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 יפו –ב תל אבי 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 11:54הישיבה נפתחה בשעה: 

 מ"מ יו"ר הוועדה עו"ד ליאור שפירא, גל שרעבי, אסף הראל, זבולון אלחנןבנוכחות החברים: 
 

 באמצעות חיבור מרחוק גם הדיון התקיים
 

 25/05/2022מתאריך  2-22-0009מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

( 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' 4אנכי  2123-003 22-0211 1
 מעל בניין קיים בהיתר

1 

 3 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  67עיר שמש  0978-067 22-0571 2
 8 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  3טאגור רבינדרנת  2022-003 20-1388 3
 15 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 27קהילת לבוב  0822-027 20-1683 4
 17 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 13מבצע קדש  0806-013 22-0524 5
 19 פיצול/אחוד/תוספת יח"דשינויים/ 100אחד העם  0011-100 22-0080 6
 22 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  16מל"ן  0368-016 22-0167 7
 26 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים 66שרת משה  0566-066 22-0150 8
 29 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  11חדרה  0572-011 22-0421 9

 33 ים/הארכת תוקף החלטהשינוי 5השופטים  0334-005 20-0747 10
 34 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  3אהרונוביץ  0318-003 22-0142 11
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  39מזא"ה  0008-075 18-1474 12

 קרקע(
39 

 42 שינויים/הארכת תוקף החלטה 6אנגל  0074-006 20-0449 13
 44 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  24חובסקי טשרני 0407-001 21-1751 14
 49 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  15רבינוביץ שפ"ר  0130-015 22-0083 15
 52 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  13רבינוביץ שפ"ר  0130-013 22-0086 16
 56 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  2החשמל  0044-002 22-0146 17
 60 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  28השנית  0422-028 22-0767 18
 63 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  17חירותנו  3672-017 22-0788 19
 65 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 9מאירבר  3636-009 22-0112 20
 67 מ'( 13ניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד ב 8רוזנבלט צבי  3218-008 22-0149 21
 69 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  5גר צדק  3220-005 22-0103 22
 73 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  7גר צדק  3220-007 22-0104 23
 79 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  25חסידי האומות  3220-003 22-0105 24
הטמעת דרישות חוק התחדשות עירונית בתהליך  0    25

 38רישוי תמ"א 
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 09:00שעה:  08/06/2022תאריך:  2-22-0010ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 –ב תל אבי 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו
 

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

 המשנה לתכנון ובניה
 ע"י מ"מ ליאור שפירא

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

 

  חבר מועצה אסף הראל 
  המשנה לראש העירייה גל שרעבי 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

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

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  עיריהסגנית ראש ה ציפי ברנד פרנק 
  סגנית ראש העיריה מיטל להבי 

  מ"מ נציגת שר הפנים אדר' חגית אלדר נציגים בעלי דעה מייעצת:
  מ"מ נציגת שר הפנים אדר' טלי דותן 
  נציגת השר לאיכות הסביבה נילי יוגב 
  מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה טל בן דוד כהן 
  נציג שר הבינוי והשיכון אינג' לזר פלדמן 
  נציגת שר הבריאות אינג' ולרי פוהורילס 
  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 
    

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

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מנהל מחלקת רישוי בניה אדר' מאיר אלואיל 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' פרידה פיירשטיין 
  רישוי בכירהמהנדסת  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:
  דהע. בכירה למרכזת הוע לימור קנדיל 
  ע. מרכזת הועדה וקלדנית הועדה רחלי קריספל 
 



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

 1עמ'   22-0211  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3אלתרמן נתן  4י אנכ

 
 

 1014חלקה:    6625 גוש:  22-0211 בקשה מספר: 
 'נאות אפקה ב שכונה: 07/02/2022 תאריך בקשה:

( מעל בניין 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' סיווג: 2123-003 תיק בניין:
 קיים בהיתר

 מ"ר 735 שטח: 202100848 בקשת מידע:
   15/06/2021 תא' מסירת מידע:

 
 רגב יצחק חיים מבקש הבקשה:

 6941503יפו  -, תל אביב  3אלתרמן נתן 
 רגב רוני 

 6941503יפו  -, תל אביב  3אלתרמן נתן 
 

 גרינשפון זויה עורך הבקשה:
 6458723יפו  -, תל אביב  32ריינס 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 מ"ר,  40ים פנימיים: שינוי בחלוקה פנימית, תוספת אחרת: הגדלת חדר על הגג עד מבוקשים שינוי
 

, 19.9, שטח פרגולה )מ"ר(: 16.21בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
, גובה המבנה הקיים , השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים1976הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 

 , 1.2, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 18)מטר(: 
 
 
 
 
 

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

ת בניה להגדלת שטח חדר יציאה לגג לשינוים פנימיים בדירה המערבית בקומה העליונה ותוספלאשר את הבקשה 
 כולל ההקלות הבאות:הקיים המוצמד אליה והריסת חדר עם גג קל מחסן קיים במרפסת הגג, 

;1מ' לפי הוראות תב"ע ג1.20הגדלת שטח חדר היציאה לגג בצמוד למעקה הבנוי ללא נסיגה של  -
-  

 
 
 

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

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
לתקנות המקרקעין שהדירה הנדונה אליה מוצמד חדר היציאה לגג הינה יח"ד אחת  27רישום הערה לפי תקנה  . 2

 שלא ניתן לפצל בכל צורה שהיא.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת החדר שנבנה ללא היתר עם גג קל והמחסן הקיים ללא היתר במרפסת הגג.  . 1
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ואינו מקנה אישור לכל בניה אחרת בבניין ו/או במגרש. . 1
 



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

 2עמ'   22-0211  

 

 הבקשהולמבקש לעורך  טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחההערה: 
 
 
 
 
 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שה לשינוים פנימיים בדירה המערבית בקומה העליונה ותוספת בניה להגדלת שטח חדר יציאה לגג לאשר את הבק

 הקיים המוצמד אליה והריסת חדר עם גג קל מחסן קיים במרפסת הגג, כולל ההקלות הבאות:
;1מ' לפי הוראות תב"ע ג1.20הגדלת שטח חדר היציאה לגג בצמוד למעקה הבנוי ללא נסיגה של  -

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
לתקנות המקרקעין שהדירה הנדונה אליה מוצמד חדר היציאה לגג הינה יח"ד אחת  27פי תקנה רישום הערה ל . 2

 שלא ניתן לפצל בכל צורה שהיא.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת החדר שנבנה ללא היתר עם גג קל והמחסן הקיים ללא היתר במרפסת הגג.  . 1
 
  
  

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ואינו מקנה אישור לכל בניה אחרת בבניין ו/או במגרש. . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 3עמ'   22-0571  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 67שמש  עיר

 
 

 132חלקה:    6615 גוש:  22-0571 בקשה מספר: 
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 07/04/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0978-067 תיק בניין:
 מ"ר  שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:

 
 לברגב עידן גיל דו מבקש הבקשה:

 6908666יפו  -, תל אביב  43עיר שמש 
 בע"מ 67חברת פרויקט רחוב עיר שמש  

 3434120, חיפה  16חורב 
 

 אשרוב אסף עורך הבקשה:
 68022יפו  -, תל אביב  28ירושלים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, שטח 38, מספר תכנית הרחבה: תמ"א 3: , מספר יח"ד מורחבות3, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, 110, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 12התוספת )מ"ר(: 

, תוספת ממ"דים ומעלית לכל 38מבוקשים שינויים פנימיים: ללא שינויים פנימיים, תוספת אחרת: חיזוק מהבנה לתמא 
 מעליות(,  2כניסה )

 
, 151, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 151בקומת הגג: כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

 , 1.93, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 7.41השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 
 

פי הרשום בהיתר התקף(: מגורים, שימוש מבוקש: מגורים,  שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על
 למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת תקן חניה, 

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

 
 התנגדויות:

 נימוקים שם וכתובת 

 . דייגי דנה,1
 . יצחקי אסף2
 . רינון שלמה3
 

, תל 65עיר שמש רחוב 
 6908695יפו  -אביב 

 של שניה החלטה על שני בערר החלטה אחרי וחוזרת נוספת בבקשה מדובר .1

 המחוזית והועדה החלטות בשתי המקומית הועדה כאשר ,הועדה המקומית

 חדש אין המבקשת, מטעם א"לתמ הבקשה את דחתה בהחלטתה הקודמת

 . קודמות מהחלטות שינוי שמצדיק המבקשת של בטענותיה משמעותי

 2 בוודאי , 65 שמש עיר של ובאוויר באור תפגע 67 שמש עיר בנין הגדלת .2

 . 65 שמש עיר עם הגובלות הדירות

 חיזוק חוק פי על , 67 שמש בעיר א"התמ במסגרת המתבקשות החפירה עבודות .3

 במבנים גם כמו( , 65 שמש עיר בנין ביסודות יפגעו ,אדמה רעידת מפני מבנים

 יתבצעו לא שם ) מאחור אבוקה ברחוב פרטיים בתים שהם ,אחרים ובליםג

 .במקביל כאלה עבודות

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 

לא ניתן להמליץ לקבל את ההתנגדות שכן אכן מדובר בבקשה אשר נדחתה על ידי הועדה , אך המתנגדים הציגו  .1
ועדת ערר שיש להגיש בקשה חדשה מתוקנת ,  את התנגדותם מול ועדת ערר ובסופו של דבר התקבלה החלטת

הבקשה נבחנה על ידי עריית תל אביב ונמצא שהיא תואמת את החלטת ועדת הערר ובוצעו בה התיקונים 
 בשכונה , להנחיות מרחביות ולמדיניות הועדה ,  38וההתאמות הנדרשות למדיניות תמ"א 

ן על ידי הצוות המקצועי בעריה ולא נמצא שיש פגיעה נושא חסימת אור ואוויר נבחן הן על ידי ועדת ערר וה .2
 ומומלץ לדחות את ההתנגדות בנושא זה. במתנגדים לנושא אור ואוויר
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לנושא חשש בפגיעה במבנה המתנגדים ניתן לקבל את ההתנגדות חלקית ולהוסיף תנאי לתחילת עבודות הבניה  .3
בית המתנגדים . יש לציין שהבקשה חתומה על ידי הפקדת ביטח צד ג' לשם הבטחת פיצוי במקרה של פגיעה ב –

 מהנדס ;

 
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות מעל קומת עמודים  2, בבניין מגורים קיים בן 38א שינויים ותוספות בניה מכוח תמ"לאשר את הבקשה ל .1

 יח"ד הכוללים: 4מקלטים  עבור  2מפולשת הכוללת 

  מעליות , אחת בחזית הקדמית והשנייה בחזית האחורית , לכל גובה הבניין; 2הקמת 

  , י בהסדרי מ"ח חדשים ושינו מגורים , הוספתבקומת הקרקע: סגירת קומת עמודים מפולשת עבור אחסנה
 ;וחדרי אופניים משותפים התנועה,, שינויים פנימיים, והסדרת  חדר אשפה

 ב ע"י תוספת ממ"ד והסדרת גזוזטרא לכל יח"ד, מעל עמודי תמיכה , לכל גובה -הרחבת הקומות הטיפוסיות א
 הבניין בצמוד לקירותיו החיצוניים;

 פי שיתקבל המגרש בעתיד;הצגת תוכנית צל עבור כל המגרש לצורך הבנת התכנון הסו 

  יח"ד נוספות בקומה עם גזוזטרא  2תוספת קומת מגורים טיפוסית )קומה ג'(  מעל הקומה העליונה והסדרת
 לכל יח"ד;

   הקמת יחידת דיור חדשה עם יציאה למרפסת גג לא מקורה; :גג חלקיתבקומת 
 

קומות  4.65וקומת גג חלקית,  בחלקה ע מפולשתקומות מעל קומת קרק 3סה"כ לאחר כל התוספות, מדובר בבניין בן 
 יח"ד. 7עבור 

 כולל ההקלות הבאות:
  מ' המבוקשים ; 2.50מ' הקיימים בהיתר ל  2.16הגבהת קומת העמודים מ 

 

 עבור מקומות חסרים; קרן חניהבעל ההיתר בתשלום  השתתפות  ע"ימקומות חניה  1.66לאשר פתרון חניה עבור  .2
  

 תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים המפורטים בהמשך; בכפוף לכל דין,
 
לקבל את ההתנגדות שהוגשה לנושא פגיעה במבנה הממוקם מערבית לבניין הנדון ולדרוש כתנאי לתחילת עבודות  .3

 הבניה הפקדת ביטוח צד ג'.
ואמת את החלטת נבחנה על ידי עריית תל אביב ונמצא שהיא תלדחות את שאר ההתנגדויות שהוגשו שכן הבקשה 

בשכונה , להנחיות מרחביות ולמדיניות  38ועדת הערר ובוצעו בה התיקונים וההתאמות הנדרשות למדיניות תמ"א 
, כמו כן נושא חסימת אור ואוויר נבחן הן על ידי ועדת ערר והן על ידי הצוות המקצועי בעריה ולא נמצא  הועדה

 שיש פגיעה במתנגדים לנושא אור ואוויר;
 

 למתן היתר תנאים
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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ן חלופי ע"י השתתפות בקרן חניה.מקומות חניה לרכב פרטי יינתן פתרו 1.66עבור  . 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. 
זרת תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חו

 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

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 
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 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 16323.70המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  תמורת העצים . 5
( mode3לפחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ) . 6

 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 היה פגיעה בבניין השני הקיים במגרש.הצגת ביטוח צד ג' למקרה שת . 1
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרויקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
 החורג לחלקות הדרך. הריסה בפעל של כל . 3
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
א לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוצי . 5

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

 תנאים לתעודת גמר
לנושא שטחים משותפים , אי סגירת חללים עוברים , אי סגירת מרפסות בולטות  27רישום בפועל של תקנה  . 1

 ופתוחות ואי פיצול דירות דופלקס.
ם לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצי . 2

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 
 
 
 

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

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

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

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

 קבלת היתר בניה לשינויים אלו.אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר  
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.
החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד  . 3

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

 ₪. 16323.70תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
( mode3ר מוליכי לרכב חשמלי )לפחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבו . 5

 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הצגת ביטוח צד ג' למקרה שתהיה פגיעה בבניין השני הקיים במגרש. . 1
לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי  . 2

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
 הריסה בפעל של כל החורג לחלקות הדרך. . 3
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 4

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

 
 

 תנאים לתעודת גמר
לנושא שטחים משותפים , אי סגירת חללים עוברים , אי סגירת מרפסות בולטות  27ל של תקנה רישום בפוע . 1

 ופתוחות ואי פיצול דירות דופלקס.
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

 עה בעצים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגי
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים  2, בבניין מגורים קיים בן 38שינויים ותוספות בניה מכוח תמ"א הבקשה ללאשר את  .1

 יח"ד הכוללים: 4מקלטים  עבור  2מפולשת הכוללת 

  מעליות , אחת בחזית הקדמית והשנייה בחזית האחורית , לכל גובה הבניין; 2הקמת 

 סנה , מגורים , הוספת מ"ח חדשים ושינוי בהסדרי בקומת הקרקע: סגירת קומת עמודים מפולשת עבור אח
 התנועה,, שינויים פנימיים, והסדרת  חדר אשפה וחדרי אופניים משותפים;

 ב ע"י תוספת ממ"ד והסדרת גזוזטרא לכל יח"ד, מעל עמודי תמיכה , לכל גובה -הרחבת הקומות הטיפוסיות א
 הבניין בצמוד לקירותיו החיצוניים;

 עבור כל המגרש לצורך הבנת התכנון הסופי שיתקבל המגרש בעתיד; הצגת תוכנית צל 

  יח"ד נוספות בקומה עם גזוזטרא  2תוספת קומת מגורים טיפוסית )קומה ג'(  מעל הקומה העליונה והסדרת
 לכל יח"ד;

  ;בקומת גג חלקית: הקמת יחידת דיור חדשה עם יציאה למרפסת גג לא מקורה 
 

קומות  4.65קומות מעל קומת קרקע מפולשת בחלקה וקומת גג חלקית,  3מדובר בבניין בן סה"כ לאחר כל התוספות, 
 יח"ד. 7עבור 

 כולל ההקלות הבאות:

  מ' המבוקשים ; 2.50מ' הקיימים בהיתר ל  2.16הגבהת קומת העמודים מ 

 

 עבור מקומות חסרים; מקומות חניה ע"י השתתפות  בעל ההיתר בתשלום קרן חניה 1.66לאשר פתרון חניה עבור  .2
  

 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים המפורטים בהמשך;
 
לקבל את ההתנגדות שהוגשה לנושא פגיעה במבנה הממוקם מערבית לבניין הנדון ולדרוש כתנאי לתחילת עבודות  .3

 הבניה הפקדת ביטוח צד ג'.
נה על ידי עריית תל אביב ונמצא שהיא תואמת את החלטת נבחלדחות את שאר ההתנגדויות שהוגשו שכן הבקשה 

בשכונה , להנחיות מרחביות ולמדיניות  38ועדת הערר ובוצעו בה התיקונים וההתאמות הנדרשות למדיניות תמ"א 
הועדה , כמו כן נושא חסימת אור ואוויר נבחן הן על ידי ועדת ערר והן על ידי הצוות המקצועי בעריה ולא נמצא 

 עה במתנגדים לנושא אור ואוויר;שיש פגי
 

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

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

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

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

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

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

 ₪. 16323.70העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי  . 4
( mode3לפחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ) . 5

 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 
 ניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הב . 6
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הצגת ביטוח צד ג' למקרה שתהיה פגיעה בבניין השני הקיים במגרש. . 1
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרויקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

 ד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להורי
 הריסה בפעל של כל החורג לחלקות הדרך. . 3
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
פני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )ל . 5

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

 תנאים לתעודת גמר
לנושא שטחים משותפים , אי סגירת חללים עוברים , אי סגירת מרפסות בולטות  27רישום בפועל של תקנה  . 1

 פיצול דירות דופלקס. ופתוחות ואי
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

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

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3ור רבינדרנת טאג

 
 

 307חלקה:    6649 גוש:  20-1388 בקשה מספר: 
 נוה אביבים וסביבתה שכונה: 20/10/2020 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 2022-003 תיק בניין:
 מ"ר 2915 שטח: 201901043 בקשת מידע:

   11/07/2019 תא' מסירת מידע:

 
 יהבים טאגור בע"מ מבקש הבקשה:

 9083300, קרית ענבים 177ת.ד. 
 

 כץ עמירם עורך הבקשה:
 6425311יפו  -, תל אביב  126אחד העם 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ה , קומה ב38, מספר תכנית הרחבה: תמא 12, מספר יח"ד מורחבות: 12, כמות יח"ד לתוספת: 1כמות קומות לתוספת: 
 , 6מתבצעת התוספת: 

 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 מבעלי הנכס בבניין 5210002, רמת גן 23רחוב תובל  . אופיר גיא1

דייר בשכונה, אשר השלכות הבניה ישפיעו  6910603יפו  -, תל אביב 3רחוב ברגסון  . ברק דב2
 על השכונה כאחת.

יפו  -א, תל אביב 3רחוב טאגור רבינדרנת  . הירשפלד אילנה3
6910503 

 בבניין מבעלי הנכס
  

יפו  -א, תל אביב 3רחוב טאגור רבינדרנת  פרלברג דליה. 4
6910503 

  ס בבנייןמבעלי הנכ

יפו  -א, תל אביב 3רחוב טאגור רבינדרנת  אסאלוב גיורא ושרה. 5
6910503 

 מבעלי הנכס בבניין
  

 מבעלי הנכס בבניין 6910501יפו  -, תל אביב 7סמטת טאגור  . ניסן זוהר זרח6

. עו"ד רומנו שירן בשם 7
גב' דליה פרלברג בעלת 

 הדירה בבנין הנדון 

 נימוקי ההתנגדות מצ"ב בקובץ נפרד. 4250467 , נתניה8909ת.ד. 

. עו"ד ארבץ שלמה בשם 8
משפ'  לונדון אורה 

ושמואל , בעלי הדירה 
 בבנין הנדון 

 במכתב + נספחים המצ"ב 5268102, רמת גן 7רחוב דרך בגין מנחם 
 )דיירים בבניין(

. עו"ד ארבץ שלמה בשם 9
משפ'  אסאלוב גיורא 

ושרה בעלי הדירה בבנין 
 דון הנ

 במכתב + נספחים המצ"ב 5268102, רמת גן 7רחוב דרך בגין מנחם 
 )דיירים בבניין(

 
 : ( 1-6) עיקרי ההתנגדויות

אישור קומה נוספת תהווה צפיפות יתר ועומס יתר על תשתיות הבניין שהינו גם כך רעוע, מעבר לקומה וחצי שכבר  .1
 אושרה על ידי הדיירים ואין לכך הצדקה.

 , עומס תנועה ובעיות חניה.יתר תצפיפו .2

היזם אינו מציע פיצוי ראוי לדיירים בגין התוספת המבוקשת וככל הידוע למתנגדים, אין רוב דיירים לאשר קומה  .3
 נוספת מעבר לקומה וחצי שאושרה בעבר.
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בבקשתו  שכבר אושרה, לכן אין שום סיבה שיתמוך 38היזם הנוכחי קיפח את המתנגד באופן אישי אף בתמ"א  .4
 לתוספת קומה נוספת.

אזור הרחובות ברגסון, אנדרסן וטאגור הוא אזור שקט, אשר ככל שמתקדם תהליך ההתחדשות העירונית העומס  .5
והצפיפות בו גדלים. המצב רק יחמיר עם הזמן, אך אין הצדקה לחריגות והקלות מעבר לתוספות שכבר ניתנו מכח 

 .38תמ"א 

 כות החיים של דייריה.פגיעה באופי השכונה ואי .6

 חשש לגלישת החניון מעבר לקווי המגרש. .7

 .38אי מתן פיצוי הולם עבור תוספות הבניה. מבקשים את התערבות העיריה כמפקחת על הצעות הבניה מכח תמ"א  .8
 מינוי מפקח בנייה מטעם הדיירים: .9

 . אנו נמצאים בקטגוריה הזאת.38א קיימת זעקה ארצית לגבי הזנחת חובת פיקוח חיצוני בפרויקטים של תמ"
 יש לחייב את הקבלן למנות מפקח בנייה מטעם הדיירים ובבחירת הדיירים.

 הימנעות מעקירת עצים בשטח המגרש. .10
חיפוי חיצוני של הקירות: בישיבה בעירייה סוכם על פי בקשת מהנדס העיר שהחיפוי החיצוני יהיה כמו החיפוי  .11

 תת חזות תואמת לאיזור.בקניון רמת אביב כדי ל
 

 התנגדות שהוגשה ע"י עו"ד שירן רומנו הרוש בשם דליה פרלברג המתגוררת בקומת הקרקע  .7
 , כניסה ה':3דירה  

המתגוררת עימה, הדירה  100%על זכויות המתנגדת בדירה רשומה בהערת אזהרה לטובת אמה, ניצולת שואה, נכה  .1
 .3ומה כתת חלקה ממוקמת בקומת הקרקע של כניסה ה' ורש

, מכרו את זכויותיהם לחברת יהבים, כעת מבקשת זו האחרונה 38החברה עימם חתמו הסכם עבור פרוייקט תמ"א  .2
קומות מרתף עם מתקן  3קומות נוספות על הבניין הקיים וכן  2.5יח"ד בתוספת  30יח"ד )סה"כ  12להוסיף 

ה לחלוטין, אשר אינה זהה להסכמות המקוריות עליהן מ"ח, למעשה עוסקת החברה בעסקה חדש 73אוטומטי עבור 
 היא נשענת במסגרת הסכם תמ"א המקורי.

המתנגדת לא חתמה על הסכם המקורי או כל שינוי לו, החברה היזמית נמנעת מכל פיצוי בגין הריסות הנדרשות  .3
 בדירתה לצורך הפרוייקט ותוך התעלמות מההשקעה הרבה בדירת המתנגדת.

 אינו כולל את המתנגדת או חל עליה. 2013אשר נקבע ע"י המפקחת הינו משנת פסק הדין  .4

התכנית מסבה נזק למתנגדת מאחר וכוללת הריסת שטחים מדירתה של המתנגדת וסיפוחם לשטח המשותף לשם  .5
הקמת מעלית, חסימת כיווני אויר קיימים לשם הרחבת הבניין, ולשם כך לא גובשה כל הסכמת פיצויעבור 

 גדת, למרות ניסיונות המתנגדת להגיע להסכמות בנוגע לפיצוי ולהימנע מהגשת התנגדות זו.המתנ

 18אחת לבניין קיים, תוספת  דנה בתוספת קומה 16-1141התכנית אינה מבחינה בין מצב קיים למצב מוצע, בקשה  .6
השלמת זכויות מכח מ"ח. כיום מבקשים תוספת קומה נוספת במסגרת  73מפלסים עבור  3מרתף הכולל  יח"ד

מ"ח, בנוסף לכך שתוקף החלטת ועדה בבקשה זו פקע, על כן יש  78-יח"ד ו 30, התכנית דנה בתוספת 38תמ"א 
 להציג תכנית חדשה הכוללת את כל המתווה ולא רק התוספת.

קריגר( התכנית נעדרת הסכמת הבעלים, מתווה ההסכמות בין הבעלים אשר חתמו על ההסכם המקורי לבין החברה ) .7
עברו שינויים רבים ותוספות בניה וכן התמורה עבור הבעלים וזכויות הבניה עבור היזם. שינויים אלו לא קיבלו את 

 תמיכת רוב הדיירים הדרוש לשם קידום הפרוייקט והגשת התכנית.

