
 

 

 כ"ד תשרי תשפ"ג
 2022אוקטובר  19

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  19/10/2022תאריך:  2-22-0018ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 יפו –תל אביב  69 בבנין העירייה , רח' אבן גבירול 12באולם ההנהלה בקומה 
 09:21הישיבה נפתחה בשעה: 

 יו"ר הוועדה, חן קראוס,  חן אריאלי,  ליאור שפירא-דורון ספירבנוכחות החברים: 
 

מסמך זה משקף את ההחלטות שהוועדה קיבלה בישיבתה, ואותן בלבד. פרוטוקול הדיון המלא יפורסם רק לאחר שיאושר 
 או בתקנות או בגוף ההחלטה, מתייחסים למסמך זה בוועדה. מובהר כי מועדים שנקבעו בחוק

 

 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

תוספות בניה/תוספת בניה או  בראל רן 22 הרטגלס 0986-020 22-0875 1
 קומות )לא בק"ק(

1 

תוספות בניה/חדר על הגג/עליית  דיסנציק עידו 10טולקובסקי  0858-010 22-1325 2
( מעל בניין קיים 1גג )לפי ג' או ג'

 בהיתר

3 

א.י. אמריקה ישראל  29ברודצקי  0985-029 22-0996 3
 להשקעות בע"מ

ם גבוה בניה חדשה/בניין מגורי
 מ'( 13)מעל 

5 

תוספות בניה/תוספות בניה  לוי אביעד 9ברק  0888-009 22-1189 4
 שונות )כולל קומת קרקע(

7 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  טולדו טל יצחק 9ברודי חיים  0941-051 22-0744 5
 תכנית הרחבה

9 

ת בניה לפי תוספות בניה/תוספ אביב בעיר בע"מ 7הירשנברג  0298-007 22-0828 6
 38תמ"א 

11 

תוספות בניה/תוספות בניה  מורג עמיר 3זולא אמיל  0296-003 22-0834 7
 שונות )כולל קומת קרקע(

13 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  אלה מוטי 64מלצ'ט  0361-064 21-0968 8
 38תמ"א 

14 

וספות בניה תוספות בניה/ת בע"מ 3ל.באור בשינקיין  3שיינקין  0018-003 22-0777 9
 שונות )כולל קומת קרקע(

16 

 18 תוספות בניה/בריכת שחיה גרינברג שרה 34זמנהוף  0189-034 22-1127 10
 20 תוספות בניה/בריכת שחיה קריאף שרון 34זמנהוף  0189-034 22-1129 11
שינויים/שינוי ללא תוספת  בע"מ 112ס.א רוטשילד  112רוטשילד  0008-112 22-1496 12

 חזיתשטח/
22 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  חב' לבנין בע"מ -אשדר  32פנקס דוד צבי  0478-032 22-1133 13
 מ'( 13)מעל 

23 

קבוצת בן זיו ייזום ופיתוח  30אוסישקין  0202-030 22-1165 14
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת בניה לפי 
 38תמ"א 

25 

 28 ה חדשה/בניין דירה/קוטג'בני קיסרי ערן 8הדמומית  0766-006 22-1188 15
בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  נעם יואל כהן 12האגמון  3521-012 22-0231 16

38 
30 

תוספות בניה/תוספות בניה  שורץ סו סופי שרה 27הפלמ"ח  1007-027 22-0730 17
 שונות )כולל קומת קרקע(

32 

ספות בניה/תוספות בניה תו שיר בניה ויזום בע"מ-רן 13אחווה  0140-002 22-1548 18
 שונות )כולל קומת קרקע(

34 

שימוש חורג/שימוש חורג  מנור עמיר 4בנבנישתי  3562-004 22-0670 19
 למגורים

36 

תוספות בניה/תוספות בניה  דוראל שרל 51נוה שאנן  0038-051 22-0808 20
 שונות )כולל קומת קרקע(

38 

 
אביב יפו. החוק מאפשר לכל אחד מחברי -דה המקומית לתכנון ובניה תלהחלטות אלה התקבלו בוועדת המשנה של הווע

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

 .הוועדה



 כ"ד תשרי תשפ"ג
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 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  19/10/2022תאריך:  2-22-0018ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
תל  69 בבנין 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
לא נכח בבקשות ברודי חיים 

 30, אוסישקין 64, מלצ'ט 9
מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 

 יו"ר מועצת העיר
 

  בר מועצהח רועי אלקבץ 
  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חברת מועצה חן קראוס 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

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

  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  הסגנית ראש העירי מיטל להבי 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  מ"מ נציגת שר הפנים אדר' חגית אלדר נציגים בעלי דעה מייעצת:
  מ"מ נציגת שר הפנים אדר' טלי דותן 
  מ"מ נציג שר הפנים אדר' עמית גולדשטיין 
  נציגת השר לאיכות הסביבה נילי יוגב 
  מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה טל בן דוד כהן 
  נציג שר הבינוי והשיכון ינג' לזר פלדמןא 
  נציגת שר הבריאות אינג' ולרי פוהורילס 
  נציג שר המשטרה רפ"ק מוטי מאירי 
  נציגת מינהל מקרקעי ישראל אשכנזי-גילי טסלר 
  נציגת כיבוי אש משה רענן 
  נציגת מינהל התכנון אדר' בתיה מלול 
  נציג רשות העתיקות דייגו ברקן 
    

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

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מנהל מחלקת רישוי בניה אדר' מאיר אלואיל 
  בכירהמהנדסת רישוי  אלנה דוידזון 
 ע"י מ"מ רוני רבנר מהנדס רישוי בכיר אדר' שמעון ברנשטיין 
 ע"י מ"מ מעין חזן מהנדס רישוי בכיר אינג' מאיר טטרו 
 ע"י מ"מ אור זנד מהנדסת רישוי בכירה אינג' יבגניה פלוטקין 
  מזכיר ועדת בניין עיר עו"ד פרדי בן צור 
    

  המבקר העיריי עו"ד חיה הורוביץ נעדרו:
  מנהל הרשות לאיכות הסביבה משה בלסנהיים 
  מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה נחמה עמירב 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' פרידה פיירשטיין 
    

  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'   22-0875  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 22הרטגלס 

 
 

 25חלקה:    6772 גוש:  22-0875 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 02/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0986-020 תיק בניין:
 מ"ר 7884 שטח: 202101969 בקשת מידע:

   11/11/2021 תא' מסירת מידע:
 

 בראל רן מבקש הבקשה:
 6905316יפו  -, תל אביב  22 הרטגלס

 בראל הררי שחר 
 6997126יפו  -, תל אביב  22הרטגלס 

 
 רוזנפלד זרקה לירון עורך הבקשה:

 6905126יפו  -, תל אביב  15ברודצקי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 63.98ריסה )מ"ר(: , שטח ה1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
, מבוקשים שינויים פנימיים: 120, שטח התוספת )מ"ר(: 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 1כמות קומות לתוספת: 

מבוקשת הריסת יח"ד עליונה אמצעית במבנה טורי, ובניתיה מחדש בצורה מורחבת. קיימת יח"ד בקומת הקרקע 
 ל., שהורחבה בשנים האחרונות, ע"פ מתוכננת ההרחבה הנ

 
 בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, 

 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה להריסת הדירה הקיימת בקומה א' בכניסה אמצעית באגף המזרחי, כולל הריסת גג רעפים קיים לאשר 

)מעל דירת קרקע מורחבת(, הגבהת מפלס הרצפה בתוך הדירה ע"י  כולל בניית ממ"דובנייתה מחדש בצורה מורחבת 
 3קומות,  2צול חללו, בבניין טורי בן בניית מדרגה מפודסט בחדר המדרגות לדירה הנ"ל ובניית גג רעפים חדש עם ני

 יח"ד, כולל ההקלה הבאה: 12כניסות, 
 בהתאם לקונטור דירת   2310מ"ר( מעבר לשטחים המותרם לפי הוראות תב"ע , 4.20יחסית ) 3.04%תוספת עד -
 המורחבת בקומת הקרקע;  
 

 :טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1
 אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף( אם נדרש לפי דין . 2
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 3

 ערכו שינויים מרחבייםנ
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 יפוץ באגף שלם לפי הנחיות מהנדס העיר עד גמר עבודות הבניה.ביצוע ש . 2
 שימוש בחומרי גמר בהתאם לקיים כולל צבע משקופים. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
וצמדת קומת הגג שמעליה לתקנות המקרקעין שהדירה הנדונה אליה מ 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2



