, שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום ב
, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר 900תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 

 חניה פיזית כמענה לדרישת תקן חניה, 
 

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

 8: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות:

לאשר את הבקשה לשינויים, שימוש חורג מהיתר ממשרדים למגורים, ותוספות בבניין לשימור אקלקטי המשמש  .1
קומות וקומה חלקית מול  3קומות מעל קומת מסד, כך שיתקבל בניין למגורים בן  4למשרדים, מתכנית השימור, בן 

 יח"ד. 5-מקומות חנייה ו 7 קומות מרתף עבור 4
 .  בשל דרישות שימור לבניין זה, הנושאים מצוינים מטה אינם עומדים בדרישות תקנות התכנון והבנייה ונכללים 2

 תחת התוספת החמישית לתקנות התכנון והבנייה, המתירה הקלות בבנייה במבנה לשימור, לרבות: שיקום פרטי      
 בהתאם לקיים ולפרטים מקורים במבנה בהתאם לתיעוד המבנה. מעקות, מאחזי יד ומדרגות     

 .  לקבל את ההתנגדות לגבי רחבת פריקה וטעינה של חברת החשמל שכן, הרחבה סומנה מעבר לתחום זיקת ההנאה 3
 . אמנם פריקה וטעינה של חברת החשמל לצורך מיקום השנאים בחדר הטרפו מתבצעת פעם אחת, אך 6של בן זכאי      
 לא ניתן לעשות זאת בתחום השטח של החלקה הגובלת ללא הסכמת הבעלים.     
 .  לדחות את ההתנגדויות שכן הבניין קיבל את כל האישורים הנדרשים עבור החניה, חדר הטרפו בריכת השחייה 4

 וכו'.     
 

 כולל ההקלות הבאות:
 בריכה בגג עליון .1
פו, מחסנים, מערכות טכניות, הרחבת שימושים בקומות המרתף לצורך חדר טר .2

 משאבות מאגר מים וכיוצ"ב
 בניית קומות המרתף מעבר לקונטור הבניין .3
 מ' בקו בניין אחורי 3הקלה עבור בניה עד  .4
 מ' 2הקלה עבור בניה בקו בניין צדדי של  .5
 

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



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

 16עמ'   22-1315  

 

 
 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
 ת והיטלים.תשלום אגרו . 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.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 4
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 5

 ות.וקבלת הנחי
 

 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.
 

 תנאים לתעודת גמר
 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 

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

 .4רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת בן זכאי  . 3
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 29.12.2021-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 4
וסיומן עד  202000804שמספרו   1.6.2020 -שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום . 5

 גמר עבודות הבנייה.
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
י האשפה הוצאת מכלי הפינוי האשפה יש לאפשר לאנשי התברואה גישה דרך שער החניה לצורך אוצעת מכל . 7

הכניסה לחדר האשפה יש לאפשר לאנשי התברואה גישה מהרחוב אל חדר האשפה לצורך פינוי מכלי האשפה, 
 תנאי לקבלת תעודת גמר. -הוצאתם אל הרחוב והשבתם אל חדר האשפה 

 תנאי לתעודת גמר. -יפה וניקוז על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שט . 8
 
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין . 1
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 

 בקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש ההערה: 
 

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

 
 

 3המלצת הצוות : החלטה מספר 
 06/09/2022מתאריך  30-22-0014מספר  צוות התנגדויות

 
וות ההתנגדויות שמע את הצדדים, ולאחר שסופקו תשובות לשאלות המתנגדים שהועלו בכתב ובעת הדיון , לאחר שצ

מומלץ לאשר את חוות דעת בוחן הרישוי כפי שמופיעה בדרפט ולדחות את ההתנגדויות.
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 מינהל           ההנדסה

 17עמ'   22-0610  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 68דיזנגוף 

 
 

 106חלקה:    7092 גוש:  22-0610  בקשה מספר:
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 14/04/2022 תאריך בקשה:

 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים סיווג: 0187-068 תיק בניין:
 מ"ר 206 שטח: 202001270 בקשת מידע:

   17/08/2020 תא' מסירת מידע:
 

 שצוב גיא מבקש הבקשה:
 6935651יפו  -, תל אביב  4 ארם משה

 
 מוזס אלדר עורך הבקשה:

 6777016יפו  -, תל אביב  58הרכבת 
 

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

 רג: לצמיתות, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, הופכים למגורים, תקופת שימוש חו
 
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה לשימוש חורג מהיתר מסטודיו לדירת מגורים לצמיתות בקומת הקרקע הכולל הגדלת שטח החנות לאשר 

 בחזית ושינויים פנימיים.
 

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

 תנאים למתן היתר
 ם נדרשים לפי דין, כגון :הרשות הארצית לכבאות והצלה.אישור הגורמים א . 1
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
 אגרות והיטלים.תשלום  . 4
 

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

 
 נאים לתעודת גמרת

 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 15השלמת 
דרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין ביכולתו *רואים את המבקש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לבצע את הנ

 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.
 
 ערותה
 ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. ההיתר הינו למפורט בתוכן . 1
 מילוי תנאי הבקשה להיתר אינם מייתרים אישורים רלוונטים נוספים/אחרים הנדרשים על פי החוק והתקנות. . 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.
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 19עמ'   22-0629  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 150ארלוזורוב 

 
 

 657חלקה:    6217 גוש:  22-0629 פר: בקשה מס
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 25/04/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0193-150 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 625 שטח: 202101611 בקשת מידע:
   05/10/2021 תא' מסירת מידע:

 
 זרחי אדריכלים בע"מ מבקש הבקשה:

 6314305יפו  -, תל אביב  5דרויאנוב 
 

 פטריכה אנה קריסטינה עורך הבקשה:
 62098יפו  -, תל אביב  150ארלוזורוב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ר התקף(: מבואה בבעלות פרטית, שימוש שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהית
, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום 50.35שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  5מבוקש: משרד, תקופת שימוש חורג: 
 המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 

 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה לשימוש חורג משטח לובי כניסה לבניין למשרד לבעלי מקצוע חופשי בקומת הקרקע לתקופה  לא לאשר את

 שנים שכן: 5של 
 גובה קומת העמודים הקיימת לא מאפשרת כל יעוד עיקרי בתחומה. .1

תכנית לפיתוח  – 4474השימוש המבוקש בקומת הקרקע עבור משרד בניגוד להוראות תכנית מופקדת תא/ .2
 , אשר מגדירה שימוש מסחרי בקומת הקרקע. 23.11.2020ות רחוב ארלוזורוב שהופקדה ביום והתחדש

 
 טיוטת חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה והמבקש

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 20עמ'   22-0602  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 29סירקין 

 
 

 30חלקה:    6906 גוש:  22-0602 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 12/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0094-029 תיק בניין:
 מ"ר 697 שטח: 201901674 בקשת מידע:

   31/10/2019 תא' מסירת מידע:
 

 שטיין בשמתפרב מבקש הבקשה:
 3476212, חיפה  3בן יעקב צבי 

 
 סמוק ניצה עורך הבקשה:

 6438608יפו  -, תל אביב  49שלמה המלך 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 8, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 

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

 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2בן  קשה לשינויים ותוספות בנייה בניין מגורים הבנוי בסגנון האקלקטי לשימור ללא הגבלות מחמירות,לאשר את הב

 יח"ד. 4קומות, המכיל 
יח"ד  4יחידות דיור )  12קומת מרתף, המכיל:  1קומות וקומת גג חלקית מעל  3סה"כ לאחר השינוי יתקבל בניין בן 

 יח"ד חדשות(. 8קיימות + 
 

 אות:כולל ההקלות הב
 לצורך שיפור תכנון 135%משטח המגרש מעל  6%תוספת עד  .1
 משטח המגרש לשטחי שירות עבור התקנת מעלית 5%תוספת עד  .2
מ'  2.90מ' ובקו בניין צדדי דרומי במרחק של  2.70מקו בניין צדדי צפוני ע"י בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .3

 מק המותר. 3.00במקום 
 מ' המותר.  5.00מ' במקום  3.00 -אחורי צפון מערבי ל הקלה בקו בניין .4
 2.90מהמרווח( ובקו בניין צד דרום במרחק של  40%מ' ) 3.00הקלה להמשך גזוזטראות אחוריות בקו בניין אחורי  .5

 מ' ובהמשך לקיר הבניין.
 העברת זכויות בין הקומות. .6
קווי הבניין המותרים ועד לגבולות המגרש מבלי לחרוג הקמת קומת מרתף מעבר לקונטור הבניין הקיים ומעבר ל .7

 ב'.2650מעבר לשטחים העיקריים המותרים לפי תכנית 
 גבהת גובה הקומות החדשות עפ"י גובה הקומה בבניין הקיים.  .8
 הקלה לבריכה על הגג מעל האגף האחורי החדש ללא חריגה מעל גובה המעקה. .9
 

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

 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
 ים.תשלום אגרות והיטל . 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.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
האדריכל המתכנן יעשה פיקוח צמוד על כל עבודות השימור והבניה ויהיה אחראי לזמן לשטח את שמ"מ ומח'  . 4
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 21עמ'   22-0602  

 

במידה ונדרש וכל פרט לפני  השימור בכל שלב ושלב של העבודות. באחריות האדריכל לתאם ולאשר כל שינוי
 הביצוע, על פי דוגמאות בשטח.

דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 5
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 

 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 2065יועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המ . 6
 

 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.
 נום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניהאישור אגרו . 2
 וקבלת אישורם בהתאם. 20/07/2021תיאום התכניות והפרטים הנדרשים כמפורט בחו"ד יחידת השימור מיום  . 3
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 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
 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 

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 20/07/2021-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
נום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרו . 3

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את  . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 22עמ'   22-0793  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 91שלמה המלך 

 
 

 201חלקה:    6215 גוש:  22-0793 ר: בקשה מספ
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 20/05/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0191-091 תיק בניין:
 מ"ר 570 שטח: 202101116 בקשת מידע:

   19/07/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ת"א בע"מ 91המלך אורבן שלמה  מבקש הבקשה:
 5268102, רמת גן  7דרך בגין מנחם 

 
 שאול אסף עורך הבקשה:

 64254יפו  -, תל אביב  14מרמורק 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה מתבצעת התוספת: על הגג, 15, מספר יח"ד מורחבות: 7, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים 59.5מ"ר(: שטח התוספת )
פנימיים: השלמת קומה ד'+קומת פנטהאוז. תוספת חיזוקים+מרפסות+מעלית+הרחבות+מסתורי כביסה+ממדים על 

 גג קיים, 
 

, שטח 413.04פת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוס
 , השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 32.52פרגולה )מ"ר(: 

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

 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות מעל קומת  3את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין קיים למגורים בן  לא לאשר א.

 יח"ד, שכן: 17קרקע ומקלט במרתף, עבור  
 א'. 3616משטח הגג המותר, המהווה סטייה ניכרת לתוכנית  65%מבוקשת בנייה על הגג בתכסית העולה על  .1 
פוני לאור הוספת שטחים מעבר לקו הבניין המותר, בניגוד להוראות תוכנית מבוקשת חריגה מקו בניין צדדי צ .2 

 א'.3616.ו' ולאור כך, חריגה מעבר לזכויות המותרות לבניה, בניגוד להוראות תוכנית 4.1.3א' סעיף 3616
' מ 1.00 -מבוקשת חריגה מעבר לקו בניין צדדי דרומי לאור הוספת קירות למסתורי הכביסה בבליטה של כ .3 

 א' ותקנות התכנון והבנייה.3616מקו הבניין המותר. בניגוד להוראות תכנית 
 מ', בניגוד לתקנות התכנון והבנייה. 2.50 -מבוקש שימוש חורג למשרד במרתף כאשר גובהו נמוך מ .4 
 .1מבוקשת הרחבת שטח המשרד בקומת המרתף ויצירת גישה חיצונית בלבד, בניגוד להוראות תוכנית ע' .5 
מ' מקו הבניין המותר, בניגוד להוראות תוכנית  2.00 -מבוקשת הוספת מרפסות בעורף הבניין הבולטות בכ .6 

 (א'.2.ט')4.1.3א' סעיף 3616
 1.00סגירת מרפסות שקועות למחצה בחזית הדרומית בחלקה הקדמי בסגירה קשיחה ובבליטה של מבוקשת  .7 

.י', הנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה ותקנות 4.1.3סעיף  א'3616מ' מקו הבניין בניגוד להוראות תוכנית 
 התכנון והבנייה.

 מבוקשת קומה עליונה השונה בעיצובה מהקומות הקיימות, בניגוד להנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. .8 
 מבוקש מעקה גג ממתכת ללא חלק בנוי, בניגוד להנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. .9 
 ג'. 6.1א' סעיף 3616מ' הנדרש, בניגוד להוראות תוכנית  1.20 -מצללה על הגג בנסיגה הקטנה מ מבוקשת .10 
מבוקש חיפוי חלק נרחב מהחזית הקדמית וחלקה הקדמי של חזית הצד הצפונית בעץ, בניגוד להנחיות עיצוב  .11 

 מבנים באזור ההכרזה.
 נחיות מרחביות.מבוקש פילר חשמל במרווח קדמי, בניגוד למדיניות/ה .12 
 מ' בניגוד למדיניות/הנחיות מרחביות. 0.70מבוקשת גדר קדמית בגובה העולה על  .13 
מבוקשת גדר צדדית צפונית וגדר עורפית בגובה נמוך מהנדרש לאור הפרש מפלסים בין המגרשים, בניגוד  .14 

 לתקנות התכנון והבנייה.
 יניות/הנחיות מרחביות.מבוקש דוד אגירה על הגג העליון בניגוד למד .15 
מ'  2.00 -לא הוצגו פתרונות לתליית כביסה עבור יח"ד שבקומת הקרקע ומבוקש מסתור כביסה ברוב הקטן מ .16 

 עבור דירות קדמיות צפוניות בניגוד למדיניות/הנחיות מרחביות.
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 23עמ'   22-0793  

 

 הבקשה כפי שהוגשה לוקה בחסר באופן המקשה על בדיקתה, שכן: .17 
 לרכב בפרישת הגדר הקדמית כאשר הנ"ל אינו מבוקש בתכנית פיתוח השטח. מוצגת כניסה 17.1  
 לא הוצגו כל המפלסים, המפלסים האבסולוטיים, השיפועים וקווי המידות הנדרשים בפיתוח  17.2  
 השטח.   
 א' ביחס לתכניות הקומות.-מופיעה טעות גרפית באפן הצגת המרפסות העורפיות בחתך א' 17.3  

 
 ת ההתנגדות שכן ההקלות שהוגשו אינן רלוונטיות כמפורט בהתייחסות להתנגדויות. לדחות א ב.
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס העיר נשלחה במייל לעורך הבקשה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 24עמ'   17-0947  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 6גולדברג 

 
 

 15חלקה:    6941 גוש:  17-0947 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 12/06/2017 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0057-006 תיק בניין:
 מ"ר 608.92 שטח: 201600557 בקשת מידע:

   14/06/2016 תא' מסירת מידע:
 

 שלייכר רבקה מבקש הבקשה:
 5126725ק , בני בר 24מנחם 

 גדנסקי הלן 
 5251107, רמת גן  33ז'בוטינסקי 

 
 קימל אשכולות מיכל עורך הבקשה:

 6514752יפו  -, תל אביב  6שרעבי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 מקומות חנייה בחניון 18יח"ד ,15קומות מגורים ,ובהן  7.00הקמת מבנה חדש הכולל: מרתפים ,

 : מקלט,מחסן,מתקני חנייההמרתפים כוללים
 יח"ד 2קומת קרקע הכוללת: אולם כניסה,חדר אשפה,

 על הגג: חדרי יציאה,קולטי שמש,חדר מדרגות כללי,פרגולה
 יח"ד 2מטר, 1.5בחצר: גינה,שטחים מרוצפים,בגבולות המגרש גדר בגובה 

 
 

 13: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לאשר כהקלה את הבלטת המרפסות בחזית האחורית , 27.02.2019בהמשך להחלטת הוועדה המקומית מתאריך 

 ובחזית הקדמית כהקלה. 
 

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

תקבלה פה אחד.ההחלטה ה
 
 

 8: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 24/11/2021מתאריך  2-21-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ה ממכון הרישוי מתאריך יולאור חוות דעת בוחנת התנועה וחני 27/02/2019 משך להחלטת הועדה מתאריךבה

ה הנדרשים לפי תקן.ימקומות חני 0.66ה עבור ילאשר השתתפות בקרן חני 12/03/2018

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 10: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 18/03/2020 מתאריך 2-20-0006מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, לאשר את ההקלה לפטור מצורך במרפסות שירות לאור 27.02.2019בהמשך להחלטת הוועדה המקומית מתאריך 

הקלות דומות שאושרו באזור. 
 

ההחלטה התקבלה ברוב קולות.
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 9: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 27/02/2019מתאריך  2-19-0004מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2קומות וקומת גג חלקית מעל  6בן  ,קומות והקמת בניין מגורים חדש 3בן הריסת בניין קיים לאשר את הבקשה ל .1

 : 38מכוח תמ"א  יח"ד, כולל תמריצים  17קומות מרתף. עבור סה"כ: 
 קומות משטח קומה טיפוסית מורחבת. 3תוספת זכויות בהיקף של  א. 
 לל ממ"ד( לכל דירת מגורים הקיימת בהיתר.מ"ר )כו 25תוספת  ב. 
 יח"ד חדשות.  2מילוי קומת עמודים מפולשת עבור  ג. 
 יח"ד. 1משטח הגג עבור  65%תוספת קומת גג חלקית בתכסית של  ד. 
 מ'. 3.00הקטנת קווי הבניין הצדדים עד  ה. 
 מ'. 5.00הקטנת קו הבניין האחורי עד  ו. 
  מ' מקו הבניין האחורי המותר )תב"עי( ובחזית 2.00ית בהבלטה של עד תוספת מרפסות בחזית האחור ז. 

 מ' מקו הבניין המותר.  1.60הקדמית עד  
 
 בהתייחס להתנגדויות, לדחות את סעיפיי ההתנגדויות שכן : .2

ש כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש ביחס לקווי הבניין והמגרש הרלוונטיים. המבוק א. 
 6 -ו 5במגבלות התכנון ברובע  38ותמ"א  תואם את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם לתכניות התקפות

להטיב עם המצב הקיים  מטרת התכניות התקפות לחוק התכנון והבנייה. 78 -ו 77כפי שפורסמו לפי סעיפים 
 ולעודד התחדשות עירונית.

ן הרישוי, לרבות תחנות גנים ונוף ותנועה וחניה, והומלצה הבקשה נבחנה ע"י הגורמים המקצועיים במכו  ב. 
 לאישור בכפוף לתנאים להוצאת ההיתר.

כל בנייה גורמת במידה מסוימת להפרעה, רעש ולכלוך שלא ניתן להימנע מהם. המבקש מחויב לשמירה על   ג. 
ה בעת הבנייה ניתן סטנדרטים של בנייה הכוללים התייחסות כלפי השטחים הגובלים. במידה וקיימת חריג

 לדווח  לפיקוח.
 

