
 

 

 י"א אב תשפ"ב
 2022אוגוסט  08

 פרוטוקול

ועדת משנה לתכנון 
 ובניה

 10:10שעה:  20/07/2022תאריך:  2-22-0013ישיבה: 
 יפו –ב תל אבי 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:20הישיבה נפתחה בשעה: 

מ"מ יו"ר הוועדה המקומית, אסף הראל, אופירה יוחנן וולק, גל -ליאור שפיראבנוכחות החברים: 
 שרעבי, אלחנן זבולון

 
 באמצעות חיבור מרחוק גם הדיון התקיים

 

 06/07/2022מתאריך  2-22-0012מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 1 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית 55המצביאים  0883-055 22-0417 1
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  13קפריסין  0816-013 22-0737 2

 קרקע(
3 

 5 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  40גור )מוטה( מרדכי  0956-040 22-0640 3
 8 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 1מסקין אהרון  0852-001 22-0722 4
 11 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 46בניהו  0900-046 22-0865 5
 14 תוספות בניה/הריסה 2 2229 2185-001 22-0946 6
 17 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 7נח מרדכי עמנואל  0997-007 22-0671 7
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  א2געתון  0863-002 22-0460 8

 קרקע(
20 

 23 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 5הראל  0910-013 22-0323 9
 26 ניה לפי תכנית הרחבהתוספות בניה/תוספת ב ב3גרונימן  0987-003 22-0346 10
 29 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  56נחמני  0056-056 22-0294 11
 31 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית 11שולמית  0327-011 22-1039 12
שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  44בר כוכבא  0085-044 22-0311 13

 שימושיםפרטי או בניין עם ערוב 
33 

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  18מנדלשטם  0237-018 22-0362 14
 פרטי או בניין עם ערוב שימושים

36 

תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  22עקיבא אריה  0569-022 22-0278 15
 קרקע(

38 

 40 38תמ"א בניה חדשה/בנייה חדשה  22דה האז  0508-022 22-0645 16
 44 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  35בן גוריון  0204-035 22-0449 17
 48 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  17רנ"ק  0287-017 22-0562 18
 52 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד 128דיזנגוף  0187-128 22-0839 19
 55 38ות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א תוספ 51רש"י  0080-051 22-0368 20
 58 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  33עמוס  0198-033 22-0694 21
 62 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  7הדסה  0275-007 22-0776 22
 70 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  16יזהר  4055-016 22-0408 23
 73 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 2הכלנית  0760-024 22-0820 24
 75 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  37רוני  4044-037 22-0858 25
 78 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  22קרייתי  1033-022 22-0380 26
 82 ת )לא בק"ק(תוספות בניה/תוספת בניה או קומו 11איסקוב ניסים  3221-011 22-0182 27
 84 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  3מרכלת  0171-003 22-0324 28
 86 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 7רבי חנינא  3011-001 18-0938 29
 89 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  23החלוצים  0034-048 19-1007 30
 92 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  5השוק  0177-005 22-0237 31
 96 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  37הגר"א  0384-037 22-0077 32
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  5נחשון  0027-287 22-0664 33

 קרקע(
99 

וח ציבורי/פית א98רוקח ישראל  א2051-098 22-0957 34
 עירוני/שצ"פ/מדרכות/כבישים/גשרים

103 

 



 

 

 י"א אב תשפ"ב
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 פרוטוקול

 10:10שעה:  20/07/2022תאריך:  2-22-0013ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 –ב תל אבי 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו
 

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

 המשנה לתכנון ובניה
ע"י מ"מ ליאור שפירא, עד 

 22הבקשה בקרייתי 
מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 

 יו"ר מועצת העיר
 22עד הבקשה בקרייתי 

  מועצה חבר אסף הראל 
מ"מ יו"ר הוועדה  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 

 22החל מקרייתי -המקומית
  המשנה לראש העירייה גל שרעבי 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

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

  סגנית ראש העירייה אליחן ארי 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  סגנית ראש העיריה ציפי ברנד פרנק 
  סגנית ראש העיריה מיטל להבי 
    

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

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

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

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



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

 1עמ'   22-0417  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 34ברק  55ביאים המצ

 
 

 171חלקה:    6336 גוש:  22-0417 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 14/03/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0883-055 תיק בניין:
 מ"ר 643 שטח: 202102426 בקשת מידע:

   03/01/2022 תא' מסירת מידע:

 
 ץ עובד ליאתקור מבקש הבקשה:

 6908536יפו  -, תל אביב  36הפרסה 
 

 סמט תמר עורך הבקשה:
 4727102ב, רמת השרון 7המלכים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

מבוקשים שינויים פנימיים: שינוי מיקומי פתחים)שינוי בחזיתות( , שינוי חומר גמר של הבית, שינוי העמדה פנימית של 
ולל מהלך מדרגות פנים , תוספת פרגולה מעל קומת הקרקע, תוספת אחרת: שינוי במיקום העמדת הקירות בבית כ

 הבריכה וחדר המכונות, 
 

 בקומת הגג: השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 
 
 

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

כולל הוספת פרגולה  18/6/2020תאריך מ 20-0025לאשר את הבקשה לשינויים פנימיים וחיצוניים כלפי היתר מס' 
 במרווח הקדמי לרח' ברק וההקלה ל:מחומר קל בקומת הקרקע 

 ;מזרחי של הבניין - ללא נסיגה במרפסת הגג בחלק הדרום ה מבטוןבנית פרגול -
 

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

 תנאים למתן היתר
ביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הס . 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
 .18/6/2020מיום  20-0025כפוף לתנאי ההיתר מס'  . 2
 ולו.סגירת המרפסת גג עם קורה דקורטיבית בצורה כל שהיא מהווה הפרת ההיתר ותביא לביט . 3
מעל חלק הדרום  -מין פרגולה-הריסת כל הקורות העליונות מעל מרפסת הגג בקומת הגג )פרט לקורה דקורטיבית  . 4

 מזרחי ( והריסת הקורות במפלס הגג מעל הפרגולה שבקומת הקרקע שנבנו ללא היתר בזמן ביצוע עבודות הבניה.
 ומר קל בזמן ביצוע עבודות הבניה.הריסת הפרגולה מבטון בקומת הקרקע והקמת פרגולה מח . 5
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 



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

 2עמ'   22-0417  

 

 
 
 
 
 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
כולל הוספת פרגולה  18/6/2020מתאריך  20-0025שה לשינויים פנימיים וחיצוניים כלפי היתר מס' לאשר את הבק

 בקומת הקרקע מחומר קל במרווח הקדמי לרח' ברק וההקלה ל:
 מזרחי של הבניין; -בנית פרגולה מבטון ללא נסיגה במרפסת הגג בחלק הדרום  -

 
 :נאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובת

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 תנאים בהיתר
 יהימסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבנ. 1
 .18/6/2020מיום  20-0025כפוף לתנאי ההיתר מס' . 2
 סגירת המרפסת גג עם קורה דקורטיבית בצורה כל שהיא מהווה הפרת ההיתר ותביא לביטולו.. 3
 מעל חלק הדרום  -מעיין פרגולה–הריסת כל הקורות העליונות מעל מרפסת הגג בקומת הגג )פרט לקורה דקורטיבית . 4

 ה.יהקורות במפלס הגג מעל הפרגולה שבקומת הקרקע שנבנו ללא היתר בזמן ביצוע עבודות הבנימזרחי( והריסת     
 ה.יהריסת הפרגולה מבטון בקומת הקרקע והקמת פרגולה מחומר קל בזמן ביצוע עבודות הבני. 5
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

 ה. יילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבנירשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתח
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 3עמ'   22-0737  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 13יסין קפר

 
 

 785חלקה:    6627 גוש:  22-0737 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 11/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0816-013 תיק בניין:
 מ"ר 1506 שטח: 202100791 בקשת מידע:

   09/06/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ג'ורי רפאל הבקשה:מבקש 

 6901656יפו  -, תל אביב  13קפריסין 
 

 גלר יניב עורך הבקשה:
 6606507יפו  -, תל אביב  41זבולון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע וקומת מגורים קומה א', כיוון התוספת: לחזית, כיוון 1מספר יח"ד מורחבות: 
: לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: שינוי סידור המטבח והגדלתו בקומת קרקע, תוספת אחרת: סגירת התוספת

 מרפסת קומה א', שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 
 

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

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

קומות עם גג רעפים )ללא ניצול חללו(  2 מערבי הקיים בן -לשינויים ותוספת בניה בקוטג' הצפון לאשר את הבקשה 
 כולל ההקלות הבאות:מעל מרתף בקיר משותף, 

 קומות ,  2-ב 40% - מעבר לשטחים המותרים  3.65%הקלה יחסית של  -
 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
)הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  אישור/התייעצות/תיאום הגורמים . 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
 )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 אישור רמ"י עבור מבקשי הבקשה. . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 עבודות הבניה.צפוני עד גמר -פירוק הדק במרווח הצדדי . 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.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 2ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם גג רעפים )ללא ניצול חללו(  2מערבי הקיים בן  -שה לשינויים ותוספת בניה בקוטג' הצפון לאשר את הבק

 מעל מרתף בקיר משותף, כולל ההקלות הבאות:
 קומות ,  2-ב 40% -מעבר לשטחים המותרים   3.65%הקלה יחסית של  -
 

 :נאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, ת
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 אישור רמ"י עבור מבקשי הבקשה. . 5
 

 תנאים בהיתר
 ודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עב . 1
 צפוני עד גמר עבודות הבניה.-פירוק הדק במרווח הצדדי . 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.
 

 עת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 40)מוטה( מרדכי  גור

 
 

 503חלקה:    6627 גוש:  22-0640 בקשה מספר: 
 אפקה שכונה: 26/04/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0956-040 תיק בניין:
 מ"ר 522 שטח: 202002040 בקשת מידע:

   13/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 לידור עומר הבקשה:מבקש 

 6520601יפו  -, תל אביב  47אחד העם 
 

 לוי אדולפו דוד עורך הבקשה:
 6219409יפו  -, תל אביב  9בילטמור 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

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

 בקומת הקרקע: אחר: מגורים, 
 

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

 על הגג: חדרי יציאה, 
 

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

 
 
 

 , 47.80, גודל: 71.70דרומית, נפח )מ"ק(:  -בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חצר אחורית 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים581.20נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

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

 2ן חדש בן יח"ד אחת והקמת בניימרתף עם גג משופע, עבור קומות מעל  2הריסת בניין בן קומה לאשר את הבקשה ל
ה יה לא מקורה במרווח קדמי דרומי וחניימעל קומת מרתף )עבור יח"ד אחת( עם בריכת שחיקומות וקומת גג חלקית, 

 ייה )זה אחר זה( וקירוי אחד מהם.מקומות חנ 2עבור 
 כולל ההקלות הבאות:

 . מ"ר 31.3מ"ר השווה ל  522משטח מגרש של   6%תוספת של עד  .1
 אשר אינו משמש למשרד חופשיכניסה נפרדת למרתף  .2
מ'  1.50מ"ר ו  10מ' במקום   1.80מ"ר וברוחב של  11.70במרווח צידי מערבי בשטח של  מונמכתהקמת חצר  .3

 המותרים.
 מותרים.מ' ה 1.50מ' במקום   2.10במרווח צידי מזרחי  ברוחב של  מונמכתעבור הקמת חצר  .4

 
 בכפוף לכל דין ובתנאים הבאים:

 
 
 
 

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

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

 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

 יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע. בשטח הציבורי
 ₪. 12,835תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבאתר העירוני בקישור: ההליך המפורט 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי  43,44,45,46,47אושרה כריתה של עצים מספר  . 2

 הזכויות שבשטחם נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:
 כריתה לעץ . רישיון1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 

 הבקשהולמבקש מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעת הערה: 
 
 
 
 
 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2ן חדש בן יח"ד אחת והקמת בנייקומות מעל מרתף עם גג משופע, עבור  2מה הריסת בניין בן קושה ללאשר את הבק

ה ייה לא מקורה במרווח קדמי דרומי וחניימעל קומת מרתף )עבור יח"ד אחת( עם בריכת שחקומות וקומת גג חלקית, 
 .ייה )זה אחר זה( וקירוי אחד מהםמקומות חנ 2עבור 

 כולל ההקלות הבאות:
 . מ"ר 31.3מ"ר השווה ל  522רש של  משטח מג 6%תוספת של עד  .1
 אשר אינו משמש למשרד חופשיכניסה נפרדת למרתף  .2
מ'  1.50מ"ר ו  10מ' במקום   1.80מ"ר וברוחב של  11.70הקמת חצר מונמכת במרווח צידי מערבי בשטח של  .3

 המותרים.
 מ' המותרים. 1.50מ' במקום   2.10י  ברוחב של עבור הקמת חצר מונמכת במרווח צידי מזרח .4

 
 בכפוף לכל דין 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

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
 .       תשלום אגרות והיטלים4
 

 תנאים בהיתר
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 ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב . 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.
 ₪. 12,835העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי  . 3
 

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי  43,44,45,46,47ר אושרה כריתה של עצים מספ . 2

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 22שורר חיים  1ין אהרון מסק

 
 

 110חלקה:    6626 גוש:  22-0722 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 09/05/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0852-001 תיק בניין:
 מ"ר 899 שטח: 202101438 בקשת מידע:

   05/09/2021 תא' מסירת מידע:

 
 סיון פרדי :מבקש הבקשה

 6901001יפו  -, תל אביב  1מסקין אהרון 
 סיון רחל 

 6901001יפו  -, תל אביב  1מסקין אהרון 
 

 בלטמן כהן ורד עורך הבקשה:
 4069500, משמרת 157ת.ד. 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 176.98שטח הריסה )מ"ר(: , 1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, חדרי עזר, 
 

 , 2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 
 

 פירוט נוסף: מבוקש בית בעל קומת מרתף, שתי קומות וחדר על הגג.
 
 
 

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

קומות וחדר יציאה  2ן חדש בן הקמת בנייוית של המגרש ה במחצית המערביהריסת כל הבני עבורלאשר את הבקשה 
 .ייה )זה לצד זה(מקומות חנ 2ה עבור יקוטג' בקיר משותף( עם מוסך חניקומת מרתף עבור יחידת דיור אחת ), מעל בגג

 

 :כולל ההקלה הבאה
 .המותרים 40%מעל מ"ר  26.97השווה ל  6%תוספת יחסית בשיעור של 

 
 
 
 

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

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

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

 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

 יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע. בשטח הציבורי
 ₪. 2,384תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4

 עירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט ה
ורישום זה על גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2פתרון החניה שבמבנה הוא ברמת שירות  . 5

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

 9עמ'   22-0722  

 

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

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

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וחדר יציאה  2הריסת כל הבנייה במחצית המערבית של המגרש והקמת בניין חדש בן  שה עבורלאשר את הבק

 .מקומות חנייה )זה לצד זה( 2בגג, מעל קומת מרתף עבור יחידת דיור אחת )קוטג' בקיר משותף( עם מוסך חנייה עבור 
 

 כולל ההקלה הבאה:
 המותרים. 40%מ"ר מעל  26.97השווה ל  6%תוספת יחסית בשיעור של 

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

 תנאים בהיתר
 ר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להית . 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.
 ₪. 2,384תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
אם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהת . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
ורישום זה על גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2פתרון החניה שבמבנה הוא ברמת שירות  . 5

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

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

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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


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

 10עמ'   22-0722  

 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 11עמ'   22-0865  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 46הו בני

 
 

 71חלקה:    6335 גוש:  22-0865 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 01/06/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0900-046 תיק בניין:
 מ"ר 539 שטח: 202101246 בקשת מידע:

   27/07/2021 תא' מסירת מידע:

 
 גטניו ברנרד מבקש הבקשה:

 6908446יפו  -, תל אביב  46 בניהו
 גטניו אסתר 

 6908446יפו  -, תל אביב  46בניהו 
 

 זכאי עדי עורך הבקשה:
 5652901, סביון  15שלדג 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 תפים: מרתף אחד בלבד, במר
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, 
 

 על הגג: חדרי יציאה, 
 

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

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

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

עם גג רעפים קומות  2גרש והקמת בניין חדש למגורים בן קיימת על המהה יבניכל ההריסת עבור לאשר את הבקשה 
( זה לאחר זהמקומות חנייה ) 2ה עבור יחניעם  , מעל מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'(מ'( 1.64)ללא ניצול  רכס בגובה 

 כולל ההקלות הבאות:בחצר, ה לא מקורה יבריכת שחיו במרווח הקדמי
 .מ"ר  32.4ל  משטח המגרש השווה 6%שיעור של בתוספת ל .1
 לכניסה נפרדת למרתף אשר אינו משמש עבור משרד למקצוע חופשי. חיצוניות מדרגות .2
 .לפי תקנות החוק מ' המותרים 1.50מ' במקום  1.93דרומי לגובה צידי גדר בגבול מגרש  הקמת .3
 מ' המותרים . 1.50מ' במקום  1.73הקמת חצר אנגלית ברוחב  .4

 
 
 
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 

 תנאים בהיתר
 בודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת ע . 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.
 ₪. 3,090תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3



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

 12עמ'   22-0865  

 

 
 תנאים להתחלת עבודות

 יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 1
 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
מה ע"ש המבקש להסדיר את המגרש ולרשום את שטח ההפקעה העתידיים על שם העירייה ואת חלקת ההשל . 2

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם גג רעפים  2ה הקיימת על המגרש והקמת בניין חדש למגורים בן יהריסת כל הבנישה עבור לאשר את הבק

מקומות חנייה )זה לאחר זה(  2ה עבור יעבור יח"ד אחת )קוטג'( עם חנימ'(, מעל מרתף,  1.64ללא ניצול  רכס בגובה )
 כולל ההקלות הבאות:יה לא מקורה בחצר, במרווח הקדמי ובריכת שחי

 מ"ר . 32.4משטח המגרש השווה ל  6%לתוספת בשיעור של  .1
 מדרגות חיצוניות לכניסה נפרדת למרתף אשר אינו משמש עבור משרד למקצוע חופשי. .2
 מ' המותרים לפי תקנות החוק. 1.50מ' במקום  1.93הקמת גדר בגבול מגרש צידי דרומי לגובה  .3
 מ' המותרים . 1.50 מ' במקום 1.73הקמת חצר אנגלית ברוחב  .4

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 
 תנאים בהיתר

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 3,090תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 1

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.il: אסף נחשון  איש הקשר
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
להסדיר את המגרש ולרשום את שטח ההפקעה העתידיים על שם העירייה ואת חלקת ההשלמה ע"ש המבקש  . 2

 ברשם המקרקעין



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

 13עמ'   22-0865  

 

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



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

 14עמ'   22-0946  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
2229 2 2185 1 

 
 

 125חלקה:    6338 גוש:  22-0946 בקשה מספר: 
 עתידים שכונה: 14/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/הריסה סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 79222 שטח: 202100703 בקשת מידע:
   06/06/2021 תא' מסירת מידע:

 
 מדע בע"מעתידים חברה לתעשיות עתירות  מבקש הבקשה:

 6972626יפו  -, תל אביב  3 2185
 

 קימל אשכולות מיכל עורך הבקשה:
 6514752יפו  -, תל אביב  6שרעבי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: ללא מרתף, 
 

 על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות מיזוג אויר, קולטי שמש, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

 פירוט נוסף: שינוי ייעוד ממשרדים למסחר על חשבון בנק שטחי מסחר קיים בתב"ע.
 