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

 2עמ'   22-0875  

 

 מהווה יח"ד אחת שלא ניתן לפצל בעתיד בכל צורה שהיא.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

חלטה התקבלה פה אחד.הה
 
 
 
 



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

 3עמ'   22-1325  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 10טולקובסקי 

 
 

 302חלקה:    6624 גוש:  22-1325 ר: בקשה מספ
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 11/08/2022 תאריך בקשה:

( מעל בניין 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' סיווג: 0858-010 תיק בניין:
 קיים בהיתר

 מ"ר 750 שטח: 202200263 בקשת מידע:
   16/03/2022 תא' מסירת מידע:

 
 דיסנציק עידו מבקש הבקשה:

 6935880יפו  -, תל אביב  10טולקובסקי 
 אביב אירית 

 6935880יפו  -, תל אביב  10טולקובסקי 
 

 נוימרק אמנון עורך הבקשה:
 4951404, פתח תקווה  5גרניט 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1-רים קיים ובניה בו זמנית על הגג מכח תכנית גאחר: תוספת מעלית חיצונית לבית מגו
 

, שטח 146.24בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
 , 2, חומר הפרגולה: עץ, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 13פרגולה )מ"ר(: 

 
 

 2: החלטה מספר  ההחלטה
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לאשר את הבקשה ל: .1

 הדירות העליונות , עם  2חדרי יציאה לגג חדשים עבור  2חדרי היציאה לגג הקיימים, ובניית  2הריסת  א.
 מרפסת גג ופרגולת עץ בכ"א ;  

מפלסית בקומה ב' ובקומת -נית עם גישה ליח"ד אחת דוצפו-הקמת מעלית חיצונית בחזית צדדית  ב.
 הגג באגף הצפוני;  

 מפלסית בקומה ב' קומת הגג -הוספת תחנת עצירה במפלס חדר יציאה לגג במעלית הקיימת בדירה דו ג.
 באגף הדרומי והסדרת גישה לגג העליון ע"י סולם;             

 
מ' )בהתאם לבניה  4מ'( מעבר לו הבניין הצדדי צפוני המותר של  0.40) 10%כולל הקלה לבניה בקומת הגג בחריגה של  

 הקיימת לפי היתר בקומת הגג(,
 
לגבי הקמת המעלית בבית דירות,  2710לדחות את התנגדויות שכן, הבניה המוצעת תואמת הוראות תב"ע  .2

לגבי בניית חדרי יציאה לגג בבניה בו זמנית. 1והוראות תב"ע ג
 

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

 תנאים למתן היתר
 ם נדרש לפי דיןאישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף( 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
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 לאחר ועדה: 501ל בהתאם להנחיות הנ"ל ולהגיש במערכת רישוי מקוון במוצג על עורך הבקשה לפעו . 5

 DWF.תכנית בטיחות אש בפורמט 1
 .PDF( , בקובץ בפורמט 2.סריקה צבעונית של הצהרת עורך הבקשה , חתומה על ידי עורך הבקשה )נספח מספר 2
 

 תנאים בהיתר



 6עמ' 
22-00263      22-1325     0858-010   

 

 ע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצו . 1
 מזרחי בזמן ביצוע עבודות הבניה.-הריסת סככה קיימת בקומת הקרקע במרווח אחורי . 2
 
 

 תנאים לתעודת גמר
וגג מהווים כ"א יח"ד אחת מפלסיות בקומה ב' -לתקנות המקרקעין הדירות הדו 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 1

 שלא ניתן לפצל בעתיד בכל צורה שהיא.
 הגשת אישור רשות הכבאות לקבלת תעודת גמר . 2
תנאי לקבלת אישור אכלוס או תעודת גמר )המוקדם מבין השניים( יהיה הגשת אישור רשות הכבאות  . 3

 לאכלוס/גמר.
 

 הערות
 שור לכל בניה חרת בבניין ו/או במגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ואינו מקנה אי

 
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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 5עמ'   22-0996  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 29ברודצקי 

 
 

 27חלקה:    6770 גוש:  22-0996  בקשה מספר:
 אביב-רמת שכונה: 23/06/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0985-029 תיק בניין:
 מ"ר 1134 שטח: 201900584 בקשת מידע:

   05/05/2019 תא' מסירת מידע:
 

 שקעות בע"מא.י. אמריקה ישראל לה מבקש הבקשה:
 4676673, הרצליה  91מדינת היהודים 

 
 בר אורין גידי עורך הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 

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

 
 ים, מחסן, חדרי עזר, במרתפים: מספר מרתפ

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

 
 , 23, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 

 
 , 24בחצר: גינה, כמות מקומות חניה: 

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

 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
א  3/38יח"ד והקמת בניין חדש מכוח תמ"א  12קומות  סה"כ  3הריסת בניין טורי קיים בן שר את הבקשה ללא .1

 23קומות (  ,  5.65קומות מרתף )  3קומות וקומת גג חלקית  מעל  5אגפים בקיר משותף, כל אחד בן  2המורכב מ 
 אגף מערבי(.יחידות דיור ב 12יחידות דיור באגף מזרחי ו  11יחידות דיור סה"כ )

 
, הבקשה תואמת את 06/09/2022לקבל את ההתנגדויות בחלקן שכן בהתאם לתוכנית מתוקנת שהוגשה בתאריך  .2

של השכונה ואת המותר ע"פ התוכניות החלות . הוצגו דירות קטנות בהתאם לנדרש,   38מסמך המדיניות לתמ"א 
תאם למותר בהתאמה לרוחב בחצר המשותפת בטלו יציאות לחצר משותפת מתוך הדירות , הונמך הבניין בה

ונוספו שטחים משותפים בלובי  1בהתאם לנוסחה שלנקבע במסמך המדיניות. הנסיגות הותאמו להוראות ג/
 הקרקע. 

לא לקבל את ההתנגדות בנושא התנועתי שכן הפתרון תואם מדיניות ובפועל מפחית את העומס ברחוב שהיה ללא 
 חניה אשר מפנה חניה ברחוב . חניות פרטיות וכעת נוסף מרתף

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

 
 תנאים למתן היתר

 (.4400)מוצג -קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות . 1
 (.4402)מוצג 52טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  הצגת . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מעלית רכב הנ"ל באישורה של היועצת המשפטית למנהל הנדסה. . 4
 

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



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

 6עמ'   22-0996  

 

דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 2
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים.

 ₪. 8400תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 4

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

 ייבות להתקנה ותחזוקה של מעלית רכב.עמידה בתנאי כתב התח . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 1

הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע 
 . העבודה והוטמן באתר מורשה

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 לנושא שטחים משותפים , אי סגירת מרפסות ואי יציאה לחצר משותפת מדירות הקרקע; 27רישום תקנה  . 1
עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת  . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  12קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 

 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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 7עמ'   22-1189  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 9ברק 

 
 

 154חלקה:    6336 גוש:  22-1189 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0888-009 תיק בניין:
 מ"ר 638 שטח: 202102646 בקשת מידע:

   01/02/2022 תא' מסירת מידע:
 

 לוי אביעד מבקש הבקשה:
 6954941יפו  -, תל אביב  43ורג פתחיה מרגנשב

 בטאן לוי אושרי 
 6954941יפו  -, תל אביב  43פתחיה מרגנשבורג 

 
 ויזר שרון זלדה עורך הבקשה:

 6971049יפו  -, תל אביב  33הברזל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 ובניית קירות חדשים , מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות פנים1כמות קומות לתוספת: 

 
 הגדלת / שינוי פתחי חלונות, תוספת אחרת: תוספת ממ"ד במפלס הקרקע, 

 
, שטח 99.8בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 2003, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 29.95פרגולה )מ"ר(: 
 , 4.86גובה המבנה הקיים )מטר(: 

 
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 את הבקשה לשינויים פנימיים ושינויים בחזיתות של בניין בן קומה אחת וגג רעפים )לא מנוצל(, עבור יח"ד.לאשר 

על המגרש: הקמת בריכת שחיה במרווח האחורי, הקמת מצללה מחומר קל לחזית האחורית בתוך קווי הבניין, הריסת 
 הגדר הוגבלת בשצ"פ ובנייתה מחדש, עקירות.