 :בכל בתנאי התאמה לקובץ הנחיות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 אחרי ועדהתנאים 
 . התאמת התכנון לתקן ישראלי לבנייה ירוקה.1
 . תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם.2
 ן החלחול המוצע יש להציג אישורים של כל הגורמים הרלוונטיים: הידרולוג, קונסטרוקטור, יועץ קרקע . עבור פתרו3

 שטחים חדירי מים בקומת הקרקע בהתאם לנדרש בהוראות    -שטחי חלחול  15%המאשרים שנותרו  -ורשות המים     
 .34תמ"א     
 . תיקון חישוב השטחים בהתאם למותר.4
  שירות בהתאם לדרישות תכנית מ'.. הסדרת מרפסות 5
 

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

 והנכסים הסמוכים.    
 יטוח צד שלישי לכיסוי נזק, . טרם תחילת העבודות, יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ב2

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.    
 . קירות המרתף ייבנו על ידי דיפון כלונסאות בלבד וללא עוגנים זמניים.3
 . המרפסות הפתוחות לא תיסגרנה בעתיד, בכל צורה שהיא.4
 לעניין : 27. הצגת רישום הערת אזהרה בטאבו לפי תקנה 5

 ותפים.רישום שטחים מש -    
 אי סגירת המרפסות הפתוחות בכל צורה שהיא. -    
 הדירות בקומת הקרקע לרבות חלקי קומת המרתף המוצמדים אליהן, כל אחת מהן מהווה יח"ד אחת שאינה ניתנת  -    

 לפיצול.       
 

 הערות
 המגרש, אשר אינה כלולה בו.ההיתר הינו לתוכן ההיתר בלבד ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח 

 
 
 

 14: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 13/02/2019מתאריך  2-19-0003מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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 לשוב ולדון לאחר קבלת חוות דעת אגרונום כתובה.
 
 
 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 14: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 30/01/2019מתאריך  2-19-0002מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ולדון בבקשה בוועדה הבאה.לשוב 

 
 
 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 19/12/2018מתאריך  2-18-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לאחר סיור במקום. לשוב ולדון

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 5אמסטרדם  1וורמיזה 

 
 
 619חלקה:    6214 גוש:  22-1172 קשה מספר: ב

 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 21/07/2022 תאריך בקשה:
 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0264-001 תיק בניין:

 מ"ר 557 שטח: 201900306 בקשת מידע:
   17/03/2019 תא' מסירת מידע:

 
 מיזמים בהתחדשות פ.ע. בע"מ העיר הלבנה מבקש הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 עופר השקעות בע"מ 

 4672519, הרצליה  1שד אבא אבן 
 

 בר אורין גידי עורך הבקשה:
 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1047.52, שטח הריסה )מ"ר(: 4בנים על המגרש(: מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מ
 

 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חדר אופניים, חדרים טכניים וחניות, 
 

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

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

 עבים, הצמדת גג פרטי, על הגג: קולטי שמש, אחר: גנרטור, מ
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

 .3קומות כולל קרקע וגג בנסיגה בהתאם לתוכנית רובע  7פירוט נוסף: הריסה ובנייה חדשה של בניין בן 
 

 מרתפי חניה., העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים 2הבניין כולל 
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים חלקית הבנוי בקיר משותף עם  3אשר את הבקשה להריסת בניין מגורים פינתי בן ל .1

 , שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה.3הבניין הגובל מצפון בכתובת וורמיזה 

 

בהתאם להמלצת תחנת תיאום הסדר קרקע, אגף  6214בגוש  619, 611לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות מספר  .2
 "ע. תב

 

 6, בן 3לאשר את הבקשה להקמת בניין מגורים חדש בקיר משותף עם הבניין הגובל מצפון בכתובת וורמיזה  .3
 יח"ד. כמפורט: 19קומות מרתף משותפות עם הבניין בקיר משותף, עבור סה"כ  2קומות וקומת גג חלקית, מעל 

 
המגרשים(,  2-כננים במרתפי החניה המשותפים למקומות חניה המתו 40מקומות חניה )מתוך  20: קומות המרתף 2-ב

 חניות לאופניים, מתקנים טכניים ושירות משותפים. 19חניות אופנועים,  4, 1חניית נכים 
 חצרות פרטיות. 2 -דירות גן עם ממ"ד לכל דירה ו 4: לובי כניסה, חדר אשפה, חדר גז, בקומת הקרקע

 גזוזטרה לכל דירה.יח"ד עם ממ"ד ומרפסות  3: בכל קומה 4-1בקומה 
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסות גזוזטרה לכל דירה ומצללות מעל מרפסות הגזוזטרה. 2: 5בקומה 
 עם ממ"ד ומרפסות גג קדמיות ופרגולה מעל המרפסת הפונה לרחוב וורמיזה. 1: יח"ד  )גג חלקית( 6בקומה 

טכניים עם גישה באמצעות גרעין המדרגות : גג משותף עבור מערכות סולאריות, מעבי מזגנים ומתקנים על הגג העליון
 הכללי של הבניין. גג פרטי הכולל בריכה עם גישה באמצעות מתוך הדירה.
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 : חדר המדרגות הכללי של הבניין, מעלית ופירי תשתיות משותפים.בכל קומות הבניין
 

י תשתית וגדרות בגבולות : פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, מתקנבחצר
 המגרש.

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 0.32לאשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  .4
 

 תנאים למתן היתר
 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה. . 1
 (. 4400סכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג חו"ד מ . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .3הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת וורמיזה  .. 5
 

 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.
 ל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בע . 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. 
 את עם אגף שפ"ע.בשטח ציבורי יש לתאם ז

 ₪. 11565תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

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

 ע.התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצו
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 הצגת רישיון כריתה לעץ. . 3
 אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(. . 4
 ישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה.קבלת א . 5
 * יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 6

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף. . 7
יון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת ריש . 8

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 9

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesקישור: העירוני ב
 

 תנאים לתעודת גמר
 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.

 . 3בור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת וורמיזה ג. זיקת הנאה ע
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה.
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10גודל עצים ב 7קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 תו.,במגרש ובסביב3,4,5,6,30,31,33,34אישור אגף שפ"ע לשימורעצים  . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 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 
 3וורמיזה 

 
 

 632חלקה:    6214 גוש:  22-1173 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 21/07/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0264-001 תיק בניין:
 מ"ר 546 שטח: 201900315 בקשת מידע:

   25/03/2019 תא' מסירת מידע:
 

 תחדשות פ.ע. בע"מהעיר הלבנה מיזמים בה מבקש הבקשה:
 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 

 עופר השקעות בע"מ 
 4672519, הרצליה  1שד אבא אבן 

 
 בר אורין גידי עורך הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1056.16, שטח הריסה )מ"ר(: 4גרש(: מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המ

 
 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חדר אופניים, חדרים טכניים וחניות, 

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

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

 
 ת גג פרטי, על הגג: קולטי שמש, אחר: גנרטור, מעבים, הצמד

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

 
 .3קומות כולל קרקע וגג בנסיגה בהתאם לתוכנית רובע  7פירוט נוסף: הריסה ובנייה חדשה של בניין בן 

 
 מרתפי חניה., העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים 2הבניין כולל 

 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, 5אמסטרדם  1את הבקשה להקמת בניין מגורים חדש בקיר משותף עם הבניין הגובל מדרום בכתובת וורמיזה  לאשר

 יח"ד. כמפורט: 17קומות מרתף משותפות עם הבניין בקיר משותף, עבור סה"כ  2קומות וקומת גג חלקית, מעל  6בן 
 
המגרשים(,  2-ים במרתפי החניה המשותפים למקומות חניה המתוכננ 40מקומות חניה )מתוך  18: קומות המרתף 2-ב

 חניות לאופניים, מתקנים טכניים ושירות משותפים. 12חניות אופנועים,  3, 1חניית נכים 
 בעורף. 1דירות גן עם ממ"ד לכל דירה וחצר פרטית  2: לובי כניסה, חדר אשפה, חדר גז, בקומת הקרקע

 וזטרה לכל דירה.יח"ד עם ממ"ד ומרפסות גז 3: בכל קומה 4-1בקומה 
 יח"ד עם ממ"ד, מרפסות גזוזטרה לכל דירה ומצללות מעל מרפסות הגזוזטרה. 2: 5בקומה 
 עם ממ"ד ומרפסות גג קדמיות ופרגולה מעל המרפסת הפונה לחזית. 1: יח"ד  )גג חלקית( 6בקומה 

גישה באמצעות גרעין המדרגות : גג משותף עבור מערכות סולאריות, מעבי מזגנים ומתקנים טכניים עם על הגג העליון
 הכללי של הבניין. גג פרטי הכולל בריכה עם גישה באמצעות מתוך הדירה.

 : חדר המדרגות הכללי של הבניין, מעלית ופירי תשתיות משותפים.בכל קומות הבניין
 

דרות בגבולות : פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, מתקני תשתית, גבחצר
 חניות לאופניים. 5 -המגרש ו

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
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 תנאים למתן היתר
 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה. . 1
ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש  . 2

 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת.
 (. 4400חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 3
 (. 4401תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג  . 4
 (.4402ים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינוי . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
 1הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת וורמיזה  . 7

 .5אמסטרדם 
 

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

 והנכסים הגובלים.
 תקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים ה . 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.

