
 

 

 י' טבת תשפ"ג
 2023ינואר  03

 פרוטוקול

ועדת משנה לתכנון 
 ובניה

 09:00שעה:  28/12/2022תאריך:  2-22-0023ישיבה: 
 יפו – תל אביב 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:45הישיבה נפתחה בשעה: 

יו"ר הוועדה המקומית, ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, עינת לוי -דורון ספירבנוכחות החברים: 
 בן ילזרוב

 
 באמצעות חיבור מרחוק גם הדיון התקיים

 

 21/12/2022מתאריך  2-22-0022מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  12אבישי  0898-012 21-1755 1
 קרקע(

1 

 3 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים 2ברזאני משה  2195-006 22-1442 2
 6 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  42גור )מוטה( מרדכי  0956-042 22-1551 3
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  39בורלא יהודה  2116-039 22-1558 4

 קרקע(
9 

תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  6מגדל שרשן  0813-006 22-1283 5
 קרקע(

12 

תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  35מוהליבר  0132-035 22-1084 6
 קרקע(

14 

תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  37מוהליבר  0132-037 22-1478 7
 קרקע(

17 

 21 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  105ויצמן  0472-105 22-1144 8
ימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים שימוש חורג/ש 25שפינוזה  0302-025 22-1437 9

 פרטי או בניין עם ערוב שימושים
26 

 30 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  18עמוס  0198-018 22-1288 10
 32 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  18עזרא הסופר  0116-018 20-1323 11
 35 ה או קומות )לא בק"ק(תוספות בניה/תוספת בני 13הארבעה  0664-013 22-0952 12
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  116אחד העם  0011-116 22-1221 13

 קרקע(
37 

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  19יבנה  0050-019 22-1223 14
 פרטי או בניין עם ערוב שימושים

39 

 43 מ'( 13מגורים גבוה )מעל  בניה חדשה/בניין 6שטרוק  0547-006 22-1679 15
שינויים/שינויים במהלך ביצוע )סמכות מהנדס  3יוחנן הסנדלר  0060-003 22-1912 16

 העיר(
47 

 49 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  א16אידלסון  0109-016 22-1140 17
 54 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  65בן יהודה  0025-065 22-1445 18
 58 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  10זרח  4015-010 22-1261 19
 61 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 21הרקפת  0767-021 22-1227 20
 63 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים ב3סנפיר  4081-060 22-1278 21
 67 38יה חדשה/בנייה חדשה תמ"א בנ 18בנימיני אהרון  1255-018 22-1359 22
 73 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 11ניר עם  0761-009 21-1196 23
 75 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 6אנקאווא רפאל הרב  4147-006 22-1104 24
 77 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 20שמרלינג  0156-020 22-1318 25
 80 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון 52הרכבת  0041-037 22-0953 26
 84 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  37כפר גלעדי  0033-013 22-1258 27
 86 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  22קורצ'אק יאנוש  3004-188 22-1649 28
 88 38פת בניה לפי תמ"א תוספות בניה/תוס 3נרדור  3774-003 22-0936 29
 91 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  218יפת  3004-218 22-1102 30
 95 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  16ויטל חיים  3560-016 22-1146 31
  52ביטול תצ"ר ברח' ויצמן  0    32
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 09:00שעה:  28/12/2022תאריך:  2-22-0023ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
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 יפו
 

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

 המשנה לתכנון ובניה
לא נכח בבקשות עזרא 

 הסופר, כפר גלעדי
מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 

 יו"ר מועצת העיר
 

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חברת מועצה יוחנן וולק אופירה 
 לוי ילזרוב-ע"י מ"מ ענת בן סגנית ראש העיריה מיטל להבי 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

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

  חבר מועצה רועי אלקבץ 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  אש העיריהסגן ר אלחנן זבולון 
  סגנית ראש העירייה חן קראוס 

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

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

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

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

  מבקר העירייה הורוביץ עו"ד חיה נעדרו:
  מנהל הרשות לאיכות הסביבה משה בלסנהיים 
  מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה נחמה עמירב 
    

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



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

 1עמ'   21-1755  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 12שי אבי

 
 

 648חלקה:    6336 גוש:  21-1755 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 27/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0898-012 תיק בניין:
 מ"ר 515 שטח: 201901762 בקשת מידע:

   10/11/2019 תא' מסירת מידע:

 
 גניס קרן מבקש הבקשה:

 6971057יפו  -, תל אביב  12אבישי 
 

 גרגיר אילן עורך הבקשה:
 6971057יפו  -, תל אביב  5הארד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 קומה בה מתבצעת התוספת: מרתף, קרקע, א, כיוון התוספת: לצד, 
 
 
 

 , 30: , גודל44.00, מיקום: קרקע, נפח )מ"ק(: 0בריכה: קומה: 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים50.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

  מוסקוביץ(נעמי : )ע"י לדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 

" בהחלטת נפרדת למרתף מהחצרהקלה "הוספת כניסה את המתוקנת, לבטל  והגשת תכניתלאור בקשת המבקשים 
 .2/3/2022הוועדה מתאריך 

 

 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים ע"פ דין לשלב בקרת התכן      . 1
 ויים מרחביים;הצהרת עורך הבקשה שלא נערכו שינ . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה; . 3
 תשלום אגרות והיטלים; . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ריסת הסככה הקיימת במרווח האחורי עד סייום עבודות הבניה.הריסת מחסן הקיים ללא היתר במרווח הקדמי וה . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 

 1: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 28/12/2022 מתאריך 2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
" בהחלטת הקלה "הוספת כניסה נפרדת למרתף מהחצראת המתוקנת, לבטל  והגשת תכניתלאור בקשת המבקשים 

 .2/3/2022הוועדה מתאריך 



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

 2עמ'   21-1755  

 

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

התקבלה פה אחד. ההחלטה
 
 
 
 



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

 3עמ'   22-1442  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6חביב אבשלום  2אני משה ברז

 
 

 209חלקה:    6631 גוש:  22-1442 בקשה מספר: 
 'רמת אביב ג שכונה: 01/09/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 33328 שטח: 202102796 בקשת מידע:
   17/02/2022 תא' מסירת מידע:

 
 רויזמן פנחס בקש הבקשה:מ

 6949504יפו  -, תל אביב  6חביב אבשלום 
 בס עודד 

 6949504יפו  -, תל אביב  6חביב אבשלום 
 צדיק יוסף 

 6949504יפו  -, תל אביב  6חביב אבשלום 
 

 זרניצקי נאוה עורך הבקשה:
 6949722יפו  -א, תל אביב 22אלקחי מרדכי 

 
 ך הבקשה(תוכן הבקשה )ע"י עור

, שטח התוספת )מ"ר(: 1-13, קומה בה מתבצעת התוספת: קומה 0אחר: תוספת מרפסות שמש, מספר תכנית הרחבה: 
 דירות,  56, כיוון התוספת: לצד, תוספת אחרת: מבקשים תוספת מרפסות שמש ל 16.91

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

 
 
 

 אלנה דווידזון/נעמי מוסקוביץ(חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

מעל עמודים קונסטרוקטיביים  1-13ח"ד בקומות י 52-מרפסות מקורות ופתוחות ב 52הקמת לאשר את הבקשה ל
 :ההבא הכולל ההקלבקומת הקרקע, 

(;מ"ר לדירה 4.91יח"ד ) 52מ"ר עבור  255.32המהווה משטח המגרש  6%הקלה יחסית של -
 
 
 
 

 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
 הנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מ . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 הגשת התחייבות לשיפוץ המבנה ע"פ הנחיות מהנדס העיר וחברת שמ"מ. . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 פ הנחיות מה"ע וחברת שמ"מ עד גמר עבודות הבניה.ביצוע שיפוץ המבנה ע" . 2
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 14,857תה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכרי . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 1

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
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 תנאים לתעודת גמר
בספר מקרקעין ישראל לגבי חריגות בניה שבוצעו  ללא היתר במס' דירות בבנין  )יש לפרט בבקשה  29רישום תקנה  . 1

 ( ; 29חלקות לצורך רישום תקנה -מס' תת
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד.12השלמת   . 2

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

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

 
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2יעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנט . 3
 אישור רשות הכבאות . 4
 תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש . 5
 
 

 הערות
כמפורט בתוכן היתר ואינו מקנה אישור לכל בניה אחרת בבבבניין ו/או  1-13ההיתר הינו להקמת מרפסות בקומות  . 1

 לרבות חריגות הבניה ברוב הדירות בתוך מסתורי הכביסה.במגרש 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מעל עמודים קונסטרוקטיביים  1-13יח"ד בקומות  52-מרפסות מקורות ופתוחות ב 52לאשר את הבקשה להקמת 

 בקומת הקרקע, כולל ההקלה הבאה:
 מ"ר לדירה(; 4.91יח"ד ) 52מ"ר עבור  255.32משטח המגרש המהווה  6%הקלה יחסית של -
 

 תנאים למתן היתר
ר/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישו . 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
 הגשת התחייבות לשיפוץ המבנה ע"פ הנחיות מהנדס העיר וחברת שמ"מ. . 5
 

 תנאים בהיתר
 ספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נ . 1
 ביצוע שיפוץ המבנה ע"פ הנחיות מה"ע וחברת שמ"מ עד גמר עבודות הבניה. . 2
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 אגף שפ"ע. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם
 ₪. 14,857תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 1

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: ההליך המפורט באתר העירוני 
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 5עמ'   22-1442  

 

 נאים לתעודת גמרת
בספר מקרקעין ישראל לגבי חריגות בניה שבוצעו  ללא היתר במס' דירות בבנין  )יש לפרט בבקשה  29רישום תקנה  . 1

 ( ; 29חלקות לצורך רישום תקנה -מס' תת
 ים בחוו"ד.סעיפי ההנחיות כפי שמופיע12השלמת   . 2

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

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

 
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 אישור רשות הכבאות . 4
 תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש . 5
 
 

 הערות
מקנה אישור לכל בניה אחרת בבבבניין ו/או  כמפורט בתוכן היתר ואינו 1-13ההיתר הינו להקמת מרפסות בקומות  . 1

 במגרש לרבות חריגות הבניה ברוב הדירות בתוך מסתורי הכביסה.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

בלה פה אחד.ההחלטה התק
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 42)מוטה( מרדכי  גור

 
 

 504חלקה:    6627 גוש:  22-1551 בקשה מספר: 
 אפקה שכונה: 14/09/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0956-042 תיק בניין:
 מ"ר 522 שטח: 202002039 בקשת מידע:

   13/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 לידור רועי הבקשה:מבקש 

 6520601יפו  -, תל אביב  47אחד העם 
 

 לוי אדולפו עורך הבקשה:
 0יפו  -, תל אביב  9בילטמור 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 בלבד, אחר: חדר משחקים, חדר עבודה לבעל מקצוע חופשי, הכנה למעלית, חצר מונמכת, ממ"ד, במרתפים: מרתף אחד 
 

 , 1בקומת הקרקע: אחר: מטבח, פינת אוכל, סלון, חדר משפחה, הכנה למעלית, פרגולה מקורה, כמות חדרי שירותים: 
 

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

 מש, על הגג: קולטי ש
 

, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: בריכת שחייה, כמות מקומות חניה: 
1.5 , 

 
 
 

 , 55.52, גודל: 66.30בריכה: נפח )מ"ק(: 
 

 יים, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר ק680.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות מעל קומת מרתף עם בריכת שחיה  2יים על המגרש והקמת בנין חדש בן הריסת הבניין הקלאשר את הבקשה ל
 כולל ההקלות הבאות:לא מקורה במרווח אחורי, 

 
 .לצורך שיפור תכנוןמ"ר  31.30המהווים מותרים, ה 35משטח המגרש מעל ל %   6% .1
מ"ר לעומת  16.25ותרים ושטחה מ' המ 1.50לעומת מ'  1.80, שרוחבה מזרחיחפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי  .2

 מ"ר המותר. 10

 .הקמת מדרגות לכניסה נפרדת למרתף אשר אינו משמש כמשרד .3
 

 
 
 
 

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

 תרתנאים למתן הי
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1
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 7עמ'   22-1551  

 

 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

 מרחביים נערכו שינויים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנייה )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
אחראי לכך שהבריכה וחדר המכונות יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים בעת בעל ההיתר יהיה  . 2

 הוצאת ההיתר.
 בעל ההיתר אחראי לכך שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי מעלית. . 3
 ה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומח . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 9,955תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
ישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הר . 1

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי  36,37,42,48,202אושרה כריתה של עצים מספר  . 2

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

 רישיון של המשרד להגנת הסביבה המאשר את פירוק האסבסט במבנה . 3
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 על אי פיצול הדירה ואי סגירת מרפסת גג 27ם תקנה רישו . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 אישור אתר ההטמנה על כך שהטמין אצלו בפועל את האסבסט שפורק . 4
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת מרתף עם בריכת שחיה  2לאשר את הבקשה להריסת הבניין הקיים על המגרש והקמת בנין חדש בן 

 לא מקורה במרווח אחורי, כולל ההקלות הבאות:
 
 מ"ר לצורך שיפור תכנון. 31.30המותרים, המהווים  35משטח המגרש מעל ל %   6% .4
מ"ר לעומת  16.25מ' המותרים ושטחה  1.50מ' לעומת  1.80צדדי מזרחי, שרוחבה חפירת חצר מונמכת במרווח ה .5

 מ"ר המותר. 10

 הקמת מדרגות לכניסה נפרדת למרתף אשר אינו משמש כמשרד. .6
 

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

 תנאים למתן היתר
הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום  . 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
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 נערכו שינויים מרחביים
 תכן הבנייה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( עמידת הבקשה להיתר בהוראות     . 3
 תשלום אגרות והיטלים.     . 4

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

 הוצאת ההיתר.
 בעל ההיתר אחראי לכך שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי מעלית. . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 ם זאת עם אגף שפ"ע.בשטח הציבורי יש לתא
 ₪. 9,955תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 1

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesעירוני בקישור: ההליך המפורט באתר ה
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי  36,37,42,48,202אושרה כריתה של עצים מספר  . 2

 הזכויות שבשטחם נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:
 ה לעץ. רישיון כרית1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2

 רישיון של המשרד להגנת הסביבה המאשר את פירוק האסבסט במבנה . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 מרפסת גגעל אי פיצול הדירה ואי סגירת  27רישום תקנה  . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 אישור אתר ההטמנה על כך שהטמין אצלו בפועל את האסבסט שפורק . 4
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 39לא יהודה בור

 
 

 15חלקה:    7221 גוש:  22-1558 בקשה מספר: 
 'תכנית ל שכונה: 18/09/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 2116-039 תיק בניין:
 מ"ר 2230 שטח: 202001168 בקשת מידע:

   10/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 עברון יורם בקש הבקשה:מ

 6936439יפו  -, תל אביב  39בורלא יהודה 
 

 אפומנדו אורן עורך הבקשה:
 3448412, חיפה  4מעין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, תוספת אחרת: הגשה חוזרת 608, שטח התוספת )מ"ר(: 1-7, קומה בה מתבצעת התוספת: 25מספר יח"ד מורחבות: 
 לתוספת ממ"דים ומרפסות תוך שינוי פתחים בחזיתות,  20228ירת בקשה מקוונת מס' בעקבות סג

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

 
 
 
 

 (צפתיעירית חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

מקורות ופתוחות בחזית קדמית לרח' בורלא ובחזית צדדית מערבית לכיוון  מרפסות 24הקמת לאשר את הבקשה ל
מרחבים מוגנים בחזית קדמית צפונית לרח' בורלא ובחזית צדדית  25בניית לא מקורות,  6וקומה  1-5שפ"פ, בקומות 

ד יורדים ותוספת מחסנים לשימוש הדיירים, בתחום קירות ממ"מ"ר כ"א,  9בשטח נטו של , 1-7בקומות דרומית, 
קומות וקומה עליונה חלקית, מעל קומת עמודים מפולשת וקומת מרתף עבור  6בבניין מגורים בן בקומת הקרקע, 

  כולל ההקלות הבאות:, יח"ד 26מקלט, סה"כ בבניין הנדון 
 
לאמ' המותרים לכיוון רח' בור 5-ממ'  2מזרחי בשיעור של מעבר לקו הבניין הקדמי ההבלטת מרפסות בולטות  .1

 (40%;) 
 (;10%המותרים )מ'  26.36-מ' מ 2.43 הבלטת מרפסות בולטות מעבר לקו הבניין הצדדי המערבי  בשיעור של  .2
 (;35% )המהווה מ' 8.80-מ' מ 3.15בניית ממ"דים מעבר לקו הבניין הצדדי הדרומי בשיעור של  .3
  הוו, )מהרח' בורלאיוון להמותרים  מ' 5-' ממ 2.18של בניית ממ"דים מעבר לקו הבניין הקדמי הצפוני בשיעור  .4

 (.38%עד  
 
 
 
 

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

 תרתנאים למתן הי
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

 מרחביים נערכו שינויים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנייה )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
ך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתו . 2

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



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

 10עמ'   22-1558  

 

 ₪. 4050תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 עבודות תנאים להתחלת
 עם תחילת עבודות הבניה. 7הריסת הפרגולות בקומה  . 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: 
כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני . 3

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 22השלמת  . 2

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

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

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

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

 הבקשהולמבקש ועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעת מהנדס ההערה: 
 
 
 
 
 
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מרפסות מקורות ופתוחות בחזית קדמית לרח' בורלא ובחזית צדדית מערבית לכיוון  24לאשר את הבקשה להקמת 

מרחבים מוגנים בחזית קדמית צפונית לרח' בורלא ובחזית צדדית  25לא מקורות, בניית  6וקומה  1-5שפ"פ, בקומות 
ספת מחסנים לשימוש הדיירים, בתחום קירות ממ"ד יורדים מ"ר כ"א, ותו 9, בשטח נטו של 1-7דרומית, בקומות 

קומות וקומה עליונה חלקית, מעל קומת עמודים מפולשת וקומת מרתף עבור  6בקומת הקרקע, בבניין מגורים בן 
 יח"ד, כולל ההקלות הבאות:  26מקלט, סה"כ בבניין הנדון 

 
מ' המותרים לכיוון רח' בורלא 5-מ' מ 2יעור של הבלטת מרפסות בולטות מעבר לקו הבניין הקדמי המזרחי בש .1

 (40%;) 
 (;10%מ' המותרים ) 26.36-מ' מ 2.43הבלטת מרפסות בולטות מעבר לקו הבניין הצדדי המערבי  בשיעור של   .2
 (;35%מ' )המהווה  8.80-מ' מ 3.15בניית ממ"דים מעבר לקו הבניין הצדדי הדרומי בשיעור של  .3
 מ' המותרים ליוון רח' בורלא, )מהווה  5-מ' מ 2.18ר לקו הבניין הקדמי הצפוני בשיעור של בניית ממ"דים מעב .4

 (.38%עד  
 

 :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
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנייה )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



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

 11עמ'   22-1558  

 

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

 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 4050תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 עם תחילת עבודות הבניה. 7הריסת הפרגולות בקומה  . 1
"הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  הגשת . 2

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesני בקישור: ההליך המפורט באתר העירו
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 22השלמת  . 2

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

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

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



 1965כ"ה יפו                                                                                                     חוק התכנון והבניה התש –עיריית תל אביב 
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 12עמ'   22-1283  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6ל שרשן מגד

 
 

 446חלקה:    6627 גוש:  22-1283 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 04/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0813-006 תיק בניין:
 מ"ר 1142 שטח: 202002008 בקשת מידע:

   08/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 לוין דפנא הבקשה: מבקש

 6901523יפו  -, תל אביב  6מגדל שרשן 
 

 מוזס אלדר עורך הבקשה:
 1794000, עדי  330הורד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 .6%מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע במסגרת הקלה של 
 

 יתותתוספת שטח בקומת קרקע, תוספת אחרת: שינוי בחז
 

 תוספת גדר בנויה
 

 , 455ופולש לחקת המבקש מס'  309הריסת מחסן בבעלות הישוב אש נמצא בחלקה 
 
 
 
 

 (אור מידד-גןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 לא לאשר את הבקשה שכן:
 
 טון במרווח צדדי מערבי עד לגבול מגרש, ללא היתר. הבקשה לא מתייחסת להקמתם קיימים עמודים וקורות ב .1

 ואשר לא ניתן לאשרם ומהווים סטייה ניכרת.              
 הצגת חישוב שטחים אינו מדויק, לא הוצג חישוב שטחים עבור קומה א' וקומת מרתף; .2
ברורה התאמת חזית דרומית  מעודכנת, לא לא הוצגה חזית מערבית של המבנה, חזית צפונית )כניסה( .3

 לתכנית; 
 קרקע קיימת ומפלסי קרקע בסביבות המגרשלא ברור יחס כלפי  –, חזית מערבית D-Cגדר קטע פריסת .           4

 והשכנים הגובלים;
ת סריקה ואינה תואמהתכנית המוצעת אינה מתאימה למדידה לעניין פיתוח שטח. תכנית המדידה מוצגת ע"י  .5

 לתכנון המוצע לעניין יתדות וקווי מגרש וכד';
 אמת שרטוטי הבקשה זה לזה;התומוצע בכניסה למבנה ללא גגון  .6
, או מוצע קו קרקע טבעיללא סימון , ד מדויק, ללא תיעומבוקשת הגבהת גדרות המגרש כולל גדר הפרדה .7

 לא ניתן לאשר. –טופוגרפיה קיימת ומפלסי פיתוח השטח 
 מה בין המדידה לתכניות הפיתוח של המגרש לעניין גדרות, מצללות, מחסן הג"א וכד';אין התא .8
 שצ"פ.ל ניתן לאשר הסדרת שער בגבול מגרש אחורי לגישהלא  .9
 

 חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה ולמבקשת.
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 13עמ'   22-1283  

 

 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לא לאשר את הבקשה שכן:

 
 .קיימים עמודים וקורות בטון במרווח צדדי מערבי עד לגבול מגרש, ללא היתר. הבקשה לא מתייחסת להקמתם 1

 ואשר לא ניתן לאשרם ומהווים סטייה ניכרת.    
 .הצגת חישוב שטחים אינו מדויק, לא הוצג חישוב שטחים עבור קומה א' וקומת מרתף;2
 מערבית של המבנה, חזית צפונית )כניסה( מעודכנת, לא ברורה התאמת חזית דרומית לתכנית;  .לא הוצגה חזית3
 לא ברור יחס כלפי קרקע קיימת ומפלסי קרקע בסביבות המגרש והשכנים  –, חזית מערבית D-C.פריסת גדר קטע 4
 הגובלים;   
 דה מוצגת ע"י סריקה ואינה תואמת .התכנית המוצעת אינה מתאימה למדידה לעניין פיתוח שטח. תכנית המדי5
 לתכנון המוצע לעניין יתדות וקווי מגרש וכד';   
 .גגון ומוצע בכניסה למבנה ללא התאמת שרטוטי הבקשה זה לזה;6
 .מבוקשת הגבהת גדרות המגרש כולל גדר הפרדה, ללא תיעוד מדויק, ללא סימון קו קרקע טבעי או מוצע, טופוגרפיה 7
 לא ניתן לאשר. –תוח השטח קיימת ומפלסי פי   
 .אין התאמה בין המדידה לתכניות הפיתוח של המגרש לעניין גדרות, מצללות, מחסן הג"א וכד';8
 .לא ניתן לאשר הסדרת שער בגבול מגרש אחורי לגישה לשצ"פ.9
 

 חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה ולמבקשת.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 35ליבר מוה

 
 

 44חלקה:    6919 גוש:  22-1084 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 07/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0132-035 תיק בניין:
 מ"ר 210 שטח: 202001056 בקשת מידע:

   05/07/2020 תא' מסירת מידע:

 
 הראל רפי הבקשה: מבקש

 6525334יפו  -, תל אביב  35מוהליבר 
 הראל זלצברג קרן 

 6525334יפו  -, תל אביב  35מוהליבר 
 

 גל עדי עורך הבקשה:
 65201יפו  -, תל אביב  42מונטיפיורי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 אחר: תוספת חניה במרווח הצדדי במשותף עם השכן, 
 
 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 300.00פירה )מ"ק(: נפח ח
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 
 

 (בודק פרץרוני אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

)משותף  מגרשמזרחי( מחוץ לקו -ה תת קרקעי משותף במרווח צדדי )צפוןיחני בניית חלק ממתקןלאשר את הבקשה ל
 וישרת את שני המבנים. 37(, אשר ימוקם מתחת לבניין לשימור בסגנון אקלקטי ברחוב מוהליבר 45-ו 44לחלקות 

  יה.יבנוסף, מבוקשים שינויים בפיתוח שטח ובגדרות בעקבות הכניסה לחנ
 

 כולל ההקלות הבאות:
 

 ניית חניון אוטומטי במרווח הצדדי והאחורי בשיתוף עם המגרש השכן. ב .1
 .מ' 2.5הגובה המקסימלי בעת פתיחת המתקן:  .2

 
 
 
 

 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

 ייםנערכו שינויים מרחב
 תשלום אגרות והיטלים . 3
, לעניין הוספת 37בחלקה הגובלת ברחוב מוהליבר  22-1478קבלת היתר רק לאחר אישור הועדה על בקשה מס'  . 4

 מתקן חניה אוטומטי.
 

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

  תנאים לתעודת גמר
  



 15עמ' 
20-01056      22-1084     0132-035   

 

 רישום זיקת הנאה לזכות מעבר בין החלקות לטובת השימוש במתקן החנייה  
 

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

 הבקשהולמבקש יוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טהערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 , מדובר בבניין לשימור שהחזית שלו קרסה.37 בשיתוף עם מוהליבר שמעון ברנשטיין:
 מאשרים בניית חלק ממתקן תת קרקעי. חוות דעת.   דורון ספיר:

 
 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
)משותף  מגרשמזרחי( מחוץ לקו -לאשר את הבקשה לבניית חלק ממתקן חנייה תת קרקעי משותף במרווח צדדי )צפון

 וישרת את שני המבנים. 37בר (, אשר ימוקם מתחת לבניין לשימור בסגנון אקלקטי ברחוב מוהלי45-ו 44לחלקות 
 בנוסף, מבוקשים שינויים בפיתוח שטח ובגדרות בעקבות הכניסה לחנייה. 

 
 כולל ההקלות הבאות:

 
 בניית חניון אוטומטי במרווח הצדדי והאחורי בשיתוף עם המגרש השכן.  .3
 .מ' 2.5הגובה המקסימלי בעת פתיחת המתקן:  .4

 
 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

 מרחבייםנערכו שינויים 
 תשלום אגרות והיטלים . 3
, לעניין הוספת 37בחלקה הגובלת ברחוב מוהליבר  22-1478קבלת היתר רק לאחר אישור הועדה על בקשה מס'  . 4

 מתקן חניה אוטומטי.
 

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

 תנאים לתעודת גמר 
  
 רישום זיקת הנאה לזכות מעבר בין החלקות לטובת השימוש במתקן החנייה  

 
 הערות

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 



 29עמ' 
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 37ליבר מוה

 
 

 45חלקה:    6919 גוש:  22-1478 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 07/09/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0132-037 תיק בניין:
 מ"ר 219 שטח: 202001131 בקשת מידע:

   02/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 שפירא ישראל הבקשה: מבקש

 4430821, כפר סבא  21הר צין 
 שפירא סיגלית 

 4430821, כפר סבא  21הר צין 
 

 גל עדי עורך הבקשה:
 65201יפו  -, תל אביב  42מונטיפיורי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 שינויים במיקומי חדרים, שינוי מחיצות, , מבוקשים שינויים פנימיים: 1, כמות יח"ד לתוספת: 6כמות קומות לתוספת: 
 
 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים2,500.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

 :(בודק פרץרוני אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות וקומת גג חלקית אשר  3ב' בן  2650כנית ובבניין לשימור אקלקטי מכח ת שינויים ותוספותלאשר את הבקשה ל
הוצא צו הפסקת , ואשר הוחלט כי הוא בטל מכיוון שחלק מהבניין קרס ו12.8.21בתאריך  20-0846מס' קיבל היתר 

 .עבודה
 כוללים:השינויים 

 שיחזור החזית הקדמית אשר קרסה במהלך עבודות הבנייה.  .א
חנייה תת קרקעי מתחת לבניין לשימור ואשר בחלקו נבנה מחוץ לקו המגרש וישרת את שני המגרשים, מתקן  .ב

 .35 -ו 37במוהליבר 
 תוספת יחידת דיור במרתף .ג
 שינויים פנימיים בדירות. .ד

 
 כולל ההקלות הבאות:

בניית חניון אוטומטי במרווח הצדדי והאחורי בשיתוף עם המגרש השכן. הגובה  .1
 מ' 2.5מלי בעת פתיחת המתקן: המקסי

, כאשר החניה 35ן שלא לשימור הנמצא בכתובת מוהליבר ימרתף משותף עם הבני .2
 .37ין לשימור ברחוב מוהליבר יהמתוכננת נמצאת ברובה בתחום הבנ

בניה בקומה שמתחת למפלס הקובע בחריגה מתכסית קומת הקרקע לצורך הסדרת  .3
 מדרגות ירידה למתקן חניה.

 מותרים, לצורך שיפור תכנון 120משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  .4
 

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

 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



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

 18עמ'   22-1478  

 

 תשלום אגרות והיטלים . 3
 11.2.3אישור הבקשה הינו בכפוף להיתר נוסף שיוגש עבור החלקה הסמוכה )מבנה לשימור, בהתאם לסעיף  . 4

 ור(.בתכנית השימ
מאושר עי מחלקת שימור, כולל פירוט מידות לכל מערכת הפתחים, ומישורים  -הצגת גליונות פרטים לשחזור- . 5

 בחזיתות.
 מיפוי מלא של כל הפרטים של המבנה המקורי קיים לשיחזור בתוכניות הבקשה .-
 הצגת פתרונות הנדסיים לשחזור/ השקה וחיבור לחלקי מבנה קיימים-
 דריכלי מפורט  לעמודים שנחשפו בפינה  הדרום מערבית   הצגת פתרון א-
 הצגת  מערכת החומרים והגוונים של המבנה ההיסטורי והחלקים החדשים בחזיתות אחוריות ובתוספת הקומות.-
 שיקום ציורי קיר ומערכת  גוונים -
וחזרים שאינם חוות הדעת כוללת  בקשה לפטור מדרישות בטיחות עבור הפרטים המקוריים והפרטים המש-

עומדים לדרישות בטיחות עכשוויות מכוח התוספת החמישית לחוק התכנון והבנייה בנוגע למבנים לשימור: אישור  
גדלי הפתחים המקוריים במבנה כולל גובה ספי החלונות מקוריים, והאלמנטים המקוריים אחרים, הקיימים 

חדרי מדרגות, דלתות, מעברים ופרוזדורים, ספים במבנה לשימור: פרטי מעקות, מאחזי יד, מעקות במרפסות וב
תחתונים בחלונות, מדרגות ביציאה מהמרפסות, ללא שינוי עקב ערכים אדריכליים גבוהים של פרטי המבנה 

 המקורי.
 

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 29.6.22-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 1
וסיומן עד  202001131שמספרו   2.8.2020 -שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום . 2

 גמר עבודות הבנייה.
ום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונ . 3

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל   2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

 הערות
 ינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרשההיתר ה

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 . מדובר בבניין לשימור שהחזית שלו קרסה.37 בשיתוף עם מוהליבר שמעון ברנשטיין:
 מאשרים בניית חלק ממתקן תת קרקעי. חוות דעת.   דורון ספיר:

 
 
 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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קומות וקומת גג חלקית אשר  3ב' בן  2650לאשר את הבקשה לשינויים ותוספות בבניין לשימור אקלקטי מכח תוכנית 
, ואשר הוחלט כי הוא בטל מכיוון שחלק מהבניין קרס והוצא צו הפסקת 12.8.21בתאריך  20-0846קיבל היתר מס' 

 השינויים כוללים: עבודה.
 מית אשר קרסה במהלך עבודות הבנייה. שיחזור החזית הקד .ה
מתקן חנייה תת קרקעי מתחת לבניין לשימור ואשר בחלקו נבנה מחוץ לקו המגרש וישרת את שני המגרשים,  .ו

 .35 -ו 37במוהליבר 
 תוספת יחידת דיור במרתף .ז
 שינויים פנימיים בדירות. .ח

 
 כולל ההקלות הבאות:

י והאחורי בשיתוף עם המגרש השכן. הגובה בניית חניון אוטומטי במרווח הצדד .5
 מ' 2.5המקסימלי בעת פתיחת המתקן: 

, כאשר החניה 35מרתף משותף עם הבניין שלא לשימור הנמצא בכתובת מוהליבר  .6
 .37המתוכננת נמצאת ברובה בתחום הבניין לשימור ברחוב מוהליבר 

רקע לצורך הסדרת בניה בקומה שמתחת למפלס הקובע בחריגה מתכסית קומת הק .7
 מדרגות ירידה למתקן חניה.

