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 09:23שעה:  06/07/2022תאריך:  2-22-0012ישיבה: 
 יפו –ב תל אבי 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:27הישיבה נפתחה בשעה: 

יו"ר הוועדה המקומית, מאיה נורי, אופירה יוחנן וולק, אלחנן -עו"ד דורון ספירבנוכחות החברים: 
 זבולון, רועי אלקבץ

 
 באמצעות חיבור מרחוק גם הדיון התקיים

 

 22/06/2022ך מתארי 2-22-0011מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 1 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  13למדן יצחק  2124-011 21-1765 1
 5 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 20הגולן  0914-020 22-0477 2
 8 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 3יד איזמוז'יק לאה ודו 2318-003 22-0617 3
 10 בניה חדשה/מרתפים 10בן הלל מרדכי  2010-010 22-0252 4
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  6בראלי  2135-006 22-0263 5

 קרקע(
12 

תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  10זרובבל יעקב  2128-010 22-0555 6
 קרקע(

17 

 20 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 75גור )מוטה( מרדכי  0956-075 22-0635 7
 23 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 37מוהליבר  0132-037 22-0285 8
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  35מוהליבר  0132-035 22-0286 9

 קרקע(
25 

 27 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  19סירה כ"ג יורדי ה 0205-019 22-0265 10
 31 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  21כ"ג יורדי הסירה  0205-021 22-0266 11
שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  3רמברנדט  0541-003 22-0248 12

 פרטי או בניין עם ערוב שימושים
35 

 38 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  20ל הכרמ 0009-020 22-0177 13
 41 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 44החשמונאים  0069-044 21-1721 14
שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  120ז'בוטינסקי  0194-120 22-0032 15

 פרטי או בניין עם ערוב שימושים
45 

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  18ידלסון א 0109-018 22-0280 16
 פרטי או בניין עם ערוב שימושים

48 

 51 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  9מרכז בעלי מלאכה  0019-009 22-0305 17
 54 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  7מרכז בעלי מלאכה  0019-007 22-0306 18
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  26צוקרמן אנטק יצחק  4148-016 22-0354 19

 קרקע(
57 

 59 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  49מחרוזת  3770-049 21-1723 20
ציבורי/בניה חדשה עירונית )בתי ספר/גני  24אלקחי מרדכי  2196-024 22-0649 21

 ילדים/מועדון(
62 

  מעון יום בדירת מגורים 11ר )מוטה( מרדכי גו 0956-011   22
 



 

 

 י"ח תמוז תשפ"ב
 2022יולי  17

 פרוטוקול

 09:23שעה:  06/07/2022תאריך:  2-22-0012ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 –ב תל אבי 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו
 

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

 המשנה לתכנון ובניה
לא השתתף בדיון במחרוזת 

49 
מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 

 יו"ר מועצת העיר
החל מהבקשה במוהליבר 

. עד מוהליבר ע"י מ"מ 37
 רימיה נו

  חבר מועצה רועי אלקבץ 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

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

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  המשנה לראש העירייה גל שרעבי 
  סגנית ראש העיריה 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 
  מ"מ נציג שר הפנים אדר' עמית גולדשטיין 
  כות הסביבהנציגת השר לאי 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 מלול אדר' בתיה 
  נציג רשות העתיקות דייגו ברקן 
    

 ע"י מ"מ הלל הלמן מהנדס העיר/מזכיר הועדה אדר' אודי כרמלי נכחו ה"ה:
    

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



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

 1עמ'   21-1765  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 8לאה גולדברג  13ן יצחק למד

 
 

 1066חלקה:    6625 גוש:  21-1765 בקשה מספר: 
 'נאות אפקה ב שכונה: 29/12/2021 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 2124-011 תיק בניין:
 מ"ר 1000 שטח: 201901677 בקשת מידע:

   31/10/2019 תא' מסירת מידע:

 
 רויה הספקת מים באר יעקב בע"מ בקש הבקשה:מ

 5120004, בני ברק  2לח"י 
 

 וימר רמי עורך הבקשה:
 6971917יפו  -א, תל אביב 22ולנברג ראול 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1038.63(: , שטח הריסה )מ"ר5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, 
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: חדרי אופניים ועגלות, מחסנים דירתיים, חדר ועד הבית., 
 

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

 , 1-על הגג: אחר: דירת גג לפי תכנית ג
 

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

 התנגדויות:
 של המתנגדים נימוקיםעיקרי ה שם וכתובת

אגולסקי אריה  .1
רואי דוד רחוב אל

, הרצליה 32
4600796 

רחוב בטאט אור  .2
, תל 2השלושה 

יפו  -אביב 
6706054 

רחוב לאה דיירי 
, תל 10גולדברג 

יפו  -אביב 
6941210: 

 בושי רבקה .3
בן אהרן יצחק  .4

 בנוזיו 
 גוטרמן יעקב .5

 ג'מאל שרילין   .6
דרנגר שלומית  .7

 יצחק פניה 
יצחקי טליה כהן  .8

 בלהה 
  מריםלוין  .9

, הבניין הגובל מצפון מערב לבניין הנדון , מתנגדים  10אנו דיירי לאה גולדברג  .1
להקלות המבוקשות שכן הם יהוו פגיעה קשה בזכויות ובאיכות החיים של דיירי 

 הבניין שלנו .

 מבקשים שיזמנו אותנו לדיון בהתנגדויות. .2

ת"א , בעלת דירה במגרש גובל , מתנגדת למיקום   44ן , רחוב רש"י אני מיכל כה .3
 ותכנון הרמפה.

 



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

 2עמ'   21-1765  

 

 של המתנגדים נימוקיםעיקרי ה שם וכתובת

לוסטיג אביב  .10
 מגדה טל 

מירון עמיאל  .11
 סולן מלכה 

 סליטרניק רחל  .12
 פילוסוף משה  .13

 צוקרמן יוסף  .14
 קינברג מיכה .15

 קלאוזנר רבי  .16

 רחוב אוסטריד   .17
 קלוגמן סוניה .18

 רום צפרא   .19
 רייטן לילי שביב .20

 פרוינד כרמית   .21

 שדה יעל  .22

רחוב כל כהן מי .23
א, תל 44רש"י 
יפו  -אביב 

6326552 
 

 
 

 התייחסות להתנגדויות: 
בשכונה ובהתאם להנחיות מרחביות ומדיניות הועדה בשכונה. בפועל  38הבקשה הוגשה בהתאם למדיניות תמ"א 

ים משותפים לרווחת הדיירים, והקלה נוספת הקלות, הקלה עבור הגבהת קומת העמודים לצורך הקמת שטח 2הומלצו 
עבור הבלטת מרפסות. הקלות אלו אינן פוגעות בשום צורה המתנגדים ואינם משפיעים בשום דרך על המגרש המתנגד, 

הנ"ל תורם לעיצוב הבניין ונמצא שיש הצדקה תכנונית לאשר את ההקלות המבוקשות. לנושא מיקום הרמפה, לא נמצא 
וגע במתנגדת, מיקום הרמפה תואם תיאום תכנון ואת תיק המידע והוא נבחן לעומק בהתאם כי המיקום המוצע פ

בהתאם לנ"ל מומלץ לדחות ענת המתנגדת בנושא מיקום הרמפה. לבקשות מגבילות ברחוב ועל כן לא ניתן לקבל את ט
 את ההתנגדויות .

 
 
 
 

 
 ני(חוות דעת מהנדס הועדה לאחר דיון בהתנגדויות: )ע"י אדר' אלון טל חנ

 לדחות את ההתנגדויות , שכן  : .1
היא תואמת את מדיניות  –ההקלות שהתבקשו אינם פוגעות בשום צורה במתנגדים, לעניין רמפת כניסה לחנייה -

העיר וההנחיות מרחביות, עברה תיאום ואושרה על ידי מחלקת התנועה. התבקשה עמדת המתנה בתוך המגרש 
 ימת המדרכה. במטרה למנוע פגיעה בהולכי הרגל וחס

, תואם את סל הזכויות המותר בהתאם למדיניות הוועדה בשכונת 38לעניין היקף הזכויות שהתבקש מכח תמ"א  -
"נאות אפקה" ויתרה מכך לא התבקשו מלוא הזכויות ביחס ליחידות הדיור המותרות מכח המדיניות. יש לציין, כי 

 ניות. יחידות דיור קטנות בהתאם למסמך המדי 5הבקשה כוללת 

 
יח"ד(,  7ת גג חלקית מעל קומת עמודים מפולשת )ומוקקומות  3 הריסה של בניין קיים בן.לאשר את הבקשה עבור 2

 יח"ד. 19קומות מרתף עבור  2-קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע ו 6בן  38והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ' . 3.13המותרים ל מ'  2.30הגבהת קומת העמודים מ - 
 

הקדמי לרחוב למדן מקו בניין  27%מ' המהווים כ  1.95הבלטת המרפסות לחזית קדמית לרחוב למדן עד - 
 מ'. 5.00של 

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

 
 



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

 3עמ'   21-1765  

 

 
 
 

 תנאים למתן היתר
וד העורף, המשרד להגנת הסביבה,( אם נדרש לפי אישור הגורמים הנדרשים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיק . 1

 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
 ות והיטלים;תשלום אגר . 4
 מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני חניה הנ"ל באישורה של היועצת המשפטית למנהל הנדסה. . 5
 

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

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

 ₪. 44,747תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 תנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה.עמידה ב . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 1
ה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהר . 2

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

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

 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  9לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע  . 3
על בעל ההיתר להגיש  -)אסורה חניה בתוך השטח המסומן( ע"י רשות תמרור באגף התנועה  820אישור תמרור  . 4

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

 הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 1: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד(,  7ת גג חלקית מעל קומת עמודים מפולשת )ומוקקומות  3 הריסה של בניין קיים בןלאשר את הבקשה עבור  .1

 יח"ד. 19קומות מרתף עבור  2-קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע ו 6בן  38והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ' . 3.13מ' המותרים ל  2.30 הגבהת קומת העמודים מ- 
 

הקדמי לרחוב למדן מקו בניין  27%מ' המהווים כ  1.95הבלטת המרפסות לחזית קדמית לרחוב למדן עד - 
 מ'. 5.00של 

 
 ההקלות שהתבקשו אינם פוגעות בשום צורה במתנגדים, לעניין רמפת כניסה.    לדחות את ההתנגדויות שכן 2

    את מדיניות העיר וההנחיות מרחביות, עברה תיאום ואושרה על ידי מחלקת התנועה.  היא תואמת –לחנייה        
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 התבקשה עמדת המתנה בתוך המגרש במטרה למנוע פגיעה בהולכי הרגל וחסימת המדרכה.        
       כונת , תואם את סל הזכויות המותר בהתאם למדיניות הוועדה בש38לעניין היקף הזכויות שהתבקש מכח תמ"א        
 "נאות אפקה" ויתרה מכך לא התבקשו מלוא הזכויות ביחס ליחידות הדיור המותרות מכח המדיניות. יש לציין, כי        
 יחידות דיור קטנות בהתאם למסמך המדיניות.  5הבקשה כוללת        

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

 
 תנאים למתן היתר

אישור הגורמים הנדרשים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה,( אם נדרש לפי  . 1
 דין;

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

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

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

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

 ₪. 44,747מיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים ה . 3
 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה. . 4
 

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

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבאתר העירוני בקישור: ההליך המפורט 
 תנאים לתעודת גמר

 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

 ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  9קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
על בעל ההיתר להגיש  -)אסורה חניה בתוך השטח המסומן( ע"י רשות תמרור באגף התנועה  820אישור תמרור  . 4

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

 הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.
 

 מבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולהערה: 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
 10טובים עמנואל  20לן הגו

 
 

 463חלקה:    6638 גוש:  22-0477 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 24/03/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0914-020 תיק בניין:
 מ"ר 728 שטח: 202002107 בקשת מידע:

   13/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 ארדה אורי :מבקש הבקשה

 6912525יפו  -, תל אביב  25בן יוסף שלמה 
 

 גבעתי רונן עורך הבקשה:
 63324יפו  -, תל אביב  23עלומים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 115.72, שטח הריסה )מ"ר(: 2מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 חד בלבד, מחסן, חדרי עזר, אחר: ממ"ד, במרתפים: מרתף א
 

 , 1בקומת הקרקע: כמות חדרי שירותים: 
 

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

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

 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 2ת מקומות חניה: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: בריכה, כמו
 
 
 

, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות 7X2.5, גודל: 28.00בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חצר צידית, נפח )מ"ק(: 
 הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 
 
 

 תוכנית תואמת את המצב בשטח. המבוקש טרם נהרס )בניין, מחסן וגדרות קיימים(, טרם בנוי.
 

 (אדר' אלון טל חננינדס הועדה: )ע"י חוות דעת מה
 

קומות  2והקמת בניין חדש בן  עבור יח"ד אחת  במחצית הצפונית של המגרש להריסת בניין קייםלאשר את הבקשה 
עם  עם חדר יציאה בגג  מעל קומת מרתף עם מעלית המשרתת את כל הקומות, עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף(

 .כלי רכב זה לצד זה 2די ומוסך חניה עבור בריכה לא מקורה במרווח צי
  

 ולל ההקלות הבאות:כ
 מ"ר. 21.84שטח המגרש השווה ל מ 6%יחסית בשיעור של הקלה תוספת   .1

הקמת מדרגות חיצוניות  במרווח צידי צפוני עבור כניסה נפרדת למרתף אשר אינו משמש משרד   .2
 למקצוע חופשי.

 10מ' ו  1.50מ"ר במקום  14.63מ' ושטח של  2.00די דרומי ברוחב של במרווח צי מונמכתהקמת חצר   .3
 מ"ר המותרים .

 ממ"ד במרתף. על חשבוןהמותרים  20%מ"ר מעבר ל  12הגדלת תכסית המרתף ב   .4

מ' במקום  3.60מ' ובניה בקו בניין של  0.40השווים ל  10%הקלה בקו בניין צידי צפוני בשיעור של   .5
 רים.מ' המות 4.00
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 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
שור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אי . 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
 ה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקש . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
מ', רוחב מטר עומק מטר, לפי פרט עיריית תל אביב  2רך בבית גידול באו 10יש לטעת עץ חדש במדרכה בגודל  . 2

 ובליווי אגרונום מטעם הפרוייקט, יש לפנות למדור עצים באגף שפ"ע לצורך שתילת העץ.
 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.
 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.
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול  . 5

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

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

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 שיועד להעתקה לשטח ציבורי 13הגשת אישור אגף שפ"ע לקליטת עץ מספר  . 3

 
 תנאים לתעודת גמר

 מכון הרישוי לפתרון המיגוןאישור  . 1
 הריסת גדר רשת הפולשת לשכן. . 2
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

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

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות  2במחצית הצפונית של המגרש עבור יח"ד אחת  והקמת בניין חדש בן  שה להריסת בניין קייםלאשר את הבק

עם חדר יציאה בגג  מעל קומת מרתף עם מעלית המשרתת את כל הקומות, עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף( עם 
 כלי רכב זה לצד זה. 2בריכה לא מקורה במרווח צידי ומוסך חניה עבור 

  
 ההקלות הבאות:כולל 
 מ"ר. 21.84משטח המגרש השווה ל  6%תוספת הקלה יחסית בשיעור של   .1

הקמת מדרגות חיצוניות  במרווח צידי צפוני עבור כניסה נפרדת למרתף אשר אינו משמש משרד   .2
 למקצוע חופשי.
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 10מ' ו  1.50ום מ"ר במק 14.63מ' ושטח של  2.00הקמת חצר מונמכת במרווח צידי דרומי ברוחב של   .3
 מ"ר המותרים .

 המותרים על חשבון ממ"ד במרתף. 20%מ"ר מעבר ל  12הגדלת תכסית המרתף ב   .4

מ' במקום  3.60מ' ובניה בקו בניין של  0.40השווים ל  10%הקלה בקו בניין צידי צפוני בשיעור של   .5
 מ' המותרים. 4.00

 
 :כל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף ל

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

 תנאים בהיתר
 ודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתע . 1
מ', רוחב מטר עומק מטר, לפי פרט עיריית תל אביב  2בבית גידול באורך  10יש לטעת עץ חדש במדרכה בגודל  . 2

 ובליווי אגרונום מטעם הפרוייקט, יש לפנות למדור עצים באגף שפ"ע לצורך שתילת העץ.
 לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים   . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 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.
יקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול העצים המיועדים להעתקה יועתקו למ . 5

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

 תנאים להתחלת עבודות
הצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ה . 1

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 שיועד להעתקה לשטח ציבורי 13שפ"ע לקליטת עץ מספר  הגשת אישור אגף . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 הריסת גדר רשת הפולשת לשכן. . 2
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3מוז'יק לאה ודויד איז

 
 

 595חלקה:    6624 גוש:  22-0617 בקשה מספר: 
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 24/04/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 2318-003 תיק בניין:
 מ"ר 173.5 שטח: 202002017 בקשת מידע:

   07/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 עג'מי סנדי בקש הבקשה:מ

 5257209, רמת גן  13העמל 
 עג'מי מירב 

 5257209, רמת גן  13העמל 
 

 קונס ליאון עורך הבקשה:
 4720924, רמת השרון  61אוסישקין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 , 1, כמות יח"ד מבוקשות: 3מות מגורים: בקומות: כמות קו
 

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

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

 ו העתקה של צובר קיים, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, א240.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

 (טל חנניאלון חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

, מעל מרתף, גג רעפים קומות עם ניצול חלל 2מגרש בן הל ש המערביתבמחצית בניין חדש הקמת לאשר את הבקשה ל
על ידי גג  , כאשר אחד מהם מקורה(בזה אחרי זה)ה ימקומות חני 2 )קוטג' בקיר משותף( עם יחידת דיור אחתעבור 

 בטון ושני על ידי פרגולה.
 

 כולל ההקלות הבאות:
 המותרים.מ'  3.50מקו בניין המותר של  (מ' 0.35 ) 10% בניה בחריגה של 

 
 
 
 

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

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 .       תשלום אגרות והיטלים4

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

 



 9עמ' 
20-02017      22-0617     2318-003   

 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 

הבקשהולמבקש דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות הערה: 
 
 
 
 
 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם ניצול חלל גג רעפים, מעל מרתף,  2את הבקשה להקמת בניין חדש במחצית המערבית של המגרש בן לאשר 

מקומות חנייה )בזה אחרי זה(, כאשר אחד מהם מקורה על ידי גג  2עבור יחידת דיור אחת )קוטג' בקיר משותף( עם 
 בטון ושני על ידי פרגולה.

