
 

 

 כ"ה טבת תשפ"ג
 2023ינואר  18

 פרוטוקול

ועדת משנה לתכנון 
 ובניה

 09:00שעה:  11/01/2023תאריך:  2-23-0001ישיבה: 
 יפו –ב תל אבי 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:20הישיבה נפתחה בשעה: 

יו"ר הוועדה המקומית, רועי אלקבץ, איה נורי, ענת בן לוי יליזרוב. -דורון ספירבנוכחות החברים: 
 .6, אברבנל 49, הבשם 3מוטי רייף נכח בדיון בבקשות: גדעון 

 
 באמצעות חיבור מרחוק גם הדיון התקיים

 

 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  מאשרת את פרוטוקולהועדה 
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 1 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 9חיל המשמר  0947-009 22-1506 1
 5 38 בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א 15למדן יצחק  2124-015 21-1191 2
 11 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 7אשכנזי  0838-007 22-1466 3
 16 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית 7אלמונית  0426-007 22-1354 4
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  1טרומפלדור  0084-001 22-1418 5

 קרקע(
20 

 26 38ספת בניה לפי תמ"א תוספות בניה/תו 72מזא"ה  0014-072 22-1904 6
 32 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  2סירקין  0026-013 22-1197 7
 34 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  213בן יהודה  0025-213 22-1126 8
 38 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  14מיכה  0245-014 22-1182 9

 41 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד 3גדעון  0189-033 22-1828 10
 44 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  52ויצמן  0472-052 20-1485 11
 47 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  11בלוך דוד  0544-011 22-1709 12
 52 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  259דיזנגוף  0187-259 22-1291 13
 57 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 15רמב"ם  0015-015 21-1443 14
 61 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  147בן יהודה  0025-147 21-0686 15
 64 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 23המערכה  1077-021 22-1263 16
 67 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 49בושם  4150-045 22-1155 17
 73 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  5פרזון  1029-005 22-1344 18
 77 מ'( 29בניה חדשה/בניין רב קומות )מעל  12אליעז רפאל  0744-092 22-1421 19
 81 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  8גדיש  3714-008 22-1435 20
 85 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה א4מונאש  0646-004 22-1368 21
 87 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 52היסמין  0763-050 22-1449 22
 90 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים 29בובר שלמה  1013-029 22-1543 23
 92 בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבהתוספות  40שקד  3707-040 22-1240 24
 94 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 6גבולות  0484-006 22-1320 25
 97 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 25ושינגטון  3558-025 22-1387 26
 99 חריותקומות מס Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  6אברבנאל  3374-006 22-1343 27
 



 

 

 כ"ה טבת תשפ"ג
 2023ינואר  18

 פרוטוקול

 09:00שעה:  11/01/2023תאריך:  2-23-0001ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 –ב תל אבי 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו
 

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

 המשנה לתכנון ובניה
לא נכח בדיון בבקשות גדעון 

 6, אברבנל 49, הבשם 3
מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 

 יו"ר מועצת העיר
 ע"י מ"מ מאיה נורי

  חבר מועצה בץרועי אלק 
 לוי יליזרוב-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:

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  ברת מועצהח אופירה יוחנן וולק 
  סגן ראש העיריה 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 
  מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה ד כהןטל בן דו 
  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 
  וןנציגת מינהל התכנ אדר' בתיה מלול 
  נציג רשות העתיקות דייגו ברקן 
    

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

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  שוי בניהמנהל מחלקת רי אדר' מאיר אלואיל 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' פרידה פיירשטיין 
  מהנדסת רישוי בכירה אלנה דוידזון 
  מהנדס רישוי בכיר אדר' שמעון ברנשטיין 
  מהנדס רישוי בכיר אינג' מאיר טטרו 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' יבגניה פלוטקין 
  מזכיר ועדת בניין עיר עו"ד פרדי בן צור 
    
  מנהל הרשות לאיכות הסביבה משה בלסנהיים עדרו:נ
  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'   22-1506  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 9המשמר  חיל

 
 

 36חלקה:    6628 גוש:  22-1506 בקשה מספר: 
 אפקה שכונה: 11/09/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0947-009 תיק בניין:
 מ"ר 506 שטח: 202200037 בקשת מידע:

   27/02/2022 תא' מסירת מידע:

 
 אלמוגי סנדי מבקש הבקשה:

 6937262יפו  -, תל אביב  43המחתרות רופא 
 אלמוגי גיורא 

 6937262יפו  -, תל אביב  43רופא המחתרות 
 

 ויזר שרון זלדה עורך הבקשה:
 6971049יפו  -, תל אביב  33הברזל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, 
 

 , 2בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חנויות: 
 

 על הגג: חדרי יציאה, 
 

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

 40, גודל: 75.00פח )מ"ק(: בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חצר אחורית, נ
 
 
 

  (מוסקוביץנעמי חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

עם חדר יציאה לגג ,  קומות 2להריסת כל בניה קיימת על המגרש והקמת בנין חדש למגורים בן לאשר את הבקשה 
 קרקעי במרווח האחורי , -קוטג'  ובנית בריכת שחיה לא מקורה עם חדר מכונות תת–מעל מרתף  עבור יח"ד אחת 

 
 כולל ההקלות הבאות:

המרת שטח שירות   2.5%המותרים לפי התב"ע )כולל  35%מ"ר( מעבר ל  30.36משטח המגרש  )  %6תוספת  .1
 לשטח עיקרי( ;

 מ' המותרים  בהתאם לתקנות החוק; 1.50מ' לעומת  1.80בגבול המגרש הצדדי הדרומי  עד  דר הגבהת ג  .2

מ'  ומעליו גדר קלה  1.30) כוללת בנית קיר תומך בגובה של מ' 2.30האחורי המערבי עד הגבהת גדר  בגבול המגרש  .3
 מ' המותרים  בהתאם לתקנות החוק; 1.50לעומת מ' (  1.0בגובה של כ

 מ' בחזית הצדדית הצפונית  1.20חדר יציאה לגג ללא נסיגה של  בנית .4

 מ' המותרים ;  1.20מ' ממעקה בחזית האחורית המערבית לעומת  0.50בנית חדר יציאה לגג בנסיגה של  .5
 

 בכפוף לכל דין , תאום תכנון ובתנאים הבאים :
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר



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

 2עמ'   22-1506  

 

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

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

 )ד( לחוק;145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  .3

 ;עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה .4
 

 ים בהיתרתנא
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
סגירת חללים העוברים בין הקומות וקירוי מרפסת טכני בקומה שניה מהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא  . 2

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

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

 ₪. 2716.80תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
תקה יועתק למיקום אחר במגרש, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול בעצים המלווה את העץ המיועד להע . 5

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

 תנאים להתחלת עבודות
הרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצ . 1

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

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

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

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

 המפורסמים באתר האינטרנט העירוני. בהתאם למפרטים העירוניים
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם חדר יציאה לגג ,  2שה להריסת כל בניה קיימת על המגרש והקמת בנין חדש למגורים בן לאשר את הבק

 קרקעי במרווח האחורי , -קוטג'  ובנית בריכת שחיה לא מקורה עם חדר מכונות תת–מעל מרתף  עבור יח"ד אחת 
 

 כולל ההקלות הבאות:
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המרת שטח שירות   2.5%רים לפי התב"ע )כולל המות 35%מ"ר( מעבר ל  30.36משטח המגרש  )  %6תוספת  .1
 לשטח עיקרי( ;

 מ' המותרים  בהתאם לתקנות החוק; 1.50מ' לעומת  1.80הגבהת גדר  בגבול המגרש הצדדי הדרומי  עד   .2

מ'  ומעליו גדר קלה  1.30מ' ) כוללת בנית קיר תומך בגובה של 2.30הגבהת גדר  בגבול המגרש האחורי המערבי עד  .3
 מ' המותרים  בהתאם לתקנות החוק; 1.50מ' ( לעומת  1.0ובה של כבג

 מ' בחזית הצדדית הצפונית  1.20בנית חדר יציאה לגג ללא נסיגה של  .4

 מ' המותרים ;  1.20מ' ממעקה בחזית האחורית המערבית לעומת  0.50בנית חדר יציאה לגג בנסיגה של  .5
 

 ים :בכפוף לכל דין , תאום תכנון ובתנאים הבא
 

 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

 כו שינויים מרחביים;נער    
 )ד( לחוק;145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף .3
 ;עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה. 4

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
הקומות וקירוי מרפסת טכני בקומה שניה מהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא סגירת חללים העוברים בין  . 2

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

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

 ₪. 2716.80תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
העץ המיועד להעתקה יועתק למיקום אחר במגרש, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול בעצים המלווה את  . 5

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

 ים להתחלת עבודותתנא
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 1

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

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

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 נאים לתעודת גמרת
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
פול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טי . 2

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

 דה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועהערה: 
 

 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 
 15ן יצחק למד

 
 

 939חלקה:    6625 גוש:  21-1191 בקשה מספר: 
 'נאות אפקה ב שכונה: 02/09/2021 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 2124-015 תיק בניין:
 מ"ר 1004 שטח: 202000414 בקשת מידע:

   07/04/2020 תא' מסירת מידע:

 
 חברה לבניה בע"מ אשדר מבקש הבקשה:

 6706206יפו  -, תל אביב  53אלון יגאל 
 

 ינקוביץ יואש עורך הבקשה:
 0יפו  -, תל אביב  26חומה ומגדל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 2076.18, שטח הריסה )מ"ר(: 6מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 ספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניון, במרתפים: מ
 

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

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

 על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, חדר מכונות מיזוג אויר, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: גנרטור, 
 

, גדר בגבולות מגרש 41מטר, כמות מקומות חניה:  1.1ה, שטחים מרוצפים, אחר: גדר בגבולות מגרש בגובה בחצר: גינ
 , 1.5בגובה )מטר(: 

 
קומות כולל קומת  9יח"ד. במקומו יבנה בניין בן  16קומות מגורים על עמודים, הכולל  4פירוט נוסף: הריסת מבנה בן 

יח"ד, לובאים ומערכות, חדר אשפה וכניסה לחניון  3קומת הקרקע מתוכננות מרתפי חניה. ב 3יח"ד, עד  29-הקרקע, כ
משטח הקומה  65%קומות בין קווי הבניין. קומת גג חלקית המהווה  7קונבנציונלי באמצעות מיסעה מכיוון מערב. 

הוספת צובר  ., העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות1מרתפי חניה ושטחי ע' 2שתחתיה. מתחת למפלס הקרקע יהיו 
 גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 
 התנגדויות:

 נימוקים שם וכתובת

רחוב  אגולסקי אריה  .1
, 32אלרואי דוד 

 4600796 הרצליה
 

 התנגדות לתוספת קומות .2

 התנגדות להגדלת צפיפות. .3

 התנגדות להחדרת עוגנים. .4

 התנגדות להבלטת מרפסות. .5

 התנגדות לביטול דירוג והקמת גדרות מעל המותר. .6

 מבקשים שיזמנו אותנו לדיון בהתנגדויות. .7

רחוב רש"י . כהן מיכל 2
יפו  -א, תל אביב 44

 11ה תת חלק 6326552
 בבניין הנדון

 מתנגדת אלא 38/2 תמ׳׳א ובנייה הריסה לביצוע מתנגדת לא אני כי להבהיר לי חשוב
 בגני לרבות בסביבהשתיבנה,  שלי החדשה בדירהפגיעה:  בו שיש לתכנון נקודתי באופן

תל  ב׳ אפקה בנאות יצחק למדן ברחוב הקיימים התנועה בהסדרי הרגל, הולכי הילדים, 
 אוויר זיהום מהקיים, קיצוני באופן ובטון אספלט לכביש מירוק הנוף לשינויאביב, 

 .ורעש

 על כן אני מתנגדת לכל ההקלות המבוקשות.  .1
 מבקשת שיזמנו אותי לדיון בהתנגדויות.  .2

רחוב אלתרמן  . נוי עופר3
 יפו-, תל אביב7נתן 

 מתנגד לתוספת קומות  .1

 -נה )כל אישור של בקשה להקלה מסוג זה קיים חשש ליצירת תקדים בשכו  .2
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 נימוקים שם וכתובת

 מהווה תקדים. 6941507

 
 התייחסות להתנגדויות: 

לא ניתן לקבל את ההתנגדויות כפי שהוגשו שכן מדובר בבקשה אשר עברה הליך תיאום תכנון מול צוות הרישוי והתכנון 
נבחנו קווי הבניין תוך הקפדה על התאמת המרחב הציבורי למדיניות העיר ולהנחיות מרחביות. במהלך התיאום 

המותרים במטרה ליצור בניין מרווח. בתמורה לנ"ל הומלץ לעלות את גובה הבניין בקומה. הנ"ל היה הצעה של צוות 
התכנון ותואם את הראייה התכנונית של העריה לחשיבות המרחב הציבורי ומרווח בין מבנים. כל הקלה נבחנת לגופה 

 יוביל להקלות בכל הרחוב.  ואין זה אומר שאישור הקלה במגרש הנדון
 לנושא מתנגדת דיירת בבניין, מדובר בטיעונים קניינים והעריה אינה מתערבת בנושאים קנייניים.  

 
. לדחות את ההתנגדויות במלואןבהתאם למפורט לעיל, 

 
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנני: )ע"י לדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 
קומות מעל קומת עמודים  4לאשר את הבקשה להריסה של בניין קיים בן  , מומלץןתכנוהצוות בהמשך לחוות דעת  .1

קומות וקומת גג חלקית מעל קומת  7בן  38יח"ד( , והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 16מפולשת ומקלט במרתף ) 
 קומות סה"כ(. 8.65יח"ד  ) 29קומות מרתף  עם עוגנים לכל הכיוונים עבור  2קרקע ו 

 
 הבאות:כולל ההקלות 

בשכונה ולאפשר הקמת  38קומות המותרות  מכוח תב"ע ומדיניות תמ"א  7.65עבור תוספת קומה מעבר ל  א.
  קומות  שכן הנ"ל .ב. 8.65בניין בן 

 מ'. 4.00מקו בניין של  40%מ' המהווים  1.60הבלטת המרפסות לחזית אחורית לכיוון שצ"פ בשיעור של  ג.
 מ'. 5.00מקו בניין של  40%מ' המהווים  2.00לרחוב למדן יצחק בשיעור של  הבלטת המרפסות לחזית קדמית ד.
 מ' לצורך הקמת יח"ד בקומה. 3.50ל  1740מ' המותרים ע"פ תב"ע  2.30הגבהת קומת העמודים מ  ה.
 מ' המותרים; 1.50מ' במקום  2.00הקמת גדר בגבול מגרש אחורי בגובה  ו.
 מ' המותרים; 1.50מ' במקום  2.00בגובה הקמת גדר בגבול מגרש צידי מזרחי  ז.
 מ' בגובל מגרש צידי מערבי כתוצאה מטופוגרפיה. 1.50מ' במקום  2.90הקמת גדר בגובה  ח.
 

 
 המפורטים בהמשך;בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים  

 
שתתפות בקרן חנייה מכוח תמ"א ה -מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן  4לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים. 500אשר בו וברצועה ברוחב  1מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס'  38

שכן בהתאם למפורט בחוות דעת צוות התכנון, נמצא שקיימת הצדקה לסטייה לדחות את ההתנגדויות שהוגשו  .3
ציבורי המרחב הדוקדקת של השפעת הבניין על השכונה בדגש לממשק עם לאחר בחינה מממדיניות הוועדה שכן 

אשר מדברת על העצמת בניה בשכונה, נמצא כי יש הצדקה  5500ובהתאם לתוכנית המקודמת ת.א  ומבנים גובלים
תנגדות של בעלת ה. קיימת חוות דעת צוות תכנון ולא ניתן לקבל את ההתנגדויות. לנושא הלהקלות המבוקשות

לא ניתן לקבל את  לאור האמור,ות בבניין, מדובר בטיעונים קניינים ואין הוועדה מתערבת בנושאים קניינים. הזכוי
.ההתנגדות

 
 תנאים למתן היתר

 עבור שטחים משותפים ואי סגירת מרפסות בולטות ומקורות. 27הגשת תקנה  . 1
התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה( אם אישור/ . 2

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

 נערכו שינויים מרחביים;
 כן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(;עמידת הבקשה להיתר בהוראות ת . 4
 תשלום אגרות והיטלים; . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 . 38ל ידי השתתפות בקרן חניה מכוח תמ"א ע -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 4פתרון חלופי להסדר  . 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. 
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 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 24,718ינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה י . 4
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 5

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -` )במידת הצורך( לשלב ב . 1
 יש להציג תיאום הנדסי עוגנים מאושר ובתוקף. . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי  444, 443, 441, 439, 437אושרה כריתה של עצים  . 4

 הזכויות שבשטחם נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:
 . רישיון כריתה לעץ1
 כתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.. אסמ2

 
 

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

 העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות שימור העצים ו/או העתקת
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
על בעל ההיתר להגיש  -)אסורה חניה בתוך השטח המסומן( ע"י רשות תמרור באגף התנועה  820אישור תמרור  . 4

קומת קרקע הכוללת הסדרי תנועה, וזאת לפחות תשעה חודשים לפני  גמר הבניה, למכון הרישוי העירוני תכנית 
וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את החומר בזמן לאישור רשות התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון 

 הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.
 התקנת מערכת רמזורים בחניון. . 5
 ביצוע משולש ראות בגדר יציאה מהחניון בהתאם לדרישת אגף התנועה)סוזן צדיק(. . 6
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 
 
 

 תנאים למתן היתר
 לטות ומקורות.עבור שטחים משותפים ואי סגירת מרפסות בו 27הגשת תקנה  . 1
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה( אם  . 2

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

 נערכו שינויים מרחביים;
 ידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(;עמ . 4
 תשלום אגרות והיטלים; . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 . 38על ידי השתתפות בקרן חניה מכוח תמ"א  -סרים למילוי דרישת התקןמקומות חניה הח 4פתרון חלופי להסדר  . 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.

 ₪. 24,718ת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמור . 4
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 5

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 1
 יש להציג תיאום הנדסי עוגנים מאושר ובתוקף. . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesני בקישור: העירו
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במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי  444, 443, 441, 439, 437אושרה כריתה של עצים  . 4
 הזכויות שבשטחם נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:

 לעץ . רישיון כריתה1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2

 
 

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

 ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות שימור העצים
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
על בעל ההיתר להגיש  -)אסורה חניה בתוך השטח המסומן( ע"י רשות תמרור באגף התנועה  820אישור תמרור  . 4

רוני תכנית קומת קרקע הכוללת הסדרי תנועה, וזאת לפחות תשעה חודשים לפני  גמר הבניה, למכון הרישוי העי
וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את החומר בזמן לאישור רשות התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון 

 הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.
 בחניון. התקנת מערכת רמזורים . 5
 ביצוע משולש ראות בגדר יציאה מהחניון בהתאם לדרישת אגף התנועה)סוזן צדיק(. . 6
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

אליכם ולציין במפורט שיש פה סטייה ממדיניות הוועדה לנושא קוי  ועדת ערר ביקשה מאיתנו לחזור אלון טל חנני:
הבניין ולנושא הגובה. צוין בדרפט שעברנו פה תהליך של תיאום תכנון ובעצם הסברנו לוועדת הערר שהמדיניות שאנחנו 

תיאום  כותבים לשכונה, מתייחסת לכל השכונה.  לפעמים יש מקרים יוצאי דופן בהם אנחנו מקיימים תהליכים של
תכנון ובהם אנחנו מוצאים לנכון שיש מקום לסטות מהמדיניות. במקרה זה, התקיימו פגישות וישיבות ייעוץ רבות. 

הסברנו את זה גם לחברי וועדת הערר. הדבר שבאמת הפריע להם זה שלא ציינו במפורש בדרפט שזה סטייה מהמדיניות 
ים שיש הצדקה לסטייה בקוי הבניין ולנושא הקומות. בעצם מדובר ולכן אנחנו מחזירים לדיון להסביר מדוע אנחנו חושב

בבניין שבדופן המערבית שלו ובדופן הצפונית הוא גובל בשצ"פ מאוד גדול. מצד שני, לפי התוכנית שחלה הוא מתקרב 
ניינים ולתת מאוד לבניין בצד המערבי שלו. חשבנו שנכון יותר למרכז את הבניין באמצע, ליצור מרחק יותר גדול בין הב

בעצם מדברת על  5500צורה איכותית לבניין. בנוסף, לנושא גובה הבניין, אנחנו ממליצים על תוספת קומה. תוכנית 
 העצמה. השכונה הזאת הוא מוקפת בבניינים גבוהים ואנחנו מעודדים בשכונה את העצמת הבנייה לגובה הנוסף.

חוות הדעת לפי המבוקש. בנוסף, הבנתי שהייתה הסרת התנגדות, אנחנו נתקן את התיקונים. מאשרים את  דורון ספיר:
 המתנגדת שהגישה את הערר, הסירה את התנגדותה.

 
 
 
 

 2: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים  4לאשר את הבקשה להריסה של בניין קיים בן , תכנוןהצוות בהמשך לחוות דעת  .1

קומות וקומת גג חלקית מעל קומת  7בן  38יח"ד( , והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 16מפולשת ומקלט במרתף ) 
 קומות סה"כ(. 8.65"ד  )יח 29קומות מרתף  עם עוגנים לכל הכיוונים עבור  2קרקע ו 

 
 כולל ההקלות הבאות:

בשכונה ולאפשר הקמת  38קומות המותרות  מכוח תב"ע ומדיניות תמ"א  7.65עבור תוספת קומה מעבר ל  א.
  קומות  שכן הנ"ל .ב. 8.65בניין בן 

 מ'. 4.00מקו בניין של  40%מ' המהווים  1.60הבלטת המרפסות לחזית אחורית לכיוון שצ"פ בשיעור של  ג.
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 מ'. 5.00מקו בניין של  40%מ' המהווים  2.00הבלטת המרפסות לחזית קדמית לרחוב למדן יצחק בשיעור של  ד.
 מ' לצורך הקמת יח"ד בקומה. 3.50ל  1740מ' המותרים ע"פ תב"ע  2.30הגבהת קומת העמודים מ  ה.
 ;מ' המותרים 1.50מ' במקום  2.00הקמת גדר בגבול מגרש אחורי בגובה  ו.
 מ' המותרים; 1.50מ' במקום  2.00הקמת גדר בגבול מגרש צידי מזרחי בגובה  ז.
 מ' בגובל מגרש צידי מערבי כתוצאה מטופוגרפיה. 1.50מ' במקום  2.90הקמת גדר בגובה  ח.

 
 המפורטים בהמשך;בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים  

 
השתתפות בקרן חנייה מכוח תמ"א  -חנייה החסרים למילוי דרישת התקן  מקומות 4לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים. 500אשר בו וברצועה ברוחב  1מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס'  38

יה שכן בהתאם למפורט בחוות דעת צוות התכנון, נמצא שקיימת הצדקה לסטילדחות את ההתנגדויות שהוגשו  .3
ציבורי המרחב הלאחר בחינה מדוקדקת של השפעת הבניין על השכונה בדגש לממשק עם ממדיניות הוועדה שכן 

אשר מדברת על העצמת בניה בשכונה, נמצא כי יש הצדקה  5500ובהתאם לתוכנית המקודמת ת.א  ומבנים גובלים
תנגדות של בעלת הדויות. לנושא ה. קיימת חוות דעת צוות תכנון ולא ניתן לקבל את ההתנגלהקלות המבוקשות

לא ניתן לקבל את  לאור האמור,הזכויות בבניין, מדובר בטיעונים קניינים ואין הוועדה מתערבת בנושאים קניינים. 
.ההתנגדות

 
 תנאים למתן היתר

 מקורות.עבור שטחים משותפים ואי סגירת מרפסות בולטות ו 27הגשת תקנה  . 1
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה( אם  . 2

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

 נערכו שינויים מרחביים;
 קשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(;עמידת הב . 4
 תשלום אגרות והיטלים; . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 . 38על ידי השתתפות בקרן חניה מכוח תמ"א  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 4פתרון חלופי להסדר  . 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.

 ₪. 24,718ה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכרית . 4
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 5

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -( לשלב ב` )במידת הצורך . 1
 יש להציג תיאום הנדסי עוגנים מאושר ובתוקף. . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי  444, 443, 441, 439, 437אושרה כריתה של עצים  . 4

 הזכויות שבשטחם נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:
 . רישיון כריתה לעץ1
 ר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.. אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהי2

 
 

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

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
על בעל ההיתר להגיש  -)אסורה חניה בתוך השטח המסומן( ע"י רשות תמרור באגף התנועה  820אישור תמרור  . 4

חודשים לפני  גמר הבניה,  למכון הרישוי העירוני תכנית קומת קרקע הכוללת הסדרי תנועה, וזאת לפחות תשעה
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וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את החומר בזמן לאישור רשות התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון 
 הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.

 התקנת מערכת רמזורים בחניון. . 5
 לדרישת אגף התנועה)סוזן צדיק(.ביצוע משולש ראות בגדר יציאה מהחניון בהתאם  . 6
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

תקבלה פה אחד.ההחלטה ה
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 7נזי אשכ

 
 

 841חלקה:    6637 גוש:  22-1466 בקשה מספר: 
 נוה דן שכונה: 05/09/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0838-007 תיק בניין:
 מ"ר 508 שטח: 202102093 בקשת מידע:

   24/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 רוטנברג שי מבקש הבקשה:

 6940091יפו  -ג, תל אביב 6ב יהושע ברטונו
 

 גורן איתן עורך הבקשה:
 6228802יפו  -, תל אביב  4יפה נוף 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, 
 

 על הגג: קולטי שמש, 
 

 , 1.5ש בגובה )מטר(: , גדר בגבולות מגר1בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 
 

 פירוט נוסף: שני בתים פרטיים הכוללים מרתף, עליית גג, פרגולות ובריכה, 
 

 בריכה: קומה: קרקע
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 בא כח המתנגדים 6986427יפו  -, תל אביב 9 רחוב אשכנזי . עו"ד קולודני נעם1

 מתנגד, גר בסמיכות למגרש הנדון 6986427יפו  -, תל אביב 9רחוב אשכנזי  . קולודני איתמר3

 
 יש לציין כי המתנגד אינו בעל הנכס הגובל במגרש המבקשים אלא שוכר בלבד.

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 יח"ד נוספות במרתף. 2-כוללות כל אחת בריכת שחיה והכנה לוילות ה 2הכוונה של המבקשים היא לבנות  .1

 משטח המגרש. 99.60%מ"ר ובאחוזים  509מ"ר ע"ג שטח של  505.96היקף הבניה המבוקש הינו  .2

 וילות נפרדות עם בריכת שחיה נפרדת, כניסה וחניה לכל אחת מהן. 2-המבקשים לא פרסמו כי מדובר ב .3

אין לאפשר הקלה של קו בנין של החניות, הדבר יקשה על תכנון עתידי ', 0חניון בקו ' ההקלות שפורסמו לא כוללת .4
 מגרשי השכנים.של 

, נדרש פרסום חדש עבור ההקלות מאחר ואינן ק התכנון והבניהולח 149הבקשה לא פורסמה בהתאם לסעיף  .5
 יצוע פרסום מעודכן.מדויקות ולא פורסמו המניעים או הצורך בהן אי לכך אין לדון בבקשה לפני ב

 אישור הבקשה יגרום לפגיעה בסביבה ובאיכות החיים של השכנים. .6

לא ניתן לאשר הקלה מקווי הבניין הצידיים והאחוריים מאחר וייצרו מטרד עבור שכניהם וזאת כדי שהמבקשים  .7
 ייהנו ממלוא התכסית על מגרשם.