 מותרים, לצורך שיפור תכנון 120משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  .8
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 תשלום אגרות והיטלים . 3
 11.2.3יף אישור הבקשה הינו בכפוף להיתר נוסף שיוגש עבור החלקה הסמוכה )מבנה לשימור, בהתאם לסע . 4

 בתכנית השימור(.
מאושר עי מחלקת שימור, כולל פירוט מידות לכל מערכת הפתחים, ומישורים  -הצגת גליונות פרטים לשחזור- . 5

 בחזיתות.
 מיפוי מלא של כל הפרטים של המבנה המקורי קיים לשיחזור בתוכניות הבקשה .-
 קיימים הצגת פתרונות הנדסיים לשחזור/ השקה וחיבור לחלקי מבנה-
 הצגת פתרון אדריכלי מפורט  לעמודים שנחשפו בפינה  הדרום מערבית   -
 הצגת  מערכת החומרים והגוונים של המבנה ההיסטורי והחלקים החדשים בחזיתות אחוריות ובתוספת הקומות.-
 שיקום ציורי קיר ומערכת  גוונים -
המקוריים והפרטים המשוחזרים שאינם  חוות הדעת כוללת  בקשה לפטור מדרישות בטיחות עבור הפרטים-

עומדים לדרישות בטיחות עכשוויות מכוח התוספת החמישית לחוק התכנון והבנייה בנוגע למבנים לשימור: אישור  
גדלי הפתחים המקוריים במבנה כולל גובה ספי החלונות מקוריים, והאלמנטים המקוריים אחרים, הקיימים 

יד, מעקות במרפסות ובחדרי מדרגות, דלתות, מעברים ופרוזדורים, ספים  במבנה לשימור: פרטי מעקות, מאחזי
תחתונים בחלונות, מדרגות ביציאה מהמרפסות, ללא שינוי עקב ערכים אדריכליים גבוהים של פרטי המבנה 

 המקורי.
 

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

רונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני הגשת "הצהרת אג
 aviv.gov.il/Trees-http://www.telבקישור: 

 
 תנאים לתעודת גמר

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 29.6.22-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 1
וסיומן עד  202001131שמספרו   2.8.2020 -שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום . 2

 מר עבודות הבנייה.ג

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3
 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.

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

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 105מן ויצ

 
 

 659חלקה:    6212 גוש:  22-1144 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון החדש  שכונה: 18/07/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0472-105 תיק בניין:
 מ"ר 548 שטח: 202000556 בקשת מידע:

   10/05/2020 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 105מתחם ויצמן  מבקש הבקשה:

 4250513, נתניה  13יד חרוצים 
 

 אתגר ארי עורך הבקשה:
 64734יפו  -, תל אביב  6קפלן אליעזר 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1080.18, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 רתפים, אחר: חניה ומערכות טכניות, במרתפים: מספר מ
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: משרד, דירת מגורים וחדר אופניים, 
 

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

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

 , 22בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 
 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 התנגדויות:

 כתובת שם

 5250422, רמת גן 5רחוב צבי  . דובר רוני1

 6226212יפו  -, תל אביב 105 רחוב ויצמן . כהן רוברט2

 
 2עו"ד רוני דובר, ב"כ ד"ר רוברט כהן, בעל מרפאה, בעלים של תת חלקה 

 
הסכמות או הכרעה  100%לא חתמו על ההסכם. בהעדר  2וכן בעלי תת חלקה  1המתנגד, בעל תת חלקה  א.

 שיפוטית של המפקח על רישום המקרקעין, לא ניתן לממש את הפרוייקט.
 ם התעלמו מזכויות המתנגד ולא הציעו מקום חלופי למרפאה בתקופת הבנייה.היזמי ב. 
 היות ולמתנגד זכויות קנייניות אשר לא הוקנו ליזמים, אין  מקום לדון בבקשה עד שיוכרע הנושא הקנייני. ג.
 

 התייחסות להתנגדויות: 
, כן הבקשה הוגשה בהסכמת 2-ו 1חלקה והתקבלה רק התנגדות תת  36נשלחו הודעות לבעלי הזכויות כנדרש בתקנה  .א

 מבעלי הזכויות ולכן קיימת היתכנות קניינית ואין מניעה לדיון תכנוני בבקשה. 85%למעלה מ
 
 סכמים   עדה המקומית אינה דנה בנושאים קניינים ו/או בהוהוג. הבקשה נמצאה תואמת להוראות התכניות התקפות. -ב

 .המתאימותיש לפנות לערכאות ם תכנוניים בלבד. בנושאים קניינים רים, אלא בנושאיבין היזם לדיי       
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 (אדר' הילה גלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 

 
והקמת בניין חדש למגורים,  38מפני רעידות אדמה   יזוקו נדרשהריסת בניין קיים במגרש שחלאשר את הבקשה ל .1

 , הכוללים:ומשרד יח"ד 21קומות מרתף, עבור  3.5-קומת גג חלקית מעל קומת קרקע חלקית ו 1-קומות ו 8בן 
 :מקומות חניה לרכב פרטי במרתפי חניה ,  21חניה עם גישה דרך רמפה, חדרים טכניים,  בקומות המרתף

 מקום חניה לרכב נכים . 1ת ע"י מתקני דו חניון, מקומו 4מהם 
 :יח"ד  1גז, חניות אופניים,  נישתאופניים, כניסה, חדר אשפה, חדרים טכניים, חדר מבואות  בקומת קרקע

 .משרד עם חצר מוצמדת צדית 1-צדית/ עורפית ו עם ממ"ד וגינה פרטית מוצמדת
  ל דירה ומרפסות גזוזטרה.יח"ד הכוללות ממ"ד לכ 3: בכל קומה 4-1בקומות 

  יח"ד הכוללות ממ"ד לכל דירה ומרפסות גזוזטרה. 2: בכל קומה 7-5בקומות 

  יח"ד הכוללת ממ"ד ומרפסת גג לחזית  1, לעורףממ"ד ומרפסת גזוזטרה  עםיח"ד  1: גג חלקית 8בקומה
 .הרחוב

 :המדרגות. גרעיןמערכות סולאריות עם גישה באמצעות  על הגג עליון 
 :ש ומצפון חצרות משותפות, פיתוח שטח, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגר בחצר

  רמפת ירידה למרתף חניה.

 .לרבות עוגנים זמניים החודרים לחלקות גובלות 

 השתתפות בקרן חניה -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 0.83לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

הסכמות ע"י בעלי  85.6%וקיבלה  הבקשה נמצאה תואמת להוראות התכניות התקפותשכן את ההתנגדויות לדחות  .3
בין היזם בנושאים קניינים ו/או בהסכמים ועדה המקומית אינה דנה וכמו כן, ההזכות בנכס בהתאם לנדרש. 

 מות.בנושאים קניינים יש לפנות לערכאות המתאירים, אלא בנושאים תכנוניים בלבד. לדיי
 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 מסלול ללא מכון בקרה: . 1

 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402)מוצג  52.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה 2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 .)ד( לחוק145. תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 4

 

 אישור רשות הכבאות . 2
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 2
י גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים א . 3

 והנכסים הגובלים.
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין . 4
 פירוק גג אסבסט יבוצע בהתאם להנחיות תחנת איכות הסביבה . 5
 וב כמפורט באישורם להיתר מיוםמילוי דרישות חברת מי אביבים ובי . 6
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 7

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

 ₪. 41225במגרש וברחבי העיר בערך של  תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
 סקר אסבסט: . 1

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

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

 כאשר קיימים עצים לשימור:  . 3
 הבניה אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות

 
 יש לבצע את כלל דרישות מחלקת נכסים . 4
 יש לבצע את כלל דרישות מחלקת תאום הנדסי . 5
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. . 6
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 7
לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים  . 8

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 9

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

 תנאים לתעודת גמר
 יש לבצע את כלל דרישות מחלקת נכסים . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

 

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

 יש לבצע את כלל דרישות מחלקת תאום הנדסי . 4
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 5
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 6
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6יעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנט . 7

 

אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 8
 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות

וות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בח . 9
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 עבודות, הפקדת ערבות להבטחת שחרור עוגנים מחלקות העירייה. להוסיף תנאי להתחלת שמעון ברנשטיין:
 ת דעת.חוולהוסיף את התנאי ואנחנו מאמצים את  דורון ספיר:

 
 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
והקמת בניין חדש למגורים,  38מפני רעידות אדמה   לאשר את הבקשה להריסת בניין קיים במגרש שחיזוקו נדרש .4

 יח"ד ומשרד, הכוללים: 21קומות מרתף, עבור  3.5-קומת גג חלקית מעל קומת קרקע חלקית ו 1-קומות ו 8בן 

 :מקומות חניה לרכב פרטי במרתפי חניה ,  21ניים, חניה עם גישה דרך רמפה, חדרים טכ בקומות המרתף
 מקום חניה לרכב נכים . 1מקומות ע"י מתקני דו חניון,  4מהם 

 :יח"ד  1מבואות כניסה, חדר אשפה, חדרים טכניים, חדר אופניים, נישת גז, חניות אופניים,  בקומת קרקע
 צמדת צדית.משרד עם חצר מו 1-עם ממ"ד וגינה פרטית מוצמדת צדית/ עורפית ו
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  יח"ד הכוללות ממ"ד לכל דירה ומרפסות גזוזטרה. 3: בכל קומה 4-1בקומות 

  יח"ד הכוללות ממ"ד לכל דירה ומרפסות גזוזטרה. 2: בכל קומה 7-5בקומות 

  יח"ד הכוללת ממ"ד ומרפסת גג לחזית  1יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לעורף,  1: גג חלקית 8בקומה
 הרחוב.

 מערכות סולאריות עם גישה באמצעות גרעין המדרגות. עליון: על הגג 

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

 .לרבות עוגנים זמניים החודרים לחלקות גובלות 

 השתתפות בקרן חניה -יה החסרים למילוי דרישת התקןמקומות חנ 0.83לאשר פתרון חלופי להסדר  .5

הסכמות ע"י בעלי  85.6%לדחות את ההתנגדויות שכן הבקשה נמצאה תואמת להוראות התכניות התקפות וקיבלה  .6
הזכות בנכס בהתאם לנדרש. כמו כן, הוועדה המקומית אינה דנה בנושאים קניינים ו/או בהסכמים בין היזם 

 ים תכנוניים בלבד. בנושאים קניינים יש לפנות לערכאות המתאימות.לדיירים, אלא בנושא
 

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

 תנאים למתן היתר
 מסלול ללא מכון בקרה: . 1

 ן..אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכ1
 (.4402)מוצג  52.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה 2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 )ד( לחוק.145. תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 4
 

 אישור רשות הכבאות . 2
 

 תנאים בהיתר
 ת לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישו . 1
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 2
בות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביצי . 3

 והנכסים הגובלים.
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין . 4
 פירוק גג אסבסט יבוצע בהתאם להנחיות תחנת איכות הסביבה . 5
 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם להיתר מיום . 6
רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע . 7

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

 ₪. 41225תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
 סקר אסבסט: . 1

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

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 

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

 כאשר קיימים עצים לשימור:  . 3
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה

 
 יש לבצע את כלל דרישות מחלקת נכסים . 4
 מחלקת תאום הנדסי יש לבצע את כלל דרישות . 5
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. . 6
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 7
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 8
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 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 9

      aviv.gov.il/Trees-http://www.telההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 . הפקדת ערבות להבטחת שחרור עוגנים מחלקות העירייה10
 

 תנאים לתעודת גמר
 יש לבצע את כלל דרישות מחלקת נכסים . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

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

 יש לבצע את כלל דרישות מחלקת תאום הנדסי . 4
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 5
 סקבלת אישור פיקוד העורף לאכלו . 6
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 7

 
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 8

 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  . 9

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 25נוזה שפי

 
 

 428חלקה:    6215 גוש:  22-1437 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 31/08/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0302-025 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 432 שטח: 201901205 בקשת מידע:
   28/07/2019 :תא' מסירת מידע

 
 דוראל שרל מבקש הבקשה:

 63474יפו  -, תל אביב  24ויתקין 
 

 דוראל שרל עורך הבקשה:
 63474יפו  -, תל אביב  24ויתקין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ילדים., שימוש  25גן ילדים עבור לשימוש חורג ממחסן במרתף ל 16-0411מבוקשים שינויים פנימיים: חידוש היתר מס' 
ילדים. בבניין  25לשימוש חורג ממחסן במרתף לגן ילדים עבור  16-0411המקום כיום: לא בהיתר חידוש היתר מס' 

 קומות עם קומת קרקע בנויה חלקית מעל מרתף.,  4מגורים בן 
 

ף(: מחסן, שימוש מבוקש: גן ילדים שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התק
, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום 124שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10ילדים, תקופת שימוש חורג:  25עבור 

 המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 

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

 , קיים ממ"ד: כן25מות ילדים: גן ילדים: כ
 

 התנגדויות:

 נימוקיםעיקרי ה שם וכתובת

רחוב ריינס ,  בלואר סטפן
יפו  - , תל אביב46

6458737 

אני גר בדירה עורפית שפונה לגן הילדים, הרעש בלתי ניסבל אפילו עם חלונות סגורים, 
הסיטואציה פוגעת באיכות החיים שלי, בבריאות שלי ובעבודה שלי. הנ"ל פוגע ערכו של 

 הדירה  שלי.

רחוב בן אבי אברהם 
יפו  -, תל אביב 48ריינס 

6458739 

 שינה מול הגן רעש בלתי נסבל גם עם חלונות סגורים מטרד!!חדרי ה 48אני גר בריינס 

, 46רחוב ריינס גורן יעל  
 6458737יפו  -תל אביב 

גן הילדים מייצר רעש מאוד חזק שכולל צעקות ובכי של ילדי הגן ורעש של צעקות של 
הגננות שכולל אפילו מוזיקה ושירים. זה קורה משעות הבוקר המוקדמות  יכול להתחיל 

 .16:30בבוקר עד שעות אחה״צ המאוחרות בסביבות  8לו לפני אפי
 הרעש מהווה מטרד קשה עבור דיירי הבניין. 

בתור בן אדם שעובד מהבית, כפי שנפוץ היום מאוד, אני לא יכולה לעבוד מהבית, ולא 
 יכולה לקיים פגישות. 

ש, הם הגן פעל כל הזמן הזה ללא היתרים ואין שום ניסיון שלהם להפחית את הרע
ממשיכים להתנהל כרגיל בלי שום התחשבות בשכנים למרות שמדובר באמצע שכונת 

 מגורים צפופה. 

רחוב ריינס דישראלי עוז 
יפו  -, תל אביב 46

6458737 

בו נמצא הגן  25, הנמצא גב לגב לבניין בשפינוזה 46אני גר בדירה בחזית הבניין של ריינס 
 הלא חוקי. 

מהבוקר ובייחוד בצהרים. הגן נשוא היתר חורג זה שפעל  הרעש הוא בלתי נסבל החל
תקופה ארוכה ללא היתר בכלל היות ופג תוקפו, הינו פגיעה ממשית לאיכות חיים מבחינת 

 רעש, צרחות, צעקות לאורך שעות היום.

רחוב זילברמן חגית 
יפו  -, תל אביב 23שפינוזה 
6451603 

 קחת את הילדים.הרעש של ההורים בבוקר ואחה"צ כשהם באים ל
הם קושרים את האופניים והכלבים בחצר שלנו. לפעמים נשארים אחרי הגן במדרגות 

 הכניסה שלנו והילדים על הדשא משאירים לכלוך על השביל ולפעמים צואה של כלבים.
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 נימוקיםעיקרי ה שם וכתובת

זורקים את שקית הזבל של הגן בפחים שלנו ) שקיות עם חיתולים( בנוסף בנו מרזב על 
מול משרד האדריכלים. ביקשנו שיעבירו לחצר שלהם כבר לפני השטח של הגינה שלנו 

 חודש אמרו שיטפלו בדבר אך לא עשו כלום.
ומנהלת  21אנחנו מוקפים בפעוטונים מסביבנו + דירה שהשתלטה על החצר בשפינוזה 

 משם משרד תיווך בשעות היום.
 זה רחוב מגורים ולא שטח מסחרי.

 ימוש חורג.אני פונה כנציגת הבניין בהתנגדות לש

, 46רחוב ריינס טל גיא  
 6458737יפו  -תל אביב 

 . 46מפריע באופן תמידי לשכנים בריינס  25גן הילדים בשפינוזה 
אחה"צ, והרעש הוא  16:30בבוקר ועד  8:00-הגננות משחררות את הילדים לחצר מ

רם  מתמשך ובלתי נסבל. הרעש כולל צעקות של הילדים, מוסיקה, שירים וצעקות בקול
 של הגננות.

הילדים לא נמצאים בחצר רק בהפסקת צהריים קצרה של שעה אחת, אך חוזרים לחצר  
 ולעיתים לפני כן. 15:30כבר בסביבות 

 - 10:00דיברתי עם הגננת וביקשתי להגביל את זמן החצר ילדים למשך שעתיים בבוקר )
ים האחרים נפלו על (, כפי שהיה בגנים הקודמים, אך בקשותיי והבקשות של השכנ12:00

 אוזניים ערלות.
ותמיד היה גן ילדים, אך מנהלי הגן  2013-אני רוצה לציין שאני דייר בבניין החל מ

הקודמים היו קשובים לשכנים והם הגבילו את הימצאות הילדים מחוץ לגן לשעות הבוקר 
 בלבד.

יתנו לפשרה, מאחר שהבקשות של השכנים ושלי לא נענו, וצוות הגן לא מעוניין להגיע א
עלי להתנגד נחרצות לקיומו של הגן. הצוות מתעלם מהעובדה שהגן נמצא בין בתי מגורים 

 שכולל שכנים שעובדים מהבית.

רחוב המלכים כאשי שחר 
 4727152, רמת השרון 65

הגן שבבקשה הנו מפגע בלתי חוקי ומהווה מטרד קשה ביותר לדיירי הדירה שלי בריינס 
חדר השנה פונה לגן והרעש שבא משם מתחיל מוקדם בבוקר ונמשך .  במיוחד, מאחר ו46

לאורך כל היום ובמיוחד בימים אלו שהרבה אנשים עובדים ו או לומדים מהבית, המצב 
 הוא בלתי נסבל

 . הפיכת המטרד הבלתי חוקי לחוקי עשויה להוריד את ערך הדירה ולגרום לי נזק כלכלי.

רחוב ליכטש אברהם 
יפו  -יב , תל אב46ריינס 

6458737 

הגן שבבקשה הנו מפגע בלתי חוקי ומהווה מטרד קשה ביותר לדיירי הדירה שלי בריינס 
. במיוחד, מאחר וחדר השנה פונה לגן והרעש שבא משם מתחיל מוקדם בבוקר ונמשך 46

לאורך כל היום ובמיוחד בימים אלו שהרבה אנשים עובדים ו או לומדים מהבית, המצב 
הפיכת המטרד הבלתי חוקי לחוקי עשויה להוריד את ערך הדירה ולגרום  הוא בלתי נסבל.

 לי נזק כלכלי.

רחוב צבר אורטל שפינ
יפו  -, תל אביב 46ריינס 

6458737 

ישנם אנשים בבניין, אני ביניהם, שעובדים מהבית. הרעש מהגן הוא בלתי נסבל והוא 
בורים חזקים של הגננות. לאורך כל שעות היום. צרחות ובכי של התינוקות, שירה ודי

 מאוד קשה לנהל ככה אורח חיים תקין. זה ממש מטרד.
 

 התייחסות להתנגדויות: 
מומלץ לדחות את ההתנגדויות שהוגשו במלואן שכן בהתאם לתוכנית החלה מדובר במגרש ביעוד ציבורי. על פי התב"ע 

וש חורג בקומת המרתף בלבד עבור גן ילדים דבר ניתן להקים במגרש בין היתר מוסדות ציבור וחינוך. כעת מדובר בשימ
 התואם את התוכנית החלה ולא נמצאה כל הצדקה תכנונית לא לאשר את המבוקש . 

לנושא הרעש , מדובר בשכונת הצפון הישן , חלק מאופי השכונה כולל עירוב שימושים כולל גני ילדים , משרדים ומסחר 
לך עשרות שנים ומהווה חלק מאופי השכונה , מדובר בגן ילדים שפועל בקומות המרתף והקרקע והנ"ל לא השתנה במה

, הגן קיים במשך שנים רבות בהתאם לגנים דומים בשכונה וברחובות הסמוכים ומהווה חלק  16:30בשעות היום  עד 
פי  חשוב ממרקם השכונתי ומשרת משפחות רבות ולא מומלץ למנוע שימוש חורג לגן ילדים ) דבר כאמור המותר על

התוכנות החלות( בטענה לרעש בזמן שעות העבודה המקובלות. לאור בקשת המתנגדים מומלץ לזמן את הצדדים לדיון 
 בצוות התנגדויות.   

 

בהתאם למפורט לעיל,  לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.
 
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

וכנית מתוקנת לאחר הריסה בפועל של קירוי החצר הקיים והתאמתו לקבל את ההתנגדות בחלקה ולהגיש ת .1
 מ' מגבול המגרש(; 2.00לתקנות ) נסיגה של 

 לאחר הצגת אישור הפיקוח על ביצוע הנ"ל בפועל ,יש להחזיר את הבקשה לדיון חוזר בוועדה;  .2
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 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ג כלפי היתר ממחסן בגן ילדים. מדובר בגן ילדים במרתף?מדובר בשימוש חור דורון ספיר:
 זה מרתף חשוף, עילי. שמעון ברנשטיין:

 היה סיור במקום .קיבלנו את ההתנגדות והמלצנו להגיש תוכנית מתוקנת. חן אריאלי:
ות בחוץ. הפעילות, אני רוצה שיגבילו את שעות מאמצים את המלצת מהנדס הוועדה לאחר דיון בהתנגדוי דורון ספיר:

 רוב ההתנגדויות היו בנושא.
 יש הערה למספר הילדים, שצריך להיות קטן יותר. מלי פולישוק:

 מה שעות הפעילות שצריך להגביל? הלל הלמן:
 מה שמקובל בדרך כלל בגני ילדים באזורים שעלול להוות מטרד. דורון ספיר:
בקשת הרישוי שלו בהתאמה, מייצרת את יקן את תכבר סגירת חצר שהוא עשה, אני לא יודעת אם הוא  חן אריאלי:

. כל היינו בסיור, וזה מה שעושה שם את הרעש לשכנים, הוא שיפע את זה ביריעות פלסטיק קשיחות בעייה וזאת הסיבה.
הוא הרחיב לעצמו את הגן. דבר שני, הוא לא עומד בדרישות השימוש פעייה של ילד מהדהד לבניין. מדובר בעוד חדר. 

 ילדים בגן. 40ילדים וספרנו, רשומים שם לפחות  32ילדים, היו שם  25ג החורג, ג
 למספר הילדים התייחסנו בהחלטת הוועדה, נשלח לשם את הפיקוח. הלל הלמן:

 אנחנו רוצים להגביל את הפעילות בחוץ. דורון ספיר:
 ו את זה.אני מנסה להסביר לך ביחס לזה, החצר זה חדר, זה לא באמת חוץ, הם סגרחן אריאלי: 
 מחוץ למבנה התכוונתי. דורון ספיר:

זה לא  .אתה מתכוון להגביל את שעות הפעילות של הילדים שיכולים לצאת לחצר. זאת הבעייה לוי יליזרוב:-ענת בן
 חצר.

 זה חדר סגור, אנחנו היינו בגשם. חן אריאלי:
 זה גן ללא חצר, זה גם לא מקובל.מלי פולישוק: 
מנו להרוס את כל הקירוי בחצר, להקים פרגולה תקנית כמו שצריך עם מרחק מקו הגדר, ביקשנו מ אלון טל חנני:

 .בבקשה נדוןלהגביה את הגדר ולהגביל את השעות. אחרי שייעשה את הדברים האלה, 
 איך הוא יכול לעשות את זה בלי היתר? לבנות את הפרגולה הוא צריך היתר. ליאור שפירא:
 שנסכים לדבר הזה. .תוכניתחוץ הוא בלי היתר. קודם שיגיש מה שהוא בנה ב אלון טל חנני:

 אבל עכשיו יש גן, הילדים בגן. מתי כל האירוע הזה צריך לקרות? ליאור שפירא:
 עכשיו יש בעייה לחזור עם תוכנית מתוקנת לוועדה. דורון ספיר:

 אבל הוא הסביר שזה כפוף להריסה. ליאור שפירא:
 מה ימים ויהרסו.אז הגן לא יפעל כ דורון ספיר:

 אי אפשר לעשות, צריך למצוא פתרון לילדים. לוי יליזרוב:-ענת בן
 כשיש חופשה, פסח, פורים. אופירה יוחנן וולק:

 אי אפשר לגור בבניינים מסביב. אבל יש שם הפרעה בלתי סבירה. חן אריאלי:
 למה לא לדחות זאת לאוגוסט? ליאור שפירא:

 חודשים. 3דרך, זה אוטוטו עוד יש פסח זה ב אופירה יוחנן וולק:
 זה יותר מסוכן מאשר ההריסה., יש שם במבנה מקום לכל הילדים? חןזה לא הקטע של ההריסה.  לוי יליזרוב:-ענת בן

 זה גן ענקי, זה גן באזור מאוד מרכזי שמכיל הרבה יותר ילדים מהמותר בהיתר, וזה חלק מהסיבות. חן אריאלי:
אם הוא מוריד בחצר את הקירוי שהוא עשה והוא מכניס אותם פנימה למבנה, יש להם בפועל  לוי יליזרוב:-ענת בן

 מספיק מקום?
 יש מספיק מקום. .בטח חן אריאלי:

 צריך לדרוש ממנו לפרק את זה. לוי יליזרוב:-ענת בן
ה מרעש נואם הוא רוצה, כשהיינו שם בסיור, עלה רעיון להגביה קצת את הגדר החיצונית ואז תהיה הג חן אריאלי:

ם, היא זאת שמהדהדת את הרעש מעל סבירות כרגע הסגירה שהוא עשה כדי להשתמש בזה כחדר נוסף בעצלשכנים. 
 להבין את התושבים שגרים שם.ויהיה רעש גם ככה, כי גן זה רעש, צריך לבוא  הגיונית.
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 אבל למה לא לעשות את זה באוגוסט?ליאור שפירא: 
שהיה לו לשימוש כם לו, הוא לא כיבד גם בהיתר שקד .מבקשהבקשה או העם עורך  יש לנו היסטוריה  אלון טל חנני:

לו גם הוראה על שעות וקיבלנו תלונות, וגם בגלל  תשם היה .הוא לא כיבד את השעות, הוא לא כיבד את ההיתר  - חורג
 ההיסטוריה שהוא בנה חריגות ללא אישור.

 ציפית.ספ ,ליאור שואל על הילדיםלוי יליזרוב:-ענת בן
יך לפגוע אני אומר שכל ההתנהלות של עורך הבקשה והפגיעה בתושבים, אני חושב שהטיפול הזה לא צראלון טל חנני: 

בגלל שמדובר בפעילות בחצר, בזמן שעובדים בחצר, ההריסה יכולה להתבצע יום יומיים, בפעילות הסדירה של הגן. 
הוא סגר את כל חזיתות.  3-קיפה את הגן מים, כי החצר מהילדים יכולים להיות בגן, ניתן לעשות את זה במקטע

 לא יבוצע.זה הוא יכול לעשות את זה במקטעים, אנחנו חוששים שאם נמתין עד אוגוסט גם  .החזיתות
 ולמה לא בפסח, כמו שאופירה מציעה? חן אריאלי:

 אין שום בעייה. אלון טל חנני:
 בפסח יש חופש. חן אריאלי:
 חודשים, ההחלטה תהיה לא לאשר את הבקשה.  4א יבוצע תוך במידה ל דורון ספיר:

 אני נמנע בהחלטה הזאת. ליאור שפירא:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 28/12/2022אריך מת 2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות, לשוב ולדון לאחר שתוגש תוכנית מתוקנת ולאחר הריסה בפועל של קירוי  .1

 חודשים מיום ההחלטה. 4וזאת תוך  מ' מגבול מגרש( 2החצר הקיים והתאמתו לתקנות )נסיגה של 

הילדים במקום, הבקשה תובא לדיון נוסף  לאחר הצגת אישור הפיקוח לגבי ביצוע ההריסה ודיווח על מספר .2
 בוועדה. 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 18ס עמו

 
 

 47חלקה:    6957 גוש:  22-1288 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 04/08/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0198-018 תיק בניין:
 מ"ר 281 שטח: 202000781 בקשת מידע:

   07/06/2020 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 18דניאל בעמוס  ה:מבקש הבקש

 6777016יפו  -, תל אביב  58הרכבת 
 

 סיליס אייל עורך הבקשה:
 4702519, רמת השרון  18חרושת 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, מבוקשים שינויים פנימיים: ארגון דירות קיימות מחדש, שימוש 3, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 
 יום: בהיתר מגורים, המקום כ

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' מיליס יניב(
 

הריסת מרתף  הבנוי בקיר משותף הכולליםקומות  3בן  מגורים קיים תוספות ושינויים בבנייןלאשר את הבקשה ללא 
וביטולו, חיזוק מפני רעידות אדמה, שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, שינוי מיקום גרם המדרגות הכללי הקיים עבור 

 מהסיבות הבאות :תוספת מעלית פנימית, תוספת אגף ממ"דים, תוספת קומה וקומת גג חלקית. 
 

סגירת מרפסות מחוץ לקו הבניין בסגירה קשיחה המהווה בנייה מחוץ לקו הבניין בניגוד להוראות  מבוקשת .1
 .3א, רובע 3616תכנית 

שהוצגה הסכמה פוזיטיבית של הבעלים בחלקה הגובלת ומבלי שבוצע מבוקשת הארכת הקיר המשותף מבלי  .2
 .3א, רובע 3616פרסום בניגוד להוראות תכנית 

א, 3616ת מבוקש גובה קומה העולה על גובה קומה טיפוסית קיימת בניגוד להוראות תכנית בקומות החדשו .3
 .3רובע 

מ' מקו  1.60בחזית האחורית מבוקשת הריסת מרפסות קיימות ובניית מרפסות חדשות בהבלטה העולה על  .4
 . 3א, רובע 3616בניין בניגוד להוראות תכנית 

 3א, רובע 3616זוזטרה בהמשך למרפסת גג בניגוד להוראות תכנית בקומת הגג החלקית מבוקשת מרפסת ג .5
 ולמדיניות/ הנחיות מרחביות.

 ס"מ בניגוד למדיניות/ הנחיות מרחביות.  70מבוקש גובה גדר קדמית העולה על   .6
 מבוקש חומר גמר עיקרי, חיפוי בצבע שחור )לא צוין סוג החומר( בניגוד למדיניות/ הנחיות מרחביות.   .7

 קיים חוסר התאמה בין תכנית הפיתוח לתכנית קומת הקרקע. .8
 

 טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורך ולמבקש.
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 10ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות הבנוי בקיר משותף הכוללים הריסת מרתף  3תוספות ושינויים בבניין מגורים קיים בן אשר את הבקשה ללא ל

וביטולו, חיזוק מפני רעידות אדמה, שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, שינוי מיקום גרם המדרגות הכללי הקיים עבור 
 גג חלקית. מהסיבות הבאות :תוספת מעלית פנימית, תוספת אגף ממ"דים, תוספת קומה וקומת 

 
מבוקשת סגירת מרפסות מחוץ לקו הבניין בסגירה קשיחה המהווה בנייה מחוץ לקו הבניין בניגוד להוראות  .9

 .3א, רובע 3616תכנית 
מבוקשת הארכת הקיר המשותף מבלי שהוצגה הסכמה פוזיטיבית של הבעלים בחלקה הגובלת ומבלי שבוצע  .10

 .3א, רובע 3616תכנית פרסום בניגוד להוראות 
א, 3616בקומות החדשות מבוקש גובה קומה העולה על גובה קומה טיפוסית קיימת בניגוד להוראות תכנית  .11

 .3רובע 

מ' מקו  1.60בחזית האחורית מבוקשת הריסת מרפסות קיימות ובניית מרפסות חדשות בהבלטה העולה על  .12
  .3א, רובע 3616בניין בניגוד להוראות תכנית 

 3א, רובע 3616בקומת הגג החלקית מבוקשת מרפסת גזוזטרה בהמשך למרפסת גג בניגוד להוראות תכנית  .13
 ולמדיניות/ הנחיות מרחביות.

