
 

 

 י"א כסלו תשפ"ג
 2022דצמבר  05

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  30/11/2022תאריך:  2-22-0021ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 יפו –תל אביב  69 בבנין העירייה , רח' אבן גבירול 12באולם ההנהלה בקומה 
 09:31הישיבה נפתחה בשעה: 

יו"ר הוועדה המקומית, חן אריאלי, עינת בן לוי יזלרוב, -עו"ד דורון ספירבנוכחות החברים: 
 חן קראוס, ליאור שפירא

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

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

 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

שימוש חורג/שימוש חורג  דרורי גולן סמדר 30דבורה הנביאה  0870-030 22-0318 1
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

1 

 3 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' בר רונן 1פרלשטיין פסיה ויעקב  0903-047 22-1191 2
וספות בניה/תוספות בניה ת קולקר דוד 101הגולן  0914-101 22-1439 3

 שונות )כולל קומת קרקע(
5 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  אלטמן דרור 8פטאי יוסף  0989-008 22-1577 4
 תכנית הרחבה

7 

 14-16אופק באלתרמן  14אלתרמן נתן  2123-014 22-1443 5
 התחדשות עירונית בע"מ

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

9 

תוספות בניה/תוספות בניה  לוי אורנה 1טרומפלדור  0084-001 22-1418 6
 שונות )כולל קומת קרקע(

11 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  דבש יוסף 36חבשוש חיים  0304-011 22-1454 7
 38תמ"א 

12 

שימוש חורג/שימוש חורג  גרוס סרח שירה 18רש"י  0080-018 22-1729 8
רטי למסחר/מסעדה/גן ילדים פ
 או בניין עם ערוב שימושים

14 

שימוש חורג/שימוש חורג  כהן יוסי 62שלמה המלך  0191-062 22-1062 9
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

16 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  ליברמן עמנואל 8רייך  0329-008 22-1326 10
 מ'( 13)מעל 

17 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  ישראמיש השקעות בע"מ 13בצלאל  0679-013 22-1525 11
 מ'( 13)מעל 

19 

תוספות בניה/תוספות בניה  קדס פיטר 47ירמיהו  0199-047 22-0826 12
 שונות )כולל קומת קרקע(

22 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  בר כחול לבן פיתוח בע"מ 15הנביאים  0188-015 22-0995 13
 38תמ"א 

24 

שינויים/פיצול/אחוד/תוספת  סמו אביתר יצחק 128דיזנגוף  0187-128 22-0839 14
 יח"ד

26 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  אביב בעיר בע"מ 5שטרוק  0547-005 22-1035 15
 38תמ"א 

28 

אקו סיטי אס.אל יזמות ובניה  4אלכסנדר ינאי  0212-004 22-0992 16
 בע"מ

 בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א
38 

30 

אקו סיטי אס.אל יזמות ובניה  6אלכסנדר ינאי  0212-006 22-0993 17
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א 
38 

32 

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  חנסב אברהם 90יהודה הלוי  0006-090 22-0813 18
38 

34 

 בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א חביבי מרים 92יהודה הלוי  0006-090 22-0887 19
38 

37 

איי ג'י פיתוח  4ב.ס.ט גורדי  3קורדובה  0263-003 22-1462 20
 בע"מ

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

40 

תוספות בניה/תוספת גזוזטרה  בנימין לוי 44דיין משה  0758-044 22-0950 21
 לבניין קיים

42 

ניה חדשה/בניין רב קומות ב גבאי יזום וביצוע בע"מ 36ששת הימים  4146-036 20-1239 22
 מ'( 29)מעל 

44 



 

 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 48 בניה חדשה/מרתפים גבאי יזום וביצוע בע"מ 34ששת הימים  4102-041 20-1240 23
בניה חדשה/בניין מגורים לא  דואק אבי 14הרטוב  1089-014 22-0970 24

 מ'( 13גבוה )עד 
53 

 54 ת בניה/בריכת שחיהתוספו ארעד הגליל השקעות בע"מ 2אמזלג  0162-002 22-0988 25
תוספות בניה/תוספת בניה לפי  אמינוב יהודה 12אנסקי  3656-012 22-1032 26

 תכנית הרחבה
56 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  יעקובוב זלמן 8החזיון  3651-022 22-1535 27
 תכנית הרחבה

57 

תל אביב  52רחוב וולפסון  13הקונגרס  0032-013 20-0997 28
 ות נדל"ן בע"מגורקן יזמ

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל 
 קומות מסחריות

59 

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  ת''א בע''מ 50סלמה  50שלמה  0414-050 22-1369 29
 קומות מסחריות

61 

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

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

 .הוועדה



 י"א כסלו תשפ"ג
 2022דצמבר  05

 

 

 פרוטוקול החלטות

 09:00שעה:  30/11/2022תאריך:  2-22-0021ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
ל ת 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
לא נכח בדיון בבקשה ברחוב 

 101הגולן 
מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 

 יו"ר מועצת העיר
 

ברחוב הגולן החל מהבקשה  חבר מועצה רועי אלקבץ 
101 

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
 ע"י מ"מ עינת בן לוי יזלרוב סגנית ראש העיריה מיטל להבי 
  סגנית ראש העירייה חן קראוס 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

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

  בר מועצהח עבד אבו שחאדה 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 
    

  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
  ייההמשנה ליועץ המשפטי לעיר

  מנהל מחלקת רישוי בניה אדר' מאיר אלואיל 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' פרידה פיירשטיין 
  מהנדסת רישוי בכירה אלנה דוידזון 
  מהנדס רישוי בכיר אדר' שמעון ברנשטיין 
  מהנדס רישוי בכיר אינג' מאיר טטרו 
 אברמוביץע"י מ"מ ערן  מהנדסת רישוי בכירה אינג' יבגניה פלוטקין 
  מזכיר ועדת בניין עיר עו"ד פרדי בן צור 
    

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



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

 1עמ'   22-0318  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 23ב חזן יעק 30דבורה הנביאה 

 
 

 916חלקה:    6623 גוש:  22-0318 בקשה מספר: 
 רביבים שכונה: 23/02/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0870-030 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 1286 שטח: 201902299 בקשת מידע:
   26/12/2019 תא' מסירת מידע:

 
 דרורי גולן סמדר מבקש הבקשה:

 6930078יפו  -, תל אביב  23חזן יעקב 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ו., תוספת אחרת: פתיחת כניסה מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים במחיצות, החזרת מצב מדרגות פנימיות לקדמות
נפרדת לעסק בעלת מקצוע חופשי קוסמטיקאית רפואית המבוקש במפלס תחתון )קומת מרתף/קרקע( לחצר בחזית 

 דירה, -פנימית.  פתיחת חלונות בחזית פנימית במפלס התחתון., שימוש המקום כיום: בהיתר שימוש כ
 

ד' על פי הרשום בהיתר התקף(: חדר משחקים במפלס התחתון של שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכ
-דירה בשני מפלסים ., שימוש מבוקש: עסק של בעלת מקצוע חופשי קוסמטיקאית רפואית, שימוש חורג בקומה מספר: 

ן , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא נית57.98שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10, תקופת שימוש חורג: 1
 להסדיר חניה פיזית, 

 
 

 1: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 משך לדיון בצוות התנגדויות, בה

 
לאשר את הבקשה לשימוש חורג כלפי היתר מחדר משחקים ומחסן למכון יופי )טיפולים קוסמטיים(  במרתף  .1

 שנים, כולל ההקלות הבאות: 10מ"ר לתקופה של  67בשטח של 
 הקיימת בקומת הקרקע; המוצעת לדירת המבקשים הסדרת כניסה נפרדת למרתף - 
 ;1הסדרת  מכון יופי בקומת מרתף ללא הסכמת של כל בעלי זכות בנכס כפי שנדרש לפי הוראות תכ' ע/ - 

 לאשר השתתפות בעלי היתר בתשלום בקרן חניה עבור מקום חניה אחד הנדרש לפי התקן. .2
אישור השימוש לטובת מכון  שבמקרה הנדון צוות התנגדויות לא השתכנע שכן  לדחות את התנגדויות, .3

לקוסמטיקאית רפואית יגרום למטרד עבור בעלי הזכויות האחרים או לסביבה הקרובה. אין המדובר בעסק 
בהיקף גדול או עסק שמקבל קהל בהיקף נרחב ולכן מומלץ לדחות את ההתנגדות משמצאנו שלא עשויה להיגרם 

 .פגיעה ממשית במתנגדים כתוצאה מאישור השימוש המבוקש
 

 : הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים 
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 יה על כך.הנמכת גובה המרתף עבור מכון יופי לפני הוצאת היתר באישור מח' פיקוח על הבנ . 5
 

 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

 2עמ'   22-0318  

 

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 1המלצת הצוות : החלטה מספר 
 10/07/2022מתאריך  30-22-0009מספר  צוות התנגדויות

 
 

 ממליץ צוות ההתנגדויות על דחיית ההתנגדויות. ,שמענו את ההתנגדויות ובהתאם לעמדת גורמי המקצועלאחר ש
 

ניתן לראות במקצוע זה  –ובהתאם לחו"ד התכנון  1לעניין ההתנגדות לפיה מכון יופי אינו מקצוע חופשי בהתאם לע'
קבעה רשימה סגורה של מקצועות ולכן  לא 1כמקצוע "אחד על אחד" בדומה למשרדים למקצוע חופשי שכן תכנית ע'

 מומלץ לדחות את ההתנגדות בהקשר זה. 
 

לעניין ההתנגדות ביחס להיעדר הסכמה של כל בעלי הזכויות, יובהר שהגם שהתכנית קובעת שנדרשת הסכמה, הרי 
 הוועדה. לשיקול דעת שניתן להקל מהוראה זו בדרך של הקלה כפי שהתבקשה כאן וזה נתון 

 
נו את ההתנגדויות, לא השתכנענו שבמקרה הנדון אישור השימוש לטובת מכון לקוסמטיקאית רפואית לאחר ששמע

אין המדובר בעסק בהיקף גדול או עסק שמקבל קהל כויות האחרים או לסביבה הקרובה. יגרום למטרד עבור בעלי הז
דים כתוצאה פגיעה ממשית במתנגבהיקף נרחב ולכן אנו ממליצים לדחות את ההתנגדות משמצאנו שלא עשויה להיגרם 

 . מאישור השימוש המבוקש
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 3עמ'   22-1191  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 47"ם ק 1פרלשטיין פסיה ויעקב 

 
 

 537חלקה:    6336 גוש:  22-1191 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0903-047 תיק בניין:
 מ"ר 466 שטח: 201900891 בקשת מידע:

   19/06/2019 תא' מסירת מידע:
 

 בר רונן מבקש הבקשה:
 6971838יפו  -, תל אביב  35 הגולן

 
 שילה אריה עורך הבקשה:

 6495601יפו  -, תל אביב  1צייטלין 
 

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

 
 במרתפים: ללא מרתף, 

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

 
 על הגג: קולטי שמש, 

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

 
קומות + ממ"ד + פרגולה + חניות + גדר + פיתוח  2פירוט נוסף: הריסת בית מגורים קיים ובניית בית מגורים חדש בן 

 שטח
 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות  2את הבקשה להריסת כל הבניה הקיימת במחצית הצפונית של המגרש והקמת בניין חדש למגורים בן לאשר 

 צמודות קרקע עם גג שטוח, עבור יח"ד אחד )קוטג'(, כולל ההקלות הבאות:
 
 מ"ר;  6.52יחסית( משטח המגרש המהווה  6%)מתוך  2.8%הקלה יחסית  -
 מ"ר;  7.72המהווים  3.31%יה במסגרת העברת זכויות מקומת הקרקע לקומה שנ -
 

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

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

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

 תנאים בהיתר
 קשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הב . 1
 קירות ומשרביע מהווה הפרת ההיתר ותביא לביטולו. 2קירוי וסגירת שטח הסגור בין  . 2
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 7,345דים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיוע . 4
 

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



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

 4עמ'   22-1191  

 

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

להגיש למכון הרישוי אישורים לביצוע תקין, כמפורט באתר העירוני בקישור לאחר גמר ביצוע הממ"דים יש  . 1
http://www.tel-aviv.gov.il/Sheltering 

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 עצים במגרש ובסביבתו. 6אישור אגף שפ"ע לשימור   . 3
 

 ת דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חווהערה: 
 

 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

 5עמ'   22-1439  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 101הגולן 

 
 

 393חלקה:    6336 גוש:  22-1439 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 31/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0914-101 תיק בניין:
 מ"ר 626 שטח: 202101119 בקשת מידע:

   15/07/2021 תא' מסירת מידע:
 

 קולקר דוד מבקש הבקשה:
 6927108יפו  -, תל אביב  101לן הגו

 קולקר שרה 
 6927108יפו  -, תל אביב  101הגולן 

 
 גרינשפון זויה עורך הבקשה:

 6458723יפו  -, תל אביב  32ריינס 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , שימוש המקום כיום: בהיתר תוספת קומה לקוטג' חד קומתי .1כמות קומות לתוספת: 

 
 נוי מיקום ממ"ד .שי

 
 פרגולה בחצר אחורית .