 ₪. 11565ך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בער . 5
 

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

 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
יסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פול . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 הצגת רישיון כריתה לעץ. . 3
 אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(. . 4
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 5
 קף.יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתו . 6
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
יד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להור . 8

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
 

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

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

 .3ג. זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת וורמיזה 
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה.
 ( במגרש.4)" לפחות 10עצים בגודל  7קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
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 ובסביבתו.3,4,5,6,30,31,33,34אישור אגף שפ"ע לשימור עצים  . 5
לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  יש . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 2לילינבלום  29פינס 

 
 
 47חלקה:    6923 גוש:  21-0273 קשה מספר: ב

 נוה צדק שכונה: 21/02/2021 תאריך בקשה:
 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון סיווג: 0007-002 תיק בניין:

 מ"ר 1495 שטח: 202000309 בקשת מידע:
   06/04/2020 תא' מסירת מידע:

 
 קבוצת נווה צדק בע"מ מבקש הבקשה:

 6581707יפו  -, תל אביב  114 אלנבי
 

 בר אורין גידי עורך הבקשה:
 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, אחר: קומות מלונאיות, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת כול קירות ורצפות הפנים למעט 2כמות קומות לתוספת: 
הקולנוע הסגור. בניית חלוקה פנימית חדשה לפי צרכי המלון., שימוש המקום כיום: בהיתר  חלק הגלריה בצד הצפוני של

 לא בשימוש., 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: קולנוע פתוח וקולנוע סגור 
מקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא היסטוריים., שימוש מבוקש: בית מלון, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, ל

 ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 
 
 

 מ',  29.04X3.84, גודל: 75.00בריכה: קומה: גג, מיקום: קומת גג, נפח )מ"ק(: 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 12,810.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 קיים ממ"ד: כןגן ילדים: 
 

 16: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לאשר את הבקשה לשימור ושחזור 'קולנוע עדן' ההיסטורי לרבות התוספות כמפורט: .1

 שינוי ייעוד המבנה למלון -
 וקומה אחת מכוח תוכנית ג'( על גג המבנה 38קומות )קומה אחת מכוח תוכנית  2תוספת  -
ה במתקן חנייה ב'( וחניי2650מרתפים לשירותי המלון )לרבות חדרי מלון מתמריצי תוכנית  2תוספת  -

 אוטומטי.
 בריכת שחייה עבור אורחי המלון על גג המבנה. -

 
 חדרים. 74קומות מרתף, עם בריכת שחייה בגג העליון עבור  2קומות מעל  4סה"כ יתקבל מלון בן 

 
 כולל ההקלות הבאות:

שאושרה בשנת  38עבור תכנון במגרש שזכויותיו נובעות מתכנית  -מ"ר 89.70 -משטח המגרש 6%תוספת של  .א
1937. 

ב'( לקומות העל קרקעיות בהתאם לחוות דעת המשפטית 2650ניוד שטחים עיקריים מהמרתף )מתמריצי  .ב
 ובהמלצת מח' השימור. 29.03.2020שניתנה בתיק המידע בתאריך 

 )מתכנית ג'( להיקף הקומה שמתחתיה. 4השלמת קומה  .ג
 .בריכת שחייה ציבורית )לאורחי המלון( על הגג .ד
 6923( גוש 31הקמת מעלית רכב מחוץ לקו הבניין הצדדי והקדמי ובמשותף עם החלקה הסמוכה מדרום )פינס  .ה

 . המרתף המשותף כולל גם חצר אנגלית לאוורור טכני.28חלקה 
צמצום קו הבניין הקדמי )עבור הקומות החדשות( מעבר לקו הבניין שנקבע בתכניות התקפות, לפי היקף  .ו

 מ'. 2.00מ' במקום  0.00ב' כפי שהובהרו בתיק המידע. 2650בהתאם לתמריצי תכנית  -ורהמבנה לשימ
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צמצום קו הבניין הצדדי הדרומי )עבור הקומות החדשות( מעבר לקו הבניין שנקבע בתכניות התקפות, לפי  .ז
במקום מ'  2.00-2.30ב' כפי שהובהרו בתיק המידע. 2650בהתאם לתמריצי תכנית  -היקף המבנה לשימור

 מ'. 3.00
צמצום קו הבניין הצדדי המזרחי )עבור הקומות החדשות( מעבר לקו הבניין שנקבע בתכניות התקפות, לפי  .ח

מ' במקום  2.00-2.30ב' כפי שהובהרו בתיק המידע. 2650בהתאם לתמריצי תכנית  -היקף המבנה לשימור
 מ'. 3.00

 ב'.2650י המלון בקומת המרתף שניתנים מכוח תמריצי מ' נטו לאוורור חדר 1.80הרחבת החצר האנגלית עד  .ט
מ' מפני הקרקע עבור מערכות טכניות, בהתאם  1.50הקמת גדרות בגבולות המגרש הצדיים העולים על  .י

 להמלצת מח' השימור.
המרתפים המותרים ותוך  2-הבלטת היקף המרתף העליון מעבר לתכסית הבניין אך בסך התכסית הכוללת ב .יא

 .34חלחול המחויבים בתמ"א  15%על שמירה 
 2תכנון חנייה במגרש אחר שהינו מגרש לשימור, בהתאם לתוכנית השימור. שימוש בחניון משותף עבור  .יב

 .29שרובו ימוקם במגרש של פינס  29ופינס  31המגרשים פינס 
 
ית תואמת את מדיניות כי התכנ 03.08.2021לדחות את ההתנגדויות לאור המלצת צוות ההתנגדויות מתאריך  .2

מטה, ולדחות את  2, לרבות המפורט בסעיף היחידה האסטרטגיתהתיירות והוספת חדרי המלון בעיר בתיאום 
ב' בתוספת הקלות לניוד הזכויות 38+2650ההתנגדויות שכן הזכויות המבוקשות הינן בהתאם לתכנית החלה 

לסיכומי תיק המידע שיצא לכתובת זו(, השימוש המותרות לקומות המותרות לפי התכניות החלות )הכל בהתאם 
המלונאי הינו גם בהתאם לתכנית החלה באזור והעומס התנועתי נבדק על ידי הגורמים המקצועיים והוחלט שניתן 

לאשר את תכנון החניה במגרש. שאר הטיעונים שהוצגו בהתנגדויות אינם תכנוניים וניתן לפנות לגורמים 
 ה המקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד.האמונים עליהם, שכן הוועד

החלקות הסמוכות זו לזו, שכן לא נראה  2לדחות את ההתנגדויות שהוגשו לעניין ההקלה להסדרת חניון משותף ל .3
 כי ישנה פגיעה במתנגדים בפתרון אשר נמצא בקומת המרתף.

 
 תנאים למתן היתר

 גורמים אם נדרשים לפי דיןאישור ה . 1
 אישור משרד התיירות . 2
 אישור משרד הבריאות . 3
 .31הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבקשה במגרש הסמוך בפינס  . 4
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 5

 יים;נערכו שינויים מרחב
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(; . 6
 תשלום אגרות והיטלים; . 7
 

 תנאים בהיתר
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 1
 המבנה תירשם כזיקת הנאה לרשות הרבים. רצועת הקרקע במרווח הקדמי לאורך כל חזיתות . 2
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 3
 

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

 דמותו.נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לק
 

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

 א. לא תתאפשר מכירת או העברת זכויות של חלק ו/או חלקים מהמבנה ללא הסכמת העירייה.
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

 .28חלקה  6923גוש  31ם עם הבניין השכן בפינס ג. רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפי
 ד. המבנה כולו על כל מפלסיו יסומן כיחידה מלונאית אחת שלא נניתן לפצלה.

ה. המרווחים הקדמיים הן לרחוב פינס והן לרחוב לילנבלום ירשמו לטובת עיריית תל אביב כזיקת הנאה 
 למשתמשי הרחוב.

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 10/08/2020 -שורם מ ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באי . 2
 

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

 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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 15: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 01/09/2021 מתאריך 2-21-0015מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לאחר בדיקה של המחלקה המשפטית.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 1המלצת הצוות : החלטה מספר 
 20/07/2021מתאריך  30-21-0010מספר  צוות התנגדויות

 
  ,מענו את ההתנגדויות כולל את ההתנגדות של מר סידררלאחר שש

 היחידה האסטרטגית הוספת חדרי המלון בעיר ובתיאום עםולאור העובדה כי התכנית תואמת את מדיניות התיירות ו
 אשר את הבקשהצוות ההתנגדויות ממליץ לדחות את ההתנגדויות ול
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 31פינס  1יהודה הלוי 

 
 

 28חלקה:    6923 גוש:  22-0653 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 28/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0006-001 תיק בניין:
 מ"ר 608 שטח: 202000390 בקשת מידע:

   12/05/2020 תא' מסירת מידע:
 

 נווה צדק בע"מ קבוצת מבקש הבקשה:
 6581707יפו  -, תל אביב  114אלנבי 

 
 בר אורין גידי עורך הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
תוספת אחרת: מתקן מעלית לחניה אוטומטית מוטמן במרווח צדדי וחצרות אנגליות טכניות גובלות בקו מגרש. שינוי 

נישת אשפה ונישת גז., שימוש המקום כיום: בהיתר מעבר לחנייה בחצר פנימית של המבנה לשימור ביהודה הלוי  מיקום
1 ,. 
 

 בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, השימוש בתוספת המבוקשת: אחר: מתקן חניה וחצרות טכניות, 
 
 
 

 פת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוס144.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 את הבקשה לשינויים בפיתוח המגרש של מבנה לשימור בסגנון הבינלאומי. לאשר

 
 כולל ההקלות הבאות:

בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי, מעבר לקו בניין קדמי וצדדי, באופן שלא יפגע  .1
 .29במבנה לשימור ובחריגה מקו מגרש צפוני אל תוך מגרש פינס 

ים טכניים והורדת ציוד טכני בחריגה מגבול מגרש צפוני בניית חצר מונמכת לאוורור מרתפ .2
 .29אל תוך מגרש פינס 

 מ'. 1.5מ' ובעומק העולה על  1.5בניית חצר מונמכת במרווח הצדדי, ברוחב העולה על  .3
תכנון חנייה במגרש אחר שהינו מגרש לשימור, בהתאם לתוכנית השימור. שימוש בחניון  .4

 .29שרובו ימוקם במגרש של פינס  29ופינס  31נס המגרשים פי 2משותף עבור 
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור/התייעצות/תיאום הגורמים  אם נדרש לפי דין. . 1
ים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחבי . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
ף על )קולנוע עדן( בשל תכנון מתקן חנייה משות 2הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך בלילינבלום  . 4

 שתי החלקות.
 

 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. . 2
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 זאת עם אגף שפ"ע.בשטח הציבורי יש לתאם 
 

 תנאים לתעודת גמר
 )קולנוע עדן( 2רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת לילינבלום  . 1
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים 
 

 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 
 33גאולה 

 
 

 41חלקה:    6915 גוש:  22-0668 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 01/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0112-033 תיק בניין:
 מ"ר 452 שטח: 202000313 בקשת מידע:

   25/03/2020 תא' מסירת מידע:
 

 גאולה במלואה בע"מ מבקש הבקשה:
 5590500, רמת גן  8"ל כפר אז"ר צה

 
 רבין עומר עורך הבקשה:

 6744124יפו  -, תל אביב  10חפץ חיים 
 

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

 
עזר, אחר: מתקן חניה,שטח עיקרי נלווה,חצר מונמכת, ח. עגלות,ח. מונים,ח. במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי 

 משאבות ומאגר מים., 
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, אחר: מגורים, מסחר/משרד שאינו בית אוכל, תא כניסה למתקן חניה., 
 

, כמות יח"ד 6מות מגורים: בקומות: קומה מפולשת, קומה מסחרית עבור: מסחר/משרד שאינו בית אוכל, כמות קו
 , 14מבוקשות: 

 
 על הגג: קולטי שמש, אחר: מזגנים, גנרטור, 

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

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

 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד וחנות שחיזוקו נדרש בפני  6קומות וקומת גג חלקית עבור  2הבקשה להריסת מבנה קיים בן  לאשר את .1

 יח"ד ומסחר  14קומות מרתף, עבור  2קומות וקומת גג חלקית מעל  5רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן  
  
 כולל ההקלות הבאות: 
מן המרווח המותר  40%בר לקו הבניין המותר, המהווה מ' מע1.6הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית בשיעור של  - 

 שכן הנ"ל אינו הקלה כי אם בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.
פטור ממרפסות שירות מכוח תכנית מ' בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון העתידיות  - 

 .6ברובע 
 

 :38כולל תוספות הבאות מכך תמ"א  
יחידות  14יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, ובניית מבנה בן  8,ל  38ור מכח תמ"א יחידות די 6תוספת  - 

 דיור סך הכל
 65,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. סך הכל תוספת של  38מ"ר מכח תמ"א  13תוספת בניה עד  - 

 יחידות דיור 5מ"ר עבור 
 מ"ר מ"ר( 381.15 -)כ קומות טיפוסיות  מורחבות  1.65תוספת שטח בהיקף של  - 
 הקומות המותרות 4-מעבר ל 65%תוספת קומה וקומה חלקית נוספת בתכסית של  - 
מ' שכן שאין  3מ' במקום  2.5,ובניה במרחק של  38חריגה בקו בניין צדדי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א  - 

 77-78ם המגבילים לפי בחריגה מקווי הבניין תוספת שטח מעבר למותר והמבוקש הינו בהתאמה לתנאי
  5-6לרובעים 
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מ' שכן שאין  5מ' במקום  4.5,ובניה במרחק של  38חריגה בקו בניין אחורי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א  - 
 77-78בחריגה מקווי הבניין תוספת שטח מעבר למותר והמבוקש הינו בהתאמה לתנאים המגבילים לפי 

  5-6לרובעים 
 
 ת שכן הקלות המבוקשות בקוי הבניין, בגובה הבניין, בהבלטת המרפסות וכו' הן ההקלות לדחות את ההתנגדויו .2

 שאושרו להרבה מאוד בנינים בסביבה ואין בהן כל דבר חריג ביחס לבניין ולסביבה והמבוקש הינו בהתאם לתכנית  
 תפתחות עירונית רצויה. אשר תובא בקרוב לדיון בהפקדה. הבניה המבוקשת והשפעותיה הינם חלק מה 6-ו 5רובע  
 לכל הפרעה מעבר לשעות המותרות לכך לפי חוק עזר עירוני ניתן לפנות לגורמים האמונים על כך בזמן אמת. יתר  
 הטענו הינן טענות קנייניות. יובהר כי הוועדה אינה לוקחת צד בהסכמים קניינים ודנה בשיקולים תכנוניים בלבד. 

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 נדרש לפי דין
א דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך של . 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
 ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל  . 2
 ₪. 11562.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 ות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלא . 4
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
ה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בניי . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
יתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כר . 4

 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

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

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

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

 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 4
 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 5
 ( במגרש.4לפחות )" 10בגודל  עצים 5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו על ידי דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 121בגין מנחם 

 
 

 16חלקה:    7101 גוש:  22-0693 פר: בקשה מס
 גני שרונה שכונה: 04/05/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0054-121 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 9386 שטח: 202100534 בקשת מידע:
   10/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 קבוצת עזריאלי בע"מ מבקש הבקשה:

 6701101יפו  -, תל אביב  132בגין מנחם 
 

 רוטברד מנחם עורך הבקשה:
 6350665יפו  -, תל אביב  36נמל תל אביב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , אחר: תוספת גלריה למשרדים בקומת הקרקע, 1כמות קומות לתוספת: 
 

 שימוש בתוספת המבוקשת: אחר: משרדים, בקומת הגג: ה
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שטח מסחרי, שימוש מבוקש: בקשה 
 לשימוש חורג למשרדים בקומות מסחר

 
 לצורך קבלת נוסח פרסום

 
 שהוגשה עבור שינויים אלו 21286בהמשך לבקשה 

 
ורי המסחר והוספת תריס אוורור בחזית צפונית )אזור מסחר(, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שינוים פנימיים באז

, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת 2140שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 תקן חניה, 

 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לתקופה של  1מוש חורג מתכנית משטח מסחרי לשימוש של משרדים בקומת הקרקע וקומת בינים . לאשר שי1

 שנתיים מיום הוצאת ההיתר.
 כמפורט: 21-1074. לאשר שינויים כלפי היתר 2

: שינויי פנים הכוללים: שינוי מעברים לשטח עיקרי וביטול מעבר צפוני 17.00/0.00בקומת קרקע מפלס  .א
ערך שירותים ומקלחות ובניית מערך שירותים לחדר אוכל, תוספת מסחר ומפלס תחתון לחדר לגרעין, ביטול מ

 אוכל עבור שוכר בקומות המשרדים, הסדרת מדרגות ומעליות בין קומת קרקע וקומת גלריה של חדר האוכל. 
ס עליון : השלמה חלקית של הקומה ע"י תוספת שטח גלריה עבור מפל21/00/4.00, מפלס 1בקומת בינים  .ב

 לחדר אוכל עבור שוכר בקומות המשרדים.
: אטימת שטחי מסחר ושינויי פנים בפינה הצפון מזרחית כולל הסדרת  25.00/08.00, מפלס 1בקומת מסחר  .ג

  מדרגות עליה חדשות ובינוי קיר גבס מרצפה עד תקרה על חזית קיר המסך
הצפון מזרחית כולל הסדרת מדרגות עליה חדשות  : שינויי פנים בפינה28.00/11.00, מפלס 2קומת בינים  .ד

 ובינוי קיר גבס מרצפה עד תקרה על חזית קיר המסך. ללא שינוי שטחים מהיתר.
: אטימת שטחי מסחר ושינויי פנים 35.00/18.00, מפלס 3וקומת בינים  31.00/14.00, מפלס 2בקומת מסחר  .ה

 ובינוי קיר גבס מרצפה עד תקרה על חזית קיר המסך בפינה הצפון מזרחית כולל הסדרת מדרגות עליה חדשות
 

בהתאם לסיכום פגישה אצל סגנית מהע' ומנהלת אגף  3וקומת בינים  2מ"ר בקומות מסחר  541סה"כ מבוקש אטימת 
תכנון עיר שבה הוחלט לאפשר אטימת השטחים הנ"ל תוך שיזם מקדם תב"ע לתוספת זכויות מול אגף התכנון 

 השטחים הנ"ל ואכלוסם. שתאפשר בעתיד אישור
 



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

 41עמ'   22-0693  

 

 כולל ההקלות הבאות:
כולל קומת קרקע/קומת  4הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות המבוקש  3קומות נוספות מעל ל  1הוספת  -

 עמודים מפולש בחלקה
 שימוש חורג מתכנית מ שטח מסחרי לשימוש של משרדים לתקופה של שנתיים -
 

 :טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים 
 

 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
 הצגת אישור ר.מ.י. . 4
 .       תשלום אגרות והיטלים5
 

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

 
 נאים לתעודת גמרת
 מ"ר( 542הפקדת תב"ע לניוד זכויות משימור עבור השטחים האטומים בקומות המסחר ) . 1
 רישום שטחי העירייה בבית משותף. . 2

 
 הערות

 שינוי אחר שנעשה בבניין או בשטח המגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל  . 1
 ההיתר כפוף לכל התנאים בהיתרים קודמים. . 2
 תוקף ההיתר הינו לשנתיים והמשך השימוש מותנה באישור התב"ע לניוד זכויות. . 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 42עמ'   22-0789  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 138דיין משה  29דם המכבים 