 ס"מ בניגוד למדיניות/ הנחיות מרחביות.  70מבוקש גובה גדר קדמית העולה על   .14
 ( בניגוד למדיניות/ הנחיות מרחביות. מבוקש חומר גמר עיקרי, חיפוי בצבע שחור )לא צוין סוג החומר  .15

 קיים חוסר התאמה בין תכנית הפיתוח לתכנית קומת הקרקע. .16
 

 טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורך ולמבקש.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 13חלקה:    7229 גוש:  20-1323 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 24/09/2020 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0116-018 תיק בניין:
 מ"ר 550 שטח: 201800015 בקשת מידע:

   14/03/2018 תא' מסירת מידע:

 
 י יזדן הנדסה ובניין בע"מ מבקש הבקשה:

 6971310יפו  -, תל אביב  10נמירובר 
 

 זיק יאיר עורך הבקשה:
 6688301יפו  -, תל אביב  31רוטשילד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 6, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 
 
 
 התנגדויות: 

 נימוקים כתובת שם

 קשת שלטים בע"מ
 גרינבלט מיכאל

 מרטורג'מן ת
 בן דוד שלומי

 4937962, פתח תקווה 81רחוב העצמאות 
 5827802, חולון 3רחוב קראוזה 

 6357608יפו  -א, תל אביב 8רחוב רופין 
 5120149, בני ברק 1רחוב בן גוריון דוד 

 –מייצגים את בעלי הזכות במגרש הצמוד 
 .20רח' עזרא הסופר 

 
 

 לוי יצחק 
 ע"י רון טורקלטאוב 

יפו  -, תל אביב 150 דרך בגין מנחם
6492105 

 בעל זכויות במגרש הנדון 
 מזרחית בקומה א'(.-)דירה דרום

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

מזרחית בקומה א' )דירה בה סומנה להריסה בנייה -דירה דרום –התנגדויות: אחת מבעל הזכות באותו בניין  2הוגשו 
 (.20רח' עזרא הסופר  –ציגי בעלי הזכויות במגרש השכן קיימת ללא היתר מחוץ לקווי הבניין( והתנגדות השנייה מנ

 
 :20עזרא הסופר  –עיקרי ההתנגדות מבעלי זכות במגרש השכן 

 
מ' מגבול המגרש של  1.45תכנון מסתורי כביסה המוצעים מקטין את המרווח בין הבניינים ומוצע במרחק של  .1

ין המותר. לא התבקשה הקלה לכך, אלא מקו הבני 50%-המתנגדים. מדובר במסתורי כביסה שחורגים כ
לאלמנטי חיזוק ומיגון בלבד. גם הקלה זו מהווה סטייה ניכרת מאחר ומדובר בבניין שמלכתחילה בנוי מעבר 

 בקווי הבניין.  10%-לקווי הבניין המותרים. ייצוין כי במגרש המתנגדים לא אושרה הקלה ל
 .20ייקט עתידי המתוכנן בעזרא הסופר הקטנת המרווח מהווה פגיעה בדירות המערביות בפרו

מ' בחזית והנ"ל פוגע בחתך מפלס רחוב שהוא צר ממילא וחוסם  3בתכנון המוצע לא נשמרה רצועה מפולשת של  .2
 את האוויר ונוף לדירות החזיתיות במרגש המתנגדים.

 
 :עיקרי ההתנגדות מבעל זכות בבניין הנדון

 
 לתקנות חוק התכנון ובנייה. 36בע הוראות התקנה לא נשלחה הודעה למתנגד בניגוד לנק .1

הבקשה הנדונה חלק מהמקרקעין המוחזקים חזקה ייחודית על ידי המתנגד סומן להריסה באופן שיש בו פגיעה  .2
 במתנגד. הבקשה הוגשה ללא חתימתו של המתנגד. 

 נחתם.בנוסף לכך יצויין כי הסכמות הבעלים אחרים בנכס הנ"ל הינם פג תוקפם בהסכם ש
 התכנית אינה ממצא את היתרונות התכנוניים באופן שממקסם אפשרות לניצול הגדלת הדירות הקיימות. .3

 אופן התקנת המעלית אינו מיטבי ואינו מאפשר גישה רואיה למוגבלים בתנועה ופוגע בבטיחות הדיירים. .4

תרון תכנוני לדירות בהן נעשתה מבוקשת הריסה של חלקי הבית אשר נבנו לפני עשרות שנים מבלי ליתן פ .5
 ההריסה. 

 התכנית אינה נותנת פתרון לבידוד אקוסטי לרעש שיווצר כתוצאה מהתקנת מעלית ושאר המתקנים. .6
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 התכנית אינה נותנת פתרון סניטציה רואי. .7

 התכנית איננה מתאימה לאופי האזור. .8

 ופן בלתי סביר.מימוש התכנית כפי שמוצע יגביר את הצפיפות במקרקעין בא .9

 . 38התכנית איננה תואמת את היקף הבנייה המותר לפי תמ"א  .10

מימוש התכנית יכול לפגוע בנכסים השכנים ולחשוף את בעלי הזכויות )ואף את הרשות( לתביעות בגין ירידת  .11
 ערך. 

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 
 :20התנגדות נציגי בעלי הזכות ברח' עזרא הסופר 

בהתאם למדיניות הוועדה ניתן להתיר הבלטת מסתור  -לקבל את טענת המתנגדים בעניין קווי הבניין  לא ניתן -
קומות, לפי כך לא ניתן לבקש הקלה  2מ' מקו החיזוק. בבניין המתנגדים מדובר בבניין חדש בתוספת  0.6כביסה 

דונה מבוקשת תוספת לבניין מקווי הבניין הצדדיים בהתאם למדיניות מתחם הכובשים. לעומת זאת בבקשה הנ
 קיים בסך של קומה אחת וקומת גג חלקית.  

 ב' בתנאים המגבילים שפורסמו  9בהתאם לס'  –לא ניתן לקבל את טענת המתנגדים בעניין הרצועה המפולשת  -
 אורך , ניתן לאשר בניה ברצוע המפולשת משיקולים תכנוניים ובתנאי שלא תעלה על שליש מ77-78לפי סעיפים       
 בבקשה הנדונה מבוקשת בניה עד שליש מאורך החזית לצורך הקמת חדר אשפה.  החזית.      

 
 התנגדות בעל זכות בנכס בבניין נשוא הבקשה:

 
 לא ניתן לקבל טענות המתנגד:

 
הבקשה חתומה ע"י מיופה כוחם של מורשי  –מבדיקה בחברת הפרסום  –לעניין טענה על אי קבלת הודעות  -

בעלת הזכויות בנכס הנדון. כמו כן הבקשה הוגשה בחתימתם של  –בע"מ  18טעם החברה עזרא הסופר חתימה מ
 רוב החוכרים, לחוכרים שלא חתמו על הבקשה, נשלחו הודעות )לרבות המתנגד(. 

התקבלה התייחסות המחלקה המשפטית  –לעניין סימון הריסה במקרקעין שבחזקה ייחודית של המתנגד  -
חכירות, חלק  12חוכרים רשומים מתוך  8הבקשה הוגשה עם ייפוי כח בלתי חוזר עליו חתומים בנושא לפיה: 

מהחכירות רשומות בשלמות על בעלי זכויות אחד וחלק בחלקים על בעלי זכויות שונים, ויש מספר ייפוי כח 
  שלא נמצא קשר לחוכרים הרשומים בפנקס הזכויות.

חוקית סומנה להריסה באופן העולה בקנה אחד עם החלטת וועדת הבניה הבלתי  במקרה של הבקשה הנוכחית
, לפיה יש לסמן להריסה או לחילופין להסדיר ככל שניתן את הבנייה הקיימת 9הערר בבקשה ברח' נצח ישראל 

 שנבנתה לא כחוק.
       בעל שביצע חוקית בלתי בניה בשל אך יתממש לא חיזוק לאור האמור, מתוך רציונל שלא יתכן כי פרויקט               

 אין בהתנגדות ובסימון הבניה הנדרשת להריסה כדי לפגוע בהיתכנות הקניינית הנדרשת לבקשה וניתן  – דירה            
 בדבר הצורך בקבלת החלטת המפקחת על בתים  תנאי למתן היתרלאור ההתנגדות כאמור, לקבוע  יהיה,            

  ר העבודות נושא הבקשה כולל ההריסה המסומנת בבקשה.משותפים לאישו              
קומות וקומת גג חלקית( תואם את מניין הקומות המותר לבנייה  5מניין הקומות המוצע ) -לעניין זכויות בנייה  -

לחוק התכנון והבנייה ולפי כך טענת  78 -ו 77שפורסמו לפי סעיפים  5לפי מגבלות התכנון החלות באזור רובע 
  אינה מוצדקת.המתנגד 

מיקומו של פיר המעלית המוצע אשר יכול לשרת את כל הדירות של הבניין הינו האופטימלי ביותר ובמצב קיים  -
 בו הבניין בנוי בחצאי מפלסים.

 
התנגדויות.את הצדדים לדיון ב, לזמן בהתאם למפורט לעיל

 
 
 
 

 מהות הדיון הנוסף:
חלטת הוועדה בתאריך לשלב קבלת ההיתר שניתנו בה 2מס'  הבקשה מובאת לדיון נוסף לביטול והסרת תנאי

03/03/21 . 
  
  

 נימוקי הדיון הנוסף:
 

 התנאי הבא למתן היתר:ן נית 03/03/21שניתנה בתאריך  2-21-0004בהחלטת הוועדה מס' 
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קבלת החלטת המפקחת על בתים משותפים לאישור העבודות נושא הבקשה כולל ההריסה המסומנת  -
 בבקשה.

 
תנגדות והתחייבות לביצוע הריסה טרם הבנייה, אין צורך בקבלת החלטה של הצהרה על הסרת הלאור כך שהתקבלה 

 .זה מתייתר פיכך תנאיל המפקחת  על הבתים המשותפים.
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

   .03/03/2021 בתאריך 2-21-0004למתן היתר, שניתן  בהחלטת הוועדה מס'  2לאשר ביטול תנאי מס'  
 
 
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 דורון ספיר לא משתתף בדיון.
 

 דיון נוסף.פירא: ליאור ש
בהחלטות קודמות ניתן תנאי להריסת מבנה בקומת הקרקע שלא היה בהיתר. אישרנו את הבקשה על  שמעון ברנשטיין:

ההריסה  ידי התנאי הזה, קבלת החלטת המפקחת על הבניינים המשותפים לאישור העבודות. נושא הבקשה כולל
 ט להרוס, וכעת אין צורך בתנאי. המתנגד הסיר את ההתנגדות והוא החלימסומנת בבקשה. 

 חוות דעת.  ליאור שפירא:
 
 
 

 11: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
   .03/03/2021 בתאריך 2-21-0004למתן היתר, שניתן  בהחלטת הוועדה מס'  2לאשר ביטול תנאי מס'  

 
 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 ובניהפרוטוקול דיון 
 2דה וינצ'י לאונרדו  13בעה האר

 
 

 18חלקה:    7101 גוש:  22-0952 בקשה מספר: 
 גני שרונה שכונה: 15/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0664-013 תיק בניין:
 מ"ר 12961 שטח: 202100885 בקשת מידע:

   30/06/2021 תא' מסירת מידע:

 
 אפי נכסים בע"מ מבקש הבקשה:

 5647003מונוסון -, יהוד 4דרך החורש 
 מליסרון בע"מ 

 4672519, הרצליה  1שד אבא אבן 
 

 ישר אבנר עורך הבקשה:
 63291יפו  -, תל אביב  18טשרניחובסקי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

., מבוקשים שינויים A, אחר: תוספת של קומה אחת לבנין 116לתוספת: , כמות יח"ד 33כמות קומות לתוספת: 
גם במרתפים. עדכון תכנון מחסנים ואזורים טכניים. תוספת מעלית  Bפנימיים: עדכון מיקום והגדלה גרעין בנין 

ם, + והפיכתם לקומת משרדים. עדכון קומות פטיו, תוספת מדרגות באטריו Aאופניים. ביטול חדרים טכנים בבנין 
 מעליות.

 
 23יח"ד, תוספת של  116תוספת של  ,A. תוספת קומת משרדים לבנין A, תוספת אחרת: תוספת מבנה ציבור בתוך בנין 

 בנין +שימוש המקום כיום: בהיתר מרתפים ,.B בנין 30, קומת ספא+בריכה ב29קומה טכנית  .B קומת משרדים בבנין

A 38  +.ות בניןקומ 7קומות משרדים + גגות טכניים B + גגות טכניים.,  

 

 

 

מ"ר, העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות  168גודל:  ,117.60, מיקום: מרפסת גג, נפח )מ"ק(: 30בריכה: קומה: 
 הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 
 
 

 (רבנררוני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

מכון בה יוות דעת מעודכנת של תחנת תנועה וחנילחובהתאם  17/08/2022 -בהמשך להחלטת הוועדה המקומית מ
. ה החסרים למילוי דרישות התקןיפתרון חלופי להסדר מקומות החניבהחלטת הוועדה ל 2, לבטל את סעיף הרישוי

 יתר תנאי הוועדה נותרים על כנם.
 
 
 
 

 תנאים להתחלת עבודות
ובלבד שנחתם חוזה חכירה בין  .  רישום בפועל של ההערה יתווסף כתנאי נוסף לצו התחלת עבודות של הפרויקט1

 העירייה לרמ"י
 .  המצאת אישור עריכת ביטוח עבודות בהתאם לחוזה ההקמה.2
   
 .  אישור אגף שפע לפיתוח ולחומרי הגמר3

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 הצגת אישור משרד הבריאות. . 2
. אישור מנהל הפרויקט ההנדסי מטעם אגף הנכסים וגורמי העירייה להתאמת הביצוע לתכנון המפורט של המבנה 1 . 3

 הציבורי.
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. לכל מבנה תינתן תעודת גמר בנפרד, כשתנאי לקבלת תעודת אכלוס/גמר לפרויקט יהיה הקמת המבנה הציבורי 2
 ליקויים בהתאם לפרוטוקול סיורי המסירה.וחניות העירייה ומסירתם לידי העירייה לאחר שיתוקנו כל ה

 . ביצוע פיתוח של השטחים הציבוריים בהתאם להסכם פיתוח שנחתם באגף להכנסות מבניה ופיתוח.3
 3000הכולל את המבנה הציבורי לפי תא/  A. קבלת תעודת אכלוס לבניין 4
 רת החזקה בהם לידי העירייה. . הקמה, בפועל, של שטחי הציבור )חניות העירייה, המבנה הציבורי(, ומסי5
 . רישום בפועל של זיקות ההנאה בלשכת רישום המקרקעין ללא כל תמורה.6
 . רישום בפועל של שטחי הציבור בבעלותה בלשכת רישום המקרקעין ללא כל תמורה. 7
ון הבית . המצאת אישור עו"ד לפיו הוטמעו הוראות בנוגע לדמי ניהול ואחזקה של העירייה בפרויקט הן בתקנ8

 המשותף והן בחוזים שייחתמו עם צדדים שלישיים בהתאם לחוזה ההקמה.
. תופקד ערבות בנקאית להבטחת רישום בפועל של השטחים האמורים לעיל בהתאם להוראות חוזה ההקמה, 9

 בפנקס רישום המקרקעין.
ה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפ . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 כל יתר הדרישות והתנאים שנקבעו בהיתרים קודמים תקפים גם להיתר זה . 1
ניין ו/ או בשטח המגרש ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בב . 2

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם. . 3
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 פי להסדר מקומות חנייה לאישור מילוי התקן.ואישור פתרון חלו 2ביטול סעיף  דורון ספיר:
לכן ו, אין דרישה להשתתפות בקרן חנייה מאזן חנייה מעודכן ומאושר על ידי אגף התנועההוצג כאן  פרידה פיירשטיין:

 אנחנו מבטלים את התנאי.
 חוות דעת.  דורון ספיר:

 
 
 

 12: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מכון בה ילחוות דעת מעודכנת של תחנת תנועה וחניובהתאם  17/08/2022 -בהמשך להחלטת הוועדה המקומית מ

. ה החסרים למילוי דרישות התקןיפתרון חלופי להסדר מקומות החניבהחלטת הוועדה ל 2, לבטל את סעיף הרישוי
 יתר תנאי הוועדה נותרים על כנם.

 
 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 ובניהפרוטוקול דיון 
 14בר אילן  116העם  אחד

 
 

 1חלקה:    7438 גוש:  22-1221 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 26/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0011-116 תיק בניין:
 מ"ר 589 שטח: 202001529 בקשת מידע:

   15/10/2020 תא' מסירת מידע:

 
 הלר שלומי מבקש הבקשה:

 6701101יפו  -, תל אביב  132בגין מנחם 
 ברגר עמיקם 

 7173116רעות -מכבים-, מודיעין 43שני 
 יצחק גילית 

 6522415יפו  -, תל אביב  7אנגל 
 קוק אייל 

 6438706יפו  -, תל אביב  6מגידו 
 גל עופר 

 6522415יפו  -, תל אביב  7אנגל 
 רטי רויתקצב קונפו 

 6803721יפו  -, תל אביב  17נתיב המזלות 
 קלמן גבי 

 6936459יפו  -, תל אביב  8בראלי 
 צרור מיכל 

 6936127יפו  -, תל אביב  42אשכול לוי 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

יח"ד  6-יח"ד חדשות, בנוסף ל 14הוספת  -, מבוקשים שינויים פנימיים: לצורך הבהרה 3פת: כמות קומות לתוס
 יח"ד.,  20 -הקיימות בתחום הבניין לשימור. סה"כ יח"ד  בפרויקט 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
"ל נמצא בסמכות הנציב לזכויות אנשים עם מוגבלויות, היות והבקשה כוללת פטור חלקי של דרישת נגישות והנ . 1

 להעביר את הבקשה לחו"ד הנציב.

 
 לשוב ולדון בבקשה לאחר קבלת חוות דעת הנציב.  .2
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ת.קומו 3חיזוק ותוספות למבנה בן  דורון ספיר:
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 .38זה לא בניין לתמ"א  מלי פולישוק:
 מדובר בבניין לשימור. שמעון ברנשטיין:

 הוא ניזון מאיזה זכויות של תמ"א? מלי פולישוק:
 לא לא, שימור. שמעון ברנשטיין:

 צריך חוות דעת של ממונה נגישות? דורון ספיר:
ת מאחר ולא תכננו חנייה של נכים, רק לאחר בעצם חסר לנו אישור של נציב של אנשים עם מוגבלויו שמעון ברנשטיין:

 אישורו נוכל לאשר את הבקשה.
 קיבלנו את זה. דורון ספיר:

 
 
 
 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 
היות והבקשה כוללת פטור חלקי של דרישת נגישות והנ"ל נמצא בסמכות הנציב לזכויות אנשים עם מוגבלויות,  . 1

 להעביר את הבקשה לחו"ד הנציב.

 
 לשוב ולדון בבקשה לאחר קבלת חוות דעת הנציב.  .2
 

הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 39עמ'   22-1223  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 19ה יבנ

 
 

 3חלקה:    7452 גוש:  22-1223 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 26/07/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0050-019 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 626 שטח: 202201118 בקשת מידע:
   18/05/2022 תא' מסירת מידע:

 
 ציון איי.אם מגורים בע"מ מבקש הבקשה:

 6492102יפו  -, תל אביב  144בגין מנחם 
 

 מימר נאור עורך הבקשה:
 6607822יפו  -, תל אביב  23קבוץ גלויות 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

במחיצות משרדיות, שימוש המקום כיום: לא  , מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים0מספר תכנית הרחבה: 
 בהיתר משרדים למקצוע חופשי, 

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

ה נפרדת, בתחום , למקום אין כניס913.35שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10למקצוע חופשי, תקופת שימוש חורג: 
 המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת תקן חניה, 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 
 

 (רבנררוני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

שנים  ואישור לשינויי  10ין, לתקופה של מהיתר ממגורים למשרדים, בכל הבני לשימוש חורגלאשר את הבקשה 
 קומות מעל קומת מרתף ודירת גג.  3בבניין מגורים לשימור עם הגבלות מחמירות, בן  פנים,

  
 

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

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

 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
 רף שאושר השינוי בדלת הכניסה למקלט ושדרישות השיפוץ מוטמעות בתכנית.בדיקה באישור פיקוד העו . 4
 אישור רשות הכבאות . 5
 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 סעיפים. 10רישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת השלמת הד . 1
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון. . 2
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 אישור רשות הכבאות . 3
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ים למשרדים.אישור לשימוש חורג מהיתר ממגור דורון ספיר:
 : למה זה בדיעבד?אופירה יוחנן וולק

 . 2022והיום אנחנו ב 2019-השימוש החורג הסתיים ב דורון ספיר:
 הם ממשיכים, זה כבר קיבל אישור בעבר לשימוש חורג. שמעון ברנשטיין:

 זה הארכה? דורון ספיר:
לבקש ממני שאני אאשר  2022הגיע אלי ביולי ועכשיו הם נזכרים ל 2019כן, אבל זה בדיעבד, אם ב אופירה יוחנן וולק:

 להם את מה שהם עושים, אני נגד.
 .2022תאריך ההגשה זה יולי  ליאור שפירא:

 .2019-נכון, אבל הסתיים להם באופירה יוחנן וולק: 
 שנים. ממתי? 10אני מבקש להוסיף לתקופה של  דורון ספיר:

 למה?, נוי פניםהכל פה זה אישור בדיעבד, לשי אופירה יוחנן וולק:
 שנים אולי מסוף סיום ההיתר הקודם. 10-אפשר להתחיל את השמעון ברנשטיין: 

 . נדרוש היטל השבחה מיום הסיום.2019מתי? כתוב  דורון ספיר:
 בסדר, זה מה שנעשה. אופירה יוחנן וולק:

 לא, לא מיום הוצאת ההיתר. אי אפשר לאשר בדיעבד.הראלה אברהם אוזן: 
 שנים נחים ואז הם באים. 3הם עושים מה שהם רוצים? הם  וולק:אופירה יוחנן 

 פה זה אירוע קטן, ברישוי עסקים זה אירועים יותר גדולים. הראלה אברהם אוזן:
 למה? זה בניין גדול, זה לא אירוע קטן בכלל. דורון ספיר:

פשר לגבות פה היטל השבחה אנחנו לא יכולים. יש פסיקה חדשה של בית משפט העליון. אי א הראלה אברהם אוזן:
בדיעבד. גביית היטל השבחה תהיה ממועד הוצאת ההיתר, לכן אם נעשים שימושים שלא בהתאם להיתרים, אז בזמן 

 הדרך היחידה לפעול זה באמצעות מחלקת פיקוח על הבנייה ובדרך הפלילית. לא בדרך אחרת. -אמת 
 במשפט, או דינים אחרים?אי אפשר לתבוע אותם על עשיית עושר ולא  דורון ספיר:

 : זה לא רלוונטי לוועדה המקומית, תגיד לי איזה דין ואני אבחן אותו.הראלה אברהם אוזן
 לא יודע, תגידי את, את היועצת המשפטית. דורון ספיר:

ן אז אני אומרת לך: הלכנו בכיוון של לקחת היטל השבחה בדיעבד, יש פסק דין של בית משפט עליו הראלה אברהם אוזן:
שדן בסוגיה של גביית היטל השבחה בדיעבד לבנייה לא חוקית שהוכשרה בתוכנית מאוחרת והוא אומר אין דבר כזה, אי 

 אפשר לגבות היטל השבחה לתקופה שבה הבנייה הייתה לא חוקית.
 שנים היטל השבחה. 3יש פה  דורון ספיר:
 על השימוש או על הבנייה? הלל הלמן:

 ו הדבר. יש לנו סיטואציות יותר חמורות.זה אותהראלה אברהם אוזן: 
 .10שנים במקום  7אפשר לאשר להם מאיר אלואיל: 

 כן. הראלה אברהם אוזן:
 הם עושים תופעה בדיוק הפוכה, הם מעבירים ממגורים למשרדים. לדעתי השבחה קטנה. ליאור שפירא:

דברים שונים: אם יש  2השיח כאן. יש פה יכול להיות שאין השבחה, אני לא אומרת, אבל זה לא  הראלה אברהם אוזן:
השבחה או אין השבחה. אנחנו בעבר, כוועדה מקומית, קיבלנו החלטה. זה בא יותר לידי ביטוי בשימושים חורגים 

ברישוי עסקים. קיבלנו החלטה לאשר את זה ממועד ביצוע השימוש וככה הוצאנו החלטות, אבל אי אפשר לגבות את 
 ד במבחן משפטי, יש פסק דין יחסית חדש.הכסף הזה, כי זה לא עומ

 השאלה היא אחרת, למה עושים שימוש חורג ממגורים למשרדים? זה בשיקול דעת שלנו? ליאור שפירא:
 אם זה תואם תב"ע שיקול הדעת שלך הרבה יותר מצומצם. אתה יכול לומר שיש מחסור מגורים בעיר.  דורון ספיר:

שא הוא מבחן ההתאמה, יש לנו כמה החלטות יפות ברישוי עסקים, אנחנו ראינו המבחן שקובע בנו הראלה אברהם אוזן:
איך המבחן הזה הופעל, אם תהיה פה חוות דעת תכנונית שבאה ואומרת שהמבנה כמו שהוא קיים היום לא מתאים 

 לשימוש החדש המבוקש.
 כתוב שזה הקלה. אופירה יוחנן וולק:
 חורג.זה לא הקלה, זה שימוש שמעון ברנשטיין: 

 אתם כתבתם, הקלות מבוקשות, שימושים חורגים. אופירה יוחנן וולק:
 זאת הכותרת. זה שימוש חורג מהיתר לא מתוכנית. הראלה אברהם אוזן:



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

 41עמ'   22-1223  

 

המגמות התכנוניות מאוד רוצות ומאוד מעודדות את העירוב שימושים באזורים האלה, הסיטואציה של  הלל הלמן:
 ים מסחר בסביבה וכו'.בניין שמעורבים בו מגורים ומשרד

 זה גם קומה עליונה.ליאור שפירא: 
 גם לקומה העליונה כן.  הלל הלמן:

 פעם הייתם מגרשים את כל משרדי עורכי הדין, רואיחשבון מרוטשילד. ליאור שפירא:
א פעם זה פעם, מאוד רוצים את העירוב של משרדים בתוך מבנה מגורים, כי זה אומר שיש פה אנשים של הלל הלמן:

יסעו לעבודה שלהם. אולי יגיעו עם אופניים, אולי גרים באותו בניין. זה אומר שאתה משתמש במשרדים, ובתעסוקה של 
 אנשים באותו סביבה באותו מרקם שגרים בו, וזאת בדיוק הסיטואציה שרצויה היום, יש היום מחקרים מאוד מעניינים.

ל שבבניין מגורים יהיה קבלת פנים, קומות, משרדים, קומות עירוב שימושים זה דבר מבורך. לא מקוב רון חולדאי:
מגורים, מלון עירוב שימושים, לערב שימושים בדרך שיכול להיות דירה ומשרד באותה קומה. סליחה, מעולם לא דיברו 

, רופא איתי על דבר כזה. הוצאנו משרדי עורכי דין, אנחנו נמצאים במצב שעדיין יש לנו בקומת הקרקע כל מיני משרדים
שיניים, עירוב שימושים זה דבר אחד, זה קומת קרקע ומעליה משרדים, אבל לא ברמת הקומה, לא ברמת הדירות, זה 

 אף פעם לא אושר בעיר תל אביב יפו.
 אני דיברתי בהקשר של הקומות, אבל התוכנית מאפשרת את העירוב הזה. הלל הלמן:

 ך לוותר על האפשרות הזאת, אין דבר כזה אצלנו.אם היא מאפשרת את העירוב הזה, צרי רון חולדאי:
 פה אין עירוב כזה. דורון ספיר:
בדיוק בגלל הסיבה הזאת, לא מקובל עלי עירוב שימושים    airbnbאני מדבר על עקרונות. לא מקובל עלי  רון חולדאי:

 בקומה בשום מקרה, בית שיש בו עסקים ומגורים באותה קומה זה הרס החיים למגורים.
 המבנה לא מתאים לעירוב כזה. -זאת הסיבה של מבחן התאמה, הגם שהתוכנית מאפשרת  אלה אברהם אוזן:הר

 פה כל המבנה הופך להיות משרדים, אין דירות מגורים. לכן אני מדייק את הדברים. דורון ספיר:
היה מדיניות של עיריית תל  זה ברמת מדיניות. עירוב שימוש בבניין, דירה, משרד, דירה משרד, מעולם לא רון חולדאי:

 אביב. ואם כאן צריך להיות, לא לאשר.
 מצטער, טעיתי. התכוונתי לקרבה של מגורים ותעסוקה, אך לא באותה קומה. הלל הלמן:

 הבניין יהיה למשרדים או למגורים. מבקש לערוך דיון במינהל הנדסה בנושא הזה  יחד עם מהנדס העיר. רון חולדאי:
 2019-שנים. הנימוק הוא שהשימוש החורג פג תוקפו ב 7א ברור, נאשר את הבקשה אבל לתקופה של הנוש דורון ספיר:

 שנים. 7ואנחנו נותנים מאז שהוא פג, לכן זה יהיה 
 זה ברור שמדובר בסביבת מגורים. ליאור שפירא:

מושים קיימים, זאת אין לנו נורות מהבהבות כל פעם שנגמר שימוש חורג בבניין איקס בעיר. לגבי שי הלל הלמן:
הוא יצטרך לבוא. אם בית המשפט כרגע  -סיטואציה מאתגרת. לכן צריך לתמרץ את האנשים האלה. רגע שפג ההיתר 

 מנע מאתנו אפילו לגבות ממנו בדיעבד, אני חושב שכן. 
 3שנים  10-שנים כפי שהתבקש, נוכח העובדה שמתוך ה 10-ולא ל 7-אני מבינה שהנימוק הוא ל הראלה אברהם אוזן:
 שנים הוא כבר ביצע.

 חוות דעת מתוקנת כפי שאישרנו. דורון ספיר:
 
 
 
 
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שנים  ואישור לשינויי פנים,  7קשה לשימוש חורג מהיתר ממגורים למשרדים, בכל הבניין, לתקופה של לאשר את הב

 קומות מעל קומת מרתף ודירת גג.  3בבניין מגורים לשימור עם הגבלות מחמירות, בן 
  

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 בדיקה באישור פיקוד העורף שאושר השינוי בדלת הכניסה למקלט ושדרישות השיפוץ מוטמעות בתכנית. . 4
 אישור רשות הכבאות . 5
 

 תנאים בהיתר
 להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח
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 נאים לתעודת גמרת
 סעיפים. 10השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת  . 1
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון. . 2
 אישור רשות הכבאות . 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.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6וק שטר

 
 

 268חלקה:    6217 גוש:  22-1679 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 20/10/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0547-006 תיק בניין:
 מ"ר 656 שטח: 202001930 בקשת מידע:

   19/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 קבוצת חג'ג' שטרוק בע"מ ש הבקשה:מבק

 6473926יפו  -, תל אביב  30הארבעה 
 

 לייטמן ליאור עורך הבקשה:
 6653461יפו  -, תל אביב  106הר ציון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1152.2(: , שטח הריסה )מ"ר4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, אחר: חניות, 
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, אחר: מגורים, לובי כניסה, חדר מערכות וחדר עגלות, 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, אחר: גג פרטי, 
 

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

קומות מרתף הכוללות  3קומות מעל הקרקע ו 8קומות ובנית מבנה בן  4פירוט נוסף: התכנון כולל הריסת מבנה בן 
מחסנים וחניות. כחלק מהתכנון יבוצעו עבודות פיתוח של חצרות דירות גן ופיתוח חזית המבנה כלפי הרחוב. המבנה 

א., העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות /3729מס' תכנית תא  4זכויות הבניה מכח תכנית רובע יח"ד.  16כולל 
 הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן

 
 
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 2-קומות ו 6יח"ד והקמת בניין מגורים בן  8ות עבור קומ 4ריסת בניין מגורים קיים בן הלאשר את הבקשה ל . 1

 .יחידות דיור 16קומות מרתף עבור  3קומות גג חלקיות מעל 
 .היהשתתפות בקרן חני - ה החסרים למילוי דרישת התקןימקומות חני 1.63פתרון חלופי להסדר לאשר  .2
 

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

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

 (.4401מאושרת במוצג 
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת  . 4

 והנכסים הגובלים.
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 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן . 2
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 3

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

 ₪. 7488.70 תמורת 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
הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות הרישוי על  . 1

 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
 סבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה.הגשת סקר א . 2
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 3

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -שלב ב` )במידת הצורך(  . 5
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 6

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27בטאבו לפי תקנה הצגת רישום הערה  . 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  5821ת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן הצג . 2
 המרחביות לנושא זה

הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 3
הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת  בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים

 תעודת גמר.
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  6לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע  . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 
 
 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2-קומות ו 6יח"ד והקמת בניין מגורים בן  8קומות עבור  4לאשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן  . 1

 יחידות דיור. 16קומות מרתף עבור  3קומות גג חלקיות מעל 
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 השתתפות בקרן חנייה. -מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן  1.63לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

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

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

 (.4401מאושרת במוצג 
 (.4402)מוצג  52ה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך הבקש . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 4

 והנכסים הגובלים.
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן . 2
התאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, ב . 3

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

 ₪. 7488.70תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 

 ת עבודותתנאים להתחל
הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות הרישוי על  . 1

 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 2
ה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונ . 3

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום.יש  -שלב ב` )במידת הצורך(  . 5
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 6

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

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

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

 בניין א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי ה
 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  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2
 רחביות לנושא זההמ

הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 3
בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת 

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

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמסומן במפרט הבקשה.
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 ולמבקש הבקשה טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורךהערה: 
 
 
 
 
 
 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3נן הסנדלר יוח

 
 

 100חלקה:    6933 גוש:  22-1912 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 28/11/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינויים במהלך ביצוע )סמכות מהנדס העיר( סיווג: 0060-003 תיק בניין:
 מ"ר  שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:

 
 נהוינפלד ד מבקש הבקשה:

 6811155יפו  -, תל אביב  5 3903
 

 רובין אלישע עורך הבקשה:
 5231347, רמת גן  1דרך בן גוריון דוד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 
 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה לדיון הנוסף: )ע"י רבנר רוני(
 

, 38לאישור הבקשה להיתר במסלול תמ"א  19.1.21מתאריך  20-0267 לאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר מספר
)ב( לתמ"א.13לצורך פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 

 
 
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

לפני כשנתיים. בניין לשימור מכוח תוכניות "לב העיר". אפשרנו מדובר בבקשה שיצא לה היתר בנייה  שמעון ברנשטיין:
. אני רוצה להוסיף, בהתאם להתייעצות עם היועצת המשפטית 38להם להגיש בקשה להכרה  לפטור מהשבחה מתמ"א 

נתנו את הדעת לעניין תוקף ההיתר שנמסר לפני כשנתיים. אמרנו להם שהם לא יכולים להתחיל בבנייה עד שתהיה 
, ולאור פרק הזמן שחלף עד להבאת הנושא לדיון בוועדה, מאחר 38ת ועדה שמאפשרת להם את ההכרה בתמ"א החלט

א',  59ולא יכלו לפעול בשטח, אנו סבורים כי נסיבות המקרה מצדיקות תוקף ארוך יותר ולכן מבקשים שימוש בתקנה 
 שנים. 6-ל ההיתר המקורי יהיה להמאפשרת גביית תוקף ארוך יותר להיתר, ולקבוע במקרה זה כי תוקפו ש

 חוות דעת. דורון ספיר: 
 
 
 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לאישור הבקשה להיתר במסלול תמ"א  19.1.21מתאריך  20-0267ת הבקשה לשינויים כלפי היתר מספר לאשר א  .1

  )ב( לתמ"א.13, לצורך פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 38
 לקבוע כי תוקף ההיתר המקורי יהיה לשש שנים  .2

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



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

 48עמ'   22-1912  

 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 א 16לסון איד

 
 

 63חלקה:    6910 גוש:  22-1140 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 17/07/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0109-016 תיק בניין:
 מ"ר 280 שטח: 202001331 בקשת מידע:

   24/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 רהם דייןאב מבקש הבקשה:

 6314009יפו  -א, תל אביב 16אידלסון 
 

 שלסקי מאיר עורך הבקשה:
 52356, רמת גן  6חורגין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

, קומה בה 38, מספר תכנית הרחבה: תמא 4, מספר יח"ד מורחבות: 2לתוספת: , כמות יח"ד 2כמות קומות לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, 172, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 132מתבצעת התוספת: ד, שטח התוספת )מ"ר(: 

מ"ר  כ"א(    23) חדרים  על  הגג   2כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: ביטול  
 מ"ר,   20מ"ר, תוספת אחרת: תוספת מגדל  ממדים+ מרפסות   + חדר  כ    172דירות    בשטח  כולל  של    2ובנית  

 
, שטח פרגולה 80בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

, השימוש בתוספת 2007ן, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: , חומר הפרגולה: בטו24)מ"ר(: 
, נסיגה מהמעקה מצד שני 3, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 4.5המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 

 , 3)מטר(: 
 

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

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 -16אידלסון -בעלת זכויות בבניין הסמוך 5827209 , חולון18רחוב חנקין  . דרור עדנה1
 הבנוי בקיר משותף עם בניין נשוא הבקשה.