 שיפוץ חזיתות הכולל הריסה חלקית של חזיתות קיימות.
 

ת המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או הגבהת גמלון לשם הסתרת מערכות בגג הבנין., העבודו
 העתקה של צובר קיים

 
 
 

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

חדר טכני במרווח צידי דרומי ושימוש חורג מתעשייה נים ,מרחבים מגו, הקמת פנימייםשינויים לאשר את הבקשה ל
וגג עם  בן קומה אחתדרומי  10מספר  קיים בבנייןמיום החלטת הועדה שנים   10עתירת ידע למסחר, לתקופה של 

 ;שטוח
 השימושים הבאים:כולל 

 
על כמשרדים למסחר ושינוי ייעוד תעשייה עתירת מדע המשמשת בפושנים  10לתקופה של שימוש חורג מהיתר  .1

   .הנדון  בבנין מ"ר הקיימים 2446עיקרי מתוך מ"ר  1988עבור 
 מ"ר המותרים על פי התב"ע 5000מ"ר מעבר ל  1970שנים עבור  10שימוש חורג מתב"ע למסחר לתקופה של  .2

 .בכל המתחם עבור קרית עתידים 
 
 
 
 
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 אישור רשות הכבאות . 3
 .       תשלום אגרות והיטלים4



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

 15עמ'   22-0946  

 

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

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

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telישור: המפורט באתר העירוני בק
 

 תנאים לתעודת גמר
 הצגת אישור פיקוד העורף לנושא המיגון

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

לתעשייה עתירת ידע מצד שני הם מבקשים שינוי לשימוש  להסביר בבקשה את הבקשה, יש להם מקום מלי פולישוק:
 חורג.

-משרד תעשייה עתירת ידע, בפועל קיימים משרדים עכשיו, מבניין תעשייה עתירת ידע מבקשים מסחר מ אלנה דוידזון:
וזה בעצם שימוש חורג גם כלפי היתר וגם כלפי תב"ע, תב"ע בכל המתחם, קומת שטח עבור מסחר בשיעור של  1998

מ"ר. בבניין הנדון יהיה רק מסחר, כי  5,000-מ"ר מעבר ל 2,000, מבקשים 18מ"ר והשטח הזה כמעט נוצל, נותר  5,000
 הוא בניין חד קומתי. 

 חוות דעת.  ליאור שפירא:
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חדר טכני במרווח צידי דרומי ושימוש חורג מתעשייה מרחבים מוגנים ,שינויים פנימיים, הקמת שה ללאשר את הבק

 ;בן קומה אחת וגג שטוח  דרומי 10מספר  בבניין קייםמיום החלטת הועדה שנים   10לתקופה של  עתירת ידע למסחר,
 כולל השימושים הבאים:

 
ייעוד תעשייה עתירת מדע המשמשת בפועל כמשרדים למסחר  שנים ושינוי 10שימוש חורג מהיתר לתקופה של  .1

 .  בבנין הנדון מ"ר הקיימים 2446מ"ר  עיקרי מתוך  1988בשטח של 
בכל  התב"עמ"ר המותרים ע"פ  5000מ"ר מעבר ל  1970שנים עבור  10מתב"ע למסחר לתקופה של  שימוש חורג  .2

 .המתחם עבור קרית עתידים
 

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

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

 רחבייםנערכו שינויים מ
 אישור רשות הכבאות . 3
 .       תשלום אגרות והיטלים4
 

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

 
 תנאים לתחילת עבודות

ים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצ
 Trees/aviv.gov.il-http://www.telהמפורט באתר העירוני בקישור: 

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

 הצגת אישור פיקוד העורף לנושא המיגון
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

פה אחד.ההחלטה התקבלה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 7מרדכי עמנואל נח 

 
 

 18חלקה:    6770 גוש:  22-0671 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 02/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0997-007 תיק בניין:
 מ"ר 1321 שטח: 202100109 בקשת מידע:

   24/02/2021 תא' מסירת מידע:

 
 סיטין מורן בקשה:מבקש ה

 6905023יפו  -, תל אביב  7נח מרדכי עמנואל 
 סיטין יובל 

 6905023יפו  -, תל אביב  7נח מרדכי עמנואל 
 

 אופנהיים יעל עורך הבקשה:
 69050יפו  -, תל אביב  4נח מרדכי עמנואל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: קומת 2310, מספר תכנית הרחבה: 1בות: , מספר יח"ד מורח1כמות יח"ד לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון 106.71, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 45.15קרקע, שטח התוספת )מ"ר(: 

 התוספת: לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסה ובניית מחיצות, 
 

, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 56.91ון התוספת: לאחור, שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיו
, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה 1994, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 94.16

 , 6.65הקיים )מטר(: 
 
 
 
 

 (צפתיעירית חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ה קומהכוללת ובנייתה מחדש בצורה מורחבת רכזי מערבי הריסת הדירה הקיימת באגף מלאשר את הבקשה ל .1
יח"ד, בכפוף לכל דין, תיאום תכנון,  6בבניין טורי צמוד קרקע בן  1ור יח"ד רעפים, עבאחת עם ניצול חלל גג 

 תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך.
 ות בקרן חנייה.השתתפע"י יהיה חסרים למילוי דרישת התקן המ"ח  2הסדרת פתרון חלופי עבור  .2

 
 תנאים למתן היתר

אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם  . 1
 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
 ף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נו . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 הגדר הקיימת בסמוך לשורת העצים לשימור תיהרס מעל פני הקרקע בלבד, אין להרוס אותה בעומק הקרקע. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 כון הרישוי לפתרון המיגוןאישור מ . 1
 להריסה בתוכניות.-, המסומנת בצהוב6770בגוש  36יש להרוס בשלב האיכלוס, גדר החורגת לדרך לחלקה  . 2
 
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 תנאים למתן היתר
ית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצ . 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
 י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע" . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 על אי סגירת חללים עוברים ואי סגירת מרפסות 27הצגת מפרט עבור רישום תקנה  . 5
 

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 הגדר הקיימת בסמוך לשורת העצים לשימור תיהרס מעל פני הקרקע בלבד, אין להרוס אותה בעומק הקרקע. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 ור מכון הרישוי לפתרון המיגוןאיש . 1
 על אי סגירת חללים עוברים ומרפסות 27רישום תקנה  . 2
 להריסה בתוכניות.-, המסומנת בצהוב6770בגוש  36יש להרוס בשלב האיכלוס, גדר החורגת לדרך לחלקה  . 3
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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הבקשה להריסת הדירה הקיימת באגף מרכזי מערבי ובנייתה מחדש בצורה מורחבת הכוללת קומה לאשר את  .3

יח"ד, בכפוף לכל דין, תיאום תכנון,  6בבניין טורי צמוד קרקע בן  1אחת עם ניצול חלל גג רעפים, עבור יח"ד 
 תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך.

 למילוי דרישת התקן יהיה ע"י השתתפות בקרן חנייה.מ"ח החסרים  2הסדרת פתרון חלופי עבור  .4
 

 תנאים למתן היתר
אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם  . 1

 נדרש לפי דין
ור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת איש . 2

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

 תנאים בהיתר
 יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה . 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.
 הגדר הקיימת בסמוך לשורת העצים לשימור תיהרס מעל פני הקרקע בלבד, אין להרוס אותה בעומק הקרקע. . 3
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 תעודת גמרתנאים ל
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 להריסה בתוכניות.-, המסומנת בצהוב6770בגוש  36יש להרוס בשלב האיכלוס, גדר החורגת לדרך לחלקה  . 2
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 א 2ון געת

 
 

 371חלקה:    6624 גוש:  22-0460 בקשה מספר: 
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 22/03/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0863-002 תיק בניין:
 מ"ר 821 שטח: 202001675 בקשת מידע:

   04/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 הופמן גל מבקש הבקשה:

 6930027יפו  -, תל אביב  2געתון 
 

 זכרוביץ אליאב עורך הבקשה:
 63451יפו  -, תל אביב  165הירקון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

וקשים , כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מב27.25, שטח התוספת )מ"ר(: 1-קומה בה מתבצעת התוספת: 
שינויים פנימיים: הרחבת מרתף קיים )חדר משחקים( על ידי פריצה לחלל אטום קיים. לא נדרשת חפירה או בניה של 

 קירות חיצוניים. הבקשה כוללת רק פריצה לחלל האטום + פתיחת דלת וחלון לכיוון חניה + מחיצה פנימית.
 

 יה( לצורך מחסן עם דלת חוץ בלבד., , תוספת אחרת: סגירת חלק משטח המרתף הקיים )ללא תוספת בנ
 

 בקומת הגג: כיוון התוספת: לאחור, 
 

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

 (אהוד עמרםחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 2פונית מערבית בת לאשר את הבקשה להגדלת שטח קומת מרתף והסדרת דלת כניסה חיצונית למרתף ביחידת דיור צ
יח"ד סה"כ  4קומות וחדרי יציאה לגג מעל קומת מרתף, עבור  2קומות וחדר יציאה לגג מעל קומת מרתף, בבניין בן 

 )קוטג'ים בקיר משותף(.
 

 כולל ההקלה הבאה:
 כניסה חיצונית למרתף שלא לצורכי משרד.-
 
 
 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 יח"ד אחת ולא ניתן  הינה בספר מקרקעין ישראל , שדירה הנדונה עם מרתף מוצמד אליה 27.רישום הערה לפי תקנה 1

 לפצלה והצגת הנ"ל בזמן סיום עבודות בניה;    
 פרה מהותית של ההיתר ותביא לביטולו.. שינוי שימוש במרתף לשימוש עיקרי מהווה ה2
 . מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה3
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 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 תה מגדיל את המרתף הזה?מה אחוז הבנייה בשטח הזה אם א אופירה יוחנן וולק:
 זה מרתף בתוך קוי בניין. אלנה דוידזון:

 אבל אתם רוצים להגדיל עכשיו? אופירה יוחנן וולק:
 משטח המגרש. 80%אנחנו בקוטג' מאשרים רק בתוך קוי בניין, לא מאשרים מרתף עד  אלנה דוידזון:

 רק עכשיו הם החליטו להרחיב אותו? אופירה יוחנן וולק:
 איך זה שלא נמצאו היתרים קודמים? זה לא בית ישן. ק:מלי פולישו

 זה בית ישן, ככה אני חושב. ליאור שפירא: 
, עדיין לפי הקונטור 27, מבקשים כעת 48יחידות דיור, קוטג'ים צמודים. לפי היתר אישרנו  4-מדובר ב אלנה דוידזון:

 אושר חלל אטום. קומת הקרקע קיימת. בדיוק לפי קונטור קומת הקרקע. לפי ההיתר הזה
 אתם כותבים פה מוצעת כניסה חיצונית למרתף שלא לצורכי משרד.אופירה יוחנן וולק: 

 . 27לחדר משחקים לילדים. בדרך כלל אנחנו דורשים תקנה  אלנה דוידזון:
 .27מאשרים בהתאם לחוות הדעת הצוות, בכפוף לרישום תקנה  ליאור שפירא:

 
 
 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2שה להגדלת שטח קומת מרתף והסדרת דלת כניסה חיצונית למרתף ביחידת דיור צפונית מערבית בת לאשר את הבק

יח"ד סה"כ  4קומות וחדרי יציאה לגג מעל קומת מרתף, עבור  2קומות וחדר יציאה לגג מעל קומת מרתף, בבניין בן 
 )קוטג'ים בקיר משותף(.

 
 כולל ההקלה הבאה:

 כי משרד.כניסה חיצונית למרתף שלא לצור
 

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

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

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

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

 תנאים בהיתר
 יח"ד אחת ולא ניתן  הינה בספר מקרקעין ישראל , שדירה הנדונה עם מרתף מוצמד אליה 27 רישום הערה לפי תקנה .1

 לפצלה והצגת הנ"ל בזמן סיום עבודות בניה;    
 שינוי שימוש במרתף לשימוש עיקרי מהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא לביטולו. .2
 ודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתע. 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 



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

 22עמ'   22-0460  
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 13עטרות  5ל הרא

 
 

 464חלקה:    6336 גוש:  22-0323 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 24/02/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0910-013 תיק בניין:
 מ"ר 655 שטח: 202001580 בקשת מידע:

   26/10/2020 תא' מסירת מידע:

 
 גילזלאייט  מבקש הבקשה:

 6927630יפו  -, תל אביב  5הראל 
 פרידמן זלאיט שירן 

 6927630יפו  -, תל אביב  5הראל 
 

 פרידמן טל עורך הבקשה:
 6435617יפו  -, תל אביב  15הנביאים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 126.44יסה )מ"ר(: , שטח הר1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, חדרי עזר, 
 

 בקומת הקרקע: אחר: מגורים, 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, 
 

 , 2בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 
 

ם בן קומה אחת ליח"ד אחת, כולל מחסן עזר הממוקם בחלקו המזרחי של מגרש פירוט נוסף: מבוקש הריסת מבנה קיי
קומות מגורים וקומת מרתף אחת הכוללת  2עם מבנה צמוד קיים, ובנייה של מבנה חדש בן  0דו משפחתי ובקו בנין 

 קיים ממ"ד ושטחי שירות., העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר
 
 
 

 (אור-גןמידד חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות עם גג שטוח  2של המגרש והקמת בניין חדש בן לאשר את הבקשה להריסת בנייה קיימת במחצית המזרחית 
 מעל מרתף, כולל ההקלה הבאה ל:

 מ"ר(;  16.76משטח המגרש ) 6%תוספת שטח במסגרת הקלה יחסית של -
 

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

 תנאים למתן היתר
 ורף, המשרד להגנת הסביבה.אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד הע . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
שות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הר - . 4

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

 שלא נערכו שינויים מרחביים;



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

 24עמ'   22-0323  

 

 ן ע"י מהנדס הוועדה(;עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכ -
 תשלום אגרות והיטלים; -
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
של ההיתר ותביא קירות מהווה הפרה מהותית  4קירוי כלשהו ע"י הסדרת סככה מעל מרפסת גג בקומה שניה בין  . 2

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 קירות בקירוי כלשהו. 4רפסת גג בקומה שניה בין סגירת מ-לגבי אי 27רישום תקנה  . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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קומות עם גג שטוח מעל  2את הבקשה להריסת בניה קיימת במחצית המזרחית של המגרש והקמת בנין חדש בן לאשר 

 מרתף, כולל ההקלה הבאה ל:
 מ"ר( ;  16.76משטח המגרש )   6%תוספת שטח במסגרת הקלה יחסית של -
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה. . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה . 3
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה,  - . 4

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
קירות מהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא  4"י הסדרת סככה מעל מרפסת גג בקומה שניה בין קירוי כלשהו ע . 2

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 קירות בקירוי כלשהו. 4סגירת מרפסת גג בקומה שניה בין -לגבי אי 27רישום תקנה  . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
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 הטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהערה: 
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 ב 3נימן גרו

 
 

 58חלקה:    6769 גוש:  22-0346 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 28/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0987-003 תיק בניין:
 מ"ר 7474 שטח: 202000372 בקשת מידע:

   30/03/2020 תא' מסירת מידע:

 
 איזברוך שרה מבקש הבקשה:

 6997203יפו  -ב, תל אביב 3גרונימן 
 

 גבאי רשף עורך הבקשה:
 6997227יפו  -, תל אביב  20גרונימן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

, קומה בה מתבצעת התוספת: תוספת 2310, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1: כמות קומות לתוספת
, כיוון 215.62, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 152.6מרתף והרחבות בקומת הקרקע, שטח התוספת )מ"ר(: 

חזיתות המבנה בגובה התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, תוספת אחרת: תוספת חצרות אנגליות במרתף בשתי 
 מזרחית., -קומת המרתף. תוספת מדרגות יציאה שלא לשימוש משרד מהמרתף בחזית הדרומית

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

 
 
 

 (אור-גןמידד חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 יתה מחדש בצורתה המורחבת עם מרתף צמוד תחתיה,בני ,להריסת דירה קיימת בקומת הקרקע לאשר את הבקשה
 :כולל ההקלה הבאה

 מרווח אחורי; מחצר משותפת ע"י מדרגות בחצר מונמכת בכניסה נפרדת למרתף  -
 

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

 תנאים למתן היתר
 אות והצלה, פיקוד העורף.אישור הגורמים : הרשות הארצית לכב . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

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

 תשלום אגרות והיטלים;
 

 ביטול דק במרווח אחורי והתקנת שבכת פלדה לדריכה )למעט שטח מדרגות לכניסה נפרדת למרתף ומעקה מלווה( . 5
 

 תנאים בהיתר
 ר הבניה.   מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להית1
 .   שימוש במרתף המוצמד למגורים )דירה( הינו הפרה של ההיתר וגורם לביטולו2
 .   ביצוע בפועל של המבנה באגף שלם לפי הנחיות של חב' שמ"מ;3
 

 תנאים לתעודת גמר
 בספר המקרקעין לאי הפרדה של המרתף מהדירה או פיצול דירת המגורים עם המרתף הצמוד. 27רישום לפי תקנה 

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 תנאים למתן היתר

 , פיקוד העורף.אישור הגורמים : הרשות הארצית לכבאות והצלה . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

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

 תשלום אגרות והיטלים; -
 

 ביטול דק במרווח אחורי והתקנת שבכת פלדה לדריכה )למעט שטח מדרגות לכניסה נפרדת למרתף ומעקה מלווה(- . 5
 

 תנאים בהיתר
 נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה . 1
 שימוש במרתף המוצמד למגורים )דירה( הינו הפרה של ההיתר וגורם לביטולו . 2
 ביצוע בפועל של המבנה באגף שלם לפי הנחיות של חב' שמ"מ ; . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
דירת המגורים עם המרתף  בספר המקרקעין לאי הפרדה של המרתף מהדירה או פיצול 27רישום לפי תקנה  . 1

 הצמוד.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קשה להריסת דירה קיימת בקומת הקרקע, בנייתה מחדש בצורתה המורחבת עם מרתף צמוד תחתיה,לאשר את הב

 כולל ההקלה הבאה:
 כניסה נפרדת למרתף מחצר משותפת ע"י מדרגות בחצר מונמכת במרווח אחורי;  -
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים : הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף. . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

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

 תשלום אגרות והיטלים;
 ביטול דק במרווח אחורי והתקנת שבכת פלדה לדריכה )למעט שטח מדרגות לכניסה נפרדת למרתף ומעקה מלווה( . 5
 

 תנאים בהיתר
 ות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה.   מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבוד1
 .   שימוש במרתף המוצמד למגורים )דירה( הינו הפרה של ההיתר וגורם לביטולו2
 .   ביצוע בפועל של המבנה באגף שלם לפי הנחיות של חב' שמ"מ;3
 

 תנאים לתעודת גמר
 ה או פיצול דירת המגורים עם המרתף הצמוד.בספר המקרקעין לאי הפרדה של המרתף מהדיר 27רישום לפי תקנה 

 
 ערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהה
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
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אחד.ההחלטה התקבלה פה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 א 56נחמני  56ני נחמ

 
 

 80חלקה:    6941 גוש:  22-0294 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 21/02/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0056-056 תיק בניין:
 מ"ר 526.94 שטח: 202001282 בקשת מידע:

   03/09/2020 תא' מסירת מידע:

 
 טיטאן בניה בע"מ הבקשה: מבקש

 6688402יפו  -, תל אביב  16הרצל 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 קומות. התוספת כוללת 3, אחר: תוספת בניה וחיזוק בניין קיים בן 7, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
 בניית ממ"דים עבור כל הדירו, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 

 
 
 
 

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

 -ו 44מכח תכניות  -קומות  3מה ותוספות בנייה בבניין מגורים קיים, בן לא לאשר את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אד
 שכן: 38מ', בתוספת זכויות מכח תמ"א 

 
המרפסת בחזית , בהבלטה מעבר למאושר: בחזית המערבית ובחזית המזרחית המרפסות הוקמו בניגוד להיתר .1

. הבלטת המרפסות כפי שהיא לסגירה המרפסות מבוקשותברוחב כפול מהמאושר בהיתר, ובנוסף המערבית היא 
 קיימת היום בפועל מהווה סטייה ניכרת ולכן לא ניתן לאשר את המרפסות בדיעבד.