 
 שינויים בחלוקה פנימית בקומת קרקע  , שינוי בגדרות., 

 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה להריסת בניין קיים במחצית הצפונית למעט הרצפה וחלק מהקירות החיצוניים אשר אחד מהם לאשר 

קומות )קומה שנייה חלקית בתוך גג הרעפים( עבור יח"ד אחת )קוטג'  2חורג מקו הבניין הקדמי והקמת בניין חדש בן 
 בקיר משותף(, כולל ההקלה הבאה:

 
  43.47.7%מעבר לשטחים המותרים לפי תב"ע החלקה על המקום  מ"ר( 11.84) 3.78%הקלה יחסית של  -

)כולל המרת שטח מבנה העזר לשטח עיקרי(. 
 

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנייה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 )ד'( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבנייה . 1
מזרחי )שנבנה ללא היתר( וגדר הקדמית שפולשת לשטח מדרכה בזמן ביצוע  -הריסת הסככה קיימת במרווח צדדי . 2

 עבודות בנייה.
 הקיימים בצד האחורי של המבנה  בזמן ביצוע עבודות בנייה .הריסת הבנייה כולל ממ"ד  . 3
הריסת קירות חיצוניים מעבר למסומן בהיתר לרבות קיר הקדמי שחורג מעבר לקו הבניין מהווה הפרה מהותית  . 4

 של ההיתר ותביא לביטולו.
ם פוגעים בשורשי העצים יש לבנות את הגדר בהתאם לפרט גדר שהוצג בתוכנית ראשית, כאשר כלונסאותיו אינ . 5

 לשימור.
 

דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 6



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

 6עמ'   22-1439  

 

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני הגשת "הצהרת אגרונום/
 ov.il/Treesaviv.g-http://www.telבקישור: 

  
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 אישור סופי של אגף הנכסים שגדר שהגדר בין מגרש הפרט לשצ"פ נבנתה בגבולות המגרש . . 2
 ( במגרש.4ות )"לפח 10עצים בגודל  5קבלת 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.
 עצים במגרש ובסביבתו. 9אישור אגף שפ"ע לשימור   . 5
 

 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.
 
 
 
 

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


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

 7עמ'   22-1577  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 8פטאי יוסף 

 
 

 40חלקה:    6769 גוש:  22-1577 : בקשה מספר
 אביב-רמת שכונה: 20/09/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0989-008 תיק בניין:
 מ"ר 6051 שטח: 202102022 בקשת מידע:

   10/11/2021 תא' מסירת מידע:
 

 אלטמן דרור מבקש הבקשה:
 6997312יפו  -, תל אביב  8 פטאי יוסף

 להט אלטמן הדר 
 6997312יפו  -, תל אביב  8פטאי יוסף 

 
 בלס רוזנר עירית עורך הבקשה:

 4421676, כפר סבא  12הגנה 
 

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

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, מבוקשים שינויים 180.27, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 114.7
 פנימיים: הרחבת דירה בקומה א +תוספת עליית גג , שינויים פנימיים בקומה א', 

 
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה להריסת הדירה הקיימת בקומה א' וגג הרעפים ובנייתה מחדש בצורה מורחבת כולל בניית ממ"ד לאשר 

וגג רעפים חדש עם ניצול חללו ומרפסת גג פתוח בחזית אחורית, מעל המשך קירות ממ"ד ומעטפת חלקית בקומת 
 הקרקע, כהקלה ל:  

 רקע בחזיות צפונית ודרומית;הרחבה דירה בקומה א' בלבד מעל מעטפת חלקית בקומת הק -
 

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

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנייה5
 

 תנאים בהיתר
 ת לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבנייהמסמך "רשימת דרישו . 1
 ₪. 5741.80תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 2

 
 תנאים להתחלת עבודות

ש להוציא לפי ההליך המפורט הצגת רישיון לביצוע כריתה)לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון י
 aviv.gov.il/Trees-http://www.telבאתר העירוני בקישור: 

 
 אים לתעודת גמרנת
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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


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

 8עמ'   22-1577  

 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 9עמ'   22-1443  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 14אלתרמן נתן 

 
 

 924חלקה:    6625 גוש:  22-1443 פר: בקשה מס
 'נאות אפקה ב שכונה: 01/09/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 2123-014 תיק בניין:
 מ"ר 1894 שטח: 202100381 בקשת מידע:

   08/04/2021 תא' מסירת מידע:
 

 התחדשות עירונית בע"מ 14-16 אופק באלתרמן מבקש הבקשה:
 5268102, רמת גן  7דרך בגין מנחם 

 
 רוז'נסקי גדעון עורך הבקשה:

 4537204, הוד השרון  7שז"ר זלמן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1958.87, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 מרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חדר טראפו, ב
 

 דירות גן, מחסני אופניים,  4בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: 
 

 , 60, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 
 

 דות מיזוג אויר, דירות גג, גנרטור, יחי 4על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: 
 

מ'  1.0בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: צובר גז, רמפת ירידה למרתף חניה, רחבת כיבוי אש, זיקת הנאה ברוחב 
 , 2לאורך רחוב אלתרמן, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

 
סה"כ  -מעל קומת קרקע קומות וקומת גג חלקית  6בן  38אגפים מכוח תמ"א  2-פירוט נוסף: בנית בנין חדש המורכב מ

 יח"ד(. 68סה"כ  -דירות בקומות הטיפוסיות  60דירות גג +  4דירות גן,  4יח"ד ) 68קומות. סה"כ  8
 

 מקומות חניה. 99קומות מרתף המכילות  3בנוסף 
 

 בכל הקומות מעליות, חדרי מדרגות וארונות שרות. בקומת הגג פרגולות להצללה ומרפסות גג., 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים16,090.00(: נפח חפירה )מ"ק
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות  32יח"ד באגף(  סה"כ  16אגפים /כניסות בקיר משותף ) 2הריסת בניין קיים המורכב מ בקשה לאת האשר ל

 יח"ד; 68קומות מרתף עבור  3קומות וקומת גג חלקית מעל  7בן  38דיור והקמת בניין מגורים חדש מכוח תמ"א 
 

 כולל ההקלות הבאות:
 

 צורך הקמת דירות בקומת הקרקע .מ' ל 3.10מ' ל  2.30א. הגבהת קומת עמודים מ  
 מ' המותרים.  1.50מ' במקום  1.60ב. הקמת גדר בגבול מגרש מזרחי אחורי הגובל בשצ"פ בגובה  

 מ' המותרים ע"פ תקנות החוק. 1.50מ' במקום  2.00ג. הקמת גדר בגבול מגרש צידי דרומי בגובה  
 מ'. 4.00מ' מעבר לקו בניין של  1.45 ד. הבלטת מרפסות לחזית אחורית מזרחית בשיעור של 

 תנאים למתן היתר
 (4400)מוצג -קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות . 1
 (.4402)מוצג 52קרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות ב . 2
 לנושא שטחים משותפים , זיקות הנאה  ואי סגירת מרפסות בולטות ומקורות 27הגשת תקנה  . 3



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

 10עמ'   22-1443  

 

 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 הנדסה.מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני חניה הנ"ל באישורה של היועצת המשפטית למנהל  . 5
 .           הוצאת היתר הבניה תבוצע רק לאחר קבלת אישור יו"ר הועדה המחוזית ומתכנן המחוז.   6
 

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

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

 ₪. 30384תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
( mode3ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ) לפחות חמישה אחוזים . 4

 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 
 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה. . 5
 2-3068יבה מס' יש 34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 6

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

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

מתאים לביצוע  הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון
 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: 

להוציא לפי ההליך המפורט באתר  הצגת רישיון לביצוע כריתה לפני כריתת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש . 3
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

 הזזת תא בזק מול כניסה לחניון בהתאם לדרישת אגף התנועה. . 4
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
א שטחים משותפים , זיקות הנאה  ואי סגירת מרפסות בולטות לנוש 27רישום בפועל בספר המקרקעין של תקנה  . 2

 ומקורות
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

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

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  13ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים  . 4
 עצים במגרש ובסביבתו. 20אישור אגף שפ"ע לשימור   . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 ט העירוניוכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנ
 

 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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 11עמ'   22-1418  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 1טרומפלדור 

 
 

 14חלקה:    6907 גוש:  22-1418 : בקשה מספר
 אביב-לב תל שכונה: 29/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0084-001 תיק בניין:
 מ"ר 947 שטח: 202100271 בקשת מידע:

   15/03/2021 תא' מסירת מידע:
 

 לוי אורנה מבקש הבקשה:
 9081500, בית זית  28רך הזיתים ד

 לוי יצחק דניאל 
 9081500, בית זית  28דרך הזיתים 

 
 ישפה מתי עורך הבקשה:

 1321148, צפת  48רח יא 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 קומה בה מתבצעת התוספת: קומת גג, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת עמודי בטון וקורות בקומת גג 

 
 הוספת בריכה בקומת הגג כולל חדר מכונות

 
 הוספת מעלון נגיש, תוספת אחרת:  הוספת פרגולה על קומת גג, 

 
, חומר הפרגולה: חומרים קלים, השימוש בתוספת 30בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, שטח פרגולה )מ"ר(: 

 המבוקשת: למגורים, 
 
 
 

 קשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קייםבריכה: קומה: גג, מיקום: גג, העבודות המבו
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הצוות המקצועי. ולדון לאחר בדיקה נוספת שללשוב 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 12עמ'   22-1454  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 13יום טוב  36חבשוש חיים 

 
 

 53חלקה:    7001 גוש:  22-1454 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 04/09/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 95 שטח: 202001493 בקשת מידע:
   24/09/2020 תא' מסירת מידע:

 
 דבש יוסף מבקש הבקשה:

 64396יפו  -, תל אביב  89 דיזנגוף
 

 מסטר דניאל עורך הבקשה:
 6721109יפו  -, תל אביב  9בית עובד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 2510ובמסגרת נפח הבניה המותר עפ"י תכנית  38, אחר: הקמת קומת גג חלקית לפי תמא 1כמות קומות לתוספת: 
, מבוקשים שינויים פנימיים: חיזוק המבנה 40.5: גג, שטח התוספת )מ"ר(: "כרם התימנ, קומה בה מתבצעת התוספת

 4נגד רעידות אדמה, הקמת ממ"דים ושינוים פנימיים., תוספת אחרת: חיזוק בנין קיים הכולל קומה מסחרית עם 
יגון לדירות. . תוספת מ38יח"ד )אחת בכל קומה( כנגד רעידות אדמה לפי תמא  2חנויות ושתי קומות מגורים הכוללות 

"כרם  2510ובמסגרת נפח הבניה המותר עפ"י תכנית  38החלפת גג רעפים ישן בגג בטון והקמת קומת גג חלקית לפי תמא 
התימנים", שימוש המקום כיום: בהיתר הבניין נבנה לפני הקמת המדינה ולא ניתן לאתר את היתר הבניה. הבניין שימש 

 יח"ד, אחת בכל קומה(,  2נויות( ומגורים בקומות העליונות )ח 4לאורך השנים למסחר בקומת הקרקע  )
 

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

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע  2את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין פינתי )לרח' חיים חבשוש ורח' יום טוב( בן לאשר 

 יחידות דיור. 2חנויות ו  4קומות וקומת גג חלקית המכיל:  3כך שיתקבל בניין בן מסחרית, ללא היתר בנייה, 
 

 :38כולל תמריצים מכח תמ"א 
 יחידת דיור אחת -

 
 :אום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תי

 
 תנאים למתן היתר

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

 נערכו שינויים מרחביים
 הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 נדרש אישור רשות הכבאות . 5
 הוצאת היתר הבניה תבוצע רק לאחר קבלת אישור יו"ר הועדה המחוזית ומתכנן המחוז. .6
 

 תנאים בהיתר
 )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע . 1
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 2

 וקבלת הנחיות.
 פירוק גג אסבסט יבוצע בהתאם להנחיות תחנת איכות הסביבה . 3
 ע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית.שלד הבניין יבוצ . 4

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

 שכזו.וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית 
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 יש לפנות את הפלישה/חריגה מהשטח הציבורי באופן מיידי כתנאי לפתיחת הבקשה . 5
 יש לבנות את החדר המחוזק בהתאם לאישור פיקוד העורף . 6
 

 תנאים להתחלת עבודות
חראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי הא . 1

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

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

 שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין א. 
 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 

 
וסיומן עד גמר  202001493שמספרו   24.9.20-המידע מיוםשיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק  . 3

 עבודות הבנייה.
 תידרש זיקת מעבר לטובת מעבר לקולטים בגג. . 4
 סעיפי הנחיות שמ"מ כפי שמופיעים בחוו"ד. 22השלמת  . 5

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

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

 השלמת ביצוע המיגון . 6
ה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנ . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 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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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 18רש"י 

 
 

 61חלקה:    7226 גוש:  22-1729 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 30/10/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0080-018 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 292 שטח: 201900553 בקשת מידע:
   30/04/2019 תא' מסירת מידע:

 
 גרוס סרח שירה בקש הבקשה:מ

 5592534, גני תקווה  34ים המלח 
 

 שנף אורי עורך הבקשה:
 6721917יפו  -, תל אביב  17בית אלפא 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, שטח 1-אחר: משרד במרתף במקום חלל קיים ביעוד חדר הסקה, כעת ללא שימוש., קומה בה מתבצעת התוספת: 
, מבוקשים שינויים פנימיים: ללא שינויים פנימיים, תוספת אחרת: מבוקשת 13.79רד לאחר תוספת )מ"ר(: דירה/מש

 חצר אנגלית עד למפלס המשרד בהקה, שימוש המקום כיום: בהיתר חדר הסקה, 
 

משרד  שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: חדר הסקה, שימוש מבוקש:
, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, 1-לבעלי מקצועות חפשים שאינם מהווים מטרד למגורים, שימוש חורג בקומה מספר: 

 , למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 13.79שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שר את הבקשה לשימוש חורג לצמיתות מחדר הסקה במרתף למשרד, ואישור בדיעבד לחצר אנגלית )מקורה לא .1

 עם סבכה מעל( במרווח הצדדי בצמוד לחדר הסקה. 

