
 

 

 כ"ב אייר תשפ"ב
 2022מאי  23

 פרוטוקול

ועדת משנה לתכנון 
 ובניה

 09:00שעה:  11/05/2022תאריך:  2-22-0008ישיבה: 
 יפו – תל אביב 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:23הישיבה נפתחה בשעה: 

 יו"ר הוועדה עו"ד דורון ספיר, אלחנן זבולון, מאיה נורי שקד, אסף הראלבנוכחות החברים: 
 

 באמצעות חיבור מרחוק גם הדיון התקיים
 

 13/04/2022מתאריך  2-22-0007מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 ספרמ
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 1 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 33עיר שמש  0978-033 22-0045 1
 3 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 21אדירים  2072-017 22-0159 2
 5 מ'( 13יין מגורים לא גבוה )עד בניה חדשה/בנ 76אשכנזי  0838-076 22-0067 3
 9 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 14גרונימן  0987-014 22-0257 4
 11 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים 47שיטרית בכור  2130-047 21-1655 5
 15 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 2ברלין אליהו  2349-002 22-0006 6
 17 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  א19מרכז בעלי מלאכה  א0019-019 21-0529 7
תוספות בניה/ארובה/טכניים/אנטנות/פוטוולטאים  57אבן גבירול  0357-008 21-1624 8

 לשימוש פרטי
19 

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  42ח"ן  0337-042 21-1653 9
 ן עם ערוב שימושיםפרטי או בניי

23 

 26 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  78המלך ג'ורג'  0406-078 21-1727 10
 31 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  48ישעיהו  0207-048 22-0684 11
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  134רוטשילד  0008-134 18-0213 12

 קרקע(
35 

 38 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  8שלום עליכם  0093-008 20-0230 13
 40 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  28אלנבי  0004-028 20-0776 14
שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  15לילינבלום  0007-015 21-1244 15

 פרטי או בניין עם ערוב שימושים
42 

 46 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 28המלך ג'ורג'  0069-001 21-1638 16
 49 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  28פינסקר  0084-025 21-1698 17
 52 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  38קהילת עדן  0433-038 21-1749 18
 56 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  43ך דוד בלו 0544-043 21-0820 19
 58 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  27ויצמן  0472-027 21-1694 20
שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  190אבן גבירול  0496-190 21-1705 21

 פרטי או בניין עם ערוב שימושים
62 

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  46בלוך דוד  0544-046 21-1745 22
 פרטי או בניין עם ערוב שימושים

65 

 67 מ'( 29בניה חדשה/בניין רב קומות )מעל  5הרב ניסים  1315-005 20-0796 23
 75 קומות 20בניה חדשה/מגדל מגורים מעל  3הרב ניסים  1315-003 20-0797 24
 88 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  57הכובשים  0410-057 20-1385 25
 90 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 4הגבור האלמוני   21-1776 26
 92 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 5בובר שלמה  1013-005 22-0388 27
 94 דשה/בניין דירה/קוטג'בניה ח 13מולכו שלמה  0148-013 22-0353 28
 96 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  18המערכה  0647-052 21-1342 29
 101 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  50לוחמי גליפולי  0637-017 21-1431 30
 107 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 51ניר עם  0761-049 21-1616 31
 109 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 12 יפרח 0731-011 21-1617 32
 112 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  32וילון  4063-032 22-0379 33
 114 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 1מינקובסקי  3600-048 21-1779 34
 116 פי תכנית הרחבהתוספות בניה/תוספת בניה ל 6השרביט  3667-006 21-1780 35
 119 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  א13הערמון   22-0007 36
 121 תוספות בניה/בריכת שחיה 110הרצל  0002-110 22-0044 37
 123 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  55יסוד המעלה  0039-055 21-1717 38
 126 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 4דושים זכרון ק 3197-004 21-1649 39
 128 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  13הקונגרס  0032-013 20-0997 40
 130 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  6מעפילי סלואדור  3007-062 22-0479 41



 

 

 



 

 

 כ"ב אייר תשפ"ב
 2022מאי  23

 פרוטוקול

 09:00שעה:  11/05/2022תאריך:  2-22-0008ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 – תל אביב 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
 

מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 
 יו"ר מועצת העיר

 ע"י מ"מ מאיה נורי שקד

  חבר מועצה אסף הראל 
 6חל מהבקשה השרביט ה סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

    נעדרו ה"ה:
  חבר מועצה רועי אלקבץ חברי הועדה:

  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  סגנית ראש העיריה ציפי ברנד פרנק 
  סגנית ראש העיריה טל להבימי 

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

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

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

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

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



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

 1עמ'   22-0045  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 א 33עיר שמש  33שמש  עיר

 
 

 115חלקה:    6615 גוש:  22-0045 בקשה מספר: 
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 09/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0978-033 תיק בניין:
 מ"ר 1060 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:

 
 אדיב משה בקשה:מבקש ה

 4906225, פתח תקווה  4מבצע יפתח 
 פאר שי 

 6972019יפו  -, תל אביב  29קהילת ורשה 
 אדיב אילנה 

 4906225, פתח תקווה  4מבצע יפתח 
 פאר מורן 

 6972019יפו  -, תל אביב  29קהילת ורשה 
 

 אינגבר אייל עורך הבקשה:
 5405200, גבעת שמואל  10השקד 

 
 וכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(ת

, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע וראשונה, שטח התוספת 2516, מספר תכנית הרחבה: 2מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: 110, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 60)מ"ר(: 

ירות ואינסטלציה, תוספת אחרת: הריסת רוב שתי הדירות הקיימות .דירה אחת לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: ק
 בקומת קרקע ודירה שניה בקומה ראשונה .

 
הדירה בקומת קרקע תורחב עם מרחב מוגן דירתי במרתף. ההרחבה המוצעת היא דו צדדית מתחת לקומה הראשונה.  

ושב כשטח עיקרי , בניית גג רעפים וניצול חלל הגג באגף הדירה בקומה ראשונה תורחב עם שיפור מיגון חדר מחוזק שיח
הדרומי .ההרחבה מוצעת מעל הדירה בקומת קרקע שטרם הורחבה עם מעטפת חלקית .בשתי הדירות מתוכננות 

האגפים של הבניין .המבוקש הוא כהמשך  2מרפסות בולטות לא מקורות .כל המבוקש הוא באגף אחד בלבד מתוך 
ושצוינה בהסכם הגישור מצורף  100(לרבות בנייה עתידית מוצגת בתכנית 75%לי הדירות בחלקה )להסכם גישור בין בע

בגבול המגרש. חצרות אנגליות למרתף בהתאם  1.50.פירוק גדר הפולשת מחוץ לחלקה ובניית גדר בגובה 2500למוצג 
 ש הלהנחיות מרחביות .פרגולות בהתאם להנחיות מרחביות ובהתאם להסכם הגישור, שימו

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  4951929, פתח תקווה 17רחוב אסירי ציון  . שאול גרוסבלד2

 
 יות: עיקרי ההתנגדו

 , הגיש התנגדות לא מנומקת. בכניסה הסמוכהשבנדון )יח"ד בקומת הקרקע(בבניין  1המתנגד בעל תת חלקה מס'
 

 התייחסות להתנגדויות: 
לא נכתבו נימוקים להתנגדות. 

 
 
 
 

 (מוסקוביץ נעמיחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 לא לאשר את הבקשה שכן: . 1

נדרש ) גוד לתקנות החוק לעניין גודל חצר חיצוניתמ' שבני X 8.70מ' 2מוצעת חצר חיצונית במידות  א.
 )מ'X 4מ' 2

 ;מה של כל בעלי זכות בנכסלא ניתן לאשר פרגולה ויציאה לחצר המשותפת, שכן  לא התקבלה הסכ ב.



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

 2עמ'   22-0045  

 

וב השטחים השטח המקורה שנוצר קומת הקרקע ע"י הבלטת המרפסות בקומה א', לא נכלל בחיש ג.
 המקום ;החלה על  2516 המותרים לפי תב"ע

מ' מחלונות השכן, שכן  3לא ניתן לאשר הבלטת מרפסת בקומה א' בחזית האחורית במרחק של  ד.
 ;ר בדירות הסמוכות בכניסה הסמוכהלא ניתן לאשדומות , כי המרפסות יןעיצוב הבניבהמבוקש פוגע 

ין מיקום רכס ייה לא משתלב עם גגות הקיימות ולא ניתן להמליץ לעניגג רעפים שמוצע מעל קומה שנ ה.
 הגג וצורתו;

 אין התאמה בין תנוחות הקומות החתכים וחזיתות ; ו.
 
 .ת שאינה מנומקת מסיבות תכנוניותהתנגדוהלדחות את  .2
 
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 א לאשר את הבקשה שכן:ל . 1

מ' שבניגוד לתקנות החוק לעניין גודל חצר חיצונית )נדרש  X 8.70מ' 2מוצעת חצר חיצונית במידות  א.
 )מ'X 4מ' 2

 לא ניתן לאשר פרגולה ויציאה לחצר המשותפת, שכן  לא התקבלה הסכמה של כל בעלי זכות בנכס; ב.
פסות בקומה א', לא נכלל בחישוב השטחים השטח המקורה שנוצר קומת הקרקע ע"י הבלטת המר ג.

 החלה על המקום ; 2516המותרים לפי תב"ע 
מ' מחלונות השכן, שכן  3לא ניתן לאשר הבלטת מרפסת בקומה א' בחזית האחורית במרחק של  ד.

 המבוקש פוגע בעיצוב הבניין, כי המרפסות דומות לא ניתן לאשר בדירות הסמוכות בכניסה הסמוכה;
שמוצע מעל קומה שנייה לא משתלב עם גגות הקיימות ולא ניתן להמליץ לעניין מיקום רכס  גג רעפים ה.

 הגג וצורתו;
 אין התאמה בין תנוחות הקומות החתכים וחזיתות ; ו.

 
 לדחות את ההתנגדות שאינה מנומקת מסיבות תכנוניות. .2
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

טה התקבלה פה אחד.ההחל
 
 
 
 



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

 3עמ'   22-0159  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 21רים אדי

 
 

 291חלקה:    6335 גוש:  22-0159 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 27/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 2072-017 תיק בניין:
 מ"ר 460 שטח: 202000979 בקשת מידע:

   07/07/2020 תא' מסירת מידע:

 
 טלשפירא  מבקש הבקשה:

 6918440יפו  -, תל אביב  21אדירים 
 שפירא גילי 

 6918440יפו  -, תל אביב  21אדירים 
 

 מידד אמנון עורך הבקשה:
 6993439יפו  -, תל אביב  78צה"ל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ה מתבצעת התוספת: מעל א, קומה ב1749, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 
קומת קרקע, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: שינוי 

 בחלוקת חללים וחדרים כולל שינוי חזיתות, 
 

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

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

 , הכולליםשטוח עבור יח"ד אחת )קוטג'( ם גגה בבניין קיים חד קומתי, עישינויים ותוספות בנילאשר את הבקשה ל
הוספת קומה א' חלקית עם מרפסת גג  מקורה ע"י פרגולה, שינויים בפיתוח שטח והסדרת גדרות ופילרים לאשפה 

 כולל ההקלות הבאות:וגז, 
 
 ;מ"ר( 27.60) המותרים 40%-משטח המגרש מעל ל 6%תוספת   -
 מ'(; 0.30מ' ) 3ל צפוני המותר שמקו בניין צדדי  10% הקלה של -
 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 ן לשלב בקרת התכן.אישור הגורמים הנדרשים עפ"י די . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

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

 תנאים בהיתר
 הריסת הגדרות בגבול המגרש הדרומי , הגדר פנימית ופינת ברבקיוי בזמן ביצוע עבודות הבניה. . 1
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2
 

 הערות
 אחרת בבניין ו/או במגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן היתר ואינו מקנה אישור לכל בניה 

  
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 



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

 4עמ'   22-0159  

 

 
 
 
 
 
 

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

 
שה לשינויים ותוספות בנייה בבניין קיים חד קומתי, עם גג שטוח עבור יח"ד אחת )קוטג'(, הכוללים לאשר את הבק

הוספת קומה א' חלקית עם מרפסת גג  מקורה ע"י פרגולה, שינויים בפיתוח שטח והסדרת גדרות ופילרים לאשפה 
 וגז, כולל ההקלות הבאות:

 
 מ"ר(; 27.60המותרים ) 40%-משטח המגרש מעל ל 6%תוספת   -
 מ'(; 0.30מ' ) 3מקו בניין צדדי צפוני המותר של  10%הקלה של  -
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח  . 2

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

 תנאים בהיתר
 בגבול המגרש הדרומי , הגדר פנימית ופינת ברבקיוי בזמן ביצוע עבודות הבניה. הריסת הגדרות . 1
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן היתר ואינו מקנה אישור לכל בניה אחרת בבניין ו/או במגרש.

  
 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 
 76נזי אשכ

 
 

 456חלקה:    6623 גוש:  22-0067 בקשה מספר: 
 נוה דן שכונה: 12/01/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0838-076 תיק בניין:
 מ"ר 504 שטח: 202002201 בקשת מידע:

   29/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 ינוס אריהי מבקש הבקשה:

 6936027יפו  -, תל אביב  21יוניצ'מן 
 

 רומנו רמי עורך הבקשה:
 69710יפו  -, תל אביב  31הברזל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 , אחר: חניה ומגורים שאינם עיקרי, במרתפים: מרתף אחד בלבד
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: דירת גן, 
 

 , 3, כמות יח"ד מבוקשות: 1בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: דירת גג, 
 

 , 1.5בולות מגרש בגובה )מטר(: , גדר בג3בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 
 

 פירוט נוסף: חנייה בתת הקרקע, 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים1,600.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם וכתובת

לביא יואב ומירב  .1
רחוב משמר 

, תל 81הירדן 
יפו  -אביב 

6986541 
רחוב פוזנר נורית  .2

משמר הירדן 
 -א, תל אביב 81

 6986541יפו 

 המגרש המשותף שלנו מצוי בצמוד למגרש המבקש )ממזרח(.
 ההקלות הבאות: 6הננו מתנגדים ל  .1

  % מותרים לצורך שיפור תכנון  54משטח המגרש מעל ל %  6תוספת עד 

  % מ'  4מ' במקום  3.6י ע"י בנייה במרחק של מקו בניין צדד 10חריגה של עד
 המותר.

  % מ'  5מ' במקום  4.5מקו בנין אחורי ע"י בנייה במרחק של  10חריגה של עד
 המותר.

  מ' מעבר לקו בניין המותר  2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של
 מן המרווח המותר 40המהווה % 

 מ' בחזית  1.2מ' במקום  0.1חק של הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובנייה במר
 צדדית .

  מ'. 2.83מ' כנקבע בתוכנית התקפה ל  2.3הגבהת גובה קומה מפולשת מ 
 

הברושים הבוגרים בני כ  5אסור באיסור חמור לאשר ליזמית לכרות את שדרת  .2
מ';   13שנה, המשמשים חייץ חי המגן מאימת בנין מאיים המתוכנן לגובה  70

ם לגבול המגרש אינם מפריעים לשום בניין וכריתתם עומדת בהיותם צמודי
בניגוד גמור לתוכנית "עיר יער" של תל אביב ולמדיניות הממשלתית של מאבק 

כמו כן אין בבקשה מילוי מלא של ההנחיה לנטיעת עצים. בכל  במשבר האקלים.
 ראוי כי יינטעו עצים ברוח דומה לאופי השכונה. -מקרה 



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

 6עמ'   22-0067  

 

 
 ויות: התייחסות להתנגד

 לא מומלץ לקבל את ההתנגדויות שהוגשו שכן: 
  דבר שמיטיב עם תכנון הבניין ואינו פוגע במתנגדים בצורה כל שהיא , אינו מגדיל מ"ר 22כ מדובר בתוספת של ,

 את נפחי הבנוי בצורה משמעותית ועל כן לא מומלץ לקבל התנגדות זאת.
  אין כל פגיעה תכנונית על בתי המתנגדים. יש לציין צידיות ובחזיתות המתנגדים אינם גובלים למגרש בנדון

מ' אשר ברובו משמש כעובי קירות ולכן מומלץ לא לקבל את  0.40שחלקות גובלות לא התנגדו , מדובר ב 
 ההתנגדות. 

 מ'  בין בתכנון המוצע לחזית  8.50בנדון בחזית אחורית , נשמר מרחק של של אף שהמתנגדים גובלים למגרש ע
מ'  4.50בניה קו בניין של בנויה של המתנגדים. לא נמצאה כל פגיעה תכנונית על בתי המתנגדים מדובר בה

קומות וקומה חלקית אשר לא ניצל את כל הקומות  2מ' ובבניין בן  0.50 כ -מ' המותרים  5.00במקום  
 נגדות. ולכן מומלץ לא לקבל את ההת, הנ"ל נחוץ לשם תכנון מיטבי של הבניין  המותרות 

  שהנ"ל  אמ'( , שוב עורך הבקשה הציע תכנון מינימליסטי ולא נמצ 2.00מ' ) במקום  1.40מדובר בהבלטה של
 יפגע בבתי המתנגדים.

  לא מדובר בהקלה מדובר בשיקול דעת של אדריכל העיר.  לא מומלץ לקבל את ההתנגדות שכן כלפי המתנגדים
 תר ואין כל השפעה תכנונית על המתנגדים לביטול נסיגות לצד.מ' בהתאם למו 2.00נשמרת נסיגה של מעל 

  לנושא העצים , מדובר בעצים בתחום המגרש הנדון ולא במגרש המתנגדים. עקירת הנ"ל נחוצה לתכנון הבניין
ומיצוי הזכויות ועורך הבקשה קיים מספר פגישות מקדימות במטרה לבחון את התכנון והנ"ל אושר על ידי 

עצים חדשים במגרש בהתאם לחו"ד מחלקת גנים ונוף ועל כן לא מומלץ  6יה. מוצעת נטיעה של אגרונום הער
 לקבל את ההתנגדות.

 
מומלץ לדחות את ההתנגדויות במלואן שכן מדובר בבינוי יעיל אשר אינו מעמיס על המגרש ואינו פוגע בבתי   לסיכום:

ן הנדון. הבקשה תואמת תב"ע הנחיות מרחביות ומדיניות מ' מחזית אחורית של הבניי 8המתנגדים אשר מרוחקים מעל 
 הועדה ועל כן לא מומלץ לקבל את ההתנגדויות.

 
 
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 יח"ד . 1עפים ) ללא ניצול( עבור הריסת בנין  קיים בן  קומה אחת  עם גג רלאשר  .1

 .סה"כ  יח"ד 3קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת מרתף ,  2קמת בניין חדש בן הלאשר את הבקשה ל .2
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ"ר לצורך שיפור התכנון. 503משטח מגרש של  6%מ"ר השווים ל  30.24עד תוספת של  .1
מ' המותרים , לצורך  4.00מ  10%מ'  השווים  3.60של בניה בקו בניין צידי צפוני במרחק  .2

 שיפור התכנון.
מ' המותרים , לצורך  4.00מ  10%מ'  השווים  3.60בניה בקו בניין צידי דרומי במרחק של  .3

 שיפור התכנון.
מ' המותרים , לצורך שיפור  5.00מ  10%מ'  השווים  4.50בניה בקו בניין אחורי במרחק של  

 רש.התכנון במג
 מ' לחזית קדמית  1.40מ' השווים ל  5.00מקו בניין של  28%הבלטת מרפסת בשיעור של  .4
 מ' לחזית אחורית. 1.40מ' השווים ל  5.00מקו בניין של  28%הבלטת מרפסת בשיעור של  .5
 . 1:1.33במקום  1:1הקמת חניון בתקן חניה  .7
 

 ;תנאים המפורטים בהמשךבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים וב
 
 
 
 

המתנגדים  לדחות את ההתנגדויות שהוגשו שכן מדובר בבינוי מינימאלי , אשר אינו מעמיס על המגרש ואינו פוגע בבתי
מ' מחזית אחורית של הבניין הנדון וכמו כן הבקשה תואמת את רוח התב"ע , תואמת הנחיות  8המרוחקים מעל 

 מרחביות ומדיניות הועדה.
 

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

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

 יתרתנאים בה
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ₪. 39,546תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 2
היתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס' ורישום זה על גבי ה 3פתרון החניה שבמבנה הוא ברמת שירות  . 3

 .15/03/06מתאריך  2006-004ישיבה מס'  28ומס'  18/01/06מתאריך  2-3068ישיבה מס'  34
 

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות  1,2,10אושרה כריתה של עצים מספר  . 2

 שבשטחם נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:
 רישיון כריתה לעץ. 1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 מזורים בחניון.התקנת מערכת ר . 3
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יח"ד . 1סת בנין  קיים בן  קומה אחת  עם גג רעפים ) ללא ניצול( עבור לאשר הרי .3

 יח"ד סה"כ . 3קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת מרתף ,  2הקמת בניין חדש בן לאשר את הבקשה ל .4
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ"ר לצורך שיפור התכנון. 503משטח מגרש של  6%מ"ר השווים ל  30.24תוספת של עד  .1
מ' המותרים , לצורך  4.00מ  10%מ'  השווים  3.60בניה בקו בניין צידי צפוני במרחק של  .2

 שיפור התכנון.
מ' המותרים , לצורך  4.00מ  10%מ'  השווים  3.60בניה בקו בניין צידי דרומי במרחק של  .3

 שיפור התכנון.
מ' המותרים , לצורך שיפור  5.00מ  10%מ'  השווים  4.50בניה בקו בניין אחורי במרחק של  

 התכנון במגרש.
 מ' לחזית קדמית  1.40מ' השווים ל  5.00מקו בניין של  28%הבלטת מרפסת בשיעור של  .4
 מ' לחזית אחורית. 1.40מ' השווים ל  5.00מקו בניין של  28%הבלטת מרפסת בשיעור של  .5
 . 1:1.33במקום  1:1הקמת חניון בתקן חניה  .7

 
את ההתנגדויות שהוגשו שכן מדובר בבינוי מינימאלי , אשר אינו מעמיס על המגרש ואינו פוגע בבתי  לדחות .5

מ' מחזית אחורית של הבניין הנדון וכמו כן הבקשה תואמת את רוח התב"ע ,  8המתנגדים המרוחקים מעל 
 תואמת הנחיות מרחביות ומדיניות הועדה.
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 יים ובתנאים הבאים:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכנ
 

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

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

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

 תנאים בהיתר
 יתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח לה . 1
 ₪. 39,546תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 2
ורישום זה על גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  3פתרון החניה שבמבנה הוא ברמת שירות  . 3

 .15/03/06אריך מת 2006-004ישיבה מס'  28ומס'  18/01/06מתאריך  2-3068ישיבה מס'  34
 

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות  1,2,10 אושרה כריתה של עצים מספר . 2

 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

 
 ודת גמרתנאים לתע

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 התקנת מערכת רמזורים בחניון. . 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 14נימן גרו

 
 

 7חלקה:    6772 גוש:  22-0257 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 14/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0987-014 תיק בניין:
 מ"ר 11907.62 שטח: 202100211 בקשת מידע:

   04/03/2021 תא' מסירת מידע:

 
 שי יניב :מבקש הבקשה

 6997221יפו  -, תל אביב  14גרונימן 
 

 קסל מיכל עורך הבקשה:
 69701יפו  -ב, תל אביב 11קהילת בודפסט 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

, השימוש בתוספת המבוקשת: 66.09וספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון הת
 למגורים, 

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

 
 
 

 (אהוד עמרםחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ה מורחבת עם גג רעפים לאשר את הבקשה להריסת יח"ד בקומה שניה עם גג רעפים )ללא ניצול(, ובנייתה מחדש בצור
 2מרפסות גג )בחזית קדמית ואחורית( באגף אמצעי כניסה מערבית קיצונית בבניין טורי בן  2וניצול חלל הגג עם 

 קומות, עבור יח"ד אחת. 
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ"ר  9.2משטח המגרש המהווים  6%הקלה יחסית של עד  .1

 להתאמה לחזית הבניין. 1סת גג אחורית לפי גהסדרת מרפסת גג לחזית קדמית בנוסף למרפ .2
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 הערות
 ההיתר הוא למבוקש בלבד ואינו מהווה אישור לבניה אחרת הקיימת בבניין או בשטח המגרש.

 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 



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

 10עמ'   22-0257  

 

 
 
 
 
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שה להריסת יח"ד בקומה שניה עם גג רעפים )ללא ניצול(, ובנייתה מחדש בצורה מורחבת עם גג רעפים לאשר את הבק

 2מרפסות גג )בחזית קדמית ואחורית( באגף אמצעי כניסה מערבית קיצונית בבניין טורי בן  2וניצול חלל הגג עם 
 קומות, עבור יח"ד אחת. 

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ"ר  9.2משטח המגרש המהווים  6%הקלה יחסית של עד  .1

 להתאמה לחזית הבניין. 1הסדרת מרפסת גג לחזית קדמית בנוסף למרפסת גג אחורית לפי ג .2
 

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

 תנאים למתן היתר
צלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות וה . 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
 דה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הווע . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 

 הערות
 ההיתר הוא למבוקש בלבד ואינו מהווה אישור לבניה אחרת הקיימת בבניין או בשטח המגרש.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 26אש שלום  47רית בכור שיט

 
 

 757חלקה:    6636 גוש:  21-1655 בקשה מספר: 
 יוסף-הדר שכונה: 07/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים סיווג: 2130-047 תיק בניין:
 מ"ר 1770 שטח: 201901523 בקשת מידע:

   19/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 טבצניק יגיל מבקש הבקשה:

 5120149, בני ברק  1בן גוריון דוד 
 

 אייכבאום צבי עורך הבקשה:
 4678525, הרצליה  22בן גוריון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, 23חבות: קומות וחדרי גג, מספר יח"ד מור 7אחר: תוספת גזוזטראות בבניה קלה לבניין משותף על קומת עמודים בן 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, תוספת 12ו, שטח התוספת )מ"ר(: -קומה בה מתבצעת התוספת: א

 7אחרת: מדובר בתוספת גזוזטראות בלבד שאינן שטח עיקרי, שימוש המקום כיום: בהיתר מבנה מגורים משותף,
 דירות,  28קומות, 

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

 
 , התקבלו התנגדויות.19/05/2021תאריך הודעה אחרונה: 

 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 -, תל אביב 26רחוב אש שלום  . אנכונא דניאל1
 , 6948324יפו 

הבניין נשוא הבקשה נמצא במצב בטיחותי גרוע ומסוכן. לפני 
כל ביצוע שינוי בקונסטרוקציית המבנה יש להכין תוכנית 

שיקום ולהגישה לאישור מחלקת ההנדסה של העירייה, 
ים מוסמכים, מצורפים שני דו"חות שנכתבו על ידי מהנדס

אינג' יעקב שיינהולץ שמתמחה בשיקום מבנים, והמהנדס מר 
דניס סושקו מחברת דלתא פרו, שערכו בדיקות שמהן עולה 

הצורך בתיקון יסודי של הבית כולו שאחריו ניתן לתכנן 
ולהוסיף חלקים למבנה.  בנוסף לשני הדו"חות מצורף מכתב 

 קצר שמסביר כיצד הגיע הבית למצבו הנוכחי.

 -, תל אביב 26רחוב אש שלום  . ליבנה אורית2
 6948324יפו 

 .1כנ"ל מס' 

מור אור עו"ד -. 3
 בשם משפ' שטנגר

    
 שטנגר דניאל-

א, תל 157רחוב אלון יגאל -
 6744365יפו  -אביב 

 
 -, תל אביב 26רחוב אש שלום -

 6948324יפו 

 מצ"ב התנגדות:
לא צורפה בקומה א',  3: הדירה המסומנת בתת חלקה 3,4

, נרכשה ע"י בעלים 15.3.21 -לבקשה עקב התנגדות הבעלים. ב
חדשים המעוניינים להצטרף לבקשה הנדונה. ההתנגדות 

נשלחה לעירייה בתאום עם עורך הבקשה על מנת שניתן יהיה 
לצרף את הדירה הנ"ל לבנייה המיועדת היות שהבקשה הוגשה 

 ת הדירה.הרישוי בעירייה, קודם סיום הליך רכיש רכתלמע

 המתנגדים הינם בעלים ודיירים בבניין הנדון-הערה: 
 

 התייחסות להתנגדויות:
 המתנגדים הינם בעלים ודיירים בבניין הנדון-

 . ן הוגשו לגבי הבקשה הקודמת שנסגרה עקב אי עמידה בלו"זלההתנגדויות לה
במצבו הרעוע של המבנה. יש לציין שהוגשה נימוקי ההתנגדויות הנ"ל אינם תכנוניים, ונתלים . ההתנגדות נדחית: 1,2

חוות דעת מהנדס העוסקת רובה ככולה בעניין מצב חיפוי מעטפת הבניין, נזקי לחות ורטיבות ומצב אטימות הטייח 
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הקיים, ולאו דווקא מצב הקונסטרוקציה ויציבות הבניין.  עקרונית, המתנגדים מעוניינים להצטרף ליוזמת הקמת 
 ענתם יש להקדים את שיפוץ המבנה בכללותו.הגזוזטראות, אלא שלט

 למען הסר ספק, נציין שתנאי להוצאת היתר הבנייה יכלול חשבון יציבות ע"י מהנדס שלד המנוי לבקשה הנדונה.
צורפה למבקשי הבקשה הנדונה וכן התכניות התואמות  3הדירה הנדונה בתת חלקה אינה רלוונטית. ההתנגדות : 3

 .2500למע' הרישוי, מגירה  ע"י באי כח המבקשים הנ"ל המאשר את צירוף בעלי ההתנגדות מסמךלעניין זה. הוטען 
 
 
 
 
 

 (אור-מידד גןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 לאשר את הבקשה ל: .א

 . החזיתות הקדמיות 2-של הבניין בטיפוסיות קומות  6-ח"ד בי 24עבור הקמת גזוזטראות  .1
 עבור הדירה הדרום מזרחית בקומה ג', מוצעת ללא גישה וללא ריצוף., 24מתוך  1 גזוזטרה

מחדש  בחזית קדמית צפונית כלפי רחוב שלום אש, והקמתההמגרש הריסת חלקים של גדר הבנויה מעבר לקו  .2
 .המגרש בתחום גבול

 קומות טיפוסיות. 6-חזיתות קדמיות ב 2-מסתורי מזגנים )ללא רצפה( בהקמת   .3
 

 :ההבא כולל ההקלה
 , מ' 7 – מ' מעבר לקו הבניין המותר 2בשיעור של )לכוון רחוב שלום אש( הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית  -

(28.6%). 
 

 ך.המפורטים בהמש בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים 
 
 לדחות את ההתנגדות היות ואינה מטעמים תכנוניים כמפורט בהתייחסות להתנגדויות. .ב
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
ת והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאו - . 1

 משרד הבריאות( אם נדרש לפי דין; 
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת  -לרשום את הגורמים הרלוונטיים בלבד -

 אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים;
 ת תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(;עמידת הבקשה להיתר בהוראו -
 תשלום אגרות והיטלים; -
 הצגת חשבון יציבות ע:"י מהנדס שלד המנוי לבקשה הנדונה.-          

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ההיתר הינו למפורט בנוסח ההיתר בלבד ואינו מכשיר כל בנייה אחרת הקיימת בנכס. . 2
 .  201901523ביצוע שיפוץ הבנין בהתאם להנחיות של חב' שמ"מ  שנכתבו בחוות הדעת לבקשה תיק מידע מס  . 3

 
 
 
 

 תנאים לתעודת גמר
והקמת מחדש עד גובה  773, החורגת מגבול המגרש לתחום חלקה הריסת חלק מגדר קדמית לכוון רח' שלום אש . 1

 מ' כלפי מפלס המדרכה במרכז קו המגרש. 1מ' בלבד, בגמר חומרים זהה לקיים בהיתר מקורי, עד גובה  1.00
 אישור חב' שמ"מ לגבי ביצוע שיפוץ הבנין . 2
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
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יתי שההתנגדויות מתיחסות לנושא הקונסטרקטיבי, בטענה שהמבנה אינו גזוזטראות תלויות. רא 24בניית  דורון ספיר:

תקין והוספת מרפסות עלולות לסכן את הבניין. צירפו שתי חוות דעת שנכתבו על ידי מהנדסים מוסמכים והשאלה, 
 האם אנחנו עושים משהו בנושא מעבר להתייחסות שגרתית?

 בדקנו חשבון יציבות לכל תוספת. ון:אלנה דוידז
 הלל, כאן יש דוחות של מהנדסים. ורון ספיר:ד

 שיפוץ יש, שולחים לחברת ש.מ.מ אנחנו דורשים התייחסות לכל בניין. ון:אלנה דוידז
 צריך לעשות שיפוץ בכל האגף. הלל הלמן:

 רק החלק שמקבל מרפסות. הראלה אברהם אוזן:
ם שהתוספת עלולה לסכן את הבניין? את לא רשום תיקון יסודי של כל הבניין כולו. האם בדוחות רשו דורון ספיר:

 חושבת?
לא, אנחנו לא עובדים בצורה כזאת. האחריות פה לחיזוק הבניין של מהנדס הבניין שחותם על  הראלה אברהם אוזן:

 הבקשה להיתר. מה שאני מכירה שמוגש מדבר בצורה כללית.
 ותהיה סכנה, האם אנחנו צריכים להתעלם מזה?לכן שאלתי מה זה הדוחות האלה? אם זה דוחות שבמידה  דורון ספיר:

 יצא לי לראות את חוות דעת של מהנדסי הבניין, הכלולה בעמוד עד עמוד וחצי. הראלה אברהם אוזן:
אנחנו מוודאים שיש מהנדס שלד מוסמך שחתם על התוכניות והשלד והגיש את כל החישובים הסטטיים, יש הלל הלמן: 

מתועד והיו מקרים קיצוניים שאנשים הגיעו לכלא בעניין הזה. אנחנו במקרים כאלה לא  הצהרות על יציבות הבניין הכל
 נכנסים בין חוות דעת של מהנדס לבין חוות דעת של מהנדס אחר.

 פה זה נעשה בגלל ההתנגדויות? רשומות שתי חוות דעת וקשה להתעלם מזה. דורון ספיר:
, למען הסר ספק נציין שתנאי להוצאת היתר בנייה יכלול חשבון 2בהתייחסות להתנגדות רשום בסעיף מלי פולישוק: 

 יציבות על ידי מהנדס שלד. בתנאים להיתר, בהחלטה, זה לא רשום בצורה מפורשת.
 יש לנו מוצגים .אנחנו שם מוסיפים את כל האישורים הנדרשים לפני הוצאת היתר. ון:אלנה דוידז

 לסגור את העניין?אולי אפשר להוסיף דרישה נוספת  דורון ספיר:
בהמשך למה שאמרת, למען הזהירות, נבקש ממנו להוסיף בתנאים למתן היתר תנאי כדלקמן: מהנדס השלד  הלל הלמן:

 מטעם המבקש יגיש התייחסות מקצועית לדוחות המהנדסים שצורפו להתנגדויות להנחת דעת מהנדס העיר. 
 מבחינתי זה מכסה. דורון ספיר:

 
 
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 שר את הבקשה ל:לא .א

 החזיתות הקדמיות.  2-קומות טיפוסיות של הבניין ב 6-יח"ד ב 24הקמת גזוזטראות עבור  .1
 , עבור הדירה הדרום מזרחית בקומה ג', מוצעת ללא גישה וללא ריצוף.24מתוך  1גזוזטרה 

ש, והקמתה מחדש הריסת חלקים של גדר הבנויה מעבר לקו המגרש בחזית קדמית צפונית כלפי רחוב שלום א .2
 בתחום גבול המגרש.

 קומות טיפוסיות. 6-חזיתות קדמיות ב 2-הקמת מסתורי מזגנים )ללא רצפה( ב  .4
 

 כולל ההקלה הבאה:
 מ',  7 –מ' מעבר לקו הבניין המותר  2הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית )לכוון רחוב שלום אש( בשיעור של  -

(28.6%.) 
 

 , תנאים טכניים ובתנאים הבאים המפורטים בהמשך.בכפוף לכל דין, תיאום תכנון 
 
 לדחות את ההתנגדות היות ואינה מטעמים תכנוניים כמפורט בהתייחסות להתנגדויות. .ב
 
 נאים למתן היתרת
 
 פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, .     1 

 משרד הבריאות( אם נדרש לפי דין;         
 דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת -לרשום את הגורמים הרלוונטיים בלבד.     2

 אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים;        



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

 14עמ'   21-1655  

 

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

 
 

 .     מהנדס השלד מטעם המבקש יגיש התייחסות מקצועית לדו"חות המהנדסים שצורפו להתנגדויות, להנחת 5          
 דעת מהנדס העיר.                   

       
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ההיתר הינו למפורט בנוסח ההיתר בלבד ואינו מכשיר כל בנייה אחרת הקיימת בנכס. . 2
 .  201901523הדעת לבקשה תיק מידע מס ן בהתאם להנחיות של חב' שמ"מ  שנכתבו בחוות יביצוע שיפוץ הבני . 3

 
 

 תנאים לתעודת גמר
והקמת מחדש עד גובה  773קדמית לכוון רח' שלום אש, החורגת מגבול המגרש לתחום חלקה הגדר ההריסת חלק מ . 1

 קו המגרש. מ' כלפי מפלס המדרכה במרכז 1מ' בלבד, בגמר חומרים זהה לקיים בהיתר מקורי, עד גובה  1.00
 יןיאישור חב' שמ"מ לגבי ביצוע שיפוץ הבנ . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

.ההחלטה התקבלה פה אחד
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 2ין אליהו ברל

 
 

 484חלקה:    6632 גוש:  22-0006 בקשה מספר: 
 צוקי אביב שכונה: 03/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 2349-002 תיק בניין:
 מ"ר 3347 שטח: 202100082 בקשת מידע:

   21/02/2021 תא' מסירת מידע:

 
 לוי יואל הבקשה:מבקש 

 6958431יפו  -, תל אביב  2ברלין אליהו 
 

 טרכטנברג ויקטוריה עורך הבקשה:
 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 דירות בבניין על חשבון הממ"דים,  31מרפסות קיימות מתוך  27תוספת אחרת: הרחבת 
 
 
 
 
 

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

בכל  4)מרפסות גזוזטרה,  27גדלת שטחן של הומות הריסת מעקה בנוי של הגזוזטראות הקיילאשר את הבקשה ל
 שעבורה מבוקשת הסדרת קורה היקפית בלבד עם מעקה.  4בקומה  16דירה מס'  , למעט1-7קומות בקומה 

 
 :כולל ההקלה הבאה

  גדלת הגזוזטראות הקיימות הינה על ידי:הניוד שטחים לצורך הגדלת גזוזטראות קיימות באופן לא שווה ביניהן. 
מ"ר ומעלה, שאושרו בהיתר  9בשטח  הבנויים בפועל ,חדשותהתקנות המ"ר ע"י חישוב שטח ממ"דים לפי  4 א.

 מ"ר כל ממ"ד. 5המקורי בשטח של 
המקסימלי המותר על פי תקנת שטח המתקבל מהפרש בין שטחי המרפסות הקיימות בהיתר לשטח המרפסות  ב.

 .  4בקומה  16, למעט דירה מס' 1-7מות דירות הבניין בקו 27מ"ר, עבור  13.29 –המרפסות 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
בלת אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך ק - . 1

 שלא נערכו שינויים מרחביים;
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(; -
 תשלום אגרות והיטלים; -

 
 תנאים בהיתר

 בקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של ה . 1
 ביצוע שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות שמ"מ ועל דעת מהנדס העיר.- . 2
 
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור חב' שמ"מ לגבי ביצוע שיפוץ הבנין . 1
 יש לתקן  כל המפגעים שיגרמו כתוצאה מתוספת הבניה.  - . 2

 מבנה הקיים לפי פרטים מאושרים מראש לקבלת חזיתות אחידות.יש להתאים  את התוספות החדשות ל -
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 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 
 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בכל  4מרפסות גזוזטרה, ) 27שה להריסת מעקה בנוי של הגזוזטראות הקיימות והגדלת שטחן של לאשר את הבק
 שעבורה מבוקשת הסדרת קורה היקפית בלבד עם מעקה.  4בקומה  16דירה מס'  , למעט1-7קומה בקומות 

 
 כולל ההקלה הבאה:

 ת הגזוזטראות הקיימות הינה על ידי: ניוד שטחים לצורך הגדלת גזוזטראות קיימות באופן לא שווה ביניהן. הגדל
מ"ר ומעלה, שאושרו בהיתר  9מ"ר ע"י חישוב שטח ממ"דים לפי התקנות החדשות, הבנויים בפועל בשטח  4 א.

 מ"ר כל ממ"ד. 5המקורי בשטח של 
שטח המתקבל מהפרש בין שטחי המרפסות הקיימות בהיתר לשטח המרפסות המקסימלי המותר על פי תקנת  ב.