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

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

 תנאים בהיתר
 דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת . 1
יש לבנות את הגדרות בקרבת העצים לשימור במגרשים השכנים בהתאם לפרט שמוצג בתכנית אדריכלית מיום  . 2

01/05/2022. 
 מחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מו . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
הריסת הסככה )במרווח האחורי( והמצללה )במרווח הצדדי( הקיימים בשטח המגרש, כפי המסומן בתכנית  . 1

 הבקשה.
 שור סופי של אגף הנכסיםואי 6336בגוש  304הריסה בפועל כל החורג לשצ"פ לחלקה  . 2
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 8עמ'   22-1189  

 

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  עץ  . 2
 אישור רשות הכבאות . 3
 וי אש.תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיב . 4
 
 

 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

 9עמ'   22-0744  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 51 לבנון חיים 9ברודי חיים 

 
 

 86חלקה:    6769 גוש:  22-0744 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 12/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0941-051 תיק בניין:
 מ"ר 6109 שטח: 202102125 בקשת מידע:

   28/11/2021 תא' מסירת מידע:
 

 טל יצחק טולדו מבקש הבקשה:
 6905619יפו  -, תל אביב  9ברודי חיים 

 בן עזרא אביטל רובידה 
 6905619יפו  -, תל אביב  9ברודי חיים 

 
 גרינשפון זויה עורך הבקשה:

 6458723יפו  -, תל אביב  32ריינס 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
ה בה מתבצעת התוספת: קומה א ועליית גג, שטח התוספת , קומ2310, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, 183.67, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 117.59)מ"ר(: 
מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים בחלוקה פנימית, שימוש המקום כיום: בהיתר הרחבת דירה קיימת בקומה א' 

 גג .,  ובניית עליית
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שר את הבקשה להריסת דירה בקומה א' )למעט רצפתה( באגף קיצוני בכניסה המערבית והקמתה מחדש לא .1

 בהרחבה דו צדדית עם ממ"ד;
 

 כולל ההקלה הבאה:
 בחזית הראשית הצפונית בלבד ; מעטפת חלקית בקומת הקרקעמעל הרחבת דירה בקומה א' בחזית הקדמית 

 
 ם ובתנאים המפורטים בהמשך;בכפוף לכל דין, תאום תכנון, תנאים טכניי

 
לקבל את ההתנגדויות בחלקן לנושא חלל הגג ואכן בתוכנית מתוקנת הנידונה הנ"ל תוקן. לדחות את שאר  .2

 ההתנגדויות שהוגשו שכן לא נמצאה הצדקה תכנונית לקבלם. 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1
)הרשות הארצית לכבאות והצלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם נדרש לפי  תיאום ואישור הגורמים . 2

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

 (.4402)מוצג  52נערכו שינויים מרחביים, לפי תקנה 
 ות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהורא . 4
 תשלום אגרות בנייה והיטלי השבחה. . 5
 

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

 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן.
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.

 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 
 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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 10עמ'   22-0744  

 

 
 תנאים לתעודת גמר

 כון הרישוי לפתרון המיגוןאישור מ . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10בגודל   1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ  . 2
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 11עמ'   22-0828  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 7הירשנברג 

 
 

 159חלקה:    7078 גוש:  22-0828  בקשה מספר:
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 25/05/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0298-007 תיק בניין:
 מ"ר 430 שטח: 202001563 בקשת מידע:

   19/10/2020 תא' מסירת מידע:
 

 מאביב בעיר בע" מבקש הבקשה:
 5342201, גבעתיים  9הצנחנים 

 
 אתגר ארי עורך הבקשה:

 6713213יפו  -, תל אביב  9קרליבך 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
א', קומה 3616, מספר תכנית הרחבה: תא/8, מספר יח"ד מורחבות: 4, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 

וון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים בה מתבצעת התוספת: קומת גג, כי
פנימיים: תוספת מעלית, תוספת ממ"דים, פתיחת מרפסות סגורות, תוספת מתקן חניה אוטומטי, תוספת שטחי שירות 

 בקומה המפולשת., שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 
 

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

 
שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסן בקומת המרתף, שימוש 

בתחום המגרש ניתן , תקופת שימוש חורג: לצמיתות, למקום יש כניסה נפרדת, 1מבוקש: משרד על פי המותר בתוכנית ע
 להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת תקן חניה, 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 :קומות מעל מרתף הכוללים 4תוספות ושינויים בבניין מגורים קיים בן שה ללאשר את הבק

 
 . שימוש חורג מהיתר בקומת המרתף ממקלט וחדר הסקה למשרד.1
 
. חיזוק מפני רעידות אדמה, תוספת שטח למרתף קיים, תוספת קומת מרתף תחתונה חדשה, תוספת מעלית פנימית, 2

 אגפי ממ"דים בעורף, תוספת קומה וקומת גג חלקית. 2ספת שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, תו
 

קומות וקומת גג חלקית מעל שתי קומות מרתף, המכיל  5סה"כ לאחר התוספות והשינויים יתקבל בניין מגורים בן 
דירות  4דירות קיימות +  8דירות ) 12 -משרד )בקומת המרתף העליונה עם כניסה חיצונית מהמרווח הצדדי צפוני( ו

 שות(.חד
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145בסעיף  תשלום כל התשלומים כאמור . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
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 מינהל           ההנדסה

 12עמ'   22-0828  

 

 התקפים. בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים . 2
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 3

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

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 ₪. 9168.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 שים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שור . 6

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
 ם שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניהאישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצי . 1
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
וע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצ . 3

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

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

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

וסיומן עד  202001563שמספרו  19/10/2020שפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום  . 3
 גמר עבודות הבנייה.

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4בלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת ק . 4
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 5

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

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

 קש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 13עמ'   22-0834  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3זולא אמיל 

 
 

 55חלקה:    7078 גוש:  22-0834 : בקשה מספר
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 25/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0296-003 תיק בניין:
 מ"ר 343 שטח: 202101175 בקשת מידע:

   19/07/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ורג עמירמ מבקש הבקשה:
 6346603יפו  -, תל אביב  3זולא אמיל 

 מורג יפעת 
 6346603יפו  -, תל אביב  3זולא אמיל 

 
 אינגבר אייל עורך הבקשה:

 5405200, גבעת שמואל  10השקד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
(לאישור מצב קיים של דירת  תוספת אחרת: סגירת קומת עמודים חלקית )קומת קרקע תחתונה לפי היתר הבניה

א . תכנון ממ"ד בתחום הדירה המבוקשת .קונטור הדירה המבוקשת תואם תשריט 3616ח תכנית 4.1.3מגורים לפי סעיף 
.הממ"ד המוצע נמצא בתחום הדירה כפי שהיא רשומה בטאבו .מוגש בהתאם להחלטת ועדת ערר  1976טאבו משנת 

היתר הדירה בחלקה בהיתר ובחלקה מבוקשת בהליך שימוש חורג לצורך סגירת ., שימוש המקום כיום: ב3.5.2021מיום 
 קומת הקרקע התחתונה עם ממ"ד בתוך קונטור הדירה, 

 
שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: חדר, מבואה )שטח עיקרי (,מחסן 

א , 3616ח תכנית 4.1.3ת, שימוש מבוקש: דירת מגורים לפי סעיף ,חדר הסקה, בקומת קרקע תחתונה בחזית עורפי
, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש 65.75לצמיתות, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 

 לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 

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

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
א לאשר את הבקשה לתוספות, שינויים ושימוש חורג מהיתר בקומה התחתונה בבניין מגורים מדרוני קיים ל . 1

 קומות וחדר יציאה לגג מעל קומת מרתף שכן: 3הבנוי בקיר משותף, בן 
 

 .3א, רובע 3616מ"ר כולל ממ"ד בניגוד להוראות תכנית  25א. הרחבת שטח חדר המגורים במרתף עולה על 
 . 1כניסה חיצונית לחדר מגורים במרתף בניגוד להוראות תכנית ע ב. מבוקשת

 ג. הבקשה כפי שהוגשה מקשה על בדיקתה מאחר ולא סומנו כל השינויים המבוקשים ביחס למאושר בהיתר. 
 