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ' המותרים. 3.50מ'( מקו בניין המותר של  0.35)  10%בניה בחריגה של  
 

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

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

 לפי דין הבריאות( אם נדרש
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 והיטלים4

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

 
 נאים לתעודת גמרת
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהה: הער
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 10הלל מרדכי בן 

 
 

 6חלקה:    6771 גוש:  22-0252 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 14/02/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/מרתפים סיווג: 2010-010 תיק בניין:
 מ"ר 937 שטח: 202100445 בקשת מידע:

   25/04/2021 תא' מסירת מידע:

 
 הגולדמן פרטוק ענת סימ מבקש הבקשה:

 6264320יפו  -, תל אביב  20יהושע בן נון 
 פרטוק טיראן מכלוף 

 6264320יפו  -, תל אביב  20יהושע בן נון 
 

 וינברג עדי עורך הבקשה:
 6436305יפו  -ב, תל אביב 17מאנה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, חדרי עזר, 
 

 , 1קע: אחר: מגורים, מטבח, כמות חדרי שירותים: בקומת הקר
 

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

 על הגג: קולטי שמש, אחר: עליית גג, 
 

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

 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 שכן:לאשר את הבקשה לא 
 . מ"ר 30-שטח קומת המרתף חורג מהתכסית המותרת ב ים,עובר יםחללע"י הבניין נפח ת כתוצאה מהגדל .1

לעניין  2310הנ"ל בניגוד לתוכנית , מוצעת מרפסת בולטת בקומה א' בצמוד לגבול המגרש הצדדי לכיוון שצ"פ .2
 ן., ומבחינה עיצובית, לפי הנחיות מרחביות לא ניתן לאשר מרפסת בצד הגמלוהשטחים המותרים

 מ"ר המותרים בהנחיות רמת אביב הירוקה. 12לעומת  בחזית אחורית מ"ר 15דק בשטח  מוצע משטח .3

 לא ניתן לאשר חצר אנגלית במרווח קדמי, הנ"ל בניגוד למדיניות רמת אביב הירוקה. .4

 מוצעות גדרות בנויות בגבולות המגרש, בניגוד להנחיות מדיניות רמת אביב הירוקה. .5
 
 

 וטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: טי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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 שר את הבקשה שכן:לא לא

 מ"ר.  30-כתוצאה מהגדלת נפח הבניין ע"י חללים עוברים, שטח קומת המרתף חורג מהתכסית המותרת ב .6

לעניין  2310, הנ"ל בניגוד לתוכנית מוצעת מרפסת בולטת בקומה א' בצמוד לגבול המגרש הצדדי לכיוון שצ"פ .7
 יות לא ניתן לאשר מרפסת בצד הגמלון., ומבחינה עיצובית, לפי הנחיות מרחבהשטחים המותרים

 מ"ר המותרים בהנחיות רמת אביב הירוקה. 12מ"ר בחזית אחורית לעומת  15מוצע משטח דק בשטח  .8

 לא ניתן לאשר חצר אנגלית במרווח קדמי, הנ"ל בניגוד למדיניות רמת אביב הירוקה. .9

 ניות רמת אביב הירוקה.מוצעות גדרות בנויות בגבולות המגרש, בניגוד להנחיות מדי .10
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6לי ברא

 
 

 48חלקה:    7222 גוש:  22-0263 בקשה מספר: 
 'תכנית ל שכונה: 15/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 2135-006 תיק בניין:
 מ"ר 21024 שטח: 201900507 בקשת מידע:

   17/04/2019 תא' מסירת מידע:

 
 טבצניק יגיל קשה:מבקש הב

 5120149, בני ברק  1בן גוריון דוד 
 

 אייכבאום יעקב עורך הבקשה:
 4678507, הרצליה  10בן גוריון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ח, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, מבוקשים -, קומה בה מתבצעת התוספת: א31מספר יח"ד מורחבות: 
 ם פנימיים: שינויים פנימיים לגישה לממ"ד מוסף, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, שינויי

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 התנגדויות וההתייחסות להתנגדויות:

 יחסות להתנגדויותהתי עיקרי התנגדויות שם + כתובת

 .פרידמן יפה1
 

 -, תל אביב 6רחוב בראלי 
 6936457יפו 

 13בעלת דירה מספר 
  6ברחוב בראלי 

, תת 48, חלקה 7222גוש 
 35חלקה 

הועלתה לאתר  21.12.2021.בתאריך ה 1
ובה הוסרו   העירייה תכנית מתוקנת

מרפסות השירות. מעיון במסמכי הבקשה 
ל אף ביטול החדשים הופתענו לגלות כי ע

תוספות מרפסות השירות, הרחבת חדר 
האשפה בחלל שהיה אמור להיות מתחת 

 למרפסות אלה, נותרה בעינה.
 
.הגדלת חדר אשפה באופן בולט מקיר 2

הבניין הוא חריגה בלתי סבירה מתקנות 
אביב. להלן ציטוט מתוך -עיריית תל

 5.5הנחיות מרחביות לאצירת אשפה, סעיף 
ה יבנה בנסיגה של ב': "פתח חדר האשפ

מטר אחד ביחס למישור הקיר של הקומה 
שמעליו, ורצוי שלא מתחת לפתחי דירות 
 מגורים )חלונות, מרפסות וכיוצא באלה(.

 
.חו"ד מכון רישוי תחנת אשפה אינו תואם 3

 את התכנית המוגשת היום.
 
.אם יתקבל ההיתר המבוקש וחדר 4

האשפה אכן יוגדל, תינזק דירתי המצויה 
 ראשונה: בקומה

א. גג חדר האשפה יוצר משטח שיהפוך 
למוקד לאצירת לכלוך, מזיקים, הדברות, 

 מטרד תברואתי.
ב. חדר האשפה המוגדל מקל על גישה של 
פורצים ומציצנים לחלונות דירתי. הדירה 
בשימוש ביתי וילדיה הצעירים ואני מצרה 

 על פגיעה בלתי מוצדקת.

. במסגרת התוכנית המתוקנת שהוגשה,  1
חדר האשפה מתוכנן במסגרת הבינוי 

הקיים, פתח חדר האשפה ממוקם מתחת 
למסתורי אשפה במיקומו המקורי כפי 

  .357שיצא בהיתר 
נציין שביחס להתנגדות למרפסות . 2

בהתנגדות המדובר  שירות, הרי שאין
 . שמתייחסת להקלות שהתבקש

 
 .לדחות את ההתנגדותבהתאם לנ"ל  
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 יחסות להתנגדויותהתי עיקרי התנגדויות שם + כתובת

בעוד  ג. מסתורי הכביסה שלנו יבוטלו, זאת
קומתנו תהפוך למעצור לכביסה הנופלת 

 מדירות השכנים מעלינו.

 .גל מנור2
 -, תל אביב 6רחוב בראלי 

 6936457יפו 
 13בעלת דירה מספר 

  6ברחוב בראלי 
, תת 48, חלקה 7222גוש 

 34חלקה 

.חדר האשפה לפי התוכנית בולט מקיר 1
הבניין דבר המהווה פירצה לגנבים 

יסה אליו ממוקמת מתחת לחלונות והכנ
 5.5חדר האוכל שלי. הדבר מנוגד לסעיף 

ב': "פתח חדר האשפה יבנה בנסיגה של 
מטר אחד ביחס למישור הקיר של הקומה 
שמעליו, ורצוי שלא מתחת לפתחי דירות 

מגורים )חלונות, מרפסות וכיוצא באלה(. " 
מרפסות השירות שהיו אמורות להבנות 

 2019התוכנית מאפריל מעל גגון זה לפי 
 21.12.2021הורדו בתוכנית החדשה של 

ולא היה לי זמן ומידע מספיק על מנת 
לעבור ולבדוק את התוכנית החדשה 

 ולהתנגד לכך.
 דירתי ,המבוקש ההיתר יתקבל .אם2

 :כפול תברואתי מטרד יצירת בשל תינזק
 בעקבות שנוצר(לדירתי שמתחת הגגוןא. 

 המתוקנת ניתבתוכ השירות מרפסות ביטול
 לפריצות פתח ( המהווה 21.12.2021מ

 .לכלוך ולאצירת
 האשפה לחדר הכניסה פתח של ב. הקרבה

 השינה לחדר התוכנית בשל המתקרבת
 פתח .הראשונה שבקומה שלי האוכל וחדר

 רחוק ממוקם כרגע האשפה לחדר הכניסה
 הוא התוכנית ולפי ,הבניין ובמרכז יותר
 .לחלונותיי מתחת עובר

 התוכנית את לשנות מבקשת אני כך של. ב3
 על לוותר בלי האשפה לחדר המוצעת
 .הבנייה חוק לפי זכויותיי

 .1ראה התייחסות להתנגדות מספר 

 
 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י מיטל כהן מזרחי(
 
גזוזטראות וממ"דים בחזיתות קדמית ואחורית בכל הדירות למעט, דירה אחת לאשר את הבקשה לתוספת בניה, הקמת  .1

עבורה מבוקשת מרפסת בולטת מקורה ללא גישה ומעטפת ללא גישה  37חלקה מס' -תת  2מערבי בקומה -באגף דרום
 יח"ד: 32קומות מעל קומת מרתף, סה"כ  9במקום ממ"ד, לבניין קיים בן 

 
 כולל ההקלות הבאות:

מהמרווח  34%מ' המותרים, המהווה  5מ' מעבר לקו הבניין של  1.72זוזטראות לחזית קדמית בשיעור של הבלטת ג .1
 המותר.

 מ' מעבר לקו הבינוי המותר. 2הבלטת גזוזטראות לחזית אחורית בשיעור של  .2
 מ'. 1.77בשיעור של   הבלטת ממ"דים מעבר לקו הבינוי הצידי מערבי .3
מ'  43.70הבניינים הסמוכים של  2מ' והקטנת מרחק בין  1.30ו הביני הצידי מזרחי בשיעור הבלטת ממ"דים מעבר לק .4

 מ' המותרים לפי התב"ע . 45במקום 
 מ"ר מעבר לשטחים המותרים.  156.34משטח המגרש המהווה  6%תוספת הקלה יחסית  .5

 
)הנ"ל הוגש במסגרת תיקון בהתאם  מודים קיימתחדר אשפה מעבר לקונטור קומת ע דלת שטחאת ההתנגדות לעניין הג דחותל .2

 לתחום קומת העמודים( ולמיקום פתח חדר האשפה.
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים  . 2



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

 14עמ'   22-0263  

 

 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
ימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לש . 2

 להנחיות האגרונום המלווה. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 21628תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 ובדיקה שהגדר נמצאת בגבולות המגרש. 7222בגוש  1דרך לחלקה הריסה בפועל של הגדר החורגת ל . 1
הגשת "הצהרת מורשה משרד החקלאות לליווי שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני בקישור:  . 2

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 לגבי שטחים משותפים נוספים בבנין ; לפני תעודת גמר 27הצגת תקנה  . 1
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון. . 2
חקלאות ילווה את פעולות ההכנה להבטחת יציבותם של העצים הקרובים לבניה אגרונום מורשה בידי משרד ה . 3

המבוקשת ותקינותם: דיפון/ חפירה/ קידוח/ בנייה/ פיתוח. אם יש חשש ליציבותם של עצים, באחריות האגרונום 
צאה להפעיל קונסטרוקטור כדי לייצבם. יש להגיש את אישורו של האגרונום המלווה לכך שלא נפגעו עצים כתו

 מהעבודות. אישור זה הוא תנאי לקבלת  תעודת גמר.
 

 ( במגרש4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור אגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5
 האינטרנט העירוני. וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 ן.אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכ . 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
 שה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבק . 1
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם  . 2

 להנחיות האגרונום המלווה. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 21628 תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 ובדיקה שהגדר נמצאת בגבולות המגרש. 7222בגוש  1הריסה בפועל של הגדר החורגת לדרך לחלקה  . 1
הגשת "הצהרת מורשה משרד החקלאות לליווי שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני בקישור:  . 2

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees 
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: 
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 תנאים לתעודת גמר

 שטחים משותפים נוספים בבנין ; לפני תעודת גמר לגבי 27הצגת תקנה  . 1
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון. . 2
אגרונום מורשה בידי משרד החקלאות ילווה את פעולות ההכנה להבטחת יציבותם של העצים הקרובים לבניה  . 3

של עצים, באחריות האגרונום  המבוקשת ותקינותם: דיפון/ חפירה/ קידוח/ בנייה/ פיתוח. אם יש חשש ליציבותם
להפעיל קונסטרוקטור כדי לייצבם. יש להגיש את אישורו של האגרונום המלווה לכך שלא נפגעו עצים כתוצאה 

 מהעבודות. אישור זה הוא תנאי לקבלת  תעודת גמר.
 

 ( במגרש4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור אגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

שור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הק . 5
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

ממליצים לדחות את ההתנגדויות ולאשר את הבקשה. לאשר את חוו"ד שינויים ותוספות בבניין קיים.  דורון ספיר:
 הצוות.

 
 
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שר את הבקשה לתוספת בניה, הקמת גזוזטראות וממ"דים בחזיתות קדמית ואחורית בכל הדירות למעט, לא .1

עבורה מבוקשת מרפסת בולטת מקורה ללא גישה  37חלקה מס' -תת  2מערבי בקומה -דירה אחת באגף דרום
 יח"ד: 32קומות מעל קומת מרתף, סה"כ  9ומעטפת ללא גישה במקום ממ"ד, לבניין קיים בן 

 
 כולל ההקלות הבאות:

 34%מ' המותרים, המהווה  5מ' מעבר לקו הבניין של  1.72הבלטת גזוזטראות לחזית קדמית בשיעור של  .1
 מהמרווח המותר.

 מ' מעבר לקו הבינוי המותר. 2הבלטת גזוזטראות לחזית אחורית בשיעור של  .2
 מ'. 1.77 בשיעור של  הבלטת ממ"דים מעבר לקו הבינוי הצידי מערבי .3
הבניינים הסמוכים של  2מ' והקטנת מרחק בין  1.30הבלטת ממ"דים מעבר לקו הביני הצידי מזרחי בשיעור  .4

 מ' המותרים לפי התב"ע . 45מ' במקום  43.70
 מ"ר מעבר לשטחים המותרים.  156.34משטח המגרש המהווה  6%תוספת הקלה יחסית  .5

 
חדר אשפה מעבר לקונטור קומת עמודים קיימת )הנ"ל הוגש במסגרת  שטח לדחות את ההתנגדות לעניין הגדלת .2

 תיקון בהתאם לתחום קומת העמודים( ולמיקום פתח חדר האשפה.
 

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

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

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

 להנחיות האגרונום המלווה. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 21628תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 ובדיקה שהגדר נמצאת בגבולות המגרש. 7222בגוש  1הריסה בפועל של הגדר החורגת לדרך לחלקה  . 1
הגשת "הצהרת מורשה משרד החקלאות לליווי שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני בקישור:  . 2

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 לגבי שטחים משותפים נוספים בבנין ; לפני תעודת גמר 27הצגת תקנה  . 1
 ן.קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגו . 2
אגרונום מורשה בידי משרד החקלאות ילווה את פעולות ההכנה להבטחת יציבותם של העצים הקרובים לבניה  . 3

המבוקשת ותקינותם: דיפון/ חפירה/ קידוח/ בנייה/ פיתוח. אם יש חשש ליציבותם של עצים, באחריות האגרונום 
נום המלווה לכך שלא נפגעו עצים כתוצאה להפעיל קונסטרוקטור כדי לייצבם. יש להגיש את אישורו של האגרו

 מהעבודות. אישור זה הוא תנאי לקבלת  תעודת גמר.
 

 ( במגרש4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור אגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5
 למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני. וכן בהתאם

 
 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 
 א 10זרובבל יעקב  10בבל יעקב זרו

 
 

 123חלקה:    6627 גוש:  22-0555 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 05/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 2128-010 תיק בניין:
 מ"ר 1005 שטח: 202101845 בקשת מידע:

   21/10/2021 תא' מסירת מידע:

 
 בירן דנה מבקש הבקשה:

 6706054יפו  -, תל אביב  2השלושה 
 בירן גיא 

 6901544יפו  -, תל אביב  10זרובבל יעקב 
 

 כהן דניאל עורך הבקשה:
 6701316יפו  -, תל אביב  128בגין מנחם 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

שינויים פנימיים כולל ביטול מקלט והפיכתו למחסן ותוספת ממ"ד  -שימוש המקום כיום: בהיתר בית קיים בהיתר
 חדש. הריסת מחסנים חיצוניים , תוספת חניה מקורה ובריכת שחיה, 

 
 
 

 42.9, גודל: 49.00: , מיקום: קרקע, נפח )מ"ק(0בריכה: קומה: 
 
 
 

 (אהוד עמרםחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

שינוי שימוש הקומות ע"י הגדלת קונטור המבנה ו 2-לאשר את הבקשה לתוספת בנייה הכוללת תוספת שטח ב
בחללים קיימים, אישור בדיעבד לתוספת שטח בחזית קדמית של קומת הקרקע, הקמת ממ"ד בקומת הקרקע, 

יח"ד  2קומות וגג שטוח, עבור  2שינויים בחזיתות ושינויים פנימיים, הכל ביח"ד קיימת, הדרומית בבניין קיים בן 
 סה"כ )קוטג'ים בקיר משותף(.

 
מ"ח )זה לצד זה(, והקמת  2ייה לא מקורה וחדר מכונות תת קרקעי, הקמת מוסך עבור על המגרש: הקמת בריכת שח

 גדרות חדשות בגבולות המגרש.
 

 כולל ההקלות הבאות:
 

 המותרים לפי התכנית. 40%-( מעבר למחלק יחסי במגרש 6%מ"ר משטח יחסי במגרש ) 30.15תוספת של  .1
 מ'. 4מותר של ן צדדי מעבר לקו בניי( 10%מ' ) 0.4במרחק של בניה  .2

 
 

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

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה. . 1
 ביטולו.אי בניית עיבוי הקירות הקיימים בקומת הקרקע ובקומה א', מהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא ל . 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.
 יבנה על פי פרט הגדר בקרבת העצים לשימור המוצג בתכנית האדריכלית. 47,48,84קיר הגדר במקביל לעצי מס'  . 4
 
 

 רלתעודת גמתנאים 
בייעוד מבני ציבור )מדרום למגרש הבקשה( ולשצ"פ  170הריסת הגדרות הפולשות לרחוב זרובבל יעקב, לחלקה  . 1

 מ'. 1.5)ממזרח למגרש הבקשה(, והקמתן מחדש בגבול מגרש בגובה של 
תנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שני . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני. 
 
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 אישור רשות הכבאות. . 5
 
 

 הערות
הריסה של חלקים נוספים בבניין מעבר לחלקים המסומנים במפרט ההיתר מהווה הפרה חמורה של ההיתר ותביא  . 1

 לביטולו.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 מרחק מהגדר. זה לא קצת מוגזם? רוצים לעשות בריכה עם חצי מטר מלי פולישוק:
 זאת התב"ע שחלה על המקום, הקמת בריכה עד גבול המגרש. אלנה דוידזון:
 ס"מ. 60גם מבחינה בטיחותית אי אפשר לעבור שם, מה זה  מלי פולישוק:
 ?50איפה שכתוב נסיגה  אלנה דוידזון:
 באמצע. 40עמוד דורון ספיר: 

 אלה אם יש תקנות.הש 30,-אפשר גם ב אופירה יוחנן וולק:
 אין תקנות כאלה, זה נושא שעלה כמה פעמים, אין שום דרישה בטיחותית.הלל הלמן: 
 הדבר היחידי זה הפרעות הדיירים, אבל אין התנגדויות. דורון ספיר:

 אם הן לא מחויבות בתקנות כלשהן, אז בהצלחה. אופירה יוחנן וולק:
 לאשר את חוות דעת הצוות. דורון ספיר:

 
 
 
 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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הקומות ע"י הגדלת קונטור המבנה ושינוי שימוש בחללים  2-שה לתוספת בניה הכוללת תוספת שטח בלאשר את הבק
קיימים, אישור בדיעבד לתוספת שטח בחזית קדמית של קומת הקרקע, הקמת ממ"ד בקומת הקרקע, שינויים 

יח"ד סה"כ  2וח, עבור קומות וגג שט 2בחזיתות ושינויים פנימיים, הכל ביח"ד קיימת, הדרומית בבניין קיים בן 
 )קוטג'ים בקיר משותף(.

 
מ"ח )זה לצד זה(, והקמת  2על המגרש: הקמת בריכת שחיה לא מקורה וחדר מכונות תת קרקעי, הקמת מוסך עבור 

 גדרות חדשות בגבולות המגרש.
 

 כולל ההקלות הבאות:
 

 המותרים לפי התכנית. 40%-מחלק יחסי במגרש( מעבר ל 6%מ"ר משטח יחסי במגרש ) 30.15תוספת של  .3
 מ'. 4( מעבר לקו בניין צדדי מותר של 10%מ' ) 0.4בניה במרחק של  .4

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

 
 תנאים למתן היתר

 
ד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשר . 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
 ת והיטליםתשלום אגרו . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה. . 1
 אי בניית עיבוי הקירות הקיימים בקומת הקרקע ובקומה א', מהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא לביטולו. . 2
 יתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וח . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 יבנה על פי פרט הגדר בקרבת העצים לשימור המוצג בתכנית האדריכלית. 47,48,84קיר הגדר במקביל לעצי מס'  . 4
 

 תנאים לתעודת גמר
בייעוד מבני ציבור )מדרום למגרש הבקשה( ולשצ"פ  170סת הגדרות הפולשות לרחוב זרובבל יעקב, לחלקה הרי . 1

 מ'. 1.5)ממזרח למגרש הבקשה(, והקמתן מחדש בגבול מגרש בגובה של 
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 תאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני. וכן בה
 
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 אישור רשות הכבאות. . 5
 

 הערות
חלקים נוספים בבניין מעבר לחלקים המסומנים במפרט ההיתר מהווה הפרה חמורה של ההיתר ותביא  הריסה של . 1

 לביטולו.
 