 -16אידלסון -בעלת זכויות בבניין הסמוך 5827209, חולון 18רחוב חנקין  . דרור רחל2
 הבנוי בקיר משותף עם בניין נשוא הבקשה.

 . זוארץ קלודין פורטונה3
 ע"י עו"ד שמעון גלעד

יפו  -א, תל אביב 16ון רחוב אידלס
6314009 

 7191000, עלי זהב 346ת.ד. 

אידלסון -בעלת זכויות בנכס נשוא הבקשה
 א.16

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 בקיר משותף עם בניין נשוא הבקשה:  - 16אידלסון  -בעלות זכויות בבניין הסמוך – 2ומס'  1מתנגדות מס' 
ך חוששות מפגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה מעבודות הריסה ובניה. המתנגדות אינן מתנגדות לבנייה המבוקשת, א .1

מאחר ומדובר בשני בניינים שבפועל מהווים בניין אחד עם קיר שחוצה, לדעת קונסטרוקטור כל זעזוע או הרעדה 
 כתוצאה מעבודות הריסה ובניה המבוקשות עלול לפגוע בבניין ומהווה סיכון קיומי לבניין המתנגדות. 

 11-0121ות מציינות כי נזקים קשים לקירות ולתקרות קרו כבר כתוצאה מבניה שאושרה בהיתר מס' המתנגד .2
קומות וקומת גג חלקית אל מול בניין המתנגדות שהוא  5(. תוצאה של הבנייה המבוקשת תהיה בניין בן 2011)משנת 

 –תמ"א קודמת. כתוצאה מכך  במספר הקומות, כולל תוספת שנבנתה מכוח 150%קומות. מדובר בהגדלה של  3בן 
 הפרת איזון קונסטרוקטיבי בין צמד הבניינים.

פגיעה בבניין המתנגדות תגרום לנזקים כלכליים ועלויות כספיות כבדות, כפי שקרה בבנייה מכוח תמ"א שאושרה  .3
יסת ביטוח לבניין נשוא הבקשה. הנזקים לא טופלו למרות כל ההתחייבויות שהוגשו ע"י המבקש, פול 2011בשנת 

 בוטלה והמבקש העביר את כל הפסולת מהבנייה לחצר האחורית של המתנגדות וכל הפניות לפנויה סורבו. 
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דירות בכל אחד מהבניינים.  6עבור  – 1933לשני הבניינים צנרת מים ראשית משותפת ומד מים מרכז משותף משנת  .4
להגדלת צריכת מים ולהוצאות כספיות. חשש הדירות החדשות לאותו מד מים, דבר שגרם  2המבקש חיבר את 

יח"ד החדשות המבוקשות בבקשה הנדונה יחוברו למד מים משותף. כמו כן לחץ המים בדירות של  2המתנגדות שגם 
המתנגדות ירד משמעותית עד כדי פגיעה באיכות מגורים בבניין. לכן מבקשות המתנגדות במקרה ויינתן היתר 

 ו בהפרדת מערכת מים. לבקשה הנדונה יש להתנות אות
 

 א':16אידלסון  –מתנגדת המתגוררת בבניין הנדון )נשוא הבקשה( 
לעניין הגשת הבקשה הנדונה. מעיון במסמכי תיק הבניין לא נמצאה תכנית שהוגשה לבקשה ומתנגדת נאלצה לבקש 

 ולהלן טענותיה: את המפרט הבקשה שהוגש מהמבקש. לכן אין ביכולתה לדעת האם הוצג לה מפרט תקין ועדכני 
שטח הגג מהווה רכוש משותף ולא ניתן לאשר בניה בשטחו ללא קבלת הסכמת המתנגדת. יצויין כי בקשה הקודמת  .5

הוגשה ללא הסכמת המתנגדת בהיתר המבוקש ולבנייה על הגג , אשר כללה ניצול זכויות  השייכות גם  2011משנת 
יח"ד , אינו שייך באופן בלעדי למבקש, אלא לכלל בעלי  2מה עם למתנגדת. גם כיום הגג שעליו מבקשים להוסיף קו

במסמכי הבית המשותף, הצמדה  5הדירות לרבות המתנגדת. יובהר כי אמנם בעבר הוצמד שטח הגג לתת חלקה מס' 
. כיום טרם 2011הנ"ל אינה רלוונטית מאחר ומדובר על שטח גג שהיה בבניין המקורי, לפני תוספת שאושרה בשנת 

וטרם נרשמו הצמדות  2011כנו מסמכי הבית המשותף לעניין השינויים ותוספות שבוצעו בהתאם להיתר משנת עוד
כל שהן ביחס לגג הבניין העדכני. לאור המפורט מדובר בזכויות של כלל בעלי הזכות בבניין בשטח הגג העליון של 

ללא אישור והסכמה של כלל עלי הזכות. גם  ונבנו(,  אשר המבקש מנצל 2011חדרי יציאה לגג )שאושרו בהיתר משנת 
אילו היה מבקש ההיתר מבקש לנצל רק חלק יחסי מתוך הזכויות, המשקף את חלקו ברכוש המשותף )ואין זה 

המצב(, וגם אילו הבניה המבוקשת הייתה בשטחו הבלעדי של המבקש )ואין זה המצב( הרי שגם אז, לא ניתן היה 
 בלת הסכמת כלל בעלי הזכות בלבדליתן לו היתר לכך, אלא לאחר ק

במסגרת הבניה המבוקשת, מוצע להרוס מרפסת קיימת לכיוון דרום, ולהוסיף במקומה "חצי חדר שינה", אשר  .6
אמור לשמש גם כמעבר לממ"ד ולמרפסת צדדית. תכנון זה הינו מאולץ וחסר הגיון וכי מן הראוי למצוא פתרון 

שיאפשר שימוש בהם בחדר נוסף בדירה, ולא כ"חדר בתוך חדר".  לאור אדריכלי אחר ותוספת הממ"דים, באופן 
האמור לעיל התכנון המוצע עם מגדל ממ"דים ולהרחבת הדירות )לרבות דירת המתנגדת( הינו פתרון מאולץ ולא 

 נכון מבחינה תכנונית. 
 

 התייחסות להתנגדויות: 

יים ויש לפנות על כך לערכאות המתאימות, מאחר והוועדה יצויין כי מדובר בנושאים קניינ – 3,4,5לעניין סעיפים  .1
ונבנו לא  2011כי תוספת קומה וקומת גג חלקית שאושרו בהיתר משנת  חשוב לצייןדנה בסוגיות התכנוניות בלבד. 

לא ניתן לבחון האם  קומות. לפיכך 3טאבו שכולל סה"כ  נרשמו בספרי מקרקעין והבקשה הנדונה הוגשה עם נסח
 ש בשטחים המשותפים )ללא הסכמת כל בעלי הזכות בנכס( במסגרת הבקשה הנדונה. נעשה שימו

 ניתן לקבל את טענת המתנגדת: – 1,2לעניין סעיפים מס'  .2
לא ניתן לבחון האם הבניין טעון חיזוק מאחר והמסמכים שהוגשה לבניין נשוא הבקשה בעת הגשת הבקשה  א.

רלוונטים שלאחר מספר שיחות עם עורך הבקשה בסופו של דבר אינם רלוונטיים לבניין הנדון. המסמכים ה
 צורפו למסמכי הבקשה, לא נבחנו על ידי יועץ חיצוני מטעם העירייה בשל העדר זמנים לבדיקה.

בכל מקרה גם אם הבניין הנדון טעון חיזוק, מדובר על החיזוק בלבד, מאחר וזכויות לתוספת קומה ושטח נוסף  ב.
. חשוב לציין כי הבקשה הנדונה אינה כוללת סימון חיזוקים 2011במסגרת ההיתר משנת נוצלו  38מכוח תמ"א 

נוספים חדשים מלבד לסימון תוספת אגף ממ"דים. בנוסף לאגף הממ"דים מבוקשת תוספת של קומה מלאה 
 אחת וקומת גג חלקית, ובכל קומות הבניין מרפסת וחצי חדר שינה דרכו ניגשים לממ"ד.

ניתן לקבל חלקית את טענת המתנגדת. בבקשה הנדונה כלל לא סומן חיזוק הבניין מלבד  – 6מס' לעניין סעיף  .3
תוספת אגף ממ"דים, מרפסת צד ו"חצי חדר שינה" שדרכו ניגשים לממ"ד + תוספת קומה מלאה בקונטור הקומה 

 ון השימושים. המורחבת וקומת גג חלקית עבור המפלס העליון של הדירות החדשות בקומת התוספת מבלי צי
 

 
 
 

 (פיצ'וז'קיןיאנה אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
ות קומה וקומת גג חלקית, תוספת שטח ותוספת אגף ממ"דים בבניין שינויים, תוספשר את הבקשה ללא לא .1

 , שכן:קומות וקומת גג חלקית 4מגורים קיים בן 
 

הוראות התכנית על  38לתמ"א  4.2 ףולכן לפי סעי 38ניתן היתר לתוספת בניה לפי תמ"א  2011בשנת  -
וקומת גג חלקית מהווה חריגה של  לאור כך, תוספת קומה מלאה חדשה .תמריציה אינם חלים עוד על המבנה 

 .מ"ר בזכויות הבנייה המותרות 172 -כ
 מפרט הבקשה לא כולל סימון חיזוקים מלבד לאגף ממ"דים המבוקש.  -
 . 11-0121מהווה הגדלת צפיפות מעבר למותר מאחר וכבר הוגדלה צפיפות במסגרת היתר מס'  -
 מקו הבניין הצדדי.   1.0כוללת חריגה של  -
 .שת בנייה בהמשך לקיר משותף וללא הסכמה של הבניין השכןמבוק -
 . 38כוללת בנייה על הגג, שלא ניתן לאשר, מאחר ועל הבניין לא חלים תמריצי תמ"א  -
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-מ', שלא ניתן לאשר מאחר ומדובר בחריגה של יותר מ 0.9 -כוללת מרפסת מוצעת מחוץ לקו הבניין הצדדי בכ -
 .ונוגדת תקנות תכנון ובניה 10%

הוגשה ללא פתרון למערכות טכניות עבור כל יח"ד בבניין )סולארית ומיזוג אוויר(, הוגשה ללא הצגת פתרון  -
 למסתורי כביסה.

 כוללת מצללה מבטון שלא פורסמה עבורה הקלה. -
הוגשה ללא הצגת מפלסי גדרות ופריסת גדרות, ללא הצגת מפלס כניסה קובעת, כך שלא ניתן לבחון האם  -

 את המותר. תואמת 
 הבקשה לא המלצה ע"י תחנת הקונסטרוקציה במכון הרישוי. -
לבחון האם נעשה שימוש בשטחים המשותפים )ללא הסכמת כל בעלי הזכות הוגשה בצורה שלא מאפשרת  -

  לא נרשמה בספרי מקרקעין.  11-0121בנכס( במסגרת הבקשה הנדונה, מאחר ותוספת קומות לפי היתר 
 

 2011חיזוק הבניין מומש לפי היתר משנת מאחר המתנגדים לעניין חיזוק הבניין ופתרון תכנוני  לקבל את טענות .2
 .הוראות התכנית על תמריציה אינם חלים עוד על המבנה 38לתמ"א  4.2ובהתאם לסעיף 

 וועדה דנה בנושאים תכנוניים בלבד. הטענות הקנייניות של המתנגדות, שכן הלדחות את  .3
 

רה לעורך הבקשה. חוות הדעת נמס
 
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 חוות דעת שלילית.  דורון ספיר:
להגיד כמה דברים לפרוטוקול. היו מספר פניות של עורך הבקשה וגם פגישה של שמעון,  נדב בר  אני רוצההלל הלמן: 

לפיהם במסגרת הבדיקה המוקדמת,  38ממכון הרישוי ושלי עם עורך הבקשה. אני רוצה לציין את הנוהל בנושא תמ"א 
י יועץ חיצוני של העירייה ממשרד , מוגשים מסמכים קונסטרוקטיביים אשר נבחנים על יד38כדי לקבוע זכאות לתמ"א 

לא עבר  16א' עם קיר משותף, כאשר אחד מהם מס'  16-ו 16-מבנים צמודים ב 2-ישראל דוד. במקרה הזה מדובר ב
, בתיקונים הקודמים 38חיזוק לפי תמ"א  2011-א' עבר ב 16מעולם חיזוק מאז שהוא נבנה. המבנה הצמוד בקיר משותף 

. שני ההיתרים לוו על ידי קונסטרוקטור שנתן  2013-ממ"דים ב 4היתר לתוספת בניית  שלה, ואחר כך גם קיבל עוד
שזה אירוע  38ההצהרות בנוגע לחיזוק המבנה נגד רעידות אדמה. עכשיו הגישו את הבקשה הזאת במסלול של תמ"א 

ים הקיימים, והם מאוד חריג, כאשר הטענה שלהם, לפי חוות דעת מהנדס השלד שלהם, שהבנין לא חוזק לפי התנא
. לעמדתנו צריך לשלול את הבקשה הזאת כמעט על הסף, כי 38רוצים למעשה את התמריצים המעודכנים של תמ"א 

בשלב הבדיקה של ישראל דוד הם הגישו מסמכים של הבניין שסמוך אליהם שלא חוזק מעולם. חוות הדעת ועבודת 
 גלתה בשלב העבודה.הצוות המקצועי נעשתה על סמך המסמכים האלה. הטעות הת

 איך אתה יכול להגדיר את זה כטעות? ליאור שפירא:
אני אדם שתמיד מאמין באנשים. כשעימתנו את עורך הבקשה בנושא, הוא אמר שנשתרבבו מסמכים, והוא  הלל הלמן:

ביקש עכשיו שנקבל את המסמכים המתוקנים ונבדוק את הבקשה שוב בהתאם לזה. זה לא ראוי שבמצב הזה כל 
, הוא צריך 38ערכת תעשה עבודה על מסמכים מתוקנים. מעבר לכך, השאלה הבסיסית האם הוא זכאי לתמ"א המ

להגיש בקשה חדשה עם מסמכים כמו שצריך. יעבור שוב בדיקה של ישראל דוד, היועץ החיצוני. אנחנו משלמים לו כסף 
 ציבורי ולכן צריך לעבוד בצורה מסודרת. 

עלינו על בקשה נוספת בה ארע מקרה דומה. מאוד עצוב והלוואי שהייתי אומרת שזה  לאחרונה הראלה אברהם אוזן:
. אני רואה אישור 5המקרה הראשון שנפגשנו בו. בחודש האחרון נפגשנו בעוד מקרה שהגיע לוועדת ערר, ברחוב סוטין 

 2זה בניין שהוספנו עליו  של ישראל דוד שהבניין הזה צריך חיזוק נגד רעידות אדמה ואני אומרת שזה לא מסתדר לי.
מגדלי ממ"דים. העברנו לבדיקה של ישראל דוד בחזרה לבדוק מה קורה, אמר 'סליחה, 3קומות לפני כמה שנים עם 

כשהביאו לי את החומר לבדיקה לא היה בפני ההיתר הזה'. הוא הוציא חוות דעת שהמבנה מחוזק נגד רעידות אדמה, 
 עכשיו מעדכנים את  ועדת הערר.

 של מי האחריות להגיש לו את כל הנתונים, של המבקש? ר שפירא:ליאו
 קומות. 2מגדלי ממ"דים,  3אדם מגיש חומר, יש לו חוות דעת, יצא היתר  הראלה אברהם אוזן:

 אמרת שאתם מעבירים לחוות דעת של ישראל דוד. מלי פולישוק:
הזה בסכמות אפילו לא רואים את מגדלי  מהנדס השלד של בעל ההיתר מגיש סכמות. במקרה הספציפי איריס גלאי:

 הממ"דים שהם בנויים בשטח.
 זה לגמרי רמאות. מלי פולישוק:
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אנשים מכניסים לנו מסמכים של תיק אחד לתיק אחר, מה מרתיע מאנשים לעשות זאת עוד פעם על  ליאור שפירא:
יכול להמשיך ככה על בסיס העירנות  שיטת מצליח? צריך איזשהו פנייה לגורם אכיפה חיצוני ולהגיד לו תשמע, זה לא

 שלנו כל הזמן.
היה פה מקרה חריג בעבר של עורך בקשה שחתם בשם הקונסטרוקטור. פנינו לוועדת אתיקה ארצית. להגיד  הלל הלמן:

 לך אם קרה עם זה משהו אני לא יודע להגיד, במקרה כזה כמו עכשיו, אין לי הכשרה של שופט.
 שאני חושב שזה על גבול הפלילי, ותעשה את חובתך.היה מעשה כאן  ליאור שפירא:

 שלטונות האכיפה, שנפנה למשטרה? הראלה אברהם אוזן:
 כן. ליאור שפירא:
לחודש, הנושא של ההקלות, והגשה עצמית של תוכניות.  1-זה יותר חמור, הולכים לשנות את הכללים מה מלי פולישוק:

 מאויות.אם לא תהיה סנקציה חוקית אז יהיו כאן הרבה ר
לגבי מורשה להיתר התקנות קבעו את כל הסנקציות, בעצם האמירה של הוועדה היא יותר ברמה  הראלה אברהם אוזן:

ערכית כי הציפייה שלנו כאשר אנחנו מציפים דברים למעלה שמי שיושב למעלה שייקח זאת בכובד ראש וייתן לזה 
כל מיני מקומות. לנו יש את המנגנונים שלנו, ואנחנו עושים ביטוי, כי אנשים שמתנהלים כך בתל אביב, מתנהגים בעוד 

 את המיטב יכולתנו.
 אז לא הבנתי מה את אומרת, מה המסר? ליאור שפירא:

 באופן אישי, אני חושבת שמשטרת ישראל לא הולכת להתערב בזה. הראלה אברהם אוזן:
ה מבחינת העירייה לעשות כשקורים כאלה אני חושב שאת שוקלת שיקול שלא לך. את צריכה לשקול מ ליאור שפירא:

מקרים, אם משטרת ישראל בוחרת להתעלם מזה, זהוזכותה, אנחנו כגוף גם סטטוטורי וגם ציבורי לא יכולים להרים 
ידיים. ואם זה לא קורה כמו שאת אומרת, אולי מנכ"ל העירייה צריך לדבר עם גורמי אכיפת המקצוע ולהגיד שזה 

חנו חברי הציבור מתקשים לחיות עם העובדה הזאת. אני אומר בעולם הפרטי שלי, אבל זה לא מתחיל להיות תופעה. אנ
 הסיטואציה, אין לכם את הפריבילגיה הזאת.

אני חושב שמה שליאור פספס פה, הוא לא הדגיש, יותר נכון, זה מה שאנחנו משדרים כלפי הציבור. אמרת  דורון ספיר:
יבור יידע שמי עושה כזה דבר ימצא את עצמו בחקירה, זה כשלעצמו מרתיע. לכן הכל ואת זה לא הדגשת. אם נניח שהצ

 אני אומר שאנשים יחשבו פעמיים ושידאגו שאנחנו נוקטים בצעדים האלה.
 לפחות שיבדקו את המסמכים פעמיים לפני שהם מגישים אותם. ענת בן הלוי:

 בוה.גם עורכי הבקשה נמצאים בין פטיש ותחת לחץ מאוד ג הלל הלמן:
 אני לא מקבל את זה. ליאור שפירא:

יש לנו גם מציאות חדשה, אני לא בטוח שחקירת משטרת ישראל זה הדבר היעיל פה. לפי התקנות החדשות  הלל הלמן:
רשם האדריכלים והמהנדסים מה הוא רואה, לכן אני  -עורכי הבקשה ייגשו להירשם כמורשים להיתר. שאלה מעניינת 

ם של עורכי בקשה שאנחנו רואים אותם, שהגשת המסמכים שלהם יכולה להיות רשלנית. נמצא חושב שזה חשוב במקרי
 דרך להביא אותם לוועדות אתיקה וכו'.

 חוות דעת.  דורון ספיר:
 
 
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שינויים, תוספות קומה וקומת גג חלקית, תוספת שטח ותוספת אגף ממ"דים בבניין את הבקשה ל לא לאשר .4

 , שכן:קומות וקומת גג חלקית 4מגורים קיים בן 
 

הוראות התכנית על  38לתמ"א  4.2ולכן לפי סעיף  38ניתן היתר לתוספת בניה לפי תמ"א  2011בשנת  -
כך, תוספת קומה מלאה חדשה וקומת גג חלקית מהווה חריגה של . לאור תמריציה אינם חלים עוד על המבנה 

 מ"ר בזכויות הבנייה המותרות. 172 -כ
 מפרט הבקשה לא כולל סימון חיזוקים מלבד לאגף ממ"דים המבוקש.  -
 . 11-0121מהווה הגדלת צפיפות מעבר למותר מאחר וכבר הוגדלה צפיפות במסגרת היתר מס'  -
 ו הבניין הצדדי.  מק 1.0כוללת חריגה של  -
 מבוקשת בנייה בהמשך לקיר משותף וללא הסכמה של הבניין השכן. -
 . 38כוללת בנייה על הגג, שלא ניתן לאשר, מאחר ועל הבניין לא חלים תמריצי תמ"א  -
-מ', שלא ניתן לאשר מאחר ומדובר בחריגה של יותר מ 0.9 -כוללת מרפסת מוצעת מחוץ לקו הבניין הצדדי בכ -

 ונוגדת תקנות תכנון ובניה. 10%
הוגשה ללא פתרון למערכות טכניות עבור כל יח"ד בבניין )סולארית ומיזוג אוויר(, הוגשה ללא הצגת פתרון  -

 למסתורי כביסה.
 כוללת מצללה מבטון שלא פורסמה עבורה הקלה. -
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לא ניתן לבחון האם הוגשה ללא הצגת מפלסי גדרות ופריסת גדרות, ללא הצגת מפלס כניסה קובעת, כך ש -
 תואמת את המותר. 

 הבקשה לא המלצה ע"י תחנת הקונסטרוקציה במכון הרישוי. -
הוגשה בצורה שלא מאפשרת לבחון האם נעשה שימוש בשטחים המשותפים )ללא הסכמת כל בעלי הזכות  -

  עין. לא נרשמה בספרי מקרק 11-0121בנכס( במסגרת הבקשה הנדונה, מאחר ותוספת קומות לפי היתר 
 

 2011מאחר חיזוק הבניין מומש לפי היתר משנת לקבל את טענות המתנגדים לעניין חיזוק הבניין ופתרון תכנוני  .5
 .הוראות התכנית על תמריציה אינם חלים עוד על המבנה 38לתמ"א  4.2ובהתאם לסעיף 

 ים בלבד. לדחות את הטענות הקנייניות של המתנגדות, שכן הוועדה דנה בנושאים תכנוני .6
 

חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 65יהודה בן 

 
 

 23חלקה:    6905 גוש:  22-1445 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 01/09/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0025-065 תיק בניין:
 מ"ר 870 שטח: 202000071 בקשת מידע:

   24/02/2020 תא' מסירת מידע:

 
 בנין העיר ד.נ בע"מ הבקשה:מבקש 

 6688304יפו  -, תל אביב  35רוטשילד 
 

 הררי תומר עורך הבקשה:
 6618905יפו  -, תל אביב  11החשמל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

קומות מלאות וקומת גג חלקית, מספר יח"ד  2, אחר: תוספת 5, כמות יח"ד לתוספת: 2.6כמות קומות לתוספת: 
, מבוקשים שינויים פנימיים: שינוי חלוקה פנימית בדירות קיימות, פירוק גלריות מסחר בקומת הקרקע 5רחבות: מו

 ותכנונן מחדש., 
 

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

 התנגדויות:

 הערות כתובת שם

הרשום )להלן בעל זכויות  1' מתנגד מס 6357815יפו  -, תל אביב 15רחוב פרישמן  סובה יוסף
 בנכס נשוא הבקשה של 28בתת חלקה 

דירה קיימת, בקומה חמישית שבאגף 
 המערבי.

)להלן בעל זכויות הרשום  2מתנגד מס'  6357815יפו  -, תל אביב 15רחוב פרישמן  בוסטון מרטין
בנכס נשוא הבקשה של  32בתת חלקה 

דירה קיימת, בקומת גג חלקית עליונה 
 מערבי.שבאגף ה

 .2מתנגד מס' להלן מיופה כוחו של   4649012, הרצליה 31רחוב יהודה הלוי  יגנס רן

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 הקומות הקיימות שבאגף המזרחי, לרבות הרחבת שטח דירות קיימות,  4-קומות נוספות מעבר ל 2.5תוספת בנייה של 
מטרים ולפיכך עלולה לפגוע באיכות  3.50 -עומד על כ עלולה לצמצם את מרחק שני אגפי המגורים אף יותר שכיום

החיים של מתנגדי הדירות הנדונות, בין היתר ע"י חסימת נוף, אוורור ואור יום טבעיים ואף להוביל לירידת ערך הדירות 
 ולמפגעי רעש, ריחות וכד'.

 
 התייחסות להתנגדויות:

( התקפה ונמצא כי הבנייה המבוקשת באגף המזרחי 3 א' )רובע3616הבקשה הנדונה נבדקה בהתאם להוראות תכנית 
הינה תואמת את מספר הקומות המותר וכן את היקף זכויות הבניה המותרות לטובת הרחבת דירות קיימות וחיזוק 

 האגף הנדון,  כמפורט בהוראות התכנית. 
מהווה פגיעה ממשית בהם שכן לפי בהתייחס לטענות מתנגדי הדירות הנדונות, יובהר כי הבינוי המוצע באגף הנדון אינו 

מ'  עד לחזית דירות המתנגדים הפונות לצד מזרח, באגף המערבי. 4.00-מדידה גרפית יוותר מרחק ממוצע וסביר של כ
 
 
 
 

 קויפמן(עידו חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות מעל קומת קרקע  3חי של בניין קיים למגורים, בן באגף המזרלאשר את הבקשה לתוספות ושינויים  .1

 יח"ד, שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, הכוללים: 3מסחרית ומרתף, עבור 



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

 55עמ'   22-1445  

 

בקומת המרתף : הריסת הבנייה הקיימת בתת הקרקע והקמת מרתף חדש המכיל: חדר משאבות ושני מאגרי  - 
 אגף הבניין הנדון. מים עם גישה באמצעות המשך גרעין המדרגות הכללי של

בקומת הקרקע: שינויים בקונטור והוספת שטחים ושינויים בחזיתות ובחלוקת השטחים הפנימית, הכוללים:  - 
הרחבת לובי והוספת חדר אשפה משותף, נישה לתשתיות מים וגז בחזית צדדית צפונית, שינויים במהלך גרם 

יחידות מסחר הקיימות בהיתר, פירוק יציעים  5יחידות מסחר וממ"מ במקום  3המדרגות הכללי, הסדרת 
יחידות מסחר בשטח ובמיקום התואם למאושר  2קיימים מעל יחידות מסחר והקמת יציעים חדשים מעל 

 בהיתרים קודמים.
 שינויים בקונטור והוספת שטחים, שינויים בחזיתות ובחלוקת השטחים  הקיימות )בכל קומה(: 1-3בקומות  - 

 יחידת דיור חדשה על חשבון שטח דירה קיימת בתוספת מרפסת סדרת ממ"ק, הוספת הפנימית הכוללים: ה
 )בתחום קווי הבניין(.גזוזטרה חדשה בחזית מערבית 

 ( בהיקף קומה טיפוסית מורחבת, בתוספת מרפסות פתוחות 4-5קומות חדשות ) 2על הגג הקיים: הקמת  - 
 יח"ד וממ"ק. 2כילות )בכל קומה(: ומקורות, בקונטור מרפסות קיימות בקומות שמתחת, המ

 קומת גג חלקית חדשה המכילה: ממ"ד ויחידת דיור אחת. - 
על הגג העליון: מערכות סולאריות ומיזוג אוויר עם גישה באמצעות גרעין המדרגות הכללי של אגף הבניין  - 

 הנדון.
טח גרעין המדרגות הכללי הכולל ש בכל קומות הבניין )מעל מפלס הכניסה(: הוספת פיר מעלית פנימי בתחום - 

 תחנות עצירה בכל קומה ופירי תשתיות ומערכות.
 

עם מסחר בקומת הקרקע, מעל מרתף, קומות וקומת גג חלקית  6אגף מגורים בן  –סה"כ לאחר שינויים ותוספות 
 יח"ד חדשות(.   8יח"ד קיימות + 3יח"ד ) 11המכיל 

 
 לדחות את טענות המתנגדים שהוגשו שכן: .2

פה ונמצא כי הבנייה המבוקשת באגף ( התק3א' )רובע 3616הבקשה הנדונה נבדקה בהתאם להוראות תכנית 
המזרחי הינה תואמת את מספר הקומות המותר וכן את היקף זכויות הבניה המותרות לטובת הרחבת דירות 

 פורט בהוראות התכנית.קיימות וחיזוק האגף הנדון,  כמ
 ות הנדונות, יובהר כי הבינוי המוצע באגף הנדון אינו מהווה פגיעה ממשית בהם בהתייחס לטענות מתנגדי הדיר

מ' עד לחזית דירות המתנגדים הפונות לצד מזרח,  4.00-שכן לפי מדידה גרפית יוותר מרחק ממוצע וסביר של כ
 באגף המערבי.

 
 מקומות חניה הנדרשים לפי התקן. 8לאשר השתתפות קרן חניה עבור  .3
 
 
 
 

 :בכפוף לכל דין, תנאים טכניים ובתנאים הבאים    
 

 תנאים למתן היתר
 ישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.א . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן בנייה. . 3
 )ד'( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 .14/12/2021באישורה מיום  7ת"ע בהתאם למפורט בסעיף מילוי דרישות חברת נ . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
 .14/12/2021עמידה בדרישות חברת נת"ע בהתאם לאישורה מיום  . 2
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 3
 

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

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 ור חברת נת"ע כתנאי לתחילת עבודות בניה.קבלת איש . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
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 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2
 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין.

 . המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.ב
 רישום רצועת הקרקע בין קו הרחוב לבין חזיתות הבניין הפונות לרחובות בן יהודה ופרישמן כזיקת הנאה לציבור. . 3
 רישום בפועל של זיקת ההנאה ע"ש  עיריית תל אביב . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2 קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 ד ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש. א. ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלב . 1

 ב. קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות לא עוגנים זמניים.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע  3באגף המזרחי של בניין קיים למגורים, בן אשר את הבקשה לתוספות ושינויים ל .1

 יח"ד, שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, הכוללים: 3מסחרית ומרתף, עבור 
בקומת המרתף : הריסת הבנייה הקיימת בתת הקרקע והקמת מרתף חדש המכיל: חדר משאבות ושני מאגרי  - 

 ישה באמצעות המשך גרעין המדרגות הכללי של אגף הבניין הנדון.מים עם ג
בקומת הקרקע: שינויים בקונטור והוספת שטחים ושינויים בחזיתות ובחלוקת השטחים הפנימית, הכוללים:  - 

הרחבת לובי והוספת חדר אשפה משותף, נישה לתשתיות מים וגז בחזית צדדית צפונית, שינויים במהלך גרם 
יחידות מסחר הקיימות בהיתר, פירוק יציעים  5יחידות מסחר וממ"מ במקום  3ללי, הסדרת המדרגות הכ

יחידות מסחר בשטח ובמיקום התואם למאושר  2קיימים מעל יחידות מסחר והקמת יציעים חדשים מעל 
 בהיתרים קודמים.