 השתתפות בקרן חנייה. -מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן  0.11לאשר פתרון חנייה חלופי להסדר  .2

, הבקשה עומדת בהוראות התב"ע  ובתקנות התכנון והבנייה ולא נפגעת דרך הגישה שכן לדחות את ההתנגדויות .3
 למקלט. להתנגדויות שאינן תכנוניות, יש לפנות לערכאות המתאימות.

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

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

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

 
 נאים לתעודת גמרת

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 



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

 15עמ'   22-1729  

 

 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

 16עמ'   22-1062  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 62שלמה המלך 

 
 

 94חלקה:    6215 גוש:  22-1062 ר: בקשה מספ
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 04/07/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0191-062 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 540 שטח: 202101403 בקשת מידע:
   12/08/2021 תא' מסירת מידע:

 
 כהן יוסי מבקש הבקשה:

 6020119, אור יהודה  1סמטת הגן 
 כהן מרדכי 

 7528539, ראשון לציון  32קרל נטר 
 

 גורליק בלה עורך הבקשה:
 77452, אשדוד  67העצמאות 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

הרשום בהיתר התקף(: גראג', שימוש מבוקש: משרד  שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי
, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום 20.69למקצוע חופשי, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 

 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
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מ"ר הממוקם בקומת עמודים מפולשת למשרד  20-הבקשה לשימוש חורג לצמיתות מגראז' בשטח של כלאשר את  .1

 וביטול מדרגות בעורף הבניין הכולל סגירת פתח קיים בגדר המזרחית.
 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן.  1.17אישור פתרון חלופי להסדר .  2
  

 :יים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכנ
 

 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.145תשלומים כאמור בסעיף תשלום כל ה . 4
 
 ערותה
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. . 1
 ים על פי החוק והתקנות.מילוי תנאי הבקשה להיתר אינם מייתרים אישורים רלוונטיים נוספים/אחרים הנדרש . 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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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 13מסריק  8רייך 

 
 

 166חלקה:    6903 גוש:  22-1326 מספר: בקשה 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 11/08/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0329-008 תיק בניין:
 מ"ר 462 שטח: 202100276 בקשת מידע:

   01/03/2021 תא' מסירת מידע:
 

 רמן עמנואלליב מבקש הבקשה:
 5591254, גני תקווה  8דרך העמק 

 
 פלג עמיר עורך הבקשה:

 65201יפו  -, תל אביב  42מונטיפיורי 
 

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

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

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, 

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

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

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

 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד, שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה,  3קומות המכיל  3הבקשה להריסת בניין מגורים פינתי בן  לאשר את .1

 יח"ד. 11קומות מרתף עבור  3קומות וקומת גג חלקית מעל  5והקמת בניין מגורים חדש בן 
 
ייה מכוח מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע" השתתפות בקרן חנ 0.33לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

 תוכנית ח'.
 

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

 תנאים למתן היתר
ותכנית  4400קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות )מוצג  . 1

 (.4401מאושרת במוצג 
 (.4402)מוצג  52בקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך ה . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 

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

 הגובלים.והנכסים 
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן להיתר . 2
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 3

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

 ₪. 9107.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
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 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.
 ת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה.הגש . 2
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 3

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק  . 4

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 5
 

 

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 6
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesור: העירוני בקיש

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: 

 
 תנאים לתעודת גמר

ובהתאם להנחיות  5821ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן הצגת אישור,  . 1
 המרחביות לנושא זה

הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 2
השלמה המפורטים בבקשה לקבלת בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים 

 תעודת גמר.
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 6

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

 ג.הדירות בקומת הקרקע, כל אחת על כל מפלסיה, מהווה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול 
 עצים במגרש ובסביבתו. 4אישור אגף שפ"ע לשימור  .       7
 

 תף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים הערות: קירות המר
 טיוטת חווה"ד נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה.

 
 ההחלטה התקבלה פה אחד.

  
הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 13בצלאל 

 
 

 68חלקה:    6217 גוש:  22-1525 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 11/09/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0679-013 תיק בניין:
 מ"ר 535 שטח: 202100374 בקשת מידע:

   18/04/2021 תא' מסירת מידע:
 

 עות בע"מישראמיש השק מבקש הבקשה:
 5252243, רמת גן  32תובל 

 
 מושלין אייל קובי עורך הבקשה:

 6579505יפו  -, תל אביב  36נחמני 
 

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

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

 
 , 2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: משרד, כמות חדרי שירותים: 

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

 
 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: בריכה, 

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 20יה: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חנ

 
 
 

, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או 14, גודל: 28.00בריכה: קומה: גג, נפח )מ"ק(: 
 העתקה של צובר קיים

 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים חלקית ומרתף שחיזוקו נדרש כנגד  3הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן  לאשר את .1

קומות  3-קומות גג חלקיות מעל קומת קרקע חלקית ו 2-קומות ו 6רעידות אדמה  והקמת בניין חדש למגורים בן 
 יח"ד, הכולל: 20מרתף, עבור 

 :מקומות ע"י מתקן חניה חצי אוטומטי  5מרתפי חניה, מהם מקומות חניה לרכב פרטי ב 20 בקומות המרתף
 מקום חניה לרכב נכים במרתף 1ופלטות סיבוב מכוניות לצורך יציאה כלי רכב מהמרתפים, 

 מקומות חניה לרכב נכים, חניות אופניים חניות אופנועים, חדר מאגר מים, נישות לתשתיות וחללים טכניים.

 :יח"ד עם ממ"ד  1 -משרד ו 1אשפה, חדר אופניים, נישת גז, חדר אופניים,  מבואת כניסה, חדר בקומת קרקע
 לכל אחד מהם וגינה פרטית מוצמדת במרווח עורפי/צדי.

  יח"ד הכוללות ממ"ד ומרפסות גזוזטרה לכל דירה . 3: בכל קומה 5-1בקומות 

  2יח"ד הכוללת ממ"ד ומרפסת גזוזטרה עורפית,  1: גג חלקית תחתונה 6בקומה 
 יח"ד הכוללת ממ"ד ומרפסת גג קדמית לרבות מצללות. 

  יח"ד הכוללות ממ"ד ומרפסת גג לרבות גרם מדרגות פנימי המוביל לגג עליון. 1: גג חלקית עליונה 7בקומה 

 :מבואה קומתית, חדר מדרגות הכללי של הבניין,  בכל קומות הבניין 
 שותפים .מעלית , מסתורי כביסה לכלל היח"ד, מתקני תשתית מ

 :גג לעיון מוצמד לדירה בקומה עליונה הכולל בריכת שחיה ודק,  על הגג העליון 
 מערכות סולאריות, מעבים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין.



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

 20עמ'   22-1525  

 

 :חצרות משותפות, פיתוח שטח, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש מדרום מערב  בחצר
 ירידה למרתף חניה.  רמפת

 השתתפות בקרן חניה.ום חניה החסר למילוי דרישת התקן ע"י מק 1פתרון חלופי להסדר  .2
 

 תנאים למתן היתר
  

 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402)מוצג  52קנה .הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי ת2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 )ד( לחוק.145. תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 4
 . בטבלת מאזן החניה בנספח תנועה חסרה התייחסות לרכב נכה. דרוש לתקן ולטעון נספח תנועה מתוקן במגרה5

 לאחר הועדה. 1500    
 . נדרש אישור רשות הכבאות6 
 

 ם בהיתרתנאי
 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.
 יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר  . 3
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין . 4
 פירוק גג אסבסט יבוצע בהתאם להנחיות תחנת איכות הסביבה . 5
מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה . 6

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

 
 ₪. 6579תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7

 
 א האשפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנוש . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
 סקר אסבסט: . 1

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

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 

לת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחי . 2
 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.

 כאשר מבוקשת כריתת עץ במגרש שכן: . 3
 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1
 כו'(. אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית ו2

 כאשר קיימים עצים לשימור: 
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה

 
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -שלב ב` )במידת הצורך(  . 4
ר עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימו . 5

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה לפני כריתת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר  . 6

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

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

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

 המרחביות לנושא זה
 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט. . 4
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ל בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפו . 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
 במגרש ובסביבתו.עצים  4אישור אגף שפ"ע לשימור   . 7
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 8

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 יםקירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמני . 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.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 48אוסישקין  47ירמיהו 

 
 

 65חלקה:    6963 גוש:  22-0826 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 24/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0199-047 תיק בניין:
 מ"ר 516 שטח: 201900938 בקשת מידע:

   01/07/2019 תא' מסירת מידע:
 

 קדס פיטר ש הבקשה:מבק
 4674332א, הרצליה 40הקדמה 

 די האוס בע"מ 
 4674332א, הרצליה 40הקדמה 

 
 בר אורין גידי עורך הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
. 1יחוד הדירות בבניין לדירה אחר: הרחבת והעמקת המרתף הקיים לבניין בהיתר, מבוקשים שינויים פנימיים: א

העמקת והרחבת המרתף הקיים. תוספת בריכה במרתף ובגג., תוספת אחרת: חצר מונמכת למערכות בעורף המבנה., 
 שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים ומסחר, 

 
מרתף, שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מסחר בקומת הקרקע וה

, תקופת שימוש חורג: 1-שימוש מבוקש: משרדים בקומת הקרקע ומרתף לשימוש מגורים, שימוש חורג בקומה מספר: 
, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית 209.15לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 

 כמענה לדרישת תקן חניה, 
 
 
 

 מ"ר,  11+26, גודל: 50.00, מיקום: מרתך/גג עליון, נפח )מ"ק(: בריכה: קומה: מרתף/גג עליון
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים1,750.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 12: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 "לשוב ולדון לאחר בחינה נוספת של השירות המשפטי", 16/11/22בהמשך להחלטת הוועדה מתאריך  .1

קומת קרקע  מעל קומות וקומת גג חלקית 3בן תוספות ושינויים בבניין פינתי לשימור לא לאשר את הבקשה ל
 :מהסיבות הבאות 1יח"ד -יח"ד ל 6איחוד , הכוללים מסחרית וקומת מרתף

  
, אזור המתאים לבנייה רוויה מבחינת בצומת רחובות עירונית משמעותית עם חזית מסחריתהבניין ממוקם  א. 

רוחב הרחובות, התשתיות הציבוריות הקיימות והשימושים המסחריים הקיימים בקומת הקרקע ולא מדובר 
המצב הקיים בהיתר  ' במיקום זה אלא את Town Houseעל כן אין לאשר ' באזור של בתים פרטיים. 

 המקורי.
 

הינו שימוש חורג מתכנית אשר לא ניתן לאשר חדר כושר, ספא, בריכה -השימוש המבוקש במרתף עבור  ב. 
ו. לא ניתן לאשר שימוש זה גם לתקופה מוגבלת מאחר ולאחר תום תקופת מבלי שנעשה פרסום עבורלצמיתות 

 ו למצב התואם תכנית. השימוש החורג לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמות
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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 ולדון לבקשת היועצת המשפטית. לשוב

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 15הנביאים 

 
 

 39חלקה:    6951 גוש:  22-0995  בקשה מספר:
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 22/06/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0188-015 תיק בניין:
 מ"ר 482 שטח: 202002143 בקשת מידע:

   20/12/2020 תא' מסירת מידע:
 

 תוח בע"מבר כחול לבן פי מבקש הבקשה:
 6209809יפו  -, תל אביב  111ארלוזורוב 

 טיטאן בניה בע"מ 
 6688402יפו  -, תל אביב  16הרצל 

 
 אלון בן נון עורך הבקשה:

 6578111יפו  -, תל אביב  7שד"ל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה 38, מספר תכנית הרחבה: תמ"א 7: , מספר יח"ד מורחבות7, כמות יח"ד לתוספת: 1.6כמות קומות לתוספת: 

בה מתבצעת התוספת: כל הקומות, מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים בתכנון חלק מהדירות, תוספת אחרת: תוספת 
 מרתף מתחת לדירה אחורית, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 

 
היתר התקף(: מחסן בקומת קרקע, גראז' על פי שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום ב

, למקום יש כניסה 95היתר, שימוש מבוקש: מגורים, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 

 
 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות הבנוי במפלסים מפוצלים הכוללים:  4אשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין מגורים קיים בן ל .1

 
 א. שימוש חורג מהיתר בקומה הקרקע שכלל גראז' ומחסן לשימוש של מגורים לצמיתות.