בריכות, חדרי מכונות  2קומות,  3ומדובר במבנה חריג הכולל בפרויקט הריסה ובינוי מאחר  6%אין לאשר הקלה של  .8
 חניות. 4ואיזון לבריכה, 

 הבקשה להכפלת יח"ד יוצרת עומס על התשתיות הקיימות. .9

 חדרי מכונות נפרדים, כמו 2-בריכת השחייה מהווה מטרד, ובריכות שחיה נפרדות הן בגין פשע, לא הוסבר הצורך ב .10
 עות מעבר לקווי הבניין ובחריגה מהתכסית המותרת.כן בריכות השחייה מוצ

' יעשה רק לאחר שהועדה תשוכנע כי מיקום הבריכה אינו 0אישור בריכות שחיה, מעבר לקווי הבניין כולל בניה בקו ' .11
 מהווה מטרד לשכנים.
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 מקומית., פורסמה הקלה להקמת בריכת שחיה בדירות הגן אשר נדחתה ע"י הועדה ה3בערר ברח' פרארה  .12

 במקרקעין. 38המבקשים מנסים לעקוף את חסר האפשרות לבצע תכנית תמ"א  .13

 יח"ד בעתיד. 2כניסות נפרדות למרתף מרמזות על כוונה להוסיף  .14
 פגיעה בזכויות שמש, אויר, נוף, רוח ואור, יש לדרוש חוות דעת אקלימית. .15

 גדים יצור מחסום לרוח אויר ושמש.מ' בין הבריכה לבית המתנ 1.91הקמת חומה בגובה  .16

 הבקשה פוגעת בזכות המתנגדים להגיש בקשות להקלות במין אלו בעתיד. .17

התכנון המוגש הוא נקודתי ואינו לוקח בחשבון את ההשפעות על הסביבה. יש לדרוש חוות דעת רב תחומית על  .18
 מיתהשלכות הבניה המבוקשת על הסביבה, טרם הבאתה להכרעה בועדה המקו

 אין לאשר תכנון מהותי בהליך של רישוי אלא בהליך תכנוני של עריכת תב"ע למתחם כולו. .19
 

 התייחסות להתנגדויות: 

הבניה המבוקשת הינה בהתאם לתכניות החלות על המגרש, חוק התכנון והבניה והנחיות מרחביות, אי לכך לא ניתן  .1
 ר על המגרש.למנוע את הבקשה. כולל זכויות בניה ויחידות דיו

 וניצול חלל גג רעפים 1היקף הבניה כולל שטחים עיקריים ושטחי שירות )מרחבים מוגנים(, קומת מרתף לפי תכ' ע' .2
 , סך השטחים בהתאם לזכויות על המגרש.1לפי תכ' ג'

 החלה על המגרש מאפשרת זאת. 3313יח"ד מאחר ותכ'  2אין צורך בפרסום  .3

 מ"ח כופר חניה בהתאם ובתיאום אגף התנועה של עיריית ת"א. 2 מ"ח על המגרש + 2מוצעים  .4

 פרסום ההקלות התבצע כחוק ואין צורך בפרסום נוסף. .5

 החלה על המגרש  אין באישור הבקשה פגיעה בסביבה. 3313הבקשה תואמת את תכנית  .6

יים, אלא בהשבחתה לאור הבניה המוצעת תואמת את התכניות החלות על המגרש, אין סיבה לירידה באיכות הח .7
 הבניה המוצעת. גם המתנגדים יכולים לבקש הקלה מקווי הבניין לכשיגישו בקשה להיתר בניה.

ניתן לאשר  1989לתכניות אשר הופקדו לפני מותנה בתכנית המעניקה זכויות על המגרש,  6%אישור הקלה של  .8
 לצורך שיפור תכנון. 6%הקלה כמותית של 

 יחידות דיור על המגרש. 2תן להקים ני 3313לפי תכ'  .9

 .2754מניעה לאשר את בריכות שחיה לפי תכ'  ןאי .10

דיור, חדרי המכונות הינם תת קרקעיים וכפופים לתקן היחידת אחת מניתן לאשר בריכת שחיה על המגרש עבור כל  .11
ניתן למקם את וכן  י מכונותיה כולל חדרימניעת רעשים, המבקשים יגישו נספח אקוסטי עבור הקמת בריכות השחלו

יומלץ על הקמת ין הגבלה על שטח הבריכה על המגרש, מעבר לקווי הבניין )במרווח צידי או אחורי(, אהבריכה 
 מ' מגבולות המגרש. 1בריכות השחיה וחדרי המכונות התת קרקעיים, בנסיגה של 

ח"ד, ולא בקוטג'ים צמודי קרקע, במקרה פרארה י 6ערר ברח' פרארה אינו רלוונטי מאחר ומדובר בבניין משותף בן  .12
 )חלה על צמודי קרקע בלבד( ולכן יש צורך בפרסום הקלה עבור הקמת בריכת שחיה. 2754לא חלה תכ' 

, הזכויות על המגרש אינן תלויות בתמ"א וההקלות המבוקשות 38מאחר ולא מדובר בחיזוק הבניין לא חלה תמ"א  .13
 מאושרות כחוק.

שר כניסה נפרדת אל מרתף המשמש כחדר משחקים כהקלה, ואין בכך רמיזה עם כוונה לבנות יחידת דיור ניתן לא .14
 נוספת.

 הבקשה המוצעת תואמת את התכנית החלה על המגרש ולכן לא ניתן למנוע לאשרה בשל שלילת אור שמש. .15

מ' ממפלס מגרש המתנגדים( ולא  1.25)+ 24.55בגבול המגרש המזרחי עם מגרש המתנגדים מוצגת גדר קיימת בגובה  .16
 מבקשים הגבהת גדר.

 הבקשה אינה גורעת מזכויות המתנגדים לבקש הקלות בעתיד. .17

אשכנזי, בבקשה להיתר לא נדרש  –המגרשים הפינתיים מטודלה  3, אשר אושרה עבור 3313הבקשה תואמת תכ'  .18
 מגרש.חקר סביבתי במידה והבקשה תואמת את התכניות החלות על ה

 .בהליך של רישוימתכנית, אי לכך ניתן לאשר את הבקשה מהותי אין בבקשה שינוי  .19
 

 
 
 
 

 (צפתיעירית חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 2קומות עם ניצול חלל גג רעפים, מעל קומת מרתף, עבור  2ורים בן לאשר את הבקשה להקמת בניין חדש למג .א

 ( , האחד עורפי )צפוני( והשני קדמי, עם מעבר משותף לגישה עבור הקוטג' העורפיקוטג'ים בקיר משותף 2יח"ד )
 

 כולל ההקלות הבאות: .ב
 מותרים, לצורך שיפור תכנון 40משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  .1
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 מ' המותר 4.00מ' במקום  3.60מקו בניין צדדי מזרחי על ידי בניה במרחק של  10%של עד חריגה  .2
 מ' המותר 4.00מ' במקום  3.60מקו בניין צדדי מערבי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .3
 מ' המותר 5.00מ' במקום  4.50מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .4
 מ' המותרים. 1.50מ' לעומת  2.00ול המגרש צדדית מערבית ל הגבהת גובה הגדר בגב .5
  .יח"ד 2משחקים עבור  יחדרכ יםהמשמש פיםמרת לאת ונפרד ותכניס .6
 מ"ר(. 7.11) 1.4%בשיעור של  –מקומה ראשונה לקומה קרקע  %10  ניוד שטחים עד .7
 מ'  3.20מ' מגבול המגרש, שרוחבה  2.45( במרחק של חצר מונמכת במרווח הצדדי מערבי )מערבי דרומי .8

 מ"ר המותר. 10לעומת  11.85מ' המותר ושטחה  1.50לעומת               
מ' לעומת  2.20מ' מגבול המגרש, שרוחבה  1.40חצר מונמכת במרווח הצדדי מערבי )מערבי צפוני( במרחק של  .9

 מ' המותר. 1.50
 כ"א. מ"ר 12 -הממ"ד בשיעור של כ יהמותרים על חשבון שטח 20%מעל  פיםהגדלת תכסית המרת .10

 

 הייה המבוקשת תואמת את התכניות החלות על המגרש, חוק התכנון והבניילדחות את ההתנגדויות שכן הבנ .ג
 וההנחיות מרחביות, אי לכך לא ניתן למנוע את הבקשה. בנוסף לכך, הבקשה אינה גורעת מזכויות המתנגדים 

 ש הקלות בעתיד.לבק       
 

 מ"ח החסרים. 2לאשר פיתרון חניה חלופי ע"י השתתפות בעל ההיתר בקרן חניה עבור  .ד
 

 
 
 

 :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

 בייםנערכו שינויים מרח
 הצגת דוח אקוסטי עבור בריכות השחייה וחדרי המכונות . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 על אי פיצול יחידות הדיור ואי סגירת חללים עוברים 27הצגת מפרט עבור רישום תקנה  . 5
 עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה..       6
 

 תנאים בהיתר
בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה וחדר המכונות יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים בעת  . 1

 הוצאת ההיתר.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 20,567העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת  . 3
 

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

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telהמפורט באתר העירוני בקישור: 
 

 תנאים לתעודת גמר
 יח"ד 2על אי פיצול  27רישום תקנה  . 1
 על אי סגירת חללים עוברים 27 רישום תקנה . 2
 הסדרת רישום החלקה ע"ש הרוכשים. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  9קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 

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

 
 עצים והם גדולים. 17כדאי לשים לב שכורתים כאן  מלי פולישוק:

 יש כמה עצים לשימור. דורון ספיר:
 ממש לא ראיתי. מלי פולישוק:
 שימש כגינה ציבורית. אלון טל חנני:

 חוות דעת. דורון ספיר:
 
 
 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2קומות עם ניצול חלל גג רעפים, מעל קומת מרתף, עבור  2שר את הבקשה להקמת בניין חדש למגורים בן לא .א

 קוטג'ים בקיר משותף, האחד עורפי )צפוני( והשני קדמי, עם מעבר משותף לגישה עבור הקוטג' העורפי(  2יח"ד )

 

 כולל ההקלות הבאות: .ב
 ים, לצורך שיפור תכנוןמותר 40משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  .1
 מ' המותר 4.00מ' במקום  3.60מקו בניין צדדי מזרחי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .2
 מ' המותר 4.00מ' במקום  3.60מקו בניין צדדי מערבי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .3
 מ' המותר 5.00מ' במקום  4.50מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .4
 מ' המותרים. 1.50מ' לעומת  2.00הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש צדדית מערבית ל  .5
 יח"ד.  2כניסות נפרדות אל מרתפים המשמשים כחדרי משחקים עבור  .6
 מ"ר(. 7.11) 1.4%בשיעור של  –מקומה ראשונה לקומה קרקע  10ניוד שטחים עד %  .7
 מ'  3.20מ' מגבול המגרש, שרוחבה  2.45במרווח הצדדי מערבי )מערבי דרומי( במרחק של חצר מונמכת  .8

 מ"ר המותר. 10לעומת  11.85מ' המותר ושטחה  1.50לעומת               
מ' לעומת  2.20מ' מגבול המגרש, שרוחבה  1.40חצר מונמכת במרווח הצדדי מערבי )מערבי צפוני( במרחק של  .9

 .מ' המותר 1.50
 מ"ר כ"א. 12 -המותרים על חשבון שטחי הממ"ד בשיעור של כ 20%הגדלת תכסית המרתפים מעל  .10

 

לדחות את ההתנגדויות שכן הבנייה המבוקשת תואמת את התכניות החלות על המגרש, חוק התכנון והבנייה  .ג
 עת מזכויות המתנגדים וההנחיות מרחביות, אי לכך לא ניתן למנוע את הבקשה. בנוסף לכך, הבקשה אינה גור

 לבקש הקלות בעתיד.       
 
 מ"ח החסרים. 2לאשר פיתרון חניה חלופי ע"י השתתפות בעל ההיתר בקרן חניה עבור  .ד

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

 
 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

 סטי עבור בריכות השחייה וחדרי המכונותהצגת דוח אקו . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 על אי פיצול יחידות הדיור ואי סגירת חללים עוברים 27הצגת מפרט עבור רישום תקנה  . 5
 .       עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה.6
 

 תנאים בהיתר
אחראי לכך שהבריכה וחדר המכונות יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים בעת  בעל ההיתר יהיה . 1
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 הוצאת ההיתר.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 20,567טעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינ . 3
 

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

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telהמפורט באתר העירוני בקישור: 
 
 נאים לתעודת גמרת
 יח"ד 2על אי פיצול  27רישום תקנה  . 1
 סגירת חללים עוברים על אי 27רישום תקנה  . 2
 הסדרת רישום החלקה ע"ש הרוכשים. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  9קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 7ונית אלמ

 
 

 7חלקה:    7450 גוש:  22-1354 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 15/08/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0426-007 תיק בניין:
 מ"ר 775 שטח: 202102486 בקשת מידע:

   05/01/2022 תא' מסירת מידע:

 
 בי בנייה והשקעות בע"מקורן שרע מבקש הבקשה:

 7045502, גדרה  39שד בן גוריון 
 

 אלון בן נון עורך הבקשה:
 6578111יפו  -, תל אביב  7שד"ל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

מ"ר לדירה,  6.2, כיוון התוספת: לחזית, מבוקשים שינויים פנימיים: הוספת שטח של 6קומה בה מתבצעת התוספת: 
 שטח זהה מהדירה לטובת מרפסת גג., תוספת אחרת: שינויים במהלך הבנייה. וגריעת

 
 הגבהת מפלסי קומות לפי המותר., שימוש המקום כיום: בהיתר בניין הנמצא בשלבי בניה., 

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

 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6382110 יפו -א, תל אביב 9רחוב העבודה  . בטינגר רותי1

  6382110יפו  -א, תל אביב 9רחוב העבודה  . בן צור ירדן2

  4201091, נתניה 6רחוב דורי יעקב  . גילינסקי בנימין3

  6382110יפו  -א, תל אביב 9רחוב העבודה  . הדדי גיא4

  6382110יפו  -א, תל אביב 9רחוב העבודה  . כהן ברק5

  6382110יפו  -ב א, תל אבי9רחוב העבודה  . מור ליאת6

  6382110יפו  -, תל אביב 9רחוב העבודה  . מור קרן7

יפו  -, תל אביב 1רחוב גלילי ישראל  . סער אלישע אברהם8
6937701 

 

  6382110יפו  -א, תל אביב 9רחוב העבודה  . רזי עדנה9

 
 :התנגדויותעיקרי ה

 לדירות בבניין השכן שממול.הגבהת הבניין תגרום לחסימת האוויר, הרוח, הנוף והאור  .1

 ערך הנכס ייפגע בשל הבנייה. .2

 עקב חסימת האור כתוצאה מהגבהת הבניין, בעלי הדירות יאלצו להשתמש יותר בחשמל. .3

 הגבהת הבניין תגרום לצפיפות בין הבניינים. .4

 עבודות הבנייה מתבצעות מעבר לשעות העבודה הנורמליות. .5

 עה בבריאות הנפשית, הגופנית ובאיכות החיים.הגבהת הבניין משמעה פגי .6
 

 התייחסות להתנגדויות: 

מדיניות הוועדה והתכנית הגבהת הקומות מותרת ע"פ  , שכן6, ומס' 4, מס' 3, מס' 1יות מס' התנגדואת לדחות  .1
ן לאשר מ', וכתוצאה מכך גובה הבניין עולה בהתאם, ונית 3.3-מתירים גובה קומה של כהעתידית המופקדת אשר 

 זאת. 
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שכן, הועדה דנה בעניינים תכנוניים בלבד. לעניינים קניינים יש לפנות לערכאות  2לדחות את ההתנגדות מס'  .2
 המתאימות.

, יצויין כי על חריגה מהשעות המקובלות יש לפנות למחלקת פיקוח על הבנייה.5בהתייחס להתנגדות מס'  .3
4.  

 
 
 
 
 

 (בודק פרץרוני אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 , בבניין בזמן בנייה, הכוללים:20-0203 שינויים כלפי היתרלאשר את הבקשה ל .1

 : הגדלת חלל אורוור חדר טרנספורמציה, הגדלת פירים.-2בקומת מרתף   -
 : הגדלת חלל אורוור חדר טרנספורמציה, הגדלת חדר טכנאי ח"ח.-1בקומת מרתף  -
 בקומת הקרקע: הריסת מדרגות כניסה לדירות. -
 .5ונות הטכניים, שינוים קונטור חדר רחצה בדירה : שינוי מינורי של מיקום האר1-5בקומות  -
צידית, והגדלת שטח הסלון בחזית קדמית, שינויים פנימיים -בקומת הגג: פתיחת מרפסת בחזית אחורית -

 , הוספת צמ"ג בשטח הגג, שינוי מינורי של מיקום הארונות הטכניים.26בחלוקת דירה 
  בניין גבוה יותר משאושר בהיתר הקודם.בכל הקומות: שינוי מפלסי הקומות כך שיתקבל  -

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ' המותרים על פי תכנית 20.40מ' לעומת  21.95הגבהת הבניין עד לגובה של       
  

 המופקדת 5המדיניות שחלה ובהתאמה לתכנית רובע לדחות את ההתנגדויות שכן, הגבהת הקומות מותרת ע"פ  .2
 מ', וכתוצאה מכך גובה הבניין עולה בהתאם, וניתן לאשר זאת.  3.3-המתירים גובה קומה של כ

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

 
 
 
 

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

 נערכו שינויים מרחביים
 תשלום אגרות והיטלים. . 3

 עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה. 4
  
 

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

 והנכסים הגובלים.
 .בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהג'קוזי על כל מתקניו יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים . 3
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 4
 

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

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

 
 רותהע

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

 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. . 2
 

 הבקשהולמבקש לעורך  טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחההערה: 
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 3ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 , בבניין בזמן בנייה, הכוללים:20-0203הבקשה לשינויים כלפי היתר לאשר את  .3

 : הגדלת חלל אורוור חדר טרנספורמציה, הגדלת פירים.-2בקומת מרתף   -
 : הגדלת חלל אורוור חדר טרנספורמציה, הגדלת חדר טכנאי ח"ח.-1בקומת מרתף  -
 בקומת הקרקע: הריסת מדרגות כניסה לדירות. -
 .5ינוי מינורי של מיקום הארונות הטכניים, שינוים קונטור חדר רחצה בדירה : ש1-5בקומות  -
צידית, והגדלת שטח הסלון בחזית קדמית, שינויים פנימיים -בקומת הגג: פתיחת מרפסת בחזית אחורית -

 , הוספת צמ"ג בשטח הגג, שינוי מינורי של מיקום הארונות הטכניים.26בחלוקת דירה 
 מפלסי הקומות כך שיתקבל בניין גבוה יותר משאושר בהיתר הקודם.  בכל הקומות: שינוי -

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ' המותרים על פי תכנית 20.40מ' לעומת  21.95הגבהת הבניין עד לגובה של       
  

 המופקדת 5המדיניות שחלה ובהתאמה לתכנית רובע לדחות את ההתנגדויות שכן, הגבהת הקומות מותרת ע"פ  .4
 מ', וכתוצאה מכך גובה הבניין עולה בהתאם, וניתן לאשר זאת.  3.3-מתירים גובה קומה של כה

 
: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
 תשלום אגרות והיטלים. . 3

 עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה. 4
  

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

 והנכסים הגובלים.
 נטיים התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהג'קוזי על כל מתקניו יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוו . 3
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 4
 

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

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

 
 הערות

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

 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. . 2
 

 הנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 1965כ"ה יפו                                                                                                     חוק התכנון והבניה התש –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 20עמ'   22-1418  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 1מפלדור טרו

 
 

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

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

   15/03/2021 תא' מסירת מידע:

 
 לוי אורנה ש הבקשה:מבק

 9081500, בית זית  28דרך הזיתים 
 לוי יצחק דניאל 

 9081500, בית זית  28דרך הזיתים 
 

 ישפה מתי עורך הבקשה:
 1321148, צפת  48רח יא 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 טון וקורות בקומת גג קומה בה מתבצעת התוספת: קומת גג, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת עמודי ב
 

 הוספת בריכה בקומת הגג כולל חדר מכונות
 

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

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

 
 
 

 ום: גג, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קייםבריכה: קומה: גג, מיק
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 ייצגת את המתנגדיםעו"ד המ 6777016יפו  -, תל אביב 58רחוב הרכבת  . אפרת ירון1

יפו  -, תל אביב 1רחוב טרומפלדור  . דבי מרדכי2
6343315 

 מיוצג ע"י עו"ד

יפו  -, תל אביב 1רחוב טרומפלדור  . הורוויץ רון3
6343315 

 מיוצג ע"י עו"ד

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

  – עו"ד אפרת ירון בשם דבי מרדכי והורוויץ רון .1
דבר  –טון כאשר הבריכה תהיה מלאה  50-תיו ועמודיו לא תוכננו לשאת עומס של כויסודו 50-הבניין נבנה בשנות ה

 זה מהווה סכנה לכאורה לקונסטרוקציה של המבנה כולו.
טוענים כי יש להם חשש רציני מבעיות נזילה והצפה בעת השימוש בבריכה, וחוששים כי המים שיזרמו מהבריכה 

 שאיננה ערוכה לקלוט כמות מים כזו גדולה.למערכת הניקוז הישנה יעמיסו עליה מכיוון 
 בנוסף נטען כי ביצוע המעלון מחייב לפתוח פתח בתקרה, דבר המסכן את חוזק המבנה.

 כמו כן, טוענים כי לצורך הקמת המעלון יש לבנות מבנה בקומה העליונה אשר לא מופיע בבקשה.
 

 התייחסות להתנגדויות: 

"פ חוות דעת של קונסטרוקטור מורשה, המבנה יוכל לעמוד בעומס של בריכה, , אך ע50-אמנם המבנה נבנה בשנות ה .1
 ופתיחת פתח בתקרה עבור המעלון לא יסכן את חוזקו.

מצטרפת למערכת ניקוז המשותפת, אך אינה תעמיס עליה: " הבריכה ע"פ חוו"ד יועץ מערכות מהנדס יחיאל ישפה,  .2
 .'ש\ 3 מ 80 עד בסביבות )קולטן( האנכי והקו 'ש\ 3 מ 28 היא 2% בשיפוע האופקי הקו ספיקת
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 ".הבניין של ושופכין הביוב מערכת לפעילות כלל מפריעה לא היא ולכן 'ש\ 3 מ 02. של בקצב תופעל המשאבה
 .לא נדרש להקים מבנה בקומה העליונה עבור המעלוןלטענת עורך הבקשה,  .3

 
 
 
 

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

 המשפטי, בהמשך להבהרה שניתנה ע"י השירות
 מבוקש:קומות, כ 9פונה לרחוב טרומפלדור בן במלון דירות באגף הלאשר את הבקשה לשינויים  .1

 חיבור יחידות מלון. –בקומה ח'  .א
הוספת בריכה פרטית המוצמדת ליחידה הנמצאת בקומה העליונה, שינוי קונסטרוקטיבי –בקומת הגג  .ב

 מ"ר. 30-של כ , והוספת מצללה בשטחבתקרה הכולל פתיחת חלון
לעמוד בעומס של  ויוכלומערכת הניקוז קונסטרוקטור מורשה, המבנה לדחות את ההתנגדויות שכן, ע"פ חוות דעת  .2

 .בריכה
 

 הוספת בריכה בקומת הגג כולל חדר מכונות כולל ההקלות הבאות:
 

 :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
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  יש לזמן את . 4

 וקבלת הנחיות.
 

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 חוק התכנון והבנייה. הריסת המדרגות הקיימות שאינן תקניות, והפיכתן למדרגות תקניות ע"פ . 1
)אסורה  820במידה ובעל ההיתר מבקש כי בתחום הדרך שבחזית המבנה תאשר רשות התמרור סימון של תמרור  . 2

על בעל ההיתר להגיש למכון הרישוי העירוני תכנית  -חניה בתוך השטח המסומן( או ביצוע שינויים גאומטריים 
תשעה חודשים לפני  גמר הבניה, וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את  קומת קרקע הכוללת הסדרי תנועה, וזאת לפחות

החומר בזמן לאישור רשות התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי 
 מקוון של עיריית תל אביב.

 
 
 
 

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
וע ולפני פירוק פיגום, לביקורת יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצ . 4

 וקבלת הנחיות.
 תנאים בהיתר

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
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 תנאים לתעודת גמר
 הריסת המדרגות הקיימות שאינן תקניות, והפיכתן למדרגות תקניות ע"פ חוק התכנון והבנייה. . 1
)אסורה  820ידה ובעל ההיתר מבקש כי בתחום הדרך שבחזית המבנה תאשר רשות התמרור סימון של תמרור במ . 2

על בעל ההיתר להגיש למכון הרישוי העירוני תכנית  -חניה בתוך השטח המסומן( או ביצוע שינויים גאומטריים 
, וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את קומת קרקע הכוללת הסדרי תנועה, וזאת לפחות תשעה חודשים לפני  גמר הבניה

החומר בזמן לאישור רשות התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי 
 מקוון של עיריית תל אביב.

 
 הערות

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 מישהו יכול להסביר. דורון ספיר:
בדיון הקודם שאלתם שאלות, שלא היו לכולן תשובות. ביקשתם סקירה של הנתונים, הרקע  ה אברהם אוזן:הראל

התכנוני של מגרש זה, איך נבנה המלון, מכוח איזו תוכנית, למה הוא הפך להיות מלון דירות. נוכח הנתונים שהוצגו 
שהתיר להפוך  את המבנה  1988ם ישיבה משנת הפך למלון דירות. בעקבות סיכו88-שההיתר במקור נבנה כבית מלון, ב

 .1988למלון דירות, היו בישיבה מהנדס העיר, היועצת המשפטית בשנת 
 מה היה הנימוק? דורון ספיר:

 אף אחד לא חשב על מלון דירות כפי שאנחנו חושבים עליו היום.  1988זה הסיכום, בשנת  הראלה אברהם אוזן:
 ישות.עדיין הוא עומד בדר דורון ספיר:

התנאים שנקבעו בו למלון דירות  לא יחולו  99 19חוות הדעת המשפטית שלפי פסק הדין משנת  הראלה אברהם אוזן:
על  , . הפסיקהשל בית המשפט העליון לא החילה את פסק הדין  רטרואקטיבית1988רטרואקטיבית על מלון דירות משנת 

 רות במלון שהם קנו אותן בתום לב. מלונות דירות שנבנו מתוך הבנה כלפי הרוכשים של הדי
 מה מאפיין אותו כמלון דירות? דורון ספיר:

, כשקיבלו את ההחלטה להפוך את המלון למלון  דירות. 1988לא יודעת לומר על מה חשבובשנת  הראלה אברהם אוזן:
ות החלות במקום, חוות הדעת המשפטית היא שלא ניתן להטיל היום מגבלות חדשות על מלון דירות, יש לאפשר פעול

לרבות איחוד יחידות במלון הדירות. החלטה דומה של ועדת ערר לפני עשור לגבי מלון הדירות בסי אנד סאן, גם שם 
 ועדת הערר אמרה כי "המים זרמו בנהר".

 מה דעת חברי הוועדה? יש לנו את חוות הדעת של מהנדס העיר. בצער רב נאשר אותה, כי אני לא שלם עם דורון ספיר:
ההמלצה הזאת. אני לא יודע מה זה מלון הדירות הזה, לא מבין מה זה אומר. זה מלון, זה דירות, זה בבעלות אחודה, זה 

לא בבעלות אחודה, זה יושכר חלק מהשנה, זה לא יושכר חלק מהשנה? זה דירה לכל דבר ועניין, אם זה דירה לכל דבר 
 ת.ועניין תקראו לזה דירה וזהו, אל תעשו מלון דירו

 אתה נשען על ייצור קיים. אודי כרמלי:
 לא, זה לא קיים. דורון ספיר:

 זה קיים. אודי כרמלי:
 זה קיים. הראלה אברהם אוזן:

זה לא קיים, אם זה קיים אני לא חייב לעשות איחוד דירות, משהו שקיים ואני לא יודע מהו, כמו שהייתה  דורון ספיר:
 זה.עבירת בנייה ואני לא רוצה להכשיר את 

 זה לא עבירת בנייה. אודי כרמלי:
כשיש משהו חדש, אני מבקש שיגידו לי מה זה. זאת כל הבקשה. זה לא שעכשיו אני מוציא צו הריסה למה  דורון ספיר:

שהם עשו שם. אם זה משהו קיים זה קיים, לא חייב לתת לגיטימציה לייצור כלאיים שאני לא יודע מה הוא בכלל 
 תכנונית.

 1988אבל ריטה דלל הייתה בשנת  1988אני חייבת לומר כאן לפרוטוקול, אני לא הייתי בשנת  אוזן: הראלה אברהם
והיא שומעת את הישיבה הזו, היא עוזרת מאוד. היא אומרת ככה: באותם שנים היה מאוד בטרנד מלון דירות בגלל 

מלון דירות בתוכנית אחת לפחות, זאת שהייתה דרישה לדירות פינוק לעשירים ואפילו לרמה הממוצעת. אפילו אישרנו 
שמכוחה נבנה מלון ואחר כך הפכתם למלון דירות. השאלה, מה  639אומרת בשעתו מי שאישר את מלון הדירות, תוכנית 

אתה רוצה? זה שלכולנו עושה כאב בטן, אין מה לעשות, הרכבת יצאה מהתחנה. גם בית המשפט העליון אמר את זה 
חלקות משנה  62דה כן דרשה, המלון הזה בהתאם לנסח הטאבו שהוצג. מדובר על בניין בעל לגבי מקרים אחרים. הווע
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בבעלות חברת "סי דרים מלונות בע"מ" בשכירות או חכירה של הדירות. חברת המלונאות היא הבעלים של כל המלון 
 הזה, והיא עשתה שכירות או חכירות לאנשים האלה.

