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 פרוטוקול החלטות

 11:00שעה:  21/12/2022תאריך:  2-22-0022ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 יפו –תל אביב  69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 11:00הישיבה נפתחה בשעה: 

יו"ר הוועדה המקומית, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, חן -דורון ספירבנוכחות החברים: 
 אריאלי, חן קראוס, ליאור שפשירא, ענת בן לוי לזרוב

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

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

 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
המהות הבקש  

 מס'
 דף

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

1 

 2001מטרופוליס )פ.א.א.(  10אלתרמן נתן  2123-010 22-0869 2
 יזמות אורבנית בע"מ

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

4 

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  בע"מ 10בן שלום במינץ  10נץ בנימין מי 2151-010 22-1204 3
38 

7 

תוספות בניה/תוספות בניה  נייר הניה 2יוניצ'מן  2100-002 22-1093 4
 שונות )כולל קומת קרקע(

9 

שימוש חורג/שימוש חורג  בן חיים ויקטור א24הברזל  א0902-024 22-1100 5
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 ין עם ערוב שימושיםאו בני

10 

תוספות בניה/תוספת בניה או  כהן צבי 102אשכול לוי  2106-102 22-1192 6
 קומות )לא בק"ק(

12 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  אהרונוביץ דניאל 23פתחיה מרגנשבורג  0829-023 22-1246 7
 מ'( 13גבוה )עד 

14 

בניה/תוספות בניה תוספות  ויסברגר רן 17הפרסה  0901-017 22-1247 8
 שונות )כולל קומת קרקע(

16 

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  יינוס אריה 24אליהו מפרארה  0837-024 22-0277 9
38 

18 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  אברמסון יותם ב8הררי  2009-008 22-1136 10
 תכנית הרחבה

21 

 22 ן דירה/קוטג'בניה חדשה/בניי דר רן 47הגולן  0914-047 22-1298 11
שינויים/שינוי ללא תוספת  הקומה הרביעית בע"מ 70אחד העם  0011-070 22-0895 12

 שטח/חזית
24 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  מזרחי יהושע א4בית לחם   22-0958 13
 מ'( 13)מעל 

25 

חברת המגרש המוצלח בע"מ  4בלפור  0016-004 22-1862 14
 בפירוק מרצון

יה/תוספות בניה תוספות בנ
 שונות )כולל קומת קרקע(

26 

בזל תל אביב התחדשות  27בזל  0195-027 22-1517 15
 עירונית בע"מ

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

28 

תוספות בניה/תוספות בניה  שר שלום רות 4אהבת ציון  1095-004 18-0873 16
 שונות )כולל קומת קרקע(

30 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  צוק איתן בע"מ 9עובדיה הנביא  0196-091 22-1564 17
 38תמ"א 

32 

שימוש חורג/שימוש חורג  אבוחצירא דבורה איב 2קויפמן יחזקאל  3489-002 22-1156 18
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

34 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  "מזוהר איילות בע 11סמולנסקין  0098-011 22-1292 19
 38תמ"א 

35 

תוספות בניה/תוספות בניה  סגל שרית 42גאולה  0112-042 18-0641 20
 שונות )כולל קומת קרקע(

37 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  יפת נעמי 39יהודה המכבי  0494-050 22-1615 21
 38תמ"א 

39 

ותיירות ישראל פרימה מלונות  75אלנבי  0004-075 22-1645 22
 בע"מ 1977

תוספות בניה/תוספת בניה לפי 
 38תמ"א 

41 

 43תוספות בניה/תוספת בניה לפי  צדיק שיר 32בצרון  0758-149 22-1114 23



 

 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
המהות הבקש  

 מס'
 דף

 תכנית הרחבה
תוספות בניה/תוספת בניה או  נאמן אורן 6יניב  0759-011 22-1177 24

 קומות )לא בק"ק(
44 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  טאובר אפרים אברהםש 10עודד  1051-010 22-1215 25
 תכנית הרחבה

46 

המכון הלאומי  -עמותה  89שדה יצחק  0533-087 22-1704 26
 לשיקום נפגעי ראש

תוספות בניה/תוספות בניה 
 שונות )כולל קומת קרקע(

48 

תוספת בניה לפי /תוספות בניה בע"מ 38אפ  66מעפילי אגוז  א42מעפילי אגוז  א4176-042 22-1716 27
 38תמ"א 

50 

תוספות בניה/תוספות בניה  ולנסי ישי 44גוש עציון  0540-042 22-1671 28
 שונות )כולל קומת קרקע(

52 

א.ר.י מאי נכסים והשקעות  52הרכבת  0041-037 22-0953 29
 בנדלן בע''מ

 54 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון

בניה חדשה/בניין מגורים לא  עמיתשומוביץ  23הראב"ע  3503-023 22-1057 30
 מ'( 13גבוה )עד 

55 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  הבית במקור חיים בע"מ 64מקור חיים  3505-064 22-1075 31
 מ'( 13גבוה )עד 

57 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  ש.א.מ השקעות ונדל"ן בע"מ 47חובות הלבבות  3502-047 22-1429 32
 מ'( 13גבוה )עד 

59 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  ( בע"מ2019עומר אלפא ק.פ. ) 24הקונגרס  0032-024 22-1389 33
 מ'( 13)מעל 

61 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  בע"מ 18מרחבים בסומקן  18סומקן  3775-018 22-1006 34
 38תמ"א 

63 

יין מגורים גבוה בניה חדשה/בנ צ.מ.ח המרמן בע"מ 14נס לגויים  3072-014 22-1036 35
 מ'( 13)מעל 

64 

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  צ.מ.ח המרמן בע"מ 1 3969 3072-018 22-1037 36
 קומות מסחריות

66 

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  צ.מ.ח המרמן בע"מ 1 3969 3072-018 22-1038 37
 קומות מסחריות

68 

עדכון בדבר צוות התנגדויות   0    38
ועדת  -חן אריאלי בראשות 

 4.12.22 2-22-0022משנה 

70 

 
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 ייה רשאית לקבל החלטה שונה. לעת פרסום ההחלטות להלן, לא ידוע עדין אם הוגשה או תוגש בקשה לדיון במלוזו תה

 .הוועדה
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 פרוטוקול החלטות

 11:00שעה:  21/12/2022תאריך:  2-22-0022ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
תל  69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו –אביב 
 

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

 המשנה לתכנון ובניה
לא נכח בדיון בבקשה ברחוב 

 12מינץ 
מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 

 יו"ר מועצת העיר
 

קשות לא נכח בדיון בב חבר מועצה רועי אלקבץ 
 6, יניב 89ביצחק שדה 

לא נכחה בדיון בבקשה  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
 24ברחוב הקונגרס 

לא נכחה בדיון בבקשה  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
 10ברחוב עודד 

 ע"י ענת בן לוי לזרוב סגנית ראש העיריה מיטל להבי 
  

 
קשה לא נכחה בדיון בב סגנית ראש העירייה חן קראוס 

 24ברחוב  הקונגרס 
  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:

    
    נעדרו ה"ה:

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

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

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

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מהנדסת רישוי בכירה אינג' פרידה פיירשטיין 
  מהנדסת רישוי בכירה אלנה דוידזון 
 ע"י מ"מ הילה גל מהנדס רישוי בכיר אדר' שמעון ברנשטיין 
  מהנדס רישוי בכיר אינג' מאיר טטרו 
  מהנדסת רישוי בכירה נג' יבגניה פלוטקיןאי 
  מזכיר ועדת בניין עיר עו"ד פרדי בן צור 
    

  מנהל מחלקת רישוי בניה אדר' מאיר אלואיל נעדרו:
  מבקר העירייה עו"ד חיה הורוביץ 
  מנהל הרשות לאיכות הסביבה משה בלסנהיים 
  מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה נחמה עמירב 
    
  מרכזת הועדה עו"ד שרון אלזסר רכז הועדה:מ
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  ע. בכירה למרכזת הועדה לימור קנדיל 
  ע. מרכזת הועדה וקלדנית הועדה רחלי קריספל 
 
 



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

 1עמ'   22-0597  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 5יד המעביר 

 
 

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

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

   31/03/2020 תא' מסירת מידע:
 

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

 
 לריה חורש עורך הבקשה:

 5120260, בני ברק  15כנרת 
 

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

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

 סגירת קומת עמודים לרבות תוספת יח"ד ומתקנים טכניים
 

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

 קומות מעל בקיים,  2.65תוספת 
 

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

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

 

 1: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים,  8, בבניין מגורים קיים בן 38לאשר את הבקשה עבור שינויים ותוספות בניה מכוח תמ"א 

 יח"ד, הכוללים: 48

   מרתפים נפרדים. 2הסדרת 

 .הרחבת הדירות הקיימות בבניין ותוספת ממ"ד ומרפסת שמש לדירות הנ"ל 

  הרחבה ושינויים בקומת הקרקע 

  דירות גן כ"א עם ממ"ד, הסדרת לובי, חדר עגלות ואופניים, חדר אשפה , חדר גז  3מילוי קומת עמודים ותוספת
 וחדר חשמל.

 .הוספת קירות לחיזוק בהיקף הבניין הקיים 

  יח"ד.  12, סה"כ 65%קומות וקומה חלקית על הגג בשיעור של  2תוספת 

 פניים לחיבור בין יד המעביר ממזרח למערב לכיוון גינת פרנקפורט. מתן זיקת הנאה עבור הולכי רגל ורוכבי או 
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ'.  7.00מ' מעבר לקו הבניין של  1.47הבלטת מרפסות לחזית קדמית מזרחית ב  .1

 מ'. 8.00מ' מעבר לקו בניין מותר של  2.00הבלטת מרפסות  לחזית אחורית צפונית ב  .2
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ₪. 10330מגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים ב . 4
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש. בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול בעצים המלווה  . 5

 את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 

 תנאים להתחלת עבודות
רוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פ . 1

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
ד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להורי . 2

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
חום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בת . 4

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

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

 באתר האינטרנט העירוני.בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים 
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
רישום בפועל בספר המקרקעין זיקת הנאה לטובת הציבור , רוכבי אופניים והולכי רגל הכל שעות היממה. ורישום  . 2

 שטחים משותפים. 
  שמופיעים בחו"ד.השלמת כל סעיפי ההנחיות כפי  . 3

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

 ית מאושרת מראש.פיתוח החצר לפי תוכנ -
 פרוק שטחי רצוף בחצר וביצוע חדשים לפי פרט מאושר.-
 .R4בחומר העומד בדרישות התקן האירופאי  20תיקון בטונים לפי מפרט מס'  -
 פרוק טיח קיים וביצוע טיח חדש גמר חלק סרגל שני כוונים עם מייקים ושליכטה צבעונית גמישה לרבות רשת  -

 ע"ג  סדקים ובמפגש  בין סוגי חומרים. מגולוונת עמידה בשיתוך   
 לרבות מדה אטום וריצוף חדש. 74תיקון מרפסות פתוחות לפי מפרט מס'  -
 פרוק כל החוטים והצינורות ע"ג קירות חוץ והתקנתם בתשתית תת קרקעית ובתוך הבניין. )בזק, כבלים, גז,  -
 חשמל, מזוג אויר, דודי שמש  וכו'(.  
 מיקרון. 180חלקי המתכת הפונים לחוץ וצביעתם בצבע פוליאורטני  תיקון ושיחזור של כל-
 פרוק כל החלונות.  -

 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

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

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

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

 
 לבקשת הצוות המקצועי.ימי עבודה,  30ולדון תוך לשוב 
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 12ן אלתרמן נת 10אלתרמן נתן 

 
 

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

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

   22/12/2020 תא' מסירת מידע:
 

 יזמות אורבנית בע"מ 2001מטרופוליס )פ.א.א.(  :מבקש הבקשה
 5120261, בני ברק  30ששת הימים 

 
 תשובה יואב עורך הבקשה:

 6342111יפו  -ב, תל אביב 21פינסקר 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 2513.6(: , שטח הריסה )מ"ר7מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

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

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

 
 

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

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

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

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

 ה של צובר קיים, העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתק14,130.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 2: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ולהוסיף את התנאים  2, ו 1תנאים מספר לבטל  07/09/2022מתאריך  2-22-0016בהמשך להחלטת הוועדה מספר 

 הבאים התואמים למסלול בקרת תכן עירונית:
 

 תנאים לקבלת היתר:

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

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

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

 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402)מוצג  52מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה .הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים 2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
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קומות  7.65יח"ד ) 66קומות מרתף עבור  2קומות וקומת גג חלקית מעל  7בן  38ולאשר הקמת בניין חדש מכוח תמ"א 
 ר הרחבת המדרכה;מ' בחזית קדמית מערבית לאלתרמן עבו 1.00סה"כ( עם זיקת הנאה ברוחב של 

 
 כולל ההקלות הבאות:

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  

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

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

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

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

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

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 1
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

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

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

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

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

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

לא ניתן לשחרר היתר הנדון ללא היתר לבקשה לשינויים לגבי רמפה ומעברים בזיקת הנאה במרתף עם הבניין  . 1
 6-8הסמוך באלתרמן 

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 10מינץ בנימין 

 
 

 707חלקה:    6636 גוש:  22-1204 ספר: בקשה מ
 יוסף-הדר שכונה: 25/07/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 2151-010 תיק בניין:
 מ"ר 1590 שטח: 202000557 בקשת מידע:

   21/05/2020 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 10בן שלום במינץ  מבקש הבקשה:
 6356606יפו  -, תל אביב  4נוביץ אהרו

 
 כהנא טלי עורך הבקשה:

 52512, רמת גן  1תע"ש 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1056.27, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 במרתפים: מספר מרתפים, 

 
 ה, חדר אשפה, בקומת הקרקע: אולם כניס

 
 בקומות: קומה מפולשת, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד(  12קומות מעל קומת עמודים חלקית מעל קומת מרתף )עבור  3הריסת בניין קיים בן שר את הבקשה ללא .1

 .יח"ד 29סה"כ  קומות מרתף, 2קומות וקומת גג חלקית מעל  7א בן 3/38והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 
 כולל ההקלות הבאות: 
 דירות.מ' לצורך הקמת  3.10מ' ל  2.30הגבהת קומת העמודים מ  א. 
חלקות סמוכות מדרום מספר  2ו ל  707מספר  6636דונה בגוש מרתף משותף בזיקת הנאה לחלקה הנ הקמת ב. 

 .14 ברחוב מינץ 705ומספר  12ברחבו מינץ  706
 

 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים המפורטים בהמשך; 
 
 מ' בין הבניין הנדון  9.00נותר מרחק של מעל  ,קו הבנייןלדחות את ההתנגדות שהוגשה שכן לאחר אישור .   2

 המתנגד. בנוסף, הבקשה עברה הליך ארוך של תיאום תכנון מול צוות התכנון ובשיתוף דיירי הרחוב לבניין       
 ורוב המבנים  הרחוב לצורך קבלת תכנון אחיד לרחוב לצמצום רמפות יצירת זיקות הנאה ושטחים ירוקים.       

הבקשה הוגשה בהתאם לנ"ל.        
 