 נימית, ב. חיזוק מפני רעידות אדמה, תוספת קומת מרתף, שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, תוספת מעלית פ
 אגפי ממ"דים בחזית צדדית מערבית ואחורית צפונית, תוספת אגף מרפסות גזוזטרה בחזית העורפית,  2תוספת      
 תוספת קומה וקומת גג חלקית.     

קומות וקומת גג חלקית מעל קומת  5סה"כ לאחר התוספות והשינויים יתקבל בניין הבנוי במפלסים מפוצלים בן 
 דירות חדשות(. 7דירות קיימות בהיתר +  10) דירות 17מרתף עבור 

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 7לאשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  .2
 

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

 תנאים למתן היתר
 ב בקרת התכן.אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשל . 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
 נדרש אישור רשות הכבאות. . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכות על כל  מתקניהן יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
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פני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת יש לזמן את מהנדס משה ממון ל . 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. 

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

 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 5
 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 ₪. 1,086ועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המי . 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.
אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  הגשת "טופס . 2

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

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

 ג. הדירה בקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול. 
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 29השלמת  . 2

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

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

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירונ
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 128דיזנגוף 

 
 

 79חלקה:    7113 גוש:  22-0839 : בקשה מספר
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 29/05/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד סיווג: 0187-128 תיק בניין:
 מ"ר 472 שטח: 202102536 בקשת מידע:

   10/01/2022 תא' מסירת מידע:
 

 סמו אביתר יצחק מבקש הבקשה:
 6439727יפו  -, תל אביב  128נגוף דיז

 
 מוזס אלדר עורך הבקשה:

 6777016יפו  -, תל אביב  58הרכבת 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , מבוקשים שינויים פנימיים: פיצול דירה לשתי יחידות דיור ללא תוספת שטח, 1כמות יח"ד לתוספת: 

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

 

 14: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ביטול תנאי לתעודת גמר וביטול התחייבות להוצאת היתר , הבקשה מובאת ל20/07/2022הוועדה מ בהתאם להחלטת 

 כמפורט:
 

 ביטול תנאי לתעודת גמר
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה.

 ביטול התחייבות להוצאת היתר:
ן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת וקבלת יש לזמ

 הנחיות.
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יחידות דיור, צפון מזרחית ודרום מזרחית וע"י כך תוספת של  2-הבקשה לפיצול יח"ד בקומה ג' ל לאשר את .1

יחידות  9קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע למשרדים ומסחר בן  3יחידת דיור לבניין מגורים קיים בן  1 
 דיור. העבודה המבוקשת בקומה ג' כוללת:

 ת.שינויים בחלוקת השטחים הפנימי א. 
 הסדרת חדר מחוזק ליחידת הדיור החדשה הצפון מזרחית ב. 
 סגירת מרפסות במרווחי הצד בסגירה קלה. ג. 
פתיחת סגירת מרפסת בחזית קדמית הפונה לרחוב דיזנגוף שנעשתה ללא היתר וסגירתה מחדש בזכוכית  ד. 

 במישור קיר החזית.
 יה קשיחה ביחידת הדיור הדרום מזרחית.  אישור בדיעבד לסגירת חלון בחזית הצד הדרומית בבני ה. 

 
 יחידות דיור. 10סך הכל מספר יחידות הדיור בבניין לאחר הפיצול:  

 
 השתתפות בקרן חנייה -מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן  0.7לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
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:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

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

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

 והנכסים הגובלים.
 יש לבנות את החדר המחוזק בהתאם לאישור פיקוד העורף . 3

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיאב. המרפסות הפתוחות 
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 השלמת ביצוע המיגון . 3
 

 התחייבויות להוצאת היתר
ורת וקבלת יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביק

 הנחיות.
 
 ערותה

ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש ואין 
 בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.

 
 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 
 5שטרוק 

 
 

 126חלקה:    6217 גוש:  22-1035 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 28/06/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0547-005 תיק בניין:
 מ"ר 550 שטח: 201900550 בקשת מידע:

   29/04/2019 תא' מסירת מידע:
 

 אביב בעיר בע"מ מבקש הבקשה:
 5342201, גבעתיים  9צנחנים ה

 
 אתגר ארי עורך הבקשה:

 64734יפו  -, תל אביב  6קפלן אליעזר 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה מתבצעת התוספת: קומת גג, מבוקשים שינויים פנימיים: 4, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 

"ד בדירות הקיימות, תוספת גזוזטראות הוספת מסחסנים וחדר טכני במרתף., תוספת מעלית פנימית, תוספת ממ
 שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 

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

 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת  3את הבקשה לחיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה, שינויים ותוספות בבניין מגורים קיים בן  לאשר

קומות וקומת גג חלקית מעל  4יח"ד. סה"כ לאחר השינויים והתוספות יתקבל בניין בן  8עמודים ומקלט במרתף עבור 
 ות(. יח"ד חדש 5-יח"ד קיימות ו 8יח"ד ) 13קומת קרקע חלקית, עבור 

 
 8במקום  %9. סך מספר יחידות הדיור המבוקש  13כולל ההקלות הבאות: הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 

 המותר על פי תכנית
 

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

 תנאים למתן היתר
 הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.אישור  . 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
 נדרש אישור רשות הכבאות . 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.
 יתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל הה . 3
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 4

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

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 ₪. 12544.00המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  תמורת העצים . 6
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 תנאים להתחלת עבודות
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 1
אים לביצוע הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מת . 2

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 3

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
ידי האחראי לביקורת, מתכנן  הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על . 4

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
הצגת רישיון לביצוע כריתה לפני כריתת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר  . 5

 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 
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא

 מ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה.שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות ש . 2
 סעיפיה. 18על כל  201900550השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 שיועד להעתקה לשטח ציבורי 7ספר הגשת אישור אגף שפ"ע לקליטת עץ מ . 5
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.
 

 הערות
 נו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרשההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואי . 1
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמסומן במפרט הבקשה. . 2
 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 4אלכסנדר ינאי 

 
 

 404חלקה:    6212 גוש:  22-0992 ספר: בקשה מ
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 22/06/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0212-004 תיק בניין:
 מ"ר 544 שטח: 201902285 בקשת מידע:

   30/12/2019 תא' מסירת מידע:
 

 יזמות ובניה בע"מאקו סיטי אס.אל  מבקש הבקשה:
 6789727יפו  -, תל אביב  7האומנים 

 
 גרוסברד לילך עורך הבקשה:

 6522416יפו  -, תל אביב  8אנגל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 883.29קומות מגורים שטח להריסה  4הריסת מבנה קיים הכולל 

 קומות מגורים  5.00הקמת מבנה חדש הכולל: מרתף ,
 ם כוללים: חניההמרתפי

 יח'  2קומת קרקע הכוללת: אולם כניסה,חדר גז,חדר אשפה,מגורים 
 על הגג: קולטי שמש,חדר מדרגות כללי,חדר מכונות מעלית,חדר מכונות מזוג אוויר

 יח'  2מטר,מגורים  1.5בחצר: גינה,שטחים מרוצפים,בגבולות המגרש גדר בגובה 
 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע חלקית הבנוי בקיר משותף עם הבניין    3אשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן ל .1

 , שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה.6הגובל מצפון בכתובת אלכסנדר ינאי 
קומות     5,  בן  6במקומו הקמת בניין מגורים חדש בקיר משותף עם הבניין הגובל מצפון בכתובת אלכסנדר ינאי 

קומות מרתף משותפות עם הבניין בקיר משותף וקומת מרתף  2וקומת גג חלקית, מעל קומת קרקע חלקית ומעל 
 (6עבור הבניין באלכסנדר ינאי  22-0993תחתונה עבור בורות מכפילי החניה )מבוקשת בקשה מקבילה שמספרה 

 יח"ד, הכולל: 19בבניין הנדון מבוקשות סה"כ עבור 
 2-מקומות חנייה המתוכננים במרתפי החנייה המשותפים ל 42מקומות חנייה )מתוך  20 –המרתף  קומות 2-ב -

 חניות אופנועים, מתקנים טכניים ושירות משותפים. 4-חניות לאופניים ו 19חניות נכים,  1המגרשים(, 

ני תשתית פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, מתק –בחצר  -
 וגדרות בגבולות המגרש.

לדחות את ההתנגדות שהוגשה לנושא החדרת עוגני קרקע זמניים שכן, לא מדובר בהקלה אלא ביידוע החלקות  .2
 הגובלות בלבד ולפיכך גם אין הצדקה להתנגדות שהוגשה.

הנדס השלד של וכן, מתקבל הצהרת מ 1בנוסף, ניתן לתכנן עוגני קרקע זמניים בהתאם להוראות תוכנית ע'
 הפרויקט וחישובים סטטיים כנדרש לפי דין וכן בוצעו כל התאומים הנדרשים לנושא זה.

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

 
 תנאים למתן היתר

ותכנית  4400לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות )מוצג  קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן . 1
 (.4401מאושרת במוצג 

 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 6בניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת אלכסנדר ינאי הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור ה . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
ם למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעי . 2
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 והנכסים הגובלים.
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן להיתר . 3
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות , בהתאם  . 4

 רי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע .להנחיות האגרונום המלווה . בשטח הציבו
 ₪. 36447.00תמורת 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

 בקשה לבקרת ביצוע. התקשרות וקליטת
 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.

 
ח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מ . 3

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. . 4
 יש להציג תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 5
א שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנוש . 6

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
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: 
 שיועד להעתקה לשטח ציבורי 13הגשת אישור אגף שפ"ע לקליטת עץ מספר  . 8
 

 תנאים לתעודת גמר
 (404,405, חלקות 6212מגרשים )גוש   2 -רישום זיקת הנאה למעבר ושימוש משותף במרתפי  החניה המשותפים ל  . 1
חוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור ב . 2

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

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

ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 4
 המרחביות לנושא זה

הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 5
צת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת בתקנות עבודת מכון בקרה, והמל

 תעודת גמר.
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 6
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 7

 ם בעקבות העבודות.שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצי
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 8
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 9

 ני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירו
 

 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 
 6אלכסנדר ינאי 

 
 

 405חלקה:    6212 גוש:  22-0993 ספר: בקשה מ
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 22/06/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0212-006 תיק בניין:
 מ"ר 544 שטח: 201902286 בקשת מידע:

   30/12/2019 תא' מסירת מידע:
 

 יזמות ובניה בע"מאקו סיטי אס.אל  מבקש הבקשה:
 6789727יפו  -, תל אביב  7האומנים 

 
 גרוסברד לילך עורך הבקשה:

 6522416יפו  -, תל אביב  8אנגל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 889.34קומות מגורים שטח להריסה  4הריסת מבנה קיים הכולל 

 קומות מגורים  5.00הקמת מבנה חדש הכולל: מרתפים ,
 פים כוללים: חניוןהמרת

 יח'  2קומת קרקע הכוללת: אולם כניסה,חדר גז,חדר אשפה,מגורים 
 על הגג: קולטי שמש,חדר מדרגות כללי,חדר מכונות מעלית,חדר מכונות מזוג אוויר

 יח'  2בחצר: גינה,שטחים מרוצפים,מגורים 
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע חלקית הבנוי בקיר משותף עם הבניין    3אשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן ל .1

 , שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה.4הגובל מדרום בכתובת אלכסנדר ינאי 
קומות     5,  בן  6במקומו הקמת בניין מגורים חדש בקיר משותף עם הבניין הגובל מצפון בכתובת אלכסנדר ינאי 

קומות מרתף משותפות עם הבניין בקיר משותף וקומת מרתף  2וקומת גג חלקית, מעל קומת קרקע חלקית ומעל 
 (4עבור הבניין באלכסנדר ינאי  22-0992תחתונה עבור בורות מכפילי החניה )מבוקשת בקשה מקבילה שמספרה 

 יח"ד, הכולל:  18בבניין הנדון מבוקשות סה"כ עבור 

 2-מקומות חניה המתוכננים במרתפי החניה המשותפים ל 42מקומות חניה )מתוך  20 -ת המרתףקומו 2-ב -
חניות אופנועים, חדר טראפו, מתקנים טכניים ושירות  4-חניות לאופניים ו 19חניות נכים,  1המגרשים(, 

 משותפים.

ים, מתקני תשתית, גדרות פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפ -בחצר -
 המגרשים בזיקת הנאה. 2-בגבולות המגרש, רמפת ירידה למרתף במרווח הצדדי צפוני המשותפת ל

 
מתיתרת, שכן משטח המגרש שבמקרה הנדון ההקלה  100%לא לאשר את ההקלה להגדלת תכסית המרתף ל .2

ובהתאם להוראות  "3,4תף לרובעים ל"קריטריונים לבחינת בקשות לאיחוד חלקות או לבניה בקיר משובהתאם 
 2משטח המגרש יחושב מ 15%תכסית המרתף ופתרון החלחול הנדרש לפי ההנחיות המרחביות של  3תכנית רובע 

 החלקות בקיר משותף יחד והתכנון המוצע בקומות המרתף נעשה בהתאם לכך.
 