 .  4בקומה  16, למעט דירה מס' 1-7דירות הבניין בקומות  27מ"ר, עבור  13.29 – המרפסות
 

 תנאים למתן היתר
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך  - . 1

 שלא נערכו שינויים מרחביים;
 הוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(;עמידת הבקשה להיתר ב -
 תשלום אגרות והיטלים; -

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 עיר.ביצוע שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות שמ"מ ועל דעת מהנדס ה- . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 יש לתקן  כל המפגעים שיגרמו כתוצאה מתוספת הבניה.  - . 1

 יש להתאים  את התוספות החדשות למבנה הקיים לפי פרטים מאושרים מראש לקבלת חזיתות אחידות. -
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 א 19ז בעלי מלאכה מרכ

 
 

 17חלקה:    6933 גוש:  21-0529 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 19/04/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: א0019-019 תיק בניין:
 מ"ר 291 שטח: 202001195 בקשת מידע:

   03/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 א' בע"מ 19החיים היפים מרכז בעלי המלאכה  הבקשה:מבקש 

 5651413, סביון  2ארז 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

מה בה , קו38, מספר תכנית הרחבה: 7, מספר יח"ד מורחבות: 5, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
ומעלה, מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים  3מתבצעת התוספת: תוספת מעל בניין קיים, החל מקומה 

 בדירות, תוספת ממדים בחזית לצד ולאחור, הרחבת דירות קיימות., 
 

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

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

ה לרכב פרטי החסרים למילוי ימקומות חני 5ולאשר פתרון חלופי להסדר  13/10/2021 -קן את החלטת הוועדה מלת
 500ה אשר בו וברצועה ברוחב ימכיוון שהנכס מצוי באזור חני 38יה מכוח תמ"א יהשתתפות בקרן חנ -דרישת התקן 

 .מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים )חניון גינת שיינקין(
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי

 
 אים בהיתרנת

אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים 
 והנכסים

 
 להתחלת עבודותנאים 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
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

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

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה 30/08/2020 -פוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיוםשי . 2
 

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

 
 

 ה לעורך הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחהערה: 
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 7: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ה לרכב פרטי החסרים למילוי ימקומות חני 5ולאשר פתרון חלופי להסדר  13/10/2021 -קן את החלטת הוועדה מלת

 500ה אשר בו וברצועה ברוחב ימכיוון שהנכס מצוי באזור חני 38יה מכוח תמ"א יהשתתפות בקרן חנ -דרישת התקן 
 .מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים )חניון גינת שיינקין(

 
 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 8אימבר  57גבירול  אבן

 
 

 406חלקה:    6111 גוש:  21-1624 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 02/12/2021 תאריך בקשה:

תוספות בניה/ארובה/טכניים/אנטנות/פוטוולטאים לשימוש  סיווג: 0357-008 תיק בניין:
 פרטי

 מ"ר 580.99 שטח: 201901940 בקשת מידע:
   25/11/2019 תא' מסירת מידע:

 
 פרשט רון מבקש הבקשה:

 6248431יפו  -, תל אביב  31סוקולוב 
 

 אינגבר אייל עורך הבקשה:
 5405200, גבעת שמואל  10השקד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ם מוגבלות .שינויים פנימיים מבוקשים שינויים פנימיים: הנמכת מפלס הרצפה למפלס הרחוב לצורך הנגשה לאנשים ע
בדירה לצורך שימוש לצרכי מסחר ., תוספת אחרת: ארובה בחזית אחורית ושינויים בחזיתות לצורך עיצוב חזית 

 מסחרית והתאמה למסחר, 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: דירת מגורים בקומת קרקע פונה 
, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש 336וב אבן גבירול, שימוש מבוקש: מסחר בהתאם לתב"ע לחזית רח

 , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 79.41החורג )מ"ר(: 
 

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

 התנגדויות:

 עיקרי ההתנגדויות:  כתובת שם

 6100001 יפו -, תל אביב 9ת.ד.  אגסי אליאור .1
 בנייןבעלת נכס אינו מתגורר ב

פגיעה בפרטיות והפחתה משמעותית  .1
 בערך הדירות בבית המשותף:

יועד  1950הבניין מאז הקמתו בשנת 
אישור ישנה את הלצורכי מגורים בלבד, ו

אופי צביון המגורים בבניין מאחר ומדובר 
תגרום , ובעסק שמרבה בקבלת קהל

 גדים.לפגיעה קשה בפרטיות של המתנ
 דיירי הבניין יהיו חשופים יותר למטרדי .2

רעש, ריחות לא נעימים, ומפגעי תברואה 
 קשים בכל שעות היממה.

הפיכת , מכיוון שהחרפת מצוקת החנייה .3
מסעדה,  דירת מגורים לצרכי מסחר,

 תגרום להגדלת כמות המבקרים באזור.

משינוי השימוש  הגדלת עומס התנועה .4
מסעדה, תגדיל באופן  לצרכי מסחר, הקיים

בגלל וניכר את כמות הרכבים באזור, 
שהרחובות הסמוכים הינם רחובות צרים, 

אשר מתקשים להכיל את כמות הרכבים 
 העוברים בו מידי יום.

בימים אלו מקדמים בעלי הדירות בבית  .5
)הריסה  2 38המשותף, פרויקט תמ"א 

ובנייה מחדש(. הפרויקט נמצא בשלב 
ם סופי ומוסכם בין לקראת נוסח הסכ

משרדי עורכי הדין של בעלי הדירות והיזם 
שנבחר לפרויקט. על מנת שלא להכשיל 

 6100001יפו  -, תל אביב 3ת.ד.  סלטון ויולט .2
 בנייןבעלת נכס אינו מתגורר ב
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 עיקרי ההתנגדויות:  כתובת שם

פרויקט זה, נבקש ממחלקת רישוי בניה 
אביב, שלא לאשר את בקשה -בעיריית תל

מתן אישור להקמת מסעדה , כי 18084
גרום למצב של ימסחר בקומת הקרקע 

אם  ,התנגדות להריסת העסק המסחרי
שיוקם ובכך תימנע מבעלי הדירות וככל 

 .האפשרות להקים בניין חדש

המידע הקיים בפני המתנגדים, בשלב זה  .6
הינו מידע חלקי ולפיכך הינם שומרים את 

 הזכות להעלות טענות נוספות.

יפו  -, תל אביב 16 רחוב דפנה גל מאיה .3
6492609 

 בנייןבעלת נכס אינו מתגורר ב
באותה  קומות מעל 2ו דירת)

 (זווית

כל פעולה אחרת ממגורים נוגדת באופן גס  .7
. הנני מתנגדת לכל ובוטה מתקנון החברה

שינוי ממטרה זאת, הבניין יועד למגורים 
 ולא למסחר.

 מתנגדת באופן נחרץ להוספת ארובה .8
של עשן וריח, שלא  שיהווה מטרד

 מתיישבות עם מטרת מגורים.

, אם כן זה הרי פגיעה בקיר הפונה לרחוב .9
פגיעה גסה ברכוש המשותף, ויכער את 

חזית הבניין, מדובר בבניין שמור ומטופח, 
 .2021והחזית נצבעה בחודש מרץ 

דיירי הבניין יהיו חשופים יותר  .10
מפגעי רעש, ריחות לא נעימים, ולמטרדי 

 רואה.תב

, תל אביב 19רחוב נצח ישראל  כהן פריווה יעל .4
 6436102יפו  -

 בנייןבעלת נכס אינו מתגורר ב

, ריחות רעשנהיה חשופים יותר למטרדי  .11
, וזיהום לא נעימים, מפגעי תברואה

 .אוויר

, תל אביב 57רחוב אבן גבירול  מזור רפי .5
 6436206יפו  -

 בעל נכס מתגורר בבניין
ת המטבח סומרפהמטבח )

 מעל(שלנו ממוקמים 

 
 התייחסות להתנגדויות:

ועדת המקומית/רשות רישוי דנה בנושאים  פגיעה בפרטיות והפחתה משמעותית בערך הדירות בבית המשותף: .1
 תכנוניים בלבד ולכל דיון אחר, לרבות קנייני ניתן לפנות לערכאות המתאימות.

מקומית בוחנת את הבקשה ברמה הוועדה ה ות אוויר, ריח, ומפגעים(:מטרדים )רעש, איכ( 2,8,10,11)סעיף  .2
תכנונית לכל מפגע אפשרי עתידי כתוצאה מהפעלת עסק בבניין, בהתאם להנחיות עיצוב באזור ההכרזה, ולהנחיות 

עם זאת,  הוספת הארובה המבוקשת בתוך קווי הבניין ובצמוד לחזית הצדית בהתאם לתקנות התכנון. המרחביות.
בקש מחויב לשמירה על סטנדרטים של בנייה הכוללים התייחסות כלפי השטחים הגובלים. במידה וקיימת המ

 חריגה בעת הבנייה ניתן לדווח לפיקוח.

 הבקשה נבדקה במכון הרישוי והומלץ לאשר את הבקשה על ידי השתתפות בקרן חניה. חניה:מצוקת  .3

כזי במרכז העיר ומשמש כציר תנועת הולכי רגל, רוכבי אופניים, רחוב אבן גבירול הינו רחוב מר עומסי תנועה: .4
תחבורה ציבורית, קו רכבת קלה )תת קרקעי ברובו( ורכב פרטי. הרחוב מתפקד כרחוב שוקק חיים לאורך כל שעות 

החניה תנועה וה אנוש היממה בזכות מגוון התנועה כאמור, דופן מסחרית רציפה, תמהיל שימושים ועסקים מגוון.
 בתחנת מכון הרישוי בהתאם לתקנות, להנחיות המרחביות ותכניות המקום. דקנב

המבקש מציג את כוונות התכנון לאישור הוועדה שטרם בוצע בפועל, כלומר ביחס ( פגיעה בחזית הקדמית: 8)סעיף  .5
 ירול, הכלשינוי שימוש מדירת מגורים לשימוש מסחרי, ופתיחת ויטרינות בחזית הפונה לאבן גבלקיים, ומציג 

התחדשות אבן גבירול",  - 4562כן, תכנית "-ולתקנות תכנון ובניה. כמו 1953שאושרה בתאריך  336בהתאם לתכנית 
שנמצאת לפני הפקדה ומטרתה לעודד את התחדשות המבנים לאורך רחוב אבן גבירול, ולתת תשתית תכנונית 

 רית הפונה לאבן גבירול.לפיתוח הרחוב כציר מרכזי בעיר, מחייבת בהוראותיה חזית מסח

הפיכת דירת מגורים למסחר בקומת קרקע של מבני מגורים אפשרית, שכן החלקה כלולה  ( תקנון הבית:7)סעיף  .6
, ונתונה לשיקול דעתה של הוועדה המקומית 336עם חזית מסחרית בהתאם תכנית  58ביעוד מגורים א' עפ"י תכנית 

 לנושא קנייני ניתן לפנות לערכאות המתאימות. להנחיות המרחביות.ובהתאם להנחיות העיצוב באזור ההכרזה ו
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אבן גבירול -4526, ההנחיות לעיצוב באזור ההכרזה, ותכנית 38, שכן לפי תמ"א הנימוק לא רלוונטי( 5)סעיף  .7
ס בכל מגרש ניתן להגיש בקשה לחיזוק ותוספות או להריסה ובנייה לשיקול דעת בעלי הנכ )שנמצאת לפני הפקדה(
, לכן לוועדה המקומית אין כל צד בעניין וככל שמוגשת לחיזוק בקשההוצגו מסמכים או והיזם. במקרה זה לא 

   בקשה לפתחה כדין, כפי שהוגשה בקשה זו, הוועדה תבחן אותה במסגרת סמכויותיה המוקנות לפי חוק.
 
 
 
 

 (אדר' אברהם אריאלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
ם בקומת הקרקע לשימוש מסחרי, בבניין פינתי בן שלוש לשימוש חורג מהיתר לדירת מגורילאשר את הבקשה  .1

 קומות מעל קומת קרקע עם קולונדה ומרתף, הכוללים:

פתיחת ויטרינות בחזית הפונה לרחוב אבן גבירול, שינויים פנימיים הכוללים הנמכת רצפה, וביטול דלת  .1
 כניסה מתוך מבואת המדרגות המשותפת של הבניין.

ד מערבית עבור המסחר המבוקש בקומת הקרקע. הארובה מוצעת עם יחידת סינון הקמת ארובה בחזית צ .2
 וטיהור הממוקמת בגג, בצדו הדרומי של הבניין.

השתתפות בקרן חניה מכוח תקנות  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  0.58פתרון חלופי להסדר  .3
 החניה

 בבנייה קשה.המותר ת בולטת מקו בניין צדדי דרומי אישור בדיעבד לסגירת מרפסלא לאשר את הבקשה ל .2

לדחות את ההתנגדויות שכן הבקשה תואמת את התכנית הקיימת, תקנות התכנון ובניה, ההנחיות לעיצוב באזור  .3
ההכרזה, וההנחיות המרחביות. כל נושא התאמת קומת הקרקע למסחר המבוקש נבדק על ידי כל הגורמים 

 אים שהועלו הינם קניינים והועדה דנה בנושאים תכנוניים.המקצועיים לכך ושאר הנוש
 

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

 תנאים למתן היתר
ת והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין, כגון :הרשות הארצית לכבאו . 1

 הסביבה.
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
 טלים.תשלום אגרות והי . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
 פתיחת מרפסת בחזית צדית דרומית שבולטת מקו הבניין הצדדי המותר, ואישור פיקוח לכך.

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

 
 
 הבקשהולמבקש דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות ערה: ה
 
 
 
 
 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה לשימוש חורג מהיתר לדירת מגורים בקומת הקרקע לשימוש מסחרי, בבניין פינתי בן שלוש לאשר את  .2

 קומות מעל קומת קרקע עם קולונדה ומרתף, הכוללים:

פתיחת ויטרינות בחזית הפונה לרחוב אבן גבירול, שינויים פנימיים הכוללים הנמכת רצפה, וביטול דלת  .1
 פת של הבניין.כניסה מתוך מבואת המדרגות המשות

הקמת ארובה בחזית צד מערבית עבור המסחר המבוקש בקומת הקרקע. הארובה מוצעת עם יחידת סינון  .2
 וטיהור הממוקמת בגג, בצדו הדרומי של הבניין.
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השתתפות בקרן חניה מכוח תקנות  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  0.58פתרון חלופי להסדר  .3
 החניה

 את הבקשה לאישור בדיעבד לסגירת מרפסת בולטת מקו בניין צדדי דרומי המותר בבנייה קשה. לא לאשר .4

לדחות את ההתנגדויות שכן הבקשה תואמת את התכנית הקיימת, תקנות התכנון ובניה, ההנחיות לעיצוב באזור  .5
כל הגורמים  ההכרזה, וההנחיות המרחביות. כל נושא התאמת קומת הקרקע למסחר המבוקש נבדק על ידי

 המקצועיים לכך ושאר הנושאים שהועלו הינם קניינים והועדה דנה בנושאים תכנוניים.
 

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

 תנאים למתן היתר
רשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין, כגון :ה . 1

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

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

 תנאים להתחלת עבודות
 פתיחת מרפסת בחזית צדית דרומית שבולטת מקו הבניין הצדדי המותר, ואישור פיקוח לכך.

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

 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 
 42 ח"ן

 
 

 93חלקה:    6952 גוש:  21-1653 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 07/12/2021 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0337-042 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 735 שטח: 201901676 בקשת מידע:
   03/11/2019 תא' מסירת מידע:

 
 זיגדון יצחק מבקש הבקשה:

 6416702יפו  -, תל אביב  42ח"ן 
 

 אינגבר אייל עורך הבקשה:
 5405200, גבעת שמואל  10השקד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

סנים בקומת המרתף, שימוש שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מח
, תקופת שימוש חורג: 1-מבוקש: משרד לבעל מקצוע חופשי כגון רו"ח, עו"ד , אדריכל וכו', שימוש חורג בקומה מספר: 

 , למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 116.78לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 

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

 התנגדויות:

 עיקרי ההתנגדויות: כתובת שם

אברמוביץ  .1
וידהורן 

 חדוה

, תל 42 שדרות ח"ן
 6416702יפו  -אביב 

באי המשרד נכנסים דרך דלת הכניסה  - למקום אין כניסה נפרדת .1
הראשית לבניין, דבר המהווה מטרד של רעש, לכלוך, ותנועה של 

 אנשים היוצרת מטרד בטיחותי.

כניסה מוגברת של עובדים ולקוחות שאינם מוכרים מהווים  - בטחון .2
 עקב פריצות הוסף אינטרקום לבניין.בעיה בטיחותית. יש לציין ש

יז' 8יובהר כי סע'  -משרד תנאים מספקים  לא הוצג אישור של .3
( קובע כי בקשר למשרדים כפי שנתבקשו 1לתכנית המרתפים )ע

בבקשה, נדרש אישור מאת הרשות לאיכות הסביבה כי הם אינם 
 מהווים מטרד לדירות המגורים בבניין.

יש לכל הפחות לחייב את המבקש להתקין אין לאפשר סיטואציה כזו ו
מצלמות אבטחה, על חשבונו, שישמשו את ועד הבית, וזאת כתנאי 

 להיתר.

עקב התנועה החריגה הנגרמת מהמוקד המסחרי  -עלויות תחזוקה  .4
 בכניסה יש צורך בניקיון מוגבר המעלה את עלות התחזוקה לדיירים.

ומונעים גישה לדיירי  משתמשים בחניית הבנייןבאי המשרד חניה:  .5
 הבניין ומהווים מטרד.

בשנים קודמות ,אף התנגדות למתן אישור לשימוש חורג לצמיתות:  .6
פעם לא הוגשה בקשה לשימוש חורג לצמיתות, אלא תמיד לתקופה 

לחוק התכנון והבנייה קובע, שהיתר לשימוש חורג  148סעיף  מוגבלת.
 יינתן לתקופה מוגבלת.

הסכמים חתומים והצהרות, לפיצוי  למרות נייני:אי קיום הסכם ק .7
של מר זגדון שהודה כי פלש וניכס למשרדו שטחים מהרכוש המשותף 

של הבניין, לא קיים, התעלם ונמנע עד היום מלקיים את ההודאה  
 וההתחייבות שלו לפיצוי כלפינו הדיירים.

המבקש משתמש בחצר המשותפת  שימוש בשטחים משותפים: .8
ל הבניין ועושה בה שימוש ייחודי כחלק ממשרד רו"ח העורפית ש

 שמתנהל במחסן.

, תל 42שדרות ח"ן  אורון יונתן .2
 6416702יפו  -אביב 

בר הלל  .3
 יששכר

, 8רחוב הרב קוק 
 9422608ירושלים 

, 35רחוב הר סיני  גרטנר יחיאל .4
 4330734רעננה 

רבינוביץ  .5
 רחל

, תל 42שדרות ח"ן 
 6416702 יפו -אביב 

, תל 42שדרות ח"ן  שוורץ מיכל .6
 6416702יפו  -אביב 

הרט אלגר  .7
 שלומית

רחוב שלומציון המלכה 
 4666286, הרצליה 22

, תל 20רחוב החרש  לסרי דניאל .8
 6761310יפו  -אביב 

, תל 42רחוב הא באייר  סגל נחמה .9
 6215016יפו  -אביב 

רק מספר בעלי מניות והחוכרים בבניין קיבלו נכון להיום את עותק  .9, 15 רחוב ז'בוטינסקי דברת דן .10
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 עיקרי ההתנגדויות: כתובת שם

 הבקשה. 6228833יפו  -תל אביב 

 הצדדים עומדים להגיע להסכם ואפשר שלא יהא צורך בהתנגדות. .10
 בתודה מראש,

 תל אביב 42ועד הבית שדרות ח׳׳ו 

פלס דב  .11
 מוריס

, תל 42שדרות ח"ן 
 6416702יפו  -אביב 

הח"מ שומר לעצמו הזכות להתנגד בנפרד לנייר שהוצג על ידי  .11
 בנוגע לתקן החניה. 8.2.2021אדריכל המבקש מיום 

 
 התייחסות להתנגדויות:

 טענות דומות כבר הועלו בעבר לגבי בקשה דומה בקומת המרתף, וכולן נדחו ע"י ועדת ההתנגדויות.הערה: 
 

המשותף או מהחצר המשותפת בהתאם להיתרים קיימים ואין שינוי רגות למשרד כניסה מחדר המד (1,8)סעיף  .1
במסגרת ההיתרים הקודמים כן אושרה ויטרינת הזזה המאפשרת כניסה נפרדת נוספת בשטחים המשותפים. 

 .מהחצר ואין שינויים כלפי ההיתרים הקודמים

המבקש להציג הסדרת תשתיות הפעלת המשרד נבדקת ע"י כל הגורמים המקצועיים הנדרשים ועל  (2,3,4)סעיף  .2
עבור המשרד המתוכנן. במידה ומשהו מהמצוין לעיל עולה על הסביר, ניתן לפנות בזמן אמת לגורמים האמונים על 

 טיפול במטרדים אלו.

ושא התנועה והחניה נבחן בכל בקשה בנפרד על ידי הגורמים המקצועיים לכך בעיריית תל אביב יפו נ (5)סעיף  .3
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת  0.97לאשר את הבקשה בכפוף לאישור פתרון חלופי להסדר  וניתנה המלצה

 .התקן

מדובר על בקשה לשימוש חורג מהיתר בלבד ולא מתכנית כאשר, השימוש תואם את התב"ע החלה ואין ( 6)סעיף  .4
גשו לא מדברות שיש מטרד ממשי ההתנגדויות שהומניעה לאשר כאשר הדבר אין בו לפגוע בתכנון עתידי במקרקעין. 

 .מהשימוש של משרד במרתף, אלא רוב ההתנגדויות עוסקות בהסדרים כספיים בין בעלי המשרד לבין בעלי הדירות
ועדת המקומית/רשות רישוי דנה בנושאים תכנוניים בלבד ולכל דיון אחר, לרבות קנייני ניתן לפנות ( 7,10)סעיף  .5

 לערכאות המתאימות.

בהצהרת החברה האמונה על הפרסומים, דווח על פרסומים כחוק, לרבות תליית שלטים במקום המיועד  (9 )סעיף .6
 לכך ופרסומים בעיתונות, מסירה בדואר רשום, וכן ניתן לעיין בבקשה באתר העירייה.

 

 הפעלת אושרה ויטרינת הזזה המאפשרת כניסה נפרדת נוספת מהחצר למשרד ואףבמסגרת ההיתרים הקודמים 
המשרד נבדקת ע"י כל הגורמים המקצועיים הנדרשים ועל המבקש להציג פתרונות במידה ואין במקום תנאים 

לנושאים קניינים, הועדה המקומית/רשות רישוי דנה בנושאים תכנוניים בלבד ולכל דיון אחר, לרבות קנייני  מספקים.
ניתן לפנות לערכאות המתאימות.

 
 
 
 

 (אדר' אריאל אברהםחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
מ"ר  116-לבעל מקצוע חופשי לצמיתות בשטח של כ שימוש חורג מהיתר ממחסן למשרדלאשר את הבקשה ל .1

 .29.10.2019 קומת המרתף מתאריךבעורף הנמצא 

 מקום חניה. 0.97אישור פתרון חלופי להשתתפות בקרן חניה עבור הסדר  .2

 :לדחות את טענות המתנגדים שכן .3

 ההיתרים הקודמים.אושרה ויטרינת הזזה המאפשרת כניסה נפרדת נוספת מהחצר ואין שינויים כלפי  .1

הפעלת המשרד נבדקת ע"י כל הגורמים המקצועיים הנדרשים ועל המבקש להציג פתרונות במידה ואין  .2
 במקום תנאים מספקים. 

הועדה המקומית/רשות רישוי דנה בנושאים תכנוניים בלבד ולכל דיון אחר, לרבות קנייני ניתן לפנות  .3
שהוגשו לא מדברות שיש מטרד ממשי מהשימוש של משרד  ההתנגדויות נראה כי לערכאות המתאימות.

 במרתף, אלא רוב ההתנגדויות עוסקות בהסדרים כספיים בין בעלי המשרד לבין בעלי הדירות.

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

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 ת והצלה, המשרד להגנת הסביבה.אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין, כגון :הרשות הארצית לכבאו . 1
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דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2
 נערכו שינויים מרחביים.

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

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. . 1
 מילוי תנאי הבקשה להיתר אינם מייתרים אישורים רלוונטים נוספים/אחרים הנדרשים על פי החוק והתקנות. . 2

 
 הבקשהולמבקש לחה לעורך טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשהערה: 

 
 
 
 
 
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מ"ר  116-הבקשה לשימוש חורג מהיתר ממחסן למשרד לבעל מקצוע חופשי לצמיתות בשטח של כלאשר את  .1

 .29.10.2019הנמצא בעורף קומת המרתף מתאריך 

 מקום חניה. 0.97אישור פתרון חלופי להשתתפות בקרן חניה עבור הסדר  .2

 לדחות את טענות המתנגדים שכן: .3

 פרדת נוספת מהחצר ואין שינויים כלפי ההיתרים הקודמים.אושרה ויטרינת הזזה המאפשרת כניסה נ .א

הפעלת המשרד נבדקת ע"י כל הגורמים המקצועיים הנדרשים ועל המבקש להציג פתרונות במידה ואין  .ב
 במקום תנאים מספקים. 

ערכאות הועדה המקומית/רשות רישוי דנה בנושאים תכנוניים בלבד ולכל דיון אחר, לרבות קנייני ניתן לפנות ל .ג
המתאימות. נראה כי ההתנגדויות שהוגשו לא מדברות שיש מטרד ממשי מהשימוש של משרד במרתף, אלא 

 רוב ההתנגדויות עוסקות בהסדרים כספיים בין בעלי המשרד לבין בעלי הדירות.

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין, כגון :הרשות הארצית לכבאות והצלה, המשרד להגנת הסביבה. . 1
א דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך של . 2

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

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. . 1
 ילוי תנאי הבקשה להיתר אינם מייתרים אישורים רלוונטים נוספים/אחרים הנדרשים על פי החוק והתקנות.מ . 2

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 78ך ג'ורג' המל

 
 

 8חלקה:    6951 גוש:  21-1727 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 22/12/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0406-078 תיק בניין:
 מ"ר 523 שטח: 201900927 בקשת מידע:

   30/06/2019 תא' מסירת מידע:

 
 ג.ש.ן יזמות ושיווק נדל"ן ש הבקשה:מבק

 5242238, רמת גן  27הרא"ה 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 8, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
 

, שטח 491.37וספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון הת
, חומר הפרגולה: שלד מבטון מילואה מחומר קל., הדירה, לרבות 34, שטח פרגולה )מ"ר(: 158.75ניצול חלל הגג )מ"ר(: 

ם, השימוש בתוספת המבוקשת: אחר: , השימוש בתוספת המבוקשת: למגורי1933הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 
 , 2.13, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 5.52, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 11.2מסחר, גובה המבנה הקיים )מטר(: 

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

א כלפי התכנית( למסחר במקום מגורים, בקומת קרקע, חזית קדמית לרחוב., תקופת שימוש שימוש כלפי היתר )ול
 , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 67חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 

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

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6433803יפו  - , תל אביב76רחוב המלך ג'ורג'  . אבן זהר נילי1

 . דיסלר אור2
 דיסלר פרח    

  6433803יפו  -, תל אביב 76רחוב המלך ג'ורג' 

  6433803יפו  -, תל אביב 76רחוב המלך ג'ורג'  . דן תמר3

 . זילברמן יעקוב4
 זילברמן סנדי    

  6433803יפו  -, תל אביב 76רחוב המלך ג'ורג' 

  6433803יפו  -תל אביב , 76רחוב המלך ג'ורג'  . כהן מאיר5

  6433803יפו  -, תל אביב 76רחוב המלך ג'ורג'  . צור רעיה6

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

, הסמוך לחזית הצדדית דרומית של הבניין 76בעלי נכס בבניין ברחוב המלך ג'ורג'  6, 5, 4, 3, 2, 1מתנגדים מספר 
 הנדון בבקשה, ולהלן עיקרי התנגדותם:

ים יהוו פגיעה באיכות חיי בשל הקרבה לדירות, וצמצום המרחק בין הבניינים שגם כך הוא קטן מאד השינויים שמתוכננ
ומקשה על פרטיות. יהיה בכך צמצום כניסת האור והאוויר, כמו כן הסבת דירת המגורים למסחר צמוד לדירתנו, 

נו מכל הבחינות: תוספת רעש, ובמיוחד למסעדות או בתי קפה תהווה מפגע קשה ומטרד באיכות החיים באזור מגור
 לכלוך, ריחות, ותנועה של אנשים. מתנגדת לפגיעה בזכויותיי העתידיות.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 לקווי הבניין והמגרש הרלוונטיים.כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש ביחס  .1
התקפה שמטרתה להטיב עם  3א, רובע 3616תכנית הבקשה תואמת את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם ל

 ב הקיים ולעודד התחדשות עירונית.המצ
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מסחר בקומת הקרקע ומגורים בקומה  והשימוש המותר הוא עבור 58בהתאם לתכנית  2המגרש בייעוד מסחרי  .2
 העליונה. 

ים ובפרטיות של בעלי המעלית המוצעת מתוכננת במיקום אופטימלי ואין בהקמתה פגיעה ממשית באיכות החי .3
 .החלקה הגובלת

 מימוש הזכויות במגרש עבורו הוגשה הבקשה אינו מונע או פוגע בתכנון עתידי בחלקות הגובלות. .4
 
 
 
 

 (יניב מיליסחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' 
 
קומות )כולל קומת קרקע(, על הגג המשך חדר  3רים בן מגותוספות ושינויים בבניין לאשר את הבקשה ל  .1

 מחסנים הכוללים: 2 -מדרגות, חדר כביסה ו
חיזוק מפני רעידות אדמה, תוספת מפלס מרתף, בקומת הקרקע הריסת מרפסות ובנייה קיימת  א. 

יקת הנאה, הנמכת מפלס חלק מקומת הקרקע ופתיחת ויטרינה עבור מסחר, תוספת פיר זבתחום 
 חיצוני במרווח צדדי דרומי, תוספת שתי קומות וקומת גג חלקית. מעלית

 שימוש חורג להיתר מדירת מגורים בקומת הקרקע ליחידת מסחר. ב. 
 

 יח"ד ויחידת מסחר אחת  16קומות וקומה חלקית עבור סה"כ   5סה"כ לאחר השינויים והתוספות יתקבל בניין בן 
 יח"ד חדשות(. 8יח"ד קיימות +  8)

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 8.34אשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור ל . 2

 
 לאשר את ההקלה כמפורט בהתייחסות להקלות:  .3

 .שימוש חורג מהיתר ממגורים בקומת הקרקע לשימוש של מסחר א. 
 
 לדחות את ההתנגדויות מהסיבות הבאות:  .4

 מותרות והניתנות למימוש ביחס לקווי הבניין והמגרש הרלוונטיים. כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות ה א. 
התקפה  3א, רובע 3616הבקשה תואמת את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם לתכנית 

 שמטרתה להטיב עם המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית. 
ר בקומת הקרקע והשימוש המותר הוא עבור מסח 58בהתאם לתכנית  2המגרש בייעוד מסחרי  ב. 

 ומגורים בקומה העליונה. 
המעלית המוצעת מתוכננת במיקום אופטימלי ואין בהקמתה פגיעה ממשית באיכות החיים ובפרטיות  ג. 

 של בעלי החלקה הגובלת.
 מימוש הזכויות במגרש עבורו הוגשה הבקשה אינו מונע או פוגע בתכנון עתידי בחלקות הגובלות. . ד

 
:ום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיא

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402ת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים שנעשו או לא נעשו בעקבות בקרת התכן )מוצג הצג . 2
 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
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

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

 נחיות.וקבלת ה
 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 

 שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו. וההיתר יינתן רק לאחר
 הגדר הקיימת בקרבת העצים תשמר ולא תבנה גדר חדשה באזור זה. . 5
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 6

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

 תנאים להתחלת עבודות
יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 1

הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר 
 טרנט העירוני.האינ

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

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.
 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 2
 סעיפיה. 25על כל  201900927השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 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
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 5

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

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

.הבקשהולמבקש דה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעת מהנדס הועהערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ימוש חורג ממגורים למסחר.תוספות ושינויים בבניין קיים ש :דורון ספיר
ב' שימוש  1, לא רלוונטי מאחר ואנחנו מאשרים בסעיף 3בחוות הדעת אני מבקש למחוק את סעיף  שמעון ברנשטיין:

 חורג להיתר מדירת מגורים בקומת הקרקע למסחר.
 או.קיי. מאשרים את חוות הדעת.  דורון ספיר:

 
 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות )כולל קומת קרקע(, על הגג המשך חדר  3לאשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין מגורים בן  . 1

 מחסנים הכוללים: 2 -מדרגות, חדר כביסה ו
חיזוק מפני רעידות אדמה, תוספת מפלס מרתף, בקומת הקרקע הריסת מרפסות ובנייה קיימת  א. 

ופתיחת ויטרינה עבור מסחר, תוספת פיר בתחום זיקת הנאה, הנמכת מפלס חלק מקומת הקרקע 
 מעלית חיצוני במרווח צדדי דרומי, תוספת שתי קומות וקומת גג חלקית.

 שימוש חורג להיתר מדירת מגורים בקומת הקרקע ליחידת מסחר. ב. 
 

 ת יח"ד ויחידת מסחר אח 16קומות וקומה חלקית עבור סה"כ   5סה"כ לאחר השינויים והתוספות יתקבל בניין בן 
 יח"ד חדשות(. 8יח"ד קיימות +  8)

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 8.34לאשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  . 2
 לדחות את ההתנגדויות מהסיבות הבאות: . 3

 כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש ביחס לקווי הבניין והמגרש הרלוונטיים.  א. 
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התקפה  3א, רובע 3616הבקשה תואמת את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם לתכנית 
 שמטרתה להטיב עם המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית. 

והשימוש המותר הוא עבור מסחר בקומת הקרקע  58בהתאם לתכנית  2המגרש בייעוד מסחרי  ב. 
 ומגורים בקומה העליונה. 

נת במיקום אופטימלי ואין בהקמתה פגיעה ממשית באיכות החיים ובפרטיות המעלית המוצעת מתוכנ ג. 
 של בעלי החלקה הגובלת.

 מימוש הזכויות במגרש עבורו הוגשה הבקשה אינו מונע או פוגע בתכנון עתידי בחלקות הגובלות. ד. 
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים שנעשו או לא נעשו בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 יה.עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנ . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

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

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

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 הגדר הקיימת בקרבת העצים תשמר ולא תבנה גדר חדשה באזור זה. . 5
ם לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצי . 6

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

ורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מ . 1
הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר 

 האינטרנט העירוני.
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 2

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

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

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

 אורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים.רישום רצועת הקרקע ל . 2
 סעיפיה. 25על כל  201900927השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4

 ושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים ה
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 5

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

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

.טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 בקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( ל
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 48יהו ישע

 
 

 103חלקה:    6957 גוש:  22-0684 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 03/05/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0207-048 תיק בניין:
 מ"ר 281 שטח: 201901255 בקשת מידע:

   06/08/2019 תא' מסירת מידע:

 
 ינאי אבי בקשה:מבקש ה

 6521113יפו  -, תל אביב  3בלפור 
 מור ירון 

 6356836יפו  -, תל אביב  69פינסקר 
 

 רייך יותם עורך הבקשה:
 6701808יפו  -, תל אביב  18הנצי"ב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 בקשה לתוספת בניה: 
 הוספת מעלית חיצונית במרווח הצדדי מזרחי.

 
 
 

 התנגדויות:
 נימוקים כתובת שם

עו"ד ישראל כלוף ומר' יעקב פרדו יו"ר 
 50ו ועד הבית ישעיה

בעל דירה הפונה לחזית  6249436יפו  -, תל אביב 50רחוב ישעיהו 
 המערבית והדרומית.

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

, הבנוי בקיר משותף עם הבניין הנדון בבקשה, ולהלן עיקרי 50המתנגדים בעלי דירות בבניין ברחוב ישעיהו 
 התנגדותם:

כוללת בחובה בקשת הקלות בקווי בניין ממזרח, מערב, צפון  הגם שהבקשה מתייחסת להוספת מעלית חיצונית, היא .1
ודרום. מדובר בתכנית ברוטלית וחסרת התחשבות בכל דיירי הבתים המשותפים המקיפים בצפיפות את הבית ברח' 

שהרחבתו מבוקשת משיקולים כלכליים מובהקים תוך פגיעה בכל הסובב את הבית, פגיעה בכמות אור,  48ישעיהו 
 ר, קו הראיה, הנוף, שימוש בגג הבית המשותף, באביזריו ובניה עתידית בו. זרימת אווי

 לסוגיהם. 38תוצאות אלו עומדות בניגוד לדין, לתכנית הרובעים ולמקובל באישורי תמ"א 
 

התקנת המבואה והמעלית לכל אורך הקיר המשותף והקיר המערבי יגרמו להפרעה של ממש לכל דיירי הבית ברח'  .2
 וזאת כתוצאה מהפעלתה השוטפת של המעלית והשימוש בה לכל אורך שעות היום.  50ישעיהו 

 
, מהחלונות המשיקים כמעט למפלס המעלית. 50מטר מהקיר המערבי של ישעיהו  2 -המעלית נבנית במרחק של כ .3

 .50הפעלת המעלית תגרום רעש, אי נוחות ולכלוך לדיירי הבית בישעיהו 

 
, 50מפריד שבין שני הבניינים ותמנע מעבר חופשי לחלקו האחורי של הבית ברחוב ישעיהו המעלית תצר את השטח ה .4

 תמנע גישה לגינה ולאביזרים הממוקמים שם כמו בלוני הגז, פחי אשפה ועשית שימוש בגינה בחלקה האחורי.

 
תכנית לחיזוקו עפ"י תמ"א וביסודותיו ותמנע  50עלולה לזעזע את המבנה בישעיהו  48פעולת בניה מכל סוג בישעיהו  .5

 . הדרך הנכונה היא להגיש בקשה משותפת לשני הבניינים.38

 
 הוספת יחידות דיור תגדיל את הצפיפות, תפגע בתשתיות המשותפות וביכולת התנועה וחנייה בסביבת המגורים. .6
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 חס לקווי הבניין והמגרש הרלוונטיים. כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש בי .1
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העובדה שהבניינים בנויים בקיר משותף לא מחייבת בנייה בו זמנית בשני המגרשים, נושא זה באחריות ובהסכמת 
 בעלי הנכסים. הוועדה המקומית אינה לוקחת צד בהסכמים קניינים ודנה בשיקולים תכנוניים בלבד.

 
הבקשה אינו מונע או פוגע בתכנון עתידי בחלקות הגובלות או כל שימוש  מימוש הזכויות במגרש עבורו הוגשה .2

 בחלקי הבניין הקיימים בו.  
 
התקפה שמטרתה להטיב עם  3א, רובע 3616הבקשה תואמת את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם לתכנית  .3

 רת התכנית. שאושרו במסג 38המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית ובהתאם לתמריצי תמ"א 
 

 בקשה זו אינה כוללת הקלות או הארכה של הקיר המשותף, תכנון שתואם לתכניות החלות אין בגינו זכות התנגדות.  .4
 

הבקשה כוללת תוספת פיר למעלית חיצונית בצמוד לחזית המזרחית, מחוץ לקווי הבניין ובתחום המגרש בהתאם  .5
בע ממיקום וגודל חדר המדרגות הקיים שמוצמד לחזית המזרחית למעליות. מיקום פיר המעלית נו 2710לתכנית 

והגישה אליו ניתנת רק מחזית זו. מטרת המעלית להנגיש את הבניין שתוכנן טרם הצורך המובהק במעליות. אין 
בהקמת המעלית כל פגיעה בגישה לשטחים משותפים במגרש הסמוך, ובכל מקרה גישה לשטחים משותפים במגרש 

 ה דרך המגרש בו מבוקשת הבנייה.הסמוך לא תהי
 

 לאחר ועדה ובמידה והבקשה תאושר יעשה תיאום תכנון לעניין איכות הסביבה לרבות נושא הרעש ובהתאם לתקן.  .6
 

הבקשה נבדקה על ידי הגורמים המקצועיים וכמו כן נבדקת על ידי מהנדס בניין חיצוני כאחראי לביצוע העבודות  .7
הוצאת היתר בנייה נדרשת הצגת חשבון יציבות הכולל בדיקות קרקע, חישובים סטטיים באופן בטיחותי. כתנאי ל

ותצהיר מהנדס שלד מוסמך. בנוסף לכך, מבקש היתר הבנייה יפקיד לפני תחילת העבודות בידי הוועדה העתק 
 פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו.