 
 

 535חלקה:    6150 גוש:  22-0789 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 19/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0758-138 תיק בניין:
 מ"ר 1808 שטח: 202001840 בקשת מידע:

   23/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 דולוב גיל הבקשה:מבקש 
 6794710יפו  -, תל אביב  29דם המכבים 

 
 פינחסוב יוסף עורך הבקשה:

 6810729יפו  -, תל אביב  33שז"ר זלמן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
מר קל, , חומר הפרגולה: חו18.55, שטח פרגולה )מ"ר(: 19.67בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, שטח התוספת )מ"ר(: 

, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים 2007הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 
 , 8.2, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 2.2, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 2.5)מטר(: 

 
 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קשה להרחבת חדר יציאה לגג קיים בהיתר ותוספת פרגולה עבור דירה עליונה באגף אמצעי של בניין לאשר את הב

 .1קומות לפי הוראות תכנית ג 2טורי בן 
 

לדחות את ההתנגדות שכן בשיחה עם המתנגדת הובהר כי ההתנגדות לא רלוונטית מאחר ולא מדובר בדירה הנמצאת 
 א דוד מזרחי.מעל דירתם והמבקש הינו גיל דולוב ול

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

 
 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
ון השטחים המשותפים בבניין, לרבות חדר המדרגות הכללי והגג העליון כרכוש משותף בהתאם התחייבות לעדכ . 3

 לתקנות המקרקעין. 27לתקנה 
 רישום חדר היציאה לגג כחלק בלתי נפרד מהדירה אליה הוא יוצמד. . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

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

 
 ערותה

 ההיתר אינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש ואינה כלולה בהיתר זה.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 43עמ'   22-0965  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 10בן זאב 

 
 

 544חלקה:    6150 גוש:  22-0965 : בקשה מספר
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 19/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: א0777-010 תיק בניין:
 מ"ר 210 שטח: 202002346 בקשת מידע:

   07/01/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ברוקס אדם מבקש הבקשה:
 6789640יפו  -א, תל אביב 10בן זאב 

 ברוקס ורון גילי 
 6789640יפו  -א, תל אביב 10בן זאב 

 
 פרמן ורד עורך הבקשה:

 6722805יפו  -, תל אביב  36עמינדב 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, שטח 6.32ח התוספת )מ"ר(: , קומה בה מתבצעת התוספת: גג, שט1, מספר תכנית הרחבה: ג1מספר יח"ד מורחבות: 

 , 146דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 
 

, 12.3, שטח פרגולה )מ"ר(: 40, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 6בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
למגורים,  , השימוש בתוספת המבוקשת:2005חומר הפרגולה: עץ, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 

 , 574, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 235, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 10.35גובה המבנה הקיים )מטר(: 
 

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

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 מ'. 0.5-והגבהת החדר ב 1הבקשה להגדלת חדר יציאה לגג מכח תכנית ג לאשר את .1

 המותרים בחזית מזרחית ודרומית. 1.2מ' במקום  0לאשר הקלה מנסיגה בבנייה על הגג ובנייה במרחק של  .2
 

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

 תנאים למתן היתר
 שור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.אי . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
 

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

 
 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 44עמ'   22-1196  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 33נתן 

 
 

 69חלקה:    6135 גוש:  22-1196 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 4031-033 תיק בניין:
 מ"ר 33896 שטח: 202201019 בקשת מידע:

   19/05/2022 תא' מסירת מידע:
 

 שריון גיל מבקש הבקשה:
 6937117יפו  - , תל אביב 17יערי מאיר 

 
 נבון גבריאל עורך הבקשה:

 6311504יפו  -, תל אביב  205דיזנגוף 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 2011-0082תוספת אחרת: ביטול קומת מרתף שהיה אושר בהיתר מקורי מספר 

 
 שינויים פנימיים, שיוני בחזיתות, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 

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

 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2קומות וחדר יציאה לגג ללא קומת מרתף, עבור  3את הבקשה לקבלת היתר בנייה מחדש לבניין מגורים בן  לאשר

 .11-0082יח"ד, כאשר הבניין כבר נבנה ובפועל מדובר בהשלמת הבנייה לאחר שפג תוקפו של ההיתר המקורי מס' 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 

 למתן היתרתנאים 
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 .אישור סופי של אגף הנכסים שהגדר נבנתה בגבולות המגרש

 
 הערות

 ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה.
 

הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 45עמ'   22-0638  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 4ר מלכא טו 4צ'רצ'יל וינסטון סר 

 
 

 219חלקה:    6134 גוש:  22-0638 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 26/04/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 1594 שטח: 202001306 בקשת מידע:
   20/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 א בע"מוויי בוקס טור מלכ מבקש הבקשה:

 6618356יפו  -, תל אביב  23בגין מנחם 
 

 אחירון ליאור עורך הבקשה:
 67062יפו  -ב, תל אביב 67אלון יגאל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1691.27, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 פים, אחר: חניה, במרתפים: מספר מרת
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 
 

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

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

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

מרתפי חניה., העבודות  3יח"ד מעל  59ולל יח"ד בארבע קומות ובניית מבנה הכ 24פירוט נוסף: הריסת מבנה בן 
 המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 :את הבקשה לאשר

 שחיזוקו נדרש בפני רעידות אדמה.-יח"ד ומקלט תת קרקעי 24קומות המכיל  4להריסת בניין מגורים קיים בן  .1

קומות מרתף  3דירות גג( מעל  4)כולל יח"ד  59קומות וקומת גג חלקית עבור  7להקמת בניין מגורים חדש בן  .2
 .א ומדיניות הועדה3שינוי  38במסגרת תמ"א  -לחניה 

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

 יח"ד הקיימות בבניין . 24-ל מ"ר 13תוספת  -

 קומות נוספת לפי מדיניות הועדה. 3.5הוספת שטח עבור  -
 יח"ד. 4עבור  1לפי תכנית ג 65%הוספת קומת גג חלקית בתכסית של  -

 .מ' המותר 4מ' במקום  3.60על ידי בניה במרחק של מקו בניין צדדי  10%חריגה של עד  -

 לאשר את ההקלות הבאות, לשיפור התכנון וניצול אופטימלי של זכויות הבניה המותרות: .4

 מ'. 6מ' מקו הבניין הקדמי המותר של  2הבלטת גזוזטראות עד  -
 מ'. 4מ' מקו הבניין הקדמי המותר של  1.6הבלטת גזוזטראות עד  -
 .1ים לפי תכנית ג'מ' המותר 5מ' במקום  5.50ה על הגג לגובה של הגבהת בני -

קרעית -מתת קרקע לעל הקרקע מהשטח התת 5%מ"ר בלבד המהווים פחות  80ניוד שטח שירות בהיקף של  -
 המותר לבנייה

 מ' עד קצה מעקה הגג בחזית צדדית. 1.2 -, ובניה במרחק של פחות מ1הקלה מנסיגה בבניה על הגג לפי ג' -
 

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



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

 46עמ'   22-0638  

 

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 ד' לחוק. 145.       תשלום כל התשלומים לפי סעיף 4
 

 תנאים בהיתר
ול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות , בשטח ציבורי דיל . 1

 יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע .
 ש"ח 9750תמורת העצים המיועדים לכריתה ישתלו עצים  בערך של   . 2
 2-3068ישיבה מס'  34מס'  של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית 2רישום רמת השרות  . 3

 15/03/06מתאריך  2006-004ישיבה מס'  28ומס'  18/01/06מתאריך 

 תנאים להתחלת עבודות
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך 

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telהמפורט באתר העירוני בקישור: 
 
 נאים לתעודת גמרת
 לון אש בתוך חדר האשפה.אין למקם גלג . 1
 3%שיפוע שביל הפינוי עד לחניית משאית האשפה יהיה עד  . 2
על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז, רוחב פתח נטו של  . 3

 ס"מ לפחות 160
אלית )הרחוקה משער הפינוי בקו המגרש( תהיה שער החדר: בשער יש שתי כנפיים שוות ברוחבן. נדרש שהכנף השמ . 4

 ברוחב שנשאר -ס"מ נטו והכנף השנייה  110ברוחב של לפחות 
 יותקן צינור הגנה על העמודים והקירות לכל אורך המסלול עד רכב הפינוי . 5
האיסור יסומן  חל איסור להחנות רכב לאורך דרך הגישה, באופן החוסם את המעבר של רכב הפינוי. -איסור חניה  . 6

 בכביש, מול הכניסה, בצבע אדום לבן. פרט זה ירשם בתכנית להיתרי בנייה.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees


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

 47עמ'   21-0026  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 8בן עזריה אלעזר 

 
 

 133חלקה:    7071 גוש:  21-0026 מספר:  בקשה
 צפון יפו שכונה: 05/01/2021 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 3330-008 תיק בניין:
 מ"ר 466 שטח: 201801665 בקשת מידע:

   21/10/2018 תא' מסירת מידע:
 

 ללחמנוביץ גי מבקש הבקשה:
 6901434יפו  -א, תל אביב 36אופיר 

 
 אשרוב אסף עורך הבקשה:

 68022יפו  -, תל אביב  28ירושלים 
 

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

 י עזר, אחר: חניה, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, חדר
 , 3, כמות חדרי שירותים: 3בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חנויות: 

 , 11, כמות יח"ד מבוקשות: 4בקומות: קומה מסחרית עבור: מסחר, כמות קומות מגורים: 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: דירת מגורים ובריכה על הגג, 

 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 13נה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: בחצר: גי
פירוט נוסף: בניה חדשה מעל מסחר, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של 

 צובר קיים
 

 24: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, חוו"ד אגף הנכסים , איכות הסביבה ובתאום עם 01/09/2021מתאריך  2-21-0015בהמשך להחלטת הוועדה מס' 

 מחלקה משפטית, מומלץ: 
 

 כדלהלן:להוסיף תנאי למתן היתר  .1
היזם יערוך חקירה סביבתית מלאה בשטח המגרש בכפוף לאישור ממצאי החכירה ע"י  הגורמים -

 .)אגף הנכסים, רשות המים ושרד להגנת הסביבה ורשות לאיכות הסביבה ( הרלוונטיים
 

 לאכלוס כדלהלן:בהיתר להוסיף תנאי  .2
ע"י  טיפול במי תהום  על פי הנחיות הגורמים הרלוונטיים כפי שמוזכר  השלמת הטיפול בניקוי הקרקע א. 