מוצעים מסתורי כביסה בהבלטה מעבר למותר. בנוסף, מיקום מסתור הכביסה הצידי סמוך לקו החזית הקדמית,  .2
 בניגוד להנחיות.

 כרזה:הבקשה נוגדת הנחיות עיצוביות באזור הה .3
 ס"מ בגובה בכל קומה חדשה. 10-קיימת סטייה של כ-
אינו תואם למעקה בקומות הקיימות. החדשה 'מעקה של המרפסת בקומה גה-
 

 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
  44מכח תכניות  -קומות  3הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין מגורים קיים, בן  לא לאשר את

 שכן: 38מ', בתוספת זכויות מכח תמ"א -ו
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בחזית המערבית ובחזית המזרחית המרפסות הוקמו בניגוד להיתר: בהבלטה מעבר למאושר, המרפסת בחזית  .4
היתר, ובנוסף המרפסות מבוקשות לסגירה. הבלטת המרפסות כפי שהיא המערבית היא ברוחב כפול מהמאושר ב

 קיימת היום בפועל מהווה סטיה ניכרת ולכן לא ניתן לאשר את המרפסות בדיעבד.

מוצעים מסתורי כביסה בהבלטה מעבר למותר. בנוסף, מיקום מסתור הכביסה הצידי סמוך לקו החזית הקדמית,  .5
 בניגוד להנחיות.

 דת הנחיות עיצוביות באזור ההכרזה:הבקשה נוג .6
 ס"מ בגובה בכל קומה חדשה. 10-קיימת סטייה של כ-
המעקה של המרפסת בקומה ג' החדשה אינו תואם למעקה בקומות הקיימות.-
 

 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 
 11מית שול

 
 

 97חלקה:    6903 גוש:  22-1039 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 28/06/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0327-011 תיק בניין:
 מ"ר 480 שטח: 202001645 בקשת מידע:

   19/10/2020 תא' מסירת מידע:

 
 די קפואה פאולו ראובן ה:מבקש הבקש

 6437121יפו  -, תל אביב  11שולמית 
 

 שוורץ אמיר עורך הבקשה:
 5221550, רמת גן  3שלם 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מרתף חדר הסקה, שימוש מבוקש: 
, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש 1-רד למקצועות חופשיים, שימוש חורג בקומה מספר: למשרד למש

 , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 78החורג )מ"ר(: 
 
 
 
 

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

מ"ר שנבנה שלא כדין, למשרדים למקצוע  54היתר ושטח נוסף בהיקף שימוש חורג מחדר הסקה בלאשר את הבקשה ל
גג וקומת  קומות 5בניין בן חופשי לצמיתות, והשינויים הנדרשים לצורך השימוש המבוקש, בקומת המרתף העליון ב

  קומות מרתף. 3חלקית, הבנוי במפלסים מפוצלים, מעל 
 

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

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

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

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

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

 
 הערות

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 12ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מ"ר שנבנה שלא כדין, למשרדים למקצוע  54קשה לשימוש חורג מחדר הסקה בהיתר ושטח נוסף בהיקף לאשר את הב

קומות וקומת גג  5חופשי לצמיתות, והשינויים הנדרשים לצורך השימוש המבוקש, בקומת המרתף העליון בבניין בן 
 קומות מרתף.  3חלקית, הבנוי במפלסים מפוצלים, מעל 

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

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

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

 
 הערות

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

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 44כוכבא בר 

 
 

 116חלקה:    7092 גוש:  22-0311 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 23/02/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0085-044 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 272 שטח: 202100319 בקשת מידע:
   21/03/2021 ע:תא' מסירת מיד

 
 שני שקד מבקש הבקשה:

 6578317יפו  -, תל אביב  16טיומקין 
 

 מוזס אלדר עורך הבקשה:
 1794000, עדי  330הורד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ימוש מבוקש: משרדים  שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסן, ש
, 112, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 1-למקצועות חופשיים, שימוש חורג בקומה מספר: 

 למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 
 

 התנגדויות:

 עיקרי ההתנגדויות: כתובת שם
ניתנות הוגשו התנגדויות לגן ילדים שאינן 

להתייחסות, שכן הבקשה היא לשימוש 
 חורג ממחסן למשרד למקצועות חופשיים.

המבקש  שימוש בשטחים משותפים: .1  איתי אלעד .1
משתמש בחצר המשותפת של הבניין 

ועושה בה שימוש ייחודי כחלק מגן 
 ילדים.

באי המשרד יגרמו מטרד : מטרדים .2
של רעש, לכלוך, ותנועה של אנשים 

 מטרד בטיחותי. היוצרת

: ת למתן אישור לשימוש חורגהתנגדו .3
פגיעה קניינית עקב שינוי מהותי של 

 השימושים בבניין.

שינוי היעוד יאפשר  שינוי יעוד: .4
 שרדים, מסעדות וגני ילדים.הפעלת מ

 6342731יפו  -, תל אביב 44רחוב בר כוכבא  בגה רבקה .2

  בונפוס ניב .3

 4959257, פתח תקווה 100ז'בוטינסקי רחוב  כהן ישראל .4

 6342731יפו  -, תל אביב 44רחוב בר כוכבא  כהן מנשה .5

 לוי לילי .6

 מדר ערן .7

 סגל יעל .8

 פורת יוסף .9

 
 התייחסות להתנגדויות:

יקוח נעשה שימוש בהתאם לבדיקת מחלקת הפלעיל, התנגדויות לגן ילדים אינן ניתנות להתייחסות, שכן  כפי שצויין
  במקום לגן ילדים אך המבוקש הינו למשרד ולא להכשרת השימוש הקיים.

מוש ישבמסגרת הבקשה לא הוצגו שינויים בשטחים המשותפים. ההתנגדויות שהוגשו לא מדברות על מטרד ממשי מ .1
  של משרד במרתף, אלא רוב ההתנגדויות עוסקות בשימוש של גן הילדים.

המבקש להציג הסדרת תשתיות עבור המשרד  המקצועיים הנדרשים ועלבדקת ע"י כל הגורמים הפעלת המשרד נ .2
המתוכנן. במידה ומשהו מהמצוין לעיל עולה על הסביר, ניתן לפנות בזמן אמת לגורמים האמונים על טיפול 

 במטרדים אלו.
החלה ואין מניעה ( 1)עהתב"ע השימוש תואם את ורג מהיתר בלבד ולא מתכנית כאשר מדובר על בקשה לשימוש ח .3

לאשר כאשר הדבר אין בו לפגוע בתכנון עתידי במקרקעין. במקרה זה מדובר בשימוש שאינו סותר תכנית נכון 
יניים ניתן לפנות קנינושאים לכל דיון אחר, לרבות  להמליץ על שימוש חורג מהיתר לצמיתות. הלאישורו ואין מניע

 .ית/רשות רישוי דנה בנושאים תכנוניים בלבדועדת המקומלערכאות המתאימות, שכן 
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הבקשה נבחנת בהתאם למבוקש ובהתאם לתכניות החלות במגרש כפי שכבר נרשם בסעיף הקודם. שינוי היעוד אינו  .4
בא להכשיר שימושים נוספים ואינו בא להכשיר את התכליות שמותרות בקומת המרתף, אלא רק את השימוש עבור 

 ים שאינם מטרד למגורים.משרדים למקצועות חופשי
 
 
 
 

 (אברהם אדר' אריאלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

מ"ר  112-למשרד לבעל מקצוע חופשי לצמיתות בשטח של כ לשימוש חורג מהיתר ממחסןלאשר את הבקשה  .1
רווח הצדדי מלובי כניסה וגם דרך מדרגות חיצוניות במקומת המרתף ונגיש דרך גרם המדרגות  הנמצא בעורף

 היורדות למפלס המרתף.

 .מקומות החסרים למילוי דרישת התקן 1.86השתתפות בקרן חניה עבור אישור פתרון חלופי ל .2

 את טענות המתנגדים שכן: לדחות .3

 תותר קומת מרתף שתוגדר בהיתר כמשרד למקצועות חופשיים. 1בהתאם להוראות ע .א

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

בד ולכל דיון אחר, לרבות קנייני ניתן לפנות לערכאות הועדה המקומית/רשות רישוי דנה בנושאים תכנוניים בל .ג
ש מטרד ממשי מהשימוש של משרד במרתף, אלא המתאימות. נראה כי ההתנגדויות שהוגשו לא מדברות שי

 רוב ההתנגדויות עוסקות בשימוש של גן ילדים.
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 תשלום אגרות והיטלים. . 1
 תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(. עמידת הבקשה להיתר בהוראות . 2
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 3

 נערכו שינויים מרחביים.
 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין, כגון :הרשות הארצית לכבאות והצלה, המשרד להגנת הסביבה. . 4
 הפסקת שימוש גן הילדים הפועל במקום ללא היתר ואישור פיקוח שהנ"ל בוצע. . 5
 

 תנאים לתעודת גמר
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל 

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

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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מ"ר  112-לשימוש חורג מהיתר ממחסן למשרד לבעל מקצוע חופשי לצמיתות בשטח של כהבקשה  לאשר את .1

הנמצא בעורף קומת המרתף ונגיש דרך גרם המדרגות מלובי כניסה וגם דרך מדרגות חיצוניות במרווח הצדדי 
 היורדות למפלס המרתף.

 ים למילוי דרישת התקן.מקומות החסר 1.86אישור פתרון חלופי להשתתפות בקרן חניה עבור  .2
 לדחות את טענות המתנגדים שכן: .3

 תותר קומת מרתף שתוגדר בהיתר כמשרד למקצועות חופשיים. 1בהתאם להוראות ע א. 
הפעלת המשרד נבדקת ע"י כל הגורמים המקצועיים הנדרשים ועל המבקש להציג פתרונות במידה ואין  ב. 

 במקום תנאים מספקים.
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שות רישוי דנה בנושאים תכנוניים בלבד ולכל דיון אחר, לרבות קנייני ניתן לפנות לערכאות הועדה המקומית/ר ג. 
ש מטרד ממשי מהשימוש של משרד במרתף, אלא המתאימות. נראה כי ההתנגדויות שהוגשו לא מדברות שי

 רוב ההתנגדויות עוסקות בשימוש של גן ילדים.
 

 היתר תנאים למתן
 תשלום אגרות והיטלים. . 1
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(. . 2
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 3

 נערכו שינויים מרחביים.
 רמים אם נדרשים לפי דין, כגון :הרשות הארצית לכבאות והצלה, המשרד להגנת הסביבה.אישור הגו . 4
 הפסקת שימוש גן הילדים הפועל במקום ללא היתר ואישור פיקוח שהנ"ל בוצע. . 5
 

 תנאים לתעודת גמר
-,חלק ו' 1970 - יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל

 עיריית תל אביב יפו. -ין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה  יאצירת אשפה וסילוקה מבנ
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 18לשטם מנד

 
 

 30חלקה:    6956 גוש:  22-0362 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 02/03/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0237-018 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 338 שטח: 201802331 בקשת מידע:
   17/12/2018 תא' מסירת מידע:

 
 בן בסט שבתי מבקש הבקשה:

 6291940יפו  -, תל אביב  21אלוני ניסים 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 שימוש המקום כיום: לא בהיתר חלק מהבניה מוגשת בדיעבד, 
 

חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: ח.הסקה, שימוש מבוקש: משרד  שימוש
, 58.5שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  100, תקופת שימוש חורג: 1-למקצוע חופשי, שימוש חורג בקומה מספר: 

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

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 
 
 

 (אברהם אדר' אריאלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
ף לא כדין, שימוש חורג מהיתר מחדר הסקה למשרד לאשר את הבקשה לשימוש של משרד בשטח מרתף שהוס .1

ף שבו מבוקש המשרד. מדובר במשרד למקצוע אינטגרלי מהמשרד המבוקש( והנמכת רצפה בכל שטח המרת)חלק 
מ"ר עם כניסה נפרדת מהחצר, בתנאי התאמה להנחיות מרחביות, מילוי דרישות מכון  60-חופשי בשטח של כ

 הרישוי ובתנאים המפורטים לעיל.

 .היהשתתפות בתשלום לקרן חניל ידי התקן על פי ה הנדרש עימקום חני 1לאשר פתרון חילופי עבור  .2

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

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 צגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות התכן.ה . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים לתעודת גמר
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון.

 
 הערות

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

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

 זה קרה?בקשה לאשר בדיעבד להגדלת מרתף, איך  ליאור שפירא:
 מאפשרת שימושים חורגים גם במרתפים שהוקמו שלא כדין. 1תוכנית ע מרגריטה גלוזמן:

 זה מרתף מתחת לאדמה ולא בשימוש. אופירה יוחנן וולק:
 מאשרים בהתאם לחוות דעת הצוות.  ליאור שפירא:
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שימוש חורג מהיתר מחדר הסקה למשרד משרד בשטח מרתף שהוסף לא כדין,  הבקשה לשימוש של לאשר את .1

אינטגרלי מהמשרד המבוקש( והנמכת רצפה בכל שטח המרתף שבו מבוקש המשרד. מדובר במשרד למקצוע )חלק 
ת מכון מ"ר עם כניסה נפרדת מהחצר, בתנאי התאמה להנחיות מרחביות, מילוי דרישו 60-חופשי בשטח של כ

 הרישוי ובתנאים המפורטים לעיל.
 ה.יהשתתפות בתשלום לקרן חניל ידי התקן על פי ה הנדרש עימקום חני 1לאשר פתרון חילופי עבור  .2

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 תנאים לתעודת גמר
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון.

 
 ערותה

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 9חיותמן  22בא אריה עקי

 
 

 1039חלקה:    6213 גוש:  22-0278 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 17/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0569-022 תיק בניין:
 מ"ר 317 שטח: 202001103 בקשת מידע:

   16/07/2020 תא' מסירת מידע:

 
 והב אביטל מבקש הבקשה:

 6215443יפו  -, תל אביב  9חיותמן 
 

 פרח רן עורך הבקשה:
 4244230, נתניה  62גורדון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

פיתוח, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים, שינוי חזיתות ושינויים ב
 תוספת אחרת: תוספת ממ"ד, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 

 
 
 
 
 

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

 מהסיבות הבאות: יח"ד 1ומה אחת עבור שינויים ותוספות בבית מגורים בן קלאשר את הבקשה ללא ניתן 
מ' מקו בניין קדמי, מדובר בבנייה מחוץ  1.70מ"ר ובחריגה של  12-במרווח הקדמי נסגרה מרפסת בשטח של כ .1

 לקווי הבניין המותרים בניגוד לתקנות התכנון והבנייה, כאשר המבוקש מהווה סטייה ניכרת.

מ"ר כחלק משטחיה העיקריים של  5-מ' ובשטח של כ 1.55של מבוקש תוספת מבנה בחריגה מקו בניין צדי  .2
 הדירה. הנ"ל הינו בניגוד לתקנות התכנון והבניה ומהווה סטייה ניכרת.

 
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

ה ולא ניתן לאשר אותה. עוד שטח נוסף שלא מצאנו אותו מדובר במרפסת בחזית הקדמית שנסגר שמעון ברנשטיין:
 מ"ר. 5בהיתר שמבוקש לסגירה בגודל של 

 מוזר שהוא לא עשה את זה למה לדעתך? ליאור שפירא:
 כי הוא רוצה עוד שטחים, המרפסת הסגורה בחזית הקדמית מגדילה שטח. שמעון ברנשטיין:

 
 
 
 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יח"ד מהסיבות הבאות: 1שר את הבקשה לשינויים ותוספות בבית מגורים בן קומה אחת עבור לא ניתן לא

מ' מקו בניין קדמי, מדובר בבנייה מחוץ  1.70מ"ר ובחריגה של  12-במרווח הקדמי נסגרה מרפסת בשטח של כ .1
 רת.לקווי הבניין המותרים בניגוד לתקנות התכנון והבנייה, כאשר המבוקש מהווה סטייה ניכ
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מ"ר כחלק משטחיה העיקריים של  5-מ' ובשטח של כ 1.55מבוקש תוספת מבנה בחריגה מקו בניין צדי של  .2
 הדירה. הנ"ל הינו בניגוד לתקנות התכנון והבניה ומהווה סטייה ניכרת.

 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 11מרשל לואי  22האז דה 

 
 

 1252חלקה:    6212 גוש:  22-0645 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון החדש  שכונה: 27/04/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0508-022 תיק בניין:
 מ"ר 503 שטח: 202100591 בקשת מידע:

   13/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 יזמות והתחדשות עירונית בע"מ -כרם )ר.ו.(  מבקש הבקשה:

 6713829יפו  -, תל אביב  82בגין מנחם 
 

 לוי מאור מאורי עורך הבקשה:
 6655613יפו  -, תל אביב  32שוקן זלמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מספר מרתפים, חדרי עזר, אחר: חניה, 
 

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

 , 20, כמות יח"ד מבוקשות: 7בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 
 
 , 1.5חצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: ב
 

 יח"ד, 20קומות עליונות בנסיגה, סה"כ  2קומות טיפוסיות+ 5פירוט נוסף: ק.ק. בנסיגה+
 
קומות מרתף לצרכי חניה + גישת רכבים על ידי מעלית )מעלית רכב עם נהג(, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות  2

 בר גז חדש, או העתקה של צובר קייםהוספת צו
 
 
 

 (אדר' הילה גלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
ף שחיזוקו נדרש כנגד ומרת עמודים חלקיתקומת  קומות מעל 3הריסת בניין מגורים קיים בן לאשר את הבקשה ל .1

 2קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5הקמת בניין מגורים חדש בן  רעידות אדמה ו
 יח"ד, הכולל:  20קומות מרתף עבור 

 במרתפי ן חניה חצי אוטומטי מקומות ע"י מתק 5מקומות חניה לרכב פרטי , מהם  19קומות המרתף:  2-ב
חניות בנוסף  ,כניסה/יציאה כלי רכב מהמרתפים על ידי מעלית רכב , מקום חניה לרכב נכים 1חניה, 

לאופניים ולאופנועים, חדרים  טכניים, חדרי שירות משותפים לרבות לובי מרתף עם גישה באמצעות מעלית 
 וגרעין המדרגות.