 
לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות. בהתאם למפורט לעיל,

 
 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' יניב מיליס(
 
( ובמפלסים 50, ישעיהו 102הבניין הגובל ממזרח )חלקה לאשר את הבקשה בבניין מגורים הבנוי בקיר משותף עם  .1

 קומות וחדר כביסה על הגג מעל מקלט וחדר הסקה במרתף הכוללים:  4מפוצלים בן 
 חיזוק מפני רעידות אדמה, תוספת פיר מעלית חיצוני, תוספת קומה וקומת גג חלקית. 

 

קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף  5סה"כ לאחר התוספות יתקבל בניין מגורים הבנוי בקיר משותף בן 
 יח"ד חדשות(. 3יח"ד קיימות +  8יח"ד ) 11חלקי עבור 

 

 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 3לאשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  .2
 

 לדחות את ההתנגדויות שכן, .3
 

התקפה שמטרתה  3א, רובע 3616כנית הבקשה תואמת את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם לת א.
 שאושרו במסגרת התכנית. 38להטיב עם המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית ובהתאם לתמריצי תמ"א 

הבקשה כוללת תוספת פיר למעלית חיצונית בצמוד לחזית המזרחית, מחוץ לקווי הבניין ובתחום המגרש  ב.
נובע ממיקום וגודל חדר המדרגות הקיים שמוצמד לחזית למעליות. מיקום פיר המעלית  2710בהתאם לתכנית 

המזרחית והגישה אליו ניתנת רק מחזית זו. מטרת המעלית להנגיש את הבניין שתוכנן טרם הצורך המובהק 
במעליות. אין בהקמת המעלית כל פגיעה בגישה לשטחים משותפים במגרש הסמוך, ובכל מקרה גישה 

 היה דרך המגרש בו מבוקשת הבנייה.לשטחים משותפים במגרש הסמוך לא ת
 

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

 
 
 
 

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

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

 וקבלת הנחיות.
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 3

 והנכסים הגובלים.
בשל מיקומו של המגרש בתחום אתר  30/01/2020עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם למכתבם מיום   . 4

 עתיקות מוכרז.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 5

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 6
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 2

ם בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר הנוגעי
 האינטרנט העירוני.

 
 

 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. 

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

 
 הערות

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

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

 
( ובמפלסים 50, ישעיהו 102הבקשה בבניין מגורים הבנוי בקיר משותף עם הבניין הגובל ממזרח )חלקה  לאשר את .4

 קומות וחדר כביסה על הגג מעל מקלט וחדר הסקה במרתף הכוללים:  4מפוצלים בן 
 חיזוק מפני רעידות אדמה, תוספת פיר מעלית חיצוני, תוספת קומה וקומת גג חלקית. 

 
קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף  5ת יתקבל בניין מגורים הבנוי בקיר משותף בן סה"כ לאחר התוספו

 יח"ד חדשות(. 3יח"ד קיימות +  8יח"ד ) 11חלקי עבור 
 

 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 3לאשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  .5
 

 לדחות את ההתנגדויות שכן, .6
 

התקפה שמטרתה  3א, רובע 3616ת את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם לתכנית הבקשה תואמ א.
 שאושרו במסגרת התכנית. 38להטיב עם המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית ובהתאם לתמריצי תמ"א 
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הבקשה כוללת תוספת פיר למעלית חיצונית בצמוד לחזית המזרחית, מחוץ לקווי הבניין ובתחום המגרש  ב.
למעליות. מיקום פיר המעלית נובע ממיקום וגודל חדר המדרגות הקיים שמוצמד לחזית  2710אם לתכנית בהת

המזרחית והגישה אליו ניתנת רק מחזית זו. מטרת המעלית להנגיש את הבניין שתוכנן טרם הצורך המובהק 
מקרה גישה במעליות. אין בהקמת המעלית כל פגיעה בגישה לשטחים משותפים במגרש הסמוך, ובכל 

 לשטחים משותפים במגרש הסמוך לא תהיה דרך המגרש בו מבוקשת הבנייה.
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402יים מרחביים שנעשו או לא נעשו בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינו . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 וקבלת הנחיות.
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 3

 והנכסים הגובלים.
בשל מיקומו של המגרש בתחום אתר  30/01/2020העתיקות בהתאם למכתבם מיום  עמידה בדרישות רשות  . 4

 עתיקות מוכרז.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 5

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 6
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 2

יד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן להור
 האינטרנט העירוני.

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 רנה בעתיד בכל צורה שהיא. ב. המרפסות הפתוחות לא תסג
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2

 
 הערות

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

 דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה טיוטת חוותהערה: 
 

 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 
 1כרמיה  134שילד רוט

 
 

 120חלקה:    7085 גוש:  18-0213 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 06/02/2018 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0008-134 תיק בניין:
 מ"ר 440 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:

 
 בית ברוך בע"מ מבקש הבקשה:

 5252007, רמת גן  7ז'בוטינסקי 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 בקשה לתוספת בניה: 
 תוספת בניה בקומה: כל הקומות

 ות טכניים, שינויים פנימיים בדירותשינויים פנימיים הכוללים: הוספת מעלית, הוספת מבואה קומתית עם ארונ
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6527212יפו  -, תל אביב 136שדרות רוטשילד  קנת חוה

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 המתנגדת הינה בעלת נכס בבניין הסמוך בקיר משותף ולהלן טענותיה באמצעות עו"ד מיופה כוחה:
נקבע כי למרות שהבניין נבנה בחריגה לתוך מגרשה של המתנגדת, לא  06.10.2016לפי החלטת וועדת ערר מתאריך  .1

בגבול החלקה של המבקשים. וזאת גם אם החלק הנוסף ניתן לאשר תוספת חדשה בקומות שיתוכננו מעבר לניתן 
 40-יבנה בסטייה מסוימת מהחלק הקיים. התכנון המוצג חורג מקו חלקת המבקשים לתוך חלקתה של המתנגדת ב

 ס"מ באופן שלא ניתן לאשרו.

ח לוקה מ', זאת בנוסף לניסו 2.70-תוספת הבנייה המבוקשת בחזית המזרחית מותירה מרווח קטן משמעותית מ .2
 בחסר של בקשת ההקלה שהתייחסה לקו בניין מוקטן עבור ממ"ד ולא עבור כל החזית המזרחית וקומת הגג.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

התכנון המבוקש עומד בהחלטת וועדת הערר ובקומות החדשות נסוג לתוך קו החלקה נושאת הבקשה. קיים  .1
 ונות שניתן למחקו במסמכי הוצאת ההיתר בהמשך.בשרטוט קו מקווקוו לסימון הבנייה בקומות התחת

 מ' בהתאם למבוקש בהקלה.  2.70האגף האחורי החדש שומר על קו בניין של  .2

תוספת הקומות החדשות מעל הבניין הקיים לכיוון המרווח המזרחי ממשיך את קו הבניין הקיים שהינו מחוץ לקו  .3
שקבעה שיוטב לבניינים המאושרים במסגרת  2720בתכנית  הבניין וקו הבניין המבוקש בהקלה, בהתאם למותר

תוספות בנייה ככלל ובניינים לשימור בפרט כי יאושרו בהיקף הבניין הקיים ללא חריגה מסך הזכויות המותרות 
בהתאם לתכניות התקפות.

4.  
 
 
 
 (אדר' שמעון ברנשטייןוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י ח
 

ך שתאושר קומת מרתף תחתונה לפי תכנית ע', תבוטל הקלה  ו' ובמקומה כ  13.2.2019לתקן את החלטת הוועדה מיום 
 הקלות כמפורט: 3לאשר 

 מ'. 15-מ' המותרים לפי תכנית ע' ל 2.2הקלה להעמקת קומת מרתף תחתונה מ  .א
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ניוד שטחים מקומת המרתף העליונה לקומת המרתף התחתונה בחריגה מתכנית ע' לפיה קומה זו תשמש לחניה  .ב
זאת לאור העובדה, שסך השטחים של קומת המרתף העליונה והתחתונה אינו חורג מהשטח שניתן לקבל בלבד ו

 לפי קונטור הבניין שמעל.
 חריגה של המרתף מקונטור קומת הקרקע אך בשטח זהה. .ג
 
 
 
 

 תנאים להיתר
 .   תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם.1
 מחלקת השימור. .   קבלת אישורם הסופי של2
 .   הצגת כל התכסיות הנדרשות וחישובי הזכויות לצורך הוצאת ההיתר:3

 קומת מרתף, לרבות שטח הדירה המבוקשת במיקומה החדש ביחד לשטחה בהיתר. -      
 קומת הגג. -      
 סכימת ניוד זכויות לא מנוצלות להשלמת הקומות בהיקף הקומות הקיימות. -      
 אופן חישוב הצפיפות בבניין. הצגת -      

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

 על כל מפלסיהן  דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, הדירה בקומה עליונה כל אחת      
 יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול      

 .   המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה2
 .   הדירה בקומה העליונה על כל מפלסיה תהיה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.3
 .   קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים4
 תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, .   לפני 5

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.      
 .   הצגת אשור סופי של מחלקת השימור לבנייה שבוצעה.6
  

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

 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 להמלצת מתקן חנייה. בנוגע 13.02עדכון החלטת הוועדה מיום  דורון ספיר:
 השינוי פה בעצם הוא שינוי בהקלות, התוכנית לא שונתה. שמעון ברנשטיין:

 שתי בקשות, שתיהן דומות. שתיהן ותיקות עם ועדות ערר. מלי פולישוק:
במסגרת ערר של השבחה שהוגש ע"י עורך דין שטיפל מטעמנו בערר, הוא ראה שיש פה הקלה הראלה אברהם אוזן: 

א רלוונטית לעיר תל אביב, זו הקלה שרלוונטית ליישובי מיעוטים. החזרנו לבדיקה לוודא שיש אפשרות שאושרה של
לאשר את אותם שטחים שהתבקשו בצורה אחרת, והסתבר שזה אפשרי. כרגע הבקשה חוזרת לוועדה לתקן את 

 ההחלטה שתשקף בצורה מדויקת את ההקלות שניתן לאפשר מבחינה חוקית בפרויקט הזה.
 התוכנית לא השתנתה כלל. גריטה גלוזמן:מר

 מסתבר שכן, נכנסו הוראות שעה שהן רלוונטיות לישובי מיעוטים והיא לא רלוונטית לתל אביב. הראלה אברהם אוזן:
 חוות דעת. דורון ספיר: 

 
 
 

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

 
כך שתאושר קומת מרתף תחתונה לפי תכנית ע', תבוטל הקלה  ו' ובמקומה   13.2.2019תקן את החלטת הוועדה מיום ל

 הקלות כמפורט: 3לאשר 
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 מ'. 15-מ' המותרים לפי תכנית ע' ל 2.2הקלה להעמקת קומת מרתף תחתונה מ  .א
כנית ע' לפיה קומה זו תשמש לחניה ניוד שטחים מקומת המרתף העליונה לקומת המרתף התחתונה בחריגה מת .ב

בלבד וזאת לאור העובדה, שסך השטחים של קומת המרתף העליונה והתחתונה אינו חורג מהשטח שניתן לקבל 
 לפי קונטור הבניין שמעל.

 חריגה של המרתף מקונטור קומת הקרקע אך בשטח זהה. .ג
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 8ם עליכם שלו

 
 

 26חלקה:    6907 גוש:  20-0230 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 10/02/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0093-008 תיק בניין:
 מ"ר 703 שטח: 201802240 בקשת מידע:

   03/12/2018 תא' מסירת מידע:

 
 חדד דוד ה:מבקש הבקש

 5258110, רמת גן  10שד העם הצרפתי 
 

 מילבואר אייל אורית עורך הבקשה:
 6653210יפו  -, תל אביב  27שוקן זלמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 3מספר קומות להריסה: 
 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה, 

 אשפה, חדר גז, אחר: מגורים, ח. יוגה,  בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר
 , 21, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 

 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 23בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 
 קיים: לאהעבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר 

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  - , תל אביב10רחוב שלום עליכם  . טל שלומי1
6380611 

 

יפו  -, תל אביב 10רחוב שלום עליכם  . כהן אילן2
6380611 

 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

הלה השכיר דירה לטווח ארוך, השקיע בה הרבה כספים  -הינו שוכר דירת דופלקס במגרש הסמוך ממזרח 1מתנגד מס' 
ינו הנוף לים שכעת יחסם עם הליך לצורך התאמתה לצרכיו. הסיבה העיקרית להשכרת הדירה והוצאת הכספים ה

 הבנייה המבוקש. אם היה יודע לא היה משכיר את הדירה.
 

הינו הבעלים של הדירה לעיל  ולטענתו שוויה העיקרי הינו נוף מכל כיווניה לים. כעת שיחסם נוף זה יפגע  2מתנגד מס' 
 שוויה של הדירה הן במכירה והן בהשכרתה.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 
דה המקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד, דהיינו התאמת התכנון לתכניות התקפות על המגרש. מכיוון שהמבוקש הווע

 . שלא ניתן להתנגד למבוקשתואם את התכניות התקפות במגרש זה, אזי 
הגדלת יובהר כי העיר תל אביב נמצאת בתנופת בנייה בהתאם לגידול האוכלוסייה הטבעי בה, על כן כל מגרש שזכאי ל

 זכויותיו מכוח התכניות התקפות, רשאי בכל עת לממש אותם, תוך כדי שמירה על ההליך החוקי והתקין לנושא זה.
 
 
 
 

אושר  22.4.2020הבקשה להיתר נמצאת במחלקת שומה והשבחה לצורך עריכת שומה. במסגרת ההחלטה מיום 
מ'. דא עקא, לאור  6.20מ' מקו הבניין המקורי של  2.00של הבלטת מרפסות אחוריות עד  38יץ מכוח תמ"א תמר

העובדה שמדובר בבנייה חדשה ומאחר שהמקור להקמת הגזוזטראות הוא בתקנות חישוב שטחים, לא ניתן לאשר את 
 , אלא כהקלה בלבד. 38הקמת הגזוזטראות מכוח תמ"א 

 לחוק, בין היתר, עבור הקלה להבלטת מרפסות אחוריות. 149ים לפי סעיף יצוין כי נעשו פרסומ
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 חוות דעת מהנדס הועדה לדיון הנוסף: )ע"י אדר' שמעון ברנשטיין(
 

ולאשר כהקלה את הבלטת  22.4.2020המקומית לתקן את ההחלטה מיום נוכח האמור לעיל, מתבקשת הוועדה 
 מ'. 6.20מ' מקו הבניין המקורי של  2.00המרפסות האחוריות עד 

 
 
 
 

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

 תנאים להיתר
 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי עד לקבלת אישורם. . 1
 מתכסית הקומה העליונה. 65%הקטנת הבינוי על הגג עד תכסית של  . 2
 .5,6מ' בהתאם לתנאים המגבילים שפורסמו לרובע  3.30הקטנת גובה הקומה העליונה עד  . 3
 התאמת התכנון להוראות אזור ההכרזה: . 4

יח מרוכז בשני צדדי החזית על ידי תכנון החלונות במידות אפקיות ולא ורטיקליות ט 1/3העמקת הביטוי של  -
 המאפשרות פרישת טיח יותר נרחבת.

 מ'. )יש לתקן את ההדמיות בהתאם( 0.90תכנון היקף כל מעקה הגג העליון והתחתון כבנוי לפחות בגובה של 
מ' מקו הבניין האחורי המותר  2.00-. כך שלא יחרוג ממ' מהבינוי המוצע 0.80צמצום הבלטת המרפסת האחורית עד  . 5

 מ'. 6.20של 
 בהתאם להוראות התכנית 5281הצגת אישור בניה ירוקה לעמידה בתקן  . 6
 

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

 דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות  . 2
 השבת מי התהום, במידה וישאבו,  לתת הקרקע לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות לתקינותם. . 3
עיות פרטיות וציבוריות ולשמירת יציבות ובטיחות המבנים ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרק . 4

 והנכסים הגובלים )בפרט בעת החדרת העוגנים הזמניים(.
 

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

 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 השירות המשפטי.דיון נוסף, הנושא נבחן על ידי  דורון ספיר:
 .נושא השבחה לגבי המרפסות האחוריות שמעון ברנשטיין:

 .38מאשרים את זה כהקלה במקום תמ"א  דורון ספיר:
 
 
 

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

 
ולאשר כהקלה את הבלטת  22.4.2020וכח האמור לעיל, מתבקשת הוועדה המקומית לתקן את ההחלטה מיום נ

 מ'. 6.20מ' מקו הבניין המקורי של  2.00המרפסות האחוריות עד 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 28בי אלנ

 
 

 104חלקה:    6914 גוש:  20-0776 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 14/06/2020 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0004-028 תיק בניין:
 מ"ר 690 שטח: 201900068 בקשת מידע:

   12/02/2019 תא' מסירת מידע:

 
 סיטי פרטנר בע"מ שה:מבקש הבק

 6688304יפו  -, תל אביב  35רוטשילד 
 

 מילבואר אייל אורית עורך הבקשה:
 6653210יפו  -, תל אביב  27שוקן זלמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 868.58, שטח הריסה )מ"ר(: 2מספר קומות להריסה: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, 
 

 , 5, כמות חדרי שירותים: 4דירות גן, כמות חנויות:  2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: 
 

 , 33, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: מסחר, כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: מעבי מ"א, גנרטור, 
 

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

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

 (אדר' שמעון ברנשטייןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ולאשר כהקלה את הבלטת  23.9.2020נוכח האמור לעיל, מתבקשת הוועדה המקומית לתקן את ההחלטה מיום 
מ' מקו הבניין הקדמי.  1.6המרפסות הקדמיות לרחוב הכובשים 

 

 
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 סופי.תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם ה . 1
 .5281הצגת אישור מקדמי לעמידה בתקן בניה ירוקה שמספרו  . 2
 

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

יחידה המסחרית בקומת הקרקע תירשם דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא, ה
כל אחת על כל מפלסיה כיחידה אחת שאינה ניתנת לפיצול, רישום זיקת הנאה במרווחים הקדמיים לשימוש 

 משתמשי המדרכה.
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות . 2
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 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 

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

 

מ'  1.6ולאשר כהקלה את הבלטת המרפסות הקדמיות לרחוב הכובשים  23.9.2020מיום  לאשר תיקון החלטת הוועדה
מקו הבניין הקדמי. 

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

 
התקבלה פה אחד. ההחלטה

 
 
 
 



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

 42עמ'   21-1244  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 15ינבלום ליל

 
 

 65חלקה:    7422 גוש:  21-1244 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 29/09/2021 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0007-015 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 570 שטח: 201901624 בקשת מידע:
   30/10/2019 תא' מסירת מידע:

 
 מלונות פתאל בע"מ ע"י יפוי כח מבקש הבקשה:

 6789139יפו  -א, תל אביב 94אלון יגאל 
 

 פייגין רון יואל עורך הבקשה:
 5248821, רמת גן  19מעלה הצופים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 התקף. שימוש חורג משימוש נוכחי משרדים ע"פ רשום בהיתר
 
 לשימוש מבוקש: בקשה לשימוש חורג מהיתר לשימוש של מלונאות לצמיתות 
 שנים  999לתקופה של  

 למקום אין כניסה נפרדת
 בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית

 
 
 
 

 (אדר' שמעון ברנשטיין: )ע"י לדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 

ון אנשים עם מוגבליות  לפטור מהסדרת  תחנת יציאה מהמעלית  על  הגג , לאור  אישור הנציבות  לשווי
  

ממשרדים למלונאות לצמיתות, בבניין לשימור  מהיתרלאשר את הבקשה לשינויים, תוספות ושימוש חורג  .1
 44קומות וקומה חלקית המכיל  4בן ב', כך שיתקבל בית מלון 2650בסגנון הבינלאומי מכח תכנית השימור 

 חדרי אירוח עם בית קפה בקומת הקרקע.

לאשר סטייה מהתקנות בהתאם למותר לפי התוספת החמישית ובהסתמך על חוו"ד מחלקת השימור, כפוף  .2
להצגת חוו"ד בעל מקצוע לעניין בטיחות המשתמשים במבנה.

 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;
 תכן הבניה עמידת הבקשה להיתר בהוראות  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 05/01/2022מילוי דרישות מחלקת השימור בהתאם לאישורם מיום  . 5
 אישור משרד הבריאות . 6
 

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

 ידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.נזק, במ
 תנאי לתחילת העבודות המבנה, אשור מח שימור לפרטים הבאים: . 2

 הצגת פרטי דלת כניסה ומערך פתחים בחזית האחורית -
 הצגת הארת המבנה בלילה לאשור מח שימור -
 הצגת  חומרי גמר כולל חיפוי חזית מסחרית וקומת התוספת.  -

 
 תנאים לתעודת גמר
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 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 05.01.22 -ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ . 1
לתקנות המקרקעין לעניין" אי מכירת חלק ו/או חלקי המבנה ללא  128הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

ה, זיקת הנאה במרווח הסכמת עיריית תל אביב יפו. כל נפח הבנייה ירשם כיחידה מלונאית אחת שלא ניתן לפצל
 הקדמי עבור משתמשי המדרכה ואי סגירת המרפסות הפתוחות.

 לנושאים הבאים: 27הצגת רישום  לפי תקנה  . 3
 א. רישום השטח המלונאי כולו  כיחידה אחת.

 ב. המרפסות הפתוחות לא יסגרו בעתיד בשום צורה.
 טופס הנחיות לשיפוץ בית לשימור . 4

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

 שלא לפגוע בערכי השימור"
 סעיפיה. 29על כל  201901624השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס 

אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5
 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות

 ( במגרש.4)" לפחות 10עצים בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 
 
 

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

 נערכו שינויים מרחביים;
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 05/01/2022מילוי דרישות מחלקת השימור בהתאם לאישורם מיום  . 5
 אישור משרד הבריאות . 6
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 תנאי לתחילת העבודות המבנה, אשור מח שימור לפרטים הבאים: . 2

 ים בחזית האחוריתהצגת פרטי דלת כניסה ומערך פתח -
 הצגת הארת המבנה בלילה לאשור מח שימור -
 הצגת  חומרי גמר כולל חיפוי חזית מסחרית וקומת התוספת.  -
 

 תנאים לתעודת גמר
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 05.01.22 -ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ . 1
קנות המקרקעין לעניין" אי מכירת חלק ו/או חלקי המבנה ללא לת 128הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

הסכמת עיריית תל אביב יפו. כל נפח הבנייה ירשם כיחידה מלונאית אחת שלא ניתן לפצלה, זיקת הנאה במרווח 
 הקדמי עבור משתמשי המדרכה ואי סגירת המרפסות הפתוחות.

 לנושאים הבאים: 27הצגת רישום  לפי תקנה  . 3
 השטח המלונאי כולו  כיחידה אחת. א. רישום

 ב. המרפסות הפתוחות לא יסגרו בעתיד בשום צורה.
 טופס הנחיות לשיפוץ בית לשימור . 4

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

 שלא לפגוע בערכי השימור"
 סעיפיה. 29על כל  201901624השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס 

אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5
 ים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצ

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 העליון, נכון?התקבל אישור נציבות לפטור מגישה לגג  דורון ספיר:
כן, אני רוצה להוסיף שעורך הבקשה בזמן הבקשה הוא יהודה פייגין ז"ל, וכעת בנו מחליף אותו,  שמעון ברנשטיין:

 .פייגין רון יואלאדריכל 
 חוות דעת.  דורון ספיר:

 
 
 

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

 
אור  אישור הנציבות  לשוויון אנשים עם מוגבליות  לפטור מהסדרת  תחנת יציאה מהמעלית  על  הגג , ל
  

ממשרדים למלונאות לצמיתות, בבניין לשימור  מהיתרלאשר את הבקשה לשינויים, תוספות ושימוש חורג  .1
 44קומות וקומה חלקית המכיל  4ב', כך שיתקבל בית מלון בן 2650בסגנון הבינלאומי מכח תכנית השימור 

 חדרי אירוח עם בית קפה בקומת הקרקע.

לאשר סטייה מהתקנות בהתאם למותר לפי התוספת החמישית ובהסתמך על חוו"ד מחלקת השימור, כפוף  .2
להצגת חוו"ד בעל מקצוע לעניין בטיחות המשתמשים במבנה.

 
 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;
 כן הבניה עמידת הבקשה להיתר בהוראות ת . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 05/01/2022מילוי דרישות מחלקת השימור בהתאם לאישורם מיום  . 5
 אישור משרד הבריאות . 6
 

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

 דה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.נזק, במי
 תנאי לתחילת העבודות המבנה, אשור מח שימור לפרטים הבאים: . 2

 הצגת פרטי דלת כניסה ומערך פתחים בחזית האחורית -
 הצגת הארת המבנה בלילה לאשור מח שימור -
 הצגת  חומרי גמר כולל חיפוי חזית מסחרית וקומת התוספת.  -
 

 תנאים לתעודת גמר
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 05.01.22 -ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ . 1
לתקנות המקרקעין לעניין" אי מכירת חלק ו/או חלקי המבנה ללא  128הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

זיקת הנאה במרווח הסכמת עיריית תל אביב יפו. כל נפח הבנייה ירשם כיחידה מלונאית אחת שלא ניתן לפצלה, 
 הקדמי עבור משתמשי המדרכה ואי סגירת המרפסות הפתוחות.

 לנושאים הבאים: 27הצגת רישום  לפי תקנה  . 3
 א. רישום השטח המלונאי כולו  כיחידה אחת.

 ב. המרפסות הפתוחות לא יסגרו בעתיד בשום צורה.
 טופס הנחיות לשיפוץ בית לשימור . 4

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

 סעיפיה. 29כל על  201901624השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס 
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 במגרש.( 4לפחות )" 10עצים בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 1החשמונאים  28ך ג'ורג' המל

 
 

 14חלקה:    6932 גוש:  21-1638 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 06/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0069-001 תיק בניין:
 מ"ר 300.97 שטח: 201901232 בקשת מידע:

   12/08/2019 תא' מסירת מידע:

 
 אוירכמן יחיאל מבקש הבקשה:

 7132138, לוד  18צמח צדק 
 

 שלסקי מאיר עורך הבקשה:
 52356, רמת גן  6חורגין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, 17, מספר תכנית הרחבה: לב העיר, קומה בה מתבצעת התוספת: גג, שטח התוספת )מ"ר(: 1מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: 85ח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: שט

 הגדלת חדרים, תוספת אחרת: החלפת מתכנן שלד, 
 

, שטח 85, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 17בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
, 2, חומר הפרגולה: בטון, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 20)מ"ר(: פרגולה 

 , 5נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 
 

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

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6908012 יפו -, תל אביב 12רחוב ענתות  . שפירא עופר1

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
 המתנגד בעל זכות חכירה בבניין הנדון, לטענתו:

 המבקש אינו הבעלים והוא לא המבקש הנכון. .1

 הזכויות בבניין שייכות לכל הבעלים בבניין ולא רק למבקש. .2

 תמוטטות.המבקש לא עשה ביטוח לפרוייקט כנדרש והליווי הקונסטרוקטיבי לקוי מה שעלול לגרום לה .3
 כמו כן, פלש ובנה באזורים שאסור היה לו

 על המבקש לעמוד בכל ההתחייבויות שנעשו איתו. .4
 

 התייחסות להתנגדויות: 

על ההיתר חתום בנוסף למבקש בעל הזכויות של הנכס מר אילן לוי, יצויין שהמבקש יכול להיות כל אדם במידה ויש  .1
 לו את הסכמות בעל הנכס.

מ"ר  65 -חוכרים בבעלות משותפת, מבחינת הבקשה נותרו ליצול כ 7מ  1ויות יצויין שמדובר על מתנגד לעניין הזכ .2
, ככל שהמתנגד חושב שזכויותיו נפגעו, ניתן לבחון את הנושא מול 23%מ"ר, המהווים  15 -ואשר מתוכן מבקשים כ
 הערכאות המתאימות. 

ידו לבחון נושאים אלה ולאשרם, בנוסף קיים ביטוח צד ג' על על כל בקשה שמוגשת חתום קונסטרוקטור אשר מתפק .3
 כל בעיה או פגיעה שנעשתה ברכוש הפרטי או המשותף.

לעניין ההתחייבויות שנעשו בין הדיירים למבקש יש לגשת לערכאות המתאימות, שכן הבקשה נבדקת תכנונית  .4
 בלבד.
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 (אדר' שמעון ברנשטייןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 קומות מעל חזית מסחרית. 5מת הגג, בבניין בן לאשר את הבקשה לשינויים ותוספות  בקו .1

 כולל ההקלות הבאות:
 העברת זכויות מקומה לקומה א.

 
 

לדחות את ההתנגדויות, שכן לא נראה שיש פגיעה ממשית במתנגד ולעניין הזכויות או אי מימוש הסכמים עם  .2
 היזם, ניתן לפנות לערכאות המתאימות.

 
  
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין  . 1
על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  דוח עורך הבקשה . 2

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

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

 והנכסים הגובלים.
 יש לבנות את החדר המחוזק בהתאם לאישור פיקוד העורף . 2
 

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

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

 סעיפיה. 23על כל  201901232השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 2
 השלמת ביצוע המיגון . 3
 

 הערות
 ור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרשההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה איש

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 
 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות מעל חזית מסחרית. 5הבקשה לשינויים ותוספות  בקומת הגג, בבניין בן  לאשר את .3

 כולל ההקלות הבאות:
 העברת זכויות מקומה לקומה א.

 
לדחות את ההתנגדויות, שכן לא נראה שיש פגיעה ממשית במתנגד ולעניין הזכויות או אי מימוש הסכמים עם  .4

 היזם, ניתן לפנות לערכאות המתאימות.
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 ם למתן היתרתנאי
 אישור הגורמים אם נדרשים 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;
 ה(;עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועד . 3
 תשלום אגרות והיטלים; . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 יש לבנות את החדר המחוזק בהתאם לאישור פיקוד העורף . 2
 

 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 

 סעיפיה. 23על כל  201901232השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 2
 השלמת ביצוע המיגון . 3
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 25טרומפלדור  28סקר פינ

 
 

 7חלקה:    6911 גוש:  21-1698 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 16/12/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0084-025 תיק בניין:
 מ"ר 363 שטח: 201900014 בקשת מידע:

   07/02/2019 תא' מסירת מידע:

 
 קרלין אלכס הבקשה:מבקש 

 6578607יפו  -, תל אביב  82רוטשילד 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

. 38קומות לפי תמ"א  2.5, אחר: הרחבת קומות קיימות, תוספת 7, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
, שטח התוספת )מ"ר(: 0-2, קומה בה מתבצעת התוספת: 3שטח שירות במרתף למשרד., מספר יח"ד מורחבות:  הסבת
39.42 , 

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

 
 
 

 (אדר' שמעון ברנשטייןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

יח"ד(, כך שיתקבל  5קומות )המכיל  3ותוספות בנייה בבניין מגורים בן לאשר את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה 
לב העיר כולל תוספות  - 2720-ו 2363יח"ד מכח תוכניות  12קומות וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית, עבור  5בניין בן 

 :38מכח תמ"א 
 .50%קומות וקומה חלקית בתכסית של  2 .א

 הגג.יח"ד ואחת נוספת על  6תוספת של  .ב
 כולל ההקלות הבאות:

לצורך ניצול זכויות מכח תכניות לב העיר ואשר לא ניתן היה לקבלן מכח סעיף  10%הקלה בקו בניין צדדי עד  .א
 )ב( לתמ"א.13לתמ"א ובהתאם לסעיף  11

 .מ' 3בניית מתקן חניה מוטמן במרווח צדדי מזרחי . גובה המתקן המרבי שיבלוט בעת כניסת מכונית יגיע ל  .ב
מ' בחזית  1.2מ' במקום  0הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של  .ג

 הקדמית/צדדית
 מ' המותר 4מ' במקום  4.5הגבהת בניה על הגג לגובה של  .ד
 בניית פרגולה מבטון ללא מרווח ממעקה הגג בקו בניין צידי. .ה
 םמ' המותרי 2.5מ' במקום  2.9הגבהת גובה יח"ד בגג לגובה של  .ו

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

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין. . 1
על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  דוח עורך הבקשה . 2

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

 תנאים בהיתר
רטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פ . 1
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 והנכסים
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות,  . 4

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1
, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 3

 האינטרנט העירוני. השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר
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
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27 הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה . 1

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

על  2019-00036השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 2
 סעיפיה. 23כל 

 סופי של התצ"ר בטאבו רישום . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

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

 
 הבקשהולמבקש עדה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעת מהנדס הוהערה: 

 
 
 
 
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד(, כך שיתקבל  5קומות )המכיל  3קשה לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין מגורים בן לאשר את הב

לב העיר כולל תוספות  - 2720-ו 2363יח"ד מכח תוכניות  12קומות וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית, עבור  5בניין בן 
 :38מכח תמ"א 

 .50%קומות וקומה חלקית בתכסית של  2 .ג

 יח"ד ואחת נוספת על הגג. 6ספת של תו .ד
 כולל ההקלות הבאות:

לצורך ניצול זכויות מכח תכניות לב העיר ואשר לא ניתן היה לקבלן מכח סעיף  10%הקלה בקו בניין צדדי עד  .ז
 )ב( לתמ"א.13לתמ"א ובהתאם לסעיף  11

 .מ' 3בעת כניסת מכונית יגיע ל בניית מתקן חניה מוטמן במרווח צדדי מזרחי . גובה המתקן המרבי שיבלוט  .ח
מ' בחזית  1.2מ' במקום  0הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של  .ט

 הקדמית/צדדית
 מ' המותר 4מ' במקום  4.5הגבהת בניה על הגג לגובה של  .י

 בניית פרגולה מבטון ללא מרווח ממעקה הגג בקו בניין צידי. .יא
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 מ' המותרים 2.5מ' במקום  2.9ל הגבהת גובה יח"ד בגג לגובה ש .יב
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין. . 1
ישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת א . 2

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

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

 והנכסים
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3

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

 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  . 4

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.נזק, 
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 3

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

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

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

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

על  2019-00036השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 2
 סעיפיה. 23כל 

 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3ת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלק . 4
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 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 
 40קהילת עדן  38לת עדן קהי

 
 

 33חלקה:    7467 גוש:  21-1749 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 26/12/2021 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0433-038 תיק בניין:
 מ"ר 192 שטח: 201900741 בקשת מידע:

   29/05/2019 תא' מסירת מידע:

 
 שלום ציון מבקש הבקשה:

 6560049יפו  -, תל אביב  16קפאח יחיה 
 

 ליאני פאולה עורך הבקשה:
 65258יפו  -, תל אביב  8לפין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, אחר: יח''ד, 
 

 , 2, כמות חדרי שירותים: 1חלל מסחרי ומתקן חניה, כמות חנויות: בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: 
 

 על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: בריכת שחיה, 
 

 בחצר: גינה, 
 
 
 

 , 6אורך  2.9, גודל: רוחב 17.40בריכה: קומה: גג, מיקום: גג, נפח )מ"ק(: 
 

 23.69נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 
 

 (ברנשטייןשמעון אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
הקמת בניין חדש למגורים )עם חיזוקו  נדרש בפני רעידות אדמה, ולאשר את הבקשה להריסת המבנה הקיים ש .1

קומות וקומה עליונה חלקית, מעל מרתף עד גבולות המגרש, עבור  3חזית מסחרית חלקית לרחוב רבי מאיר(, בן  
 יח"ד. 4סה"כ: 

 :38כולל תוספות מכח תמ"א 
 תוספת יחידת דיור אחת. .א

מ"ר עבור כל דירה  13ח קומה טיפוסית מורחבת ותוספת שטח קומות משט 2.5תוספת שטח בהיקף של  .ב
 מ"ר.  213קיימת בהיתר, סה"כ: 

 כולל ההקלות הבאות:
 הקמת בריכת שחייה על הגג. .א

 מקומות חנייה הנדרשים ע"פ תקן ע"י השתתפות בקרן חנייה. 3.37לאשר פתרון חנייה חלופי עבור  .2
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין. . 1
על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  דוח עורך הבקשה . 2
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 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 באישורה של היועצת המשפטית למנהל הנדסה.מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מתקן חניה הנ"ל  . 5
 

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

 והנכסים
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 ה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר יהי . 3
 יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל . 4

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

יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל שהיא  . 5
 במקרקעי העירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פי כל דין.

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

 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה. . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1

  תאום הנדסי הנדסי הוטמעו בהיתרבדיקה ובקרה שתנאי תאום 
 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27ישום הערה בטאבו לפי תקנה הצגת ר . 2

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

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

 יש לקבל את הסכמת אגף הנכסים בגין מילוי דרישות אגף הנכסים. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עץ בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
יש להגיש את אישור מתכנן התנועה כי "הושלם ביצוע של כל הסדרי התנועה והחניה בהתאם להיתר הבניה" )יש  . 5

 מספר ההיתר/היתרים(. לציין את
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה להריסת המבנה הקיים שחיזוקו  נדרש בפני רעידות אדמה, והקמת בניין חדש למגורים )עם  לאשר את .3

קומות וקומה עליונה חלקית, מעל מרתף עד גבולות המגרש, עבור  3חזית מסחרית חלקית לרחוב רבי מאיר(, בן  
 יח"ד. 4סה"כ: 

 :38כולל תוספות מכח תמ"א 
 תוספת יחידת דיור אחת. .ג

מ"ר עבור כל דירה  13קומות משטח קומה טיפוסית מורחבת ותוספת שטח  2.5שטח בהיקף של  תוספת .ד
 מ"ר.  213קיימת בהיתר, סה"כ: 
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 כולל ההקלות הבאות:
 הקמת בריכת שחייה על הגג. .ב

 מקומות חנייה הנדרשים ע"פ תקן ע"י השתתפות בקרן חנייה. 3.37לאשר פתרון חנייה חלופי עבור  .4
 

:דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין. . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

 שינויים מרחבייםנערכו 
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מתקן חניה הנ"ל באישורה של היועצת המשפטית למנהל הנדסה. . 5
 

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

 והנכסים
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
 לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כליש  . 4

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

מתנו כדי להעניק זכות כל שהיא יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכ . 5
 במקרקעי העירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פי כל דין.

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

 מידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה.ע . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1

  תאום הנדסי בדיקה ובקרה שתנאי תאום הנדסי הוטמעו בהיתר
 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

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

 יש לקבל את הסכמת אגף הנכסים בגין מילוי דרישות אגף הנכסים. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עץ בגודל  1מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור  . 4
יש להגיש את אישור מתכנן התנועה כי "הושלם ביצוע של כל הסדרי התנועה והחניה בהתאם להיתר הבניה" )יש  . 5

 לציין את מספר ההיתר/היתרים(.
 

 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 
 43ך דוד בלו

 
 

 524חלקה:    6217 גוש:  21-0820 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 14/06/2021 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0544-043 תיק בניין:
 מ"ר 566 שטח: 201800090 בקשת מידע:

   21/03/2018 תא' מסירת מידע:

 
  מבקש הבקשה:

 0, גליל ים  0גליל ים 
 

 רונן אורי עורך הבקשה:
 6250440יפו  -, תל אביב  88שרת משה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1001.38, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 , מחסן, חדרי עזר, אחר: מועדון דיירים וחדר אפניים, במרתפים: מרתף אחד בלבד

 דירות מגורים,  2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: 
 , 16, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: כמות קומות מגורים: 

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 
 , 1.5בחצר: גינה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

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

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 כמפורט:ועדת המשנה לתכנון ובנייה על ידי   11.08.2021-שניתנה ב להחלטה לקבלת היתר םתנאי עדכון
 תנאים להיתר: 

יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי אישור רכז עצים באגף שפ"ע כי  נשתלו במגרש כפיצוי נופי תמורת העצים . 1
ש"ח . עץ זה יהיה חלק מכלל העצים  1,150( בערך של  4לפחות ) "  10המיועדים לכריתה  , עץ מאוקלם בגודל 

 לו במגרש בסיום הבנייה .שישת
 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה. 2
אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי . 3

בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת
 
 
 
 

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

 היתרמתן תנאים ל
 בלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרהק . 1
אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי  . 2

 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת
 קבלת אישורם הסופי.תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי ו . 3
 

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

 והנכסים
 אישור אגרונום ליציבות העצים לשימור בהתאם להיתר. . 2
 

 להתחלת עבודותתנאים 
 יאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה.קבלת אישור ממחלקת ת . 1
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2
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 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מוסמך לביצוע הגנה על העצים המיועדים לשימור . 3
 
 

 רתנאים לתעודת גמ
 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 

 
ובהתאם להנחיות  5821קן הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לת . 2

 המרחביות לנושא זה
 
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 .3דיון נוסף, ביטול תנאי  דורון ספיר:
הוא תנאי להיתר, אני מבקשת לשנות את זה, מדובר בתנאי לתעודת גמר לנטיעות, זה בנימוקי  2תנאי  ס גלאי:אירי

 להיתר, הוא יועבר לגמר, זה אישור לנטיעות. 1הדיון. וגם בחוות הדעת, תנאי מספר 
 חוות דעת.  דורון ספיר:

 
 
 

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

 
 כמפורט:ועדת המשנה לתכנון ובנייה על ידי   11.08.2021-שניתנה ב להחלטה לקבלת היתר םתנאי לאשר עדכון

 תנאים להיתר: 
יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי אישור רכז עצים באגף שפ"ע כי  נשתלו במגרש כפיצוי נופי תמורת העצים  . 1

ש"ח . עץ זה יהיה חלק מכלל העצים  1,150( בערך של  4לפחות ) "  10דל המיועדים לכריתה  , עץ מאוקלם בגו
 שישתלו במגרש בסיום הבנייה .