 יתות ובחלוקת השטחים שינויים בקונטור והוספת שטחים, שינויים בחז הקיימות )בכל קומה(: 1-3בקומות  - 
 יחידת דיור חדשה על חשבון שטח דירה קיימת בתוספת מרפסת הפנימית הכוללים: הסדרת ממ"ק, הוספת 

 )בתחום קווי הבניין(.גזוזטרה חדשה בחזית מערבית 
 ( בהיקף קומה טיפוסית מורחבת, בתוספת מרפסות פתוחות 4-5קומות חדשות ) 2על הגג הקיים: הקמת  - 

 יח"ד וממ"ק. 2בקונטור מרפסות קיימות בקומות שמתחת, המכילות )בכל קומה(:  ומקורות,
 קומת גג חלקית חדשה המכילה: ממ"ד ויחידת דיור אחת. - 
על הגג העליון: מערכות סולאריות ומיזוג אוויר עם גישה באמצעות גרעין המדרגות הכללי של אגף הבניין  - 

 הנדון.
הכניסה(: הוספת פיר מעלית פנימי בתחום שטח גרעין המדרגות הכללי הכולל  בכל קומות הבניין )מעל מפלס - 

 תחנות עצירה בכל קומה ופירי תשתיות ומערכות.
 

קומות וקומת גג חלקית עם מסחר בקומת הקרקע, מעל מרתף,  6אגף מגורים בן  –סה"כ לאחר שינויים ותוספות 
 יח"ד חדשות(.   8יח"ד קיימות + 3יח"ד ) 11המכיל 

 
 לדחות את טענות המתנגדים שהוגשו שכן: .2

( התקפה ונמצא כי הבנייה המבוקשת באגף 3א' )רובע 3616הבקשה הנדונה נבדקה בהתאם להוראות תכנית 
המזרחי הינה תואמת את מספר הקומות המותר וכן את היקף זכויות הבניה המותרות לטובת הרחבת דירות 

 ראות התכנית.קיימות וחיזוק האגף הנדון,  כמפורט בהו
 בהתייחס לטענות מתנגדי הדירות הנדונות, יובהר כי הבינוי המוצע באגף הנדון אינו מהווה פגיעה ממשית בהם 

מ' עד לחזית דירות המתנגדים הפונות לצד מזרח,  4.00-שכן לפי מדידה גרפית יוותר מרחק ממוצע וסביר של כ
 באגף המערבי.

 
 קומות חניה הנדרשים לפי התקן.מ 8לאשר השתתפות קרן חניה עבור  .3
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 :בכפוף לכל דין, תנאים טכניים ובתנאים הבאים    
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן בנייה. . 3
 )ד'( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 .14/12/2021באישורה מיום  7מילוי דרישות חברת נת"ע בהתאם למפורט בסעיף  . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
 .14/12/2021עמידה בדרישות חברת נת"ע בהתאם לאישורה מיום  . 2
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
על ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, טרם תחילת העבודות, יפקיד ב . 1

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 קבלת אישור חברת נת"ע כתנאי לתחילת עבודות בניה. . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 ה.שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבניי . 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.

 כזיקת הנאה לציבור. רישום רצועת הקרקע בין קו הרחוב לבין חזיתות הבניין הפונות לרחובות בן יהודה ופרישמן . 3
 רישום בפועל של זיקת ההנאה ע"ש  עיריית תל אביב . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 התאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן ב
 

 הערות
 א. ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש.  . 1

 ב. קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות לא עוגנים זמניים.
 

 ת דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חווהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 58עמ'   22-1261  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 10 זרח

 
 

 10חלקה:    6979 גוש:  22-1261 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 03/08/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 4015-010 תיק בניין:
 מ"ר 89.3 שטח: 202102252 בקשת מידע:

   15/12/2021 תא' מסירת מידע:

 
 גלעד הוכמן מבקש הבקשה:

 4020000, כפר ויתקין 136ת.ד. 
 

 פדרמן אליה עורך הבקשה:
 40800, אלעד  30רבנו ניסים גאון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 י עזר, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדר
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, 
 

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

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

 (בנימיני תהילהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יחידות דיור וחדר יציאה לגג מעל  2קומות עבור  3ים חדש בן לאשר הריסת בניין מגורים קיים והקמת בניין מגור .1

 קומת מרתף.
 : 1א2215-ו 2215לאשר לפי הוראות תכניות  .2

  משטח המגרש המאושר, שכן המגרש נמצא באזור מגורים ב' מועדף  140%חישוב אחוזי בניה מותרים לפי
 שניים.המגרשים המ 16מתוך  25%המגרשים הראשונים המהווים  4במסגרת 

  משטח המגרש תמורת הריסת הבניין הקיים. 7.5%תוספת שטח של 
  מ' לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ועקב גודל המגרש והמצב הקיים  5מ' במקום  3קו בניין אחורי של

 בסביבה.
 מ"ר. 60-מ"ר אך גדול מ 100-בניה במגרש ששטחו קטן מ 

 זכויות הבנייה ושיפור תכנון: י שללאשר הקלות הבאות לניצול מקסימל .3
  משטח המגרש. 6%תוספת של עד 
 מ' 2-מותרים למ' ה 3-הקטנת קו בניין צדדי צפוני מ. 

 מ' מעל הכביש. 0.5-הגבהת המבנה ב 
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח  2לאשר פתרון חלופי להסדרת  .4

 תכנית ח'.
 

 
 
 

 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:
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 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.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 תשלום דמי שימוש בגין המרפסות החורגות. . 4

 אגף הנכסים. הסדרת התשלום תתבצע מול 
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 אי פיצול קומת המרתף המשותף ליחידה נפרדת. . 2
 ליחידות נפרדות. 2אי פיצול הדירה בקומת קרקע וקומה  . 3
 רוי המרפסותאי סגירת/קי . 4
 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . 5
יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל שהיא  . 6

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

 תנאים להתחלת עבודות
בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק  . 1

 כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 לחוק המקרקעין. 27טחים המשותפים בבניין ובחצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין לפי תקנה רישום הש . 1
 יש לקבל את הסכמת אגף הנכסים. . 2
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 3
 אישור רשות הכבאות . 4
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות דיור וחדר יציאה לגג מעל  2קומות עבור  3יסת בניין מגורים קיים והקמת בניין מגורים חדש בן לאשר הר .1

 קומת מרתף.
 : 1א2215-ו 2215לאשר לפי הוראות תכניות  .2

  משטח המגרש המאושר, שכן המגרש נמצא באזור מגורים ב' מועדף  140%חישוב אחוזי בניה מותרים לפי
 המגרשים המשניים. 16מתוך  25%ראשונים המהווים המגרשים ה 4במסגרת 

  משטח המגרש תמורת הריסת הבניין הקיים. 7.5%תוספת שטח של 

  מ' לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ועקב גודל המגרש והמצב הקיים  5מ' במקום  3קו בניין אחורי של
 בסביבה.

 מ"ר. 60-מ"ר אך גדול מ 100-בניה במגרש ששטחו קטן מ 
 לאשר הקלות הבאות לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ושיפור תכנון: .3

  משטח המגרש. 6%תוספת של עד 

 מ'. 2-מ' המותרים ל 3-הקטנת קו בניין צדדי צפוני מ 
 מ' מעל הכביש. 0.5-הגבהת המבנה ב 

ות בקרן חניה מכוח מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפ 2לאשר פתרון חלופי להסדרת  .4
 תכנית ח'.
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 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:
 

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

 הסדרת התשלום תתבצע מול אגף הנכסים. 
 

 תנאים בהיתר
 ודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתע . 1
 אי פיצול קומת המרתף המשותף ליחידה נפרדת. . 2
 ליחידות נפרדות. 2אי פיצול הדירה בקומת קרקע וקומה  . 3
 אי סגירת/קירוי המרפסות . 4
 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . 5
לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל שהיא  יש . 6

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

 תנאים להתחלת עבודות
ילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק בעל היתר הבניה יפקיד לפני תח . 1

 כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 לחוק המקרקעין. 27רישום השטחים המשותפים בבניין ובחצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין לפי תקנה  . 1
 קבל את הסכמת אגף הנכסים.יש ל . 2
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 3
 אישור רשות הכבאות . 4
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 21פת הרק

 
 

 221חלקה:    6150 גוש:  22-1227 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 26/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0767-021 תיק בניין:
 מ"ר 163 שטח: 202001052 בקשת מידע:

   26/07/2020 תא' מסירת מידע:

 
 ברעם שלי בקשה:מבקש ה

 6794921יפו  -, תל אביב  21הרקפת 
 

 ברעם שלי עורך הבקשה:
 6794921יפו  -, תל אביב  21הרקפת 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע,א, 2691, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 
 : לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, כיוון התוספת

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

 
 
 

 (אדר' פנסו נמירובסקי אינהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
שנייה חלקית לדירה מחומרים קלים  עם מדרגות קומה  ותוספותבדירה קיימת  שינוייםכולל לאשר את הבקשה  .1

 , הוספת ממ"ד ומחסן בחצר האחורית. 2248פנימיות מהדירה לפי הוראות תכנית 
 
 לאשר ההקלות הבאות לפי תקנות התכנון והבנייה לשיפור דיור ובניית ממ"ד: .2

 המותר מ' 4.70קו ההרחבה של מעבר למ'  3.0 -של כ הוספת ממ"ד בצמוד לדירה ובמרווח האחורי בחריגה. 
 המותר מ' 4.70מ' מקו ההרחבה האחורי   0.45מ"ר בחריגה מזערית של  0.80.-תוספת כ. 

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

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 (.4402)מוצג  52בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים  . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 

 תנאים בהיתר
 יציבות ובבטיחות המבנים והנכסים הגובליםנקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ב . 1
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 

 ההער
 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין ובמגרש אשר אינה כלולה בהיתר זה . 1
 

 הבקשהמבקש ולטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 20ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אשר את הבקשה כולל שינויים בדירה קיימת ותוספות קומה שנייה חלקית לדירה מחומרים קלים  עם מדרגות ל .1

 , הוספת ממ"ד ומחסן בחצר האחורית. 2248פנימיות מהדירה לפי הוראות תכנית 
 
 לאשר ההקלות הבאות לפי תקנות התכנון והבנייה לשיפור דיור ובניית ממ"ד: .2

 מ' המותר. 4.70מ' מעבר לקו ההרחבה של  3.0 -ירה ובמרווח האחורי בחריגה של כהוספת ממ"ד בצמוד לד 
 מ' המותר. 4.70מ' מקו ההרחבה האחורי   0.45מ"ר בחריגה מזערית של  0.80.-תוספת כ 

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

 
 רתנאים למתן הית

 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 היטליםתשלום אגרות ו . 4
 

 תנאים בהיתר
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים והנכסים הגובלים . 1
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 

 הערה
 גרש אשר אינה כלולה בהיתר זהההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין ובמ . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 60ב ב'  3יר סנפ

 
 

 162חלקה:    6129 גוש:  22-1278 בקשה מספר: 
 נוה חן שכונה: 04/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים סיווג: 4081-060 תיק בניין:
 מ"ר 2462 שטח: 202101592 בקשת מידע:

   12/10/2021 תא' מסירת מידע:

 
 פרות שמעון :מבקש הבקשה

 6729807יפו  -, תל אביב  3סנפיר 
 פינחסוב אברהם 

 6729807יפו  -, תל אביב  3סנפיר 
 ציבורי נעמי 

 6729807יפו  -, תל אביב  3סנפיר 
 איסקוב טוליק 

 6729807יפו  -, תל אביב  3סנפיר 
 חלמישב שקיר 

 6729807יפו  -, תל אביב  3סנפיר 
 

 אטלסוב אליסה עורך הבקשה:
 66044יפו  -, תל אביב  25הקונגרס 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 אחר: תוספת מרפסות שמש למבנה קיים, 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

הבניה )בפרט המרפסות הצמודות לדירתנו( מהווות  6729807 יפו -א, תל אביב 3רחוב סנפיר  . עידן אשר1
 פגיעה קשה ביותר בנכס ובגרים בו מהסיבות הבאות:

. מדובר בחריגה מהמתאר באופן משמעותי, אשר 1
תביא לעליה חריגה בצפיפות בין שני הבניינים. הדבר 

יביא לירידה חדה בערך הנכס, שכן יתקבל מראה צפוף 
 על השני.שבו בנין אחד "יושב" 

א סובלים קשות ממפגעי 3. כבר היום אנו בסנפיר 2
רעש שנגרמים במידה רבה מגורמים שמקורם בסנפיר 

ובני  ב. מדי יום ביומו יושבים מתחת לחלוננו ילדים3
נוער שצורחים עד השעות הקטנות של הלילה, כלי רכב 

שונים ורועשים חונים מתחת לחלוננו, וכו. הוספת 
י מדירתנו יהוו מפגע אנוש מרפסות במרחק מזער

באיכות החיים שלנו שכן יוסיפו משמעותית על הרעש 
הקיים. בנוסף, האמור יוריד משמעותית את ערך 

 הדירה.
. תוספת הבניה תחסום את חלק מכווני האוויר 3

 בדירתנו, מה שיביא לירידה נוספת בערך הדירה.
. דירתנו נמצאת בקומה ראשונה. הקמת מרפסות 4

רי מחלוננו הנה פגיעה אנושה בפרטיותנו במרחק מזע
עד כדי כך שלא נוכל לפתוח את חלונות חדרי השינה 

)שניים מבין שלושת חדרי השינה פונים ישירות 
 לתוספת הבניה(.

לסיכום, אנו מתנגדים נחרצות לתוספת הבניה 
המוצעת שכן היא תביא לירידה חדה ומשמעותית 

 בערך הדירה, ןבאיכות חיינו בדירה.

הבניה )בפרט המרפסת הצמודה לדירה( מהווה פגיעה  6729807יפו  -א, תל אביב 3רחוב סנפיר  . שכטר אורי2
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 נימוקים כתובת שם

 בנכס ובגרים בו מהסיבות הבאות:
. חריגה מהמתאר באופן משמעותי אשר תשפיע על 1

חלון מרפסת השירות, חלון  -חלונות  3הפרטיות ב
 האמבטיה, וחלון השירותים.

נכס סובלים תכופות מריח . כבר היום הגרים ב2
סיגריות שנכנס לדירה )מהשכנים שמעשנים במרפסות 

הנוכחיות(, הוספת המרפסת תגביר את המפגע עקב 
קירוב העשן לחלונות הבית ואולי אף הגברת התופעה, 

דבר שמהווה עבור הדיירים מפגע בריאותי ועבור 
 הבעלים בעל פוטנציאל לפגיעה בערך הנכס.

חלונות  3יוצרת מעין "כוך" ל . המרפסת בצד הזה3
ובכך פוגעת מצמצמת אחד משני כיווני האוויר בדירה, 

 דבר שיפגע בערך הנכס ואיכות החיים בדירה.

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

הגרים בנכס סובלים תכופות מריח סיגריות שנכנס לדירה )מהשכנים שמעשנים במרפסות הנוכחיות(, הוספת  .1
ב קירוב העשן לחלונות הבית ואולי אף הגברת התופעה, דבר שמהווה עבור הדיירים המרפסת תגביר את המפגע עק

 .מפגע בריאותי
  .לירידה חדה בערך הנכסהגדלת הצפיפות בין המבנים כתוצאה מהמרפסות תגרום  .2
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 

 ממליצים לדחות את ההתנגדויות, שכן:
פי טענו בהתנגדויות, לא נגרמו ע"י בניית או מיקום מרפסות אלא ע"י מטרדי הרעש והבריאות הקיימים היום, כ .1

 התושבים שגרים בסביבה. 

חלון מרפסת השירות, חלון האמבטיה, וחלון המרחקים בין קצה המרפסות עד לחלונות הדירות הסמוכות ) .2
ר במרחק סביר בין מ'. אין חלונות בדירות המתנגדים  בצמוד למרפסות. מדוב 6-מ' ל 3הם בין השירותים( 

 המרפסות המבוקשות.

יש זכות למתנגדים להגיש בעתיד בקשה דומה להוספת מרפסות באותם המרחקים. על גבי התכנית ניתן לראות את  .3
 המיקום העתידי עבור מרפסות עתידיות של המתנגדים.

 
 
 
 

 (אדר' פנסו נמירובסקי אינהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

דירות בקומה( בחזיתות קדמית ואחורית בצורה  4יח"ד ) 32ות עבור לאשר את הבקשה לתוספת מרפסות מקור .1
 קומות מעל קומת עמודים מפולשת.  8מערבי בן  -אחידה בכל גובה האגף הצפון 

המבוקשות יבנו ללא גישה מהדירות המסומנות בקומות הראשונה, הרביעית, החמישית,   32מרפסות מתוך  5
 בכל גובה החזיתות. השישית והשביעית להבטחת צורה אחידה 

 
 לאשר את ההקלות הבאות לשיפור תכנון ועיצוב הבניין וניצול מקסימלי של זכויות בנייה: .2

  מ' המותרים,  6.0( מעבר לקו הבניין 27%-מ' )כ 1.61הבלטת מרפסות לחזית הקדמית בשיעור של 
  מ' המותרים.  12ן ( מעבר לקו הבניי16%-מ' )כ 2הבלטת מרפסות לחזית האחורית בשיעור של 

  הקיימות במגרשיח"ד  64יחסי משטח המגרש עבור  6%מ"ר המהווה  2.30-המרפסות בכ 32הגדלת שטח כל 
 
 שכן לא תהיה פגיעה ממשית מהקמת המרפסות כפי שמבוקשת: לדחות את ההתנגדות .3

 ( ון האמבטיה, וחלון חלון מרפסת השירות, חלהמרחקים בין קצה המרפסות עד לחלונות הדירות הסמוכות
מ'. אין חלונות בדירות המתנגדים  בצמוד למרפסות  ומדובר במרחק סביר בין  6-מ' ל 3הם בין השירותים( 

 המרפסות המבוקשות.

  מטרדי הרעש והבריאות הקיימים היום, כפי שטענו בהתנגדויות, לא נגרמו ע"י בניית או מיקום מרפסות אלא
 בה. ע"י התושבים שגרים בסבינגרמו 

 
:הכל בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
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 תנאים למתן היתר
ה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצל . 1

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

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

 תנאים בהיתר
 אי סגירת המרפסות בעתיד בצורה כלשהי. . 1
 ₪. 1080.        תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של 2

 תנאים לתעודת גמר
 י הנחיות לשיפוץ בתיאום עם חברת שמ"מ.ביצוע שיפוץ החזיתות הקדמיות של האגף לפ . 1
 

 הערות
 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה. . 1
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 בין המרפסות?  הסביר מה המרחק בין הדירות?ול  למישהו יכתוספת מרפסות מקורות.  דורון ספיר:
תנגדים יש רק שירותים לממ' ויותר.  6של המתנגדים, מדדנו  בין דירות המתנגדים? בין המרפסת לחלונות מאיר טטרו:

 מ' זה סביר. המרחקים סבירים. 6-לקחנו את המרחק הכי קרוב של המרפסת, אני חושב שאו חלק של מטבח. 
 ות דעת. חו דורון ספיר:

 
 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
דירות בקומה( בחזיתות קדמית ואחורית בצורה  4יח"ד ) 32הבקשה לתוספת מרפסות מקורות עבור  לאשר את .1

 קומות מעל קומת עמודים מפולשת.  8מערבי בן  -אחידה בכל גובה האגף הצפון 
המבוקשות יבנו ללא גישה מהדירות המסומנות בקומות הראשונה, הרביעית, החמישית,   32מרפסות מתוך  5

 שביעית להבטחת צורה אחידה בכל גובה החזיתות. השישית וה
 

 לאשר את ההקלות הבאות לשיפור תכנון ועיצוב הבניין וניצול מקסימלי של זכויות בנייה: .2

  מ' המותרים,  6.0( מעבר לקו הבניין 27%-מ' )כ 1.61הבלטת מרפסות לחזית הקדמית בשיעור של 
  מ' המותרים.  12( מעבר לקו הבניין 16%-מ' )כ 2הבלטת מרפסות לחזית האחורית בשיעור של 

  הקיימות במגרשיח"ד  64יחסי משטח המגרש עבור  6%מ"ר המהווה  2.30-המרפסות בכ 32הגדלת שטח כל 
 
 לדחות את ההתנגדות שכן לא תהיה פגיעה ממשית מהקמת המרפסות כפי שמבוקשת: .3

 חלון מרפסת השירות, חלון האמבטיה, וחלון ות )המרחקים בין קצה המרפסות עד לחלונות הדירות הסמוכ
מ'. אין חלונות בדירות המתנגדים  בצמוד למרפסות  ומדובר במרחק סביר בין  6-מ' ל 3הם בין השירותים( 

 המרפסות המבוקשות.

  מטרדי הרעש והבריאות הקיימים היום, כפי שטענו בהתנגדויות, לא נגרמו ע"י בניית או מיקום מרפסות אלא
 מו ע"י התושבים שגרים בסביבה. נגר
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:הכל 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

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

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

 תנאים בהיתר
 אי סגירת המרפסות בעתיד בצורה כלשהי. . 1
 ₪. 1080.        תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של 2

 תנאים לתעודת גמר
 ביצוע שיפוץ החזיתות הקדמיות של האגף לפי הנחיות לשיפוץ בתיאום עם חברת שמ"מ. . 1
 

 הערות
 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה. . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 18מיני אהרון בני

 
 

 192חלקה:    7110 גוש:  22-1359 בקשה מספר: 
 נחלת יצחק שכונה: 15/08/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 1255-018 תיק בניין:
 מ"ר 832 שטח: 201900642 בקשת מידע:

   16/05/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בנימיני בע"מ -ואם עיר  מבקש הבקשה:

 4345102, רעננה  3יפה אליעזר 
 

 אתגר ארי עורך הבקשה:
 64734יפו  -, תל אביב  6קפלן אליעזר 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 2010.65, שטח הריסה )מ"ר(: 7מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 תפים, אחר: חניות וחדרים טכניים, במרתפים: מספר מר
 

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

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, פרגולה, 
 

 בחצר: גינה, 
 

מרתפי חנייה.  3-קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע ו 9פירוט נוסף: הרסית המבנה הקיים ובנייה של מבנה בן 
 ות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קייםיח"ד., העבוד 41סה"כ 

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 מצ"ב קובץ התנגדות מטעם ועד הבית 6744383יפו  - , תל אביב16רחוב בנימיני אהרון  . אבירם גיא1

 מצ"ב קובץ התנגדות מטעם ועד הבית 7528910, ראשון לציון 10רחוב עין הקורא  . גורביץ' מרסל2

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 . 20מס' התנגדות הוגשה ע"י עורכי דין אייל קוצ'סקי ומרסל גורביץ', בשם ועד הבית של הבניין הסמוך בבנימיני הארון 
 לפני קליטת בקשת רישוי הראשונה.  21323יצוין שההתנגדות הוגשה לבקשה מקוונת 

 חלק מטענות המתנגדים תוקנו בבקשה המתוקנת.
 

 עיקרי טענות המתנגדים: 
 חניות במגרש הנדון. 4בנייה על חניות השייכות למתנגדים. הוצגו מסמכים על מיקום  .1
 רקעין. הבניינים נבנו באותה שנה ע"י קבלן אחד ויש פגיעה בזכויות קנייניות.פגיעה בזיקת הנאה הרשומה במק .2
אין הצדקה לאשר הקלות מבוקשות, כי יפגעו בסביבה ובבניינים סמוכים, כולל גובה הבניין, מספר יח"ד, הקטנת  .3

 קווי הבניין וכו'.  
. כל ההקלות הינן שיקול דעת הועדה ולכן הקלות בקווי הבניין עומדות בסתירה למדיניות הוועדה בנחלת יצחק .4

 .38הועדה צריכה להפעיל שיקול דעתה אף ביחס לבקשות מכח תמ"א 
 

 התייחסות להתנגדויות: 

  ובנחלת יצחק כפתרון נגד רעידת  38א ובמדיניות והועדה לתמ"א 3שינוי  38הבקשה המוצעת עומדת בהראות תמ"א
 אדמה.

 מקומות  4-גדים נמסרו לעורך הבקשה ולמבקש ובתכנית המתוקנת הוצג פתרון ללגבי מקומות החניה: טענות המתנ
 חניה של השכנים בקומת המרתף העליון. 
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 מבוקשת במסגרת השטחים המותרים לבנייה וכן ניתן פתרון מקומות חניה לכל דירה  20%-הגדלת מספר יח"ד ב
 נוספת. 

 רת מדיניותה ואינו חורג מגובה המותר לפי נספח עיצוד גובה הבניין עומד במגבלות שנקבעו ע"י הועדה במסג
 .  5000בתכנית 

  .אין שינויים בזיקת הנאה לגישה למגרש השכנים 
 

 בנוסף יצוין ש:
, הנדון, נמצא דרומה ומסומן 18ומסומן בתשריט התכנית באות "ג". בניין מס'  1518בניין המתנגדים כלול בתכנית  -

 באות "ד".
ס"מ לא יכול לפגוע בזכויותיהם  40מ' וחריגה של עד  10-תות צדדיות של הבניינים הינו כהמרחק בין חזי -

 ובפריטותיהם. 
א ומדיניות הועדה בנחלת יצחק 3שינוי  38ותמ"א  1518לכן על בניין המתנגדים חלות אותן הוראות של תכנית  -

 שניתן לבקש בעתיד כפתרון נגד רעידת אדמה.
 

בעניין החניה ושמירת זיקת הנאה  מן את הצדדים לדיון בהתנגדויותמומלץ לז, תנגדיםהמלסיכום: לאור טענות 
ולדחות שאר הטענות.

 
 
 
 

 (פנסו נמירובסקיאינה אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 מהטעמים הבאים: יין החניה ושמירת זיקת הנאה ולדחות שאר הטענותלזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות בענ
ובנחלת יצחק כפתרון נגד  38עדה לתמ"א והוא ובמדיניות 3שינוי  38אות תמ"א רוהבקשה המוצעת עומדת בה -

 רעידת אדמה.
כל ה לימבוקשת במסגרת השטחים המותרים לבנייה וכן ניתן פתרון מקומות חני 20%-הגדלת מספר יח"ד ב -

 דירה נוספת. 
ועדה במסגרת מדיניותה ואינו חורג מגובה המותר לפי וגובה ומספר הבניין עומד במגבלות שנקבעו ע"י ה -

 .  5000כנית ובת בנספח עצו
 , הנדון, נמצא דרומה ומסומן באות "ד".18כנית באות "ג". בניין מס' וומסומן בתשריט הת -
ס"מ לא יכול לפגוע בזכויותיהם  40מ' וחריגה של עד  10-הינו כ המרחק בין חזיתות צדדיות של הבניינים -

 ובפריטותיהם וכן בסביבה. 
א ומדיניות 3שינוי  38כנית, תמ"א ווחלות עליו אותן הוראות של הת 1518כנית ובניין המתנגדים כלול בת -

 הועדה בנחלת יצחק שניתן לבקש בעתיד כפתרון נגד רעידת אדמה.
 התנגדויות:אם הוועדה תדחה את ה

וחיזוקו  1972יח"ד, שנבנה בשנת  21קומות על עמודים המכיל  5הריסה בניין מגורים קיים בן לאשר את הבקשה ל .1
 נדרש בפני רעידת אדמה.

ומידע שנמסר  1518, הוראות תוכנית 38א, מדיניות הועדה בנחלת יצחק ולתמ"א /3שינוי  38לאשר מכח תמ"א  .2
 45-קומות מרתף ל 3יח"ד, מעל  41קומות וחדרי יציאה לגג עבור  10מגורים חדש בן  הקמת בניין -  2019בשנת 

 , הכוללים: 2מקומות חנייה לרכב ברמת שירות 

 :2017ומדיניות הועדה משנת  38מכח תמ"א  .א
 קומות על עמודים. 6לפי בניין קיים בן הקומות המורחבות  3.5תוספת שטח בשיעור של עד  -
 מ"ר עיקרי לכל יח"ד קיימת בבניין קיים בהיתר 13תוספת שטח של  -
 תוספת שטח בגין סגירת ומילוי קומת עמודים בבניין קיים בהיתר.  -
 .1518כנית ומ' לפי ת 4מ'( מעבר לקו הבניין המותר של  0.40) 10% הקטנת קווי הבניין הצדדיים עד -
 .1518כנית ומ' לפי ת 6המותר של מ'( מעבר לקו הבניין  0.60) 10%הקטנת קו בניין אחורי עד  -

 הקלות לפי תקנות התכנון והבנייה לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ושיפור תכנון: .ב
 . 1518כנית ויח"ד המותרות לפי ת 21מעל  20%יח"ד בשיעור של  4הוספת  -
 מ'. 4.0של מקו הבניין המותר  40%מ' בשיעור של  1.60-הבלטת מרפסות לחזית קדמית ב -
 .מ' 6.0 מקו הבניין המותר של 40%מ' בשיעור של עד  2.0-הבלטת מרפסות לחזית אחורית ב -
מ' המותרים לפי  1.20בניית חדרי יציאה לגג ללא נסיגות מחזיתות הצפונית והדרומית הצדדיות במקום  -

 . 1כנית גות
 

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

 למתן היתרתנאים 
 (. 4400חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
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 תנאים בהיתר
 ב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשל . 1
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים . 2
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 3
 המעליות המותקנות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים. . 4
 של חניון במרתפים  2רמת השרות  . 5
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 6

 האגרונום המלווה או המומחה המלווה בתחום טיפול בעצים. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 43,122ה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכרית . 7

 
 תנאים להתחלת עבודות

בעלי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 1
 נזק כנ''ל )במידה ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.

עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  בעלי ההיתר יפקידו לפני תחילת . 2
 נזק כנ''ל )במידה ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.

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

 
 תנאים לתעודת גמר

רישום השטחים המשותפים  לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון וירשמו כרכוש משותף בעת רישום הבית  . 1
 המשותף.

 רישום/עדכון זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  10ת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיע . 3
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
פינוי עגלות האשפה עד רכב הפינוי. אם אין מספיק יש להציג צינורות הגנה על העמודים והקירות לכל אורך תוואי  . 5

 ס"מ. תנאי זה ייבדק בשלב של אישור לתעודות גמר. 80-140רוחב ניתן להשתמש בפח מרוג בגובה 
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 
 

 דיון בהתנגדויות היות והצדדים מנהלים מו"מ.פנה ב"כ המתנגדים למזכירות הוועדה בבקשה לדחות את ה 3.11בתאריך 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 תנאים להתחלת עבודות
וח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי בעלי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיק . 1

 נזק כנ''ל )במידה ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.
בעלי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 נזק כנ''ל )במידה ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.
שיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רי . 3

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

 תנאים לתעודת גמר
מו כרכוש משותף בעת רישום הבית רישום השטחים המשותפים  לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון וירש . 1
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 המשותף.
 רישום/עדכון זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
נה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שנית . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
יש להציג צינורות הגנה על העמודים והקירות לכל אורך תוואי פינוי עגלות האשפה עד רכב הפינוי. אם אין מספיק  . 5

 לתעודות גמר. ס"מ. תנאי זה ייבדק בשלב של אישור 80-140רוחב ניתן להשתמש בפח מרוג בגובה 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ור. לא הבנתי מה זאת הטענה שבונים על חניות השכנים, זה הריסה ובנייה.יחידות די 41בניית בניין חדש,  דורון ספיר:
בניינים ישנים, יש להם גישה משותפת לחנייה, אין גדר שמפרידה את החלקות  2 -היו מתנגדים, מדובר ב מאיר טטרו:

זיקת הנאה  מקומות חנייה במגרש של המבקשים וזה רשום בטאבו. יש 4דיירים בבניין הסמוך מחזיקים  4האלה. 
 בטאבו.

 לדירות האלה? דורון ספיר:
 כן, לדירות האלה. מאיר טטרו:
 וזה חוקי? דורון ספיר:
 זה בין הדיירים, לפי חוק המקרקעין. מאיר טטרו:
 איך מצמידים חנייה לבניין אחר? דורון ספיר:
 אישרנו גם אצל השכן במסגרת ההיתר. מאיר טטרו:
 כן?יכול להצמיד חנייה לש דורון ספיר:
 לא מדובר על הצמדה, על מיקום חנייה. מאיר טטרו:
 חנייה לא יכולה להירשם בטאבו כחנייה לבד. דורון ספיר:
 הורסים את הבניין, אז הם דרשו. מאיר טטרו:
 לפי מה שהבנתי, רשמו חנייה על בניין אחר. דורון ספיר:
שרנו את כפתרון חנייה לפי החוק. הצמדה זה היו לנו מקרים שאת הפתרון לחנייה הציגו אצל השכן ואי מאיר טטרו:

 כבר סיפור אחר.
 ועכשיו איך יהיה, עכשיו הם יקבלו מקומות חנייה בחניון? דורון ספיר:
כשהציעו להם היה להם מחלוקת, הם הציעו את מקומות החנייה במרתף, היו התנגדויות. הסירו את  מאיר טטרו:

 ההתנגדויות. יש הסכמה וניתן להמשיך.
 זה לא מצב קנייני. ה יוחנן וולק:אופיר

 לא, לוקחים את התסריט. דורון ספיר:
 הם אומרים שהם בונים להם על החניות? אופירה יוחנן וולק:

 הם הסירו את ההתנגדויות. מאיר טטרו:
ם זה ביניהם. הם עושים החלפת שטחים לצורך העניין, למה אנחנו צריכים להתערב. אלא אם כן ה אופירה יוחנן וולק:

 מוכרים להם את זה.
 חנייה מוצמדת לדירה באותו בניין, היא לא עומדת סתם. מלי פולישוק:

זה לא חלקה אחת ושתי תתי חלקות. אז הם יכולים לעשות את ההחלפות הללו. זה הדבר היחידי  אופירה יוחנן וולק:
 שנראה הגיוני.