הבעלים בנכס, התכנית המוגשת שונה באופן מהותי עד בלי היכר מהתכנון הראשוני על בסיסו התקבלו הסכמות רוב  .8
ועל סמך הסכמות אלו אישרה הועדה את התכנית הראשונית, כעת, שונתה התכנית ולא התקבלה הסכמת רוב 

 הבעלים לשינויים המוצעים ולכן אין על הועדה לאשר את הבקשה כפי שהוגשה. 

יח"ד  12 המבקשת מבקשת לעשות שימוש בהסכמים שניתנו ע"י הבעלים אשר חתמו על ההסכם המקורי להקמת .9
 קומות נוספות, לשם כך אין למבקשת רוב הסכמות לפרוייקט. 2.5יח"ד ב 30נוספות בקומה אחת בלבד ולא לתוספת 

התכנית מבקשת לגרוע משטח דירת המתנגדת מבלי שניתנה הסכמתה המפורשת ומשלא ניתנה הסכמתה המפורשת,  .10
 מנזקי המתנגדת וממאנת להיענות לפתרון המוצע. לא ניתן לכפות עליה את את התכנית, מה גם המבקשת מתעלמת

 קות קנייניות: הפיצוי שעל החברה היזמית לתת לבעלים בנכס בשל ההפרש בתמורה.ומחל .11

יח"ד בלבד ליזם, בהיעדר עמידת המבקש במועדים המוסרים בהסכם,  12הסכם התמ"א הקיים מתייחס לתוספת  .12
אז ההסכם המקורי, ערכה החברה הסכמים נוספים אשר לא קיבלו את שנים, פקע תוקפם של ההסכמות. מ 10מעל 

 הסכמתם של רוב בעלי הזכויות בנכס, אי לכך, אין למבקשת רוב הדרוש לשם הגשת התכנית.

הגדלת מס' יח"ד במקרקעין ע"פ הבקשה, מהווה הכפלת האוכלוסיה והעמסה על צירי התנועה הפנימיים והראשיים  .13
רכבים באמצעות מתקן חניה והשתלבותם בתנועת הרחוב העמוסה גם  80-סה ויציאה של כשל השכונה, בשל כני

 ככה ברוב שעות היום.
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פיתרון החניה המוצע ע"י החברה באמצעות מתקן חניה אוטומטית, דורש תחזוקה ועלויות גבוהות, אשר החברה לא  .14
 התחזוקה.סיפקה לבעלים, אף לא את המידע על כך. על המבקשת לשאת בהוצאות 

 כלוסיה הגדל ונותנת פתרונות לכך.התכנית גורמת לעומס על התשתיות הקיימות בשל היקף האו .15

וכן מערכות הביוב, יש לחייב את המגישה להציג חו"ד יועץ תשתיות אשר יבחן את התאמת התשתיות הקיימות  .16
 ויכולת עמידתן בתוספת הבניה המבוקשת.

מפלסי  3-ן לניקוז מי שופכין ומי גשמים. כמו כן מתעלמת מהצטברות מי גשמים בהתכנית אינה מציגה פיתרו .17
 המרתפים בבניין. התכנית מתעלמת מהמצאות מי תהום גבוהה במקרקעין.

 

 :3דירות )אסאלוב, לונדון( ברח' טאגור  2התנגדות שהוגשה ע"י עו"ד ארבץ, שני, מור בשם בעלי  9-8
 גע לפרסום ההקלות, גם לא ראו תליית מודעות.המתנגדים לא קיבלו הודעה בנו .1
ולא  3לאחרונה, הופנתה תשומת ליבם לפירסומים בעיתון 'ישראל היום', בו הפניה אל השכנים הגרים ליד טאגור  .2

 לדיירי הבניין'.
בבניה אין בהסכמת המתנגדים מכח מתן הסכמה ע"פ ייפוי כח, לפתור מיידוע בעלי הדירות בבניין לגבי שינויים  .3

אינו חל על בקשה על בקשה זו ולא ניתן להסכים בשם  16-1141ופרסום הקלות , האמור בפסק הדין לגבי בקשה מס' 
 המתנגדים מכוחו של פסק דין קודם.

התנגדות שהוגשה הינה התנגדות ראשונית לאור תוקף הגשת ההתנגדות, אך תתווסף אליה התנגדות משלימה לאחר  .4
 שי מקצוע.בדיקה יסודית ע"י אנ

 המתנגדים מתבקשים להופיע בועדה לדיון בהתנגדות. .5
הבקשות וההקלות המבוקשים חורגות מהסכם התמ"א שאושר לביצוע בפסק הדין, ולכן אין למבקשי ההקלה הרוב  .6

 הנדרש על מנת לאשר את הבקשה.
, התמורה של היזם היתה 24.6.2010 מבעלי הזכויות בנכס(, שנחתם ביום 48מתוך  38ע"פ הסכם בין חלק מהדיירים ) .7

 מ"ר נטו. 1900-בבניין, שלא יפחת מ 6עם חדרי יציאה בקומה  5דירות דופלקס בלבד בקומה  12
נטען כי בעלי הדירה אסאלוב, לא חתמו על נספחים נוספים המהווים תוספת להסכם שמכוחה מוגשת הבקשה  .8

 ת היזם.והוגדרו כמתנגדים להסכם ע"פ עו"ד פרבמן המייצג א
לאור העובדה כי בעלי דירות בבניין לא חתמו על ההסכם, מחמת התנגדותם להסכם ולעבודות שבמסגרתו, הוגשה  .9

, החלטת הועדה 8.12.2013בתאריך  .2012נגדם תביעה בפני המפקחת ע"י רוב הדיירים שחתמו על ההסכם, בשנת 
 '.24.6.2010ריך מתא ם את עבודות חיזוק הבית ע"פ הסכם'לאשר לתובעי: היתה

 , הוגש ערר לבית משפט המחוזי, אך זה נדחה/ נמחק.8.12.2013על פסק דינה של המפקחת מיום . 10
 יח"ד בלבד ליזם, בהתאם 12לבניה  הבקשה להקלה עומדת בסתירה לפסק הדין בתביעה אצל המפקחת בה אושרו. 11

 ים שונו ללא היכר וללא הסכמת המתנגדים היזם שנים, ההסכמים בין הצדד 6.5, מאז חלפו 11-0548לבקשה מס'   
 מבקש להוסיף לו תמורות שאינם כלולות בהסכם המאושר ולא אושר בפסק דין המפקחת.   

יח"ד  12-נחתם תוספת להסכם שגם עליו לא חתמו המתנגדים, בו שונתה התמורה ליזם מ 20.03.2016בתאריך    .12
וזאת ללא הסכמת  16-1141יח"ד בבקשה  18ילו המתנגדים כי אושרו ליזם יח"ד נוספות(. לאחר מכן ג 6יח"ד ) 18-ל

 המתנגדים.

זכויות הבניה הועברו מהיזם החתום על ההסכם אל יזם אחר, פעולה שנאסרה ע"פ ההסכם החתום בין הדיירים  .13
 ליזם, ללא הסכמת המתנגדים.

 תנגדים, תוספת נוספת להסכם שאושרלא הסכמת המ, נחתם ע"י חלק מבעלי הדירות בבניין ול06.01.2019בתאריך  .14
 יח"ד מעבר להסכם המאושר(. 18יח"ד,  30יח"ד )סה"כ תוספת של  12ע"י המפקחת  עבור  
 ה המבוקשת, אשר נדרשת ע"פ הוראותליזם אין את הסכמת כל הדיירים בבניין לשם קבלת זכויות קניינית בהקל .15
 אות התמ"א.החוק בבתים משותפים ובניגוד להור    

 , מהווה פגיעה קניינית בזכויות המתנגדים.11-0548דירות יזם חדשות כפי שאושר בבקשה  12-כל אישור החורג מ .16

 הנוספות כמפורט בבקשה, אין מקום כל עוד קיימת מחלוקת קניינית ואין הסכמת מלוא הבעלים לביצוע העבודות .17
לעכב את הדיון עד שתוכרע המחלוקת הקניינית, כפי שנקבע בועדה לועדה לדון בסוגיה התכנונית, או לכל הפחות 
, וכן בתיקים נוספים, שכן, תימוכין קנייניים עשויים 09.01.2011מקומית לתכנון ובניה גבעתיים, פורסם בנבו, 

שה. להוביל להכשרתה בפועל של בנייה לא חוקית, יש לדון בהיבטים התכנוניים רק לאחר שהוכח היסוד הקנייני לבק
 על כן יש להקפיא את ההליך התכנוני עד להכרעה בסוגיה הקניינית.

עו"ד גיא פרבמן, המייצג על גבי הבקשה את בעלי הזכויות בקרקע וכן, עו"ד דרור חורב, הרשום בפסק הדין כמי   .18
 שרשאי לחתום בשם המתנגדים, אינם מייצגים את המתנגדים.

, שלא כפי 78-ל 48-כבר אושרו, תגרום הגדלה מאסיבית של כמות יח"ד, מההקלה המבוקשת, יחד עם השינויים ש .19
יח"ד בלבד, התמורה שהבטיח היזם לכלל הדיירים בבניין, אינה עומדת ביחס שווה  12שאושר בהסכם תוספת של 

 לתמורה שיקבל היזם מתוספת יח"ד הנוספות.

 את אופיה ויגרמו לעומסים בלתי נסבלים. השכונה צפופה ממליא, תוספת יח"ד יעמיסו על השכונה וישנו .20



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

 11עמ'   20-1388  

 

התשתיות והשירותים בשכונה, אינם מספיקים בשל הצפיפות הצפויה, על ועדת התכנון לתת את הדעת על השלכת  .21
 ההקלות על הסביבה, שתפגע בצביון הסביבה ובמתנגדים כבעלי הזכויות בבניין בפרט.

 ה.הבניין אינו משתלב בשכונה וצרם בנוף הסביב .22

יש לדון בהשפעת העומסים הנוצרים בעקבות תוספת יח"ד על הסביבה, בהתאם להיבטים המקומיים ע"פ הוראות  .23
 .38תמ"א 

עומסי התנועה הנגרמים כתוצאה מתוספת יח"ד, יגרמו לצוואר בקבוק לאורך נתיב טאגור/ איינשטיין המהווה  .24
 כניסה לשכונה מדרך נמיר.

 הנוספות יהיו חדשות ואיכותיות לעומת הדירות הקיימות אשר ישנות ובעלי תשתיות בהתאם. אופי הבניין, הדירות .25

כלי רכב  78-86הגישה אל מתקני החניה, בהנחה כי על היזם להוסיף מ"ח אחד לכל הפחות עבור כל דירה, מדובר ב .26
השתלבות בתנועה בכביש סואן הנכנסים אל החניון בשעות העומס, באמצעות מתקן חניה, יגרום לעומס ויקשה על ה

 ממילא.

מפלסים מתחת לפני הקרקע, כפי שכבר התרחשה  3המצאות מי תהום עלולה לגרום להצפות במקלט, בפרט בעל  .27
 בבניין.

המתנגדים חוזרים על טענתם כי יש לשקול פרוייקט הריסה ובניה ולבנות בניין מחוזק מיסודותיו על פרוייקט  .28
על טלאי. חלופה זו לא הוצגה בפניהם, כאשר פיתרון זה יבטיח דירות זהות לכל הדיירים תוספות בניה, טלאי 

 בהתאם לתקני הבניה הנוכחים, לכן יש מקום לשקול מסלול הריסה ובניה על תכנית זו.

, בהיותה תכנית ארצית. הוראות חוק התכנון והבניה 38אין מסמכות הועדה המקומית להתיר הקלות מכוח תמ"א  .29
 ינן מאפשרות בקשת הקלות בתמ"א בסמכות ועדה מקומי, אלא בסמכות ועדת תכנון ארצית.א

הקלה אינה זכות מוקנית, אלא חריגה מהתכנון הרצוי. )ע"פ ועדת ערר מחוזית חיפה, המצוטטת בכתב ההתנגדות  .30
 .80הנדון, סעיף 

ומקם של הדברים, בכדי למזער את הפגיעה בעת אישור ההקלות, נוצרת חריגה מהתכנון החל, ספק אם נבחנה לע .31
באופי השכונה, בעיות התחבורה והדיירים בשכונה ופגיעה קשה באינטרסים של בעלי המקרקעין בבניין או בעלי 

, כי יש להיצמד לתכניות בניה 33/98המקרקעין הסמוכים. ) לעניין זה נקבעו בועדת ערר מחוז חיפה, עת"מ 
 (02.07.2003לתכנון ובניה חיפה מיום מאושרות.. וכן בועדה מקומית 

על הועדה להביא בחשבון שיקולים שונים הנובעים מאיזון בין אינטרס מבקשי ההיתר לחיזוק הבניין לאינטרס  .32
 .8455/06המתנגדים והסביבה כולה, כפי שמוצגת בועדת ערר לתכנון ובניה מחוז ת"א, בעעמ 

ין חישוב שטחים( נקבע כי השטח הכולל המותר לבניה, בבניין פלוני, הוא א לחוק התכנון והבניה )לעני4ע"פ תקנה  .33
 הסכום, של השטחים המקורים בכל קומותיו, מעל פני הקרקע ומתחתיה.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 מרבית ההתנגדויות קשורות לבעיית צפיפות, השתלבות הפרוייקט  בסביבת בניה צפופה גם ככה,. 1-6
 תנועה וחניה באיזור, עומס תנועה כתוצאה ממתקני החניה והשתלבות כלי רכב בתנועה הקיימת,  עומס              

 עומס על התשתיות הקיימות, הימצאות מי תהום במפלס גבוה, בעיות ניקוז מי גשם ושופכין והתנגדויות              
 התמורה ליזם והפיצוי הכספי לבעלי הזכויות בנכס.הנובעות ממחלוקת בין היזם לבעלי הזכויות בנכס, על רקע               

לעניין הצפיפות ועומס התנועה, ניתנה חו"ד מחלקת תכנון אשר אינה ממליצה לאשר את הבקשה מהסיבות  -
 ההתנגדות מתקבלת בחלקה.הנ"ל. עורך הבקשה התחייב לכופר חניה עבור מ"ח נוספים, לפיכך 

קוז מי גשמים ועומס על התשתיות הקיימות בבניין, הבקשה נבדקת למפגעים הנגרמים מהמצאות מי תהום, ני -
בתחנות מכון הרישוי ובתחנות חיצוניות ונדרשים אישורים ומסמכים המאשרים את תקינות והיתכנות 

 לפיכך ההתנגדות נדחית.הפרויקט. 

, לעניין הסכמי לשאר הסיבות הנובעות מהמחלוקת בין היזם לדיירים, הועדה דנה בנושאים תכנוניים בלבד -
 להתנגדויות. 5, 4בעלי הזכויות בנכס, ראה סעיפים 

 ההתנגדות מתקבלת בחלקה.לאור האמור,  -
 
 לטענת עו"ד שירן רומנו הרוש בשם דליה פרלברג, כי הארכת תוקף החלטת הוועדה המקומית לשנה נוספת, .  7

 וללת את כל המתווה ולא רק את התוספת על פקע ועל כן יש להציג תכנית חדשה הכ 19/12/2019עד לתאריך       
 עדיין בתוקף,  38ההיתר שאושר, ההיתר עבור תוספות בניה מכח תמ"א       
 ההתנגדות נדחית.שנים, אי לכך  3-ותוקפו ל ניתן בתאריך 19-0621היתר מס'        
 :3סאלוב, לונדון( ברח' טאגור דירות )א 2לטענת המתנגדים אשר הוגשה ע"י עו"ד ארבץ, שני, מור בשם בעלי . 8-9

מאחר  ההתנגדות נדחיתכי המתנגדים לא קיבלו הודעה בנוגע לפרסום ההקלות, גם לא ראו תליית מודעות, 
 והפרסומים נעשו כחוק, פרסום בעיתונים, תליית מודעות ושליחת הודעות אל הבעלים בנכס.
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יח"ד. ייפוי הכח הישנים  78, סה"כ 19-0621רת היתר יח"ד שכבר אושרו במסג 18יח"ד על  12בקשה זו דנה בתוספת  -
אשר ניתנו מכח הסכם ישן בגינו ניתן פס"ד המפקחת אינם רלוונטים עוד בשעה שניתנו ייפוי כח חדשים על ידי 

לפיכך עולה כי לבקשה הוצגו ההסכמות בניה וחתמו על הסכם עם היזם החדש, מבעלי הזכויות שהסכימו ל 79.16%
 וק. לאור האמור, ההתנגדות נדחית.הנדרשות לפי ח

למרות ייפוי הכח אשר הוצגו ע"י המתנגדת וניתנו מכח הסכם ישן בגינו ניתן , בעניין זה ניתנה חו"ד יועמ"ש לפיה  -
עבור  21/09/2011, הוא מתייחס אל החלטת ועדה מיום 20.2.2012פס"ד המפקחת על הבתים המשותפים בתאריך 

 יח"ד. 18תוספת 

 . 1/3-תתי חלקות(, בהיקף נמוך מ 9מבעלי הזכויות ברכוש המשותף ) 9יות לבקשה הוגשו על ידי ההתנגדו -
, כניסה ה' בקומת הקרקע, לא נתנה ייפוי כח, כעת מתנגדת מאחר והתכנון המוצע פוגע בדירתה 3דיירת בדירה 

 בת הקמת מעלית(,בקומת הקרקע וכל עוד קיימת פגיעה קניינית ברכוש הפרטי )גריעת שטח מדירתה לטו
 לא ניתן לדון בבקשה.

,  אושרה התכנית לתוספת מעלית 13.1.2020מתאריך  19-0621לאחר בדיקת הנושא, נמצא כי במסגרת היתר 
הגורעת משטחי דירת המתנגדת, לאחר שמיעת התנגדויות בעלי הדירות לגבי גריעת שטחים מדירתם, הועדה 

 : 13.12.2017החליטה בתאריך 

יום כפי  30ים לא העבירו למזכירות הוועדה כל הודעה בדבר הסכמות אליהם הגיעו הצדדים בחלוף "מאחר והצדד
)עניין המחלוקת כפי שהועלתה במהלך הדיון, נוגעת לנושא העצים,  17.10.17שנקבע בדיון בצוות התנגדויות מיום 

 מסתור כביסה, גדרות ונגישות(, להלן המלצת מהנדס הרישוי:

 יל, לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.בהתאם למפורט לע

קומות תמורת חיזוק  4לקבל את ההתנגדויות בחלקן  ולאשר את הבקשה לשינויים ותוספות בבניין מגורים קיים בן 
 יח"ד קיימות, השינויים כוללים: 48, 38המבנה מפני רעידות אדמה מכח תמ"א 

 הנ"ל.הרחבת הדירות הקיימות בבניין ותוספת ממ"ד לדירות  .א
 בניית מעלית חיצונית במרווח הקדמי עם תחנות עצירה בכל קומה בכל אחת מהכניסות. .ב
 הוספת מרפסות פתוחות ומקורות לכל דירה בחזית מזרחית. .ג

 , הכוללים:38תוספת בניה תמורת חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה מכח תמ"א  .ד

 יח"ד בקומה חלקית עליונה.( 6-יח"ד בקומה חמישית ו 12. )יח"ד 18תוספת קומה מלאה וקומה חלקית, סה"כ  .ה

 "מקומות חניה. 66בניית מרתף לצורך הסדרת   .ו
 

 ההתנגדות נדחית.יש לציין כי הבקשה הנוכחית לא כוללת שינויים  בדירת המתנגדת כלפי ההיתר הקודם, לפיכך 

  02/06/2020חו"ד  מח' המשפטית  

 אשר אינם מוגבלים לבניה כלשהי. 2019כח חדשים בשנת לגבי ההסכמות, ניתנו ייפוי  -
, כניסה 3מכלל בעלי הזכויות בנכס. דיירת בדירה  79.16%דיירים, המהווים  48מתוך  38ייפוי הכח ניתנו על ידי  -

 ה' בקומת הקרקע, לא  נתנה ייפוי כח, כעת מתנגדת.
 ניתן פס"ד המפקחת אינם רלוונטים עוד בשעה שניתנוייפוי הכח הישנים אשר ניתנו מכח הסכם ישן בגינו   -       

 מבעלי הזכויות, אשר הסכימו לבניה וחתמו על ההסכם עם היזם החדש. 79.16%ייפוי כח חדשים על ידי               
 , 1/3-יח"ד, בהיקף נמוך מ 48מבעלי הזכויות ברכוש המשותף מתוך  9ההתנגדויות לבקשה הוגשו על ידי      -      

 לפיכך, הוועדה המקומית רשאית לדון בבקשה ולהכריע בה מבחינה תכנונית וזאת בהתאם להלכת הלן אייזן.            
 
 
 
 

 : )ע"י צפתי עירית(לדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 
שניתן עבור  19-0621ולאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  06/01/2021 עדה מיוםווההחלטת את לתקן  .1

 עבור חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה  יח"ד( 48קומות ) 4שינויים ותוספות בנייה בבניין מגורים קיים בן 
ג חלקית הפיכת קומת גיח"ד, הכוללת  66ח"ד חדשות בבניין, סה"כ י 18קומות עבור  1.65הוספת  ,38מכח תמ"א 

 כולל ההקלה הנוספת: יח"ד, 6יח"ד ותוספת קומת גג חלקית עבור  6הוספת ע"י ( 6לקומה רגילה )קומה 
 
מ' המותרים                       8מ'מתוך  2-( מעבר לקו הבנין הקדמי ב6מרפסות בקומה טיפוסית הנוספת )קומה  12הבלטת  .א

 , 19-0621שאושרו בהיתר שמספרו  1-5בהתאם לקומות 
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 .06/01/2021מיום  נאים טכניים ובתנאים שפורטו בהחלטה, תום תכנוןבכפוף לכל דין, תא

 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 הנוכחית. הצגת נספח תנועה וחניה הכולל מאזן חניה מעודכן לבקשה . 1
 הצגת נספח עצים מעודכן בהתאם לעצים הקיימים על המגרש. . 2
 מ''ר( 8.55הקטנת שטחי שרות מעבר לשטחים המותרים ) . 3
 אישור משרד התחבורה להעתקת תחנת האוטובוס הנדונה בבקשה. . 4
 

 תנאים בהיתר
 ל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי מעלית.בעל ההיתר אחראי לכך שהמעלית המותקנת תעמוד בכ . 1
 .19-0621ומספרו  13.01.2020ההיתר ניתן בכפוף לתנאי ההיתר שניתן בתאריך  . 2
 

 להתחלת עבודותתנאים 
 המסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבני . 1
 

 תנאים לאיכלוס
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 1

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

בר לקו בניין קדמי ומחלקת השבחה שמה לב. הוספנו בהחלטה את שכחנו הקלה להבלטת מרפסות מע אלנה דוידזון:
 ההקלה.

 להוסיף את ההקלה. חוות דעת.  ליאור שפירא:
 
 
 

 3: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שניתן עבור  19-0621ולאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  06/01/2021עדה מיום ווההחלטת את לתקן 

 עבור חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה  יח"ד( 48קומות ) 4שינויים ותוספות בנייה בבניין מגורים קיים בן 
הפיכת קומת גג חלקית יח"ד, הכוללת  66יין, סה"כ ח"ד חדשות בבני 18קומות עבור  1.65הוספת  ,38מכח תמ"א 

 כולל ההקלה הנוספת: יח"ד, 6יח"ד ותוספת קומת גג חלקית עבור  6הוספת ע"י ( 6לקומה רגילה )קומה 
 
מ' המותרים                       8מ'מתוך  2-( מעבר לקו הבנין הקדמי ב6מרפסות בקומה טיפוסית הנוספת )קומה  12הבלטת  .א

 , 19-0621שאושרו בהיתר שמספרו  1-5אם לקומות בהת
 

 .06/01/2021מיום  נאים טכניים ובתנאים שפורטו בהחלטה, תום תכנוןבכפוף לכל דין, תא
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

 הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר 
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 27לת לבוב קהי

 
 

 274חלקה:    6636 גוש:  20-1683 בקשה מספר: 
 יוסף-הדר שכונה: 28/12/2020 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0822-027 תיק בניין:
 מ"ר 1078 שטח: 201702731 בקשת מידע:

   19/02/2020 תא' מסירת מידע:

 
 מוהר יאיר ה:מבקש הבקש

 6972513יפו  -, תל אביב  27קהילת לבוב 
 גביש תומר 

 6972513יפו  -ב, תל אביב 27קהילת לבוב 
 

 איתן עמרי עורך הבקשה:
 6329410יפו  -, תל אביב  8רש"י 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ׁ )מפוצלת בפועל מאז בניית הבניין( ל, אחר: הוספת מרתף, פיצול דירת קרקע קיימת 1כמות יח"ד לתוספת:   ׁ-2 
קרקע, כיוון התוספת: - 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 2204, מספר תכנית הרחבה: 2דירות., מספר יח"ד מורחבות: 

הדירות הקיימות )דירה מקורית אחת בהיתר( ובנייה  2-לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות פנימיים ב
 הוספת מרתף.מחדש, כולל הרחבה ו

הדירות יחד., תוספת אחרת: הוספת מרתף חצרות אנגליות,  2-השטח המצויין לעיל הוא שטח עיקרי בקומת הקרקע, ל 
 שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 

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

 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ת הבקשה להריסת יחידת דיור אמצעית קיימת בקומת הקרקע ו לאשר א 05/05/2021לתקן את החלטת הוועדה מיום 
קומות  2יח"ד צמודות בקיר משותף ובניית מרתף תחתיהן, בבניין טורי קיים בן  2ובנייתה מחדש בצורה מורחבת עבור 

 : כולל ההקלה נוספתיח"ד,  8עם גג שטוח המכיל 
 תוספת שטח.חלוקת שטח ההרחבה לשתי יח"ד האמצעיות הקיימות בקומה ללא  .א
  

 .5.05.2021מיום  נאים טכניים ובתנאים שפורטו בהחלטה, תום תכנוןבכפוף לכל דין, תא
 

 
 
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

יחידות דיור, בכל  8יחידות דיור, קיימות בבניין  6ת של הראלה, במקום מוסיפים הקלה, קיימת חוות דע אלנה דוידזון:
 דירה הוסיפו עוד דירה נוספת, צריך להוסיף עוד הקלה.