 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה . 2
אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך  . 3

ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת לפי בחירתו

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 58עמ'   21-1694  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 29ויצמן  27מן ויצ

 
 

 602חלקה:    6111 גוש:  21-1694 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 15/12/2021 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0472-027 תיק בניין:
 מ"ר 1000 שטח: 201900847 בקשת מידע:

   13/06/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 38רייק  29-ו 27וייצמן  מבקש הבקשה:

 5268104, רמת גן  11דרך בגין מנחם 
 

 סקר אדר עורך הבקשה:
 6473918יפו  -, תל אביב  18הארבעה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1800.96ר(: , שטח הריסה )מ"5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

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

 , 1בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: משרד, כמות חנויות: 
 

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

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

 , 1.5ה, שטחים מרוצפים, פרגולה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: בחצר: גינ
 
 
 

 , 7.5X3.5, גודל: 30.00בריכה: קומה: גג, מיקום: גג צפוני, נפח )מ"ק(: 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים8,500.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 
 

 (רוני רבנרוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י ח
 

מת קרקע חלקית ומרתף חלקי שחיזוקו נדרש כנגד קומות מעל קו 3לאשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן 
קומות מרתף  3קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  7רעידות אדמה. והקמת בניין מגורים חדש בן  

 .קומות(  9יח"ד ויחידת מסחר )סה"כ בניין בן  46עבור 
 
 

 
 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת  . 2
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 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 4
וצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יב . 5

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

 הגדר החדשה תיבנה בהתאם לפרט הגדר המוצג בתכנית ולא תבוצע כל חפירה בקירבת העצים המיועדים לשימור . . 6
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2ישום רמת השרות ר . 7

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

 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
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף )עבור חדר טרפו בזיקת הנאה( . 3
העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/ . 4

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

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

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

 ג. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.
ת ובהתאם להנחיו 5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה
 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 3
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים המלווה את העבודות  יגיש אישור לכך  כי אכן עבודות  . 4

 שימור העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
יח'  10ש"ח מתוכם   12,915( לפחות בערך של   4) " 10עצים בגודל  18צים המיועדים לכריתה ישתלו  תמורת הע . 5

 במגרש . שאר העצים ישתלו בשטח ציבורי על פי הנחיות אגף שפ"ע.
 

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

 
הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 
 

 הריסה ובנייה מחדש. דורון ספיר:
 מ'. 3-מ' ל 4-זה תואם תוכנית. הבקשה הגיעה לוועדה לגבי הקלה בצמצום הקולונדה מ שמעון ברנשטיין:

 זה מה שאישרנו בוועדה לפני שבוע? דורון ספיר:
מ', ובהמשך  4יש מסחר במחצית מעורף החזית. שם נדרשת לפי תוכניות קודמות קולונדה בעומק של  מרגריטה גלוזמן:

 . זה לא משנה את השטחים המותרים לבנייה, כדי ליצור רצועה מפולשת אחידה.מ' 9יש מגורים עם רצועה מפולשת של 
אני העברתי הערה של הצמצום של הקולונדה הוא לא בהקלה אלא שיקול דעת שמתאפשר בתוכנית, זה לא  לירון שחר:

 תוקן ולכן אין צורך לאשר את זה כהקלה, צריך לתקן זאת.
 נמחוק את זה כי זה לא הקלה.הלל הלמן: 

 נכתוב לרבות צמצום עומק הקולונדה, אני אתקן זאת. מרגריטה גלוזמן:
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 20ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שחיזוקו נדרש כנגד קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף חלקי  3קשה להריסת בניין מגורים קיים בן לאשר את הב

עם מסחר, לרבות  קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת קרקע חלקית  7הקמת בניין מגורים חדש בן  רעידות אדמה, ו
 קומות(  9יין בן יח"ד ויחידת מסחר )סה"כ בנ 46קומות מרתף עבור  3ומעל צמצום הקולונדה, 

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

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 4
ומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מ . 5

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

 רבת העצים המיועדים לשימור .צג בתכנית ולא תבוצע כל חפירה בקהגדר החדשה תיבנה בהתאם לפרט הגדר המו . 6
 2-3068ישיבה מס'  34ניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס' של ח 2רישום רמת השרות  . 7

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

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף )עבור חדר טרפו בזיקת הנאה( . 3
עתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/ה . 4

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

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

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

 ג. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 זההמרחביות לנושא 
 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 3
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים המלווה את העבודות  יגיש אישור לכך  כי אכן עבודות  . 4

 שימור העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
יח'  10ש"ח מתוכם   12,915( לפחות בערך של   4) " 10עצים בגודל  18תה ישתלו  תמורת העצים המיועדים לכרי . 5

 במגרש . שאר העצים ישתלו בשטח ציבורי על פי הנחיות אגף שפ"ע.
 

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

 
 מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת הערה: 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 25מרים החשמונאית  190גבירול  אבן

 
 

 1050חלקה:    6212 גוש:  21-1705 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון החדש  שכונה: 19/12/2021 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0496-190 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 1306.26 שטח: 202001139 בקשת מידע:
   19/07/2020 תא' מסירת מידע:

 
 ירקוני יוסף מבקש הבקשה:

 4720915, רמת השרון  54אוסישקין 
 ירקוני אליעזר 

 4720915, רמת השרון  54אוסישקין 
 

 כהן דניאל עורך הבקשה:
 6701316יפו  -, תל אביב  128בגין מנחם 

 
 רך הבקשה(תוכן הבקשה )ע"י עו

 תוספת אחרת: שימוש חורג ממחסנים למשרדים, 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסנים, שימוש מבוקש: משרדים, 
, , למקום יש כניסה נפרדת77שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10, תקופת שימוש חורג: 1-שימוש חורג בקומה מספר: 

 בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 והתקבלו התנגדויות 05/12/2021תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -ב, תל אביב 188רחוב אבן גבירול  . שחף עמי1
6203262 

 1התנגדות מס' 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

ב'. להלן עיקרי 188לבניין נשוא הבקשה בכתובת אבן גבירול  שכןבידי מר שחף עמי,  1הוגשה התנגדות מס' 
 ההתנגדות:

 זור מסחרי. .  מדובר על אזור מגורים ואין להפוך אותו לא1
זור!  ההקלה תגדיל את מצוקת החנייה ל וגם כיום קיימת מצוקת חנייה באן לאפשר ההקלה המבוקשת הואי.  אי2

ותגדיל מאוד את כמות המכוניות במקום ויהפוך את חיי התושבים במקום לבלתי נסבלים.  מדובר על פגיעה של ממש 
 באיכות החיים של הדיירים במקום.

 ל כל התשתיות המיועדות למגורים ולא למסחר. ההקלה המבוקשת תגרום לעומס רב ע.  3
לא  -.  הענות לבקשה תמנע התחדשות עירונית לעוד שנים רבות!  עסק משרד אשר ייפתח אם חלילה תתקבל הבקשה 4

 יסכימו. וימנעו בכל דרך כל אפשרות להתחדשות עירונית.
ה בפרטיות. הפגיעה באיכות החיים. ואין .  אין לאפשר ההקלה גם משום הרעש הרב שייגרם בהגדלת התנועה. הפגיע5

 לאפשר ההקלה על חשבון איכות החיים. המקום לא מיועד למשרדים ואין ליתן היתר למשרדים בבניין מגורים!
 

 התייחסות להתנגדויות: 

, התכנית הראשית החלה על המגרש, המגרש בייעוד מגורים ג' והשימושים המותרים 1363בהתאם להוראות תכנית  .1
 1963להוספת חנות בקומת העמודים וביתר משנת  1953זור זה הינם מגורים ומסחר. בנוסף לבניין היתר משנת בא

תכניות נוספות )כולל תכנית שנמצאת לפני ההפקדה( אשר להוספת חדר עבודה וארכיון במרתף. כמו כן קיימת 
  ההתנגדות נדחית. קובעות כי רחוב אבן גבירול הינו רחוב מסחרי. על כן
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הבקשה נבדקה ע"י תחנת תנועה וחניה במכון הרישוי. מאחר ואין הסדר לחניה במגרש קיבלה הבקשה הנחיה  .2
מתוכנן קו מטרו אשר מקומות חניה בתשלום לקרן חניה לאו דווקא באזור. כמו כן ברחוב אבן גבירול  0.6להסדר 

  . על כן ההתנגדות נדחית.אמור לפטור בעיות  עומסי תנועה

' למשרדים לבעלי מקצועות חופשיים אשר אינם מהווים מטרד 1וש המבוקש הינו בהתאם להוראות תכנית עהשימ .3
מ' בקומת מרתף מהווה פגיעה ממשית  77למגורים בבניין ולא נראה כי השימוש המבוקש להלן משרד בשטח 

 בתשתיות הקיימות בבניין הנדון. על כן ההתנגדות נדחית.

ונית כפופה לאחוזי ההסכמה בין בעלי הזכויות בנכס נשוא הבקשה להתחדשות עירונית. היתכנות להתחדשות עיר .4
שנים בשטח הקיים בבעלות אחד מבעלי  10אין אישור שימוש חורג במרתף ממחסנים למשרדים לתקופה של 

ויות בנכס הזכויות בנכס מונע התחדשות עירונית באם יתרת הזכויות בנכס מעוניינים בדבר.  המתנגד אינו בעל זכ
 נשוא הבקשה ועל כן לא נראית סיבה מוצדקת לטענתו. ההתנגדות נדחית.  

' למשרדים לבעלי מקצועות חופשיים אשר אינם מהווים מטרד 1השימוש המבוקש הינו בהתאם להוראות תכנית ע .5
רדת ממרווח מ' בקומת מרתף עם כניסה נפ 77למגורים בבניין ולא נראה כי השימוש המבוקש להלן משרד בשטח 

 1הצד ולא מגרעין המדרגות הראשי של הבניין מהווה פגיעה ממשית למגורים. כמו כן ככתוב בהתייחסות לסעיף 
בהתנגדות השימוש המבוקש הינו ברשימת השימושים המותרים על פי התוכנית הראשית בבניין. ובבניין היתרים 

 קודמים למסחר ועבודה. על כן ההתנגדות נדחית.

 
 
 
 
 

 (רוני רבנרחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
משרדים  2-ממחסנים ל במרכז הבנייןהמרתף שינוי ייעוד  – להיתר  אישור שימוש חורגלאשר את הבקשה ל .1

במקום כניסה קיימת  שנים מיום החלטת הועדה והסדרת כניסה למשרדים ממרווח הצד הצפוני 10לתקופה של 
  .למחסניםבהיתר 

 

 .מקומות החסרים למילוי דרישת התקן 0.64ה עבור יהשתתפות בקרן חנילאשר  .2
 

ים למסחר, מצוקת חניה, עומס על תשתיות התחדשות עירונית שכן רחוב לדחות את ההתנגדות לשינוי יעוד ממגור .3
אבן גבירול מוגדר כרחוב מסחרי ועל כן אין מדובר בשינוי ייעוד, ברחוב מתוכנן קו מטרו אשר יקל על התנועה 

היתכנות ולא נראה כי יעמיס על התשתיות,  '1השימוש המבוקש הינו בהתאם להוראות תכנית עבעתיד הקרוב, 
התחדשות עירונית כפופה לאחוזי ההסכמה בין בעלי הזכויות בנכס נשוא הבקשה להתחדשות עירונית. אין ל

שנים בשטח הקיים בבעלות אחד מבעלי הזכויות  10אישור שימוש חורג במרתף ממחסנים למשרדים לתקופה של 
ינו בעל זכויות בבניין נשוא והמתנגד א בנכס מונע התחדשות עירונית באם יתרת הזכויות בנכס מעוניינים בדבר

 .הבקשה
 
 
 
 

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

 למתן היתר:תנאים 
 .הוראות תכן הבניהעמידת הבקשה להיתר ב .1
 תשלום אגרות והיטלים .2
 

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

 .והנכסים הגובלים    
 

 תנאים לתעודת גמר
 בניה קלה מעל דלתות הכניסה למשרדים המוצע להריסה בתוכניות הבקשה.אישור פיקוח להריסת הגגון ב . 1
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 2

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

 הערות
ההיתר הינו לשימוש חורג בלבד לתקופה מוגבלת בזמן כמפורט בתוכן ההיתר ואין בו כל אישור אחר לשינויים אחרים 

 שנעשו בבניין/במגרש, אשר אינם כלולים בו.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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משרדים  2-שינוי ייעוד המרתף במרכז הבניין ממחסנים ל –הבקשה לאישור שימוש חורג להיתר   לאשר את .4

שנים מיום החלטת הועדה והסדרת כניסה למשרדים ממרווח הצד הצפוני במקום כניסה קיימת  10לתקופה של 
 בהיתר למחסנים. 

 
 התקן. מקומות החסרים למילוי דרישת 0.64לאשר השתתפות בקרן חנייה עבור  .5

 
לדחות את ההתנגדות לשינוי יעוד ממגורים למסחר, מצוקת חניה, עומס על תשתיות התחדשות עירונית שכן רחוב  .6

אבן גבירול מוגדר כרחוב מסחרי ועל כן אין מדובר בשינוי ייעוד, ברחוב מתוכנן קו מטרו אשר יקל על התנועה 
' ולא נראה כי יעמיס על התשתיות, היתכנות 1ית עבעתיד הקרוב, השימוש המבוקש הינו בהתאם להוראות תכנ

להתחדשות עירונית כפופה לאחוזי ההסכמה בין בעלי הזכויות בנכס נשוא הבקשה להתחדשות עירונית. אין 
שנים בשטח הקיים בבעלות אחד מבעלי הזכויות  10אישור שימוש חורג במרתף ממחסנים למשרדים לתקופה של 

באם יתרת הזכויות בנכס מעוניינים בדבר והמתנגד אינו בעל זכויות בבניין נשוא בנכס מונע התחדשות עירונית 
 הבקשה.

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

 
 תנאים למתן היתר:

 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. 1
 תשלום אגרות והיטלים .2
 

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

 והנכסים הגובלים.    
 
 נאים לתעודת גמרת
 ריסה בתוכניות הבקשה.אישור פיקוח להריסת הגגון בבניה קלה מעל דלתות הכניסה למשרדים המוצע לה . 1
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 2

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

 הערות
מוגבלת בזמן כמפורט בתוכן ההיתר ואין בו כל אישור אחר לשינויים אחרים ההיתר הינו לשימוש חורג בלבד לתקופה 

 שנעשו בבניין/במגרש, אשר אינם כלולים בו.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 1בארי  46ך דוד בלו

 
 

 402חלקה:    6217 גוש:  21-1745 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 26/12/2021 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0544-046 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 532 שטח: 202100844 בקשת מידע:
   24/06/2021 ירת מידע:תא' מס

 
 דרוקר אשר צבי מבקש הבקשה:

 4356922ב, רעננה 24לזר 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 שימוש המקום כיום: בהיתר משרד, 
 

ורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: דירה, שימוש מבוקש: משרד שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מג
, למקום יש כניסה 68.67שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10למקצוע חופשי בקומת קרקע, תקופת שימוש חורג: 

 נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 

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

 (רוני רבנרחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
דירה המזרחית לבעל מקצוע חופשי בממגורים למשרד בדיעבד מהיתר  לשימוש חורגלאשר את הבקשה   .1

תוקפו של פג בו יום ה)  03/09/2018מתאריך  שנים,  10מ"ר, לתקופה של  68-בשטח של כ ,קומת הקרקעב
  קומות. 4בבניין מגורים בן ( 13-0764היתר מס' 

 
שימוש חורג מהיתר מדירת מגורים לשימוש של משרד למקצוע חופשי בשטח של  כולל ההקלות הבאות:

 שנים 10מ''ר לתקופה של  68.67
 
 הנדרשים עפ"י תקן. חנייהמקומות  0.43עבור  חנייהע"י השתתפות בתשלום קרן  חנייהפתרון לאשר    .2
 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 .וראות תכן הבניהעמידת הבקשה להיתר בה. 1
 תשלום אגרות והיטלים .2
 

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

 
 הערות

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

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

 רים למשרד בעל מקצוע חופשי. עוד פעם יש שימוש חורג כזה.אישור בדיעבד לשימוש חורג מהיתר ממגו דורון ספיר:
, רשום כולל ההקלות הבאות, שימוש חורג מהיתר מדירת מגורים שימוש 1גם פה בהמשך לסעיף  שמעון ברנשטיין:

 למשרד לבעל מקצוע חופשי בשטח, אפשר למחוק את זה, כי אנחנו מאשרים את השימוש החורג. 
 נאי של שימוש חורג.למה למחוק תמלי פולישוק: 

 זה קיבל ביטוי בהחלטה זה מהות הבקשה. מרגריטה גלוזמן:
 חוות דעת. דורון ספיר: 

 
 
 

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

 
ת הבקשה לשימוש חורג בדיעבד מהיתר ממגורים למשרד לבעל מקצוע חופשי בדירה המזרחית לאשר א . 1

היום בו פג תוקפו של )  03/09/2018שנים,  מתאריך  10מ"ר, לתקופה של  68-בקומת הקרקע, בשטח של כ
 קומות.  4( בבניין מגורים בן 13-0764היתר מס' 

 
 מקומות חנייה הנדרשים עפ"י תקן. 0.43קרן חנייה עבור לאשר פתרון חנייה ע"י השתתפות בתשלום  .  2
 

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

 תנאים למתן היתר
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. 1
 תשלום אגרות והיטלים .2
 

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

 
 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 ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 5ניסים  הרב

 
 

 49חלקה:    6107 גוש:  20-0796 בקשה מספר: 
 בבלי שכונה: 16/06/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 29בניה חדשה/בניין רב קומות )מעל  סיווג: 1315-005 תיק בניין:
 מ"ר 6281 שטח: 201800483 בקשת מידע:

   09/05/2018 תא' מסירת מידע:

 
 שראל מגורים בע"מאלעד י מבקש הבקשה:

 4250407, נתניה  7גבורי ישראל 
 א.מ.ת.ש השקעות בע"מ 

 4250407, נתניה  7גבורי ישראל 
 

 פללר רחל עורך הבקשה:
 5120149, בני ברק  1בן גוריון דוד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 לרווחת הדיירים  וחניון, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: פונקציות משותפות 
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, 
 

 על הגג: חדר מכונות ומעלית, חדר מכונות מיזוג אויר, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 
 
 
 
 
 

 (חן קורלנדסקי אדר' : )ע"ילדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 
 א החלה על המגרש:1770וב שאושרה לתכנית לאשר עדכון לתכנית העיצ .1

בהתאם לכל חוות הדעת של הגורמים המקצועיים כפי שמובאים בבדיקה המרחבית לבקשה, נדרש תיקון לתכנית 
 העיצוב טרם אישור הבקשה, לנושאים הבאים:

הצללה הקטנת שטחי הזיגוג והתאמת הזיגוג לדרישות הוועדה המקומית והוספת אלמנט  -חזיתות המבנים א.
 בכל החזיתות להפחתת הסנוור תוך הצגת אישור המחלקה לבניה בת קיימא.

קומות מעל קומת  48קומות )סה"כ  4והגבהתם בעוד  4-ו 3שינוי גובה המבנים במגרשים  -גובה המבנים ב.
 כניסה(

ספח ובהתאם לנ 2016בהתאם למדיניות הוועדה המקומית בנושא חניה בתחום העיר  -עדכון תקן החניה ג.
התנועה המוצג. הנ"ל אושר ע"י בוחנת התנועה במכון הרישוי בכפוף לתיקון תכנית העיצוב, ראה חוות דעת 

  מכון הרישוי.
בבקשה  4+ מעל פני הים בהתאם לגובה מפלס הכניסה למגרש 15.60הגבהת מפלס הכניסה לבניין לגובה  ד.

 המגדלים. 2ר לצורך תכנון רחבת כניסה משותפת עבו 3המקבילה ברב ניסים 
)בכפוף  4למגרש  3הוספת מפרץ הורדת נוסעים )דרך שירות( בין מגרש  -המגרשים 2עדכון בפיתוח בין  ה.

 לאישור של אגף התנועה כתנאי למתן היתר(. 
 עדכון מפלסי פיתוח השטח סביב המגדלים לרבות הנמכת הפיתוח לחצרות אנגליות. ו.

 
הממוקם בן דרך ההלכה מדרום, נתיבי איילון ממזרח, רחוב הזוהר לאשר את המבוקש במתחם "בבלי דקל"  .2

א' שהינו בסמוך לרחוב הרב 1770לפי תכנית   3, במגרש מס' מצפון 1318ממערב ורחוב פעמוני יוסף ורחוב מס' 
 (4במגרש מס'  4להקמת מגדל מס'  3בכתובת הרב ניסים  20-0797ניסים: )מבוקשת בקשה מקבילה שמספרה 

 א ובנספח לתכנית. 1770והריסת מבנים יבילים לפי תכנית השלביות המוגדרת בתכנית  פינוי א. 
 מ' ודיפון עם עוגנים זמניים. 12-חפירה לעומק של כ ב. 
 קומות  2קומות מעל קומת כניסה ) 48, בן 3מס' מגרש ב למגוריםשלישי במתחם "בבלי דקל" הקמת המגדל ה ג. 



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

 68עמ'   20-0796  

 

קומות מרתף  3קומות מרתף ) 4לגלריה ומעל קומת קרקע( ומעל  1קומה  למע מגורים קומות 45-גג טכני ו   
 יחידות דיור. 247מלאות וקומת מרתף עליונה חלקית(, עבור  

מהמגדל הצפוני  תת קרקעי חניונים מכביש גישה פרטיכל המעבר כלי רכב ל :המלאות קומות המרתף 3ב ד.
 בין כל קומות החניון של המגדלים. בזיקת הנאה

מקומות  5מקומות חניה לנכים,  3מקומות חניה לאורחים שכוללים  49מקומות חניה לרכב פרטי , מהם  345  
ם ומתקנים מקומות חניה לאופניים, מחסנים דירתיי 247מקומות חניה לאופנועים,  50חניה לרכב נכים, 

 שטח נלווה כשטח עיקרי עבור מתחם רב תכליתי.טכניים ושירות משותפים, 
(: שטח נלווה כשטח עיקרי עבור קומת רווחה הכוללת: מבואה -1המרתף העליונה החלקית )קומה ת בקומ ה.

 משנית, מתחם ישיבה, מועדון דיירים, לאונג' עסקים וכו' וחצר אנגלית צמודה לכיוון המרווח הצפוני והמערבי
לים, כולל זיקת הנאה רחבת כיבוי אש, פיתוח שטח סביב הבניין עם נטיעות עצים, שבי פיתוח המגרש: ו.

המגרשים מכיוון רחוב  2, מפרץ הורדת נוסעים )דרך שירות( בין , מדרגות מילוט מהחניוןואופנייםלהולכי רגל 
 הרב ניסים.

 

 לאשר את ההקלות הבאות בהתאם להמלצת כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים: .3
הכניסה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה אשר  הקומות המותרות מעל קומת 44קומות נוספות מעל  4הוספת  א. 

 קומות. 16מתירות תוספת זו של קומות לבניין מעל 
-מהשטח הכולל המותר לבנייה, לצורך הגדלה של מספר יחידות הדיור המותר לפי תוכנית ב 20%תוספת של  ב. 

( לחוק התכנון 3)ב151יחידות דיור, בהתאם להוראת השעה אשר הייתה קבועה בסעיף  57, תוספת של 30%
 והבנייה ובכפוף לכתב התחייבות לקידום תב"ע לשטחים ציבוריים בתחום המגרש הנדון.

 קומות בהקלה. 4+ מ' מעל פני הים לאחר הוספת 190.40הגבהת המגדל עד לגובה אבסולוטי של  ג. 
 

 שנים בשל גודלו ומורכבותו של הפרויקט. 6-קביעת תוקפו של ההיתר ל .4
 

 ן, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:בכפוף לכל די
 

 תנאים למתן היתר
חתימה על כתב התחייבות לקידום תב"ע לשטחים הציבוריים אשר ימוקמו בתחום המגרש בהתאם לחוות דעת  . 1

 מחלקת התכנון והיחידה האסטרטגית.
 2.3.22אישור אדריכל העיר למילוי התנאים שנמסרו בתאריך  . 2
 א' ותכנית בינוי ועיצוב לתכנית זו: 1770בהתאם לתנאים להיתר לפי תכנית  . 3

רישום זיקות הנאה בטאבו כמפורט  -א. הגשת כתב התחייבות לזיקות הנאה חתום ע"י בעלי הזכות העדכניים
 א ותכנית עיצוב לתכנית זו.1770לתכנית  1בנספח 

וד של שפ"פ הוא התחייבות מבקשי ההיתר לרישום הערת אזהרה ב. תנאי להוצאת היתר במגרשים הכוללים יע
בטאבו אשר תבטיח את תחזוקת השפ"פ והמאפשרת לעיריית ת"א לבצע עבודות בשטחי השפ"פ במידה והבעלים 

 הפרטיים לא יעמדו בהתחייבויותיהם לתחזוקת השטח
 מ' מפני הים 152על  הצגת אישור מנהל התעופה האזרחית מכיוון שמבוקש מבנה בגובה העולה . 4
מתן התחייבות לעמידה בדרישות הרשות לאיכות הסביבה להפחתת המטרדים בעת עבודות חפירה, דיפון ובניית  . 5

 1דונם לפי תכנית ע' 2קומות ויותר במגרשים ששטחם עולה על  3המרתף, במקרה של חפירת מרתף 
העיצוב לנושא זה לרבות עדכון נתיב הורדת נוסעים בין  אישור אגף התנועה לתכנית מתוקנת ולפי עדכון לתכנית . 6

 .4ל 3מגרש 
 נדרשת חו"ד יועץ נגישות מכוח איזה הוראת דין נדרשת התוספת ומה היקפה -לשיפור נגישות  5%בנוגע לתוספת  . 7
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 8
 (.4402נויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שי . 9

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 10
 תשלום אגרות והיטלים. . 11
כולל ההקלה המבוקשת לתוספת קומות והגבהת  3הרב ניסים  20-0797אישור בקשה להיתר מקבילה שמספרה  . 12

 גובה אבסולוטי של המבנה.
 וגם בקומת קרקע(.  - 2ו   - 1ומות החניה לאופניים במרתפים העליונים )מפלסים   דרוש לתכנן את מק . 13

 יש להגיש תכניות מתוקנות לאחר הועדה
 תנאים בהיתר

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

 והנכסים
הכולל התייחסות לפעול בהתאם להוראות  25.9.19עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם לאישורם מיום  . 3

קומו של המגרש בתחום אתר בשל מי -וע"פ ההתניות שפורטו באישורם זה 26.8.19והנחיות רשות העתיקות מיום 
 עתיקות מוכרז.
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 ככל שתידרש הגבהה של גדר בחצרות המונמכות לטובת פרטיות ובטיחות ניתן יהיה להקים גדר חיה בלבד  . 4
 

 העברת מפה לצרכי רישום על כל שטח התכנית לעירייה. . 5
 ביצוע הפינויים בהתאם להוראות התב"ע. . 6
ם לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשי . 7

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

 ₪. 37,992תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 8
 

 ותתנאים להתחלת עבוד
 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 תותר לאחר קבלת אישור רשות התעופה האזרחית לתאום גובה והנחיות.הקמת עגורנים ומנופים בתחום התכנית  . 3
 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה. . 4
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 5

 לתחילת עבודות או מייד לאחר מכן.
 ישור פרטי הפיתוח וחומרי הגמר ע"י אגף שפ"ע ואדריכל העיר.א . 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: 
ם( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצי . 8

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

 תנאים לתעודת גמר
 ביצוע בפועל של פיתוח השטחים הפתוחים לשביעות רצון אגף שפ"ע ואדריכל העיר. . 1
בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה  . 2

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

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

 ( לחוק התכנון והבניה.3)ב151ג. לא יותרו איחודם של דירות מכוח כחלון בהתאם להוראת השעה הקבועה בסעיף 
ד. השטחים הנלווים בקומות המרתף העליונות לרבות מתחם רב תכליתי, חדרי טיפולים, מלתחות, מבואה משנית, 

 1ישיבה ועוד, ירשמו כרכוש משותף לשימוש דיירי הדירות בבניין לפי תכנית ע'מועדון דיירים, לאונג', מתחמי 
 5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 4
 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם שיינתן . 5
א ותכנית עיצוב לתכנית זו ובהתאם לכתב התחייבות 1770תכנית ל 1רישום זיקות הנאה בטאבו כמפורט בנספח  . 6

 לרישום זה שנחתם ע"י מבקשי ההיתר.
 א' ותכנית בינוי ועיצוב לתכנית זו: 1770בהתאם לתכנית  . 7

תעודת גמר לחלק או לכל המבנים בתחום התכנית, למעט המגרשים לצורכי ציבור, תינתן לאחר הבטחת אחזקת 
בהתאם לכך הצגת רישום הערת  -אחזקת השטחים עליהם נרשמה זיקת הנאה למעבר לציבורשטחי השפ"פ לרבות 

 אזהרה בטאבו להבטחת תחזוקת השפ"פ והשטחים הפתוחים בזיקות הנאה
הסמוך, יהיה מתן תוקף של תכנית בנין עיר בהתאם לחוות דעת מחלקת  4ובמגרש  3תנאי לתעודת גמר במגרש  . 8

 הציבורי.התכנון, להוספת השימוש 
 תנאי אגף הנכסים והסדרי קרקע: . 9

 .28/05/2014(פינוי כל השטחים בהתאם לתב"ע, והסכם הפינוי ופסק הדין לפינויים מיום 1
 (רישום סופי בטאבו, והעברת השטחים הציבוריים ע"ש עיריית ת"א כשהם פנויים מכל חפץ ואדם2

 הצגת רישום לאיחוד וחלוקה אצל רשם המקרקעין . . 10
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 11

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  99קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 12
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 : תיאור הדיון
 
 

יחידות דיור ומספר הקלות בגובה,  247. מבקשים 4-ו 3, שני מגדלים במגרש מדובר במתחם בבלי דקל חן קורלנדסקי:
מספר יחידות דיור והגבהה אבסולוטית של המבנה. במהלך הדרך ערכנו המון דיונים עם כל הגורמים המקצועיים 

כל דיון  והובהר כי מכיוון שהבקשה לא תואמת במלואה לתוכנית העיצוב המאושרת החלה על המגרש צריך לבצע קודם
בחוות הדעת, סעיפים קטנים א' עד ו'. עורך הבקשה יציג  1בתוכנית העיצוב כפי שכתוב בחוות מהנדס הוועדה, בסעיף 

את כל הסעיפים לעדכון תכנית העיצוב מדובר על שינויים בחזיתות המבנה בגובה, עדכון תקן חנייה, הגבהת מפלס 
 . לאחר מכן יהיה דיון בבקשה.הכניסה של אחד המגדלים ועדכונים שונים בפיתוח

אפתח ואומר שתוכנית העיצוב הזו עברה דיונים במשך כשנתיים עם הצוות המקצועי ואנחנו מגיעים לכאן אבנר אקרמן: 
בבלי, הרב שלמה גורן, דרך נמיר, ניתן לראות מקו תוואי 4-ו 3עם הסכמות. תוכנית הבינוי המקורית, מדובר מגרשים 

M1 300 מגרשים, ניתן לראות כי בתוך המגרשים  2א'  1770מיר פנקס, על פי התכנית המאושרת תא מ' מהתחנה של נ
ישנם שטחים פרטיים פתוחים שמצטרפים לפארק השכונתי המרכזי שנמצא כאן, נכון להיום בנויים כבר מגרש אחד. 

מנת להפחית את הסינוור  הנושא הראשון שאנחנו מדברים עליו הוא שינוי בחזיתות במובן של הקטנת שטחי הזיווג על
לקראת אכלוס.  2-מאוכלס, ה 1בנויים כבר,  2ואת  אפקט החממה במגדל, התוכנית המקורית מדברת על מבנים כאלו, 

החזיתות, כל חזית מקבלת טיפול מעט  4-מה שאנחנו מציעים זה להביא איזושהי מעטפת יותר עשירה בחלק החיצוני ב
דה, בחזית הדרום מזרחית את הגריד הגדול, בשדות הפנימיים יש שוני בין זה הולך שונה,  יש פה כמה רמות של קנה מי

 כמו לוח שחמט כזה.
 מה אחוז הכיתום. אופירה יוחנן וולק:

מבחינת הכיתום, אפשר לראות על פי הבדיקות שנעשו מבחינת האפקט שיוצר על הבניין,  20-ל 15בין  אבנר אקרמן:
ליטה מייצר הצללות וגם זוויות שהשמש לא ממש משפיעה בוודאי ביחס לחזית שהיא בגלל הב 50%אנחנו מורידים מעל 

. הנושא 14%שטוחה כפי שמופיעה בבניין המקורי, אנחנו נתבקשנו להגיע עם רפלקטיביות של הזיווג עם הפחתה של 
יעבוד בצמדים,  השני שמטפלים בשינוי התוכנית, זה נושא הגובה, הגענו להסכמות עם הצוות המקצועי, כל המתחם

קומות מבחינת  4-יחידות דיור ו 57קומות, כתוספת שבס כחלון, בסופו של דבר יש פה תוספת של  4עולה לתוספת של 
מקומות חנייה תת קרקעי ליחידת דיור, כעת  2הגובה. מעדכנים את תקן החנייה, בתוכנית העיצוב המקורית שדיברו על 

מ"ר. צריך לדאוג שהרכבת הקלה תתחיל  120"ר וחנייה ושליש לדירות מעל מ 120מדברים על חנייה אחת לדירות עד 
לעבוד מהר. נושא הרביעי שאנחנו מדברים עליו, תוספת מפרץ חנייה. זה לא בדיוק מפרץ, זה להורדת נוסעים, אנחנו 

ים הללו, עד שכל הבניינ 2מגביהים מעט כדי להגיע לגובה של מפלס שווה של שתי קומות הקרקע שני מפלסי הכניסה של 
מערכת התנועה, הכניסה מצד הצפוני והצד הצפון מזרחי, מתוכננת עוד אחת מהכניסה מהצד המערבי, אנחנו חושבים 

, אין 3שיש מקום לייצר את הסובה? הזאת שתגיע קרוב כמה שיותר לכניסות, מסומנת רחבה של כיבוי אש לבניין מספר 
 קט ולא מעבר לכך. פה חנייה, אנחנו רואים בזה שירות לפרוי

 תציין בבקשה מהן עיקרי השינויים המבוקשים.הלל הלמן: 
אחד, שינוי של חזיתות להקטין סינוור ואפקט החממה, שניים, תוספת של גובה בעקבות תוספת יחידות  אבנר אקרמן:

הבניינים, מתאימים דיור, שלוש, הקטנה של תקן החנייה על פי המדיניות העכשווית, ארבע, הגבהה של המפלס בין שני 
 אופ לתת שירות טוב יותר לדיירים.-אותם למפלס כניסה אחיד ומייצרים דרופ

 תוכנית העיצוב מאושרת, אנחנו נדון מיד בבקשות עצמן. דורון ספיר:
 .50%-כל הכבוד על הבקשה להוריד את כמות הסינוור באופירה יוחנן וולק: 

יל כבר כמה שנים. היום כל בקשת מגדלים נבחנת בעיניים האלה, איך זה משהו שמשרד אדריכל העיר מובאודי כרמלי: 
 מפחיתים סינוור.

 הנושא של רוח גם נבדק? מלי פולישוק:
בוודאי, זה תמיד נעשה. בכל תב"ע כזאת יש נספח סביבתי עם מנהרות רוח והצללה, ויש היום פתרונות אודי כרמלי: 

מערבולות רוח. זה מקל על תחושת הנוחות של מי שנמצא בקומת לסינוור המאפשרים הקלה בהצטברות הרוח, פחות 
 הקרקע.

 .3-ו 5נעבור לדון בבקשות עצמן, הרב ניסים  דורון ספיר:
 היה צוות התנגדויות לבקשה. אופירה יוחנן וולק:

ם שמענו את הגורמים המקצועיים, עיקר ההתנגדויות היו על היבטים תנועתיים, היבטים של שטחי חן קורלנדסקי:
ציבוריים וקיבלנו את התייחסות הגורמים המקצועיים. התייחסות לעומסי התנועה באזור, הפחתת תקני חנייה, 

מאושרים פחות חניות למגדלים אפילו עם ההקלות. ולכן זה לא ממש משפיע התוספת של יחידות הדיור עבור כל מגדל. 
 לגבי השטחים הציבוריים תסביר יעל נויפלד. 
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דברים: אחד, דרשנו  2יחידות דיור. אנחנו עשינו פה  57בקשות, שכל בקשה מוסיפה  2-ול מדובר בבגד יעל נויפלד:
יחידות דיור הראשונות   25-מטר ל 150-תוספת שטחי ציבור בהתאם לסטנדרט עירוני שנקבע אז בימי שבס כחלון של כ

. זה  כולל בתוכו גם הקלות שאושרו מ"ר למבנה ציבורי עצמאי 1170-המגרשים מתווספים כ 2-וכן הלאה, סך הכל ב
בעבר במגדל סומייל. המבנה ישמש לתושבי השכונה וככל הנראה יכלול מוסד לגיל הרך, מעונות יום וגנים. במסגרת 

צוות ההתנגדויות ערכנו חוות דעת פרוגרמטית מלאה כמו שאנחנו עורכים לתוכניות בניין עיר ובדקנו את מצאי שטחי 
יחידות הדיור הנוספות הולכות להעמיס על השכונה. השכונה תוכל לשאת את תוספת יחידות הציבור בשכונה וכמה 

 2.5תושבים, גודל משק בית הוא  9800 -יחידות דיור על פי נתוני ארנונה, כ 4000הדיור המבוקשות. בשכונת בבלי יש כ
יחידות דיור. במסגרת התוכנית ניתנה  1150. תוכנית בבלי דקל כולל ההקלות,  צפויה להוסיף 1.9וגודל שנתון חינוך הוא 

יחידות דיור עלולות להשפיע על  114הקצאה לשטחים ציבוריים כדי לשאת את תוספת  יחידות הדיור. בדקנו איך 
משתמשים, בתי ספר יסודיים ועל  15-משתמשים, גן ילדים כ 8-השכונה. יש פה פירוט לפי שירותים: מעון יום כ

שתמשים, בדקנו גם את מה המצב בבית ספר בבלי, הוא לא מלא לא בפול קפסטי בנוסף מגיעים מ 22-ל 16יסודיים, בין 
בתי ספר נוספים, אחד בהנרייטה סולד, והשני בכיכר  2שאינם מהשכונה. ברובע צפויים להיבנות  4תלמידים מרובע 

ם. יש בשכונה מרכז קהילתי,  תחנת המדינה. בתי ספר על יסודיים מקבלים מענה כלל איזורי. גם שם יהיו פתרונות שוני
יחידות דיור. כמובן שככל שהשכונה תזכה לתוספת יחידות  114טיפת חלב, מועדון נוער.  אנחנו לא רואים בעייה להוסיף 

 דיור בתוכניות בנין עיר, כל תוכנית תידרש לתת מענה נוסף לשטחי ציבור בהתאם.
והשנייה ללא התנגדויות. הן הגיעו ביחד לוועדה. יש תנאי ששני הגיעו שתי בקשות. אחת עם התנגדויות הלל הלמן: 

המגדלים יהיו באותו גובה. בבקשות האלה יש תנאי שמתנה את קבלת ההיתר ששתיהן תלויות אחת בשנייה. נעשתה 
פנייה ע"י חג'ג' להסיר את התנאי, מדוע אחרי שהוועדה מאשרת את ההקלות, להמשיך את ההתניה. בדקתי את הנושא, 
הסיבה לכך הייתה כדי לוודא שאם יוגש ערר, לא נהיה במצב של מגדל אחד גבוה ומגדל נמוך. הדבר הכי טוב כדי ללכת 

לקראת ההתניה, לומר שככל שתהיה וודאות תכנונית שההקלות האלה יעברו את כל התהליך, ניתן יהיה להסיר את 
 התנאי הזה.

 ה השנייה בלי? מוזראיך קורה שבקשה עם התנגדות והבקשמלי פולישוק: 
 קורה, יתכן שהיזם עשה יותר מאמצים להסיר את ההתנגדויות.  הלל הלמן:

אני רוצה להוסיף משהו חשוב, שהתנאי לאישור ההקלות של שבס כחלון, הינו קידום תב"ע לשטחים חן קורלנדסקי: 
 .ציבוריים ורשמנו את זה כתנאי למתן תעודת גמר, לקדם תוכנית שתהיה לה מתן תוקף

, בשתי הבקשות, במקום אישור הבקשה יהיה רשום החלטה 12מדובר בתנאים למתן היתר בסעיף  הראלה אברהם אוזן:
 סופית.