לדחות את טענות המתנגדים לשטחים המשותפים, מכיוון שלפי תשריט ונסח טאבו שהוגשו לבקשה נראה כי  . 2

 וקש עבור יח"ד בבעלות המבקשים.כל השטח המב
 

 טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 14עמ'   21-0968  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 64מלצ'ט 

 
 

 148חלקה:    6904 גוש:  21-0968 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 20/07/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0361-064 תיק בניין:
 מ"ר 457 שטח: 202000110 בקשת מידע:

   27/02/2020 תא' מסירת מידע:
 

 אלה מוטי מבקש הבקשה:
 6428413יפו  -יב , תל אב 11חיסין 

 אלה אפרת-רז 
 6428413יפו  -, תל אביב  11חיסין 

 לוי דוד 
 6428725יפו  -, תל אביב  64מלצ'ט 

 
 פרלמוטר אנה עורך הבקשה:

 6912224יפו  -, תל אביב  24בית צורי אליהו 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, אחר: חיזוק מבנה נגד רעידות אדמה , תוספת מעלית , תוספת 6: , כמות יח"ד לתוספת2.5כמות קומות לתוספת: 

 קומות וזכויות לפי תמ"א, תוספת אחרת: תוספת מעלית, 
 
 

 8: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות ולאור הסרת ההתנגדויות:

 
קומות אשר חיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, כך  3שינויים ותוספות בבניין מגורים בן לאשר את הבקשה ל .1

 יח"ד, הכוללים: 12קומות וקומה חלקית עבור  5שיתקבל בניין בן 
 פנימית והקמת קומת מרתף עבור מאגר מים וחדר משאבות.שינויים בפיתוח השטח, הקמת מעלית  .א

 כמפורט: 38כולל תוספות מכח תמ"א  .ב

 50%קומות וקומה חלקית בתכסית של  2 -

 יח"ד כאשר אחת מהן על הגג. 6תוספת  -

 כולל ההקלות הבאות: .ג
 .ביטול נסיגה ממעקה הגג לצורך בניה על הגג ופרגולות -

 מ' ברוטו. 4.50 -מ' ו 2.50מ' נטו במקום  3.00 הגבהת קומת הגג עד גובה -

 מ' מקיר חיזוק( 0.6-מ' מקו הבניין הצדדי המותר )כ 1.3-הבלטת מסתור כביסה בכ -
 מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן.  6לאשר פתרון חנייה ע"י השתתפות בקרן חנייה עבור  .2

 
 :אים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנ

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין . 1
 

 )ה(. 36הסכמת רמ"י בהתאם לתקנה  . 2
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 3

 נערכו שינויים מרחביים;
 

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

 תשלום אגרות והיטלים; . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
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 ניות שהוגשו לבקרה ההנדסית.שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכ . 2
 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 

תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת 
 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.

חיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף ו . 3
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 

 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
י מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד ג' לכיסוי כל לפני תחילת עבודות הבנייה יפקיד בעל ההיתר ביד . 1

 נזק, במידה וייגרם והחזרת המצב לקדמותו.
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

 להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני. השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

 דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בשום צורה שהיא.
 סעיפיה. 20על כל  202000110השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
 ר שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמלאישו . 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
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3טיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנ . 6

 
 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: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 1המלצת הצוות : החלטה מספר 
 13/06/2022מתאריך  30-22-0003מספר  צוות התנגדויות

 
ת של המתנדים המופיעים מעלה, ולאור המלצת הצוות המקצועי, אנו ממליצים לאשר את לאור הסרת ההתנגדויו

 הבקשה.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3שיינקין 

 
 

 51חלקה:    6933 גוש:  22-0777 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 17/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0018-003 תיק בניין:
 מ"ר 368 שטח: 202200013 בקשת מידע:

   27/02/2022 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 3ין ל.באור בשינקי מבקש הבקשה:
 6407702יפו  -, תל אביב  2אבן גבירול 

 
 מינין דורון יעקב עורך הבקשה:

 6439316יפו  -, תל אביב  10הירשנברג 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים ומסחר בקומת הקרקע, 8, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

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

 למגורים, 
 

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

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות  2-יח"ד ו 5קומות )כולל קומת קרקע מסחרית( המכיל  3שר את הבקשה לשינויים ותוספות בבניין בן לא .1

קומות וקומת גג חלקית,  5כך שיתקבל בניין בן  מסחר מעל קומת מרתף המוגדר כמבנה לשימור בסגנון אקלקטי 
 יחידות מסחר. 3-יח"ד ו 13מעל קומת מרתף עבור 

 
 כולל ההקלות הבאות: 
 מ' המותר 3מ' במקום  2הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי ובנייתו במרחק של  - 
 מ' המותר 5מ' במקום  3הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי ובנייתו במרחק של  - 
 מ' המותר 3מ' במקום  2.7מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  - 
 מ' המותר 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  - 
מ' בחזית הצידית משני צידי הבניין והחזית  1.2מ' במקום  0הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של  - 

 האחורית
 פרגולה מבטון בקומת הבניה על הגג במקום פרגולה מחומרים קלים - 
המותרים מבלי לחרוג מהגובה הכללי  2.7במקום  2.85מת הבניה על הגג לגובה הגבהת גובה הדירה בקו - 

 מ' 4המותר של 
 איחוד חדרי היציאה בגג וחיבורם לדירה אחת בקומה ד' - 
 הוספת תחנת עצירה למעלית בקומת הבניה על הגג בכדי לאפשר נגישות לקומה זו. - 
 הגג לצורך תיאום תכנון ויצירת חזות אחידה למבנהניוד שטחי בניה בין הקומות וניוד שטחים לקומת  - 
 % מן המרווח המותר 40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  - 

 
 בשל דרישות שימור לבניין זה, הנושאים מצוינים מטה אינם עומדים בדרישות תקנות התכנון והבנייה ונכללים  .2

 החמישית לתקנות התכנון והבנייה, המתירה הקלות בבנייה במבנה לשימור, לרבות: תחת התוספת 
 מערכת פרטים מקוריים כדוגמת מעקות, מדרגות, ספי חלון יהיו בהתאם לפרטים ולחומרים ההיסטוריים. 

 
 השתתפות בקרן חנייה -מקום חנייה החסר למילוי דרישת התקן  8.3אישור פתרון חלופי להסדר  .3
 

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

 
 תנאים למתן היתר



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

 17עמ'   22-0777  

 

 (.4402 )מוצג 52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 1
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 תנאים להוצאת היתר: . 5

 ות. בהתאם לדלתות המקורי  o/k 2.95דלתות כניסה יהיו בהתאם לגובה המקורי  -. עדכון הבקשה 1
 מ  בחזית לרחוב שיינקין  ובניצב לה בחזית המערבית . 1.05הגדר הקדמית תהיה עד גובה  -. עדכון הבקשה 2
 מרפסת שנסגרה בחזית מזרחית תהייה פרופיל בלגי או דמוי בלגי וזכוכית לכל אורכה. -. עדכון הבקשה 3
 

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

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 4
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 תנאי לתחילת עבודות, הצגת הפרטים לאישור מח שימור: . 2

 . דלת כניסה תוצג לאשור מחודש לפני תחילת ביצוע 1
. מערכת החומרים של המבנה ההיסטורי בהתאם לגווני המקור, ומערכת החומרים והגוונים של התוספת החדשה 2

 ור מח שימור.תוצג לאש
 

 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 

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

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 14/06/2021-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
 טופס הנחיות לשיפוץ בית לשימור . 3

ומדובר במבנה לשימור " ההנחיות לעיל אינן מהוות הוראות לשימור אלא דרישות לשיפוץ. יחד עם זאת מאחר 
הוא כפוף להוראות החוק הנוגעות לשימור ויש לבצע את העבודות בתיאום עם מחלקת השימור, לרבות  על מנת 

 שלא לפגוע בערכי השימור"
 סעיפיה. 30על כל  201902156השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס 

 ירייהרישום בפועל של זיקת הנאה על שם הע . 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
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 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.
 אישור רשות הכבאות . 8
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 1השופטים  34זמנהוף 

 
 
 30חלקה:    6951 גוש:  22-1127 קשה מספר: ב

 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 13/07/2022 תאריך בקשה:
 תוספות בניה/בריכת שחיה סיווג: 0189-034 תיק בניין:

 מ"ר 1841 שטח: 202100646 בקשת מידע:
   23/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 גרינברג שרה מבקש הבקשה:

 6423904יפו  -, תל אביב  4ן ויצמ
 

 לבנטל דוד עורך הבקשה:
 6511207יפו  -, תל אביב  18לבונטין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 תוספת אחרת: תוספת בריכה על הגג ומדרגות עליה לבריכה, 
 
 
 

 בריכה: קומה: גג, מיקום: גג
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
כולל שינוי בחזית הצפונית ותוספת  5לאשר את הבקשה לשינויים פנימיים ביחידת הדיור הצפונית בקומה  . 1

 .במרפסת הגג הצמודה ליחידת הדיור בריכת שחיה
 

 כולל ההקלה הבאה: תוספת בריכה על הגג.
 