 ועדה, בגלל הבריכה?למה הבקשה הזאת נמצאת בו הלל הלמן:
 בגלל ההקלה, בריכת השחייה. הראלה אברהם אוזן:

 איחוד דירות לא שייך לוועדה? מלי פולישוק:
 הוא היה יכול לעבור ברשות רישוי אם אני מבין נכון?! הלל הלמן:

 אים בהיתר?רשות רישוי זה לא היה עובר. אם בעצם אישרנו בהיתר מלון דירות, למה לא נוכל לדרוש תנ דורון ספיר:
 איזה תנאים היית רוצה לדרוש? הראלה אברהם אוזן:

 הבקשה היא על דירה אחת. אודי כרמלי:
, למה היום אני 1988הם לא חייבים לבקש את הבקשה הזאת, אם אנחנו אישרנו בהיתר מלון דירות בשנת  דורון ספיר:

 לא יכול לדרוש תנאים בהיתר, להרחיב את התנאים לפסיקה למלון.
 איזה תנאי אתה רוצה לדרוש? ה אברהם אוזן:הראל

 איך אתה מתנגד למלון דירות? מלי פולישוק:
 אני לא יודע מה זה, תסבירי לי מה זה אני לא אתנגד, מה זה מלון דירות? דורון ספיר:

 אין הגדרה בחוק למלון דירות? מלי פולישוק:
בתקנות למלון דירות. יש פסיקה של בית משפט העליון אין הגדרה בחוק למלון דירות, אין הגדרה  הראלה אברהם אוזן:

שפירשה מלון דירות לגבי המרינה בהרצליה אחרי שהיה אי וודאות לגבי הייצור הזה. הפסיקה זה בעצם ייצור כלאיים. 
 אחוז מהשנה בשכירות חופשית, שזה יהיה כאילו מלונאי.  50הדירות אמורות להיות מושכרות לפחות 

 עומד בתנאים האלה?זה  מלי פולישוק:
הפכו אותו למלון דירות. לפני שהייתה הבנה מה  1988המלון הזה נבנה במקור כבית מלון ובשנת  הראלה אברהם אוזן:

זה בכלל, ולפני הפסיקה של בית משפט העליון שבחר שלא להחיל את הפסיקה הזאת רטרואקטיבית על מי שקנה דירות 
 ניתנה הפסיקה.והיה צד תם לב, זה היה המלון שלגביו 

 אז פסק הדין לא רלוונטי לעניינינו? הלל הלמן:
 נכון. הראלה אברהם אוזן:

היום מבקשים דירה חדשה בגודל אחר שמיועדת למלון דירות ואני צריך להגיד האם אני מוכן לאשר אותה  דורון ספיר:
, הולך אחורה לפסיקה ואומר שיש פסיקה או לא כמלון דירות, כדירה בתוך מלון דירות. אני לא יודע מה זה מלון דירות

 ולהגדיר את היחידה הזאת כמלון דירות.  1999, אני צריך להסתמך על הפסיקה משנת 2023שאני היום בשנת 
 זה לא יהיה תקדים לעוד יחידות במלון הדירות? ענת בן לוי יליזרוב:

 ון דירות".כשיבקשו אנחנו נכין את זה. כיום אין לנו הגדרה של "מל דורון ספיר:
אז זאת אומרת שאתה מציע לאשר את זה בכפוף לכך שהיחידה החדשה שתיווצר תעמוד בדרישות  הראלה אברהם אוזן:

 אחוז מהשנה. 50מלון דירות, דהיינו תושכר לפחות 
 מה זאת אומרת הוא מבקש להקים גם בריכה, אז כדי להקים את הבריכה הוא יצטרך את האכלוס. הלל הלמן:

 את ההשכרה השוטפת. אתה מבטיח
 שיציג לנו את חוזי ההשכרה. הלל הלמן:

 : הם יכולים לבקש ייעוד של מגורים רגיל?מלי פולישוק
 .27: אני יכול לרשום בהיתר תקנה הלל הלמן

 אבל אין תוספת יחידה חדשה, יש פה איחוד יחידות מלון. שמעון ברנשטיין:
 ר.נוצרת יחידת רישום חדשה, בגודל אח דורון ספיר:
הטענה שאין שום פרמטרים תכנוניים בתב"ע או אחרים שיכולים להגדיר מה מותר או מה אסור פה,  הלל הלמן:

 לכאורה יש רק את הפסיקה של בית המשפט העליון, שלא לדבר על ההקלה.
 נכתוב את כל התנאים של מלון הדירות, לאשר את הבקשה בכפוף לתנאים הנתונים לפי פסיקת בית דורון ספיר:

 המשפט העליון כהגדרה של מלון דירות.
מדובר באירוע ייחודי, שבית משפט עליון פסק פה ממש מזמן. נעשה ישות מנהלית שיכולה להחליט שזו  רועי אלקבץ:

ההוראה או זו ההנחיה שלנו, אין חוק אין תקנות, זה ברמה שלנו, ולהגיד משהו כללי על בית המשפט העליון, זה יהיה 
 נו לאיזה לופ, אנחנו צריכים לשים כמה קריטריונים קובעים בהנחיה פנימית שלנו.דבר שיכניס אות

 איזה קריטריונים למשל? ענת בן הלוי יליזרוב:
 כאשר אתה קובע מדיניות עירונית, אתה קובע הנחייה מנהלית שמחייבת אותם. רועי אלקבץ:
 כמו למשל מה? דורון ספיר:

 בן אדם פרספקטיבי.אנחנו צריכים להתייחס ל רועי אלקבץ:
רועי, אתה צודק. אם אנחנו נמצאים בהליך תב"ע, או בהליך קביעת מדיניות, אנחנו נמצאים בהיתר  דורון ספיר:

 ספציפי, שהדבר היחידי שיש לנו להסתמך עליו זה פסיקה.
 ין דירות. אמירות שלנו, שהדבר לא יהפוך במכירה שיכול להפוך לבני 3, 2אנחנו צריכים להוסיף  רועי אלקבץ:
הבעייה שבהוספה תוכל להגיד דברים שהם לא בסמכות שלך במסגרת ההיתר, צריך להתייחס בצורה  דורון ספיר:

 ספציפית לדיון שהיה בבית המשפט. 
יש פסיקה של בג"ץ  1988אני חושבת שכדאי להוסיף את המשפט, מכיוון שלאחר ההחלטה משנת  מלי פולישוק:

 רות.המפרטת מה התנאים למלון די
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 הייתה פסיקה אנחנו נסמכים על הפסיקה הזאת. 1988אפשר לכתוב, הואיל ובשנת  דורון ספיר:
 הראלה, אנחנו יכולים לעשות דבר כזה משפטית?  ענת בן הלוי יליזרוב:
ההחלטה לא סבירה. הבקשה שמונחת בפניכם, כוללת יצירה של יחידה מלונאית חדשה, היא  הראלה אברהם אוזן:

יא מאחדת שתי יחידות בהיתר של יחידה אחת. הדרישה אומרת שכל הדירות במלון יעמדו בפסיקה של בית כוללת כי ה
 מהשנה, זה לא דרישה לא סבירה.. 50%משפט עליון ויושכרו 

זה לא סביר, זאת דירה אחת מבניין שלם. ראש העיר אמר מה אתם מערבבים בניין מגורים עם עסקים,  מלי פולישוק:
לעסקים שיהיו בבניין מגורים,  בהחלט יש כאן החלטה שאומנם היא מחויבת, אבל בעצם בפועל מעשית  יש כאן דוגמא

 היא לא כל כך סבירה, היא לא סבירה מבחינת הביצוע שלה.
 זה נכון. ענת בן הלוי יליזרוב:

 ו לכיוון זה.אנחנו לא רוצים את הייצור הזה פה. אולי נעשה עליו מגבלות, אולי אנשים לא ילכ דורון ספיר:
 לבניין דירות רגיל, מה האופציה שלהם לעשות את זה? מלי פולישוק:

 הם יכולים לעשות שימוש חורג. דורון ספיר:
 הם לא יכולים שימוש חורג, זה תב"ע של מלון. הראלה אברהם אוזן:

 אבל הם יכולים לעשות שינוי תב"ע. מלי פולישוק:
 : נכון.אודי כרמלי

גבי הבריכה שהם מבקשים שנאשר אותה, האם אנחנו יודעים אם הבריכה משרתת יחידת דיור שאלה, ל רועי אלקבץ:
 אחת או את כלל אורחי ובאי המבנה הזה שנקרא מלון דירות.

 לא, הבריכה משרתת רק את היחידה המבוקשת. שמעון ברנשטיין:
 בפועל הם רוצים שנאשר בריכה ליחידת דיור אחת. רועי אלקבץ:

 זה למה מתהפכת הבטן עוד מהדיון הקודם. יזרוב:ענת בן הלוי יל
אם נלך לליבה של הבקשה, שעושה "הלבנה" של  יחידה במלון דירות והופך אותה לדירה שלו, ומנציח  רועי אלקבץ:

 מדובר בטריק. -אותה עם דירה שלו. לדעתי אם זה המצב 
 נכון, זה מהדיון הקודם, זה מה שקורה שם. ענת בן הלוי יליזרוב:

 אז אולי לא צריך לאשר את זה. י פולישוק:מל
 אולי נזמן את המבקשים ונשאל אותם מה הם רוצים לעשות שם? דורון ספיר:

אוקיי, אז נזמין אותם. נוכל לשאול אותם. כשעושים דירת יוקרה בבית דירות היא לא נראית כמו  ענת בן הלוי יליזרוב:
 ן עוד מהוועדה הקודמת.דירת מגורים מלאה. אני חושבת שזאת ההתהפכות בט

 לא מוכרחים לאשר. מלי פולישוק:
 דונם מהים, כמו שאמרו בגשש. 2לדעתי לא צריך לאשר, זה  רועי אלקבץ:
 מלי, את נגד לאשר? דורון ספיר:

אני חושבת שלא צריך לאשר. זה מן ייצור כלאיים, אם אתה מכיל עליו את הפסיקה אז זה לא מעשי,  מלי פולישוק:
 יל עליו את הפסיקה אז כנראה עושים שימוש לא לפי התב"ע.ואתה לא מכ
אני מתקשה להבין כאן משהו. אתם מכניסים כאן אג'נדות שאני מכבד אותם וכולכם יודעים את האג'נדות  אודי כרמלי:

ולת שלי וזה בסדר גמור, אבל יש כאן מצב חוקי מסוים, סטטוטורי מסוים, שהוחלט בצורה סופר חוקית. יש לנו את היכ
לבוא בדיעבד לשנות החלטות אבל מאחורי כל החלטה כזאת יש אנשים ובעלי נכסים שהסתמכו על הדברים האלה ועשו 

עסקאות. אין לי מושג באמת מה קורה שם, אבל אני כן יודע שיש למקום הזה תב"ע כחוק ויש שם היתר כחוק, ויש 
ועיים. עכשיו זה בסדר לבוא ולשנות מדיניות ולבוא החלטת ועדה כחוק, שהתקבלה על ידי כל מכלול השכלולים המקצ

לשנות מדיניות ולשנות תפיסה עם השנים, אבל מפה לבוא להגיד לאנשים הנכס שלכם בעצם, כי לפי מה שאת אומרת כל 
מי שבעל נכס במקום הזה הנכס שלכם אינו חוקי, הוא לא יכול לעשות שינויים, הוא לא יכול לעשות איזשהו תיקון 

עמדתי בנושא הזה ידועה לכולם.  אנחנו  -כן מלון דירות או לא מלון דירות  -, בגלל שהיום לא בא לנו טוב המונח מקצועי
כן צריכים לשמור על קו מקצועי נקי, ובמקרה הזה אני חושב ברגע שיש לנו כזה מסד מקצועי מאחורי המבנה הזה, מה 

חת שתהיה במקור, אתם רוצים להכניס את התנאי של בית דירות איחוד של דירה א 2גם שמדובר בדירה אחת במקום 
משפט העליון בבקשה, אני מסכים איתך שאני לא יודע מי יאכוף את זה. אם זה נותן לכם הרגשה יותר טובה כדי לעשות 

מהחיות האלה כנראה היו נראות אחרת, והיו מאושרות אחרת  50%את זה, בסוף העיר מלאה בכל מיני חיות כשהיום 
מדוברות אחרת מבחינה עיצובית, מבחינה שימושית. מהרבה בחינות אחרות, אנחנו לא יכולים לבוא עכשיו ולהגיד  והיו

שנים ויגידו שהם  10כל מה שהיה לפנינו שרץ וטמא ומה שאנחנו עושים את זה בסדר כי גם ההחלטות שלנו, יבואו עוד 
 לא בסדר.

 זה.אף אחד מהנוכחים אמר את המשפט ה מלי פולישוק:
זה מה שמשתמע. אבל מה שאת אומרת, הבקשה כאן היא בקשה לגיטימית לעשות איחוד דירות, לולא  אודי כרמלי:

הבריכה זה לא היה מגיע לוועדה. רשות רישוי יכולה לתת שיקול דעת בנושא הזה. אז הופעל כאן שיקול דעת, הוגשו 
 מקצועית מפורטת. אני מתקשה להבין. התנגדויות, יש התייחסות להתנגדויות האלה, הובאה חוות דעת

אני אסביר לך למה יצא הקצף פה, כי יש פה ניסיון להפוך בית מלון ודירת מגורים בלי תב"ע. התב"ע היא  דורון ספיר:
לבית מלון. בהיתר כתבו מלון דירות ובהיתר הזה רוצים להפוך את זה לדירת מגורים פרקסלנס, ניסיון להפוך באמצעות 

 שהם לא שימושים חורגים והם לא הליכים כאלה, להפוך את הדירה ממלון לדירה בפועל.  היתר בנייה,
 זאת לא הבקשה, הבקשה היא חיבור יחידות מלון. אודי כרמלי:

 : אבל התוצאה היא דירה.דורון ספיר
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 : אתה אמרת.אודי כרמלי
ן כמו שקורה בדרך כלל בבתי מלון, או אנחנו שאלנו האם הבריכה היא לשימוש כל דירות המלו ענת בן הלוי יליזרוב:

 האם הבריכה המבוקשת היא רק לאותה יחידה, יש פה סממנים ברורים שזאת דירת מגורים. 
 הבקשה מאוד ברורה. חיבור יחידות מלון והצמדת בריכה לאותה יחידה מאוחדת. אתם חושדים  אודי כרמלי:

ר עצמו לא מדבר על דירת מגורים. זאת לא הבקשה. שתיעשה כאן עבירת בנייה, זה מה שאתם אומרים, כי ההית
 הבקשה היא לחבר יחידות מלון. 

 מה זה ישמש בפועל? זה יושכר אתה חושב? דורון ספיר:
 על פי ההיתר זה אמור להיות יחידת מגורים במלון דירות, מה זה אני לא יודע. אודי כרמלי:

 דעת מה אני מאשר.: אתה מאשר משהו שאתה לא יודע? אני רוצה לדורון ספיר
 תזמין אותם. אודי כרמלי:
 טוב, בואו נזמין אותם ונשאל אותם מה הם רוצים לעשות. דורון ספיר:

 אנחנו לא חותמת גומי, פה זה נראה לי על פניו להלבין מלון דירות, להפוך אותו לבניין רגיל. רועי אלקבץ:
 אז תתנגד, אם זאת העמדה שלך, תצביע נגד. אודי כרמלי:

 דירות נוספות בבניין הזה, גם כן תאשר בלי קשר לבריכה. 2כשתבוא הבקשה הבאה לאחד  פולישוק: מלי
 בוודאי. אודי כרמלי:
 ואם הבן אדם יבוא ויגיד לעשות דירה רגילה, גם כן תאשר? דורון ספיר:

 לא, כי יש ייעוד תב"ע לבית מלון. אודי כרמלי:
 ההחלטה לזמן את המבקש. דורון ספיר:

 
 
 
 

 4: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לזמן את המבקשים לוועדת המשנה הקרובה למתן הסברים.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 72"ה מזא

 
 

 124חלקה:    6941 גוש:  22-1904 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 27/11/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0014-072 תיק בניין:
 מ"ר 603 שטח: 202102614 בקשת מידע:

   11/01/2022 תא' מסירת מידע:

 
 תל אביב בע"מ 72לחיזוק מזא"ה  החברה מבקש הבקשה:

 5268102, רמת גן  7דרך בגין מנחם 
 

 שור יוסי עורך הבקשה:
 6473407יפו  -, תל אביב  6קפלן אליעזר 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 6, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 מצורף קובץ 6578933 יפו -, תל אביב 72רחוב מזא"ה  . ניסים דני1

 6578933יפו  -, תל אביב 72רחוב מזא"ה  . רזניק רחלי2

. עופר לוי חיים צדוק 3
ושות' בשם בעלי הזכות 

 1-2בסעיפים 

 6713412יפו  -, תל אביב 20רחוב לינקולן 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
 :עמודים עם טענות המתנגדים ונספחים( 500-)הועלו קבצים בסך של כ עופר לוי בשם הדיירים ניסים דני ורזניק רחלי

 ת לבקשה הקודמת עומדות בעינן בבקשה הנוכחית.יוההתנגדו .1
התקבלה הודעה אודות הגשת הבקשה ללא תכנית ואסמכתא, כפי שנדרש בחוק כלפי בעל זכות במקרקעין. בשל  .2

 מידה בדרישות התכנוניות.כך, נמנע ממנו לבחון ולהתייחס לפגמים נוספים שמוסתרים בתכנית לרבות ע
התכנית הנוכחית המתבססת על תכנית קודמת שנדחתה והוגשה שוב מבלי שתוקנו הליקויים המהותיים שנדונו  . 3

 כבר.
 קיימים פגמים בתכנית זאת כגון, חדר המדרגות המוצע מהווה מפגע בטיחותי וסכנה לגוף ולנפש. .4
אינו מספק פתרון חניה במגרש   –, כך למשל לגבי תקן החניה הבקשה אינה עונה על צרכי הדירות הקיימות  .5

 אלא במרחק של ק"מ בקו אווירי.
החלונות שלהם לחדרי האמבטיה,  -התכנית אינה מציגה פתרונות אוורור לדירות שבמזרח הבניין  –אוורור  .6

 השירותים והמטבח נחסמים.
 פתרון למיקומם ביחס לדירות הקיימות. אין -מנועי המזגנים, צנרת המזגנים ומסתורי הכביסה  . 7
 אין  תכנון לתעלות המזוג, צנרת המיזוג, חשמל, אינסטלציה. .8
 קומת העמודים המפולשת מתעלמת מההוראות התכנוניות, לרבות חדר גז, חדר אשפה המתוכנן במיקום זה. .9

 יים בניגוד לדרישות.התכנית לא עומדת בדרישות העיצוב. כך למשל, בצד המערבי הפתחים רנדומל .10
 הפתחים המוצגים בבניין הקיים נוגדים את התכנון המקורי של הבניין ואת ההיתר. . 11
 התכנית מבקשת לשנות את מפלס הבניין שלא כדין. .12
 לדירות התחתונות לא מוסיפים מרפסות כמו ליתר הקומות. .13
 סה לבניין.שבילי כני 3יתווספו פתחים וכניסות לבניין כך שיווצרו  .14
 חזית הקומה המפולשת מנוגדת ומתעלמת מדרישות העיצוב. .15
 ההיתכנות להריסה ובניה נבדקה בסיוע מומחים )משרד אדריכלים, שמאי מקרקעין(  .16

 ונמצא שהיא משרתת לאין ערוך את האינטרסים של התחדשות עירונית.
 מטרת המבקש היא לעשות רווח עצום לביתו. .17
גה פגיעה בלתי מידתית במתנגד ובמשפחתו תוך הוספת סיכון לחיי הדיירים המבוגרים, ילדיהם הבקשה מצי .18

 ובאי הבניין.
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התכנית מעלימה מידות ונתונים במטרה לטשטש אי התאמות. כך למשל, מדידה בשטח מראה כי המרחב  .19
 הקיים בקומה המפולשת אינו מאפשר את התוספת המתבקשת.

מטר מקו בניין,  3מטר כשהתכנית מחייבת מרחק של  4-רה הקיימת לקו הבניין עומד על כהמרחק בין קיר הדי .20
 כך שלא ניתן להוסיף ממ"ד במרווח שנותר העומד על כמטר אחד בלבד.

התכנון המוצע סותר את האופי התכנוני של הסביבה, אינו מקפיד על שפה אדריכלית ייחודית, אינו ברמה  .21
 ת את האזור והתואמת את עלויות הקרקע.תכנונית גבוהה המאפיינ

על הוועדה למנוע מצב בו הזכויות משמשות בעיקר להתעשרות מהירה של היזם וקבלת הטבות שאינן תומכות  .22
 בהליך ההתחדשות.

מעיון באתר העירה לא נמצא מסמך חתום המצביע על תימוכין קניינים כלשהם ודי בכך כדי לדחות את הבקשה  .23
 על הסף.

 מבעלי הזכויות ולא כך הוא הדבר. 100%התכנית שהוגשה מצריכה הסכמת  .24
 חוק החיזוק אינו מסמיך ומאפשר הצמדת רכוש משותף, כך סתם לאחד הדיירים כגינה או לכל שימוש אחר. .25
התכנית מתעלמת מהצרכים הציבוריים של הבניין המשותף ומעבירה רכוש משותף לידיים פרטיות של חלק  .26

יירים בלבד. כך למשל, סיפוח חלק מהחצר המשותפת לאחת מהדירות. לזה נדרשת הסכמת כל בעלי מהד
 הזכויות בנכס.

התכנית מסכלת כל אפשרות עתידית ליצירת ממ"ד עבור כל הדיירים. רק הדירה המצויה בחזית במפלס הקרקע  .27
 זוכה לממ"ד.

 ללי הדירות והמשרתות את כלל הדירות.התכנית מתעלמת מהתשתיות המשותפות שעוברות בתוך ח .28
 התכנית מסכלת ניצול עתידי אפשרי של זכויות הבניה. .29
 לחוק התו"ב. 78התכנית אינה עומדת במגבלות התכנוניות של תכנית הרובעים וסעיף  .30
 בתכנית אין מעלית ראויה, אלא מעלון אשר אינו מספק את צרכי הבניין. . 31
 בתקניה החניה לאופניים ואופנועים.התכנית אינה עומדת  .32
 העדר פתרון מיגון לכלל דיירי הבניין. .33
הקירות וקורות החיזוק הקיימים סופגים רטיבות מתמשכת, זיון הברזל נחלש, נשחק ונעלם. התכנית עוטפת  .34

 את הבניין בקוסמטיקה ומונעת ביצוע עבודות בעתיד לליקויים אלו.
 

 התייחסות להתנגדויות: 

 , לדחות את ההתנגדויות שכן, הליקויים אשר הופיעו וצוינו בבקשה הקודמת תוקנו.3-ו 1סעיפים  .1

ב' ובוצע פרסום בהתאם 36נשלחו הודעות לפי תקנה , לדחות את ההתנגדות שכן, ע"פ תיק הפרסום שהוגש 2סעיף  .2
 .לחוק 149לסעיף 

 תאם לחוק התכנון והבנייה., לדחות את ההתנגדות שכן חדר המדרגות מתוכנן בה4סעיף  .3

, לדחות את ההתנגדות שכן, ע"פ חוו"ד תנועה וחניה ממכון הרישוי, במגרש הנדון אין אפשרות לתכנן 5סעיף  .4
 מקומות חניה לרכב פרטי, ולכן מבקש הבקשה יצטרך להשתתף בקרן חניה עבור המקומות החסרים.

 חלונות, ולשירותים ולמקלחת מתוכנן איוורור מאולץ., לדחות את ההתנגדות שכן, למטבח מתוכננים 6סעיף  .5

, לדחות את ההתנגדויות שכן, בתכנית שהוגשה מוצעים מסתורי כביסה ומסתורים למזגנים לדירות 7סעיף  .6
 הקיימות.

 , לדחות את ההתנגדויות שכן, הוגשו תכניות חשמל, מיגון, אקוסטיקה וכד'.8סעיף  .7

בתחום קומת העמודים יוקצו שטחים  " 5ות שכן, ע"פ התכנית המופקדת של רובע , לדחות את ההתנגדוי9סעיף  .8
 לשת", והתכנית שהוגשה עומדת בהוראה זו.עבור מבואת כניסה, חדר אשפה, חדר גז, למעט בתחום הרצועה המפו

 , לדחות את ההתנגדויות שכן הבניין עומד בהוראות העיצוב המדברות על חזית קדמית.10סעיף  .9

 , לדחות את ההתנגדויות שכן פתחי הבניין עומדים בהנחיות המרחביות.11סעיף  .10

 , לדחות את ההתנגדויות שכן הבניין נמצא בפלסים אשר נמדדו ע"פ מודד מוסמך בתכנית המדידה.19-ו 12סעיפים   .11

 פסת., לדחות את ההתנגדויות שכן ע"פ התכנית שהוגשה נראה כי לכל דירה מתוכננת מר13סעיף  .12

 , לדחות את ההתנגדויות שכן לבניין מתוכננים שני שבילי כניסה.14סעיף  .13

 , לדחות את ההתנגדויות שכן הקומה המפולשת עומדת בהוראות התכנית.15סעיף  .14

 , אינה רלוונטית, שכן התכנית שהוגשה היא עבור הוספת קומות ולא הריסת הבניין.16סעיף  .15

, לדחות את התנגדויות שכן הוועדה אינה דנה בעניינים קנייניים, לשם כך יש לפנות 23,25-26, 17-18סעיפים  .16
 לערכאות המתאימות.

, לדחות את ההתנגדויות שכן, קו הבניין מתייחס למרחק בין קו הבניין לקו המגרש, שבקו הבניין הקדמי 20סעיף  .17
מי בתחום הרצועה המפולשת שניתן לסגור. הבניין מדובר על ממ"ד פנימ' קיים + חיזוק. לגבי הממ"ד,  3.60הוא 

 .תואם את ההנחיות

לדחות את ההתנגדויות שכן הבקשה תואמת את התב"ע, את התקנות ואת ההנחיות המרחביות ,  21,30סעיפים  .18
 והעיצוביות.

 לדחות את ההתנגדות שכן הוועדה דנה בעניינים תכנוניים בלבד., 22סעיף  .19

 ת את ההתנגדות שכן הבקשה עומדת ברוב הנדרש להיתכנות הפרויקט., לדחו24סעיף  .20
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, לדחות את ההתנגדות שכן, הבקשה אינה מסכלת אפשרות עתידית ליצירת חדרים מחוזקים לדירות 27סעיף  .21
 הקיימות.

 , לדחות את ההתנגדות שכן, ע"פ התכנית שהוגשה, לא נראה כי ישנה פגיעה בתשתיות המשותפות28סעיף  .22
 המרשתות את כלל הדירות, אלא להפך, נראה כי מגדילים את המבואה, את חדר האשפה וכו'.

 .38, לדחות את ההתנגדות שכן, הבקשה שהוגשה מנצלת את הזכויות המותרות מכח תמ"א 29סעיף  .23

 ,  לדחות את ההתנגדות שכן, המעלית המוצעת עומדת בגודל התואם את התקנות.31סעיף  .24

הכל  –מקומות אופניים, ומקום אחד לאופנוע  6, לדחות את ההתנגדות שכן, בבקשה שהוגשה מתוכננים 32סעיף  .25
 ע"פ בדיקה שנעשתה ע"י הגורמים המוסמכים במכון הרישוי.

, לדחות את ההתנגדות שכן, בתכנית שהוגשה מופיע כי מתוכנן מיגון לחדר מדרגות הקיים, והוא ישמש 33סעיף  .26
 בנוסף יצוין כי אין התקנות מחייבות פתרון מיגון לדירות הקיימות.כחלל המוגן, 

, לדחות את ההתנגדות שכן, הבקשה נבדקה ע"י מהנדס בניין וחתומה על ידו, בנוסף יצוין כי לפי מפרט 34סעיף  .27
 מ' ולא בעטיפה קוסמטית. 0.3הבקשה מבוקשים קירות מעטפת בעובי של 

ועדה דנה בבקשה על כל רבדיה לאחר בחינה מעמיקה של צוות הרישוי. במידה ה –אינה התנגדות אלא בקשה  .28
וקיימים ליקויים נוספים או חוזרים, הם יופיעו בדרפט והועדה תוכל לדון בהם.

 
 
 
 

 (בודק פרץרוני אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות מעל קומת עמודים וחדר כביסה על  3מה ותוספות בנייה בניין בן חיזוק מפני רעידות אדלאשר את הבקשה ל .1

 יח"ד, הכוללים:  15הגג המכיל 
 

בקומת המרתף: הקמת מאגר מים וחדר משאבות עם גישה ע"י סולם ירידה ממפלס הקרקע בפיתוח השטח  א.
 הקדמי של המגרש.  בחלקו 

ת העמודים, הרחבת יח"ד המזרחיות הקיימות בקומת הקרקע: הוספת חדר אשפה ונישת גז בתחום קומ ב.
 וסגירת מרפסות קיימות בחזית העורף ובחזית הצד המערבית. 