 זאת הקלה שפורסמה, אבל לא באה לידי ביטוי בהחלטה שלנו.הראלה אברהם אוזן: 
 לתקן את ההחלטה ולאשר את הבקשה. ליאור שפירא:
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 4: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ולאשר את הבקשה להריסת יחידת דיור אמצעית קיימת בקומת הקרקע  05/05/2021לתקן את החלטת הוועדה מיום 

קומות  2יח"ד צמודות בקיר משותף ובניית מרתף תחתיהן, בבניין טורי קיים בן  2ובנייתה מחדש בצורה מורחבת עבור 
 : כולל ההקלה נוספתיח"ד,  8עם גג שטוח המכיל 

 
 א. חלוקת שטח ההרחבה לשתי יח"ד האמצעיות הקיימות בקומה ללא תוספת שטח.

  
 .5.05.2021מיום  נאים טכניים ובתנאים שפורטו בהחלטה, תום תכנוןבכפוף לכל דין, תא

 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 13ע קדש מבצ

 
 

 247חלקה:    6627 גוש:  22-0524 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 30/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0806-013 תיק בניין:
 מ"ר 1751 שטח: 202001161 בקשת מידע:

   05/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 קוליץ ידין ה:מבקש הבקש

 6998313יפו  -, תל אביב  13מבצע קדש 
 

 ארצי ניבה עורך הבקשה:
 65147יפו  -, תל אביב  26שרעבי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

קומות מגורים ,הבקשה כוללת: בריכת שחיה, פרגולה בק"ק, סגירת מרפסת ותוספת  2.00הקמת מבנה חדש הכולל: 
 , סגירת שתי מרפסות ק"א, ממ"ד חדש ק"א, קירוי חניה הריסת מחסן בחצר אחורית )בדיעבד(שטח עיקרי ק"ק

 חדרי שירותים,סגירת מרפסת קיימת 1קומת קרקע הכוללת: 
 מטר,סגירת מרפסת קיימת 1.5מקומות חניה,בגבולות המגרש גדר בגובה  2בחצר: 

 
 
 
 
 

 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 עם גג רעפים עם בניית בריכת שחיה  קומות 2בבניין בן  תוספות בניה ביח"ד מערבית על המגרשלאשר את הבקשה ל
 לא מקורה במרווח אחורי, כולל ההקלה הבאה:

מ'( לצורך הקמת ממ"ד, 0.40מ' המותרים )  4-מ 10%בניה מעבר לקו הבניין הצידי מערבי בשיעור של  -
-  

 
 
 

 :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
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 וצגים בצהוב להריסה עם תחילת עבודות הבניההריסת המחסנים המ . 1
 * יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 2

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 

 תנאים לתעודת גמר
 תרון המיגוןאישור מכון הרישוי לפ . 1
 הגשת אישור אגרונום לכך שהעצים על המגרש וסביבתו שומרו . 2



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

 18עמ'   22-0524  

 

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

 
 הבקשהולמבקש הועדה נשלחה לעורך  טיוטת חוות דעת מהנדסהערה: 

 
 
 
 
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות עם גג רעפים עם בניית בריכת שחיה  2שה לתוספות בניה ביח"ד מערבית על המגרש בבניין בן לאשר את הבק

 לא מקורה במרווח אחורי, כולל ההקלה הבאה:
מ'( לצורך הקמת ממ"ד, 0.40מ' המותרים )  4-מ 10%בניה מעבר לקו הבניין הצידי מערבי בשיעור של  -

 
 :פוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכ
 

 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
 הבניה עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.בשטח 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת המחסנים המוצגים בצהוב להריסה עם תחילת עבודות הבניה . 1
 * יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 2

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 הגשת אישור אגרונום לכך שהעצים על המגרש וסביבתו שומרו . 2
שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה  . 3

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 100העם  אחד

 
 

 56חלקה:    6936 גוש:  22-0080 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 13/01/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד סיווג: 0011-100 תיק בניין:
 מ"ר 607 שטח: 202100707 בקשת מידע:

   03/06/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ר נדיהקלינהנדל מבקש הבקשה:

 6579506יפו  -, תל אביב  37נחמני 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 מבוקשים שינויים פנימיים: איחוד שתי דירות בקומה השלישית, כולל הריסת קירות ממ"ד אחד בדירה המאוחדת.
 

 טח עיקרי בדירה המבוקשת לאיחוד, באמצעות הקלה לניוד זכויות בין הקומות., המרת שטח הממ"ד לש
 

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

 (אדר' בודק פרץ רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 לשלוש שנים נוספות. 22.1.2019מיום  18-0928' לאשר הארכת תוקף היתר מקורי מס . 1
שניתן  21.06.2021מתאריך  21-0317וכלפי היתר שינויים  22.01.2019 -מ 18-0928שינויים כלפי היתר לאשר  . 2

 קומות מרתף, 4מיועד למגורים מעל קומות וקומת גג חלקית ה 5לבניין מגורים אשר נמצא בתהליך הבנייה בן 
  הכוללים:

 תית של מתקן חניה: הקטנת רוחב הבור. א. בתח
  מקומות חניה. 2: ביטול -2ב. בקומת מרתף 

 .3( בקומה במקום 13+מס'  12דירות )מס'  2שיתקבלו  יחידות דיור וביטול ממ"ד כך 2: איחוד 3בקומה ג. 
 מקומות חניה במתקן אוטומטי. 17יח"ד,  16סה"כ לאחר השינויים: 

 
 כולל ההקלות הבאות:

 ד זכויות בין הקומותניו .1
 

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

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

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

 הערות
 תה בבניין ו/ או בשטח המגרשההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעש . 1
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 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 שנים?  6טי הביא פסק דין שניתן לאשר עד יש לי שאלה: כתוב שהיועץ המשפ מלי פולישוק:
 הארכת תוקף, כן. מרגריטה גלוזמן:

עשה סדר. להיתר יש  101שנים לפי חוק התכנון והבנייה. תיקון  3שנים ועוד  3-תוקף היתר ניתן להאריך ב אודי כרמלי:
 שנים. 6יחד. זה  3שנים ועוד  3הארכה של 

 חוות דעת.  ליאור שפירא:
 
 
 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשלוש שנים נוספות. 22.1.2019מיום  18-0928אשר הארכת תוקף היתר מקורי מס' ל . 1
שניתן  21.06.2021מתאריך  21-0317וכלפי היתר שינויים  22.01.2019 -מ 18-0928לאשר שינויים כלפי היתר  . 2

קומות מרתף,  4קומות וקומת גג חלקית המיועד למגורים מעל  5לבניין מגורים אשר נמצא בתהליך הבנייה בן 
  הכוללים:

 א. בתחתית של מתקן חניה: הקטנת רוחב הבור. 
  מקומות חניה. 2: ביטול -2ב. בקומת מרתף 

 .3( בקומה במקום 13+מס'  12דירות )מס'  2יחידות דיור וביטול ממ"ד כך שיתקבלו  2: איחוד 3ג. בקומה 
 .מקומות חניה במתקן אוטומטי 17יח"ד,  16סה"כ לאחר השינויים: 

 
 כולל ההקלות הבאות:

 ניוד זכויות בין הקומות .2
 

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

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

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

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

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 16ן מל"

 
 

 37חלקה:    7499 גוש:  22-0167 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 30/01/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0368-016 תיק בניין:
 מ"ר 154 שטח: 201902345 בקשת מידע:

   07/01/2020 תא' מסירת מידע:

 
 שי שמעון מבקש הבקשה:

 6330437יפו  -, תל אביב  35לה גאו
 

 לרמן אסף עורך הבקשה:
 6332005יפו  -, תל אביב  5נס ציונה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 זר, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי ע
 

 , 2, כמות חדרי שירותים: 1בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: מגורים, כמות חנויות: 
 

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

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

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

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 

מחייבת  2510 )אפילו בפלישה לחלקה המבוקשת( ותכנית 0לא רלוונטית. הבניינים בחלקות הגובלות נבנו בקו בניין  .1
 .0במקרה זה בנייה בקו בניין צדדי 

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 בשם מזל שרעבי ז"ל 5229726, רמת גן 26רחוב הבילויים  עו"ד יגאל עברי

 14בעלי זכויות בקרקע השכנה ברחוב מל"ן  , תל אביב 14רחוב מל"ן  רוני שרעבי

 14שכנה ברחוב מל"ן הבעלי זכויות בקרקע  , תל אביב62 רחוב העליה יואב שרעבי

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 –14בעלי הנכס במל"ן  עו"ד יגאל עברי מנהל היעזבון בשם מזל שרעבי ז"ל  .1
, בשכנות לקרקע ברח' מל"ן 7499לגוש  38+39מחלקות  75%הח"מ הינו מנהל העיזבון של המתנגדת שהינה בעלת 

ות שהוגשו בבקשות הקודמות, מודגש כי ע"פ מפות מדידה ותצ"ר, הבניין המיועד להריסה בנוי בהמשך להתנגדוי .16
בחלקו על החלקות השכנות, ולהפך. מבקש ההיתר מוזמן ליצור קשר עם מנהל העיזבון להמשיך בהדברות 

יעה בקניין שהתקיימה והופסקה על ידו מסיבות שאינן ידועות. מובהר בזאת לוועדה שאינה מוסמכת לגרום פג
 .37המנוחה באמצעות מתן היתר בנייה לבעלי הזכויות בחלקה 

 –רוני ויואב שרעבי  .2
בהמשך להתנגדויות שהוגשו בבקשות הקודמות, מודגש כי ע"פ מפות מדידה ותצ"ר, הבניין המיועד להריסה בנוי 

שה לכל דבר. טוענים כי הריסת יהיה פלי 14בחלקו על החלקות השכנות, ובניית בניין חדש בתוך החלקות של מל"ן 
. מבקשים לא לתת היתר עד להסדרת הפגיעה , הבנוי בקיר משותף14הבניין עלולה לסכן את יציבות הבית במל"ן 

 הקניינית.
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 התייחסות להתנגדויות: 

ניין ע"פ מפת מדידה שהוצגה ע"י מודד מוסמך,  הבניין המיועד להריסה אינו פולש לחלקת המתנגדת, אלא להפך, ב .1
עם הבניין הקיים של דירת המתנגדת, וימשיך עם קו  0המתנגדת פולש לחלקת המבקש. הבניין המתוכנן ייבנה בקו 

 זה גם לכל גובה הבניין, למרות שהשטח הפולש לחלקת המבקש שייך לו, ומחושב בזכויותיו.
 מות.אין כל פגיעה בבניין של המתנגדת. לעניינים קניינים, יש לפנות לערכאות המתאי

לפני תחילת עבודות בנייה .  לעניין היציבות, קונסטרוקטור מוסמך חתם על הבקשה. בנוסף, 1ראה התייחסות מס'  .2
יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, במידה ויגרם והחזרת 

 המצב לקדמותו.
 
 
 
 

 (אדר' בודק פרץ רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
הקמת בניין מגורים חדש עם חזית ה, ונדרש בפני רעידת אדמ הריסת הבניין הקיים שחיזוקולאשר את הבקשה ל .1

יח"ד, מעל קומת מרתף,  3מעל, עבור סה"כ  וגג טכניקומות, קומה רביעית חלקית  3מסחרית בקומת הקרקע, בן 
 כמפורט:

 קומת מרתף מכילה: חלק המוצמד לדירת הקרקע עם ממ"ד, ומחסנים דירתיים.
 רחוב ויח"ד אחת בעורף.בחזית לקומת קרקע: יחידה מסחרית 

 קומה ראשונה: יח"ד אחת עם ממ"ד.
 קומה שנייה: יח"ד אחת עם ממ"ד המהווה המפלס התחתון של דירת הדופלקס.

 , עם מרפסת גג.שנייהדירה שבקומה ההשל עליון מפלס מהווה חלקית:  שלישיתקומה 
 וגדרות.עצים , בחצר: שטחים מרוצפים

 -, עם יחידה מסחרית אחת ווקומת גג חלקית מעל קומת מרתףקומות  3ית, בן סה"כ בניין מגורים עם חזית מסחר
  יח"ד. 3

 .השתתפות בקרן חניה -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  3.5פתרון חלופי להסדר  .2
 לדחות את טענות המתנגדים שכן אין כל פגיעה, הכל כמפורט בהתייחסות להתנגדויות. .3
 

 :כולל ההקלות הבאות
 מ' המותר. 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי ע"י בנייה במרחק של  10%חריגה של עד  .1
 מן המרווח המותר. 24%מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  1.2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  .2
 

  :38כולל תמריצים תמ"א 
 מ"ר 70 -קומות טיפוסיות מורחבות )כ 2.5הוספת בנייה בהיקף של 

 מ"ר סה"כ( 26מ"ר לכל דירה קיימת ) 13הוספת שטח של +
 
 
 
 

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

 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.
 

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

 כל דיירי הבניין א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף ל
 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 
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ם להנחיות ובהתא 5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2
 המרחביות לנושא זה

 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ אחד בגודל  . 4
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 5
דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות  . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

הבקשהולמבקש הועדה נשלחה לעורך  טיוטת חוות דעת מהנדסהערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

, אם צריך נטיעות ו/או אם צריך אישור של אגרונום לעצים להוסיף תנאים לתעודת גמר בגנים ונוף איריס גלאי:
 לשימור.

 להוסיף את התנאים, חוות דעת.  ליאור שפירא:
 
 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה להריסת הבניין הקיים שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה, והקמת בניין מגורים חדש עם חזית לאשר את  .1

יח"ד, מעל קומת מרתף,  3קומות, קומה רביעית חלקית וגג טכני מעל, עבור סה"כ  3מסחרית בקומת הקרקע, בן 
 כמפורט:

 .קומת מרתף מכילה: חלק המוצמד לדירת הקרקע עם ממ"ד, ומחסנים דירתיים
 קומת קרקע: יחידה מסחרית בחזית לרחוב ויח"ד אחת בעורף.

 קומה ראשונה: יח"ד אחת עם ממ"ד.
 קומה שנייה: יח"ד אחת עם ממ"ד המהווה המפלס התחתון של דירת הדופלקס.

 קומה שלישית חלקית: מהווה מפלס עליון של הדירה שבקומה השנייה, עם מרפסת גג.
 ת.בחצר: שטחים מרוצפים, עצים וגדרו

 -קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף, עם יחידה מסחרית אחת ו 3סה"כ בניין מגורים עם חזית מסחרית, בן 
  יח"ד. 3

 השתתפות בקרן חניה. -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  3.5פתרון חלופי להסדר  .2
 ות להתנגדויות.לדחות את טענות המתנגדים שכן אין כל פגיעה, הכל כמפורט בהתייחס .3
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ' המותר. 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי ע"י בנייה במרחק של  10%חריגה של עד  .3
 מן המרווח המותר. 24%מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  1.2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  .4
 

  :38כולל תמריצים תמ"א 
 מ"ר 70 -קומות טיפוסיות מורחבות )כ 2.5ל הוספת בנייה בהיקף ש

 מ"ר סה"כ( 26מ"ר לכל דירה קיימת ) 13+הוספת שטח של 
 

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

 תנאים למתן היתר
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 1
 תשלום אגרות והיטלים. . 2
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 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

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

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

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

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

 המרחביות לנושא זה
 ע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמלאישור שבוצ . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ אחד בגודל  . 4
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 כן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.ו
 

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

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 66משה  שרת

 
 

 1154חלקה:    6213 גוש:  22-0150 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 25/01/2022 תאריך בקשה:

 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים סיווג: 0566-066 תיק בניין:
 מ"ר 1207 שטח: 202101432 בקשת מידע:

   26/08/2021 תא' מסירת מידע:

 
 טל סימון שה:מבקש הבק

 6250418יפו  -, תל אביב  66שרת משה 
 

 מטלון דניאל עורך הבקשה:
 5405620, גבעת שמואל  20רחבת אילן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 תוספת אחרת: שינויים פנימיים וחיצוניים בהתאמה לשאר הקומות בבניין, 
 

ן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: אולם ספריה בקומה ראשונה מעל שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחס
, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח 1קומת עמודים, שימוש מבוקש: דירת מגורים, שימוש חורג בקומה מספר: 

קן , למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת ת102.29השימוש החורג )מ"ר(: 
 חניה, 

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

 
 
 

 (אדר' הילה גלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

בחלקו העורפי מערבי  לם ספריה למגורים, בקומה א'אוממהיתר,  אישור בדיעבד לשימוש חורגלאשר את הבקשה ל
 קומות מעל קומת עמודים מפולשת חלקית, הכולל: 4בבניין מגורים בן  צמיתות,, למ"ר 102-של הבניין, בשטח של כ

, שינויים סגירת מרפסת עורפית בהיתרשינוי מיקום הכניסה הראשית לדירה, שינויים בחלוקת שטחים פנימיים, 
  ת.בפתחי החזיתו

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

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 מסלול ללא מכון בקרה: . 1

 ב בקרת התכן..אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשל1
 (.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

 אישור רשות הכבאות . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
ת הכניסה, נדרש רק לקומה א' הצגת רישום הערה בטאבו לפי לאור השינויים במבואת כהניסה המשותפת ודל . 1

 לתקנות המקרקעין לעניין: 27תקנה 
 א.שטחים משותפים בקומה א' שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 

 ב.סימון הדירה המבוקשת כדירת מגורים
 אישור רשות הכבאות . 2
 

 הערות
 ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן  . 1
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 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ריה?ספ –האם זה מה שהיה כתוב בייעוד  אסף הראל:
 למה האישור כאן בדיעבד? ליאור שפירא:

 כי יש שם דירת מגורים. מרגריטה גלוזמן:
 הספריה הייתה לשימוש דיירי הבניין? אסף הראל:

 .1961מאוד קשה לזהות מה הייתה כוונת המשורר בשנת  מרגריטה גלוזמן:
 היא בבעלות פרטית? אסף הראל:

 כן, פרטית. מרגריטה גלוזמן:
 וות דעת. ח ליאור שפירא:

 
 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה לאישור בדיעבד לשימוש חורג מהיתר, מאולם ספריה למגורים, בקומה א' בחלקו העורפי מערבי לאשר 

 קומות מעל קומת עמודים מפולשת חלקית, הכולל: 4מ"ר, לצמיתות, בבניין מגורים בן  102-של הבניין, בשטח של כ
, שינויים גירת מרפסת עורפית בהיתרסשינוי מיקום הכניסה הראשית לדירה, שינויים בחלוקת שטחים פנימיים, 

 בפתחי החזיתות. 
 

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

 תנאים למתן היתר
 מסלול ללא מכון בקרה: . 1

 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402ס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג .הצגת טופ2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 .תשלום אגרות והיטלים. 4

 אישור רשות הכבאות . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
מה א' הצגת רישום הערה בטאבו לפי לאור השינויים במבואת כהניסה המשותפת ודלת הכניסה, נדרש רק לקו . 1

 לתקנות המקרקעין לעניין: 27תקנה 
 א.שטחים משותפים בקומה א' שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 

 ב.סימון הדירה המבוקשת כדירת מגורים
 אישור רשות הכבאות . 2
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

אחד.ההחלטה התקבלה פה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 11ה חדר

 
 

 163חלקה:    6213 גוש:  22-0421 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 14/03/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0572-011 תיק בניין:
 מ"ר 754 שטח: 202000346 בקשת מידע:

   29/03/2020 תא' מסירת מידע:

 
 קרסו נדל"ן בעיר בע"מ ש הבקשה:מבק

 6777861יפו  -, תל אביב  24ריב"ל 
 

 דוידוביץ ליהי -עין גדי  עורך הבקשה:
 6930122יפו  -, תל אביב  21סנה משה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

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

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: דירות מגורים, 
 

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

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

 היתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קייםהעבודות המבוקשות ב
 
 
 
 

 (אדר' הילה גלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 מת קרקע חלקית ומרתף שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה.קומות מעל קו 3הריסת בניין מגורים קיים בן לאשר  .1
קומות  3קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5  הקמת בניין מגורים חדש בןלאשר  .2

 יח"ד, הכולל: 24עבור   מרתף
   רתיים ומתקניםמחסנים די  17חניית נכים, חניות לאופניים, 1מקומות,  27קומות המרתף:  3-ב           •

               טכניים ושירות משותפים לרבות, חדר אופניים, מאגרי מים, חדר משאבות וכול'.             
 יח"ד עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח אחורי וצדי. 3  חדר אשפה,2בקומת הקרקע: לובי כניסה,            •
 טרה.יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוז 4  בקומה א:           •
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לכל דירה לרבות מצללה מעל קומה ה. 3ה: בכל קומה -בקומות ג           •
ממ"ד, מרפסת גג ומרפסת  יח"ד עם 1יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג,  1בקומה ו )חלקית תחתונה(:           •

 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה, לרבות מצללות. 1-ו1גזוזטרה,
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג לרבות מצצלה. 2בקומה ז )חלקית עליונה(:            •
 על הגג העליון: מערכות סולאריות, מעבים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין.          •
 הכללי של הבניין, בכל קומות הבניין: מבואה קומתית, חדר מדרגות            •

 ות , מסתורי כביסה לכלל היח"ד, מתקני תשתית משותפים .מעלי            
 רמפת ירידה למרתף בחצר: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים,           •

        במרווח הצדדי צפוני, מתקני תשתית, צובר גז, חניות לאופניים וגדרות בגבולות המגרש.            
 

 מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חנייה.  0.33לאשר פתרון חלופי להסדר  .3
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 היתרמתן תנאים ל
 במסלול מכון בקרה: . 1

 (. 4400צג .חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מו1
 (. 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

ם למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעי . 1
 והנכסים הגובלים.