 דר מונים, מעלית , גרעין מדרגות משותף,: לובי כניסה, חדר אשפה, חדר אופניים, חבקומת הקרקע 
 .וחצר צדית מוצמדת גן עם ממ"ד דירת 1 

 לכל דירה לרבות מצללות מעל קומה ה. ומרפסת גזוזטרה, יח"ד עם ממ"ד 3ה': -'א ותבקומ 

 יח"ד עם ממ"ד, מסתור כביסה ומרפסת גג. 2ק'  גג חלקית תחתונה(: ( ת  ו'בקומ 

 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג לרבות מצללה. 1יח"ד עם ממ"ד,  1יונה(: בקומת ז' )ק' גג חלקית על 

 ,מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין מעבים על הגג העליון: מערכות סולאריות. 

  בחצר: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, שבילי רמפה לגישה
  מזרחי, מתקני תשתית, וגדרות בגבולות המגרש.-ירידה למרתף במרווח הצדדי צפוןלבניין, רמפת 
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 .מקום חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה 1לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 (. 4400.חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1
 (. 4401מכון הבקרה )מוצג .תכנית מאושרת חתומה ע"י 2
 (.4402.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 3
 .תשלום אגרות והיטלים.4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם . 3
, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות . 4

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

 ₪. 10137.20תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1 . 4
 עץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(. אסמכתא לכך שה2

 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה
 

 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 5
 **והוספת תנאי במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה. 

 לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. יש להציג אישור של רשות המים . 6
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
יא לפי ההליך המפורט הצגת רישיון לביצוע כריתה)לפני כריתת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוצ . 8

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבאתר העירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות שבשטחם  8אושרה כריתה של עץ מספר  . 9

 נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:
 ישיון כריתה לעץ. ר1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2
 

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

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

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

 קרת ביצוע במכון הבקרהקבלת חוות דעת מסכמת לב . 5
 **והוספת תנאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה

 מילוי דרישות מחלקת ביוב ומי אביבים . 6
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 7

 ים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצ
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 8
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 9

 י.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירונ
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים
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 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ת קרן חנייה, לאשר פתרון חלופי להסדר מקום חנייה אחד.בקשה תואמת תב"ע הגיעה לכאן לטוב שמעון ברנשטיין:
 חוות דעת. ליאור שפירא: 

 
 
 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

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

 2קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן  
 יח"ד, הכולל:  20קומות מרתף עבור 

 ה חצי אוטומטי במרתפי ימתקן חניל ידי מקומות ע 5פרטי, מהם מקומות חניה לרכב  19קומות המרתף:  2-ב
, בנוסף חניות כניסה/יציאה כלי רכב מהמרתפים על ידי מעלית רכבה לרכב נכים, ימקום חני 1ה, יחני

לאופניים ולאופנועים, חדרים  טכניים, חדרי שירות משותפים לרבות לובי מרתף עם גישה באמצעות מעלית 
 וגרעין המדרגות.

 ,דירת גן  1 בקומת הקרקע: לובי כניסה, חדר אשפה, חדר אופניים, חדר מונים, מעלית , גרעין מדרגות משותף 
 עם ממ"ד וחצר צדית מוצמדת.

 'יח"ד עם ממ"ד, ומרפסת גזוזטרה לכל דירה לרבות מצללות מעל קומה ה. 3ה': -בקומות א 

  'מסתור כביסה ומרפסת גג. יח"ד עם ממ"ד, 2ק'  גג חלקית תחתונה(: (בקומת  ו 

  :)יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג לרבות מצללה. 1יח"ד עם ממ"ד,  1בקומת ז' )ק' גג חלקית עליונה 

 .על הגג העליון: מערכות סולאריות, מעבים מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין 

 ות, משטחים מרוצפים, שבילי רמפה לגישה בחצר: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטי
  מזרחי, מתקני תשתית, וגדרות בגבולות המגרש.-לבניין, רמפת ירידה למרתף במרווח הצדדי צפון

 
 .היהשתתפות בקרן חניל ידי ה החסרים למילוי דרישת התקן עימקום חני 1לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

 מתן היתרתנאים ל
 (. 4400.חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1 . 1

 (. 4401.תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג 2
 (.4402.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 3
 .תשלום אגרות והיטלים.4
 

 תנאים בהיתר
 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.
 ן הבקרה בהתאםביצוע כל דרישות מכו . 3
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 4

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

 ₪. 10137.20עיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי ה . 5
 

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

 מידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.נזק, ב
 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1 . 4

 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2
 שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניהאישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים 

 טרם תחילת עבודות הבנייה. קבלת אישור מכון הבקרה . 5
 אי במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה. **והוספת תנ

 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. . 6
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה)לפני כריתת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט  . 8

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבאתר העירוני בקישור: 
בעלי הזכויות שבשטחם במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול  8אושרה כריתה של עץ מספר  . 9

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

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

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

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

 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 5
 נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה**והוספת תנאי 

 מילוי דרישות מחלקת ביוב ומי אביבים . 6
שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא . 7

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 8
בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור  . 9

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 35גוריון בן 

 
 

 134חלקה:    6902 גוש:  22-0449 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 17/03/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0204-035 תיק בניין:
 מ"ר 465 שטח: 201901805 בקשת מידע:

   12/11/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 35עצמון בן גוריון  ש הבקשה:מבק

 6230102יפו  -, תל אביב  85נמיר מרדכי 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , אחר: השלמת קומה ד ותוספת קומה ה חלקית, 3, כמות יח"ד לתוספת: 1כמות קומות לתוספת: 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -ביב , תל א33שדרות בן גוריון  . מקגוטליבסון אברהם1
6458807 

 

  6346505יפו  -, תל אביב 3רחוב גרץ  . נוסבאום גבריאלה2

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 בעל נכס בבניין השכן, הגובל ממערב )חזית צדדית( לבניין נושא הבקשה ולהלן עיקריי התנגדותו: 1מתנגד מספר 
 ה, דבר היגרום לפקקי ענק.נזקי רעש ואבק. הרחוב ייחסם על ידי רכבי העבוד. השיפוצים יסבו 1
 .33. בתוכנית שהוצעה ישנה חריגה לכיוון הבניין בו אני מתגורר המהווה פלישה לשטח המבנה בבן גוריון 2
( מה שישאיר אפס מקום עבור המרווח בין 2מטר במקום  3ן האחורי מהתוכניות המקובלות )י. ישנה חריגה בקו הבני3

 שני הבניינים.
 

נכס בקומת המרתף בבניין השכן, הגובל מצפון )חזית אחורית( לבניין נושא הבקשה ולהלן  בעלת 2מתנגדת מספר 
 עיקריי התנגדותו:

 ן הנדון מן הכוונים צפון ומזרח.  יין כולו הצמוד לבניי. השינויים המבוקשים יגרמו לבעיות קשות למשרד שלי ולבנ1
 . הבניה תחסום זרימת אוויר ותצמצם את כמות השמש.2
 תחפרות להתקנת מתקן חניה תת קרקעי עלול לפגוע ביסודות המבנה שלנו.. הה3
 מטר מקו מגרש עבור מרפסות שמש אינו מוצדק מכיון  3. חריגה מגבול בנין אחורי עד למרחק 4

 מטר יוצרת קירבה בלתי מקובלת. 2שבכוון צפון אין שמש. חריגה מקו בנין בכוון מזרח עד ל 
מזרחי, יוצר צפיפות בלתי נסבלת שגם כך מעיקה ולא  –וצדדי  –צפון  –כוון אחורי תוספת ממד ושטחים בקומות ל

 תאפשר איכות חיים סבירה. 
 . כל חפירה והורדת מפלס הקרקע הקיים עלול לפגוע בתנוחת הקרקע הקיימת סביב למשרד שלי5

 בעתיד.  וליצור בעיות של תנועת קרקע וחוסר יציבות בחצר כמו גם שיטפונות  ובעיות ניקוז
 

 התייחסות להתנגדויות: 
.  כל בנייה גורמת במידה מסוימת להפרעה, רעש ולכלוך שלא ניתן להימנע מהם. המבקש מחויב לשמירה על 1

סטנדרטים של בנייה הכוללים התייחסות כלפי השטחים הגובלים. במידה וקיימת חריגה בעת הבנייה ניתן לדווח  
 לפיקוח.

 שבון יציבות הכולל בדיקות קרקע, חישובים סטטיים ותצהיר מהנדס שלד מוסמך. . כל בקשה מותנת בהצגת ח2
 . כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש ביחס לקווי הבניין והמגרש הרלוונטיים. 3

לאשר ולא ניתן  3א, רובע 3616במקרה זה הבקשה אינה תואמת את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם לתכנית 
 אותה. 
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 (יניב מיליסחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' 
 
קומות הבנוי במפלסים מפוצלים מעל מרתף הכוללים חיזוק  4בן לא לאשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין  .1

מפני רעידות אדמה, שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, תוספת מעלית פנימית, תוספת אגף ממ"דים בחזיתות 
 :ה וקומת גג חלקית. מהסיבות הבאותהצדדיות ובחזית האחורית, השלמת קומה חלקית לקומה מלא

 .1כנית עומבוקש שימוש עבור סטודיו הכולל תוספת שטח בניגוד להוראות ת בקומת המרתף העליונה א. 
 .1כנית עובקומת המרתף העליונה מבוקשים מחסנים דירתיים עם גישה חיצונית מהחצר בניגוד להוראות ת ב. 
בקומת הקרקע, בחזית המזרחית מבוקשת הריסת קירות קיימים ובניית קירות חדשים, הנ"ל מהווה תוספת  ג. 

 .3א, רובע 3616כנית ושטח מעבר למותר ובניגוד להוראות ת
 .3א, רובע 3616כנית וקונטור קומת הגג החלקית כולל מרפסות בחזית הקדמית והאחורית בניגוד להוראות ת ד. 
א, 3616כנית ומתכסית הקומה העליונה בניגוד להוראות ת 65%תכסית הבנייה בקומת הגג החלקית עולה על  ה. 

 .3רובע 
כנית ובחזית הקדמית, בקומות הקיימות מבוקשת סגירת מרפסות במישור החיצוני בניגוד להוראות ת ו. 

 ולהנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. 3א, רובע 3616
בקומה ד', קומה חלקית קיימת המבוקשת להשלמה לקומה מלאה, מבוקשות בחזית הקדמית מרפסות  ז. 

 .3א, רובע 3616ית כנוחדשות סגורות בניגוד להוראות ת
 א, 3616כנית ומ' בניגוד להוראות ת 1.60בחזית האחורית מבוקשת הבלטת מרפסות חדשות העולה על  ח. 
 .3רובע   
בחזית האחורית, עבור הדירות העורפיות מבוקשות מרפסות קיימות סגורות וחדשות פתוחות הבולטות מקו  ט. 

 .3א, רובע 3616כנית ות מ"ר בניגוד להוראות 14הבניין ששטחן עולה על 
בקומת הקרקע מבוקשים חיזוקים סביב העמודים שאינם שומרים על פרופורציות המרכיבים האדריכליים  י. 

 של הבניין בניגוד להנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. 
נית כובקומת הגג החלקית מבוקש מעקה ברזל ולא מעקה בנוי עם מישור קיר החזית בניגוד להוראות ת י"א 

 .3א, רובע 3616
בחזיתות הצדדיות מבוקשים מסתורי כביסה העולים על מידת ההבלטה המותרת בניגוד לתקנות התכנון  י"ב 

 נייה ולמדיניות/ הנחיות מרחביות.והב
 בחזיתות הצד הסמוכות לחזית הקדמית מבוקש חיפוי אבן בניגוד להנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. י"ג 
 ע במרווח הקדמי מבוקש פילר חשמל מקביל לרחוב בניגוד למדיניות/ הנחיות מרחביות.  בקומת הקרק י"ד 
 מ' בניגוד למדיניות/ הנחיות מרחביות.  1.50מבוקשת גדר קדמית, הגובלת ברחוב בגובה  ט"ו 
 הבקשה כפי שהוגשה מקשה על בדיקתה מהסיבות הבאות: ט"ז 

 מ'.  5.00ום מ' במק 4.50בחזית האחורית סומן קו בניין  .א

 קיים חוסר התאמה בין התכנית, החתכים והחזיתות.  .ב

 הבקשה כוללת ליקויים גרפיים רבים. .ג

 לא הוגשה פריסת גדרות בהתאם למדיניות/ הנחיות מרחביות.  .ד

 קיים חוסר התאמה בין מפרט הבקשה להדמיה.  .ה

 לא הוצגו דודי שמש ומעבי מזגנים.  .ו

תכנית + חתך, לרבות ציון החומר והמרווחים כנדרש בתקנות  – 1:20קנ"מ לא הוצג פרט מצללה ב .ז
 התכנון והבנייה.

 לא צוינו על גבי כל החזיתות הצבעים, הגוונים והחומרים בהתאם להנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. .ח
 
 לדחות את ההתנגדויות, כמפורט להלן: .2

 ש ולכלוך שלא ניתן להימנע מהם. המבקש מחויב לשמירה על כל בנייה גורמת במידה מסוימת להפרעה, רע א. 
 סטנדרטים של בנייה הכוללים התייחסות כלפי השטחים הגובלים. במידה וקיימת חריגה בעת הבנייה ניתן               
 לדווח לפיקוח.              

 ותצהיר מהנדס שלד מוסמך.  כל בקשה מותנת בהצגת חשבון יציבות הכולל בדיקות קרקע, חישובים סטטיים ב.
 כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש ביחס לקווי הבניין והמגרש הרלוונטיים.  ג.

 ולא ניתן  3א, רובע 3616במקרה זה הבקשה אינה תואמת את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם לתכנית              
 לאשר אותה.              

 
 :הערות



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

 46עמ'   22-0449  

 

 התאמת הבקשה למותר כוללת תיקונים מהותיים.  .1
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה במייל לעורך הבקשה. .2
 
 
 
 
 
 
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות הבנוי במפלסים מפוצלים מעל מרתף הכוללים חיזוק  4א לאשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין בן ל .1

מפני רעידות אדמה, שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, תוספת מעלית פנימית, תוספת אגף ממ"דים בחזיתות 
 . מהסיבות הבאות:הצדדיות ובחזית האחורית, השלמת קומה חלקית לקומה מלאה וקומת גג חלקית

 .1בקומת המרתף העליונה מבוקש שימוש עבור סטודיו הכולל תוספת שטח בניגוד להוראות תוכנית ע א. 
 .1בקומת המרתף העליונה מבוקשים מחסנים דירתיים עם גישה חיצונית מהחצר בניגוד להוראות תוכנית ע ב. 
ים ובניית קירות חדשים, הנ"ל מהווה תוספת בקומת הקרקע, בחזית המזרחית מבוקשת הריסת קירות קיימ ג. 

 .3א, רובע 3616שטח מעבר למותר ובניגוד להוראות תוכנית 
 .3א, רובע 3616קונטור קומת הגג החלקית כולל מרפסות בחזית הקדמית והאחורית בניגוד להוראות תוכנית  ד. 
א, 3616ה בניגוד להוראות תוכנית מתכסית הקומה העליונ 65%תכסית הבנייה בקומת הגג החלקית עולה על  ה. 

 .3רובע 
בחזית הקדמית, בקומות הקיימות מבוקשת סגירת מרפסות במישור החיצוני בניגוד להוראות תוכנית  ו. 

 ולהנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. 3א, רובע 3616
מרפסות  בקומה ד', קומה חלקית קיימת המבוקשת להשלמה לקומה מלאה, מבוקשות בחזית הקדמית ז. 

 .3א, רובע 3616חדשות סגורות בניגוד להוראות תוכנית 
 א, 3616מ' בניגוד להוראות תוכנית  1.60בחזית האחורית מבוקשת הבלטת מרפסות חדשות העולה על  ח. 
 .3רובע   
בחזית האחורית, עבור הדירות העורפיות מבוקשות מרפסות קיימות סגורות וחדשות פתוחות הבולטות מקו  ט. 

 .3א, רובע 3616מ"ר בניגוד להוראות תוכנית  14ניין ששטחן עולה על הב
בקומת הקרקע מבוקשים חיזוקים סביב העמודים שאינם שומרים על פרופורציות המרכיבים האדריכליים  י. 

 של הבניין בניגוד להנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. 
וי עם מישור קיר החזית בניגוד להוראות תוכנית בקומת הגג החלקית מבוקש מעקה ברזל ולא מעקה בנ י"א 

 .3א, רובע 3616
בחזיתות הצדדיות מבוקשים מסתורי כביסה העולים על מידת ההבלטה המותרת בניגוד לתקנות התכנון  י"ב 

 והבנייה ולמדיניות/ הנחיות מרחביות.
 יצוב מבנים באזור ההכרזה.בחזיתות הצד הסמוכות לחזית הקדמית מבוקש חיפוי אבן בניגוד להנחיות ע י"ג 
 בקומת הקרקע במרווח הקדמי מבוקש פילר חשמל מקביל לרחוב בניגוד למדיניות/ הנחיות מרחביות.   י"ד 
 מ' בניגוד למדיניות/ הנחיות מרחביות.  1.50מבוקשת גדר קדמית, הגובלת ברחוב בגובה  ט"ו 
 הבקשה כפי שהוגשה מקשה על בדיקתה מהסיבות הבאות: ט"ז 

 מ'.  5.00מ' במקום  4.50בחזית האחורית סומן קו בניין  .א
 קיים חוסר התאמה בין התכנית, החתכים והחזיתות.  .ב
 הבקשה כוללת ליקויים גרפיים רבים. .ג
 לא הוגשה פריסת גדרות בהתאם למדיניות/ הנחיות מרחביות.  .ד
 קיים חוסר התאמה בין מפרט הבקשה להדמיה.  .ה
 מש ומעבי מזגנים. לא הוצגו דודי ש .ו
תכנית + חתך, לרבות ציון החומר והמרווחים כנדרש בתקנות  – 1:20לא הוצג פרט מצללה בקנ"מ  .ז

 התכנון והבנייה.
 לא צוינו על גבי כל החזיתות הצבעים, הגוונים והחומרים בהתאם להנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. .ח

 
 לדחות את ההתנגדויות, כמפורט להלן: .2

 כל בנייה גורמת במידה מסוימת להפרעה, רעש ולכלוך שלא ניתן להימנע מהם. המבקש מחויב לשמירה על  .א 
 סטנדרטים של בנייה הכוללים התייחסות כלפי השטחים הגובלים. במידה וקיימת חריגה בעת הבנייה ניתן               
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 לדווח לפיקוח.              
 יציבות הכולל בדיקות קרקע, חישובים סטטיים ותצהיר מהנדס שלד מוסמך. כל בקשה מותנת בהצגת חשבון  ב.
 כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש ביחס לקווי הבניין והמגרש הרלוונטיים.  ג.

 לא ניתן ו 3א, רובע 3616במקרה זה הבקשה אינה תואמת את זכויות הבנייה המותרות במגרש בהתאם לתכנית              
 לאשר אותה.              