ומות חנייה עבור מגרש סמוך, בעצם חנייה מק 4הוועדה בעצם מאשרת בקשה להיתר הכוללת  הראלה אברהם אוזן:
מקומות חנייה שהיו במצב הנכס במסגרת היתר שניתן  4-מעבר לתקן, זה המשמעות של זה. אבל מכיוון שמדובר ב

 לאותו בניין סמוך ולבניין הזה אנחנו בעצם חוזרים על אותה תוצאה תכנונית.
 זה לא נקרא מעבר לתקן. מאיר טטרו:

השייך לבניין השכן וזה  4מקומות חנייה +  Xמקומות חנייה ובמגרש הזה יש   Xיש עבור הדירות  הראלה אברהם אוזן:
 נובע מהיתר הבנייה.

 אנחנו שומרים בסטטוס קוו את הקיים. מאיר טטרו:
 את תקנות החנייה. הראלה אברהם אוזן:

סיף שמדובר בגישה משותפת מצד אחד הם לא יכולים לבטל מקומות חנייה ששייכים להם. צריך להו מאיר טטרו:
 בהסכמה בין שני הצדדים. 
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 חוות דעת.  דורון ספיר:
 
 
 
 

 22: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
וחיזוקו  1972יח"ד, שנבנה בשנת  21קומות על עמודים המכיל  5הריסה בניין מגורים קיים בן לאשר את הבקשה ל .1

 נדרש בפני רעידת אדמה.

ומידע שנמסר  1518, הוראות תוכנית 38א, מדיניות הועדה בנחלת יצחק ולתמ"א /3שינוי  38לאשר מכח תמ"א  .2
 45-קומות מרתף ל 3יח"ד, מעל  41קומות וחדרי יציאה לגג עבור  10ין מגורים חדש בן הקמת בני -  2019בשנת 

 , הכוללים: 2מקומות חנייה לרכב ברמת שירות 

 :2017ומדיניות הוועדה משנת  38מכח תמ"א  .א
 קומות על עמודים. 6לפי בניין קיים בן הקומות המורחבות  3.5תוספת שטח בשיעור של עד  -
 מ"ר עיקרי לכל יח"ד קיימת בבניין קיים בהיתר 13של תוספת שטח  -
 תוספת שטח בגין סגירת ומילוי קומת עמודים בבניין קיים בהיתר.  -
 .1518כנית ומ' לפי ת 4מ'( מעבר לקו הבניין המותר של  0.40) 10% הקטנת קווי הבניין הצדדיים עד -
 .1518כנית ומ' לפי ת 6ין המותר של מ'( מעבר לקו הבני 0.60) 10%הקטנת קו בניין אחורי עד  -

 הקלות לפי תקנות התכנון והבנייה לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ושיפור תכנון: .ב
 . 1518כנית ויח"ד המותרות לפי ת 21מעל  20%יח"ד בשיעור של  4הוספת  -
 מ'. 4.0של מקו הבניין המותר  40%מ' בשיעור של  1.60-הבלטת מרפסות לחזית קדמית ב -
 .מ' 6.0 מקו הבניין המותר של 40%מ' בשיעור של עד  2.0-הבלטת מרפסות לחזית אחורית ב -
מ' המותרים לפי  1.20בניית חדרי יציאה לגג ללא נסיגות מחזיתות הצפונית והדרומית הצדדיות במקום  -

 . 1כנית גות
 

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

 ים למתן היתרתנא
 (.4400.  חוות דעת מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1
 (.4402.  הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 )ד( לחוק.145.  תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 3
 

 תנאים בהיתר
 חילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מת . 1
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים . 2
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 3
 המעליות המותקנות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים. . 4
 של חניון במרתפים  2 רמת השרות . 5
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 6

 האגרונום המלווה או המומחה המלווה בתחום טיפול בעצים. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
7 . 
 
 
 
 
 

 ₪. 43,122טעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינ
 

 תנאים להתחלת עבודות
בעלי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 1

 נזק כנ''ל )במידה ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.
פני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )ל . 2

 aviv.gov.il/Trees-ww.telhttp://wההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 
 

 תנאים לתעודת גמר
רישום השטחים המשותפים  לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון וירשמו כרכוש משותף בעת רישום הבית  . 1

 המשותף.
 רישום/עדכון זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  10יעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנט . 3
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
י פינוי עגלות האשפה עד רכב הפינוי. אם אין מספיק יש להציג צינורות הגנה על העמודים והקירות לכל אורך תווא . 5

 ס"מ. תנאי זה ייבדק בשלב של אישור לתעודות גמר. 80-140רוחב ניתן להשתמש בפח מרוג בגובה 
 

 ס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדהערה: 
 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 11עם  ניר

 
 

 61חלקה:    6150 גוש:  21-1196 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 02/09/2021 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0761-009 תיק בניין:
 מ"ר 186 שטח: 202001890 בקשת מידע:

   22/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 דוריתביגון  מבקש הבקשה:

 6794103יפו  -, תל אביב  10הניצנים 
 

 מלצר מיכל עורך הבקשה:
 0, רמת השרון  21התומר 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 לל משחקים חלל עבודה, במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: מ.מ.ד. ח
 

 בקומת הקרקע: אחר: מגורים, 
 

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

 על הגג: פרגולה, אחר: מגורים, 
 

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

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

 (חזן מעין: )ע"י לדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 

מקומות חניה  2לאשר פתרון חלופי להסדר  22/12/2021ך מתארי 2-21-0021בהמשך להחלטת הוועדה המקומית מס' 
אשר בו  12השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס'  -החסרים למילוי דרישת התקן 

 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים. 500וברצועה ברוחב 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 . תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם.1
 . . הצגת אשור רמ"י ע"י עורך הבקשה2
 

 תנאים בהיתר
 פירוק ופינוי גג האסבסט יבוצע רק באמצעות חברה בעלת הסמכה מאת המשרד להגנת הסביבה . 1
 האסבסט שפורק יפונה לאתר פסולת המורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה . 2
 

 להתחלת עבודותתנאים 
 ר את פירוק האסבסט במבנהרישיון של המשרד להגנת הסביבה המאש . 1
 רישיון של המשרד להגנת הסביבה לחברה אשר איתה התקשר בעל ההיתר כדי לפרק את האסבסט . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 אישור אתר ההטמנה על כך שהטמין אצלו בפועל את האסבסט שפורק . 2
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 .ות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשהטיוטת חוהערה: 

 
 
 
 
 
 

 23: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מקומות חניה  2לאשר פתרון חלופי להסדר  22/12/2021מתאריך  2-21-0021המשך להחלטת הוועדה המקומית מס' ב

אשר בו  12השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס'  -החסרים למילוי דרישת התקן 
 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים. 500וברצועה ברוחב 

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה.הערה: 

 
 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 ובניהפרוטוקול דיון 
 6אווא רפאל הרב אנק

 
 

 20חלקה:    7423 גוש:  22-1104 בקשה מספר: 
 כפיר שכונה: 11/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 4147-006 תיק בניין:
 מ"ר 9102 שטח: 202101685 בקשת מידע:

   25/10/2021 תא' מסירת מידע:

 
 צטאיאט אביאל בקשה:מבקש ה

 6765551יפו  -, תל אביב  6אנקאווא רפאל הרב 
 צטאיאט נטלי 

 6765551יפו  -, תל אביב  6אנקאווא רפאל הרב 
 

 בויום אריאל עורך הבקשה:
 64241יפו  -, תל אביב  11ויזל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, 1978, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 40ת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, שטח התוספ
 , 2, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 12.16השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 

 
 
 
 

 (חזןן ימעיחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 יאה לגג ללא נסיגה ממעקה צדדי.כהקלה להקמת חדר יצ לאשר את הבקשה להקמת חדר יציאה לגג
  

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

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

 תנאים בהיתר
 תר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להי . 1
 פיצול דירה עם חדר יציאה לגג ליחדיות נפרדות בעתיד.-אי . 2
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 את הבקשה להקמת חדר יציאה לגג כהקלה להקמת חדר יציאה לגג ללא נסיגה ממעקה צדדי. לאשר
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 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 עם חדר יציאה לגג ליחדיות נפרדות בעתיד. פיצול דירה-אי . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 20לינג שמר

 
 

 59חלקה:    6928 גוש:  22-1318 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 10/08/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0156-020 תיק בניין:
 מ"ר 233 שטח: 202102254 בקשת מידע:

   15/12/2021 תא' מסירת מידע:

 
 הוד מויאל כפיר מבקש הבקשה:

 6514865יפו  -, תל אביב  14אמזלג 
 הוד מויאל שלי 

 6514865יפו  -, תל אביב  14אמזלג 
 

 כהן נוי עורך הבקשה:
 4051799, אבן יהודה  6הגבעה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 202.6(: , שטח הריסה )מ"ר1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, חדרי עזר, אחר: משחקי ילדים, 
 

 , 1בקומת הקרקע: אחר: חדר שרות טכני, חלל מגורים, כמות חדרי שירותים: 
 

 , 1בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: אחר: עלית גג בחלל גג רעפים + מרפסת גג, 
 

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

קומות מעל קומת מרתף ועליית  2יח"ד( והקמת מבנה מגורים חדש הכולל  3פירוט נוסף: הריסת כל המבנים הקיימים )
 גג בחלל גג רעפים. סה"כ יחידת דיור אחת ומקום חניה אחד במרווח צד. פיתוח חצר והקמת בריכת שחיה וגדרות

 בהיקף המגרש., 
 

 מ',  8.0/  2.0, גודל: 36.00, מיקום: חצר קומת קרקע )מערב(, נפח )מ"ק(: 0בריכה: קומה: 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים560.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

 (אדר' חזן מעיןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 2הקמת בניין חדש למגורים בן בנה קיים חד קומתי ו, להריסת מ3501לאשר את הבקשה לפי הוראות תכנית  .א

 ור יחידת דיור אחת מעל קומת מרתף.קומות ועלית גג עב

פתרון חלופי ולאשר לפי המלצת מכון רישוי מקום חניה אחד במרווח הצדדי עם שער כניסה מרחוב שמרלינג  .ב
מכוח תכנית ח' מכיוון שהנכס מצוי  השתתפות בקרן חניה ע"י  מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן 1להסדר 

 אשר בו מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים. 9באזור חניה מס' 
 , לשיפור התכנון:3501לאשר את ההקלה הבאה מהוראות תכנית  .ג

 מ' הקבוע בתכנית. 4.00מ' מגבול המגרש במקום  0.70הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח אחורי במרחק  -
 

 
 
 

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

 תנאים בהיתר
 יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל . 1

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה )פיקוח על הבנייה( העתק פוליסת ביטוח  צד שלישי  . 1
 לכיסוי נזק כנ"ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו".

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

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה . 3
 אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה . 4

 והוטמן באתר מורשה
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 תנאי למתן היתר לאכלוס בניין בתחום התכנית יהיה השלמת פיתוח המגרש לפי תכנית הפיתוח, כולל גדרות. . 1
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 2
ירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצ . 3

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2, להריסת מבנה קיים חד קומתי והקמת בניין חדש למגורים בן 3501אשר את הבקשה לפי הוראות תכנית ל .א

 קומות ועלית גג עבור יחידת דיור אחת מעל קומת מרתף.

לאשר לפי המלצת מכון רישוי מקום חניה אחד במרווח הצדדי עם שער כניסה מרחוב שמרלינג ופתרון חלופי  .ב
חסר למילוי דרישת התקן ע"י  השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית ח' מכיוון שהנכס מצוי מקום חניה ה 1להסדר 

 אשר בו מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים. 9באזור חניה מס' 
 , לשיפור התכנון:3501לאשר את ההקלה הבאה מהוראות תכנית  .ג

 מ' הקבוע בתכנית. 4.00ום מ' מגבול המגרש במק 0.70הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח אחורי במרחק  -
 

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

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

 תנאים בהיתר
 יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל . 1

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה )פיקוח על הבנייה( העתק פוליסת ביטוח  צד שלישי  . 1
 ידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו".לכיסוי נזק כנ"ל )במ

 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.
 י המשרד להגנת הסביבהסקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על יד . 3
אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה  . 4

 והוטמן באתר מורשה
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 ח, כולל גדרות.תנאי למתן היתר לאכלוס בניין בתחום התכנית יהיה השלמת פיתוח המגרש לפי תכנית הפיתו . 1
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 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.
 

 ולמבקש הבקשה טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורךהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 80עמ'   22-0953  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 37בני ברק  52בת הרכ

 
 

 60חלקה:    6894 גוש:  22-0953 בקשה מספר: 
 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:

 
 מאי נכסים והשקעות בנדלן בע''מ א.ר.י 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(

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

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

 (טל חנני אלון: )ע"י לדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 

קומות ותוספת קומה שישית מכוח תמ"א  5מבנה קיים בן ב  18-0606ר מספר שינויים כלפי היתלאשר את הבקשה ל
 קומות מרתף   2מעל  מסחר בקומת הקרקע המכילבית מלון עבור  , 38
 

 כולל ההקלות הבאות:
 שכן הוצג אישור רשות שדות התעופה .מ'  45.24מ' ל  40מ הגבהת גובה הבניין  .1
 וגג טכני מעל.קומות המותרות  9תוספת קומה מעל  .3
  מ"ר שטחי שרות תת קרקעיים לשימוש עבור שטחי שירות על קרקעיים. 156.44ניוד של   .4
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52רת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצה . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3

 

 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 אישור משרד התיירות לשטחים למלונאות ולדרגת המלונאות המבוקשת. . 5
 

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין השימוש המלונאי. 27רישום הערה לפי תקנה  . 2
 מאורך החזיתות הפונות לרחובות הרכבת ובני ברק ישמשו כחזית מסחרית. 50%ש  27קנה רישום ת . 3

 משטח קומת הקרקע ביעוד לשטחי מסחר. 50%ל  27רישום תקנה 
 

אישור אדריכל העיר לחומרי הגמר במעטפת ובפיתוח תוך התחברות למדרכות בהיקף המגרש, על ידי ביצוע  . 4
 דוגמאות בשטח
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לתקנות המקרקעין האוסרות על סגירתן של המרפסות המקורות  27הערת אזהרה על פי תקנה  הצגת רישום . 5
 הפתוחות.

 רישום בפועל של זיקת הנאה ע"ש העירייה. . 6
 

 התחייבויות להוצאת היתר
ה יתאפשרו רישום זיקת הנאה למעבר רגלי במפלס הקרקע בשטחים המסומנים בתשריט התכנית. בשטחים אל . 1

שעות ביממה ובכל ימות השנה והם יפותחו כמרחב רציף לשטחים הציבוריים הגובלים  24מעבר ושהיית הולכי רגל 
 בהם.

 
 הערות

 .18-0606ההיתר בכפוף לכל התנאים של ההיתר המקורי מספר  . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 
 
 

 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 משרד התיירות לשטחים למלונאות ולדרגת המלונאות המבוקשת. . 5
 

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 נאי.לתקנות המקרקעין לעניין השימוש המלו 27רישום הערה לפי תקנה  . 2
 מאורך החזיתות הפונות לרחובות הרכבת ובני ברק ישמשו כחזית מסחרית. 50%ש  27רישום תקנה  . 3

 משטח קומת הקרקע ביעוד לשטחי מסחר. 50%ל  27רישום תקנה 
 

אישור אדריכל העיר לחומרי הגמר במעטפת ובפיתוח תוך התחברות למדרכות בהיקף המגרש, על ידי ביצוע  . 4
 חדוגמאות בשט

לתקנות המקרקעין האוסרות על סגירתן של המרפסות המקורות  27הצגת רישום הערת אזהרה על פי תקנה  . 5
 הפתוחות.

 רישום בפועל של זיקת הנאה ע"ש העירייה. . 6
 

 התחייבויות להוצאת היתר
התכנית. בשטחים אלה יתאפשרו רישום זיקת הנאה למעבר רגלי במפלס הקרקע בשטחים המסומנים בתשריט  . 1

שעות ביממה ובכל ימות השנה והם יפותחו כמרחב רציף לשטחים הציבוריים הגובלים  24מעבר ושהיית הולכי רגל 
 בהם.

 
 הערות

 .18-0606ההיתר בכפוף לכל התנאים של ההיתר המקורי מספר  . 1
 

 הבקשהולמבקש רך טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעוהערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 דעת.ניתן לאשר את ההקלה לפי חוות הדורון ספיר: 
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: יש פה פתרון תכנוני שהם מבקשים על ידי תוספת קומה. מדובר על מלון שהייתה לו תב"ע נקודתית מבחינה הלל הלמן
איך לאשר אותו. התלבטנו בנושא האם  -תכנונית ואין על זה עוררין. הייתה שאלה לגבי השטח שבו ממלאים את הקומה 

תוספת קומה, הקלה לניוד שטח  -בהקלה. מוגש לאישור הוועדה ניתן לאשר בהקלה. אחרי דיונים הבנו שניתן לאשר 
 המרתף עבור הקומה.

 : חוות דעת. דורון ספיר
 
 
 

 26: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ותוספת קומה שישית מכוח תמ"א  5מבנה קיים בן ב  18-0606שינויים כלפי היתר מספר לאשר את הבקשה ל

 קומות מרתף   2מעל  מסחר בקומת הקרקע המכילבית מלון עבור  , 38
 

 כולל ההקלות הבאות:
 התעופה .שכן הוצג אישור רשות שדות מ'  45.24מ' ל  40מ הגבהת גובה הבניין  .1
 קומות המותרות וגג טכני מעל. 9תוספת קומה מעל  .3
  מ"ר שטחי שרות תת קרקעיים לשימוש עבור שטחי שירות על קרקעיים. 156.44ניוד של   .4
 

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

 תנאים למתן היתר
 קרת התכן.אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב ב . 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
 קשת.אישור משרד התיירות לשטחים למלונאות ולדרגת המלונאות המבו . 5
 

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין השימוש המלונאי. 27רישום הערה לפי תקנה  . 2
 מאורך החזיתות הפונות לרחובות הרכבת ובני ברק ישמשו כחזית מסחרית. 50%ש  27 רישום תקנה . 3

 משטח קומת הקרקע ביעוד לשטחי מסחר. 50%ל  27רישום תקנה 
 

אישור אדריכל העיר לחומרי הגמר במעטפת ובפיתוח תוך התחברות למדרכות בהיקף המגרש, על ידי ביצוע  . 4
 דוגמאות בשטח

לתקנות המקרקעין האוסרות על סגירתן של המרפסות המקורות  27רת אזהרה על פי תקנה הצגת רישום הע . 5
 הפתוחות.

 רישום בפועל של זיקת הנאה ע"ש העירייה. . 6
 

 התחייבויות להוצאת היתר
רישום זיקת הנאה למעבר רגלי במפלס הקרקע בשטחים המסומנים בתשריט התכנית. בשטחים אלה יתאפשרו  . 1

שעות ביממה ובכל ימות השנה והם יפותחו כמרחב רציף לשטחים הציבוריים הגובלים  24ית הולכי רגל מעבר ושהי
 בהם.

 
 : הערות

 .18-0606ההיתר בכפוף לכל התנאים של ההיתר המקורי מספר  . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 13וולפסון  37גלעדי  כפר

 
 

 39חלקה:    7425 גוש:  22-1258 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 02/08/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0033-013 תיק בניין:
 מ"ר 196 שטח: 201802466 בקשת מידע:

   07/01/2019 תא' מסירת מידע:

 
 דנאור מלך ישראל בע"מ מבקש הבקשה:

 6311814יפו  -, תל אביב  295דיזנגוף 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 למסחר + טכני,  1במרתפים: מרתף אחד בלבד, חדרי עזר, אחר: הצמדות ע.
 

 , 3אשפה, כמות חנויות: בקומת הקרקע: חדר 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 
 

 פירוט נוסף: בניין קיים באזור שימור מרקמי, מעטפת חיצונית לשימור.
 
 
 

 (אלון טל חנניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

, למעט מות למגורים ומסחר בקומת הקרקע קו 3לשימור מרקמי בן ריסת בניין קיים להלאשר את הבקשה  לא
קומות ובנייה על הגג, מעל קומת מרתף,  6למגורים, בן  38קירותיו לכיוון החזיתות והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 

 , שכן:יחידות דיור 20סה"כ 
 
ו קביגה גורם לחרוכללת כל השטחים המקורים בחישוב כמקובל -הגדלת נפחי הבניה כתוצאה מאיהתכנון מהווה  .1

 שאינה נחוצה למימוש מלוא הזכויות.  %10הבניין הצדדי של 
הבניה בקומת הגג מוצעת בהמשך לדופן הבניה בקומה העליונה לכיוון החזיתות לרחובות ללא שמירת הנסיגות  .2

 ולא פורסמה כהקלה   1לפי חתך צפון פלורנטין ובניגוד לנקבע בתכנית ג

לא פורסמו הקלה לביטול קומת ביניים ומות שוות מכוח התב"ע ללא קומת ביניים וק 4-התכנון כולל סידור בניה ב .3
 . תוך הפיכתה לקומה רגילה לשם ניוד זכויות בין הקומות לבניה בקומות שוות

הצגת ללא חישוב השטחים ובהתאמה לתמהיל הדירות הבקשה הוגשה ללא חישוב שטחים כמקובל, ללא הצגת   .4
 . 1מרתף בהתאם לנקבע בתכנית עאופן השימושים בקומת ה

 . מומלץהתכנון אינו כולל שטח מקובל לחלחול ואינו  .5
 

 הערה: חו"ד מהנדס העיר נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה.
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 : תיאור הדיון
 

 דורון ספיר לא משתתף בדיון. 
 

 למה אנחנו לא מאשרים?שר את הבקשה. לא לא ליאור שפירא:
 דעת המקצועית.הבהתאם לחוות הלל הלמן: 

 כתוב שלא הגישו חישוב שטחים. ליאור שפירא:
כל הדירות יש שטח עיקרי מוגדל מעבר . פירטנו בדרפט. בעשינו בדיקה עקרונית של חישוב שטחים יבגניה פלוטקין:

כשטח שירות  כל דירה מוצעת עם שטח כמו לובי פרטי והשטח הזה חושב ,למה שהוצג במפרט ולמה שמתוכנן. בתכנון
בסוף הרשימה. ברגע שראינו שיש הגדלת נפחי בנייה צגת חישוב שטחים זה אחד מהדברים הבאוסף של כל הדירות. 

ימוש לא נחוצה למהיא כי  , חריגה בקו בניין אחורי כפי שפורסמהעל הקלה בשטחים העיקריים, לא יכולים להמליץ 
 תכנון ולצמצם את השטחים.את הבסופו של דבר צריך לשנות  רות וגם לא פורסמו הקלות מסוימות.זכויות המותה

 חוות דעת. ליאור שפירא:
 
 
 
 

 27ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות למגורים ומסחר בקומת הקרקע , למעט  3להריסת בניין קיים לשימור מרקמי בן הבקשה  לא לאשר את

קומות ובנייה על הגג, מעל קומת מרתף,  6למגורים, בן  38קירותיו לכיוון החזיתות והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 
 יחידות דיור, שכן: 20סה"כ 

 
ללת כל השטחים המקורים בחישוב כמקובל וגורם לחריגה בקו כ-התכנון מהווה הגדלת נפחי הבניה כתוצאה מאי .6

 שאינה נחוצה למימוש מלוא הזכויות.  %10הבניין הצדדי של 
הבניה בקומת הגג מוצעת בהמשך לדופן הבניה בקומה העליונה לכיוון החזיתות לרחובות ללא שמירת הנסיגות  .7

 ורסמה כהקלה  ולא פ 1לפי חתך צפון פלורנטין ובניגוד לנקבע בתכנית ג

קומות שוות מכוח התב"ע ללא קומת ביניים ולא פורסמו הקלה לביטול קומת ביניים  4-התכנון כולל סידור בניה ב .8
 תוך הפיכתה לקומה רגילה לשם ניוד זכויות בין הקומות לבניה בקומות שוות. 

לחישוב השטחים וללא הצגת הבקשה הוגשה ללא חישוב שטחים כמקובל, ללא הצגת  תמהיל הדירות בהתאמה  .9
 . 1אופן השימושים בקומת המרתף בהתאם לנקבע בתכנית ע

 התכנון אינו כולל שטח מקובל לחלחול ואינו מומלץ.  .10
 

 הערה: חו"ד מהנדס העיר נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 188יפת  22צ'אק יאנוש קור

 
 

 50חלקה:    9002 גוש:  22-1649 בקשה מספר: 
 עג'מי וגבעת עליה שכונה: 02/10/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג:  תיק בניין:
 מ"ר 753 שטח: 202102154 בקשת מידע:

   28/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 מ.א.י.ט.ק ניהול והשקעות בע"מ מבקש הבקשה:

 3092000, מעלה עירון  1מוסמוס -אגבריה
 

 פליישר רון עורך הבקשה:
 66067יפו  -, תל אביב  31השוק 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 , 1שפה, כמות חנויות: בקומת הקרקע: חדר א
 

 , 13, כמות יח"ד מבוקשות: 4בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

קומות ובניה חלקית על הגג. חזית מסחרית לרחוב יפת. שתי קומות  3פירוט נוסף: בניין מגורים מעל קומה מסחרית, בן 
 יח"ד. 13מרתפים. 

 
 
 

 (אדר' אלון טל חנניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות מרתף,  2קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל  3ן בלא לאשר את הבקשה להקמת בניין חדש למסחר ומגורים , 
 שכן: ,יחידות דיור 13סה"כ 

 1הצדקה תכנונית לכך, בניגוד להוראות תכנית ע בלבד, ללא 10%, אלא  עם 15%התכנון כולל שטח חלחול הקטן מ  .1
 ולהנחיות המרחביות;

הקדמיים כקו בניין מחייב ומייצר חצרות פרטיות  התכנון נוגד את עקרונות התכנית לעניין בניה עד גבולות המגרש .2
 בניגוד להנחיות מרחביות ומדיניות עיצוב יפו.  -ושטחים טכניים לכיוון הרחובות 

כלל לא משאירה במרבית שטח המגרש ובור התכנון אינו מיטבי, לרבות סידור הרמפה לכניסת כלי רכב שיוצרת  .3
 שטחים מגוננים לשימוש משותף. 

 החזיתות אינו תואם את ההנחיות המרחביות לנושא מרפסות והתאמה לסביבה הקיימת ולאופי השכונה;עיצוב  .4

 ;סורבה ע"י מכון הרישוי .5

 השינויים הנדרשים לתיקון המפרט מהווים שינוי מהותי בתכנון  ולא ניתן לבחון השלכתם להקלות שפורסמו.  .6
 
 

 .הערה: חוו"ד נשלחה למבקש ולעורך הבקשה
 
 
 
 
 
 
 
 

 28ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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קומות מרתף,  2קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל  3הבקשה להקמת בניין חדש למסחר ומגורים , בן  לא לאשר את
 יחידות דיור, שכן: 13סה"כ 
הצדקה תכנונית לכך, בניגוד להוראות  בלבד, ללא 10%, אלא  עם 15%התכנון כולל שטח חלחול הקטן מ  .1

 ולהנחיות המרחביות; 1תכנית ע

רונות התכנית לעניין בניה עד גבולות המגרש הקדמיים כקו בניין מחייב ומייצר חצרות פרטיות התכנון נוגד את עק .2
 בניגוד להנחיות מרחביות ומדיניות עיצוב יפו.  -ושטחים טכניים לכיוון הרחובות 

ל התכנון אינו מיטבי, לרבות סידור הרמפה לכניסת כלי רכב שיוצרת בור במרבית שטח המגרש ולא משאירה כל .3
 שטחים מגוננים לשימוש משותף. 

 עיצוב החזיתות אינו תואם את ההנחיות המרחביות לנושא מרפסות והתאמה לסביבה הקיימת ולאופי השכונה; .4

 ;סורבה ע"י מכון הרישוי .5

 השינויים הנדרשים לתיקון המפרט מהווים שינוי מהותי בתכנון  ולא ניתן לבחון השלכתם להקלות שפורסמו.  .6
 
 

 .רה: חוו"ד נשלחה למבקש ולעורך הבקשההע
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3ור נרד

 
 

 163חלקה:    6997 גוש:  22-0936 בקשה מספר: 
 )יפו ד' )גבעת התמרים שכונה: 13/06/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3774-003 תיק בניין:
 מ"ר 669 שטח: 202000571 בקשת מידע:

   07/04/2020 תא' מסירת מידע:

 
 א.ח. חאלד  לבנייה בע"מ שה:מבקש הבק

 0פחם -, אום אל 0אלמדינה 
 

 הררי ברק עורך הבקשה:
 4955250, פתח תקווה  25בן גוריון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 בקשה לתוספת בניה: 
 רביעית , חמישית שישית ושביעית ,לחזית,לצד-תוספת בניה בקומה: קרקע , ראשונה  

 
 
 
 

 (אברמוביץערן עדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 

יחידות דיור וניצול  16קומות מעל קומת עמודים מפולשת עבור  4ם בן לאשר את הבקשה לחיזוק בניין מגורים קיי .1
קומות חדשות ובנייה חלקית על הגג לקבלת בניין  2ומילוי קומת עמודים מפולשת ותוספת  38זכויות מכוח תמ"א 

 יחידות דיור. 29קומות ובנייה חלקית על הגג עם סך הכול  7בן 
 לאשר את הפרסומים הבאים: .2

 .38דירות חדשות מכוח תמריצי תמ"א  3הבנייה בקומת העמודים המפולשת לשם תוספת השלמת  .א
מ"ר ומעלית פנימית בתוך חדר  25תוספת שטח, מרחב מוגן דירתי )ממ"ד( ומרפסת לכל דירה קיימת עד  .ב

 .38המדרגות מכוח תמריצי תמ"א 
 .38עיבוי קירות לצורך חיזוקן מכוח תמריצי תמ"א  .ג
 .38יחידות דיור חדשות בכל אחת מכוח תמריצי תמ"א  4ומות נוספות עם ק 2תוספת  .ד

 לאשר את ההקלות הבאות: .3
מטרים מקו הבניין הקדמי ואחורי המותר לצורך אלמנטי חיזוק ותכנון  2.5חריגה בקווי בניין לממ"דים של עד  .א

 מיטבי.
מקו הבניין המותר לצורך שיפור רווחת מ'(  2)עד  40%הבלטת מרפסות בחזית קדמית ובחזית אחורית עד  .ב

 הדיירים.
מקומות חנייה לרכב פרטי החסרים לפי התקן בהתאם להמלצת תחנת  13לאשר השתתפות בקרן חנייה עבור  .4

 תנועה וחנייה במכון הרישוי.
 

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

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

 תנאים בהיתר
 ת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימ . 1
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2
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 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 
שת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הג

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 פיקוד העורף לפתרון המיגון אישור . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני  . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 29ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות דיור  16קומות מעל קומת עמודים מפולשת עבור  4אשר את הבקשה לחיזוק בניין מגורים קיים בן ל .1

קומות חדשות ובנייה חלקית על הגג  2ומילוי קומת עמודים מפולשת ותוספת  38וניצול זכויות מכוח תמ"א 
 יחידות דיור. 29קומות ובנייה חלקית על הגג עם סך הכול  7לקבלת בניין בן 

 לאשר את הפרסומים הבאים: .2
 .38דירות חדשות מכוח תמריצי תמ"א  3השלמת הבנייה בקומת העמודים המפולשת לשם תוספת  .ה
מ"ר ומעלית פנימית בתוך חדר  25תוספת שטח, מרחב מוגן דירתי )ממ"ד( ומרפסת לכל דירה קיימת עד  .ו

 .38המדרגות מכוח תמריצי תמ"א 
 .38קן מכוח תמריצי תמ"א עיבוי קירות לצורך חיזו .ז
 .38יחידות דיור חדשות בכל אחת מכוח תמריצי תמ"א  4קומות נוספות עם  2תוספת  .ח

 לאשר את ההקלות הבאות: .3
מטרים מקו הבניין הקדמי ואחורי המותר לצורך אלמנטי חיזוק ותכנון  2.5חריגה בקווי בניין לממ"דים של עד  .ג

 מיטבי.
מ'( מקו הבניין המותר לצורך שיפור רווחת  2)עד  40%דמית ובחזית אחורית עד הבלטת מרפסות בחזית ק .ד

 הדיירים.
מקומות חנייה לרכב פרטי החסרים לפי התקן בהתאם להמלצת תחנת  13לאשר השתתפות בקרן חנייה עבור  .4

 תנועה וחנייה במכון הרישוי.
 