 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2
 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 ₪.  7,481.42 תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של . 3
 

 להתחלת עבודותתנאים 
 בדיקה ובקרה שתנאי תיאום הנדסי לשלב זה הוטמעו בהיתר . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
יסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכ . 3

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 כאשר מבוקשת כריתת עץ במגרש שכן: . 4

 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2

 כאשר קיימים עצים לשימור: 
 ר בשלב עבודות הבניהאישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימו

 
 

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

 
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 יגוןאישור פיקוד העורף לפתרון המ . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 3

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

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

 מילוי דרישות מחלקת ביוב , מי אביבים . . 5
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6

 
בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

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

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

 ומות? איזה תקן זה?: מה תקן החנייה, אני רואה הרבה מקאסף הראל
 מקומות חנייה. 27.33כל השאר קיבלו פתרון חנייה. לפי התקן  מרגריטה גלוזמן:

 יחידות דיור? 24אם יש אסף הראל: 
 מ"ר. 120-יש יחידות דיור גדולות מ מרגריטה גלוזמן:

 עד מתי ההיתרים האלה? אסף הראל:
 עד שנשנה את תוכנית ח'. אודי כרמלי:
 אני מבקש דיון בתוכנית ח'.  אני נגד. אסף הראל:

 בכל זאת זה עבר. חוות דעת.  ליאור שפירא:
להוסיף תנאים לתעודת גמר בגנים ונוף, אם צריך נטיעות ו/או אם צריך אישור של אגרונום לעצים  איריס גלאי:

 לשימור.
 להוסיף את התנאים, חוות דעת.  ליאור שפירא:

 
 
 
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה. 3שר הריסת בניין מגורים קיים בן לא .1
קומות  3קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5  לאשר הקמת בניין מגורים חדש בן .2

 יח"ד, הכולל: 24עבור   מרתף
   מחסנים דירתיים ומתקנים  17חניית נכים, חניות לאופניים, 1, מקומות 27קומות המרתף:  3-ב           •

               טכניים ושירות משותפים לרבות, חדר אופניים, מאגרי מים, חדר משאבות וכול'.             
 יח"ד עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח אחורי וצדי. 3  חדר אשפה,2בקומת הקרקע: לובי כניסה,            •
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה. 4  בקומה א:           •
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לכל דירה לרבות מצללה מעל קומה ה. 3ה: בכל קומה -בקומות ג           •
יח"ד עם ממ"ד, מרפסת גג ומרפסת  1יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג,  1בקומה ו )חלקית תחתונה(:           •

 עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה, לרבות מצללות.יח"ד  1-ו1גזוזטרה,
 לה.לציח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג לרבות מ 2בקומה ז )חלקית עליונה(:            •
 על הגג העליון: מערכות סולאריות, מעבים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין.          •
 דר מדרגות הכללי של הבניין, בכל קומות הבניין: מבואה קומתית, ח           •

 מעליות , מסתורי כביסה לכלל היח"ד, מתקני תשתית משותפים .            
 בחצר: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף           •

        ות לאופניים וגדרות בגבולות המגרש.במרווח הצדדי צפוני, מתקני תשתית, צובר גז, חני            
 

 מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חנייה.  0.33לאשר פתרון חלופי להסדר  .3
 

 תנאים למתן היתר
 במסלול מכון בקרה: . 1

 (. 4400ר בקרת התכן )מוצג .חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבו1
 (. 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
ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות(  . 1

 והנכסים הגובלים.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 בדיקה ובקרה שתנאי תיאום הנדסי לשלב זה הוטמעו בהיתר . 1
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 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
היתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ה . 3

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 כאשר מבוקשת כריתת עץ במגרש שכן: . 4

 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

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

 מילוי דרישות מחלקת ביוב , מי אביבים . . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7ים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנ.  5

 
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 

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

ההחלטה התקבלה ברוב קולות.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 5פטים השו

 
 

 57חלקה:    6951 גוש:  20-0747 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 07/06/2020 תאריך בקשה:

 שינויים/הארכת תוקף החלטה סיווג: 0334-005 תיק בניין:
 מ"ר 430 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:

 
 ביב בע"מתל א 5גרינברג בהשופטים  מבקש הבקשה:

 5126112, בני ברק  7מצדה 
 

 תורג'מן יאיר עורך הבקשה:
 6092000צורן -, קדימה 9הנוריות 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

דירות חדשות ומעליה דירת גג  3אחר: הריסת דירת גג קיימת ובניית  4כמות יח"ד לתוספת:  2כמות קומות לתוספת: 
 65%חדשה בתכסית גג של 

בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית כיוון התוספת: לאחור כיוון התוספת: לצד חומר הפרגולה: פלדה ועץ השימוש  
 2נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(:  3בתוספת המבוקשת: למגורים נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 

 
 
 
 

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

ובהתאם לחוות דעת בוחנת  20/02/2019י מיום בהמשך ובכפוף לשאר התנאים המפורטים בהחלטת רשות הרישו
מקומות חניה הנדרשים לפי התקן ע"י  4.33, לאשר פתרון חניה עבור 23/05/2022תנועה וחניה ממכון הרישוי מיום 

 השתתפות בקרן חניה. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ובהתאם לחוות דעת בוחנת  20/02/2019המשך ובכפוף לשאר התנאים המפורטים בהחלטת רשות הרישוי מיום ב

מקומות חניה הנדרשים לפי התקן ע"י  4.33, לאשר פתרון חניה עבור 23/05/2022תנועה וחניה ממכון הרישוי מיום 
 השתתפות בקרן חניה. 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3ונוביץ אהר

 
 

 57חלקה:    7091 גוש:  22-0142 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 23/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0318-003 תיק בניין:
 מ"ר 441 שטח: 202000298 בקשת מידע:

   18/03/2020 תא' מסירת מידע:

 
 תל אביב בע"מ 3החברה לחיזוק אהרונוביץ  הבקשה:מבקש 

 5268102, רמת גן  7דרך בגין מנחם 
 

 רוסמן רונן עופר עורך הבקשה:
 67016יפו  -, תל אביב  7יהודית 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 4, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 
 

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

 התנגדויות:

 ערותה כתובת שם

 יפו -, תל אביב 52רחוב חובבי ציון  . הפנר יוסף1
6334646 

 

 . פשר עדנה ויוסף2
 
 

מיוצגים ע"י פשר 
 אייקנאר רחל, עו"ד

יפו  -, תל אביב 35רחוב רופא המחתרות 
6937254 

 
יפו  -, תל אביב 10רחוב חכים אליהו 

6912010 

 :קבצים מצורפים להתנגדות
 עם כותרות וללא תמונות.. מסמך 1
. מסמך בנושא מרחבים מוגנים תקניים 2

 וד העורף. בחוק, מאתר פיק
. מאמר בנושא איך לבחור דירה, מאתר 3

 מאדלן.

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 מהבניין הסמוך לחזית הצדדית, מערבית של הבניין הנדון בבקשה ולהלן עיקרי התנגדותו:  1מתנגד מספר 
ן כולל. רק נקודתית זה כשל לטווח הארוך ובסופו של יום, באזור זה ישנו צורך אמיתי ודחוף בתכנו 38תמ"א  .1

תוכנית פינוי ובינו תיתן מענה אמיתי ונכון הן לדיירים הן לאזור והן לעיר תל אביב יפו. אשור נקודתי יעזור 
לבניין יחיד ויפגע בכל שכניו הן הסמוכים והן והרחוקים. חסימת השמש מכיוון מזרח, אוויר הזורם ממערב 

המרחק. בנוסף, עומס גובר על מקומות החניה למזרח ומפגעי רעש גוברים בין השכנים כתוצאה מהקטנת 
 הפנויים.

 
הסמוך לחזית הצדדית, מערבית של הבניין הנדון בבקשה מיוצגים  1בעלי נכס ברחוב אהרונוביץ'  2מתנגדים מספר 

 ע"י פשר אייקנאר רחל, עו"ד ולהלן עיקרי התנגדותם:
המבקשים והעשרתם במחיר מטרדים ונזקים  פסול. החריגה היא להגדלת נכסי –הטיעון לחריגה לצורך ממ"ד  .1

 חמורים למתנגדים ופגיעה ישירה בקניינם, ללא סיבה מעוגנת בדין ובניגוד לו. 
באישור התכנית הנוכחית, הרשות מחד אוסרת על המתנגדים בניה בשל היות בניינם לשימור, ומאידך, מאשרת  .2

 חסימה ופגיעה בבניינם ע"י המבקשים.

מהשטח בין שני הבניינים בצד המזרחי של המתנגדים שכבר בנויים  - 30%ים: אובדן מטר אחד הנזקים למתנגד .3
מהווים נזק כבד למתנגדים, וללא סיבה  - 40% –מטרים  2 -ואובדן מעבר אור ואוויר בצד הצפוני ב –בצפיפות 

 ביטחונית בכך נחסמים בכיוון מזרח למעבר אוויר ואור. 

חות ומטרדים מכל סוג מבניין המבקשים וכן העדר מוחלט של פרטיות. בצד צפון של בנוסף, יפלשו רעשים, רי .4
ממזרח למערב. אילו יגרמו לירידה בשכ"ד ובערך  –מעבר אוויר ואור  40%יהיה אובדן של  –נכס המתנגדים 

 מכירה. 
 

 התייחסות להתנגדויות: 
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 לדחות את ההתנגדויות שכן:

ח תכנית מאושרת שאין בגינה זכות ומבוקשת שפורסמה אלא לבניה מכההתנגדויות שהוגשו אינן להקלה ה .1
   על כן ההתייחסות להלן ניתנת למעלה מן הנדרש. ,התנגדות

החלה על המגרש ובהתאם לתמריצי  3א', רובע 3616קווי הבניין בתכנון המבוקש תואמים את הוראות תכנית  .2
קש אינו חורג מן המותר. מטרת התכנית להטיב עם שאושרו במסגרת התכנית, על כן התכנון המבו 38תמ"א 

המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית. כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש ביחס 
 לקווי הבניין והמגרש הרלוונטיים. 

 .יחיד שמאפשר את הקמתםהוא ה מוצעים בשטח מינימלי ומיקומם בחזית האחוריתדים "הממ .3
 ה המקומית עוסקת בעניינים תכנוניים בלבד, לדיון בנושאים קניינים ניתן לפנות לערכאות המתאימות. הוועד .4

 
 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' מיליס יניב(
 
 עם מקלט ובית כנסת מעל מרתף גלויקומות  4בן  םלתוספות ושינויים בבניין מגורים קיילאשר את הבקשה  .1

 :הכוללים
 

חיזוק מפני רעידות אדמה, שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, תוספת מעלית פנימית,  - בכל קומות הבניין .א
תוספת אגף ממ"דים בחזית האחורית, תוספת אגף מרפסות גזוזטרה בחזית העורפית, תוספת מסתורי כביסה 

 ות, תוספת קומה חדשה וקומת גג חלקית. בחזיתות הצדדי
 

בחזית המזרחית צדדית הריסת גגון ובחזית הצפונית אחורית קירות יורדים של אגף – בקומת המרתף הגלויה
 ממ"דים. 

 עם ממ"ד. 1סגירת קומת עמודים ותוספת יח"ד  - בקומת הקרקע
 צה וסגירתן בקו הבניין. בחזית הקדמית פתיחת מרפסות שקועות למח - 1,2,3בקומות הטיפוסיות 

 יח"ד, דירה קדמית עם חדר מחוזק ודירה עורפית עם ממ"ד. 2קומה חדשה עם  - 4בקומה 
יח"ד, דירה קדמית עם חדר מחוזק ומרפסת גג קדמית וצדדית עם  2קומה חדשה עם  - בקומת הגג החלקית

 ית עם פרגולה מעל מפלדה ועץ. פרגולה מעליהן מפלדה ועץ ודירה עורפית עם ממ"ד ומרפסת גג אחורית צדד
קומה חדשה,  גג טכני משותף )מתקנים סולאריים ומזגנים( עם גישה מגרעין המדרגות  – בקומת הגג העליון

 המשותף. 
פיתוח שטח, חצרות משותפות ופרטיות, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש,  - בחצר

 נישות לתשתיות.
 

ח, חצרות משותפות ופרטיות, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש, פיתוח שט - בחצר
 נישות לתשתיות.

 
קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף גלוי עם מקלט  5סה"כ לאחר התוספות והשינויים יתקבל בניין בן 

 יח"ד חדשות(. 5יח"ד קיימות בהיתר +  7יח"ד ) 12ובית כנסת עבור 
 

מ'  3מ' במקום  2.80הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי ובנייתו במרחק של  :ההבא ההקלה כולל .ב
 המותר. 

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י התקן ע"י השתתפות בקרן חניה.  5.  לאשר פתרון חלופי להסדר 2
 
 .אינן נוגעות להקלה המבוקשתלדחות את ההתנגדויות שכן,   .3
 

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

 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
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

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

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

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

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

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

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

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

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתחנת תיאום שיפות מבנה וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עץ בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
-,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
 ינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד וא . 1
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מעל מרתף גלוי עם מקלט ובית כנסת קומות  4הבקשה לתוספות ושינויים בבניין מגורים קיים בן  . לאשר את1

 הכוללים:
 

חיזוק מפני רעידות אדמה, שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, תוספת מעלית פנימית,  - בכל קומות הבניין .ג
העורפית, תוספת מסתורי כביסה תוספת אגף ממ"דים בחזית האחורית, תוספת אגף מרפסות גזוזטרה בחזית 

 בחזיתות הצדדיות, תוספת קומה חדשה וקומת גג חלקית. 
 

בחזית המזרחית צדדית הריסת גגון ובחזית הצפונית אחורית קירות יורדים של אגף – בקומת המרתף הגלויה
 ממ"דים. 

 עם ממ"ד. 1סגירת קומת עמודים ותוספת יח"ד  - בקומת הקרקע
 בחזית הקדמית פתיחת מרפסות שקועות למחצה וסגירתן בקו הבניין.  - 31,2,בקומות הטיפוסיות 

 יח"ד, דירה קדמית עם חדר מחוזק ודירה עורפית עם ממ"ד. 2קומה חדשה עם  - 4בקומה 
יח"ד, דירה קדמית עם חדר מחוזק ומרפסת גג קדמית וצדדית עם  2קומה חדשה עם  - בקומת הגג החלקית

 ודירה עורפית עם ממ"ד ומרפסת גג אחורית צדדית עם פרגולה מעל מפלדה ועץ. פרגולה מעליהן מפלדה ועץ 
קומה חדשה,  גג טכני משותף )מתקנים סולאריים ומזגנים( עם גישה מגרעין המדרגות  – בקומת הגג העליון

 המשותף. 
ות המגרש, פיתוח שטח, חצרות משותפות ופרטיות, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות בגבול - בחצר
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 נישות לתשתיות.
 

פיתוח שטח, חצרות משותפות ופרטיות, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש,  - בחצר
 נישות לתשתיות.

 
קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף גלוי עם מקלט  5סה"כ לאחר התוספות והשינויים יתקבל בניין בן 

 יח"ד חדשות(. 5"ד קיימות בהיתר + יח 7יח"ד ) 12ובית כנסת עבור 
 

מ'  3מ' במקום  2.80כולל ההקלה הבאה: הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי ובנייתו במרחק של  .ד
 המותר. 

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י התקן ע"י השתתפות בקרן חניה.  5.  לאשר פתרון חלופי להסדר 2
 
 נוגעות להקלה המבוקשת..  לדחות את ההתנגדויות שכן, אינן 3
 

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

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

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

 וקבלת הנחיות.
 יות שהוגשו לבקרה ההנדסית.שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכנ . 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 

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

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

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

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

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

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתחנת תיאום שיפות מבנה וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עץ בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
-,חלק ו' 1970 -ת התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנו . 5

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 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 
 75רוטשילד  39"ה מזא

 
 

 26חלקה:    7435 גוש:  18-1474 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 09/10/2018 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0008-075 תיק בניין:
 מ"ר 1163 שטח: 201800390 בקשת מידע:

   01/05/2018 תא' מסירת מידע:

 
 קדם פיצו מבקש הבקשה:

 65214יפו  -, תל אביב  39מזא"ה 
 

 קדם פיצו עורך הבקשה:
 65214יפו  -, תל אביב  39מזא"ה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 3, אחר: בניית תוספת קומות מגורים מעל ובצד מבנה לשימור בן 23, כמות יח"ד לתוספת: 4כמות קומות לתוספת: 
קו, מבוקשים שינויים פנימיים הכוללים: שינויים פנימיים, תוספת מעלית, תוספת  7-קומות, לצד 4 -מות )מעלקו

ממ"קים, תוספת אחרת: הכרה בתוספת החמישית לחוק תכנון ובנייה לעניין הבטיחות, בהמלצת מח' שימור, שימוש 
 המקום כיום: בהיתר מגורים ומשרדים, 

 
 , העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא8,900.00נפח חפירה )מ"ק(: 

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6520611 יפו -, תל אביב 84רחוב אחד העם  . מור אגיב קשרי2

  5268102, רמת גן 7רחוב דרך בגין מנחם  . ענת בירן4

 
 
 
 

 אדר' שמעון ברנשטיין(חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
, אשר לפיה יש לשוב ולדון בבקשה לאחר פרסום הקלה בגובה קומות 02/12/21 בהתאם להחלטת וועדת ערר מיום .1

 המרתף.
 לאשר את ההקלות הבאות: .א

מ'  4.00מ' כנקבע בתוכנית התקפה, לגובה של  2.20 -( מ -1הגבהת קומת מרתף עליונה )  -
 מרצפה ועד תחתית תקרה

 6.85בתוכנית התקפה, לעומק של  מ' כנקבע 2.40 -( לחניה מ- 2הגבהת קומת מרתף תחתונה ) -
 מ' מרצפה תחתונה ועד תקרה עליונה עבור פתרון חניה הכולל מתקן אוטומטי

מ', לצורך בור מעלית הרכב עבור המתקן, וכן הגבהה נקודתית בתוך  7.90-הגבהה נקודתית ל -
 מ' 8.70 -בור המעלית לצורך ניקוזו ל

ולאשר את ביטול  16/06/2021ובתאריך  22/04/2020בתאריך לתקן תנאי בהיתר שאושר בוועדה  .ב
 העוגנים הזמניים.

 .קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמנייםבכפוף לתנאי בהיתר:        
לדחות את ההתנגדויות, שכן בהתאם להחלטת וועדת הערר יש לדון אך ורק בהקלות להגבהת קומת  .ג

לות אלו, ניתן לראות שלא קיימת פגיעה במתנגדים, שכן השינוי הינו המרתף והעמקתו ובהתייחס להק
בקומת המרתף ולא נראה בשום צורה. לדחות את הטענה כי  פיתרון החניה לא ראוי ולא יעיל שכן הוא 
מספק את מספר החניות הנדרש ובכך מקל על עומס החניות באזור ובנוסף הכניסה אליו הינה מקומה 

1-. 
 

)ב( לתמ"א, 13לצורך בחינת סעיף  38לאשר את הבקשה במסלול תמ"א ו 22.4.2020מיום  החלטלתקן את הה .2
 בלבד וללא כל תוספת שטח מכוח התמ"א.קומות  2.5לרבות תוספת של עד 
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 תנאים להיתר
 תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי. . 1
 ופי של מחלקת השימור.אישור ס . 2
 .2385בתכנית  9.2.9משטח המגרש+ ממ"דים מינמליים בהתאם לסעיף  280%הקטנת שטח הבניין המתוכנן לעד  . 3
 מ'. 3.30הקטנת גובה קומת הגג עד  . 4
 

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

 דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 תם.השבת מי התהום, במידה וישאבו,  לתת הקרקע לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות לתקינו . 3
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ . 4
 הנחיות מחלקת השימורביצוע  . 5

 
 

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

 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

ת ועדת ערר לבצע פרסום מחודש בנושא גובה קומת המרתף. המבקשים חזר לדיון לאחר החלט שמעון ברנשטיין:
 פרסמו והוגשו שוב פעם התנגדויות.

כשזה היה אצלכם לפני שנה, העמדה שלי הייתה שהגם שהפרסום לא נעשה בפעם הקודמת, לנושא הראלה אברהם אוזן: 
יח ונעשה פרסום לתוספת מרתפי חניה. ועדת גובה מרתף החנייה למתקנים, לא צריך לעשות פרסום לעניין הזה כי הוא זנ

הערר לא קיבלה עמדה זו וקבעה שנדרש פרסום , ועכשיו הם עשו  את הפרסום הזה. מה שמפריע למתנגדים הוא  
 המיקום של הבניין במגרש וזה לא קשור לבקשה הזאת אלא לדברים אחרים.

 הגובה משנה את מה שיש שם בחנייה?אסף הראל: 
 השאלה היא כמה אתה חופר, עוד מטר פחות מטר. ן:הראלה אברהם אוז

 חוות דעת.  ליאור שפירא:
 
 
 
 
 

 12: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, אשר לפיה יש לשוב ולדון בבקשה לאחר פרסום הקלה בגובה קומות 02/12/21בהתאם להחלטת ועדת ערר מיום  .1

 המרתף.
 לאשר את ההקלות הבאות: .א

מ'  4.00מ' כנקבע בתוכנית התקפה, לגובה של  2.20 -( מ -1הגבהת קומת מרתף עליונה )  -
 מרצפה ועד תחתית תקרה

 6.85מ' כנקבע בתוכנית התקפה, לעומק של  2.40 -( לחניה מ- 2ת מרתף תחתונה )הגבהת קומ -
 מ' מרצפה תחתונה ועד תקרה עליונה עבור פתרון חניה הכולל מתקן אוטומטי

מ', לצורך בור מעלית הרכב עבור המתקן, וכן הגבהה נקודתית בתוך  7.90-הגבהה נקודתית ל -
 'מ 8.70 -בור המעלית לצורך ניקוזו ל
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ולאשר את ביטול  16/06/2021ובתאריך  22/04/2020בתאריך לתקן תנאי בהיתר שאושר בוועדה  .ב
 העוגנים הזמניים.

 .קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמנייםבכפוף לתנאי בהיתר:        
לות להגבהת קומת לדחות את ההתנגדויות, שכן בהתאם להחלטת וועדת הערר יש לדון אך ורק בהק .ג

המרתף והעמקתו ובהתייחס להקלות אלו, ניתן לראות שלא קיימת פגיעה במתנגדים, שכן השינוי הינו 
בקומת המרתף ולא נראה בשום צורה. לדחות את הטענה כי  פיתרון החניה לא ראוי ולא יעיל שכן הוא 

הכניסה אליו הינה מקומה מספק את מספר החניות הנדרש ובכך מקל על עומס החניות באזור ובנוסף 
1-. 

 
)ב( לתמ"א, 13לצורך בחינת סעיף  38לאשר את הבקשה במסלול תמ"א ו 22.4.2020מיום  הלתקן את ההחלט .2

 בלבד וללא כל תוספת שטח מכוח התמ"א.קומות  2.5לרבות תוספת של עד 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6ל אנג

 
 

 74חלקה:    6936 גוש:  20-0449 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 25/03/2020 תאריך בקשה:

 שינויים/הארכת תוקף החלטה סיווג: 0074-006 תיק בניין:
 מ"ר 578 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:

 
 אלאלוף משה מבקש הבקשה:

 6451306 יפו -, תל אביב  6הדסה 
 אלאלוף אלי 

 6451306יפו  -, תל אביב  6הדסה 
 אלאלוף אריאל 

 6451306יפו  -, תל אביב  6הדסה 
 צוקר יעל 

 6522414יפו  -, תל אביב  6אנגל 
 אלאלוף יורם 

 6522414יפו  -, תל אביב  6אנגל 
 

 קדם פיצו עורך הבקשה:
 65214יפו  -, תל אביב  39מזא"ה 

 
 הבקשה )ע"י עורך הבקשה( תוכן

 3, אחר: בניית תוספת קומות מגורים מעל ובצד מבנה לשימור בן 11, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
 , שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים ומשרדים, 5.5-, לצד 2.5 -קומות )מעל

 
 
 
 

 (אדר' ברנשטיין שמעוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

לאשר את הבקשה במסלול ו 10.4.2019ה מיום תלתקן את ההחלט נוכח האמור לעיל, מתבקשת הוועדה המקומית
בלבד וללא כל תוספת שטח מכוח קומות  2.5)ב( לתמ"א, לרבות תוספת של עד 13לצורך בחינת סעיף  38תמ"א 

 התמ"א.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
)ב( לתמ"א, 13לצורך בחינת סעיף  38לאשר את הבקשה במסלול תמ"א ו 10.4.2019מיום  ת הוועדהחלטתקן את הל

 בלבד וללא כל תוספת שטח מכוח התמ"א.קומות  2.5לרבות תוספת של עד 
 

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

קבלה פה אחד.ההחלטה הת
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 1יעקב  24ניחובסקי טשר

 
 

 98חלקה:    6911 גוש:  21-1751 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 26/12/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0407-001 תיק בניין:
 מ"ר 410 שטח: 201901740 בקשת מידע:

   10/11/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 24טשרניחובסקי  הבקשה:מבקש 

 6927713יפו  -, תל אביב  13הלמד הא 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 3, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 
 

, 24.81, שטח פרגולה )מ"ר(: 215.53שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, 
 חומר הפרגולה: פלדה, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 

 
 
 

 9.75, גודל: 9.00, מיקום: גג, נפח )מ"ק(: 6בריכה: קומה: 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -, תל אביב 24 רחוב טשרניחובסקי . גרינשפון מרים1
6342801 

 

יפו  -, תל אביב 24רחוב טשרניחובסקי  . גרינשפן מרים2
6342801 

 

יפו  -, תל אביב 24רחוב טשרניחובסקי  . המר זאב3
6342801 

 

יפו  -, תל אביב 24רחוב טשרניחובסקי  . זילברשמידט עדינה4
6342801 

 

יפו  - , תל אביב26רחוב טשרניחובסקי  . יוספוב רבקה5
6342802 

  

יפו  -, תל אביב 24רחוב טשרניחובסקי  . יצחקי טל6
6342801 

 

יפו  -, תל אביב 24רחוב טשרניחובסקי  . יצחקי יוחאי7
6342801 

 

יפו  -, תל אביב 24רחוב טשרניחובסקי  . כחלילי רון8
6342801 

 

יפו  -, תל אביב 26רחוב טשרניחובסקי  . קיסלר איתמר9
6342802 

  

יפו  -, תל אביב 24רחוב טשרניחובסקי  . קרבלניקוב אברהם10
6342801 

 

יפו  -, תל אביב 24רחוב טשרניחובסקי  . קרבלניקוב שלמה11
6342801 

 

  6930041יפו  -, תל אביב 4מבוא גרופית  . שמילוביץ קלמי12

 
 עיקרי ההתנגדויות: 
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 , לטענתו:26הצמוד לבניין המבוקש מצפון, טשרניחובסקי איתמר קיסלר, הינו בעל דירה בבניין  -9מתנגד מס'  .1

המרחק בין הבניינים קטן מאוד, מה שגורם לחוסר באוויר ואור שמש בקומות התחתונות, אישור הקלה  .א
מ' לטובת הקמת ממ"דים תהפוך את חיי שני הבניינים לבלתי נסבלים, יצויין  2.00להקטנת קווי הבניין עד 
 מ'  0.3ה לטובת מרכיבי חיזוק בעובי של שאין הוא מתנגד להקל

הינם בעלי זכויות בבניין המבוקש ואשר מיוצגים ע"י עורך הדין שמילוביץ  -11 -ו 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2מתנגדים מס'  .2
עם המבקשים,  38על חוזה לביצוע חיזוק ותוספות ע"פ תמ"א  2019(, יצויין שהבעלים חתמו בשנת 12קלמי) מס' 

 לטענתם:

דירות בבניין ולכן אין ליזם את הרוב הנדרש על פי  8מתוך  5על תכנית הבקשה לעירייה חתמו רק הבעלים של  .א
 חוק להגשת התכנית.