 לדחות את ההתנגדויות שכן: . 2

 וללת את כל הנדרש. תכנית הבקשה נבדקה בדיקה מרחבית מקיפה ונמצא כי היא כ -
 בעל ההיתר מחויב כי הבריכה תעמוד בכל תקנות התכנון והבניה החלים לעניין תברואה, ניקיון ורעש.  -
 רעש הנובע מבריכת שחיה על הגג אינו חריג מרעשי הסביבה העירונית. -
 עורך הבקשה מחויב להגיש אישור איכות הסביבה לעניין הרעש.  -
 ן הינם בהתאם להוראות התכוניות החלות על המגרש ותקנות התכנון והבנייה. ההיתרים שניתנו לבניי -
 על מסמכי הבקשה חתומים המבקשת וחברת "אקט זמנהוף החזקות" הבעלים של הבניין. -

 על כן קיימת היתכנות קניינית לבקשה והמבוקש הינו בהסכמת הבעלים של החלקה.
 הבקשה קיבלה חו"ד מאשרת של מחלקת השימור -
 הוגשה חו"ד מתכנן השלד כי המוצע אינו פוגע ביציבות הבניין. -

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52רך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עו . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 הרלוונטיים התקפים. בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים . 3
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 מינהל           ההנדסה

 19עמ'   22-1127  

 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 20עמ'   22-1129  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 1השופטים  34זמנהוף 

 
 
 30חלקה:    6951 גוש:  22-1129 קשה מספר: ב

 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 13/07/2022 תאריך בקשה:
 תוספות בניה/בריכת שחיה סיווג: 0189-034 תיק בניין:

 מ"ר 1841 שטח: 202100473 בקשת מידע:
   27/04/2021 תא' מסירת מידע:

 
 קריאף שרון מבקש הבקשה:

 6435323יפו  -, תל אביב  34ף זמנהו
 

 לבנטל דוד עורך הבקשה:
 6511207יפו  -, תל אביב  18לבונטין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

אחר: תוספת בריכה על הגג ושינויים פנימיים, מבוקשים שינויים פנימיים: שינוי מיקום חדר מדרגות פנימי ושינוי 
 מיקום עמוד פלדה, 

 
 
 
 

 כה: קומה: גג, מיקום: גג, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קייםברי
 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ותוספת בריכת שחיה במפלס מרפסת  5לאשר את הבקשה לשינויים פנימיים ביחידת הדיור הדרומית בקומה  . 1

 הגג הצמודה ליחידת הדיור. 
 

 כולל ההקלה הבאה: תוספת בריכה על הגג
 
 לדחות את ההתנגדויות שכן: . 2

 רואה, ניקיון ורעש.בעל ההיתר מחויב כי הבריכה תעמוד בכל תקנות התכנון והבניה החלים לעניין תב -
 רעש הנובע מבריכת שחיה על הגג אינו חריג מרעשי הסביבה העירונית. -
 עורך הבקשה מחויב להגיש אישור איכות הסביבה לנושא הרעש הנוצר מהבריכה. -
על מסמכי הבקשה חתומים המבקשת וחברת "אקט זמנהוף החזקות" הבעלים של הבניין. על כן קיימת  -

 היתכנות 
 נית לבקשה והמבוקש הינו בהסכמת הבעלים של החלקה.קניי   
 הבקשה קיבלה חו"ד מאשרת של מחלקת השימור -
 הוגשה חו"ד מתכנן השלד כי המוצע אינו פוגע ביציבות הבניין. -

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 )ד( לחוק.145מור בסעיף תשלום כל התשלומים כא . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
רימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי ג . 3

 והנכסים הגובלים.
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 הערות

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

 מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה טיוטת חוות דעתהערה: 
 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 
 112רוטשילד 

 
 

 21חלקה:    7438 גוש:  22-1496 : בקשה מספר
 אביב-לב תל שכונה: 08/09/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0008-112 תיק בניין:
 מ"ר 338 שטח: 202201400 בקשת מידע:

   12/06/2022 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 112ס.א רוטשילד  מבקש הבקשה:
 4231017, נתניה  16דוד רמז 

 
 סמוק ניצה עורך הבקשה:

 6438608יפו  -, תל אביב  49שלמה המלך 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 
 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, 38לאישור הבקשה להיתר במסלול תמ"א  25/01/21מתאריך  21-0093קשה לשינויים כלפי היתר מס' לאשר את הב

 )ב( לתמ"א. 13לצורך הפטור מהיטל השבחה לפי סעיף 
 

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

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק145ף תשלום כל התשלומים כאמור בסעי . 1
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 2
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 3
 

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

במידה ובעל ההיתר מבקש לבצע שינוי באחד או יותר מרכיבי השלד אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר 
 קבלת היתר בניה לשינויים אלו.

ומבצע הבניה: בניית התוספות ללא ביצוע החיזוקים עלולה לגרום לכך שהמבנה יהווה לתשומת לב בעל ההיתר  . 3
(. חובה לבנות את התוספת רק לאחר ביצוע 38של הוראות תמ"א  2סכנה לציבור, על כל המשתמע מכך )ראה נספח 

 חיזוק המבנה הקיים.
 

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

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 26לואי ליפסקי  32פנקס דוד צבי 

 
 

 982חלקה:    6213 גוש:  22-1133 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 14/07/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0478-032 תיק בניין:
 מ"ר 2398 שטח: 202100713 בקשת מידע:

   27/05/2021 תא' מסירת מידע:
 

 חב' לבנין בע"מ -אשדר  מבקש הבקשה:
 6706206יפו  -, תל אביב  53אלון יגאל 

 
 ינקוביץ יואש עורך הבקשה:

 0יפו  -, תל אביב  26חומה ומגדל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 4017.22ר(: , שטח הריסה )מ"6מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
, חניות, חדר שנאים, חדר משאבות, מאגרי מים, 1במרתפים: מספר מרתפים, מקלט, מחסן, חדרי עזר, אחר: שטחי ע

 חדר אופניים, חדר ארונות חשמל, 
 

 , 2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: חדרים טכניים, חדר קרטונים, כמות חנויות: 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: גנרטור, יחידות עיבוי מזגנים, טכני, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

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

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע חלקית מסחרית  3הבקשה להריסת בניין פינתי קיים למגורים ומסחר בן  לאשר את .1

 שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה.
קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת  7גרעיני מדרגות, בן   4ובמקומו הקמת בניין פינתי חדש למגורים ומסחר עם 

 יח"ד, הכולל: 77קומות מרתף עבור  3על קומות( ומ 9קרקע חלקית למסחר ומגורים )סה"כ 
 חניות לאופניים )חלק 80חניות אופנועים,   20חניות לרכב נכה,  5מקומות חניה,  92 -קומות המרתף 3-ב -

 בקרקע(, מחסנים דירתיים, מתקנים טכניים ושירות משותפים וחדר טראפו. 
 הקרקע עבור בנק הפועלים. (: שטח נלווה למסחר שבקומת-1בנוסף, בקומת המרתף העליונה ) -
יחידות  2רצועת מסחר עם קולונדה בחזית לרחוב פנקס והמשכה בפינת הרחובות הכוללת  -בקומת הקרקע -

 מסחר.
זיקת הנאה לאורך רחוב פנקס ובפינת הרחובות אל מול השטח המסחרי, פיתוח שטח, גינון  -בחצר  -

רמפת ירידה דו כיוונית למרתף  ופניים, צובר גז,ונטיעות, חצרות משותפות, משטחים מרוצפים, חניות א
  בצמוד לגבול המגרש הדרומי מערבי וגדרות בגבולות המגרש.