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

ותכנית  4400קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות )מוצג  . 1
 (.4401מאושרת במוצג 

 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 )ד( לחוק.145ים כאמור בסעיף תשלום כל התשלומ . 3
 4הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת אלכסנדר ינאי  . 4
 

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

 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן להיתר . 3
 רמת הקרינה בחדר הטראפו תהיה על פי הדין . 4
ורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות , בהתאם דילול נוף וחיתוך ש . 5

 להנחיות האגרונום המלווה . בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע .
 

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

 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
 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.

ייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנ . 3
 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום.         . 4
 יש להציג תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 5
רונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אג . 6

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 7

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

 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.
 (404,405, חלקות 6212מגרשים )גוש   2 -ימוש משותף במרתפי  החניה המשותפים ל רישום זיקת הנאה למעבר וש . 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 

ובהתאם להנחיות  5821, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן הצגת אישור . 4
 המרחביות לנושא זה

הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 5
ם השלמה המפורטים בבקשה לקבלת בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעוני

 תעודת גמר.
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 6
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 7

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

 חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: טיוטת 
 

 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 
 90יהודה הלוי 

 
 

 50חלקה:    7103 גוש:  22-0813 פר: בקשה מס
 אביב-לב תל שכונה: 23/05/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0006-090 תיק בניין:
 מ"ר 623 שטח: 202001210 בקשת מידע:

   12/08/2020 תא' מסירת מידע:
 

 חנסב אברהם מבקש הבקשה:
 6473925יפו  -ביב , תל א 28הארבעה 

 
 פרדו יניב עורך הבקשה:

 6655516יפו  -, תל אביב  117הרצל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1380.72, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 , במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה

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

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

 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, אחר: מזגנים, 

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 61בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 

 
 

 18: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, אשר הוחרג אף בהתאם להנחיות מנכ"לית מינהל 70מגרש נשוא הבקשה נמצא ב"אזור לשימור מקומי" בתמ"א ה

,  20.11.22תכנון בסביבת תחנות מטרו שהתפרסמו באתר המינהל ביום  –התכנון ויו"ר ועדות מחוזיות מרכז ותל אביב 
 ולא חלות עליו ההגבלות להכנת תכניות. 

 
ם למפורט לעיל ובהמשך לחו"ד יועצת המשפטית ומאחר ומדובר במגרש בתחום "אזור לשימור מקומי בהתא .1

הריסת בניין שחיזוקו נדרש מפני רעידת אדמה, הבנוי בקיר משותף עם הבניין ", לאשר את הבקשה ל70בתמ"א 
ין בקיר משותף עם בנימצפון, כך שיתקבל  במגרש השכן והקמתו מחדש בקיר משותף עם הבניין במגרש הסמוך

קומות מרתף, עבור סה"כ  3קומות, קומת גג חלקית המכיל משרד בקומת הקרקע מעל  6הבניין הסמוך מצפון בן 
 יחידות דיור. 29

 
 כמפורט: 38כולל תוספות מכח תמ"א         

 תוספת קומת גג חלקית. .א
 קומות מורחבות כלפי ההיתר המקורי  3.5תוספת שטחים  בהיקף של  .ב

 מ"ר עבור כל דירה קיימת בהיתר  13הוספת שטח של 

 מ'. 5.00-מ' ואחורי ל 3.00 -צמצום קווי בניין צדיים ל .ג
 38יח"ד בהתאם לתנאים המגבילים בבנייה חדשה מכח תמ"א  17תוספת  .ד

 
 כולל ההקלות הבאות:

 פטור מתכנון מרפסות שירות. .א
 הקמת בריכת שחייה בקומת הגג. .ב

  7103" גוש 0טחים טכניים, חדר אשפה וחדר גז משותפים בזיקת הנאה עם המגרש השכן בקו "מרתפים, ש .ג
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 51חלקה         

 מ'. 2.00הבלטת מרפסות אחוריות עד  .ד
 

לדחות את ההתנגדויות לעניין: הקמת עוגנים, הקטנת קווי בניין, מחסור בחניות ופגיעה במגרשים השכנים, שכן  .2
 דת בתכניות, הנחיות ותקנים החלים באזור.הבקשה נבחנה והיא עומ

 

 38מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח תמ"א  0.27לאשר פתרון חלופי להסדר  .3
 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים 500אשר בו וברצועה ברוחב  8מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 

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

 
 תנאים למתן היתר

, בשל תכנון חנייה וחללים משותפים לשתי 92הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך ביהודה הלוי  . 1
 החלקות.

 קרת התכן.אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב ב . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 הוצאת היתר הבניה תבוצע רק לאחר קבלת אישור יו"ר הועדה המחוזית ומתכנן המחוז. . 6
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ₪. 6144.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 2
 גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי  . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 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.
 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 מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 3
 בסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה.הגשת סקר אסבסט של סוקר אס . 4

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

 

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

 
 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 

 ד. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול
 
 

 תצ"ר בטאבורישום סופי של ה . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 בשביל הפינוי. 3%יש להציג שיפוע מקסימלי של  . 5
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 16ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 אביב.-אביב ומתכנן מחוז תל-מחוז תליו"ר ולדון לאחר קבלת חוות דעת  לשוב

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 92יהודה הלוי 

 
 

 51חלקה:    7103 גוש:  22-0887 פר: בקשה מס
 אביב-לב תל שכונה: 02/06/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0006-090 תיק בניין:
 מ"ר 620 שטח: 202001209 בקשת מידע:

   12/08/2020 תא' מסירת מידע:
 

 חביבי מרים מבקש הבקשה:
 6939545יפו  -ביב , תל א 11רב אשי 

 
 פרדו יניב עורך הבקשה:

 6655516יפו  -, תל אביב  117הרצל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1422.44, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 , במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה

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

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

 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, אחר: מזגנים, 

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 31בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 

 
 

 19: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

, אשר הוחרג אף בהתאם להנחיות מנכ"לית מנהל 70המגרש נשוא הבקשה נמצא ב"אזור לשימור מקומי" בתמ"א 
,  20.11.22תכנון בסביבת תחנות מטרו שהתפרסמו באתר המינהל ביום  –התכנון ויו"ר ועדות מחוזיות מרכז ותל אביב 

 ולא חלות עליו ההגבלות להכנת תכניות. 

 

למפורט לעיל ובהמשך לחו"ד יועצת המשפטית ומאחר ומדובר במגרש בתחום "אזור לשימור מקומי בהתאם  .1
הריסת בניין שחיזוקו נדרש מפני רעידת אדמה, הבנוי בקיר משותף עם הבניין ", לאשר את הבקשה ל70בתמ"א 

בקיר משותף עם  בנייןמצפון, כך שיתקבל  במגרש השכן והקמתו מחדש בקיר משותף עם הבניין במגרש הסמוך
קומות מרתף, עבור סה"כ  3קומות, קומת גג חלקית המכיל משרד בקומת הקרקע מעל  6הבניין הסמוך מדרום בן 

 יחידות דיור. 29

 
 כמפורט: 38כולל תוספות מכח תמ"א         

 תוספת קומת גג חלקית. .א
 קומות מורחבות כלפי ההיתר המקורי. 3.5תוספת שטחים  בהיקף של  .ב

 מ"ר עבור כל דירה קיימת בהיתר. 13ספת שטח של הו

 מ'. 5.00-מ' ואחורי ל 3.00 -צמצום קווי בניין צדיים ל .ג
 .38יח"ד בהתאם לתנאים המגבילים בבנייה חדשה מכח תמ"א  17תוספת  .ד

 
 כולל ההקלות הבאות:

 פטור מתכנון מרפסות שירות. .א
 ב.   הקמת בריכת שחייה בקומת הגג.

  7103" גוש 0ם, שטחים טכניים, חדר אשפה וחדר גז משותפים בזיקת הנאה עם המגרש השכן בקו "ג.    מרתפי
 .50חלקה        



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

 38עמ'   22-0887  

 

 מ'. 2.00ד.   הבלטת מרפסות אחוריות עד 
 

 38מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח תמ"א  2.12לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים. 500אשר בו וברצועה ברוחב  8באזור חניה מס'  מכיוון שהנכס מצוי

לדחות את ההתנגדויות לעניין: הקמת עוגנים, הקטנת קווי בניין, מחסור בחניות ופגיעה במגרשים השכנים, שכן  .3
 הבקשה נבחנה והיא עומדת בתכניות, הנחיות והתקנים החלים באזור.

 
 :, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין

 
 תנאים למתן היתר

, בשל תכנון חנייה וחללים משותפים לשתי 92הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך ביהודה הלוי  . 1
 החלקות.

 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 2
 (.4402בר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בד . 3
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 הוצאת היתר הבניה תבוצע רק לאחר קבלת אישור יו"ר הועדה המחוזית ומתכנן המחוז. . 6
 

 תנאים בהיתר
 ודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עב . 1
 ₪. 6144.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 2
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 3

 שפ"ע. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף
 

 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.
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה.- . 2

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

 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 3
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 4

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

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: 

 
 רתנאים לתעודת גמ

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

 לפיצול 
 ד. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול

 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 בשביל הפינוי. 3%להציג שיפוע מקסימלי של יש  . 5

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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 אביב.-אביב ומתכנן מחוז תל-ולדון לאחר קבלת חוות דעת יו"ר מחוז תל לשוב
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 3קורדובה 

 
 

 83חלקה:    6214 גוש:  22-1462 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 04/09/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0263-003 תיק בניין:
 מ"ר 482 שטח: 202001180 בקשת מידע:

   29/07/2020 תא' מסירת מידע:
 

 איי ג'י פיתוח בע"מ 4י ב.ס.ט גורד מבקש הבקשה:
 6097200, יקום  1יקום 

 
 מושלין אייל קובי עורך הבקשה:

 6579505יפו  -, תל אביב  36נחמני 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1320.31, שטח הריסה )מ"ר(: 6מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

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

 
 , 3בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: משרד, כמות חדרי שירותים: 

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

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

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 21מרוצפים, כמות מקומות חניה:  בחצר: גינה, שטחים

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות מעל מרתף שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה,  4ת הבקשה להריסת בניין קיים למגורים, בן .  לאשר א1

 2קומות וקומת גג חלקית עם משרד לבעלי מקצוע חופשיים בקומת הקרקע, מעל  6והקמת בניין מגורים חדש בן 
 יח"ד. 18קומות מרתף, עבור סה"כ 

 
 ת החנייה הנדרשים לפי התקן.מקומו 4.7לאשר השתתפות בקרן חנייה עבור  .2
 

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

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

 והנכסים.
שרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה מ . 2

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

 

 ₪. 10522תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
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 תנאים להתחלת עבודות
העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/ . 1

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבנייה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות שבשטחם  7אושרה כריתה של עץ מספר  . 2

 ן כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:נמצא העץ הוצאת רישיו
 . רישיון כריתה לעץ1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2

 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -לשלב ב' )במידת הצורך(  . 3
קיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל )אם בעל ההיתר יפ . 4

 ייגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 5

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

 

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: 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו פי תקנה  . 3

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לשימוש כל בעלי הדירות במבנה.
 פתוחות לא תסגרנה בכל צורה שהיא.ב. המרפסות ה

 

)ז'(  6.5כנדרש לפי סעיף  5821הצגת אישור ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 4
 א' ובהתאם להנחיות המרחביות לנושא.3616בהוראות תכנית 

 ( במגרש.4ות )"לפח 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 6

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
ה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפ . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 44דיין משה 

 
 

 39חלקה:    6131 גוש:  22-0950 : בקשה מספר
 נוה ברבור, כפר שלם מ שכונה: 14/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים סיווג: 0758-044 תיק בניין:
 מ"ר 2214.1 שטח: 202101583 בקשת מידע:

   10/10/2021 תא' מסירת מידע:
 

 לויבנימין  מבקש הבקשה:
 6765369יפו  -, תל אביב  44דיין משה 

 שטיינר תמר 
 6765369יפו  -, תל אביב  44דיין משה 

 עוזרי דן 
 6765369יפו  -, תל אביב  44דיין משה 

 
 אטלסוב אליסה עורך הבקשה:

 66044יפו  -, תל אביב  25הקונגרס 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 ש לבניין קיים, אחר: תוספת מרפסות שמ

 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 דירות בחזית הצפונית דרומית והמערבית של בניין )אגף(  49לאשר את הבקשה לתוספת מרפסות מקורות עבור .  1

 קומות הפונה לרחוב דרך דיין משה בחזית המערבית. 8בן  קיים     
 ת הדירו 49( מתוך 14%דירות ) 7 -לאשר כל המרפסות בצורה אחידה לכל דירה ובכל גובה הבניין )האגף( כאשר ל.  2

 שלא משתתפות בהיתר לא תהיה גישה למרפסות.       
 לאשר ההקלות הבאות לשיפור התכנון ועיצוב הבניין:.  3
 

 מ'    15מ' מעבר לקו הבניין הקדמי של  2 -הבלטת גזוזטרות בהבלטה של לא יותר מ   - 
 המותר למשה דיין.      

 ר תכנון.משטח המגרש לצורך שיפו 6%תוספת שטח למרפסות עד    - 
 
 לקבל טענות המתנגדים בעניין הבטחת יציבות הבניין וביצוע שיפוצים של חזיתות. 4

 הבניין והסרת כל הליקויים.    
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן . 1
 גרימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים -אי . 2
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 3
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 4
5 . 
6       . 