עד  ג'(: תוספת שטחים ליח"ד מזרחיות קיימות, פתיחת מרפסות שקועות-בקומות הטיפוסיות הקיימות )א' ג.
רפסות בחזית הצד המערבית , סגירת מבסגירה קלה הבניין, סגירת מרפסות שקועות חלקית בעורף הבניין קו

 והוספת מרפסות פתוחות ומקורות בעורף המגרש.  
 יח"ד חדשות עם חדר 4על הגג הקיים )קומה ד'(: הריסת הקיים על הגג והקמת קומה מלאה חדשה המכילה  ד.

 מחוזק לכל אחת, מרפסות פתוחות בחזית הבניין ומרפסת המקורה ע"י פרגולה בעורף הבניין. 
 יח"ד עם חדר מחוזק לכל אחת ומרפסות גג המקורות ע"י פרגולה  2מת הגג החלקית החדשה )קומת הגג(: בקו ה.      

 בחזית ובעורף הבניין.             
על הגג העליון: מתקנים סולאריים ומעבי מזגנים בתחום גג משותף עם גישה באמצעות גרם המדרגות הכללי  ו.      

 של   הבניין.
בפיתוח, ריצוף, גינון ונטיעות, הקמת גדרות בגבולות המגרש וגדרות הפרדה פנימיות, הקמת  בחצר: שינויים ז.

חצרות מונמכות הצמודות ליח"ד העורפיות עם גישה באמצעות גרמי מדרגות ממפלסי הדירות, נישה למים 
 ונישה לפילר חשמל במרווח הקדמי.ערבי, בגבול  מגרש צדדי מ

 

יח"ד  15יח"ד ) 21וקומת גג חלקית המכיל  בחצאי מפלסים קומות 5רים בן גובניין מ -סה"כ לאחר התוספת
 יח"ד חדשות(. 6קיימות + 

 

מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית  6פתרון חלופי להסדר לאשר  .2
מתוכננים חניונים ציבוריים )חניון גינת מטר סביבו  500ח', היות והנכס מצוי באזור חניה אשר בו וברצועה ברוחב 

 שיינקין(
 

ההנחיות , התקנות ו5ע, את התכנית המופקדת של רובע הבקשה תואמת את התב" לדחות את ההתנגדויות שכן .3
 המרחביות והעיצוביות. לעניינים קניינים יש לפנות לערכאות המתאימות.

 
 כולל ההקלות הבאות:

מהמרווח  32%מ' מקו בנין, המהווים  1.6-בהבלטת מרפסות בחזית אחורית  .1
 האחורי המותר

 ביטול נסיגות בקומת הגג בחזיתות צד .2
 מ' המותרים 2.5-הגבהת גובה קומת הגג מעבר ל .3

 
:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
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 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
 תשלום אגרות והיטלים . 3
 אישור רשות הכבאות . 4

 עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה. 5
 

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

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

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

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

 ₪. 1490תמורת 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
מחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  ל . 1

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesקישור: העירוני ב
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
 סעיפיה. 23על כל  201-00020ות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס השלמת הדריש . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
ור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקש . 3

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 אישור רשות הכבאות . 4
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

יש תוכנית מופקדת.  6-ו 5ה. מדובר על בקשה שנמצאת בבקשה ברובע אני צריך את עזרתה של הראל שמעון ברנשטיין:
הבקשה נבחנה ולא הוספנו בטבלה התאמה לתוכנית המופקדת. עשינו בדק בית וראינו שאין פה חריגה לאישור הבקשה 

 מהתוכנית המופקדת. השאלה שלי, האם ניתן להוסיף שהבקשה נבדקה ואינה חורגת מהתוכנית המופקדת או להחזיר
 אותה לבחינה ולהוסיף בטבלה לפי התוכנית המופקדת?

 זה מספיק. -ברגע שיש את הבדיקה שלכם, ואתה אומר לפרוטוקול  הראלה אברהם אוזן:
 חוות דעת.  דורון ספיר:
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 5ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים וחדר כביסה על  3שר את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בניין בן לא .1

 יח"ד, הכוללים:  15הגג המכיל 
 

בקומת המרתף: הקמת מאגר מים וחדר משאבות עם גישה ע"י סולם ירידה ממפלס הקרקע בפיתוח השטח  א.
 בחלקו הקדמי של המגרש.  

הוספת חדר אשפה ונישת גז בתחום קומת העמודים, הרחבת יח"ד המזרחיות הקיימות בקומת הקרקע:  ב.
 וסגירת מרפסות קיימות בחזית העורף ובחזית הצד המערבית. 

עד  ג'(: תוספת שטחים ליח"ד מזרחיות קיימות, פתיחת מרפסות שקועות-בקומות הטיפוסיות הקיימות )א' ג.
, סגירת מרפסות בחזית הצד המערבית בסגירה קלה בעורף הבניין הבניין, סגירת מרפסות שקועות חלקית קו

 והוספת מרפסות פתוחות ומקורות בעורף המגרש.  
 יח"ד חדשות עם חדר 4על הגג הקיים )קומה ד'(: הריסת הקיים על הגג והקמת קומה מלאה חדשה המכילה  ד.

 רגולה בעורף הבניין. מחוזק לכל אחת, מרפסות פתוחות בחזית הבניין ומרפסת המקורה ע"י פ
 יח"ד עם חדר מחוזק לכל אחת ומרפסות גג המקורות ע"י פרגולה  2בקומת הגג החלקית החדשה )קומת הגג(:  ה.      

 בחזית ובעורף הבניין.             
ללי על הגג העליון: מתקנים סולאריים ומעבי מזגנים בתחום גג משותף עם גישה באמצעות גרם המדרגות הכ ו.      

 של   הבניין.
בחצר: שינויים בפיתוח, ריצוף, גינון ונטיעות, הקמת גדרות בגבולות המגרש וגדרות הפרדה פנימיות, הקמת  ז.

חצרות מונמכות הצמודות ליח"ד העורפיות עם גישה באמצעות גרמי מדרגות ממפלסי הדירות, נישה למים 
 דמי.ונישה לפילר חשמל במרווח הקבגבול  מגרש צדדי מערבי, 

 
יח"ד  15יח"ד ) 21וקומת גג חלקית המכיל  בחצאי מפלסים קומות 5בניין מגורים בן  -סה"כ לאחר התוספת

 יח"ד חדשות(. 6קיימות + 
 
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית  6לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים )חניון גינת  500ר בו וברצועה ברוחב ח', היות והנכס מצוי באזור חניה אש
 שיינקין(

 

, התקנות וההנחיות 5הבקשה תואמת את התב"ע, את התכנית המופקדת של רובע  לדחות את ההתנגדויות שכן .3
 המרחביות והעיצוביות. לעניינים קניינים יש לפנות לערכאות המתאימות.

 
 ות:כולל ההקלות הבא

מהמרווח  32%מ' מקו בנין, המהווים  1.6-הבלטת מרפסות בחזית אחורית ב .4
 האחורי המותר

 ביטול נסיגות בקומת הגג בחזיתות צד .5
 מ' המותרים 2.5-הגבהת גובה קומת הגג מעבר ל .6

 
: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
 והיטליםתשלום אגרות  . 3
 אישור רשות הכבאות . 4

 עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה. 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 סית.שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנד . 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 
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 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
מור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשי . 3

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

 ₪. 1490תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 רט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפו . 5
 

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

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

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 סעיפיה. 23על כל  201-00020השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 1
עתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא ה . 2

 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  . 3

 י.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירונ
 אישור רשות הכבאות . 4
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 13בוגרשוב  2קין סיר

 
 

 111חלקה:    6906 גוש:  22-1197 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0026-013 תיק בניין:
 מ"ר 326 שטח: 202002025 בקשת מידע:

   06/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 תל אביב בע"מ 13אדלר בוגרושב  מבקש הבקשה:

 6721503יפו  -, תל אביב  3המלאכה 
 

 קוניאק דן עורך הבקשה:
 6436324יפו  -, תל אביב  26מאנה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

מקום כיום: בהיתר , קומה בה מתבצעת התוספת: ג, שימוש ה3, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 
 מגורים. חנויות בקומת קרקע, 

 
 בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד, 

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

בתחום המגרש לא ניתן , למקום אין כניסה נפרדת, 36תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 להסדיר חניה פיזית, 

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

 
 
 

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

קומות מעל קומת קרקע  3בן  ,מגורים ומסחר בקרקעל פינתי קיים ת ושינויים לבנייןותוספלאשר את הבקשה ללא 
 , שכן:חנויות 3-יח"ד ו 9 עבורחלקית וקומת גג חלקית 

 א'.3616מ"ר ובניגוד להוראות תכנית  47 -מבוקשת יחידת דיור חדשה בקומת הקרקע בגודל הקטן מ .1

 המסחר.מ' לטובת הרחבת  0.2מבוקשת חריגה בקו בניין צדדי מזרחי של  .2

 א'.3616בניגוד להוראות תכנית מבוקשת תוספת שטח לשטח המסחר  .3

מסומנת חניה בקומת הקרקע בצידו הצפוני של המגרש שלא תואם הנחיות מרחביות להסדר חניה עיריית תל  .4
 אביב.

 בקומת התוספת מבוקשת בנייה קשיחה מעל מרפסות שנסגרו בסגירה קלה. .5

חזית לרחוב סירקין בניגוד להנחיות העיצוב באזור ההכרזה, כמו כן לא הוצגו פרטי מבוקשת סגירת מרפסות ב .6
 סגירת המרפסות בהתאם להוראות התכנית.

 מ' בניגוד לתקנות  1.63אישור גלריה בדיעבד שגובהה  .7

 א'.3616ד להוראות תכנית ומ' ובניג 3.00 -גובה המצללה במרפסת הגג גדולה מ .8

  מ' בשל חריגה בבנייה חדשה מחוץ לקווי הבניין. 0.3 -של כ יגה מההבלטה המותרתמסתורי הכביסה בחר .9

 ממקמים מסתור גז ופילר בזק בחזית הקדמית לרחוב סירקין ובניגוד להנחיות המרחביות. .10

 מ', בניגוד להנחיות המרחביות. 2.20 -במרווח הצד מבקשים גדרות בגובה של כ .11

 ר הצד בהתאם להנחיות המרחביות.פילר חשמל לא הוצמד לגד .12

  כניסות ראשיות בניגוד להנחיות. 2לדירת הגג מבוקשות  .13
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 6ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע  3שר את הבקשה לתוספות ושינויים לבניין פינתי קיים למגורים ומסחר בקרקע, בן לא לא

 חנויות, שכן: 3-יח"ד ו 9קית עבור חלקית וקומת גג חל
 
 א'.3616מ"ר ובניגוד להוראות תכנית  47 -מבוקשת יחידת דיור חדשה בקומת הקרקע בגודל הקטן מ .1

 מ' לטובת הרחבת המסחר. 0.2ין צדדי מזרחי של מבוקשת חריגה בקו בני .2

 א'.3616מבוקשת תוספת שטח לשטח המסחר בניגוד להוראות תכנית  .3

מסומנת חניה בקומת הקרקע בצידו הצפוני של המגרש שלא תואם הנחיות מרחביות להסדר חניה עיריית תל  .4
 אביב.

 בסגירה קלה.בקומת התוספת מבוקשת בנייה קשיחה מעל מרפסות שנסגרו  .5

מבוקשת סגירת מרפסות בחזית לרחוב סירקין בניגוד להנחיות העיצוב באזור ההכרזה, כמו כן לא הוצגו פרטי  .6
 סגירת המרפסות בהתאם להוראות התכנית.

 מ' בניגוד לתקנות  1.63אישור גלריה בדיעבד שגובהה  .7

 א'.3616ת תכנית מ' ובניגוד להוראו 3.00 -גובה המצללה במרפסת הגג גדולה מ .8

 מ' בשל חריגה בבנייה חדשה מחוץ לקווי הבניין.  0.3 -מסתורי הכביסה בחריגה מההבלטה המותרת של כ .9

 ממקמים מסתור גז ופילר בזק בחזית הקדמית לרחוב סירקין ובניגוד להנחיות המרחביות. .10

 המרחביות.מ', בניגוד להנחיות  2.20 -במרווח הצד מבקשים גדרות בגובה של כ .11

 פילר חשמל לא הוצמד לגדר הצד בהתאם להנחיות המרחביות. .12

  כניסות ראשיות בניגוד להנחיות. 2לדירת הגג מבוקשות  .13
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 213יהודה בן 

 
 

 47חלקה:    6961 גוש:  22-1126 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 13/07/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0025-213 תיק בניין:
 מ"ר 450 שטח: 202000621 בקשת מידע:

   13/05/2020 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 213זוארץ בן יהודה  הבקשה: מבקש

 6350213יפו  -, תל אביב  213בן יהודה 
 

 פומגרין חנן עורך הבקשה:
 6439211,   11גוטליב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 10, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
 

י הרשום בהיתר התקף(: ייעוד על פי היתר קיים הוא יציע שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פ
, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג 1לחנויות, שימוש מבוקש: משרד, שימוש חורג בקומה מספר: 

 , למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 28)מ"ר(: 
 
 
 
 

 (חדד הילהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין קיים למגורים עם חזית מסחרית לכיוון לאשר את הבקשה לחיזוק  .1

 חנויות. 3 -יח"ד ו 10קומות, קומת ביניים וקומת גג חלקית עבור  4רחוב בן יהודה, בן  
 

 .יח"ד חדשות( 9קיימות בהיתר+  13יח"ד ) 22עבור קומות וקומת גג חלקית  7סה"כ יתקבל בניין בן 
 
 ימוש חורג מהיתר מיציע ומגורים למשרד לצמיתות. לאשר ש . 2
 
 לאשר שימוש חורג מהיתר מיציע למגורים לצורך הרחבת הדירה הצפונית שבקומת הביניים. . 3
 
 כך ששטח היציע  58לאשר הקלה ליחס הנקבע לשימושים של מסחר ומגורים בקומת הביניים בתכנית  . 4

 הביניים.משטח קומת  22% -יהווה כ              
 
 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה. 10לאשר פתרון חלופי להסדר  . 5
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52שה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך הבק . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 .       אשור רשות הכבאות5
 

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

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

 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 4
 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 

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

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

 ₪. 7281.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  הגשת "טופס . 3

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

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

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

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

 ג. הדירה העורפית צפונית שבקומה ה' על כל מפלסיה מהווה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.
 ד. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה מהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.

 לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. רישום רצועת הקרקע . 3
וסיומן עד  202000621שמספרו  13/05/2020שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום  . 4

 גמר עבודות הבנייה.
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 25השלמת 

צע את הנדרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין *רואים את המבקש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לב
 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 )" 10ל עצים בגוד 5קבלת 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
 שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
וד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיק . 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
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 4
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 5
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 6
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 7
 אישור רשות הכבאות . 8
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 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

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

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

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

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

 ע.בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"
 

 ₪. 7281.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

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

 ב לקדמותו.נזק, במידה ויגרם והחזרת המצ
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 3

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

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

 
 

 תנאים לתעודת גמר
 ד העורף לפתרון המיגוןאישור פיקו . 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 

 ינה ניתנת לפיצול.ג.הדירה העורפית צפונית שבקומה ה' על כל מפלסיה מהווה יחידת דיור אחת שא
 

 ד.יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה מהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.
 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 3
וסיומן עד  202000621 שמספרו 13/05/2020שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום  . 4

 גמר עבודות הבנייה.
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 25השלמת 

*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.

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

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת 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
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש . 1
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 : תיאור הדיון
 

ון בבקשה הזאת אחרי ביקורת מבקשים תקן טעות סופר:  מדובר על שימוש חורג מהיתר. מבקשים לשוב ולד רוני רבנר:
 של הפיקוח אשר עדיין לא הצליחו להיכנס ולתת את חוות דעתם. 

 לשוב ולדון לבקשת הצוות המקצועי מבקשים לעשות בדיקת פיקוח נוספת. דורון ספיר:
בבקשה להגדיר זמן, להעביר לוועדה הבאה. הלל הלמן:

 
 
 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הצוות המקצועי, לשוב ולדון בוועדה הבאה, לאחר ביקור של הפיקוח במקום. לבקשת

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 14ה מיכ

 
 

 90חלקה:    6961 גוש:  22-1182 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 21/07/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0245-014 תיק בניין:
 מ"ר 402 שטח: 201900473 בקשת מידע:

   14/04/2019 תא' מסירת מידע:

 
 לב העיר העברית בע"מ ה:מבקש הבקש

 6266205יפו  -, תל אביב  13פנקס דוד צבי 
 

 רבין עומר עורך הבקשה:
 6744124יפו  -, תל אביב  10חפץ חיים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

פר יח"ד , מס3, אחר: תוספת קומה מלאה וקומת גג חלקית לפי רובע 3, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 
, 344, קומה בה מתבצעת התוספת: קומה ד', שטח התוספת )מ"ר(: 38, מספר תכנית הרחבה: תמ"א 5מורחבות: 

מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת ממ"דים, תוספת אחרת: תוספת מרפסות ומסתורי כביסה, שימוש המקום כיום: 
 בהיתר מגורים., 

 
 
 

 , 3.4X4.3, גודל: 18.00, נפח )מ"ק(: בריכה: קומה: גג עליון, מיקום: גג עליון
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים36.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 עיקרי ההתנגדויות: 
 : 1התנגדות מס' 

 .בדירתי קיימת מרפסת סוכה הסגורה בפועל. 1
יסת הסגירה בניגוד להסכמתי. ידוע לי כי העירייה אישרה סגירת מרפסות כדוגמת בבקשה להיתר מבוקשת הר
 המרפסת הקיימת בדירתי. 

 .המבקש לא הציג בפניי את הבקשה המתוקנת, שהוגשה בבקשה הנוכחית להיתר בניגוד לנדרש.2
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 : 1התנגדות מס' 

.2500והועלתה למערכת הרישוי למגירה הוגשה הסרת ההתנגדות הנ"ל  07/07/2022ביום 
 
 
 
 

 (חדדהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות מעל  3ויים בבניין קיים למגורים, בן חיזוק מפני רעידות אדמה, תוספות בנייה ושינלאשר את הבקשה ל .1

 יח"ד בהיתר(. 11יח"ד בפועל ) 10 קומת עמודים מפולשת ומקלט במרתף המכיל
 

 יח"ד חדשות(. 3יח"ד קיימות +  10יח"ד ) 13קומות וקומת גג חלקית עבור  5סה"כ יתקבל בניין בן 
 

 וי דרישת התקן  ע"י השתתפות בקרן חניה.מקומות חניה החסרים למיל 0.66הסדר פתרון חלופי ל לאשר .2
 

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

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

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

 והנכסים הגובלים.
 נים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתק . 3
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 4

 וקבלת הנחיות.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 5

 גף שפ"ע.בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם א
 ₪. 1857תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

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

 ב לקדמותו.נזק, במידה ויגרם והחזרת המצ
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
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

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

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 
 להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה.שיפוץ הבניין בהתאם  . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 עצים במגרש ובסביבתו. 4אישור אגף שפ"ע לשימור   . 4
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
 
 
 
 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל  3הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה, תוספות בנייה ושינויים בבניין קיים למגורים, בן לאשר את  .1

 יח"ד בהיתר(. 11יח"ד בפועל ) 10קומת עמודים מפולשת ומקלט במרתף המכיל 
 

 יח"ד חדשות(. 3יח"ד קיימות +  10יח"ד ) 13קומות וקומת גג חלקית עבור  5סה"כ יתקבל בניין בן 
 

 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  ע"י השתתפות בקרן חניה. 0.66לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

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

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

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

 והנכסים הגובלים.
 ר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההית . 3
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 4

 וקבלת הנחיות.
 גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי  . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 1857תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

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

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

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

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 עצים במגרש ובסביבתו. 4אישור אגף שפ"ע לשימור   . 4
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

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

 
החלטה התקבלה פה אחד.ה
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 33זמנהוף  3ון גדע

 
 

 29חלקה:    6951 גוש:  22-1828 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 15/11/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד סיווג: 0189-033 תיק בניין:
 מ"ר 455 שטח: 202102213 בקשת מידע:

   08/12/2021 תא' מסירת מידע:

 
 גיל אפריים הבקשה: מבקש

 6435322יפו  -, תל אביב  33זמנהוף 
 

 גרינשפון זויה עורך הבקשה:
 64587יפו  -, תל אביב  32ריינס 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

דירות והוספת שיפור מיגון ביחידה  2שימוש המקום כיום: בהיתר מבוקש חלוקת דירה קיימת בהיתר לפי תכנית "ס" ל 
 דשה, ח
 
 
 
 

 (חדדהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
פת חדר משופר מיגון לדירה החדשה ללא תוספת לאשר את הבקשה לפיצול יח"ד קיימת בקומה העליונה והוס .1

 שטח.

 חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות  בקרן חניה.מקומות  0.67שור פתרון חלופי להסדר לא .2
 
 
 
 

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

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

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

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

 וקבלת הנחיות.
 

 תנאים לתעודת גמר
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
ירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצ . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 : תיאור הדיון
 

 דורון ספיר לא משתתף בדיון. 
 

 יף נכח בדיון.חבר המועצה מוטי רי
 

חוות הדעת לאשר את יחידת דיור עליונה והוספת חדר משופר מיגון לדירה ללא תוספת שטח, פיצול  רועי אלקבץ:
 הבקשה.

 קרן חנייה. הבקשה כאן בנושא הלל הלמן:
 : חוות דעת. רועי אלקבץ

 
 
 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אשר את הבקשה לפיצול יח"ד קיימת בקומה העליונה והוספת חדר משופר מיגון לדירה החדשה ללא תוספת ל .1

 שטח.

 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות  בקרן חניה. 0.67לאשור פתרון חלופי להסדר  .2
 

 :טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים 
 

 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.145ל התשלומים כאמור בסעיף תשלום כ . 4
 

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

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

 וקבלת הנחיות.
 

 תנאים לתעודת גמר
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 52מן ויצ

 
 

 1105חלקה:    6213 גוש:  20-1485 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 10/11/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0472-052 תיק בניין:
 מ"ר 624 שטח: 201900410 בקשת מידע:

   07/04/2019 תא' מסירת מידע:

 
 ת"א בע"מ 52שאג חושן ויצמן  בקש הבקשה:מ

 5126112, בני ברק  7מצדה 
 

 רוז'נסקי גדעון עורך הבקשה:
 4537204, הוד השרון  7שז"ר זלמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1028.56, שטח הריסה )מ"ר(: 6מספר קומות להריסה: 
 

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

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: דירות גן, 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 
 
 

 ת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא, העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספ5,500.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

ן לאחר בדיקה, ביקורת והתייחסות בנושא של מחלקת הסדרי קרקע, מחלקת הרישוי, מחלקת מידע, מחלקת תכנו

והשירות המשפטי נמצא כי כלל התכנון אשר הוצג בבקשת הרישוי הנדונה נעשה על סמך תצ"ר שגוי אשר אינו תואם 

 החלה על המקום. 1865לתכנית תא/

הקובעת זכויות בניה נפחיות בהתאם לקווי הבנייה  4א, תכנית רובע 3729הבקשה נבחנה ואושרה בהתאם לתכנית 

השגוי ומפת המדידה שהוגשה עם הבקשה בהסתמך עליה, השפעה ישירה ומהותית הקבועים בתכנית ועל כן לתצ"ר 

 על הבקשה.

הטעות אשר נפלה בחישוב רוחב ההפקעה משפיעה על קו הבניין הקדמי במגרש ואופן חישוב הזכויות בבקשה להיתר 

 באופן בו אושרו שטחי  בניה גבוהים  מהמותר בתכנית.

נמסר למודד  21י הוועדה המקומית. מס' חודשים לאחר מכן, כבר בחודש דצמבר ע" 10.5.21התצ"ר הנ"ל אושרה ביום 

מטעם מבקשי ההיתר כי נפלה טעות בדבר חישוב ההפקעה בתצ"ר והתבקש לתקנה. על אף הנחיות גורמי המקצוע, 

בר התצ"ר הלא תקינה הועברה לביקורת במפ"י ואושרה ככשרה לרישום. התצ"ר כוללת הפקעה קטנה מן הנדרש, ד

 אשר יגרום לרוחב דרך עם מובלעת.
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נשלח לבעליי העניין והמודד מטעמם הודעה על הצורך בביטול  התצ"ר וכפועל יוצא גם את החלטת  15.5.2022ביום 

רשות הרישוי לאישור הבקשה להיתר שכן קווי הבניין ושטחי  הבניה נסמכים על מדידה שגויה וניתנה להם זכות 

 טיעון בכתב.

ם ב"כ היזם ובעלי העניין ובדיקות נוספות נמצא כי אין לקבל את הטענה כי התצ"ר אושרה בהתאם לאחר פגישה ע

הקובעת הפקעה לצורך הרחבת רחוב ויצמן. עוד נמצא כי מפת המדידה אשר הוגשה עם הבקשה להיתר  1865לתכנית 

 אינה תואמת למפת המדידה אשר אושרה בתיק המידע.

לחוק התכנון  142ץ לדיון בפני הוועדה תוך מתן זכות טיעון בע"פ בהתאם לסעיף בנסיבות אלו, ביטול התצ"ר שוב

בדיון ניתנה זכות טיעון טרם קבלת החלטת הוועדה הן בעניין המלצת מהנדס העיר לבטל את  1965.-והבניה, התשכ"ה

 וכפועל יוצא מכך גם את החלטת רשות הרישוי בבקשה להיתר זו. 704/2021תצ"ר 

 הוחלט על ביטול התצ"ר בהתאם להמלצת מהנדס העיר. 28.12.22קיים בפני חברי ועדת המשנה ביום לאחר דיון שהת

נוכח כל המפורט לעיל ולאחר שבעלי העניין )ב"כ מבקשת ההיתר, היזם והמודד בנוכחות עו"ד דיירים( נשמעו גם 

ר אינה תקינה, הבקשה מובאת בעניין זה בדיון לעיל, בשעה שהתצ"ר בוטל ומפת המדידה שהוגשה עם הבקשה להית

 לדיון חוזר לצורך ביטול החלטה.

 
 בהתאם לנאמר לעיל, חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' הילה גל( ולכן

 
להריסת בניין מגורים והקמת בניין בניין  23/12/2020מתאריך  1-20-0366לבטל את החלטת רשות רישוי מספר 

 ביום ואישורה בחינתה ,להיתר ולדחות את הבקשה, שכן הבקשהף קומות מרת 3קומות מעל   8מגורים חדש בן 
גדולים תצ"ר שגוי ובכך שטחי הבניה שאושרו בבקשה הנדונה  סמך על נעשו הרישוי רשות ידי על 23/12/2020

)א( לחוק התכנון 151, דבר העולה לכדי סטיה ניכרת בהתאם לסעיף  4מהשטחים המותרים בהתאם לתכנית רובע 
 והבניה. 

 
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי.

 
 בודותלהתחלת ענאים ת

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

 
 נאים לתעודת גמרת
 שמו כרכוש משותף לכל לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שיר 27.  הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה 1

 דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, , רישום זיקת הנאה/הפקעה לדרך לרחוב      
 ויצמן.     

 ובהתאם להנחיות המרחביות  5821.  הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן 2
 דיקת איכות הבנייה.לב -לנושא זה     

 
 ערותה

 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 הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 הרישוי.  הבקשה אמורה לידון ברשות דורון ספיר:
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 אם זה כבר כאן, אפשר לאשר פה. מלי פולישוק:
מי שאישר את הבקשה זה רשות רישוי. דורון, אם תרצו לקבל עכשיו החלטה כרשות הרישוי, אתה הראלה אברהם אוזן: 

 יכול לקבל החלטה יחד עם מהנדס הוועדה, זה יצא ברשות רישוי בנפרד.
 
 
 
 

 10: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 .להעביר לרשות רישוי

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 11ך דוד בלו

 
 

 50חלקה:    6217 גוש:  22-1709 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 26/10/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0544-011 תיק בניין:
 מ"ר 544 שטח: 202101273 בקשת מידע:

   08/08/2021 תא' מסירת מידע:

 
 יעז יזמות את י.א.ל.א תפ השקעות בע"מ מבקש הבקשה:

 6473908יפו  -, תל אביב  8הארבעה 
 

 זית שחף עורך הבקשה:
 68116יפו  -, תל אביב  1דיצה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 703.11(: , שטח הריסה )מ"ר3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, 
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, 
 

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

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

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

קומות מרתף, מתוקף  3-קומות בנסיגה + קרקע ו 2ות +קומ 5פירוט נוסף: הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש בן 
 38א ותמ"א 3729תא/ 

 
 
 

 (אדר' הילה גלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
ות מעל קומת עמודים חלקית ומרתף שחיזוקו נדרש כנגד קומ 3לאשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן  .1

קומות  3-קומות גג חלקיות מעל קומת קרקע חלקית ו 2-קומות ו 6רעידות אדמה והקמת בניין חדש למגורים בן 
 יח"ד, הכולל: 17מרתף, עבור 

 :חניות אופניים,מקומות חניה לרכב נכים 1 מקומות חניה לרכב פרטי,  17 בקומות המרתף , 
 חדר מאגר מים, נישות לתשתיות וחללים טכניים.