יח"ד בכל קומה  2דירות בלבד, אך מאופן פרסום ההקלה ניתן להבין שמבקשים  3היזם התחייב לתוספת של  .ב
 יחידות דיור, לכך הם מתנגדים. 4וסה"כ 

ם להוסיף בריכה, בניגוד להסכם שנחתם בין היזם לבין הבעלים, המתנגדים טוענים שהוספת הבריכה מבקשי .ג
תגרום לעומס מיותר על הבניין וללא הנאה גם מצידם בשימוש הבריכה, כמו כן עלולה להוות מטרד לבעלים 

 ולרטיבות.
 גרינשפון מרים, הינה בעלות זכות בבניין, לטענתה: -1מתנגדת מס'  .3

 מבקשת להסיר את הדרישה לזיקת ההנאה על המגרש הבודד ולהשיב את המצב לקדמותו, עם הגדר הקיימת .א
 מתנגדת להגדלת החלונות בקומת התוספת, שכן לפי התכנית החלה יש דרישה לאחידות בחזיתות. .ב
 הבית ורעש.ילו שאינה בצד שלה, מחשש לעומס קונסטרוקטיבי, מטרד לדיירי מתנגדת נחרצות לבריכה אפ .ג

 ידוע לה שאסרו להקים בבניינים אחרים בריכות על הגג.
 היזם מתעלם מנושא החנייה והיא מתעקשת שיהיו. .ד
לא מקובל עלייה הזזת המזגנים מהחזית הדרומית הקדמית לחזית הצד הצפונית, שכן במיקום זה החום הנפלט  .ה

 .26יר המשותף בטשרניחובסקי מהם והרעש יהיה קשה בשל מנהרה אקוסטית שייווצר בגלל הק
 מה גם שהמיקום החדש הוא מתחת לחלונה.

 כרגע המזגן שלה נמצא על הגג ולא ניתן לו פתרון מיקום חלופי.
 היא דורשת שקולטי השמש של היזם ודירותיו יהיו על גגו החדש היכן שמיקם בריכה. .ו

, הגברת מתגוררת 26טשרניחובסקי  -בבניין הצמוד 3בקומה  6רבקה יוספוב, מתגוררת בדירה מס'  -5מתנגדת מס'  .4
 לבדה ויש לה מטפלת צמודה רוב שעות היום, לטענתה:

דירתה ממוקמת בקומה השלישית ובה חלון חדר השינה שלה פונה לכיוון בו מבקשים להקטין את קווי הבניין  .א
 טן.מ', דבר אשר יפגע בפרטיותה, שכן המרווח ממילא כבר ק 2.00 -מ' ל 3.00 -מ

 הדבר יגרום לפגיעה בזרימת האוויר ובקרני השמש המגיעות.
קומות, דבר אשר יגרום להסתרת קרני השמש שכן הבניין המבוקש ממוקם  2מבקשים להגביהה את הבניין ב .ב

 מדרום.
 יחידות דיור תעמיס על התשתיות העירוניות ותעמיס על מצוקת החנייה. 4תוספת של  .ג
 תהווה מטרד ומוקד לפעילות ביום ובלילה והדבר יהפוך את חייה לבלתי נסבלים. אישור להקמת הבריכה  .ד

 
 התייחסות להתנגדויות: 

מ' אלה קירות חיזוק בעובי  2.00יצויין שלא מבקשים הקמת ממ"דים עד קו בניין צידי של  -9בהתייחס למתנגד מס'  .1
 מ' ומסתורי כביסה בלבד. 0.3של 

 השנייה, יצויין כי: בהתייחס לקבוצת המתנגדים .2

מבחינת החומרים אשר הוצגו לנו עולה כי המקרקעין רשומים במרשם המקרקעין ואינם בית משותף, בבעלות  .א
 חוכרים. 8קק"ל, בחכירה ראשית של אגודה שיתופית וחכורים בחכירת משנה משותפת של 

בפסיקתא אשר ו המתנגדים ובנוסף מול היזם רמי צור, כפי שציינ 38כל חוכרי המשנה חתומים על הסכם תמ"א 
אשר אפשרה לאפוטרופוס לחתום בשם אחת מבעלי הזכויות אשר  13.3.2022נחתמה על ידי בית המשפט ביום 

 חתימתה הייתה חסרה.
בעלי זכויות  5חוכרים מסרו ייפויי כח בלתי חוזרים לצורך הגשת הבקשה, כן על גבי הבקשה חתימות של  4

ייפוי כח בלתי חוזרים וחתימת החסויה לאור הפסיקתא שניתנה ע"י  4שה בצירוף בשעה שהבקשה הוג 8מתוך 
 בית המשפט, הרי שניתן לדון תכנונית בבקשה ונראה כי קיימת היתכנות קניינית למבוקש.

 יח"ד בלבד ולא ארבעה ולכן לא ניתן לקבל את ההתנגדות. 3מבחינת הבקשה ניתן לראות שאכן מבוקשים  .ב
נה במישור היחסים החוזי בין המתנגדים ליזם, תכנונית אין מניעה לאשר את הבריכה על הגג, לאור טענה זו הי .ג

 בקשות דומות שהוגשו ואושרו באזור זה.
בנוסף יצויין, שעל המבקש להציג דו"חות קונסטרוקטור לעמידות הבניין בעומסים שיידרשו כתוצאה מהקמת 

 ישה שתגרם כתוצאה מכך.הבריכה והצגת ביטוח צד ג' לכל בעיה או פג
 הגברת גרינשפון מרים, יצויין כי: 1בהתייחס למתנגדת מס'  .3

כרחוב משולב ואשר לפיו רשאית הוועדה המקומית לקבוע הגבלות על  2363רחוב משעול יעקוב מוגדר בתכנית  .א
לבין קיר הבניין  השימוש ברכב, כמו כן תינתן בו האפשרות לביצוע עבודות פיתוח במרווח שבין גבול החלקות

זיקת הנאה לציבור למעבר, מאחר וזו דרישה תב"עית יש לסמן את כל הבנייה לחזית הרחובות וכן תירשם 
 במרווח הקדמי לרחוב משעול יעקוב להריסה, כפי שמוצג בתכנית. 



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

 46עמ'   21-1751  

 

תכנון ניתן לתכנן את הקומה העליונה בשונה מהקומות הקיימות, ב -6 -ו 5בהתאם להנחיות העיצוב לרובע  .ב
 אין מניעה לאשר זאת. -המוצע ניתן לראות שאפילו שומרים על מקצב החלונות הקיים ורק מגדילים אותם מעט

 . ג לעיל.2תשובתנו להתנגדות זו ניתנה בסעיף  .ג
תנועה וחנייה ותשובתם היא, שבמגרש הבנוי לא ניתן לתכנן חנייה ולכן יש  -נושא החנייה נבחן ע"י מכון הרישוי .ד

 החניות החסרות. 3ע"י תשלום קרן חנייה ל לפטור
מבחינת התכנית, ניתן לראות כי ניתן פתרון בחזית הצד ע"י מסתורים ובצורה אחידה, הוועדה המקומית רואה  .ה

 בחיוב הזזת מתקנים מהחזיתות הקדמיות והטמעתן בצורה ראויה יותר.
רכוש משותף, כמו כן יצטרך למצוא מקום המבקש יפקיד ביטוח צד ג' במקרה שיגרם נזק לרכוש לא שלו או ל

 ראוי למעבה מזגן המתנגדת.
לא ממש מובנת ההתנגדות להזזת הקולטים החדשים מעל גג המתנגד, מן הראוי למקם את כל המתקנים  .ו

 במקום אחד משותף לכולם.
 בהתייחס להתנגדות הגברת רבקה יוספוב, נטען כי: .4

ין לטובת ממ"דים, אך בפועל לא תוכננו ממ"דים בקווי בניין מוקטנים, אכן פורסמה הקלה להקטנת קווי הבני .א
 מ' ומסתורי כביסה בלבד. 0.3קווי הבניין הוקטנו לטובת קירות חיזוק הבניין בעובי של 

ניתן לקבל את תוספת הקומה והקומה החלקית מכח התכניות החלות ולפיכך לא ניתן לפגוע בזכויות שניתן  .ב
 לקבל במגרש זה.

יחידות בלבד, כמו כן יצויין שהעיר עוברת הליך של התחדשות עירונית ואשר בגינו יוגדלו  3מבקשים להוסיף  .ג
 מספר יחידות הדיור ויוספו עוד לעיר תל אביב, בהתאם יצטרכו לתת מענה לעניין התשתיות ולהגדילן כל הזמן.

 . ג לעיל.2תשובתנו להתנגדות זו ניתנה בסעיף  .ד
 
 
 
 

 (ברנשטייןשמעון אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
ות ההתנגדויות שתימסר בדיון, לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה לאשר את הבקשה בכפוף לחוו"ד צו .1

לב העיר, כך שיתקבל  -2720 -ו 2363יח"ד מכח תכניות  8קומות וקומת מרתף המכיל  4בבניין מגורים קיים בן 
 יח"ד. 11קומות וקומת גג חלקית המכיל  5בניין בן 

 הכוללים: 38בתוספת זכויות מכח תמ"א 

 65%ל קומה וקומה חלקית בתכסית של תוספת ש .א

 מ"ר לדירה קיימת בקומת הקרקע. 12 -תוספת של כ .ב
 

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

 מ' 4.50הגבהת גובה קומת הגג נטו וברוטו עד  .ב

 מ'. 0.00אי נסיגה מחזיתות הצד ובניין בקו  .ג

 במישור היחסים החוזי בין המתנגדים ליזםן התנגדויות בעלי הזכויות הן לדחות את ההתנגדויות שהוגשו, שכ .2
, כגון: גובה קומות, מספר יחידות 38ושאר ההתנגדויות הן לנושאים אשר ניתן לאשרם מכח תכניות חלות ותמ"א 

 דיור, עיצוב החזית והקמת הבריכה.

 קן ע"י השתתפות בקרן חנייה.מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת הת 3לאשר פתרון חלופי של  .3
 

 
 
 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 ראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר יהיה אח . 1
 

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

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

רכב, חתום אין להתחיל בניה באתר אלא לאחר שיוגש למחלקת פיקוח על הבניה טופס אחריות לביצוע פרוייקט מו . 3
על ידי האחראי לביקורת, מתכנן השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. את הטופס ניתן 

 להוריד מאתר האינטרנט העירוני.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
 הריסת הסגירה  שנעשתה בתחום הרצועה המפולשת ללא היתר ומסומנת להריסה. . 1
 סעיפיה. 22על כל  201901740השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 2
 ד העורף לאכלוסקבלת אישור פיקו . 3
( 4לפחות )" 10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת )יש לציין את הערך 'עצים לשתילה'( עצים בגודל  . 4

 במגרש
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5

 ורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפ
 

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

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

דיון בצוות ההתנגדויות בהשתתפותי ובהשתתפות אופירה יוחנן וולק. היה  התקיים 06.06.22בתאריך  ליאור שפירא:
דיון מאוד מעמיק. עיקר הטענות שהעלו המתנגדים התייחסו להסכם לא מוצלח שהם עשו יחד עם היזם, מדובר בהסכם 

ממליצים חריג. לא מצאנו מקום לקבל את ההתנגדויות. הם היו מאוד ממורמרים מההסכם שהם חתמו בעצמם. אנחנו 
 לקבל את חוות הדעת של מהנדס העיר. 

 
 
 
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין מגורים לאשר את הבקשה , המשך להמלצת צוות ההתנגדויותב .1

קומות  5לב העיר, כך שיתקבל בניין בן  -2720 -ו 2363יח"ד מכח תכניות  8קומות וקומת מרתף המכיל  4קיים בן 
 יח"ד. 11וקומת גג חלקית המכיל 

 לים:הכול 38בתוספת זכויות מכח תמ"א 

 65%תוספת של קומה וקומה חלקית בתכסית של  .ג

 מ"ר לדירה קיימת בקומת הקרקע. 12 -תוספת של כ .ד
 

 כולל ההקלות הבאות:
 הקמת בריכת שחייה פרטית על הגג. .ד

 מ' 4.50הגבהת גובה קומת הגג נטו וברוטו עד  .ה

 מ'. 0.00אי נסיגה מחזיתות הצד ובניין בקו  .ו

במישור היחסים החוזי בין המתנגדים ליזם ויות שהוגשו, שכן התנגדויות בעלי הזכויות הן לדחות את ההתנגד .2
, כגון: גובה קומות, מספר יחידות 38ושאר ההתנגדויות הן לנושאים אשר ניתן לאשרם מכח תכניות חלות ותמ"א 

 דיור, עיצוב החזית והקמת הבריכה.

 למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חנייה.מקומות חנייה החסרים  3לאשר פתרון חלופי של  .3
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 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

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

 תנאים בהיתר
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 1
 

 תנאים להתחלת עבודות
 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 

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

אין להתחיל בניה באתר אלא לאחר שיוגש למחלקת פיקוח על הבניה טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב, חתום  . 3
ת הטופס ניתן על ידי האחראי לביקורת, מתכנן השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. א

 להוריד מאתר האינטרנט העירוני.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
 הסגירה  שנעשתה בתחום הרצועה המפולשת ללא היתר ומסומנת להריסה.הריסת  . 1
 סעיפיה. 22על כל  201901740השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 2
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 3
( 4לפחות )" 10ילה'( עצים בגודל קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת )יש לציין את הערך 'עצים לשת . 4

 במגרש
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ה פה אחד.ההחלטה התקבל
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 15נוביץ שפ"ר רבי

 
 

 43חלקה:    6918 גוש:  22-0083 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 16/01/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0130-015 תיק בניין:
 מ"ר 288 שטח: 201902000 בקשת מידע:

   02/12/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בתל אביב בע"מ13-15לום ברחוב שפר בן ש מבקש הבקשה:

 6356606יפו  -, תל אביב  4אהרונוביץ 
 

 פרדו יניב עורך הבקשה:
 6655516יפו  -, תל אביב  117הרצל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, אחר: חניה, 
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 
 

 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 10בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 
 
 
 

 2.00/4.00, גודל: 8.00קומה: גג, מיקום: גג עליון, נפח )מ"ק(:  בריכה:
 
 
 

 (אדר' ברנשטיין שמעוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

והקמת בניין מגורים בקיר משותף  ומות שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה ק 4לאשר את הבקשה להריסת מבנה בן 
יחידות דיור, כולל  8קומות מרתף, עבור  3קומות וקומת גג חלקית מעל  5עם הבניין במגרש הסמוך ממערב, בן 

 :38תמריצים מכח תמ"א 
 .65%תוספת קומה חלקית בתכסית של עד  .א

 יחידות דיור 3תוספת  .ב

 מ'. 2.50בקו בניין צדדי של בנייה   .ג

 מ' 4.50בנייה בקו בניין אחורי של  .ד

סה"כ  -3.5מ"ר עבור כל דירה קיימת בהיתר*  13הוספת שטח לבניין בהיקף של שטח קומה קיימת בהיתר+  .ה
 מ"ר 513 -כ

 
 כולל ההקלות הבאות:

 .פטור ממרפסת שירות .א

 בריכה בגג העליון .ב

% מן המרווח  40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2.00ורית בשיעור של הבלטת גזוזטרות לחזית אח .ג
 .המותר

גרעין משותף, רמפה לחניה, מרתפים, שטחים טכניים וח. אשפה משותפים בזיקת הנאה עם המגרש השכן  .ד
 .13ברחוב שפר 
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:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן . 1
 תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה . 2
בשל תכנון חנייה  22-0086, בקשה מס' 13הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך ברבינוביץ שפ"ר  . 3

 משותפת לשתי החלקות.
 הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

 תנאים בהיתר
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 1
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
רשה משרד החקלאות , בהתאם דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור  יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מו . 3

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

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 
 

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

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

 13ג. רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן ברבינוביץ שפ"ר 
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור ממכון מורשה, כי הושלמון כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 בנסיגה. 6-וה 5לו הוא הבניין שליד הוא קומה יותר, משמאאסף הראל: 
 .44נראה שזה הבניין שמשותף לבית העמודים. הפרויקט ביחד עם מרתף משותף, רחוב התבור  שמעון ברנשטיין:

 בניינים קטנים. 2הם היו  אסף הראל:
 מגרשים קטנים מאוד. 2-זה נראה כמו בניין אחד, מדובר ב מרגריטה גלוזמן:

 חוות דעת. ליאור שפירא:
הוסיף תנאים לתעודת גמר בגנים ונוף, אם צריך נטיעות ו/או אם צריך אישור של אגרונום לעצים ל איריס גלאי:

 לשימור.
 להוסיף את התנאים, חוות דעת.  ליאור שפירא:

  
 
 
 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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קומות שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה  והקמת בניין מגורים בקיר משותף  4את הבקשה להריסת מבנה בן  לאשר
יחידות דיור, כולל  8קומות מרתף, עבור  3קומות וקומת גג חלקית מעל  5עם הבניין במגרש הסמוך ממערב, בן 

 :38תמריצים מכח תמ"א 
 .65%תוספת קומה חלקית בתכסית של עד  .א

 יחידות דיור 3ספת תו .ב

 מ'. 2.50בנייה בקו בניין צדדי של   .ג

 מ' 4.50בנייה בקו בניין אחורי של  .ד

 -סה"כ כ -3.5מ"ר עבור כל דירה קיימת בהיתר*  13הוספת שטח לבניין בהיקף של שטח קומה קיימת בהיתר+  .ה
 מ"ר 513

 
 כולל ההקלות הבאות:

 .פטור ממרפסת שירות .א

 ןבריכה בגג העליו .ב

 .% מן המרווח המותר 40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2.00הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  .ג

גרעין משותף, רמפה לחניה, מרתפים, שטחים טכניים וח. אשפה משותפים בזיקת הנאה עם המגרש השכן ברחוב  .ד
 .13שפר 

 
:ם הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאי

 
 תנאים למתן היתר

 חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן . 1
 תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה . 2
ייה בשל תכנון חנ 22-0086, בקשה מס' 13הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך ברבינוביץ שפ"ר  . 3

 משותפת לשתי החלקות.
 הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

 תנאים בהיתר
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 1
 תקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל מ . 2
 

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

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.נזק, 
 

 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.

 13ור השטחים המשותפים עם הבניין השכן ברבינוביץ שפ"ר ג. רישום זיקת הנאה עב
ובהתאם להנחיות  5821כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן ת אישור ממכון מורשה, כי הושלמו הצג . 2

 המרחביות לנושא 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.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 13נוביץ שפ"ר רבי

 
 

 42חלקה:    6918 גוש:  22-0086 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 16/01/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0130-013 תיק בניין:
 מ"ר 288 שטח: 201902011 בקשת מידע:

   03/12/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בתל אביב בע"מ13-15לום ברחוב שפר בן ש מבקש הבקשה:

 6356606יפו  -, תל אביב  4אהרונוביץ 
 

 פרדו יניב עורך הבקשה:
 6655516יפו  -, תל אביב  117הרצל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, אחר: חניה, 
 

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

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

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 
 

 , 1.5רש בגובה )מטר(: , גדר בגבולות מג10בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 
 
 
 

 2.44/4.00, גודל: 9.60בריכה: קומה: גג, מיקום: גג עליון, נפח )מ"ק(: 
 
 
 

 (אדר' ברנשטיין שמעוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

והקמת בניין מגורים בקיר משותף  ומות שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה ק 3לאשר את הבקשה להריסת מבנה בן 
יחידות דיור, כולל  8קומות מרתף, עבור  3קומות וקומת גג חלקית מעל  5עם הבניין במגרש הסמוך ממזרח, בן 

 :38תמריצים מכח תמ"א 
 .65%תוספת קומה חלקית בתכסית של עד  .א

 יחידות דיור 3תוספת  .ב

 מ'. 2.50בקו בניין צדדי של בנייה   .ג

 מ' 4.50בנייה בקו בניין אחורי של  .ד

 -סה"כ כ -3מ"ר עבור כל דירה קיימת בהיתר*  26הוספת שטח לבניין בהיקף של שטח קומה קיימת בהיתר+  .ה
 מ"ר 512

 
 כולל ההקלות הבאות:

 .פטור ממרפסת שירות .א

 בריכה בגג העליון .ב

% מן המרווח  40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2.00ית בשיעור של הבלטת גזוזטרות לחזית אחור .ג
 .המותר

גרעין משותף, רמפה לחניה, מרתפים, שטחים טכניים וח. אשפה משותפים בזיקת הנאה עם המגרש השכן  .ד
 .15ברחוב שפר 
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:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן  . 1

 
 תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה  . 2

 
 

בשל תכנון חנייה  22-0083, בקשה מס' 15הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך ברבינוביץ שפ"ר  . 3
 משותפת לשתי החלקות.

 הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן  . 4
 

 טלים.תשלום אגרות והי . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
 
 
 
 

 לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. דילול נוף וחיתוך שורשים . 3
 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 
 להתחלת עבודותתנאים 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 
 

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

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

 15ג. רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן ברבינוביץ שפ"ר 
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3טיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנ . 3
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 בנסיגה. 6-וה 5, משמאלו הוא הבניין שליד הוא קומה יותראסף הראל: 
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 .44נראה שזה הבניין שמשותף לבית העמודים. הפרויקט ביחד עם מרתף משותף, רחוב התבור  שמעון ברנשטיין:
 בניינים קטנים. 2הם היו  אסף הראל:

 מגרשים קטנים מאוד. 2-זה נראה כמו בניין אחד, מדובר ב מרגריטה גלוזמן:
 חוות דעת. ליאור שפירא:

להוסיף תנאים לתעודת גמר בגנים ונוף, אם צריך נטיעות ו/או אם צריך אישור של אגרונום לעצים  לאי:איריס ג
 לשימור.

 להוסיף את התנאים, חוות דעת.  ליאור שפירא:
 
 
 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה  והקמת בניין מגורים בקיר משותף  3את הבקשה להריסת מבנה בן  לאשר

יחידות דיור, כולל  8קומות מרתף, עבור  3קומות וקומת גג חלקית מעל  5עם הבניין במגרש הסמוך ממזרח, בן 
 :38תמריצים מכח תמ"א 

 .65%תוספת קומה חלקית בתכסית של עד  .ו

 יחידות דיור 3ספת תו .ז

 מ'. 2.50בנייה בקו בניין צדדי של   .ח

 מ' 4.50בנייה בקו בניין אחורי של  .ט

 -סה"כ כ -3מ"ר עבור כל דירה קיימת בהיתר*  26הוספת שטח לבניין בהיקף של שטח קומה קיימת בהיתר+  .י
 מ"ר 512

 
 כולל ההקלות הבאות:

 .פטור ממרפסת שירות .ה

 בריכה בגג העליון .ו

 .% מן המרווח המותר 40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2.00הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  .ז

גרעין משותף, רמפה לחניה, מרתפים, שטחים טכניים וח. אשפה משותפים בזיקת הנאה עם המגרש השכן ברחוב  .ח
 .15שפר 

 
:הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים 

 
 תנאים למתן היתר

 חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן  . 1
 

 תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה  . 2
 

חנייה בשל תכנון  22-0083, בקשה מס' 15הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך ברבינוביץ שפ"ר  . 3
 משותפת לשתי החלקות.

 הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן  . 4
 

 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
 

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

 

 ר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההית . 2
 

 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 3
 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 
 תנאים להתחלת עבודות

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
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 תנאים לאיכלוס

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3ף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונו . 1
 

 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.

 15. רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן ברבינוביץ שפ"ר ג
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא 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.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 א 2החשמל  2מל החש

 
 

 1חלקה:    7443 גוש:  22-0146 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 24/01/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0044-002 תיק בניין:
 מ"ר 407.8 שטח: 201802346 בקשת מידע:

   18/12/2018 תא' מסירת מידע:

 
 גר יוסףרי מבקש הבקשה:

 6618356יפו  -, תל אביב  23בגין מנחם 
 

 מור מאירה עורך הבקשה:
 62158יפו  -, תל אביב  1גור יהודה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 ד, מחסן, אחר: ממ"מ, במרתפים: מרתף אחד בלב
 

 , 2בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חנויות: 
 

 , 22, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: חניות, כמות קומות מגורים: 
 

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

 , 1.5מגרש בגובה )מטר(: , גדר בגבולות 26בחצר: שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 
 
 
 
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
שחיזוקו חנויות  9-יחידות דיור ו 8קרקע מסחרית עבור  קומות מעל קומת 2 -בניין מגורים קיים בלאשר הריסת  .1

יח"ד עם ממ"דים,  22 קומות וקומה עליונה חלקית, עבור 5הקמת בניין מגורים חדש בן דרש בפני רעידת אדמה ונ
 3הבנוי בקיר משותף עם הבניין ברח' מנחם בגין  וקומת קרקע מסחרית,מפלסים  5חניה אוטומטי בן מעל מרתף 
 . בעבודות בנייה הנמצא כעת

 כמפורט: 38כולל תמריצי תמ"א 
 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית 14,ל  38יחידות דיור מכח תמ"א  8תוספת  -

 200,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. סך הכל תוספת של  38מ"ר מכח תמ"א  25תוספת בניה עד  -
 .יחידות דיור 8מ"ר עבור 

 
בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון , ת  לצורך שיפור תנאי דיורלאשר את ההקלות הבאו .2

 :6העתידיות ברובע 
 העברת זכויות מקומה לקומה. -
 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה  -
 פרגולת בטון על הגג -

 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 1
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 תשלום אגרות והיטלים. . 2
 אישור רשות הכבאות . 3
 

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

 והנכסים הגובלים.
 דילול ענפים בעצים במדרכה יבוצע רק על ידי קבלן גיזום של שפ"ע במימון המבקש , בתיאום עם אגף שפ"ע . . 2
 

 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 את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 2

 לת עבודות או מייד לאחר מכן.לתחי
 יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 3

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 ת המים להשפלת מי תהום.יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשו -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 4
 
 

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

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

 שטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים.רישום רצועת הקרקע לאורך כל ה . 2
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3

 המרחביות לנושא זה
 רישום סופי בטאבו . 4
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 5
מסגרת המסמכים שיצורפו לבקשה לאכלוס/גמר ,המוקדם יש לוודא ולדאוג ליציבות העצים שיועדו לשימור וב . 6

 מבין השניים.
יש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור המרתפים )מהנדס בלבד !(  ובו יודיע כי בדק את  . 7

 המבנה ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.
 