 
 הערות:

 התאמת הבקשה למותר כוללת תיקונים מהותיים.  .1
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה במייל לעורך הבקשה. .2
 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 17ק רנ"

 
 

 122חלקה:    6902 גוש:  22-0562 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 05/04/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 0287-017 תיק בניין:
 מ"ר 400 שטח: 202001908 בקשת מידע:

   24/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 אשכנזי גל בקש הבקשה:מ

 6248906יפו  -, תל אביב  17ארלוזורוב 
 ארז יונתן 

 6248906יפו  -, תל אביב  17ארלוזורוב 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 ם, חדר כושר, שטח מוצמד לדירת קומת קרקע, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: מועדון דיירי
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, אחר: חדר עגלות, 
 

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

 על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, פרגולה, 
 

 , 1.5)מטר(: , גדר בגבולות מגרש בגובה 3בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 
 

 פירוט נוסף: הכולל מתקן חניה רובוטי, 
 

וקומת גג, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר  -1בריכה: קומה: מרתף 
 קיים, 

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן

 
 
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 יח"ד 2קומות מרתף עבור  2וקומת גג חלקית מעל קומות  5הקמת בניין מגורים חדש בן לאשר את הבקשה ל .1
 :. הבניין כולל2016במקום בניין שנהרס במסגרת עבודות שאושרו במגרש בהיתר משנת 

: שטח נלווה ליחידת דיור בקומת הקרקע המכיל: חדר משחקים וחדר שירותים עם גישה במרתף עליון .א
 2-חסן תחזוקה ובריכת שחיה בשטח משותף לבאמצעות מדרגות עלייה משטח יח"ד, מועדון דיירים, מ

 יחידות הדיור.
מ' עם גישה  6.90מקומות חנייה המוצעים ע"י מתקן חניה אוטומטי בעומק  3: בקומת המרתף התחתונה .ב

באמצעות גרם מדרגות הכללי של הבניין ומעלית וגישה חיצונית מרחוב רנ"ק המוצעת ע"י לכל מפלס 
 2-בניה, מועדון דיירים, חדר כושר, חדר שירותים בשטח משותף לבתחום המעלית רכב הממוקמת  

 .יחידות הדיור

: לובי כניסה, חדר מדרגות ומעלית משותפים, נישה לאשפה, נישה לבלוני גז, חדר אופנים בקומת הקרקע .ג
  הכוללת חצר צמודה בחזית עורפית. 1ועגלות ומפלס קומת הקרקע ליחידת דיור מס' 

 .1מדרגות ומעלית משותפים, מפלס ביניים ליחידת דיור מס' : חדר 2בקומה  .ד

 כולל ממ"ד. 1חדר מדרגות ומעלית משותפים, מפלס עליון ליחידת דיור מס'  :3בקומה  .ה

 כולל ממ"ד 2חדר מדרגות ומעלית משותפים, מפלס תחתון ליחידת דיור מס'  :4בקומה  .ו

 2ביניים של יחידת דיור מס' חדר מדרגות ומעלית משותפים, מפלס ה :5בקומה  .ז
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כולל בריכת שחיה במרפסת גג בחזית  2: מפלס עליון של יחידת דיור מס' )קומת הגג החלקית( 6בקומה  .ח
חלקית ע"י פרגולות קלות בחזית קדמית  מקורותבחזית אחורית. מרפסות הגג מרפסת גג הקדמית ו

 .אחורית
חום גג משותף עם גישה באמצעות המעלית המשותפת : גנרטור ומערכות סולאריות בתעל הגג העליון .ט

 בניין.ב
: מסדרונות ומבואות, גרעין חדר מדרגות עם פיר טכני ופיר מעלית הכולל תחנות עצירה בכל קומות הבניין .י

 הקומות.בכל 
בול : ריצוף, גינון ונטיעות והקמת גדרות בגבולות המגרש וגדרות הפרדה פנימיות, פיר שחרור עדן בגבחצר .יא

, חצר צמודה ידרוממערכות מים בגבול המגרש הצדדי הבלוני גז ונישה לנישה להמגרש הצדדי הצפוני, 
  במרווחי הצד והמרווח האחורי. 1ליחידת דיור מס' 

 

שכן הנ"ל בניגוד להנחיות  מ' ברצף 3.0מ' המותר וביטול נסיגה מעל 1.50הקלה בגובה גדר מעל לא לאשר  .2
 ניתן תנאי לתיקון. דה.מרחביות/מדיניות הוע

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

 
 
 
 
 

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

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
ם לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשי . 4

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

 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -שלב ב` )במידת הצורך(  . 2
באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד  . 3

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

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

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

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

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

 ישום סופי של התצ"ר בטאבור . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 שה.קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבק
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 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
במקום  יח"ד 2קומות מרתף עבור  2קומות וקומת גג חלקית מעל  5אשר את הבקשה להקמת בניין מגורים חדש בן ל .1

 :. הבניין כולל2016בניין שנהרס במסגרת עבודות שאושרו במגרש בהיתר משנת 
: שטח נלווה ליחידת דיור בקומת הקרקע המכיל: חדר משחקים וחדר שירותים עם גישה במרתף עליון א. 

 2-באמצעות מדרגות עלייה משטח יח"ד, מועדון דיירים, מחסן תחזוקה ובריכת שחיה בשטח משותף ל
 יחידות הדיור.

מ' עם גישה לכל  6.90מקומות חנייה המוצעים ע"י מתקן חניה אוטומטי בעומק  3: בקומת המרתף התחתונה ב. 
מרחוב רנ"ק המוצעת ע"י מעלית רכב  באמצעות גרם מדרגות הכללי של הבניין ומעלית וגישה חיצוניתמפלס 

 .יחידות הדיור 2-בתחום הבניה, מועדון דיירים, חדר כושר, חדר שירותים בשטח משותף להממוקמת  
: לובי כניסה, חדר מדרגות ומעלית משותפים, נישה לאשפה, נישה לבלוני גז, חדר אופנים בקומת הקרקע ג. 

  הכוללת חצר צמודה בחזית עורפית. 1ועגלות ומפלס קומת הקרקע ליחידת דיור מס' 
 .1: חדר מדרגות ומעלית משותפים, מפלס ביניים ליחידת דיור מס' 2בקומה  ד. 
 כולל ממ"ד. 1: חדר מדרגות ומעלית משותפים, מפלס עליון ליחידת דיור מס' 3קומה ב ה. 
 לל ממ"דכו 2: חדר מדרגות ומעלית משותפים, מפלס תחתון ליחידת דיור מס' 4בקומה  ו. 
 2: חדר מדרגות ומעלית משותפים, מפלס הביניים של יחידת דיור מס' 5בקומה  ז. 
כולל בריכת שחיה במרפסת גג בחזית  2: מפלס עליון של יחידת דיור מס' )קומת הגג החלקית( 6בקומה  ח. 

 .ית אחוריתהקדמית ומרפסת גג בחזית אחורית. מרפסות הגג מקורות חלקית ע"י פרגולות קלות בחזית קדמ
 בניין.: גנרטור ומערכות סולאריות בתחום גג משותף עם גישה באמצעות המעלית המשותפת בעל הגג העליון ט. 
: מסדרונות ומבואות, גרעין חדר מדרגות עם פיר טכני ופיר מעלית הכולל תחנות עצירה בכל בכל קומות הבניין י. 

 הקומות.
גדרות בגבולות המגרש וגדרות הפרדה פנימיות, פיר שחרור עדן בגבול : ריצוף, גינון ונטיעות והקמת בחצר יא. 

, חצר צמודה ידרוממערכות מים בגבול המגרש הצדדי הבלוני גז ונישה לנישה להמגרש הצדדי הצפוני, 
 במרווחי הצד והמרווח האחורי.  1ליחידת דיור מס' 

 

 מ' ברצף שכן הנ"ל בניגוד להנחיות  3.0על מ' המותר וביטול נסיגה מ1.50לא לאשר הקלה בגובה גדר מעל  .2
 מרחביות/מדיניות הועדה. ניתן תנאי לתיקון. 

 

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

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

 תנאים בהיתר
 יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "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.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
תוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחי . 4

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

 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -שלב ב` )במידת הצורך(  . 2
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יש להוריד באתר  הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה . 3
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

 

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

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

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

ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3
 נושא זההמרחביות ל

 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 52עמ'   22-0839  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 128נגוף דיז

 
 

 79חלקה:    7113 גוש:  22-0839 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 29/05/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד סיווג: 0187-128 תיק בניין:
 מ"ר 472 שטח: 202102536 בקשת מידע:

   10/01/2022 תא' מסירת מידע:

 
 סמו אביתר יצחק :מבקש הבקשה

 6439727יפו  -, תל אביב  128דיזנגוף 
 

 מוזס אלדר עורך הבקשה:
 1794000, עדי  330הורד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , מבוקשים שינויים פנימיים: פיצול דירה לשתי יחידות דיור ללא תוספת שטח, 1כמות יח"ד לתוספת: 
 

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

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 ון מזרחית ודרום מזרחית וע"י כך תוספת של , צפידות דיוריח 2-לאשר את הבקשה לפיצול יח"ד בקומה ג' ל .1

ידות יח 9קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע למשרדים ומסחר בן  3לבניין מגורים קיים בן ידת דיור יח 1 
 העבודה המבוקשת בקומה ג' כוללת: דיור.

 שינויים בחלוקת השטחים הפנימית. א. 
 מזרחית הסדרת חדר מחוזק ליחידת הדיור החדשה הצפון ב. 
 סגירת מרפסות במרווחי הצד בסגירה קלה. ג. 
פתיחת סגירת מרפסת בחזית קדמית הפונה לרחוב דיזנגוף שנעשתה ללא היתר וסגירתה מחדש בזכוכית  ד. 

 במישור קיר החזית.
 אישור בדיעבד לסגירת חלון בחזית הצד הדרומית בבנייה קשיחה ביחידת הדיור הדרום מזרחית.   ה. 

 
 ידות דיור.יח 10בבניין לאחר הפיצול:  ידות הדיורמספר יח ך הכלס 

 
 היהשתתפות בקרן חני -ה החסרים למילוי דרישת התקן ימקומות חני 0.7פתרון חלופי להסדר לאשר  .2
 

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

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

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

 והנכסים הגובלים.
 יש לבנות את החדר המחוזק בהתאם לאישור פיקוד העורף . 3

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

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 גוןהשלמת ביצוע המי . 3
 

 התחייבויות להוצאת היתר
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת וקבלת 

 הנחיות.
 

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

 בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 מה הם מפצלים? ליאור שפירא:
 יחידות, זה עומד בצפיפות. 2-ה קיימת מפצלים ליחיד שמעון ברנשטיין:

 מאשרים את חוות הדעת.  ליאור שפירא:
 
 
 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יחידות דיור, צפון מזרחית ודרום מזרחית וע"י כך תוספת של  2-הבקשה לפיצול יח"ד בקומה ג' ל לאשר את .1

יחידות  9קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע למשרדים ומסחר בן  3יחידת דיור לבניין מגורים קיים בן  1 
 דיור. העבודה המבוקשת בקומה ג' כוללת:

 ת.שינויים בחלוקת השטחים הפנימי א. 
 הסדרת חדר מחוזק ליחידת הדיור החדשה הצפון מזרחית ב. 
 סגירת מרפסות במרווחי הצד בסגירה קלה. ג. 
פתיחת סגירת מרפסת בחזית קדמית הפונה לרחוב דיזנגוף שנעשתה ללא היתר וסגירתה מחדש בזכוכית  ד. 

 במישור קיר החזית.
 יה קשיחה ביחידת הדיור הדרום מזרחית.  אישור בדיעבד לסגירת חלון בחזית הצד הדרומית בבני ה. 

 
 יחידות דיור. 10סך הכל מספר יחידות הדיור בבניין לאחר הפיצול:  

 
 השתתפות בקרן חנייה -מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן  0.7לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

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

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

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

 והנכסים הגובלים.
 יש לבנות את החדר המחוזק בהתאם לאישור פיקוד העורף . 3

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיאב. המרפסות הפתוחות 
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 השלמת ביצוע המיגון . 3
 

 התחייבויות להוצאת היתר
ורת וקבלת יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביק

 הנחיות.
 
 ערותה

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

 
 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 
 37מלצ'ט  51י רש"

 
 

 38חלקה:    7448 גוש:  22-0368 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 03/03/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0080-051 תיק בניין:
 מ"ר 389 שטח: 201900364 בקשת מידע:

   31/03/2019 תא' מסירת מידע:

 
 שפיר צפורה :מבקש הבקשה

 6428703יפו  -, תל אביב  37מלצ'ט 
 

 גיל יעקב עורך הבקשה:
 62268יפו  -, תל אביב  10מתתיהו כהן גדול 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, אחר: תוספת מרתף חלקי לטובת חדר מכונות משאבות ומאגר מים, 4, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 
 מקום כיום: בהיתר מבנה מגורים, שימוש ה

 
, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה 93.99בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

 , 1.9מצד אחד )מטר(: 
 

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

 (פיצ'וז'קיןיאנה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות )כולל קומת הקרקע( שחיזוקו נדרש מפני רעידת אדמה  3ניין קיים בן חיזוק ותוספת לבלאשר את הבקשה ל לא
 שכן: ,38בתוספת זכויות מכוח תמ"א 

 אינה תואמת את הנקבע בתנאים המגבילים:  .1
 כוללת הריסת קירות חדר מדרגות בקומת הקרקע ובנייתם מחדש בחריגה מקו הבניין הקדמי המותר בניגוד א. 

 .נקבעל
בתכסית בנייה על הגג בניגוד לנקבע )תכסית חושבה משטח הקומה מתחתיה כולל  3% -יגה של ככוללת חר ב. 

 קירוי של המרפסת ושטח המרפסות שלא ניתן לסגירתם(.
 חדר המדרגות ללא נסיגה הנדרשת בקומת הגג החלקית בניגוד לנקבע.  כוללת תכנון ג. 

 
 נוגדת את הנקבע בהנחיות העיצוב באזור ההכרזה: .2

מ'  0.9לפחות  –גובה מינימלי של מעקה בנוי  –כוללת מעקה מסגרות בקומה העליונה ונוגדת את הנקבע  א. 
 בקומה העליונה.

לא ניתן לסגור מרפסות צד בצמוד לחזית קדמית מאחר וסגירתם מהווה פגיעה  –סגירת מרפסות פתוחות  ב. 
 ר עם הבניין הקיים. בחזות הבניין וערכיו האדריכליים, תוספת קומות באותו מישו

 
 קומות, ובהתאם לכך על הקומה העליונה נדרש לעמוד במגבלות עיצוביות שנקבעו בתכנית  2.5כוללת תוספת של  .3

 , אך הוגשה ללא פרסום הקלות הנדרשות.(גובה ונסיגות)ג'  
 
 ור כביסה בכל הדירות, נוגדת הנחיות מרחביות לעניין: מתן פתרון אוורור לכל חלקי הדירות, מתן פתרון למסת .4

 מתן פתרון למערכות מיזוג אוויר ומערכת סולארית. 

 
 הערה: חוות דעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש. 

 
 
 
 
 



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

 56עמ'   22-0368  

 

 
 

 : תיאור הדיון
 

 למה אין כאן מגמה להרוס ולבנות מחדש?לא מאשרים, , אני יודעת ש1933-מדובר על בניין מ מלי פולישוק:
רוב הבניינים שנבנו בשנים האלה, הם נבנו מחוץ לקוי בניין בחריגה גדולה מאוד, השטח בלב העיר ב שמעון ברנשטיין:

 , אם הם יצטרכו להיכנס לקוי בניין המקוריים.גדולהרבה יותר שהם יקבלו 
 בניין.אתם לא מאשרים בגלל קוי ה מלי פולישוק:

מה שהם עושים, אנחנו יכולים לאשר את חיזוק הבניין למעטפת הקיימת, לא נאשר הריסה של קיר  שמעון ברנשטיין:
 שבנוי מחוץ לקוי בניין ונבנה בניין חדש.

שנה בית, ומצד אחד הם מחייבים  100אתם מחייבים בעצם להשאיר קיר שלא שווה שום דבר ועוד מעט  מלי פולישוק:
 ס לזכויות יותר קטנות, אין דרך לפתור את הבעייה הזאת בצורה אחרת?אותו להתכנ

 אנחנו לא יכולים לאשר בנייה חדש מחוץ לקוי בניין. שמעון ברנשטיין:
 אבל יש רצון לעודד הריסת בניינים ישנים, שלא יתמוטטו. מלי פולישוק:

ימים שהם קיימים בחריגה מחוץ לקוי בניין, נכון, אנחנו מאשרים קירות חיזוק על גבי הקירות הקי שמעון ברנשטיין:
 מדובר בסטייה ניכרת.

הבנתי את המצב שאתם מסבירים, אבל יש מקרים חריגים, כשנותנים קיר חיזוק על קיר ישן, מעצם  מלי פולישוק:
ק, , אתם עובדים לפי החולא חוסכים שום דבר, מצד שני משאירים בית ישןמשאירים את החריגה מבחינת קוי בניין, 

 הבעיה נשארת.אבל 
 לכן הם יבחרו או להסדיר את זה או להרוס ולבנות מחדש. מאיר אלואיל:
 ואם בונים בניין חדש מקוי בניין חדשים, הם מקבלים פחות זכויות? מלי פולישוק:

, כן, כי תב"ע של לב העיר היא תב"ע נפחית. הם יקבלו תוספת על החריגה הזאת באותו הקונטור שמעון ברנשטיין:
 הרבה יותר זכויות.

 הפתרון אם כך הוא גרוע. מלי פולישוק:
 חוות דעת.  ליאור שפירא:

 
 
 
 
 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות )כולל קומת הקרקע( שחיזוקו נדרש מפני רעידת אדמה  3אשר את הבקשה לחיזוק ותוספת לבניין קיים בן לא ל

 , שכן:38בתוספת זכויות מכוח תמ"א 
 אינה תואמת את הנקבע בתנאים המגבילים:  .1

תר בניגוד כוללת הריסת קירות חדר מדרגות בקומת הקרקע ובנייתם מחדש בחריגה מקו הבניין הקדמי המו א. 
 לנקבע.

בתכסית בנייה על הגג בניגוד לנקבע )תכסית חושבה משטח הקומה מתחתיה כולל  3% -כוללת חריגה של כ ב. 
 קירוי של המרפסת ושטח המרפסות שלא ניתן לסגירתם(.

 כוללת תכנון חדר המדרגות ללא נסיגה הנדרשת בקומת הגג החלקית בניגוד לנקבע.  ג. 
 
 הנחיות העיצוב באזור ההכרזה:נוגדת את הנקבע ב .2

מ'  0.9לפחות  –גובה מינימלי של מעקה בנוי  –כוללת מעקה מסגרות בקומה העליונה ונוגדת את הנקבע  א. 
 בקומה העליונה.

לא ניתן לסגור מרפסות צד בצמוד לחזית קדמית מאחר וסגירתם מהווה פגיעה  –סגירת מרפסות פתוחות  ב. 
 כליים, תוספת קומות באותו מישור עם הבניין הקיים. בחזות הבניין וערכיו האדרי

 
 קומות, ובהתאם לכך על הקומה העליונה נדרש לעמוד במגבלות עיצוביות שנקבעו בתכנית  2.5כוללת תוספת של  .3

 ג' )גובה ונסיגות(, אך הוגשה ללא פרסום הקלות הנדרשות. 
 