 
השתתפות  בקרן חניה מכוח  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  2.8לאשר פתרון חלופי להסדר   .2

מטר סביבו  מתוכננים חניונים   500חב אשר בו וברצועה ברו 6מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה  מס'  38תמ"א 
 - 15(, מס' 97מרכז ספורט רמז)ברח' ארלוזורוב  - 14(, מס' 124סומייל )ברח' אבן גבירול  – 13ציבוריים: מס' 

 ככר המדינה ועוד חניונים סביב האזור.    
 

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



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

 24עמ'   22-1133  

 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 ה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין.רמת הקרינ . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4
 ₪. 16901תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק . 6

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

טוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת בי . 1
 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.

 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 2
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע 

 העבודה והוטמן באתר מורשה. 
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -)במידת הצורך(  * לשלב ב` . 3
 * יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 4

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 אום הנדסי מאושר ובתוקףיש להציג מכתב תי . 5
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 6

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 מפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם ל
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 3

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

 .4סחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים בהתאם להוראות תכנית רובע רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המ . 4
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 5

 המרחביות לנושא זה
 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם להיתר . 6
 בתחום המגרש לפילר חב' חשמל אישור שבוצע הקצאת מקום . 7
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  21קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 8
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 9

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

 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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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 30אוסישקין 

 
 

 57חלקה:    6963 גוש:  22-1165 : בקשה מספר
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 20/07/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0202-030 תיק בניין:
 מ"ר 278 שטח: 202100139 בקשת מידע:

   25/02/2021 תא' מסירת מידע:
 

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

 
 שני ארז עורך הבקשה:

 66882יפו  -, תל אביב  31רוטשילד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, אחר: השלמת קומה + קומה מלאה + קומת גג חלקית, מספר יח"ד 4, כמות יח"ד לתוספת: 3כמות קומות לתוספת: 

, כיוון 7.23, שטח התוספת )מ"ר(: 0-4, קומה בה מתבצעת התוספת: 38ר תכנית הרחבה: תמ"א , מספ7מורחבות: 
 התוספת: לאחור, תוספת אחרת: מרפסות בחזית הבניין, מעלית, מאגר מים תת קרקעי בחצר אחורית, 

 
, שטח 349ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"

, השימוש 1965, חומר הפרגולה: בטון וטיח, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 14פרגולה )מ"ר(: 
 , 6.3, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 13.7בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 

 
 
 

 ן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, , העבודות המבוקשות בהיתר אינ72.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
                              7קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף, עבור  3הבקשה לתוספות ושינויים בבניין קיים למגורים, בן  לאשר את .1

 הגובל ממזרח, הכוללים: 58יח"ד, הבנוי בחלקו בקיר משותף עם הבניין בחלקה מס' 
 ים: הוספת נישה לארון מונים בצמודבקומת המרתף: קירות יורדים, תוספות בנייה ושינויים בקונטור הכולל - 
לגרעין המדרגות הכללי של הבניין, הוספת חדר משאבות ומאגר מים וגישה אליהם באמצעות פתח גישה עם   

 סולם ירידה הממוקם חצר העורפית המשותפת בקומת הקרקע.
זית ובעורף בקומת הקרקע: הרחבת שטח דירות קיימות, שינויים בחזיתות, סגירת מרפסות קיימות בח - 

 ושינויים בחלוקת השטחים הפנימית של שטחי הדירות.
ב' )בכל קומה(: הרחבת שטח דירות קיימות, שינויים בחזיתות, סגירת מרפסות קיימות  -בקומות הקיימות א' - 

בחזית ובעורף באמצעות חלונות הזזה, בתוספת מרפסות פתוחות ומקורות בחזית קדמית ושינויים בחלוקת 
 נימית של שטחי הדירות.השטחים הפ

על הגג הקיים )קומה ג' חלקית(: הריסת גג אסבסט והשלמת שטח הקומה המאושרת בהיתר עד לקומה  - 
מלאה, בקונטור הקומות הטיפוסיות המורחבות. הוספת יחידת דיור אחת חדשה, שינויים בחזיתות ובחלוקת 

 השטחים הפנימית של שטח דירה קיימת בהיתר.
יח"ד עם שיפור מיגון לכל דירה,  2: הקמת קומה ד' חדשה בהיקף קומה טיפוסית המכילה: על הגג החדש - 

מעל קונטור מרפסות )קיימות +  -מרפסת מקורה וסגורה בחזית עורפית ומרפסת פתוחה בחזית קדמית 
 חדשות(.

גרש נשוא פירוק והסרה של חלק ממצללה לא חוקית של הבניין השכן הגובל ממזרח הגולשת אל תחום המ - 
 הבקשה.

תוספת קומת גג חלקית חדשה המכילה יחידת דיור אחת עם שיפור מיגון ומרפסת גג צמודה בחזית קדמית,  - 
 מקורה בחלקה ע"י מצללה מבטון.

על הגג העליון: מערכות סולאריות ומיזוג אוויר, ג'קוזי ע"ג מרפסת גג פרטית המוצמדת לדירת הגג עם גישה  - 
 ך גרעין המדרגות הכללי של הבניין.כוללת באמצעות המש
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בכל קומות הבניין: תוספת אגף מסתורי כביסה בחזיתות  צדדיות והוספת פיר מעלית חיצוני בחזית צדדית  - 
 מערבית )בצמוד לגרעין המדרגות הכללי של הבניין( הכולל תחנות עצירה בכל קומה.

 
 יח"ד  11קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף, המכיל  5ן סה"כ לאחר שינויים ותוספות בנייה יתקבל בנין מגורים ב 
 יח"ד חדשות(. 4יח"ד  קיימות +   7) 

 לדחות את טענות המתנגדים שהוגשו שכן: .1
, ביחס לקומת הקרקע המלאה של הבניין 28הבקשה כוללת סימון ברור של קונטור הבניין בכתובת אוסישקין  -

 החזית המערבית ועד לגבול המגרש המערבי.נשוא הבקשה בתוספת מידות מרחק  בין קו 
טענות לפגמים ושגיאות בהליכי פרסום, אינן נוגעות לעניין שכן הבקשה הנדונה הוגשה מלכתחילה במסלול  -

 לחוק התכנון והבניה. 149רשות רישוי ואינה כוללת פרסומי הקלות לפי סעיף 
חיצוני המוצע במרווח בין הבניינים בצד בהתייחס לטענות השונות לפגיעה כתוצאה מהקמת פיר מעלית  -

התקפה ונמצא כי מיקומו האופטימלי  2710מערב, יובהר כי פיר המעלית  נבדק בהתאם להוראות תכנית 
)בצמוד לגרעין המדרגות הכללי החזית המערבית  של הבניין נשוא הבקשה( אינו סותר את הוראות התכנית  

מ'   2.80-שכן לפי מדידה גרפית יוותר מרווח נקודתי וסביר של כואף אינו מהווה פגיעה ממשית  במתנגדים 
 מ' בין פיר המעלית המבוקש לבניין המתנגדים. 3.60ועד 

 לנושאי רכיבי הבנייה השונים המבוקשים, יובהר כי  מאחר ומדובר  1בהתייחס ליתרת טענות מתנגדת מס'  -
א' ונמצא  כי הבנייה 3616אות תכנית בבקשה שהוגשה ללא פרסום הקלות,  אשר נבדקה בהתאם להור

המבוקשת תואמת במלואה למותר בהוראות התכנית, תקנות התכנון והבנייה והנחיות מרחביות, אין מקום 
 לדון בטענות הנ"ל ויש להמליץ על דחייתן.

 
 מקומות החניה הנדרשים לפי התקן. 4לאשר השתתפות בקרן חניה עבור  .3
 

 :ובתנאים הבאים בכפוף לכל דין, תנאים טכניים
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145ומים כאמור בסעיף תשלום כל התשל . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 

 תנאים להתחלת עבודות
ה יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל מבקש הבקש . 1

 )אם ייגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרויקט מורכב" למחלקת פיקוח על הבנייה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

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

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 3

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

 א'.3616ה בהתאם להוראות תכנית ג. המגרש בתחום פשט ההצפ
 א'.3616ד. רישום הערה כי קיימת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי הוראות תכנית 

 
 הערות

 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין /ואו בשטח המגרש.
 

 נדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 8הדמומית 

 
 

 146חלקה:    6150 גוש:  22-1188 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0766-006 תיק בניין:
 מ"ר 167 שטח: 202102709 בקשת מידע:

   02/02/2022 תא' מסירת מידע:
 

 קיסרי ערן מבקש הבקשה:
 6901662יפו  -אביב  , תל 19קפריסין 

 קיסרי תנייא 
 6901662יפו  -, תל אביב  19קפריסין 

 
 טל נטלי עורך הבקשה:

 69016יפו  -, תל אביב  10קפריסין 
 

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

 
 מרתפים: ללא מרתף, ב
 

 בקומת הקרקע: אחר: מגורים, פילר אשפה וגז, חצר, דק עץ, 
 

 על הגג: חדרי יציאה, 
 

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

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות ועליית גג עבור יח"ד אחת 2הריסת בניין חד קומתי קיים והקמת בניין חדש בן לאשר את הבקשה ל .1

 כולל ההקלות הבאות:
 ת אחוזים מקומה לקומההעבר 

  מ' המותר 4.70מ' במקום  4.23מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד 

  משטח המגרש לצורך שיפור תכנון 6%תוספת עד 
 
 לדחות את ההתנגדות, שכן היא לא מנומקת. .2
 
 תכנית "ח". מקומות חנייה הנדרשים ע"י השתתפות בקרן חנייה לפי  2לאשר פתרון ל  .3

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה.
קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה  הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות



 29עמ' 
21-02709      22-1188     0766-006   

 

 והוטמן באתר מורשה.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון

 
 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 30עמ'   22-0231  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 12האגמון 

 
 

 50חלקה:    7069 גוש:  22-0231 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 09/02/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 3521-012 תיק בניין:
 מ"ר 167 שטח: 202002487 בקשת מידע:

   27/01/2021 תא' מסירת מידע:
 

 נעם יואל כהן מבקש הבקשה:
 6332408ו יפ -, תל אביב  8ביאליק 

 גמח בן 
 6264111יפו  -, תל אביב  14אמסטרדם 

 
 הררי תומר עורך הבקשה:

 6618905יפו  -, תל אביב  11החשמל 
 

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

 
 אחד בלבד, חדרי עזר,  במרתפים: מרתף

 
 בקומת הקרקע: אחר: מגורים, 

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

 
 על הגג: חדרי יציאה, פרגולה, 

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

 
 

 16: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מקומות  3.33פתרון חלופי להסדר לאשר  22/06/2022,מתאריך  2-22-0011בהמשך להחלטת הוועדה המקומית מספר 

 .38מכוח תמ"א חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה 
 

 ולמבקש הבקשה טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורךהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 22/06/2022מתאריך  2-22-0011מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יסת בנין מגורים קיים בן קומה אחת המכיל דירה אחת, שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה.לאשר הר .1

יחידות דיור וחדר יציאה לגג מעל קומת מרתף, במסגרת  3קומות עבור  4לאשר הקמת בניין מגורים חדש בן  .2
 א.3שינוי  38תמ"א 

מ' לפי הוראות התכניות  3ין אחורי של משטח המגרש וקו בני 7.5%לאשר תמורת הריסת הבניין הקיים תוספת  .3
 :1א2215-ו 2215

 א ומדיניות הועדה המקומית לשכונת התקווה:3שינוי  38לאשר מכח תמ"א  .4
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 31עמ'   22-0231  

 

  הקומות המותרות לפי תכניות תקפות. 3תוספת קומה אחת מעל 

  מ"ר לדירה קיימת.  13תוספת של 
 מ'. 2-מ' המותרים ל 3-הקטנת קו בניין צדדי מ 

 
 משטח המגרש שכן הינה בניגוד למדיניות הועדה בבניה חדשה. 6%א לאשר הקלה לתוספת ל .5
 

 :הכל 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
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה  . 1
 א. נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של הבניין, המבנים והנכסים הגובלים. . 2

 ב. אי פיצול קומת המרתף המוצמד לדירה בקומת הקרקע ליחידה נפרדת.
 פרדות.ג. אי פיצול הדירה בשלושה מפלסים בקומות השלישית והרביעית עם חדר יציאה לגג ליחידות נ

 
 תנאים להתחלת עבודות

בעל ההיתר הבנייה יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק  . 1
 כנ"ל )במידה וייגרם( והחזרת המצב לקדמותו.

 
 תנאים לתעודת גמר

ומות הבניין ובחצר לשימוש/רכוש משותף של כל בעלי דירות בבניין לפי תקנה רישום השטחים המשותפים בכל ק . 1
 לחוק המקרקעין. 27

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

 ליטר כ"א. 360מכלים בנפח  2להציב א. יש  . 3
 ב. על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז.

 לכל היותר.  5%ג. השיפוע לאורך שביל הפינוי יהיה 
ן ד. מידות מבנה לאחסון אצירת אשפה יאפשרו הצבה ותפעול של כלי האשפה, על פי גודלם וכמותם, תוך מת
 אפשרות גישה והשלכת פסולת אליהם ואפשרות להוצאתם ממבנה האחסון בלא צורך בהזזת כלים סמוכים.

 מטר ביניהם. 3.0ה. נדרש קיר הפרדת אש בין מסתור אשפה לבין בלוני גז או מרחק 
 .         יש לנטוע במגרש עץ בוגר אחד4
 

 הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 32עמ'   22-0730  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 29הפלמ"ח  27הפלמ"ח 

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

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

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

 
 ץ סו סופי שרהשור מבקש הבקשה:

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

 6722619יפו  -, תל אביב  29הפלמ"ח 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 17: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות, מהסיבות  3לא לאשר את הבקשה כפי שהוגשה להוספת ממ"ד בחצר הצדית בדירת המבקשת בבניין טורי בן 

 הבאות:
 קירות לפי המותר בתקנות פקע"ר.המינימלי המותר בתוספת מ"ר  9-של מעבר לשטחהממ"ד חורג  .1

אך אין הצדקה תכנונית לכך מאחר נון והבנייה במרווחים בהתאם לתקנות התכאמנם פורסמה הקלה עבור ממ"ד  .2
וקיימות חריגות הן בעקבות תכנון דלת הממ"ד מבוקשת כיציאה נוספת מעבר לדלת הכניסה הקיימת והן בעקבות 

 חריגה בשטח המבוקש.

 במקרה הנדון יש צורך בהסכמת כל בעלי הזכויות לבניית ממ"ד בחצר המשותפת כי: .3
  ממ"ד דומה, יאלצן לפרסם גם הקלה.אם יגישו השכנים בקשה  א.
אין הצדקה תכנונית ועיצובית לאשר ממ"ד אחד בחריגה מקו הבניין לאחר ההרחבות שבוצעו בבניין טורי ללא  ב.

 הצגת פתרון לכל הבניין בהסכמת כל בעלי הזכויות.
 בעניין שטח הממ"ד מעבר למותר לפי תקנות התכנון והבנייה.ההתנגדות לקבל את  .4

שכן בדיקת הנושא מול צוות תכנון מזרח הייתה בחינה ראשונית טענת המתנגדים בעניין פינוי בינוי,  לדחות
לקידום יוזמה להתחדשות עירונית במקום, אך הצוות לא רואה סיבה לדחות בקשה הרחבת דירה מכח תכנית 

 מאושרת בשל כך.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס העיר הועברה  למבקש ולעורך הבקשה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 33עמ'   22-0730  

 

 

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

 
 לבקשת הצוות המקצועי. לשוב ולדון

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 34עמ'   22-1548  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 2החרמון  13אחווה 

 
 

 42חלקה:    6926 גוש:  22-1548 ה מספר: בקש
 נוה צדק שכונה: 13/09/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0140-002 תיק בניין:
 מ"ר 269 שטח: 202100418 בקשת מידע:

   06/04/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ניה ויזום בע"משיר ב-רן מבקש הבקשה:
 5400804, גבעת שמואל  1הערבה 

 
 לבנטל דוד עורך הבקשה:

 6511207יפו  -, תל אביב  18לבונטין 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, תוספת אחרת: השלמת קומה א לקומה מלאה, תוספת קומה ב + גג 2, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 

 , פרגולה, שיפור מיגון, תוספת ממדים, + מרתף, מעלית
 

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

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מרתף, קומה  2יחידות דיור, תוספת  2קומות המכיל  2הבקשה לשינויים בבניין מגורים קיים בן  לאשר את .1

 שלישית ועליית גג עבור דירה שלישית חדשה.