 לעיל. 
 שטח מכל דרישה.הים לשחרור קבלת אישור הגורמים המקצועי יותנה לאחראכלוס האישור ב. 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 22: החלטה מספר דיון נוסףהחלטה ה
 01/09/2021מתאריך  2-21-0015מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על  4הקמת בניין חדש למגורים עם מסחר בחזית לרחוב בן עזריה, בן אשר את הבקשה לל .1

  סחר.יחידות מ 3-יחידות דיור ו 11הגג, מעל קומת מרתף אחת לחנייה, ועבור סה"כ 
 

 כולל ההקלות הבאות:



 

 

;-המותר ל 15%-ניוד זכויות לקומת הגג ללא שינוי סך השטחים המותר וללא שינוי בקווי בניין ונסיגות. מ א.
 32%. 

פי -המותר על 9במקום  11. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 20%הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של  ב.
 תוכנית.

 .ניוד זכויות בין הקומות ג.
 

רגולרי והתכנון הוא  מיטבי ותואם הוראות התוכנית לעניין התחום -לדחות את ההתנגדויות שכן מדובר במגרש אי .2
 המותר לבנייה ואינו מהווה מטרד לשכנים. ההקלות המבוקשות הן לצורך שיפור התכנון ומימוש הזכויות במגרש. 

 ניתנה לוועדה נשארת ללא שינוי ) כמפורט מטה(.  לאור זאת המלצה ש

 פי המלצת מכון הרישוי בתחנת תנועה.-מקומות חנייה לפי התקן ועל 2.86לאשר השתתפות בקרן חנייה עבור  .3
 

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

 תנאים למתן היתר
 מילוי דרישות מכון הרישוי ועדכון התכנית בהתאם. . 1
 

 תנאים בהיתר
מרפסות החורגות לתחום הדרך לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל שהיא  . 1

 במקרקעי העירייה למבקש.
בודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק )אם מבקשי ההיתר יפקידו לפני תחילת ע . 2

 ייגרם( לבניינים הסמוכים בזמן ביצוע עבודות הבניה והחזרת המצב לקדמותו.
בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה וחדר המכונות יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים בעת  . 3

 הוצאת ההיתר.
 

 ת להוצאת היתרהתחייבויו
 לתקנות המקרקעין. 27הצגת התחייבות לרישום השטחים המשותפים לפי תקנה  . 1
 מקומות חנייה חסרים לפי תקן. 2.86הצגת התחייבות לתשלום קרן חנייה בגין  . 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.

 
 

 3: החלטה מספר דיון נוסףהמלצת הצוות 
 13/07/2021מתאריך  30-21-0008מספר  צוות התנגדויות

 
ו את טענות המתנגדים והמבקשים והבהרנו את מהות ההקלות ואת אופי התוכנית בהתחשב במקום לאחר ששמענ

 הספציפי ביפו, אנו ממליצים לוועדה לדחות את ההתנגדויות ולאשר את הבקשה לרבות ההקלות.
 
 
 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 02/06/2021מתאריך  2-21-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בצוות התנגדויות.  דוןשוב ולל
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 49עמ'   22-1013  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 15נחל עוז 

 
 

 26חלקה:    7074 גוש:  22-1013  בקשה מספר:
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 26/06/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 3492-015 תיק בניין:
 מ"ר 7307 שטח: 201902366 בקשת מידע:

   06/01/2020 תא' מסירת מידע:
 

 לבניין בעמ צ.פ חברה מבקש הבקשה:
 5252337, רמת גן  143ביאליק 

 
 פרייס מעוז עורך הבקשה:

 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 3664.84, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 , אחר: חדר שנאים, מאגרי מים וחדרי משאבות, חדרי אצירת אשפה, במרתפים: מספר מרתפים

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: מועדון דיירים, 

 
 , 111, כמות יח"ד מבוקשות: 10בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר:  מפוחים, יחידות עיבוי מיזוג אויר, 

 
 ים, אחר: צובר גז,  מתקן לחניית אופניים, בחצר: גינה, שטחים מרוצפ

 
 10בניינים חדשים: בניין צפוני בן  2יח"ד ובניית  48קומות סה"כ  4פירוט נוסף: הריסת בניין טורי קיים בן 

קומות  2יח"ד.  111+קומת גג חלקית(. סה"כ 7קומות )קרקע+ 9+ קומת גג חלקית(, בניין דרומי בן 8קומות)קרקע+
מהחלק הצפוני של החלקה על רחוב נחל עוז., העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז מרתף עם כניסה 

 חדש, או העתקה של צובר קיים
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בניינים חדשים למגורים  2יחידות דיור במגרש, והקמת  48קומות עם  4את הבקשה להריסת מבנה קיים בן אשר ל .1

יח"ד על  7יח"ד )מתוכם  109עם סך הכול   38קומות מרתף משותפות לחניה מכוח תמ"א  2קומות, מעל  10-ו 9בני 
 הגג(.

 

 לאשר את הפרסומים הבאים: .2
 .38עבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א קומות נוספות מ 3תוספת  א. 
 .38מ"ר לכל דירה קיימת( כחלק מתמריצי תמ"א  25תוספת זכויות בנייה נוספות במגרש )עד  ב. 
 .38יחידות דיור מעבר למספר היחידות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א  54תוספת  ג. 
 .מניים כלפי המגרשים הגובליםהסדרת עוגנים פולימריים ז ד. 

 
 לאשר את ההקלות הבאות: .3

 קומות נוספות בהקלה מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה לטובת שיפור התכנון. 2תוספת עד  א. 
מטרים המותרים לטובת מימוש  9.5מטרים במקום  5חריגה כלפי קו הבניין הקדמי המותר ובנייה במרחק של  ב. 

 זכויות.
 בניינים במגרש הנדון במקום בניין אחד במגרש לטובת שיפור התכנון. 2נון תכ ג. 
מן המרווח  40%מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של  ד. 

 לטובת שיפור רווחת הדיירים. המותר
 מטרים לטובת תכנון מיטבי. 4.50 -ד למטרים כנקבע בתכנית ע 3.30-הגבהת גובה קומת הקרקע מעבר ל ה. 
 בניית מצללות )פרגולות( מבטון בקומת הגג לטובת שיפור התכנון. ו. 



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

 50עמ'   22-1013  

 

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

 

 תנאים למתן היתר
 (.4400ה עבור בקרת התכן )מוצג חוות דעת מסכמת על ידי מכון הבקר . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
 

 תנאים בהיתר
 היתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח ל . 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. 
 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 ₪. 132806.00בערך של  תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר . 3
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול  . 4

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 יות בנושא האשפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחב . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה. . 1
 יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 2

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -)במידת הצורך(  לשלב ב' . 3
 2021-3846יש להציג תאום הנדסי מאושר  . 4
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 5

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesשור: העירוני בקי
הצגת רישיון לביצוע כריתה והעתקה מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר העירוני  . 6

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
רה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצה . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
 

 תנאים לתעודת גמר
 להסדיר את המגרש ולרשום את מקרקעי העיריה העתידיים ברשם המקרקעין. . 1
 הריסת כל הבנוי על שטח ההפקעה. . 2
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 3
מחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מו . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( בשלושת המגרשים.4לפחות )" 10עצים בגודל  60קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  יש לבצע . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 ירות בבניין.מתן התחייבות בעל ההיתר, לרשום הלובי בלשכת רישום המקרקעין כרכוש משותף על שם כל בעלי הד

 
 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

 51עמ'   22-1045  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3נחל עוז  1נחל עוז 

 
 
 26חלקה:    7074 גוש:  22-1045 קשה מספר: ב

 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 30/06/2022 תאריך בקשה:
 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 3491-023 תיק בניין:

 מ"ר 7307 שטח: 201902252 בקשת מידע:
   26/12/2019 תא' מסירת מידע:

 
 צ.פ חברה לבניין בעמ מבקש הבקשה:

 5252337, רמת גן  143ביאליק 
 

 פרייס מעוז עורך הבקשה:
 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 3685.8, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 ר מרתפים, אחר: מאגרי מים וחדרי משאבות, חדרי אצירת אשפה, במרתפים: מספ
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: מועדון דיירים, 
 

 , 112, כמות יח"ד מבוקשות: 9בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר:  מפוחים, יחידות עיבוי מיזוג אויר, 
 

 , 1.5אחר: צובר גז,  מתקן לחניית אופניים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

 9בניינים חדשים: בניין צפוני בן  2יח"ד ובניית  48קומות סה"כ  4פירוט נוסף: הריסת בניין טורי קיים בן 
קומות  2יח"ד.  112+קומת גג חלקית(. סה"כ 6קומות )קרקע+ 8+ קומת גג חלקית(, בניין דרומי בן 7קומות)קרקע+

(., העבודות 16079מרתף עם כניסה מהחלק הצפוני של החלקה על רחוב נחל עוז )כניסה משותפת להגשה מקוונת מס 
 המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בניינים חדשים למגורים  2יחידות דיור במגרש, והקמת  48קומות עם  4לאשר את הבקשה להריסת מבנה קיים בן  .1

יח"ד על  8יח"ד )מתוכם  112 עם סך הכול  38קומות מרתף משותפות לחניה מכוח תמ"א  2קומות, מעל  10-ו 9בני 
 הגג(.