 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 
 75)מוטה( מרדכי  גור

 
 

 633חלקה:    6627 גוש:  22-0635 בקשה מספר: 
 אפקה שכונה: 26/04/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0956-075 תיק בניין:
 מ"ר 502 שטח: 202101087 בקשת מידע:

   19/07/2021 תא' מסירת מידע:

 
 יצחק הררי דור מבקש הבקשה:

 6901221יפו  -, תל אביב  75גור )מוטה( מרדכי 
 הררי שלי 

 6901221יפו  -, תל אביב  75גור )מוטה( מרדכי 
 

 בללטי מור עורך הבקשה:
 3090525, זכרון יעקב  45התומר 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 164.32, שטח הריסה )מ"ר(: 2רש(: מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המג
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, 
 

 , 2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: בריכת שחיה, כמות מקומות חניה: 
 
 
 

, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות 49, גודל: 88.20בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חזית אחורית, נפח )מ"ק(: 
 ש, או העתקה של צובר קיים, הוספת צובר גז חד

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 
 
 

 אהוד עמרם(חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ות וקומת גג חלקית קומ 2לאשר את הבקשה להריסת כל הבניה הקיימת על המגרש, והקמת בניין מגורים חדש בן 
 מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'(.

 
חצרות אנגליות במרווחים הצפוני והדרומי )צדדיים(,  2מ"ח )בזה אחר זה(, חפירת  2-על המגרש: הקמת מוסך חניה ל

הקמת בריכת שחיה במרווח אחורי, הריסה חלקית ובניה מחדש של גדרות בגבול המגרש, פיתוח שטח, עקירות 
 יעות. ונט

 
 כולל ההקלות הבאות:

 
 המותרים לפי התכנית. 35%-( מעבר למ"ר 30.12המהווים ) משטח המגרש 6%של תוספת  .1

 .תכניתהמ' המותר לפי  4 שלקו בניין ( מעבר ל6.25%מ' ) 0.25בנייה במרווח הצדדי הצפוני בשיעור של  .2

 צפוני שלא לצורכי משרד.הסדרת כניסה חיצונית וגרם מדרגות לקומת המרתף במרווח ה .3
 

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

 
 
 

 תנאים למתן היתר
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סביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת ה . 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
 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.
 ₪. 414תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3

 
 תנאים להתחלת עבודות

 הריסת המחסן בתחום השצ"פ. . 1
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 בנית גדר בגבול המגרש הפונה לשצ"פ . 2
 ביעוד דרך. 6627בגוש  662הריסה בפועל של כול החורג לחלקה  . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4שפ"ע לנטיעת  קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף . 4
 
 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ערה: ה
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ן שללא היתר בתחום השצ"פ?הם הורסים קודם את המחס אופירה יוחנן וולק:
 יש עצי פיקוס שאין להם שום ערך, או ששכחו לכתוב. מלי פולישוק:

 נבדוק את זה וניתן תשובה. בעצים עם ערך מאוד נמוך.מדובר  איריס גלאי:
 .137-ו 135, 133, 132לבדוק את עצם כריתת עצים שמספרם  דורון ספיר:

, 132צים בשצ"פ בחוות דעת, ניתן אישור של אגרונום לכריתת עצים יבשים ע 4בדקנו ואני מוסרת כי ישנם  איריס גלאי:
 בשצ"פ. 137, 135, 133

 מאשרים את חוות הדעת בהתאם להמלצת הצוות. דורון ספיר:
 
 
 
 
 
 
 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת גג חלקית  2שה להריסת כל הבניה הקיימת על המגרש, והקמת בניין מגורים חדש בן לאשר את הבק

 מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'(.
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חצרות אנגליות במרווחים הצפוני והדרומי )צדדיים(,  2מ"ח )בזה אחר זה(, חפירת  2-על המגרש: הקמת מוסך חניה ל
הריסה חלקית ובניה מחדש של גדרות בגבול המגרש, פיתוח שטח, עקירות  הקמת בריכת שחיה במרווח אחורי,

 ונטיעות. 
 

 כולל ההקלות הבאות:
 

 המותרים לפי התכנית. 35%-( מעבר למ"ר 30.12)המהווים  משטח המגרש 6%של תוספת  .1

 .לפי התכניתמ' המותר  4( מעבר לקו בניין של 6.25%מ' ) 0.25בנייה במרווח הצדדי הצפוני בשיעור של  .2

 הסדרת כניסה חיצונית וגרם מדרגות לקומת המרתף במרווח הצפוני שלא לצורכי משרד. .3
 

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

 תנאים למתן היתר
משרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, ה . 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
 ת והיטליםתשלום אגרו . 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

 אגף שפ"ע.בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם 
 ₪. 414תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3

 
 תנאים להתחלת עבודות

 הריסת המחסן בתחום השצ"פ. . 1
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 בנית גדר בגבול המגרש הפונה לשצ"פ . 2
 ביעוד דרך. 6627בגוש  662הריסה בפועל של כול החורג לחלקה  . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4לקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מח . 4
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 37ליבר מוה

 
 

 45חלקה:    6919 גוש:  22-0285 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 20/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0132-037 תיק בניין:
 מ"ר 219 שטח: 202001131 בקשת מידע:

   02/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 שפירא ישראל ה:מבקש הבקש

 4430821, כפר סבא  21הר צין 
 שפירא סיגלית 

 4430821, כפר סבא  21הר צין 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 בקשה לתוספת בניה: 
 מחיצותשינויים פנימיים הכוללים: שינויים במיקומי חדרים, שינוי 

 
 
 
 

 (אדר' בודק פרץ רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

שכן היתר זה בטל לאחר שחלקים  20-0846לשינויים כלפי היתר שה לאשר את הבקמבלי לבצע בחינה מרחבית, לא 
משמעותיים מהמבנה קרסו. התקיימו מספר פגישות עם עורכת הבקשה והמבקש, והוצא צו הפסקת עבודה. הובהר 
 למבקשי הבקשה שעליהם לפעול להגשת בקשה להיתר לשחזור המבנה ככל שיקבלו אישור לכך ממחלקת השימור. 

 
 ה לעורך הבקשה ולמבקש.הודעה נמסר

 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

התחילו בבנייה. מה שמונח פה זה היתר שינויים שכולל תוספת במרתף של בניין לשימור שקיבל היתר והלל הלמן: 
חניות יחד עם הבניין הסמוך. במהלך הבנייה קרסה כל החזית של הבניין לשימור לפני כחודש. למעשה, הבניין שיצא לו 

 היתר לשימור, כבר לא רלוונטי. הוצא צו הפסקת עבודה והודענו כי ההיתר לשימור בטל.

 , הוא בטל, לא ניתן לפעול מכוחו.voidההיתר  :אושרת שפי
היתר כרגע ממתין להכרעה בבית המשפט ו נמסרה פנייה אתמול בערב, כי הם פנו לבית משפט והנושא הלל הלמן:

שינויים שהם הגישו לבינתיים הוא למעשה לא רלוונטי הוא כרוך בהיתר המקורי, הם צריכים לגשת למחלקת השימור ה
ות מה הסיטואציה האם יאשרו להם שחזור, צריך בעצם לשבת עם מחלקת התכנון ולגבש הליך לבדוק לקבל החלט

תכנוני.  הם פנו וביקשו שלא נדון בזה עכשיו עד שתהיה הכרעה של בית המשפט, כי אם במידה ובית המשפט יקבל את 
 התביעה שלהם וישנה את הביטול.

בות זה שההיתר בטל, לא ניתן עוד בעצם לפעול מכוחו כי הוא יש צו הפסקת עבודה שאנחנו הוצאנו בעקאושרת שפי: 
מדבר על תוספת ועכשיו בעצם המבנה נהרס. הם הגישו לבית המשפט לעניינים מקומיים בקשה שתדון בכל הנוגע 

, היא 37לתקינות  הצו הפסקת עבודה. קיבלנו אתמול פנייה מעו"ד ענת בירן שמייצגת את מבקשי ההיתר במוהליבר 
 שנוציא מסדר היום מאחר ויש הליך בכל הנוגע לצו הפסקת העבודה ותוקפו והאם נפלו בו פגמים מינהליים כן מבקשת

או לא, כל ההליך בבית המשפט לעניינים מקומיים אחרי שקראנו את הפנייה וגם ידענו על הדברים לפני כן, לא מונע 
 מכם לדון ובעצם להשאיר את הבקשה בסדר היום.

אני חושב ככה, יש הליך צו הפסקת עבודה בהליך התכנוני, אנחנו דנים בהליך התכנוני, במשמעות של  גם דורון ספיר:
האם לשמר או לא לשמר. יש לי הצעה, אתם כתבתם שעליהם להגשת בקשה לשחזור התוכנית במחלקת השימור, אני 
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לצוות השימור ימליץ מה לא בטוח שמחלקת השימור תרצה לשחזר את זה, אני חושב שצריך להעביר את הבקשה 
 לעשות עם זה, האם לראות את שימור החזית, האם להגיש בקשה חדשה.

ההיתרים האלה, אם נסרב להם הבקשות נסגרות והם לא  2: לגבי ההיתר הגדול בוודאי. השאלה הם לגבי הלל הלמן
 יוכלו לעשות כלום.

 אני לא יכול לתת היתר שינויים להיתר שכבר בטל. דורון ספיר:
 : אם בית המשפט יקבל את הטענה שלהם ולא יבטל את ההיתר?.לל הלמןה

אם בית המשפט יחליט שצו הפסקת העבודה נפל בו פגם, בית המשפט לעניינים מקומיים מדבר על  אושרת שפי:
העבודה ולא על ההיתר. הוא רצה לראות החלטה שמבטלת היתר אנחנו אומרים שאין החלטה כי ההיתר בטל מעיקרו, 

 ניתן לבצע עבודה מכוחו.לא 
 בכל מקרה הם צריכים להגיש בקשה חדשה? דורון ספיר:

בוודאי. היה להם היתר ביד לתוספות ושינויים, ברגע שהם באים עם בקשה לשינויים, הבקשה הזו היא לא  אושרת שפי:
 רלוונטית, ההיתר בטל ולא ניתן לפעול בו.

 זה ישנה את כל המעמד של הבקשות האלה. אם בית המשפט יקבל את הטענות שלהם, הלל הלמן:
הדיון לגבי התקינות של צו הפסקת העבודה זה מה שנבחן, הוא יצא כי לא ניתן לפעול עם ההיתר. אם בית אושרת שפי: 

הדיון הוא  המשפט יחליט שנפל איזשהו פגם, עדיין הם מבקשים זכות טיעון וכי ההיתר בוטל מבלי שנשמעה עמדתם.
 הפסקת העבודה, הוא יצא כי לא ניתן לפעול בהיתר בטל.לגבי תקינות צו 

אני יכול לומר שבית המשפט יפסוק שפשוט ההיתר בטל. הבניין איננו ולכן זה לא רלוונטי להגיש או לאשר   רועי אלקבץ:
 היתרים. מצד שני מבחינת הנראות שלנו צריך להמתין להוציא את זה מסדר היום ונקבל החלטה. 

 להגיש בקשה חדשה לחלוטין. צריךאושרת שפי: 
 

 ההקלטה הופסקה.
 

אינו רלוונטי ואינו משקף את העבודות שצריך לבצע ואת המצב בשטח ולכן לא ניתן  20-0846היתר מספר  אושרת שפי:
לפעול מכוחו. בנסיבות אלה בהן לא ניתן לפעול מכוח ההיתר שניתן לצורך תוספת ושימור וכעת נדרש לבנייה חדשה, 

שום משמעות להיתר ולתוקפו ולא ניתן לפעול מכוחו או לבצע שינויים לגביו וזאת ללא צורך בקבלת החלטת הרי שאין 
 וועדה. נוכח האמור, יש לדחות את הבקשה ולא לאשרה.

 פה אחד. דורון ספיר:
 ר לוועדה.אני  רק יוסיף פה, בימים אלה מתאמים היתר חדש מול מחלקת השימור וכשיהיה מוכן הוא יועב ירמי הופמן:
הוועדה רשמה לפניה את הודעת מנהל מחלקת השימור לפיה מבקשי הבקשה מתאמים בימים אלה בקשה  דורון ספיר:

 חדשה בהתאם למצב החדש.
 
 
 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שכן היתר זה בטל לאחר שחלקים  20-0846לבצע בחינה מרחבית, לא לאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר מבלי 

משמעותיים מהמבנה קרסו. התקיימו מספר פגישות עם עורכת הבקשה והמבקש, והוצא צו הפסקת עבודה. הובהר 
 ר לכך ממחלקת השימור. למבקשי הבקשה שעליהם לפעול להגשת בקשה להיתר לשחזור המבנה ככל שיקבלו אישו

 
 הודעה נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 35ליבר מוה

 
 

 44חלקה:    6919 גוש:  22-0286 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 20/02/2022 תאריך בקשה:

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

   05/07/2020 תא' מסירת מידע:

 
 הראל רפי הבקשה: מבקש

 6525334יפו  -, תל אביב  35מוהליבר 
 הראל זלצברג קרן 

 6525334יפו  -, תל אביב  35מוהליבר 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 אחר: תוספת חניה במרווח הצדדי במשותף עם השכן, 
 
 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

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

רקעי במרווח צדדי מחוץ לקו בניין, אשר ימוקם מתחת לבניין לשימור לא לאשר את הבקשה לבניית מתקן חניה תת ק
וישרת את שני המבנים, בשל קריסתה של חזית המבנה לשימור הנמצא בחלקה הסמוכה. כתוצאה  37ברחוב מוהליבר 

ן , והבקשה לשינויים שהוגשה בבניי37מכך בוטל ההיתר הקודם שניתן לשינויים ותוספות בבניין ברחוב מוהליבר 
 אינה תואמת למצב בשטח לאור קריסתו של הבניין, ולכן לא ניתן לאשר גם את בקשה זו.  37מוהליבר 

 
 הודעה נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.

 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

התחילו בבנייה. מה שמונח פה זה היתר שינויים שכולל תוספת במרתף של בניין לשימור שקיבל היתר והלל הלמן: 
חניות יחד עם הבניין הסמוך. במהלך הבנייה קרסה כל החזית של הבניין לשימור לפני כחודש. למעשה, הבניין שיצא לו 

 היתר לשימור, כבר לא רלוונטי. הוצא צו הפסקת עבודה והודענו כי ההיתר לשימור בטל.

 , הוא בטל, לא ניתן לפעול מכוחו.voidההיתר  :אושרת שפי
היתר כרגע ממתין להכרעה בבית המשפט ו נמסרה פנייה אתמול בערב, כי הם פנו לבית משפט והנושא הלל הלמן:

שינויים שהם הגישו לבינתיים הוא למעשה לא רלוונטי הוא כרוך בהיתר המקורי, הם צריכים לגשת למחלקת השימור ה
ות מה הסיטואציה האם יאשרו להם שחזור, צריך בעצם לשבת עם מחלקת התכנון ולגבש הליך לבדוק לקבל החלט

תכנוני.  הם פנו וביקשו שלא נדון בזה עכשיו עד שתהיה הכרעה של בית המשפט, כי אם במידה ובית המשפט יקבל את 
 התביעה שלהם וישנה את הביטול.

בות זה שההיתר בטל, לא ניתן עוד בעצם לפעול מכוחו כי הוא יש צו הפסקת עבודה שאנחנו הוצאנו בעקאושרת שפי: 
מדבר על תוספת ועכשיו בעצם המבנה נהרס. הם הגישו לבית המשפט לעניינים מקומיים בקשה שתדון בכל הנוגע 

, היא 37לתקינות  הצו הפסקת עבודה. קיבלנו אתמול פנייה מעו"ד ענת בירן שמייצגת את מבקשי ההיתר במוהליבר 
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שנוציא מסדר היום מאחר ויש הליך בכל הנוגע לצו הפסקת העבודה ותוקפו והאם נפלו בו פגמים מינהליים כן  מבקשת
או לא, כל ההליך בבית המשפט לעניינים מקומיים אחרי שקראנו את הפנייה וגם ידענו על הדברים לפני כן, לא מונע 

 מכם לדון ובעצם להשאיר את הבקשה בסדר היום.
אני חושב ככה, יש הליך צו הפסקת עבודה בהליך התכנוני, אנחנו דנים בהליך התכנוני, במשמעות של  גם דורון ספיר:

האם לשמר או לא לשמר. יש לי הצעה, אתם כתבתם שעליהם להגשת בקשה לשחזור התוכנית במחלקת השימור, אני 
לצוות השימור ימליץ מה לא בטוח שמחלקת השימור תרצה לשחזר את זה, אני חושב שצריך להעביר את הבקשה 

 לעשות עם זה, האם לראות את שימור החזית, האם להגיש בקשה חדשה.
ההיתרים האלה, אם נסרב להם הבקשות נסגרות והם לא  2: לגבי ההיתר הגדול בוודאי. השאלה הם לגבי הלל הלמן

 יוכלו לעשות כלום.
 אני לא יכול לתת היתר שינויים להיתר שכבר בטל. דורון ספיר:

 : אם בית המשפט יקבל את הטענה שלהם ולא יבטל את ההיתר?.לל הלמןה
אם בית המשפט יחליט שצו הפסקת העבודה נפל בו פגם, בית המשפט לעניינים מקומיים מדבר על  אושרת שפי:

העבודה ולא על ההיתר. הוא רצה לראות החלטה שמבטלת היתר אנחנו אומרים שאין החלטה כי ההיתר בטל מעיקרו, 
 ניתן לבצע עבודה מכוחו.לא 

 בכל מקרה הם צריכים להגיש בקשה חדשה? דורון ספיר:
 בוודאי. היה להם היתר ביד לתוספות ושינויים, ברגע שהם באים עם בקשה לשינויים, הבקשה הזו היא לא אושרת שפי:

 רלוונטית, ההיתר בטל ולא ניתן לפעול בו.
 זה ישנה את כל המעמד של הבקשות האלה. אם בית המשפט יקבל את הטענות שלהם, הלל הלמן:

הדיון לגבי התקינות של צו הפסקת העבודה זה מה שנבחן, הוא יצא כי לא ניתן לפעול עם ההיתר. אם בית אושרת שפי: 
הדיון הוא  המשפט יחליט שנפל איזשהו פגם, עדיין הם מבקשים זכות טיעון וכי ההיתר בוטל מבלי שנשמעה עמדתם.

 הפסקת העבודה, הוא יצא כי לא ניתן לפעול בהיתר בטל.לגבי תקינות צו 
אני יכול לומר שבית המשפט יפסוק שפשוט ההיתר בטל. הבניין איננו ולכן זה לא רלוונטי להגיש או לאשר   רועי אלקבץ:

 היתרים. מצד שני מבחינת הנראות שלנו צריך להמתין להוציא את זה מסדר היום ונקבל החלטה. 
 להגיש בקשה חדשה לחלוטין. צריךאושרת שפי: 

 
 ההקלטה הופסקה.