 תנאים למתן היתר
 (. 4400)מוצג -קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות . 1
 (. 4402)מוצג 52התכן לפי תקנה  הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 אישור רשות הכבאות . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ₪. 126,564ם לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדי . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
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 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -* לשלב ב` )במידת הצורך(  . 1
 סביבה.הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת ה . 2

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  . 3
 http://www.tel-aviv.gov.il/Trees ההליך המפורט באתר העירוני בקישור:

במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות שבשטחם נמצא  4-7אושרה כריתה של עצים  . 4
 העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:

 . רישיון כריתה לעץ1
 פועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.. אסמכתא לכך שהעץ נכרת ב2

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 לרישום שטחים משותפים , אי סגירת מרפסות וזיקות ההנאה. 27רישום בפועל  בספר המקרקעין של תקנה  . 2
ברחוב  706חלקות סמוכות מדרום חלקה  2מרתף לחלקה הנידונה ו ל רישום בפועל בספר המקרקעין זיקת הנאה ב . 3

 למעבר כלי רכב והולכי רגל ושימוש ברמפות המשותפות . 14ברחוב מינץ  705וחלקה  12מינץ 
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  22קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

 עדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הוהערה: 
 

 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 
 2יוניצ'מן 

 
 

 6חלקה:    7224 גוש:  22-1093  בקשה מספר:
 גלילות שכונה: 10/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 2100-002 תיק בניין:
 מ"ר 13500 שטח: 202101300 בקשת מידע:

   12/08/2021 תא' מסירת מידע:
 

 נייר הניה מבקש הבקשה:
 6936024יפו  -, תל אביב  2'מן יוניצ

 
 סגל אפרת עורך הבקשה:

 4676401, הרצליה  1יורדי ים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 תוספת אחרת: תוספת ממ"ד, 

 
 

 4: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בחומר שהועבר למזכירות הועדה על ידי  עיון היועמ"שלאחר ו 22.11.22בהמשך לדיון בהתנגדויות, ביקור במקום ביום 

המתנגדים, עולה כי במקרה הנדון לאור היקף ההתנגדויות, לא ניתן יהיה לממש את הבקשה אשר משמעותה  ב"כ
 נית ולפי הלכת אלן אייזן, לדחות את הבקשה.בניה ברכוש משותף. לפיכך, בהיעדר היתכנות קניי

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 1המלצת הצוות : החלטה מספר 
 08/11/2022מתאריך  30-22-0016מספר  צוות התנגדויות

 
יתקיים סיור במקום ולאחריו תינתן המלצה לוועדת בנוסף,  נקוביץ ישלח את יפויי הכח למזכירות הוועדה.עו"ד מי

המשנה. 
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 24הברזל 

 
 

 355חלקה:    6638 גוש:  22-1100  בקשה מספר:
 עתידים שכונה: 11/07/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: א0902-024 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 1000 שטח: 202100760 בקשת מידע:
   20/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 בן חיים ויקטור מבקש הבקשה:

 6971032יפו  -א, תל אביב 24הברזל 
 

 חייט מיכל עורך הבקשה:
 27041, קרית ביאליק  5השקדים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 0מספר תכנית הרחבה: 
 

(: משרדים, שימוש מבוקש: מלונית, שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף
, למקום אין כניסה 400, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 3שימוש חורג בקומה מספר: 

 נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 
 

 5: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בהתאם לחו"ד המשפטית, לא לאשר את הבקשה לשימוש חורג כלפי היתר מתעשייה למלונאות, בקומה ג' בלבד, 

קומות המאושר כולו לתעשייה, שכן לאחר שמיעת הצדדים ובדיקה נוספת שנערכה ע"י השירות  5בבניין קיים בן 
קש נוכח המחלוקת הקניינית בין הצדדים ופסק הדין המשפטי נמצא כי בהתאם להלכת הלן אייזן יש לדחות את המבו

במסגרתו נקבע כי לא ניתן להתיר בניה של חדרי  5/692/2018אשר ניתן ע"י המפקחת על רישום המקרקעין בתיק 
 אירוח/מלונית בהיעדר כל הסכמה קניינית.

מבוקש ולדחות את יתר נוכח האמור בחוו"ד, מומלץ לקבל את ההתנגדות לפיה קיים פס"ד אשר אינו מתיר את ה
 הטענות בהתאם להתייחסות בוחנת הרישוי.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 1המלצת הצוות : החלטה מספר 
 22/11/2022מתאריך  30-22-0013מספר  צוות התנגדויות

 
ההתנגדויות  הנושא נבדק מול המח' המשפטית והתקבלה חו"ד משפטית ע"י עו"ד לירון שחר מיום  לאחר שמיעת את

27.11.22 : 
 

 חומרים שצורפו להתנגדות וחוות דעתי הינה כלהלן:"במהלך הדיון בהתנגדויות  נמסר לי 
 5/692/2018 שניתן על ידי המפקחת על רישום המקרקעין בתיק 5.3.2020לאחר שקראתי את פסק הדין מיום 

במסגרתו נקבע כי לא ניתן להתיר בניה של חדרי אירוח/מלונית בהיעדר כל הסכמה קניינית, לא ניתן יהיה להתיר את 
 המבוקש.

מעיון בפסק הדין עולה כי הוא ניתן בתביעה שהוגשה על ידי מבקש ההיתר ואחרים נ' המתנגד במסגרתה התבקש 
 תפת של הבניין, התקנת ונטות והחלפת דלת כניסה, מתן צו שיאפשר ביצוע עבודות בצנרת המשו

שם הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה  56263-03-18במקביל לניהול ההליך אצל המפקחת התנהל הליך מקביל בת"א 
תוקף של החלטה לפיה מבקש ההיתר כאן ימנע מביצוע כל עבודה ברכוש המשותף או שיש בה כדי לפגוע ברכוש 
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קירות חיצוניים, התקנת מתקנים ברכוש המשותף לרבות צינורות אלא אם ניתן היתר כדין  המשותף ובכלל זה שבירת
 והיתר של ועד הבית או החלטה של המפקחת המתירה ביצוע העבודות. 

הסכמת הבית לא ניתנה ובפסק הדין של המפקחת נקבע כי בהיעדר הוראה מתאימה בתקנון המוסכם, לא ניתן להתיר 
מלונית בהיעדר כל הסכמה קניינית, תוך ביצוע חיבורים ובנייה במתקנים משותפים )מים, /בנייה של חדרי אירוח

ביוב, ונטות, דלת כניסה( ובהמשך, בניית מלונית בבית משותף לא יכולה להיעשות מבלי הסכמת יתר בעלי הזכויות, 
 ומכל מקום, אין כל נימוק משפטי המתיר כפיית הסכמה על הנתבע.

 
מקומית אינה מוסמכת להכריע בטענות הקנייניות שעולות על ידי הצדדים ועלו גם במסגרת שמיעת כידוע, הוועדה ה
 ההתנגדויות כאן.

הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב נפסק כי "הועדות לתכנון ולבנייה רשאיות  1578/90בבג"צ 
ויות בנייה מבחינת דיני הקניין, שלא יתקיים דיון להחליט לפי שיקול דעתן מקום שעל פני הדברים אין למבקש זכ

ביכולות בבקשה כל עוד לא ניתן פסק דין מטעם בית משפט מוסמך הקובע שלמבקש זכות קניינית. הטעם לדבר: 
הועדות להישמע בטענה שאין טעם שהן תקדשנה דיון סרק לשאלות התכנוניות המתעוררות כאשר נראה לכאורה 

 , אינה ניתנת למימוש".שזכות הבניה, אם תאושר
מתוך רציונל זה, בשעה שקיים פסק דין הקובע כי לא ניתן להתיר את המבוקש בהיעדר הסכמה קניינית של יתר בעלי 

חלקות המשנה בבית המשותף, אין מקום  5מתוך  3הזכויות במקרקעין, ונוכח ההתנגדות שהוגשו על ידי בעלים של 
 ש".לאשר את ביצוע העבודות/השימוש המבוק

 
 לאור האמור, להלן חו"ד צוות ההתנגדויות:

 
קומות  5בן  לשימוש חורג כלפי היתר מתעשייה למלונאות, בקומה ג' בלבד, בבניין קיים לא לאשר את הבקשה

לאחר שמיעת הצדדים ובדיקה נוספת שנערכה ע"י השירות המשפטי ניתנה חוו"ד המאושר כולו לתעשייה, שכן 
יתן לאשר את הבקשה לאור פס"ד אשר ניתן ע"י המפקחת על המקרקעין הקובע כי לא השירות המשפטי לפיה לא נ

ניתן להתיר את השימוש והבניה המבוקשת ללא הסכמת יתר בעלי הזכויות, נוכח האמור בחוו"ד מומלץ לקבל את 
נת ות בהתאם להתייחסות בוחההתנגדות לפיה קיים פס"ד אשר אינו מתיר את המבוקש ולדחות את יתר הטענ

 .הרישוי
 

 חוות דעת מהנדס הועדה : )ע"י עירית צפתי(
 

 לשימוש חורג כלפי היתר מתעשייה למלונאות, בקומה ג' בלבד  בהתאם לחו"ד משפטית, לא לאשר את בקשה
 .קומות המאושר כולו לתעשייה 5, בבניין קיים בן )קומה ב' לפי נסח טאבו(

 
ות בהתאם ינו מתיר את המבוקש ולדחות את יתר הטענמומלץ לקבל את ההתנגדות לפיה קיים פס"ד אשר א

 .להתייחסות בוחנת הרישוי
 
 

הערה:  טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה אל עורך הבקשה ולמבקש.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 102אשכול לוי 

 
 

 805חלקה:    6630 גוש:  22-1192 פר: בקשה מס
 נופי ים שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 2106-102 תיק בניין:
 מ"ר  שטח: 202200568 בקשת מידע:

   28/03/2022 תא' מסירת מידע:
 

 כהן צבי מבקש הבקשה:
 6936183יפו  -, תל אביב  102 אשכול לוי

 
 טרכטנברג ויקטוריה עורך הבקשה:

 7684100, משמר דוד 78ת.ד. 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 דירות בבניין,  34יחדות דיור מתוך  23תוספת אחרת: הרחבת מרפסות קיימות ל

 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, 2מרפסות ללא גישה בתוך קורות עליונות, בדירות מס'  5-מרפסות קיימות ו 23הבקשה להגדלת שטח אשר את ל .1

יח"ד,  34קומות מעל קומת כניסה ומרתף, בבניין בן  9ז' בבניין בן -מרפסות, בקומות א 28, סה"כ 14, 11, 7,  6
 כולל ההקלות הבאות:

 
מ"ר ששוחרר משטחי ממ"ד, שחושבו בהיתר המקורי של  36.88הגדלת שטח מרפסות קיימות על חשבון שטח של  -

 מ"ר נטו; 9מ"ר נטו ובפועל בנוי  5הבניין בשטח של 

 
 נושא הבקשה 805לקבל את ההתנגדויות ולדרוש כתנאי לתחילת עבודות הבניה, פיתוח השפ"פ המצוי בחלקה   . 2
בהתאם לתוכנית הפיתוח אשר תאושר על ידי גורמי המקצוע.      
 

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 1
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 2

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

 נערכו שינויים מרחביים
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ם להנחיות מהנדס העיר וסיומן עד גמר עבודות הבניה.ביצוע שיפוצים בהתא . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
לגינון ופיתוח השטח הפרטי הפתוח בהתאם  15.12.04פיתוח השפ"פ כתנאי להיתר כפי שמופיע בהתחייבות מיום 

 לתוכנית הפיתוח המאושרת.
 
 נאים לתעודת גמרת

 אישור רשות הכבאות. 
 
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ואינו מקנה אישור לכל בנייה אחרת בבניין ו/או במגרש.: ערותה
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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



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

 13עמ'   22-1192  

 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 14עמ'   22-1246  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 23פתחיה מרגנשבורג 

 
 

 422חלקה:    6623 גוש:  22-1246 שה מספר: בק
 רביבים שכונה: 02/08/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0829-023 תיק בניין:
 מ"ר 749 שטח: 202100962 בקשת מידע:

   04/07/2021 תא' מסירת מידע:
 

 יאלאהרונוביץ דנ מבקש הבקשה:
 6954838יפו  -, תל אביב  42בנימין מטודלה 

 
 ברעם ארנון עורך הבקשה:

 6816914יפו  -, תל אביב  14התחיה 
 

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

 
 ד, מחסן, חדרי עזר, אחר: בריכת שחיה ומתקני פנאי, חניון, במרתפים: מרתף אחד בלב

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: דירת מגורים, 

 
 , 4, כמות יח"ד מבוקשות: 3בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 

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

 
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 9, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: בחצר: גינה

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

 

 7ה מספר ההחלטה : החלט
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת גג חלקית  3לאשר את הבקשה להריסת הבנייה הקיימת על המגרש והקמת בניין חדש למגורים בן  .1

 4 , סה"כ1מעל קומת מרתף המיועד לחנייה, בריכת שחיה לשימוש דיירי הבניין, ומרתף מוצמד אל דירה מס' 
 יח"ד,

 כולל ההקלות הבאות:
 מ"ר. 44.96המותרים, המהווים  54%-הקלה עבור שיפור תכנון, בשטחים מעבר ל 6% א.
 לצורך הסדרת מגורים. 1740מ' המותרים על פי תוכנית  2.30מ' לעומת  3.10הגבהת גובה קומת העמודים עד ל ב.
 לצורך הסדרת מגורים. 5.89%ל ניוד שטחים מקומה ב' לקומת הקרקע ולקומה א', בשיעור ש ג.
 מ' המותרים. 1.50מ' לעומת  2.15הקמת חצר מונמכת, במרווח צדדי מערבי, ברוחב  ד.
 עבור קליניקה. 1כניסה נפרדת אל מרתף המוצמד אל דירה מס'  ה.
 