 

 הערות
 ף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.קירות המרת . 1
 

הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 חזיתות, הריסה ובנייה מחדש.  3יכלית, יש לבניין הבניין מצד ימין, אותה אדר שמעון ברנשטיין:
 אזור ההכרזה. שמרו פה את כל מה שביקשנו לשמור.  מרגריטה גלוזמן:
רוצים לבטל אותה, בקשר לפרגולת בטון על הגג, היא לא הקלה ולכן  3מבקש להוסיף כי הקלה מספר  שמעון ברנשטיין:

 צריך לבטל.
 חוות דעת.  ליאור שפירא:

 
 
 

 17: החלטה מספר  ההחלטה
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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שחיזוקו חנויות  9-יחידות דיור ו 8קומות מעל קומת קרקע מסחרית עבור  2 -בניין מגורים קיים בלאשר הריסת  .1
יח"ד עם ממ"דים,  22 קומות וקומה עליונה חלקית, עבור 5הקמת בניין מגורים חדש בן דרש בפני רעידת אדמה ונ

 3הבנוי בקיר משותף עם הבניין ברח' מנחם בגין  וקומת קרקע מסחרית,מפלסים  5חניה אוטומטי בן מעל מרתף 
 הנמצא כעת בעבודות בנייה. 

 כמפורט: 38כולל תמריצי תמ"א 
 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית 14,ל  38יחידות דיור מכח תמ"א  8תוספת  -

 200,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. סך הכל תוספת של  38מ"ר מכח תמ"א  25עד  תוספת בניה -
 יחידות דיור. 8מ"ר עבור 

 
לאשר את ההקלות הבאות  לצורך שיפור תנאי דיור, בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון  .2

 :6העתידיות ברובע 
 העברת זכויות מקומה לקומה. -
 ת ביניים והפיכתה לקומה מלאה ביטול קומ -
 פרגולת בטון על הגג -

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

 
 תנאים למתן היתר

 הוראות תכן הבניה.עמידת הבקשה להיתר ב . 1
 תשלום אגרות והיטלים. . 2
 אישור רשות הכבאות . 3
 

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

 והנכסים הגובלים.
 ל ידי קבלן גיזום של שפ"ע במימון המבקש , בתיאום עם אגף שפ"ע .דילול ענפים בעצים במדרכה יבוצע רק ע . 2
 

 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 את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -וקש ביצוע בשלבים במידה ומב . 2

 לתחילת עבודות או מייד לאחר מכן.
 יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 3

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 4
 

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

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

 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 2
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3

 המרחביות לנושא זה
 רישום סופי בטאבו . 4
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 5
יש לוודא ולדאוג ליציבות העצים שיועדו לשימור ובמסגרת המסמכים שיצורפו לבקשה לאכלוס/גמר ,המוקדם  . 6

 מבין השניים.
יש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור המרתפים )מהנדס בלבד !(  ובו יודיע כי בדק את  . 7

 ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.המבנה 
 

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

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 



 129עמ' 
18-02346      22-0146     0044-002   

 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 28ית השנ

 
 

 3חלקה:    6926 גוש:  22-0767 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 16/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0422-028 תיק בניין:
 מ"ר 204.81 שטח: 202000415 בקשת מידע:

   07/05/2020 תא' מסירת מידע:

 
 זמיר אלי מבקש הבקשה:

 6340705יפו  -, תל אביב  5אהרון דוד גורדון 
 

 גרש צבי עורך הבקשה:
 4728301, רמת השרון  1הרב קוק 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, חדרי עזר, 
 

 , 1בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חדרי שירותים: 
 

 , 6, כמות יח"ד מבוקשות: 4, כמות קומות מגורים: 0ית עבור: בקומות: קומה מסחר
 

 על הגג: חדר מכונות ומעלית, חדר מכונות מיזוג אויר, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 
 

 , 150בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 
 
 

 כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, , העבודות המבוקשות בהיתר כן 0, גודל: 0בריכה: מיקום: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 
 תנאי לאכלוס/חיבור חשמל ולתעודת גמר. -ביצוע כל הנחיות השימור במבנה במלואן  -

 
 דס הועדה: )ע"י אדר' פנסו נמירובסקי אינה(חוות דעת מהנ

 
יח"ד מעל  6קומות ועלית גג עבור  3, להקמת בניין מגורים חדש בן 3966לאשר את הבקשה, לפי הוראות תכנית  .1

 קומת מרתף, בקירות משותפים בגבולות המגרשים הצדדיים בהסכמת בעלי המגרשים הגובלים.
 מ' המותרים. 4מ' במקום  3.60של  - 10% -ורי בלאשר את ההקלה להקטנת קו בניין אח .2
מקומות חניה הנדרשים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח  6לאשר פתרון חלופי להסדרת  .3

 תכנית ח' לפי המלצת מכון רישוי.

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

 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
1 . 
2       . 

 אישור מכון בקרה כי תוצאות הבקרה תקינות.
 "ד מסכמת ותוכנית חתומה ע"י מכון בקרהחוו

 דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שבוצעו בעקבות בקרת התכן או הצהרה על כך שלא בוצעו שינויים. . 3
 תשלום אגרות והיטלים.   .4
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 תנאים בהיתר

בעת פינוי הפסולת, לרבות למגרשים  אי גרימת נזקים לתשתיות הקיימות, לרכוש ונפש, הן בעת החפירה  והן . 1
 הסמוכים.

 בעלי ההיתר אחראים לכך שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים והוראות רלוונטיות בעת הוצאת ההיתר. . 2
 יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל . 3

 ש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פי כל דין.שהיא במקרקעי העירייה למבק
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 4
 ₪. 724תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 לול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.די . 6

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7

 
 תנאים להתחלת עבודות

 ות החורגות.תשלום דמי שימוש בגין המרפס . 1
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

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

 ודת גמרתנאים לתע
)מקלט, חדר מדרגות, מעברים ומבואת מעלית בקומת  27רישום הערה לגבי השטחים המשותפים לפי תקנה  . 1

המרתף, לובי כניסה לבניין, חדר מדרגות, חדר אשפה בקומת הקרקע, בקומה טיפוסית ובעליית הגג, נישה בתוך 
 תף שימוש כל דיירי הבניין.חלל הגג עם מע' סולרית וגישה אליה( כרכוש משו

 רישום הערה לאי פיצול דירות בקומת קרקע+ מרתף, קומה שלישית + עליית גג. . 2
 ביצוע כל הנחיות השימור ושמ"מ למבנה כולו. -אכלוס ולתעודת גמר /4תנאי לטופס  . 3
 [6.8.10, סעיף 3966הריסת כל הבנוי על שטח ההפקעה ]תוכנית  . 4
 העורף לפתרון המיגון אישור פיקוד . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 
יח"ד מעל  6קומות ועלית גג עבור  3, להקמת בניין מגורים חדש בן 3966ת הבקשה, לפי הוראות תכנית לאשר א .5

 קומת מרתף, בקירות משותפים בגבולות המגרשים הצדדיים בהסכמת בעלי המגרשים הגובלים.
 מ' המותרים. 4מ' במקום  3.60של  - 10% -לאשר את ההקלה להקטנת קו בניין אחורי ב .6
מקומות חניה הנדרשים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח  6פתרון חלופי להסדרת  לאשר .7

 תכנית ח' לפי המלצת מכון רישוי.

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

 
 תנאים למתן היתר

1 . 
2       . 

 ישור מכון בקרה כי תוצאות הבקרה תקינות.א
 חוו"ד מסכמת ותוכנית חתומה ע"י מכון בקרה
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 דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שבוצעו בעקבות בקרת התכן או הצהרה על כך שלא בוצעו שינויים. . 3
 תשלום אגרות והיטלים.   .8
 

 תנאים בהיתר
תיות הקיימות, לרכוש ונפש, הן בעת החפירה  והן בעת פינוי הפסולת, לרבות למגרשים אי גרימת נזקים לתש . 1

 הסמוכים.
 בעלי ההיתר אחראים לכך שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים והוראות רלוונטיות בעת הוצאת ההיתר. . 2
 כדי להעניק זכות כליש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו  . 3

 שהיא במקרקעי העירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פי כל דין.
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 4
 ₪. 724צים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו ע . 5
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 6

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7

 
 תנאים להתחלת עבודות

 תשלום דמי שימוש בגין המרפסות החורגות. . 1
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

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

 תנאים לתעודת גמר
)מקלט, חדר מדרגות, מעברים ומבואת מעלית בקומת  27רישום הערה לגבי השטחים המשותפים לפי תקנה  . 1

בתוך המרתף, לובי כניסה לבניין, חדר מדרגות, חדר אשפה בקומת הקרקע, בקומה טיפוסית ובעליית הגג, נישה 
 חלל הגג עם מע' סולרית וגישה אליה( כרכוש משותף שימוש כל דיירי הבניין.

 רישום הערה לאי פיצול דירות בקומת קרקע+ מרתף, קומה שלישית + עליית גג. . 2
 ביצוע כל הנחיות השימור ושמ"מ למבנה כולו. -אכלוס ולתעודת גמר /4תנאי לטופס  . 3
 [6.8.10, סעיף 3966פקעה ]תוכנית הריסת כל הבנוי על שטח הה . 4
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הערה: 
 

 שימת 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 
 2גדיש  17ותנו חיר

 
 

 35חלקה:    7377 גוש:  22-0788 בקשה מספר: 
 עזרא והארגזים שכונה: 19/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3672-017 תיק בניין:
 מ"ר 128 שטח: 201901638 בקשת מידע:

   28/10/2019 תא' מסירת מידע:

 
 גדי יהודית מבקש הבקשה:

 6802520יפו  -, תל אביב  17בית אשל 
 

 גדליה נח עורך הבקשה:
 4927266, פתח תקווה  9גרין יונה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 פים: ללא מרתף, במרת
 

 בחצר: פרגולה, 
 
 
 
 

 (אדר' פנסו נמירובסקי אינהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

יח"ד מעל קומת מרתף  2קומות עבור  2הקמת בניין מגורים חדש בן והריסת בניין קיים לא אשר את הבקשה ל
 מהסיבות הבאות:

 
 מ"ר המותרים. 84-מ"ר מעבר ל 9-המבוקש חורג בשטחים בכ .1

 .3553מהמותר בתכנית  8%תכסית חורגת ב .2

 ג'.2215אין חפיפה מלאה בקיר המשותף בחזית הצפונית בניגוד לתכנית  .3
 '.1נסיגה מלאה בחזית הקדמית בניגוד לתכנית גבחדר יציאה לגג אין  .4

 הבקשה נדחתה במכון רישוי. .5
 

הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס העיר נשלחה לעורך ולמבקש.
 
 
 
 
 
 
 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד מעל קומת מרתף  2קומות עבור  2הריסת בניין קיים והקמת בניין מגורים חדש בן הבקשה ללא אשר את 

 מהסיבות הבאות:
 
 מ"ר המותרים. 84-מ"ר מעבר ל 9-המבוקש חורג בשטחים בכ .6

 .3553מהמותר בתכנית  8%תכסית חורגת ב .7
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 '.ג2215אין חפיפה מלאה בקיר המשותף בחזית הצפונית בניגוד לתכנית  .8
 '.1בחדר יציאה לגג אין נסיגה מלאה בחזית הקדמית בניגוד לתכנית ג .9

 הבקשה נדחתה במכון רישוי. .10
 

הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס העיר נשלחה לעורך ולמבקש.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 9רבר מאי

 
 

 43חלקה:    6983 גוש:  22-0112 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 18/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3636-009 תיק בניין:
 מ"ר 509 שטח: 202001681 בקשת מידע:

   03/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 חקוב ניסיםאיס מבקש הבקשה:

 6683364יפו  -, תל אביב  9מאירבר 
 

 זאורוב אברהם עורך הבקשה:
 5801620, אזור  1השלום 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, 60.68, שטח התוספת )מ"ר(: 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 2230, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים 139.77)מ"ר(:  שטח דירה/משרד לאחר תוספת

 פנימיים: הריסת קירות פנים ובניה מחדש עם ההרחבה, 
 

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

 ישנה תוספת בנייה לדירה בקומת קרקע
 

 (זנד אורחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 (,  ממ"ד)כולל המזרחית בקומת הקרקע הרחבת הדירה אשר את הבקשה לל

 כהקלה ל:
  מהמרווח האחוריבקיר ללא פתחים  30%עד  חריגה של .1
 2230שינוי טיפוס תכנית תב"ע  .2

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

 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 הנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מ . 1
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 2
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 הגשת התחייבות לשיפוץ הבניין בהתאם להנחיות חברת שמ''מ. . 5
כנגד  413הגשת חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד למסוגלות לשאת בעומסים לפי תקן ישראלי  . 6

 רעידת אדמה.
 

 תנאים בהיתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ן בהתאם להנחיות חברת שמ''מ.השתתפות בשיפוץ הבניי . 2
 ההיתר אינו מקנה כל אישור לבנייה קיימת ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. . 3
 הריסת גדר בתוחם המעבר המשותף כפי שסומנה בהיתר. . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
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דרות, מחסנים, סככות, וחלקם אף פולש הריסת כל הבניה החורגת הקיימת בסביבת המגרש הכוללת בין היתר ג . 1
מתחום המגרש, היה והכל/ או חלק מהמוזכר לעיל, כפי שמופיע במפת המדידה, שייך לבעלי דירות אחרים, יש 

 לצרף תצהיר על שייכות הבניה החריגה וכן לסמן את הבעלות עליהם בתכנית הראשית.
 
 הבקשהש ולמבקטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 קשה להרחבת הדירה המזרחית בקומת הקרקע )כולל ממ"ד (, לאשר את הב

 כהקלה ל:
  בקיר ללא פתחים מהמרווח האחורי 30%חריגה של עד  .3
 2230שינוי טיפוס תכנית תב"ע  .4

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

 
 אים למתן היתרתנ

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 1
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 2
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 3
 היטלים.תשלום אגרות ו . 4
 הגשת התחייבות לשיפוץ הבניין בהתאם להנחיות חברת שמ''מ. . 5
כנגד  413הגשת חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד למסוגלות לשאת בעומסים לפי תקן ישראלי  . 6

 רעידת אדמה.
 

 תנאים בהיתר
 ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות  . 1
 השתתפות בשיפוץ הבניין בהתאם להנחיות חברת שמ''מ. . 2
 ההיתר אינו מקנה כל אישור לבנייה קיימת ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. . 3
 הריסת גדר בתוחם המעבר המשותף כפי שסומנה בהיתר. . 4
 

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

מתחום המגרש, היה והכל/ או חלק מהמוזכר לעיל, כפי שמופיע במפת המדידה, שייך לבעלי דירות אחרים, יש 
 בעלות עליהם בתכנית הראשית.לצרף תצהיר על שייכות הבניה החריגה וכן לסמן את 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 
 8נבלט צבי רוז

 
 

 33חלקה:    7046 גוש:  22-0149 בקשה מספר: 
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 25/01/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3218-008 תיק בניין:
 מ"ר 489 שטח: 202100566 בקשת מידע:

   04/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ספרא כרמית מבקש הבקשה:

 681520יפו  -, תל אביב  151 1 0 6שד -ירושלים 
 ספרא אליהו 

 68152יפו  -, תל אביב  151 1 0 6שד -ירושלים 
 

 רבס דניאל עורך הבקשה:
 6813758יפו  -, תל אביב  26רבי חנינא 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , אחר: חדר משחקים שייך לדירה ומתקן חניה, במרתפים: מרתף אחד בלבד
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, אחר: מגורים ומתקן חניה, 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, אחר: קומה חלקית למגורים, 
 

 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 3בחצר: גינה, כמות מקומות חניה: 
 

 על פי זכויות בניה שנקנו מרמ"י. 3פירוט נוסף: הבניה היא על תת חלקה 
 
 מ"ר שטח שירות. 42 -מ"ר שטח עיקרי ו 252בניה שהיתה קיימת אליה הוצמדו  -מ"ר  3
 
  

 
 , 
 

 ם, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיי200.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

 (זנד אורחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 יח"ד 3ת ובנייה חלקית על הגג, מעל קומת מרתף עבור קומו 3בן ,מגורים חדש ללא לאשר את הבקשה להקמת בניין 
 , שכן: בקומת הקרקעעם חניה מבונה 

מהווה הגדלת שטחי השרות מעבר למותרים יחסית למבקש ולא ניתן לבחון האם התכנון אינו גורע מזכויות של  .1
 שאר הבעלים בנכס.  

לוא הזכויות בנכס בניגוד למדיניות עיצוב יפו שלא הוגשה ללא הצגת תכנון העתידי עבור שאר הבניינים למימוש מ .2
 מאפשר בחינת אופן השתלבות הבנייה המוצעת עם הקיימת והעתידית  והצדקה למתן הקלות.

קומות )עם חלונות ( מעל פני הקרקע ומהווה הגדלת  2נוגדת עקרונות התכנית לעניין סידור חניה מבונה בגובה של  .3
  נפח הבניין ללא הצדקה לכך. 

 מהווה הגדלת תכסית קרקע בניגוד לנקבע בתקנות התכנית והוגשה ללא התייחסות לכך.  .4

שפורסמה, אך הוגשה ללא הסכמת שאר הבעלים כפי שנקבע  %20כוללת הגדלת הצפיפות במסגרת הקלה של  .5
 בתקנות סטייה ניכרת.

ם מערכות ופילרים בחזית לרחוב, ללא הצגת הוגשה בניגוד למדיניות עיצוב יפו וההנחיות המרחביות, בין היתר ע .6
 אופן השתלבות ברחוב, מרפסות רחבות ופרטי פרגולה שאינם תואמים.
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הוגשה ללא הצגת פתחים וצפיפות בשאר הבניינים באותו המגרש ולא ניתן לבחון אופן השתלבות הבניה החדשה  .7
 עם הקיימת ופיתוח שטח המגרש כולו.

 כאשר חלק מהשטח שהובא בחישוב כשטח חלחול מופיע בחתך עם רצפת בטון. הוגשה ללא פתרון לחלחול, .8
 סורבה ע"י מכון הרישוי לעניין אשפה ומתקנים טכניים. .9
 

 הערה: טיוטת חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

גרש אחד עם כמה בעלי זכויות. לא הציגו את שאר הבינוי כמו שצריך, בבקשה זו מבקשים הקלות וזה מ ערן אברמוביץ:
אבל כן התקיימה פגישה עם מבקש הבקשה ועורך הבקשה והם הסכימו עם כל הריג'קטים שמסרנו. יש מתווה להגיש 

 בקשה חדשה שנוכל לאשר אותה.
 חוות דעת.  ליאור שפירא:

 
 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד  3קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל קומת מרתף עבור  3אשר את הבקשה להקמת בניין חדש למגורים ,בן לא ל

 עם חניה מבונה בקומת הקרקע, שכן: 
מהווה הגדלת שטחי השרות מעבר למותרים יחסית למבקש ולא ניתן לבחון האם התכנון אינו גורע מזכויות של  .1

 שאר הבעלים בנכס.  

לא הצגת תכנון העתידי עבור שאר הבניינים למימוש מלוא הזכויות בנכס בניגוד למדיניות עיצוב יפו שלא הוגשה ל .2
 מאפשר בחינת אופן השתלבות הבנייה המוצעת עם הקיימת והעתידית  והצדקה למתן הקלות.

י הקרקע ומהווה הגדלת קומות )עם חלונות ( מעל פנ 2נוגדת עקרונות התכנית לעניין סידור חניה מבונה בגובה של  .3
 נפח הבניין ללא הצדקה לכך.  

 מהווה הגדלת תכסית קרקע בניגוד לנקבע בתקנות התכנית והוגשה ללא התייחסות לכך.  .4

שפורסמה, אך הוגשה ללא הסכמת שאר הבעלים כפי שנקבע  %20כוללת הגדלת הצפיפות במסגרת הקלה של  .5
 בתקנות סטייה ניכרת.

מדיניות עיצוב יפו וההנחיות המרחביות, בין היתר עם מערכות ופילרים בחזית לרחוב, ללא הצגת הוגשה בניגוד ל .6
 אופן השתלבות ברחוב, מרפסות רחבות ופרטי פרגולה שאינם תואמים.

הוגשה ללא הצגת פתחים וצפיפות בשאר הבניינים באותו המגרש ולא ניתן לבחון אופן השתלבות הבניה החדשה  .7
 יתוח שטח המגרש כולו.עם הקיימת ופ

 הוגשה ללא פתרון לחלחול, כאשר חלק מהשטח שהובא בחישוב כשטח חלחול מופיע בחתך עם רצפת בטון. .8
 סורבה ע"י מכון הרישוי לעניין אשפה ומתקנים טכניים. .9
 

 הערה: טיוטת חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 2ילדי טהרן  5צדק גר 

 
 

 61חלקה:    7073 גוש:  22-0103 בקשה מספר: 
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 17/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3220-005 תיק בניין:
 מ"ר 1371 שטח: 202101436 בקשת מידע:

   14/09/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ידר גר צדק בע"מ מבקש הבקשה:

 6274519יפו  -, תל אביב  40יהושע בן נון 
 

 מור מאירה עורך הבקשה:
 62158יפו  -, תל אביב  1גור יהודה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 13, כמות יח"ד לתוספת: 2.6כמות קומות לתוספת: 
 

 וספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קייםהעבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות ה
 
 
 

 (ערן אברמוביץעדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 
קומות מעל קומת  6בבניין קיים למגורים בן  38בניה מכוח תמ"א לאשר את הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספת  .1

 יחידות דיור. 37עמודים מפולשת וקומת מרתף עבור סך הכול 
 

 :הבאים לאשר את הפרסומים .2
קומות, כולל קומת קרקע מכוח  9.65הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא  7מעל  קומות 2.65הוספת  .א

 .38תמריצי תמ"א 
 .38יחידות דיור מכוח תמריצי תמ"א  2מילוי קומת עמודים מפולשת עבור תוספת  .ב
 יחידות דיור. 37. סך הכול בבניין  38יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכוח תמ"א  4הוספת  .ג
 .38מ"ר בכל הקומות מכוח תמריצי תמ"א  25-הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב .ד
ועד גבול המגרש )בהסכמה( מעבר לקו הבניין הצדדי המותר  3השכן בגר צדק  בניית קיר משותף עם המגרש .ה

 .38תמריצי תמ"א  מכוח
 .38מכוח תמריצי תמ"א  יורדים לקומת הקרקעש הבלטת עמודי חיזוק מדופן הבניין .ו
 עבור רווחת הדיירים. 3במגרש של גר צדק  3,5,7הסדרת חדר שנאי של חב' חשמל עבור גר צדק  .ז

 
 שר את ההקלות הבאות: לא .3

עד גבול  7וגר צדק  5במגרש של גר צדק  3,5,7חפירת מרתף חניה משותף על ידי מתקן אוטומטי עבור גר צדק  .א
 מגרש עבור תכנון מיטבי.

 .הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לחנייה .ב
 .פרגולה על הגג מקורות בטון משולבת עם קורות מתכת .ג

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

 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
אות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכב . 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
 נדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מה . 3
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 4
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 תשלום אגרות והיטלים . 5
 אישור רשות הכבאות . 6
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 מעבר לגבולות המגרש בזמן ביצוע עבודות הבניה.פירוק גדרות  . 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. 
בקרה הנדסית חוזרת תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע 

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

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

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

 
 להתחלת עבודותתנאים 

ת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקור . 1
 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.

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

 
 

 ם לתעודת גמרתנאי
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  16קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

 ם ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצי
 

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

 אישור רשות הכבאות . 5
 

 צאת היתרהתחייבויות להו
מתן התחייבות לרישום : מרתף החנייה, חדר המדרגות, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם,  . 1

 כרכוש משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

תוספת, עושים סגירת קומת עמודים  38בקשות של תמ"א  3-יפו. מדובר ביחידות דיור חדשות באזור  39ערן אברמוביץ: 
לא משתתף בפרויקט,  1יהיה חניון תת קרקעי משותף. כעת גר צדק  7-ל 5מפולשת ובנייה חלקית על הגג.  בין גר צדק 

 בשל כך החניון לא ניתן לשימוש. 

ם חופרים חניון, למה לא יכולים תיאורטית ברגע שהם יחליטו להשתתף, האם יהיה שיתוף בחנייה? א אסף הראל:
 לחתוך עוד קומה ולבטל את העליון העילי?

 בתיאוריה ניתן, אבל יזם לא יעשה פעולות בגלל שגר צדק חתום אצלו.  ערן אברמוביץ:
 אני מקווה שאם הוועדה תיתן את ההמלצה שלה, כדאי שגר צדק תיכנס גם היא.  אודי כרמלי:
 שלו לחפור? אבל העלויות אסף הראל:
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יהיה מנוף להגיש בקשה להיתר, לבוא ולעשות משהו  4הבקשות, לבניין ה 3זה מצב זניח. אם נאשר את  ערן אברמוביץ:
 יותר איכותי למתחם.

.  במידה ותובא בפני הועדה בקשה 1להתחבר, שמרתפי חנייה יוכלו להכיל את מספר  1רצוי לאפשר למספר  אסף הראל:
יקט, הוועדה תבקש לראות פתרון חנייה כולל לכל המתחם המכיל ביטול החנייה העילית ויצירת לפרו 1להוספת גר צדק 

 .1שטח מגונן. הבנייה של החניון  כרגע תאפשר מהלך עתידי של צירופו של גר צדק 
 להוסיף את בקשתו של אסף הראל להחלטה. חוות דעת.  ליאור שפירא:

ים ונוף, אם צריך נטיעות ו/או אם צריך אישור של אגרונום לעצים להוסיף תנאים לתעודת גמר בגנ איריס גלאי:
 לשימור.