 
אינו רלוונטי ואינו משקף את העבודות שצריך לבצע ואת המצב בשטח ולכן לא ניתן  20-0846היתר מספר  אושרת שפי:

לפעול מכוחו. בנסיבות אלה בהן לא ניתן לפעול מכוח ההיתר שניתן לצורך תוספת ושימור וכעת נדרש לבנייה חדשה, 
שום משמעות להיתר ולתוקפו ולא ניתן לפעול מכוחו או לבצע שינויים לגביו וזאת ללא צורך בקבלת החלטת הרי שאין 

 וועדה. נוכח האמור, יש לדחות את הבקשה ולא לאשרה.
 פה אחד. דורון ספיר:

 ר לוועדה.אני  רק יוסיף פה, בימים אלה מתאמים היתר חדש מול מחלקת השימור וכשיהיה מוכן הוא יועב ירמי הופמן:
הוועדה רשמה לפניה את הודעת מנהל מחלקת השימור לפיה מבקשי הבקשה מתאמים בימים אלה בקשה  דורון ספיר:

 חדשה בהתאם למצב החדש.
 
 
 
 
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שר את הבקשה לבניית מתקן חניה תת קרקעי במרווח צדדי מחוץ לקו בניין, אשר ימוקם מתחת לבניין לשימור לא לא

וישרת את שני המבנים, בשל קריסתה של חזית המבנה לשימור הנמצא בחלקה הסמוכה. כתוצאה  37ברחוב מוהליבר 
, והבקשה לשינויים שהוגשה בבניין 37 מכך בוטל ההיתר הקודם שניתן לשינויים ותוספות בבניין ברחוב מוהליבר

 אינה תואמת למצב בשטח לאור קריסתו של הבניין, ולכן לא ניתן לאשר גם את בקשה זו.  37מוהליבר 
 

 הודעה נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 19יורדי הסירה  כ"ג

 
 

 19חלקה:    6962 גוש:  22-0265 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 15/02/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0205-019 תיק בניין:
 מ"ר 278 שטח: 202001829 בקשת מידע:

   03/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 4שינבר חכשורי צידון  מבקש הבקשה:

 6954401יפו  -, תל אביב  1כרמי דב אדר' 
 

 כנען גיא עורך הבקשה:
 5358301, גבעתיים  1כורזין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

התוספת: קרקע,  , קומה בה מתבצעת4, מספר יח"ד מורחבות: 5, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 
 , כיוון התוספת: לאחור, תוספת אחרת: מרפסת לדירה בחזית האחורית, 10.1, שטח התוספת )מ"ר(: 1,2,3,4

 
בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, השימוש בתוספת המבוקשת: 

 למגורים, 
 

סן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסן, שימוש מבוקש: משרד, שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מח
, למקום אין כניסה 13, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 1-שימוש חורג בקומה מספר: 

 נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 

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

 (חדד הילהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
ויים בבניין קיים למגורים, הבנוי במפלסים לאשר את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה, תוספות בנייה ושינ .1

קומות וחדר  4(, בן 20)חלקה מס'  21מפוצלים ובקיר משותף עם הבניין הגובל ממזרח בכתובת כ"ג יורדי הסירה 
 יח"ד. 8יציאה לגג מעל מקלט וחדר הסקה במרתף, המכיל 

  

 יח"ד חדשות(. 5קיימות + יח"ד  8יח"ד ) 13קומות וקומת גג חלקית עבור  5סה"כ יתקבל בניין בן  
 

לאשר שימוש משטח הקיים ללא היתר למשרד לבעלי מקצועות חופשיים בקומת המרתף לצמיתות וכן שימוש  .2
 חורג מחדר הסקה למחסן.

 

 מקומות חנייה הנדרשים על פי התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה. 5לאשר פתרון חניה עבור  .3
 

 :אים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנ
 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 רף( אם נדרש לפי דין;אישור הגורמים הרלוונטיים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העו . 1
הצגת דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך  . 2

 שלא נערכו שינויים מרחביים.
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
נספח הידרולוגיה לניהול מי נגר ובו כלל ההתאמות והאישורים הנדרשים מרשות הניקוז, בחתימת הידרולוג הצגת  . 5

 המציע פתרונות ונקיטת כל האמצעים למניעת זיקה לסכנת חיים ובכלל זאת, למניעת הצפה.
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 .      אשור רשות הכבאות6
 

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

 והנכסים הגובלים.
צוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הבי . 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. 
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. . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

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

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

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

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

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

 .5/2ג.  המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית תמ"מ 
 א'. 3729' / 3616ת ד. רישום הערה כי קיימת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי הוראות תכני

 

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוות הדעת. 20השלמת  . 4

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

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

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
ר בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמו . 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
 בוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים.קירות המרתף י . 2
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה, תוספות בנייה ושינויים בבניין קיים למגורים, הבנוי במפלסים  לאשר את .1
קומות וחדר  4(, בן 20)חלקה מס'  21מפוצלים ובקיר משותף עם הבניין הגובל ממזרח בכתובת כ"ג יורדי הסירה 

 יח"ד. 8יציאה לגג מעל מקלט וחדר הסקה במרתף, המכיל 
  
 יח"ד חדשות(. 5יח"ד קיימות +  8יח"ד ) 13קומות וקומת גג חלקית עבור  5ן בן סה"כ יתקבל בניי 

 
לאשר שימוש משטח הקיים ללא היתר למשרד לבעלי מקצועות חופשיים בקומת המרתף לצמיתות וכן שימוש  .2

 חורג מחדר הסקה למחסן.
 
 תתפות בקרן חנייה.מקומות חנייה הנדרשים על פי התקן על ידי הש 5לאשר פתרון חניה עבור  .3
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הרלוונטיים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף( אם נדרש לפי דין; . 1
שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך  הצגת דוח עורך הבקשה על . 2

 שלא נערכו שינויים מרחביים.
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
אישורים הנדרשים מרשות הניקוז, בחתימת הידרולוג הצגת נספח הידרולוגיה לניהול מי נגר ובו כלל ההתאמות וה . 5

 המציע פתרונות ונקיטת כל האמצעים למניעת זיקה לסכנת חיים ובכלל זאת, למניעת הצפה.
 .      אשור רשות הכבאות6
 

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

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

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

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

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

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

 .5/2ג.  המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית תמ"מ 
 א'. 3729' / 3616ד. רישום הערה כי קיימת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי הוראות תכנית 

 
 הנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה.שיפוץ הבניין בהתאם ל . 3
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוות הדעת. 20השלמת  . 4

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

ני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת **יש לזמן את מהנדס משה ממון לפ
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 וקבלת הנחיות.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן  . 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
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים. . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 21יורדי הסירה  כ"ג

 
 

 20חלקה:    6962 גוש:  22-0266 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 15/02/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0205-021 תיק בניין:
 מ"ר 303 שטח: 201901383 בקשת מידע:

   15/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 4שינבר חכשורי צידון  מבקש הבקשה:

 6954401יפו  -, תל אביב  1כרמי דב אדר' 
 

 כנען גיא עורך הבקשה:
 5358301, גבעתיים  1כורזין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

התוספת: קרקע,  , קומה בה מתבצעת4, מספר יח"ד מורחבות: 5, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 
 , כיוון התוספת: לאחור, 10.5, שטח התוספת )מ"ר(: 1,2,3,4

 
 בקומת הגג: השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 

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

, למקום אין כניסה 13ג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: , תקופת שימוש חור1-שימוש חורג בקומה מספר: 
 נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 

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

 
 התנגדויות:

 ערותה כתובת שם

ו יפ -, תל אביב 21רחוב כ"ג יורדי הסירה  . חן אריה1
6350825 

בעלי זכויות בתת חלקה  -1התנגדות מס' 
 5מס' 

יפו  -, תל אביב 21רחוב כ"ג יורדי הסירה  . חן דבורה3
6350825 

בעלי זכויות בתת חלקה  -1התנגדות מס' 
 5מס' 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 : 1התנגדות מס' 
 . 5המתנגדים הינם בעלי זכויות בתת חלקה מס' 

 
. הנ"ל משנה לחלוטין את אופי רוב שימושיםיגן ילדים פרטי או בניין עם ע /מסעדה /מסחרלמבוקש שימוש חורג  .1

הבניין מבניין מגורים לבניין מסחרי שיגדיל את כמות האנשים שיגיעו למקום, יגביר את הרעש, הלכלוך, שימוש 
 בחנייה המשותפת וכיוצ"ב.

 לבד, בניגוד למוצג במפרט הבקשה.מ"ר ב 23בהתאם לתשריט הבית המשותף, גודל המחסן הינו  .2
 מתנגדים לתוספת בנייה בבניין.  .3
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 1הבקשה לשימוש חורג הינה לאישור בדיעבד למשרד הקיים בפועל ללא היתר בהתאם למותר בהוראות תכנית ע' .1

 החלה במגרש.
 שנות את אופיו כפי שנטען בהתנגדות.במסגרת הבקשה לא מבוקש להפוך את הבניין הקיים לבניין מסחרי ול 

 המשרד המבוקש הינו בהתאם לקונטור השטח המופיע בתשריט הבית המשותף. .2
ההתנגדות אינה מפרטת נושא תכנוני אליו מתנגדים אלא התנגדות באופן כללי לחיזוק ותוספות בבניין הנדון.  .3

 תפים.מהשטחים המשו 9.74% -בהתאם לנסח הטאבו, בבעלות המתנגדים כ
 .38מבעלי הזכויות בנכס בהתאם לנדרש בהוראות תמ"א  80.30%הבקשה הוגשה עם הסכמות/חתימתם של  
 לאור כך, אין מניעה לדון בבקשה להיתר.  
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 .פורט לעיל, לדחות את ההתנגדותבהתאם למ
 
 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י הילה חדד(
 
במפלסים ה ושינויים בבניין קיים למגורים, הבנוי חיזוק מפני רעידות אדמה, תוספות בניילאשר את הבקשה ל .1

קומות וחדרי  4(, בן 19)חלקה מס'  19בקיר משותף עם הבניין הגובל ממערב בכתובת כ"ג יורדי הסירה מפוצלים ו
 .יח"ד 8יציאה לגג מעל ומקלט וחדר הסקה במרתף, המכיל 

    
 יח"ד חדשות(. 5יח"ד קיימות +  8) יח"ד 13קומות וקומת גג חלקית עבור  5סה"כ יתקבל בניין בן 

 
 לאשר שימוש משטח הקיים ללא היתר למשרד לבעלי מקצועות חופשיים לצמיתות בקומת המרתף. .2
 
 .הימקומות חניה הנדרשים ע"פ התקן ע"י השתתפות בקרן חני 5.33לאשר פתרון חניה עבור  .3
 

 ו.בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורט
 
ות את במסגרת הבקשה לא מבוקש להפוך את הבניין הקיים לבניין מסחרי ולשנלדחות את ההתנגדויות שכן,  .4

 המשרד המבוקש הינו בהתאם לקונטור השטח המופיע בתשריט הבית המשותף.אופיו כפי שנטען בהתנגדות. 
י לחיזוק ותוספות בבניין הנדון. ההתנגדות אינה מפרטת נושא תכנוני אליו מתנגדים אלא התנגדות באופן כלל 

 מהשטחים המשותפים. 9.74% -בהתאם לנסח הטאבו, בבעלות המתנגדים כ
 .38מבעלי הזכויות בנכס בהתאם לנדרש בהוראות תמ"א  80.30%הבקשה הוגשה עם הסכמות/חתימתם של  

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
וד העורף, המשרד להגנת הסביבה( אם נדרש אישור הגורמים הרלוונטיים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיק . 1

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

 שלא נערכו שינויים מרחביים.
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(. . 3
 אגרות והיטלים. תשלום . 4
הצגת נספח הידרולוגיה לניהול מי נגר ובו כלל ההתאמות והאישורים הנדרשים מרשות הניקוז, בחתימת הידרולוג  . 5

 המציע פתרונות ונקיטת כל האמצעים למניעת זיקה לסכנת חיים ובכלל זאת, למניעת הצפה.
 .       אישור רשות הכבאות 6
 

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

 והנכסים הגובלים.
ת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחיל . 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. 
הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת  תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
ורישום זה על גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  3ברמת שירות פתרון החניה שבמבנה הוא  . 6

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

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

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

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

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

 מרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא ב. ה
 .5/2ג. המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית תמ"מ

 א'.3616ד. רישום הערה כי קיימת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי הוראות תכנית 
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3שור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אי . 3
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 
 
 
 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אשר את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה, תוספות בנייה ושינויים בבניין קיים למגורים, הבנוי במפלסים ל .1

קומות וחדרי  4(, בן 19)חלקה מס'  19מפוצלים ובקיר משותף עם הבניין הגובל ממערב בכתובת כ"ג יורדי הסירה 
 יח"ד. 8יציאה לגג מעל ומקלט וחדר הסקה במרתף, המכיל 

    
 יח"ד חדשות(. 5יח"ד קיימות +  8יח"ד ) 13קומות וקומת גג חלקית עבור  5תקבל בניין בן סה"כ י

 
 לאשר שימוש משטח הקיים ללא היתר למשרד לבעלי מקצועות חופשיים לצמיתות בקומת המרתף. .2
 
 מקומות חניה הנדרשים ע"פ התקן ע"י השתתפות בקרן חנייה. 5.33לאשר פתרון חניה עבור  .3
 

 לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו.בכפוף 
 
לדחות את ההתנגדויות שכן, במסגרת הבקשה לא מבוקש להפוך את הבניין הקיים לבניין מסחרי ולשנות את  .4

 אופיו כפי שנטען בהתנגדות. המשרד המבוקש הינו בהתאם לקונטור השטח המופיע בתשריט הבית המשותף.
טת נושא תכנוני אליו מתנגדים אלא התנגדות באופן כללי לחיזוק ותוספות בבניין הנדון. ההתנגדות אינה מפר 

 מהשטחים המשותפים. 9.74% -בהתאם לנסח הטאבו, בבעלות המתנגדים כ
 .38מבעלי הזכויות בנכס בהתאם לנדרש בהוראות תמ"א  80.30%הבקשה הוגשה עם הסכמות/חתימתם של  

 
 תנאים למתן היתר

אישור הגורמים הרלוונטיים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה( אם נדרש  . 1
 לפי דין;

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

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
הצגת נספח הידרולוגיה לניהול מי נגר ובו כלל ההתאמות והאישורים הנדרשים מרשות הניקוז, בחתימת הידרולוג  . 5
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 ונות ונקיטת כל האמצעים למניעת זיקה לסכנת חיים ובכלל זאת, למניעת הצפה.המציע פתר
 .       אישור רשות הכבאות 6
 

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

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

 וקבלת הנחיות.
 לבקרה ההנדסית. שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו . 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.
 ם לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשי . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
ורישום זה על גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  3פתרון החניה שבמבנה הוא ברמת שירות  . 6

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

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

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

 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 

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

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור  . 4

 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
 בוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים.קירות המרתף י . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 1שטרוק  3רנדט רמב

 
 

 505חלקה:    6217 גוש:  22-0248 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 14/02/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0541-003 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 749 שטח: 202101222 בקשת מידע:
   14/07/2021 רת מידע:תא' מסי

 
 קוטון אביהו מבקש הבקשה:

 6404505יפו  -, תל אביב  3רמברנדט 
 

 סטולבון ולנטינה עורך הבקשה:
 64393יפו  -, תל אביב  12הירשנברג 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

הרשום בהיתר התקף(: מגורים, שימוש מבוקש: מרפאת שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי 
, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש 80.26שיניים, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 

 ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת תקן חניה, 
 
 
 

 התנגדויות:

 יקהז כתובת שם

 יפו -, תל אביב 144דרך בגין מנחם  . אורי דניאל ושות'1
6492102 

 עו"ד מייצג לבעלי הזכות בנכס 
 להלן המתנגדים מטה.

 3בעלי הזכות בנכס לתת חלקה  6404505יפו  -, תל אביב 3רחוב רמברנדט  . אלרן מרים2

 6 בעלי הזכות בנכס לתת חלקה 6404505יפו  -, תל אביב 3רחוב רמברנדט  . גרנות צבי3

 4-5,7-10בעלי הזכות בנכס לתת חלקה  6404505ו יפ -, תל אביב 3רחוב רמברנדט  . תמם עטרה5

 4,7-10בעלי הזכות בנכס לתת חלקה  6404505יפו  -, תל אביב 3רחוב רמברנדט  . תמם עמוס6

 4,7-10בעלי הזכות בנכס לתת חלקה  6404505יפו  -, תל אביב 3רחוב רמברנדט  . תמם שלומי7

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

רג ממגורים למרפאה לצמיתות, באם קיים עניין לשימוש לטווח ארוך , יש לפעול לשינוי לא ניתן לבקש שימוש חו .1
 התכנית החלה על המקום בדרך של שינוי ייעוד.

 שנה כמרפאת שיניים אך קיימים היתרים רק לתקופה של עשור. 30-המקום פועל כ .2
תוחה תמידית ללא פיקוח ומאפשרת כניסה הכניסה למרפאה הינה דרך חדר המדרגות של הבניין כך שדלת הלובי פ .3

 ושהייה של חסרי דיור, שוהים בלתי חוקיים ללובי לרבות לינה בו.

 השארת דלת הלובי פתוחה הביאה למספר פריצות לבתים.  .4

 המצאות המרפאה בבניין גורמת לנזק ופגיעה בדיירים ע"י חסימת חניות, רעש, מפגעי אשפה ופסולת,  .5
 רע.ירידת ערך, ריח  

 הכניסה למרפאה הינה מחדר המדרגות של הבניין ולא ע"י כניסה נפרדת כפי שבעלי הנכס ציין.  .6
 

 התייחסות להתנגדויות: 

 :  1-2התייחסות לסעיפים  .1
גם מרפאה להלן  ין השימושים המותרים כלוללגביו קובעת התכנית, שב 3באזור מגורים  50המגרש כלול ע"פ תכנית 

ולא מתב"ע כאשר השימוש  מהיתרהתאם לנאמר, הבקשה הנדונה הינה בקשה לשימוש חורג מרפאת שיניים. ב
הנדון הוא מותר לפי תכנית ולפיכך אין צורך לפעול לשינוי יעוד בתכנית התקפה. יש לציין כי הבקשה הנדונה 

אך לכתאושר  מתייחסת לשימוש אשר קיים בפועל כאשר קיים תיק תביעה פתוח הנוגע לשימוש הנדון ללא היתר,
 בקשה זו, יוכשר השימוש הנדון באופן חוקי.
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 :3-6התייחסות לסעיפים  .2
הועדה המקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד כאשר הכניסה למרפאה דרך לובי הבניין המשותף הינה מותרת 

בלות בהתאם להוראות התכניות התקפות. אם עולים קונפליקטים אחרים מהשטח נדרש  לפנות לערכאות המקו
 בחוק לצורך כך.