 לאשר את הפרסומים הבאים: .2
 .38עבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א קומות נוספות מ 3תוספת  א.
 .38מ"ר לכל דירה קיימת( כחלק מתמריצי תמ"א  25תוספת זכויות בנייה נוספות במגרש )עד  ב.
 .38יחידות דיור מעבר למספר היחידות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א  56תוספת  ג.
 ים כלפי המגרשים הגובלים.הסדרת עוגנים פולימריים זמני ד.

 לאשר את ההקלות הבאות: .3
 קומות נוספות בהקלה מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה לטובת שיפור התכנון. 2תוספת עד  א. 
מטרים  8.3מטרים במקום  5.3חריגה בקו הבניין הקדמי המותר כלפי דרך סטטוטורית ובנייה במרחק של  ב. 

 עבור מימוש זכויות.המותרים בתכנית התקפה 
מטרים המותרים  4.7מטרים במקום  3חריגה בקו הבניין הצדדי המותר כלפי שפ"פ דרומי ובנייה במרחק של  ג. 

 עבור תוכנית תקפה עבור מימוש זכויות.
 במגרש לטובת שיפור התכנון. בניינים במגרש הנדון במקום בניין אחד 2תכנון  ד. 
מן המרווח  40%מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2אחורית בשיעור של /הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית ה. 

 המותר לטובת שיפור רווחת הדיירים.
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 מינהל           ההנדסה

 52עמ'   22-1045  

 

 מטרים לטובת תכנון מיטבי. 4.50 -מטרים כנקבע בתכנית עד ל 3.30-מעבר ל הגבהת גובה קומת הקרקע ו. 
 בניית מצללות )פרגולות( מבטון בקומת הגג לטובת שיפור התכנון. ז. 

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

 
 תנאים למתן היתר

 (.4400חוות דעת מסכמת על ידי מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4401תכנית מאושרת חתומה על ידי מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (.4402ס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופ . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

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

 ₪. 132806.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
העתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול העצים המיועדים ל . 4

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -* לשלב ב' )במידת הצורך(  . 1
 2021-3846יש להציג תאום הנדסי מאושר  . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesקישור: העירוני ב
הצגת רישיון לביצוע כריתה והעתקה מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר העירוני  . 4

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
 

 תנאים לתעודת גמר
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

 תקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או הע
 ( בשלושת המגרשים.4לפחות )" 10עצים בגודל  60קבלת 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
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 מתן התחייבות בעל ההיתר, לרשום הלובי בלשכת רישום המקרקעין כרכוש משותף על שם כל בעלי הדירות בבניין.

 
 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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 מינהל           ההנדסה

 53עמ'   22-1200  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 9נחל הבשור 

 
 

 65חלקה:    7074 גוש:  22-1200 : בקשה מספר
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 3491-009 תיק בניין:
 מ"ר 3724 שטח: 201902128 בקשת מידע:

   15/12/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ה לבניין בעמצ.פ חבר מבקש הבקשה:
 5252337, רמת גן  143ביאליק 

 
 פרייס מעוז עורך הבקשה:

 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 4710.72, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 ם, אחר: מאגרי מים וחדרי משאבות, חדרי אצירת אשפה, במרתפים: מספר מרתפי

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: מועדון דיירים, 

 
 , 149, כמות יח"ד מבוקשות: 10בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר:  מפוחים, יחידות עיבוי מיזוג אויר, 

 
 ובר גז,  מתקן לחניית אופניים, בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: צ

 
 9בניינים חדשים: בניין מזרחי בן  2יח"ד ובניית  64קומות סה"כ  4פירוט נוסף: הריסת בניין טורי קיים בן 

קומות  2יח"ד.  149+קומת גג חלקית(. סה"כ 8קומות )קרקע+ 10+ קומת גג חלקית(, בניין מערבי בן 7קומות)קרקע+
(., העבודות 16079ני של החלקה על רחוב נחל עוז )כניסה משותפת להגשה מקוונת מס מרתף עם כניסה מהחלק הצפו

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

 27ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בניינים חדשים למגורים  2יחידות דיור במגרש, והקמת  64קומות עם  4אשר את הבקשה להריסת מבנה קיים בן ל .1

 על הגג(. 9יח"ד )מתוכן  149 עם סך הכול  38קומות מרתף משותפות לחניה מכוח תמ"א  2קומות, מעל  10-ו 9בני 
 לאשר את הפרסומים הבאים: .2

 .38ספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א קומות נוספות מעבר למ 3תוספת  א. 
 .38מ"ר לכל דירה קיימת( כחלק מתמריצי תמ"א  25תוספת זכויות בנייה נוספות במגרש )עד  ב. 
 .38יחידות דיור מעבר למספר היחידות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א  76תוספת  ג. 
 כלפי המגרשים הגובלים.הסדרת עוגנים פולימריים זמניים  ד. 

 לאשר את ההקלות הבאות: .3
 קומות נוספת בהקלה מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה לטובת שיפור התכנון. 2תוספת עד  א. 
מטרים  6.1-מטרים במקום כ 5.7חריגה כלפי קו הבניין הקדמי המותר כלפי רח' נחל עוז ובנייה במרחק של  ב. 

 ויות.המותרים עבור מימוש זכ
מ'  5.9-מטרים במקום כ 4.5חריגה כלפי קו הבניין הקדמי המותר דרך סטטוטורי ושפ"פ ובנייה במרחק של  ג. 

 מ' המותרים בתכנית עבור מימוש זכויות. 4.8-ו
 במגרש לטובת שיפור התכנון. בניינים במגרש הנדון במקום בניין אחד 2תכנון  ד. 
מן המרווח  40%מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2ת בשיעור של הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורי ה. 

 המותר לטובת שיפור רווחת הדיירים.
 מטרים לטובת תכנון מיטבי. 3.50 -מטרים כנקבע בתכנית עד ל 3.30-מעבר ל הגבהת גובה קומת הקרקע ו. 
 בניית מצללות )פרגולות( מבטון בקומת הגג לטובת שיפור התכנון. ז. 
 מטרים ממעקה הגג עבור תכנון מיטבי. 2ייה על הגג ללא שמירת נסיגה של בנ ח. 
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 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

 (.4400חוות דעת מסכמת על ידי מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4401ן הבקרה )מוצג תכנית מאושרת חתומה על ידי מכו . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 המסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבני . 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. 
 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 ₪. 132806.00תמורת 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

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 האשפה ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא . 5
 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 1
 2021-3846יש להציג תאום הנדסי מאושר  . 2
צהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את הה . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה והעתקה מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר העירוני  . 4

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
 

 תנאים לתעודת גמר
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 1
ך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכ . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( בשלושת המגרשים.4לפחות )" 10עצים בגודל  60קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
ני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפ . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 מתן התחייבות בעל ההיתר, לרשום הלובי בלשכת רישום המקרקעין כרכוש משותף על שם כל בעלי הדירות בבניין.

 
 רך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעוהערה: 

 
 
 
 
 
 
 

 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 
 20רובינשטין יצחק 

 
 

 15חלקה:    7427 גוש:  22-0956 ה מספר: בקש
 )יפו ד' )גבעת התמרים שכונה: 15/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 3773-020 תיק בניין:
 מ"ר 6398 שטח: 202101503 בקשת מידע:

   30/09/2021 תא' מסירת מידע:
 

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

 
 אשכנזי ארז עורך הבקשה:

 0, גבעת שמואל  1הערבה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
רבות מבוקשים שינויים פנימיים: שינוי יעוד ממבנה בי"ס למרכז קהילתי, שינויים פנימיים הכוללים חלוקה מחדש ל

 חדרי שירותים ושינויים לצורך הנגשה.
 

שינויים בחזיתות ותוספת מעלית, תוספת אחרת: תוספת מעלית, שימוש המקום כיום: בהיתר מבנה ביעוד בית ספר 
 במשבצת חומה, 

 
שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מבנה ציבור בית ספר, שימוש 

קש: מבנה ציבור מרכז קהילתי, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן מבו
 להסדיר חניה פיזית, 

 
 

 28ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה לעבודות שיפוץ והנגשה למבנה הכוללות הקמת פיר מעלית חיצוני, מדרגות מילוט חיצוניות,  לאשר

 שינויים בחלוקה פנימית, שינוי בפתחים חיצוניים, הוספת גנרטור ומעקה טכנאים היקפי בגג המבנה.
רגות פיתוח ורמפה, פיתוח המגרש כולל הקמת מסתור אשפה, הוספת משטחי דק במפלסים משתנים ומשולבים במד

 מאגרי מים תת קרקעיים.  2 -הריסת מדרגות , והקמת חדר משאבות ו
   

 שימוש חורג מהיתר בית ספר לבית ספר ומרכז קהילתי, לצמיתות.כולל ההקלה הבאה: 
 

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

 היתר תנאים למתן
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

 נויים מרחבייםנערכו שי
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
בעל ההיתר אחראי שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי המעלית בעת  . 2

 הוצאת ההיתר.
 

 אים לתעודת גמרתנ
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  13קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
 אישור רשות הכבאות . 2
 

 הערות
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 10.2.2022 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות דעת של יועץ נגישות, האדריכל אבי ורשבסקי מ . 1
 הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין או בשטח המגרש. ההיתר . 2

 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 