 ה.מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ינתן ע"י השתתפות בקרן חני 0.4לאשר פתרון חלופי להסדר   .2
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 אישור רשות הכבאות . 3
 מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מתקן חניה הנ"ל באישורה של היועצת המשפטית למנהל הנדסה. . 4
 בקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.       עמידת ה5
 )ד( לחוק145.      תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 6
 



 45עמ' 
21-00962      22-1246     0829-023   

 

 תנאים בהיתר
 במגרש שכן. 20-26קיר התמך והגדר בקו המגרש האחורי ישומרו על מנת להגן על עצים  . 1
 ₪. 17,766.3של  תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך . 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.
( mode3לפחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ) . 4

 .1חלק  61851תקן ישראלי  העומדת בדרישות
 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקן חניה. . 5
 

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

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 עבור:  27רישום תקנה  . 2

 במפלס הקרקע ובמרתף, מהווה יחידת דיור אחת שלא ניתנת לפיצול. 1דירה מס'  -
 אי סגירת חללים עוברים -
 אי סגירת מרפסות בולטות. -
 רישום השטחים המשותפים. -

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 16עמ'   22-1247  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 17הפרסה 

 
 

 45חלקה:    6335 גוש:  22-1247 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 02/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0901-017 תיק בניין:
 מ"ר 663 שטח: 202101871 בקשת מידע:

   04/11/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ויסברגר רן מבקש הבקשה:
 6908517יפו  -, תל אביב  17 הפרסה

 
 מסורי ענת עורך הבקשה:

 6495601יפו  -, תל אביב  1צייטלין 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 תוספת אחרת: תוספת בניה ושינויים פנימיים ' שינויים בחזיתות ובמבנה הגג בהתאם לשטח המאושר בהיתר

 
כונות תת קרקעי עבור בריכה בחצר, פרגולה ושינויים בפיתוח שטח ובגדרות, תוספת חדר מ 1997משנת  2-970583מס' : 

 שימוש המקום כיום: בהיתר מבנה מגורים צמוד קרקע קיים בהיתר, 
 
 
 

 47.85, גודל: 64.59בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חצר, נפח )מ"ק(: 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם גג רעפים ובריכת שחייה במרווח צדדי צפוני,        2שה לשינויים ותוספות בנייה בבניין בן לאשר את הבק

 עבור יח"ד אחת )קוטג'(.
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ"ר( 13.56) 2%ניוד שטחים בין קומה א' לקומת הקרקע בשיעור של   .1

 מ' המותרים. 1.5מ' במקום  2הגבהת גדר צידית דרום מערבית עד לגובה  .2

 מ' המותרים לפי תקנות החוק. 3.00מ' מתוך  0.30-בניה מעבר לקו בניין צידי מערבי, ב .3
 

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

 תנאים למתן היתר
ף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העור . 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
 )ד( לחוק145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף         3
 אות תכן הבניהעמידת הבקשה להיתר בהור    .4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
א: היתרי הבנייה בתחום תוכנית זו יותנו בתנאי הבטחת ביצוע הסדר קרקע 2533, לפי תוכנית 1.3.7בהתאם לסעיף  . 2

 .2סעיף קטן  11יף כמפורט בסע
 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.
 ₪. 12,148תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 



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

 17עמ'   22-1247  

 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת כל המסומן בצהוב להריסה כולל: . 1

 הבנוי על שטח ההפקעה -
 הבנוי בקומה שניה מעבר לקו הבניין הקדמי לרח' הפרסה  -
 גג רעפים -

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

 
 נאים לתעודת גמרת
 הסדרת רישום המגרש ומקרקעי העיריה העתידיים ברשם המקרקעין. . 1
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 2
 דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר        .       יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות3

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים הקיימים באינטרנט.          
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 18עמ'   22-0277  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 24אליהו מפרארה 

 
 

 795חלקה:    6637 גוש:  22-0277 מספר: בקשה 
 נוה דן שכונה: 17/02/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0837-024 תיק בניין:
 מ"ר 503 שטח: 201902523 בקשת מידע:

   02/02/2020 תא' מסירת מידע:
 

 יינוס אריה מבקש הבקשה:
 6936027יפו  -אביב , תל  21יוניצ'מן 

 
 רומנו רמי עורך הבקשה:

 69710יפו  -, תל אביב  31הברזל 
 

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

 
 דות למגורים, קומות מרתף, חניה והצמ 2במרתפים: מספר מרתפים, אחר: 

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 

 
 , 8, כמות יח"ד מבוקשות: 3בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: אחר: מגורים, 

 
 , 2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

 
 פירוט נוסף: חניה תת קרקעית, 

 
 2,000.00נפח חפירה )מ"ק(: 

 

 9: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם ניצול חלל גג הרעפים מעל מרתף שגלוי כלפי הקרקע  2לאשר את הבקשה להריסת  בניין קיים בן  .1

קומות  4א' בן 3 38יח"ד והקמת בניין חדש מכוח תמ"א  2הגובלת אתו בחזיתות האחורית והצדדיות , עבור 
 יח"ד. 8קומות מרתף, סה"כ  2וקומת גג חלקית מעל 

 

 הקלות הבאות:כולל ה
 

מ' ומקו בניין אחורי של  1.8מ' המהווה  4.50מקו בניין קדמי של   40%הבלטת מרפסות בשיעור של  .1
 מ' 2מ' המהווה  5.00

 כלי רכב, במרווח הצדי הצפוני עד גבול המגרש. 10בניית מתקן לחניה אוטומטית עבור  .2
 ס"מ. 200גובה של ס"מ ל 150הגבהת גדרות לחזיתות צדיות ואחורית מעל  . 3

 .1740מ' המותרים לפי תב"ע  2.30מ' לעומת  2.83הגבהת קומת עמודים לצורך הסדרת מגורים  עד 
 חניות לדירה לחנייה אחת לדירה, בהתאם לחו"ד מכון. 1.3הפחתת תקן חנייה מ 

  

יחס לטענות צוות ההתנגדויות ממליץ לדחות את ההתנגדויות לאור הנימוקים המפורטים בגוף הבקשה. ב .2
שנטענו לגבי מבנה נמוך ולאחר בדיקה נוספת מול קונסטרוקטור הוועדה, המבנה אינו מבנה נמוך כהגדרתו 

ולכן נדרש בחיזוק. ביחס  ליתר הטענות הנוגעות להיקף התמריצים של התמ"א,  ניתנה התייחסות  413בתקן 
פות והן מבחינת הגובה לפיכך, ממליץ מפורטת על ידי והמבוקש תואם את מדיניות התמ"א הן מבחינת הצפי

 צוות ההתנגדויות לדחות את ההתנגדויות.
 

 תנאים למתן היתר
 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה . 1
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ך לפי אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמ . 2
 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת

 מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מעלית רכב  באישורה של היועצת המשפטית למנהל הנדסה. . 3
 

 תנאים בהיתר
 גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת . 1
 ( תכנון פרט גדר שאינו פוגע בשורשי העצים לשימור 100יש לכלול בתכנית הראשית )מוצג  . 2

 
( בתי גידול מעל המרתף העליון. התכנון יהיה בהתאם לקובץ הנחיות 100יש להציג בתכנית הראשית )מוצג  . 3

 תי גידול(תכנון ב 05מרחביות בנושא עצים )פרק 
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 4

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

 ₪. 22579.74בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר  . 5
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול  . 6

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 

 רכב. עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מעלית . 7
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 8

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

 תנאים להתחלת עבודות
 רייה.הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העי . 1
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי לעוגנים מאושר ובתוקף . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

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

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 1
 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות

 ( במגרש.4לפחות )" 10גודל עצים ב 5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 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.
 
 

 1: החלטה מספר דיון נוסףהמלצת הצוות 
 06/09/2022מתאריך  30-22-0014מספר  צוות התנגדויות

 
דיון בהתנגדויות ממליץ צוות ההתנגדויות לדחות את ההתנגדויות לאור הנימוקים המפורטים בגוף הבקשה.  לאחר

ביחס לטענות שנטענו לגבי מבנה נמוך ולאחר בדיקה נוספת מול קונסטרוקטור הוועדה, המבנה אינו מבנה נמוך 
ניתנה התייחסות  ף התמריצים של התמ"א, ליתר הטענות הנוגעות להיק ולכן נדרש בחיזוק. ביחס  413כהגדרתו בתקן 

מפורטת על ידי והמבוקש תואם את מדיניות התמ"א הן מבחינת הצפיפות והן מבחינת הגובה לפיכך, ממליץ צוות 
 ההתנגדויות לדחות את ההתנגדויות. 
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 1המלצת הצוות : החלטה מספר 
 19/07/2022מתאריך  30-22-0012מספר  צוות התנגדויות

 
 דון במסגרת צוות התנגדויות.לשוב ול
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 8ב הררי  8הררי 

 
 

 11חלקה:    6771 גוש:  22-1136 ה מספר: בקש
 אביב-רמת שכונה: 17/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 2009-008 תיק בניין:
 מ"ר 6268 שטח: 202002230 בקשת מידע:

   04/01/2021 תא' מסירת מידע:
 

 אברמסון יותם מבקש הבקשה:
 6902120יפו  -א, תל אביב 8ררי ה

 
 צנדורף גיורא עורך הבקשה:

 6946107יפו  -, תל אביב  7בלום ליאון 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה מתבצעת התוספת: א, מעטפת בקומת קרקע, 2310,2691, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: 124.37ח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: , שט55.95שטח התוספת )מ"ר(: 

לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסה חלקית של קירות  ובניית קירות לחלוקת החדרים., 
 תוספת אחרת: אין, שימוש המקום כיום: בהיתר דירת מגורים, 

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

 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 א לאשר את הבקשה, שכן:ל .1

  
 דירות מורחבות ולתוכנית העתידית  6-מ"ד מוצע לחזית העורפית בניגוד להרחבות הקיימות בניין בהמ .א

 )ממ"ד פונים לחזית הראשית(. מדיניות רמת אביב דורשת התאמת הממ"ד  15-1323שאושרה בהיתר מס'     
 הורחבו בבניין. בבקשה להרחבות בהתאם לממ"ד הבנויים שיח"ד אשר    
 מ"ר מסך השטחים המותר. פורסמה הקלה יחסית  0.46תכנית הבקשה כוללת חריגה בשטחים בשיעור של ב. 
 מ"ר( אך לא ניתן לאשר את ההקלה מאחר והבניה לא מוצעת בהינף אחד )אגפי( או ברצף  6.96) 6%של     
 התנאים המוזכרים  2-בהתקיים אחד מ מלמטה למעלה. מדיניות רמת אביב מתנה בניה בהקלה הנ"ל רק    
 לעיל.    

 תוכנית הבקשה חסרה הצגה של מסתור למזגנים, הנדרש לפי ההנחיות המרחביות. ג. 
 תוכנית הבקשה מציעה מסתור כביסה לחזית הראשית, בניגוד למותר במגיות רמת אביב. ד. 

 וצגת כמוצעת. מעיון במפת המדידה ה. תכנית הבקשה כוללת ליקויים: בכניסה האמצעית בבניין המעלית מ
 ובתיק הבניין המעלית הנ"ל קיימת בפועל )בהיתר(. בנוסף, במפת המדידה המצורפת

ולפי נסח  G.I.S-חלקות. לפי מערכת ה 3-לבקשה מופיעים קווי חלוקה המפרידים את החלקה הקיימת ל
 הטאבו המצורף לבקשה מדובר בחלקה אחת.

 
 ות לבניית מעטפת מלאה בקומת הקרקע מאחר והמוצע יהווה פגיעה שאינה מידתית  לקבל את ההתנגד         . 2

 במתנגד.             
 

 חוות הדעת נשלחה למבקש ולעורך הבקשה.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 47הגולן 

 
 

 401חלקה:    6638 גוש:  22-1298 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 08/08/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0914-047 תיק בניין:
 מ"ר 551 שטח: 202201322 בקשת מידע:

   09/06/2022 תא' מסירת מידע:
 

 דר רן מבקש הבקשה:
 6971606 יפו -, תל אביב  47הגולן 

 דר ערן 
 6971606יפו  -, תל אביב  47הגולן 

 
 בייל אורנית עורך הבקשה:

 4729429, רמת השרון  44בית שמאי 
 

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

 
 ד בלבד, מקלט, אחר: חדר משחקים, במרתפים: מרתף אח

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

 
 על הגג: קולטי שמש, 

 
 , 1בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 

 
ת, העבודות מכוניו 2פירוט נוסף: מבוקש מקום חניה אחד. במידה וידרש ע"י הוועדה ניתן לבצע חניה טורית עבור 

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

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

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

 מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף(.
על המגרש: הקמת מ"ח מקורה במרווח הקדמי והצדדי, הקמת מצללה מחומר קל במרווח הצדדי, הריסת גדרות 

מזרחי והקמתן מחדש, חפירת חצרות אנגליות במרווח הקדמי, במרווח הצדדי  -דדיבגבולות המגרש הקדמי והצ
 והמרווח האחורי, פיתוח שטח, עקירות ונטיעות.

 
 כולל ההקלות הבאות:

המותרים לפי תכנית, לצורך  40%מ"ר( מעבר ל 16.53יחסיים ) 6%תוספת של  .א
 שיפור התכנון.

 מ' המותרים. 4מ' לעומת  2.70)מזרחי( של  בניית קיר ללא פתחים בקו בניין צדדי .ב
 מ' המותרים. 4מ', לעומת  3.7בניית קיר עם פתחים בקו בניין צדדי )מזרחי( של  .ג
מ"ר המותרים לפי  68.88מ"ר )במקום  80.88בניית מרתף הכולל ממ"ד בשטח של  .ד

 תב"ע כולל המרת מבני עזר לשטח עיקרי(.
 1.5מ' )במקום  2.37י מזרחי )גדר בין שכנים( בגובה בניית גדר בגבול המגרש הצדד .ה

 מ' המותרים(.
 

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

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 1
ום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיא . 2
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 הבריאות( אם נדרש לפי דין
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 3

 נערכו שינויים מרחביים
 תכן הבניה.עמידת הבקשה להיתר בהוראות  . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 הנמכת מפלס פני הקרקע בחזית הקדמית למפלס רחוב הגולן כפי המוצג בתכנית הבקשה. . 2
 שימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  ל . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 2,110תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 

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

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  . 2
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesירוני בקישור: ההליך המפורט באתר הע

 
 תנאים לתעודת גמר

 הריסת המחסן הסככה והגגון הקיימים במגרש כפי המסומן בצהוב בתכנית הבקשה. . 1
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10 עצים בגודל 4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 24עמ'   22-0895  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 70אחד העם 

 
 

 6חלקה:    7455 גוש:  22-0895  בקשה מספר:
 אביב-לב תל שכונה: 06/06/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0011-070 תיק בניין:
 מ"ר 292 שטח: 202101212 בקשת מידע:

   25/07/2021 תא' מסירת מידע:
 

 הקומה הרביעית בע"מ מבקש הבקשה:
 6520509יפו  -, תל אביב  70 אחד העם

 
 כראל אירמה עורך הבקשה:

 75658, ראשון לציון  11לוי משה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 תוספת אחרת: הוספת ארובה למסעדה בקומת קרקע  לפי דרישות איכות הסביבה, 

 
 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות מעל קומת מרתף חלקית. 3קשה לאישור בדיעבד לארובה עבור מסעדה בקומת הקרקע בבניין בן לאשר את הב

 
 כולל ההקלות הבאות:

 
עפ"י  1999הקלה מקווי בניין צידי ואחורי )בניה במרווחים( לצורך אישור בדיעבד של ארובה קיימת למסעדה משנת 

 דרישות איכות הסביבה ורישוי עסקים
 

 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
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 הריסת הארובה והחזרת המצב לקדמותו, בעת מעבר המסעדה למקומה החדש. . 2
 

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



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

 25עמ'   22-0958  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 4בית לחם 

 
 

 11חלקה:    6912 גוש:  22-0958 : בקשה מספר
 אביב-לב תל שכונה: 16/06/2022 תאריך בקשה:

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

 מ"ר 256.35 שטח: 202200023 בקשת מידע:
   01/03/2022 תא' מסירת מידע:

 
 מזרחי יהושע מבקש הבקשה:

 5651413ון , סבי 2ארז 
 

 זיק יאיר עורך הבקשה:
 66882יפו  -, תל אביב  31רוטשילד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 248.95, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 מסחר ומגוורים' ' טכני, ל 1במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, אחר: הצמדות ע.
 