 בעצם אתם פוגעים באלה שאין להם התנגדות. מלי פולישוק:
באים לקראתם. שני המגדלים נמצאים אחד ליד השני, יש להם עקרונות פיתוח משותפים תחת אותה  אודי כרמלי:

וכנית עיצוב. לא רוצים ליצור מצב שבו יצא בסוף שכל אחד יהיה צודק. הדרישה העקרונית התכנונית, זה לבא ת
 לקראתם, ברגע שיש החלטה סופית, שהנושא ברור, כל אחד יכול להמשיך בדרכו.

 ר.אני לא כל כך מבינה, אם יש מתנגדים שיגישו ערר זה מעקב את אלה שלא הגישו ועדת ער מלי פולישוק:
נכון, אבל אנחנו כן מאפשרים. במידה שלא יגישו ערר, כדי לשחרר אותם. לפעמים עררים מתקבלים,  אודי כרמלי:

 ולפעמים ועדת הערר חושבת אחרת מאיתנו.
אפשר גם שאחד לא יכרוך את השני, אבל אם הם רואים שבקשה מסוימת נתקעת בערר וועדת הערר לא מאיר אלואיל: 

 נחזיר לדיון את הבקשה שלא אושרה. מאשרת את הגובה הזה,
הבעייה בהוצאת היתר ותשלום אגרות, אני לא עושה לו טוב, אני עושה לו רע, בסוף החלטה הראלה אברהם אוזן: 

מאגרות הבנייה הוא לא יקבל בחזרה, אנחנו  50%הסופית של ועדת ערר יכולה להיות שאין לו את ההקלה לקומות, 
 סתם ניכנס לסחרור.

 המגדלים האלה יהיו באותו הגובה. 2האמירה התכנונית ש :הלל הלמן
 לא הבנתי מה ההמלצה של הצוות המקצועי. אופירה יוחנן וולק:

בתנאים למתן היתר בשתי הבקשות בנוסח שנמצא בפניכם, כתוב אישור  12אני מדברת על סעיף  הראלה אברהם אוזן:
גבהת גובה אבסולוטי של המבנה. מה שמטריד אותנו בקשה להיתר מקבילה שמספרה ככה וככה בתוספת קומות וה

בהיבט התכנוני שיכול להיווצר מצב תיאורטי שהחלטה, שבבקשה אחת שאין לה התנגדויות לא יוגש ערר לועדת ערר, 
ובבקשה השנייה המתנגדים יגישו ערר לועדת הערר. בנקודת זמן הזו, אם יוגש ערר לפי החוק ההחלטה של הועדה 

א החלטה סופית, והחלטה של ועדת הערר תבוא בנעלי הוועדה המקומית, אין לנו מושג מה תחליט המקומית היא ל
ועדת הערר, אם ועדת הערר תקבל את הערר ותחליט שאין מקום להוסיף את הקומות בהקלה, יווצר מצב שיהיה מגדל 

הצעה למחוק את המילה אישור אחד גבוה ומגדל אחד יהיה נמוך וזה תכנונית לא מקובל על הצוות התכנוני ולכן ה
 בקשה ולכתוב במקום זה החלטה סופית.

 לאחר החלטת ועדת הערר בהנחה שתהיה, רק אז הם יקבלו היתר להיפרד. אופירה יוחנן וולק:
 אם הנושא של הגובה הוא קריטי לצוות המקצועי, זה יותר חשוב מאשר עיכוב של עוד שנה.מלי פולישוק: 

כן, יש עיצוב עירוני ואנחנו שומרים על איך נראה פרויקט, וחלק של העלאת של גובה המגדל, התשובה היא  אודי כרמלי:
 הדבר יקבל משמעות אורבנית זהה. מקצועית אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון לעשות. 

, זה יהיו יותר נמוכים, אבל גם הם בודקים אפשרויות לתוספת, הם עומדים לא בשורה אחת 6-ו 5מגדל  לריסה קופמן:
 .2, 2מקבצים של 
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אם אכן יוגש ערר, סביר להניח שלבקשה שלגביה לא הוגש ערר היזמים ירצו להצטרף לערר הראלה אברהם אוזן: 
 כמשיבים כדי להציג גם את הנושא הזה מבחינתם, בפני ועדת הערר ינוהל ערר מלא לגבי שני המגדלים.

לגבי הנושא של מפרץ הורדה והעלאה, לא קיבלנו תוכנית תנועה : לגבי ההתנגדויות דיברנו בדיון הפנימי, אירית לבהר
 לאישור, קיבלנו רק תוכנית פיתוח, נדרש להביא תוכנית תנועה.

 כתבתי את זה בהחלטת הוועדה, תנאי לאישור המפרץ הזה, זה אישור של אגף התנועה. חן קורלנדסקי: 
ן שנעשה על ידי הצוות המקצועי ומאשרים את אנחנו מאמצים את חוות הדעת, מתקנים את התיקודורון ספיר: 

 הבקשות, פה אחד. 
 
 
 
 
 

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

 
 א החלה על המגרש:1770לאשר עדכון לתכנית העיצוב שאושרה לתכנית  .1

בהתאם לכל חוות הדעת של הגורמים המקצועיים כפי שמובאים בבדיקה המרחבית לבקשה, נדרש תיקון לתכנית 
 העיצוב טרם אישור הבקשה, לנושאים הבאים:

ג לדרישות הוועדה המקומית והוספת אלמנט הצללה הקטנת שטחי הזיגוג והתאמת הזיגו -חזיתות המבנים א.
 בכל החזיתות להפחתת הסנוור תוך הצגת אישור המחלקה לבניה בת קיימא.

קומות מעל קומת  48קומות )סה"כ  4והגבהתם בעוד  4-ו 3שינוי גובה המבנים במגרשים  -גובה המבנים ב.
 כניסה(

ובהתאם לנספח  2016ת בנושא חניה בתחום העיר בהתאם למדיניות הוועדה המקומי -עדכון תקן החניה ג.
התנועה המוצג. הנ"ל אושר ע"י בוחנת התנועה במכון הרישוי בכפוף לתיקון תכנית העיצוב, ראה חוות דעת 

  מכון הרישוי.
בבקשה  4+ מעל פני הים בהתאם לגובה מפלס הכניסה למגרש 15.60הגבהת מפלס הכניסה לבניין לגובה  ד.

 המגדלים. 2לצורך תכנון רחבת כניסה משותפת עבור  3ים המקבילה ברב ניס
)בכפוף  4למגרש  3הוספת מפרץ הורדת נוסעים )דרך שירות( בין מגרש  -המגרשים 2עדכון בפיתוח בין  ה.

 לאישור של אגף התנועה כתנאי למתן היתר(. 
 .עדכון מפלסי פיתוח השטח סביב המגדלים לרבות הנמכת הפיתוח לחצרות אנגליות ו.

 
הממוקם בן דרך ההלכה מדרום, נתיבי איילון ממזרח, רחוב הזוהר לאשר את המבוקש במתחם "בבלי דקל"  .2

א' שהינו בסמוך לרחוב הרב 1770לפי תכנית   3, במגרש מס' מצפון 1318ממערב ורחוב פעמוני יוסף ורחוב מס' 
 (4במגרש מס'  4הקמת מגדל מס' ל 3בכתובת הרב ניסים  20-0797ניסים: )מבוקשת בקשה מקבילה שמספרה 

 א ובנספח לתכנית. 1770פינוי והריסת מבנים יבילים לפי תכנית השלביות המוגדרת בתכנית  א. 
 מ' ודיפון עם עוגנים זמניים. 12-חפירה לעומק של כ ב. 
 קומות  2קומות מעל קומת כניסה ) 48, בן 3מס' מגרש ב למגוריםשלישי במתחם "בבלי דקל" הקמת המגדל ה ג. 

קומות מרתף  3קומות מרתף ) 4לגלריה ומעל קומת קרקע( ומעל  1קומה  מעל מגורים קומות 45-גג טכני ו   
 יחידות דיור. 247מלאות וקומת מרתף עליונה חלקית(, עבור  

מהמגדל הצפוני  תת קרקעי חניונים מכביש גישה פרטיכל המעבר כלי רכב ל :המלאות קומות המרתף 3ב ד.
 בין כל קומות החניון של המגדלים. אהבזיקת הנ

מקומות  5מקומות חניה לנכים,  3מקומות חניה לאורחים שכוללים  49מקומות חניה לרכב פרטי , מהם  345  
ם ומתקנים מקומות חניה לאופניים, מחסנים דירתיי 247מקומות חניה לאופנועים,  50חניה לרכב נכים, 

 טח עיקרי עבור מתחם רב תכליתי.שטח נלווה כשטכניים ושירות משותפים, 
(: שטח נלווה כשטח עיקרי עבור קומת רווחה הכוללת: מבואה -1המרתף העליונה החלקית )קומה בקומת  ה.

 משנית, מתחם ישיבה, מועדון דיירים, לאונג' עסקים וכו' וחצר אנגלית צמודה לכיוון המרווח הצפוני והמערבי
ח שטח סביב הבניין עם נטיעות עצים, שבילים, כולל זיקת הנאה רחבת כיבוי אש, פיתו פיתוח המגרש: ו.

המגרשים מכיוון רחוב  2, מפרץ הורדת נוסעים )דרך שירות( בין , מדרגות מילוט מהחניוןואופנייםלהולכי רגל 
 הרב ניסים.

 

 לאשר את ההקלות הבאות בהתאם להמלצת כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים: .3
הקומות המותרות מעל קומת הכניסה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה אשר  44נוספות מעל קומות  4הוספת  א. 

 קומות. 16מתירות תוספת זו של קומות לבניין מעל 
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-מהשטח הכולל המותר לבנייה, לצורך הגדלה של מספר יחידות הדיור המותר לפי תוכנית ב 20%תוספת של  ב. 
( לחוק התכנון 3)ב151וראת השעה אשר הייתה קבועה בסעיף יחידות דיור, בהתאם לה 57, תוספת של 30%

 והבנייה ובכפוף לכתב התחייבות לקידום תב"ע לשטחים ציבוריים בתחום המגרש הנדון.
 קומות בהקלה. 4+ מ' מעל פני הים לאחר הוספת 190.40הגבהת המגדל עד לגובה אבסולוטי של  ג. 

 

 ו ומורכבותו של הפרויקט.שנים בשל גודל 6-קביעת תוקפו של ההיתר ל .4
 

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

 תנאים למתן היתר
חתימה על כתב התחייבות לקידום תב"ע לשטחים הציבוריים אשר ימוקמו בתחום המגרש בהתאם לחוות דעת  . 1

 מחלקת התכנון והיחידה האסטרטגית.
 2.3.22נאים שנמסרו בתאריך אישור אדריכל העיר למילוי הת . 2
 א' ותכנית בינוי ועיצוב לתכנית זו: 1770בהתאם לתנאים להיתר לפי תכנית  . 3

רישום זיקות הנאה בטאבו כמפורט  -א. הגשת כתב התחייבות לזיקות הנאה חתום ע"י בעלי הזכות העדכניים
 א ותכנית עיצוב לתכנית זו.1770לתכנית  1בנספח 

במגרשים הכוללים יעוד של שפ"פ הוא התחייבות מבקשי ההיתר לרישום הערת אזהרה  ב. תנאי להוצאת היתר
בטאבו אשר תבטיח את תחזוקת השפ"פ והמאפשרת לעיריית ת"א לבצע עבודות בשטחי השפ"פ במידה והבעלים 

 הפרטיים לא יעמדו בהתחייבויותיהם לתחזוקת השטח
 מ' מפני הים 152קש מבנה בגובה העולה על הצגת אישור מנהל התעופה האזרחית מכיוון שמבו . 4
מתן התחייבות לעמידה בדרישות הרשות לאיכות הסביבה להפחתת המטרדים בעת עבודות חפירה, דיפון ובניית  . 5

 1דונם לפי תכנית ע' 2קומות ויותר במגרשים ששטחם עולה על  3המרתף, במקרה של חפירת מרתף 
ת ולפי עדכון לתכנית העיצוב לנושא זה לרבות עדכון נתיב הורדת נוסעים בין אישור אגף התנועה לתכנית מתוקנ . 6

 .4ל 3מגרש 
 נדרשת חו"ד יועץ נגישות מכוח איזה הוראת דין נדרשת התוספת ומה היקפה -לשיפור נגישות  5%בנוגע לתוספת  . 7
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 8
 (.4402עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  הצגת טופס הצהרת . 9

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 10
 תשלום אגרות והיטלים. . 11
כולל ההקלה המבוקשת לתוספת  3הרב ניסים  20-0797החלטה סופית בנוגע לבקשה להיתר מקבילה שמספרה  . 12

 של המבנה.קומות והגבהת גובה אבסולוטי 
 וגם בקומת קרקע(.  - 2ו   - 1דרוש לתכנן את מקומות החניה לאופניים במרתפים העליונים )מפלסים    . 13

 יש להגיש תכניות מתוקנות לאחר הועדה
 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
הכולל התייחסות לפעול בהתאם להוראות  25.9.19עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם לאישורם מיום  . 3

בשל מיקומו של המגרש בתחום אתר  -באישורם זה וע"פ ההתניות שפורטו 26.8.19והנחיות רשות העתיקות מיום 
 עתיקות מוכרז.

 ככל שתידרש הגבהה של גדר בחצרות המונמכות לטובת פרטיות ובטיחות ניתן יהיה להקים גדר חיה בלבד  . 4
 

 העברת מפה לצרכי רישום על כל שטח התכנית לעירייה. . 5
 ביצוע הפינויים בהתאם להוראות התב"ע. . 6
ול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דיל . 7

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

 ₪. 37,992תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 כנית תותר לאחר קבלת אישור רשות התעופה האזרחית לתאום גובה והנחיות.הקמת עגורנים ומנופים בתחום הת . 3
 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה. . 4
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 5
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 לתחילת עבודות או מייד לאחר מכן.
 אישור פרטי הפיתוח וחומרי הגמר ע"י אגף שפ"ע ואדריכל העיר. . 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: 
העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת . 8

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

 תנאים לתעודת גמר
 ביצוע בפועל של פיתוח השטחים הפתוחים לשביעות רצון אגף שפ"ע ואדריכל העיר. . 1
ור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמ . 2

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

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

 ( לחוק התכנון והבניה.3)ב151ג. לא יותרו איחודם של דירות מכוח כחלון בהתאם להוראת השעה הקבועה בסעיף 
ד. השטחים הנלווים בקומות המרתף העליונות לרבות מתחם רב תכליתי, חדרי טיפולים, מלתחות, מבואה משנית, 

 1ד, ירשמו כרכוש משותף לשימוש דיירי הדירות בבניין לפי תכנית ע'מועדון דיירים, לאונג', מתחמי ישיבה ועו
 5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 4
 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם שיינתן . 5
א ותכנית עיצוב לתכנית זו ובהתאם לכתב התחייבות 1770לתכנית  1רישום זיקות הנאה בטאבו כמפורט בנספח  . 6

 לרישום זה שנחתם ע"י מבקשי ההיתר.
 א' ותכנית בינוי ועיצוב לתכנית זו: 1770בהתאם לתכנית  . 7

תעודת גמר לחלק או לכל המבנים בתחום התכנית, למעט המגרשים לצורכי ציבור, תינתן לאחר הבטחת אחזקת 
בהתאם לכך הצגת רישום הערת  -חים עליהם נרשמה זיקת הנאה למעבר לציבורשטחי השפ"פ לרבות אחזקת השט

 אזהרה בטאבו להבטחת תחזוקת השפ"פ והשטחים הפתוחים בזיקות הנאה
הסמוך, יהיה מתן תוקף של תכנית בנין עיר בהתאם לחוות דעת מחלקת  4ובמגרש  3תנאי לתעודת גמר במגרש  . 8

 התכנון, להוספת השימוש הציבורי.
 תנאי אגף הנכסים והסדרי קרקע: . 9

 .28/05/2014(פינוי כל השטחים בהתאם לתב"ע, והסכם הפינוי ופסק הדין לפינויים מיום 1
 (רישום סופי בטאבו, והעברת השטחים הציבוריים ע"ש עיריית ת"א כשהם פנויים מכל חפץ ואדם2

 הצגת רישום לאיחוד וחלוקה אצל רשם המקרקעין . . 10
רונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אג . 11

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  99קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 12
 

 ת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטהערה: 

 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 
 3ניסים  הרב

 
 

 476חלקה:    6107 גוש:  20-0797 בקשה מספר: 
 בבלי שכונה: 16/06/2020 תאריך בקשה:

 קומות 20בניה חדשה/מגדל מגורים מעל  סיווג: 1315-003 תיק בניין:
 מ"ר 8202 שטח: 201901147 בקשת מידע:

   28/07/2019 תא' מסירת מידע:

 
 רי בניה ופיתוח בע"מי.ח.דימ מבקש הבקשה:

 8777222, נתיבות  1שד ירושלים 
 

 פללר רחל עורך הבקשה:
 5120149, בני ברק  1בן גוריון דוד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 יח"ד 252קומות מגורים ,ובהן  45.0הקמת מבנה חדש הכולל: מרתפים ,
 ייריםהמרתפים כוללים: מחסן,חדרי עזר,שימושים לרווחת הד

 קומת קרקע הכוללת: אולם כניסה
 על הגג: קולטי שמש,חדר מדרגות כללי,חדר מכונות מעלית,חדר מכונות מזוג אוויר,פרגולה

 בחצר: גינה,שטחים מרוצפים
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים שם+ כתובת

 –נציגות הבית המשותף  .1
 , ת"א9רחוב הרב ניסים 

 –באמצעות ענת לוי עו"ד 
 , ת"א6רחוב ולנברג ראול 

 5התנגדות זו הוגשה ביחד עם התנגדות לבקשה המקבילה ברחוב הרב ניסים 
 במסגרתה נתבקשו הקלות זהות.  20-0796שמספרה 

 הבקשות. 2הוסרה ההתנגדות עבור  16.12.2020יחד עם זאת, במכתב מיום  
 

רחוב הרב  –חדד חנן עו"ד .2
 , ת"א9 ניסים

 5התנגדות זו הוגשה ביחד עם התנגדות לבקשה מקבילה ברחוב הרב ניסים 
 במסגרתה נתבקשו הקלות זהות.   20-0796 שמספרה

 הבקשות. 2הוסרה ההתנגדות עבור   25.1.21יחד עם זאת, במכתב מיום  

רחוב  –אברהם אשנר אתי  .3
 , ת"א15סנהדרין 

רחוב  –אשכנזי איריס 
 , ת"א5עוזיאל 

רחוב בבלי  –ראון יואב ב
 , ת"א33

, 7רחוב עוזיאל  –גל דנה 
 ת"א

רחוב  –גלקין כץ נטע 
 , ת"א9ירושלמי 

רחוב הזוהר  –דבש יוסף 
 , ת"א45

רחוב  –הנדלר נעמי 
 א', ת"א10פעמוני יוסף 

רחוב  –הרשקוביץ דור 
 , ת"א13בבלי 

 –ויסמן בורביע שרון 
 , ת"א9רחוב זמר חנה 

רחוב  –חתשואל שני 

הגישו התנגדויות נפרדות  לעילאשר שמותיהם מנויים   3קבוצת המתנגדים מספר 
 זהה ולהלן עיקרי התנגדותם אשר ניתנת כמכלול אחד:אך נוסחם 

 
 עיקרי הנימוקים:

  בבלי הינה שכונה צפופה הסובלת ממחסור בשטחי ציבור ומבעיות תנועה
כיתות בשל כמות הילדים  36קשות. כבר היום פועל בה ביה"ס יסודי בן 

 בשכונה. 

  תוספת  מטר. מבקשים לבחון את 32תוספת משמעותית לגובה הבניין של
הגובה בהיבט הסביבתי לעניין ההצללה והרוחות הנוצרות מהפרויקט, מול 

 המבנים הקיימים והעתידים להיבנות.

 יח"ד  162-יח"ד המותנות במימוש פעולות פיתוח, בנוסף ל 28תוספת -הקלה
המותרות ע"פ התכנית הראשית. לפיכך, ככל שמבוקשת הקלה, יש לבחון 

שהתירה התכנית שכן לא ברור מה דין  ריחידות דיו 162אותה מתוך 
 התוספת. אותו עיקרון יש להחיל על תוספת השטחים המבוקשת.

  ההקלה פורסמה שלא כחוק היות ולא הוצגו מסמכים סרוקים ולא ניתן היה
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 נימוקים שם+ כתובת

 , ת"א10מוני יוסף פע
רחוב  –יפה ישי 

 , ת"א26קוסובסקי 
ירקוני אפל לירון, רחוב 

 , ת"א45הזוהר 
רחוב הזוהר  –כהן מיכל 

 , ת"א34
רחוב  –לזר אורי 

 קוסובסקי, ת"א
רחוב  –מקמל אילה 

 , ת"א6המשנה 
רחוב הזוהר  –נחמני יפעת 

 , ת"א30
רחוב בן סירא  –עזר ירון 

 , ת"א9
, 24בלי רחוב ב –פלג רון 

 ת"א
 –פרלמוטר עזר הילה 

 , ת"א9רחוב בן סירא 
רחוב  –פרש מפה תומר 

 , ת"א44קוסובסקי 
רחוב זמר  –קורן יוסף 

 , ת"א15חנה 
רחוב זמר  –רימר אפרת 

 , ת"א1חנה 
רחוב בבלי  –רקח שירלי 

 , ת"א24
רחוב  –שורצברג ריקי 

 , ת"א18הזוהר 
רחוב  –שימקביץ אייל 

 , ת"א10פעמוני יוסף 
רחוב  –שימקביץ ירין 

 , ת"א10פעמוני יוסף 
רחוב הזוהר  –שפר שרון 

 , ת"א12
רחוב  –זילברשטיין הילה 

 , ת"א4עוזיאל 
רחוב הזוהר  –פלוט תומר 

 , ת"א35
רחוב  –גולצ'ר עזר שרון 

 , ת"א1זמר חנה 

 לעיין בבקשה ולהבין את נפח הבניה המבוקש.

 .לאפשר הגשת התנגדות גם באופן לא מקוון בשביל אזרחים מבוגרים 

 

רחוב הזוהר  –אלתגר גיא  .4
 , ת"א39

 עיקרי הנימוקים:

הגדלת כמות יח"ד היא לא הגיונית עבור השכונה, בהתחשב במצוקת כיתות 
הלימוד הקיימת כבר כיום, השטחים הציבוריים, עומס המכוניות, רוחות וחסימת 

 שמש, שינוי קהילתי שצפוי ועוד.

רחוב  –בן שך תמר  .5
 , ת"א26קוסובסקי 

 קרי הנימוקים:עי

ישנה מצוקת בכיתות הלימוד הקיימת כבר כיום, ולכן ביה"ס שבשכונה לא יוכל 
 להכיל את כל הילדים.

רחוב  –גזית מחט ענת  .6
 , ת"א4פעמוני יוסף 

 עיקרי הנימוקים:

התנועה בשכונה תעשה קשה יותר לאחר בניית שני המגדלים המבוקשים כולל 
 ישפיע וישנה את אופייה של השכונה.תוספת הקומות המבוקשת. דבר זה 
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 נימוקים שם+ כתובת

רחוב  –גלעדי בתיה  .7
 , ת"א26קוסובסקי 

 עיקרי הנימוקים:

התנועה בשכונה תעשה עמוסה מאוד בכלי רכב ואנשים, ותשנה לחלוטין את אופי 
 השכונה.

רחוב  –דיסקין לורה  .8
 , ת"א8עוזיאל 

 

 עיקרי הנימוקים:

לוסייה בשכונה ולכן כל עוד אין פיתוח התשתיות לא תואם ליחס גידול האוכ
 התייחסות לתשתיות באופן ניכר, קיימת ההתנגדות להיתר.

רחוב  –הרשקוביץ לידיה  .9
 , ת"א4תוספתא 

 עיקרי הנימוקים:

 היעדר תשתיות לקליטת תושבים נוספים, עומסי תנועה כבדים, גידול בצפיפות.

רחוב בבלי  –חיריק בועזי  .10
 , ת"א8

 

 ם:עיקרי הנימוקי

עומס עתידי שאמור להשפיע על דרכי הגישה לשכונת בבלי והחוצה ממנה, 
 ומסכנת את ילדי השכונה עם תנועה ערה של מכוניות.

רחוב בבלי  –טלמון אורנה  .11
 , ת"א9

 עיקרי הנימוקים:

 מיקום הבניין חוסם את האוויר ומוסיף לזיהום 

 הגדלת הצפיפות בכבישים בשכונה 

 ם קהילתיים כמו: ביה"ס, גנים, סופר וכו'עומס על שירותי 

 רעש שנמשך שנים ומהווה מטרד 

רחוב בבלי  –כורך ליאת  .12
 , ת"א10

 עיקרי הנימוקים:

מצוקת תנועה בשכונה ישנו קושי לצאת ולהיכנס מהחניה של הבניין בשל העומס 
 ברחוב, נוצרו בעיות חניה בשל אשכול הגנים ושלוחת ביה"ס שפתחו בשכונה.

חוב הרב ניסים הפך להיות רחוב יציאה ראשי, והוא אינו מסוגל להיות ככזה ר
בשל גודלו הצר. המצוקה תגדל כאשר הבניינים ייבנו מכיוון שלשכונה אין את 

 היכולת להכיל תנועה שכזאת.
 

רחוב ירושלמי  –כץ אורי  .13
 , ת"א9

 

 עיקרי הנימוקים:

השכונה ויגרום לכך שרחובות יהיו  גובה הבניינים יפגע באיכויות הסביבתיות של
 מוצללים שעות רבות מהיום ויגרום לפגיעה בקליטת אנרגיה סולרית.

, 7רחוב בבלי  –ניצן תומר  .14
 ת"א

 

 עיקרי הנימוקים:

חשש מניקוז של רכבים רבים לתוך השכונה שצפופה גם ככה. תוספת הבנייה 
 המרקם העירוני. ביחד עם חיבור לשכונת בבלי ייצור זעזוע ויהרוס את 

רחוב  –פרמונט נועם  .15
 , ת"א3הכנסת הגדולה 

 

 עיקרי הנימוקים:

 יותר מדי תושבים יהוו עומס על התשתיות

 עיקרי הנימוקים:רחוב  –קמינסקי גבריאל  .16



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

 78עמ'   20-0797  

 

 נימוקים שם+ כתובת

 , ת"א3בבלי 

רחוב בבלי  –קמינסקי יעל  .17
 , ת"א3

, תשתיות השכונה לא שכונה צפופה אשר לה תכניות בינוי משמעותיות. כבר כיום
עומדות בעומס הקיים בשל הצפיפות, והתוספת המוצעת לבנייה משמעותה 

 הכבדה נוספת על תשתיות אלו.

רחוב  –רובינשטיין ארז  .18
 , ת"א6עוזיאל 

 

 עיקרי הנימוקים:

  בעיות תנועה קשות ומחסור בשטחים ציבוריים 

 מחסור בגנים וכיתות לימוד 

  על ההצללה והרוחותתוספת הגובה תשפיע 

 ההקלה פורסמה שלא כחוק היות ולא ניתן לעיין בבקשה 

 רבים מתושבי השכונה מבוגרים ולא יכולים להתנגד באופן מקוון 

רחוב בבלי  –רוזנר יפעת  .19
 , ת"א9

 

 עיקרי הנימוקים:

  ,ניקוז כלי רכב רבים לתוך השכונה שצפופה גם ככה. פקקי תנועה רבים
י, תנועת משאיות ערה. דבר זה גורם לפגיעה חמורה רעש קטסטרופל

 באיכות החיים וסכנה לילדים.

  הגדלת אחוזי בנייה ביחס לא שווה לשטחים הירוקים, מגדיל את זיהום
 האוויר ומסכנת את חיי התושבים והילדים הרבים בשכונה.

 מבקשת שהעירייה תסתפק בתכניות שנקבעו כדי לא להחמיר את המצב.

רחוב בבלי  –ת יורם שטרי .20
 , ת"א8

 

 עיקרי הנימוקים:

 .המבנים הגבוהים בשכונה מהווים מטרד נופי, סביבתי, חברתי, וכלכלי 

 עומס על כלל התשתיות בשכונה 

 תוספת הגובה תשפיע על ההצללה והרוחות 

רחוב הזוהר  –שפר אמיר  .21
 , ת"א12

 

 עיקרי הנימוקים:

 196מטר, כך שהבניין יגיע לגובה  32של  תוספת משמעותית לגובה הבניין 
מ'. תוספת הגובה לא נבחנה בהיבט הסביבתי לעניין ההצללה והרוחות 

הנוצרות מהפרויקט, מול המבנים הקיימים והעתידים להיבנות. מוצעת 
מ' לקומה. בהתאם לתקנות סטייה ניכרת,  8תוספת גובה ממוצעת של 

קומות, הינו  16בנה מעל מקסימום הקומות המותר לתוספת שבהקלה למ
 קומות בלבד. 5

  מכלל שטחי הבניה, למעלה  20%התוספת המבוקשת כוללת תוספת של
 מ"ר שספק אם ניתן לממשה בארבע קומות. 6000-מ

 162-יח"ד המותנות במימוש פעולות פיתוח, בנוסף ל 28תוספת -הקלה 
, יש יח"ד המותרות ע"פ התכנית הראשית. לפיכך, ככל שמבוקשת הקלה

שהתירה התכנית שכן לא ברור מה דין  יח"ד 162לבחון אותה מתוך 
 התוספת. אותו עיקרון יש להחיל על תוספת השטחים המבוקשת.
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 נימוקים שם+ כתובת

  ,ההקלה פורסמה שלא כחוק. ככל שהעירייה רואה לנכון לקדם בקשה זו
עליה לקדם תכנית בנין עיר שבין היתר תחשוף את העירייה לתביעות 

 .197כוח ס' בגין ירידת ערך מ

 .לאפשר הגשת התנגדות גם באופן לא מקוון בשביל אזרחים מבוגרים 

 , ת"א9מתנגדי רחוב בבלי  .22
 אברהמי עדנה

 אשכנזי משה רונן
 בורנשטיין אמציה

 בורנשטיין תניה
 ביטון קפלן אביטל

 בן זאב חנה
 בן זאב יעקב

 בנרף אלכסנדר
 בנרף דורית
 גידה אילון

 גידה נגה
 יתגרבליך יהוד

 גרבליך עדי אברהם
 דוביצקי ורה

 דודאי יורן
 הלוי סימה

 זימברג דרורה
 כהן אילנה

 כהן רני
 סיגלר אלון דורון

 סיגלר יוסוב
 סיגלר פנינה
 סלעי מאיה

 סלעי מור
 פסח שרה

 פרי מרקוביץ' אסנת
 צרף ורד

 קורין צלינה
 קפלן יעקב

 רוזן מור
 רוטברט נורמה

 רוטברט צבי, עו"ד
 רייטשוק אליהו

 רץ ציפורהשוו
 שנקר צבי

 שפירא פנחס
 שפירא רחל

 שרייבמן קורנה

קבוצת המתנגדים הללו הגישו התנגדות אחת ע"י עו"ד צבי רוטברט אשר הינו 
 9אחד מבעלי הזכות ברחוב בבלי 

 עיקרי הנימוקים:

 היוותה את הזרז לפרסום 17.6.20-"הוראת כחלון" שתוקפה הסתיים ב ,
ניין המקוון לא הופיע כל מסמך. הבקשה להקלה, למרות שבתיק הב

 כמשתמע מכך, אין למודעה שפורסמה תוקף חוקי.

  יח"ד. לפי התב"ע  194ההקלה יוצאת מנקודת הנחה כי ניתן לבנות
יח"ד נוספות רק במידה וימולאו  28-יח"ד, ו 162התקפה, ניתן לבנות רק 

התנאים הנדרשים, שטרם בוצעו. מכאן כי יש להתייחס לתוספת יח"ד 
 יח"ד "המותרות". 194-המבוקשות ל

  קומות, ומאידך תוספת גובה  4בהקלה מבוקשת מחד תוספת בנייה של
. תוספת 4קומות ולא  8מ'. תוספת הגובה מהווה הלימה לתוספת  32של 

זו מסבירה גם את היתכנות תוספת במספר יח"ד. לפי הוראות החוק, 
 במסגרת הקלה.קומות ניתן לאשר במסגרת תב"ע ולא  8תוספת של 

  הגידול באוכלוסיית השכונה )כאשר נכון להיום נבנה רק מגדל אחד מתוך
או גנים ציבוריים, לבניית מבני ציבור, \(, גרם לשימוש בשטחי שצ"פ ו6-ה

לעומס רב בכיתות ביה"ס וגנים, שהצפיפות בהם הינה מהגבוהה בארץ. 
 בנוסף, ישנם גם עומסי תחבורה קשים.

  אושרו למגדל הבנוי ולשני המגדלים הנמצאים בשלבי החריגות שכבר
בנייה, מעקרים בפועל אפשרות מימוש תוספות בנייה שניתן לקבל לפי 

 תכניות הרובעים החלה על השכונה.

  בחינת הבקשה לתוספות מחייבת את הוועדה בקפדנות יתרה, בשל
העובדה שהעירייה היא הבעלים של חלקים מהבניין, ואישור הבקשה 

 יב עם העירייה.ייט

 .ככל ויתקיים דיון בהתנגדויות, מבקשים לזמנם 

 

חברת מגדלי בראשית  .23
 דניאל נדל"ן בע"מ

 
 עו"ד אביב טסהבאמצעות 

לפי תכנית  7 רב ניסיםחברת מגדלי בראשית דניאל נדל"ן בע"מ בעלת הזכויות ב
 א החלה על המתחם כולו.1770

 5שה מקבילה ברחוב הרב ניסים התנגדות זו הוגשה ביחד עם התנגדות לבק
 במסגרתה נתבקשו הקלות זהות.  20-0796 שמספרה
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 נימוקים שם+ כתובת

 הוסרה התנגדות לבקשה המקבילה תוך 22.10.2020יחד עם זאת, במכתב מיום  
ן כי היקף הזכויות והקומות המבוקש במסגרת הבקשה הינו סביר ואין בו שצוי

ת ממליצה על אישור כדי לייצר בעיית תנועה ו/ או חניה במתחם ולכן המתנגד
 הבקשה להיתר המקבילה כולל כל ההקלות המבוקשות בה.

המתנגדת מבקשת לתקן את ההתנגדות שהוגשה  22.10.2020במכתב נוסף מיום 
,באופן שתמחק ממנה כל טענה באשר  3הרב ניסים  -4ביחס למגרש הנדון, מגרש 

 לתוספת זכויות ו/ או דירות ו/או קומות על פי "כחלון שב"ס".
על אף האמור, ההתנגדות לבקשה זו נותרה ולהלן עיקרי הטענות שנותרו לאחר 

 התיקון:
 כבר כיום ישנו עומס תחבורתי באזור לרבות  -התעלמות מהמצב הסביבתי

עומס מרחוב פעמוני בחלק הצפוני של המתחם. יש להבטיח במסגרת 
ן את וכ 4-ו 3הבקשות את ניתוק רחוב פעמוני מהמגדלים בבקשות במגרש 

אשר בבנייה מרחוב זה.  2המאוכלס ומגרש מס'  1ניתוקם של מגרש מס' 
 בנוסף, מצוקת חניה בסביבה ומרחוב פעמוני.

  התכנון המוצע אינו עומד -5000התכנון המוצע סותר את תכנית המתאר תא 
הינו  הרח"ק פרויקטואילו ב 5בעקרונות הרח"ק. במגרשים הללו הרח"ק הינו 

6.3. 

 מוצע סותר את ההנחיות המרחביות של עיריית ת"אהתכנון ה 

  א וללא שבוצע פינוי כל 1770התכנון המוצע סותר את נספח השלבים בתכנית
 המבנים והמחזיקים בתחום השלב כמוגדר בתכנית

  התכנון המוצע מתעלם מכך שמרבית משימות הפיתוח שנקבעו בתכנית לא
 בוצעו

  מתחם מבחינה ארכיטקטונית משאר המגדלים ב 3-4ניתוק מגרשים
 ותכנונית.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 
 מענה לכלל ההתנגדויות בהתאם לפירוט הנושאים שלהלן:

 
 -ומחסור בשטחי ציבור מכוח הוראת השעה כחלון הקלה לתוספת בצפיפותל בנוגע .1

בכפוף להגדלת  בהתאם לחוות דעת היחידה האסטרטגית ומחלקת התכנון ניתן להמליץ על ההקלה בצפיפות
ראה בפרק הערות -)חוות הדעת המפורטת התשתית הציבורית והקצאת שטחי ציבור בעבור יחידות הדיור הנוספות

 . הבדיקה המרחבית(
( להקמת מבנה 124, התקבלה התחייבות היזם בהמשך לבקשה שאושרה בתכנית סומייל צפון )מגרש מס' קודם לכן

. התכנית לתוספת שטחי ציבור אשר תקודם  5 ה המקבילה ברב ניסיםבבקש 3ציבורי עצמאי בתחום מגרש מס' 
  הבקשות הללו. 2תכלול את תוספת שטחי הציבור הנדרשים גם עבור  3במגרש מס' 

 המגרשים לקידום תכנית בניין עיר לשטחים הציבוריים הללו 2תנאי להיתר יהיה חתימה על התחייבות היזמים של 
 , יהיה הפקדה בפועל של תכנית בניין עיר. 3רש תנאי לאכלוס במגרש הסמוך מגו

א בתוספת 1770התאם למותר לפי תכנית לעניין סעיף הצפיפות, במסגרת הבדיקה המרחבית לבקשה הנושא נבחן ב
 כפי שפורטו. ח הוראת השעה כחלון ובהתאם להמלצות הגורמים המקצועייםוצפיפות המותרת מכה

 
משאר המגדלים במתחם  4-3וניתוק מגרשים  קומות ובכך הגבהת המגדלבנוגע לטענות בדבר ההקלה לתוספת  .2

 -בהיבט הארכיטקטוני סביבתי
לפי חוות דעת צוות התכנון תוספת הקומות אינה משמעותית בהיבט הסביבתי עירוני ובנפחים הללו, להלן חוות דעת 

 מחלקת התכנון:
קומות( ואפשרה בכפוף לתנאים להגביה את  38 -"ימ' מעלפ 152( בגובה זהה )1-4מגדלים ) 4א  קבעה 1770תכנית 

קומות(. אמנם התכנית התייחסה לנספח הבינוי כמחייב בהיבט של גובה אך יחד עם זאת  44מ' )164-הבניה ל
אפשרה תוספת קומות בתנאים לפיכך, הוראה זו לא נועדה כדי לקבוע את אופי הסביבה ומשכך לתוספת המבוקשת 

 ית.אין השפעה תכנונית מהות
קומות במגדלים המבוקשים במגרשים  4קומות( וכעת מבוקשת תוספת  44מ' ) 164אושרו ונבנים בגובה  1-2מגדלים 

מגדלים זהים, שני צמדים של  4בעקבות תוספת לפי תקנת שבס/כחלון. בהיבט התכנוני ניתן לראות במקום  3-4
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קומות ובלבד שהתוספת תחול על שני המגדלים  4מגדלים השונים מעט בגובהם ובעיצובם. ניתן להמליץ על תוספת 
 (, שיעוצבו באופן שונה משני המגדלים המאושרים. 3-4)במגרשים 

בהמשך לכך,  הבקשה נבחנה ותואמה מול אדריכל העיר ומול יועץ תכנון בר קיימא בעירייה בהיבט של בנייה 
 ירוקה, הקטנת שטחי הזיגוג, הפחתת הסנוור ואפקט החממה וכו'. 

 ויים הללו מצריכים תיקון של תכנית העיצוב אשר ידון בוועדה המקומית טרם אישור הבקשות שבנדון.השינ
 
 -גובה קומות התוספתבנוגע לטענות בדבר  .3

בנוגע לגובה קומות התוספת עצמן, בהתאם לחוות דעת מחלקת התכנון אין הצדקה תכנונית להגבהת הקומות 
 ת יהיו כגובה הקומות הטיפוסיות.הנוספות והדרישה היא שהקומות הנוספו

ו הללקומות הקומות הנוספות ויידרש להתאים את גובה הלפיכך נמצא כי יש צדק בדברי המתנגדים לנושא גובה 
 חוות דעת לעיל.ל בהתאם

  
  -בנוגע להקלה לתוספת שטחים עבור תוספת יחידות הדיור .4

ות התכנון והיחידה האסטרטגית אשר הומלץ על ההקלה מתאפשרת לנוכח הוראות החוק ובהתאם לחוות דעת צו
 ידם אישור ההקלות הללו כפי שפורט לעיל במענה לטענות הקודמות ובכפוף לקידום תכנית לשטחים ציבוריים.