 ל חלקי הדירות, מתן פתרון למסתור כביסה בכל הדירות, נוגדת הנחיות מרחביות לעניין: מתן פתרון אוורור לכ .4

 מתן פתרון למערכות מיזוג אוויר ומערכת סולארית. 
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 הערה: חוות דעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 33ס עמו

 
 

 80חלקה:    6957 גוש:  22-0694 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 04/05/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0198-033 תיק בניין:
 מ"ר 270 שטח: 202100091 בקשת מידע:

   08/02/2021 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 41ג עירוני פרוייקטים מות מבקש הבקשה:

 5126237, בני ברק  5כנרת 
 

 חטיבה תמיר עורך הבקשה:
 66882יפו  -, תל אביב  31רוטשילד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: מרתף דירתי, חניה במתקן רובוטי, חדר משאבות, מאגרי מים, במרתפים: מספר 
 

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

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

 קולטים, מעבים וגנרטור,  על הגג: אחר: דירת מגורים ומעליה גג טכני כולל
 

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

 12קומות וקומת גג חלקית הכולל  6פירוט נוסף: הריסת בניין מגורים קיים והקמת בניין מגורים חדש, בקיר משותף, בן 
 יח"ד.

 
 חדר אופניים.מרתף דירתי, מתקן חניה רובוטי, שטחים טכניים ו -במרתף 

 
 לובי כניסה, חדר אשפה, יחידת דיור -בק"ק 

 
 גינון, גדרות, שבילים , פילרים, חנית אופנועים, תא קליטה לרכב ופיתוח -בחצר 

 
כולל מעלית, ממ"דים, מרפסות ופרגולה, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של 

 צובר קיים
 
 
 

 (קויפמן חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י עידו
 

 קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף שחיזוקו נדרש מפני  2בן . לאשר את הבקשה להריסת בניין קיים למגורים 1
 קומות וקומת גג חלקית )המוצע בקיר משותף עם הבניין הקיים  6רעידות אדמה, והקמת בניין מגורים חדש בן     
 יח"ד.  12קומות מרתף, עבור סה"כ:  2(, מעל 79חלקה מס' -הגובל ממערב     

 

 יה אוטומטי )מתרומם( במרווח הצדדי מזרחי.. לאשר את ההקלה להקמת מתקן חנ2
     

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

 תנאים למתן היתר
 (.4400חו"ד מסכמת ע"י מכון בקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
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 (.4401נית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג תכ . 2
 (4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן. . 2
 ₪. 1960תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
דות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל )אם בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבו . 1

 ייגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לועדה המקומית על  . 2

 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
 ש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום.י -* לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות שבשטחם  2אושרה כריתה של עץ מספר  . 5

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

 

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

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

 ל.ג. הדירה בקומת הקרקע )על כל מפלסיה( מהווה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצו
ובהתאם להנחיות  5281הצגת אישור מטעם מכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה.
הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 3

קרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הב
 תעודת גמר.

 (  להסדיר את המגרש ולרשום את מקרקעי העיריה העתידיים ברשם המקרקעין.1 . 4
 (  הריסת כל הבנוי על שטח ההפקעה.2

 

 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 5
 ( במגרש.4לפחות )" 10בגודל  עצים 3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 7

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

 הערות
 ן כלונסאות ללא עוגנים זמניים.קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפו

 
הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 עת אושרה.חוות דעת מכון הרישוי נשמטה, חוות הד איריס גלאי:
 חוות דעת.  ליאור שפירא:

 
 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 



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

 60עמ'   22-0694  

 

 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף שחיזוקו נדרש מפני  2אשר את הבקשה להריסת בניין קיים למגורים בן . ל1

 קומות וקומת גג חלקית )המוצע בקיר משותף עם הבניין הקיים  6רעידות אדמה, והקמת בניין מגורים חדש בן     
 יח"ד.  12קומות מרתף, עבור סה"כ:  2(, מעל 79חלקה מס' -הגובל ממערב     
 
 . לאשר את ההקלה להקמת מתקן חניה אוטומטי )מתרומם( במרווח הצדדי מזרחי.2

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

 
 תנאים למתן היתר

 (.4400 חו"ד מסכמת ע"י מכון בקרה עבור בקרת התכן )מוצג . 1
 (.4401תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן. . 2
 ₪. 1960תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
פקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל )אם בעל ההיתר י . 1

 ייגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לועדה המקומית על  . 2

 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -` )במידת הצורך( * לשלב ב . 3
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות שבשטחם  2כריתה של עץ מספר  אושרה . 5

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

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.
 אחת שאינה ניתנת לפיצול.ג. הדירה בקומת הקרקע )על כל מפלסיה( מהווה יחידת דיור 

ובהתאם להנחיות  5281הצגת אישור מטעם מכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2
 המרחביות לנושא זה.

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

 תעודת גמר.
 (  להסדיר את המגרש ולרשום את מקרקעי העיריה העתידיים ברשם המקרקעין.1 . 4

 (  הריסת כל הבנוי על שטח ההפקעה.2
 

 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 5
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3גף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף בא . 6
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 7

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

 הערות
 המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים.קירות 
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טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

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

 
 

 59חלקה:    6953 גוש:  22-0776 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 17/05/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0275-007 תיק בניין:
 מ"ר 502 שטח: 201901983 בקשת מידע:

   01/12/2019 תא' מסירת מידע:

 
 גוראל עידן :מבקש הבקשה

 6416121יפו  -, תל אביב  15בלוך דוד 
 גוראל מוטולה הדס 

 4465108, כפר סבא  3אוסטרובסקי 
 גוראל דן 

 6522223יפו  -, תל אביב  14ביל"ו 
 גוראל רון 

 6436212יפו  -, תל אביב  63אבן גבירול 
 ליבשיץ ענת 

 6416121יפו  -, תל אביב  15בלוך דוד 
 גוראל שרון 

 6958405יפו  -, תל אביב  5מבורסקי דניאל ס
 שניידר אורן 

 6958405יפו  -, תל אביב  5סמבורסקי דניאל 
 

 אולמן גלעד עורך הבקשה:
 5827724, חולון  16ההגנה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 ורים, , שימוש המקום כיום: בהיתר מג5, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסן, שימוש מבוקש: משרד, 
, למקום אין כניסה 27, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 1-שימוש חורג בקומה מספר: 

 שת תקן חניה, נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרי
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6451307 יפו -, תל אביב 7רחוב הדסה  . בן גל משה1

 
 
 
 

 עיקרי ההתנגדויות: 
 בנכס נשוא הבקשה, להלן עיקרי ההתנגדות שהוגשה: 4הוגשה התנגדותו של בעל זכויות הרשום בתת חלקה מס' 

 
 התנגדות לשימוש החורג המבוקש במרתף משטח של מחסן למשרד מהטעמים הבאים: .1

רך  החזית המזרחית למעבר רועש של לקוחות הפיכת שטח המעבר במרווח הצדדי מזרחי שהינו צר  לכל או א. 
 וליצירת אזור של התגודדות והמתנת הלקוחות מתחת לחלונות פתחי דירת המתנגד המהווה פגיעה בפרטיותו.

 הוספת ממ"ד למשרד סותרת את הגדרת ממ"ד שהינו מרחב  מוגן דירתי ואינו מיועד למשרד. תוספת השטח אינה  ב. 
 יכולה לשמש כממ"ד.

ספת חצר מונמכת  "משותפת" נוגדת  את המצב המוצע כן שכן רק המשרד יכול להשתמש  בה בפועל , ולכן הו ג. 
 אינה משותפת כלל.

 נדרשת הסכמתם של כל בעלי הזכויות בנכס כתנאי לאישור שימוש משרד במרתף. 1לפי הוראות תוכנית ע' ד.     
 יל שימושים מטרידים ולפגיעה בלתי מידתית בדירות הבניין.  שימוש למשרד  ו/או למקצוע חופשי עלולים להכ  ה.     
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 התנגדות לבקשה לשינויים ותוספות בנייה מהטעמים הבאים: .2

מיקומו המוצע של חדר אשפה בתחום קומת הקרקע ותפעולו השוטף מהווה מטרד של רעש בתדירות גבוהה  א. 
 זית הקדמית כפי שקיים היום.כאשר נכון היה למקם את פחי האשפה  בנישת אשפה בצמוד לח

מוצעת הצמדת חצרות לדירות הקרקע, המהווה הפיכת  שטח  משותף שבבעלות כל בעלי הנכסים בבניין לשטח  ב. 
 פרטי השייך לדירות הקרקע, דבר המצריך הסכמה של כל בעלי הזכויות הנכס.

 הנ"ל כלל קיבל ביטוי במפרט הבקשה.מ' מבלי ש 0.85 -מ' ל 1.05-מוצעת הקטנת רוחב מהלך גרמי המדרגות מ ג. 
מיקומם המוצע של מקום חניה אחד עבור אופנוע ומתקן חניה לאופניים במרווח צדדי מזרחי מהווה מטרד של  ד. 

 רעש ופגיעה בפרטיות.
 שינוי בשטח הרכוש המשותף לשטח מרוצף ולהקטנת אפשרות לחצר מגוננת  ללא אפשרות גינון ולחלחול. ה. 
 עצים בוגרים  במרווח קדמי במקום כריתת הקיימים. אי נטיעת ו. 
 היעדר לובי כניסה מורחב ותכנון חדר אופניים לטובת כלל הדיירים בבניין כתוצאה מתוספת שטחים עבור דירת  ז. 

 קרקע ובלי שהנ"ל  נלקח בחשבון. 
 מת אוורור ואור טבעיים.תוספת אגף מסתורי כביסה מהווה חסימת חלונות מרכזיים בבניין וכתוצאה מכך חסי ח. 
 מימדיו הקטנים של מסתור הכביסה אינם יכולים להכיל את כל הפונקציות  הנדרשות תליית כביסה/מעבה/דוד( ט. 
 וכלל אינו תפקודי שכן צמוד לחלון של חדר שינה.  
טח המהלך הקמת פיר צנרת מרכזי לאורך חלל פיר גרם המדרגות במיקום הפוגע במהלך הפודסט ומקטין את ש י. 

 המדרגות למינימום כאשר ניתן להקימו בחלק פנימי.
מוצעות חסימות פתחים של חלון מטבח ויטרינה  הפונה לצד דרום  וחלון חדר רחצה  ע"י בניית קיר בטון  חיצוני   יא. 

 על.שנוסף בצד המזרחי של הבניין ובחזית המזרחית מוצג חלון של חדר שירותים שאינו קיים למצ"ב הנוכחי בפו
 הבקשה אינה כוללת הוספת מחסן, חדר עגלות משותף לטובת כללי הדיירים. יב. 
חלל ומרחב הכניסה למעלית ביחס לקומת הכניסה אינו אופטימלי ולא מורחב אלא למעלית קטנה, כאשר ניתן      יג. 

 להרחיבה  בהתאם לפיר הקיים  בחדר המדרגות.
הינו שטח משותף  לדירות הגג והפיכתו לשטח פרטי. שינוי מסוג זה מצריך      מוצעת הצמדת שטח  הגג העליון שיד.      

 הסכמה של כל בעלי הזכות בנכס.
 לא הוצגו כל השינויים בפיתוח השטח ביחס למצבו הקיים. טו. 
הבקשה אינה כוללת פתרון סולארי ע"ג גג עליון עבור כל יח"ד )קיימות + חדשות( ולא ברור מתוכן מפרט טז.  

 קשה הב
 לאילו דירות בפרויקט משויכים המתקנים הסולאריים. 

  
 התייחסות להתנגדויות:     

היעדר תימוכין קניינים נושאי: לה' לעיקרי ההתנגדות 1-ד' ו1א', 1בהתייחס לטענות המועלות בסעיפים:  - .1 
בהוראות  2ב  10פי סעיף ולטענות השונות לפגיעה בגין שימוש של משרד המבוקש במרתף, יובהר כי לפי 

: בבנייני מגורים קיימים,  בהם המרתפים נבנו ביו היתר בהיתר לשמש כשטחי שרות )כגון: חדר 1תוכנית ע'
( רשאית הועדה לאשר במרתף 28/11/1985מרתפים )-הסקה, מחסן  משותף וכיוב(, הכל לפני תחילת  תוכנית ע'

רים, גם אם אינו בבעלות כלל הדיירים אלא היתר הכולל שימוש משרדים ובלבד שאינו מהוה  מטרד למגו
בבעלות פרטית וכי לא נראה כי קיימת פגיעה ממשית במתנגד בגין הפעלת משרד לבעלי מקצוע חופשיים 

 מ"ר במרתף הקיים. 45 -בשטח של כ
הוספת ממ"ד למשרד לפיו הנ"ל סותר את עניין לב' לעיקרי ההתנגדות 1בהתייחס לטענה המועלית בסעיף  -  

רת ממ"ד שהינו מרחב  מוגן דירתי ואינו מיועד למשרד, אינה ברורה דיה שכן לפי המוצג  במפרט הבקשה, הגד
 כפי שנטען. מרחב מוגן  ולא ממ"ד צוין

במרווח צדדי מזרחי, מוצעת חצר אנגלית ג' לעיקרי ההתנגדות, יובהר כי 1בהתייחס לטענה המועלית בסעיף  - 
המבוקש במרתף. החצר סומנה כחלק מכלל שטח החצר המשותפת  לצורך אוורור ותאורת חלל המשרד 

 מ' בתוספת של קירוי סבכה אופקית התואם את הוראות ההנחיות מרחביות. 1.30ומוצעת בעומק של 
 

הבקשה נבדקה בהתאם להוראות תוכנית א' לעיקרי ההתנגדות, יובהר ש2בהתייחס לטענות המועלות בסעיף  - .2 
פתרון למיקום חדר אשפה המוצע בקומת הקרקע בתחום קומת העמודים של הבניין  א' התקפה ונמצא כי3616

 הינו תואם את מותר לפי הוראות התוכנית אשר בין היתר הומלץ לאישור ע"י בוחנת אשפה במכון הרישוי.
בהתייחס לטענת המתנגד לפי ניתן היה למקם את פחי האשפה בנישה בגבול המגרש קדמי יוער כי הנ"ל אינו 

 א' והנחיות המרחביות.3616יתן לאישור  שכן נוגד את הוראות תכנית נ
 לעיקרי ההתנגדות לעניין היעדר תימוכין קנייני  יד' 2 -ה' ו2, ב'2 פים:בהתייחס לטענה המועלות בסעי -

 י ולפגיעה ברכוש משותף  ע"י הצמדת חצרות לדירות הקרקע בעורף ושטח הגג העליון עבור דירות הגג, יובהר כ   
 ב'  לתקנות התקבלה 36בעלים )בשלמות( ולאחר  שליחת הודעה לפי תקנה  11הבקשה הוגשה  בהסכמת    
     9.2%התנגדות של בעל הזכויות )להלן המתנגד( וחלקו  ברכוש המשותף )לפי רישום בנסח טאבו(, מהווה    
 .בלבד. נוכח היקף  ההסכמות לבקשה, ניתן לדון בבקשה מבחינה תכנונית   
 מוצעת הקטנת רוחב מהלך גרמי המדרגות  , יצוין כי' לעיקרי ההתנגדותג2בהתייחס לטענה המועלות בסעיף  -

 הבקשה ביחס למאושר בהיתר המקורי. מ' אשר קיבל ביטוי במפרט  0.85-הקיימים בקומות הטיפוסיות ל   
 הבקשה נבדקה ע"י הגורמים כי  ו' לעיקרי ההתנגדות, יובהר2 -ד' ו2בהתייחס לטענות המועלות בסעיפים  -

 המקצועיים במכון הרישוי והומלצה לאישור בכפוף לתיאום וביצוע דרישות.    
 עצים קיימים במרווח קדמי ניתנה חוות דעת מטעם עצים כנגד כריתתבהתייחס לטענת המתנגד לאי נטיעת  
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 עצים בוגרים  2צע כריתה של "..כדי להקים את המבנה יש לב בוחנת גנים ונוף ממכון הרישוי, לפיה:  
 כמפורט בטבלה זו. אין עצים לשימור במגרש. ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא    
 לעץ. הוצגו בתי גידול מעל  700₪(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  5יש לנטוע במגרש ₪.  7634   
 " יעות.המרתף, בחזית לרחוב עבור חלק מהנט   
 עונה לדרישת מכון הרישוי במסגרת מפרט הבקשה, בו הוצג מתקן חניה  פתרון למיקום מתקן חניה לאופנים   
 לאופניים בתחום רצועה מפולשת בחזית הקדמית בהתאם לתקן הנדרש.    

 מוצג במפרט הבקשהלפי היא' לעיקרי ההתנגדות, יצוין כי 2ח' ו 2בהתייחס לטענות המועלות  בסעיפים  -             
 ההיתר המקורי של הבניין לא נראה כי מוצעת חסימת פתחי חלונות קיימים בדירת המתנגד ומבלי  ומבדיקת                 
 שהוצגה כל הוכחה לכך מטעמו.                

 שה הוצג פתרון למסתורי במסגרת הבקט' לעיקרי ההתנגדות, יובהר כי  2בהתייחס לטענות המועלות  בסעיף  -             
 כביסה לכל הדירות הקיימות + החדשות תוך מתן פתרון אחיד בחזיתות הצדדיות )באמצעות רפפות                 
 כל את א'. יובהר כי כל מסתורי כביסה, הינם תפקודיים ומכילים 3616לומיניום( כנדרש בהוראות תוכנית א                
 ציות  הנדרשות כגון: תליית כביסה/מעבה/דוד( וכן תואמים את  המידות  המינימליות הנדרשות לפי הפונק                
 ההנחיות המרחביות.                 

 במסגרת הבקשה הוצגו כל  , יצוין כילעיקרי ההתנגדותטו'  2-ו ה'2 פיםלטענה המועלות בסעיבהתייחס  -             
 וכן הוצגה סכמת חלחול עבור מי נגר  פיתוח המגרש ביחס לתוכנית מפה מצבית שצורפה לבקשההשינויים ב                
 .34א' ותמ"א 3616משטח המגרש התואם למותר בהוראות תכנית  20%עילי  המהווים                 

 ן הסולארי המוצע לבניין, חוסר בהירות בפתרוהמועלת בסעיף טז' לעיקרי ההתנגדות לעניין בהתייחס לטענה  -             
 יח"ד )קיימות + חדשות( הנתמך בחוות  16יחידות סולאריות ע"ג גג  עליון עבור  13הוצג תכנון של יצוין כי                 
 דעת מקצועית מטעם יועץ אינסטלציה.                
 המקומית הינה גוף תכנוני  דה הוועבהתייחס ליתרת טענות המתנגד המועלות בעיקרי ההתנגדות, יובהר כי  -

ואינה דנה בשיקולים קניינים ועל הצדדים לפנות לערכאות המתאימות לכך.   
 

 
 
 
 

 קויפמן(עידו חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

  11קומות מעל קומת קרקע  חלקית ומרתף עבור  3גורים, בן . לאשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין קיים למ1
 יח"ד שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, הכוללים:    

 לבעלי מקצוע למשרד  הוספת מרחב מוגןבקומת המרתף: קירות יורדים, שינויים פנימיים ותוספות שטחים הכוללים:  - 
 מקומות חניה עם גישה  באמצעות  12קרקעיים המכילים -ם תתמפלסי 2חדר מונים והקמת מתקן חניה בן חופשיים,     
 מעלית רכב הממוקמת במרווח הקדמי .    