 , 2, כמות חדרי שירותים: 2בקומת הקרקע: חדר אשפה, אחר: מסחר ודירת קרקע, כמות חנויות: 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 
 

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

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 .אינה חלה עליו 38שר את הבקשה כפי שהוגשה שכן המבנה הוא מבנה נמוך ותמ"א לא ניתן לא

 
הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 26עמ'   22-1862  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 4בלפור 

 
 

 114חלקה:    6933 גוש:  22-1862 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 21/11/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0016-004 תיק בניין:
 מ"ר 559 שטח: 202100220 בקשת מידע:

   04/03/2021 תא' מסירת מידע:
 

 צלח בע"מ בפירוק מרצוןחברת המגרש המו מבקש הבקשה:
 6920609יפו  -, תל אביב  36יהודה הנשיא 

 
 פלג עמיר עורך הבקשה:

 65201יפו  -, תל אביב  42מונטיפיורי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
ף יחידות דיור., תוספת אחרת: תוספת קומת מרת 8-יחידות דיור קיימות ל 4מבוקשים שינויים פנימיים: פיצול 

 למתקנים טכנים ומקלט, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 
 

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

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 
קומתי עם גגות רעפים, בסגנון אקלקטי, שהוגדר ע"י תכנית -ת הבקשה לשינויים במבנה מגורים דולאשר א .1

 ב' כמבנה לשימור בהגבלות מחמירות,  הכוללים:2650השימור 
 

 יח"ד.  8קומתי, מעל קומת מרתף חלקית, בעל -סה"כ יתקבל בניין מגורים דו
 
אשר ללא שינוי את גדלי הפתחים המקוריים במבנה )גובה מכוח התוספת החמישית לחוק התכנון והבנייה,  ל .2

ספי החלונות( והאלמנטים המקוריים אחרים, הקיימים במבנה לשימור )כגון רוחב מהלכי המדרגות, מידות 
המדרגות הקיימות, גובה מעקות במרפסות ובחדרי המדרגות (, עקב ערכים אדריכליים גבוהים של פרטי 

 תאם לתוספת החמישית לחוק התכנון והבניה בנוגע למבנים לשימור.המבנה בהגבלות מחמירות, בה
 

 ב.2650לאשר פטור מהשתתפות בקרן חניה היות ובניין הינו לשימור לפי תב"ע  .3
 

 כולל ההקלות הבאות:
 הבלטת מרתף מעבר לקונטור בניין קיים

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

 
 היתרתנאים למתן 

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

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

 אישור פיקוד העורף . 3
 אישור רשות הכבאות . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 ת ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודו . 2
 



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

 27עמ'   22-1862  

 

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

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

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 27.12.21-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
 שיפוץ המבנה בפועל עפ"י קובץ הנחיות של מבנים ואתרים לשימור בת"א והנחיות מחלקת השימור . 3
 אישור פיקוד העורף . 4
 

 בנייה אחרת שנעשתה בבניין ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל: הערות
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 28עמ'   22-1517  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 27בזל 

 
 

 136חלקה:    6957 גוש:  22-1517 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 11/09/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0195-027 תיק בניין:
 מ"ר 561 שטח: 202200399 בקשת מידע:

   21/03/2022 תא' מסירת מידע:
 

 התחדשות עירונית בע"מבזל תל אביב  מבקש הבקשה:
 7745511, אשדוד  5הגדוד העברי 

 
 שור יוסף עורך הבקשה:

 6473407יפו  -, תל אביב  6קפלן אליעזר 
 

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

 
 ר מרתפים, אחר: חנייה, במרתפים: מספ

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 

 
 , 24, כמות יח"ד מבוקשות: 7בקומות: כמות קומות מגורים: 

 
 על הגג: קולטי שמש, 

 
 בחצר: גינה, 

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

 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מעל קומת עמודים חלקית, דירת גג ומרתף שחיזוקו נדרש מפני  3הבקשה להריסת בניין מגורים בן  לאשר את .1

 יח"ד. 24מפלסי מרתף, עבור סה"כ:  3קומות וקומת גג חלקית מעל  6רעידות אדמה, והקמת בניין מגורים חדש בן 

 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן.  3לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

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

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 1
 (.4400ג )מוצ-קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות . 2
 (.4402)מוצג 52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 3
 

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

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

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

 .₪ 2750תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול  . 4

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 

 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5



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

 29עמ'   22-1517  

 

 
 נאים להתחלת עבודותת
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.
 מים להשפלת מי תהום.יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות ה -* לשלב ב` )במידת הצורך(  . 2
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 3

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

 אישור על התקשרות עם מכון בקרה בדבר בקרת ביצוע . 4
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 5

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesר העירוני בקישור: ההליך המפורט באת
 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.
ג. הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת 

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

 המרחביות לנושא זה.
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 3
אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי  . 4

 ירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונתבח
 ( במגרש.4לפחות )" 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

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים. קירות המרתף . 1
 

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

אחד. ה ההחלטה התקבלה פ
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 4אהבת ציון 

 
 

 1029חלקה:    6213 גוש:  18-0873 : בקשה מספר
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 07/06/2018 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 1095-004 תיק בניין:
 מ"ר 308 שטח: 201701782 בקשת מידע:

   12/11/2017 תא' מסירת מידע:
 

 שר שלום רות מבקש הבקשה:
 6200160יפו  -, תל אביב  47ברנדיס 

 שר שלום אביעד 
 0,   47ברנדיס 

 
 ארצי ניבה עורך הבקשה:

 65147יפו  -, תל אביב  26שרעבי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 בקשה לתוספת בניה: 

 תוספת בניה בקומה: קרקע
בקומה א' הקיימת הכוללים שינוי מחיצות קיימות עבור התאמת חלוקת שינויים פנימיים הכוללים: שינויים פנימיים 

 החדרים למשתמשים החדשים. ושינוי פתחים בחזיתות קומה א'.
 
 

 16: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ולאור בקשת בעל ההיתר, לאשר את הבקשה לביטול היתר  17/07/2019מתאריך  2-19-0013בהמשך להחלטה מס' 

 .29/12/2020שניתן בתאריך  20-0884מס' 
 

 ביטול ההיתר כפוף למתן אישור פיקוח על כך שלא בוצע כל בנייה מכוח ההיתר מיום מתן ההחלטה.
 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 17/07/2019מתאריך  2-19-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד, הכוללים:  1שה לשינויים ותוספות בבית מגורים בן קומה אחת מעל קומת עמודים מפולשת עבור לאשר את הבק

סגירה חלקית של קומת העמודים כשטח עיקרי למגורים, שינויים בחלוקת שטחים פנימיים, הריסת מרפסת עורפית, 
 קיימת ושינויים בפיתוח שטח.שינויים בפתחים ובחזיתות, הריסת בליטה בחזית מערבית, הנמכת מפלס הקרקע ה

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ'( 3.00מ' במקום  2.70מקו בניין צדי מותר בקומת הקרקע ) 10% -
 (מ"ר  18.48תוספת בנייה של ) משטח המגרש 6%תוספת עד  -

 
 תנאים להיתר

 ישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי.תאום וביצוע דר
 

 תנאים בהיתר/תנאי אכלוס
 לתקנות המקרקעין. 27רישום בטאבו לפי תקנה  .1
 לתקנות המקרקעין לעניין המרפסת הפתוחה לא תיסגר בעתיד בכל צורה  27. הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה 2

 ל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת שהיא, הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה העליונה כ    
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 לפיצול.    
 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 91סוקולוב  9עובדיה הנביא 

 
 

 45חלקה:    6959 גוש:  22-1564 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 18/09/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0196-091 תיק בניין:
 מ"ר 424 שטח: 202201293 בקשת מידע:

   02/06/2022 תא' מסירת מידע:
 

 צוק איתן בע"מ מבקש הבקשה:
 4673308, הרצליה  8משכית 

 
 פלדמן נתן עורך הבקשה:

 63295יפו  -, תל אביב  5המליץ 
 

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

 
 בקומת הגג: השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות וחדר כביסה על 3הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין קיים למגורים, בן  לאשר את .1

 יח"ד. 11הגג מעל קומת עמודים ומרתף הבנוי במפלסים מפוצלים הכולל  
 

  יח"ד.  15קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף, המכיל  5סה"כ לאחר התוספת יתקבל בניין מגורים בן  
 יח"ד חדשות(. 4קיימות + יח"ד  11) 

 
 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן באמצעות השתתפות בקרן חנייה.  4.33לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

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

 יקוד העורףאישור פ . 1
הצגת כתב התחייבות לוועדה המחוזית והמקומית לאי תביעה בגין הצפות העלולות להיגרם כתוצאה ממיקומו של  . 2

המגרש בתחום פשט ההצפה  ונקיטה באמצעים הנדרשים למיגון הבניין בפני הצפות העלולות להיגרם כתוצאה 
 א'.3616( בהוראות תכנית 2ה' ) 6.5ממיקומו, כנדרש לפי סעיף 

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 3
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 4
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
 אישור רשות הכבאות . 7
 

 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.
בשל מיקומו של המגרש בתחום אתר  12/01/2022בהתאם למכתבם מיום עמידה בדרישות רשות העתיקות  . 3

 עתיקות מוכרז
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 4

 וקבלת הנחיות.
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 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 5
 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 

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

 בוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור י . 6
 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע

 ₪ 2064תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 1
בשל מיקומו של המגרש בתחום אתר  12/01/2022עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם למכתבם מיום   . 2

 עתיקות מוכרז.
יקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פ . 3

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesורט באתר העירוני בקישור: ההליך המפ
 

 תנאים לתעודת גמר
, בלשכת רישום המקרקעין בגין מיקום המגרש 2011לתקנות המקרקעין, התשע"ב  27רישום הערה לפי תקנה  . 1

 בתחום פשט הצפה
 ין לעניין:לתקנות המקרקע 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 

 .2/5ג. המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית תמ"מ 
 א'.3616ד. רישום הערה כי קיימת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי הוראות תכנית 

 וץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה.שיפ . 3
 סעיפיה. 24על כל  201902446השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 4
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 5
 ( במגרש.4לפחות )" 10דל עצים בגו 3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 הערות

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

 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 
 1יה שנקר אר 2קויפמן יחזקאל 

 
 

 14חלקה:    7003 גוש:  22-1156 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 19/07/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 3489-002 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 3614 שטח: 202002003 בקשת מידע:
   09/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 אבוחצירא דבורה איב מבקש הבקשה:

 6259414יפו  -, תל אביב  28ירמיהו 
 

 סלמון אסף נסים עורך הבקשה:
 65153יפו  -, תל אביב  5מחנה יוסף 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

(: מסעדה, שימוש מבוקש: מלון שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף
, למקום אין 609שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10, תקופת שימוש חורג: 4קפסולות, שימוש חורג בקומה מספר: 

 כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מסחריות מעל קומה תחתונה  4את הבקשה לתוספות ושינויים בזמן בנייה בבניין רב קומות בן  לא לאשר .1

( שימוש חורג מתכנית ממסעדה לשימוש של מלון 4)קומה  19.50קומות של משרדים הכוללים במפלס  13-ו
 שנים מהסיבות הבאות: 10קפסולות לתקופה של 

מ"ר וללא כל  260-ווה תוספת שטח עיקרי, לפי מדידה גרפית כמבוקש להוסיף מפלס קומת גלריה המה א. 
 הוכחה שנותרו שטחים לכך.

 הבקשה הוגשה במסלול ללא תוספת שטח ותיק המידע יצא בהתאם. ב. 
 הבקשה כפי שהוגשה מקשה על בדיקתה שכן: ג. 
יים. לא ניתן להבחיןהוגשה תכנית שאינה קריאה גרפית, התכנית בשחור לבן ואינה כוללת צבעים רלוונט (1  

 בין בנייה קיימת, הריסה ובנייה מבוקשת. 
2.37-מ' ומפלס עליון בגובה של כ 2.25-ב מבוקש מפלס תחתון בגובה של כ-לפי מדידה גרפית: בחתך ב (2  

 מ'. 
 מ'. 2.50בניגוד לתקנות התכנון והבנייה, גובה מינימלי לשימוש עיקרי  (3  
 המבוקש מופרד משאר השימושים בהתאם למצוין באישור משרד התיירות. לא ניתן להבין כיצד השימוש ד. 
 הקפסולות המבוקשות לא מוספרו. ה. 
 לא בוצע תיאום מול היחידה האסטרטגית כמצוין בתיק המידע. ו. 

 
 לדחות את ההתנגדות שכן, הבקשה לשימוש חורג הינה לתכנית ולכן מוגבלת בזמן. .2

 המותרות והניתנות למימוש במטרה להטיב עם המצב הקיים ולעודד התחדשות כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות  
עירונית.  

 
 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 
 23הוז דב  11סמולנסקין 

 
 

 9חלקה:    7113 גוש:  22-1292 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 04/08/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0098-011 תיק בניין:
 מ"ר 516 שטח: 202001672 בקשת מידע:

   01/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ר איילות בע"מזוה מבקש הבקשה:
 6266205יפו  -, תל אביב  13פנקס דוד צבי 

 
 רבין עומר עורך הבקשה:

 6744124יפו  -, תל אביב  10חפץ חיים 
 

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

 
א, קומה בה 3616, מספר תכנית הרחבה: 5, מספר יח"ד מורחבות: 3, כמות יח"ד לתוספת: 1.5תוספת: כמות קומות ל

, שטח דירה/משרד 6.58ממרתף ועד לקומה שלישית, שטח התוספת )מ"ר(:  -מתבצעת התוספת: בכל הקומות הקיימות 
ם שינויים פנימיים: תוספת מעלית, ח. , כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשי90.5לאחר תוספת )מ"ר(: 

מרתפי חניה עבור מתקן חניה אוטומטי, שימוש המקום כיום:  3אשפה, השמשת מקלט קיים, תוספת אחרת: תוספת 
 בהיתר מגורים, 

 
 
 

 מר 9.68, גודל: 10.16בריכה: קומה: גג עליון, מיקום: בפינה הדרומית מזרחית, נפח )מ"ק(: 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 
קומות וקומת עמודים  3חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין קיים למגורים, בן ת הבקשה ללאשר א .1

 11קומות מרתף, עבור  3קומות וקומת גג חלקית מעל  5, כך שיתקבל בניין בן  יח"ד 8מעל קומת מרתף חלקי עבור 
 מקומות חנייה. 15 -יח"ד חדשות( ו 3יח"ד קיימות +  8יח"ד )

 
 הקלה הבאה:כולל ה 
 גישה למתקן חניה אוטומטי בתחום המרווח הקדמי במרכז חזית המגרש 

 
לדחות את ההתנגדויות, שכן לפי מפרט הבקשה שהוגש מיקום פח האשפה שונה ממה שהמתנגדת הציגה ולא  .2

 נראה שקיימת פגיעה בקניינה.
 