 )ד( לחוק.145ל התשלומים כאמור בסעיף תשלום כ
 התחייבות המבקשים ועורך הבקשה לביצוע שיפוצים בכל חזיתות הבניין.

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
הדירות שלא  49( מתוך 14%דירות ) 7 -לכל דירה ובכל גובה הבניין )האגף( כאשר ל המרפסות יבנו בצורה אחידה . 2

 משתתפות בהיתר לא תהיה גישה למרפסות.
 

 תנאים לתעודת גמר
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ביצוע שיפוץ הבניין והסרת כל הליקויים בכל החזיתות לפי הנחיות מרחביות הדרישות שנמסרו ע"י הפיקוח על  . 1
 הבנייה. 

 תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש . 2
 

 הערה
 ההיתר אינה בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 36ששת הימים 

 
 

 377חלקה:    6146 גוש:  20-1239 ר: בקשה מספ
 נוה חן שכונה: 06/09/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 29בניה חדשה/בניין רב קומות )מעל  סיווג: 4146-036 תיק בניין:
 מ"ר 9931 שטח: 201801480 בקשת מידע:

   04/09/2019 תא' מסירת מידע:
 

 גבאי יזום וביצוע בע"מ מבקש הבקשה:
 6744316יפו  -, תל אביב  65אלון יגאל 

 
 דאובר עדו עורך הבקשה:

 6816806יפו  -, תל אביב  6שלבים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 6591.7, שטח הריסה )מ"ר(: 37מספר קומות להריסה: 

 
 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חניון, חדרים טכניים, מחסנים, חדרי אשפה., 

 
 מת הקרקע: אולם כניסה, אחר: חדרי עגלות, בקו

 
 , 200, כמות יח"ד מבוקשות: 16בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: חדרי יציאה, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

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

 

 22: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בתנאים  3, המלצת אגף הנכסים  וצוות תכנון מזרח, לאשר תיקון תנאי מס' 23.12.2020בהמשך להחלטת הוועדה מיום 

 למתן היתר בנייה ולקבוע בתנאים נוספים כדלקמן:
 

 תנאי לקבלת היתר הבניה: 
 יה.חתימה על הסכם פיתוח ואחזקה של כלל השטחים הפתוחים מול אגף הכנסות מבני .1

 לקת התכנון באגף תב"ע. חוקבלת אישור אדריכל העיר ומ 57הצגת מיקום חלופי לבית הכנסת במגרש  .2
 

 תנאי בהיתר:
פינוי בפועל של השטחים המיועדים לדרכים לרבות רחוב מוצא, שטחי הציבור הפתוחים והאזורים לבנייני ציבור  .1

יפו מצ"ב תשריט הפינויים בהתאם לכתב -ת"א ורישום שטחי הציבור וזיקות הנאה לציבור ע"ש עיריית
 ההתחייבות שנחתם באגף הנכסים.

 .חודשים מיום קבלת ההיתר או תחילת עבודות, המוקדם מבניהם 8אשור אגף נכסים להריסה בפועל תוך  .2
 קבלת אישור מח' הפיקוח על הבניה לביצוע הפינוי של השטחים המיועדים לדרכים לרבות רחוב מוצא, שטחי .3

  .הציבור הפתוחים והאזורים לבנייני ציבור
 .57הקמת בית כנסת חלופי במגרש  .4
חתימה על הסכם תחזוקת השטחים בזיקת הנאה והשטחים המשותפים באישור צוות התכנון, אגף הכנסות  .5

  ומשרד אדריכל העיר.
 

 תנאי לתחילת עבודות:
הפרויקט לאגף הנכסים כתנאי לקבלת רישיון עבודה הצגת דו"ח פינויים מכל אדם וחפץ במקרקעי העירייה ו .1

 להריסה חפירה ודיפון, הקמת המרתפים והמגורים. 
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קבלת אישור מח' הפיקוח על הבניה להשלמת ביצוע הפינוי של השטחים המיועדים לדרכים לרבות רחוב מוצא,  .2
 שטחי הציבור הפתוחים והאזורים לבנייני ציבור.

 חודשים מיום קבלת ההיתר או תחילת עבודות, המוקדם מבניהם. 8בפועל תוך אשור אגף נכסים להריסה  .3
 

 תנאי לתעודת גמר:
אישור מה"ע ואגף נכסי העירייה להשלמת הפינויים בפועל והריסת המבנים בתחום מקרקעי העירייה מכל אדם  .1

מה מלאה לשלביות (, התא1)2646או חפץ, בהתאם לשלב א' כפי שנקבע בתכנית העיצוב האדריכלי תא/תעא/
 שאושרה בידי מה"ע ולהסכמים שנוסחו בין היזם לאגף נכסי העירייה. 

 בפועל. 57.    הקמת מבנה בית הכנסת הזמני במגרש 2
 לא יוצגו היתרי בניה  1,2,3,4.    תחזוקה בפועל של שטחי זיקת ההנאה בשלב א'. במידה ובשלב האכלוס של בניינים 3

 מ"ר שנקבע     10,000( , יידרש פיתוח ותחזוקה של כלל השטח בשטח של 3962שה )תא/מק/הכלולים בתב"ע החד       
 כזיקת הנאה בהתאם לתכנית העיצוב.       

 יפו בהתאם לתב"ע התקפה.-.    רישום כל השטחים הציבוריים וזיקות ההנאה ע"ש עיריית ת"א4
  2646מ"ר ע"פ תב"ע  1500-בכל מקרה לא יפחת ממ"ר ו 3,200.    בשלב א' שטח זיקת הנאה שיימסר יעמוד על 5
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 11: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לאחר קיום פגישה אצל יו"ר ועדת המשנה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 22: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 22/06/2022מתאריך  2-22-0011מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לאחר בדיקה נוספת של הצוות המקצועי. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 23/12/2020מתאריך  2-20-0027מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 העיצוב. אשר תיקון תכניתל .1

 .2646לפי הוראות תכנית  62לאשר פינוי והריסת המבנים הקיימים בתחום מגרש בניה  .2

לאשר סלילת דרך חדשה לשדרות ששת הימים המובילה למגרש, מכיוון דרום מרחוב מוצא והמשך דרך ששת  .3
 הימים לכיוון צפון.

יח"ד מעל קומת עמודים  200אגפים עבור סה"כ  4 -כב מהמור 62לאשר הקמת בניין מגורים חדש במגרש  .4
 קומות. 3אגפים טיפוסיים בני  2 -קומות ו 16אגפים טיפוסיים בני  2מפולשת. 

 לאשר את ההקלות הבאות לצורך ניצול מקסימלי של זכויות בנייה לשיפור התכנון: .5
הנאה למעבר הדדי לכלי רכב ע"י רישום זיקת  58+62בניית מרתף חניה שישרת את שני המגרשים  .א

 המגרשים. 2והולכי רגל בין 
 קומות מעל קומת העמודים המפולשת. 16הקומות המותרות סה"כ  12-קומות מעל ל 4הוספת  .ב
יח"ד( כאשר שטח  5) 20%יח"ד המותרות, בשיעור של עד  195-הגדלת מספר יחידות הדיור מעבר ל .ג

 יח"ד. 200מ"ר, סה"כ  80-ממוצע ליח"ד לא יפחת מ
מ' מעבר לקו הבניין  2הבלטת גזוזטרות לחזית הקדמית/ האחורית לרחוב ששת הימים בשיעור של עד  .ד

 מהמרווח המותר. 33%המותר המהווה 
 

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

 תנאים למתן היתר
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 אישור סופי של אגף הנכסים . 1
 אישור מחלקת תיאום הנדסי לסלילת דרך חדשה. . 2
אישור מה"ע ואגף נכסי העירייה להשלמת הפינויים בפועל מכל אדם או חפץ, בהתאם לשלב א' כפי שנקבע בתכנית  . 3

חו בין היזם (, התאמה מלאה לשלביות שאושרה בידי מה"ע ולהסכמים שנוס1)2646העיצוב האדריכלי תא/תעא/
 לאגף נכסי העירייה )רצ"ב(. 

 הסכם לתחזוקת שטחי זיקות ההנאה והשטחים המשותפים באישור צוות תכנון.
   

 חתימה על הסכם פיתוח ואחזקה של השטחים הפתוחים מול אגף הכנסות מבנייה. . 4
באופן פרטני לכל קבוצת עצים . יש להגיש את אישורו של אגרונום אגף שפ"ע למיפרט ההעתקה והשימור , שייכתב  . 5

לשם כך יש לטעון אל מערכת רישוי מקוון מיפרט העתקה ושימור , שייכתב באופן פרטני לכל קבוצת עצים ועליו 
 חתימתו של אגרונום אגף שפ"ע .

צים יש להגיש את אישור מחלקת הפרוייקטים באגף שיפור פני עיר )שפ"ע( לתכנית הפיתוח, בכל הנוגע לשתילת הע . 6
החדשים בתחום הפרויקט ובשטחים העירוניים סביבו. לשם כך יש לטעון אל מערכת רישוי מקוון סריקה של 

 תכנית הפיתוח ועליה חתימת מחלקת הפרוייקטים באגף שפ"ע.
 

 תנאים בהיתר
 רישום זיקת הנאה למעבר הדדי לכלי רכב והולכי רגל בין המגרשים.  . 1

 
 

 המגרשים. 2-ה וביצוע עבודות בנייה לפי היתר בנייה בו זמנית בהתחל . 2
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים והנכסים הגובלים. . 3
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 4
 המעליות המותקנות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים. . 5
ר הבנייה יש לתאם עם אגף שפ"ע  מיקום ציבורי להעתקת העצים . ההעתקה תבוצע על ידי לאחר קבלת הית . 6

 המבקש ועל חשבונו ובליווי אגרונום  מטעמו בכל שלבי ההעתקה .
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור  יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות , בהתאם  . 7

 המלווה . בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע . להנחיות האגרונום המטפל
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה על פי דין. . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי כל נזק שייגרם  . 1

 מותו.והחזרת המצב לקד
 .57אישור אגף תנ"ע והנכסים להקמה בפועל של בית הכנסת הזמני במגרש  . 2

  
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 3

 לתחילת עבודות או מייד לאחר מכן.
 רה משטח המגש לפני כניסה לביצוע, יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאו . 4

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 אישור אדריכל העיר ואגף שפ"ע לתכנית הפיתוח לרבות פרטי גמר ונטיעות. . 5
 הריסה ופינוי של כל המבנים בתחום המסומן "פינויים שלב א' "בנספח הפינויים . . 6
יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי אישור כתב מינוי של אגרונום מומחה מורשה משרד החקלאות , המלווה את   .7

 עבודות ההריסה / דיפון / חפירה / בנייה / פיתוח / גידור, מטעמו של המבקש ועל חשבונו .
 

 תנאים לאיכלוס
גרש ובתחום השצ"פ ובהתאם להסכמים הרלוונטיים שיחתמו ביצוע בפועל של השטחים הפתוחים בתחום המ . 1

 לפיתוח ואחזקה והנחיות אדריכל העיר ואגף שפ"ע.
יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי אישור רכז עצים באגף שפ"ע כי כפיצוי נופי תמורת העצים המיועדים לכריתה  . 2

 במגרשים 
 

ת פעולות ההכנה לעצים/דיפון/חפירה/קידוח/בניה /פיתוח אגרונום מורשה על ידי משרד החקלאות ילווה א . 3
שיבוצעו באזור העצים לשימור , על פי מיפרט האגרונום , להבטחת יציבותם ותקינותם . במקרים של חשש 

ליציבות עצים , באחריות האגרונום להפעיל קונסטרוקטור כדי לייצבם .  יש להגיש את אישורו של האגרונום 
/ אישור איכלוס / תעודת  4לא נפגעו בעקבות העבודות. אישור זה הינו תנאי לקבלת  טופס  המלווה לכך שהעצים

 גמר .
 

 
 התחייבויות להוצאת היתר

 רישום זיקת הנאה למעבר הדדי לכלי רכב והולכי רגל בין המגרשים.  . 1
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 תפעול ותחזוקה שוטפת של מתקניה החניה ומעלית רכב. . 2
ישום השטחים המשותפים בבניין ובמגרש, שתי קומות מרתף לא כולל שטחים מוצמדים לדירות וחניה פרטית, ר . 3

חצר פנימית, מקלטים, מבואות, חדרי המדרגות וחדרים טכניים, הגג העליון, מעברים משותפים כשימוש משותף 
 לכל דיירי הבניין וירשם כרכוש משותף בעת רישום בית משותף

 המגרשים. 2-ביצוע עבודות בנייה בו זמנית בהתחלה ו . 4
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 34ששת הימים 

 
 

 377חלקה:    6146 גוש:  20-1240 ר: בקשה מספ
 נוה חן שכונה: 06/09/2020 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/מרתפים סיווג: 4102-041 תיק בניין:
 מ"ר 2769 שטח: 201801385 בקשת מידע:

   08/08/2018 תא' מסירת מידע:
 

 גבאי יזום וביצוע בע"מ מבקש הבקשה:
 6744316יפו  -יב , תל אב 65אלון יגאל 

 
 דאובר עדו עורך הבקשה:

 6816806יפו  -, תל אביב  6שלבים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 355.82, שטח הריסה )מ"ר(: 9מספר קומות להריסה: 

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, חדרי עזר, 

 
 

 23: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בתנאים  3, המלצת אגף הנכסים  וצוות תכנון מזרח, לאשר תיקון תנאי מס' 23.12.2020בהמשך להחלטת הוועדה מיום 

 למתן היתר בנייה ולקבוע בתנאים נוספים כדלקמן:
 

 תנאי לקבלת היתר הבניה: 
 יה.חתימה על הסכם פיתוח ואחזקה של כלל השטחים הפתוחים מול אגף הכנסות מבני .1
 וקבלת אישור אדריכל העיר ומחלקת התכנון באגף תב"ע.  57הצגת מיקום חלופי לבית הכנסת במגרש  .2
 

 תנאי בהיתר:
פינוי בפועל של השטחים המיועדים לדרכים לרבות רחוב מוצא, שטחי הציבור הפתוחים והאזורים לבנייני ציבור  .1

יפו מצ"ב תשריט הפינויים בהתאם לכתב -ת"א ורישום שטחי הציבור וזיקות הנאה לציבור ע"ש עיריית
 ההתחייבות שנחתם באגף הנכסים.