 
  -תנועתי, עומס תחבורתי וגישה למתחםההיבט טענות בדבר הבנוגע ל .5

א מכיוון 1770המגדלים לפי תכנית  4מתחם של התכנון המוצע במסגרת הבקשות שבנדון לא ביצעו שינוי בגישה ל
 . 9הרב ניסים  1מגרש מס' 

בנוסף, התקבלה חוות דעת תחנת תנועה וחניה במכון הרישוי אשר ממליצה לאשר את הבקשה בכפוף לתיקון תכנית 
בנושא  2016העיצוב כך שתשקף את התקן המבוקש במסגרת הבקשות שהינו בהתאם למדיניות הוועדה משנת 

 א החלה על המגרש. 1770ות ולא לפי התקן הקבוע בתכנית החני
 
  -בנוגע לאופן הגשת הבקשה ואופן הפרסום .6

בהתאם לבדיקה שנערכה פרסום ההקלות המבוקשות בבקשה נעשה כדין וכראיה לכך היקף ההתנגדויות שהוגשו. 
ם והגשת ההתנגדויות נעשה כל המסמכים הנדרשים פתוחים לציבור וניתנים לצפייה בהתאם לדין. אופן הפרסו

באופן מקוון בהתאם לדין. לא ברורות הטענות בדבר עיון במסמכי הבקשה אשר ניתן לצפות בהם בתיק הבניין וכן 
 עבר זמן רב אשר אפשר גישה ובקשה לצפייה במסמכים.

 הבקשה להיתר הוגשה טרם פקיעת הוראת השעה. ועל כן אין מניעה לדון בהקלה המבוקשת. 
 
ע  לטענה כי את המבוקש בהקלה היה צריך לאשר במסגרת תכנית על מנת לאפשר הגשת תביעה לפי סעיף בנוג .7

  –לחוק  197
החוק והתקנות מאפשרים הגשת בקשה להקלה לתוספת קומות, לתוספת צפיפות ותוספת שטחים וכן אין מניעה 

 .לאשר את המבוקש בהתאם להמלצת הגורמים המקצועיים כפי שניתן לבקשה זו
 
  -בנוגע לטענות בנושא פיתוח התשתיות .8

ההתנגדות הינה באופן כללי ללא פירוט אשר ניתן לתת מענה תכנוני. בכל הנוגע לתוספת הצפיפות ופיתוח התשתיות 
 הנדרשות הרי שניתנה חוות דעת היחידה האסטרטגית לאישור ההקלה.

 
  -מיקום הבנייןטענה בדבר בנוגע ל .9

נית כהחלה על המגרש ות נקבע בתכניתוכן הנ"ל  כהקלה ולכן אין הצדקה להתנגדות זו נושא זה אינו נתבקש 
 ותוכנן בהתאם לכך. העיצוב

 
  -בנוגע לטענות בדבר מטרדים ורעש מעבודות הבניה .10

כל בניה שהיא מייצרת במהלך עבודות הבניה אי נוחות בשל העבודות באתר הבניה. כל העבודות נדרשות להיעשות 
לחוק, לתקנות הבטיחות ולשעות העבודות המקובלות. אין עניין תכנוני ונושא זה אינו קשור להקלות בהתאם 

 המבוקשות לפיכך, אין סיבה ממשית להתנגדות זו.
 

  -בנוגע למחסור בגנים וכיתות לימוד .11
ים במסגרת קידום הבקשות ובהתאם לחוות היחידה האסטרטגית ומחלקת התכנון נדרש לקדם תכנית לשטח

 ציבוריים במגרש הסמוך. 
 השימושים יקבעו במסגרת התכנית שתקודם לפי הצרכים העירוניים שיהיו לעת הכנת התכנית.

 
  -אחוזי בניה ביחס לא שווה לשטחים ירוקיםבנוגע ל .12

היקפי הבנייה נקבעו במסגרת התכנית החלה על המגרש. תוספת הצפיפות והשטחים הנוספים כפי שצוין אושרו ע"י 
 היחידה האסטרטגית ומחלקת התכנון בהתאם לחוות הדעת כפי שפורטו לעיל.

 במגרש הנדון ובהתאם לתכנית ישנם שטחים ירוקים בשטחים הפתוחים בהיקף המגדל.
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 -בנוגע לטענה כי החריגות שאושרו ו/או יאושרו לא יאפשרו מימוש זכויות מכוח תכניות הרובעים .13
 א.1770רובעים אינה חלה על המגרש. במגרש הנדון חלה תכנית הטענה אינה ברורה שכן תכנית ה

 
   -בנוגע לטענה כי יש לבחון את הבקשה בקפדנות בשל היות העירייה חלק מבעלי הזכויות בקרקע .14

בהתאם לחוות דעת אגף נכסים העירייה בעלת שטחי ציבור בתחום התכנית ואין בכך כדי לשנות את אופן בחינת 
ם חוות דעתם שניתנה. ובהקשר זה אתבהבהתאם לקבוע בדין וכן אושרה ע"י אגף הנכסים  הבקשה אשר נבחנת

נתן ע"י מבקשי ההיתר יביחס להקלות המבוקשות, הרי שניתנה חוות דעת היחידה האסטרטגית והמענה אשר י
 לשטחי הציבור הנדרשים הינו לטובת הציבור. 

 
 -5000ר תא בנוגע לטענה כי התכנית סותרת את תכנית המתא .15

 .5000א, הינה תכנית שקודמת לתכנית 1770התכנית החלה על המגרש הנדון, תכנית 
כעת מדובר בבקשה להיתר הכוללת הקלות ולא מדובר בקידום תכנית, לפיכך לא נדרש לעמוד בהתאמה לתכנית 

 המתאר מכיוון שתכנית המתאר מנחה עבור הכנת תכניות ולא לבקשות להיתר.
 

 -נה כי התכנון סותר את ההנחיות המרחביות של עיריית תל אביבבנוגע לטע .16
ההנחיות המרחביות אינן חלות על בניינים שלהם אושרו תכניות עיצוב ופיתוח מכוח תכניות, לפיכך אינן חלות על  

 .המגרש הנדון
 

  -ובנוגע לטענה כי התכנון המוצע סותר את נספח השלבים וכי מרבית משימות הפיתוח לא בוצע .17
נושא זה תואם מול אגף נכסים בהתאם לכך נחתמו הסכמים מול בעלי הזכויות בנכס. במהלך הבקשה התחלפו בעלי 

 הזכויות בנכס, לפיכך יידרש לעדכן את התאום מול בעלי הזכויות החדשים עבור כל מגרש כתנאי להוצאת ההיתר.
 להלן התייחסות אגף הנכסים:

בין העירייה הסכם פינויים )להלן: "הסכם הפינויים"(, המגדיר בין היתר, את נחתם בין החברה ל 1.7.2013"ביום 
הפיתוח והקמת התשתיות בפרויקט, לרבות ביצוע המנהרה והרמפה שנבנתה במסגרת שלב א , והכל בהתאם 

 וכמפורט בנספח ד' להסכם הפינויים.
  31רך פיתוח הצומת. בית הכנסת במגרש במקביל ברח' ההלכה פ. הרב ניסים קיים בית כנסת אשר נדרש לפינוי לצו

 נבנה ונמסר לעירייה.
א  יש לפעול בהתאם לשלביות הפינויים ובהתאם  להסכם הפינויים שנחתם באגף הנכסים 1770ב הוראות התב"ע 

 "28/05/2014ובהתאם ופס"ד מיום 
 

 .מטעם מבקשי ההיתר להתנגדויות שהוגשו 23.8.2021יצוין כי התקבל מסמך התייחסות מ
 

לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות. מומלץ  בהתאם למפורט לעיל,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

יחידות דיור ומספר הקלות בגובה,  247. מבקשים 4-ו 3, שני מגדלים במגרש מדובר במתחם בבלי דקל חן קורלנדסקי:
מספר יחידות דיור והגבהה אבסולוטית של המבנה. במהלך הדרך ערכנו המון דיונים עם כל הגורמים המקצועיים 

כל דיון  והובהר כי מכיוון שהבקשה לא תואמת במלואה לתוכנית העיצוב המאושרת החלה על המגרש צריך לבצע קודם
בחוות הדעת, סעיפים קטנים א' עד ו'. עורך הבקשה יציג  1בתוכנית העיצוב כפי שכתוב בחוות מהנדס הוועדה, בסעיף 

את כל הסעיפים לעדכון תכנית העיצוב מדובר על שינויים בחזיתות המבנה בגובה, עדכון תקן חנייה, הגבהת מפלס 
 . לאחר מכן יהיה דיון בבקשה.הכניסה של אחד המגדלים ועדכונים שונים בפיתוח

אפתח ואומר שתוכנית העיצוב הזו עברה דיונים במשך כשנתיים עם הצוות המקצועי ואנחנו מגיעים לכאן אבנר אקרמן: 
בבלי, הרב שלמה גורן, דרך נמיר, ניתן לראות מקו תוואי 4-ו 3עם הסכמות. תוכנית הבינוי המקורית, מדובר מגרשים 

M1 300 מגרשים, ניתן לראות כי בתוך המגרשים  2א'  1770מיר פנקס, על פי התכנית המאושרת תא מ' מהתחנה של נ
ישנם שטחים פרטיים פתוחים שמצטרפים לפארק השכונתי המרכזי שנמצא כאן, נכון להיום בנויים כבר מגרש אחד. 

מנת להפחית את הסינוור  הנושא הראשון שאנחנו מדברים עליו הוא שינוי בחזיתות במובן של הקטנת שטחי הזיווג על
לקראת אכלוס.  2-מאוכלס, ה 1בנויים כבר,  2ואת  אפקט החממה במגדל, התוכנית המקורית מדברת על מבנים כאלו, 
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החזיתות, כל חזית מקבלת טיפול מעט  4-מה שאנחנו מציעים זה להביא איזושהי מעטפת יותר עשירה בחלק החיצוני ב
דה, בחזית הדרום מזרחית את הגריד הגדול, בשדות הפנימיים יש שוני בין זה הולך שונה,  יש פה כמה רמות של קנה מי

 כמו לוח שחמט כזה.
 מה אחוז הכיתום. אופירה יוחנן וולק:

מבחינת הכיתום, אפשר לראות על פי הבדיקות שנעשו מבחינת האפקט שיוצר על הבניין,  20-ל 15בין  אבנר אקרמן:
ליטה מייצר הצללות וגם זוויות שהשמש לא ממש משפיעה בוודאי ביחס לחזית שהיא בגלל הב 50%אנחנו מורידים מעל 

. הנושא 14%שטוחה כפי שמופיעה בבניין המקורי, אנחנו נתבקשנו להגיע עם רפלקטיביות של הזיווג עם הפחתה של 
יעבוד בצמדים,  השני שמטפלים בשינוי התוכנית, זה נושא הגובה, הגענו להסכמות עם הצוות המקצועי, כל המתחם

קומות מבחינת  4-יחידות דיור ו 57קומות, כתוספת שבס כחלון, בסופו של דבר יש פה תוספת של  4עולה לתוספת של 
מקומות חנייה תת קרקעי ליחידת דיור, כעת  2הגובה. מעדכנים את תקן החנייה, בתוכנית העיצוב המקורית שדיברו על 

מ"ר. צריך לדאוג שהרכבת הקלה תתחיל  120"ר וחנייה ושליש לדירות מעל מ 120מדברים על חנייה אחת לדירות עד 
לעבוד מהר. נושא הרביעי שאנחנו מדברים עליו, תוספת מפרץ חנייה. זה לא בדיוק מפרץ, זה להורדת נוסעים, אנחנו 

ים הללו, עד שכל הבניינ 2מגביהים מעט כדי להגיע לגובה של מפלס שווה של שתי קומות הקרקע שני מפלסי הכניסה של 
מערכת התנועה, הכניסה מצד הצפוני והצד הצפון מזרחי, מתוכננת עוד אחת מהכניסה מהצד המערבי, אנחנו חושבים 

, אין 3שיש מקום לייצר את הסובה? הזאת שתגיע קרוב כמה שיותר לכניסות, מסומנת רחבה של כיבוי אש לבניין מספר 
 קט ולא מעבר לכך. פה חנייה, אנחנו רואים בזה שירות לפרוי

 תציין בבקשה מהן עיקרי השינויים המבוקשים.הלל הלמן: 
אחד, שינוי של חזיתות להקטין סינוור ואפקט החממה, שניים, תוספת של גובה בעקבות תוספת יחידות  אבנר אקרמן:

הבניינים, מתאימים דיור, שלוש, הקטנה של תקן החנייה על פי המדיניות העכשווית, ארבע, הגבהה של המפלס בין שני 
 אופ לתת שירות טוב יותר לדיירים.-אותם למפלס כניסה אחיד ומייצרים דרופ

 תוכנית העיצוב מאושרת, אנחנו נדון מיד בבקשות עצמן. דורון ספיר:
 .50%-כל הכבוד על הבקשה להוריד את כמות הסינוור באופירה יוחנן וולק: 

יל כבר כמה שנים. היום כל בקשת מגדלים נבחנת בעיניים האלה, איך זה משהו שמשרד אדריכל העיר מובאודי כרמלי: 
 מפחיתים סינוור.

 הנושא של רוח גם נבדק? מלי פולישוק:
בוודאי, זה תמיד נעשה. בכל תב"ע כזאת יש נספח סביבתי עם מנהרות רוח והצללה, ויש היום פתרונות אודי כרמלי: 

מערבולות רוח. זה מקל על תחושת הנוחות של מי שנמצא בקומת לסינוור המאפשרים הקלה בהצטברות הרוח, פחות 
 הקרקע.

 .3-ו 5נעבור לדון בבקשות עצמן, הרב ניסים  דורון ספיר:
 היה צוות התנגדויות לבקשה. אופירה יוחנן וולק:

ם שמענו את הגורמים המקצועיים, עיקר ההתנגדויות היו על היבטים תנועתיים, היבטים של שטחי חן קורלנדסקי:
ציבוריים וקיבלנו את התייחסות הגורמים המקצועיים. התייחסות לעומסי התנועה באזור, הפחתת תקני חנייה, 

מאושרים פחות חניות למגדלים אפילו עם ההקלות. ולכן זה לא ממש משפיע התוספת של יחידות הדיור עבור כל מגדל. 
 לגבי השטחים הציבוריים תסביר יעל נויפלד. 

דברים: אחד, דרשנו  2יחידות דיור. אנחנו עשינו פה  57בקשות, שכל בקשה מוסיפה  2-ול מדובר בבגד יעל נויפלד:
יחידות דיור הראשונות   25-מטר ל 150-תוספת שטחי ציבור בהתאם לסטנדרט עירוני שנקבע אז בימי שבס כחלון של כ

. זה  כולל בתוכו גם הקלות שאושרו מ"ר למבנה ציבורי עצמאי 1170-המגרשים מתווספים כ 2-וכן הלאה, סך הכל ב
בעבר במגדל סומייל. המבנה ישמש לתושבי השכונה וככל הנראה יכלול מוסד לגיל הרך, מעונות יום וגנים. במסגרת 

צוות ההתנגדויות ערכנו חוות דעת פרוגרמטית מלאה כמו שאנחנו עורכים לתוכניות בניין עיר ובדקנו את מצאי שטחי 
יחידות הדיור הנוספות הולכות להעמיס על השכונה. השכונה תוכל לשאת את תוספת יחידות הציבור בשכונה וכמה 

 2.5תושבים, גודל משק בית הוא  9800 -יחידות דיור על פי נתוני ארנונה, כ 4000הדיור המבוקשות. בשכונת בבלי יש כ
יחידות דיור. במסגרת התוכנית ניתנה  1150. תוכנית בבלי דקל כולל ההקלות,  צפויה להוסיף 1.9וגודל שנתון חינוך הוא 

יחידות דיור עלולות להשפיע על  114הקצאה לשטחים ציבוריים כדי לשאת את תוספת  יחידות הדיור. בדקנו איך 
משתמשים, בתי ספר יסודיים ועל  15-משתמשים, גן ילדים כ 8-השכונה. יש פה פירוט לפי שירותים: מעון יום כ

שתמשים, בדקנו גם את מה המצב בבית ספר בבלי, הוא לא מלא לא בפול קפסטי בנוסף מגיעים מ 22-ל 16יסודיים, בין 
בתי ספר נוספים, אחד בהנרייטה סולד, והשני בכיכר  2שאינם מהשכונה. ברובע צפויים להיבנות  4תלמידים מרובע 

ם. יש בשכונה מרכז קהילתי,  תחנת המדינה. בתי ספר על יסודיים מקבלים מענה כלל איזורי. גם שם יהיו פתרונות שוני
יחידות דיור. כמובן שככל שהשכונה תזכה לתוספת יחידות  114טיפת חלב, מועדון נוער.  אנחנו לא רואים בעייה להוסיף 

 דיור בתוכניות בנין עיר, כל תוכנית תידרש לתת מענה נוסף לשטחי ציבור בהתאם.
והשנייה ללא התנגדויות. הן הגיעו ביחד לוועדה. יש תנאי ששני הגיעו שתי בקשות. אחת עם התנגדויות הלל הלמן: 

המגדלים יהיו באותו גובה. בבקשות האלה יש תנאי שמתנה את קבלת ההיתר ששתיהן תלויות אחת בשנייה. נעשתה 
פנייה ע"י חג'ג' להסיר את התנאי, מדוע אחרי שהוועדה מאשרת את ההקלות, להמשיך את ההתניה. בדקתי את הנושא, 
הסיבה לכך הייתה כדי לוודא שאם יוגש ערר, לא נהיה במצב של מגדל אחד גבוה ומגדל נמוך. הדבר הכי טוב כדי ללכת 

לקראת ההתניה, לומר שככל שתהיה וודאות תכנונית שההקלות האלה יעברו את כל התהליך, ניתן יהיה להסיר את 
 התנאי הזה.

 ה השנייה בלי? מוזראיך קורה שבקשה עם התנגדות והבקשמלי פולישוק: 
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 קורה, יתכן שהיזם עשה יותר מאמצים להסיר את ההתנגדויות.  הלל הלמן:
אני רוצה להוסיף משהו חשוב, שהתנאי לאישור ההקלות של שבס כחלון, הינו קידום תב"ע לשטחים חן קורלנדסקי: 

 .ציבוריים ורשמנו את זה כתנאי למתן תעודת גמר, לקדם תוכנית שתהיה לה מתן תוקף
, בשתי הבקשות, במקום אישור הבקשה יהיה רשום החלטה 12מדובר בתנאים למתן היתר בסעיף  הראלה אברהם אוזן:

 סופית.
 בעצם אתם פוגעים באלה שאין להם התנגדות. מלי פולישוק:

באים לקראתם. שני המגדלים נמצאים אחד ליד השני, יש להם עקרונות פיתוח משותפים תחת אותה  אודי כרמלי:
וכנית עיצוב. לא רוצים ליצור מצב שבו יצא בסוף שכל אחד יהיה צודק. הדרישה העקרונית התכנונית, זה לבא ת

 לקראתם, ברגע שיש החלטה סופית, שהנושא ברור, כל אחד יכול להמשיך בדרכו.
 ר.אני לא כל כך מבינה, אם יש מתנגדים שיגישו ערר זה מעקב את אלה שלא הגישו ועדת ער מלי פולישוק:

נכון, אבל אנחנו כן מאפשרים. במידה שלא יגישו ערר, כדי לשחרר אותם. לפעמים עררים מתקבלים,  אודי כרמלי:
 ולפעמים ועדת הערר חושבת אחרת מאיתנו.

אפשר גם שאחד לא יכרוך את השני, אבל אם הם רואים שבקשה מסוימת נתקעת בערר וועדת הערר לא מאיר אלואיל: 
 , נחזיר לדיון את הבקשה שלא אושרה.מאשרת את הגובה הזה

הבעייה בהוצאת היתר ותשלום אגרות, אני לא עושה לו טוב, אני עושה לו רע, בסוף החלטה הראלה אברהם אוזן: 
מאגרות הבנייה הוא לא יקבל בחזרה, אנחנו  50%הסופית של ועדת ערר יכולה להיות שאין לו את ההקלה לקומות, 

 סתם ניכנס לסחרור.
 המגדלים האלה יהיו באותו הגובה. 2האמירה התכנונית ש ן:הלל הלמ

 לא הבנתי מה ההמלצה של הצוות המקצועי. אופירה יוחנן וולק:
בתנאים למתן היתר בשתי הבקשות בנוסח שנמצא בפניכם, כתוב אישור  12אני מדברת על סעיף  הראלה אברהם אוזן:

הגבהת גובה אבסולוטי של המבנה. מה שמטריד אותנו בקשה להיתר מקבילה שמספרה ככה וככה בתוספת קומות ו
בהיבט התכנוני שיכול להיווצר מצב תיאורטי שהחלטה, שבבקשה אחת שאין לה התנגדויות לא יוגש ערר לועדת ערר, 

ובבקשה השנייה המתנגדים יגישו ערר לועדת הערר. בנקודת זמן הזו, אם יוגש ערר לפי החוק ההחלטה של הועדה 
לא החלטה סופית, והחלטה של ועדת הערר תבוא בנעלי הוועדה המקומית, אין לנו מושג מה תחליט המקומית היא 

ועדת הערר, אם ועדת הערר תקבל את הערר ותחליט שאין מקום להוסיף את הקומות בהקלה, יווצר מצב שיהיה מגדל 
ההצעה למחוק את המילה אישור אחד גבוה ומגדל אחד יהיה נמוך וזה תכנונית לא מקובל על הצוות התכנוני ולכן 

 בקשה ולכתוב במקום זה החלטה סופית.
 לאחר החלטת ועדת הערר בהנחה שתהיה, רק אז הם יקבלו היתר להיפרד. אופירה יוחנן וולק:

 אם הנושא של הגובה הוא קריטי לצוות המקצועי, זה יותר חשוב מאשר עיכוב של עוד שנה.מלי פולישוק: 
כן, יש עיצוב עירוני ואנחנו שומרים על איך נראה פרויקט, וחלק של העלאת של גובה המגדל,  התשובה היא אודי כרמלי:

 הדבר יקבל משמעות אורבנית זהה. מקצועית אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון לעשות. 
, זה יהיו יותר נמוכים, אבל גם הם בודקים אפשרויות לתוספת, הם עומדים לא בשורה אחת 6-ו 5מגדל  לריסה קופמן:

 .2, 2מקבצים של 
אם אכן יוגש ערר, סביר להניח שלבקשה שלגביה לא הוגש ערר היזמים ירצו להצטרף לערר הראלה אברהם אוזן: 

 כמשיבים כדי להציג גם את הנושא הזה מבחינתם, בפני ועדת הערר ינוהל ערר מלא לגבי שני המגדלים.
לגבי הנושא של מפרץ הורדה והעלאה, לא קיבלנו תוכנית תנועה : לגבי ההתנגדויות דיברנו בדיון הפנימי, אירית לבהר

 לאישור, קיבלנו רק תוכנית פיתוח, נדרש להביא תוכנית תנועה.
 כתבתי את זה בהחלטת הוועדה, תנאי לאישור המפרץ הזה, זה אישור של אגף התנועה. חן קורלנדסקי: 

ן שנעשה על ידי הצוות המקצועי ומאשרים את אנחנו מאמצים את חוות הדעת, מתקנים את התיקודורון ספיר: 
 הבקשות, פה אחד. 

 
 
 
 
 

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

 
 א החלה על המגרש:1770לאשר עדכון לתכנית העיצוב שאושרה לתכנית  .1

בהתאם לכל חוות הדעת של הגורמים המקצועיים כפי שמובאים בבדיקה המרחבית לבקשה, נדרש תיקון לתכנית 
 העיצוב טרם אישור הבקשה, לנושאים הבאים:

ג לדרישות הוועדה המקומית והוספת אלמנט הצללה הקטנת שטחי הזיגוג והתאמת הזיגו -חזיתות המבנים א.
 בכל החזיתות להפחתת הסנוור תוך הצגת אישור המחלקה לבניה בת קיימא.

קומות מעל קומת  48קומות )סה"כ  4והגבהתם בעוד  4-ו 3שינוי גובה המבנים במגרשים  -גובה המבנים ב.
 כניסה(
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ובהתאם לנספח  2016ת בנושא חניה בתחום העיר בהתאם למדיניות הוועדה המקומי -עדכון תקן החניה ג.
התנועה המוצג. הנ"ל אושר ע"י בוחנת התנועה במכון הרישוי בכפוף לתיקון תכנית העיצוב, ראה חוות דעת 

 מכון הרישוי.
+ מעל פני הים בהתאם לגובה 15.60הסמוך, לגובה   5, הרב ניסים 3הגבהת מפלס הכניסה לבניין במגרש  ד.

 המגדלים. 2לצורך תכנון רחבת כניסה משותפת עבור   4מגרש בבקשה הנוכחית, מגרש מפלס הכניסה ל
)בכפוף  4למגרש  3הוספת מפרץ הורדת נוסעים )דרך שירות( בין מגרש  -המגרשים 2עדכון בפיתוח בין  ה.

 . לאישור של אגף התנועה כתנאי למתן היתר(
 ת הפיתוח לחצרות אנגליות.עדכון מפלסי פיתוח השטח סביב המגדלים לרבות הנמכ ו.

 
 בהתאם להחלטת צוות ההתנגדויות לדחות את ההתנגדויות, .2

לאשר את המבוקש במתחם "בבלי דקל" הממוקם בן דרך ההלכה מדרום, נתיבי איילון ממזרח, רחוב הזוהר א. 
מוך לרחוב הרב א' שהינו בס1770לפי תכנית   4מצפון, במגרש מס'  1318ממערב ורחוב פעמוני יוסף ורחוב מס' 

 ניסים:
 (3במגרש מס'  3להקמת מגדל מס'  5בכתובת הרב ניסים  20-0796)מבוקשת בקשה מקבילה שמספרה  

 א ובנספח לתכנית. 1770פינוי והריסת מבנים יבילים לפי תכנית השלביות המוגדרת בתכנית  .א

 מ' ודיפון עם עוגנים זמניים. 12-חפירה לעומק של כ .ב

 קומות 2קומות מעל קומת כניסה ) 48, בן 4דקל" הקמת המגדל הרביעי למגורים במגרש מס' במתחם "בבלי  .ג
קומות מרתף  3קומות מרתף ) 4לגלריה ומעל קומת קרקע( ומעל  1קומות מגורים מעל קומה  45-גג טכני ו

 יחידות דיור. 247מלאות וקומת מרתף עליונה חלקית(, עבור  
 לכל החניונים מכביש גישה פרטי תת קרקעי מהמגדל הצפוני בזיקת הנאה  קומות המרתף: מעבר כלי רכב 3ב-
 בין כל קומות החניון של המגדלים. 

מקומות  5מקומות חניה לנכים,  3מקומות חניה לאורחים שכוללים  49מקומות חניה לרכב פרטי , מהם  345 -
מחסנים דירתיים ומתקנים  217יים, מקומות חניה לאופנ 254מקומות חניה לאופנועים,  49חניה לרכב נכים, 

 טכניים ושירות משותפים.
(: שטח נלווה כשטח עיקרי עבור קומת רווחה הכוללת: מבואה -1בקומת המרתף העליונה החלקית )קומה -

 משנית, מתחם ישיבה, מועדון דיירים, לאונג' עסקים וכו' וחצר אנגלית צמודה לכיוון המרווח הצפוני והמערבי
: רחבת כיבוי אש, פיתוח שטח סביב הבניין עם נטיעות עצים, שבילים, כולל זיקת הנאה להולכי פיתוח המגרש-

 המגרשים. 2, מדרגות מילוט מהחניון, מפרץ הורדת נוסעים )דרך שירות( בין ואופנייםרגל 
 
 לאשר את ההקלות הבאות בהתאם להמלצת כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים: .3

הקומות המותרות מעל קומת הכניסה בהתאם לתקנות התכנון והבניה אשר  44וספות מעל קומות נ 4הוספת  א. 
 קומות. 16מתירות תוספת זו של קומות לבניין מעל 

מהשטח הכולל המותר לבנייה, לצורך הגדלה של מספר יחידות הדיור המותר לפי תכנית ב  20%תוספת של  ב. 
( לחוק התכנון 3)ב151קבועה בסעיף  אשר הייתה ת השעהיחידות דיור, בהתאם להורא 57, תוספת של 30%

  והבניה ובכפוף לכתב התחייבות לקידום תב"ע לשטחים ציבוריים בתחום המגרש הנדון.
 קומות בהקלה. 4+ מ' מעל פני הים לאחר הוספת 190.40הגבהת המגדל עד לגובה אבסולוטי של  ג. 

 
 מורכבותו של הפרויקט.שנים בשל גודלו ו 6-קביעת תוקפו של ההיתר ל .4
 

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

 תנאים למתן היתר
, בהתאם 3חתימה על כתב התחייבות לקידום תב"ע לשטחים הציבוריים אשר ימוקמו במגרש הסמוך, מגרש  . 1

 לחוות דעת מחלקת התכנון והיחידה האסטרטגית.
 2.3.22לוי התנאים שנמסרו בתאריך אישור אדריכל העיר למי . 2
 א' ותכנית בינוי ועיצוב לתכנית זו: 1770בהתאם לתנאים להיתר לפי תכנית  . 3

רישום זיקות הנאה בטאבו כמפורט  -א. הגשת כתב התחייבות לזיקות הנאה חתום ע"י בעלי הזכות העדכניים
 א ותכנית עיצוב לתכנית זו.1770לתכנית  1בנספח 

ת היתר במגרשים הכוללים יעוד של שפ"פ הוא התחייבות מבקשי ההיתר לרישום הערת אזהרה ב. תנאי להוצא
בטאבו אשר תבטיח את תחזוקת השפ"פ והמאפשרת לעיריית ת"א לבצע עבודות בשטחי השפ"פ במידה והבעלים 

 הפרטיים לא יעמדו בהתחייבויותיהם לתחזוקת השטח
 מ' מפני הים 152ן שמבוקש מבנה בגובה העולה על הצגת אישור מנהל התעופה האזרחית מכיוו . 4
מתן התחייבות לעמידה בדרישות הרשות לאיכות הסביבה להפחתת המטרדים בעת עבודות חפירה, דיפון ובניית  . 5

 1דונם לפי תכנית ע' 2קומות ויותר במגרשים ששטחם עולה על  3המרתף, במקרה של חפירת מרתף 
מתוקנת ולפי עדכון לתכנית העיצוב לנושא זה לרבות עדכון נתיב הורדת נוסעים בין  אישור אגף התנועה לתכנית . 6
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 .4ל 3מגרש 
 נדרשת חו"ד יועץ נגישות מכוח איזה הוראת דין נדרשת התוספת ומה היקפה -לשיפור נגישות  5%בנוגע לתוספת  . 7
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 8
 (.4402הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  הצגת טופס . 9

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 10
 תשלום אגרות והיטלים. . 11
כולל ההקלה המבוקשת לתוספת  5הרב ניסים  20-0796לבקשה להיתר מקבילה שמספרה החלטה סופית בנוגע  . 12

 ולוטי של המבנה.קומות והגבהת גובה אבס
 וגם בקומת קרקע(.  - 2ו   - 1דרוש לתכנן את מקומות החניה לאופניים במרתפים העליונים )מפלסים    . 13

 יש להגיש תכניות מתוקנות לאחר הועדה
 

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

 והנכסים
הכולל הוראות לפעול בהתאם להוראות  25.9.19עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם לאישורם מתאריך  . 3

בשל מיקומו של המגרש בתחום אתר  -שפורטו באישורם זהוע"פ ההתניות  26.8.19והנחיות רשות העתיקות מיום 
 עתיקות מוכרז.

 רמת הקרינה מחדר הטראפו תהיה על פי הדין . 4
 ככל שתידרש הגבהה של גדר לטובת פרטיות ובטיחות ניתן יהיה להקים גדר חיה בלבד  . 5
 ביצוע פינויים בהתאם להוראות התב"ע. . 6
לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים  . 7

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

 ₪. 341,337תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 8
 

 תתנאים להתחלת עבודו
 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור רשות התעופה האזרחית לתאום גובה והנחיות.הקמת עגורנים ומנופים בתחום התכנית תותר לאחר קבלת  . 3
 אישור פרטי הפיתוח וחומרי הגמר ע"י אגף שפ"ע ואדריכל העיר. . 4
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 5

 לתחילת עבודות או מייד לאחר מכן.
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -הצורך( לשלב ב` )במידת  . 6
 העברת כתב התחייבות לשחרור עוגנים מחלקות העירייה, ע"ש המבקש. - . 7

 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה. -
שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא  . 8

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 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 

 ( לחוק התכנון והבניה.3)ב151ג. לא יותרו איחודם של דירות מכוח כחלון בהתאם להוראת השעה הקבועה בסעיף 
ד. השטחים הנלווים בקומות המרתף העליונות לרבות מתחם רב תכליתי, חדרי טיפולים, מלתחות, מבואה משנית, 

 1מועדון דיירים, לאונג', מתחמי ישיבה ועוד, ירשמו כרכוש משותף לשימוש דיירי הדירות בבניין לפי תכנית ע'
 5821הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן הצגת אישור, ממכון מורשה, כי  . 2
 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם שיינתן . 3
 תנאי אגף הנכסים והסדרי קרקע: . 4

 .28/05/2014(פינוי כל השטחים בהתאם לתב"ע, והסכם הפינוי ופסק הדין לפינויים מיום 1
 הציבוריים ע"ש עיריית ת"א כשהם פנויים מכל חפץ ואדם(רישום סופי בטאבו, והעברת השטחים 2

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5
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 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
א ותכנית עיצוב לתכנית זו ובהתאם לכתב התחייבות 1770ת לתכני 1רישום זיקות הנאה בטאבו כמפורט בנספח  . 6

 לרישום זה שנחתם ע"י מבקשי ההיתר.
 א' ותכנית בינוי ועיצוב לתכנית זו: 1770בהתאם לתכנית  . 7

תעודת גמר לחלק או לכל המבנים בתחום התכנית, למעט המגרשים לצורכי ציבור, תינתן לאחר הבטחת אחזקת 
בהתאם לכך הצגת רישום הערת  -ת השטחים עליהם נרשמה זיקת הנאה למעבר לציבורשטחי השפ"פ לרבות אחזק

 אזהרה בטאבו להבטחת תחזוקת השפ"פ והשטחים הפתוחים בזיקות הנאה
 ביצוע בפועל של פיתוח השטחים הפתוחים לשביעות רצון אגף שפ"ע ואדריכל העיר. . 8
ה מתן תוקף של תכנית בנין עיר בהתאם לחוות דעת מחלקת הסמוך, יהי 3ובמגרש  4תנאי לתעודת גמר במגרש  . 9

 התכנון, להוספת השימוש הציבורי.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  135קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 10
כך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור ל . 11

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 57בשים הכו

 
 

 7חלקה:    7002 גוש:  20-1385 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 18/10/2020 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0410-057 תיק בניין:
 מ"ר 1309 שטח: 201802607 בקשת מידע:

   28/01/2019 תא' מסירת מידע:

 
 א.ד.ן. )נ.ג.( קפיטל בע״מ קשה:מבקש הב

 4250489, נתניה  5מפי 
 

 גל אור ז'ראר עורך הבקשה:
 6971812יפו  -, תל אביב  9הגולן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חדרים טכנים, 
 , 2, כמות חדרי שירותים: 10מסחר, כמות חנויות: בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: 

 , 58, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: קומת הקרקע כוללת חלק מסחרי, כמות קומות מגורים: 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: גג לשימוש דירה, 

 , 39מקומות חניה:  בחצר: שטחים מרוצפים, אחר: חיפוי דק, כמות
 
 
 
 

 (עידו קויפמן)ע"י  לדיון נוסף: חוות דעת מהנדס הועדה
 

ובהתאם לחוות דעת בוחנת  17/02/2021ם בהחלטת הוועדה המקומית מיום בהמשך ובכפוף לשאר התנאים המפורטי
מקומות חניה הנדרשים לפי התקן ע"י  26.6, לאשר פתרון חניה עבור 30/03/2022תנועה וחניה ממכון הרישוי מיום 

 השתתפות בקרן חניה. 
 
 
 
 

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

 היתרמתן תנאים ל
 שוי וקבלת אישורם בהתאם.תיאום וביצוע דרישות מכון הרי . 1
 הצגת אישור אגף נכסי העירייה בכל הנוגע להבלטת המרפסות בחזיתות הקדמיות. . 2
 .3888( בהוראות תכנית 6) 6.1תיאום וביצוע הנחיות איכות הסביבה וקבלת אישורם בהתאם, כמפורט בסעיף  . 3
 לשימוש הציבור. הצגת חתימה על הסכמי הקמה ותחזוקה של השטחים בזיקת הנאה . 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.
 
 להתחלת עבודותנאים ת
בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל )אם  . 1

 ייגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
אישור יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 2

 לתחילת עבודות או מיד לאחר מכן.
 

 תנאים לתעודת גמר
לחוק המקרקעין לעניין רישום: זיקת הנאה לשימוש הציבור  בשטח שבין  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

בעלי הדירות  חזית הבניין וגבול המגרש המזרחי הפונה לרחוב קהילת עדן, שטחים משותפים בבניין לשימוש כל
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בבניין, אי פיצול חלקי מרתף המוצמדים ליחידות מסחר בקומת הקרקע , איסור איחוד דירות התוספת שאושרו 
מכוח הוראת השעה" כחלון", אי סגירת המרפסות הפתוחות בכל צורה שהיא , המרפסות הפתוחות הקדמיות 

 החורגות לתחום דרך עירונית לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף.
 5282 -ו 5281הצגת אישור מטעם מכון התעדה מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן   .2

 "מאפייני בנייה ירוקה" בהוראות תכנית עיצוב ופיתוח סביבתי. 4ובהתאם למפורט בפרק 
 3888רישום התצר לתחום תכנית  . 3
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 דיון נוסף לתיקון חוות דעת.  דורון ספיר:
 תוספת מקומות חנייה. לי פולישוק:מ

 מקומות חנייה, חוות דעת.  6.6פתרון עבור  דורון ספיר:
 
 
 

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

 
ובהתאם לחוות דעת בוחנת  17/02/2021בהמשך ובכפוף לשאר התנאים המפורטים בהחלטת הוועדה המקומית מיום 

מקומות חניה הנדרשים לפי התקן ע"י  26.6, לאשר פתרון חניה עבור 30/03/2022תנועה וחניה ממכון הרישוי מיום 
 השתתפות בקרן חניה. 

 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 
 51דיין משה  4ור האלמוני הגב

 
 

 232חלקה:    6130 גוש:  21-1776 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 30/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 1530 שטח: 202100077 בקשת מידע:
   10/02/2021 תא' מסירת מידע:

 
 שינדר אור ש הבקשה:מבק

 6579116יפו  -, תל אביב  12יבנה 
 

 מרלי מירב עורך הבקשה:
 6296129יפו  -, תל אביב  25שור משה פרופ' 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת 1אחר: הרחבת דירה קיימת בהיתר, בקומה ד' ע"ג הרחבות קיימות., מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: 85.63, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 22.6ת: קומה רביעית, שטח התוספת )מ"ר(: התוספ

לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות פנימיים, הזזת מטבח. הרחבת הדירה ע"ג גג 
 הרחבה קיימת., 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 
 

 (רותם סולומוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
גף הקיצוני דרומי של בניין לאשר את הבקשה לשינויים והרחבת דירת המבקש הקיימת בקומה הרביעית בא .1

 כניסות . 4-קומות ו 4מגורים טורי בן 
 
 ההקלות הבאות:לאשר  .2

  על   באגףות טור ההרחבה הקיימת בקומה התחתוננלהתאמת התוספת לקומקו בניין צדדי  10%חריגה של עד
 .מ' המותר 4.0מ' במקום  3.8ידי בניה במרחק של 

  לצורך שיפור תכנוןגרש יחסי משטח המ 6%עד שטח של תוספת. 
 

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

 תנאים למתן היתר
 . אישור הגורמים הנדרשים על פי דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תוכן הבנייה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 
 

 

 הבקשהוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חהערה: 
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 26ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אשר את הבקשה לשינויים והרחבת דירת המבקש הקיימת בקומה הרביעית באגף הקיצוני דרומי של בניין ל .3

 כניסות . 4-קומות ו 4מגורים טורי בן 
 
 לאשר ההקלות הבאות: .4

  על   באגףות מקו בניין צדדי להתאמת התוספת לקונטור ההרחבה הקיימת בקומה התחתונ 10%חריגה של עד
 .מ' המותר 4.0מ' במקום  3.8של ידי בניה במרחק 

  יחסי משטח המגרש לצורך שיפור תכנון 6%תוספת שטח של עד. 
 