 :יח"ד עם ממ"ד לכל דירה  2גז, חניות אופניים,  חדר אופניים, נישת, מבואת כניסה, חדר אשפה בקומת קרקע
 .במרווח עורפי/צדי וגינה פרטית מוצמדת

  לכל דירה. יח"ד הכוללות ממ"ד ומרפסות גזוזטרה 3: בכל קומה 2-1בקומות 

  לכל דירה. יח"ד הכוללות ממ"ד ומרפסות גזוזטרה 2: בכל קומה 5-3בקומות 

  
  לרבות מצללה. ומרפסת גגות ממ"ד לכל דירה מרפסת גזוזטרה יח"ד הכולל 2: תחתונה גג חלקית 6בקומה 

  עם גרם מדרגות פנימי לגג  ומרפסת גגות ממ"ד מרפסת גזוזטרה יח"ד הכולל 1: עליונה חלקית גג 7בקומה
 מוצמד, לרבות מצללה. עליון

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

 :מעבים, מערכות סולאריות, שטח גג עליון מוצמד לדירה בקומה עליונה הכולל בריכה,   על הגג העליון
 המדרגות הכללי של הבניין.משך גרם מתקנים טכניים וה
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 :ש מדרום מערב חצרות משותפות, פיתוח שטח, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגר בחצר
  רמפת ירידה למרתף חניה.

 
 השתתפות בקרן חניה -מקום חניה החסרים למילוי דרישת התקן 0.33פתרון חלופי להסדר  לאשר .2
 

:נון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכ
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
ותכנית  4400תוצאות הבקרה תקינות )מוצג  .קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי1 . 1

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

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין . 3
 מסלול מכון בקרה: . 4

 יצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאםב
 פירוק גג אסבסט יבוצע בהתאם להנחיות תחנת איכות הסביבה . 5
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 6
 ₪.  31549.60ל תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך ש . 7
 

 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.
 

 סקר אסבסט: . 2
 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.
 

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

 כאשר מבוקשת כריתת עץ במגרש שכן: . 4
 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2

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

 

 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -ת הצורך( שלב ב` )במיד . 5
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 6

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות 101 -ו 8של עץ מספר אושרה כריתה  . 7

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

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

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

ובהתאם להנחיות  5821ה ירוקה בהתאם לתקן הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבניי . 2
 המרחביות לנושא זה

 מסלול מכון בקרה: . 3
הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו 

קבלת בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה ל
 תעודת גמר.
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 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב . 4
אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו בתקנות  . 5

 עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת תעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  קבלת . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 עו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמנייםקירות המרתף יבוצ

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 קרן חנייה.  רוני רבנר:
מ' גובה. זה מפריע לבינוי  7קוטר  62עלת עניין לגבי העצים. מדובר בעצים גדולים ומפותחים מאוד, אני ב מלי פולישוק:

 ולכן מאשרים את הכריתה. אולי הוועדה יכולה להחליט שהיא רוצה אלטרנטיבה.
 יש אפשרות לעשות בינוי אחר שלא לפגוע בהם? - 101-ו 5לגבי עצים  דורון ספיר:

 אנחנו עושים איזונים ובוחנים אם אפשר שלא לפגוע. בכל הבדיקות איריס גלאי:
קומת המרתף לטובת החנייה ברובה בחלק האחורי של המגרש. בשטח הקדמי השטח יותר מחלחל כל  שמעון ברנשטיין:

 .5החניות הן מאחור. מצריך כריתת עץ מספר 
 ית?שכורתים אותם? אי אפשר לעשות את החנייה בחז 3-אבל יש יותר מ מלי פולישוק:

 ההעדפה היא שהחזית תהיה פנויה מחנייה, כדי שנוכל לתת גינון ושטחים מחלחלים. שמעון ברנשטיין:
 חוות דעת.  דורון ספיר:

 
 
 
 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

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

קומות  3-קומות גג חלקיות מעל קומת קרקע חלקית ו 2-קומות ו 6רעידות אדמה והקמת בניין חדש למגורים בן 
 יח"ד, הכולל: 17מרתף, עבור 

 :מקומות חניה לרכב נכים, חניות אופניים, 1פרטי, מקומות חניה לרכב   17 בקומות המרתף 
 חדר מאגר מים, נישות לתשתיות וחללים טכניים.

 :יח"ד עם ממ"ד לכל דירה  2מבואת כניסה, חדר אשפה, חדר אופניים, נישת גז, חניות אופניים,  בקומת קרקע
 וגינה פרטית מוצמדת במרווח עורפי/צדי.

  וללות ממ"ד ומרפסות גזוזטרה לכל דירה.יח"ד הכ 3: בכל קומה 2-1בקומות 

  יח"ד הכוללות ממ"ד ומרפסות גזוזטרה לכל דירה. 2: בכל קומה 5-3בקומות 
  יח"ד הכוללות ממ"ד לכל דירה מרפסת גזוזטרה ומרפסת גג לרבות מצללה. 2: גג חלקית תחתונה 6בקומה 
  טרה ומרפסת גג עם גרם מדרגות פנימי לגג יח"ד הכוללות ממ"ד מרפסת גזוז 1: גג חלקית עליונה 7בקומה

 עליון מוצמד, לרבות מצללה.

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

 :ת סולאריות, מעבים, שטח גג עליון מוצמד לדירה בקומה עליונה הכולל בריכה, מערכו  על הגג העליון
 מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין.

 :חצרות משותפות, פיתוח שטח, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש מדרום מערב  בחצר
 רמפת ירידה למרתף חניה. 
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 השתתפות בקרן חניה -מקום חניה החסרים למילוי דרישת התקן 0.33לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

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

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

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

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין . 3
 מסלול מכון בקרה: . 4

 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם
 סט יבוצע בהתאם להנחיות תחנת איכות הסביבהפירוק גג אסב . 5
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 6
 ₪.  31549.60תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7
 

 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.
 

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

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 

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

 כאשר מבוקשת כריתת עץ במגרש שכן: . 4
 הצגת רישיון כריתה לעץ  .1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2

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

 
 בחירת פתרון להשפלת מי תהום.יש להציג אישור של רשות המים לאחר  -שלב ב` )במידת הצורך(  . 5
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 6

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
ל בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות במגרש השכן לצורך הבניה. ע101 -ו 8אושרה כריתה של עץ מספר  . 7

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

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

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

ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2
 חביות לנושא זההמר

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

 אביבים וביובמילוי דרישות חברת מי  . 4
אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו בתקנות  . 5

 עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת תעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 
 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 
 259נגוף דיז

 
 

 58חלקה:    6961 גוש:  22-1291 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 04/08/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0187-259 תיק בניין:
 מ"ר 458 שטח: 202101315 בקשת מידע:

   30/08/2021 תא' מסירת מידע:

 
 259שותפות דיזנגוף  הבקשה:מבקש 

 6688402יפו  -, תל אביב  16הרצל 
 טיטאן ש.א.ר. בע"מ 

 6688402יפו  -, תל אביב  16הרצל 
 שפק בראז נכסים בע"מ 

 6971011יפו  -, תל אביב  7הברזל 
 

 אלון בן נון עורך הבקשה:
 6578111יפו  -, תל אביב  7שד"ל 

 
 קשה(תוכן הבקשה )ע"י עורך הב

 , 382.5, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

קומות. התוספת כוללת  3, אחר: תוספת בניה וחיזוק בניין קיים בן 11, כמות יח"ד לתוספת: 5כמות קומות לתוספת: 
 ם, בניית ממ"דים עבור כל הדירו, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורי

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

, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא 101מסחר, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 ניתן להסדיר חניה פיזית, 

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

 
 
 

 מיליס(יניב חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' 
 
 קומות וקומת גג 3קיים, עם משרד בקומת הקרקע, בן  יםלאשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין מגור . 1

 הכוללים : חלקית 
 שימוש חורג בקומה הקרקע ממגורים למסחר לצמיתות. .א
 בכל קומות הבניין חיזוק מפני רעידות אדמה, שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, בחזית הרחבה והארכת  .ב

קומות וקומת גג  3מה חלקית למלאה, תוספת מרפסות קיימות, תוספת קומת מרתף חדשה, השלמת קו
אגפי ממ"דים, שינוי מיקום גרם המדרגות הכללי הקיים עבור תוספת פיר מעלית פנימי עם  2חלקית, תוספת 

תחנות עצירה בכל קומה )פרט לקומת המרתף והגג העליון( ותוספת מסתורי כביסה בחזיתות הצדדיות. 
 :כמפורט

ושטח נלווה למסחר המשמש כממ"מ עם גישה פנימית מתוך המסחר  : חדר משאבותבקומת מרתף חדשה
 בקומת הקרקע. 

יח"ד  בחזית(,  2, חזית מסחרית )ביטול לצורך יצירת רצף עם מפלס הרחוברצפה ה: הנמכת בקומת הקרקע
 עם ממ"ד. 1משרד, חדר אשפה, יח"ד 

 יח"ד ותוספת ממ"ד לכל יח"ד. 3: בקומות א', ב' )קיימות(
יח"ד עם ממ"ד בכל יח"ד ותוספת  3: הריסת הבנייה הקיימת על הגג, ים, קומה ג' )חדשה(על הגג הקי

 פתוחות בחזית ובעורף.מרפסות 
 פת מרפסות פתוחות בחזית ובעורף. יח"ד על ממ"ד לכל יח"ד, תוס 3: בכל קומה קומות ד', ה', ו' )חדשות(
מפלדה ועץ בחזית המקורה ע"י פרגולה עם ממ"ד, מרפסת גג צמודה  1: יח"ד בקומת גג חלקית )חדשה(
 ומרפסת גזוזטרה בעורף.

: בחלק הקדמי גג משותף עם מתקנים סולאריים, מעבי מזגנים וגישה מגרעין המדרגות על הגג העליון
ישה באמצעות מדרגות המשותף, בחלק האחורי מרפסת גג צמודה לדירה בקומת הגג החלקית עם בריכה וג
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 מתוך הדירה. 
ים בפיתוח שטח, ריצוף, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש, נישה לבלוני גז ומתקן ש"ע חדר : שינויבחצר

 מקומות חניה לאופנועים.  2מקומות חניה לאופניים,  8משאבות בגבול מגרש צדדי צפוני, 
 

 ומשרד קומות וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית 7סה"כ לאחר התוספות והשינויים יתקבל בניין מגורים בן 
 דירות חדשות(. 12דירות קיימות בהיתר +  8דירות ) 20בקומת הקרקע מעל קומת מרתף, המכיל 

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 12.33לאשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  .2
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1

 

 (.4402)מוצג  52ת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצג . 2
 

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 

 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה. . 5
 אישור רשות הכבאות . 6
 

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

 והנכסים הגובלים.
 לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. בעל ההיתר יהיה אחראי . 3
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 4

 וקבלת הנחיות.
 שלד הבנין יבוצע אך ורק באופן זה לתכניות שהוגשו לבקרה הנדסית. . 5

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתשולם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 ₪. 6145.00ש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגר . 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.

 הנחיות מרחביות בנושא האשפה ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ . 8
 

 
 תנאים להתחלת עבודות

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

 שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים . 2
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב" למחלקת פיקוח על הבניה חתום ע"י האחראי לביקורת, מתכנן  . 3

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

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 6

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 

 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 7
 
 

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

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין.
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.
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 ג. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.
 

 של רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים.רישום בטאבו  . 2
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון. . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
נום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרו . 6

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 תנאי לגמר. -על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, אוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז  . 7
יותקנו אמצעים להגנת קירות חדר האשפה למניעת היפגעות חיפויים על ידי כלי האצירה: צינורות הגנה או פח  . 8

 תנאי לגמר. -ס"מ  80-140מרוג בגובה 
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 9

 יים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירונ
 
 

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

 הבקשהולמבקש הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעת מהנדס הערה: 
 
 
 
 
 
 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות וקומת גג 3ת הבקשה לתוספות ושינויים בבניין מגורים קיים, עם משרד בקומת הקרקע, בן לאשר א . 1

 חלקית הכוללים : 
 שימוש חורג בקומה הקרקע ממגורים למסחר לצמיתות. .ג
 בכל קומות הבניין חיזוק מפני רעידות אדמה, שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, בחזית הרחבה והארכת  .ד

קומות וקומת גג  3ימות, תוספת קומת מרתף חדשה, השלמת קומה חלקית למלאה, תוספת מרפסות קי
אגפי ממ"דים, שינוי מיקום גרם המדרגות הכללי הקיים עבור תוספת פיר מעלית פנימי עם  2חלקית, תוספת 

 תחנות עצירה בכל קומה )פרט לקומת המרתף והגג העליון( ותוספת מסתורי כביסה בחזיתות הצדדיות.
 :כמפורט

: חדר משאבות ושטח נלווה למסחר המשמש כממ"מ עם גישה פנימית מתוך המסחר בקומת מרתף חדשה
 בקומת הקרקע. 

יח"ד  בחזית(,  2: הנמכת הרצפה לצורך יצירת רצף עם מפלס הרחוב, חזית מסחרית )ביטול בקומת הקרקע
 עם ממ"ד. 1משרד, חדר אשפה, יח"ד 

 ח"ד ותוספת ממ"ד לכל יח"ד.י 3: בקומות א', ב' )קיימות(
יח"ד עם ממ"ד בכל יח"ד ותוספת  3: הריסת הבנייה הקיימת על הגג, על הגג הקיים, קומה ג' )חדשה(
 מרפסות פתוחות בחזית ובעורף.

 יח"ד על ממ"ד לכל יח"ד, תוספת מרפסות פתוחות בחזית ובעורף.  3: בכל קומה קומות ד', ה', ו' )חדשות(
עם ממ"ד, מרפסת גג צמודה בחזית המקורה ע"י פרגולה מפלדה ועץ  1: יח"ד שה(בקומת גג חלקית )חד

 ומרפסת גזוזטרה בעורף.
: בחלק הקדמי גג משותף עם מתקנים סולאריים, מעבי מזגנים וגישה מגרעין המדרגות על הגג העליון

צעות מדרגות המשותף, בחלק האחורי מרפסת גג צמודה לדירה בקומת הגג החלקית עם בריכה וגישה באמ
 מתוך הדירה. 

: שינויים בפיתוח שטח, ריצוף, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש, נישה לבלוני גז ומתקן ש"ע חדר בחצר
 מקומות חניה לאופנועים.  2מקומות חניה לאופניים,  8משאבות בגבול מגרש צדדי צפוני, 
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קומות וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית ומשרד  7סה"כ לאחר התוספות והשינויים יתקבל בניין מגורים בן 
 דירות חדשות(. 12דירות קיימות בהיתר +  8דירות ) 20בקומת הקרקע מעל קומת מרתף, המכיל 

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 12.33לאשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  .2
 

 :ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1

 
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2

 
 ראות תכן הבניה.עמידת הבקשה להיתר בהו . 3

 
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה. . 5
 אישור רשות הכבאות . 6
 

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת  . 4

 וקבלת הנחיות.
 שלד הבנין יבוצע אך ורק באופן זה לתכניות שהוגשו לבקרה הנדסית. . 5

 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלה.
ים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסי
 וההיתר יינתן רק לאחר שתשולם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.

 ₪. 6145.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד  . 7

 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 . 8
 

 
 תנאים להתחלת עבודות

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

 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
חראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב" למחלקת פיקוח על הבניה חתום ע"י הא . 3

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

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
מתאים לביצוע  הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון . 6

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 

 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 7
 
 

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

 יין.א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבנ
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 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.
 ג. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.

 
 רישום בטאבו של רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 2
 מן עד גמר עבודות הבנייה.שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיו . 3
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון. . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 6

 ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצים 
 תנאי לגמר. -על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, אוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז  . 7
יותקנו אמצעים להגנת קירות חדר האשפה למניעת היפגעות חיפויים על ידי כלי האצירה: צינורות הגנה או פח  . 8

 תנאי לגמר. -ס"מ  80-140רוג בגובה מ
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.
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 57עמ'   21-1443  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 15"ם רמב

 
 

 64חלקה:    6918 גוש:  21-1443 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 02/11/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0015-015 תיק בניין:
 מ"ר 1070 שטח: 201901893 בקשת מידע:

   24/11/2019 תא' מסירת מידע:

 
 סבוי תל אביב בע"מ :מבקש הבקשה

 6380203יפו  -, תל אביב  14בן יהודה 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

קע מסחר בקומת קר -שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שימוש נוכחי
ומשרדים בקומה א,ב', שימוש מבוקש: מסחר ומלונאות, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, למקום יש כניסה נפרדת, 

 בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 
 
 

 בריכה: קומה: קרקע, מיקום: בחצר אחרוית, 
 

 1,000.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

ש. השימוש תואם **יצוין כי תכנית השימור מאפשרת שימושים נוספים במבנה בקומות השונות בכפוף לפרסום השימו
ואת היעד העירוני לתוספת חדרי מלון בעיר. המבנה הראשי משמש כמלון וכך גם הבניין האחורי, הפעלת  44את תכנית 

 סעיף זה הינה לטובת השימוש התת קרקעי כמלון המבוסס על זכויות הבנייה מכוח תכניות תקפות במגרש.
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 רצ"ב קובץ מצורף 6581305יפו  -, תל אביב 13רחוב רמב"ם  . ליין מיכאל דן1

 רצ"ב קובץ מצורף 6581305יפו  -, תל אביב 13רחוב רמב"ם  . עדן רות גלינה2

 רצ"ב קובץ מצורף 5252242, רמת גן 30רחוב תובל  . פטל ציון3

 קובץ מצורף רצ"ב 6581305יפו  -, תל אביב 13רחוב רמב"ם  . רזיאל אהובה4

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 התנגדות מוגשת על ידי עו"ד ציון פטל ואדריכל אהוד רזיאל.
 ב'.2650שסיים תהליך שימור מתכנית  13המתנגדים בעלים של הבניין השכן ברמב"ם 

 קיים חשש שעומק החפירה במגרש נושא הבקשה תגרום לפגיעה ביסודות הבניין שבבעלות המתנגדים. .1
ה המבוקשת מצריכה הקמת קיר דיפון בסמוך לגדרות, למעברים ולמבנה המשני במגרש המתנגדים, שימוש הבני .2

 בעוגנים לצורך תמיכת הכלונסאות עלול לסכן את יציבות בניין המתנגדים ואף לפגוע במרתפים הבנויים של הבניין.
כול להוסיף לסיכון הפגיעה בבניין הבקשה כוללת מרתף שיחרוג מתכסית הבניין לשימור נושא הבקשה ובכך י .3

 המתנגדים.
ב' מחויבת בתנאי הבטחה כי לא יפגעו הבניין במגרשים  2650הקמת קומה מתחת למפלס הכניסה מכוח תכנית  .4

 לצורך כך מבקשים המתנגדים ערבות מצד המבקשים לתיקון כל נזק שיגרם. -הסמוכים
חוות דעת הנדסית הממחישים כי לא יגרם שום נזק לבניין בבקשה שהוגשה לא הוצגה תכנית יציבות וחוזק ו .5

 המתנגדים, בנוסף לא ברור כיצד יתלה הבניין באוויר לצורך חפירת המרתפים המבוקשים.
שכן החדרים והחצרות האנגליות שלהם צמודים  -מתנגדים להקמת חדרי מלון בקומה מתחת למפלס הכניסה .6

 למפגע רעש ומפגע באיכות החיים של מתגורריי הבניין המתנגד.ועל כן מקיימים חשש  13למבנה ברמב"ם 
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יתרה מהאמור בסעיף הקודם כל המלון יכול להוות מטרד רעש כתוצאה ממיקום המערכות שלו בגג הפתוח הפונה  .7
לבניין המתנגדים בסמוך, לרבות מפגע ריח כתוצאה מהמטבחים והמסעדות של המלון ושאר המערכות שנועדו 

 את בנוסף לכך שלא הוגש סקר סביבתי לצורך בחינת המטרדים.לתפקודו. ז
 מבוקשים בתי גידול לעצים ששוריהם עלולים לפגוע במבנה המתנגדים. .8
כמו כן מבוקש שימוש חורג לצמיתות בעוד שהחוק קובע כי שימוש מתכנית, היתר או הקלה יינתן לתקופה מוגבלת  .9

 מראש.
וד שהתכנית נעדר בה ההתייחסות להוראות המדויקות להקמת מלון, לרבות מספר בע 44מבוקש מלון מכוח תכנית  .10

קומות, שטחי בנייה ועל כן לא ניתן לאשר מלון מכוח תכנית זאת ועל המבקשים לצאת להליך של תכנית מפורטת 
 למגרש הנדון.

 מדת בכל התקנים הנדרשים.לא הוצג אישור משרד התיירות למלון ועל כן לא ניתן לבחון אם התכנית שהוגשה עו .11
 

 התייחסות להתנגדויות: 
אשיב כי התכנית המוגשת חתומה על ידי קונסטרוקטור שחלק מתחום אחריות החתימה שלו  1-5בהתייחס לסעיפים  .1

הינה גם לוודא כי כתוצאה מהמבוקש לא נגרמת סכנה למבנה הקיים במגש ולא נגרמת סכנה למבנים המגרשים 
ך הוגשה תכנית לדיפון וחפירה שמציגה את סוגיית תליית המבנה וגם עליה חתום קונסטרוקטור הסמוכים, בנוסף לכ

שתפקידו לוודא את יציבות המגרש ויציבות המגרשים הסמוכים. כדי להטיח את כל זאת ועל מנת לחייב את המבקש 
טוח צד ג' במחלקת לתיקון כל פגם שיגרם כתוצאה מהבנייה המבוקשת טרם התחלת העבודות מפקיד המבקש בי

 פיקוח על הבנייה לצורך הבטחת תיקון הנזק על חשבונו במידה ויגרם.
ב' המאפשרת זאת, 2650הקמת חדרי מלון בקומה מתחת למפלס הכניסה הינה מכוח תכנית  -6בהתייחס לסעיף  .2

ידה ובזמן אמת יגרם בנוסף הקמת חצרות אנגליות בסמוך להן הינה גם מכוח התכנית ונועדה לאוורר חללים אלו, במ
יובהר כי חדרי המלון המתוכננים מתחת  רעש כתוצאה מכך העולה על הסביר ניתן לפנות לגורמים האמונים על כך.

 למבנה האחורי שאינו לשימור, פונים כולם לעבר המגרש המבקש ואינם מכילים אף חלונות לעבר מגרש המתנגדים.
בהר כי הוועדה המקומית מאשרת תכנון, לאחר אישורה יתבקשו כל בהמשך לסעיף הקודם יו -7בהתייחס לסעיף  .3

האישורים הנדרשים, כאשר אלה אין ביכולתם ליצור שינויים במבנה המבוקש מבלי שהוצגו לוועדה המקומית ועל כן 
באחריות עורך הבקשה להגיש בקשה התואמת את כל התקנים הנדרשים, בעוד שהאישור הפורמלי עליהם נדרש רק 

בנוסף יודגש כי כן נדרש דו"ח  -.11שהוועדה אישרה את המבוקש. תשובה זאת נכונה גם למצוין בסעיף לאחר 
 אקוסטי להצגת מזעור הרעש העולה מתפקוד המלון ביחס לסביבתו.

בתי הגידול המבוקשים הינם לפנים המגרש לאחר דיפונו לאורך כל הדופן עם מגרש המתנגדים,  - 8בהתייחס לסעיף  .4
כולתם של שורשי העץ לחדור את דיפון הבטון המבוקש וכך בעצם אין סכנה כי שורשיהם יפגעו בפרטים אין בי

 במגרש המתנגדים.
המצוין בסעיף זה נכון כשמדובר בשימוש חורג לתכנית, כאשר מבוקש שימוש שאינו מותר מכוח  -9בהתייחס לסעיף  .5

לבחון את השפעותיו על הסביבה. במקרה הנדון המבוקש התכנית החלה על המגרש ואז מבקשים להגבילו בזמן כדי 
שהתירה סביבת מלונאות באזור זה ולקחה כבר אז בחשבון את השפעת השימוש על  44הינו בהתאם להוראות תכנית 

 האזור. כמו כן כן יוזמה מלונאית הינה יוזמה מבורכת על ידי עיריית תל אביב בכל תחומה.
הגדירה בהוראותיה את כל ההוראות הנדרשות לאישור מבנה זה, מה גם שהבניין  44ת תכני -10בהתייחס לסעיף מס'  .6

הינו לשימור מחמיר ואינו בר תוספת מעל הקיים כיום בקומות העל קרקעיות
 
 
 
 

 (ברנשטיין שמעון)ע"י  חוות דעת מהנדס הועדה לדיון הנוסף:
 

 .19/01/2022לעדכן את חישוב השטחים כפי שפורט לעיל,  וללא כל שינוי בתכנון שאושר בהחלטת הוועדה מתאריך 
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 ם.תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתא . 1
לחלחול  34אישור מח' השימור לפרטי הריצוף בחצר האחורית, כך שיתקבל ריצוף מחלחל לעמידה בהוראת תמ"א  . 2

 הנדרש במגרש.
תיאום מול הגורמים הנדרשים בתיק המידע בינהם: הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד  . 3

 נדרש לפי דין. אם  -להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד התיירות
הגשת דו"ח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על  . 4

 כך שלא נערכו שינויים מרחביים;
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(; . 5
 תשלום אגרות והיטלים; . 6
 טח המיועד לזיקת הנאה לפי תב"ע.ים מתחום השל מהזזת גמ . 7
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 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים  . 2
 רצועת הקרקע לאורך כל המרווח הקדמי תירשם כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 3
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 4
 

 להתחלת עבודותתנאים 
 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1
ייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנ . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 הריסת חלק המבנה האחורי הפולש למגרש השכן. . 3
 
 

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

 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. א.
 ב. רישום השטח המלונאי כולו כיחידה אחת לרבות שטחי המרתפים שלא ניתן לפצלה.

 ג. רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים.
   הבנייה.  ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מסיומן עד גמר עבודות . 2
 סעיפיה. 33על כל  201901893השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 4
 הגשת אישור רשות הכבאות לקבלת תעודת גמר . 9
 
 

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

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 
 
 
 

 עדכון הוועדה לעניין חישוב השטחים בהתאם לחוות דעת היועצת המשפטית. דורון ספיר:
 מה זה שטחים שאינם להפקת רווחים לבית מלון? שוק:מלי פולי

 התעסקנו עם השאלה הזאת חצי שנה. זאת התוצאות של הבדיקה. עשינו בדיקה מאוד יסודית. הראלה אברהם אוזן:
 אני יכול להבין את ההפרדה, נניח ספא ובריכה, אז למה הספא שהוא מקום מרוויח והבריכה היא לא? דורון ספיר:

, הזמנו את התיק החום של ע' כדי להבין מה 1985המונח להפקת רווחים נמצא בתוכנית ע' משנת  אוזן:הראלה אברהם 
עומד מאחורי והסתבר בשעתו כשקידמו את תוכנית ע' היתה תוכנית בשם תוכנית נ' שהיתה אמורה לתת את המעטפת 

 לכל העסקים.
 ממתי תוכנית ע'? דורון ספיר:

. בסופו של דבר תכנית נ  לא 70-אבל התחילו לתכנן אותה בסוף שנות ה 1985-אושרה בתוכנית ע'  הראלה אברהם אוזן:
הגיעה לידי הפקדה אפילו. באותן שנים שדיברו על ע' ועל נושא השימושים שמאפשרים, ע' לבית מלון מאפשרת בקומת 

כנת תוכנית ע', ואת המרתף העליונה שימוש עיקרי, על סמך מה שהולך להיות. כשקוראים את המסמכים שקדמו לה
ההערות שהתקבלו מהגורמים המקצועיים וגם חברי המועצה דאז לגבי תוכנית ע', מול תוכנית נ' שבאותן שנים קודמה, 
ההבנה הייתה כשהם דיברו שהשטח, למעט הפקת רווחים, הם ראו לנגד עיניהם שטח שעומד בתפקוד נפרד, מהסוג של 

עליהם. זה היה הכיוון. כשאנחנו ניתחנו בית מלון, יש בתי מלון שמאפשרים  השטחים  שתוכנית נ' הייתה צריכה לחול
לאנשים להיכנס מבחוץ לבריכת השחייה. בסופו של דבר המסקנה הייתה שבריכת שחייה בכל בית מלון, זה שימוש 

וצרה כתוצאה אינהרנטי וספא הוא יותר חלש, לכן עשינו את ההבחנה הזאת. מה שרואים פה  בסופו של דבר, החלוקה נ
 ממה שעלה בישיבות עם גורמים מקצועיים   ממינהל הנדסה ושמענו את דעת כולם. 
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אני חייב לציין  שיש בקשה של חבר מועצה שהוא לא נמצא פה כרגע, הוא בחו"ל. ניסינו להשיג אותנו ולא  דורון ספיר:
שיבה הבאה. לשוב ולדון. להביא את הצלחנו, השאלה אם אפשר להוציא את הבקשה מסדר היום לבדיקה נוספת עד לי

 הבקשה לדיון בעוד שבועיים. 
 