 לאשר ההקלות הבאות לשיפור התכנון: .2

 מ' המותרים. 3.0-מעבר ל 10% -הקטנה קו הבניין הצדדי דרומי ב 

 2277הנדרש לפי תכנית  20%במקום  18% הקטנת שטח פתוח רציף עד. 
 לדחות את ההתנגדות, שכן:  .3

  דרך תיק הבניין ובמערכת  100ניתן לעיין בתכניתGIS . 

 דרומי לא תפגע במתנגד בעתיד.  -ההקלה בקו בניין צדדי 

  דורשת הסכמת הצדדים, אולם במקרה הנדון  0בנייה עתידית בקו בניין צדדי
 .2277בשני הצדדים, בניגוד לתכנית  0בניין לא ניתן לאשר קו 

 -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  0.66פתרון חלופי להסדר לאשר  .4
  .38השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית תמ"א 

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

 תנאים למתן היתר
 דין לשלב בקרת התכן.אישור הגורמים הנדרשים עפ"י  . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

 תנאים בהיתר
 תחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מ . 1
 

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 תנאים לתעודת גמר
 [10.1.1, סעיף 2277ביצוע השיפוץ בפועל  ]תכנית  . 1
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 בדבר אי התרת בניה בגג העליון 27רישום הערה לפי תקנה  . 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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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 4בנבנישתי 

 
 

 80חלקה:    7084 גוש:  22-0670  בקשה מספר:
 פלורנטין שכונה: 02/05/2022 תאריך בקשה:

 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים סיווג: 3562-004 תיק בניין:
 מ"ר 308 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:
 

 מנור עמיר מבקש הבקשה:
 6608704יפו  -, תל אביב  4בנבנישתי 

 זן ברקוא 
 6608704יפו  -, תל אביב  4בנבנישתי 

 
 שולדנפרי אסטריה עורך הבקשה:

 7179901, מכבים רעות*  862נחל לכיש מ"ר 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, כיוון התוספת: לאחור, מבוקשים 82.5קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 

נימיים: שינוי בשימוש השטח הקיים בהיתר,מאולם מלאכה, ליחידה שמערבת מסחר )בחזית( ומגורים שינויים פ
)בעורף(, ללא תוספת שטחים חדשים. הבקשה כוללת שינוים פנימים של היחידה לרבות הקמת מרחב מוגן דירתי וכן 

 .20-1095 הוועדה בתיק שינוי חזיתות., תוספת אחרת: בקשה זו היא בהתאם להחלטת הער"ר בעניין החלטת 
 

 הבקשה כוללת חלוקה בין אולם למסחר עם כניסות עצמאיות מהרחוב, שירותים ומטבח קטן 
 

לבין יחידת מגורים עם כניסה מלובי הבניין עם חדר שינה שהוא גם ממ"ד, חדר משפחה,מטבח, פינת אוכל וחדר רחצה., 
 שימוש המקום כיום: לא בהיתר מגורים, 

 
ימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: אולם מלאכה בהיתר., שימוש שימוש חורג: ש

 מ"ר מגורים בעורף היחידה.  52.2מ"ר מסחר בחזית לרחוב בנבנישתי וכ  30.3מבוקש: כ 
 
 
 

התב"ע מאפשרת את השימושים המבוקשים.השימוש החורג הוא מהיתר., תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח 
 , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 82.5השימוש החורג )מ"ר(: 

 
 העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוס

 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ינויים ושימוש חורג כלפי היתר ביחידת מלאכה בקומת הקרקע תוך חלוקתה לדירת   מגורים הבקשה לש לאשר את .1

בהמשך להחלטת ועדת ערר שמצאה לנכון במקרה זה בעורף הקומה ויחידת מלאכה/מסחר בחזית לרחוב. זאת 
בקומת הקרקע,   משטח %50להמליץ על סטייה ממדיניות הוועדה המקומית להקטנת שטח המסחר מהמקובל של  

 מ"ר. 30-ולחייב סידור יחידה מסחרית  בחזית לרחוב בשטח שלא יקטן מ
 
 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך. 
     
 לקבל את ההתנגדות לעניין שינוי בפתחים בחזית אחורית לשם שימוש פרטי בחצר המשותפת ללא הסכמת .   2

 ירות ולדחות שאר הטענות שאין פגיעה ממשית במתנגדים. בעלי הד      
 

 תנאים למתן היתר
 אישור משרד הבריאות . 1
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 2

 הבריאות( אם נדרש לפי דין
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שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על  . 3
 נערכו שינויים מרחביים

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 4
 בודדת.סידור יחידה מסחרית אחת כפי שסומנה במפרט ועדכון החזית לרחוב בהתאם תוך הצגת כניסה  . 5
ביטול שימוש פרטי בחצר המשותפת וסידור פתח אחד בלבד בהתאם למאושר בהיתר בעורף הקומה לשם יציאה  . 6

 לחצר.
הצגת קיר הפרדה בין היחידות בסמוך למטבחון במסחר כקיר בלוקים כפי שנקבע ע''י ועדת ערר  לצורך הבטחת  . 7

 הפרדה מוחלטת בין היחידות.
 

 תנאים בהיתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 סידור החלוקה המוצעת בין יחידת מגורים ומסחר בפועל לשם הבטחת שמירת חזית מסחרית. . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור רשות הכבאות

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהה: הער

 
 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 
 51נוה שאנן 

 
 

 22חלקה:    6944 גוש:  22-0808 : בקשה מספר
 נוה שאנן שכונה: 23/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0038-051 תיק בניין:
 מ"ר 237.4 שטח: 202101593 בקשת מידע:

   14/10/2021 תא' מסירת מידע:
 

 דוראל שרל מבקש הבקשה:
 63474יפו  -, תל אביב  24יתקין ו

 
 דוראל שרל עורך הבקשה:

 63474יפו  -, תל אביב  24ויתקין 
 

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

 
חסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שימוש חורג  ממשרד למגורים כלפי שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מ

 היתר במחצית העורפית של קומת הקרקע.
 

 דירת מגורים  עם כניסה מהחצר, ללא כניסה מתוך חדר המדרגות המשותף. 
 

ע בעורף מ"ר., שימוש מבוקש: שימוש חורג ממשרד למגורים. הנכס נמצא בקומת קרק 7.4תוספת שטח בקומת קרקע 
הבניין,עם כניסה נפרדת מהחצר, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן 

 להסדיר חניה פיזית, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
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אשר את הבקשה לשינויים ותוספת שטח בחלק האחורי של קומת הקרקע לשם הכשרת הבניה בחלק זה ממשרד לא ל

 בהיתר לדירת מגורים תוך הזזת הקיר האחורי שבנוי בפועל ללא היתר, שכן:  
לשם  נוגדת עקרונות התכנית לפיה השימוש העיקרי בקומת הקרקע יהיה למסחר ולא למגורים ותיקון המפרט .1

 לת שטח המסחר תגרום להקטנת שטח הדירה בניגוד להחלטת וועדה.הגד
מהווה תוספת שטח מעבר לנקבע בתכנית לעניין הזכויות  המותרות שמומשו בבניין באופן מלא והבקשה הוגשה  .2

 ללא התייחסות לחריגה מסך השטחים המותרים והיחסיים למבקש לפי חלקו ברכוש המשותף. 
ריגה מקו הבניין האחורי המותר) בצמוד לקיר של מחסן ללא היתר שהוצג כ"לא שייך הבנייה בוצע בפועל בח .3

, אך %10לבקשה" ( וסומנה במפרט להזזה לתוך הדירה תוך פירוק קיר קיים ומיקומו החדש פורסם כהקלה של 
ר ללא כל הצדקה תכנונית מאחר והחריגה נובעת להגדלת הזכויות המותרות  ומייצרת מעבר לא תקין בחצ

 האחורית )בין קיר הדירה ומחסן(  שאינו מאפשר גישה חופשית לכל חלקי המגרש.  
 כוללת שינויים בשטחים משותפים לרבות חדר מדרגות משותף ללא הסכמת בעלי העניין.  .4
 

הערה: טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.
 

.ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 
 
 