 להוסיף את התנאים, חוות דעת.  ליאור שפירא:
 
 
 
 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת  6בבניין קיים למגורים בן  38אשר את הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספת בניה מכוח תמ"א ל .1

 יחידות דיור. 37עמודים מפולשת וקומת מרתף עבור סך הכול 
 

 לאשר את הפרסומים הבאים: .2
לל קומת קרקע מכוח קומות, כו 9.65הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא  7מעל  קומות 2.65הוספת  .א

 .38תמריצי תמ"א 
 .38יחידות דיור מכוח תמריצי תמ"א  2מילוי קומת עמודים מפולשת עבור תוספת  .ב
 יחידות דיור. 37. סך הכול בבניין  38יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכוח תמ"א  4הוספת  .ג
 .38תמ"א מ"ר בכל הקומות מכוח תמריצי  25-הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב .ד
)בהסכמה( מעבר לקו הבניין הצדדי המותר ועד גבול המגרש  3בניית קיר משותף עם המגרש השכן בגר צדק  .ה

 .38מכוח תמריצי תמ"א 
 .38מכוח תמריצי תמ"א  הבלטת עמודי חיזוק מדופן הבניין שיורדים לקומת הקרקע .ו
 עבור רווחת הדיירים. 3גר צדק  במגרש של 3,5,7הסדרת חדר שנאי של חב' חשמל עבור גר צדק  .ז

 
 לאשר את ההקלות הבאות:  .3

עד גבול  7וגר צדק  5במגרש של גר צדק  3,5,7חפירת מרתף חניה משותף על ידי מתקן אוטומטי עבור גר צדק  .א
 מגרש עבור תכנון מיטבי.

 הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לחנייה. .ב
 עם קורות מתכת.פרגולה על הגג מקורות בטון משולבת  .ג

 
    לפרויקט, הוועדה תבקש לראות פתרון חנייה כולל לכל  1במידה ותובא בפני הוועדה בקשה להוספת גר צדק .   4

 המתחם המכיל ביטול החנייה העילית ויצירת שטח מגונן. הבנייה של החניון  כרגע תאפשר מהלך עתידי של       
 .1צירופו של גר צדק       

 
 :ין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל ד

 
 תנאים למתן היתר

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

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
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 4
 תשלום אגרות והיטלים . 5
 

 אים בהיתרתנ
 פירוק גדרות מעבר לגבולות המגרש בזמן ביצוע עבודות הבניה.

  
 התחייבויות להוצאת היתר
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מתן התחייבות לרישום : מרתף החנייה, חדר המדרגות, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, כרכוש 
 מות.משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקו

 
 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 
 4ילדי טהרן  7צדק גר 

 
 

 58חלקה:    7073 גוש:  22-0104 בקשה מספר: 
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 17/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3220-007 תיק בניין:
 מ"ר 1361 שטח: 202101439 בקשת מידע:

   14/09/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ידר גר צדק בע"מ מבקש הבקשה:

 6274519יפו  -, תל אביב  40יהושע בן נון 
 

 מור מאירה עורך הבקשה:
 62158יפו  -, תל אביב  1גור יהודה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

מ"ד לדירות הקיימות, מ"ר כולל מ 25קומות,  2.65, אחר: תוספת 13, כמות יח"ד לתוספת: 2.6כמות קומות לתוספת: 
 מילוי קומה מפולשת ומרתף חניה, 

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

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

אנא ראו התנגדות מפורטת בקובץ  9091444, גבעת זאב 44 רחוב שבט בנימין . לילינטל נתן אורה1
 המצורף.

אבקש להיות מזומנת לדיון כדי להציג 
 תכניות.

אנא ראו התנגדות מפורטת בקובץ  9091444, גבעת זאב 44רחוב שבט בנימין  . נתן כוכבת2
 המצורף.

אבקש להיות מזומנת לדיון כדי להציג 
 תכניות.

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 ה התנגדות על ידי בעלי דירה בבניין הנדון ולהלן עיקרי ההתנגדות:הוגש
תוספת הבנייה הינו נרחב ופוגע בדיירים ויגרום לצמצום השטחים המשותפים הקיימים המשמשים לשהייה ורווחת  .1

 הדיירים.
משל גישה ישירה התכנון של קומת הקרקע אינו אופטימאלי ומיקום חדרי השירות המשותפים אינו סביר ואין ל .2

 מתוך הבניין לחדר האשפה או לחדר העגלות.
לא סומנו כנדרש כל ההריסות המוצעות בתוך בתחומי הדירות ולא ניתן לבחון כנדרש את היקף ההריסה המבוקש  .3

 ולהסיק מסקנות בהתאם.
 השינויים המוצעים בדירות הקיימות אינם מיטביים לרבות מיקום הפתחים החדשים. .4
 רפסות הכביסה/השירות אינן מוצעות עם רשת ורצפה מונמכת דבר שיגרום למטרדים לדיירים.מ .5
 לא הוצג פתרון גישה סביר לגג העליון. .6
שטח הגינון המוצע מצומצם ביחס לקיים היום עקב הסדרת דירות גן ומוצעים שטחים מרוצפים/סלולים רבים מידי  .7

 צים וצמחים לרווחת הדיירים. ואין מספיק גינון הכולל נטיעות של ע
 הנמכת רצפת קומת הקרקע עבור דירות הגן כפי שמבוקש אינו סביר ומייצר גדרות וחומות. .8
הבקשה גורעת מקומות חנייה עיליים שהיו קיימים בהיתר לטובת דיירי הדירות הקיימות ופתרון של מתקני חנייה  .9

 בעייתי מבחינת תפעול ואחזקה.
 

 גדויות: התייחסות להתנ
לעניין הטענה שתוספת הבנייה הינו נרחב ופוגע בשטחים המשותפים הקיימים, ממליץ לדחות את הטענה מכיוון  .1

משטח הקומה בהתאם לנדרש במדיניות הוועדה, כמו כן  35%-שהבקשה כוללת שטחים משותפים בהיקף של כ
ת העליונות ולכן אין פגיעה מהותית במפרט המתוקן מוצעים גינות פרטיות בהיקף המרפסות החדשות בקומו

 בשטחים המשותפים.
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לעניין הטענה שתכנון קומת הקרקע אינו מיטבי, ממליץ לדחות את הטענה מכיוון שהיקף השטחים המשותפים  .2
יחידות בקומה  4יחידות דיור בלבד לעומת  2מהיקף הקומה ומוצעים  35%-תואם לנקבע למדיניות הוועדה כ

 ם לנקבע במדיניות הוועדה.טיפוסית והדבר תוא
לעניין הטענה שלא סומנו כל ההריסות בתחום הדירות כנדרש, ממליץ לדחות את הטענה שקיבל התייחסות בתכנית  .3

 המתוקנת שהוגשה.
לעניין הטענה שהשיניים המוצעים בדירות קיימות אינם מיטביים, ממליץ לדחות את טענה מכיוון שהבקשה תואמת  .4

בוצע מול צוות תכנון העיר וכוללת סידור מיטבי של המרחבים המוגנים ושטח להרחבת הדירות לתאום התכנון ש
 הקיימות.

לעניין הטענה שמרפסות השירות החדשות אינן מוצעות עם רשת ונצפה מונמכת, ממליץ לדחות את הטענה מכיוון  .5
 רדים לדיירים.שהבקשה כוללת פרט ביצוע של מסתורי כביסה עם רצפה מונמכת לשם מניעת מט

לעניין הטענה שלא הוצג פתרון סביר לגג העליון, ממליץ לדחות את הטענה מכיוון שהבקשה כוללת פתרון לגישה  .6
 משותפת לגג העליון באמצעות מדרגות.

לעניין הטענה ששטח הגינון המוצע מצומצם ביחס לקיים היום, ממליץ לדחות את הטענה מכיוון שהבקשה כוללת  .7
נה פרטיות בתחום מצומצם בהתאם לקונטור המרפסות החדשות בקומות העליונות כפי שנקבע בתיאום הסדרת גי

 תכנון ומדובר בתכנון מאוזן.
לעניין הטענה להנמכת רצפת קומת קרקע שאינו סביר, ממליץ לדחות את הטענה מכיוון שבתכנית המתוקנת הונמך  .8

מ' במפרט המקורי( והדבר תואם לעקרונות שנקבעו בהנחיות  0.7מטרים בלבד )לעומת  0.5-מפלס הקרקע קיים בכ
 המרחביות והוצג פתרון סביר שמונע יצירת הפרשי קרקע המצריכים הסדרת מעקה בגובה בטיחותי כלפי הרחוב.

לעניין הטענה שהבקשה גורעת מקומות חנייה עיליים לטובת דיירי הבניין ופתרון של מתקני חנייה בעייתי לתפעול,  .9
יץ לדחות את הטענה מכיוון שהבקשה אינה כוללת ביטול מקומות חנייה עיליים ואלא נשמרים כפי שהם כמו ממל

 כן פתרון החנייה התת קרקעי הומלץ על ידי תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.
 

נגדת לאור הנאמר מעלה ממליץ לדחות את ההתנגדות שהוגשה שכן אין פגיעה מהותית במתנגדת וחלק מטענות המת
 קיבלו התייחסות בתכנית המתוקנת הוגשה. 

 
 
 
 

 (אברמוביץ ערןעדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 
קומות מעל קומת  6בבניין קיים למגורים בן  38בניה מכוח תמ"א לאשר את הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספת  .1

 יחידות דיור. 37עמודים מפולשת וקומת מרתף עבור סך הכול 
 
 :הבאים לאשר את הפרסומים .2

קומות, כולל קומת קרקע מכוח  9.65הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא  7מעל  קומות 2.65הוספת  א. 
 .38תמריצי תמ"א 

 .38יחידות דיור מכוח תמריצי תמ"א  2מילוי קומת עמודים מפולשת עבור תוספת  ב. 
 יחידות דיור. 37. סך הכול בבניין  38יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכוח תמ"א  4הוספת  ג. 
 .38מ"ר בכל הקומות מכוח תמריצי תמ"א  25-הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב ד. 
 .38מכוח תמריצי תמ"א  דופן הבניין שיורדים לקומת הקרקעהבלטת עמודי חיזוק מ ה. 
 עבור רווחת הדיירים. 3במגרש של גר צדק  3,5,7הסדרת חדר שנאי של חב' חשמל עבור גר צדק  ו. 

 
 לאשר את ההקלות הבאות: .3

עד גבול  7 וגר צדק 5במגרש של גר צדק  3,5,7חפירת מרתף חניה משותף על ידי מתקן אוטומטי עבור גר צדק  א. 
 מגרש עבור תכנון מיטבי.

 הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לחנייה. ב. 
 .פרגולה על הגג מקורות בטון משולבת עם קורות מתכת ג. 

 

 לדחות את ההתנגדות שהוגשה מכיוון שאין פגיעה מהותית במתנגדת וחלק מהטענות בהתנגדות קיבלו מענה  .4
 בתכנית המתוקנת שהוגשה. 

 
 :כל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף ל

 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים     
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(.  4
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן..  5
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 (.4402מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים .  6
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה..  7
 תשלום אגרות והיטלים.  8
 

 תנאים בהיתר
 פירוק גדרות מעבר לגבולות המגרש בזמן ביצוע עבודות הבניה..  1
 חקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד ה.  2

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

 ₪. 18749תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של   .1
 האשפה ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא  .2
 
 

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

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות     
 ( במגרש.4לפחות )" 10דל עצים בגו 15קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת .  2
 

 התחייבויות להוצאת היתר
מתן התחייבות לרישום : מרתף החנייה, חדר המדרגות, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, כרכוש 

 משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.
 

 קשה.הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך ולמבקש הב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
אות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכב . 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
 נדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מה . 3
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 4
 תשלום אגרות והיטלים . 5
 אישור רשות הכבאות . 6
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 מעבר לגבולות המגרש בזמן ביצוע עבודות הבניה.פירוק גדרות  . 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. 
בקרה הנדסית חוזרת תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע 

 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

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

 
 ₪. 18749תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
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 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 6
 

 להתחלת עבודותתנאים 
הצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ה . 1

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה לפני כריתת, מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר  . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

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

 ( במגרש.4לפחות )" 10 עצים בגודל 15קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 אישור רשות הכבאות . 4
 

 התחייבויות להוצאת היתר
מתן התחייבות לרישום : מרתף החנייה, חדר המדרגות, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם,  . 1

 כרכוש משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.
 
 

 הבקשהולמבקש חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

תוספת, עושים סגירת קומת עמודים  38בקשות של תמ"א  3-באזור יפו. מדובר ביחידות דיור חדשות  39ערן אברמוביץ: 
לא משתתף בפרויקט,  1יהיה חניון תת קרקעי משותף. כעת גר צדק  7-ל 5מפולשת ובנייה חלקית על הגג.  בין גר צדק 

 בשל כך החניון לא ניתן לשימוש. 

ייה? אם חופרים חניון, למה לא יכולים תיאורטית ברגע שהם יחליטו להשתתף, האם יהיה שיתוף בחנ אסף הראל:
 לחתוך עוד קומה ולבטל את העליון העילי?

 בתיאוריה ניתן, אבל יזם לא יעשה פעולות בגלל שגר צדק חתום אצלו.  ערן אברמוביץ:
 אני מקווה שאם הוועדה תיתן את ההמלצה שלה, כדאי שגר צדק תיכנס גם היא.  אודי כרמלי:
 עלויות שלו לחפור?אבל ה אסף הראל:

יהיה מנוף להגיש בקשה להיתר, לבוא ולעשות משהו  4הבקשות, לבניין ה 3זה מצב זניח. אם נאשר את  ערן אברמוביץ:
 יותר איכותי למתחם.

.  במידה ותובא בפני הועדה בקשה 1להתחבר, שמרתפי חנייה יוכלו להכיל את מספר  1רצוי לאפשר למספר  אסף הראל:
לפרויקט, הוועדה תבקש לראות פתרון חנייה כולל לכל המתחם המכיל ביטול החנייה העילית ויצירת  1להוספת גר צדק 

 .1שטח מגונן. הבנייה של החניון  כרגע תאפשר מהלך עתידי של צירופו של גר צדק 
 להוסיף את בקשתו של אסף הראל להחלטה. חוות דעת.  ליאור שפירא:

מר בגנים ונוף, אם צריך נטיעות ו/או אם צריך אישור של אגרונום לעצים להוסיף תנאים לתעודת ג איריס גלאי:
 לשימור.

 להוסיף את התנאים, חוות דעת.  ליאור שפירא:
 
 
 
 

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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קומות מעל קומת  6בבניין קיים למגורים בן  38אשר את הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספת בניה מכוח תמ"א ל .1
 יחידות דיור. 37עמודים מפולשת וקומת מרתף עבור סך הכול 

 
 :הבאים לאשר את הפרסומים .2

ולל קומת קרקע מכוח קומות, כ 9.65הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא  7מעל  קומות 2.65הוספת  א. 
 .38תמריצי תמ"א 

 .38יחידות דיור מכוח תמריצי תמ"א  2מילוי קומת עמודים מפולשת עבור תוספת  ב. 
 יחידות דיור. 37. סך הכול בבניין  38יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכוח תמ"א  4הוספת  ג. 
 .38יצי תמ"א מ"ר בכל הקומות מכוח תמר 25-הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב ד. 
 .38מכוח תמריצי תמ"א  הבלטת עמודי חיזוק מדופן הבניין שיורדים לקומת הקרקע ה. 
 עבור רווחת הדיירים. 3במגרש של גר צדק  3,5,7הסדרת חדר שנאי של חב' חשמל עבור גר צדק  ו. 

 
 לאשר את ההקלות הבאות: .3

עד גבול  7וגר צדק  5במגרש של גר צדק  3,5,7צדק חפירת מרתף חניה משותף על ידי מתקן אוטומטי עבור גר  א. 
 מגרש עבור תכנון מיטבי.

 הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לחנייה. ב. 
 פרגולה על הגג מקורות בטון משולבת עם קורות מתכת. ג. 

 
 ה לדחות את ההתנגדות שהוגשה מכיוון שאין פגיעה מהותית במתנגדת וחלק מהטענות בהתנגדות קיבלו מענ .4

 בתכנית המתוקנת שהוגשה. 
     לפרויקט, הוועדה תבקש לראות פתרון חנייה כולל לכל  1ועדה בקשה להוספת גר צדק ובמידה ותובא בפני ה .    5

   המתחם המכיל ביטול החנייה העילית ויצירת שטח מגונן. הבנייה של החניון  כרגע תאפשר מהלך עתידי של         
 .1צדק  צירופו של גר        

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

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 נערכו שינויים מרחביים     
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(.  4
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן..  5
 (.4402שה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבק.  6
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה..  7
 תשלום אגרות והיטלים.  8
 

 תנאים בהיתר
 פירוק גדרות מעבר לגבולות המגרש בזמן ביצוע עבודות הבניה..  1
 מחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מו.  2

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

 ₪. 18749תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של   .3
 ות מרחביות בנושא האשפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחי  .4
 

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

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות     
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  15יעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנט.  2
 

 התחייבויות להוצאת היתר
מתן התחייבות לרישום : מרתף החנייה, חדר המדרגות, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, כרכוש 

 משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.
 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3גר צדק  25די האומות חסי

 
 

 60חלקה:    7073 גוש:  22-0105 בקשה מספר: 
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 17/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3220-003 תיק בניין:
 מ"ר 1347 שטח: 202101487 בקשת מידע:

   12/09/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ידר גר צדק בע"מ מבקש הבקשה:

 6274519יפו  -, תל אביב  40יהושע בן נון 
 

 מור מאירה עורך הבקשה:
 62158יפו  -, תל אביב  1גור יהודה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

, תל אביב 8168ת.ד.  . גטאס ג'וני1
 6108101ו יפ -

קידוחים, חפירות -)כגון  1. עצם ביצוע התמ"א בשטח קרוב לבניין גר צדק 1
עבודות תשתית, עבודות בנייה( עלול לפגוע ביסודות הבניין ומהווה סיכון לבניין 

 שנה.   50-היות ומדובר בבניין ישן בין יותר מ 1גר צדק 
נים מבניים התוכנית לא כוללת תוכנית לבדיקה ולבקרה כלשהי לסיכו -

 .1ותשתיתיים לבניין גר צדק 
התוכנית לא כוללת אמצעי בקרה כדי לבדוק לאורך  כל פרויקט התמ"א האם -

 .1הקידוחים ועבודות התשתית וגם הבנייה פוגעת בבניין גר צדק 
שישמש כבסיס  1התוכנית לא הציגה תוכנית תיעוד למצבו של בניין גר צדק  -

על תשתית ויסודות בניין גר  7-ו 3,5גר צדק לבדיקת ההשפעה של העבודות ב
 .1צדק 

.התוכנית לא מציגה תוכנית למניעת פגיעה ו או השבתה של תשתיות בניין גר 2
במהלך העבודות, לרבות תשתית חשמל, ביוב, מים, תקשורת, גז  1צדק 

 ותאורה. 
 כל תוכנית לתאום העבודה באתר גר צדק 1.היזמים לא סיפקו לבניין גר צדק  3
 .1ע"מ לפגוע כמה שפחות באורח החיים של בניין גר צדק  7-ו 5, 3
.התוכנית לא כוללת אמצעים מספקים על מנת לפגוע כמה שפחות בסביבה 4

עצם הפיכת המתחם של הבניין )בניינים גר  -1התברואתית של בניין גר צדק 
ממוקמים באותו מתחם וגם יש להם שטחים משותפים( לאתר  7-, ו3,5צדק 

 1שנים פוגע קשות באיכות החיים של גר צדק  2-3ייה לטווח ארוך של בנ
)בעלי דירות ושוכרים( עלולים להצטרך לעבור למיקום אחר  1ודיירים בגר צדק 

לגור במהלך התוכנית(  בשל רעש, אבק, סיכונים לילדים ומפגעים אחרים כמו 
 בכל אתר בנייה בהיקפים גדולים.

ביצוע תמ"א בשטח  -ם את דירתם לשוכרים. המתנגדים ספציפית משכירי5
הקרוב פוגע ביכולת ההשכרה של הדירה וכך מונע מהמתנגדים השכרה של 

 הדירה. בכך נמנעת מהמתנגדים הכנסה שהינה קריטית למחייתם.
תוכנית תמ"א שאיננה פינוי בינוי למרות  7-ו 5, 3. היזם הציע לבניין גר צדק 6

לביצוע פינוי בינוי ולשדרג את כלל האזור.  שקיים פוטנציאל הרבה יותר גדול 
תוכנית פינוי בינוי לדעת רבים הינה יותר מתאימה לאזור הזה במיוחד 

של תוספת בניינה  1הינם ישנים מאוד וביצוע תמ"א  7-ו 1,3,5שהבניינים 
 וחיזוק פחות תורמת לשדרוג כלל המתחם.
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 נימוקים כתובת שם

מונע  7-ו 5 3גר צדק  . עצם ביצוע תוכנית תמ"א שאיננה פינוי בינוי בבניין7
ביצוע תוכנית פינוי בינוי בכך שמקטין את סיכוי מצית יזמים  1מבניין גר צדק 

שירצו לבצע תוכנית פינוי בינוי לבניין יחיד )לעומת כדאיות ביצוע לכלל 
 (.4בניינים מתוך  2-המתחם  או לפחות ל

. גטאס 2
 רינה

, תל אביב 8168ת.ד. 
 6108101יפו  -

 כנ"ל

ור . מנס3
 אמירה

, תל 3רחוב גר צדק 
 6815603יפו  -אביב 

 ביפו.  3. מרחוב גר צדק 026265330מנסור מחמוד ת.ז.  .1
 ביפו. 3מרחוב גר צדק   029214392מנסור אמירה  ת.ז.  .2
 ביפו 3מרחוב גר צדק  209224344מנסור מוסטפא ת.ז.  .3
 ביפו 3מנסור אמיר מרח' גר צדק  .4
עם  7בקומה  3זוג מתגוררים בכתובת גר צדק בני  1-2המתנגדים  .1

 (.3-4ילדיהם הבוגרים )להלן המתנגדים 
סובלת מאלרגיה חזקה מאבק, ביצוע העבודות המתוארות ימנע  2.המתנגדת 2

 להמשיך ולהתגורר בביתה שהינה קורת גגה היחיד. 2מהמתנגדת 
 
הלילה ועד הינם דייגים וכל עבודתם הינה בשעות  4ובנו המתנגד  1.המתנגד 3

הבוקר, כך שבשעות הבוקר שניהם חוזרים הביתה לישון עד שעות אחה"צ. 
ותשבש להם כל חייהם  4-ו 1ביצוע העבודה המתוארת בבניין תפגע במתנגדים 

ותמנע מהם זכות בסיסית שהינה האפשרות לישון ולנוח בביתם בשעות הבוקר 
 כתוצאה מהעבודות שיתבצעו שם והמטרדים.

 
נס הבית אינו מוכן להפסיד עבודתו ומקצועו היחיד אותו ירש מפר 1המתנגד 

 מאביו ז"ל בשל העבודות המתוארות.
הינו סטודנט ורב לימודיו  3. אם לא די בכל המתואר לעיל, המתנגד 4

מתקיימים מהבית באמצעות שיחת זום, העבודות שיבוצעו בבניין והרעשים 
 לימודיו.האפשרות להמשיך  3שיתלוו לכך, ימנעו מהמתנגד 

תוסיף  5. הרחבת הבניינים ובנייה בקו בניין אפס משותף עם הבניין גר צדק 5
לפגוע במתחם הקיים היום ובמחסור החניה בו יצטרכו להתמודד כמות כה 

גדולה של דיירים, כשמצד אחר כן דאגו לחניות לדיירים שיתווספו דירותיהם 
 על הבניין!!!  

בקשה מכילה הקלה הפוגעת באופן מהותי . מבדיקת הבקשה להיתר עולה כי ה6
 2-4ובאופן נגזר במתנגדים  2במתנגדת 

שיפצו לאחרונה ביתם בסכומים גבוהים מאוד וכל ביצוע  1-2. המתנגדים 7
שהשקיעו כל  1-2עבודה מהמפורטת בבקשה יגרום לנזק בביתם של המתנגדים 

 כספיהם בבית זה.
ת במתנגדים ובתנאים הבסיסיים . כמו כן, וכתוצאה מכך תיגרם פגיעה קריטי8

אותם אמור לקבל כל אדם באופן טבעי, אוורור הבית והחדרים, המטבח, 
 השירותים והסלון וחסימת האוויר והאור.

 . אשר על כן מבוקש לדחות את הבנייה האמורה.9

. מנסור 4
 מחמוד

, תל 3רחוב גר צדק 
 6815603יפו  -אביב 

 כנ"ל
 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

( 3וכן בעלי דירות המתגוררים בבניין הנדון )גר צדק  1התנגדויות על ידי בעלי דירות בבניין הגובל של גר צדק הוגשו 
 ולהלן עיקרי ההתנגדות:

 ומהווה סיכון. 1עלול לפגוע ביסודות של הבניין בגר צדק  .1

לרבות תשתיות קיימות בבניין   התוכנית הוגשה בצורה שאינו מאפשר לבחון אותו ואינו כולל פירוט של המצב הקיים .2
 ובמגרש והשינויים המוצעים בפרויקט.