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

 תנאים למתן היתר
 . אישור הגורמים הנדרשים על פי דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג . הצגת טופס 2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תוכן הבנייה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
  

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 5ר שלמה בוב

 
 

 636חלקה:    6133 גוש:  22-0388 בקשה מספר: 
 חיים-תל שכונה: 08/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 1013-005 תיק בניין:
 מ"ר 378 שטח: 202001450 בקשת מידע:

   14/10/2020 תא' מסירת מידע:

 
 לוז מזל :מבקש הבקשה

 6732867יפו  -, תל אביב  5בובר שלמה 
 גדי חנה 

 6732867יפו  -, תל אביב  5בובר שלמה 
 לוז יצחק 

 6732867יפו  -, תל אביב  5בובר שלמה 
 גדי מאיר 

 6732867יפו  -, תל אביב  5בובר שלמה 
 

 אליאס הרצל עורך הבקשה:
 67640יפו  -, תל אביב  9יורה 

 
 הבקשה )ע"י עורך הבקשה( תוכן

, 12, שטח התוספת )מ"ר(: 1+2, קומה בה מתבצעת התוספת: 2215אחר: הקמת מרפסת תלויה, מספר תכנית הרחבה: 
 , כיוון התוספת: לחזית, 96שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 

 
 
 
 
 

 (רותם סולומוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 דירות קיימות בבניין, שכן: 2-לא לאשר את הבקשה להוספת מרפסות ל
 
פי המצב הקיים כפי שהוצג ע"י עורך הבקשה, קיימת תוספת חדר במקום מרפסת בהיתר המקורי וסה"כ ל .1

 . מ'-ו 691לפי תכניות  המותרים משטח המגרש 64%לעומת  71% -השטח הקיים מהווה כ
 כל הבניין. בחישוב מחדש של הזכויות  ר בתוספת בנייה כלפי ההיתר ונדרשבפועל מדוב .2
כאשר לפי תיק המידע שנמסר לעורך הבקשה  המפולשת,  קיימת על הגג ובקומת העמודיםהנייה בלא הוצגה ה .3

ימת בקומת הגג בשלב הגשת הבקשה .נדרש לסמן להריסה בתוכנית הבקשה להיתר את הבנייה ללא היתר הקי
4.  
 
 
 
 
 
 
 

 27ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 דירות קיימות בבניין, שכן: 2-אשר את הבקשה להוספת מרפסות ללא ל

 
לפי המצב הקיים כפי שהוצג ע"י עורך הבקשה, קיימת תוספת חדר במקום מרפסת בהיתר המקורי וסה"כ  .5

 מ'. -ו 691המותרים משטח המגרש לפי תכניות  64%לעומת  71% -השטח הקיים מהווה כ
 ההיתר ונדרש חישוב מחדש של הזכויות בכל הבניין.  בפועל מדובר בתוספת בנייה כלפי .6
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לא הוצגה הבנייה הקיימת על הגג ובקומת העמודים המפולשת,  כאשר לפי תיק המידע שנמסר לעורך הבקשה  .7
נדרש לסמן להריסה בתוכנית הבקשה להיתר את הבנייה ללא היתר הקיימת בקומת הגג בשלב הגשת הבקשה .

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 13כו שלמה מול

 
 

 15חלקה:    7422 גוש:  22-0353 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 01/03/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0148-013 תיק בניין:
 מ"ר 128 שטח: 201900876 בקשת מידע:

   16/06/2019 תא' מסירת מידע:

 
 אוחנה ליונל מבקש הבקשה:

 6514517יפו  -, תל אביב  13מולכו שלמה 
 אוחנה סוניה גבריאלה 

 6514517יפו  -, תל אביב  13מולכו שלמה 
 

 פאוסט נגה עורך הבקשה:
 5246408, רמת גן  8מעלה הצבי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, אחר: ממ"ד חדר משחקים וחצר מונמכת, 
 

 , 1בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חדרי שירותים: 
 

 , 1בקומות: כמות יח"ד מבוקשות: 
 

 על הגג: קולטי שמש, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6473921פו י -, תל אביב 21רחוב הארבעה  . אוריאל בובלי1

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

המתנגד הוא עו"ד מטעם בעלי החלקה הגובלת )לורה ג'ורג' ויטל, סופי מרגריט מיצי גולדברג ויטל( בכתובת שלמה 
 .15מולכו 

 הבעלים עובדים באופן קבוע בצרפת ולא קיבלו ההודעה ישירות והם הניזוקים הישירים מעצם הבקשה להקלה. 
 מרפסת הקיימת ותחסום  אור ואוויר. מתן הקלה יפגע קשות בנכס.הבנייה תסגור את ה

 במידה וההתנגדות לא תתקבל מבקשים הבנייה בקיר משותף תהיה רק בקומת הקרקעי. בקומה מעל תהיה נסיגה. 
 ובנוסף מתנגדים לצורת חצר מונמכת ומרפסות בחזית.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

עה בחזות הבניין עקב בנייה בהמשך לקיר המשותף. במקרה של תיקון התכנית מומלץ לקבל את ההתנגדות שכן יש פגי
 נדרשת הגשת בקשה מחדש היות ומדובר בשינוי מהותי. 

 
 
 
 

 (תהילה בנימיניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 ף ולא לאשר את הבקשה, שכן:לקבל את התנגדות בעל החלקה הגובלת בקיר משות .1

לא ניתן לאשר הקלות לבנייה בהמשך לקירות המשותפים ללא הסכמת בעלי החלקות הגובלות הנדרשת לפי  .1
 ותקנות התכנון והבנייה. 3866הוראות תכנית  

 עקב בנייה בהמשך לקיר המשותף. השכן פגיעה בחזות בניין  קיימת .2
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גוד להנחיות מרחביות ותקנות התכנון והבניה בעניין מידות, צורת חישוב קיימות חריגות בתכנון הבניין בני .3
 שטחים, התאמה בין הקומות וחתכים, מיקום הפתחים, ונדרשת הגשת בקשה מחדש.

 
הערה: הודעה נמסרה למבקש ועורך הבקשה. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 28ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קבל את התנגדות בעל החלקה הגובלת בקיר משותף ולא לאשר את הבקשה, שכן:ל .2

לא ניתן לאשר הקלות לבנייה בהמשך לקירות המשותפים ללא הסכמת בעלי החלקות הגובלות הנדרשת לפי  .4
 ותקנות התכנון והבנייה. 3866הוראות תכנית  

 שותף. קיימת פגיעה בחזות בניין השכן עקב בנייה בהמשך לקיר המ .5
קיימות חריגות בתכנון הבניין בניגוד להנחיות מרחביות ותקנות התכנון והבניה בעניין מידות, צורת חישוב  .6

 שטחים, התאמה בין הקומות וחתכים, מיקום הפתחים, ונדרשת הגשת בקשה מחדש.
 

הערה: הודעה נמסרה למבקש ועורך הבקשה. 
 
 

התקבלה פה אחד.ההחלטה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 52לוחמי גליפולי  18רכה המע

 
 

 752חלקה:    6133 גוש:  21-1342 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 14/10/2021 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0647-052 תיק בניין:
 מ"ר 1865 שטח: 201801289 בקשת מידע:

   08/08/2018 תא' מסירת מידע:

 
 וויי בוקס יד לבנים בע''מ בקשה:מבקש ה

 6513444יפו  -, תל אביב  105אלנבי 
 

 פיבקו אילן עורך הבקשה:
 6800224יפו  -, תל אביב  13המגדלור 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1648.5, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניון תת קרקעי, 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 
 , 46, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: כמות קומות מגורים: 

 על הגג: קולטי שמש, 
 , 0.5 , גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(:52בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 

 
 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים11,211.00נפח חפירה )מ"ק(: 

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 אביב אילנה מייוצגת ע"י .1
 עו"ד מ.ברזילי

  דיירת בבניין. -18כה המער

 אברהם אברהם .1

 ארגוב גלית .2
 אהובה כהן .3

 איסר פיבוש .4
 אלאלוף משה .5

 אפרתי  חנה .6

 ביר יעל .7

 בלהה קרולי .8

 בני מניסססקו .9

  גבעוני ערה .10

 גבעוני יצחק .11

 גומבינסקי טל .12

 גיא חיים וריקי .13

 סול לוסגרטן .14

 סטלה אבידן .15

 סולמיסימה  .16

 עדנה ציפורי .17

 עליזה רוז .18

 מאיה יעל דן מיטלפונקט .19

 יעקב סבדלוב .20

 לורנס תומר .21

  6706320יפו  -, תל אביב 23שדרות יד לבנים 
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 נימוקים כתובת שם

 טל דנה לויבל .22
 ערן אליקים .23

 ששון תמר .24

 פייבוש זליג .25

 קולבק שירלי .26
 קסל אליקים .27
 רחל חלבפונט .28
 רחל יפרח .29
 שושי .30
 שמיר הלה .31
 שניידר גילה .32
 ורקר ישראל .33
 דנה לייבל .34

 רבקה-ויינגרט רגין .35

 גולן ראובן .36

 בן דוד נעמי .37

מילוא שרה, יו"ר עמותת יד 
 אליהו הירוקה

  6722720יפו  -א, תל אביב 3רחוב בת ציון 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

)הריסה ובניה( אך לא חתמה על התוספת להסכם, ועל  38ל הסכם תמ"א מתנגדת, דיירת בבניין: אמנם חתמה ע .1
 נספח השינויים להסכם אשר מכוחו הוגשה הבקשה.

 מצוקת חניה קשה ביותר באזור. .2
 עומס, רעש ופגיעה בחיי הקהילה של השכונה. .3
 עומס על מערכת החינוך. .4
של המרחב בין הבניינים, בשטחים הירוקים ובאיכות פגיעה במרקם החברתי של השכונה ותביא לצמצום משמעותי  .5

 שרין וגם משפיע על ערך הנכסים.חיים ובפרטיות הדיירים בשכונה במיה
 פגיעה משמעותית בשווי הנכס שבבעלותי .6
 הוספת קומות בפרוייקט עשויה להוריד את איכות החיים וכן לחסום את האוויר והנוף הפתוח. .7
באזור זה, ברחוב המערכה ובשד' יד לבנים, וגם באופי השכונה הוותיקה, פגיעה אשר תהיה פגיעה אדריכלית קשה ,  .8

 "בכייה לדורות".
 

 התייחסות להתנגדויות: 
הוועדה דנה בנושאים תכנונים בלבד, בנושאים שאינם תכנונים , 38בנוגע להתנגדות לנושא חתימה על הסכם תמ"א  -

 יש לפנות לערכאות המתאימות.
 קיים ברחוב.המצב התת קרקעי כך שלא תהיה כל הפרעה לסביבה ולא יהיה עומס על כחנייה תוכנן כולו פתרון ה -
של האזור והמרחק בין  5000ותכנית תא/  38גובה הקומות, צפיפות, מס' הקומות וכו' עונים על מדיניות תמ"א  -

 הבניינים ואין פגיעה בבניין המתנגדים. 
 

 .ריבוי התנגדויות בשלהצדדים לדיון בהתנגדויות בהתאם למפורט לעיל, לזמן את 
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 היתרמתן תנאים ל
ידון וירשמו כרכוש משותף בעת רישום הבית השטחים המשותפים  ירשמו לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנ . 1

 המשותף, כולל החצרות הקדמיות במגרש
 

 תנאים בהיתר
נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים, בעלי ההיתר יפקידו לפני  . 1

סת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פולי
 ולהחזרת המצב לקדמותו.

 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 2
 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 3
 המעליות המותקנות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים. . 4
 

 עבודותלהתחלת תנאים 
בעלי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 1

 נזק כנ''ל )במידה ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים . 1
 המצאת ערבות חברה ע"פ חוזה ההקמה. . 2
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 1
מתן כתב התחייבות  והפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת הסכמת אגף הנכסים ומחלקת  . 2

 תאום הנדסי.
 

 הנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשהמטת חוות דעת טיוהערה: 
 
 
 
 
 
 

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

 
 יח"ד, שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה 18קומות עם  3להריסת בניין מגורים טורי קיים בן לאשר את הבקשה   .1

 מעל שתי קומות מרתף יח"ד בשני המבנים  46סה"כ קומות וקומת גג  7ולהקמת שני בניינים נפרדים בני  
 קת הנאה למעבר משותף בין המגרשים.ע"י זי 50משותפות שיבנה במגרש הצמוד ברחוב לוחמי גליפולי         

 
 א ומדיניות הועדה תמורת הריסת הבניין הקיים שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה:/3 38לאשר מכח תמ"א  .2

 הקומות המותרות לפי תכנית תקפה.  3קומות מעל  3תוספת  - 
 '.1תוספת קומת גג חלקית במסגרת תכנית ג - 
 דירה קיימת.   מ"ר לכל 13תוספת שטח עיקרי של  - 

 
 לאשר הקלות הבאות לשיפור תכנון וניצול זכויות לפי מדיות הועדה: .3

 מ"ר( משטח המגרש. 112-)כ 6%תוספת עד  א. 
 מ"ר לפי תקנות תכנון ובנייה. 200ניוד שטח שירות מתת הקרקע לעל קרקע שלא עולה על  ב. 
 קומה אחת מעל המותר לפי תכנית תקפה.תוספת  ג. 

 
 עבור מעלית כי נוגדת תקנות התכנון והבנייה )סטייה ניכרת(. 5%שר הקלה לתוספת לא לא .א

 
 לדחות את ההתנגדויות כמפורט להלן: .ב

לנושא החנייה והכניסה לחנייה מומלץ לדחות את ההתנגדות. בהתאם לתוכניות שהוגשו הכניסה  .א.1.ב
ברחוב המערכה מוצעת כניסה לדיירים   בד.למכוניות למרתפי חנייה דרך רח' לוחמי גליפולי ויד לבנים בל
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בלבד ולכן אין כל הפרעה למתנגדים. גם מבחינת החנייה, פתרון החנייה תוכנן כתת קרקעי כפי שצוין 
 בהתייחסות הצוות המקצועי להתנגדויות כך שלא תהיה הפרעה ולא יהיה עומס על המצב הקיים ברחוב. 

. הטענות לגבי  38המבוקשת הינה תואמת את מדיניות תמ"א  ביחס לתוספת יחידות הדיור, התוספת .ב.1.ב
הרח"ק רלוונטיות לתכניות חדשות בלבד ואינן רלוונטיות לבקשות מכוח תמ"א. כפי שצוין בהתייחסות 
הצוות המקצועי, המבוקש תואם את התכניות שחלות ואת מדיניות הוועדה לבחינת בקשות מכוח תמ"א 

38 . 
התנגדות לעניין העוגנים. בעניין זה, חוק התכנון והבנייה אפשר לקבוע בתב"עות מומלץ לדחות את ה .ג.1.ב

הוראות המחייבות בעלי מקרקעין להעניק לבעלי קרקע גובלת להתקין בקרקע עוגני קרקע זמניים. על פי 
, שחלה על המקום, ניתן להתקין עוגני קרקע גם ללא הסכמת בעלים של אותו מגרש, 1תוכנית ע'

תנאים המפורטים בתכנית ומכאן שהתכנית מתירה זאת. באשר לפן הקנייני, רשאים בהתקיים ה
 המתנגדים לפעול דרך הערכאות המתאימות.

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

 
 תנאים למתן היתר

 (. 4400. חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1
 (. 4401חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג . תכנית מאושרת 2
 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 תנאים בהיתר
נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים, בעלי ההיתר יפקידו לפני  . 1

תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה 
 ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.

 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 2
 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 3
4 . 
 
 
 
 
5. 
 
6. 
 
 

 המעליות המותקנות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים.
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המלווה או המומחה 

 המלווה בתחום טיפול בעצים בכל שלבי ההעתקה, עד לקליטתם.
 מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם

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

 בבקשות להיתר הכוללות גנרטור:
יש לתכנן ולסמן בתכניות ובחתכים של התכנית האדריכלית את ארובת הפליטה של הגנטור לעל אורכה, כלומר 

 נרטור ועד ליציאה לאוויר החופשי. חובה שחתך אחד לפחות יעבור במרכז הארובה ולכל אורכה.מהג
 

 תנאים להתחלת עבודות
בעלי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  .1

 נזק כנ''ל )במידה ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  .2

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 שיועד להעתקה לשטח ציבורי 12+  24הגשת אישור אגף שפ"ע לקליטת עץ מספר .3
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני  .4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
  15854מקוונת  52נדרש אישור לבקשה הנוכחית והבקשה הצמודה ,  לוחמי גליפולי  .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: 
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני  .7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
 בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה )אגף הנכסים(. הפקדת ערבות .8

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 תנאים לתעודת גמר

ירשמו לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון וירשמו כרכוש משותף בעת רישום הבית   ים המשותפיםהשטח .1
 המשותף, כולל החצרות הקדמיות במגרש

 המצאת ערבות חברה ע"פ חוזה ההקמה. .2
ימור אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות ש .3

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 רישום זיקת הנאה למעבר ושימוש משותף בחניה בפועל בסיפרי  מקרקעין  בין לשתי חלקות  .4
 (751,752, חלקות 6133גוש  .5
ובו יודיע כי בדק את   ש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור המרתפים )מהנדס בלבד !( .6

 המבנה ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  9קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  .7
מור אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות שי .8

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס .9

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר וכן  .10
 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

  
  

 התחייבויות להוצאת היתר
 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 1
והפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת הסכמת אגף הנכסים ומחלקת   מתן כתב התחייבות . 2

 תאום הנדסי.
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 17יד לבנים  50מי גליפולי לוח

 
 

 751חלקה:    6133 גוש:  21-1431 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 31/10/2021 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0637-017 תיק בניין:
 מ"ר 1865 שטח: 201800934 בקשת מידע:

   27/06/2018 תא' מסירת מידע:

 
 וויי בוקס יד לבנים בע''מ מבקש הבקשה:

 6513444יפו  -, תל אביב  105אלנבי 
 

 פיבקו אילן עורך הבקשה:
 6800224יפו  -, תל אביב  13המגדלור 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1648.5"ר(: , שטח הריסה )מ3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניון תת קרקעי, 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 
 , 46, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: כמות קומות מגורים: 

 על הגג: קולטי שמש, 
 , 0.5בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 

 
 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים12,265.00נפח חפירה )מ"ק(: 

 
 
 

 :התנגדויות

 נימוקים כתובת שם

 אברהם צילה  .1

  אלאלוף משה .2

 גבעוני יצחק .3
  גבעוני ערה .4
  גומבינסקי טל .5
 מוסיסקו בני .6
 קולבק שירלי .7
 שניידר גילה .8
 ששון תמר .9

  6706320יפו  -, תל אביב 23שדרות יד לבנים 

 .16ת את בעלי התת חלקה עו"ד מייצג 5268102, רמת גן 7רחוב דרך בגין מנחם  . גור מורן6

 .16בעל נכס בתת חלקה  6706819יפו  -, תל אביב 50רחוב לוחמי גליפולי  . לוזיה אהרון7

 16בעלת נכס בתת חלקה  6706819יפו  -, תל אביב 50רחוב לוחמי גליפולי  . לוזיה סוזן8

 רוקהנציגת יד אליהו הי 6722720יפו  -, תל אביב 3רחוב בת ציון  . מילוא שרה10

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 תוספת הקומות תגביה את הבניין ותחסום לבנייני המתנגדים אור, אוויר, נוף.  .1
המבוקש יגדיל את הצפיפות, כמו כן הגדלת מספר הדירות בבניין תגדיל את כמות הדיירים ולפיכך גם את כמות  .2

 עמוסים. ייוצר עומס במקומות החנייה ברחוב  וסביבתו שגם כך –הרכבים 

 לא התקבלו כלל ההסכמות הפוזיטיביות לעניין המבוקש בבקשה. .3
 נוסח פרסום ההקלות לא ברור מעבר למגבלות הקבועות בתקנות ומשום כך אין לאשר אותם. .4
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 התייחסות להתנגדויות: 
 

ריבוי התנגדויות. בשל בהתאם למפורט לעיל, לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות
 
 
 
 

 (אינה פנסו נמירובסקיחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 .ים בהיתר לפי דרישות מכון רישוי והוועדה, פרט לתנאים נוספאין שינויים בחו"ד מהנדס העיר
 

 בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות,
 יח"ד, שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה 18קומות עם  3להריסת בניין מגורים טורי קיים בן   לאשר את הבקשה .1

קומות מרתף  יח"ד בשני המבנים מעל שתי 46קומות וקומת גג סה"כ  7נפרדים בני מגורים  ולהקמת שני בנייני
 ע"י זיקת הנאה למעבר משותף בין המגרשים. 52משותפות שיבנה במגרש הצמוד ברחוב לוחמי גליפולי 

   א ומדיניות הועדה תמורת הריסת הבניין הקיים שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה:/3 38לאשר מכח תמ"א  .2
 הקומות המותרות לפי תכנית תקפה.  3קומות מעל  3תוספת  -
 '.1ת קומת גג חלקית במסגרת תכנית גתוספ -
   מ"ר לכל דירה קיימת. 13תוספת שטח עיקרי של  -

 לאשר הקלות הבאות לשיפור תכנון וניצול זכויות לפי מדיניות הועדה: .3
 מ"ר( משטח המגרש. 112-)כ 6%תוספת עד  .א
 ן ובנייה.מ"ר לפי תקנות תכנו 200ניוד שטח שירות מתת הקרקע לעל קרקע שלא עולה על  .ב
 תוספת קומה אחת מעל המותר לפי תכנית תקפה. .ג

 עבור מעלית כי נוגדת תקנות התכנון והבנייה )סטייה נכרת(. 5%לא לאשר הקלה לתוספת  .4
 לדחות את ההתנגדויות כמפורט להלן: .5

וניות לנושא החניה והכניסה לחניה מומלץ לדחות את ההתנגדות. בהתאם לתכניות שהוגשו הכניסה למכ .א
ברח' המערכה מוצעת כניסה לדיירים בלבד ולכן אין   למרתפי חניה דרך רח' לוחמי גליפולי ויד לבנים בלבד.

כל הפרעה למתנגדים. גם מבחינת החניה, פתרון החניה תוכנן כתת קרקעי כפי שצוין בהתייחסות הצוות 
 ם ברחוב. המקצועי להתנגדויות כך שלא תהיה הפרעה ולא יהיה עומס על המצב הקיי

. הטענות לגבי הרח"ק  38ביחס לתוספת יחידות הדיור, התוספת המבוקשת הינה תואמת את מדיניות תמ"א  .ב
רלוונטיות לתכניות חדשות בלבד ואינן רלוונטיות לבקשות מכוח תמ"א. כפי שצוין בהתייחסות הצוות 

 . 38בקשות מכוח תמ"א  המקצועי, המבוקש תואם את התכניות שחלות ואת מדיניות הוועדה לבחינת
מומלץ לדחות את ההתנגדות לעניין העוגנים. בעניין זה, חוק התכנון והבנייה אפשר לקבוע בתב"עות הוראות  .ג

, 1המחייבות בעלי מקרקעין להעניק לבעלי קרקע גובלת להתקין בקרקע עוגני קרקע זמניים. על פי תכנית ע'
ללא הסכמת בעלים של אותו מגרש, בהתקיים התנאים  שחלה על המקום, ניתן להתקין עוגני קרקע גם

המפורטים בתכנית ומכאן שהתכנית מתירה זאת. באשר לפן הקנייני, רשאים המתנגדים לפעול דרך 
 הערכאות המתאימות.

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

 
 תנאים למתן היתר

 (. 4400בקרת התכן )מוצג . חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור 1
 (. 4401. תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג 2
 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 תנאים בהיתר
והנכסים הגובלים, בעלי ההיתר יפקידו לפני נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים  . 1

תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה 
 ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.

 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 2
 קרקעין לפני מתן תעודת גמר.רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המ . 3
4 . 
5. 
 
6. 
 
 
7. 

 ות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים.המעליות המותקנ
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המלווה או המומחה 

 המלווה בתחום טיפול בעצים בכל שלבי ההעתקה, עד לקליטתם.
 שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם דילול נוף וחיתוך 

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

 בבקשות להיתר הכוללות גנרטור:
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ובת הפליטה של הגנטור לעל אורכה, כלומר יש לתכנן ולסמן בתכניות ובחתכים של התכנית האדריכלית את אר
 מהגנרטור ועד ליציאה לאוויר החופשי. חובה שחתך אחד לפחות יעבור במרכז הארובה ולכל אורכה.

 
 תנאים להתחלת עבודות

בעלי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  .1
 ''ל )במידה ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.נזק כנ

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

 שיועד להעתקה לשטח ציבורי 12+  24הגשת אישור אגף שפ"ע לקליטת עץ מספר .3
ריד באתר העירוני הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה יש להו .4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
  15854מקוונת  52נדרש אישור לבקשה הנוכחית והבקשה הצמודה ,  לוחמי גליפולי  .5
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  .6

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
 בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה )אגף הנכסים(. הפקדת ערבות .8

 
 תנאים לתעודת גמר

ירשמו לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון וירשמו כרכוש משותף בעת רישום הבית   השטחים המשותפים .1
 המשותף, כולל החצרות הקדמיות במגרש

 המצאת ערבות חברה ע"פ חוזה ההקמה. .2
יגיש אישור לכך שעבודות שימור  אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים .3

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 רישום זיקת הנאה למעבר ושימוש משותף בחניה בפועל בסיפרי  מקרקעין  בין לשתי חלקות  .4
 (751,752, חלקות 6133גוש  .5
ור המרתפים )מהנדס בלבד !(  ובו יודיע כי בדק את ש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוור .6

 המבנה ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  9קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  .7
יגיש אישור לכך שעבודות שימור אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים  .8

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס .9

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר וכן  .10
 ם באתר האינטרנט העירוני.בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמי

  
  

 התחייבויות להוצאת היתר
 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 1
והפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת הסכמת אגף הנכסים ומחלקת   מתן כתב התחייבות . 2

 תאום הנדסי.
 

 הועדה נשלחה לעורך הבקשה הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס
 
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
ידון וירשמו כרכוש משותף בעת רישום הבית השטחים המשותפים  ירשמו לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנ . 1

 המשותף, כולל החצרות הקדמיות במגרש
 

 תנאים בהיתר
נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים, בעלי ההיתר יפקידו לפני  . 1

סת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פולי
 ולהחזרת המצב לקדמותו.

 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 2

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 3
 המעליות המותקנות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים. . 4
 

 תנאים לאיכלוס
 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים . 1
 המצאת ערבות חברה ע"פ חוזה ההקמה. . 2
 

 התחייבויות להוצאת היתר
מתן כתב התחייבות  והפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת הסכמת אגף הנכסים ומחלקת  . 1

 תאום הנדסי.
 קת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר.רישום זי . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 

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

 
 המשך להמלצת צוות ההתנגדויות,ב
 יח"ד, שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה 18קומות עם  3להריסת בניין מגורים טורי קיים בן   לאשר את הבקשה .1

יח"ד בשני המבנים מעל שתי קומות מרתף  46קומות וקומת גג סה"כ  7נפרדים בני מגורים  ולהקמת שני בנייני
 ע"י זיקת הנאה למעבר משותף בין המגרשים. 52ב לוחמי גליפולי משותפות שיבנה במגרש הצמוד ברחו

   א ומדיניות הועדה תמורת הריסת הבניין הקיים שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה:/3 38לאשר מכח תמ"א  .2
 הקומות המותרות לפי תכנית תקפה.  3קומות מעל  3תוספת  -
 '.1תוספת קומת גג חלקית במסגרת תכנית ג -
   מ"ר לכל דירה קיימת. 13שטח עיקרי של תוספת  -

 לאשר הקלות הבאות לשיפור תכנון וניצול זכויות לפי מדיניות הועדה: .3
 מ"ר( משטח המגרש. 112-)כ 6%תוספת עד  .א
 מ"ר לפי תקנות תכנון ובנייה. 200ניוד שטח שירות מתת הקרקע לעל קרקע שלא עולה על  .ב
 תכנית תקפה.תוספת קומה אחת מעל המותר לפי  .ג

 עבור מעלית כי נוגדת תקנות התכנון והבנייה )סטייה נכרת(. 5%לא לאשר הקלה לתוספת  .4
 לדחות את ההתנגדויות כמפורט להלן: .5

לנושא החניה והכניסה לחניה מומלץ לדחות את ההתנגדות. בהתאם לתכניות שהוגשו הכניסה למכוניות  .א
ברח' המערכה מוצעת כניסה לדיירים בלבד ולכן אין   ד לבנים בלבד.למרתפי חניה דרך רח' לוחמי גליפולי וי

כל הפרעה למתנגדים. גם מבחינת החניה, פתרון החניה תוכנן כתת קרקעי כפי שצוין בהתייחסות הצוות 
 המקצועי להתנגדויות כך שלא תהיה הפרעה ולא יהיה עומס על המצב הקיים ברחוב. 

. הטענות לגבי הרח"ק  38ספת המבוקשת הינה תואמת את מדיניות תמ"א ביחס לתוספת יחידות הדיור, התו .ב
רלוונטיות לתכניות חדשות בלבד ואינן רלוונטיות לבקשות מכוח תמ"א. כפי שצוין בהתייחסות הצוות 

 . 38המקצועי, המבוקש תואם את התכניות שחלות ואת מדיניות הוועדה לבחינת בקשות מכוח תמ"א 
תנגדות לעניין העוגנים. בעניין זה, חוק התכנון והבנייה אפשר לקבוע בתב"עות הוראות מומלץ לדחות את הה .ג

, 1המחייבות בעלי מקרקעין להעניק לבעלי קרקע גובלת להתקין בקרקע עוגני קרקע זמניים. על פי תכנית ע'
אים שחלה על המקום, ניתן להתקין עוגני קרקע גם ללא הסכמת בעלים של אותו מגרש, בהתקיים התנ

המפורטים בתכנית ומכאן שהתכנית מתירה זאת. באשר לפן הקנייני, רשאים המתנגדים לפעול דרך 
 הערכאות המתאימות.

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

 
 תנאים למתן היתר

 (. 4400. חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1
 (. 4401ומה ע"י מכון הבקרה )מוצג . תכנית מאושרת חת2
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 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 תנאים בהיתר
נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים, בעלי ההיתר יפקידו לפני  . 1

ילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה תח
 ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.

 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 2
 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 3
4 . 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 

 ות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים.המעליות המותקנ
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המלווה או המומחה 

 המלווה בתחום טיפול בעצים בכל שלבי ההעתקה, עד לקליטתם.
 מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם

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

 בבקשות להיתר הכוללות גנרטור:
יש לתכנן ולסמן בתכניות ובחתכים של התכנית האדריכלית את ארובת הפליטה של הגנטור לעל אורכה, כלומר 

 נרטור ועד ליציאה לאוויר החופשי. חובה שחתך אחד לפחות יעבור במרכז הארובה ולכל אורכה.מהג
 

 תנאים להתחלת עבודות
בעלי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי מח' הפיקוח על הבניה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  .1

 נזק כנ''ל )במידה ויגרם( ולהחזרת המצב לקדמותו.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  .2

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 שיועד להעתקה לשטח ציבורי 12+  24הגשת אישור אגף שפ"ע לקליטת עץ מספר .3
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני  .4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
  15854מקוונת  52נדרש אישור לבקשה הנוכחית והבקשה הצמודה ,  לוחמי גליפולי  .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: 
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני  .7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
 בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה )אגף הנכסים(. הפקדת ערבות .8

 
 תנאים לתעודת גמר

ירשמו לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון וירשמו כרכוש משותף בעת רישום הבית   ים המשותפיםהשטח .1
 המשותף, כולל החצרות הקדמיות במגרש

 המצאת ערבות חברה ע"פ חוזה ההקמה. .2
ימור אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות ש .3

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 רישום זיקת הנאה למעבר ושימוש משותף בחניה בפועל בסיפרי  מקרקעין  בין לשתי חלקות  .4
 (751,752, חלקות 6133גוש  .5
!(  ובו יודיע כי בדק את  ש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור המרתפים )מהנדס בלבד .6

 המבנה ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  9קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  .7
שימור  אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות .8

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס .9

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר וכן  .10
 י.בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירונ

  
  

 התחייבויות להוצאת היתר
 רישום זיקת הנאה והערות לפי תקנות המקרקעין לפני מתן תעודת גמר. . 1
והפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים וקבלת הסכמת אגף הנכסים ומחלקת   מתן כתב התחייבות . 2

 תאום הנדסי.

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 שההערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבק

 
 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 
 51עם  ניר

 
 

 41חלקה:    6150 גוש:  21-1616 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 01/12/2021 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0761-049 תיק בניין:
 מ"ר 160 שטח: 202002454 בקשת מידע:

   21/01/2021 תא' מסירת מידע:

 
 סקי דןמישקוב מבקש הבקשה:

 6794051יפו  -, תל אביב  51ניר עם 
 

 איבינדר אלרן עורך הבקשה:
 6971911יפו  -א, תל אביב 14ולנברג ראול 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, 2248, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, תוספת 75.57התוספת )מ"ר(:  קומה א', שטח

 אחרת: תוספת ממ"ד+ תוספת מרתף, 
 

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

 
 
 
 

 (אדר' אינה פנסו נמירובסקיחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות ועליית גג מעל  2מת על המגרש והקמת בניין חדש למגורים בן לאשר את הבקשה להריסת הבנייה הקיי .1

 מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג' צמוד קרקע( בקיר משותף עם המבנה הקיים ממערב.
 כולל הקלות הבאות:

 מ"ר, לצורך שיפור תכנון. 9.6 -משטח המגרש המהווים כ 6%תוספת שטח של  -
 , לצורך שיפור תכנון.מ' 3.6מ' ל 4.0בקו בניין אחורי, מ 10% -

 
 .השתתפות בקרן חניה -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 2.28פתרון חלופי להסדר  לאשר .2
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 .       אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 קשה להיתר בהוראות תכן הבניה.עמידת הב      . 2
 דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שבוצעו בעקבות בקרת התכן או הצהרה על כך שלא בוצעו שינויים. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 31ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ועליית גג מעל  2הבקשה להריסת הבנייה הקיימת על המגרש והקמת בניין חדש למגורים בן  לאשר את .3

 מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג' צמוד קרקע( בקיר משותף עם המבנה הקיים ממערב.
 כולל הקלות הבאות:

 מ"ר, לצורך שיפור תכנון. 9.6 -משטח המגרש המהווים כ 6%תוספת שטח של  -
 מ', לצורך שיפור תכנון. 3.6מ' ל 4.0ין אחורי, מבקו בני 10% -

 
 .השתתפות בקרן חניה -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 2.28פתרון חלופי להסדר  לאשר .4
 

 תנאים למתן היתר
 .       אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 .       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.2
 דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שבוצעו בעקבות בקרת התכן או הצהרה על כך שלא בוצעו שינויים. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 
 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 
 11הגבורה  12ח יפר

 
 

 659חלקה:    6150 גוש:  21-1617 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 01/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0731-011 תיק בניין:
 מ"ר 255 שטח: 201902602 בקשת מידע:

   10/02/2020 תא' מסירת מידע:

 
 ברסלר נוהר מבקש הבקשה:

 6794512יפו  -, תל אביב  12יפרח 
 מרקל רון 

 6794512יפו  -, תל אביב  12יפרח 
 

 חיים אורי-אבן עורך הבקשה:
 6775974יפו  -, תל אביב  50יקותיאל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: ללא מרתף, 
 

 ך. פירוק פרגולות ע"פ תוכנית., בקומת הקרקע: אחר: עמודי תמ
 

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

 על הגג: קולטי שמש, אחר: מדחסים מזגנים, 
 

 , 1.5בחצר: אחר: הנמכת גדר לרחוב יפרח ע"פ דרישות העירייה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

 נמכת הגדר ליפרח, ופירוק פרגולות ע"פ תוכנית.עמודי תמך, וכן ה -פירוט נוסף: קומת קרקע 
 

 הרחבת הדיור לפי תוכנית ההרחבות, והוספת חדר מחוזק ע"פ הנחיות. -קומה ראשונה 
 

 זמנית, פרגולה.-תוספת חדר על הגג, בבנייה בו -קומה שנייה 
 

 מדחס מזגן ודוד שמש. -גג טכני 
 
 
 

 (אדר' אינה פנסו נמירובסקיחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 ,בעלי הזכויותכל שבקומה השנייה והוספת חדר יציאה לגג בהסכמת שינויים והרחבת יח"ד לאשר את הבקשה ל
 כהקלה:

 (.מ' בחזית )מערבית( צדדית 1.2מ' במקום  0בניה במרחק של לבניית חדר יציאה לגג ללא  נסיגה ממעקה הגג ) .1

 .שלא ברצףהרחבת דירה  .2
 

 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 שור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.. אי1 

 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
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 תנאים בהיתר

 חילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מת . 1
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים והנכסים הגובלים. . 2
 שיפוץ החלק היחסי של הבניין לפי הנחיות מרחביות . 3
 מורשה משרד החקלאות. דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 הערות
 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין ובמגרש אשר אינה כלולה בהיתר זה. 

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ערה: ה
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 גדר שנבנו ללא היתר?מה עם הריסת הפרגולה והנמכת ה אופירה יוחנן וולק:
הם נבנו ללא היתר אבל אין תביעה משפטית, אנחנו לא מאשרים את הבקשה, אי אפשר לדרוש הריסה  מאיר טטרו:

 לפני. אחרי שהם יסדרו את זה, יגישו בקשה מתוקנת כפי שצריך. 
 אז איפה התנאי, איפה ההריסה? אופירה יוחנן וולק:

 יים.ההריסה מופיעה בתנאים טכנ :אינה פנסו
 זה מסומן, אבל זה תנאי בהיתר.מאיר טטרו: 

 ההריסה היא אף פעם לא תנאים טכניים. הלל הלמן:
 להוסיף תנאי להתחלת עבודות הבנייה להריסת הבנייה ללא היתר במגרש. דורון ספיר:

 
 
 

 32ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שינויים והרחבת יח"ד שבקומה השנייה והוספת חדר יציאה לגג בהסכמת כל בעלי הזכויות, קשה ללאשר את הב

 כהקלה:
 מ' בחזית )מערבית( צדדית(. 1.2מ' במקום  0לבניית חדר יציאה לגג ללא  נסיגה ממעקה הגג )בניה במרחק של  .1

 הרחבת דירה שלא ברצף. .2
 

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

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

 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 היתרתנאים ב
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים והנכסים הגובלים. . 2
 שיפוץ החלק היחסי של הבניין לפי הנחיות מרחביות . 3
 נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. דילול . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאי להתחלת הבנייה
 הריסת הבנייה ללא היתר במגרש.
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 הערות

 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין ובמגרש אשר אינה כלולה בהיתר זה. 
 

 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.
 
 
 
 



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

 112עמ'   22-0379  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 32ון ויל

 
 

 108חלקה:    6135 גוש:  22-0379 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 07/03/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 4063-032 תיק בניין:
 מ"ר 3155 שטח: 201801600 בקשת מידע:

   09/10/2018 תא' מסירת מידע:

 
 רגד אריהאו מבקש הבקשה:

 5138109, בני ברק  21צירלסון 
 

 שלסקי מאיר עורך הבקשה:
 52356, רמת גן  6חורגין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 אחסנה מועדון כושר, -תפים במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: שטחים משו
 

 בקומת הקרקע: אחר: דירה, 
 

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

 על הגג: חדרי יציאה, 
 

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

וללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר פירוט נוסף: אשפה גז   מיים   ח"ח, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כ
 קיים

 
 
 

 (אדר' אינה פנסו נמירובסקיחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות מעל מרתף משותף, עם  3ת במגרש והקמת בניין מגורים חדש, בן לא לאשר את הבקשה להריסת הבניה הקיימ
החלות  3תכנית ג-ו 1, ע1א/2215-ו 2215יח"ד, שכן הינה בניגוד להוראות התכניות התקפות  2חדר יציאה לגג, עבור 

 :במקום ובניגוד להנחיות המרחביות

ותרים כי ניתן לתכנן הבניין החדש עד קו בניין של מ' המ 5מ' במקום  2.70אין הצדקה להקטנת קו בניין אחורי עד  .1
 מ' לפי מדיניות הועדה.  3

 מ'. 9גובה הבניין ממפלס הרחוב עולה על  .2
 והנחיות מרחביות. 1מספר ושטח המחסנים במרתף וצורת חצר אנגלית בניגוד להוראות תכנית ע .3
וחריגה זו מהווה סטייה  3מ' לפי תכנית ג 1.20 חדר היציאה לגג מתוכנן עד מעקה הגג האחורי במקום נסיגה של .4

 ניכרת.