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

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

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ו לבקרה ההנדסית.שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגש . 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.
 ים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורש . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן 

 בצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המ
 
 נאים לתעודת גמרת
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 צ"ר בטאבורישום סופי של הת . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהה: הער
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 218 יפת

 
 

 15חלקה:    9006 גוש:  22-1102 בקשה מספר: 
 עג'מי וגבעת עליה שכונה: 11/07/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3004-218 תיק בניין:
 מ"ר 708 שטח: 201901002 בקשת מידע:

   08/07/2019 תא' מסירת מידע:

 
 סולומון דינה בקשה:מבקש ה

 6803338יפו  -, תל אביב  26נמל יפו 
 שלום שבילי יוסף 

 6803338יפו  -, תל אביב  26נמל יפו 
 זלצר בתיה 

 6803338יפו  -, תל אביב  26נמל יפו 
 מגדלי המרכז הנדסה ובניה בע"מ 

 5253218, רמת גן  45דרך אבא הלל 
 בבלוקי יוסף 

 6803338ו יפ -, תל אביב  26נמל יפו 
 בוטנרו דורית 

 6803338יפו  -, תל אביב  26נמל יפו 
 אלבאז אורלי 

 6803338יפו  -, תל אביב  26נמל יפו 
 שוילי הילה 

 6803338יפו  -, תל אביב  26נמל יפו 
 שוילי סתו 

 6803338יפו  -, תל אביב  26נמל יפו 
 שוילי נטע 

 6803338יפו  -, תל אביב  26נמל יפו 
 

 אל בוויראת פרסאן עורך הבקשה:
 68143יפו  -, תל אביב  45קדם 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, אחר: חנייה, 
 

 ה, חדר אשפה, אחר: מגורים, בקומת הקרקע: אולם כניס
 

 על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, 
 

מטר ,הוקמת מבנה חדש למגורים מעל מרתף אשר מיועד לחניה  3.5פירוט נוסף: הריסת מבנה חד קומתי קיים בגובה כ 
  יחידות, 16, והקמת בניין למגורים עבור 

 
 1,500.00נפח חפירה )מ"ק(: 

 
 
 

 (אברמוביץערן עדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 
קומות ובניה חלקית על הגג,  5ים ובניית בניין חדש למגורים בן הריסת מבנה חד קומתי קילאשר את הבקשה ל .1

 .יחידות דיור 16מעל קומת המרתף, עבור 
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 ההקלות הבאות: לאשר את .2
 מ' המותר עבור שיפור התכנון. 3מ' במקום  2.7מקו בניין צפוני על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .א
% מן  40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  1.6ת בשיעור של הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורי .ב

 עבור שיפור רווחת הדיירים. המרווח המותר
בהתאם  על פי תכנית יםהמותר יח"ד 13במקום יחידות דיור  16 % 20הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של  .ג

 למגמות התכנון באזור.
 

ים לפי התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה וזאת בהתאם להמלצת מקומות חנייה החסר 2-לאשר פתרון חלופי ל .3
 תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.

 
מכיוון שאין צורך ברמפת כניסה משותפת  216לא לאשר את ההקלה שפורסמה לרמפת חנייה משותפת עם יפת  .4

 (.218והוסדר במסגרת הבקשה פתרון נפרד לתנועה וחנייה בתחום המגרש הנדון בלבד )יפת 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות  . 1
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול  . 2

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 ₪. 17,627.70לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים  . 3
 המיועד לשימור בליווי אגרונום מומחה בנושא טיפול בעצים. 11במגרש קיים עץ  . 4

 הליווי האגרונומי יתבצע בהתאם לנוהל הנחיות העבודה בקרבת עצים של משרד החקלאות.
 אגרונום.והביצוע בפועל יהיה על ידי גוזם מומחה בליווי ה

דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 5
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים.  בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 שפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא הא . 6
 

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

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

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

 
 ים לתעודת גמרתנא

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

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

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 
 
 

 30ההחלטה : החלטה מספר 
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 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובניה חלקית על  5הריסת מבנה חד קומתי קיים ובניית בניין חדש למגורים בן אשר את הבקשה לל .1

 .יחידות דיור 16הגג, מעל קומת המרתף, עבור 
 
 לאשר את ההקלות הבאות: .2

 מ' המותר עבור שיפור התכנון. 3מ' במקום  2.7מקו בניין צפוני על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .ד
% מן  40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  1.6הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של  .ה

 המרווח המותר עבור שיפור רווחת הדיירים.
יח"ד המותרים על פי תכנית בהתאם  13יחידות דיור במקום  %16  20הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של  .ו

 למגמות התכנון באזור.
 

מקומות חנייה החסרים לפי התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה וזאת בהתאם להמלצת  2-שר פתרון חלופי ללא .3
 תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.

 
מכיוון שאין צורך ברמפת כניסה משותפת  216לא לאשר את ההקלה שפורסמה לרמפת חנייה משותפת עם יפת  .4

 (.218וחנייה בתחום המגרש הנדון בלבד )יפת  והוסדר במסגרת הבקשה פתרון נפרד לתנועה
 

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

 תנאים למתן היתר
 (.4400חוות דעת מסכמת על ידי מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4401תכנית מאושרת חתומה על ידי מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (.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
להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול העצים המיועדים  . 2

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 ₪. 17,627.70תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 המיועד לשימור בליווי אגרונום מומחה בנושא טיפול בעצים. 11קיים עץ  במגרש . 4

 הליווי האגרונומי יתבצע בהתאם לנוהל הנחיות העבודה בקרבת עצים של משרד החקלאות.
 והביצוע בפועל יהיה על ידי גוזם מומחה בליווי האגרונום.

וזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי ג . 5
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים.  בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 6
 

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

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

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

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

לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים . 1
 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  . 2
 מפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים ה

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 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 ובניהפרוטוקול דיון 
 16ל חיים ויט

 
 

 107חלקה:    7051 גוש:  22-1146 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 18/07/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 3560-016 תיק בניין:
 מ"ר 308 שטח: 202100860 בקשת מידע:

   17/06/2021 תא' מסירת מידע:

 
 גלרטר יעקב קשה:מבקש הב

 7520655, ראשון לציון  9בילינסון 
 רגב אילנית 

 6967120יפו  -, תל אביב  7רובינשטיין ארתור 
 

 אשרוב אסף עורך הבקשה:
 68022יפו  -, תל אביב  28ירושלים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, 
 

 , 1בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חנויות: 
 

 , 14, כמות יח"ד מבוקשות: 5בקומות: קומה מסחרית עבור: מסחר, כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, 
 

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

 (אברמוביץ ערןעדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 

קומות וקומה חלקית על הגג,  5קמת בניין חדש למגורים ומסחר, בן לא לאשר את הבקשה להריסת הבנייה הקיימת וה
 יחידות דיור, שכן: 14עם סך הכול 

 
כוללת בניית קיר משותף שאינו חופף במלואו ומעבר לקו הבניין הצדדי המותר וללא התייחסות לכך. תיקון  .1

 התכנית יהווה שינוי מהותי בתכנון.
. תיקון המפרט יהווה שינוי מהותי בגג בגדר סטייה ניכרתת הזכויות מעבר למותר מהווה הגדלת נפח הבניין והגדל .2

 לתכנון.
מ' מעבר למותר שפורסמה כהקלה, אך אינה נחוצה למימוש הזכויות המותרות, אלא  3-כוללת הגבהת הבניין בכ .3

 מוגדלות כמפורט לעיל  בניגוד למדיניות הוועדה. 
מטרים שאינו משתלב עם המבנה הסמוך ותכנון השטח המסחרי לכיוון הרחוב  3.50-כוללת גובה מסחר הנמוך מ .4

מעבר גישה למגורים וחדר אשפה לרבות אינו מיטבי כאשר כמחצית מאורך החזית לרחוב נועד לשימושים טכניים 
 .להנחיות מרחביות/למדיניות הוועדהבניגוד לנמסר בתיק המידע ו ולא למסחר

השקועות בנפח הבניין והדבר אינו תואם לאופי הסביבה הקרובה בניגוד לנקבע במדיניות כוללת מרפסות זיזיות  .5
 הוועדה.

 כוללת שימוש עיקרי בחומר גמר בגוון כהה והדבר בניגוד לנקבע בהנחיות המרחביות. .6
לסים תיאורטי כנדרש, ללא כל המידות והמפנערכה בצורה שאינה מאפשרת בדיקתה: ללא הצגת חתך בחישוב ה .7

 בתנוחות הקומות, ללא סימון של כל קווי הבניין המותרים כנדרש וכדומה.
 

 הערה: חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה.
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 31ההחלטה : החלטה מספר 
 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומה חלקית על הגג,  5אשר את הבקשה להריסת הבנייה הקיימת והקמת בניין חדש למגורים ומסחר, בן לא ל

 יחידות דיור, שכן: 14עם סך הכול 
 

כוללת בניית קיר משותף שאינו חופף במלואו ומעבר לקו הבניין הצדדי המותר וללא התייחסות לכך. תיקון  .1
 ון.התכנית יהווה שינוי מהותי בתכנ

מהווה הגדלת נפח הבניין והגדלת הזכויות מעבר למותר בגג בגדר סטייה ניכרת. תיקון המפרט יהווה שינוי מהותי  .2
 לתכנון.

מ' מעבר למותר שפורסמה כהקלה, אך אינה נחוצה למימוש הזכויות המותרות, אלא  3-כוללת הגבהת הבניין בכ .3
 עדה. מוגדלות כמפורט לעיל  בניגוד למדיניות הוו

מטרים שאינו משתלב עם המבנה הסמוך ותכנון השטח המסחרי לכיוון הרחוב  3.50-כוללת גובה מסחר הנמוך מ .4
אינו מיטבי כאשר כמחצית מאורך החזית לרחוב נועד לשימושים טכניים לרבות מעבר גישה למגורים וחדר אשפה 

 ות מרחביות.ולא למסחר בניגוד לנמסר בתיק המידע ולמדיניות הוועדה/להנחי
כוללת מרפסות זיזיות השקועות בנפח הבניין והדבר אינו תואם לאופי הסביבה הקרובה בניגוד לנקבע במדיניות  .5

 הוועדה.
 כוללת שימוש עיקרי בחומר גמר בגוון כהה והדבר בניגוד לנקבע בהנחיות המרחביות. .6
ב התיאורטי כנדרש, ללא כל המידות והמפלסים נערכה בצורה שאינה מאפשרת בדיקתה: ללא הצגת חתך בחישו .7

 בתנוחות הקומות, ללא סימון של כל קווי הבניין המותרים כנדרש וכדומה.
 

 הערה: חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

לטה התקבלה פה אחד.ההח
 
 
 
 



  97בניין:  עמוד:  רישוי כללי תיק
 

 

 מיקום:
 52רח' ויצמן 

 
  בעלי הקרקע / חלקות:

 
 1105חלקה  6213גוש 

 
 בעלי הקרקע:

 תתי חלקות בבעלות פרטית 9
 ת"א בע"מ 52יזם: שאג חושן ויצמן 

 
 1105חלקה  6213, גוש 52ביטול תצ"ר ברח' ויצמן  תוכן הבקשה:

 
 רקע:

בחותמת  10.5.21 התצ"ר אשר אושר ביום במחלקת מדידות כית הגורמים המקצועיים לאור עמד .1

אשר מטרתה הרחבת רחוב ויצמן, ולאחר בחינת  1865הוועדה במגרש שבנדון אינו תואם לתכנית תא/

העניין מול הגורמים המקצועיים באגף רישויי ובניה, באגף תכנון העיר ומול מהנדס העיר, מובא 

 עדה המקומית עם המלצת מהנדס העיר לצורך קבלת החלטה לביטולו. התצ"ר בפני הו

נשלח ליזם ולמודד מטעמו מכתב על הכוונה לבטל את התצ"ר וכפועל יוצא מכך גם  15.5.2022ביום  .2

, שכן 4להריסה ובניה חדשה לפי רובע  20-1485את החלטת רשות הרישוי לאישור בקשה להיתר מס'  

 ניה נסמכים על מדידה שגויה )בשלב חישוב אגרות(.קווי הבניין ושטחי  הב

נמסרה הודעה למודד אשר ערך את התצ"ר כי  2021המכתב נשלח לאחר שעוד במהלך חודש דצמבר  .3

נפלה טעות בדבר חישוב ההפקעה בתצ"ר והמודד התבקש שלא להעביר את התצ"ר לביקורת במפ"י, 

 מרחב ת"א. -כן נמסרה הודעה בהתאם למפ"י 

על אף האמור ולמרות פניות חוזרות ונשנות בנושא, המודד לא פעל בהתאם להנחיות לתיקון התצ"ר  .4

 מרחב באר שבע, שם אושר התצ"ר ככשר לרישום.  –והגיש את התצ"ר לביקורת במפ"י 

לאור המכתב על הכוונה לבטל את התצ"ר, היזם הפועל ביפוי כוח מטעם בעלי הזכויות בקרקע  .5

 . 24.5.2022הזדמנות להגשת טיעון בכתב בעניין וטיעון זה הוגש ביום  והמודד קיבלו

לבקשתם, טרם דיון לבחינת ביטול התצ"ר והחלטת רשות הרישוי לאישור הבקשה להיתר, ביום  .6

התקיימה ישיבה עם היזם, בא כוחו, המודד מטעמו וגורמי המקצוע במינהל הנדסה והשירות  21.7.22

 המשפטי.

העביר המודד מטעם היזם חומרים משלימים אשר תומכים לטענתו  28.7.22בה זו, ביום לאחר ישי .7

בנכונות התצ"ר שנערך על ידו, בין היתר מן הטעם שבהכנת התצ"ר הסתמכו על שטח מגרש לאחר 

 לצורך הגשת בקשה להיתר. 2019מ"ר כפי שנמסר בתיק המידע משנת  624הפקעה של 

ת המדידה שהוגשה יחד עם הבקשה להיתר אינה תואמת את מפת בעקבות האמור התברר כי מפ .8

 . 2019המדידה שאושרה על ידי מחלקת מדידות בתיק המידע משנת 
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אושרה מפת מדידה ונמסר שטח לחישוב זכויות  2017-ו 2016נמצא כי בתיקי המידע שנמסרו  בשנים  .9

, אשר קדם להגשת 2019משנת מ"ר(, בעוד שבתיק המידע  650מ"ר לאחר הפקעה )במקור  618של 

מ"ר אולם בתיק המידע נמסר בנתוני המגרש  618הבקשה להיתר, אושרה מפת מדידה למגרש של 

 מ"ר.  624שטח לחישוב זכויות של 

מ"ר בהתאם לנתוני המגרש לחישוב זכויות כפי  624התצ"ר המבוקש לביטול כעת כולל שטח מגרש של  .10

 למפת המדידה המאושרת, המהווה חלק בלתי נפרד מתיק המידע.  אך בניגוד -שהופיע בתיק המידע 

בנסיבות אלו השירות המשפטי ביקש להציג את המקרה למהנדס העיר על מנת לקבל החלטות להמשך  .11

 פעולה.

אצל מהנדס העיר הוצגו לו מכלול הנתונים והנסיבות המתוארות לעיל ובפרט   28.9.22בפגישה מיום  .12

המודד והיזם שבחרו להגיש את הבקשה להיתר  על סמך מפת מדידה שונה מזו אשר  אופן התנהלות

אושרה בתיק המידע , מפה אשר לא אושרה על ידי מחלקת מדידות וכן אלו  התעלמו מפניות הגורמים 

המקצועיים והגישו את התצ"ר לביקורת על אף שהובהר כי נפלה טעות בהפקעה ולצורך כך פנה 

במרחב אחר. כן נדונה השפעת התצ"ר על הבקשה להיתר בניה שאושרה במגרש  המודד להגשת התצ"ר

אשר הינה תכנית נפחית, כאשר הטעות אשר נפלה בחישוב רוחב ההפקעה  4עליו חלה תכנית רובע 

משפיעה על קו הבניין הקדמי במגרש ואופן חישוב הזכויות בבקשה להיתר באופן בו אושרו זכויות 

 כנית.בניה גבוהות מהמותר בת

נוכח כל המפורט לעיל הוחלט להביא את ביטול התצ"ר להיתר לדיון בוועדה עם המלצת מה"ע  .13

לביטולה לאחר מתן זכות טיעון בע"פ לבעלי העניין. בדיון זה יתאפשר ליזם , לבעלי הזכויות בקרקע 

שקודמה על ולמודד להעלות טענות כנגד המלצת מהנדס העיר לביטול התצ"ר הנוגעות לבקשה להיתר 

ידם, כאשר בדיון נוכחים גם מהנדס העיר ויו"ר ועדת המשנה , שהינם "רשות הרישוי" כהגדרתה 

 בחוק התכנון והבניה. 

אשר עבורה הוכן התצ"ר הוגשה ביום  20-1485לשם השלמת התמונה יצוין, כי בקשה להיתר מס'  .14

קומת עמודים והקמת בניין מגורים חדש  קומות מעל 3עבור הריסת בניין מגורים קיים בן  10.11.2020

הבקשה אושרה .  4, תכנית רובע 37294קומות וקומת גג חלקית בהתאם להוראות תכנית תא/ 8בן 

 והוצאת ההיתר נעצרה בשלב חישוב אגרות. 23.12.20בהחלטת רשות הרישוי מיום 

קשה להיתר לדיון חוזר ברשות הרישוי לאחר דיון זה וככל שתתקבל  החלטה לביטול התצ"ר תובא הב .15

 עם המלצת מהנדס העיר לביטול החלטה.

 
  פרטים:

 
לחוק התכנון והבניה רשם המקרקעין ירשום על פי בקשת בעל קרקע תשריט הכשר  141בהתאם לסעיף 

לרישום )תצ"ר( הנושא עליו אישור יו"ר הועדה המקומית שאישרה את התשריט , המעיד כי אין בתשריט 

 ת מתכנית שאושרה וכי הועדה המקומית אישרה את התשריט.סטיו
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לחוק התכנון והבניה כל עוד לא נרשם תשריט, רשאית הועדה המקומית לבטלו,  142בהתאם לסעיף 

להתלותו או לשנותו ובלבד שנתנה לבעל הקרקע או למי שעלול להיפגע , הזדמנות להשמיע את טענותיו; 

 יום מקבלת ההחלטה. 30ות ערר בפני ועדת הערר תוך על החלטת הועדה המקומית ישנה זכ

 

נחתם תצ"ר ע"י יו"ר הוועדה המקומית בשם הועדה המקומית, כאשר בתצ"ר צוין        10.5.21כאמור, ביום 

אשר מטרתה הרחבת רחוב ויצמן. התצ"ר המאושרת כוללת הפקעה  1865כי הוא תואם את תכנית מס' 

ס"מ  62-הרחבת הדרך, דבר אשר יגרום לרוחב דרך עם מובלעת של כ קטנה מן הנדרש בתכנית זו לצורך

 ובאופן שאינו תואם את רוחב הדרך שנדרש להפקעה מהמגרש הסמוך.

 

נמסר למודד מטעם היזם כי נפלה טעות בדבר חישוב ההפקעה בתצ"ר, התבקש תיקונו  12.12.21עוד ביום 

יר את התצ"ר לביקורת במפ"י, הודעה בהתאם ואישורו מחדש ע"י הוועדה, כן ניתנה הנחיה שלא להעב

 מרחב ת"א.-נמסרה גם למפ"י

 

על אף אין ספור פניות בנושא, בניגוד להנחיות שניתנו בנושא, התצ"ר הועברה לבדיקת מרכז למיפוי 

ישראל )מפ"י( ואושרה "כשרה לרישום". יצוין כי מפ"י אחראי על בדיקה גיאומטרית וגאודזית )דיוק 

 ושטחן(, ואינו בודק את התצ"ר מבחינה תכנונית.גבולות החלקה 

 

בשלב זה  התצ"ר לא נרשם בלשכת רישום המקרקעין )טאבו(. מפ"י והלשכה הארצית לרישום תשתיות 

לאומיות ופרצלציות התבקשו להקפיא את התצ"ר ולא לאפשר את רישומו על מנת לאפשר לוועדה 

 לחוק. 142, בהתאם לאמור בסעיף המקומית לזמן את בעלי הקרקע לדיון לביטול התצ"ר

 

נמסר ליזם ולמודד מטעמו הודעה על כוונת הוועדה המקומית לביטול התצ"ר וכפועל יוצא  15.5.22ביום 

מכך גם את החלטת רשות הרישוי בבקשה להיתר וניתנה להם זכות טיעון בכתב בנוסף לאפשרות לטעון 

 טענותיהם בפני הוועדה.

 

 והמודד טיעון בכתב מטעמם )מצ"ב(, עיקר טענותיהם הינם כלהלן:הגישו היזם  24.5.22ביום 

השלב המתקדם בו מצויה הבקשה להיתר מצדיק הפעלת בטלות יחסית והותרת התצ"ר על כנה  .א

 ומתן היתר הבניה.

באופן בו היא רחבה יותר  50מוצגת רצועת ההפקעה במגרש הסמוך בוויצמן  1865בתשריט תכנית  .ב

מ'  37-ל 32מגרש, זאת ועוד תקנון התכנית מאפשר גמישות ברוחב הדרך בין מרצועת ההפקעה ב

ומאחר ורח' ויצמן מתעקל ואינו ישר, חרף האמור ברוזטה, אין זה הגיוני להציג הפקעה בתצ"ר 

 .50הזהה להפקעה בוויצמן 

השב"צ הממוקם ממול וממערב למגרש כבר מצוי במובלעת ביחס לחלקות מצפון ודרום באופן  .ג

השומר על המרווח לעבר מגרש המבקשים כאשר האמור עולה בקנה אחד עם החתכים המוצגים 

 ועל כן התצ"ר תקין ואין לבטלו. 1865בתשריט תכנית 

 מ"ר . 624בתיקי המידע נמסר שטח לחישוב זכויות של  .ד
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 עיקר התייחסות גורמי המקצוע הינה כלהלן:

שונה מהמפה אשר אושרה בתיק המידע והיזם והמודד   הבקשה להיתר הוגשה בצירוף מפת מדידה .א

התקדמו בהליך רישום התצ"ר והבקשה להיתר על אף שנמסר להם כי נפלה טעות ברוחב ההפקעה 

 בתצ"ר ויש לתקנה.

מ'  37מ' עד  32 -מ' ל 32עד  26 -קובע כי "הרחבת רח' ויצמן מ 1865( בתקנון התכנית תא/2) 7סעיף  .ב

 1277נה ורח' פנקס". עפ"י התשריט נראה כי ההפקעה מתחילה בחלקה בקטע שבין ככר המדי

 -1105מ' בהתאמה, עפ"י התב"ע. על מנת לקבוע את רוחב ההפקעה בחלקה  32-37ומתרחבת בין 

, ולקבוע את השיפוע ורוחב 1277, היה צריך לחשב אנליטית את תחילת ההפקעה בחלקה 52ויצמן 

ישוב התצ"ר בו נפלה הטעות ההפקעה חושבה כקו ישר ללא ההפקעה בחלקה זו כנקודת התחלה. בח

, ומכאן 1277התחשבות בקביעה המבוססת על חישוב אנליטי של החלקה לפי נקודת ההתחלה בחלקה 

 נפלה הטעות בחישוב.

, המובלעת הינה בדרום כיוון שחלקה זו לא הופקעה. ניתן לקבוע את 1191ביחס לשב"צ ממול, בחלקה  .ג

, 1191, לפי  חלקת השב"צ, וחישוב ההפקעה של חלקה 1277אנליטי בהתאם חלקה  ההפקעה בחישוב

 . 52וחישוב ההפקעה והשיפוע של ויצמן  1248חלקה  -50חישוב ההפקעה של ויצמן 

ה, לתקנון התכנית נקבעה הערה לפיה 7, בסעיף 1865ביחס לחתכים המוצגים בתשריט תכנית 

יתן יהיה לבצע בהם שנויים פנימיים. מכאן, שאין החתכים ע"ג התסריט הם הצעה משוערת ונ

 להסתמך על החתכים כמחייבים. 

 שטח לחישוב זכויות בתיק המידע חושב גרפית ואינו תואם למפת המדידה שאושרה בתיק המידע. .ד

 
 

 המלצת מהנדס העיר :

בתכנית שכן  התצ"ר אינו תואם להפקעה הנדרשת  1105חלקה  6213בגוש  704/2021לבטל את תצ"ר 
ס"מ המגדילה את  62, באופן היוצר הרחבה במקטע הרלוונטי שאינה רציפה וכוללת מגרעת של 1865

  ורי  ומצרה את  המדרכה מול המגרש.המגרש על חשבון השטח הציב

 
. היא 1105, חלקה 6213, גוש 52אני אחראית הסדרי קרקע. הוגש לנו תצ"ר ברחוב ויצמן  מיכל תהן:

. לאחר כחודשיים הוגשה 2021הוועדה, נבדקה על ידי מחלקת מדידות ואושרה במאי  נחתמה על ידי יו"ר
חישוב  1865שזאת חלקה מתחת לחלקה המדוברת. הבנו שלפי תב"ע  50תצ"ר נוספת ברחוב ויצמן 

והרחבה בתב"ע זאת  בעצם  82, כי מדובר בתב"ע ישנה שאושרה בשנת 52ההפקעה לא היה מדויק בויצמן 
מ'. כיוון שלא הבנו את התב"ע ,  37עומדת על   50מ'. ההפקעה שלנו בויצמן  37עד  32-ת, מהולכת ומתרחב

היה קושי בהבנה מאיזה נקודה מתחילה  ההרחבה. ההפקעה הלכה והתרחבה, הבנו שטעינו בחישוב שלנו 
, 52יצמן וגם של ו 50. באותו זמן, למרות שאישרנו את התצ"ר, ביקשנו מהמודדים גם של ויצמן 52בויצמן 

שיחשבו ביחד את ההפקעה הנכונה, יש חישוב אנליטי ששני המודדים צריכים לעשות, להתבסס על אותן 
קורדינטות, כי מדובר בתב"ע ישנה, שיגישו לנו ביחד, כדי שנוכל לבדוק באמת ששתי הנקודות, שרוחב 

למרות שביקשנו מהם,  52הגישו אלינו את המדידות הנכונות, אבל ויצמן  50ההפקעה אותו הדבר, ויצמן 
, ולאחר מכן הועברו מיילים מסודרים בעניין, והנושא 2021הייתה שיחת טלפונית שהתקיימה בדצמבר 

הובהר והמודד הבין שבאמת היה חישוב שהוא טעה בהפקעה, הוא התעלם ובעצם הוא העביר את זה 
זאת, ולמרות שהיתה פנייה למפ"י על מנת לאשר את התצ"רככשרה לרישום, למרות שביקשנו שלא יעשה 

מצדנו למרכז למיפוי ישראל מחוז תל אביב, גם אם יגישו את התצ"ר הזאת לא לאשר אותה לרישום ובכל 
זאת הוא עשה זאת במחוז דרום. היו דיונים רבים עם המחלקה המשפטית ועם הרישוי בעצם היום אנחנו 

במרכז למפ"י שבאמת מפ"י כבר מבקשים לבטל את התצ"ר הזאת, היא אומנם כשרה לרישום, גם 
 הקפיאו את החותמת שלהם ככשרה לרישום אז כרגע הם לא יכולים לרשום את התצ"ר הזאת. 

 .1865מציגה את תשריט תכנית  רוני רבנר:
עד  32-לפי התב"ע אנחנו רואים קו אדום, אומר שצריכה להיות ההפקעה. אמורה להתחיל מ מיכל תהן:

מ' שעומד לפי התקנון, לא  37-ל 32כשהגישו לנו את התצ"ר המודד רשם בין  מ', אמורה ללכת להתרחב. 37
הבנו  בהתחלה שזו  הפקעה שהולכת ומתרחבת. בנוסף, מכיוון שמדובר בתב"ע מאוד מאוד ישנה. כאשר 

התעלמו מכל הבקשות  52, הם התבססו על אותה נקודה. אבל ויצמן 50הגישו לנו את התצ"ר של ויצמן 
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היה יכול לחשב אנליטי מתוך הנקודה הזאת ולעשות את החישובים מבחינת המדידה, שלנו. המודד 
 ולראות בדיוק כמה ההפקעה שהוא צריך לקחת מפה)מציגה ע"ג תשריט התב"ע(

 למה לא אנחנו עושים את החישובים, אמרנו להם לעשות? אופירה יוחנן וולק:
ם היא הייתה מבוצעת בפועל, היינו לוקחים מכיוון שההפקעה לא בוצעה בפועל. א הראלה אברהם אוזן:

את ההפקעה מכל אחד מהמגרשים, עושים את המדידות ואז כשהיו באים להוציא היתר בנייה, היה מגרש 
 ללא הפקעה, כאן מדובר בהפקעה שלא מומשה,  האחריות שלהם ע"פ הדין,   לבנות רק על המגרש שלהם.

יום, אנחנו ביקשנו בקשות מסוימות והם עשו מה שהם ממה שמיכל מציגה לנו ה אופירה יוחנן וולק:
רוצים, ואז אנחנו צריכים ללכת למפ"י, אל תקבלו את זה כן תקבלו את זה, למה לא אנחנו עושים את זה 

 ומחייבים אותם?
כל תוכנית שהעירייה מאשרת בה הפקעה, העירייה צריכה לקבל את ההחלטה מתי הראלה אברהם אוזן: 

ההפקעה. ברגע שהתוכנית מאפשרת את ההפקעה, השאלה הבאה זה אגף הנכסים  היא יוצאת לביצוע
מקבל אור ירוק מהתכנון והוא מבצע את ההפקעה וכך הם מחשבים את כל החישובים. ישנם מקרים 

שהעירייה לא מבצעת את ההפקעה הלכה למעשה. מגיע יזם ורוצה לבנות, אנחנו לא אומרים לו תחכה 
ההפקעה . ברגע שהם רוצים לבנות אז כל התהליך הזה עובר אליהם. הסיבה  שנים עד שיבצעו 5בעוד 

שאנחנו נמצאים פה, זה לא רק לביטול תצ"ר, אנחנו נמצאים פה כי יש החלטה של רשות הרישוי  להוציא 
 היתר בנייה בכתובת הזאת, שהוגשה לפני מספר שנים.

מ"ר, מה שזה אומר  624ת של מגרש בשטח אושרה בקשה במגרש הזה לפי חישוב זכויו שמעון ברנשטיין:
לפי התיקון שהיו אמורים לעשות, זה בעצם אמור להקטין להם את קו הבניין הקדמי, בעצם כל החלק 

 הקדמי לכל הקומות הם צריכים להוריד..
זאת אומרת במילים אחרות, אם אתם תחליטו לבטל את התצ"ר המשמעות של  הראלה אברהם אוזן:
ות הרישוי אישרה בקשה לבנייה על המגרש ששטחו לא נכון, תצטרך לבטל את ההחלטה הזאת, שרש

 ההחלטה שלה להוציא את היתר הבנייה, זאת המשמעות האופרטיבית של מה שיהיה פה.
אני מבין שהתצ"ר לא תואם את ההפקעה, בעצם יוצא מצב שהשטח הציבורי קטן והשטח  דורון ספיר:
 הפרטי גדל.