המתחם הנדון עלול להפוך לאתר עבודה אחד גדול ומתמשך שיפגע באיכות החיים של הדיירים לרבות בדירות  .3
 המושכרות על ידי המתנגדים.

חיזוק ותוספת ועצם ביצוע הפרויקט  38א העדיפות הינו לביצוע פרויקט מסוג "פינוי בינוי" על פני פרויקט מסוג תמ" .4
 לבצע פרויקט מסוג "פינוי בינוי". 1כפי שמבוקש עלול לפגוע בסיכוים של הבניין בגר צדק 
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 עלול לגרום לפגיעה במתחם ולהגדלת המחסור בחנייה. 5עם גר צדק  3בנייה בקיר משותף של גר צדק  .5

 )הבניין הנדון(. 3של דירות המתנגדים בגר צדק  הבקשה כפי שמבוקש יגרום לפגיעה באור ובאוורור .6
 

 התייחסות להתנגדויות: 
, ממליץ לדחות את הטענה מכיוון שהבקשה 1לעניין הטענה שהבקשה עלולה לפגוע ביסודות של הבניין בגר צדק  .1

כן  כמו להיתר חתומה על ידי מהנדס שלד בעל רישיון הנושא באחריות לתכנון הקונסטרוקטיבי של הפרויקט
ובמסגרת האישור נקבע בין היתר תנאי  14/10/2021-הבקשה הומלצה על ידי תחנת קונסטרוקציה במכון הרישוי ב

להוצאת היתר שכולל הצגת אישור יועץ הנדסי חיצוני לעירייה במסגרת בקרה הנדסית שלב ב' בשלב בקרת התכן 
 לאחר החלטת הוועדה ולפני הוצאת היתר הבנייה.

שלא סומנו כל השינויים המבוקשים בתחום המגרש, ממליץ לדחות את הטענה שקיבל התייחסות לעניין הטענה  .2
 בתוכנית המתוקנת שהוגשה.

לעניין הטענה שהמתחם הנדון עלול להפוך לאתר בנייה אחד גדול ומתמשך שיפגע באיכות החיים של הדיירים,  .3
שהוועדה המקומית אינה מוסמכת לדון בו ובכל  ממליץ לדחות את הטענה מכיוון שמדובר בעיקר בטענה קניינית

מקרה טרם תחילת עבודות הביצוע בשטח יידרש ממבקש הבקשה להיתר להציג ולאשר מול מחלקת הפיקוח על 
 הבנייה תכנית לארגון אתר בנייה.

, ממליץ 1צדק  לעניין הטענה שאישור הפרויקט ייפגע בסיכויים לבצע פרויקט מסוג "פינוי בינוי" בבניין בכתבות גר .4
לחוק התכנון והבנייה  77-78לדחות את הטענה מכיוון שלא הוכרז על המתחם הנדון הגבלות בנייה מכוח סעיפים 

 3/5/7ולא ידוע בשלב זה על כוונה לקדם תכנית לפינוי בינוי במתחם הנדון והבקשות שהוגשו בכתובות גר צדק 
 תכנון העיר וזאת לאחר ביצוע תיאום תכנון. עיבוי ותוספת הומלצו על ידי צוות 38במסלול תמ"א 

יגרום לפגיעה במתחם ולהגדלת המחסור בחנייה, ממליץ  5וגר צדק  3לעניין הטענה שבנייה בקיר משותף בין גר צדק  .5
 שהבקשה כוללת סידור מיטבי של המרחבים המוגנים ושטח להרחבת הדירות הקיימותלדחות את הטענה מכיוון 

ידי צוות תכנון העיר, כמו כן הבקשה כוללת פתרון פיזי לחנייה והומלצה על ידי תחנת תנועה והבקשה הומלצה על 
 וחנייה במכון הרישוי.

לעניין הטענה שהשיניים המוצעים בדירות קיימות אינם מיטביים, ממליץ לדחות את טענה מכיוון שהבקשה תואמת  .6
ר מיטבי של המרחבים המוגנים ושטח להרחבת הדירות לתאום התכנון שבוצע מול צוות תכנון העיר וכוללת סידו

 .הקיימות
 

 
 
 

 (חוות דעת מהנדס הוועדה: )ע"י אברמוביץ ערן
 

קומות מעל קומת  6בבניין קיים למגורים בן  38פת בניה מכוח תמ"א לאשר את הבקשה לחיזוק, שינויים ותוס .1
 יחידות דיור. 37עמודים מפולשת וקומת מרתף עבור סך הכול 

 :הבאים לאשר את הפרסומים .2
קומות, כולל קומת קרקע מכוח  9.65הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא  7מעל  קומות 2.65הוספת  .א

 .38תמריצי תמ"א 
 .38יחידות דיור מכוח תמריצי תמ"א  2מילוי קומת עמודים מפולשת עבור תוספת  .ב
)בהסכמה( מעבר לקו הבניין הצדדי המותר ועד גבול המגרש  3בניית קיר משותף עם המגרש השכן בגר צדק  .ג

 .38מכוח תמריצי תמ"א 
 יחידות דיור. 37יין . סך הכול בבנ 38יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכוח תמ"א  4הוספת  .ד
 .38מ"ר בכל הקומות מכוח תמריצי תמ"א  25-הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב .ה
 .38מכוח תמריצי תמ"א  הבלטת עמודי חיזוק מדופן הבניין שיורדים לקומת הקרקע .ו

 
 לאשר את ההקלות הבאות: .3

עד גבול  7וגר צדק  5במגרש של גר צדק  3,5,7א. חפירת מרתף חניה משותף על ידי מתקן אוטומטי עבור גר צדק 
 מגרש עבור תכנון מיטבי.

 הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לחנייה. ב.
 .ג. פרגולה על הגג מקורות בטון משולבת עם קורות מתכת

על ידי מרתף נפרד במגרש הנדון עבור תכנון מיטבי  3,5,7גר צדק  חשמל עבור ד. הסדרת חדר לשנאים של חברת
 דיירים.ורווחת ה

לדחות את ההתנגדות שהוגשה מכיוון שאין פגיעה מהותית במתנגדים והוועדה מוסמכת לדון בנושאים קנייניים . 4
 בלבד, כמו כן חלק מהטענות בהתנגדויות קיבלו מענה בתכנית המתוקנת שהוגשה.
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 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 
 
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 הנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מ . 3
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 4
 תשלום אגרות והיטלים . 5
 

 תנאים בהיתר
 פירוק גדרות מעבר לגבולות המגרש בזמן ביצוע עבודות הבניה. . 1

 
 התחייבויות להוצאת היתר

חנייה, חדר המדרגות, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, מתן התחייבות לרישום : מרתף ה . 1
 כרכוש משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

תוספת, עושים סגירת קומת עמודים  38 בקשות של תמ"א 3-יחידות דיור חדשות באזור יפו. מדובר ב 39ערן אברמוביץ: 
לא משתתף בפרויקט,  1יהיה חניון תת קרקעי משותף. כעת גר צדק  7-ל 5מפולשת ובנייה חלקית על הגג.  בין גר צדק 

 בשל כך החניון לא ניתן לשימוש. 

ם תיאורטית ברגע שהם יחליטו להשתתף, האם יהיה שיתוף בחנייה? אם חופרים חניון, למה לא יכולי אסף הראל:
 לחתוך עוד קומה ולבטל את העליון העילי?

 בתיאוריה ניתן, אבל יזם לא יעשה פעולות בגלל שגר צדק חתום אצלו.  ערן אברמוביץ:
 אני מקווה שאם הוועדה תיתן את ההמלצה שלה, כדאי שגר צדק תיכנס גם היא.  אודי כרמלי:
 אבל העלויות שלו לחפור? אסף הראל:

יהיה מנוף להגיש בקשה להיתר, לבוא ולעשות משהו  4הבקשות, לבניין ה 3מצב זניח. אם נאשר את  זה ערן אברמוביץ:
 יותר איכותי למתחם.

.  במידה ותובא בפני הועדה בקשה 1להתחבר, שמרתפי חנייה יוכלו להכיל את מספר  1רצוי לאפשר למספר  אסף הראל:
חנייה כולל לכל המתחם המכיל ביטול החנייה העילית ויצירת  לפרויקט, הוועדה תבקש לראות פתרון 1להוספת גר צדק 

 .1שטח מגונן. הבנייה של החניון  כרגע תאפשר מהלך עתידי של צירופו של גר צדק 
 להוסיף את בקשתו של אסף הראל להחלטה. חוות דעת.  ליאור שפירא:

אם צריך אישור של אגרונום לעצים  להוסיף תנאים לתעודת גמר בגנים ונוף, אם צריך נטיעות ו/או איריס גלאי:
 לשימור.

 להוסיף את התנאים, חוות דעת.  ליאור שפירא:
 

 
 
 
 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 08/06/2022מתאריך  2-22-0010מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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קומות מעל קומת  6בבניין קיים למגורים בן  38אשר את הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספת בניה מכוח תמ"א ל .1
 יחידות דיור. 37עמודים מפולשת וקומת מרתף עבור סך הכול 

 :הבאים לאשר את הפרסומים.   2
ולל קומת קרקע מכוח קומות, כ 9.65הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא  7מעל  קומות 2.65הוספת  .א

 .38תמריצי תמ"א 
 .38יחידות דיור מכוח תמריצי תמ"א  2מילוי קומת עמודים מפולשת עבור תוספת  .ב
)בהסכמה( מעבר לקו הבניין הצדדי המותר ועד גבול המגרש  3בניית קיר משותף עם המגרש השכן בגר צדק  .ג

 .38מכוח תמריצי תמ"א 
 יחידות דיור. 37. סך הכול בבניין  38שנוספה מכוח תמ"א  יחידות דיור בכל קומה 4הוספת  .ד
 .38מ"ר בכל הקומות מכוח תמריצי תמ"א  25-הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב .ה
 .38מכוח תמריצי תמ"א  הבלטת עמודי חיזוק מדופן הבניין שיורדים לקומת הקרקע .ו

 לאשר את ההקלות הבאות: .3
עד גבול  7וגר צדק  5במגרש של גר צדק  3,5,7י מתקן אוטומטי עבור גר צדק א. חפירת מרתף חניה משותף על יד

 מגרש עבור תכנון מיטבי.
 הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לחנייה. ב.

 .ג. פרגולה על הגג מקורות בטון משולבת עם קורות מתכת
ש הנדון עבור תכנון מיטבי על ידי מרתף נפרד במגר 3,5,7ד. הסדרת חדר לשנאים של חברת חשמל עבור גר צדק 

 ורווחת הדיירים.
לדחות את ההתנגדות שהוגשה מכיוון שאין פגיעה מהותית במתנגדים והוועדה מוסמכת לדון בנושאים קנייניים .    4

 יבלו מענה בתכנית המתוקנת שהוגשהבלבד, כמו כן חלק מהטענות בהתנגדויות ק
 לפרויקט, הוועדה תבקש לראות פתרון חנייה כולל לכל      1ר צדק .     במידה ותובא בפני הוועדה בקשה להוספת ג5

 המתחם המכיל ביטול החנייה העילית ויצירת שטח מגונן. הבנייה של החניון  כרגע תאפשר מהלך עתידי של          
 .1צירופו של גר צדק        

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

 
 מתן היתרתנאים ל

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
 רכו שינויים מרחבייםנע

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 3
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 4
 תשלום אגרות והיטלים . 5
 

 תנאים בהיתר
 ניה.פירוק גדרות מעבר לגבולות המגרש בזמן ביצוע עבודות הב . 1

 
 התחייבויות להוצאת היתר

מתן התחייבות לרישום : מרתף החנייה, חדר המדרגות, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם,  . 1
 כרכוש משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.

 
 קש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבהערה: 

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

 
 
 
 



  84בניין:  עמוד:  תיק רישוי כללי
 

 

 38הטמעת דרישות חוק התחדשות עירונית בתהליך רישוי תמ"א 

 כל העירמיקום: 

 

 

 דונם 54,000 שטח:

 אגף רישוי ופיקוח על הבניהמתכנן: 

 מית תל אביב יפוועדה מקויזם: 

, הנוגעת בהיבט החברתי: תוספת תצהיר לתיק המידע לחתימה 38עדכון למדיניות עירונית לתמ"א  מטרת המסמך:

עבור יזמים, המעיד על עמידה בדרישות החקיקה המגדירה את חובות המארגן/ יזם בתהליך התקשרות קניינית עם בעלי 

 . 38נכסים בפרויקטים מתוקף תמ"א 

 רקע:

מוגדרות כיום  38יהם של מארגן/ יזם בהליך התקשרות קניינית עם בעלי נכסים בפרויקטים מתוקף תמ"א חובות

 במסגרת שני חוקים )פירוט בנספח א'(:

 2017 -חוק התחדשות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(, תשע"ז -

 2008 -חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תשס"ח -

ן, להבטיח את זכויותיהם של בעלי הנכסים מטרת החוקים היא בין היתר להבטיח הליך התקשרות שקוף, מוסרי והוג

ולמנוע סיכול של עסקאות אלו. 'חוק התחדשות עירונית' המוכר גם כ'חוק המארגנים', חוקק לאחר שנים של חוסר 

הסדרה בתחום על מנת לאזן את יחסי הכוחות ולמנוע ניצול של רבים מבעלי הנכסים אשר לא מחזיקים בידע מקצועי 

 גים ע"י עו"ד, אינם דוברי השפה או אינם כשירים לבצע התקשרות. ולעתים אף אינם מיוצ

על אף החקיקה הקיימת, ישנם עדיין מקרים בהם מארגנים/ יזמים לא פועלים לפי הגדרות החוק והתושבים חסרי ידע 

ת מצגי ו/או יכולת להתלונן כנגדם. אנחנו עדים לפניות תושבים רבות המעלות הפעלת לחץ לא סביר מצד יזמים, הצג

 שווא, ניגודי עניינים, איומים, ניצול קושי שפתי או מנטלי של תושבים ועוד. 

בעוד ובהליך קידום תב"ע לפינוי בינוי בעיר, הסוגיות הללו נבדקות ומקבלות מענה מסוים בעת עריכת נספחים 

החוק. אנו מציעים כי בשלב לא כולל כיום בדיקה של עמידה בהנחיות  38חברתיים, תהליך קידום, אישור וביצוע תמ"א 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_590.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_901.htm
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זה, גם אם במהלך תהליך הרישוי לא תיבדק עמידה בהנחיות החוק, כן תינתן התייחסות לנושא באופן של הגשת תצהיר 

 שיעמוד לידיעת הועדה בעת הדיון ובעת הדיון בהתנגדויות.

 הצעה לדיון:

המלצה למבקשי , באמצעות 38"א שמירה על זכויות התושבים, תקינות ושקיפות תהליכי התקשרות במסגרת תמ

 . )נספח ב'(ההיתרים לחתום על תצהיר עמידה בהנחיות החוק כחלק מהמדיניות המפורטת בתיק המידע 

, אך תשוקף לידיעתה של הוועדה בעת האישור. מהלך זה מייצר לא תהווה תנאי לקליטת בקשהחתימה על התצהיר 

דיעת היזמים, הגורמים העירוניים, הוועדה ובמידה מסוימת גם שקיפות ומהווה שומר סף, אשר לכל הפחות מביא לי

בעלי הנכסים, את דברי החוק ומשמעותיו. עצם הבקשה לחתום על תצהיר, גם אם אינה מחייבת, מייצרת גורם הרתעה 

ת ואף עשויה למנוע דיוני סרק ככל שיסתבר שהיזם הביא הסכמות "ריקות מתוכן", באופן שאין באמת היתכנות קנייני

 לפרויקט. 

כאמור, אנו סבורים שעצם הבקשה לחתום על תצהיר מסוג זה, תסייע לעודד התנהלות תקינה של מארגנים ו/או יזמים 

, תפחית הפעלת לחץ בלתי סביר על בעלי נכסים, תקדם מעורבות, שקיפות 38מול בעלי נכסים בתהליך קידום תמ"א 

הוגנת ושקופה בתחילת הדרך, תייצר תהליכי תכנון מהירים  והבנה של הדיירים. יתרה מזאת,  לדעתנו התנהלות

וישימים יותר על ידי הפחתת התנגדויות בשלבים המתקדמים של הפרויקט ובכך תביא להאצת תהליכי ההתחדשות 

 בעיר. 

 במסגרת דיון זה אנו מבקשים את אישור הוועדה להחלת התצהיר מיום ההחלטה.
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 :38עים לתהליך הקנייני בתמ"א עיקרי סעיפי החוק הנוג -נספח א'

 2017 -חוק התחדשות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(, תשע"ז .1

. מארגן הוא אדם הפועל לארגון בעלי דירות כשלב 38בינוי ותמ"א -החוק מסדיר את פעילותם של מארגני עסקאות פינוי

ירונית עם יזם בהמשך )"עסקה ראשון )באמצעות "הסכם לארגון עסקה"( לקראת חתימה על עסקת התחדשות ע

מלאה"(. החוק נועד למנוע התנהלות בלתי מקצועית של מארגנים, הכוללת כבילת בעלי דירות לפרק זמן בלתי מוגבל על 

בסיס מצגים לא מדויקים או הבטחה לתמורות גבוהות ולא סבירות, ללא בדיקה או גיבוי מקצועי, או סחר בחתימות של 

 כספי מופרז. בעלי דירות תמורת תגמול

 עיקרי החוק הנוגעים לחובות המארגן:

 קובע את צורתם ותוכנם. -מייצר הבחנה בין "הסכם לארגון עסקה" ובין "עסקה מלאה" -

 מבעלי הדירות. 20%ההסכם לערבית, רוסית או אמהרית לדרישת לפחות  חובת תרגום -

גם את אופן עריכת הכנס ותוכנו ואחוז  לפני חתימה. החוק מגדיר חובת קיום כינוס ומסירת מסמכי עסקה -

 השתתפות.

חובה לפעול בהגינות וזהירות, חובת גילוי נאות, חובת שמירת סודיות, חובת גילוי חובות לגבי אופן ההתנהלות:  -

 ניגוד עניינים.

 לפי לוחות זמנים ומטלות הקבועים מראש. פקיעת תוקף הסכם ארגון -

 על הסכמים שנחתמו טרם חקיקתו.של החוק גם  תחולה רטרואקטיבית  -

 בטענות כנגד מארגן וכן לבקש אישור בדבר פקיעת הסכם ארגון. אפשרות לפנות לממונה על פניות דיירים -

 

 2008 -חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תשס"ח .2

( ובין היתר 38ני רעידות אדמה )תמ"א החוק קובע את הכללים לפעולה לפי תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפ

 מגדיר את חובות היזם טרם החתמה על עסקה מלאה.

 עיקרי החוק הנוגעים לחובות היזם:

על היזם לקיים כינוס או להשתתף בכינוס עם בעלי הדירות  -חובת קיום כינוס ומסירת מסמך עיקרי עסקה -

קה ראשונה. כמו כן, נדרש היזם למסור הודעה ולמסור לכל אחד מהם מסמך עיקרי הצעה לפני חתימה על עס

  .לכל בעלי הדירות על מועד חתימת עסקה ראשונה בבית המשותף

במקרים בהם נחתמה עסקת  -ביטול עסקה על ידי דיירים בשל הפרת חובת כינוס ומתן מסמך עיקרי עסקה -

 40%וד לא חתמו על העסקאות לפני שנערך כינוס של בעלי הדירות או לפני שנמסר מסמך עיקרי הצעה, וכל ע

 .מבעלי הדירות בבית המשותף, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על ביטול העסקה

החוק מחייב כי הסכמת בעל  -חובת אימות של הסכמת בעל דירה לעבודות ברכוש המשותף על ידי עורך דין -

על ידי עורך דין. זאת, על מנת  דירה לביצוע עבודות ברכוש המשותף לפי תכנית החיזוק תיעשה בכתב ותאומת

 .להבטיח כי הוא מודע למשמעות הסכמתו
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על היזם למסור לבעל הדירה שעמו נחתמה העסקה את מסמכי העסקה או העתק  -חובת מסירת העתק עסקה -

  .נאמן למקור שלהם
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פרויקטים מתוקף הצהרת מבקש ההיתר/ נציג מבקש ההיתר לגבי תהליך ההתקשרות מול בעלי נכסים ב -נספח ב'

  38תמ"א 

אני הח"מ, __________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, מבקש ההיתר/ נציג מבקש ההיתר 

"מבקש ההיתר"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, מצהיר/ה בזאת  -בבקשה מספר _________)להלן

 כדלקמן:

 ות עם בעלי הנכסים כפי שמפורט בחקיקה הנ"ל:ביצעתי ו/או וידאתי כי בוצע הליך התקשר .1

 2017 -חוק התחדשות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(, תשע"ז

 2008 -חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תשס"ח

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

 

 חתימה: __________

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

הח"מ, ____________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/ גב' _______________, אני 

המוכר/ת לי אישית שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, 

 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם עליה בפני.

         ______________                 ____________                      _______________ 

 שם                                         חתימה וחותמת                                      תאריך              
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 תיאור דיון:
 

אנחנו מביאים הצעה לאשר במהלך במהלך שיפור ההנגשה והשקיפות של תהליכים בעירייה,  מאיר אלואיל:
, לצרף תצהיר שיוגש על ידי המבקשים שהם קיימו הוראות 38קידום פרויקטים של התחדשות עירונית, תמ"א 

חוק שהם לא בתכנון ובנייה אבל בחוקים משיקים בתחום הבנייה שנועדו לשמור על הזכויות המוחלשים, זאת 
זי התכנון והבנייה ובזכויות שלהם ולכן ההצעה שלנו אומרת אנשים שהם הדיוטות שהם לא בקיאים בר

שבתצהיר זה, המבקש יצהיר שהוא קיים את אותם נהלים. התצהיר הזה לא יהווה חסם לפתיחת הבקשה, זאת 
אומרת הוא יוכל לבחור שלא להגיש אותו, אנחנו נשקף בדרפט האם התצהיר הוגש או לא הוגש. כך  נשקף 

התצהיר בזמן שהוא קידם היתר להתחדשות עירונית. כיוון שאנחנו לא יכולים לוועדה האם בוצע הנוהל לפי 
לדרוש את זה כחובה כי זה לא אחד מהמסמכים שנקבעו לפי התקנות כתנאי הסף להגשת בקשה, זאת המלצה. 

כך נוכל להבטיח את הזכויות של  הדיירים עם היזם, למשל שהוא קיים כינוס והסביר להם את כל התהליך, 
הסביר על נושא ההתנהלות, פקיעת תוקף ההסכם. אנחנו מקווים שהגשת תצהיר תעודד ללכת לכיוון  שהוא

הזה, כי כולם יראו האם זה בוצע או לא בוצע. אני רק אעיר הערה אחת, כשדנו בנושא הזה התלבטנו עם 
תו הגשת תצהיר, השירות המשפטי, האם זה מחזיר אלינו גם את החובה לוודא שבוצעו אותן פעולות מעבר לאו

 אנחנו לא בודקים אם ההצהרה הוגשה. לא מצאנו שאנחנו צריכים להיות צד בזה. 
 כל הכבוד לכם, וחבל לנו שאתם לא יכולים לעשות את זה כחובה. ליאור שפירא:

כיוון שהמחוקק לא מצא לנכון לדרוש שההליכים האלה, שהם הליכים קניינים, יהיו חלק הראלה אברהם אוזן: 
ך התכנוני, המטרה פה היא לתת שירות לציבור. הבקשות שיוגשו בפניה ויצויין שלא הוגש תצהיר, פרט מההלי

שהתצהיר הזה ישוקף בתוך הבקשה, אין לנו מה לעשות, אין אנחנו יכולים לדרוש את זה, אלא אם כן, החוק 
 ישתנה.

ן שאני רואה את זה פעם ראשונה. נראה לי שיש מחזיק תיק התחדשות עירונית, נראה לי לא תקירועי אלקבץ: 
 אני חושב שזה מבורך, אך הדבר הזה לא תקין, זה לא בסדר בעיני.

 הנושא הוצא מסדר היום. אודי כרמלי: 
 

 :16.3.2022 החלטת ועדת המשנה מיום
 

 .לדוןלשוב ו
 

 ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 :8.6.2022תיאור דיון מיום 
 

לצרף תצהיר לתיק המידע היבט החברתי, הנוגעת ב 38יות העירונית לתמ"א מבקשים לעדכן את מדינ מאיר אלואיל:
התצהיר יהיה רשות ולא התחדשות עירונית. שמפורטות בחוק היזם או המבקר יחתום עליו ויעמוד בדרישות החוק ש

, תרגום נסיםר תהליך יותר הוגן לגבי קיום כזה יוצ .כמה מהחובות שלוא קיים הוא יעיד על פי תקציר שהוחובה, 
 שמירה על זכויות של הדיירים או בעלי הקרקע. החומר ו

 למה זה לא חובה?  מלי פולישוק:
ם. עם זאת יבנייה ולכן אנחנו לא מחייבהתכנון והאנחנו לא יכולים להכיל דרישות שלא קבועות בחוק מאיר אלואיל: 

 קיים את החובות שהחוק מטיל.את התצהיר ולהיזמים יבחרו למלא וישוקף בדרפט, כל כל סבורים שכ אנחנו
 

 :8.6.2022החלטת ועדת המשנה מיום 
 

 38הטמעת דרישות חוק התחדשות עירונית בתהליך רישוי תמ"א הוועדה מאשרת את 

 
 התקבלה פה אחד. ההחלטה

 
 
 
 
 