 13ההחלטה דיון נוסף: החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 

 
 לשוב ולדון בעוד שבועיים לבקשת חבר מועצה.

 
החלטה התקבלה פה אחד.ה
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 147יהודה בן 

 
 

 69חלקה:    6901 גוש:  21-0686 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 19/05/2021 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0025-147 תיק בניין:
 מ"ר 433 שטח: 202001292 בקשת מידע:

   20/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 תמיר אילן מבקש הבקשה:

 6458305יפו  -, תל אביב  5באר טוביה 
 תמיר אהוד 

 4645651, הרצליה  51בארי 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 (, 1במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: ח.שנאים, שטחים נלוים)ע'
 

 , 1, כמות חדרי שירותים: 1בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, כמות חנויות: 
 

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

 י שמש, פרגולה, אחר: מעבים, גנרטור, על הגג: קולט
 

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

קומות  8קומות הכולל קומת קרקע, קומת ביניים ובניית בניין חדש בן  4פירוט נוסף: הריסת מבנה קיים בן 
יח"ד., העבודות המבוקשות בהיתר אינן  23כ +גג בנסיגה(, קומת קרקע עם חזית מסחרית לרחוב. סה"6סה"כ)קרקע+

 כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים
 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה לדיון נוסף: )ע"י קויפמן עידו(
 

לפיה  13.12.2022קבלת חוות דעת מטעם אגף התנועה מיום לאחר ו 07.06.2022החלטת ועדת הערר מיום בהמשך ל
קיימת מניעה תחבורתית בטיחותית לאשר כניסת כלי רכב לחניון במגרש, אין מקום בנסיבות הבקשה דנן להפעיל את 

לקבוע סמכות הוועדה המקומית ולקבוע שמדובר באזור סגור לתנועה כתוצאה מהחלטת רשות התמרור המקומית וכן 
ו 2שהנת"צ הוא המניע היחיד להיעדר האפשרות למתן גישה לכלי רכב למגרש. לכן אין מקום להחיל את סעיף 

ויש להותיר תשלום לקרן חניה חלף התקנת מקומות  1983 –לתקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(, תשמ"ג 
 רר.חניה לפי תכנית ח', כפי שנקבע בהחלטת הועדה המקומית מושא הע

 
 
 
 

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

 היתרמתן תנאים ל
 רם בהתאם.תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישו

 
 נאים בהיתרת

אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים 
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 והנכסים הגובלים.
 
 להתחלת עבודותנאים ת

וח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל )אם ייגרם( בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביט
 והחזרת המצב לקדמותו.

 
 נאים לתעודת גמרת
 6.5כנדרש לפי סעיף  5281הצגת אישור מטעם מכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 1

 א'.3616ז' בהוראות תכנית 
לעניין רישום: שטחים משותפים בבניין, אי סגירת המרפסות הפתוחות בכל צורה  27פי תקנה הצגת רישום הערה ל . 2

שהיא, אי פיצול חלקי מרתף המוצמדים ליחידת מגורים וליחידת מסחר בקומת הקרקע  ורישום רצועת הקרקע 
 בין קו הרחוב  לבין חזית הבניין הפונה לרחוב בן יהודה כזיקת הנאה לציבור.

 בפועל של זיקת הנאה ע"ש העירייה.רישום  . 3
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 החלטת ועדת ערר.דורון ספיר: 
 בנושא קרן חנייה.נר: רוני רב

 גם כאן לא הבנתי את ההיגיון המעשי.מלי פולישוק: 
ועדת הערר קבעה שבגלל שאנחנו עורכים שינויים בתנועה ולא מאפשרים כניסה לרכבים למקום הזה,  אז אי  רוני רבנר:

 אפשר לעשות שם חנייה ועלנו לשקול האם  לדרוש כופר חנייה.
 ם כופר חנייה.אבל אתם כן דורשי מלי פולישוק:

 מפחיתים את מקומות החנייה. דורון ספיר:
 מוציאים קרן חנייה. מלי פולישוק:

 הבחינה נעשתה שוב על ידי אגף התנועה אשר החליט כי יש מקום לעמוד על קרן חנייה. איריס גלאי:
שבו עוברת  ועדת הערר רצתה להבין למה ההתייחסות לנת"צ היא שונה מההתייחסות לרחוב הראלה אברהם אוזן:

הרק"ל ולגביו אנחנו קיבלנו החלטה גורפת שזה אזור סגור לתנועה. לאחר בדיקה שנעשתה, התשובה של חוות הדעת של 
אגף התנועה היא שהסיבה שלא נכנסים למגרש הזה היא לא בגלל נת"צ,  אלא נתונים של המגרש הזה. הם בטיחותיים 

 ובתקנות החנייה. 2עליו תקנה ולכן זה משהו נקודתי למגרש ואין יכולת להחיל 
 אם הם לא יכולים בגלל התנאים של מחלקת התחבורה, מסיבה כזו או אחרת. מלי פולישוק:

)ב( מחייבת מתן או חנייה או תקן חנייה, אין אפשרות להגיד טוב זה  2לפי תקנות החנייה, תקנה  הראלה אברהם אוזן:
יה של הנת"צ לפי חוו"ד אגף התנועה  הסיבה לאי כניסה למגרש לא מסתדר לכם אז אין צורך במתן תקן חניה . בסוג

 הזה לא בגלל הנת"צ.
 מתוכנן שביל דו צדדי לאופניים בכניסה לחנייה. ענת בן לוי יליזרוב:

 העירייה מחייבת אותם לא לעשות חנייה, אבל למה להכריח לשלם? מלי פולישוק:
 יח.יש לי קצת בעייה עם המילה להכר הראלה אברהם אוזן:

 העירייה קובעת להם. מלי פולישוק:
יש לך תקן אתה צריך לתת אותו בתוך המגרש, באופן הרגיל של הדברים, הם  -התקנות אומרות  הראלה אברהם אוזן:

 לא היחידים שיש להם בעיה להיכנס למגרש מסיבות כאלה ואחרות, והם משלמים קרן חנייה. 
ן, גם ועדת הערר אמרה זאת, קרן החנייה נועד להביא למצב שאם לא הם יכולים לבקש הקלה להקטנת התק הלל הלמן:

 ניתן להקים מקומות חנייה במגרש שלך, אתה צריך להקים במגרש במקום אחר. 
 חוות הדעת.  דורון ספיר:

 
 
 
 

 14: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 



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

 63עמ'   21-0686  

 

 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לפיה  13.12.2022קבלת חוות דעת מטעם אגף התנועה מיום לאחר ו 07.06.2022החלטת ועדת הערר מיום בהמשך ל

קיימת מניעה תחבורתית בטיחותית לאשר כניסת כלי רכב לחניון במגרש, אין מקום בנסיבות הבקשה דנן להפעיל את 
נועה כתוצאה מהחלטת רשות התמרור המקומית וכן לקבוע סמכות הועדה המקומית ולקבוע שמדובר באזור סגור לת

ו 2שהנת"צ הוא המניע היחיד להיעדר האפשרות למתן גישה לכלי רכב למגרש. לכן אין מקום להחיל את סעיף 
ויש להותיר תשלום לקרן חניה חלף התקנת מקומות  1983 –לתקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(, תשמ"ג 

 ח', כפי שנקבע בהחלטת הועדה המקומית מושא הערר. חניה לפי תכנית
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 23רכה המע

 
 

 759חלקה:    6133 גוש:  22-1263 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 03/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 1077-021 תיק בניין:
 מ"ר 1428 שטח: 202001885 בקשת מידע:

   22/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 ן דוד אביבהב מבקש הבקשה:

 6706425יפו  -, תל אביב  23המערכה 
 

 ביטרמן דיטה עורך הבקשה:
 63115יפו  -, תל אביב  209דיזנגוף 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, שטח 27.5, קומה בה מתבצעת התוספת: א, שטח התוספת )מ"ר(: 2323, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: 105לאחר תוספת )מ"ר(: דירה/משרד 

 הרחבת חדר מגורים. הרחבת חדר בחזית, תוספת אחרת: תוספת ממ"ד בחזית אחורית, 
 

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

 ם ממ"ד: לאגן ילדים: קיי
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 ומקמצ"ב כתב התנגדות מפורט ומנ 5221550, רמת גן 3רחוב שלם  . בבאי שי1

 מצ"ב כתב התנגדות מפורט ומנומק 6706425יפו  -, תל אביב 23רחוב המערכה  . כהן זאדה דוד2

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 מבעלי הזכויות בבניין :  9הראל ושות" עורכי דין המייצגים -התנגדות מאת "בבאי
על גבי הרכוש המשותף ותחסום דירתה של מבקשת ההיתר נמצאת בקומה השנייה בבניין, לצורך הבנייה המבוקשת  .1

הורדת העמודים בחזית הדרומית אשר תחסום את הוויטרינה בסלון  ,לדירת השכן מתחת את האוויר ואור השמש 
ולא ייכנס אור שמש וזרימת אוויר תיפגע . לצורך בניית הממ"ד נדרשת יציקת קירות מהקרקע ועד קומה א' , 

השכן בקומת הקרקע שתגרום לסגירת חלון חדר השינה וסגירת חלונות היציקה תבוצע על גבי ומול קיר דירתו של 
 נוספים , בנוסף קירות של חדר הממ"ד יהיו בנויים באופן כמעט מלא ומעליהם גג.

 הריסת מחסן אשר קיים שנים ארוכות ולא התקבלה הסכמה להריסתו .  .2

 מבעלי הדירות .  83%אשר נחתם ע"י  38מקודם פרויקט הריסה ובנייה במסגרת תמ"א  .3

מ', אין  1: אין טיח טרמי פנימי בממ"ד , חלון הממ"ד מסומן בגובה של  הערות טכניות לגבי תכנון הממ"ד כגון .4
ס"מ  40הכנה תקינה למיזוג אוויר בממ"ד ובאמצעות צנרת שתואמת את התקן , צינור שחרור האוויר לא מסומן 

 מהקיר 

לקים מהבניין בעיה של היפרדות הרחבות שבוצעו בשנים עברו ושל סדקים יסודות הבניין רעועים וקיימת בח .5
 קונסטרוקטיביים ברחבי הבניין . 

 נזק לחצר הבית המשותף ממנה נהנים כיום כלל בעלי הדירות .  .6

 , עמודים 9הבניה המבוקשת לא עומדת במדיניות העירייה לגבי חזית אחידה של בניינים )תכנית מדיניות לרובע  .7
( .וממילא החזית הבלתי אחידה שמבוקשת לא מקובלת על בעלי הדירות בבניין )ההרחבות הקיימות נכון  79,74,63

 להיום הן לעורף הבניין בלבד(.

בחרה המבקשת להימנע מלהביא לידיעת השכנים את דבר הבקשה הנוכחית להיתר בניה , על מנת להצר את  .8
 שעומדת על הפרק. צעדיהם של אלו בהבהרת התנגדותם לבקשה

 
 

 התייחסות להתנגדויות: 
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יש לשכנים זכות לנצל את וטענה לא מוצדקת מפני שחסימת האוויר והאור לשכן בקומת הקרקע הינה זמנית  .1
 זכויותיהם ולהרחיב את דירתם .

    21-1174בבקשה זו לא מבוקש הריסת המחסן אלא בבקשה הקודמת שמספרה :  .2

להריסת הבניין הקיים  23170בקשה מקוונת מס'  14.11.2022נפתחה ביום רישוי מקוון  תכבמערטענה מוצדקת.  .3
 37קומות כולל קומת גג חלקית עבור  7בן  ,א3שינוי  38( והקמת בניין חדש במסגרת תמ"א 21-23)ברחוב המערכה 

 קומות מרתף לחניה. 2ד, מעל יח"
 ברישוי.  נמצאת בשלבי תנאי סף ובפרסומים. טרם נקלטהזו בקשה 

 יצוין שלבקשה זו התקבלה התנגדות של המבקשת להרחבת דירה.
 הבקשה מחויבת לעבור בדיקה על ידי הג"א לאחר וועדה ולתקן במידה ויש צורך את תוכניות הממ"ד.  .4

שבו מתכנן השלד מתחייב על כך שהעבודות  06/03/2022לבקשה מצורף תצהיר של מתכנן השלד מתאריך ה .5
 ללא צורך בחיזוקים .  413עמדו בעומסים והגבלת התזוזות המפורטים בת"י המבוקשות י

 .אין מניעה לאשר הרחבה על חשבון שטח משותף בהתאם לתכנית ההרחבות   .6

 לא הוצגה תכנית עתידית לפי תכנית הרחבות ואין הסכמות של בעלי הזכויות לתכנון העתידי.טענה מוצדקת כי  .7

לחוק   149יות המפורטות ניתן להסיק כי התכנית זמינה לעיון , בנוסף נעשו פרסומים לפי סעיף לנוכח ריבוי ההתנגדו .8
 . 10/07/2022ב' תאריך סיום הטיפול : 36ונשלחו הודעות לפי תקנה  07/06/2022שהתחילו ב

 
גת תכנית בהתאם למפורט לעיל,  לקבל את ההתנגדויות לעניין אי הצגת הסכמת השכנים לתכנון העתידי ולאי הצ

עתידית.
 
 
 
 

 (סולומוןרותם חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 תר לפי תכנית בינוי )טיפוס(מרות שההרחבה מוצעת במסגרת המולהבקשה כפי שהוגשה,  לא ניתן לאשר את .1

 :2691שכן הינה בניגוד להוראות תכנית 
 2691פורסמה ואושרה תכנית ראשונית להרחבת דירות בבניין בהתאם להוראות תכנית  2005בשנים  .א

 כתנאי לשינוי צורה ועיצוב ההרחבה בניגוד לתכנית בינוי / טיפוס.
ד הצפוני בלבד באגף האמצעי שנבנו לפי היתרי בנייה ההרחבה אינה תואמת להרחבות קיימות בבניין בצ .ב

 תוך ניצול השטח המקסימלי המותר להרחבה.  2020-ו 2005בשנים 
ההרחבה המבוקשת אינה תואמת את ההרחבות לפי תכנית ראשונית והרחבות שכבר נבנו בדירות  .ג

 .2691השכנים ונוגדת הוראות התכנית 
 התכנית אינה תואמת את המצב בשטח . לפי דו"ח מחלקת הפיקוח על הבנייה .ד

 
תידית וכן לעניין אי הצגת תכנית ע ,לקבל את ההתנגדויות לעניין אי הצגת הסכמת השכנים לתכנון העתידי .2

בקשת רוב דיירי הבניין שנמצאת בשלב תנאי סף ופרסומים לקבלת היתר להריסת בניין קיים והקמת בניין חדש 
 א. 3שינוי  38במסגרת תמ"א 

 חות שאר טענות המתנגדים.לד
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 
 

בצורה לא נכונה והם  פנתה אלינו, האדריכלית הגישה את זהמבקש לשוב ולדון בבקשה. המשפחה  מאיר טטרו: 
מבקשים לתקן את התוכנית.
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 15ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ולדון לאחר הגשת מפרט מתוקן. לשוב

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 15לבני איתן  49ם בוש

 
 

 116חלקה:    6137 גוש:  22-1155 בקשה מספר: 
 לבנה,ידידיה שכונה: 19/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 4150-045 תיק בניין:
 מ"ר 4682 שטח: 202101713 בקשת מידע:

   25/10/2021 תא' מסירת מידע:

 
 גורדנה רויטל מבקש הבקשה:

 6764940יפו  -, תל אביב  15לבני איתן 
 גורדנה עזרא 

 6764940יפו  -, תל אביב  15לבני איתן 
 

 גרינשפון זויה עורך הבקשה:
 64587יפו  -, תל אביב  32ריינס 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

א, קומה בה מתבצעת התוספת: קומת קרקע וחדר על הגג, כיוון 808, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 
תה התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת דירה קיימת ובניי

 הקלה . 6%מחדש בתוספת ממ"ד ו
 

 מ"ר,  40בניית חדר על הגג 
 

, חומר 33, שטח פרגולה )מ"ר(: 40בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, שטח התוספת )מ"ר(: 
 הפרגולה: מתכת /עץ, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 

 
 

 והתקבלו התנגדויות. 05/07/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 איסקוב תמרה .1

 כהן מוצרי לאה .2

 כהן ליאור .3

אנו החתומים בעלי הזכויות בדירות  6767132יפו  -, תל אביב 45רחוב בושם 
הצמודות לבניה המבוקשת מתנגדים 

לתכנית למתן היתר בניה שפרטיה בנדון 
 מהנימוקים כדלקמן:

למגיש התכנית אין כל זכות לנצל  .1
 6%הקלה של  זכויות בניה ולבקש

בזכויות הבניה. זכויות הבניה בחלקה 
הינן רכוש משותף ואף אחד מהבעלים 
כולל המבקש אינו רשאי לנצל זכויות 

בניה ללא הסכמת כלל הבעלים 
בחלקה. הניסיון "לייחס" למבקשים 

 6%חלק מזכויות לבקש הקלה של 
אינו כדין ללא הסכמת כלל בעלי 

 החלקה.

מימה" בקשת ההיתר שלכאורה "ת .2
מבקשת לנצל זכויות בניה נוספות ללא 

 קבלת הסכמת יתר הבעלים.

-ו 808החלקה כלולה בתחום תכנית  .3
א' לפיהן האזור מיועד לבניינים של 808

בתי שטיח. בהתאם -קומה אחת
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 נימוקים כתובת שם

במקרה כזה  1להוראות תכנית ג
נדרשת תכנית כוללת להתאמת הבינוי 

המבוקש למבנים הקיימים על החלקה. 
קשה אינה מציגה זאת ועל תכנית הב

כן די מטעם זה בלבד לדחות את 
הבקשה. לעניין זה יודגש כי הבנייה 

המבוקשת לבניית יחידות דיור בשטח 
מ"ר בתוספת מרפסת של  172בנוי של 

מ"ר פרגולה הינה  33מ"ר מתוכם  90-כ
עצומה ביחס לבינוי בחלקה. הבינוי 

המוצע חריג בהיקפו לבתים הקיימים 
כן בהתאם לתכנית  בחלקה. כמו

מ' עולה על הגובה  7.10הגובה של 
 מ'. 7.00המותר של 

בעלי היחידה מצפון לבית המבקשים  .4
יסבלו ממטרד עקב קומה של מרפסת 

מ"ר שבחלקו  90-גג בשטח עצום של כ
מ"ר מוצל ע"י פרגולה.  33-האחורי

ההיתר לעשות שימוש בגג המבנה 
כמרפסת ישמש את המחזיקים בדירה 

 לגרום מטרדי רעש לשכנים. ועלול

מרבית בעלי הזכויות בחלקה התארגנו  .5
לקידום פרוייקט "פינוי בינוי" במתחם 

וקבלת היתר לבנייה כמבוקש עלול 
לסכל את הפרוייקט. יצויין לעניין זה 

כי בעלי הזכויות בחלקה מינו עו"ד 
מטעמם משרד סלומון ליפשיץ ושות' 
ונבחר יזם עימו מנוהל מו"מ מתקדם 

 על תנאי ההסכם.

הבניה המוצעת ומתן היתר תפגע  .6
בחזות הכללית של היחידה בחלקה. 

מ' על  2כמו כן הקמת קירות בגובה 
הגג כמבוקש בתכנית הינם חריגים 
ופוגעים בכניסת אוויר ואור לשכני 

המבקשים. לא ברור מדוע נדרש לבנות 
 מ'. 2על הגג קירות בגובה של 

פרונטלי ו/או ככל והועדה תקיים דיון  .7
בזום בהתנגדות מבקש לזמן את 

  הצדדים לדיון.

. דורני אילנה בשם 3
 חדאד גו'ליט

יפו  -א, תל אביב 15רחוב לבני איתן 
6767136 

קיבלתי מכתב מטעמכם המודיע על כוונת 
בעלי הדירה השוכנת בצמוד אלי לבצע 

שינויי בניה רבים וביניהם הרחבת הבית 
מה. ברצוני מטר קדי 6 –בחלקו הקדמי 

להביע את התנגדותי הנחרצת להקלה 
מעבר למותר של הבעלים  6%ולתוספת 

החדשים מהסיבות הבאות: אני אישה 
, אינני בקו 1932מבוגרת מאוד, ילידת שנת 

הבריאות כלל, בין הבתים שלנו יש קיר 
משותף לאורך המטבח והמסדרון ואף 

תקרה משותפת, שיפוץ, שבירת יסודות 
ודל שכזה מטרידים אותי והרחבה בסדר ג

מהחשש שיהיה נזק לקירות בחלק של 
הבית שלי, אין בידי לתקן את הנזקים 

שעלולים לצוץ, אינני עצמאית בחיי היום 
יום שלי ואני חוששת ממטרד ומנזק שעלול 

 להתרחש בשטח ביתי.
בשל גילי המבוגר והיות ואינני עצמאית, 

אינני יוצאת מהבית בכלל, את מרבית 
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 נימוקים כתובת שם

י אני מעבירה בישיבה ממושכת היום של
בחצר ביתי ומשקיפה לפארק הנמצא 

בסמוך ונהנית מהמרחב הירוק ומהאוויר 
 בחצר.

מעיון בתכניות הבנייה, תוספת הבנייה 
תסגור לי את האוויר ושדה הראייה היחיד 

שיש לי ליהנות ממנו בשל החומה 
המתוכננת להבנות במסגרת ההקלה 

 והתוספת.
הנראות של  תוספת הבניה תשנה את

החזית של כל הבתים לאורך רחוב איתן 
 לבני. מבקשת להתחשב בבקשתי.

הגשנו התנגדות, סיבת  22.6בתאריך 
 30.6הבקשה נמצאת במכתב, בתאריך 

הוסרה הבקשה מאחר והדיירים הגיעו 
 וסיפרו מה הם הולכים לעשות.

מבדיקה התברר שלא כך העניין. מבקשת 
 הבקשה.בכל לשון של בקשה לא לאשר את 

יש לציין שכל המתחם בשלבים מתקדמים 
 של פינוי בינוי.

הבית של אמא צמוד, כל שכן מדובר על 
 24/7שתי נשים במצב סיעודי עם מטפלת 

אחוז מעבר  6הדייר לא יכול לקבל  הקלה  6767134יפו  -, תל אביב 67671ת.ד.  שבע -. מעטוף בת7
למותר ללא הסכמתנו, ואנו לא מסכימים,  

ר הוא חדש בשכונה, הדייר לא יכול הדיי
לגרוע מאיתנו, פניי השכונה תראה אחרת, 

זה יפריע לשכנים אוויר וכו, כרגע אנו 
 בשלבים מתקדמים בפינוי בינוי

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 .אינו רשאי לנצל זכויות בניה ללא הסכמת כלל הבעלים משותף ואף אחד מהבעלים זכויות הבניה בחלקה הינן רכוש .1
 מחייבת הסכמת הבעלים בחלקה. 6%בקשה להקלה 

 קידום פרויקט פינוי בינוי במתחם. .2

 נדרשת תכנית כוללת להתאמת הבינוי המבוקש למבנים הקיימים על החלקה. 1על פי תכנית ג .3

 הבנייה המבוקשת הינה עצומה ביחס לקיים על החלקה, מתן היתר יפגע בחזות הכללית של המבנה.  .4

 גיעה ביציבות המבנה בקיר משותף.חשש מפ .5

 מ'. 7.00מ' עולה על הגובה המותר של  7.10גובה הבניין  .6

 מ'. 2קיר הפרדה על הגג לכיוון צפון בגובה  .7

 פגיעה באיכות החיים הכוללת: מטרדי רעש, חסימת אור ואוויר. .8
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 

קבלה התייחסות עו"ד רועי נימצוביץ בשם המבקשים, לטענות טענות המתנגדים נמסרו לעורך הבקשה ולמבקש והת
 המתנגדים בה צוין בין היתר:

  מ"ר כל אחת.  100-יחידות דיור, בנות כ 14מ"ר ועליה בנויות  4682שטח החלקה עליה בנוי הבית המשותף הינו
צורך בהסכמת מהרכוש המשותף. הבקשה מוגשת ללא  1/14בהתאם לצו הבית המשותף לכל אחת מהן מוצמד 

שכנים בהתאם להוראות תקנון הבית המשותף לפיו כל אחד מהחוכרים ו/או בעלי הדירות יהיה זכאי להרחיב את 
דירתו על הצמדותיה. הבניה תתבצע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של הבונה, באופן ובתנאים שימצא לנכון, ללא צורך 

 ף לאמור להלן:בקבלת הסכמתם של יתר בעלי הדירות בבית המשותף, כפו

  הבונה יקבל בכתב ומראש הסכמת רשות מקרקעי ישראל לתוספת האמורה, במידה והמנהל ישאר כבעל רשום
 בחלקת משנה כלשהי בבית.

 .הבונה יקבל היתר בניה מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה או כל רשות אחרת שתבוא במקומה 

 לקו ברכוש המשותף.הבונה לא ינצל אחוזי בניה בשיעור העולה על ח 

 מהבניה הנוספת, יוצמדו אף הם לדירת הבונה. כל תוספת בניה לרבות גג או גגות שיווצרו כתוצאה 

 .החלקים ברכוש המשותף הצמודים לדירה לא ישתנו עקב הבניה הנוספת 
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 בהתאם לאמור לעיל המבקשת קיבלה את הסכמת חלמיש כחברה המשכנת אשר חתמה על התשריט המהווה את
הבקשה להיתר, המבקשת פנתה לועדה המקומית לקבלת היתר ובהתאם למפורט להלן הבקשה איננה כוללת 

 ברכוש המשותף.ה בשיעור העולה על חלקה של המבקשת בני

  הקלה  6%מתוך  1/14באשר לפרסום הקלה, מדובר בשימוש בחלק ביחסי בלבד שניתן ליחס ליחידה דהיינו
 ר משמשים בהתאם להוראות התקנות, לשם שיפור תכנון.האפשריים לכלל המקרקעין ואש

 
 התייחסות צוות רישוי:

  הרשומות, כאשר המתנגדים רשומים  14( מתוך 78%-תתי חלקות )כ 11הבקשה חתומה ע"י חברת חלמיש בעלת
 (. 2026כחוכרים )חכירה עד שנת 

 תוספת בנייה לרבות גג או גגות שייווצרו  לפי הוראות תקנות הבית המשותף, שהוצגה ע"י עו"ד מטעם המבקש, "כל
 כתוצאה מהבנייה הנוספת, יוצמדו אף הם לדירת הבונה". 

  מעבר לשטח המותר לא תפגע בזכויות הבנייה של יתר בעלי הדירות בבית המשותף.  6%הוספת שטח יחסי של 
 ית, הדבר יארך עוד שנים רבות ומי לא הוגשה בקשה לפינוי בינוי על החלקה, גם אם תקודם תכנית להתחדשות עירונ

שמבקש להרחיב את דירתו מעוניין לעשות זאת כעת. אין סיבה לדחות בקשה להרחבת דירה ע"י מיצוי זכויות בנייה 
 לרבות הקלות.

  .אין פגיעה בחזות הבניין, התכנון המוצע אינו חורג מקונטור הבנייה הקיימת והגובה המותר 

  לת את כל חדרי היציאה לגג בבית המשותף.תכנית עתידית הכולהוצגה  
 גרימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת -לא תהיה פגיעה באיכות החיים ויהיה תנאי בהיתר לאי

 יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים בעת ההריסה ותוספות הבניה.
 

עקב ריבוי המתנגדים  ן את הצדדים לדיון בהתנגדויותטענות המתנגדים אינן מוצדקות, מומלץ לזמלסיכום: למרות ש
 . שהם החוכרים

 
 
 
 

 (בנימיני תהילהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות וסיור במקום, 

לאשר את הבקשה להריסת חלק מדירה קיימת ובנייתה בצורה מורחבת כולל ממ"ד ותוספת חדר יציאה לגג עם  .1
 מדרגות פנימיות מהדירה, בבניין טורי קיים עם בתים צמודי קרקע בני קומה אחת.