 ן. צריך להתייחס לנושא מפות המדידה שנמסרו בתיק המידע.נכוהראלה אברהם אוזן: 
הייתה גם טעות, בתיק המידע בעצם אושרה ע"י מח' מדידות מפת מדידה למגרש של  שמעון ברנשטיין:

 מ"ר. 6מ"ר, זה בעצם הפרש של  624מ"ר אך נמסר במידע שטח לחישוב זכויות היה שטח  618
 ום את הנפגעים?למה לא שומעים בוועדה הי ליאור שפירא:

 שומעים. נתנו להם זכות  טיעון בעל פה. הראלה אברהם אוזן:
 

 נוכחים לפרוטוקול:
מודד  -נציג בעל הדירות, עדי ורשבסקי, איציק בן אבי  –ב"כ היזם, עו"ד אורי גילת  –עו"ד מורן גור 

 שאג חושן יזם. –ממשרד משאג חושן יזם, אדר' גדעון רוזן, יוסי שינדלר 
 

 . יש לכם זכות טיעון בעניין ולכן הוזמנתם.52ביטול תצ"ר ויצמן  פיר:דורון ס
הגשנו בקשה לשימוע טרם ביטול התצ"ר וכמובן היתר הבנייה בהתאמה, מהטעם הפשוט  עו"ד מורן גור:

אין מקום לביטול המוצע. לא סבורים שנפל פגם שיורד לשורש ההליך,  52אנחנו סבורים בכל הנוגע לויצמן 
סיבות ובהתחשב במצב שאנחנו נמצאים בו שכאמור נחתם הסכם, יש החלטת וועדה, אנחנו בהתחשב בנ

בשלבים מאוד מתקדמים, והנזק יהיה בלתי הפיךהן כספית הן כלכלית, בעלי הזכויות חוזית שמן הסתם 
ההסכם ייפקע ככל ונבטל את כל התהליך הזה. מה שננסה בזמן הקצר שיש לנו להציג את אבני הדרך 

מבחינתנו בטענות מדוע לא נפל פגם, ומדוע הבקשה להיתר לצד התצ"ר כן עולה בקנה אחד עם  לפחות
שאושרה והיא זו שמאפשרת בעצם מרווח של רוחב הדרך  1982-, שהיא דבר החיקוק מ1865תוכנית תא/

כאינדיקטור לאישור החלקה עצמה. בעצם אותו מודד מטעמנו שהציג במסגרת התצ"ר את הקטע של 
( 1865הציג מרווח נכון, ולא חלילה גרם לאי איזון כאמור בתכנון עצמו. )מציג ע"ג תשריט תכנית  ההפקעה

, מגרש 50, סמוך לשצ"פ, כל האירוע התחיל הואיל והמודד של בניין ויצמן 1105מגרש  –המצב המוצע 
צה שתיישרו , הגיש תצ"ר שונה מהתצ"ר שלנו. הרי שהמודד מטעם הוועדה הנכבדה בא ואמר אני רו1248

ס"מ פנימה במסגרת המדידה עצמה. ביחס לתצ"ר שאנחנו הצגנו על קו  63ותיקחו עוד  50קו עם ויצמן 
ס"מ בתצ"ר שלנו. מה שבאנו ואמרנו שצריכים להתייחס לרוזטה של תוכנית  63ההפקעה, תיקחו עוד 

שמגדירות את רוחב  רוזטות 3כאיזשהו מנעד של גמישות כפי שאנחנו יכולים לראות, יש פה  1865תא/
הדרך, וכתוצאה מכך אני יכול לגזור מה קטע ההפקעה הרלוונטי לשטח שלנו. שאנחנו הגשנו טיעון בכתב 

מ' זה בעצם  37-ל 32, כתבנו שהתב"ע מגדירה מרווח בין 24/05/2022במסגרת הבקשה אליכם מיום 
ה מרווח ראוי ועולה בקנה אחד גם מ'  ואנחנו סבורים שז35.92המרווח הרלוונטי אלינו. אנחנו כרגע עם 

. למה זה מאוד חשוב, בסוף כשאתם ניגשים לבטל גם את התצ"ר וגם את הבקשה להיתר 1865עם תב"ע 
בהתאמה, הרי צריכים להוכיח והיינו בדיונים קודמים על הסוגיה הזו, בעצם שיש פה איזושהי פגיעה 

מ', אנחנו בפנים עם 37-ל 32גדירה מרווח בין בתב"ע. אנחנו טוענים שלא נגרמה פגיעה מאחר והרוזטה מ
הציגו תשריט שמגדירה את קטע  50מ', אז אנחנו כן עולים בקנה אחד עם התוכנית. והעובדה שויצמן  35.9

ההפקעה שהוא נוגס יותר מהשטח שלנו לא מעידה בהכרח שיש פה פגיעה בתצ"ר שלנו שמצדיק את 
חלטתכם לאישור הבקשה של חיזוק הבניין. אבל זו אישורכם לביטול התצ"ר ובהתאמה כאמור את ה

הנקודה שהיא מאוד קריטית עבורנו, כי בסוף שאנחנו מסתכלים על כלל הנושאים שמצטברים אחד אחד, 
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גם ההיבט הקנייני, גם הנזיקי, גם ההסתמכות, גם רכיב הזמן שהוא לא בטל בשישים, כל אלו כאחד 
לרבות אישור התצ"ר על מתכונתו. אנחנו קיימנו זום, אני  בהחלט מצדיקים להבנתנו את אישור התהליך

רוצה להודות להראלה אברהם אוזן, הייתה נכונות להקשיב, וגם סיכמנו שהמודדים עצמם יפגשו כדי 
להגיע לאיזשהן הבנות, לצערי הרב הפגישה הזאת לא צלחה ולא התקיימה, ואנחנו בהחלט נרצה לקחת 

 אבן הנגף לביטול כל התהליך.את זה גם לשיח של המודדים וזו 
האם יש הסכמה שיש טעות מדידה ולמעשה אתה אומר שלמרות שיש טעות ניתן לאשר את  ליאור שפירא:

 זה כי זה בגבול הסביר?
אני פניתי למודד, לא נפלה כאן טעות, כי בסוף זה באספקט שלו, אני פשוט במישור עו"ד מורן גור: 

 ימים על סוגיית הטעות..המשפטי, גם אם חלילה אנחנו לא מסכ
אבל זה מעניין, יכול להיות שאם לא נעשתה טעות השלב שלך לא נכנס לתוקף, כי יכול  ליאור שפירא:

 להיות שאם לא נעשה טעות, זה בצדק מגיע לכם ההיתר כפי שהוא. 
 בעצם ביקשנו לא לבטל את התצ"ר. ע"ד מורן גור:

 שבדקתם את זה, האם יש טעות מדידה או אין מדידה?אנחנו יודעים להגיד, אני מניח  ליאור שפירא:
אנחנו אומרים שאין טעות מדידה, חישבנו את השב"צ ממול, הצגנו תצ"ר של אותה שב"צ  עו"ד מורן גור:

שנמצא ממערב אלינו, שטח שלכם, בעצם אנחנו די יישרנו קו אתו, כלומר התצ"ר שם, מתייחס לאותו 
 מקטע. 

 מדויק, זה לא פרשנות. מדידה זה מדעליאור שפירא: 
אנחנו התייחסנו לשב"צ הזה בעניין המרווחים עצמם, אם תאשרו למודד להתייחס לסוגיה  עו"ד מורן גור:

הזאת כי היא מאוד חשובה. בתצ"ר שצירפנו לאותו שב"צ, אנחנו כן מתיישרים עם אותם כללים, עם אותו 
ים להתייחס למקטע הזה כדי להמשיך את קו שאתם עשיתם לאותו שב"צ, אנחנו חושבים שגם אתם צריכ

 ההתרחבות קדימה. 
 האם יש הגדלה של המגרש שלכם על חשבון השטח הציבורי והצרה של המדרכה מול המגרש? דורון ספיר:

 יש שמאי מכריע, האם יש גם מודד מכריע?ליאור שפירא: 
ת שלהם, היא תהיה על במקרה שלהם הפרשנו שמותר לטעות.לפי חוק המדידה יש אחוז מאיר אלואיל: 

ת תב"ע נפחית, לכן אחוז הטעות היה תוספת זכויות מכיוון שזאתגם הציבורי ממול. מגרש החשבון 
לא בטוח שהם צריכים לקבל את הזכויות  ,מוסיפה תוספת זכויות ניכרת. גם אם נזרום איתם על התצ"ר

 האלה. 
 הם סבורים שאין טעות. ליאור שפירא:
 ל ההפקעה ליצור קו רציף של רחוב ולא מזוגזג.המטרה ש מאיר אלואיל:

כל נושא המדידות כמדידות עברו ביקורת של מרכז  אני רוצה להסביר כמה דברים. המודד איציק בן אבי:
תב"עית זה עיריית תל ת מבחינת מדידות ומבחינה תב"עית. מיפוי ישראל והמודד שלהם אישר את התוכני

השאלה של טעות, הנושא הוא , זה מחלקת המדידות. למה עלתה אביב, מדידות זה קורדינטות גבולות
עניין של פרשנות של ההפקעה. אם הייתה הפקעה סימטרית שאנחנו יודעים שרוחב דרך רגילה הולכת 

מקרה מיוחד שההפקעה הולכת בצורה של יש מ'  אז אנחנו יודעים שהפקעה היא סימטרית, פה 15-ל 12-מ
( המקסימום בחלק הדרומי לפי התב"ע 1865מ'. )מציג ע"ג תשריט תכנית  37-מ' ל 32-קונוס של משפך, מ

פה המחלוקת של הפרשנות של התב"ע מ'.  37-ל 32-, בין ה32ס של  מ'ולמעלה בחלק העליון יש נקודת אפ
באה עיריית תל אביב, נת הפרשנות איך רואים את ההפקעה. של ההפקעה, כל אחד בראייה שלו מבחי

מ' ,קו ישר לא מעניין אותי מה קורה 37-ל 32-ניין, אנחנו רוצים הפקעה בקו ישר מאומרת אותי לא מע
. 1בצד השני. אני באתי ואמרתי שיש לנו מעבר לדבר הזה עוד כמה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, 
מבחינה המידע התכנוני, יש פה מגרשים שנתנו להם מגרשי מגורים אחרי הפקעה, והמגרשים האלה לפי 

, מה קורה עם ההפקעה בצד השני, במקרה או לא 2תב"ע נתנו את השטחים של המגרשים, יש פקטור ה
מ' נותן את קו  37-ל 32-זה הולך משכבר עשו את הקונוס הזה.  1979נת במקרה, ישנה הפקעה שנעשתה בש

תלך על ההפקעה. עיריית תל אביב אומרת, מחלקת המדידות אומרת לא מעניין מה עשו שם, אני רוצה ש
. אני נתתי פתרון שהרוחב יהיה נכון שאנחנו נהיה נכונים וגם הצד השני יהיה נכון וזה הפתרון של 0-ה

הסברנו אנליטית ההפקעה, אם אני אשב עם המודד של מחלקת המדידות בעירייה, וגם לבעל המקצוע 
צות את הצד השני, יש פה יש נקודת שבר שפה, כדי לרצות אותנו וכדי לר -כל הסיפור  והעברנו לו את זה.

 מעלות. 2נקודת שבר קטנה שלא רואים אותה, שבר של 
מה שאתה בא ואומר, אתה עשית מצב מראה של קונוס משני הצדדים, גם בצד המזרחי  ליאור שפירא:

וגם בצד המערבי, בעוד עיריית תל אביב, אומרת שלא נעשה סימטריה, בצד המערבי קונוס, בצד המזרחי 
 ישר. 

לא, סליחה גם בצד המערבי יש קונוס וגם בצד המזרחי קונוס, זאת אומרת השיפוע של  בן אבי: איציק
 ההפקעה, נתתי שבר קטן, בגלל שבצד השני כבר הפקיעו. 

 שאלה של יו"ר הוועדה, האם המגרש הציבורי קטן והמגרש הפרטי גדל? ליאור שפירא:
טח הציבורי, יצאתי מהשטח הפרצלציה של השטח בוודאי שלא, זה העניין, לא נגעתי בש איציק בן אבי:

 שכבר הפקיעו.  0-הציבורי מצד המערב, זה נקודת ה
 הוא עשה ניוד, נכון?ליאור שפירא: 
כבר  1979אולי לא הסברתי נכון. חשוב הנקודה הזאת, יש פה חלקה ציבורית גדולה, בשנת  איציק בן אבי:

בקו ישר, אני כדי לוודא שיש את הרוחב של ביצעה את ההפקעה, ויש חלקת הפקעה כבר שהולכת 
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מ', הלכתי לפי ההפקעה שנעשתה בזמנו. אני שומר על צד המערב  37-ל 32-ההפקעה של התב"ע, הפקעה מ
 של ההפקעה, אם אני הולך לשיטתה של עיריית תל אביב, ללכת בקו ישר, יש עודף של הפקעה.

אר שבע, ביקשנו לעכב את הרישום, כי אנחנו אני מבקש שתתייחס לעובדה שפנית למפ"י ב הלל הלמן:
בודקים את זה עוד, ולפי מה שהוצג אתה פנית למפ"י באר שבע, שזה לא המרכז שאנחנו נוהגים בו לרשום, 

 וביצעת רישום בניגוד להנחיות שקיבלת ממחלקת מדידות. 
ו לא משחקים משחקים. אני רוצה להגיד דבר אחד, אנחנו משתפי פעולה עם העיריות, אנחנ איציק בן אבי:

לגופו של עניין, אנחנו בבקרה של תוכניות, זה לא משנה מודד מחוזי בבאר שבע, או מודד מחוזי בצפון, 
המודדים המחוזיים, בגלל שיש עומס במחוז תל אביב, הם מעבירים עומסים לבקרה למודד באר שבע או 

מחליט שאני פותח במרכז בבאר שבע.  מודד צפון. זה שיקולים של המרכז למיפוי ישראל, זה לא שאני
, זה תצ"ר שנעשה רק אחרי שאנחנו 50התצ"ר שהזכיר העורך דין, בהקשר לתצ"ר הדרומי שלנו בויצמן 

 סיימנו את התצ"ר שלנו, הוא היה אמור להתיישר. 
ה ת זאת אתלמרו מים, כאשר יש מחלוקת בנוגע לתצ"ר.פנינו אליך כמה פע, לפי התיעוד אצלנוהלל הלמן: 

באר שבע. הסיטואציה היא לבוא ולדון בנושא שבמחלוקת והלכת ורשמת במחוז התעלמת מהפניות שלנו. 
עירייה אומרת דבר אחד, המודד אומר דבר אחד, יש מחלוקת כרגע, עד שלא הפרשנות של התב"ע, שיש 

ד במצב של לעמו ,גם כתוצאה מזה ,אנחנו נאלציםת הזאת אתה לא יכול לבוא ולרשום. מכריעים במחלוק
 שוקת שבורה.

תוכל לבטל את ההיתר, אם הוא עשה את זה, יש סיכון שיגרום לו זה לא שוקת שבורה.  ליאור שפירא:
 יותר נזק, אבל אי אפשר לבוא אליו בתלונה שהוא רשם בעיר אחרת. 

 ברור הנושא.  הלל הלמן:
מחלקת מיפוי ומדידות ומבקש (  אני מנהל   50)בזום מעלה את מפת המדידה של ויצמן  קאסם סלאלחה:

שלבים, אחד, אישור הוועדה המקומית  2-להתיחס לדברים שנאמרו. התהליך לאישור תצ"ר מתבצע ב
שהתצ"ר תואם תב"ע והשני מפ"י בודק דברים גיאומטריים. מפ"י לא בודק עם ההפקעה התבצעה כראוי 

ביקשנו לעצור את הרישום כי נפלה  או לא, כי הוא סומך על החתימה של הוועדה המקומית. עכשיו אנחנו
טעות בגודל ההפקעה ובצורת ההפקעה, אני לא מסכים לייצר מדרגה או לייצר שבר, כי התב"ע לא 

התכוונה לכך, לא לייצר לא מדרגה ולא שבר וכל פעולה אחרת היא סוטה מהתב"ע, לכן יש להפסיק 
מ' שיורדת  37רך שמתחילה ברוחב לרשום את התצ"ר הזה. הפרשנות שלנו לתב"ע, מדברת על רוחב ד

מ' , הדברים האלה מתבצעים בקווים ישרים ולא בשבר ולא במדרגות. אושר תצ"ר דרומית, 32לרוחב דרך 
אנחנו מחייבים את המודד לעשות קומפילציה, וביקשנו ממנו גם להתייחס לתצ"רים שמתבצעים בכל 

 2.5, שהפקיעה 1266ונה. היה תצ"ר בחלקה האזור על מנת להבטיח שמשני הצדדים רוחב דרך תואמת ונכ
מ', אם אני רוצה להפקיע בחלקה הזאת  2.5מ' ותצ"ר של מה שהראה להם למגרש של מבנה ציבור שגם 

אנחנו מסכימים שהוא עשה עבודה נכונה, רוחב  50אני חייב להמשיך בקו ישר, התצ"ר הזה של ויצמן 
מ' שממשיכה מצפון  2.5מ'. אם אני לוקח הפקעה של  37-צריך להתחיל ב 50הדרך מול המגרש של ויצמן 

ואז המגרש של  1.97-יורד ל 2.43-, מתחיל ב50למערב של הכביש, המודד היה צריך להפקיע במגרש ויצמן 
וירד הדרגתית עד שיסיים את ההפקעה. המודד התעלם מהבקשה  1.97 -צריך להתחיל עם הפקעה מ 52

הוא התעלם במשך תקופה, הוא לא ענה לה בשום צורה, לא חזר שלנו, העברנו לו הרבה בקשות, ואז 
מ' בלי שבר ובלי מדרגות ובחר ללכת בדרך אחרת, וכששאלנו אותו  37להסביר את עמדתו ולהבטיח גם 

בזמן טיעון במשרדה של הראלה, הוא אמר שהיזם ביקש ממנו לא להשיב לנו. זאת לא התנהלות נכונה, לא 
פעם אחר פעם, התב"ע לא מאפשרת לא מדרגה ולא שבר, ולכן אנחנו  מכבדת מודד, מבקשים ממנו

 מבקשים לבטל את התצ"ר.
, אני רוצה להציג כמה דברים במסגרת התוכנית שנעשתה פה, יש פה 52אני היזם של ויצמן  יוסי שינדלר:

 אי התאמות לא רק אצלנו, אלא בכלל בכל הסיפור הזה.
 דידות שלנו?א ישבת עם מחלקת מלמה ל ליאור שפירא:
שנים שאנחנו מתעסקים, כי ידענו  3-היינו בתהליך מאוד מתקדם של התצ"ר, ואחרי קרוב ל יוסי שינדלר:

שאנחנו צודקים במה שאנחנו עושים, לכן גם לא רשמתי את זה אחר כך בטאבו, היו לי כל המסמכים. 
 אנחנו מודעים לזה.

ה עם העירייה וזה ברור, ואתה אומר עכשיו אבל המודד שלך אמר שאתם משתפים פעול ליאור שפירא:
 משהו אחר.

לא אמרתי שלא, אני אחדד את זה, אנחנו ביקשנו פגישה עם המודד, לפני שהיתה פגישה עם  יוסי שינדלר:
 מהנדס העיר ואחרי הפגישה אצל הראלה. ביקשנו את הפגישה הזאת כדי שהמודדים ישבו.

 מה זה קשור.  דורון ספיר:
 ישבו איתם ויסבירו ויראו להם.ש יוסי שינדלר:

 מדובר במשהו שהיה לפני ולא עכשיו. דורון ספיר:
 לגבי מה שהיה לפני המשכנו את התהליך של התצ"ר. יוסי שינדלר:

 חשבתם שאתם צודקים ולא רציתם להיפגש. דורון ספיר:
תוכנית חזרה על  כשיו אני רוצה לחזוראתם צודקים. ע .את התהליך של התצ"רהמשכנו כן,  יוסי שינדלר:

 . 2009מדידה שנערכה. יש בידינו תיק מידע משנת 
אני שואל את זה הרבה פעמים בוועדה, באים אלינו לוועדה לעיתים לא רחוקות תוכניות  ליאור שפירא:

כאשר אין הסכמה בין הצוות המקצועי לבין היזמים,  ואז אני שואל את גורמי המקצוע, בדרך כלל שאין 
באמת אני  .כנראה לא נאשר את התוכנית. הם צריכים ללכת לערר, אני לא מצליח להבין הסכמה בתוכנית,
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שואל אותך, באתי אליהם בטענות, למה זה כדאי ליזמים לא להגיע להסכמות, אולי תשכיל את הוועדה 
 למה זה כדאי ליזמים לא להגיע להסכמות ולהמשיך בהליך שכנראה יגיע לערר.

ים אחרונים, בסוף בדיקות התכן, לא אחרי החלטת וועדה, בחודש אפריל והיינו היינו בשלב יוסי שינדלר:
 בהליך התכנון הסופי, כשפנו אלינו, אמרתי תמשיכו בתהליך הזה, היה סימון של הבדיקה של מפ"י. 

 אם תקבל סירוב ואתה תמשיך לערר אתה תגיע ליעד של תוכניות יותר מהר. ליאור שפירא:
 א.בהחלט ל יוסי שינדלר:

 אני לא מצליח להבין. ליאור שפירא:
יכול ששיקול הדעת שלי היה מוטעה. תעלו את התוכנית ואני אסביר למה אין פה פגיעה  יוסי שינדלר:
 בשום חלקה.
 בבקשה, לא לחזור על דברים שנאמרו. דורון ספיר:

כתב( פה בצד יש את )מציג ע"ג תשריט מפת מדידה שהוכן לצורך הטיעון והוגש עם הטיעון ב יוסי שינדלר:
כל החלקות ששייכות לכל אורך הדרך הזאת, ואנחנו בדקנו חלקה חלקה ומדידה מדידה, השטחים 

שנמצאים בתיקי המידע והזכויות הם זהים למה שיש פה במדידה האחרונה אחרי ההפקעה, המגרש הזה 
ר ההפקעה שנעשתה הוא מ"ר, לאח 665, בפועל הוא היה צריך להיות 50שאתו התחילו כל הבעיות, ויצמן 

 610, אותו כנ"ל לגבי המגרש שלנו, אילו היינו מקבלים את ההפקעה, הוא היה הופך למשהו כמו 634נהיה 
ולא אנחנו הוצאנו אלא אחרים. גם לגבי המגרש הזה היה  2009מ"ר.  ויש לנו תיקי מידע מ 624מ"ר ולא 

 מדידה.הגישו בקשה להיתר ויש תוכנית  1191מ"ר. מגרש 665צריך 
 זה המגרש שיש בית כנסת למטה? ליאור שפירא:
 לא, בית הכנסת הוא בשב"צ, הוא מתחיל מהפינה של רחוב לא זוכר איזה רחוב זה. יוסי שינדלר:

 לדעתי אתה טועה, במה שאתה אומר. אמרתי לך שזה בית הכנסת. ליאור שפירא:
הזה מול המגרשים שלנו ומול מגרשי התצ"ר שנרשם, הוא בעצם תצ"ר שנרשם לאורך כל  יוסי שינדלר:

השצ"פ האלה. המגרש הזה עבר תוכנית מדידה, כשאנחנו עושים את הקו שלנו, אנחנו מקבלים הפקעה של 
מ"ר, הקו הזה עוד מתרחק, רוחב הדרך מתרחב ולא נעשה קטן  73מ"ר, אצלו במדידה ההפקעה היא  68

, כל המדידות אחרי 56גדולים וגם ברחוב ויצמן יותר. אנחנו לא הקטנו את קו הדרך, כל המגרשים גם ה
ההפקעה כתוצאה מקו התצ"ר ממול, זהים לתיקי המידע ולדפי המידע של הזכויות, אין אף אחד שנגרע 
ממנו, לא הרחבנו את המגרש שלנו ולא הקטנו את המגרש שלנו. אם מסתכלים על התב"ע עצמה, נרשם 

 שם בפירוש, כל החתכים, הוא לא קבוע. בפירוש, מטרת התב"ע היא הרחבת הדרך, נאמר
האם אתה מבין שהאחריות של הוועדה המקומית היא לא רק לרוחב של הדרך מול מגרש  הלל הלמן:

 והמגרש שמולו אלא לכל אורך הרחוב, האם אתה מבין שאנחנו חייבים לבצע את ההפקעה בקווים ישרים?
פיה החתכים על גבי התסריט הם הצעה משוערת, אני קורא מהתב"ע במפורש בסוף, הערה ל יוסי שינדלר:

 לא אומרים בשום מקום שזה הולך קו ישר או לא קו ישר, למרות שזה נעשה פה בקו ישר לכל אורך הדרך.
אני לא מסכים, יש הבדל בין החתכים, אכן רשום בתקנון של התב"ע שהחתכים הם  קאסם סלאלחה:

התב"ע בצורה חד משמעית לא דיברה על מדרגות ולא על להתרשמות ולהבנה כללית, לבין צורת ההפקעה, 
 קווי שבר, אלא על ההפקעה בקווים ישרים.

 אין אצלנו קו שבר. יוסי שינדלר:
 ההפקעה שלכם מייצר קו שבר. קאסם סלאלחה:

אני אסביר בדיוק איפה קו השבר, הוא נוצר מסיבה אחת פשוטה. אנחנו נמצאים באותם  יוסי שינדלר:
 ם להיות.מידות שצריכי

 הפגישה הזאת הייתה אמורה להיות עם אנשי המקצוע. ענת בן הלוי יליזרוב:
יש מחלוקת לגבי הפרשנות של התוכנית, העמדה העקרונית שלנו שהתצ"ר היא תקינה  עו"ד מורן גור:

כאשר היא מייצרת מרווח שתואם לחלוטין, והתסריט לצד לתקנון גם בבקשה שלנו, יש מנעד, מאחר 
צמן אינו ישר הוא מעט בזווית ולכן דרוש כאן שיקול הדעת זה לצד תיקי המידע עולה בקנה אחד ורחוב וי

גם עם התצ"ר, אם יש איזו מחלוקת בין המודדים שאפשר לפתור, אני חושב שחברי הוועדה העלו פה טענה 
 שהיא נכונה, מעין מודד מוסכם או גורם שבאמת נזקק את זה שלא ייגרם נזק אם הכל יבוטל.

 
 דיון פנימי:

אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד שלא נאמר עד עכשיו, שהוא גם הקשה עלינו בהליך מאיר אלואיל: 
נמצא כי בתיקי המידע שנמסרו  בשנים  – 9הבדיקה וכל ההתנהלות שהיא די חריגה, אני מקריא מסעיף 

 650הפקעה )במקור  מ"ר לאחר 618אושרה מפת מדידה ונמסר שטח לחישוב זכויות של  2017-ו 2016
, אשר קדם להגשת הבקשה להיתר, אושרה מפת מדידה למגרש של 2019מ"ר(, בעוד שתיק המידע משנת 

בעצם מפת המדידה  מ"ר. 624מ"ר אולם בתיק המידע נמסר בנתוני המגרש שטח לחישוב זכויות של  618
ידה. התנהלות לא שאושרה בתיק המידע והמפה שהוגשה עם הבקשה להיתר, היא לא אותה מפת מד

 תקינה.
 מ"ר? 624החישוב של הזכויות שלהם היא  דורון ספיר:

 רגע ולא ראו את זה? ענת בן הלוי יליזרוב:
 ס"מ אחורה בקו בניין קדמי כפול כל הקומות. 50מ"ר בקרקע ,מדובר על נסיגה  6 שמעון ברנשטיין:

 לא ראיתם את זה בזמן אמת? מלי פולישוק:
וץ מהסיפור של התצ"ר יש פה סיפור נוסף, שאת מפת המדידה שהוגשה לתיק ח הראלה אברהם אוזן:

המידע ואושרה ע"י מחלקת מדידות היה צריך להגיש בבקשה להיתר והיא לא הוגשה. היזם התחיל לומר, 
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בלי קשר לסוגיית התצ"ר וכל האירוע הזה, יש עוד אירוע שהיזם התחיל לדבר עליו, הוא בא ואמר אני 
מ"ר,  624המידע שקיבלתי בתיק המידע. אנחנו יודעים שבתיק המידע שטח המגרש היה  עבדתי גם לפי

עם  2019מ"ר. באמת היה תיק מידע רלוונטי לבקשה הזאת מ 618אבל מפת המדידה היתה למגרש בשטח 
שטח יותר גדול, אבל מפת המדידה שהוגשה בבקשה לאותו תיק מידע היא היתה מפת מדידה נכונה עם 

יותר קטן, אז מה שהם עשו במקום להגיש מפת מדידה לבקשה להיתר שתואמת למפת שטח מגרש 
ב', הם שמו מפת מדידה אחרת. ישבנו איתם בישיבות פנימיות כדי להבין -המדידה שאושרה במידע שזה א'

 את האירוע, עוד ישיבה אחת במשך כשעתיים, אחרי ישיבה פנימית, ואחר כך ישיבה עם מהנדס העיר.
שאלנו אותם, הם טוענים שהם שינו את מפת המדידה בעקבות זה שהם אישרו את  לחה:קאסם סלא

התצ"ר. מה שקובע זה התצ"ר, כאילו הם שינו את מפת המדידה. בואו נבדיל בין שני דברים, בין שטח 
שאני מחשב בחלקה לבין שטח של זכויות במגרש, לא תמיד הדברים צריכים להיות תואמים, מה שקובע 

נחנו עושים את ההפקעה מה שקובע זה השטח המתואם, אגב יש תמיד שטח רשום ויש שטח אחרי שא
מחושב, למי ששאל לגבי המדידות זה מדע מדויק, תמיד יש סטיות במדידות, מה שקובע זה השטח 

מ"ר, אני אין לי מושג למה תיק המידע  618מ"ר ובמפת המדידה צוין  624הרשום. למה בתיק המידע ניתן 
מ"ר, אני לא זוכר שיש שטח למגרשים האלה בתב"ע, לא ברור מאיפה נפל, יכול להיות שזה היה  624נרשם 

 שלנו זה נובע מטעות. GISרשום ב
 אז השאלה של מי הטעות? מלי פולישוק:

 מ"ר. 624שלנו הטעות, אנחנו רשמנו בתיק המידע  קאסם סלאלחה:
ולחץ ולכן בנושאים כאלה אחרי שצריך לעשות  רק להזכיר שתיק מידע זה הליך מוגבל בזמן הלל הלמן:

רישום מחדש של החלקות כאשר יש הפקעות, נקבע בדיוק לעניין הזה, יש את התחנה של התצ"ר להגיש 
את המסמכים ולבדוק את הדברים לעומק. נקבע תחנה של התצ"ר ולאחר מכן כל מה ששמעתם. אנחנו 

שא של רישוי עצמי, העולם הזה מבוסס לייעל את נמצאים היום בעולם שאני מזכיר שברגע יש את הנו
ההליכים ברישוי צריך אימון ושיתוף פעולה, להגיש מדידה שונה מהמדידה שאושרה בתיק המידע זה 

 אירוע חריג ביותר.
 אמרת להם שיש טעות בתיק המידע. שמעון ברנשטיין:

לא כתוב בו זכויות בנייה זאת בתיק המידע היתה להם סתירה. היה להם תיק מידע,  הראלה אברהם אוזן:
 תוכנית נפחית, הייתה להם מפת מדידה שעברה פה אישור במחלקת מדידות עם מספר אחר.

 כיזם אתה לוקח את המספר הגדול. מלי פולישוק:
 : תיק מידע הוא לא תב"ע.הלל הלמן

 האם יש פה דרך להגיע לפשרות מבלי לבטל את הכל. מלי פולישוק:
 יש גם אנשים הגונים במדינת ישראל. אופירה יוחנן וולק:

 צריך להכניס אותם או לא? דורון ספיר:
 אני חושבת שכן. הראלה אברהם אוזן:

 אז תכניסו אותם, שאלה קצרה ותשובה קצרה. דורון ספיר:
 
 

 אחרי דיון פנימי המבקשים נכנסו לדיון:
 יש לנו שאלה אחת קצרה ותשובה קצרה.דורון ספיר: 

התחלנו פה לקיים שיחה ובעצם יש נקודה אחת שהיזם התחיל לדבר עליה והוא לא  הראלה אברהם אוזן:
מ"ר, מפת  624המשיך אותה, זה הנושא של תיקי מידע. המידע שנמסר במגרש שטח לחישוב זכויות 

מ"ר מפת המדידה שהוגשה לבקשה להיתר ונבדקה על ידי הרשות הרישוי, היא   618מדידה שדיברה על 
שלא תאמה את מפת המדידה שאושרה מחלקת המדידות במסגרת התיק  624של היתה מפת מדידה 

 המידע, רצינו את ההתייחסות שלכם לזה, איך החלפתם מפות מדידה, למה החלפתם?
אני חושב שזאת שאלה עובדתית יותר. אני חושב שיוסי יענה בצורה יותר מדויקת. אני עו"ד מורן גור: 

 ידע. חושב שהם התאימו את עצמם לתיק המ
אני חייב להתייחס לעניין העקרוני, כל מודד עושה מה שהוא רוצה, יש פה תהליכים  איציק בן אבי מודד:

 מול עיריית תל אביב, של מפות מדידה, בקרה, אישורים, תיקונים, חזרה אחר כך תצ"ר.
 למה החלפתם מפת מדידה? ליאור שפירא:
 אנחנו לא החלפנו מפת מדידה. איציק בן אבי:

 תודה רבה. חברי הוועדה יש לכם מה לומר כאן. ן ספיר:דורו
 

 :דיון פנימי
 ברגע שאומר היזם, אני יודע שהייתי צריך לדבר אתך, ברור לי שאולי שגיתי. ליאור שפירא:

הוא אומר שהם לא שעו לפניות של העירייה ונציגי המדידות. יש לכם הערות ו/או שינויים  דורון ספיר:
ס"מ  62, יוצר הרחבה של 1865וות דעת לבטל את התצ"ר שאינו תואם את תוכנית לחוות הדעת? יש פה ח

 המגדילה את המגרש על חשבון השטח הציבורי ומצרה את המדרכה מול המגרש.
אני מזכיר שהחוות הדעת לביטול התצ"ר היא מקדימה את התהליך שיבוא אחריו, של ביטול  הלל הלמן:

 החלטת רשות רישוי בבקשה להיתר.
 קיימת כבר החלטת רשות רישוי לאשר את היתר הבנייה, צריך לנמק. אלה אברהם אוזן:הר
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 צריך לומר את ההתרשמות שלנו. אופירה יוחנן וולק:
אגב, אם אני הייתי מציג את הנושא מטעמם, הייתי מציג את הדברים אחרת. אני חושב  ליאור שפירא:

נה ותואמת, אם אני הייתי מציג את העניין שהם שגו בקטע שהם אמרו שמפת המדידה שלהם היא נכו
שלמרות שיש סטייה בין המפה ובין המצב בשטח, עדיין תכנונית אין פגיעה, זה לנהל את הדיון סביב 

 העניין הזהשאין קטסטרופה כזאת גדולה בשלב כל כך מתקדם ועל זה הייתי עורך את הדיון.
 אומר שזה חייב להיות. האם כל ההפקעות הן תמיד ישרות? הצוות מלי פולישוק:

ההפקעה הזאת היא הפקעה לתחום דרך והיא קו ישר זה חד משמעי, אין פה שום דרך לפרש  הלל הלמן:
 את זה אחרת, אנחנו לא מתכננים את העיר במדרגות. 

 

 :28.12.22מיום  0022-22-2החלטת ועדת משנה 

נה להן ע"י הגורמים המקצועיים המודד מטעמם והמעטענות נציגי בעלי העניין בקרקע, לאחר שמיעת 
במינהל הנדסה, בנושא התצ"ר והפער בין מפת המדידה שאושרה במסגרת תיק המידע לבין מפת 

חלקה  6213בגוש  704/2021לבטל את תצ"ר המדידה שהוגשה לבקשה להיתר, הוועדה מחליטה כי יש 
ר הרחבה במקטע הרלוונטי , באופן היוצ1865שכן  התצ"ר אינו תואם להפקעה הנדרשת בתכנית  1105

ס"מ המגדילה את המגרש על חשבון השטח הציבורי ומצרה את   62שאינה רציפה וכוללת מגרעת של 
 המדרכה מול המגרש.