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

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

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
 יש לוודא כי גדרות מתקן החנייה לא יהיו קבועות ויתרוממו רק בזמן הפעלת המתקן. . 3
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 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 4
 השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. אין לבצע את 

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

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

 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 15,854תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 מרחביות בנושא האשפה ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 1

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 

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

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3
 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 

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה.  שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ . 3
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
כך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור ל . 6

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 עצים במגרש ובסביבתו. 5אישור אגף שפ"ע לשימור   . 7
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 8

 המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים 
 

 הערות
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: 
 

 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 
 42גאולה 

 
 

 7חלקה:    7465 גוש:  18-0641 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 30/04/2018 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0112-042 תיק בניין:
 מ"ר 360 שטח: 201701312 בקשת מידע:

   04/09/2017 תא' מסירת מידע:
 

 סגל שרית מבקש הבקשה:
 5401513, גבעת שמואל  13ליפא קרפל 

 
 גודוביץ דקל עורך הבקשה:

 6341731יפו  -, תל אביב  29פרוג 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
אחר: תוספת יח"ד גם בקומות הקיימות מבוקשים שינויים פנימיים  5כמות יח"ד לתוספת:  2.5כמות קומות לתוספת: 

, תוספת לובי קומתי, שינויים בחלוקת הדירות בקומה טיפוסית ושינויים בתכנית הכוללים: תוספת מעלית פנימית
הדירות. תוספת אחרת: תוספת בנייה באגף האחורי של המגרש במסגרת קווי בניין מותרים ומיצוי זכויות בניה מותרות 

 במגרש שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים ומסחר בקומת הקרקע
 
 

 20: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ולאשר את  10/04/2019מתאריך  2-19-0007לאור המצוין לעיל, לעדכן את החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 

, לצורך פטור 38במסלול תמ"א  2510הבקשה לתוספות ושינויים בבניין מגורים עם חזית מסחרית לשימור ב' מתכנית 
.10/4/2019את החלטת הוועדה מיום וכן לאשרר  )ב( לתמ"א 13מהיטל השבחה לפי סעיף 

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

 
 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 

 8: החלטה מספר דיון חוזרההחלטה 
 02/10/2019 מתאריך 2-19-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 .10/04/2019מתאריך  2-19-0007בהחלטת הוועדה שמספרה  2ביטול תנאי מס' 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 10/04/2019מתאריך  2-19-0007מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שתוכנן על ידי אדר' יהודה מגידוביץ' בשנת  1931אשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין לשימור משנת ל .1

 חנויות. 3-דירות ו 11קומות וקומת גג חלקית עבור  5, כך שיתקבל בניין בן 1931
 כולל ההקלות הבאות: 

 מ"ר(. 21.60משטח המגרש )עד  6%תוספת שטח של 
 מ"ר(. 18מגרש עבור התקנת מעלית בהיקף הבניין )משטח ה 5%תוספת שטח של  א.
 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה. .ב
 העברת זכויות בין הקומות. .ג



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

 38עמ'   18-0641  

 

 בחלקו המערבי. -מ' בחזית האחורית( 5.00מ' במקום  4.50) 10%הקטנת קו בניין אחורי עד  .ד
 בחלקו המזרחי. -מ' בחזית אחורית( 5.00מ' במקום  3.50ללא פתחים ) 30%הקטנת קו בניין אחורי עד  .ה
 מ'(. 3.00מ' במקום  2.70) 10%הקטנת קו בניין צדדי )מערבי ומזרחי( עד  .ו
 (40%מ' ) 5.00מ' מקו הבניין המקורי של  2.00הבלטת גזוזטראות אחוריות עד  .ז
 איחוד שטחן של כל חדרי היציאה לגג לחדר אחד. .ח
 מ'( 1.20מ' במקום  0.00יים )ביטול הנסיגות במעקות הגג הצדד .ט
 תחנת עצירה נוספת של המעלית בקומת הגג. .ו

 כניסה נוספת לגג באמצעות המעלית במפלס העליון. .יא
 מ' ברוטו לרבות מעקה הגג. 4.00-מ' ולא יותר מ 2.50הגבהת גובה הנטו של חדר היציאה לגג מעל  .יב
 הקמת מצללות מבטון. .יג
 מ'( 1.20מ' במקום  0.00הגג הצדדי )הצמדת המצללות למעקה  .יד
 
 כל ההקלות הינן לצורך שיפור התכנון של הבניין לשימור עבור איכות חיים כפי שהיא היום. ההקלות ותוצאתן     
 התכנונית תואמה מול מח' השימור וקיבלה את הסכמתם והן תואמות לבנייה העתידית המתוכננת באזור כולו. 

 
 מהטעמים הבאים: לדחות את ההתנגדויות  .1

התכנון שהוצג לרבות קומת הגג הינו בהתאם לתכניות התקפות בתוספת הקלות שתואמות את התכנון העתידי  -
באזור ונועדו לשיפור תכנון הדירות המבוקשות לצורך שיפוצו ושימורו של הבניין. כלפי בניין המתנגדים נשמר 

 צד סביר ביותר באזור אורבני צפוף.מ' לאחר אישור ההקלה שהינו מרווח  5.75-מרחק של כ
עורך הבקשה ביקש להעתיק את עץ הדקל אך הגורמים המקצועיים במכון הרישוי מצאו לנכון  -לנושא העצים -

לבקש את כריתתו של העץ. בנוגע לעץ הנמצא בסמוך במגרש המתנגדים, על המבקש בקשה זאת לנקוט בכל 
 ם בסמוך לו.האמצעים כך שלא יינזק אף פרט השייך למגרשי

שאר טענות המתנגדים עוסקות בנושאים קניינים שניתן לדון עליהם בערכאות המתאימות, שכן הוועדה  -
 המקומית עוסקת בנושאים תכנוניים בלבד.

 לא לאשר ביטול תעלת מנדוף למסחר, שכן תכנונה הינו דרישה לאישור עסק עתידי בשטח זה.  . 3
   –מקומות חניה לרכב פרטי החסרים למילוי דרישת התקן  8לופי להסדר .     לאשר חניה באמצעות פתרון ח4

מטר  500השתתפות בקרן החנייה מכוח תוכנית ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה אשר בו והרצועה ברוחב 
 סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים )חניון שוק הכרמל(.

 
 דס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי דרישות מהנ

 
 תנאים להיתר

 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם. . 1
מ' בין הבניינים  6.00בתנאי שישאר מרווח של  -עבור קיר אטום 30%הבלטת הקיר האחורי המזרחי בהקלה של עד  . 2

 הקיימים היום.
 ת הדירה בקומה העליונה אליה מצורף חדר היציאה לגג כדירה תקנית בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.הצג . 3
 מילוי דרישות מח' השימור. . 4
 יש לתאם את מיקום ופרטי תעלת המנדוף למסחר מול מח' השימור עד קבלת אישורם לכך. . 5
 .15מ"ר עיקרי, כדרישת פרוטוקול  35הצגת הדירה שאליה מוצמד חדר העלייה לגג, במינימום של  . 6
 
 

 תנאים בהיתר/תנאי אכלוס
לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

ת בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, הדירה/ו
 כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול, רישום זיקת הנאה במרווח הקדמי.

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות באישורם  וסיומן עד גמר עבודות הבנייה  . 2
 

 ן עד גמר עבודות הבנייה.ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם. וסיומ . 3
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה . 4
 הדירה בקומה עליונה על כל מפלסיה תהווה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול. . 5
 

 הערות
 ההיתר הינו לתוכן ההיתר בלבד ואין בו לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 50שטריקר  39יהודה המכבי 

 
 

 296חלקה:    6212 גוש:  22-1615 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון החדש  שכונה: 28/09/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0494-050 תיק בניין:
 מ"ר 258 שטח: 202102466 בקשת מידע:

   03/01/2022 תא' מסירת מידע:
 

 יפת נעמי מבקש הבקשה:
 7924500, ניר גלים  0ניר גלים 

 רינדר רונית 
 6930123יפו  -ג, תל אביב 22סנה משה 

 אפלר דורית 
 6200521יפו  -, תל אביב  39יהודה המכבי 

 חריר אילנה 
 6092000צורן -א, קדימה43שבזי 

 
 שאול אסף עורך הבקשה:

 64254יפו  -, תל אביב  14מרמורק 
 

 בקשה )ע"י עורך הבקשה(תוכן ה
 , 38, אחר: מכח תמ"א 2, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן

 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות דיור, בקיר משותף חלקי  3קומות, עבור 3ת הבקשה לשינויים ותוספות בבניין מגורים קיים בן לאשר א . 1

 , אשר חיזוקו נדרש בפני רעידות אדמה, 54עם הבניין מצפון בכתובת שטריקר 
 3יח"ד ) 5קומות וקומת גג חלקית כולל קומת קרקע עבור  4סה"כ לאחר השינויים והתוספות יתקבל בניין בן 

 יח"ד חדשות(. 2-יח"ד קיימות ו
 
 השתתפות בקרן חניה. -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 2אישור פתרון חלופי להסדר  . 2
 

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

 תנאים למתן היתר
 ם הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.אישור הגורמי . 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
 של רשות נחל הירקון לתכנון המוצע. מילוי דרישות וקבלת אישורם הסופי . 5
 

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

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

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

 ניה לשינויים אלו.אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר ב 



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

 40עמ'   22-1615  

 

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

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

 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 אישור רשות הכבאות . 6
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 1
פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט . 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.
וע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצ . 4

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
הוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש ל . 5

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
, בלשכת רישום המקרקעין בגין מיקום המגרש 2011לתקנות המקרקעין, התשע"ב  27רישום הערה לפי תקנה  . 2

 בתחום פשט הצפה
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 3

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

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 4
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 21השלמת   . 5

דרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין *רואים את המבקש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לבצע את הנ
 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.   

  
א העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נוש . 7

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות. 
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 8

 עירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט ה
  
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 75אלנבי 

 
 

 121חלקה:    6933 גוש:  22-1645 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 02/10/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0004-075 תיק בניין:
 מ"ר 509 שטח: 202102038 בקשת מידע:

   21/11/2021 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 1977ל פרימה מלונות ותיירות ישרא מבקש הבקשה:
 6513413יפו  -, תל אביב  75אלנבי 

 
 ורד משה עורך הבקשה:

 6468714יפו  -, תל אביב  14מודיליאני 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1.5כמות קומות לתוספת: 

 
: מתכת, השימוש , חומר הפרגולה68בקומת הגג: כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח פרגולה )מ"ר(: 

 בתוספת המבוקשת: אחר: מלונאות, 
 
 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה לשימוש חורג מהיתר למשרדים עבור מלון לצמיתות הכולל תוספת קומה וקומה חלקית,  לא לאשר .1

 הכל מעל קומה מסחרית לרחוב אלנבי, שכן:
והתבססה על חישובים בבקשה הקודמת שנשללה בוועדה בתאריך  38הבקשה מוגשת במסלול של תמ"א  .א

בבקשה זו אין כלל קירות חיזוק ומה שאושר ע"י ואשר לפיה היו קירות חיזוק, כפי הנראה  11/11/2020
מהנדס ישראל דויד לא קיבל כלל ביטוי בבקשה זו חוץ ממגדל ממ"מים ולכן לא ניתן להתבסס על החישוב 

 הישן שנעשה. 

מ"ר כולל מבואה אליו, אשר עולה על המינימלי המותר ומהווה תוספת  22-כוללת הוספת ממ"מ בשטח של כ .ב
לאור כך שהבניין הקיים כבר מיצה את הזכויות המותרות מכוח התכנית,  יקרי בכל קומה.מ"ר לשטח ע 10-כ

מ"ר בכל קומה מעבר למותר.  10-תוספת הממ"מ בשטח העולה על המינימלי המותר מהווה חריגה של כ
  מ"ר. 50 -סה"כ כ

נקבע בתכנית ותנאים כוללת חריגה מקווי הבניין העורפי המותר של מבואה )המובילה לממ"מ(, בניגוד ל .ג
המגבילים, אשר מאפשרים זאת לצורך הקמת ממ"מ בלבד ושכן ניתן לתכנן אחרת. מבוקשת קומה חלקית 

 למלון, קומה שלפי התכניות והמותר במגרש הינה מכוח תכנית ג' ואינה תואמת להוראותיה בסעיפים הבאים:

 טכניים המותרים.מבוקשים חדרים לשירות המלון לשימוש עיקרי במקום מתקנים ה -

 165-בהמשך לשימוש שאינו מותר שטחו מייצר חריגה מהשטחים המותרים )לשימושים המותרים( של כ -
 מ"ר.

המותרים עד     50%-תכסית הבנייה המבוקשת חורגת מה -מאחר ומדובר בבניה על הגג מכוח תכנית ג'  -
 .55%-כ

 מ'( 4.00מ' במקום  5.63גג ועד מעקה הגג העליון )מ' על המותר מרצפת קומת ה 1.63-גובה הבנייה עולה ב -

 מ' ממעקה הגג.  1.2לא ניתן לאשר אי שמירה על נסיגה של  -

 מ"ר מהמותר. 33-מבטון, ובשטח העולה על כ -הפרגולה מתוכננת בניגוד להוראות תכנית ג' -

 כוללת ממ"מ בניגוד לשימושים המותרים ולא ניתן לאשרו. -

מ' מגובה הקומות הקיימות בבניין זאת בנוסף לכך שהקומות מוצגות  0.50-קשות חורג בכגובה הקומות המבו .ד
 ס"מ יותר גבוהות משאושר בהיתר. 0.20-בכ

 חישוב השטחים נעשה באופן שאינו תואם את תקנות חישוב שטחים: .ה
 חושבו כהורדה.  0.5כלל לא חושב שטח המסחר הקיים. כמו כן פירים הקטנים משטח  -
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כשטחים עיקריים הומרו במפרט זה, לשטחי שירות, בניגוד  1992ים שאושרו לבנייה לפני שנת שטח -
מ"ר שטחי מבואות, מסדרונות ומתקנים טכניים  330-לתקנות המעבר לנושא זה. על כן שטח של כ

 שחושבו במקור כשטח עיקרי מתווספים למניין השטחים העיקריים החורגים בבקשה זו.
 למוצג כקיים היום: 1993ות בין ההיתר משנת קיימות אי התאמ .ו

משמע כל קומה גובהה  -מ' 13.04מ',  10.04מפלסי הבניין המוצגים בחתכי ההיתרים הקודמים הינם  -
מ' מהקיים  0.20-גבוהים בכ -מ' 13.30מ',  10.20מ'. כעת בבקשה המוצגת המפלסים הינם  3.00ברוטו 

 בהיתר.

 ה ואדריכל מכון במכון הרישוי.קיים סירוב לבקשה מתחנת אשפ .ז

 יחידות אירוח. 50יחידות אירוח בעוד שהבניין המבוקש מציג  38אישור משרד התיירות ניתן עבור  .ח

קיימת אי התאמה בין מנח הקומות לחזיתות. בחלק מהחזיתות סומנו עמודי קונסטרוקציה לתוספת, אך לא  .ט
 בוקש.  סומנו במנח הקומות, שכן שלא ניתן לבחון את המ

הוגשה בצורה שמקשה על בדיקתה: ללא הצגת כל השינויים המבוקשים, ללא מתן פתרון אוורור לחדרי  .י
שירות, לא הוצג פתרון למערכות טכניות, ללא הצגת מפלסי ופריסות של הגדרות, כך שלא ניתן לבחון את 

 המבוקש. 

 .גשת בקשה כנדרש בתיק המידעהוגשה ללא אישור נ.ת.ע. וללא אישור רשות הכבאיות לפני ה .יא

 הבקשה סורבה בתחנות "אשפה" ו"אדריכל מכון רישוי" במכון הרישוי.  .יב

 לקבל את ההתנגדויות לנושאים הבאים: .2
 שימוש בשטחים המשותפים מאחר ולא הוצג תשריט בית משותף ולא הוכח כי אין פגיעה בשטחים   -
 המשותפים.    
 הבנייה המותרות, חריגה מקו הבניין העורפי המותר,)שמהווים מסיבות  חריגת קומה חלקית מזכויות  -

 התבססה על חישובים בבקשה הקודמת שנשללה בוועדה.,  השלילה(    
לדחות את שאר סעיפי ההתנגדות שכן בחלקן קנייניות, חלקן בתחום אחריותם של הגורמים המקצועיים לנושא  .3

 .38מ"א בדיקות קונסטרוקציה והתאמתם למסלול ת

 
*חו"ד נמסרה לעורך הבקשה.