 .מ"ר( מעבר לשטח המותר לפי התכנית 19-יחסי )כ 6%הקלה לתוספת שטח לאשר  .2
 התנגדויות שכן לא ניתן למנוע מהמבקשים למצות את זכויותיהם. כך או כך, הבקשה הוגשה .    לדחות את ה3

 בהתאם לתכניות החלות במקום. המבקשים יבצעו את העבודות תוך התחשבות יתרה בגילה ובמצבה הבריאותי        
 מניעת רעש.  –של המתנגדת חג'ג' ג'ולייט, ובהתאם לחוק העזר לתל אביב יפו        

 
: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
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
ת גרימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים בע-אי . 2

 ההריסה ותוספות הבניה.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 בייעוד שצ"פ 6137בגוש  177הריסה בפועל של כל החורג לחלקה 

 
 נאים לתעודת גמרת
 .6137בגוש  177אישור סופי של אגף הנכסים שהכול פונה ונבנתה גדר בגבול המגרש הפרטי עם השצ"פ לחלקה  . 1
,חלק ו' 1970 -לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל יש לתכנן את פתרון האשפה בהתאם  . 2

 עיריית תל אביב יפו. -( 4אצירת אשפה וסילוקה מבניין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה )פרק -
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 נאים למתן היתרת
 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
גרימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים בעת -אי . 2

 ההריסה ותוספות הבניה.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 בייעוד שצ"פ 6137בגוש  177הריסה בפועל של כל החורג לחלקה 

 
 תנאים לתעודת גמר

 .6137בגוש  177אישור סופי של אגף הנכסים שהכול פונה ונבנתה גדר בגבול המגרש הפרטי עם השצ"פ לחלקה  . 1
,חלק ו' 1970 -יש לתכנן את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 2

 עיריית תל אביב יפו. -( 4לאצירת אשפה )פרק  אצירת אשפה וסילוקה מבניין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות-
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 דורון ספיר לא משתתף בדיון. 
 

 וטי רייף נכח בדיון.חבר המועצה מ
 

 דעת. החוות את ממליצים לאשר שנערך על ידי צוות ההתנגדויות, סיור דיון ולאחר רועי אלקבץ: 
 
 
 
 

 16: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות וסיור במקום, 

לאשר את הבקשה להריסת חלק מדירה קיימת ובנייתה בצורה מורחבת כולל ממ"ד ותוספת חדר יציאה לגג עם  .1
 מדרגות פנימיות מהדירה, בבניין טורי קיים עם בתים צמודי קרקע בני קומה אחת.

 .מ"ר( מעבר לשטח המותר לפי התכנית 19-)כ יחסי 6%הקלה לתוספת שטח לאשר  .2
 .    לדחות את ההתנגדויות שכן לא ניתן למנוע מהמבקשים למצות את זכויותיהם. כך או כך, הבקשה הוגשה 3

 בהתאם לתכניות החלות במקום. המבקשים יבצעו את העבודות תוך התחשבות יתרה בגילה ובמצבה הבריאותי        
 מניעת רעש.  –ג' ג'ולייט, ובהתאם לחוק העזר לתל אביב יפו של המתנגדת חג'       

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52ך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עור . 2
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 )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
רימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים בעת ג-אי . 2

 ההריסה ותוספות הבניה.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 בייעוד שצ"פ 6137בגוש  177הריסה בפועל של כל החורג לחלקה 

 
 נאים לתעודת גמרת
 .6137בגוש  177של אגף הנכסים שהכול פונה ונבנתה גדר בגבול המגרש הפרטי עם השצ"פ לחלקה  אישור סופי . 1
,חלק ו' 1970 -יש לתכנן את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 2

 עיריית תל אביב יפו. -( 4פרק אצירת אשפה וסילוקה מבניין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה )-
 

 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 
 5אלטמן אריה  5ון פרז

 
 

 622חלקה:    6134 גוש:  22-1344 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 15/08/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 1029-005 תיק בניין:
 מ"ר 5779 שטח: 202001958 בקשת מידע:

   30/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 גגות תל אביב בע"מ בקשה:מבקש ה

 3090148, זכרון יעקב  19הגפן 
 

 דה לנגה ירי עורך הבקשה:
 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, אחר: תוספת בקומת עמודים עבור דירות,מעלית ,מחסנים ,חדרי 12, כמות יח"ד לתוספת: 2.6כמות קומות לתוספת: 
, קומה בה מתבצעת התוספת: כל הקומות, 2324, מספר תכנית הרחבה: 16ת: אופניים ,חדר אשפה, מספר יח"ד מורחבו

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: 3473.95, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 2426.5שטח התוספת )מ"ר(: 
,, תוספת אחרת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: קירות, אינסטלציה, קונסטרוקציה וחזיתות 

הדירות בבניין כולל  16. הריסת חלק מקירות פנים בדירות הקיימות. הרחבת  2005הריסת הרחבות שקיבלו היתר בשנת 
ממ"ד ומרפסת לכל דירה . מסתורי כביסה .סגירת קומת עמודים לדירות ומחסנים , חדרי אופניים , קומת אשפה 

ותוכניות  38קומות לפי תמריצי תמ"א  2.65מ' . תוספת  2.5דים לגובה ,מעלית ,פירי איוורור, העמקת רצפת קומת עמו
הקלה משטח החלקה על פי החלק היחסי . מרפסת גזוזטרא  6%החלות על המקום וחיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה . 

לה ., שימוש לכל דירה .חיזוק ושיפוץ הבניין .חניה בפיתוח השטח. על הגג קולטי שמש, דוודים, מעבי מזגנים ופרגו
 יח"ד,  16קומות מעל קומת עמודים ,  4המקום כיום: בהיתר בניין מגורים בן 

 
 בקומת הגג: כי

 
 
 
 

 (בנימיני תהילהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 4בבניין מגורים קיים בן  2691-ו 2324הקיימות מכח תכניות יח"ד  16לשינויים, חיזוק והרחבת לאשר את הבקשה  .1

 קומות מעל קומת עמודים מפולשת שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה.

לאשר הסדרת מקומות חניה עיליים לפי המלצת מכון הרישוי, במגרש הבנוי לא ניתן לתכנן חניון תת קרקעי לכל  .2
 .3/38ת קרקע בהתאם להערות חניה בתכנית תמ"א מקומות החניה הדרושים ולכן אושרה חניה בקומ

 ומדיניות הועדה ע"י: 38יח"ד חדשות מכח תמ"א  12לאשר תמורת חיזוק הבניין בפני רעידת אדמה, הוספת  .3

 סגירה ומילוי קומת עמודים מפולשת ע"י: .א

  יח"ד חדשות עם ממ"ד כ"א ועד לקונטור הקומה מעל.  2הוספת 

 בנייתו מחדש כולל פיר מעלית בתחומו.הריסת חדר מדרגות ו 

 .הוספת לובי כניסה, חדר עגלות/אופניים, חדר אשפה, מחסנים, חדר משאבות ומאגר מים 

יח"ד בכל קומה( מעל ובקונטור קומה טיפוסית  4יח"ד חדשות ) 8קומות )שישית ושביעית( עבור  2תוספת  .ב
 כל דירה.למ"ר  13-עליונה קיימת מורחבת ב

 יח"ד. 2עבור  1, במסגרת תכנית ג65%קומת גג חלקית בתכסית  תוספת .ג

מ'( מעבר לקו  1.5) 40%לאשר הקלה עבור שיפור תכנון, הבלטת מרפסות מקורות לחזית אחורית בשיעור של עד  .4
 מ' המותר. 3.8הרחבה אחורי של 

 
 
 
 

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

 

 .       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.5
 

 
 תנאים בהיתר

 לב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לש . 1
גרימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים בעת -אי . 2

 הריסת המבנה ותוספות הבניה.
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 3
 לד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית.ש . 4

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

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 6484תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
( mode3ות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי )לפחות חמישה אחוזים ממקומ . 7

 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 
 

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

 ראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.השלד, האח
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

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

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

 ות ש.מ.מ.שיפוץ המבנה בפועל בהתאם להנחי . 2
 עצים במגרש ובסביבתו. 7אישור אגף שפ"ע לשימור   . 3
 יש להגן גם על ברז השטיפה שליד הכניסה לחדר האשפה. . 4

 מעלות. 90-יש לסובב את שתי העגלות שליד הקיר בחיצוני ב
 יותקן צינור הגנה על העמודים והקירות לכל אורך המסלול עד רכב הפינוי.

-,חלק ו' 1970 -האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  יש לבצע את פתרון . 5
 עיריית תל אביב יפו. -אצירת אשפה וסילוקה מבנין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה  

 ובאישורה.יונמכו פני המדרכה עד שפת הכביש. ההנמכה תיעשה עפ"י הנחיות מחלקת דרכים במינהל בת"ש  . 6
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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 4בבניין מגורים קיים בן  2691-ו 2324יח"ד הקיימות מכח תכניות  16הבקשה לשינויים, חיזוק והרחבת  לאשר את .5
 קומות מעל קומת עמודים מפולשת שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה.

לאשר הסדרת מקומות חניה עיליים לפי המלצת מכון הרישוי, במגרש הבנוי לא ניתן לתכנן חניון תת קרקעי לכל  .6
 .3/38מות החניה הדרושים ולכן אושרה חניה בקומת קרקע בהתאם להערות חניה בתכנית תמ"א מקו

 ומדיניות הועדה ע"י: 38יח"ד חדשות מכח תמ"א  12לאשר תמורת חיזוק הבניין בפני רעידת אדמה, הוספת  .7

 סגירה ומילוי קומת עמודים מפולשת ע"י: .ד

  ונטור הקומה מעל. יח"ד חדשות עם ממ"ד כ"א ועד לק 2הוספת 

 .הריסת חדר מדרגות ובנייתו מחדש כולל פיר מעלית בתחומו 

 .הוספת לובי כניסה, חדר עגלות/אופניים, חדר אשפה, מחסנים, חדר משאבות ומאגר מים 

יח"ד בכל קומה( מעל ובקונטור קומה טיפוסית  4יח"ד חדשות ) 8קומות )שישית ושביעית( עבור  2תוספת  .ה
 מ"ר לכל דירה. 13-ימת מורחבת בעליונה קי

 יח"ד. 2עבור  1, במסגרת תכנית ג65%תוספת קומת גג חלקית בתכסית  .ו

מ'( מעבר לקו  1.5) 40%לאשר הקלה עבור שיפור תכנון, הבלטת מרפסות מקורות לחזית אחורית בשיעור של עד  .8
 מ' המותר. 3.8הרחבה אחורי של 

 
 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
 אישור רשות הכבאות . 4

 

 ן הבניה..       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכ5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
גרימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים בעת -אי . 2

 בניה.הריסת המבנה ותוספות ה
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 3
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 4

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

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 6484במגרש וברחבי העיר בערך של  תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים . 6
( mode3לפחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ) . 7

 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 
 

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

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

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

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

 שיפוץ המבנה בפועל בהתאם להנחיות ש.מ.מ. . 2
 עצים במגרש ובסביבתו. 7אישור אגף שפ"ע לשימור   . 3
 יש להגן גם על ברז השטיפה שליד הכניסה לחדר האשפה. . 4

 מעלות. 90-יש לסובב את שתי העגלות שליד הקיר בחיצוני ב
 עמודים והקירות לכל אורך המסלול עד רכב הפינוי.יותקן צינור הגנה על ה

-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 5
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 עיריית תל אביב יפו. -אצירת אשפה וסילוקה מבנין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה  
 רכה עד שפת הכביש. ההנמכה תיעשה עפ"י הנחיות מחלקת דרכים במינהל בת"ש ובאישורה.יונמכו פני המד . 6
 

 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 
 92הטייסים  12עז רפאל אלי

 
 

 23חלקה:    7241 גוש:  22-1421 בקשה מספר: 
 נוה חן שכונה: 30/08/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 29בניה חדשה/בניין רב קומות )מעל  סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 2003 שטח: 202102441 בקשת מידע:
   05/01/2022 תא' מסירת מידע:

 
 אאורה ישראל יזמות השקעות בע"מ מבקש הבקשה:

 67023יפו  -, תל אביב  132בגין מנחם 
 

 מילבואר אייל אורית עורך הבקשה:
 6653210יפו  -, תל אביב  27שוקן זלמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1511.35(: , שטח הריסה )מ"ר5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: מאגר מים, חדר משאבות, חדר שנאים, 
 

 דירות גן,  2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: 
 

 , 85, כמות יח"ד מבוקשות: 15בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 
 

 אחר: מאגר מים ומשאבות, גנרטור, עליית מדרגות ומעלית,  על הגג: חדר מכונות מיזוג אויר, קולטי שמש,
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: כניסה לחניון דרך הרמפה, 
 

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

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 קומות מעל קומת עמודים מפולשת. לאשר את הבקשה להריסת בניין מגורים טורי בן ארבע .1

 3כולל  מקומות חניה 88קומות מרתף עבור  3מעל  יח"ד 85קומות וגג טכני עבור  16הקמת מבנה מגורים בן לאשר  .2
 .4427ותכנית עיצוב מאושרת תעא/ 4427, לפי הוראות תכנית חניות נכים

 ההקלות הבאות: לאשר את .3
  4427בהתאם לתכנית  קרקעיים לשטח עיקרי שירות עלמ"ר משטחי  600העברה עד. 

  מ' מחזית הבניין לצורך השלמת נפח הבניה  1.20מצללה בקומת הגג עד חזית המבנה וללא נסיגה של
 .4427ובהתאמה לתכנית העיצוב תעא/

 /4427בינוי רציף בקומת הגג וללא נסיגה מחזית הבניין בהתאמה לתכנית עיצוב תעא. 
 

:ום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיא
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52פס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טו . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 התחייבות להתקשרות עם מתחזק/חברת ניהול לשנה אחת לפחות. . 4
 רנו הכולל נקודות עצירה .שימור כל העצים יתבצע בליווי אגרונום על פי מפרט לבדיקתנו ואישו . 5
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 אישור רשות הכבאות . 6
 

 .       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.7

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 מ' מעל פני הקרקע באתר הבניה ללא תאום עם רשות התעופה האזרחית. 60 אין להקים עגורן שגבהו עולה על . 2
 בעת פעולת המפוחי אוורור חניון. dB(A) 70 -רמת הרעש בתוך החניונים בנקודה כלשהי לא תהיה גבוהה מ . 3
ה בשטח זיקות ההנאה יתאפשר מעבר ושהיית הציבור לאורך כל שעות היממה ובכל ימות השנה והן תפותחנ . 4

 כמרחב רציף והמשכי בינן לבין השביל הגובל
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 124,464תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
ורישום זה על גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2פתרון החניה שבמבנה הוא ברמת שירות  . 7

 .15/03/06מתאריך  2006-004ישיבה מס'  28ומס'  18/01/06מתאריך  2-3068ישיבה מס'  34
 
 

 
 תנאים להתחלת עבודות

ת הבניה בידי הועדה )פיקוח על הבנייה( העתק פוליסת ביטוח  צד שלישי בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודו . 1
 לכיסוי נזק כנ"ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו".

 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 2
 ףיש להציג תיאום הנדסי עבור עוגנים מאושר ובתוק . 3
 תנאי לתחילת עבודות הפיתוח  . 4

 אישור אדריכל העיר ואגף שפע לחומרי הגמר בפיתוח בחלקים המסומנים לזיקת הנאה וזכות דרך
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 5

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

 הפקדת ערבות בנקאית לשחרור העוגנים. . 6
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/ . 8

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

 תנאים לאיכלוס
 אישור אגף הנכסים. . 1
 

 תנאים לתעודת גמר
 ול למבנה.חובת התקשרות ומינוי חברת ניה . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

 ג. זיקת הנאה.
 לשימור והדיפון.אין לחפור או לשנות את גובה מפלס הקרקע הקיימת בין עץ המיועד  . 3
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 ( במגרש.4"לפחות ) 10עצים בגודל  11קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
 עצים במגרש ובסביבתו. 22אישור אגף שפ"ע לשימור  . 6
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
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צוב מאושרת, כולל פיתוח כולל חזיתות. אין שום חריגות, הדבר קומות. תוכנית העי 16מדובר בבניין של  מאיר טטרו:
מ' שטח תב"עית. בהוראות התוכנית יש אפשרות להעביר את השטחים האלה  600להעביר  -היחיד שהם מבקשים 

 במסגרת הקלה, כולל כניסה ויציאה לחנייה, בקשה לא מסובכת כלל. 
 עלות כריתת עצים.₪  124,000גם כאן כורתים עצים רבים,  מלי פולישוק:

 איזה עצים?  דורון ספיר:
 הכריתה אושרה עוד במסגרת תוכנית העיצוב. איריס גלאי:
 מתי אושרה תוכנית העיצוב? דורון ספיר:

 .17/01/2022-ב תהילה בנימיני:
 
 
 
 
 
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הבקשה להריסת בניין מגורים טורי בן ארבע קומות מעל קומת עמודים מפולשת. לאשר את .1

 3מקומות חניה כולל  88קומות מרתף עבור  3יח"ד מעל  85קומות וגג טכני עבור  16לאשר הקמת מבנה מגורים בן  .2
 .4427ותכנית עיצוב מאושרת תעא/ 4427חניות נכים, לפי הוראות תכנית 

 באות:לאשר את ההקלות ה .3
  4427בהתאם לתכנית  מ"ר משטחי שירות על קרקעיים לשטח עיקרי 600העברה עד. 

  מ' מחזית הבניין לצורך השלמת נפח הבניה  1.20מצללה בקומת הגג עד חזית המבנה וללא נסיגה של
 .4427ובהתאמה לתכנית העיצוב תעא/

 4427נית עיצוב תעא/בינוי רציף בקומת הגג וללא נסיגה מחזית הבניין בהתאמה לתכ. 
 

: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 התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בק . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 התחייבות להתקשרות עם מתחזק/חברת ניהול לשנה אחת לפחות. . 4
 שימור כל העצים יתבצע בליווי אגרונום על פי מפרט לבדיקתנו ואישורנו הכולל נקודות עצירה . . 5
 אישור רשות הכבאות . 6

 
 .       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.7
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 התעופה האזרחית.מ' מעל פני הקרקע באתר הבניה ללא תאום עם רשות  60אין להקים עגורן שגבהו עולה על  . 2
 בעת פעולת המפוחי אוורור חניון. dB(A) 70 -רמת הרעש בתוך החניונים בנקודה כלשהי לא תהיה גבוהה מ . 3
בשטח זיקות ההנאה יתאפשר מעבר ושהיית הציבור לאורך כל שעות היממה ובכל ימות השנה והן תפותחנה  . 4

 כמרחב רציף והמשכי בינן לבין השביל הגובל
 לול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.די . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 124,464תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  ורישום זה על 2פתרון החניה שבמבנה הוא ברמת שירות  . 7

 .15/03/06מתאריך  2006-004ישיבה מס'  28ומס'  18/01/06מתאריך  2-3068ישיבה מס'  34
 
 

 תנאים להתחלת עבודות
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ביטוח  צד שלישי  בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה )פיקוח על הבנייה( העתק פוליסת . 1
 לכיסוי נזק כנ"ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו".

 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 2
 יש להציג תיאום הנדסי עבור עוגנים מאושר ובתוקף . 3
 תנאי לתחילת עבודות הפיתוח  . 4

 עיר ואגף שפע לחומרי הגמר בפיתוח בחלקים המסומנים לזיקת הנאה וזכות דרךאישור אדריכל ה
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 5

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

 הפקדת ערבות בנקאית לשחרור העוגנים. . 6
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את  . 8

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

 תנאים לאיכלוס
 אישור אגף הנכסים. . 1
 

 תנאים לתעודת גמר
 חובת התקשרות ומינוי חברת ניהול למבנה. . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27ה הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנ . 2

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

 ג. זיקת הנאה.
 אין לחפור או לשנות את גובה מפלס הקרקע הקיימת בין עץ המיועד לשימור והדיפון. . 3
ול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפ . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  11קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
 ם במגרש ובסביבתו.עצי 22אישור אגף שפ"ע לשימור  . 6
 

 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 
 8ש גדי

 
 

 32חלקה:    7377 גוש:  22-1435 בקשה מספר: 
 עזרא והארגזים שכונה: 31/08/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3714-008 תיק בניין:
 מ"ר 126 שטח: 202101240 בקשת מידע:

   20/07/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ניאזוב ולדיסלב :מבקש הבקשה

 6764411יפו  -, תל אביב  8גדיש 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 בד, חדרי עזר, במרתפים: מרתף אחד בל
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, 
 

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

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

 ג'.2215לא נדרשות לפי תכנית  2-ו 1הקלות מס' 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -, תל אביב 6רחוב תמיר שמואל  . מערבי שלומי1
6963700 

 44בחלקות חדשות כבעל זכויות בין השאר 
 77, ובחלקות ישנות 7377, בגוש חדש 45-ו
, אני מברך על כל בניה 6136בגוש  78-ו

 חדשה בשכונת עזרא.
יחד עם זאת, אני מתנגד לבקשה להיתר, 
כפי שהוגשה, הכוללת חריגות מהמותר, 

פרט ביחס לחריגה המבוקשת מקו בניין וב
מטר המותרים, לקו בניין של  5לאחור של 

 מטר. 3
הבקשה להיתר מציגה הריסה של הבניה 

הקיימת ובניה חדשה של מבנה מגורים 
יח"ד, בשתי קומות, מעל  2חדש, הכולל 

 .1מרתף ובניה בגג לפי תכנית ג/
, שבה 32אבקש לציין כי בחלקה חדשה 

חדשה, קיימות עבירות מבוקשת הבניה ה
בניה, של בניה ללא היתר בניה, ואף 

פלישות בניה וקרקע, ללא רשות כמובן, 
, ואני ובני 45-ו 44לתחום חלקות חדשות 

משפחתי שומרים על זכותם המלאה כנגד 
 עבירות אלו של המבקשים.

אבקש לקבל זימון לדיון בבקשה להיתר 
 לשם הצגת הטענות.

ציין כי ביחס למצב הקיים, אבקש ל
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 נימוקים כתובת שם

, מיום 669בהתאם להיתר בניה מס' 
, שטח המבנה, לאחר ההרחבה, 26.11.1964

מ"ר  8.14מ"ר, בתוספת של  67.87הינו 
 מ"ר. 76.01מרפסת, ובסה"כ 

 92-אלא בפועל המבנה הינו בשטח של כ
מ"ר, וכתוצאה מבניה, ללא היתר כמובן,  

אף נקבע בשל כך קו מגרש, לא רגולרי, 
שמדרום, חלקה  78ה הפולש לחלקה ישנ

. לא רק זאת, אלא שמעבר למבנה 45חדשה 
, נוספה בניה קלה ללא 32בחלקה חדשה 

היתר בניה, ואף נתפס וגודר שטח, ללא 
 78קבלת רשות כמובן, בתחום חלקה ישנה 

 .45-ו 44שמדרום/ חלקות חדשות 
בתיאור המצב הקיים בבקשה להיתר 

מצוין כי "ההיתר המקורי משקף את מצבו 
וכחי של הבניין", למרות שזה לא המצב הנ

בפועל, ואם הכוונה לראות בעבירות בניה 
כהיתר בניה, אז אין צורך כל בהיתר בניה 

מאת הוועדה המקומית, שכן כל איש יעשה 
 את הישר בעיניו.

לפיכך, לא ניתן להתייחס למבנה הקיים, 
על חריגות הבניה שבו, כבסיס שממנו 

ה בבקשה בוחנים את חריגת קווי הבני
 להיתר. 

אבקש לחזור ולהדגיש כי במצב הקיים 
קיימות עבירות בניה, מעבר להיתר הבניה, 

 ופלישה של מבנה וחצר לחלקות חדשות  
 שמדרום. 45-ו 44

  
 עיקרי ההתנגדויות: 

  מדרום. 45עבירות בנייה בחלקה המבוקשת שכתוצאה מכך נקבע קו מגרש הפולש לחלקה חדשה 

 מ' לצד דרום. 3ין של בנייה בקו בני 
 

 התייחסות להתנגדויות: 

  מתחם גדיש היורה( שקיבלה מתן  3553בבקשה הנדונה מבוקש הריסת הקיים על המגרש ובניה חדשה מכח תכנית(
 וכוללת הוראות איחוד וחלוקה לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה. 16/03/2015תוקף בתאריך 

 על פי תשריט התכנית. 36ן שטחי בניה וקווי בניין ונמצא בתחום מגרש המבוקש תואם את הוראות התכנית בעניי
  ג: במקרים שגודל ו/או צורה של 2215מטר תואם את מדיניות הועדה על פי תכנית  3קו בניין אחורי דרומי של

 המגרש המשני אינם מאפשרים את ניצולו בצורה סבירה ובמקרה שהועדה שוכנעה כי הקטנת קו הבניין האחורי
 אינה מהווה מטרד למגרשים סמוכים.

מהווה חלק מגרש משני חדש  אין בניה בחלק שנמצא דרומית לחלקה המבוקשת בבקשה זו. חלקה זו 45בחלקה 
 לפי התכנית ומותר לבנות באותם קווי הבניין כמו המבוקש.  51שמספרו 

מגרש האחורי ומסומן בתכנית כמגרש מס' מ' מגבול ה 7.0-בו בנוי בניין במרחק של כ (44)חלקה  9המגרש ברח' יורה 
 עם אותן זכויות לבנייה בקווי הבניין כמו המבוקש.  50

 
 
 
 

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות עם חדר יציאה לגג,  2הקמת בניין מגורים חדש בן ו להריסת בניין מגורים קיים במגרש לאשר את הבקשה .1

 יח"ד, מעל קומת מרתף משותפת. 2עבור 
ג שכן צורת וגודל המגרש המשני 2215-ו 3553ניצול זכויות לפי הוראות תכניות צורך קווי בניין מוקטנים ללאשר 

 השטחים בצורה סבירה.  רשים הסמוכים אינם מאפשרים ניצולהקיים והמג

 עם הבניין השכן הקיים במגרש הסמוך ברח' גדיש  )בקיר משותף ללא פתחים( מ' 0זרחי של מניין צדדי קו ב
10. 
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  מ'.  3.0אחורי של קו בניין 
ג כי הוצא היתר בניה בבניין הסמוך בצד 2215' כהקלה לפי תכנית מ 1.20של עד מערבי לאשר קו בניין צדדי  .2

 ד הבניין הנדון בבקשה זו.מ' לצ 1.2המערבי עם קו בניין של עד 
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכח תכנית  2לאשר פתרון חלופי להסדרת  .3

 ח'.
י הבניין אינה מהווה והקטנת קו, 32הבנייה המבוקשת מוצעת בתחום חלקה מס' שכן לדחות את ההתנגדויות  .4

 רחק סביר בין הבניינים.ונשאר מ מטרד ממשי למגרשים הסמוכים
 
 
 
 

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

 

 .       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.4

 
 תנאים בהיתר

 ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות  . 1
גרימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים בעת -אי . 2

 הריסת המבנה ותוספות הבניה.
 

 תנאים להתחלת עבודות
ניה בידי הועדה )פיקוח על הבנייה( העתק פוליסת ביטוח צד שלישי בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הב . 1

 לכיסוי נזק כנ"ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 2

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 וקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה.הגשת סקר אסבסט של ס . 3
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 לחוק המקרקעין. 27רישום השטחים המשותפים בבניין ובחצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין לפי תקנה  . 1
 .( במגרש4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2

 
 

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

 
 

הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם חדר יציאה לגג,  2והקמת בניין מגורים חדש בן  להריסת בניין מגורים קיים במגרש הבקשה לאשר את .5

 יח"ד, מעל קומת מרתף משותפת. 2עבור 
ג שכן צורת וגודל המגרש המשני 2215-ו 3553לאשר קווי בניין מוקטנים לצורך ניצול זכויות לפי הוראות תכניות 

 פשרים ניצול השטחים בצורה סבירה. הקיים והמגרשים הסמוכים אינם מא
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  מ' )בקיר משותף ללא פתחים( עם הבניין השכן הקיים במגרש הסמוך ברח' גדיש  0קו בניין צדדי מזרחי של
10. 

  מ'.  3.0קו בניין אחורי של 
בצד  ג כי הוצא היתר בניה בבניין הסמוך2215מ' כהקלה לפי תכנית  1.20של עד מערבי לאשר קו בניין צדדי  .6

 מ' לצד הבניין הנדון בבקשה זו. 1.2המערבי עם קו בניין של עד 
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכח תכנית  2לאשר פתרון חלופי להסדרת  .7

 ח'.
מהווה , הקטנת קווי הבניין אינה 32לדחות את ההתנגדויות שכן הבנייה המבוקשת מוצעת בתחום חלקה מס'  .8

 מטרד ממשי למגרשים הסמוכים ונשאר מרחק סביר בין הבניינים.
 

 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.145התשלומים כאמור בסעיף תשלום כל  . 3

 
 .       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
עים לשמירת יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים בעת גרימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצ-אי . 2

 הריסת המבנה ותוספות הבניה.
 