 
 
 
 
 

 (אדר' הילה גלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
ם למרפאת שיניים בדירה הצפונית בקומת לאשר את הבקשה לאישור בדיעבד לשימוש חורג מהיתר ממגורי .1

 קומות.  4מ"ר, לצמיתות בבניין מגורים בן  81-הקרקע, בשטח של כ
 ה.ימקום  חניה החסר למילוי דרישת התקן על ידי השתתפות בקרן חני  1לאשר  פתרון חלופי להסדר   .2
 לדחות את ההתנגדויות שכן: .3

לגביו קובעת התכנית, שבין השימושים המותרים כלול גם מרפאה  3באזור מגורים  50כנית והמגרש כלול ע"פ ת
להלן מרפאת שיניים כמו כן הועדה המקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד בעוד שהתכנון המבוקש תואם 

 להוראות התכניות התקפות על המקום, לסוגיות נוספות ניתן לפנות לערכאות המקובלות בחוק.
 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 פ"י דין לשלב בקרת התכן..אישור הגורמים הנדרשים ע1
 (.4402.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 .תשלום אגרות והיטלים.4
  

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

 
 הערות

ההיתר לשימוש חורג 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
 

 ת חיובית.שימוש חורג ממגורים למרפאה. חוות הדע דורון ספיר:
 למה בדיעבד?אופירה יוחנן וולק: 

 כנראה פספס את הזמן של ההגשה. דורון ספיר:
. מבקש לצמיתות. 2013-, הם בין היתרים, המרפאה פועלת מ2013-השימוש קורה בפועל, יש היתר קודם מ רוני רבנר:

 השימוש כבר קיים לכן זה בדיעבד.
 חוות דעת.  דורון ספיר:

 למה זה פה ולא ברישוי עסקים.אופירה יוחנן וולק: 
 שימוש חורג להיתר, נדרש פרסום. רוני רבנר:

 
 
 
 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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הבקשה לאישור בדיעבד לשימוש חורג מהיתר ממגורים למרפאת שיניים בדירה הצפונית בקומת  לאשר את .1
 קומות.  4מ"ר, לצמיתות בבניין מגורים בן  81-הקרקע, בשטח של כ

 ה.ימקום  חניה החסר למילוי דרישת התקן על ידי השתתפות בקרן חני  1לאשר  פתרון חלופי להסדר   .2
 שכן:לדחות את ההתנגדויות  .3

לגביו קובעת התכנית, שבין השימושים המותרים כלול גם מרפאה  3באזור מגורים  50כנית והמגרש כלול ע"פ ת
להלן מרפאת שיניים כמו כן הועדה המקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד בעוד שהתכנון המבוקש תואם 

 ת המקובלות בחוק.להוראות התכניות התקפות על המקום, לסוגיות נוספות ניתן לפנות לערכאו
 

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

 תנאים למתן היתר
 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 מידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה..ע3
 .תשלום אגרות והיטלים.4
  

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

 
 ערותה

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 20מל הכר

 
 

 20חלקה:    7227 גוש:  22-0177 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 31/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0009-020 תיק בניין:
 מ"ר 289 שטח: 201901957 בקשת מידע:

   01/12/2019 תא' מסירת מידע:

 
 י פרוייקטיםטיגיקי מבקש הבקשה:

 6560338יפו  -, תל אביב  20הכרמל 
 גדליהו גבי 

 8496500, עומר  81השיטה 
 

 כהן אדם עורך הבקשה:
 6772310יפו  -, תל אביב  18בית ירח 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 ללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קייםהעבודות המבוקשות בהיתר אינן כו
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6618356יפו  - , תל אביב23דרך בגין מנחם  . גודרטולה בע"מ1

  6618356יפו  -, תל אביב 23דרך בגין מנחם  . אהרוני ישראל2

  5323030, גבעתיים 1רחוב יפה נוף  . ברמן אמיר3

  6560338יפו  -, תל אביב 20רחוב הכרמל  . גדליהו גבי4

   . נחמיאס עפרה5

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 ת חברת גודרטולה בע"מ, בעלת נכס בבניין., עו"ד אהרוני ישראל, מייצג א1מתנגד מספר  .1
 לטענתו, הוספת עמודים התומכים בממ"דים, יפגעו בנכס שבבעלותה.

 
 יחידות דיור בבניין, לטענתו: 4, עו"ד אמיר ברמן, מייצג את גבי גדליהו, בעלים של 2מתנגד מספר  .2

 הבקשה הוגשה שלא על דעתו, על אף שהוא רשום כמגיש הבקשה. א.
 דירות שבבעלותו. 2המעלית חוסם את חלונות המטבח וחדר האמבטיה ב פיר  ב.
 המעלית החדשה לא תשרת את כלל הדיירים. ג.
 היזם אינו מטפל בחזית ואינו מחליף את חלונות הדירות בחזית. ד.

 
 
היזם , עפרה נחמיאס, בעלת דירה בבניין. אינה מתנגדת לעצם הבניה, אלא לחוסר שקיפות מצד 3מתנגדת מס'  .3

 וחשש לפגיעה ב:
 זכות הקניין א.
 אטימת חלונות ב.
 .בנייה ללא הסכם, בטחונות, ערבויות, לוחות זמנים, ללא אחריות לנזקים, ללא תכנית שיפוץ מפורטת ג.

 
 התייחסות להתנגדויות:

 22 25/05הסיר את התנגדותו בתאריך  1מתנגד מספר  .א
חתום על הבקשה, נציין כי אין הוועדה המקומית מתערבת  התנגדות זו לא ממש ברורה, שכן מר גדליהו .א

 בנושאים חוזיים בין היזם לבעלי הנכס.
 התנגדות זו מתקבלת, שכן מבירור שנעשה עם עורך הבקשה המעלית המתוכננת אכן חוסמת חלונות בחדרי  .ב

 קומית מתערבת התנגדות זו לא ממש ברורה, שכן מר גדליהו חתום על הבקשה, נציין כי אין הוועדה המ
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 בנושאים חוזיים בין היזם לבעלי הנכס.             
 ב. התנגדות זו מתקבלת, שכן מבירור שנעשה עם עורך הבקשה המעלית המתוכננת אכן חוסמת חלונות בחדרי 

 אמבטיה אשר בבעלותו, בהתאם לתקנון בית משותף אשר הוצג לנו, ניתן לדון בבקשה תכנונית אך זאת     
 חה שלא מבוצעת בנייה בשטח הרכוש הפרטי.בהנ    
 עוד יצויין שבבקשה שהוגשה, לא מסומנים החלונות שמבקשים לסגור בשל תכנון המעלית והנושא הובהר     
 ע"י בירור שנעשה עם עורך הבקשה.    

 ת בלפחות ג  התנגדות זו הינה בהסכם החוזי בין היזם לבעלי הזכויות, שכן ניתן לאשר מעלית במידה היא עוצר
 תחנות עצירה. 2    

 ד. גם סעיף זה הינו בהסכמים בין היזם לבין בעלי הנכס ואין הוועדה מתערבת.
 התנגדות מתקבלת לעניין אטימת החלונות ופגיעה בזכות הקניין. 3

 
 
 
 
 
 
 

 (ברנשטייןשמעון ע"י אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )
 
 8קומות, המכיל  3בבניין קיים למגורים ולמסחר בן  38מכוח תמ"א  תוספת ושינוייםאשר את הבקשה ללא ל .1

 קיימות  8יחידות דיור ) 15קומות וקומת גג חלקית, מעל מסחר, המכיל  5יחידות דיור, כך שיתקבל בניין בן 
 חדשות(, שכן: 7-ו 

ין, בנוסף הנ"ל מבוקשת סגירת  מרפסות בחזית האחורית בכל הקומות , בבנייה קשיחה ומחוץ לקווי בני .א
 מגדיל את תכסית הבנייה על הגג מעבר למותר.

 ס"מ בלבד( ובניגוד לתקנות. 40-המרפסות שנסגרו מייצרות חללים לא ראויים למחייה )ברוחב נטו כ .ב

 גובה קומת הגג חורגת מהמותר. .ג

 לא הוצג פתרון לדודי אגירה בתוך מעטפת הבניין כנדרש בהנחיות מרחביות. .ד

ב', כגון  אי סימון החלונות  -הוגשה בצורה לקויה וללא פרוט המצב הקיים בדירות בקומות א' ו הבקשה .ה
 וסגירתם.

לקבל את ההתנגדות לעניין פגיעה תכנונית בדירות המתנגדים ע"י סגירת חלונות כתוצאה מהשינויים  .ו
 המבוקשים ברכוש המשותף.  

 
 רך הבקשה ולמבקש.הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעו

 
 
 
 
 
 
 
 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יחידות  8קומות, המכיל  3בבניין קיים למגורים ולמסחר בן  38אשר את הבקשה לתוספת ושינויים מכוח תמ"א לא ל

 חדשות(, 7-ו קיימות  8יחידות דיור ) 15קומות וקומת גג חלקית, מעל מסחר, המכיל  5דיור, כך שיתקבל בניין בן 
 שכן:

 
בבנייה קשיחה ומחוץ לקווי בניין, בנוסף הנ"ל מגדיל  מבוקשת סגירת  מרפסות בחזית האחורית בכל הקומות , א.

 את תכסית הבנייה על הגג מעבר למותר.
 ס"מ בלבד( ובניגוד לתקנות. 40-המרפסות שנסגרו מייצרות חללים לא ראויים למחייה )ברוחב נטו כ ב.
 גובה קומת הגג חורגת מהמותר. ג.
 דרש בהנחיות מרחביות.לא הוצג פתרון לדודי אגירה בתוך מעטפת הבניין כנ ד.
 ב', כגון  אי סימון החלונות  -הבקשה הוגשה בצורה לקויה וללא פרוט המצב הקיים בדירות בקומות א' ו ה.

 וסגירתם.
לקבל את ההתנגדות לעניין פגיעה תכנונית בדירות המתנגדים ע"י סגירת חלונות כתוצאה מהשינויים המבוקשים  ו.

 ברכוש המשותף.  
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 וות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.הערה: טיוטת ח

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 44מונאים החש

 
 

 26חלקה:    7436 גוש:  21-1721 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 22/12/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0069-044 תיק בניין:
 מ"ר 366 שטח: 201901402 בקשת מידע:

   21/08/2019 תא' מסירת מידע:

 
 גולן רחל קשה:מבקש הב

 6425115יפו  -, תל אביב  44החשמונאים 
 

 קפרי עמית עורך הבקשה:
 6249813יפו  -ב, תל אביב 23אלכסנדר ינאי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

, מספר 2ם פנימים בקומה ה' תוספת לדירות על הגג והגבהת מעלית לקומת הגג, מספר יח"ד מורחבות: אחר: שינויי
תכנית הרחבה: ג', קומה בה מתבצעת התוספת: קומת הגג, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים 

 שינויים פנימיים: בקומה ה': שינוי קירות, הגדלת חלונות בחזית אחורית
 

 ומת הגג: הריסת בנייה קיימת על הגג, תוספת לשתי היחידות אשר בקומה ה' והקמת פרגולות. בק
 

 מעלית: הוספת יציאה בקומת הגג, שימוש המקום כיום: בהיתר למגורים
 
 , 
 

 , שטח46, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 46בקומת הגג: כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
, 1978, חומר הפרגולה: אלומיניום/פלדה+עץ, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 26פרגולה )מ"ר(: 

 , 22.7השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 
 

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

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

ו יפ -, תל אביב 44רחוב החשמונאים  . אשכנזי שלי1
6425115 

 
 1התנגדות מס' 

  . דרורי אריאל2

  . טייכר יהושע ישראל3

  . טייכר שושנה4

  . יוגב עדנה5

  . ניקיפורוב אריק6

  . פורצקי יגאל7

  . קולבק ליזה8

  . קורי ליסה דניאל9

 5126112, בני ברק 7רחוב מצדה  . שדר גלעד10

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

חלקות משנה ומתנגד אחד שזיקתו לנכס נשוא  10תם של בעלי הזכויות בשש חלקות משנה בבניין בן הוגשה התנגדו
 הבקשה אינה ידועה. להלן עיקרי התנגדותם:



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

 42עמ'   21-1721  

 

 בנייה בלתי חוקית של המבקשת בגג.הבקשה כוללת הכשרה של חריגות ו .1
 הבניין דורש עיבוי וחיזוק מיידי.ים. שנה. היסודות של הבניין ישנים ומתפרק 50-הבניין ישן מאוד בן יותר מ .2

ות הישנים ללא חיזוק המבנה במצב הקיים לא ניתן לאשר תוספת בנייה ותוספת משקל ועומס עצומים על היסוד
כפי  כל עבודה מאסיבית בבניין ללא חיזוק הבניין קודם לכן תוביל לקריסה של המבנה וסכנת חיים מידית.כולו. 

בוחנים מספר חלופות לביצוע חיזוק ושיפוץ כולל לבניין ובאופן עקרוני אין התנגדות שידוע למבקשת בעלי הדירות 
אין לאשר בנייה ללא חו"ד מפורטת  לבנייה בגג הבניין במסגרת ביצוע עבודות חיזוק ושיפוץ כלליים בבניין.

 סכנת קריסה מקונסטרוקטור המאשר את עמידות הבניין ואת הבניה ותוספת עומס ומשקל על המבנה הקיים ללא
 קומות עם מעלית ואין פתרונות נגישות לתקופת ביצוע העבודות. 5הבניין בן  .3
יח"ד נפרדות ועצמאיות עם כניסה נפרדת מהמעלית על מנת להשכיר אותם  2המבקשת מבקשת לבנות בצורה חוקית  .4

נם הבניין והרחוב אייה. וגבלות הקיימות וללא פתרון חנלשכן שם דיירים חדשים תוך העמסה על התשתיות המו
 ערוכים לתוספת דיירים בבניין.

 ביצוע העבודות יפגעו בערך הבניין ויגרמו להפסד כספי של בעלי דירות כתוצאה מהפחתת דמי השכירות. .5
הבקשה הוגשה בחוסר תו"ל תוך הצגת מצג שווא כאילו אין בנייה בגג הקיים. המבקשת לא הסכימה להעביר את  .6

 ן הדיירים והסתירה מידע לגבי האדריכלית שפעלה בניגוד עניינים בזמן שמייצגת את דיירי הבניין.התכניות לעיו
 לא הוצגה שום תוכנית לפיצוי למקרה של נזק למבנה. .7
 

 התייחסות להתנגדויות: 
נה חוקית חדרי היציאה לגג קיימים מיום הקמתו של הבניין וכלולים בהיתר המקור לבניין. באם נעשתה בנייה שאי .1

במסמכי הבקשה כל הבניה הקיימת על הגג מסומנת להריסה ובמקומה מבוקשים שני חדרי יציאה לגג חדשים. על כן 
 ההתנגדות אינה מתקבלת.

 וחוזקו, המצהיר כי העבודהחוות דעת של קונסטרוקטור מורשה החתום על טופס יציבות המבנה  לבקשה הוגשה .2
, כל 413עצמאיות מבחינה מבנית. ככל שהמבנה הכולל נדרש לחיזוק על פי ת"י המבוקשת אשר כולל תוספות שאינן 

 אלמנטי החיזוק הנדרשים הוצגו בתענית הראשית. על כן ההתנגדות אינה מתקבלת.
מבוקשת עבודה בפיר המעלית הקיים אשר תדרוש השבתת המעלית לתקופה של כחודשיים. בשיחה עם עורכת  .3

נה ואף הציעה לבעלי הזכויות האחרים בבניין הסדרת אמצעי הנגשה זמניים בעת הבקשה הובן כי המבקשת מוכ
 .לאור זאת הבקשה מופנית לדיון בהתנגדויות לשם הגעה להסכמה בין הצדדים כגון התקנת מעלון זמני  העבודות

היציאה  על פי הנראה במסמכי הבקשה מבוקשים שני חדרי יציאה נפרדים עם מדרגות נפרדות לכל אחד מחדרי .4
מתחום הדירה אליה הוא מוצמד. שטח חדרי היציאה והתשתיות המבוקשות אינן מתאימות למגורים עצמאיים על 

לאי פיצול  27כן אין חשש כי מבוקשות שתי יחידות דיור נפרדות. בנוסף על זאת נדרש רישום הערה בהתאם לתקנה 
 הדירות.  על כן הטענה אינה עניינית ואינה מתקבלת. 

 קניינית, יובהר כי הוועדה אינה לוקחת צד בהסכמים קניינים ודנה בשיקולים תכנוניים  ותטענ הינן אלו ותענט.6.5
 בלבד. 

אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ניתן תנאי בהיתר ל " .7
בוצעות תחת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזקים במידה ויגרמו " עבודות בניה מובבטיחות המבנים והנכסים הגובלים.

 והחזרת המצב לקדמותו. ההתנגדות אינה עניינית ואינה מתקבלת.
 

לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות. בהתאם למפורט לעיל,
 
 
 
 

 (רבנר רוני: )ע"י לאחר דיון בהתנגדויות חוות דעת מהנדס הועדה
 
 
 
 

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

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



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

 43עמ'   21-1721  

 

 והנכסים הגובלים.
 

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

 ו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין א. שטחים משותפים שירשמ
 ב. הדירות בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.

 
 הערות

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

 הבקשהולמבקש ות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוהערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 הבקשה לאחר דיון בהתנגדויות.רוני רבנר: 
 חוות הדעת לאחר שהמבקשים ביקשו לעשות שינוי בהקלות. רון ספיר:דו

 המבקשים הסכימו לשינוי בחלק מההקלות, שינוי בפיר המעלית. בשל כך היו התנגדויות רבות.  רוני רבנר:
 חוות דעת.  דורון ספיר:

 
 
 

 14: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך לדיון בצוות התנגדויות, 

 
 הכוללים: 5תוספות ושינויים בשתי יחידות דיור בקומה לאשר את הבקשה ל .1

 קומת כולל קומת 5יחידות דיור בקומה העליונה בבניין בן  2שינויים פנימיים לאיחוד וחלוקה מחדש של  א. 
 .קרקע עם שינוי בחזית האחורית  
יחידות הדיור בקומה העליונה עם מדרגות  2הריסת בניה קיימת על הגג ובניית שני חדרי יציאה לגג עבור  ב. 

 מ"ר סה"כ עם פרגולה מוצמדת לכל חדר יציאה לגג.46-עליה פנימיות משטח יחידות הדיור. בשטח כולל של כ
 

 כולל ההקלות הבאות: 
 מ' בחזית צדדית 1.2מ' במקום  0של הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק  - 
 מ' המותר  44.20מ' במקום  44.50הגבהת בניה על הגג לגובה של  - 
 ביטול נסיגות אחורית ונסיגה לצדדים בחדר על הגג - 
 הקלה לנסיגות פרגולה מהצדדים - 

 
 לא לאשר הגבהת פיר מעלית קיים לתוספת פתח יציאה לגישה לשטח הגג הפתוח מהמעלית. .2
 
 על כל שינוי שביקשה בקשר למעלית ב"כ המבקשת הצהיר כי המבקשת מוותרתלדחות את ההתנגדויות שכן  .3

 . יתר הטענות נדחו בהתאם לכתוב בחו"ד להתנגדויות. על כן ההתנגדויות אינןוההקלות שפורסמו לצורך כך 
 ענייניות. 

 
 תנאים למתן היתר

 ישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.א . 1
 תשלום אגרות והיטלים. . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 4
 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

ם משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל לתקנות המקרקעין לעניין: א. שטחי 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה 
 דיירי הבניין ב. הדירות בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול.

  
 הערות

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

 ות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוהערה: 
 

 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 
 2הא באייר  120וטינסקי ז'ב

 
 

 1346חלקה:    6213 גוש:  22-0032 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 05/01/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0194-120 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 577 שטח: 202101420 בקשת מידע:
   08/08/2021 תא' מסירת מידע:

 
 חב"ד צפון ת"א מבקש הבקשה:

 6209301יפו  -, תל אביב  2הא באייר 
 

 איבינדר אלרן עורך הבקשה:
 6971911יפו  -א, תל אביב 14ולנברג ראול 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 למשרדים, שימוש המקום כיום: בהיתר היתר שימוש חורג 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שימוש חורג למשרדים, שימוש 
, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 1-מבוקש: בית חב"ד, שימוש חורג בקומה מספר: 

 הסדיר חניה פיזית, , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן ל160.87
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -ביב , תל א50רחוב פנקס דוד צבי  . אליהו מלך ושות'1
6226114 

 

יפו  -, תל אביב 39רחוב שרת משה  . לוי לשם רועי2
6219913 

 

יפו  -, תל אביב 41רחוב שרת משה  . ש אור3
6219915 

 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 הוגשה התנגדות מאת שלושה מתנגדים אשר לא ידועה זיקתם לנכס נשוא הבקשה. להלן עיקריי התנגדויותיהם:
א למשרדים אלא למקום ציבורי קהילתי הן בתוך המבנה והן במרחב הציבורי החיצוני הסמוך המקום משמש ל .1

 אליו. הדבר מפריע לשכנים באופי החיים שלנו בבניין ומכביד על עומס המבקרים ותפיסת החניות באזור.

הסביבה תוך מהווה זמן רב מפגע של רעש והשתלטות על שטחי  120בית חב״ד אשר נמצא ברחוב ז׳בוטינסקי  .2
כדי פגיעה במרקם החיים והקהילה בשכונה באופנים הבאים: רעש רב בשעות יום משתנות, ריכוזי תפילות 
במתחם כיכר המדינה, הצבת הפרדה בין נשים לגברים, הצהרה גלויה למטרה של השפעה על אורך החיים 

ישירה לקטינים להשתתפות האזורי לאורך חיים אורתודוקסי הרחוק מאוד מאופי הקהילה באזור, פנייה 
באירועים אשר מגיעה במטרה להשפיע על דעתם ולהרחיק אותם מאופי החיים אשר קיים בשכונה. בית חב״ד 
 בלב שכונה חילונית בעייתי ומאפשר פגיעה עתידית משמעותית באזרחי השכונה, לכן הגדלתו חייבת להיאסר.