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 149דיין משה  32בצרון 

 
 

 393חלקה:    6150 גוש:  22-1114 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 12/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0758-149 תיק בניין:
 מ"ר 1766 שטח: 202201039 בקשת מידע:

   16/05/2022 תא' מסירת מידע:
 

 צדיק שיר מבקש הבקשה:
 6789422יפו  -, תל אביב  149דיין משה 

 
 קוגל יעל עורך הבקשה:

 70800, גן יבנה  18צה"ל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה מתבצעת התוספת: א, שטח 2691, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון 107ה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: , שטח דיר36התוספת )מ"ר(: 
 התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת שיפור מיגון, 

 
, השימוש 40בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

 , 4.9, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 1.2גורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: בתוספת המבוקשת: למ
 

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

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן: לא נ

 
 וחריגה  A10לטיפוס  2104מ"ר המותר לפי תכנית  83-מ"ר לעומת כ 107-שטח הדירה לאחר ההרחבה מוצע כ .1

 מ"ר( כהקלה.    6.6) 6%מ"ר מהווה סטייה ניכרת מעבר לתוספת שטח של    24של 
לפיו הטיפוס הנכון להרחבת  16/05/2022 -תאריך השנמסר ב 20220139הבקשה הוגשה בניגוד לתיק המידע מס'  .2

מ"ר  48.50שמאפשר תוספת של  A10הינו טיפוס  2104הדירות הפונות לדרך משה דיין לפי הוראות התכנית 
 מ"ר לא כולל ממ"ד. 83.03ושטח הדירה לאחר ההרחבה לא יעלה על 

 א מספיק לחריגה הקיימת בשטח.לא ניתן לאשר את ההקלה שכן השטח הניתן לתוספת בעקבות ההקלה ל .3

מבעלי הזכויות הרשומים לבניית חדר יציאה לגג לפי  75%הבקשה הנדונה גם הוגשה ללא הסכמות של לפחות  .4
 . 1הוראות תכנית ג

 דרומי בניגוד לתקנות התכנון והבנייה.-המרפסות חורגת מעבר לקו ההרחבה המקסימלי הצדדי .  5 
 

 ולמבקש.  ה נשלחה לעורך הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הוועד
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 11דם המכבים  6יניב 

 
 
 744חלקה:    6150 גוש:  22-1177 קשה מספר: ב

 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 21/07/2022 תאריך בקשה:
 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 358 שטח: 201901391 בקשת מידע:
   22/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 ןנאמן אור מבקש הבקשה:

 6794701יפו  -, תל אביב  11דם המכבים 
 מילר רחל 

 9371643, ירושלים  4הרפז ניסן 
 

 בר שדה דפנה עורך הבקשה:
 6701432יפו  -, תל אביב  28קארו יוסף 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
מת הקרקע וחפירת מרתף יח"ד ,הרחבת הדירה בקו2קומות מגורים ,ובהן  4.00הקמת מבנה חדש הכולל: מרתף ,

 המשויך לקומת הקרקע ובנוסף מרתף לכלל דיירי הבניין.
 ירידות חיצוניות למרתף, אחת למרתף הפרטי והשניה למרתף המשותף. 2תוספת ממ"ד בקומת קרקע ופרגולה. הוספת 

 המרתפים כוללים: מחסן,חדרי עזר,משרד ביתי )במסגרת ניוד שטח עיקרי(
רי שירותים,הרחבת דירת המגורים בקומת הקרקע, פרגולה + ירידה למרתף משותף וירידה חד 2קומת קרקע הכוללת: 

 למרתף פרטי
מטר,הרחבת דירת המגורים בקומת הקרקע,  1.5בחצר: גינה,שטחים מרוצפים,פרגולה,בגבולות המגרש גדר בגובה 

 פרגולה + ירידה למרתף משותף וירידה למרתף פרטי
 
 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
דירות קיימות, הריסת המחסן בחצר, תוספת קומת מרתף והרחבת דירת קרקע  2-אשר את הבקשה לשינויים בל .1

 יח"ד וחדר יציאה לגג מדירה עליונה. 2קומות עם  2בבניין קיים בהיתר בן 
בהוראות  3.ה.9על פי סעיף שימוש של משרד לבעל מקצוע חופשי במרתף עבור דירת קרקע בבניין קיים לאשר  .2

 . Kוהוראות התכנית הראשית  1תכנית ע

 לאשר את ההקלות הבאות לצורך ניצול מקסימלי של הזכויות ושיפור תכנון: .3

 .הוספת חצר מונמכת וכניסה נפרדת למשרד ולשטח נלווה למגורים לדירה בקומת הקרקע במרתף 

  מ"ר( 21משטח המגרש ) 6%תוספת של עד. 

 רקע למשרד בעל מקצוע חופשי בקומת המרתף.העברת שטח עיקרי מותר מקומת הק 
 

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

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

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

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 
 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
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 ₪. 5868.00ערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר ב . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 ביעוד דרך 6150בגוש  33,759הריסה בפועל של כול החורג  לחלקות  . 1
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 2

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

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

 תנאים לתעודת גמר
לתקנות המקרקעין לעניין שטחים משותפים בקומת המרתף שירשמו  27ה הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנ . 1

 כרכוש משותף לכל דיירי הבניין.
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

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

 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 
 10עודד 

 
 

 11חלקה:    6163 גוש:  22-1215 בקשה מספר: 
 רמת הטייסים שכונה: 26/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 1051-010 תיק בניין:
 מ"ר 9751 שטח: 202100446 בקשת מידע:

   04/04/2021 תא' מסירת מידע:
 

 שטאובר אפרים אברהם מבקש הבקשה:
 6706917יפו  -, תל אביב  26נגייט וי

 זוארץ צאלה 
 6706917יפו  -, תל אביב  26וינגייט 

 כהן אשר 
 5235418, רמת גן  18יד שלום 

 
 זוארץ צאלה עורך הבקשה:

 6706917יפו  -, תל אביב  26וינגייט 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, כיוון 2.96, שטח התוספת )מ"ר(: 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 2327ה: , מספר תכנית הרחב1מספר יח"ד מורחבות: 

 התוספת: לצד, תוספת אחרת: גזוזטרה, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 
 

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

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2הדירות הקיימות בקומה השנייה באגף המערבי כולל תוספת  2-הבקשה לשינויים ותוספות בנייה ב לאשר את .1

 קומות וגג רעפים.  2מרפסות קונזוליות ופרגולות מעליהן, בבניין קיים בן 
 מ'. 10מ'( מעבר לקו בניין צדדי צפוני של  1.0) 10%-לאשר הקלה להבלטת מרפסות ב .2

שכן אין פגיעה במתנגדת ואין מניעה לאשר את המבוקש בהתאמה לתכניות מאושרות על לדחות את ההתנגדות,  .3
 המגרש ותקנות התכנון והבניה.

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

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

התקבלה פה אחד.ההחלטה 
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 48עמ'   22-1704  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 115דיין משה  89שדה יצחק 

 
 

 806חלקה:    6150 גוש:  22-1704 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 25/10/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0533-087 תיק בניין:
 מ"ר 2100 שטח: 202201789 בקשת מידע:

   19/07/2022 תא' מסירת מידע:
 
 המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש -עמותה  בקש הבקשה:מ

 6722820יפו  -, תל אביב  89שדה יצחק 
 

 עמיר יוסי עורך הבקשה:
 2065514, יקנעם עילית  63צאלים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, כיוון 1101)מ"ר(:  , שטח דירה/משרד לאחר תוספת328קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, שטח התוספת )מ"ר(: 
התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים במיקום מחיצות 

חד' טיפולים + גגון כניסה בקומת עמודים קדמית ושינויים פנימיים.  2: הרחבת לובי + 1בנויות, תוספת אחרת: תוספת 
: מבנה אוהל ע"ג שלד אלומ' 3טיפולים + גגוני כניסה בקומת עמודים עורפית. תוספת חד'  2: סדנת נגרות + 2תוספת 

מכפילי חניה במגרש החניה., שימוש המקום כיום: בהיתר המכון הלאומי  12: 4לחדר כושר בחצר המזרחית. תוספת 
ת וחדרי טיפול. המבנים לשיקום נפגעי ראש כולל סדנאות שיקומיות ופגישות טיפוליות. השטח ישמש כסדנאות שיקומיו

 מבנה היריעות,  3הקיימים הוקמו בהיתרים למטרות אלו והשימושי מותרים בתכנית "קיי". תוספת 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שה לשינויים ותוספות בנייה במכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש, כולל הוספת אוהל על גבי שלד לאשר את הבק .1

 אלומיניום לסדנת כושר בחצר מזרחית.
 . 805בצד צפוני ללא בנייה רצופה מגבול חלקה  0לאשר הקלה לבנייה בקו בניין  .2
תקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח מקומות חניה החסרים למילוי דרישת ה 5לאשר פתרון חלופי להסדרת  .3

 לפי המלצת מכון רישוי. תכנית ח'
  

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52חביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מר . 2
 אישור רשות מקרקעי ישראל . 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 הבניה . 1
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 2

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

 
 תנאים לאיכלוס

אם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהת . 1
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
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 תנאים לתעודת גמר
 שיפוץ המבנה בפועל בהתאם להנחיות ש.מ.מ . 1
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 2
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
 אישור רשות הכבאות . 4
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 50עמ'   22-1716  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 ב 42אגוז  א מעפילי 42מעפילי אגוז 

 
 

 12חלקה:    7241 גוש:  22-1716 בקשה מספר: 
 נוה חן שכונה: 27/10/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: א4176-042 תיק בניין:
 מ"ר 947 שטח: 202000996 בקשת מידע:

   16/07/2020 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 38אפ  66לי אגוז מעפי מבקש הבקשה:
 6390410יפו  -, תל אביב  8נס ציונה 

 
 בלומנטל ענת עורך הבקשה:

 64364יפו  -, תל אביב  50אבן גבירול 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
יח"ד חדשות בקומת הקרקע הקיימת, מספר יח"ד  4, אחר: כולל 25, כמות יח"ד לתוספת: 3כמות קומות לתוספת: 

, כיוון 461.77, שטח התוספת )מ"ר(: 1-4, קומה בה מתבצעת התוספת: 2383, מספר תכנית הרחבה: 32מורחבות: 
התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: התאמת יח"ד לתוספת 

' בכל הקומות וחדרים טכניים בקומת הקרקע. השטח העיקרי ליח"ד הקיימות, כולל הוספת לובי, מערכות, פירים וכד
קומות על  4יח"ד קיימות בבניין בן  32ובנוסף, מרפסות קונזוליות ומסתורי כביסה., שימוש המקום כיום: בהיתר 

 כניסות( בהיתר,  4עמודים )בכולל 
 

, שטח 1500)מ"ר(:  בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת
, השימוש בתוספת 1962, חומר הפרגולה: מתכת, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 108פרגולה )מ"ר(: 

, נסיגה מהמעקה מצד שני 2, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 13.9המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 
 , 2)מטר(: 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
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קומות מעל קומת  4יח"ד הקיימות בבניין מגורים קיים בן  32הבקשה לשינויים, חיזוק והרחבת  לאשר את .1

 עמודים מפולשת.
 ומדיניות הועדה ע"י: 38יח"ד מכח תמ"א  24לאשר תמורת חיזוק הבניין בפני רעידת אדמה, הוספת  .2

 יח"ד חדשות. 4סגירה ומילוי קומת עמודים מפולשת והוספת  .א
יח"ד בקומה( מעל ובקונטור הקומה הטיפוסית  8יח"ד חדשות ) 16קומות )שישית ושביעית( עבור  2תוספת  .ב

 המורחבת.
 יח"ד.  4עבור  1במסגרת תכנית ג 65%בתכסית של  38תוספת קומת גג חלקית מכח תמ"א  .ג
 מ' מגבול המגרש הדרומי. 0.6הבלטת פירי מעליות מעבר לקו הרחבה מקסימלי ועד למרחק  .ד

 לאשר הקלה מנסיגות בבנייה על הגג והצמדה לחזיתות מזרחית ומערבית. .3
 .38מקומות החסרים למילוי דרישת התקן מכוח תמ"א  24אישור פתרון חלופי ע"י השתתפות בקרן חניה עבור  .4
 אישור הבקשה לא תפגע באיכות חיים של המתנגדים ובסביבה הקיימת, לא תפגע לדחות את ההתנגדויות, שכן .5

 במצוקת חניה באזור מהנימוקים הבאים: 
  'מ'. 12-הינו כ 42-ו -40המרחק בין הבניינים מס 

  2ברחוב מעפילי, והוספת  40-ו 38בניני מגורים מס'   2-יח"ד ב 38הוצא היתר להרחבת  02.12.2018בתאריך 
 ת עמודים(.  קומות קיימות )כולל קומ 5יח"ד חדשות מעל  28קומות וקומת גג חלקית עבור סה"כ 

מקומות חניה ע"י מתקן  64לפי ההיתר אושרה הוספת  מרתף חניה משותף בתחום חצר בין הבניינים עבור 
 מפלסים . עבודות הבנייה נמצאת בשלבי סיום.  4-חניה אוטומטי ב

  '42מ' מבניין  27 -ובנוי במרחק של כנמצא  קומות וחדרי יציאה לגג 8 הינו בן 48בניין מס . 
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 דירות חדשות לא  24ור קיימים שטחים ציבוריים המיועדים לחניה משותפת לדיירי הסביבה והוספת באז
 תשנה את מצב החניה הקיים בסביבה.

  בתוספת בניה ותואמת את המגמה התכנונית  2383ותכנית  38הבנייה המבוקשת תואמת את מדיניות תמ"א
 באזור.