 חודשים מיום קבלת ההיתר או תחילת עבודות, המוקדם מבניהם. 8אשור אגף נכסים להריסה בפועל תוך  .2

 קבלת אישור מח' הפיקוח על הבניה לביצוע הפינוי של השטחים המיועדים לדרכים לרבות רחוב מוצא, שטחי .3
 הציבור הפתוחים והאזורים לבנייני ציבור. 

 .57הקמת בית כנסת חלופי במגרש  .4

חתימה על הסכם תחזוקת השטחים בזיקת הנאה והשטחים המשותפים באישור צוות התכנון, אגף הכנסות  .5
  ומשרד אדריכל העיר.

 
 תנאי לתחילת עבודות:

הפרויקט לאגף הנכסים כתנאי לקבלת רישיון עבודה הצגת דו"ח פינויים מכל אדם וחפץ במקרקעי העירייה ו .1
 להריסה חפירה ודיפון, הקמת המרתפים והמגורים. 

קבלת אישור מח' הפיקוח על הבניה להשלמת ביצוע הפינוי של השטחים המיועדים לדרכים לרבות רחוב מוצא,  .2
 שטחי הציבור הפתוחים והאזורים לבנייני ציבור.

 חודשים מיום קבלת ההיתר או תחילת עבודות, המוקדם מבניהם. 8בפועל תוך אשור אגף נכסים להריסה  .3
 

 תנאי לתעודת גמר:
אישור מה"ע ואגף נכסי העירייה להשלמת הפינויים בפועל והריסת המבנים בתחום מקרקעי העירייה מכל אדם  .1

מה מלאה לשלביות (, התא1)2646או חפץ, בהתאם לשלב א' כפי שנקבע בתכנית העיצוב האדריכלי תא/תעא/
 שאושרה בידי מה"ע ולהסכמים שנוסחו בין היזם לאגף נכסי העירייה. 
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 בפועל. 57.    הקמת מבנה בית הכנסת הזמני במגרש 2
 לא יוצגו היתרי בניה  1,2,3,4.    תחזוקה בפועל של שטחי זיקת ההנאה בשלב א'. במידה ובשלב האכלוס של בניינים 3

 מ"ר שנקבע     10,000( , יידרש פיתוח ותחזוקה של כלל השטח בשטח של 3962שה )תא/מק/הכלולים בתב"ע החד       
 כזיקת הנאה בהתאם לתכנית העיצוב.       

 יפו בהתאם לתב"ע התקפה.-.    רישום כל השטחים הציבוריים וזיקות ההנאה ע"ש עיריית ת"א4
  2646מ"ר ע"פ תב"ע  1500-בכל מקרה לא יפחת ממ"ר ו 3,200.    בשלב א' שטח זיקת הנאה שיימסר יעמוד על 5
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 12: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לאחר קיום ישיבה אצל יו"ר ועדת המשנה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 23: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 22/06/2022מתאריך  2-22-0011מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לאחר בדיקה נוספת של הצוות המקצועי. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 23/12/2020מתאריך  2-20-0027מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 העיצוב. אשר תיקון תכניתל .1

 : 2646לפי הוראות תכנית  58לאשר את הבקשה למגרש בנייה מס'  .2

 .2646לפי הוראות תכנית  58לפינוי והריסת המבנים הקיימים בתחום מגרש בניה  .א

לסלילת דרך חדשה לשדרות ששת הימים המובילה למגרש, מכיוון דרום מרחוב מוצא והמשך דרך ששת  .ב
 ון צפון.הימים לכיו

והוגשה לכך  62קומות מרתף לחניה המחוברות למרתף המבוקש בחלקה הסמוכה במגרש מס'  2לבניית  .ג
 .20-1239בקשה מקבילה מס' 

ע"י רישום זיקת הנאה למעבר הדדי לכלי רכב  58+62בניית מרתף חניה שישרת את שני המגרשים לאשר הקלה ל .3
 המגרשים. 2והולכי רגל בין 

 
:דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל 

 
 תנאים למתן היתר

 .2664אישור אגף הנכסים על סקר ביצוע פינויים בשלבים לפי הוראות התכנית  . 1
בורי פתוח ואזורים לבנייני ציבור פינוי והריסת כל המבנים המצויים בכל השטחים המיועדים לדרכים, לשטח צי . 2

 בהתאם לכתב התחייבות לפני הוצאת ההיתר.
 מילוי כל הנחיות מכון רישוי ואישורו הסופי לפני הוצאת ההיתר. . 3
 אישור מחלקת תיאום הנדסי לסלילת דרך חדשה. . 4
 י.אישור אדריכל העיר וצוות תכנון מזרח  לפיתוח ודפנות המגרש עם המרחב הציבור . 5
 חתימה על הסכם פיתוח ואחזקה של השטחים הפתוחים מול אגף הכנסות מבנייה. . 6
 

 תנאים בהיתר
 רישום זיקת הנאה למעבר הדדי לכלי רכב והולכי רגל בין המגרשים. . 1
 המגרשים. 2-התחלה וביצוע עבודות בנייה לפי היתר בנייה בו זמנית ב . 2
 צעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים והנכסים הגובלים.נקיטת כל האמ . 3
בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי כל נזק שייגרם  . 4
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 והחזרת המצב לקדמותו.
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 5
 ת יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים.המעליות המותקנו . 6
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה על פי דין. . 7
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור  יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות , בהתאם  . 8

 להנחיות האגרונום המטפל המלווה . בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע .
אחר קבלת היתר הבנייה יש לתאם עם אגף שפ"ע  מיקום ציבורי להעתקת העצים . ההעתקה תבוצע על ידי ל . 9

 המבקש ועל חשבונו ובליווי אגרונום  מטעמו בכל שלבי ההעתקה .
 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 ינויים.הריסה ופינוי של כל המבנים בתחום המסומן "פינויים שלב א'" בנספח הפ . 1
 

 תנאים לאיכלוס/תעודת גמר
ביצוע בפועל של השטחים הפתוחים בתחום המגרש ובתחום השצ"פ ובהתאם להסכמים הרלוונטיים שיחתמו  . 1

 לפיתוח ואחזקה והנחיות אדריכל העיר ואגף שפ"ע.
יפון/חפירה/קידוח/בניה /פיתוח אגרונום מורשה על ידי משרד החקלאות ילווה את פעולות ההכנה לעצים/ד . 2

שיבוצעו באזור העצים לשימור , על פי מיפרט האגרונום , להבטחת יציבותם ותקינותם . במקרים של חשש 
ליציבות עצים , באחריות האגרונום להפעיל קונסטרוקטור כדי לייצבם .  יש להגיש את אישורו של האגרונום 

/ אישור איכלוס / תעודת  4ות. אישור זה הינו תנאי לקבלת  טופס המלווה לכך שהעצים לא נפגעו בעקבות העבוד
 גמר .

יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי אישור רכז עצים באגף שפ"ע כי כפיצוי נופי תמורת העצים המיועדים לכריתה  . 3
יח'   187וכם לפחות  ש"ח , מת  467,461( , בערך של   4לפחות ) "  10עצים מאוקלמים בגודל   668במגרשים נשתלו  

 במגרשים . עצים שלא ניתן לשתול במגרשים ישתלו בשטח ציבורי בתיאום עם אגף שפ"ע .
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 רישום זיקת הנאה למעבר הדדי לכלי רכב והולכי רגל בין המגרשים. . 1
רתף לא כולל שטחים מוצמדים לדירות וחניה פרטית, חצר רישום השטחים המשותפים בבניין ובמגרש, שתי קומות מ . 2

פנימית, מקלטים, מבואות, חדרי המדרגות וחדרים טכניים, הגג העליון, מעברים משותפים כשימוש משותף לכל דיירי 
 הבניין וירשם כרכוש משותף בעת רישום בית משותף

 המגרשים. 2-התחלה וביצוע עבודות בנייה בו זמנית ב . 3
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 14הרטוב 

 
 

 231חלקה:    6135 גוש:  22-0970 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 20/06/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 1089-014 תיק בניין:
 מ"ר 496 שטח: 202200355 בקשת מידע:

   14/03/2022 תא' מסירת מידע:
 

 דואק אבי מבקש הבקשה:
 5344721תיים , גבע 33המגדל 

 
 שפר עמנואל מיכל עורך הבקשה:

 6345718יפו  -, תל אביב  25רופין 
 

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

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: מחסן ומשרד, 

 
 הקרקע: אחר: דירה,  בקומת

 
 על הגג: חדרי יציאה, 

 
 , 0.88בחצר: שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

 
 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים891.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 שר את הבקשה כפי שהוגשה, שכן:לא ניתן לא

 
 .3מ"ר לדירה בניגוד להוראות תכנית ג' 40שטח חדרי היציאה לגג עולה על  א.
 . 3חלק מחדר יציאה לגג מתוכנן ללא נסיגה עד מעקה הגג חריגה זו מהווה סטייה ניכרת לפי תכנית ג' ב.
 .1הוראות תכנית ע'בקומת המרתף מבוקש משרד ללא כניסה מתוך דירת המגורים בניגוד ל ג.
 מ"ר ליחידה בניגוד לתקנות התכנון והבנייה. 12מ"ר לדירה ומממוצע של  14-שטח המרפסות חורג מ ד.
 הבקשה לא אושרה ע"י אדריכל מכון רישוי בתחנות גנים ונוף ואצירת אשפה.  ה.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

אחד.ההחלטה התקבלה פה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 2אמזלג 

 
 

 28חלקה:    7112 גוש:  22-0988 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 22/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/בריכת שחיה סיווג: 0162-002 תיק בניין:
 מ"ר 419 שטח: 202101383 בקשת מידע:

   09/08/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ארעד הגליל השקעות בע"מ מבקש הבקשה:
 6688106יפו  - , תל אביב 3רוטשילד 

 
 שמלצמן עמי עורך הבקשה:

 6802334יפו  -, תל אביב  6שמעון בן עזאי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
אחר: אין תוספת קומות מגורים, מבוקשים שינויים פנימיים: שינוי בחלוקת השטחים בין דירות ללא שינוי בשטחים. 

מיות וחדרים רטובים. עדכוני חזיתות. הפיכת גקוזי לבריכה. שינוי במפלסי רצפת שינויי תכנון לרבות הזזת מדרגות פני
 מרתף, 

 
 
 

מ"ר, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות  12, גודל: 11.50בריכה: קומה: גג, מיקום: מרפסת גג, נפח )מ"ק(: 
 הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות דיור  7קומות ועליית גג הכולל  3בבניין מגורים בן  2020-1030הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  לאשר את .1

  קומות מרתף ללא תוספת שטח וללא שינוי במס' יחידות הדיור, הכוללים: 2מעל 

 .בקומת המרתף העליונה שינוים פנימיים הכוללים הוספת ממ"ד ושינוי בקונטור המרתף בקיר הדרומי 

  מכפילי חניה דו  3 -מקומות חניה ו 2בקומת המרתף התחתונה שינויים פנימיים והוספת מכפיל חניה סה"כ
 חניון. הנמכת רצפת המרתף למכפילי החניה ומעלית רכב.

 .בכל הקומות העליונות שינויים פנימיים ושינויים בחזיתות ובמיקום הפתחים 

 חזיתות ובמיקום הפתחים בעליית הגג, שינויים פנימיים ושינויים ב 

 להקמת בריכה שחייה במקום ג'קוזי על מרפסת הגג.לאשר את ההקלה  .2
 

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

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

 תנאים בהיתר
כלשהי במקרקעי יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות 

 העירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית תל אביב, על פי כל דין.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 תשלום דמי שימוש בגין המרפסות החורגות.

 הסדרת התשלום תתבצע מול אגף הנכסים.
 

 תנאים לתעודת גמר
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 את הסכמת אגף הנכסים. יש לקבל
 

 הערות
 ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה. . 1
 לרבות תוקפו. 2020-1030ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר היתר מס'  . 2
 

 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.
 