י השכונה כאשר הם בוחרים להתפלל בשעות שלא קיימים מספר בתי כנסת בשכונה המהוות מטרד לתושב .3
מאושרות לרעש או משאיות עם רמקולים המשמיעות מוזיקה חסידית בקולי קולות באמצעות רמקולים 

ומערכות הגברה מתקדמות ומפרות את השקט. חשש שבית חב"ד יהווה מוקד עליה לרגל וסביבו יתפתחו 
 מטרדים שונים.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

בו השימוש מבוקש הינו רחוב בעל פעילות מסחרית ולבניין קומת קרקע מסחרית. השימוש המבוקש תואם הרחוב 
ב' החלה על המגרש על כן לא נראה כי השימוש יהווה מטרד מעבר לקיים ברחוב וניתן לאשר את 1815הוראות תכנית 

הוות מטרד יש לפנות למוקד הפיקוח המבוקש בבקשה. באם יש פעילויות מעבר לשעות הפעילות ברחובות מסחריים המ
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העירוני. יתר הטענות בנוגע לשינוי צביון השכונה, חלוקת השטח הציבורי למגדרים, השפעה מיסיונרים על קטינים אינן 
 טענות תכנוניות, יובהר כי הוועדה דנה בנושאים תכנוניים בלבד ויש להפנותן לערכאות המתאימות.

 
דדים לדיון בהתנגדויות.בהתאם למפורט לעיל, לזמן את הצ

 
 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה לאחר דיון בהתנגדויות: )ע"י רבנר רוני(
 

אישור בדיעבד לשימוש חורג מהיתר לשינוי ייעוד במרתף  אשר את הבקשה לל בהמשך לדיון בצוות התנגדויות,
  מ"ר לצמיתות.160.59ממשרדים לסניף של בית חב"ד בשטח של 

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

 
 תנאים למתן היתר

 ..       אישור רשות הכבאות1   
 דוח עורך הבקשה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים; . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תקן הבניה; . 3
 תשלום אגרות והיטלים; . 4
  אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התקן. . 5
 
 נאים בהיתרת

 בקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של ה
 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 .       אישור רשות הכבאות.1   

 מרחביים;דוח עורך הבקשה על כך שלא נערכו שינויים  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תקן הבניה; . 3
 תשלום אגרות והיטלים; . 4
  אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התקן. . 5

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

 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 לאחר דיון התנגדויות. רוני רבנר:
 המלצה חיובית.ון ספיר: דור

 חב"ד זה מרכז קהילתי? מלי פולישוק:
 זה בעיקר משרדים, עושים פעילויות הכנה לבר מצווה ודברים כאלה.רוני רבנר: 
 אם זה משרדים לא צריך שימוש חורג. :קמלי פולישו
 יש גם פעילויות לקהילה. רוני רבנר:

 תות במקרים כאלה.לפי מה שידוע לי, אתם לא אוהבים לצמי מלי פולישוק:
 השימוש תואם תוכנית והם ביקשו לצמיתות. רוני רבנר:

 עדיין זה מרכז קהילתי בבנייני מגורים.מלי פולישוק: 
 תקחי לדוגמא פלורנטין, עירוב שימושים.אופירה יוחנן וולק: 

 חוות דעת.  דורון ספיר:
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 15: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אישור בדיעבד לשימוש חורג מהיתר לשינוי ייעוד במרתף  לאשר את הבקשה ל בהמשך לדיון בצוות התנגדויות,

  מ"ר לצמיתות.160.59ממשרדים לסניף של בית חב"ד בשטח של 
 

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

 אים למתן היתרתנ
 אישור רשות הכבאות..       1  

 דוח עורך הבקשה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים; . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תקן הבניה; . 3
 תשלום אגרות והיטלים; . 4
  אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התקן. . 5
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 18לסון איד

 
 

 62חלקה:    6910 גוש:  22-0280 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 17/02/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0109-018 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 563 שטח: 202001865 בקשת מידע:
   11/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 משה משה-בן מבקש הבקשה:

 6972538יפו  -, תל אביב  36קהילת לבוב 
 מתנה טל 

 7573610, ראשון לציון  10בורלא 
 אופק מ.ב.מ בניה והנדסה בע"מ 

 6972538יפו  -, תל אביב  36קהילת לבוב 
 

 אינגבר אייל עורך הבקשה:
 5405200ל , גבעת שמוא 10השקד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים בקירות, תוספת אחרת: פתיחת דלת אטומה לכיוון חצר עורפית והנמכת 
חלון אחד בצד הדרומי כדי ליישר קו תחתון עם שאר החלונות הקיימים . ביטול שערים בחלק עורפי על מנת לאפשר 

בעלי הדירות בבנין, שימוש המקום כיום: בהיתר התקבל היתר לשימוש עבור משרדים במרתף וכעת אנו גישה לחצר לכל 
 מחדשים אותו, 

 
שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסנים בקומת מרתף עורפית, 

, מהנדס, רפואה, תוכנה, אדריכלות , חשבונאות וכו' ( שימוש מבוקש: משרד לבעל מקצוע חופשי )כגון : עו"ד , רו"ח
, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 1-בקומת מרתף עורפית, שימוש חורג בקומה מספר: 

 , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 86.4
 

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

 והתקבלו התנגדויות. 16/07/21תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 1התנגדות מס'   . עו"ד אמיר פילו1

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 חוכרים בבניין נשוא הבקשה באמצעות עורך דין אמיר פילו. להלן עיקרי התנגדותם: 26מתוך  15הוגשה התנגדותם של 
המבקשים רכשו השטח בייעוד מחסן ולא דירה או משרד או כל זכות קניינית אחרת וכל שימוש בשטח כמחסן  -

 בלתי חוקי ובהתנגדות מוחלטת של כלל השכנים.הינו 
המבקשים עשו שיפוץ בנכס שלא בהתאם לייעודו הכולל תוספת של שירותים, מקלחת ומטבח וכבר במהלך  -

השיפוץ השתמשו בחצר המשותפת כבשלהם. המעשים מעידים על הרצון להשתלט על הגינה המשותפת ושימוש 
 במחסן בניגוד לייעודו.

 וצעו פוגעים קשות בפרטיות הדיירים שלא יכולים לעשות שימוש סביר בגינה המשותפת.השינויים שב -
 מתנגדים לפתיחת דלת לחצר האחורית שכן הדבר יביא להשתלטות המבקשים על הגינה המשותפת. -
 מתנגדים להסרת השערים בחלק העורפי שכן מטרתם להרחיק אנשים זרים שאינם בעלי זכות לשימוש בגינה. -
 ימוש החורג יפגע ויגרום לירידת ערך נכסם של המתנגדים.הש -
 המקלט הקיים בקומת המרתף אינו מספק לכמות גדולה של אנשים אשר תגדל עם אישור השימוש החורג. -

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 ועדה:לבקשה הוגש מכתב מענה מטעם המבקשים להתנגדויות. לאחר עיון ולמידת הנושא להלן ההתייחסות מהנדס הו
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 ' למרתפים.1השימוש המבוקש בשטח מחסן למשרדים לבעלי מקצוע חופשי הינו בהתאם להוראות תכנית ע -
ההתנגדות מתקבלת בסעיפים שינוי בחזיתות, הריסת הגדרות והשערים ופתיחת פתח הכניסה למשרדים  -

כניסה נפרדת למשרדים לא ניתן לאשר שינויים בחזיתות ובפיתוח שטח לרבות הסדרת   במרווח האחורי שכן
 '.1ללא הסכמת שאר הבעלים וכן הסדרת כניסה נפרדת למשרדים במרתף בבניין משותף נוגדת הוראות תכנית ע

 טרם קבלת היתר יש לקבל אישור הג"א לבקשה. על כן הטענה אינה עניינית. -

 
 
 
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יחידות  10קומות מעל קומת מרתף בן  4גים בני שינויים בבניין מגורים בן שני אגפים מדורלאשר את הבקשה ל. 1

 דיור, הכוללים:
 הרחבת מסתור אשפה קיים בפיתוח במרווח הקדמי .א

לבעלי מקצועות חופשיים כגון: עריכת דון, רפואה, משרדים  3-שימוש חורג בקומת מרתף ממחסנים בהיתר ל .ב
 "ר לצמיתותמ86.44-בשטח של כ  תוכנה, הנדסה, אדריכלות, חשבונאות וכיו"ב

 
השתתפות בקרן חניה מכוח  -מקומות החניה החסרים למילוי דרישת התקן   0.72אישור פתרון חלופי להסדר  .1

 תקנות החניה
 

לא לאשר כל שינויים בשטחים משותפים לרבות שינויים בחצר משותפת ע"י לקבל את ההתנגדויות באופן חלקי ו .2
ניסה נפרדת למשרדים המוצעים שכן הסדרת כניסה נפרדת נוגדת שינויים בפיתוח, הריסת הגדרות והסדרת כ

,. וכן לא ניתן לאשר שינויים בחזיתות ובפיתוח שטח לרבות הסדרת כניסה נפרדת למשרדים ללא 1הוראות תכנית ע
 . לדחות את יתר הנושאים שהועלו בהתנגדויות שכן הינן טענות קנייניות.הסכמת שאר הבעלים

 
:ם תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאו

 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402ס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופ . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 0.56פתרון חניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
 
 
 

 תנאים לתעודת גמר
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.
 
 

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 16ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות  10קומות מעל קומת מרתף בן  4הבקשה לשינויים בבניין מגורים בן שני אגפים מדורגים בני  . לאשר את1

 דיור, הכוללים:
 הרחבת מסתור אשפה קיים בפיתוח במרווח הקדמי .ג

לבעלי מקצועות חופשיים כגון: עריכת דון, רפואה, משרדים  3-שימוש חורג בקומת מרתף ממחסנים בהיתר ל .ד
 מ"ר לצמיתות86.44-בשטח של כ  סה, אדריכלות, חשבונאות וכיו"בתוכנה, הנד

 
 השתתפות בקרן חניה מכוח  -מקומות החניה החסרים למילוי דרישת התקן   0.72אישור פתרון חלופי להסדר . 2

 תקנות החניה    
 

 חצר משותפת ע"י לקבל את ההתנגדויות באופן חלקי ולא לאשר כל שינויים בשטחים משותפים לרבות שינויים ב. 3
 שינויים בפיתוח, הריסת הגדרות והסדרת כניסה נפרדת למשרדים המוצעים שכן הסדרת כניסה נפרדת נוגדת     
 ,. וכן לא ניתן לאשר שינויים בחזיתות ובפיתוח שטח לרבות הסדרת כניסה נפרדת למשרדים ללא 1הוראות תכנית ע    
 אים שהועלו בהתנגדויות שכן הינן טענות קנייניות.הסכמת שאר הבעלים. לדחות את יתר הנוש    

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402ר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדב . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 0.56פתרון חניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
 

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 מגרשההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח ה . 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 
 9ז בעלי מלאכה מרכ

 
 

 24חלקה:    6933 גוש:  22-0305 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 22/02/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0019-009 תיק בניין:
 מ"ר 544 שטח: 201900244 בקשת מידע:

   07/03/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בולקינד יורם ה:מבקש הבקש

 5690500, סביון  2ככר העשור 
 

 רובין אלישע עורך הבקשה:
 6971094יפו  -ב, תל אביב 7 2233

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, אחר: תוספת קומת מרתף בקונטור המרתפים בהיתר מאושר, שימוש המקום כיום: בהיתר 1כמות קומות לתוספת: 
 מרתפי חנייה ושירות,  2-הקרקע ומגורים, מסחר בקומת 

 
 
 
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

עד לתאריך  22-0007שתוקפו הוארך בהיתר מס'  27/12/18-מה 17-1099שינויים כלפי היתר מס' לאשר את הבקשה ל
הקמת בניין מגורים עם הנמצא בתחילת עבודות הבנייה בשלב ביצוע עבודות חפירה עבור דיפון, עבור  27/12/2024

בקיר משותף וגרעין חדר קומות מרתף, הבנוי  2ה לגג, מעל קומות וחדרי יציא 5חזית מסחרית בקומת הקרקע, בן 
 , כמפורט:יח"ד 16(, סה"כ 25)חלקה מס'  7הבניין הגובל ממערב בכתובת בעלי מלאכה מדרגות משותף עם 

 עם חניה קונבנציונאלית, מאגר מים, חדר משאבות ומחסנים דירתיים. -3קומת מרתף תוספת  .1

: שינויי במפלסים, שינוים פנימיים בגרעין המדרגות ובחלוקת מחסנים דירתיים ללא שינוי  -2קומת מרתף  .2
 במקומות החניה ובתכסית הקומה.

: שינויי במפלסים, שינויים פנימיים בגרעין המדרגות, ביטול מקומות חניה ותוספת מחסן  -1קומת מרתף  .3
 לדיירים ללא שינוי בתכסית הקומה. 

 
לטובת חניה  7בכתובת מרכז בעלי המלאכה  25הקמת מרתף משותף יחד עם חלקה מס'  כולל ההקלות הבאות:

 .6-ו 5בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון העתידיות ברובעים  םומחסני
 

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

 תנאים למתן היתר
ד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקו . 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
הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת מרכז בעלי  . 4

 .7מלאכה 
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
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 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3
 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

ידי האחראי לביקורת, מתכנן  הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על . 1
 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.

יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 2
וריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן לה

 האינטרנט העירוני.
 

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

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו.ההיתר כפוף  . 2
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
עד לתאריך  22-0007שתוקפו הוארך בהיתר מס'  27/12/18-מה 17-1099קשה לשינויים כלפי היתר מס' לאשר את הב

הנמצא בתחילת עבודות הבנייה בשלב ביצוע עבודות חפירה עבור דיפון, עבור הקמת בניין מגורים עם  27/12/2024
ף, הבנוי בקיר משותף וגרעין חדר קומות מרת 2קומות וחדרי יציאה לגג, מעל  5חזית מסחרית בקומת הקרקע, בן 

 יח"ד, כמפורט: 16(, סה"כ 25)חלקה מס'  7מדרגות משותף עם הבניין הגובל ממערב בכתובת בעלי מלאכה 
 עם חניה קונבנציונאלית, מאגר מים, חדר משאבות ומחסנים דירתיים. -3קומת מרתף תוספת  .4

גרעין המדרגות ובחלוקת מחסנים דירתיים ללא שינוי : שינויי במפלסים, שינוים פנימיים ב -2קומת מרתף  .5
 במקומות החניה ובתכסית הקומה.

: שינויי במפלסים, שינויים פנימיים בגרעין המדרגות, ביטול מקומות חניה ותוספת מחסן  -1קומת מרתף  .6
 לדיירים ללא שינוי בתכסית הקומה. 

 
לטובת חניה  7בכתובת מרכז בעלי המלאכה  25 כולל ההקלות הבאות: הקמת מרתף משותף יחד עם חלקה מס'

 .6-ו 5ומחסנים בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון העתידיות ברובעים 
 

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

 תנאים למתן היתר
יעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התי . 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
 בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( עמידת הבקשה להיתר . 3
הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת מרכז בעלי  . 4

 .7מלאכה 
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

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

 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3
 נויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו.אין לבצע את השי 

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.

 
 תנאים להתחלת עבודות

ת לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריו . 1
 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.

שהוא מלא וחתום על ידי כל יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כ . 2
הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר 

 האינטרנט העירוני.
 

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

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 7ז בעלי מלאכה מרכ

 
 

 25חלקה:    6933 גוש:  22-0306 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 22/02/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0019-007 תיק בניין:
 מ"ר 544 שטח: 201902340 בקשת מידע:

   06/01/2020 תא' מסירת מידע:

 
 רפאל ערן ה:מבקש הבקש

 4959384, פתח תקווה  26הסיבים 
 

 רובין אלישע עורך הבקשה:
 6971094יפו  -ב, תל אביב 7 2233

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מספר מרתפים, מקלט, מחסן, חדרי עזר, 
 
 
 
 
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

עד לתאריך  22-0005שתוקפו הוארך בהיתר מס'  30/12/18-מה 17-1100שינויים כלפי היתר מס' לאשר את הבקשה ל
בניין מגורים עם חזית מסחרית בקומת הנמצא בתחילת עבודות הבנייה בשלב בניית יסודות, עבור   27/12/2024
קומות מרתף, הבנוי בקיר משותף וגרעין חדר מדרגות משותף עם הבניין  2קומות וחדרי יציאה לגג, מעל  5הקרקע, בן 

 , כמפורט:יח"ד 16(, סה"כ 24)חלקה מס'  9ל ממזרח בכתובת בעלי מלאכה הגוב
 

 עם חניה קונבנציונאלית, מאגר מים, חדר משאבות ומחסנים דירתיים. -3קומת מרתף תוספת  .1

: שינויי במפלסים, שינוים פנימיים בגרעין המדרגות ובחלוקת מחסנים דירתיים ללא שינוי  -2קומת מרתף  .2
 ניה ובתכסית הקומה.במקומות הח

: שינויי במפלסים, שינויים פנימיים בגרעין המדרגות, ביטול מקומות חניה ותוספת מחסן  -1קומת מרתף  .3
 לדיירים ללא שינוי בתכסית הקומה. 

 
לטובת חניה  7בכתובת מרכז בעלי המלאכה  25הקמת מרתף משותף יחד עם חלקה מס'  כולל ההקלות הבאות:

 6-5קלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון העתידיות ברובעים בהתאם לה ומחסנים
 

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

 תנאים למתן היתר
ד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקו . 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
הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת מרכז בעלי  . 5

 .9מאלכה 
 

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

 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3
 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

ידי האחראי לביקורת, מתכנן  הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על . 1
 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -שלב ב` )במידת הצורך(  . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 העורף לאכלוסקבלת אישור פיקוד 

 
 הערות

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

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
עד לתאריך  22-0005שתוקפו הוארך בהיתר מס'  30/12/18-מה 17-1100קשה לשינויים כלפי היתר מס' לאשר את הב

הנמצא בתחילת עבודות הבנייה בשלב בניית יסודות, עבור בניין מגורים עם חזית מסחרית בקומת   27/12/2024
גרעין חדר מדרגות משותף עם הבניין קומות מרתף, הבנוי בקיר משותף ו 2קומות וחדרי יציאה לגג, מעל  5הקרקע, בן 

 יח"ד, כמפורט: 16(, סה"כ 24)חלקה מס'  9הגובל ממזרח בכתובת בעלי מלאכה 
 

 עם חניה קונבנציונאלית, מאגר מים, חדר משאבות ומחסנים דירתיים. -3קומת מרתף תוספת  .4

ת מחסנים דירתיים ללא שינוי : שינויי במפלסים, שינוים פנימיים בגרעין המדרגות ובחלוק -2קומת מרתף  .5
 במקומות החניה ובתכסית הקומה.

: שינויי במפלסים, שינויים פנימיים בגרעין המדרגות, ביטול מקומות חניה ותוספת מחסן  -1קומת מרתף  .6
 לדיירים ללא שינוי בתכסית הקומה. 

 
לטובת חניה  7המלאכה  בכתובת מרכז בעלי 25כולל ההקלות הבאות: הקמת מרתף משותף יחד עם חלקה מס' 

 6-5ומחסנים בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון העתידיות ברובעים 
 

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

 תנאים למתן היתר
שות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הר . 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
 ת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקר . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
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הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת מרכז בעלי  . 5
 .9מאלכה 

 
 תנאים בהיתר

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

 והנכסים הגובלים.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3

 לת היתר בניה לשינויים אלו.אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קב 
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.
 