 
:ם ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניי

 
 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
 )ד( לחוק.145ר בסעיף תשלום כל התשלומים כאמו . 3

 אישור רשות הכבאות . 4
 .       עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ת שהוגשו לבקרה ההנדסית.שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניו . 2

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

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

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 נדרשת התייחסות חברת החשמל . 1
לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות  . 2

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 לשטחים משותפים בבניין 27רישום הערה לפי תקנה  . 2
עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת  . 3

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 44גוש עציון 

 
 

 2חלקה:    6978 גוש:  22-1671 ר: בקשה מספ
 יד אליהו שכונה: 18/10/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0540-042 תיק בניין:
 מ"ר 160 שטח: 202201437 בקשת מידע:

   20/06/2022 תא' מסירת מידע:
 

 ולנסי ישי מבקש הבקשה:
 6092000צורן -, קדימה 38מ"ח הפל

 
 ולנסי ישי עורך הבקשה:

 6092000צורן -, קדימה 38הפלמ"ח 
 

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

 
 שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 

 
, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה 1953ג: הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: בקומת הג

 , 0המבנה הקיים )מטר(: 
 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 28ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וחדר יציאה לגג עבור הדירה  2הבקשה להריסת הבנייה הקיימת והקמת בניין מגורים חדש בן  לאשר את .1

 יח"ד. 2העליונה וקומת מרתף מוצמדת לדירה שבקומת הקרקע, סה"כ 

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

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 בחוק המקרקעין: 27שום הערה לפי תקנה רי . 2

 לשטחים המשותפים לבניין. -
 אי פיצול דירה בקומת הקרקע וקומת המרתף. -
 המרפסות הפתוחות לא תיסגרנה בעתיד, בכל צורה שהיא. -

 
 תנאים להתחלת עבודות

 ה.הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביב . 1
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע 
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 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 37בני ברק  52הרכבת 

 
 
 60חלקה:    6894 גוש:  22-0953 קשה מספר: ב

 נוה שאנן שכונה: 15/06/2022 תאריך בקשה:
 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון סיווג: 0041-037 תיק בניין:

 מ"ר 678 שטח: 202100526 בקשת מידע:
   09/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 נדלן בע''מא.ר.י מאי נכסים והשקעות ב מבקש הבקשה:

 6713205יפו  -, תל אביב  1קרליבך 
 ישעיהו משה 

 6423113יפו  -, תל אביב  13התמר 
 

 גולדנברג יובל עורך הבקשה:
 67778יפו  -, תל אביב  7ריב"ל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 כיום: בהיתר מלון בהליך בנייה, , שימוש המקום 140סה''כ -חדרי מלון 37, אחר: תוספת 2כמות קומות לתוספת: 
 
 
 

 33, גודל: 33.00, מיקום: גג, נפח )מ"ק(: 10בריכה: קומה: 
 

 29: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לבקשת הצוות המקצועי והשירות המשפטי.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ב ולדון לבקשת היועצת המשפטית והצוות המקצועי.לשו 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 23הראב"ע 

 
 

 94חלקה:    6972 גוש:  22-1057 בקשה מספר: 
 שפירא שכונה: 04/07/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3503-023 תיק בניין:
 מ"ר 226 שטח: 202100736 בקשת מידע:

   13/06/2021 תא' מסירת מידע:
 

 שומוביץ עמית מבקש הבקשה:
 6993313יפו  -ל אביב , ת 13ברק 

 
 בן דב ליאור עורך הבקשה:

 6299501יפו  -, תל אביב  147ארלוזורוב 
 

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

 
 , אחר: חדר משחקים, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, 

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

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

 
 תשלום כופר חניה,  -פירוט נוסף: מבוקש פטור מחניה 

 
 480.00נפח חפירה )מ"ק(: 

 

 30ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הקמת בניין ויח"ד אחת, ולאשר קומה אחת הריסת כל הבנייה במגרש לרבות גדרות ובניין בן הבקשה ל לאשר את .1

יחידות דיור, כולל זיקת הנאה  4מרתף, עבור סה"כ  קומות ובניה חלקית על הגג, מעל קומת 3חדש למגורים, בן  
 הקדמי לרחוב הראב"ע. מ' מגבול המגרש 2.00לטובת הציבור, הולכי רגל ורוכבי אופניים ברוחב של 

 
השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 4.33אישור פתרון חלופי להסדר  .2

אשר בו מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים, ברצועה ברוחב  15מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס'  38ח', תמ"א 
 מטר סביב האזור. 500

 
 :, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 4
 

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

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

 תנאים להתחלת עבודות
ם/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני      . הגשת "הצהרת אגרונו1

    .gov.il/Treesaviv-http://www.tel 
 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.

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 מ' בחזית קדמית לטובת עריית תל אביב . 2.00רישום בפועל של זיקת הנאה ברוחב  . 2
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

 ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו 
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5

 האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר 
 

 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.
 
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 64מקור חיים 

 
 

 185חלקה:    6973 גוש:  22-1075 ר: בקשה מספ
 שפירא שכונה: 06/07/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3505-064 תיק בניין:
 מ"ר 357 שטח: 202102027 בקשת מידע:

   21/11/2021 תא' מסירת מידע:
 

 מהבית במקור חיים בע" מבקש הבקשה:
 6603763יפו  -, תל אביב  64מקור חיים 

 
 רוז'נסקי גדעון עורך הבקשה:

 4537204, הוד השרון  7שז"ר זלמן 
 

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

 
 מחסן, אחר: שטחים נלווים לדירות גן, במרתפים: מרתף אחד בלבד, 

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

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

 
 על הגג: אחר: דירת גג, 

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

 
יח"ד, העבודות המבוקשות בהיתר  6קרקע )כולל קומת כניסה( + קומת גג חלקית, סה"כ קומות מעל ה 3פירוט נוסף: 

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

 31ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הריסת כל הבניה במגרש לרבות גדרות ומבנה בן קומה אחת וגג שטוח עבור יח"ד אחת הבקשה עבור  לאשר את .1

 יחידות דיור ; 6קומות ובנייה חלקית על הגג מעל קומת מרתף עבור  3ולאשר הקמת בניין חדש למגורים, בן 
 

 כולל ההקלות הבאות:
 5מותרות והקמת בניין בן יחידות הדיור ה 4מ  20%עבור הגדלת הצפיפות בשיעור של  .א

 יחידות דיור מכוח תקנת שבס;
מ"ר המותרים שכן הנ"ל  10מ"ר במקום  17.5עבור הקמת חצר מונמכת בשטח של  .ב

 נדרש לצורך אוורור ומתן תאורה טבעית;
 

 כנית השתתפות בקרן חניה מכוח ת -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 6.33לאשר פתרון חלופי להסדר  .  2
 אשר בו מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים. 15ח', מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס'       

 
 תנאים למתן היתר

 להוריד הדמיה מההגשה או לעדכן את החזית לאחר התאמת המעקה למרפסת ללא חריגה. . 1
2 . 

 

 מ' המותרים. 1.50 מ' המותרים ויש להנמיכם ל 1.50הוצגו גדרות מעל 
 
 

 (.4400חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 3
 (.4401תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג  . 4
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 5
 תשלום אגרות והיטלים . 6
 בקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות בצירוף דוח עורך הבקשהאישור מכון ה . 7
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 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית ח', מקומות חניה החסרים  6.33פתרון חלופי להסדר  . 2

אשר בו מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים, ביניהם לדוגמה: חניון מס'  15מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 
ת.ב.ע.  -78)בין סמטת ראשית חכמה לבין סנטת בר יוחאי(, מס' 446תב"ע  -72הרצל פינת שלמה, מס'  -71

 מטר סביב האזור. 500( ועוד עשרות רבות ברצועה ברוחב 37וב בן עטר )ברח483
 

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

 

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

 

 אישור על התקשרות עם מכון בקרה בדבר בקרת ביצוע . 2
 
 

 תנאים לתעודת גמר
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"יהשתתפות  6.33הצגת אישור על תשלום עבור פתרון חלופי להסדר  . 1

 בקרן חניה מכוח תכנית ח'.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4ור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת איש . 2
אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו בתקנות  . 3

 ת גמרעבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת תעוד
 

 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 
 א 47לבבות חובות ה 47חובות הלבבות 

 
 

 113חלקה:    6972 גוש:  22-1429 בקשה מספר: 
 שפירא שכונה: 30/08/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3502-047 תיק בניין:
 מ"ר 416 שטח: 202001851 בקשת מידע:

   15/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ש.א.מ השקעות ונדל"ן בע"מ :מבקש הבקשה
 6120202יפו  -, תל אביב 20338ת.ד. 

 
 פדרמן אליה עורך הבקשה:

 40800, אלעד  30רבנו ניסים גאון 
 

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

 
 ם: מרתף אחד בלבד, חדרי עזר, במרתפי

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 

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

 
 על הגג: קולטי שמש, 

 
 , 2.3בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: גדרות חדשים בתחום מגרש, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

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

 

 32ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש למגורים, בן שלוש קומות ובנייה חלקית על הגג,הבקשה עבור  לאשר את .1

 )כולל דירת גג(,  יחידות דיור סה"כ 7מעל קומת מרתף, עבור  
 

 כולל ההקלה הבאה: 
 למימוש הזכויות 20%דירות מותרות ) ללא דירת גג( במסגרת  5תוספת של יחידת דיור אחת, מעל  -
מ' המותרים לשם תכנון  3.00מ', לעומת  2.70מקו בניין הצדדי על ידי בנייה במרחק של  10%יגה של עד חר -

 המפורטים בהמשך;בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים אופטימלי, 
 
פות בקרן חנייה מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן ניתן על יד השתת 7לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

 אשר בו מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים; 15מכוח תוכנית ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס' 
 

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ניתן על ידי  השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית  7 פתרון חלופי להסדר . 2

אשר בו מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים, ביניהם לדוגמה: חניון מס'  15ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 
ת.ב.ע.  -78יוחאי(, מס'  )בין סמטת ראשית חכמה לבין סנטת בר 446תב"ע  -72הרצל פינת שלמה, מס'  -71
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 מטר סביב האזור. 500( ועוד עשרות רבות ברצועה ברוחב 37)ברחוב בן עטר 483
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 3

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

 ₪. 12,593תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 משרד להגנת הסביבה.הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי ה . 1
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 2

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 ן המיגוןאישור פיקוד העורף לפתרו . 1
רישום בפועל בספר המקרקעין זיקות הנאה לטובת הציבור הולכי רגל ורוכבי אופניים בכל שעות היממה ברוחב  . 2

 מ' לחזית קדמית לרחוב חזקיהו המלך. 3.00מ' לחזית קדמית לרחוב הלבבות ו  3.00
ים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצ . 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
 עצים במגרש ובסביבתו. 8אישור אגף שפ"ע לשימור   . 5
תקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למ . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 6חזנוביץ  24הקונגרס 

 
 

 80חלקה:    6948 גוש:  22-1389 בקשה מספר: 
 נוה שאנן שכונה: 21/08/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0032-024 תיק בניין:
 מ"ר 457 שטח: 201802586 בקשת מידע:

   24/01/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ( בע"מ2019.פ. )עומר אלפא ק מבקש הבקשה:
 5240105, רמת גן  44הרא"ה 

 
 רבין עומר עורך הבקשה:

 6744124יפו  -, תל אביב  10חפץ חיים 
 

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

 
 מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה,ח.אופניים, מאגר מים, חדר משאבות, שטח נלווה, במרתפים: מספר מרתפים, 

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

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

 
 לה, אחר: מזגנים, על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגו

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

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

 

 33ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת גג  6למגורים , בן  38קומות והקמת בניין חדש מכוח תמ"א  3בן  קשה להריסת בניין קייםלאשר את הב

 :38יחידות דיור, כולל הפרסומים הבאים מכוח תמ"א  16חלקית, סה"כ  

 38תוספת קומה אחת מעבר למותר עבור מימוש תמריצי תמ"א  -
 38תוספת שטחים מכוח תמריצי תמ"א  -

 38מכח תמריצי תמ"א תוספת יח"ד  -
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ' המותרים עבור מימוש זכויות; 3מ'( במקום  2.7) 10%הקטנת קווי הבניין הצדדיים ב -

 הסדרת מתקן חניה אוטומטי במרווח הצדדי; -

 יח"ד ללא תוספת שטח; 16-יח"ד ל 13מ  20%הקלה בצפיפות בשיעור של  -

 ן מיטבי עם קומות שוות;ניוד זכויות בן הקומות עבור תכנו -
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402ות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקב . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 דרוש לאשר תכנית פיתוח באגף התנועה ולטעון תכנית המאושרת במסמכי תנועה וחניה . 5
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 תנאים בהיתר
 לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד . 1
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 2

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 חתימה על הסכם מכר ותשלום בגין רכישת חלקת ההשלמה.   . 1
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום.  -לשלב ב' )במידת הצורך(  . 2
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 3

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

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

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

 
 תנאים לאיכלוס

שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה  . 1
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

 
 תנאים לתעודת גמר

, בלשכת רישום המקרקעין בהתאם לנדרש בתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 1
 לעניין: 2011 -תשע"ב 

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

 ג.הדירות בקומת הקרקע וחלק המרתף המוצמד אליהן, כל אחת על כל מפלסיה מהווה יח"ד אחת;
 ד. הצמדת חלק מהגג העליון לדירת הגג

 
ובהתאם להנחיות  5821יה ירוקה בהתאם לתקן הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבני . 2

 המרחביות לנושא זה
 הצגת אישור אגף הנכסים.   . 3
 רישום חלקת השלמה ע"ש המבקש. . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 אין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ו
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 הגשת אישור לגמר מהרשות לאיכות הסביבה לכך שאין לה דרישות נוספות מבעל ההיתר.  . 7

       
דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות . 8

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 18סומקן 

 
 

 182חלקה:    6997 גוש:  22-1006 בקשה מספר: 
 )יפו ד' )גבעת התמרים שכונה: 26/06/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3775-018 תיק בניין:
 מ"ר 760 שטח: 201901346 בקשת מידע:

   21/08/2019 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 18 מרחבים בסומקן מבקש הבקשה:
 5252171, רמת גן  29היצירה 

 
 כהן מוטי עורך הבקשה:

 62263יפו  -, תל אביב  18עמיאל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, 16, מספר יח"ד מורחבות: 14, כמות יח"ד לתוספת: 3כמות קומות לתוספת: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: 685תוספת )מ"ר(: קומה ה, קומה ו, קומת גג, שטח ה
 לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת מעלית ושינוי גרם מדרגות קיים, 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
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 קומות מעל קומת העמודים, 4עבור בניין קיים בן  38הבקשה לחיזוק, תוספת שטח וקומות מכוח תמ"א  לא לאשר את

 שכן:
  מ"ר בניגוד לנקבע בתמ"א ובמדיניות הועדה    25מעל   38מהווה הגדלת שטח הדירות בקומות שנוספו מכוח תמ"א

 ותיקון המפרט יהווה שינוי מהותי בתכנון.

 מהמרווח  40%מטרים או עד  2-י הבניין המותרים לרבות חיזוקים ומרפסות הבולטות מעל לכוללת חריגות מקוו
המותר )הנמוך מבניהם( והנ"ל בניגוד לנקבע בתקנות ולא נועד למימוש מלוא הזכויות, אלא זכויות מוגדלות 

 .38בסטייה כלפי הקבע בתקנות התכנון והבנייה ובתמ"א 

 משטח הגג בגדר סטייה ניכרת ואין הצדקה  65%משטח הגג לעומת  75%-בנייה על הגג מוצעת בשטח של כ
 תכנונית וללא שמירת הנסיגות ממעקה הגג בניגוד להוראות התכנית. תיקון התכנית יהווה שינוי מהותי בתכנון.

 צריך לא הומלצה על ידי מכון הרישוי לנושא אשפה, גנים ונוף ואדריכלות )פיתוח שטח(. תיקון המפרט עלול לה
 שינויים מהותיים בתכנון.

 הוגשה בניגוד לנקבע בתקנות: ללא הכללת כל השטחים המקורים בחישוב השטחים, ללא הצגת כל השינויים 
בגדרות כלפי המצב הקיים  והמאושר בהיתר, ללא סימון ייעוד כל השטחים, ללא הצגת השינויים המוצעים 

 הקיימות ובקרקע הטבעית באופן ברור. 

 שה ללא התייחסות לגדרות הבנויים מחוץ לגבולות המגרש וללא הצגת כל המידות והמפלסים הדרושים הוג
 לבחינת המפרט. 

 
חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 14נס לגויים 

 
 

 3חלקה:    6992 גוש:  22-1036 ר: בקשה מספ
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 28/06/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 3072-014 תיק בניין:
 מ"ר 2909 שטח: 202001701 בקשת מידע:

   01/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 מרמן בע"מצ.מ.ח ה מבקש הבקשה:
 6473926יפו  -, תל אביב  30הארבעה 

 הנדסה וקבלנות בע"מ משולם לוינשטין 
 6618356יפו  -, תל אביב  23בגין מנחם 

 אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ 
 4672831, הרצליה  4הסדנאות 

 
 מילבואר אייל אורית עורך הבקשה:

 6653210יפו  -, תל אביב  27שוקן זלמן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חדרים ומתקנים טכניים, חניות, 

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, אחר: דירות קרקע, לובי ראשי, 

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

 
 פה, על הגג: קולטי שמש, אחר: מעבים, גישה לשוטי אש

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, 

 
            פירוט נוסף: 

 3קומות ברוטו )כולל ק. קרקע וק. גג חלקית ובהן יח"ד(. חניון תת קרקעי בן  8בנייני מגורים בני  3בניית  
 העיצוב. ז' ב' בתב"ע וכפי שמופיע בתכנית  1.4קומות. ניוד שטחים ויח"ד בין מגרשי מתחם א' בהתאם לסעיף 

 
 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים
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 מפלסי מרתף  3קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל  7בניינים חדשים למגורים, בני  3הקמת קשה ללאשר את הב

 יחידות דיור בתחום המגרש הנדון. 104ועם סך הכול  2משותף עם חנייה ברמת שירות 
 

 לאשר את ההקלות הבאות:
 רווחת הדיירים. מטרים המותר עבור שיפור 3.3מטרים במקום  3.5הגבהת בניה על הגג לגובה של  א.
 מטרים המותר בתב"ע עבור תכנון מיטבי. 1.3מטרים, במקום  1.5הגבהת גובה מעקה גג עד  ב.
% המותרים עבור תכנון מיטבי ובהתאם למגמות  %50 משטח הגג, לעומת  65הגדלת תכסית בניה על הגג עד  ג.