 לא הוצגו מסתורי כביסה, פריסת גדרות, פרטי פרגולה בניגוד להנחיות המרחביות. .5
 
 
 
 
 
 
 
 

 33ההחלטה : החלטה מספר 



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

 113עמ'   22-0379  

 

 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל מרתף משותף, עם  3הבקשה להריסת הבניה הקיימת במגרש והקמת בניין מגורים חדש, בן  לא לאשר את

החלות  3תכנית ג-ו 1, ע1א/2215-ו 2215יח"ד, שכן הינה בניגוד להוראות התכניות התקפות  2חדר יציאה לגג, עבור 
 :במקום ובניגוד להנחיות המרחביות

מ' המותרים כי ניתן לתכנן הבניין החדש עד קו בניין של  5מ' במקום  2.70עד  אין הצדקה להקטנת קו בניין אחורי .6
 מ' לפי מדיניות הועדה.  3

 מ'. 9גובה הבניין ממפלס הרחוב עולה על  .7
 והנחיות מרחביות. 1מספר ושטח המחסנים במרתף וצורת חצר אנגלית בניגוד להוראות תכנית ע .8
וחריגה זו מהווה סטייה  3מ' לפי תכנית ג 1.20הגג האחורי במקום נסיגה של חדר היציאה לגג מתוכנן עד מעקה  .9

 ניכרת.

 לא הוצגו מסתורי כביסה, פריסת גדרות, פרטי פרגולה בניגוד להנחיות המרחביות. .10
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 48גורי ישראל  1קובסקי מינ

 
 

 30חלקה:    6982 גוש:  21-1779 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 30/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3600-048 תיק בניין:
 מ"ר 529 שטח: 201900788 בקשת מידע:

   05/06/2019 תא' מסירת מידע:

 
 איברגימוב מיכאל מבקש הבקשה:

 6683418יפו  -, תל אביב  48גורי ישראל 
 איברגימוב אנגלה 

 6683418יפו  -, תל אביב  48גורי ישראל 
 

 זאורוב אברהם עורך הבקשה:
 5801620, אזור  1השלום 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

התוספת: קרקע, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות ובנייה מחדש,  , קומה בה מתבצעת1מספר יח"ד מורחבות: 
 תוספת אחרת: אישור מצ"ב קיים + בניית ממ"ד, 

 
 
 
 
 

 (זנד אורחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 בקומת הקרקע )כולל ממ"ד( ,שכן: את הבקשה לשינויים והרחבת הדירה הדרומיתלא לאשר 
 
 הקלה ובגדר סטייה ניכרת. 6% -. כוללת חריגה בשטחים מעבר למותר בתב"ע ומעבר לשטחים שאושרו כ1
 . כוללת אישור לבניה שבוצע בפועל בסטייה להיתר בחריגה בקו הבניין הקדמי לרחוב גורי ישראל בגדר סטייה2
 ניכרת.     
 המשותפת ללא הסכמת כל בעלי העניין. . מהווה שימוש פרטי בחצר 3
 . הוגשה ללא תכנית פיתוח שטח וסימון הרחבה עתידית של כל הדירות בצורה דומה כפי שנקבע בתקנות התכנית.4
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.
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 הבקשה לשינויים והרחבת הדירה הדרומית בקומת הקרקע )כולל ממ"ד( ,שכן: אתלא לאשר 

 
 הקלה ובגדר סטייה ניכרת. 6% -. כוללת חריגה בשטחים מעבר למותר בתב"ע ומעבר לשטחים שאושרו כ1
 . כוללת אישור לבניה שבוצע בפועל בסטייה להיתר בחריגה בקו הבניין הקדמי לרחוב גורי ישראל בגדר סטייה2
 ניכרת.     
 . מהווה שימוש פרטי בחצר המשותפת ללא הסכמת כל בעלי העניין. 3
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 . הוגשה ללא תכנית פיתוח שטח וסימון הרחבה עתידית של כל הדירות בצורה דומה כפי שנקבע בתקנות התכנית.4
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6ביט השר

 
 

 162חלקה:    6986 גוש:  21-1780 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 30/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3667-006 תיק בניין:
 מ"ר 518 שטח: 202100006 בקשת מידע:

   03/02/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ריאט כפיראפ מבקש הבקשה:

 6676723יפו  -, תל אביב  6השרביט 
 אפריאט יערה 

 6676723יפו  -, תל אביב  6השרביט 
 

 זאורוב אברהם עורך הבקשה:
 5801620, אזור  1השלום 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, 59.68טח התוספת )מ"ר(: , קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, ש2230, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, 123.79שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 

 מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות פנים ובנייה מחדש לפי תכנון חדש, 
 
 

 התנגדויות:
 ענה להתנגדותמ נימוקים שם

 -זבולונוב בוריס וסוניה  
א, מעל  בעלי זכות בקומה
 הדירה המבוקשת.

, תל אביב 6רחוב השרביט 
 6676723יפו  -

בני הזוג דורשים תשלום על הוצאות  .1
תוספות הבנייה שביצעו בעת הרחבת 

עמודים, בסיס רצפה וישמשו  -דירתם 
 כבסיס לקירות דירתו.

לא הוצג פתרון לשטח חניה ולנגישות  .2
 אליה.

לא הוצג פתרון נגישות לדירה  .3
ננים בעת תהליך הבניה ולא המתלו

הוצג פתרון לזיהום האוויר שכן, 
 המתלוננת הינה נכה וחולת אסטמה.

עם זאת  ,מדובר בטענה קניינית .1
המפרט אינו משקף באופן ברור את 

ההרחבה כולל ההבלטת )לצידה( 
מדופן דירת השכן, ללא הצגת תכנית 

גגות שנותרו סביב דירתו ואמצעים 
 יש לקבלים. קונסטרוקטיביים ברור

 .טענה זו
התב"ע אינה דורשת חניה בשטח  .2

 יש לדחות טענה זו. .המגרש
הבקשה מהווה שינויים בפיתוח השטח  .3

כולל מיקום שבילים משותפים לגישה 
יש לבניין ללא הסכמת בעלי העניין. 

 .לקבל טענה זו
 

 התייחסות להתנגדויות: 
שימוש בשטחים משותפים ולדחות את הטענה לעניין מקומות חניה.  ההתנגדות לענייןבהתאם למפורט לעיל, לקבל את 

לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.לא צורך 
 
 
 
 

 (אור זנדחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 לא לאשר את הבקשה להרחבת דירה בקומת הקרקע ,שכן: .1

לת הרחבה לצידה של הדירה מעבר לקונטור דירת המתנגד , אך המפרט אינו משקף את הבליטה ותכנית כול .1
 הקיימים.מבוצע שימוש בעמודים בו אופן גגות שנותרו מעליה בסמוך לדירתו, אמצעי חיזוק מתאימים וה

 מהווה שימוש פרטי בחצר המשותפת , אך הוגשה ללא הסכמת כל בעלי העניין.  .2
ה בניגוד לנקבע בתקנות, ללא התאמה בין תנוחות הקומות, חתכים וחזיתות ולא משקפת עצם ההרחבה הוגש .3

 בצורה ברורה שלא מאפשר בחינה מרחבית. 
 הוגשה בניגוד לנקבע בתקנות לעניין מתן פתרון אוורור לכל החדרים.  .4
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ו מציג בצורה מלאה את ההשפעה על לקבל את ההתנגדויות לעניין שימוש בשטחים משותפים שכן, המבוקש אינ .2

דירת השכן ומוצג שינוי בשביל הגישה ללא צרוף הסכמת בעלי עניין ולדחות את ההתנגדות לעניין סיפוק מקומות 
חנייה שכן, הם לא נדרשים לפי תב"ע.

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

 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 לאשר. לא .הרחבת הדירה הצפוניתדורון ספיר: 
 כל בקשה כאן זה מלחמה לאשר.אודי כרמלי: 

אנחנו כגוף ציבורי, אולי כדאי לעשות הכוונה יותר במקומות האלה. לא יכול להיות שאנשים משקיעים אלחנן זבולון: 
שנים מהחיים, מייחלים לזה כל כך הרבה זמן ובגלל שהם לוקחים מהנדסים או "מאכרים" או כל מיני אנשים שהם דרג 

 עי ת', בגלל זה הם נתקעים.מקצו
 אני אשמח מאוד, בוא דבר איתי, אם אתה רוצה להתניע יחד איתי מהלך בשכונות הדרום להסבר, בבקשה. אודי כרמלי:

אני העליתי את זה לפני שנתיים שלוש, ואמרנו שאתם כן מקדמים איזשהו מהלך, וכן מקדמים  אופירה יוחנן וולק:
 איזה משהו באתר.

דיברנו על הרחבה של עיתון המקומון שהעיריה מוציאה. זה לא אחלה מקום להביא ידיעות לתושבים  :אלחנן זבולון
 שלנו? בסוף במסגרת חוקית לא יכולים לאשר בקשות.

אני מציע שתבדוק סטטיסטית לאורך שנים, תראה שהמצב הוא לא כזה קיצוני. היו ועדות עם בקשות  אודי כרמלי:
שר לקחת את עורכי הבקשה הכי טובים, ויש חריגות בנייה היסטוריים. באחריות, עושים שאושרו בדרום. לא תמיד אפ

 כאן מאמץ אמיתי לאשר בקשות.
 אני מדבר עלינו כגוף עירוני.  אלחנן זבולון:

 לא ניהלו מהלך עירוני כזה בעבר. אופירה יוחנן וולק:
 אני לא מינהל קהילה, אני גוף מקצועי. אודי כרמלי:
 דיברנו בוועדה הזו, אם נחפש בפרוטוקולים, דיברנו על זה פעם אחת או פעמיים.ן וולק: אופירה יוחנ
 היום בצוות דרום, אין עורך בקשה שמבקש עזרה או יעוץ והוא לא מקבל אותה.  אודי כרמלי:

ה התהליך, מה יבין מ -אנחנו דיברנו על זה שיהיה באתר העירוני יותר נגישות. אדם שרוצה לבנות  אופירה יוחנן וולק:
 הוא צריך. 

 יש מספר אנשים שמסתובבים, אני לא יודע מבחינה חוקית אסור לפרסם מעל אחוז מסוים של הצלחה.  אלחנן זבולון:
 התושב אין לו סטטיסטיקה שאנחנו יכולים להיכנס אליה.  אופירה יוחנן וולק:

ועדה יפורסמו עם פרטי מי מגיש, מה מגיש. בן אדם ניסינו מהלך כזה. אנחנו יכולים לוודא שכל החלטות הואודי כרמלי: 
 שרוצה לבדוק מה עורך בקשה עשה.

אנחנו רואים שיש פה ציבור מאוד גדול שאין לו שוויון הזדמנויות, הגיע הזמן שנעזור לו יותר. זה לא  אופירה יוחנן וולק:
יעים באנשי מקצועה, לכאורה, שהם הוגן, זה אנשים שאין להם כסף, לוקחים את הפרוטות האחרונות שיש להם. משק

 לא זה.
 זה נכון מה שאת אומרת. אסף הראל:

 מה שלא אושר, עורכים אומרים למבקש, שהוא לא שילם מספיק. אלחנן זבולון:
אדריכליות ואדריכלים שעובדים באגף, הם עובדים שבאים לכאן כדי לעזור לתושבים לעשות עבודה  הלל הלמן:

ימים  90ימים ברשות רישוי ותוך  45כרמלי, שלי ושל מאיר אלואיל. החוק היום קובע שתוך  מקצועית, בהובלה של אודי
מגיעים לוועדה. כאשר בקשה מוגשת בצורה רשלנית, במסגרת זמן מוגבל, איש מקצוע הגיש בקשה בצורה לא תקינה. 

נחנו מושכים לאשר אם אתה חורג מהזמנים האלה, אתה מתחיל לסחוב את הצדיקים שעומדים בתור. לפעמים א
בקשות בכל מחיר, והתוצאה שהתחילו להיות פיגורים אדירים בזמנים. עכשיו אנחנו מתקנים את זה וקיבלנו החלטה 
עקרונית שבקשות שאי אפשר לתקן אותם, הם יובאו בסירוב. אנחנו מוגבלים בכמות האנשים שיכולים להקצות לכל 

 בקשה. 
 עובדי מינהל הנדסה לא רוצים לעזור. אף אחד לא אמר ש אופירה יוחנן וולק:

אני אמרתי שמגיעים לדרום, זה לא מאושר. מסתובבים שם אנשי מקצוע דרגה ת'. אני חושב אחרת, באים  אלחנן זבולון:
אמר שלא שילמת מספיק מעטפות להעביר לעובדי עיריית תל אביב. אנחנו נבחרי  Xאלי אנשים שאומרים שמהנדס 

 ציבור. 
 י שאומר לך דבר כזה, שילך למשטרה.מ אודי כרמלי:
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אחד הדברים שפעם דיברתם עליהם, שהמבקש עצמו לא מודע לכל השיקולים, ההתכתבות היא בין  מלי פולישוק:
 העורך לעירייה, יכול להיות שיש מקום ליצור קישור גם עם המבקש עצמו.

ל של כמה בקשות לאשר ו/או לא לאשר גם על זה דיברנו, ולזה יש תשובה. אני מבקש להוציא אקסא אודי כרמלי:
 בפילוח על פי אזורים, ומספר יחידות דיור.

 . נראה את המגמה.2018משנת  אופירה יוחנן וולק:
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 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לא לאשר את הבקשה להרחבת דירה בקומת הקרקע ,שכן:  .1

 מפרט אינו משקף את הבליטה ותכניתכוללת הרחבה לצידה של הדירה מעבר לקונטור דירת המתנגד , אך ה .1  
 גגות שנותרו מעליה בסמוך לדירתו, אמצעי חיזוק מתאימים והאופן בו מבוצע שימוש בעמודים הקיימים.  

 חצר המשותפת , אך הוגשה ללא הסכמת כל בעלי העניין. מהווה שימוש פרטי ב .2
הוגשה בניגוד לנקבע בתקנות, ללא התאמה בין תנוחות הקומות, חתכים וחזיתות ולא משקפת עצם ההרחבה  .3

 בצורה ברורה שלא מאפשר בחינה מרחבית. 
 הוגשה בניגוד לנקבע בתקנות לעניין מתן פתרון אוורור לכל החדרים.  .4

 
 נו מציג בצורה מלאה את ההשפעה עלאת ההתנגדויות לעניין שימוש בשטחים משותפים שכן, המבוקש אי לקבל  .2

דירת השכן ומוצג שינוי בשביל הגישה ללא צרוף הסכמת בעלי עניין ולדחות את ההתנגדות לעניין סיפוק מקומות  
ה שכן, הם לא נדרשים לפי תב"ע.יחני
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 א 13מון הער

 
 

 15חלקה:    9015 גוש:  22-0007 בקשה מספר: 
 עג'מי וגבעת עליה שכונה: 03/01/2022 תאריך בקשה:

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

 מ"ר 109 שטח: 201900214 בקשת מידע:
   07/03/2019 תא' מסירת מידע:

 
 עווד אישרה :מבקש הבקשה

 6817898יפו  -, תל אביב  13הערמון 
 עווד חוסין 

 6817898יפו  -, תל אביב  13הערמון 
 

 אל בוויראת פרסאן עורך הבקשה:
 6817671יפו  -, תל אביב  45קדם 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 חדר משחקים,  1במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: ע'
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 
 

 על הגג: קולטי שמש, 
 

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

 למגורים עבור שתי יחי' דיור מעל מרתףפירוט נוסף: הריסת בניין קיים חד קומתי והקמת בניין חדש 
 
 
 

 (יהונתן הוכמןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 יחידות דיור 2יסת מבנה קיים והקמת בניין חדש למגורים עבור אשר את הבקשה להרל
 

 כולל ההקלות הבאות:
1. 
2. 
3    . 

 % לשם מימוש מלוא הזכויות,  20%דירות לפי תקנת שבס בשיעור של  2הגדלת מספר יחידות הדיור  עד 
 % המותרים על פי תכנית לתכנון מיטבי. %70 , לעומת  83 -הגדלת תכסית קרקע ל

 מ' 2ת גובה הגדר בגבול המגרש הקדמי/צדדי/אחורי ל הגבה
  

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

 תנאים למתן היתר
 דוח עורך הבקשה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים; . 1
 תר בהוראות תקן הבניה;עמידת הבקשה להי . 2
 תשלום אגרות והיטלים; . 3
  אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התקן. . 4

 תנאים בהיתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 היחידות לדירות נוספות, פיצול יחידות הדיו יחשב הפרה של היתר זה. אי פיצול . 2
 אי סגירת חללים עוברים וסידור חלונות ללא פתיחה במפלס העליון של החללים. . 3
 הריסת הבניה בתחום הדרך כפי שסומנה במפרט. . 4
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 התחייבויות להוצאת היתר

ם ייגרם לבניינים הסמוכים בזמן ביצוע עבודות הבניה והחזרת הצגת התחייבות להפקדת פוליסה צד ג' לכיסוי נזק א
 המצב לקדמותו.
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 יחידות דיור 2לאשר את הבקשה להריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש למגורים עבור 

 
 כולל ההקלות הבאות:

1. 
2. 
3    . 

 לשם מימוש מלוא הזכויות,  20%דירות לפי תקנת שבס בשיעור של  2הגדלת מספר יחידות הדיור  עד 
 % המותרים על פי תכנית לתכנון מיטבי. 70עומת % , ל 83 -הגדלת תכסית קרקע ל

 מ' 2הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש הקדמי/צדדי/אחורי ל 
  

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

 תנאים למתן היתר
 ;דוח עורך הבקשה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים . 1
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תקן הבניה; . 2
 תשלום אגרות והיטלים; . 3
  אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התקן. . 4
 נאים בהיתרת
 להיתר הבניה מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח . 1
 אי פיצול היחידות לדירות נוספות, פיצול יחידות הדיו יחשב הפרה של היתר זה. . 2
 אי סגירת חללים עוברים וסידור חלונות ללא פתיחה במפלס העליון של החללים. . 3
 הריסת הבניה בתחום הדרך כפי שסומנה במפרט. . 4
 

 התחייבויות להוצאת היתר
פוליסה צד ג' לכיסוי נזק אם ייגרם לבניינים הסמוכים בזמן ביצוע עבודות הבניה והחזרת  הצגת התחייבות להפקדת

 המצב לקדמותו.
 

 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 
 110ל הרצ

 
 

 144חלקה:    7084 גוש:  22-0044 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 06/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/בריכת שחיה סיווג: 0002-110 תיק בניין:
 מ"ר 612 שטח: 202100474 בקשת מידע:

   27/04/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ם וישווק נדל''ן בע''משפירא פלורנטין ייזו מבקש הבקשה:

 6606003יפו  -, תל אביב  29פלורנטין 
 לוי ליאל 

 6606003יפו  -, תל אביב  29פלורנטין 
 

 סטולבוב סרגיי עורך הבקשה:
 4243811, נתניה  61דיזנגוף 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

יכת שחיה במרפסת גג, שימוש המקום כיום: בהיתר אחר: בריכת שחיה על מרפסת גג, מבוקשים שינויים פנימיים: בר
 מגורים, 

 
 
 

 24.64, גודל: 22.48בריכה: קומה: גג, מיקום: מרפסת גג, נפח )מ"ק(: 
 

 התנגדויות:
 תייחסותה נימוקים שם

 גוצי דנה .1
, 108רחוב הרצל 

יפו  -תל אביב 
6655419 

 . 6הדירה של המתנגדת בבניין הצמוד מצפון בקומה  .1
לטענת המתנגדת גובה הקומה העליונה של הבניין  .2

המבוקש נמוך בחצי מטר מהדירה שלה והבריכה המוצעת 
 תהיה ממש בצמידות אליה. 

המתנגדת טוענת שהרעש מהפעילות בבריכה יהיה למפגע  .3
יה בשבילה, בנוסף לרעש הקיים כיום מתהליכי הבני

 הרבים באזור.

הבריכה מוצעת בגג פרטי בחלק 
הצמוד לחזית הדרומית ואינה 

המתנגדת בבניין גובלת עם דירת 
, אלא עם הבניין הצמוד מצפון

 מדרום.  
 

 פאר רוני .2
, 108רחוב הרצל 

יפו  -תל אביב 
6655419 

המתנגד טוען כי לכל אורך הבנייה הרגישו רעידות  .1
עו עבודות מעבר לשעות מהתהליך והעבודה וכי בוצ

המותרות. בנוסף, תהליך הבנייה הוביל להתפשטות 
 חולדות באזור.

 תכנונית. טענה זו אינה 

 
לדחות את הטענות המועלות.בהתאם למפורט לעיל, 

 
 
 
 

 (אור זנדחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
מפלסית על הגג ודק עץ מוגבה -דול הדירה הלא לאשר את הבקשה, לתוספת בריכת שחיה במפלס התחתון ש .1

 המגרש עם השכן בצד הדרומי, שכן:סביבה עד גבול 
מ' מעבר לגובהו מאושר בהקלה אך הוגשה ללא התייחסות לכך  1.0-מהווה הגבהה נוספת של מפלס הגג בב א. 

   בפרסום והנ"ל נועד לא לצורך שיפור תכנון של הבניין אלא לשימוש פרטי בניגוד למדיניות הועדה.
קומות אינה מוצדקת ועלולה למנוע  3הגבהת דק עץ עד גבול המגרש הצדדי לכיוון בניין השכן מדרום בן  ב. 

 וש מיטבי של מלוא הזכויות בעתיד.מימ
מ' בלבד ממעקה הגג לאורך חזית לרחוב אינו מוצדק ומהווה הגדלת  1.10מיקום בריכת השחייה במרחק של  ג. 

 מרוחב החזית ומאושר בהקלה עבור הדירה.  1/4בר למותר של רוחב הבניה לכיוון הרחוב מע
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 לא הוגשו חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד לעניין עומס בריכת השחייה במרפסת הגג. ד. 
 
 לדחות את טענת המתנגדת, שכן הבריכה אינה מוצעת בסמוך לדירתה ואינה צפויה להוות לה למטרד. .2

 
לעורך הבקשה ולמבקש       טיוטת חוות דעת נשלחה 
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מפלסית על הגג ודק עץ מוגבה -את הבקשה, לתוספת בריכת שחיה במפלס התחתון של הדירה הדו לא לאשר .1

 סביבה עד גבול המגרש עם השכן בצד הדרומי, שכן:
מ' מעבר לגובהו מאושר בהקלה אך הוגשה ללא התייחסות לכך  1.0-מהווה הגבהה נוספת של מפלס הגג בב א. 

 נון של הבניין אלא לשימוש פרטי בניגוד למדיניות הועדה.  בפרסום והנ"ל נועד לא לצורך שיפור תכ
קומות אינה מוצדקת ועלולה למנוע  3הגבהת דק עץ עד גבול המגרש הצדדי לכיוון בניין השכן מדרום בן  ב. 

 מימוש מיטבי של מלוא הזכויות בעתיד.
ב אינו מוצדק ומהווה הגדלת מ' בלבד ממעקה הגג לאורך חזית לרחו 1.10מיקום בריכת השחייה במרחק של  ג. 

 מרוחב החזית ומאושר בהקלה עבור הדירה.  1/4רוחב הבניה לכיוון הרחוב מעבר למותר של 
 לא הוגשו חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד לעניין עומס בריכת השחייה במרפסת הגג. ד. 

 
 ה ואינה צפויה להוות לה למטרד.לדחות את טענת המתנגדת, שכן הבריכה אינה מוצעת בסמוך לדירת .3

 
טיוטת חוות דעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש       

  
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 123עמ'   21-1717  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 2עין הקורא  55ד המעלה יסו

 
 

 72חלקה:    6944 גוש:  21-1717 בקשה מספר: 
 נוה שאנן שכונה: 21/12/2021 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0039-055 תיק בניין:
 מ"ר 460 שטח: 201800224 בקשת מידע:

   15/04/2018 תא' מסירת מידע:

 
 שלמה קופמן חברה קלבלנות בנין ולהשקעות בעמ מבקש הבקשה:

 4952702, פתח תקווה  5שמשון 
 

 אשרוב אסף עורך הבקשה:
 68022יפו  -, תל אביב  28ירושלים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 273.21הריסה )מ"ר(: , שטח 3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, אחר: חדר טרפו, מאגר מים, 
 

 , 3בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: מסחר ומלאכה ואמנות, כמות חדרי שירותים: 
 

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: דירות מגורים, 
 

 , 1.5ינה, שטחים מרוצפים, אחר: מערכות, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: בחצר: ג
 

יח"ד, העבודות המבוקשות בהיתר  21ובו מסחר בקרקע ומעל  6.65פירוט נוסף: הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש בן 
 אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 
 
 

 (סרגיי חנוכייבחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות ובנייה חלקית על הגג,  6, בן 38מכוח תמ"א  הריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש לאשר את הבקשה ל .1

 יח"ד כהקלה ל:  21מעל קומת מרתף, למגורים עם מסחר בקומת הקרקע, עבור  

 לשם תכנון אופטימלי. 1הקלה בקו בניין לפי ג 

 .ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה, לשם תכנון אופטימלי בקומות שוות 

 

מקומות חנייה ע"י השתתפות בתשלום לקרן   27.9וי, לאשר פתרון חנייה חלופי עבור בהמשך לחו"ד מכון הריש .2
 חנייה.

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

 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 לעניין גובה הקומה. 1התאמת קומת המרתף לתוכנית ע'  . 1 
 סימון מידות על גבי גבולות המגרש בהתאם למסומן במפת המדידה המאושרת.  .  2 

 דוח עורך הבקשה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים; . 3
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תקן הבניה; . 4
 תשלום אגרות והיטלים; . 5
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התקן. . 6
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 תנאים בהיתר

 רישום  רצועת קרקע לאורך רחוב יסוד המעלה ורחוב עין הקורא לטובת מעבר לציבור בלשכת רישום המקרקעין. . 1
 הדירה והחדר יציאה לגג ירשמו בלשכת המקרקעין כיחידה אחת שלא ניתנת לפיצול. . 2
 דלתות בקומת קרקע יפתחו פנימה ולא לשטח המדרכה. . 3
 וף למסחר יבוצע במידות בהתאם לנדרש עבור שטח המסחר המבוקש.פיר המינד . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור לתחילת  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים 

 עבודות או מייד לאחר מכן.
 
 
 

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

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 תנאים לתעודת גמר
 גרש.( במ4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
דציבל.  40 -יש לבצע את מעטפת הבניין כך שרמת הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים תהיה לא יותר מ . 2

לאחר השלמת הבניה ולפני הגשת בקשה לתעודת גמר יש לבצע בדיקות אקוסטיות המוכיחות עמידה בדרישה זו 
דציבל  40ים עם חלונות סגורים אינה עולה על ולהגיש אישור של יועץ אקוסטיקה כי רמת הרעש בתוך דירת מגור

 ולאישור זה יש לצרף את דוח תוצאות הבדיקות שבוצעו.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 38ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על הגג,  6, בן 38הבקשה ל הריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש מכוח תמ"א  לאשר את .2

 יח"ד כהקלה ל:  21מעל קומת מרתף, למגורים עם מסחר בקומת הקרקע, עבור  

 לשם תכנון אופטימלי. 1הקלה בקו בניין לפי ג 

 י בקומות שוות.ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה, לשם תכנון אופטימל 

 

מקומות חנייה ע"י השתתפות בתשלום לקרן   27.9בהמשך לחו"ד מכון הרישוי, לאשר פתרון חנייה חלופי עבור  .3
 חנייה.

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

 
 תנאים למתן היתר

 ובה הקומה.לעניין ג 1התאמת קומת המרתף לתוכנית ע'  . 1 
 סימון מידות על גבי גבולות המגרש בהתאם למסומן במפת המדידה המאושרת.  .  2 

 דוח עורך הבקשה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים; . 3
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תקן הבניה; . 4
 תשלום אגרות והיטלים; . 5
 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התקן . 6
 

 תנאים בהיתר



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

 125עמ'   21-1717  

 

 רישום  רצועת קרקע לאורך רחוב יסוד המעלה ורחוב עין הקורא לטובת מעבר לציבור בלשכת רישום המקרקעין. . 1
 הדירה והחדר יציאה לגג ירשמו בלשכת המקרקעין כיחידה אחת שלא ניתנת לפיצול. . 2
 רכה.דלתות בקומת קרקע יפתחו פנימה ולא לשטח המד . 3
 פיר המינדוף למסחר יבוצע במידות בהתאם לנדרש עבור שטח המסחר המבוקש. . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור לתחילת  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים 

 עבודות או מייד לאחר מכן.
 

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

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 נאים לתעודת גמרת
 ( במגרש.4לפחות )" 10בגודל  עצים 5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
דציבל.  40 -יש לבצע את מעטפת הבניין כך שרמת הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים תהיה לא יותר מ . 2

לאחר השלמת הבניה ולפני הגשת בקשה לתעודת גמר יש לבצע בדיקות אקוסטיות המוכיחות עמידה בדרישה זו 
דציבל  40רמת הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים אינה עולה על ולהגיש אישור של יועץ אקוסטיקה כי 

 ולאישור זה יש לצרף את דוח תוצאות הבדיקות שבוצעו.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 4ון קדושים זכר

 
 

 11חלקה:    7115 גוש:  21-1649 בקשה מספר: 
 עג'מי וגבעת עליה שכונה: 07/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 3197-004 תיק בניין:
 מ"ר 368.46 שטח: 201901995 בקשת מידע:

   02/12/2019 תא' מסירת מידע:

 
 רימוני רפאל מבקש הבקשה:

 6803442יפו  -, תל אביב  20הצדף 
 

 כץ אבנר עורך הבקשה:
 5256815, רמת גן  11החרושת 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, אחר: תוספת קומת מרתף לחניה + ממ"ד+ חצר מונמכת ומעלית 1, כמות יח"ד לתוספת: 1כמות קומות לתוספת: 
ורדת רכב למרתף חניה,, מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים ושינויים בחזיתות, תוספת אחרת: חניה לה

תוספת בניה בקומת קרקע וקומה א', תוספת גזוזטרה, תוספת פרגולה מחומרים קלים ) מתכת + עץ(, ושינויים בפיתוח 
 ש המקום כיום: בהיתר מגורים בהיתר, שטח, תוספת גדרות,  חצר מונמכת לטובת  כניסה לחניה במרתף, שימו

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

 
 
 

 (יהונתן הוכמןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות מעל  2רת מרתף מתחתיו והקמת בניין חדש בן לא לאשר את הבקשה להריסת מרבית הבניין הקיים לטובת חפי
 קומת המרתף עבור יחידת דיור אחת, שינויים בפיתוח השטח ובגדרות, שכן:

 
מהווה הריסת מרבית בניין קיים לטובת הקמת בניין חדש עם מרתף בניגוד להחלטת המועצה הארצית לפיה ניתן  .1

מ' מקו הקיים. בקשות דומות לא אושרו בעבר  100תחום להתיר שיפוצים ותוספות בלבד לבניינים קיימים ב
 בבניינים במתחם ע"י ועדה המקומית וועדת ערר. 

 בגדר סטייה ניכרת.  %6מהווה  הגדלת השטחים  מעבר למותרים ומבוקשים במסגרת  הקלה של  .2

לשם בניין חדש ולא אך נובעת מחריגה בשטחים כאמור כוללת חריגה מקווי הבניין המותרים שפורסמה כהקלה  .3
 ניתן להמליץ. 

הוגשה ללא סימון ברור של גדר חדשה בגבול עם הפקעה שאין בכוונת המבקש )לפי הצהרתו במפרט( לבצע את  .4
 ההפקעה בפועל.

הוגשה בניגוד לתקנות ולהנחיות המרחביות לנושאים: התאמת בין תנוחות הקומות החזיתות והחתכים, הצגת  .5
לקי הדירה, פרגולות, מתקנים טכניים בחזית לרחוב, פיתוח השטח, חצר אנגלית וחצר פתרון אוורור לכל ח

 מונמכת.

 
 חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש. 

 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

סות הנושא לאור קבלת מכתבה  של עו"ד ענת בירן בשם לבקשת היועצת המשפטית לתת התייח  יבגניה פלוטקין:
המבקש, אציין כי מדובר בנושא שאנו פועלים שנים רבות באותה מגמה ותפיסה וזאת בהתאם להחלטה של המועצה 
הארצית באזור.  נקבע שלא יהרסו בניינים קיימים אלא ניתן להתיר תוספת, הרחבה ושיפוץ של הבניינים הקיימים 

רשמותנו מהמפרט, הבקשה כוללת הריסה מסיבית של הבניין הקיים מעל הקרקע וחפירת מרתף מתחתיו בלבד. לפי הת
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כך שניתן לראות בשילוב זה כמהווה הריסת מרבית הבניין הקיים והקמת בניין חדש. הנ"ל בניגוד להחלטה הנ"ל של 
מלצנו לא לאשר את הבקשה. קיבלנו . לאור זאת ה2236המועצה הארצית והיא הוזכרה גם בנספח לתכנית מדרון  יפו 

התייחסות של עו"ד ענת בירן בשם המבקשים, אבל עדיין לאור התכנון שכולל הריסה  מסיבית של הבניה העל קרקעית 
בשילוב עם חפירת המרתף, ניתן לראות בו כמיועד להקמת בניין חדש ובסופו של דבר, כנוגד את החלטת המועצה 

 רת ללא שינוי.הארצית. המלצתנו  לוועדה נשא
 
 
 

 39ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל  2הבקשה להריסת מרבית הבניין הקיים לטובת חפירת מרתף מתחתיו והקמת בניין חדש בן  לא לאשר את

 קומת המרתף עבור יחידת דיור אחת, שינויים בפיתוח השטח ובגדרות, שכן:
 
מהווה הריסת מרבית בניין קיים לטובת הקמת בניין חדש עם מרתף בניגוד להחלטת המועצה הארצית לפיה ניתן  .6

מ' מקו הקיים. בקשות דומות לא אושרו בעבר  100תיר שיפוצים ותוספות בלבד לבניינים קיימים בתחום לה
 בבניינים במתחם ע"י ועדה המקומית וועדת ערר. 

 בגדר סטייה ניכרת.  %6מהווה  הגדלת השטחים  מעבר למותרים ומבוקשים במסגרת  הקלה של  .7

פורסמה כהקלה אך נובעת מחריגה בשטחים כאמור לשם בניין חדש ולא כוללת חריגה מקווי הבניין המותרים ש .8
 ניתן להמליץ. 

הוגשה ללא סימון ברור של גדר חדשה בגבול עם הפקעה שאין בכוונת המבקש )לפי הצהרתו במפרט( לבצע את  .9
 ההפקעה בפועל.

ת החזיתות והחתכים, הצגת הוגשה בניגוד לתקנות ולהנחיות המרחביות לנושאים: התאמת בין תנוחות הקומו .10
פתרון אוורור לכל חלקי הדירה, פרגולות, מתקנים טכניים בחזית לרחוב, פיתוח השטח, חצר אנגלית וחצר 

 מונמכת.

 
 חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש. 

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

 
טה התקבלה פה אחד.ההחל
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 13נגרס הקו

 
 

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

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

   05/12/2018 תא' מסירת מידע:

 
 תל אביב גורקן יזמות נדל"ן בע"מ 52רחוב וולפסון  :מבקש הבקשה

 6604214יפו  -, תל אביב  52וולפסון 
 

 יסקי שאול עורך הבקשה:
 6407719יפו  -, תל אביב  17אבן גבירול 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 211.42, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה: 
 

 ד, במרתפים: מרתף אחד בלב
 

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

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

 על הגג: קולטי שמש, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 
 
 

 (ערן אברמוביץ: )ע"י לדיון הנוסף ועדהוחוות דעת מהנדס ה
 

מ'  0.4-קומות במקום קומה אחת(, העמקתו בכ 2ומה נוספת במרתף )לאשר שינויים במרתף הכוללים תוספת ק
לתנאים המפורטים בהחלטת הוועדה המקורית  והוספת מאגרי מים וזאת בהתאם לדרישת כיבוי ומי אביבים ובכפוף

.25/11/2020-מ
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 סימון ברור של התחום המיועד לזיקת הנאה במרווח הקדמי. . 1
 לוי דרישות מכון הרישוי ועדכון המפרט בהתאם.מי . 2
הגשת תכנית נוספת ובה יסומנו השטחים המשותפים בצבע )למשל סגול/ירוק/חום( לצורך רישום הערה לפי תקנה  . 3

 לתקנות המקרקעין. 27
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
 
 



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

 129עמ'   20-0997  

 

 
 
 

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

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

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

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 130עמ'   22-0479  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6ילי סלואדור מעפ

 
 

 44חלקה:    7045 גוש:  22-0479 בקשה מספר: 
 צהלון ושיכוני חסכון שכונה: 24/03/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3007-062 תיק בניין:
 מ"ר 590 שטח: 201901210 בקשת מידע:

   04/08/2019 תא' מסירת מידע:

 
 צקר מחמד מבקש הבקשה:

 6808353יפו  -, תל אביב  6מעפילי סלואדור 
 אבו טאלב מהא 

 6808356יפו  -, תל אביב  9מעפילי סלואדור 
 

 אל בוויראת פרסאן עורך הבקשה:
 6817671יפו  -, תל אביב  45קדם 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 חדר משחקים,  1: ע'במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר
 

 על הגג: קולטי שמש, 
 

 , 2.5בחצר: גינה, פרגולה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

יח' דיור עפ"י תב"ע מאושרת והריסת מבנה קיים בגובה של שתי  7פירוט נוסף: הקמת בניין חדש מעל מרתף עבור 
 קומותת

 
 
 

 (ערן אברמוביץחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל  3חדש למגורים, בן הריסת בניין קיים והקמת בניין לאשר את הבקשה ל .1
 יחידות דיור,  7קומת מרתף, עבור 

 כולל ההקלות הבאות:
לעומת , 55%עד כלפי חזית לרחוב מעפילי סלבדור והגדלת התכנית  בבנייה על הגג אי שמירת הנסיגה .א

 ניות עיצוב יפו. בהתאם לנקבע במדימלוא הזכויות  מימוש לשם תכנון מיטבי והמותרים  50%
יח"ד המותרות, בהתאם  6לעומת לפי תקנת שבס  20% מסגרת ביחידות דיור  7הצפיפות עד הגדלת  .ב

 לנקבע בתקנות ומגמות התכנון באזור.
מ' שנקבעו בתכנית העיצוב באנלוגיה עם שאר  10.5לעומת  מ'  10.85הגבהת הבניין עד לגובה של  .ג

 ניה העל קרקעית,   האזורים לשם תכנון מיטבי של הב
מ' עבור תכנון מיטבי ובהתאם למדיניות  2.5-גרש הקדמי/הצדדי/האחורי להגבהת גובה הגדר בגבול המ .ד

 עיצוב יפו.
 

מקומות חנייה החסרים לפי התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה וזאת בהתאם  7לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 להמלצת תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.

 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 (.4400חוות דעת מסכמת על ידי מכון בקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4401 תכנית מאושרת חתומה על ידי מכון הבקרה )מוצג . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4



 131עמ' 
19-01210      22-0479     3007-062   

 

 
 תנאים בהיתר

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

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

 ₪. 12,340.90תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
ישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הר . 2

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

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

 ין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו וא
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
 ולנקבע בהנחיות המרחביות. הצגת פרט פרגולה עם הוכחה להתאמתו למותר בתקנות התכנון והבנייה

 
הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 
 
 

 41ההחלטה : החלטה מספר 
 11/05/2022מתאריך  2-22-0008מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל קומת  3הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש למגורים, בן הבקשה ל לאשר את .3

 יחידות דיור,  7מרתף, עבור 
 כולל ההקלות הבאות:

 50%,לעומת  55%אי שמירת הנסיגה בבנייה על הגג כלפי חזית לרחוב מעפילי סלבדור והגדלת התכנית עד  .ה
 ומימוש  מלוא הזכויות בהתאם לנקבע במדיניות עיצוב יפו. המותרים לשם תכנון מיטבי 

יח"ד המותרות, בהתאם לנקבע  6לפי תקנת שבס לעומת  20%יחידות דיור במסגרת   7הגדלת הצפיפות עד  .ו
 בתקנות ומגמות התכנון באזור.

עם שאר האזורים  מ' שנקבעו בתכנית העיצוב באנלוגיה 10.5מ' לעומת   10.85הגבהת הבניין עד לגובה של  .ז
 לשם תכנון מיטבי של הבניה העל קרקעית,   

מ' עבור תכנון מיטבי ובהתאם למדיניות עיצוב  2.5-הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש הקדמי/הצדדי/האחורי ל .ח
 יפו.

 
מקומות חנייה החסרים לפי התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה וזאת בהתאם  7לאשר פתרון חלופי להסדר  .4

 מלצת תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.לה
 

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

 תנאים למתן היתר
 (.4400חוות דעת מסכמת על ידי מכון בקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4401תכנית מאושרת חתומה על ידי מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (.4402טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  הצגת . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
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 תנאים בהיתר

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

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

 ₪. 12,340.90תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
יא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוצ . 2

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

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

 צים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בע
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
 חיות המרחביות.הצגת פרט פרגולה עם הוכחה להתאמתו למותר בתקנות התכנון והבנייה ולנקבע בהנ

 
 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.

 
 
 
 