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

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -שלב ב` )במידת הצורך(  . 2
 

 אים לתעודת גמרתנ
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס

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

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 ם בהיתר הקודם לרבות תוקפו.ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטי . 2
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 26רמן אנטק יצחק צוק

 
 

 26חלקה:    7242 גוש:  22-0354 בקשה מספר: 
 נוה אליעזר וכפר שלם שכונה: 01/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 4148-016 תיק בניין:
 מ"ר 1935 שטח: 201901331 בקשת מידע:

   10/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 עייני אורלי מבקש הבקשה:

 6729031יפו  -, תל אביב  26צוקרמן אנטק יצחק 
 

 נחמיאס מיטל עורך הבקשה:
 6970683יפו  -, תל אביב  52קהילת לודג' 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, כיוון 52חר תוספת )מ"ר(: , שטח דירה/משרד לא17קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, שטח התוספת )מ"ר(: 
 התוספת: לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: חדר רחצה, תוספת חדר, 

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

 
 
 

 (אדר' אינה פנסו נמירובסקיחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 ות:לא לאשר את הבקשה להרחבה מהסיבות הבא

 2361ההרחבה המבוקשת הינה לחזית אחורית בלבד ובחריגה מקו הרחבה מקסימלי כאשר תשריט התוכנית  .1
 מאפשרת הרחבה לחזית הקדמית וגם לחזית האחורית.

הרחבה הלקו לא הוצגה כל הסכמה מצד שאר בעלי הזכות בנכס להרחבה ואין כל הצדקה תכנונית לחרוג מעבר  .2
  .שבו ניתן לממש את ההרחבה במסגרת קווי ההרחבה המותריםמותר מקום המקסימלי ה

שאר בעלי הזכויות בנכס המעוניינים בעתיד לבצע הרחבה יצטרכו לבקש אותן הקלות לצורך עמידה בבנייה אחידה   .3
 בכל חזיתות הבניין.

 
הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה

 
 
 
 
 
 
 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הבקשה להרחבה מהסיבות הבאות: לא לאשר את

 2361ההרחבה המבוקשת הינה לחזית אחורית בלבד ובחריגה מקו הרחבה מקסימלי כאשר תשריט התוכנית  .4
 מאפשרת הרחבה לחזית הקדמית וגם לחזית האחורית.

רחבה לקו ההלא הוצגה כל הסכמה מצד שאר בעלי הזכות בנכס להרחבה ואין כל הצדקה תכנונית לחרוג מעבר  .5
 המקסימלי המותר מקום שבו ניתן לממש את ההרחבה במסגרת קווי ההרחבה המותרים. 

שאר בעלי הזכויות בנכס המעוניינים בעתיד לבצע הרחבה יצטרכו לבקש אותן הקלות לצורך עמידה בבנייה אחידה   .6
 בכל חזיתות הבניין.

 
ההערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקש
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 8סומקן  49וזת מחר

 
 

 177חלקה:    6997 גוש:  21-1723 בקשה מספר: 
 )יפו ד' )גבעת התמרים שכונה: 22/12/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 3770-049 תיק בניין:
 מ"ר 699 שטח: 201901366 בקשת מידע:

   29/08/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 8שיא מרחבים בסומקן  מבקש הבקשה:

 5252171, רמת גן  29היצירה 
 

 כהן מוטי עורך הבקשה:
 62263יפו  -, תל אביב  18עמיאל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה 38 , מספר תכנית הרחבה: תמ"א16, מספר יח"ד מורחבות: 14, כמות יח"ד לתוספת: 3כמות קומות לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון 685בה מתבצעת התוספת: קרקע, קומה ה, קומה ו, קומת גג, שטח התוספת )מ"ר(: 

התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת מעלית ובינוי מהלך גרם מדרגות, תוספת 
 אחרת: תוספת ממ"דים ומרפסות, 

 
, השימוש 136התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(:  בקומת הגג: כיוון

 בתוספת המבוקשת: למגורים, 
 
 
 
 
 (זנדאור : )ע"י לדיון הנוסף וות דעת מהנדס הועדהח
 

 בהתאם לכך, להלן הנוסח המתוקן: 
 

יחידות דיור  16קומות מעל קומת עמודים מפולשת עם  4בקשה לחיזוק הבניין הקיים למגורים, בן לאשר את ה .1
קומות ובנייה  2לשם הרחבת הדירות הקיימות, מילוי קומת העמודים ותוספת  38ותוספת בנייה מכוח תמ"א 

יחידות  30וצע עם חדשות כך שלאחר התוספת הבניין מ יחידות דיור 14תוספת חלקית על הגג עבור סך הכול 
 .. 38דיור, בהתאם לפרסומים לתוספת תמריצי תמ"א 

 
 -החסרים למילוי דרישת התקן  מקומות חנייה 14להסדר בהמשך לחוו"ד מכון הרישוי, לאשר פתרון חלופי  .2

 מטר 500אשר בו וברצועה ברוחב  15מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס'  38השתתפות בקרן חנייה מכוח תמ"א 
 סביבו מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים.

 
חסרים למילוי דרישות  מקומות חניה 14עבור : הגשת התחייבות לתשלום קרן חנייה 6תנאי למתן היתר מספר  .3

 התקן.
 
 
 
 

 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
הגשת שני מפרטים נוספים הכוללים סימון של השטחים המשותפים בתנוחות הקומות ומתן התחייבות לרישומם  . 5

 לתקנות המקרקעין לפני חיבור הבניין לחשמל.  27לפי תקנה 
 מקומות חניה חסרים למילוי דרישות התקן. 13הגשת התחייבות לתשלום קרן חנייה עבור  . 6
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 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 לד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית.ש . 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 

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 7288תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
ה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפ . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 דורון ספיר לא משתתף בדיון.
 

 יחידות דיור.  14בהחלטה נפלה טעות.  מבקשים לעדכן את הוועדה שמדובר בתוספת של   ן:יבגניה פלוטקי
 לתקן את הטעות. מאשרים את חוות הדעת.  ליאור שפירא:

 
 
 

 20: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות דיור  16קומות מעל קומת עמודים מפולשת עם  4לאשר את הבקשה לחיזוק הבניין הקיים למגורים, בן  .1

קומות ובנייה  2לשם הרחבת הדירות הקיימות, מילוי קומת העמודים ותוספת  38ותוספת בנייה מכוח תמ"א 
יחידות דיור,  30כך שלאחר התוספת הבניין מוצע עם  חדשות יחידות דיור 14תוספת חלקית על הגג עבור סך הכול 

 .38פרסומים לתוספת תמריצי תמ"א בהתאם ל

 
 -החסרים למילוי דרישת התקן  מקומות חנייה 14להסדר בהמשך לחוו"ד מכון הרישוי, לאשר פתרון חלופי  .2

מטר  500ו וברצועה ברוחב אשר ב 15מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס'  38השתתפות בקרן חנייה מכוח תמ"א 
 סביבו מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים.

 
חסרים למילוי דרישות  מקומות חניה 14עבור : הגשת התחייבות לתשלום קרן חנייה 6תנאי למתן היתר מספר  .3

 התקן.
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 24חי מרדכי אלק

 
 

 646חלקה:    6628 גוש:  22-0649 בקשה מספר: 
 'רמת אביב ג שכונה: 27/04/2022 תאריך בקשה:

 ציבורי/בניה חדשה עירונית )בתי ספר/גני ילדים/מועדון( סיווג: 2196-024 תיק בניין:
 מ"ר 1998 שטח: 202102633 בקשת מידע:

   05/01/2022 תא' מסירת מידע:

 
 קרן תל אביב לפיתוח מבקש הבקשה:

 6416201יפו  -, תל אביב  69אבן גבירול 
 

 דבוריינסקי יואל עורך הבקשה:
 4366402, רעננה  2הנופר 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: ללא מרתף, 
 

 יחידות מגורים,  3י, בקומת הקרקע: חדר אשפה, אחר: מטבח מבשל, חדרי מנהלה, אולם רב תכלית
 

 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: מאגר מים וחדר משאבות, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, 
 

קומות עבור בית לחיים, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות  2פירוט נוסף: בקשה עירונית להקמת מבנה חדש בן 
 םהוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיי

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 ר' בקשה מצ"ב. 6949728יפו  -ביב , תל א28רחוב אלקחי מרדכי  . אבני מיכה1

 ר' בקשה מצ"ב. 6949728יפו  -, תל אביב 28רחוב אלקחי מרדכי  . אבני ריטה2

  6949750יפו  -, תל אביב 52רחוב אלקחי מרדכי  . אורית בצלאל3

  6949721יפו  -, תל אביב 21רחוב אלקחי מרדכי  . איזבל ורמי כהן4

  6949746יפו  -, תל אביב 46י רחוב אלקחי מרדכ . אילון רפאל5

  6949751יפו  -, תל אביב 54רחוב אלקחי מרדכי  . איריס רודסבסקי6

  6949712יפו  -, תל אביב 12רחוב אלקחי מרדכי  . אירית נשוא7

  6949723יפו  -, תל אביב 23רחוב אלקחי מרדכי  . אסף פרינץ8

  6949733יפו  - , תל אביב33רחוב אלקחי מרדכי  . ארדה בועז ועדי9

 ראה נימוקים של מתנגד קודם 6949733יפו  -, תל אביב 33רחוב אלקחי מרדכי  . ארדה עדי10

 ר' בקשה מצ"ב. 6949710יפו  -, תל אביב 10רחוב אלקחי מרדכי  . בן יצחק נתנאל11

  6949716יפו  -, תל אביב 16רחוב אלקחי מרדכי  . ברוך ישראל12

 ר' בקשה מצ"ב. 6949744יפו  -, תל אביב 44ב אלקחי מרדכי רחו . ברקוביץ תומר13

  6949736יפו  -, תל אביב 36רחוב אלקחי מרדכי  . גדעון הראלי14

 ר' בקשה מצ"ב. 6949710יפו  -א, תל אביב 10רחוב אלקחי מרדכי  . גנדל ליאור15

 מצ"ב.ר' בקשה  6949718יפו  -, תל אביב 18רחוב אלקחי מרדכי  . דדון ליאור16

  6949708יפו  -א, תל אביב 8רחוב אלקחי מרדכי  . דני ואורית קרובינר17

  6949722יפו  -א, תל אביב 22רחוב אלקחי מרדכי  . זרניצקי יצחק18

 ראה מכתב מצורף 6949722יפו  -א, תל אביב 22רחוב אלקחי מרדכי  . זרניצקי יצחק19
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 נימוקים כתובת שם

 ראה נימוקים של מתנגד קודם 6949722יפו  -אביב  א, תל22רחוב אלקחי מרדכי  . זרניצקי יצחק20

  6949722יפו  -א, תל אביב 22רחוב אלקחי מרדכי  . זרניצקי נאוה21

  6949750יפו  -, תל אביב 52רחוב אלקחי מרדכי  . חוה רוטמן22

 ראה נימוקים של מתנגד קודם 6949737יפו  -, תל אביב 37רחוב אלקחי מרדכי  . חושי ענת23

  6949716יפו  -, תל אביב 16רחוב אלקחי מרדכי  חיימובסקי. 24

 ר' בקשה מצ"ב. 5252007, רמת גן 7רחוב ז'בוטינסקי  . טלבי נועה25

  6949741יפו  -, תל אביב 41רחוב אלקחי מרדכי  . יאיר רנן26

  6949735יפו  -, תל אביב 35רחוב אלקחי מרדכי  . יהושוע שלם27

  6949730יפו  -, תל אביב 30חי מרדכי רחוב אלק . יוסף כץ28

  6949717יפו  -, תל אביב 17רחוב אלקחי מרדכי  . ירון ויפה סול29

 ר' בקשה מצ"ב. 6949747יפו  -, תל אביב 47רחוב אלקחי מרדכי  . ירושלמי לירון30

 ודםראה נימוקים של מתנגד ק 6949716יפו  -, תל אביב 16רחוב אלקחי מרדכי  . ישראל ברוך31

 ר' בקשה מצ"ב. 6949718יפו  -, תל אביב 18רחוב אלקחי מרדכי  . לוי דדון אסתר32

 ראה נימוקים של מתנגד קודם 6949721יפו  -, תל אביב 21רחוב אלקחי מרדכי  . לוי רמי33

  6949721יפו  -, תל אביב 21רחוב אלקחי מרדכי  . לוי רמי ואינבל34

 ר' בקשה מצ"ב. 6949709יפו  -, תל אביב 9כי רחוב אלקחי מרד . מואבי בוני35

  6949722יפו  -א, תל אביב 22רחוב אלקחי מרדכי  . נאוה ויצחק זרניצקי36

 ראה נימוקים של מתנגד קודם 6949731יפו  -, תל אביב 31רחוב אלקחי מרדכי  . ניסןן שרונה37

  6949726יפו  -, תל אביב 26רחוב אלקחי מרדכי  . סלע גלית38

  6949737יפו  -, תל אביב 37רחוב אלקחי מרדכי  . ענת חושי39

 ר' בקשה מצ"ב. 6949711יפו  -, תל אביב 11רחוב אלקחי מרדכי  . פרוכטמן תומר40

 ראה נימוקים של מתנגד קודם 6949723יפו  -, תל אביב 23רחוב אלקחי מרדכי  . פרינץ אסף41

 ראה מכתב מצורף 6520206יפו  - , תל אביב35רחוב אחד העם  . קרמר יואב42

  6949719יפו  -, תל אביב 19רחוב אלקחי מרדכי  . רועי דובינסקי43

  6949730יפו  -, תל אביב 30רחוב אלקחי מרדכי  . רחל כץ44

  6949728יפו  -, תל אביב 28רחוב אלקחי מרדכי  . ריטה אבני45

 ראה נימוקים של מתנגד קודם 6949741 יפו -, תל אביב 41רחוב אלקחי מרדכי  . רנן יאיר46

 ראה נימוקים של מתנגד קודם 6949746יפו  -, תל אביב 46רחוב אלקחי מרדכי  . רפאל אילן47

  6949727יפו  -, תל אביב 27רחוב אלקחי מרדכי  . שירה זהמי48

  6949731יפו  -, תל אביב 31רחוב אלקחי מרדכי  . שרונה ניסן מיטל49

 
 דויות: עיקרי ההתנג

 
התכנית עומדת בניגוד לתכנית צ'. המתנגדים מוחים על שימוש למגורים ולא למבנה למעון חוסים מטעם   .1

. בנוסף, קיים חשש להפיכת השימוש לשימוש פרטי 1722עמותה בעלת צביון ציבורי וכפי שהוגדר בתב"ע 
 למטרות רווח. 

 וסטית בין נתיבי אילון לבתי המגורים.המתנגדים חוששים מפגיעה בסוללה המשמשת הפרדה אק  .2
לא מוצע פתרון חניה לצוות ולמבקרים. המתנגדים מבקשים להפנות את החניה לחניון בית הלוחם הנמצא   .3

 דרומית מהמגרש הנדון.
 

 התייחסות להתנגדויות:
 בהמשך להתנגדויות שהוגשו, התקבלו התייחסויות של הגורמים הרלוונטיים על פי הנושאים:

 
  התייחסות של גב' סיגל הררי, מרכזת נושא אוטיסטים במנהל השירותים החברתיים:  .1

אנשים עם מוגבלות יהווה עבורם בית מגורים לכל דבר ועניין, מתוך התפיסה של זכותם  24"בית לחיים עבור 
ים של אנשים עם מוגבלות לחיות בקהילה, כהמשך מסלול טבעי ליציאה מבית המשפחה של מתבגרים צעיר
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יחידות אשר כל אחת מהן הינה דירת מגורים המהווה בית  3והוא מיועד לתושבי תל אביב יפו. הבית יכלול 
יום, כולל יציאה לעבודה, מרכזי -דיירים ותתפקד בדומה לבית משפחה בו מתנהלים חיי היום 8עבור 

לקידום תהליך שיקומם תעסוקה, פנאי וכד'. הבית ישתלב בסביבת המגורים בה הוא ממוקם, במטרה לתרום 
של כל אחד מהדיירים בתחומי החיים השונים ובמטרה להשתלב בחיי הקהילה. הבית יופעל בהתאם 

 להוראות משרד הרווחה והביטחון החברתי".
 
 התייחסות ינאי רוטברט מחברת אייל רוטברט, הנדסה וניהול בע"מ )מנהל הפרויקט(:  . 2

סטית ציר איילון, בפרויקט מתוכנן קיר דיפון ממזרח למגרש בגבול המגרש הדרומי ממוקמת סוללה אקו
 לטובת דיפון החצרות. הסוללה לא תיפגע במסגרת העבודות, הדיפון נועד להגנת הסוללה.

 באחריות מנהל הפרויקט ההנדסי.
 
 , מתכננת תנועה במנהל בינוי ותשתית:אירינה זילברמןהתייחסות של אינג'   .3

השימוש המקביל הנבחר בתקנות להתקנת מקומות  יירים על הרצף האוטיסטי" המבנה המיועד למגורי ד
 ( נקבע כבית אבות/דיור מוגן ולפי אזור ג' עפ''י קרבה למתע''ן2016חניה )תיקון 

 יח''ד. 8לכל  1בהתאם, התקן הנדרש הנו תקן חניה של מקום חניה 
 מקום חניה. 1-עפ''י חישוב זה, הדרישה במגרש היא ל

ר בחוסים אינם מחזיקים בכלי רכב פרטיים ולמעשה אינם נוהגים כלל, המלצתנו בדיון הוועדה מאחר ומדוב
 המקומית לתכנון ובניה הייתה מתן פטור מתקן חניה עבור המגרש.

 בשל צורך נקבעו תאי חניה בתחום המגרש שישמשו לפריקה וטעינה וכן הורדת/העלאת דיירים
שתוכל לשמש במידת הצורך גם לעצירה בתחום המגרש בכדי למנוע למקומות חניה אלו תוכננה רחבת תמרון 

 חסימת רחוב ויעניקו מרחב בטוח יותר עבור מעבר של חוסים אל ההסעות.
בנוסף, לא ניתן ליצור מעבר לכלי רכב מכיוון חניון בית הלוחם מפני שהשטח בין החניון למגרש הנדון מוגדר 

 בייעוד שצ''פ "
 

 סיכום:
 ההתנגדויות שכן:מומלץ לדחות את 

המבנה המוצע הינו מבנה רווחה עבור מגורי בוגרים על הרצף האוטיסטי ולכן תואם את השימושים המותרים   .1
 . בתכנית צ'

 מכאן, כל ההתנגדויות לנושא השימוש לא רלוונטיות.
 אין פגיעה בסוללה האקוסטית הקיימת.  .2
  .קש מכיוון שמדובר בשטח ציבורי פתוח )שצ"פ(למבו "דרך"א ניתן לחבר את חניון בית הלוחם כל .3

 למנוע חסימת רחוב ויעניקו  כדיתוכננה רחבת תמרון שתוכל לשמש במידת הצורך גם לעצירה בתחום המגרש ב       
 אינם מחזיקים בכלי רכב פרטיים שמאחר ומדובר בחוסים הסעות מרחב בטוח יותר עבור מעבר של חוסים אל ה       
.  שה אינם נוהגים כללולמע       

 

 
 
 

 בחצרות הפנימיות ובחצרות הבנויות יתאפשר שילוב חומרי גמר נוספים.
 

 מהנדס הועדה: )ע"י גל שמעון(חוות דעת 
 

ולקבוע את תקן החניה במגרש באנלוגיה לתקן שקבעו תקנות  17.1.22לתקן את תכנית העיצוב המאושרת מיום  .1
מקומות חניה עבור השימוש המבוקש  1החניה ביחס ל"בית אבות /דיור מוגן" כך שתקן החניה יעמוד על 

 במגרש.
עבור ופיתוח מגרש חללים נלווים מגורים, יחידות  3דו קומתי הכולל  ,רווחה לאשר את הבקשה להקמת מבנה .2

 בכפוף לכל דין, תנאים טכניים ובתנאים בוגרים על הרצף האוטיסטי דיירים  24 -"בית לחיים", מגורי קבע ל
 שיפורטו בהמשך.