 התכנון באזור.
במרווחים ומעבר לקו מגרש קדמי עבור שיפור רווחת הבלטת גזוזטראות לחזית קדמית בהתאם לתקנות בניה  ד.

 הדיירים.
יח"ד המותרים על פי תב"ע )לאחר ניוד  87יח"ד לעומת   104 -  20%הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של  ה.

 וזאת בהתאם למגמות התכנון באזור ולשם הגדלת מלאי יחידות הדיור באזור.( 113יח"ד למגרש  5של 
 

 :, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין
 

 תנאים למתן היתר
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 (.4400חוות דעת מסכמת על ידי מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים שנערכו בבקשה בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 היטלים.תשלום אגרות ו . 3
 הצגת חתימה מטעם הבעלים )רשות מקרקעי ישראל( על התכנית הסופית להיתר. . 4
 מילוי דרישות אגף הנכסים. . 5

 .      עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(6
 

 תנאים בהיתר
 עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת . 1
 יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל . 2

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

 . כל התנאים תקפים גם בבקשה זו.18454אום בגנים ונוף בוצע בבקשה לדיפון וחפירה מס' ת . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. . 1
 כסים לכך.( הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת הסכמת אגף הנ1 . 2

( אם מבוקש להסדיר אתר התארגנות בשטח שייעודו שצ"פ, מבנה ציבור או דרך, יש לקבל את הסכמת אגף 2
 הנכסים.      

יש להסדיר את דמי השימוש ולהפקיד כתב התחייבות לפינוי השטח בגמר השימוש. בגמר השימוש על בעל ההיתר 
 לתקן כל נזק ולהשיב את המצב לקדמותו על חשבונו.

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 תאום עם אדריכל העיר לנושא חומרי הגמר במעטפת ובפיתוח לפני ביצוע על ידי ביצוע דוגמאות בשטח . 2
 .אביב בתחום התכנית ברשם המקרקעין-( רישום בפועל של כל השטחים הציבוריים על שם עיריית תל1 . 3

 ( רישום בפועל של זיקות ההנאה לטובת הציבור.2
 ( חתימה על הסכם תחזוקה מול אגף הכנסות מבנייה ופיתוח.3
 ( השלמת התקנת התשתיות הציבוריות והפיתוח הסביבתי בהתאם להסכם פיתוח באגף להכנסות בנייה מפיתוח.4

 רישום סופי של תכנית מכבי יפו . 4
קני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למת . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 .       הצגת אישור מכון בקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו6

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 18נס לגויים  1 3969

 
 
 3חלקה:    6992 גוש:  22-1037 קשה מספר: ב

 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 28/06/2022 תאריך בקשה:
 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 3072-018 תיק בניין:

 מ"ר 1291 שטח: 202001516 בקשת מידע:
   19/10/2020 תא' מסירת מידע:

 
 צ.מ.ח המרמן בע"מ ה:מבקש הבקש

 6473926יפו  -, תל אביב  30הארבעה 
 הנדסה וקבלנות בע"מ משולם לוינשטין 

 6618356יפו  -, תל אביב  23בגין מנחם 
 אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ 

 4672831, הרצליה  4הסדנאות 
 

 מילבואר אייל אורית עורך הבקשה:
 6653210 יפו -, תל אביב  27שוקן זלמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חדרים ומתקנים טכניים, חניות, 
 

 , 3בקומת הקרקע: אחר: מסחר ולובי ראשי, פאביליון מסחרי, כמות חנויות: 
 

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

 , אחר: מעבים, גישה לשוטי אשפה, על הגג: קולטי שמש
 

 , 1בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

קומות ברוטו )כולל קומת גג חלקית ובה יח"ד(. קומת קרקע מסחרית בעלת גובה  10פירוט נוסף: בניית בניין מגורים בן 
קומות, כניסה  2, מרתף בן 104חניון ופיתוח משותף עם מגרש  כפול ופאביליון מסחרי בן קומה אחת ברחבה מסחרית.

ז' ב' בתב"ע וכפי  1.4(. ניוד שטחים ויח"ד בין מגרשי מתחם א' בהתאם לסעיף 19221)בקשה  104לחניון ממגרש 
 שמאושר בתכנית העיצוב.
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קומות ובנייה חלקית על הגג, עם קומת קרקע מסחרית  9הקמת בניין חדש למגורים, בן אשר את הבקשה לל .1

יחידות דיור בתחום המגרש  46( ועם סך הכול 104מפלסי מרתף משותף )עם מגרש מס'  2בגובה כפול, מעל 
 הנדון.

 
 לאשר את ההקלות הבאות:

 
 מטרים המותר עבור שיפור רווחת הדיירים. 3.3ום מטרים במק 3.5הגבהת בניה על הגג לגובה של  א.
 מטרים המותר בתב"ע עבור תכנון מיטבי. 1.3מטרים, במקום  1.5הגבהת גובה מעקה גג עד  ב.
% המותרים עבור תכנון מיטבי ובהתאם למגמות  %50 משטח הגג, לעומת  65הגדלת תכסית בניה על הגג עד  ג.

 התכנון באזור.
 מ' המותרים ע"פ תב"ע עבור תכנון מיטבי. 6מ' ברוטו לעומת   7.40עד לגובה של הגבהת קומת המסחר  ד.
יח"ד המותרים על פי תב"ע )לאחר ניוד  38יח"ד לעומת   46 -  20%הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של  ה.

 ר באזור.( וזאת בהתאם למגמות התכנון באזור ולשם הגדלת מלאי יחידות הדיו116, 113יח"ד למגרשים  5של 
 
מקומות חנייה החסרים לפי התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה וזאת בהתאם  5לאשר פתרון חלופי עבור  .2

 להמלצת בוחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.
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 תנאים למתן היתר
לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית . 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
 י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע'' . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 הצגת חתימה מטעם הבעלים )רשות מקרקעי ישראל( על התכנית הסופית להיתר. . 5
 אישור רשות הכבאות . 6
 ( יש לחתום על הסכם תחזוקת השפ"פ מול אגף הכנסות מבניה ופיתוח.1 . 7

 .2725אם לנספח שלביות הפינויים בהתאם לתב"ע ( יש להציג תשריט סטטוס פינויים ולהשלים הפינויים בהת2
 עצים חדשים, מיקומים ובתי גידול יבדקו לאחר ועדה. 10ישתלו  . 8
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 . כל התנאים תקפים גם בבקשה זו.18455צע בבקשה לדיפון וחפירה מס' תאום בגנים ונוף בו . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 1

 לתחילת עבודות או מייד לאחר מכן.
 אסף ניצן. -מנהל מתחם מכבי יפו יש לקבל אישור סופי של  . 2
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. . 3
 ( הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת הסכמת אגף הנכסים לכך.1 . 4

את הסכמת אגף  ( אם מבוקש להסדיר אתר התארגנות בשטח שייעודו שצ"פ, מבנה ציבור או דרך, יש לקבל2
 הנכסים.

יש להסדיר את דמי השימוש ולהפקיד כתב התחייבות לפינוי השטח בגמר השימוש. בגמר השימוש על בעל ההיתר 
 לתקן כל נזק ולהשיב את המצב לקדמותו על חשבונו.

 
 תנאים לאיכלוס

 יב בתחום התכנית ברשם המקרקעין.אב-( רישום בפועל של כל השטחים הציבוריים על שם עיריית תל1 . 1
 ( רישום בפועל של זיקות ההנאה לטובת הציבור.2
 ( חתימה על הסכם תחזוקה מול אגף הכנסות מבנייה ופיתוח.3
 ( השלמת התקנת התשתיות הציבוריות והפיתוח הסביבתי בהתאם להסכם פיתוח באגף להכנסות בנייה מפיתוח.4
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 תאום עם אדריכל העיר לנושא חומרי הגמר במעטפת ובפיתוח לפני ביצוע על ידי ביצוע דוגמאות בשטח . 2
 רישום בפועל של כל השטחים הציבוריים בתחום התכנית בבעלות העירייה בספרי המקרקעין.  . 3
 הציבור . רישום בפועל של זיקות ההנאה לטובת  . 4
 השלמת התקנת התשתיות הציבוריות והפיתוח הסביבתי. . 5
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 3חלקה:    6992 גוש:  22-1038 קשה מספר: ב

 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 28/06/2022 תאריך בקשה:
 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 3072-018 תיק בניין:

 מ"ר 2939 שטח: 202001508 בקשת מידע:
   21/10/2020 תא' מסירת מידע:

 
 צ.מ.ח המרמן בע"מ ה:מבקש הבקש

 6473926יפו  -, תל אביב  30הארבעה 
 הנדסה וקבלנות בע"מ משולם לוינשטין 

 6618356יפו  -, תל אביב  23בגין מנחם 
 אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ 

 4672831, הרצליה  4הסדנאות 
 

 מילבואר אייל אורית עורך הבקשה:
 6653210 יפו -, תל אביב  27שוקן זלמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חדרים ומתקנים טכניים, חניות, 
 

 , 6מרחבים מוגנים ולובי ראשי, כמות חנויות:  2בקומת הקרקע: חדר אשפה, אחר: מסחר, 
 

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

 : קולטי שמש, אחר: מעבים, גישה לשוטי אשפה, על הגג
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

קומות ברוטו )כולל קומת גג חלקית ובה יח"ד(. קומת קרקע מסחרית בעלת  10בנייני מגורים בני  2פירוט נוסף: בניית 
רות לשני המגרשים החולקים . החניות נספ103גובה כפול המקשרת בין שני הבניינים. חניון ופיתוח משותף עם מגרש 

חניון משותף וימוקמו בחניון ללא הגבלה לגבולות המגרש הספציפי, כפי שאושר בתכנית העיצוב. ניוד שטחים ויח"ד בין 
ז' ב' בתב"ע וכפי שאושר בתכנית העיצוב., העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות  1.4מגרשי מתחם א' בהתאם לסעיף 

 עתקה של צובר קיים, הוספת צובר גז חדש, או ה
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 37ההחלטה : החלטה מספר 
 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על הגג, עם קומת קרקע  9בניינים חדשים למגורים, בני  2הקמת הבקשה ל לאשר את .1

 92( ועם סך הכול 103מפלסי מרתף משותף )עם מגרש מס'  2הבניינים, מעל  2מסחרית בגובה כפול המקשרת בין 
 יח"ד בכל בניין( בתחום המגרש הנדון. 46יחידות דיור )

 
 לאשר את ההקלות הבאות:

 מטרים המותר עבור שיפור רווחת הדיירים. 3.3מטרים במקום  3.5הגבהת בניה על הגג לגובה של  .א
 מטרים המותר בתב"ע עבור תכנון מיטבי. 1.3מטרים, במקום  1.5הגבהת גובה מעקה גג עד  .ב
למגמות  % המותרים עבור תכנון מיטבי ובהתאם %50 משטח הגג, לעומת  65הגדלת תכסית בניה על הגג עד  .ג

 התכנון באזור.
 מ' המותרים ע"פ תב"ע עבור תכנון מיטבי. 6מ' ברוטו לעומת   7.40הגבהת קומת המסחר עד לגובה של  .ד
הבלטת גזוזטראות לחזית קדמית  בהתאם לתקנות בניה במרווחים ומעבר לקו מגרש קדמי עבור שיפור רווחת  .ה

 הדיירים.
 מ' המותר עבור תכנון מיטבי. 3מ' במקום  2.7ל ידי בניה במרחק של ע \מקו בניין צדדי 10%חריגה של עד  .ו
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יח"ד המותרים על פי תב"ע )לאחר ניוד של  77יח"ד לעומת   92 -  20%הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של  .ז
 ( וזאת בהתאם למגמות התכנון באזור ולשם הגדלת מלאי יחידות הדיור באזור.116יח"ד למגרש  9
 

מקומות החנייה החסרים לפי התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה וזאת בהתאם  13-פתרון חלופי ללאשר  .1
 להמלצת בוחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 הצגת חתימה מטעם הבעלים )רשות מקרקעי ישראל( על התכנית הסופית להיתר. . 5
 אישור רשות הכבאות . 6
 .2725אם לתב"ע יש להציג תשריט סטטוס פינויים ולהשלים הפינויים בהתאם לנספח שלביות הפינויים בהת . 7

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 . כל התנאים תקפים גם בבקשה זו.18340תאום בגנים ונוף בוצע בבקשה לדיפון וחפירה מס'  . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
 אם מבוקש להסדיר אתר התארגנות בשטח שייעודו שצ"פ, מבנה ציבור או דרך, יש לקבל את הסכמת אגף הנכסים. . 1

יש להסדיר את דמי השימוש ולהפקיד כתב התחייבות לפינוי השטח בגמר השימוש. בגמר השימוש על בעל ההיתר  
 .לתקן כל נזק ולהשיב את המצב לקדמותו על חשבונו

יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 2
 לתחילת עבודות או מיד לאחר מכן.

 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת הסכמת אגף הנכסים לכך. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 ורף לפתרון המיגוןאישור פיקוד הע . 1
 רישום בפועל של זיקות ההנאה לטובת הציבור. . 2
 חתימה על הסכם תחזוקה מול אגף הכנסות מבנייה ופיתוח. . 3
 השלמת התקנת התשתיות הציבוריות והפיתוח הסביבתי בהתאם להסכם פיתוח באגף להכנסות בנייה מפיתוח. . 4
 ר במעטפת ובפיתוח לפני ביצוע על ידי ביצוע דוגמאות בשטחתאום עם אדריכל העיר לנושא חומרי הגמ . 5
 אביב בתחום התכנית ברשם המקרקעין.-רישום בפועל של כל השטחים הציבוריים על שם עיריית תל . 6
 רישום סופי בטאבו ) תכנית רה פרצלציה( . 7
אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת  . 8

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 21.12.2022מיום  2-22-0022ועדת משנה לתכנון ובנייה 
 
 

 שינוי הרכב צוות התנגדויות בראשות חן אריאלי
 
 
 
 

 חן אריאלי –יו"ר 
 חן שמחוני קראוס

 אלחנן זבולון
 גל שרעבי

 
  
 
 

 :21.12.22מיום  2-22-0022החלטת הוועדה לתכנון ובניה 
 
 
 

 לאשר שינוי הרכב צוות התנגדויות בראשות חן אריאלי כדלקמן:
 

 חן אריאלי –יו"ר 
 חן שמחוני קראוס

 אלחנן זבולון
 גל שרעבי

 
 ההחלטה התקבלה פה אחד.