 
 
 



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

 56עמ'   22-1032  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 12אנסקי 

 
 

 224חלקה:    6986 גוש:  22-1032 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 28/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3656-012 תיק בניין:
 מ"ר 498 שטח: 202100911 בקשת מידע:

   21/06/2021 תא' מסירת מידע:
 

 אמינוב יהודה מבקש הבקשה:
 6680250יפו  -, תל אביב  12 אנסקי

 אמינוב רויטל 
 6680250יפו  -, תל אביב  12אנסקי 

 
 מידד אמנון עורך הבקשה:

 6993439יפו  -, תל אביב  78צה"ל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
התוספת: שניה, , קומה בה מתבצעת 2230, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 

 כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: שיפור מיגון, 
 

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

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

 

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
באגף הצפון מערבי )כולל שיפור מיגון ( מעבר  הבקשה לשינויים והרחבת הדירה בקומה השנייהא לאשר את ל . 1

 הקמת חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מהדירה, שכן:  לקונטור דירת השכן בקומת הקרקע ו
 

ר למותר והבקשה והחלק היחסי בחדר המדרגות( מעב התכנון מהווה הגדלת שטח עיקרי )כולל שיפור מיגון -
 הוגשה ללא התייחסות לזה וללא חישוב שטחים מפורט בהתאם לנקבע בתקנות התכנית. 

הרחבה המוצעת בחלקה מעבר לקונטור דירת השכן מעל העמודים לצידה ולאחור והתכנון גורם לצמצום רוחב  -
ל סימון שבילים מעבר משותף לגישה לבניין בשטח החצר המשותפת  ולא הוצג פתרון לפיתוח השטח כול

 מ' ( ביגוד להוראות התכנית.     1.10משותפים ברוחב מקובל ) שלא יקטן מ 
נערכה בצורה שלא מאפשרת בחינה מרחבית : ללא סימון קווי הבניין המותרים כמקובל, ללא הצגת שטח הדירה  -

ללא מתן פתרון אוורור בהתאם לנקבע בתקנות התכנית )כולל החלק היחסי בחדר המדרגות ושטח שיפור מיגון(, 
 לכל השטחים בדירה.   

 
לקבל את טענת המתנגדים  שכן מדובר בהרחבה מעבר לקונטור דירת השכן שגורמת לצמצום רוחב מעבר משותף  . 2

ולדחות שאר הטענות שכן אין  בחצר לגישה לבניין ולא ניתן פתרון חלופי בעניין כפי שנקבע בתקנות התכנית 
  מטרד ממשי למתנגדים.

 
 הערה: ממצאי הבדיקה נמסרו לעורך הבקשה ולמבקש. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 22צונזר  8החזיון 

 
 

 213חלקה:    6986 גוש:  22-1535 ה מספר: בקש
 קרית שלום שכונה: 11/09/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3651-022 תיק בניין:
 מ"ר 516 שטח: 202001792 בקשת מידע:

   19/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 יעקובוב זלמן מבקש הבקשה:
 6683856יפו  -, תל אביב  22צונזר 

 יעקובוב ברנו 
 6683856יפו  -, תל אביב  22צונזר 

 יעקובוב ישראל 
 6683856יפו  -, תל אביב  22צונזר 

 
 מידד אמנון עורך הבקשה:

 6993439יפו  -, תל אביב  78צה"ל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה מתבצעת התוספת: קומת קרקע וקומה שניה, 2230נית הרחבה: , מספר תכ2מספר יח"ד מורחבות: 

 מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימים ותוספת ממ"דים, 
 

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

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 27ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
דירות באגף הצפון מערבי והקמתן מחדש )אחת מעל השנייה( בצורה מורחבת כולל  2קשה להריסת לאשר את הב

ממ"ד  ובניית חדר יציאה לגג עבור הדירה העליונה עם פרגולות מעל מרפסות גג סמוכות, פיתוח שטח המגרש כולל 
 גידור סביב דירות באגף בגבול המגרש, 

 
 כולל ההקלות הבאות:

 משטח המגרש לצורך שיפור תכנון.  6%גרת תוספת יחסית במס -
 הקלה מהטיפוס לשם שיפור תכנון ומימוש מלוא הזכויות.  -
מ' לפתוח עד גבול המגרש  2.70בנייה בקיר ללא פתחים בחריגה מקו הבניין הצדדי המותר שמשאירה מרחק של  -

 והנ"ל לצורך התאמה עיצובית למאושר באגף השכן.  
 

 :תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום 
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 3

 . תשלום אגרות והיטלים.4
  

 תנאים בהיתר
 של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(''  . 1
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 פתרון ההצללה במרפסת הגג יהיה בהתאמה לחומרי הגמר ולמאפיינים האדריכליים של המבנה הקיים. . 2
 שיפוץ הבניין להנחת דעת חברת שמ''מ. . 3
 ביצוע הרחבות באופן רציף מלמטה כלפי מעלה. . 4
 שומם כיחידה אחת שלא ניתן לפצל לספרי מקרקעין.יהצמדת חדר יציאה לגג לדירה בקומה העליונה ור . 5
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 6

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 1152תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7
 

 אים להתחלת עבודותתנ
הריסת כל הבניה החורגת הקיימת בסביבת המגרש הכוללת בין היתר גדרות, מחסנים, סככות, וחלקם אף פולש  . 1

מתחום המגרש, היה והכל/ או חלק מהמוזכר לעיל, כפי שמופיע במפת המדידה, שייך לבעלי דירות אחרים, יש 
 חריגה וכן לסמן את הבעלות עליהם בתכנית הראשית.לצרף תצהיר על שייכות הבניה ה

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

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 טרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינ
 

 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

 59עמ'   20-0997  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 13הקונגרס 

 
 

 45חלקה:    6947 גוש:  20-0997  בקשה מספר:
 נוה שאנן שכונה: 19/07/2020 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0032-013 תיק בניין:
 מ"ר 397 שטח: 201802267 בקשת מידע:

   05/12/2018 תא' מסירת מידע:
 

 אביב גורקן יזמות נדל"ן בע"מ תל 52רחוב וולפסון  מבקש הבקשה:
 6604214יפו  -, תל אביב  52וולפסון 

 
 יסקי שאול עורך הבקשה:

 6514302יפו  -, תל אביב  3אחוזת בית 
 

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

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, 

 
 , 1אשפה, אחר: מסחר, כמות חנויות: בקומת הקרקע: חדר 

 
 , 21, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: חנויות, כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: קולטי שמש, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

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

 
 ים ממ"ד: כןגן ילדים: קי

 

 28: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בגין הוספת הקלה שפורסמה לתוספת קומה אחת  25/11/2020 -מ  2-20-0024בהחלטת הוועדה מספר  2עדכן סעיף ל

מעבר למספר הקומות המותר בתב"ע שנדרשת למימוש זכויות מותרות ותואמת את הנקבע בתקנות ולמקובל באזור אך 
 .25/11/2020-הושמטה בהחלטת הוועדה המקורית מ

 
חד.ההחלטה התקבלה פה א

 
 

 40: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מ'  0.4-קומות במקום קומה אחת(, העמקתו בכ 2אשר שינויים במרתף הכוללים תוספת קומה נוספת במרתף )ל

לתנאים המפורטים בהחלטת הוועדה המקורית  והוספת מאגרי מים וזאת בהתאם לדרישת כיבוי ומי אביבים ובכפוף
.25/11/2020-מ
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 25ההחלטה : החלטה מספר 
 25/11/2020מתאריך  2-20-0024מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 , למגורים עם מסחר בקומת הקרקע 38והקמת בניין חדש מכוח תמ"א  את הבקשה להריסת בניין קייםלאשר    .1

 יחידות דיור )מתוכן דירה אחת על הגג(. 21קומות וקומת גג חלקית, עם סך הכול   6בחזית לרחוב, בן    

 .38לאשר את הפרסום לתוספת קומה אחת ותוספת יחידות דיור כחלק מתמריצי תמ"א  .1

 לאשר את ההקלות הבאות: .2
מקו הבניין האחורי המותר ובהתאם לנקבע בתקנות ובמדיניות  10%בנייה של קיר עם פתחים בחריגה של  -

 הוועדה באזור.
 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה רגילה וניוד זכויות בין הקומות עבור תכנון מיטבי. -
המותר ובהתאם לנקבע בתקנות עבור שיפור רווחת מהמרווח האחורי  40%הבלטת מרפסות לאחור עד  -

 הדיירים.
 .משטח המגרש ובהתאם לנקבע בתקנות עבור שיפור התכנון 6%תוספת  -
 .משטח המגרש ובהתאם לנקבע בתקנות עבור הסדרת מעלית 5%תוספת  -
 משטח המגרש ובהתאם לנקבע בתקנות עבור תוספת קומה אחת. 2.5%תוספת  -

מקומות חנייה החסרים על פי התקן בהתאם להמלצת תחנת תנועה וחנייה  9.8רן חנייה עבור לאשר השתתפות בק .3
 במכון הרישוי.

תכנית ח' מכיוון שקיים גישה לכלי רכב למגרש  לא לאשר את ההקלה שפורסמה להפחתת תקן החנייה כלפי .4
ומות החנייה החסרים על ידי ובהתאם להמלצת תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי ניתן לתת פתרון חלופי למק

 השתתפות בקרן חנייה.
 

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

 תנאים למתן היתר
 סימון ברור של התחום המיועד לזיקת הנאה במרווח הקדמי. . 1
 עדכון המפרט בהתאם.מילוי דרישות מכון הרישוי ו . 2
הגשת תכנית נוספת ובה יסומנו השטחים המשותפים בצבע )למשל סגול/ירוק/חום( לצורך רישום הערה לפי תקנה  . 3

 לתקנות המקרקעין. 27
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 הגשת התחייבות מהמבקש לרישום שטחים משותפים בפנקס המקרקעין.

 
 ת דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשהטיוטת חווהערה: 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 19בן עטר  50שלמה 

 
 

 66חלקה:    7052 גוש:  22-1369 ה מספר: בקש
 גבעת הרצל, אזור המלא שכונה: 16/08/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0414-050 תיק בניין:
 מ"ר 984 שטח: 201901423 בקשת מידע:

   18/09/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ת''א בע''מ 50סלמה  מבקש הבקשה:
 6721034יפו  -, תל אביב  8שטיבל 

 
 גולדנברג יובל עורך הבקשה:

 67778יפו  -, תל אביב  7ריב"ל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1636.22, שטח הריסה )מ"ר(: 2מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניות,  במרתפים: מרתף

 
 , 6, כמות חדרי שירותים: 6בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, כמות חנויות: 

 
 , 29, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: חנויות, כמות קומות מגורים: 

 
 לי, על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כל

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 40בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: איוורור חניון, כמות מקומות חניה: 

 
יחידות לשירותים פיננסיים ואחרים, העבודות המבוקשות  2פירוט נוסף: בקומה ראשונה מעל מסחר בחזית לשלמה 

 של צובר קייםבהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה 
 

 29ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם מסחר בקומת הקרקע,  7הריסת המבנה הקיים והקמת בניין חדש למגורים בן הבקשה ל לאשר את .1

 29שירותים פיננסיים ומגורים בקומה השנייה ומגורים בשאר הקומות העליונות, מעל קומת המרתף, עבור 
 יחידות דיור.

 
 לאשר את ההקלות הבאות: .2

 בור מימוש זכויות ותכנון מיטבי.עמקו הבניין הצדדי המותר  10%חריגה של עד  .א
 

מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן וזאת בהתאם להמלצת בוחנת תנועה   2.3לאשר פתרון חלופי להסדר   .3
 וחנייה במכון הרישוי.

 
מ' לתחום הרחוב מאחר והתכנון של המרפסות  1.2לדחות את ההתנגדויות שהוגשו לנושא הבלטת מרפסות עד  .4

מרוחב המדרכה המתוכננת )העתידית(  לאורך  1/3גבול המגרש הצדדי ולתחום רחוב בן עטר ברוחב של  בנסיגה מ
 הרחוב תואם את הנקבע בתקנות , בתכנית העיצוב ובאישור של אגף הנכסים. 

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  הצגת טופס . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 נדרש אישור רשות הכבאות . 5
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 תנאים בהיתר
 ב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשל . 1
 יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף. . 2
 מילוי דרישות אגף הנכסים. . 3
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. . 1
 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 
 מורשה. העבודה והוטמן באתר

 
 תנאים לתעודת גמר

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
השפ"פ יפותח עם גן לרווחת הציבור )תרשם זיקת הנאה לציבור( ויכיל שביל הליכה, פינת ישיבה,  3271על פי תב"ע  . 2

מעבר פתוח מרח' שלמה לרח' הש"ך. ביצוע בפועל של השפ"פ ע"פ נספח העיצוב לשביעות רחבה וגינון. ישמר קשר ו
 רצון מה"ע , יהווה תנאי למתן היתר אכלוס

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 3
 אינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר ה

 
 התחייבויות להוצאת היתר

הגשת התחייבות חתומה של בעל ההיתר, לרשום כל השטחים המשותפים בבניין ולרבות חדר המדרגות הכללי, הגג 
העליון , המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, כרכוש משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות, 

לתקנות מקרקעין  27ו השטחים המשותפים יצבעו בצבע רקע שונה והצגת רישום הערה לפי תקנה הגשת מפרט נוסף שב
 לפני קבלת תעודת גמר.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 