 בקומת הקרקע: שינויים בחזיתות ובחלוקת השטחים הפנימית הכוללים: סגירה חלקית של שטח מקורה פתוח בין  - 
 ני גז. הרחבת שטח דירות  קיימות ע"י   עמודים בחזית לצורך הגדלת לובי כניסה, הוספת חדר אשפה ונישה לבלו    
 הוספת  ממ"ד לכל דירה בחזית עורפית. פירוק סגירת וקירוי מרפסת צד מערבית בהיתר.    

 )בכל קומה(: שינויים בחזיתות ובחלוקת השטחים הפנימית, הרחבת שטח דירות קיימות  1-3בקומות הקיימות  - 
 ת. דירות בחזית עורפי 2-והוספת ממ"דים ל    

 בכל מפלסי הקומות הקיימות: הקטנת רוחב גרמי מדרגות בגרעין המדרגות הכללי הקיים. - 
 יח"ד עם שיפור  3חדשה בהיקף הקומות שמתחת, המכילה:  4על הגג הקיים: הריסת בנייה קיימת והקמת קומה  - 

 ת. מרפסות פתוחות בחזית קדמית מיגון עבור דירה אחת באגף דרומי מזרחי וממ"דים ליתרת הדירות בחזית העורפי    
 מעל קונטור מרפסות קיימות ומרפסות פתוחות ומקורות בחזית עורפית מעל  קונטור מרפסות )קיימות + חדשות(     
 בקומות שמתחת.     

 יח"ד עם ממ"ד לכל דירה, מרפסות גזוזטרה פתוחות בחזית עורפית  2חלקית חדשה המכילה:  5תוספת קומה  - 
 ות גג צמודות לדירות  בחזית קדמית.ומרפס    

 בכל קומות הבניין: הוספת פיר מעלית פנימי בשטח גרעין המדרגות הכללי הכולל תחנות עצירה בכל קומה ופירי  - 
 תשתיות.     

 חצרות אנגליות      2בחצר: שינויים בפיתוח שטח, הריסת מחסן קיים בפינה הצפונית מזרחית של המגרש. הסדרת  - 
 במרווח צדדי מזרחי. הקמת גדרות הפרדה פנימיות עבור חצרות פרטיות הצמודות לדירות גן בקומת הקרקע, בעורף     
 ובצד המגרש המערבי, גדרות בגבולות מגרש ומעלית למתקן חניה אוטומטי  תת קרקעי במרווח הקדמי.    
   
 יח"ד חדשות(. 5יח"ד +  11יח"ד ) 16מרתף, המכיל קומות וקומת גג חלקית מעל  5סה"כ לאחר השינוי יתקבל בניין בן   
 
 ממחסן  למשרד לבעלי מקצוע חופשי לצמיתות הכולל גישה בקומת המרתף הקיימת,  . לאשר שימוש חורג מהיתר2

 .באמצעות המשך גרעין המדרגות הכללי הקיים פנימית     
 
 . לדחות את טענות המתנגד שהוגשו שכן:3

 ר תימוכין קניינים ולטענות השונות לפגיעה בגין שימוש של משרד המבוקש במרתף, יובהר א. בהתייחס לטענות להיעד
 : בבנייני מגורים קיימים,  בהם המרתפים נבנו ביו היתר בהיתר לשמש 1בהוראות תוכנית ע' 2ב  10פי סעיף כי לפי      
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 ( רשאית 28/11/1985מרתפים )-תוכנית ע'  כשטחי שרות )כגון: חדר הסקה, מחסן  משותף וכיוב(, הכל לפני תחילת     
 הועדה לאשר במרתף היתר הכולל שימוש משרדים ובלבד שאינו מהוה  מטרד למגורים, גם אם אינו בבעלות כלל      
 הדיירים אלא בבעלות פרטית וכי לא נראה כי קיימת פגיעה ממשית במתנגד בגין הפעלת משרד לבעלי מקצוע      
 מ"ר במרתף הקיים 45 -ח של כחופשיים  בשט     

 המשרד המבוקש במרתף ולא ממ"ד כפי שנטען. ב. לפי המוצג  במפרט הבקשה, צוין מרחב מוגן עבור
 לפי המוצג  במפרט הבקשה, מוצעת חצר אנגלית, במרווח צדדי מזרחי  לצורך אוורור ותאורת חלל המשרד המבוקש  ג. 
 מ' בתוספת של קירוי סבכה אופקית  1.30המשותפת  ומוצעת בעומק של  במרתף. החצר סומנה כחלק מכלל שטח החצר    
 התואם את הוראות ההנחיות מרחביות.    
 . בהתייחס לטענות להיעדר תימוכין קנייני ולפגיעה ברכוש משותף ע"י הצמדת חצרות לדירות הקרקע  בעורף ושטח הגג ד

 ב' 36בעלים )בשלמות( ולאחר שליחת  הודעה לפי תקנה  11סכמת העליון עבור דירות הגג, יובהר כי הבקשה הוגשה בה    
 לתקנות התקבלה התנגדותו של בעל הזכויות )להלן המתנגד( אשר חלקו  ברכוש המשותף )לפי רישום בנסח טאבו(,     
    בלבד. 9.2%מהווה     
 לפנות לערכאות המתאימות לכך.. הוועדה המקומית הינה גוף תכנוני ואינה דנה בשיקולים קניינים ועל הצדדים ה
 הבקשה נבדקה ע"י הגורמים המקצועיים במכון הרישוי והומלצה לאישור בכפוף לתיאום וביצוע דרישות.  .ו
 . בהתייחס לטענות השונות לשינויים ותוספות הבנייה יובהר:ז

 המוצע בקומת א' התקפה ונמצא כי פתרון למיקום חדר אשפה 3616הבקשה נבדקה בהתאם להוראות תוכנית -
 בתחום קומת העמודים של הבניין הינו תואם את מותר לפי הוראות התוכנית אשר בין היתר הומלץ לאישור  ,הקרקע  
 וחנת אשפה במכון הרישוי.  בהתייחס לטענה לפיה ניתן היה למקם את פחי האשפה בנישה בגבול המגרש בע"י    
 א' והנחיות המרחביות.3616גד את הוראות תוכנית קדמי יוער כי הנ"ל אינו ניתן לאישור שכן נו  
 תרון למיקום מתקן חניה לאופנים עונה לדרישת מכון הרישוי במסגרת מפרט הבקשה, בו הוצג מתקן חניהפ-
 לאופניים בתחום רצועה מפולשת בחזית הקדמית בהתאם לתקן הנדרש.   
 נראה כי מוצעת חסימת פתחי חלונות  קיימים  לפי המוצג במפרט הבקשה ומבדיקת ההיתר המקורי של הבניין לא-
 מטעם המתנגד.בדירת המתנגד ומבלי שהוצגה כל הוכחה לכך   
 במסגרת הבקשה הוצג פתרון למסתורי כביסה לכל הדירות הקיימות + החדשות תוך מתן פתרון אחיד בחזיתות  -
 . יובהר כי מסתורי הכביסה הינם תפקודיים א'3616הצדדיות )באמצעות רפפות אלומיניום( כנדרש בהוראות תוכנית    
 המינימליות הנדרשות ומכילים כל הפונקציות הנדרשות כגון: תליית כביסה/מעבה/דוד( וכן תואמים את המידות    
 לפי ההנחיות המרחביות.   
 רט  מ' אשר קיבל ביטוי במפ 0.85-מוצעת הקטנת רוחב מהלך גרמי המדרגות הקיימים בקומות הטיפוסיות ל -
 הבקשה  ביחס למאושר בהיתר המקורי.   
 במסגרת הבקשה הוצגו כל השינויים בפיתוח המגרש ביחס לתוכנית מפה מצבית שצורפה לבקשה וכן הוצגה סכמת  -
 .34א' ותמ"א 3616משטח המגרש התואם למותר בהוראות תכנית  20%חלחול עבור מי נגר עילי  המהווים    

 יחידות סולאריות ע"ג גג  13טענה לחוסר בהירות בפתרון הסולארי המוצע לבניין, הוצג תכנון של בהתייחס ל -             
 יח"ד )קיימות + חדשות( הנתמך בחוות דעת מקצועית מטעם יועץ אינסטלציה. 16עליון עבור                 

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

 
 
 
 

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

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

 והנכסים הגובלים.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 יהיה חלק בלתי נפרד מההיתר. 6דוח אגרונום לשימור עץ מס'  . 3

 יבוצע בשטח פרט הגדר כפי שמופיע בתכנית והמרחקים מגזע העץ הן לכלונסאות הגדר, והן למבנה.
על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק . 4

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 
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 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 7634תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 של מתקני חניה. עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה . 6
 

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

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
ה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבני . 2

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 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/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 5

גשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע ה
 העבודה והוטמן באתר מורשה.

 
 תנאים לתעודת גמר

 שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
 ות המקרקעין לעניין:לתקנ 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 3
 אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות . 4

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

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
 

 הערות
 . ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש. 1
 . קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות לא עוגנים זמניים.2
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ש חורג במרתף למשרד, בגלל זה נכנס לוועדה., שימו3זו בקשה תואמת תב"ע רובע שמעון ברנשטיין: 
 חוות דעת. ליאור שפירא:

 
 
 
 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
  11קומות מעל קומת קרקע  חלקית ומרתף עבור  3הבקשה לתוספות ושינויים בבניין קיים למגורים, בן  . לאשר את1

 יח"ד שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, הכוללים:    
 בקומת המרתף: קירות יורדים, שינויים פנימיים ותוספות שטחים הכוללים: הוספת מרחב מוגן למשרד לבעלי מקצוע  - 

 מקומות חניה עם גישה  באמצעות  12קרקעיים המכילים -מפלסים תת 2, חדר מונים והקמת מתקן חניה בן חופשיים    
 מעלית רכב הממוקמת במרווח הקדמי .    

 בקומת הקרקע: שינויים בחזיתות ובחלוקת השטחים הפנימית הכוללים: סגירה חלקית של שטח מקורה פתוח בין  - 
 לובי כניסה, הוספת חדר אשפה ונישה לבלוני גז. הרחבת שטח דירות  קיימות ע"י    עמודים בחזית לצורך הגדלת    
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 הוספת  ממ"ד לכל דירה בחזית עורפית. פירוק סגירת וקירוי מרפסת צד מערבית בהיתר.    
 )בכל קומה(: שינויים בחזיתות ובחלוקת השטחים הפנימית, הרחבת שטח דירות קיימות  1-3בקומות הקיימות  - 
 דירות בחזית עורפית.  2-והוספת ממ"דים ל    
 בכל מפלסי הקומות הקיימות: הקטנת רוחב גרמי מדרגות בגרעין המדרגות הכללי הקיים. - 
 יח"ד עם שיפור  3חדשה בהיקף הקומות שמתחת, המכילה:  4על הגג הקיים: הריסת בנייה קיימת והקמת קומה  - 

 זרחי וממ"דים ליתרת הדירות בחזית העורפית. מרפסות פתוחות בחזית קדמית מיגון עבור דירה אחת באגף דרומי מ    
 מעל קונטור מרפסות קיימות ומרפסות פתוחות ומקורות בחזית עורפית מעל  קונטור מרפסות )קיימות + חדשות(     
 בקומות שמתחת.     

 גזוזטרה פתוחות בחזית עורפית יח"ד עם ממ"ד לכל דירה, מרפסות  2חלקית חדשה המכילה:  5תוספת קומה  - 
 ומרפסות גג צמודות לדירות  בחזית קדמית.    

 בכל קומות הבניין: הוספת פיר מעלית פנימי בשטח גרעין המדרגות הכללי הכולל תחנות עצירה בכל קומה ופירי  - 
 תשתיות.     

 חצרות אנגליות      2המגרש. הסדרת בחצר: שינויים בפיתוח שטח, הריסת מחסן קיים בפינה הצפונית מזרחית של  - 
 במרווח צדדי מזרחי. הקמת גדרות הפרדה פנימיות עבור חצרות פרטיות הצמודות לדירות גן בקומת הקרקע, בעורף     
 ובצד המגרש המערבי, גדרות בגבולות מגרש ומעלית למתקן חניה אוטומטי  תת קרקעי במרווח הקדמי.    
   
 יח"ד חדשות(. 5יח"ד +  11יח"ד ) 16קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף, המכיל  5ל בניין בן סה"כ לאחר השינוי יתקב  
 
 . לאשר שימוש חורג מהיתר בקומת המרתף הקיימת, ממחסן  למשרד לבעלי מקצוע חופשי לצמיתות הכולל גישה 2

 פנימית  באמצעות המשך גרעין המדרגות הכללי הקיים.    
 
 גד שהוגשו שכן:. לדחות את טענות המתנ3

 א. בהתייחס לטענות להיעדר תימוכין קניינים ולטענות השונות לפגיעה בגין שימוש של משרד המבוקש במרתף, יובהר 
 : בבנייני מגורים קיימים,  בהם המרתפים נבנו ביו היתר בהיתר לשמש 1בהוראות תוכנית ע' 2ב  10פי סעיף כי לפי      
 ( רשאית 28/11/1985מרתפים )-קה, מחסן  משותף וכיוב(, הכל לפני תחילת  תוכנית ע'כשטחי שרות )כגון: חדר הס     
 הועדה לאשר במרתף היתר הכולל שימוש משרדים ובלבד שאינו מהוה  מטרד למגורים, גם אם אינו בבעלות כלל      
 לת משרד לבעלי מקצוע הדיירים אלא בבעלות פרטית וכי לא נראה כי קיימת פגיעה ממשית במתנגד בגין הפע     
 מ"ר במרתף הקיים 45 -חופשיים  בשטח של כ     

 ב. לפי המוצג  במפרט הבקשה, צוין מרחב מוגן עבור המשרד המבוקש במרתף ולא ממ"ד כפי שנטען.
 ג.  לפי המוצג  במפרט הבקשה, מוצעת חצר אנגלית, במרווח צדדי מזרחי  לצורך אוורור ותאורת חלל המשרד המבוקש 

 מ' בתוספת של קירוי סבכה אופקית  1.30במרתף. החצר סומנה כחלק מכלל שטח החצר המשותפת  ומוצעת בעומק של     
 התואם את הוראות ההנחיות מרחביות.    

 ד. בהתייחס לטענות להיעדר תימוכין קנייני ולפגיעה ברכוש משותף ע"י הצמדת חצרות לדירות הקרקע  בעורף ושטח הגג 
 ב' 36בעלים )בשלמות( ולאחר שליחת  הודעה לפי תקנה  11בור דירות הגג, יובהר כי הבקשה הוגשה בהסכמת העליון ע    
 לתקנות התקבלה התנגדותו של בעל הזכויות )להלן המתנגד( אשר חלקו  ברכוש המשותף )לפי רישום בנסח טאבו(,     
    בלבד. 9.2%מהווה     

 ואינה דנה בשיקולים קניינים ועל הצדדים לפנות לערכאות המתאימות לכך.ה. הוועדה המקומית הינה גוף תכנוני 
 הבקשה נבדקה ע"י הגורמים המקצועיים במכון הרישוי והומלצה לאישור בכפוף לתיאום וביצוע דרישות.  ו.

 ז. בהתייחס לטענות השונות לשינויים ותוספות הבנייה יובהר:
 התקפה ונמצא כי פתרון למיקום חדר אשפה המוצע בקומת  א'3616הבקשה נבדקה בהתאם להוראות תוכנית -
 הקרקע, בתחום קומת העמודים של הבניין הינו תואם את מותר לפי הוראות התוכנית אשר בין היתר הומלץ לאישור   
 ע"י  בוחנת אשפה במכון הרישוי.  בהתייחס לטענה לפיה ניתן היה למקם את פחי האשפה בנישה בגבול המגרש   
 א' והנחיות המרחביות.3616י יוער כי הנ"ל אינו ניתן לאישור שכן נוגד את הוראות תוכנית קדמ  
 פתרון למיקום מתקן חניה לאופנים עונה לדרישת מכון הרישוי במסגרת מפרט הבקשה, בו הוצג מתקן חניה-
 לאופניים בתחום רצועה מפולשת בחזית הקדמית בהתאם לתקן הנדרש.   
 בקשה ומבדיקת ההיתר המקורי של הבניין לא נראה כי מוצעת חסימת פתחי חלונות  קיימים לפי המוצג במפרט ה-
 בדירת המתנגד ומבלי שהוצגה כל הוכחה לכך מטעם המתנגד.  
 במסגרת הבקשה הוצג פתרון למסתורי כביסה לכל הדירות הקיימות + החדשות תוך מתן פתרון אחיד בחזיתות  -
 א'. יובהר כי מסתורי הכביסה הינם תפקודיים 3616אלומיניום( כנדרש בהוראות תוכנית הצדדיות )באמצעות רפפות    
 המינימליות הנדרשות ומכילים כל הפונקציות הנדרשות כגון: תליית כביסה/מעבה/דוד( וכן תואמים את המידות    
 לפי ההנחיות המרחביות.   
 מ' אשר קיבל ביטוי במפרט   0.85-הטיפוסיות למוצעת הקטנת רוחב מהלך גרמי המדרגות הקיימים בקומות  -
 הבקשה  ביחס למאושר בהיתר המקורי.   
 במסגרת הבקשה הוצגו כל השינויים בפיתוח המגרש ביחס לתוכנית מפה מצבית שצורפה לבקשה וכן הוצגה סכמת  -
 .34א' ותמ"א 3616משטח המגרש התואם למותר בהוראות תכנית  20%חלחול עבור מי נגר עילי  המהווים    

 יחידות סולאריות ע"ג גג  13בהתייחס לטענה לחוסר בהירות בפתרון הסולארי המוצע לבניין, הוצג תכנון של  -             



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

 68עמ'   22-0776  

 

 יח"ד )קיימות + חדשות( הנתמך בחוות דעת מקצועית מטעם יועץ אינסטלציה. 16עליון עבור                 
  

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

 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 בנייה. . 3
 טלים.תשלום אגרות והי . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

 לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו.אין לבצע את השינויים בפועל אלא  
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.
 יהיה חלק בלתי נפרד מההיתר. 6דוח אגרונום לשימור עץ מס'  . 3

 הגדר כפי שמופיע בתכנית והמרחקים מגזע העץ הן לכלונסאות הגדר, והן למבנה.יבוצע בשטח פרט 
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 4

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

 ₪. 7634תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה. . 6
 

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

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

 .השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני
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
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 5

הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע 
 העבודה והוטמן באתר מורשה.