 תנאים להתחלת עבודות
בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה )פיקוח על הבנייה( העתק פוליסת ביטוח צד שלישי  . 1

 זרת המצב לקדמותו.לכיסוי נזק כנ"ל )במידה ויגרם( והח
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 2

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 לחוק המקרקעין. 27ים המשותפים בבניין ובחצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין לפי תקנה רישום השטח . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2

 
תן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מ . 3

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 א 1א ברגי בנימין  4אש מונ

 
 

 94חלקה:    6134 גוש:  22-1368 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 16/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0646-004 תיק בניין:
 מ"ר 329 שטח: 202101895 בקשת מידע:

   04/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 צובארי גילה מבקש הבקשה:

 6772404יפו  -א, תל אביב 4מונאש 
 צובארי ידיד 

 6772404יפו  -א, תל אביב 4מונאש 
 

 כהן גילה עורך הבקשה:
 4481300א, אורנית 47האגוז 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה 2324, מספר תכנית הרחבה: 1מורחבות: אחר: הרחבת דירה בקומת הקרקע והריסת גגון אסבסט, מספר יח"ד 
בה מתבצעת התוספת: קרקע, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות 

 פנימיים שינוי מיקום המטבח ותוספת חדר רחצה ושירותים, תוספת אחרת: ממ"ד, 
 

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

 (פנסו נמירובסקיאינה אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 ספות בניה עבור הדירה בקומת הקרקע הכוללים:שינויים פנימיים ותולאשר את הבקשה ל
 תוספת ממ"ד. -
 +.3.05הריסת גגון אסבסט במפלס ה -
 הריסת מחסן ללא היתר בחצר.  -
 

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

 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. . 3
 ים.תשלום אגרות והיטל . 4
 

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

 .בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע
 

 תנאים להתחלת עבודות
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 1
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 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 2
 

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

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 
 
 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קשה לשינויים פנימיים ותוספות בניה עבור הדירה בקומת הקרקע הכוללים:לאשר את הב

 תוספת ממ"ד. -
 +.3.05הריסת גגון אסבסט במפלס ה -
 הריסת מחסן ללא היתר בחצר.  -
 

: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

 רחבייםנערכו שינויים מ
  
 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
 ק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע ר . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

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

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. הגשת סקר אסבסט . 2
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 52מין היס

 
 

 72חלקה:    6150 גוש:  22-1449 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 01/09/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0763-050 תיק בניין:
 מ"ר 163 שטח: 202200841 בקשת מידע:

   06/04/2022 תא' מסירת מידע:

 
 גוראל עידן בקשה:מבקש ה

 6416121יפו  -, תל אביב  15בלוך דוד 
 ליבשיץ ענת 

 6416121יפו  -, תל אביב  15בלוך דוד 
 

 דלמן טל עורך הבקשה:
 67890יפו  -, תל אביב  17ההשכלה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע + 2691: , מספר תכנית הרחבה1, מספר יח"ד מורחבות: 2כמות קומות לתוספת: 
 א + גג, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, תוספת אחרת: תוספת ממ"ד, 

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

 
 
 
 

 (פנסו נמירובסקיאינה אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קיימת ותוספות קומה שנייה ועליית גג עם מדרגות פנימיות לפי הוראות  שינויים בדירהכולל לאשר את הבקשה  .1

  '.1וג 2248תכנית 
 
 מ' ( 4.0מ' במקום 3.60הקלה בקו בניין אחורי ) 10%: לאשר ההקלות הבאות לשיפור דיור .2

 
:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים .3
 
 
 
 
 

 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. . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 

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

 תנאים להתחלת עבודות
 (6150גוש  316קת הדרך חלקה )הריסת כל החורג לחל

 
 תנאים לתעודת גמר
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 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

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

 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין ובמגרש אשר אינה כלולה בהיתר זה
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שינויים בדירה קיימת ותוספות קומה שנייה ועליית גג עם מדרגות פנימיות לפי הוראות הבקשה כולל  לאשר את .4

  '.1וג 2248תכנית 
 מ' ( 4.0מ' במקום 3.60הקלה בקו בניין אחורי ) 10%לאשר ההקלות הבאות לשיפור דיור:  .5

 
: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

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

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

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

 תנאים להתחלת עבודות
 (6150גוש  316הריסת כל החורג לחלקת הדרך חלקה )

 
 תנאים לתעודת גמר

 רישוי לפתרון המיגוןאישור מכון ה . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

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

 ה בהיתר זהההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין ובמגרש אשר אינה כלול
 

 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 
 29ר שלמה בוב

 
 

 847חלקה:    6133 גוש:  22-1543 בקשה מספר: 
 חיים-תל שכונה: 12/09/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים סיווג: 1013-029 תיק בניין:
 מ"ר 344 שטח: 202201187 בקשת מידע:

   31/05/2022 תא' מסירת מידע:

 
 שר משה שגיאא מבקש הבקשה:

 6732895יפו  -, תל אביב  29בובר שלמה 
 אשר סמי 

 6732926יפו  -, תל אביב  8הרכבי אברהם 
 

 גולדמן רן עורך הבקשה:
 6492702יפו  -, תל אביב  35שאול המלך 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

דירות קיימות, שימוש המקום כיום:  2דמית עבור גזוזטראות בחזית ק 2כיוון התוספת: לחזית, תוספת אחרת: תוספת 
 ( מעל קומת עמודים, 1קומות + חדר על הגג )לפי ג 2יח"ד. לבניין  2בהיתר בניין מגורים משותף עם 

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

 
 
 

 (פנסו נמירובסקיאינה אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 , הכוללים13.7.2021שניתן ב 20210684לפי היתר מס': שינויים ותוספות כלאשר את הבקשה ל .1

 תוספת מרפסות ומצללה מעל המרפסת העליונה.       
  יח"ד סה"כ. 2קומות מעל קומת עמודים מפולשת וחדר יציאה לגג,  2הכל בבניין מגורים קיים בן        

 
 מטר. 1.90-לאשר הקלה להבלטת המרפסת מעבר לקו בניין קדמי ב .2
 
 
 
 

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

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

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 אי סגירת המרפסות בעתיד בצורה כלשהי. . 2
 

 לתעודת גמרתנאים 
 ביצוע שיפוץ החזיתות הקדמיות של האגף לפי הנחיות לשיפוץ בתיאום עם חברת שמ"מ. . 1
 תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש . 2
 

 הערות
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 בהיתר זה.ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה  . 1
 .20210684ההיתר אינו בא להאריך תוקפו של היתר מקורי  מס':  . 2
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 , הכוללים13.7.2021שניתן ב 20210684הבקשה לשינויים ותוספות כלפי היתר מס':  לאשר את .3

 תוספת מרפסות ומצללה מעל המרפסת העליונה.       
  יח"ד סה"כ. 2קומות מעל קומת עמודים מפולשת וחדר יציאה לגג,  2הכל בבניין מגורים קיים בן        

 
 מטר. 1.90-ן קדמי בלאשר הקלה להבלטת המרפסת מעבר לקו בניי .4
 

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

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 1
העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד . 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
  עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 4

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 אי סגירת המרפסות בעתיד בצורה כלשהי. . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 ביצוע שיפוץ החזיתות הקדמיות של האגף לפי הנחיות לשיפוץ בתיאום עם חברת שמ"מ. . 1
 תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש . 2
 

 הערות
 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה. . 1
 .20210684ההיתר אינו בא להאריך תוקפו של היתר מקורי  מס':  . 2
 

 דה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועהערה: 
 

 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 
 40 שקד

 
 

 121חלקה:    6993 גוש:  22-1240 בקשה מספר: 
 נוה עופר שכונה: 01/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3707-040 תיק בניין:
 מ"ר 10069 שטח: 202101779 בקשת מידע:

   30/09/2021 תא' מסירת מידע:

 
 זוב יעקבחפי מבקש הבקשה:

 6819837יפו  -, תל אביב  40שקד 
 

 ביטון מור עורך הבקשה:
 7577012, ראשון לציון  12אלחריזי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, שטח 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 2603, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, 118.38טח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: , ש31.2התוספת )מ"ר(: 

מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת מחיצות פנימיות וקירות חוץ + בניית קירות פנימיים, שימוש המקום כיום: בהיתר 
 מגורים, 

 
, 114, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 40פת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, שטח התוס

 השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 
 

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

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  , קרית עקרון4348ת.ד.  . ירימי עליזה סימי1

  , קרית עקרון4348ת.ד.  מי. סימה ירי2

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 המתנגדת הינה מיופת הכוח החוקית של הדיירת בקומת הקרקע מתחת לדירת המבקש ועיקרי טענותיה מובאות להלן:
ישנו חשש לאמינות של החתימות האחרות על התכנית המאשרות את הבניה המוצעת כולל הבניה על הגג בשטח  .1

רפה חתימה שלא כדין של בעלת הדירה בקומת הקרקע מתחת לדירת המבקש ועורך המשותף. כאמור צו
הבקשה הודה בכך. המתנגדות טוענות כי גם בתכנית הנוכחית לאחר שהוסרה חתימתה של בעלת הדירה בקומת 
הקרקע ישנו חשש לאמינות החתימות האחרות ומוסיפות כי ישנה עדות מוקלטת של המבקשת כי לא החתימה 

 כל הדיירים.  כלל את

ההרחבה המוצעת עם המעטפת תחסום את האור והאוורור דבר שיפגע בבריאות המדרדרת של בעלת הדירה  .2
 בקומת הקרקע. 

 ההרחבה המוצעת עוללה לגרום לנזקים פיזיים חמורים עבור המבנה הישן שיכול להביא להתמוטטותו.  .3
 

 התייחסות להתנגדויות: 
מבעלי הדירות  75%של  1המשפטי, היות ולא הושגה ההסכמה הנדרשת לפי תכנית גבהתאם להנחיית השירות  .1

במבנה לצורך בניה על הגג המשותף כמפורט מעלה והבקשה עם המלצה שלילית, אין צורך לבחון את תקינות ייתר 
 החתימות שהוצגו בבקשה.

 רוקטור מוסמך.ישנו מקום לצמצם את המעטפת בחזית הדרומית עם ליווי והסכמה של קונסט .2

 . 413להרחבה המוצעת צורף תצהיר של מתכנן שלד לפיו המבנה יעמוד בעומסים המתווספים ובתקן  .3
 
 
 
 

 (כהןחיים חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
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קומה השנייה בבניין טורי באגף המערבי לקבל את ההתנגדויות ולא לאשר את השינויים והרחבת הדירה האמצעית ב

 לכיוון החזית והעורף עם מרפסת מקורה  מעבר לקונטור דירת השכן בקומת הקרקע  והקמת חדר יציאה לגג, שכן:
 

 . 1מבעלי הדירות בבניין על הבניה על הגג המשותף מכוח תכנית ג 75%הוגשה ללא  הסכמה של  .1

ותר את המאושר בבניין בעבר ומונע פתרון עתידי להוספת ממ"דים בשאר ס ,מיגוןהתכנון המוצע ללא פתרון   .2
 כפונקציה נוספת לחיזוק הבניין.  הדירות בבניין בצורה אחידה

הוגשה בניגוד להוראות התכנית לעניין הצגת תכנית פיתוח השטח באופן מלא וללא התאמה למאושר בהיתר  .3
  .ני באגף הקיצועבור הרחבת דירת השכן   2018משנת 

ללא תנוחות הקומות, חתכים וחזיתות, : ללא התאמה בין ה בצורה שלא מאפשרת בחינה מרחביתהוגש .4
 . התייחסות לשייכות הבניה ללא היתר לרבות המחסן הקיים בחזית לרחוב

 
 טיוטת חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
תנגדויות ולא לאשר את השינויים והרחבת הדירה האמצעית בקומה השנייה בבניין טורי באגף המערבי לקבל את הה

 לכיוון החזית והעורף עם מרפסת מקורה  מעבר לקונטור דירת השכן בקומת הקרקע  והקמת חדר יציאה לגג, שכן:
 

 . 1מכוח תכנית ג מבעלי הדירות בבניין על הבניה על הגג המשותף 75%הוגשה ללא  הסכמה של  .5

התכנון המוצע ללא פתרון מיגון, סותר את המאושר בבניין בעבר ומונע פתרון עתידי להוספת ממ"דים בשאר   .6
 הדירות בבניין בצורה אחידה כפונקציה נוספת לחיזוק הבניין. 

ושר בהיתר הוגשה בניגוד להוראות התכנית לעניין הצגת תכנית פיתוח השטח באופן מלא וללא התאמה למא .7
 עבור הרחבת דירת השכן באגף הקיצוני .   2018משנת 

הוגשה בצורה שלא מאפשרת בחינה מרחבית: ללא התאמה בין תנוחות הקומות, חתכים וחזיתות, ללא  .8
 התייחסות לשייכות הבניה ללא היתר לרבות המחסן הקיים בחזית לרחוב. 

 
 טיוטת חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6לות גבו

 
 

 158חלקה:    7083 גוש:  22-1320 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 10/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0484-006 תיק בניין:
 מ"ר 807.43 שטח: 202000295 בקשת מידע:

   16/03/2020 תא' מסירת מידע:

 
 שמחה-עזורי הודה ה:מבקש הבקש

 6937913יפו  -, תל אביב  7גרינברג אורי צבי 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ם , מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים במפלסי המרתף ומיקו6, כמות יח"ד לתוספת: 1כמות קומות לתוספת: 
החדרים הטכניים, ביטול מכפילי חניה במרתף. שינויים גאומטריים בכל הקומות כולל במרתפים ובחדרי המדרגות. 

 יצירת מעבר בזיקת הנאה מהחזית לעורף המגרש במרכז הבניין בקומת הקרקע.
 

המגרש. ביטול , תוספת אחרת: שימוש חורג למסחר בקומת הקרקע  כולל ממק למסחר.שינויים בפיתוח בחזית ובעורף 
 חיפוי אבן בחזית., 

 
שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שטחים משותפים לרווחת הדיירים 

בקומת הקרקע, שימוש מבוקש: מסחר בקומת הקרקע, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, למקום יש כניסה נפרדת, 
 ניה פיזית, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר ח

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

 
 
 

 (אדר' אלון טל חנניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
נית יבבניין בבניה לשם הוספת קומה שמ 21-0718מספר  לאשר את הבקשה לשינויים ותוספת בניה כלפי היתר .1

ים יחידות דיור ושימוש חורג בקומת הקרקע משטחים משותפים לרווחת הדייר 6מלאה וקומת גג חלקית עם 
 לשירותים אישיים לבעלי הדירות במקום. בהיתר ליחידות מסחריות קטנות 

 
 כולל ההקלות הבאות:       

 שרו בהיתר ליחידות מסחר לשירותים אישיים לבעלי הדירות במקום. שימוש חורג ממגורים שאו -
 ביטול חיפוי אבן בחזית הבניין והחלפתו לטייח. -

 
 המפורטים בהמשך;בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים 

 
בקרן חניה מכוח השתתפות ע"י  מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 9.54פתרון חלופי להסדר  לאשר  .2

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

3.  
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
יקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פ . 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
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 21-0718ההיתר בכפוף לכל התנאים המקוריים שניתנו בהיתר מספר  . 4
 לנושא שטחים משותפים ואי סגירת מרפסות. 27הגשת תקנה  . 5

 

 אישור רשות הכבאות       .6
 

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

 

 הוספת יציע בקומת קרקע מסחרית מהווה הפרה מהותית של ההיתר ותוביל לביטולו. . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת מבנים ו/או תוספות בנייה לא חוקיות בתחום המגרש.

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ה: הער
 
 
 
 
 
 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בבניין בבניה לשם הוספת קומה שמינית  21-0718הבקשה לשינויים ותוספת בניה כלפי היתר מספר  לאשר את .4

יחידות דיור ושימוש חורג בקומת הקרקע משטחים משותפים לרווחת הדיירים  6מלאה וקומת גג חלקית עם 
 בהיתר ליחידות מסחריות קטנות לשירותים אישיים לבעלי הדירות במקום. 

 
 הקלות הבאות:כולל ה       

 שימוש חורג ממגורים שאושרו בהיתר ליחידות מסחר לשירותים אישיים לבעלי הדירות במקום.  -
 ביטול חיפוי אבן בחזית הבניין והחלפתו לטייח. -

 
 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים המפורטים בהמשך;

 
החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח מקומות חניה  9.54לאשר  פתרון חלופי להסדר  .5

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 ות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהורא . 3
 21-0718ההיתר בכפוף לכל התנאים המקוריים שניתנו בהיתר מספר  . 4
 לנושא שטחים משותפים ואי סגירת מרפסות. 27הגשת תקנה  . 5

 
 אישור רשות הכבאות       .6
 

 תנאים בהיתר
 חילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מת . 1
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 הוספת יציע בקומת קרקע מסחרית מהווה הפרה מהותית של ההיתר ותוביל לביטולו. . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת מבנים ו/או תוספות בנייה לא חוקיות בתחום המגרש.

 
 נאים לתעודת גמרת

 פיקוד העורף לפתרון המיגון.אישור 
 

 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 
 25נגטון ושי

 
 

 110חלקה:    7084 גוש:  22-1387 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 21/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 3558-025 תיק בניין:
 מ"ר 266 שטח: 201900879 בקשת מידע:

   20/06/2019 תא' מסירת מידע:

 
 לחמנוביץ גיל ה:מבקש הבקש

 6901434יפו  -א, תל אביב 36אופיר 
 

 סיליס אייל עורך הבקשה:
 4702519, רמת השרון  18חרושת 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , שימוש המקום כיום: בהיתר מסחר ומגורים, 14, כמות יח"ד לתוספת: 5כמות קומות לתוספת: 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

שדרות ושינגטון פז דורון  
 יפו -, תל אביב 22

6608609 

. לאחר בניית הבניין 25מרפסת על השדרה ממול לבניין וושינגטון  2קומה  22וושינגטון 
כבר הפסדתי שעה חשיפה לשמש בבוקר, מגדל נוסף מולי יוריד  27החדש בוושינגטון 

, כמו כן, במקום שמים כחולים, יסגרו 2משמעותית את מעט השמש שנותר לי בקומה 
עלי מלמעלה מולי. יש כאן פגיעה משמעותית באיכות החיים  מעלי המון דירות שישקיפו

בדירה אם יתירו לבנות לגובה לכל אורך השדרה בלי לשמר את הקיים. יש גם מקום 
לתביעה בגין הרעש והלכלוך בתקופת הבניה ובגין הדירות הרבות שישקיפו עלי ויצרו 

 ירידת ערך הנכס

 
 התייחסות להתנגדויות: 

שהוגשה, שכן הבקשה תואמת את התוכניות החלות ואת מדיניות הוועדה בשכונה. לא הוצגו כל  לדחות את ההתנגדות
 טענות תכנוניות ולא ניתן למנוע התחדשות עירונית בטענה לירידת ערך של הנכס. 

 
בהתאם למפורט לעיל,  לדחות את ההתנגדויות.

 
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 ים לשימור מרקמי , שכן : לא לאשר את הבקשה לתוספת בניה לבניין קי .א

 
מ' מקווי  0.20גה של כמהווה אישור בניה חדשה בהמשך לקונטור הבנוי בקומות קיימות באותה חרי .1

 . בגדר סטייה ניכרת מ 2.0ים המותרים של ידהבניין הצי
נערכה ללא סימון מדויק של קווי הבניין המותרים בתנוחות הקומות ביחס לבניה הקיימת וללא  .2

ה למסומן במפת מדידה שלא מאפשר בחינה מרחבית ולא נותן אינדיקציה ברורה לבניה התאמ
 בחריגה.  

התכנון כולל הריסות קירות נוספים של הבניין הקיים מעבר למסומן במפרט ומהווה הריסת בניין  .3
 הקיים והקמת בניין חדש. 

 
 נת התאמת הבניה המוצעת לתכניות החלות לקבל את ההתנגדות, שכן הבקשה נערכה באופן שלא מאפשר בחי ב.   
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במקום לרבות בניה בחריגה מקווי הבניין המותרים ועצם התכנון שעלול לגרום להריסת הבניין הקיים והקמת 
 בניין חדש בפועל. 

               
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 
 

טפל בכל החריגות וזאת לאור אנחנו מבקשים לשוב ולדון בבקשה לאחר הגשת מפרט  מתוקן סופי שי יבגניה פלוטקין:
נותנים יזם התחייב  בחוזים מול הדיירים. אנחנו הור והנושא טופל מול צוות השימור. העובדה שמדובר בבניין לשימ

 יום. 30ונה למפרט ולהתקדם להמלצה חיובית, תוך הזדמנות אחר
לשוב ולדון. דורון ספיר:

 
 
 
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יום. 30ולדון לאחר הגשת מפרט מתוקן, תוך  לשוב

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 8אברבנאל  6בנאל אבר

 
 

 128חלקה:    7083 גוש:  22-1343 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 14/08/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 3374-006 תיק בניין:
 מ"ר 1899 שטח: 202001861 בקשת מידע:

   18/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 חברת נתנאל גרופ בע"מ מבקש הבקשה:

 5832201, חולון  48סוקולוב 
 

 דאובר עדו עורך הבקשה:
 6816806יפו  -, תל אביב  6שלבים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1103.48, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

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

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, מסעדה, אחר: מסחר ומגורים, 
 

 , 85, כמות יח"ד מבוקשות: 10בקומות: קומה מפולשת, קומה מסחרית עבור: חנויות /הסעדה, כמות קומות מגורים: 
 

 ללי, אחר: מעבים ומערכות, על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כ
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

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

 התנגדויות:

 כתובת שם

 6684920יפו  -, תל אביב 3רחוב קומפרט  . דונה קרולינה בע"מ1

 6608208יפו  -, תל אביב 8רחוב אברבנאל  אבריאן דוד. 2

 6706054יפו  -, תל אביב 2רחוב השלושה  . ברק קינן3

 6706054יפו  -, תל אביב 2רחוב השלושה  . גולדברג קים4

יפו  -, תל אביב 3רחוב פריש דניאל  . טאפירו עמירם5
6473104 

 6706059 יפו -, תל אביב 3רחוב השלושה  . להב גיא6

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

הוגשו התנגדויות על ידי בא כוחו של דייר מוגן במתחם הנדון וכן על ידי בא כוחם של בעלי הזכות במגרש הגובל 
 , להלן עיקרי ההתנגדות:3בקומפרט 

 מתנגדים למתן הקלה כלפי תכנית חנייה ח' מכיוון שהדבר יפגע בבניית פרויקט הבנייה של המתנגד. .1

 מתנגדים להסדרת עוגנים זמניים למרתף מכיוון שהדבר יפגע באפשרות לבנות מרתף במגרש של המתנגד. .2

מתנגדים לפיצול שלביות ביצוע ומתן היתר נפרד להריסה וביצוע עבודות הריסה מכיוון שלא הוצג פירוט של עבודות  .3
 ההריסה בבקשה להיתר.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

נמסר היתר להריסת הבנייה  31/05/2022-ב–באשר לטענה של פיצול שלביות ביצוע ומתן היתר נפרד להריסה  .1
הקיימת במגרש הנדון ואין מניעה תכנונית לאפשר הריסת המבנים הקיימים במגרש הנדון. לנושא קנייני, ככל 

 ות לערכאות המתאימות וממליץ לדחות את הטענה.שתתעורר בעיה בנושא זה, יש לפנ
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אציין כי במסגרת  –)מגרש המתנגד(   3באשר לטענה של הסדרת עוגנים זמניים כלפי המגרש השכן בקומפרט  .2
 ולכן ממליץ לדחות את הטענה. 3הבקשה להיתר לא מבוקש הסדרת עוגנים זמניים לכיוון המגרש השכן בקומפרט 

לא נמצאה הצדקה תכנונית למתן ההקלה  –צדקה לאישור הקלה כלפי תכנית חנייה ח' באשר לטענה של אי ה .3
לתכנית חנייה ח' ולכן מומלץ לקבל את הטענה לנושא זה.

4.  
 
 
 

 (אברמוביץערן ועדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס ה
 
קומות ובנייה חלקית על הגג למגורים עם מסחר בקומת הקרקע  9 את הבקשה להקמת בניין חדש בןלא לאשר  .1

 יחידות דיור, שכן: 85קומות מרתף, עם סך הכול  3המכיל מפלס ביניים, מעל 
כוללת תוספת יחידות דיור מעבר למותר ובניגוד לנמסר בתיק המידע וללא התייחסות לכך. תיקון התכנית  .א

 יהווה שינוי מהותי בתכנון.
מ"ר בניגוד לנמסר בתיק המידע ובגדר סטייה  80-סדרת דירות נפרדות על הגג שחלקן בשטח הנמוך מכולל ה .ב

 ניכרת. תיקון התכנית יהווה שינוי מהותי בתכנון.
מטרים נטו ועם הגדלת נפח  3מטרים נטו לעומת גובה מותר של עד  3.5כוללת בנייה חלקית על הגג בגובה של  .ג

. 1ללא שמירת נסיגה כלפי החזית לרחוב הרבי מבכרך בניגוד לנקבע בתכנית גהבנייה כלפי החזית לרחוב 
 תיקון התכנית עלול להצריך שינוי מהותי בתכנון.

מ'  4.75-כוללת מפלס ביניים בתחום קומת הקרקע שאינו ממוקם מעל שטח הרצפה של החנות שגובה נמוך מ .ד
וספת קומה ללא התייחסות לכך. תיקון התכנית יהווה והדבר בניגוד לנקבע בתקנות התכנון והבנייה ומהווה ת

 שינוי מהותי בתכנון.
כולל תכנון מרתף הכולל בנייה והתחברות למרתף במגרש השכן עם פתרון חנייה משותף וללא התייחסות לכך.  .ה

 תיקון התכנית יהווה שינוי מהותי בתכנון.
ות ולא ניתן לבחון את השימוש המבוקש במפלס כוללת קומת מרתף חלקית נוספת שלא הוצגה בתנוחות הקומ .ו

 זה.
 לא כל החללים המקורים חושבו במניין השטחים ולא הוצגו כל המידות והמפלסים הדרושים לבחינת המפרט. .ז

 
לא לאשר את ההקלה כלפי תכנית ח' מכיוון שאין הצדקה וניתן פתרון תנועה וחנייה מלא בתחום המגרש עבור  .2

 ושים על פי התב"ע/התקן.מקומות החנייה הדר
 

לקבל את ההתנגדות בנושא מתן הקלה לתכנית חנייה ח' ולדחות את יתר טענות המתנגדים כיוון שאין פגיעה  .3
 מהותית במתנגדים.

 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 דורון ספיר לא משתתף בדיון.
 

 טי רייף נכח בדיון.חבר המועצה מו
 

קומות ובנייה חלקית על הגג למגורים עם מסחר בקומת הקרקע  9בקשה להקמת בניין חדש בן במדובר רועי אלקבץ: 
 חוות הדעת לא לאשר. .קומות מרתף 3המכיל מפלס ביניים, מעל 

 
 
 
 

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על הגג למגורים עם מסחר בקומת הקרקע  9את הבקשה להקמת בניין חדש בן א לאשר ל .1

 יחידות דיור, שכן: 85קומות מרתף, עם סך הכול  3המכיל מפלס ביניים, מעל 
 

    כוללת תוספת יחידות דיור מעבר למותר ובניגוד לנמסר בתיק המידע וללא התייחסות לכך. תיקון התכנית  א.
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 יהווה שינוי מהותי בתכנון.        
 מ"ר בניגוד לנמסר בתיק המידע ובגדר סטייה  80-כולל הסדרת דירות נפרדות על הגג שחלקן בשטח הנמוך מ ב.

 ניכרת. תיקון התכנית יהווה שינוי מהותי בתכנון. 
 מטרים נטו ועם הגדלת נפח  3מטרים נטו לעומת גובה מותר של עד  3.5כוללת בנייה חלקית על הגג בגובה של  ג.

 . 1הבנייה כלפי החזית לרחוב ללא שמירת נסיגה כלפי החזית לרחוב הרבי מבכרך בניגוד לנקבע בתכנית ג 
 תיקון התכנית עלול להצריך שינוי מהותי בתכנון. 

 מ'  4.75-כוללת מפלס ביניים בתחום קומת הקרקע שאינו ממוקם מעל שטח הרצפה של החנות שגובה נמוך מ ד.
 והדבר בניגוד לנקבע בתקנות התכנון והבנייה ומהווה תוספת קומה ללא התייחסות לכך. תיקון התכנית יהווה  
 שינוי מהותי בתכנון. 

 כולל תכנון מרתף הכולל בנייה והתחברות למרתף במגרש השכן עם פתרון חנייה משותף וללא התייחסות לכך.  ה.
 כנון.תיקון התכנית יהווה שינוי מהותי בת 

כוללת קומת מרתף חלקית נוספת שלא הוצגה בתנוחות הקומות ולא ניתן לבחון את השימוש המבוקש במפלס  ו.
 זה.

 לא כל החללים המקורים חושבו במניין השטחים ולא הוצגו כל המידות והמפלסים הדרושים לבחינת המפרט. ז.    
 

וניתן פתרון תנועה וחנייה מלא בתחום המגרש עבור לא לאשר את ההקלה כלפי תכנית ח' מכיוון שאין הצדקה  .2
 מקומות החנייה הדרושים על פי התב"ע/התקן.

 
 לקבל את ההתנגדות בנושא מתן הקלה לתכנית חנייה ח' ולדחות את יתר טענות המתנגדים כיוון שאין פגיעה .    3

 מהותית במתנגדים.       
 

בלה פה אחד.ההחלטה התק
 
 
 
 