 באמצעות תשלום לקרן חניה. 1לקבוע פטור מתקן חניה במגרש עבור מקום חניה  .3
את ההתנגדויות שכן מדובר בשימוש עבור מעון למגורי אנשים עם מוגבלויות התואם תכנית צ' ללא צורך  לדחות .4

בפרסום ,הדיפון המתוכנן במגרש לא יפגע  בסוללה האקוסטית הקיימת ותוכננה רחבת תמרון שתוכל לשמש 
יותר עבור מעבר של  במידת הצורך גם לעצירה בתחום המגרש בכדי למנוע חסימת רחוב ויעניקו מרחב בטוח

חוסים אל ההסעות בהתאם לתכנית העיצוב
5.  
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 תנאים למתן היתר

ת והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאו . 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

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

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

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

 ₪. 42,571תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
הבקשה לקבלת אישור יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 1

 לתחילת עבודות או מיד לאחר מכן.
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
וע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצ . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
 הצגת אישור סופי לבנייה ירוקה ברת קיימא. . 1
 העמותה שזכתה במכרז. חתימה על הסכם רשות שימוש עם . 2
 אישור משרד הבריאות . 3
לאחר גמר ביצוע הממ"דים יש להגיש למכון הרישוי אישורים לביצוע תקין, כמפורט באתר העירוני בקישור  . 4

http://www.tel-aviv.gov.il/Sheltering 
יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים  . 5

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  17קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
ה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנ . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 אישור רשות הכבאות . 8
 

 הערות
 23.11.2022 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות דעת של יועצת נגישות, אושרת אוחנה מ . 1
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

, מדובר בפרויקט מאוד מבורך בו חוסים גרים במקום מאורגן ומסודר בקשה למגורי חוסים עם מוגבלות דורון ספיר:
 ויכולים לצאת לעבודה ולכל מיני פעילויות.

דיירים חוסים. הוצאו  24יחידות מגורים עבור  3הבקשה היא להקמת מבנה דו קומתי עבור  פרידה פיירשטיין:
וניתן לאשר אותו לפי תוכנית צ'. ההתנגדויות  פרסומים בטעות עבור דיור מוגן למרות שמדובר למעשה במבנה רווחה

העיקריות לגבי הקיר התומך, קיר אקוסטי קיים, הם פחדו שהם פוגעים בו. הוסבר שאין פגיעה בקיר אקוסטי. לגבי 
 מקומות חנייה תפעוליים במגרש. 2היעדר חנייה במקום, קיימים 

 חשוב לציין שלחוסים אין רכבים. הם לא נוהגים.דורון ספיר: 
יש חניון שאפשר להשתמש למבקרים. התושבים פחדו שהמבנה יהפוך למגורים, מדובר במבנה  פרידה פיירשטיין:

 רווחה. ראינו שיש טעות במספר מקומות חנייה בתוכנית העיצוב.
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אני מאגף התנועה יחידה לתכנון ארוך טווח. בעצם הייתה טעות בספירת מקומות החנייה ביחס  אירנה זילברמן:
יחידות דיור, כך זה בעצם מנוסח גם בדרפט וגם בתקנון לפי תוכנית צ' שמפנה לתקנות  3-ת הדיור. מדובר בליחידו

יחידת דיור, לפי אזור  8לכל  1. אנחנו נדרשים לבחון את תקן החנייה לפי 2016הארציות להתקנת מקומות חנייה, עדכון 
יחידות דיור, נדרשים לתת מקום חנייה אחד לטובת  3-בג', לפי מרחק מתא"ן ממערכת הסעת המונים. מכיוון שמדובר 

המקום, התוכנית. אנחנו ממליצים לפטור ממקומות חנייה, מכיוון שהחוסים לא נוהגים. הם צריכים מקומות העלאה 
מקומות חנייה שיוכלו לשמש אותם ואזור התמרון הוא בתוך  2והורדה במהלך היום. לזה בעצם הקצנו בתוך מגרש 

 ית, מבלי לתפוס מקום לאורך הרחוב. אני ממליצה להגיש את הפטור.שטח התוכנ
 אנשים, זה נראה לא הגיוני? 24מקומות חנייה על  2אופירה יוחנן וולק: 

 הם לא נוהגים.דורון ספיר: 
 ומי שנוהג להם, והמשפחות שלהם? אופירה יוחנן וולק:

ים, מקום שבו החוסים גרים, ההורים מגיעים לבקר ויש אני אדריכל התוכנית. מדובר בעצם בבית לחי יואל דוריאנסקי:
 הסעות שלוקחות אותם לפעילות.

 עדכון תיקון, מראש כבר אישרתם את תוכנית העיצוב, פטור ממקומות חנייה במגרש.אלעד דמשק: 
 מי מנהל את הבית, הם גרים לבד, אין איש תפעול שזקוק לחנייה? אופירה יוחנן וולק:

ן שמנהל את הבית, אין חניות, זה לא בשונה ממה שכבר אישרתם, רשמנו בטעות בחישוב משהו יש ארגואלעד דמשק: 
 לא נכון, לכן ברישוי זה לא יצא מדויק. כפי שאתם רואים, כבר אישרתם כפטור.

 .0לא מדובר פה בפטור, מדובר בתשלום קרן חנייה, לכאורה זה פטור מהתקנת חנייה פיזית, אבל לא תקן איריס גלאי: 
 זה תיקון טעות סופר. אופירה יוחנן וולק:

 זה טעות סופר.אלעד דמשק: 
צריך לברך על הפרויקט הזה, ולדאוג שיהיו עוד פרויקטים כאלה המאפשרים לאנשים שגורם לא שפר  דורון ספיר:

ודד עליהם, חוסים שלא מתפקדים תפקוד מלא להשתלב בתוך הקהילה, לצאת לעבודה ולכל מיני פעילויות. צריך לע
 ולברך על הפרויקט הזה, לברך את אגף הרווחה על הפרויקט.

 , פטור מתשלום קרן חנייה. 1לקבוע פטור מתקן חנייה פיזית במגרש ולאשר פתרון חנייה עבור מקום חנייה  איריס גלאי:
 חוות דעת, פה אחד. דורון ספיר:

 
 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ולקבוע את תקן החניה במגרש באנלוגיה לתקן שקבעו תקנות  17.1.22תקן את תכנית העיצוב המאושרת מיום ל .1

 מקומות חניה עבור השימוש המבוקש במגרש. 1החניה ביחס ל"בית אבות /דיור מוגן" כך שתקן החניה יעמוד על 
חללים נלווים ופיתוח מגרש עבור  יחידות מגורים, 3לאשר את הבקשה להקמת מבנה רווחה, דו קומתי הכולל  .2

 דיירים בוגרים על הרצף האוטיסטי בכפוף לכל דין, תנאים טכניים ובתנאים  24 -"בית לחיים", מגורי קבע ל
 שיפורטו בהמשך.

 באמצעות תשלום לקרן חניה.  1מחניה פיזית במגרש ולאשר פיתרון חניה עבור מקום חניה לקבוע פטור  .3
התואם תכנית צ' ללא צורך  ות שכן מדובר בשימוש עבור מעון למגורי אנשים עם מוגבלויותלדחות את ההתנגדוי .4

הדיפון המתוכנן במגרש לא יפגע  בסוללה האקוסטית הקיימת ותוכננה רחבת תמרון שתוכל לשמש  ,בפרסום
עבר של במידת הצורך גם לעצירה בתחום המגרש בכדי למנוע חסימת רחוב ויעניקו מרחב בטוח יותר עבור מ

חוסים אל ההסעות בהתאם לתכנית העיצוב
 

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

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

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

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

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

 ₪. 42,571יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  תמורת העצים המיועדים לכריתה . 3
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 תנאים להתחלת עבודות

יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 1
 לתחילת עבודות או מיד לאחר מכן.

 ףיש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוק . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
 הצגת אישור סופי לבנייה ירוקה ברת קיימא. . 1
 חתימה על הסכם רשות שימוש עם העמותה שזכתה במכרז. . 2
 אישור משרד הבריאות . 3
רישוי אישורים לביצוע תקין, כמפורט באתר העירוני בקישור לאחר גמר ביצוע הממ"דים יש להגיש למכון ה . 4

http://www.tel-aviv.gov.il/Sheltering 
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 תשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודו
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  17קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 שות הכבאותאישור ר . 8
 

 הערות
 23.11.2022 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות דעת של יועצת נגישות, אושרת אוחנה מ . 1
 

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

.ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 
 
 



  68עמוד:  0956-011בניין:  תיק רישוי כללי
 

 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  001מ.י. 
 מקוונת:

תאריך  -
 הגשה:

02.05.2022 

 
 מהות העסק:

 
 1 קומה: מעון יום

 
  שטח הבקשה: תיק בניין:  גוש/חלקה: כתובת:
  - 0956-011  342חלקה  6628גוש  11מוטה גור 

 
 ת.ז. כתובת שם בעל עניין 

  תל אביב 11מוטה גור  גן קשת בענן שם העסק
 203732284 תל אביב 26/3עמנואל הרומי  לוין תמר מבקש

 051000701 תל אביב 11מוטה גור  גיורא מירצקי  בעל זכות בנכס
 

 מהות הבקשה: )שמואל זלצר(
 ב לחוק.151לפי סעיף פעוטות,  36בקשה להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים עבור 

 
 הערות המהנדס:

 ב לחוק:151הוגשו ע"י מבקשת ההיתר המסמכים הבאים כנדרש בסעיף  .א
 פעוטות 36-בקשה חתומה להפעלת היתר ל .1
 .12.04.22-הצהרה ותיעוד על פרסום הבקשה באמצעות שלטים סביב הנכס הנדון ב .2
עון בהתאם לחוק לפיקוח על התחייבות המבקשת להגשת בקשה לרישיון להפעלת מ .3

 .2018מעונות יום תשע"ט 
 הסכמת בעל הנכס לפתיחת מעון יום בנכס. .4

 של המבנה 1המעון המבוקש ממוקם בקומה  .ב
מפעילת המעון ומבקשת בקשה זו נמצאת בהליך של תביעה מול מחלקת שימושים  .ג

ריגה מהיתר בדבר חורגים, באגף רישוי ופיקוח על הבנייה, בדבר הפעלת גן ילדים בח
(, במבנה הנדון בדירת מגורים אחרת שנמצאת 24במקום  63מספר הפעוטות המותר )

 בקומת הקרקע. 
ב לחוק מאפשר לוועדה המקומית שלא לאשר את הבקשה רק על סמך התנגדות 151סעיף  .ד

של בעל דירה או מחזיק דירה במבנה המגורים שבו יפעל מעון היום או בבניינים הגובלים 
ימו אשר הגיש התנגדות שממנה עולה כי מתן ההיתר יגרום פגיעה מרחבית משמעותית ע

 שאינה ניתנת לתיקון.
השימוש המבוקש בדירה זו יחד עם השימושים בקומת הקרקע של גן ילדים בשימוש  .ה

 חורג מייצרים סיטואציה של מתחם או אשכול גנים במבנה המגורים
 

 ב:151פרסום עפ"י סעיף 
 

רסום ע"י תליית מודעות על גבי גדרות הנכסים הגובלים, בדבר בקשה להפעלת מעון יום בוצע פ
 .11בכתובת מוטה גור 

 
 12.04.2022תאריך הפרסום: 

 
 התקבלה התנגדות ללא תוכן ממשי, אלא עם שאלות לגבי תוכן הפרסום.

 ס הנדון()מבנה שאינו גובל עם הנכ 10המתנגדת: לילך כהן דה לרה, עו"ד. רח' מוטה גור 
 

 חוות דעת מהנדס הוועדה )שמואל זלצר(:
 

פעוטות, לפי סעיף  36לאשר את הבקשה להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים עבור 
ג המתחילה . האישור הוא לשנת הלימודים תשפ"ב לחוק, לאור עמידה בכל דרישות סעיף זה151

 1.9.2022-ב
 
 
 
 
 



  69עמוד:  0956-011בניין:  תיק רישוי כללי
 

 

 תיאור דיון:
 
 

 ב'. 151פעוטות, לפי סעיף  36קשה להיתר להפעלת מעון יום עבור בדורון ספיר: 
 יש סיבה שאין כאן בכלל פרטים? יש בקשה להפעלת מעון.מלי פולישוק: 

הגשה ראשונה בחוק ההסדרים האחרון עבר בוועדת חינוך חקיקה מאוד בעייתית, מצד אחד היא רצויה אבל הלל הלמן: 
אש איך להתמודד עם זה. בגדול, החקיקה לקחה סעיף בחוק שמאפשר שינוי פרטי החקיקה בעייתיים. שברנו את הר

שימוש ובעצם ייתרה הליך של שימוש חורג כמו שנתנו הליך להפעיל גן ילדים. במקומו יש סיטואציה שבה גן ילדים 
 מקבל רישיון בהליך נפרד מול חוק פיקוח של המעונות והיתר הפעלה מאיתנו.

 חורג, היתר להפעלת מעון יום.במקום שימוש אושרת שפי: 
 מדובר בהליך ללא תוכניות וללא תיק מידע. הלל הלמן:

 לא יודעים שום דבר מה הולך לקרות שם? מלי פולישוק:
מרכז הכובד הופך להיות מכוח הפיקוח, לוועדה המקומית יש אפשרות לדחות את הבקשות האלה בגלל  הלל הלמן:

מספר הילדים. חוק הפיקוח על המעונות הלך כמה  36תנת לתיקון. פעוטות עד התנגדויות שמעידות על פגיעה בלתי ני
צעדים קדימה לגבי פיקוח המעונות בפועל. בהיבט שלנו, אני מדווח לוועדה שאנחנו מתכוונים להקפיד על זה שהמעונות 

בעו כשטחים עיקריים יהיו אך ורק בתוך מבנה מגורים בהיתר. ברגע שיש לנו וודאות שהילדים יהיו בתוך שטחים שנק
 למגורים, ככל שמשתמע בכל נושא הבטיחות, אם הוא עומד בכל ההגדרות האחרות.

 כאן יש התנגדות, האם ההתנגדות היא בפני הוועדה? מלי פולישוק:
 , זה פרסום אחר קצת.149זה לא פרסום לפי  הלל הלמן:

 יש כאן תביעה משפטית נגדם.ליאור שפירא: 
ב' מסדיר את כל נושא גני הילדים בחוק ההסדרים. הוא בא להקל על ההליך הזה. הם באו  151תיקון אושרת שפי: 

ואמרו את הדבר הבא: במקום כל ההליך של השימושים החורגים, אנחנו לוקחים דירות מגורים. זה חייב להיות דירות 
המגורים ניתן להפעיל מעונות יום מגורים בבניין. הכנסנו קצת רזולוציות שאנחנו עובדים עליהם. החוק אומר שבדירות 

ילדים אפשר להוציא היתר. הקריטריונים: להראות  7-36פעוטות לא צריך להוציא היתר.  7. עד 0-3לילדים עד גילאי 
לרבות שילוט ואז מתחיל הליך  -דירת מגורים, להביא הסכמה של בעלים. פה הסכמה של בעלי הזכויות בנכס, לפרסם 

ירים של רישוי בנייה אבל יחסית יותר מצומצם ברישוי בנייה. יש התנגדויות אבל רק אם יש די רגיל כמו שאנחנו מכ
פגיעה שאינה ניתנת לתיקון, אז לא ניתן לאשר. במקביל עשו תיקוני חקיקה בחוק מעונות היום, למשל דרישות של כיבוי 

ת את זה. לגבי התנגדויות, יש התנגדויות אש שלא היו. המון דברים שאנחנו היינו בודקים בבקשות והיום לא ניתן לעשו
לא רק של בעלי הזכויות. כל מתנגד שקיבל את הפרסום לרבות שילוט והכל,  אבל האפשרות לדחות את הבקשה צריכה 
להיות רק ככל שימצאו פגיעה שלא ניתנת לתיקון, אחרי שנותנים למבקש ההיתר לתקן. ההיתר הוא בא במקביל לחובה 

ן להפעלת מעון היום מכוח חוק הפיקוח, הוא חייב לבוא אלינו עם הצהרה שהוא פעל לרישיון בחוק שלהם לפעול לרישיו
 יום הוא חייב להוציא כזה. 60הפיקוח, תוך 

 הם מגישים תוכנית? ליאור שפירא:
 הם לא מגישים כלום כמעט, למעט מספר הילדים, הזכויות שיש לו בנכס, אם הוא שוכר. אושרת שפי:
 האם גודל משפיע על כמות ילדים? :ליאור שפירא
 הבדיקות צריכות להיות בחוק הפיקוח. אין לנו את הנתונים. אושרת שפי:

 האם אנחנו נותנים השבחה? ליאור שפירא:
 לא, חלק מהחוק היה לפטור מהשבחה.אושרת שפי: 

 מה קורה עם הליכים פתוחים לפי החוק הישן? ליאור שפירא:
וק, כל מי שהתחיל הליך של שימוש חורג יכול לבוא לרשות ולבקש לעבור את המסלול, יש לזה פתרון בחאושרת שפי: 

יום לבוא ולהסדיר את המעון. מי שהגיע הפעילו  90כל מי שניהל מעון בלי הליך, בלי שהוא עבר הליך תכנוני, היה לו 
בהוראות החוק, הם יכולים  ב', אם היום יש בקשות שמוגשות בקשות לשימוש חורג והם עומדים 151עליו את הסעיף 

 לעבור מסלול.
 ?151יש אנשים שהולכים במסלול הקודם, אתם פונים אליהם לעבור ל ליאור שפירא:

 כל שינוי בנייה שאתה רוצה לעשות החל מדלת וחלון, מחייב הליך במסלול הישן. הלל הלמן:
 , בדירה בשיכון יכול לעשות?: אגב יש הגבלות מיוחדות לגבי דירות, בן אדם בקומה רביעיתרועי אלקבץ
 צריך חצר, אני לא יודע איך חוק הפיקוח יתייחס לזה. הלל הלמן:

 מבחינתנו בהגשה? רועי אלקבץ:
אין לנו שום ביקורת על זה, אם יש לו חצר או אין לו. אני מקווה שחוק  151מי שיגיש את זה במסלול של  הלל הלמן:

 הפיקוח ידאג לזה.
 ם שמגיש גן ילדים, אומר שהוא פונה לפיקוח על הגנים וזאת האינטרקציה עם עיריית תל אביב.כל בן אדליאור שפירא: 

אנחנו בודקים התנגדויות, בודקים שהבניין בטיחותי, הוא קיים ואושר למגורים והפרמטרים הבסיסיים  הלל הלמן:
 שנקבעו בחוק.
 האם אנחנו מגבילים את התקופה של ההיתר הזה? ליאור שפירא:

הוא לא מוגבל בזמן, הוא כפוף לתקופת הרישיון של פיקוח מעונות היום. אבל מבחינת החוק אין הגבלה.  ת שפי:אושר
 רואים גן ילדים כחלק מדירת המגורים. ההיתר לא מוגבל בזמן, הוא מוגבל לתקופת הפעלת הגן.

 לא צפויים לראות אצלנו גני ילדים, בהיתר לא נראה אותם? ליאור שפירא:
 לדעתי אתה תמשיך לראות מקרים שצריכים שינויים שמחייבים היתר בניה. ן:הלל הלמ

 עדיין חייבים לפעול מכוחם.אושרת שפי: 
 , או צריך ללכת לפי החוק הישן.151רשתות הצללה, זה לפי  ליאור שפירא:
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 אם זאת הצללה שפטורה מהיתר לא, אז אין בעייה. אושרת שפי:
 ות , מי זה הפיקוח? זה מנותק מהפיקוח על הבנייה?חוק הפיקוח על מעונ מלי פולישוק:

 הכל דרך משרד החינוך.אופירה יוחנן וולק: 
 
 

 6.7.22החלטת ועדת המשנה מיום 
 

ב לחוק, לאור 151פעוטות, לפי סעיף  36לאשר את הבקשה להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים עבור 
 1.9.2022-נת הלימודים תשפ"ג המתחילה ב. האישור הוא לשעמידה בכל דרישות סעיף זה

 
 ההחלטה התקבלה פה אחד.