 
 תנאים לתעודת גמר

 שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

 לת אישור פיקוד העורף לאכלוסקב . 3
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4

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

 ( במגרש.4לפחות )" 10 עצים בגודל 5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
 

 הערות
 . ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש. 1
 . קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות לא עוגנים זמניים.2
 

 קשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבהערה: 
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 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 16ר יזה

 
 

 3חלקה:    6135 גוש:  22-0408 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 13/03/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 4055-016 תיק בניין:
 מ"ר 132.14 שטח: 202100763 בקשת מידע:

   20/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ן רפאלקור מבקש הבקשה:

 4325443, רעננה  66מכבי 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: ללא מרתף, 
 

 אשפה, חדר גז,  בקומת הקרקע: חדר
 

 על הגג: חדרי יציאה, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 לאשר הריסת בניין מגורים קיים על המגרש.  .1

 יחידות דיור וחדר יציאה לגג מעל קומת מרתף. 3קומות עבור  3בניין מגורים חדש בן  לאשר הקמת .2

 :1א2215-ו 2215לאשר לפי הוראות תוכניות  .3

  משטח המגרש המאושר, שכן המגרש נמצא באזור מגורים ב' מועדף  140%חישוב אחוזי בניה מותרים לפי
 היתרי בנייה. 5מגרשים משניים ומתוכם הוצאו  28מתוך  25%המגרשים הראשונים המהווים  7במסגרת 

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

 משטח המגרש לניצול זכויות מקסימליות ושיפור תכנון. 6%לאשר הקלה לתוספת  .4
 ה.מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חני 3לאשר פתרון חלופי להסדר  .5

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

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 והיטלים. תשלום אגרות . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 4
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 תנאים בהיתר
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של הבניין, המבנים והנכסים הגובלים. . 1
 סמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה.מ . 2
 אי פיצול קומת המרתף המשותף ליחידה נפרדת. . 3
 אי פיצול הדירה בקומה השלישית וחדר היציאה לגג ליחידות נפרדות. . 4
 אי סגירת/קירוי מרפסות. . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק )במידה  . 1

 ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 2

 מורשה.העבודה והוטמן באתר 
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 דציבל. 40אישור יועץ אקוסטיקה כי רמת הרעש בתוך דירת מגורים על חלונות סגורים אינה עולה על  . 2
 באותאישור רשות הכ . 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 אשר הריסת בניין מגורים קיים על המגרש. ל .1
 יחידות דיור וחדר יציאה לגג מעל קומת מרתף. 3קומות עבור  3לאשר הקמת בניין מגורים חדש בן  .2
 :1א2215-ו 2215לאשר לפי הוראות תוכניות  .3

  מועדף משטח המגרש המאושר, שכן המגרש נמצא באזור מגורים ב'  140%חישוב אחוזי בניה מותרים לפי
 היתרי בנייה. 5מגרשים משניים ומתוכם הוצאו  28מתוך  25%המגרשים הראשונים המהווים  7במסגרת 

  משטח המגרש עבור הריסת הבניין הקיים. 7.5%תוספת שטח של 
 משטח המגרש לניצול זכויות מקסימליות ושיפור תכנון. 6%לאשר הקלה לתוספת  .4
 חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה. מקומות 3לאשר פתרון חלופי להסדר  .5

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 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
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של הבניין, המבנים והנכסים הגובלים. . 1
 ת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה.מסמך "רשימ . 2
 אי פיצול קומת המרתף המשותף ליחידה נפרדת. . 3
 אי פיצול הדירה בקומה השלישית וחדר היציאה לגג ליחידות נפרדות. . 4
 אי סגירת/קירוי מרפסות. . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
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בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק )במידה  . 1
 ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו.

הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 2
 העבודה והוטמן באתר מורשה.

 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 דציבל. 40אישור יועץ אקוסטיקה כי רמת הרעש בתוך דירת מגורים על חלונות סגורים אינה עולה על  . 2
 אישור רשות הכבאות . 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך 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 
 24פליטי הספר  2נית הכל

 
 

 297חלקה:    6150 גוש:  22-0820 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 24/05/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0760-024 תיק בניין:
 מ"ר 207 שטח: 202101824 בקשת מידע:

   28/10/2021 תא' מסירת מידע:

 
 שפיר רפאל הבקשה: מבקש

 6794823יפו  -, תל אביב  3הצבר 
 

 השילוני אהוד עורך הבקשה:
 6332481יפו  -, תל אביב  1הס 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: ללא מרתף, 
 

 , 3בקומת הקרקע: כמות חדרי שירותים: 
 

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

 על הגג: חדרי יציאה, 
 

 , 150בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: חניה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות ועליית גג, עבור  2למגורים בן  לא לאשר את הבקשה להריסת הבניה הקיימת על המגרש והקמת בניין חדש
 יח"ד אחת)קוטג' צמוד קרקע( בקיר משותף עם החלקה המזרחית שכן:

 

 משטח קומת הקרקע בניגוד להוראות  70%ושטח הקומה השניה מהווה  1מבוקש חדר יציאה לגג כח תכנית ג
 לפחות. 80%התכנית הקובעות כי שטח הקומה יהיה 

 ולא פורסמה הקלה. 1לא נסיגות בניגוד להוראות תכנית גחדר היציאה לגג מבוקש ל 
 

 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

חדר יציאה אלא  קומות ועליית גג, זה לא עליית גג 2דש למגורים בן בחוות דעת יש טעות סופר, כתוב בניין ח מעיין חזן:
 לגג.

 חוות דעת. ליאור שפירא: 
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 24ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
גג, ל חדר יציאהקומות ו 2הבקשה להריסת הבניה הקיימת על המגרש והקמת בניין חדש למגורים בן  לא לאשר את

 עבור יח"ד אחת)קוטג' צמוד קרקע( בקיר משותף עם החלקה המזרחית שכן:
 
 משטח קומת הקרקע בניגוד להוראות  70%ושטח הקומה השניה מהווה  1מבוקש חדר יציאה לגג כח תכנית ג

 לפחות. 80%ות כי שטח הקומה יהיה התכנית הקובע

 ולא פורסמה הקלה. 1חדר היציאה לגג מבוקש ללא נסיגות בניגוד להוראות תכנית ג 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 37י רונ

 
 

 47חלקה:    6135 גוש:  22-0858 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 31/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 4044-037 תיק בניין:
 מ"ר 104 שטח: 202100230 בקשת מידע:

   08/03/2021 תא' מסירת מידע:

 
 עמוס עזריה מבקש הבקשה:

 4078119, אריאל  19בית לחם 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 לל משחקים, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, אחר: ח
 

 בקומת הקרקע: אחר: ביתן אשפה. בלוני גז שעוני מים ופילר חשמל, 
 

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

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, 
 

 , 1בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

 (בנימיני תהילהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יחידות דיור וחדר יציאה לגג מעל  2ר וקומות עב 3בן מת בניין מגורים חדש לאשר הריסת בניין מגורים קיים והק .1

 .קומת מרתף

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

  משטח המגרש המאושר, שכן המגרש נמצא באזור מגורים ב' מועדף  140%חישוב אחוזי בניה מותרים לפי
 המגרשים המשניים. 22מתוך  25%המגרשים הראשונים המהווים  5במסגרת 

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

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

 לאשר הקלות הבאות לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ואיכות התכנית .3

 מ' לצורך ניצול זכויות. 2-מ' המותרים ל 3-דדי צפוני מהקטנת קו בניין צ 

 מ' מעל הכביש. 0.5-הגבהת המבנה ב 

 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה. 2לאשר פתרון חלופי להסדר  .4
 

:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
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 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402צהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס ה . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 תשלום דמי שימוש בגין המרפסות החורגות. . 5

 הסדרת התשלום תתבצע מול אגף הנכסים.
 

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

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

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

 כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
 הגנת הסביבהסקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד ל . 2
אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה  . 3

 והוטמן באתר מורשה
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
2 . 

 

 יש לקבל את הסכמת אגף הנכסים. 
 "( במגרש.4לפחות ) 10נוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ אחד בגודל קבלת אישור מחלקת גנים ו

  

 הבקשהדעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות הערה: 
 
 
 
 
 
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 

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

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

  משטח המגרש המאושר, שכן המגרש נמצא באזור מגורים ב' מועדף  140%חישוב אחוזי בניה מותרים לפי
 המגרשים המשניים. 22מתוך  25%ראשונים המהווים המגרשים ה 5במסגרת 

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

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

 ה ואיכות התכניתלאשר הקלות הבאות לניצול מקסימלי של זכויות הבניי .3

 מ' לצורך ניצול זכויות. 2-מ' המותרים ל 3-הקטנת קו בניין צדדי צפוני מ 

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

:הבאים בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים
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 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
 כן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת ת . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 תשלום דמי שימוש בגין המרפסות החורגות. . 5

 הסדרת התשלום תתבצע מול אגף הנכסים.
 

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

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

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

 כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
 סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה . 2
אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה  . 3

 והוטמן באתר מורשה
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
2 . 
 

 יש לקבל את הסכמת אגף הנכסים. 
 "( במגרש.4לפחות ) 10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ אחד בגודל 

  
 שהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקהערה: 

 
 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 
 22יתי קרי

 
 

 137חלקה:    6135 גוש:  22-0380 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 07/03/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 1033-022 תיק בניין:
 מ"ר 502 שטח: 201901132 בקשת מידע:

   21/07/2019 תא' מסירת מידע:

 
 רחי שמחהמז מבקש הבקשה:

 6772731יפו  -, תל אביב  48גוש עציון 
 מזרחי ניסים 

 6772731יפו  -, תל אביב  48גוש עציון 
 מזרחי יעקב 

 6772731יפו  -, תל אביב  48גוש עציון 
 שרלו )מזרחי( סיון 

 6772731יפו  -, תל אביב  48גוש עציון 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, חדרי עזר, 
 

 , 2בקומת הקרקע: אחר: דירות, מטבחים, חדרי רחצה., כמות חדרי שירותים: 
 

 , 4, כמות יח"ד מבוקשות: 4ומות מגורים: בקומות: כמות ק
 

 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, 
 

 , 50בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

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

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 מצורפים פרטי ההתנגדות בקובץ 6763922יפו  -ב , תל אבי20רחוב קרייתי  . הרמבם בנימין1

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 מ' כפי שמבוקש בהקלה מסכנת את הבניין של המתנגד ויוצרת צפיפות וחשש מאסון בזמן הבנייה.2.0. בנייה בקו בניין 1
 

 התייחסות להתנגדויות: 
מ' מהבניין הנדון. לכן  4.85-מ' מגבול המגרש ו 2.85 קומות  בנוי במרחק של 2בן  20בניין המתנגד ברחוב קרייתי  .1

 הטענה לפגיעה ברכוש אינה מוצדקת. 
 באפשרות המתנגד בבוא היום וירצה לבנות גם כן להגיש הקלה זו למיצוי זכויותיו. .2
 

מומלץ לדחות את ההתנגדות. בהתאם למפורט לעיל, 
 
 
 
 

 (פנסו נמירובסקיאינה אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
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 מערבית של המגרש.   -ית הצפון לאשר הריסת בניין קיים במחצ .1
 , בקיר משותף עם הבניין השכן של המגרש תמערבי -צפוןמחצית ההקמת אגף חדש למגורים בלאשר  .2

 יח"ד. 4קומות וחדר יציאה לגג מעל מרתף, עבור  3בן 
יך יחסי משטח המגרש תמורת הריסת הבניין הקיים לפי החלטת ועדת ערר מתאר 7.5%לאשר תוספת שטח של  .3

9/6/2022 
 מ' לניצול זכויות. 3-מ' ל 5-והקטנת קטון בניין אחורי מ

 : לצורך שיפור תכנון ומיצוי זכויות הבאות ותלאשר את ההקל .4

  המותרים מ' 3במקום  'מ 2הקלה בקו בניין צידי ובנייה בקו בניין של. 

  משטח המגרש יחסי 6%תוספת עד. 
השתתפות בקרן חניה מכוח  ניתן ע"ייה החסרים למילוי דרישת התקן מקומות חנ 4.33פתרון חלופי להסדר  .5

מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים )חניון  500היות והנכס מצוי באזור חניה אשר בו וברצועה ברוחב  ח'תכנית 
 מתחם תדהר( -דופן שכונת התקווה 

 שכן: לדחות את ההתנגדות .6

  מ' מהבניין הנדון.  4.85-מ' מגבול המגרש ו 2.85קומות  בנוי במרחק של  2 בן 20בניין המתנגד ברחוב קרייתי
 לכן הטענה לפגיע ברכוש אינה מוצדקת. 

 .באפשרות המתנגד בבוא היום וירצה לבנות גם כן להגיש הקלה זו למיצוי זכויותיו 

 
 
 
 

 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 )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4

 
 תנאים בהיתר

 עד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ו . 1
 שיפוץ החלק היחסי של הבניין לפי הנחיות מרחביות . 2
 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . 3
וש כל דיירי הבניין וירשמו השטחים המשותפים בבניין )מרתף, חדר המדרגות והגג העליון וגישה אליו יהיו לשימ . 4

 כרכוש משותף בעת רישום הבית המשותף.
 

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

 )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
 

 רתנאים לתעודת גמ
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר וכן 

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 ( במגרש.4לפחות )" 10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ אחד בגודל 

 
 הערות

 ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה.
  

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 26ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 מערבית של המגרש.   -אשר הריסת בניין קיים במחצית הצפון ל .1
 בקיר משותף עם הבניין השכן,  מערבית של המגרש -לאשר הקמת אגף חדש למגורים במחצית הצפון .2

 יח"ד. 4קומות וחדר יציאה לגג מעל מרתף, עבור  3בן 
ם לפי החלטת ועדת ערר מתאריך יחסי משטח המגרש תמורת הריסת הבניין הקיי 7.5%לאשר תוספת שטח של  .3

9/6/2022 
 מ' לניצול זכויות. 3-מ' ל 5-והקטנת קטון בניין אחורי מ

 לאשר את ההקלות הבאות לצורך שיפור תכנון ומיצוי זכויות:  .4

  מ' המותרים 3מ' במקום  2הקלה בקו בניין צידי ובנייה בקו בניין של. 

  יחסי משטח המגרש. 6%תוספת עד 
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ניתן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח  4.33לופי להסדר פתרון ח .5

מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים )חניון  500היות והנכס מצוי באזור חניה אשר בו וברצועה ברוחב  תכנית ח'
 מתחם תדהר( -דופן שכונת התקווה 

 שכן: לדחות את ההתנגדות .6

 מ' מהבניין הנדון.  4.85-מ' מגבול המגרש ו 2.85קומות  בנוי במרחק של  2בן  20תנגד ברחוב קרייתי בניין המ
 לכן הטענה לפגיע ברכוש אינה מוצדקת. 

 .באפשרות המתנגד בבוא היום וירצה לבנות גם כן להגיש הקלה זו למיצוי זכויותיו 
 
 נאים למתן היתרת
 הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.אישור הגורמים  . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2

 

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

 
 תנאים בהיתר

 מת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשי . 1
 שיפוץ החלק היחסי של הבניין לפי הנחיות מרחביות . 2
 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . 3
רגות והגג העליון וגישה אליו יהיו לשימוש כל דיירי הבניין וירשמו השטחים המשותפים בבניין )מרתף, חדר המד . 4

 כרכוש משותף בעת רישום הבית המשותף.
 

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

 מותו.)במידה ויגרם( והחזרת המצב לקד
 

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

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 ( במגרש.4לפחות )" 10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ אחד בגודל 

 
 הערות

 ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 11קוב ניסים איס

 
 

 38חלקה:    7073 גוש:  22-0182 בקשה מספר: 
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 01/02/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 3221-011 תיק בניין:
 מ"ר 478 שטח: 202101296 בקשת מידע:

   11/08/2021 תא' מסירת מידע:

 
 חילו שרביל מבקש הבקשה:

 6815915יפו  -, תל אביב  11איסקוב ניסים 
 חילו ליליאן 

 6815915יפו  -, תל אביב  11איסקוב ניסים 
 חילו ג'ורג' 

 6815915יפו  -, תל אביב  11איסקוב ניסים 
 

 עבדלקאדר סינאן עורך הבקשה:
 6817731יפו  -, תל אביב  38אבן סינא 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: ללא מרתף, 
 

 ס"מ. 30פירוט נוסף: שינוי מפלס הכניסה הגבהה ב 
 

 ס"מ בגובה לבניין קיים ללא שינוי בשטחים. 45תוספת 
 

 שינוי מיקום פילר חשמל,בהתאם לדרישת חברת החשמל.
 
 
 

 (בלום אלוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות  3ת הבניה הקיימת והקמת בנין למגורים בן שניתן להריס 19-0482שינויים כלפי היתר אשר את הבקשה לל

 יחידות דיור, 9מרתף חנייה, עבור  וקומה חלקית על הגג, מעל
 

מ' מעבר למאושר בהיתר ובתכנית שנחוצה לתפקוד הבניין ובהתאם לנימוקים  0.45-כהקלה להגבהת הבניין בכ
 שניתנו ע"י עורך הבקשה,

 
 ניים ובתנאים הבאים:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכ

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 עד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ו . 1
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 2

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 4
 תשלום אגרות והיטלים . 5
כנגד  413הגשת חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד למסוגלות לשאת בעומסים לפי תקן ישראלי  . 6

 רעידת אדמה.
 

 רתנאים בהית
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה. . 1
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 ההיתר אינו מקנה כל אישור לבנייה קיימת ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. . 2
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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קומות  3שניתן להריסת הבניה הקיימת והקמת בנין למגורים בן  19-0482שינויים כלפי היתר את הבקשה ל לאשר

 יחידות דיור, 9וקומה חלקית על הגג, מעל מרתף חנייה, עבור 
 

מ' מעבר למאושר בהיתר ובתכנית שנחוצה לתפקוד הבניין ובהתאם לנימוקים  0.45-כהקלה להגבהת הבניין בכ
 ורך הבקשה,שניתנו ע"י ע

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

 
 תנאים למתן היתר

 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות  . 2

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

 נערכו שינויים מרחביים
 הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס  . 4
 תשלום אגרות והיטלים . 5
כנגד  413הגשת חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד למסוגלות לשאת בעומסים לפי תקן ישראלי  . 6

 רעידת אדמה.
 

 תנאים בהיתר
 פח להיתר הבניה.מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נס . 1
 ההיתר אינו מקנה כל אישור לבנייה קיימת ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ה אחד.ההחלטה התקבלה פ
 
 
 
 



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

 84עמ'   22-0324  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3לת מרכ

 
 

 2חלקה:    7424 גוש:  22-0324 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 24/02/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0171-003 תיק בניין:
 מ"ר 196 שטח: 201802063 בקשת מידע:

   09/12/2018 תא' מסירת מידע:

 
 רמן אפרתפו מבקש הבקשה:

 6416506יפו  -, תל אביב  14מסריק 
 

 שפר עמנואל מיכל עורך הבקשה:
 6345718יפו  -, תל אביב  25רופין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 לבד, מחסן, חדרי עזר, במרתפים: מרתף אחד ב
 

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

 , 8, כמות יח"ד מבוקשות: 5בקומות: קומה מסחרית עבור: חנויות, כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 
 

 , 1.48גרש בגובה )מטר(: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מ
 

 קירות משותפים בין הבניינים,  2פירוט נוסף: 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 533.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

 (בלוםאלון חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

למגורים, עם מסחר בקומת הקרקע, בן  38וח תמ"א לא לאשר את הבקשה להריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש מכ
 יח"ד, שכן: 9קומות ובנייה על הגג, מעל קומת מרתף, סה"כ  5
 
לתנאים המגבילים הקובעת כי קו הבניין האחורי יהיה בהתאם לקבוע  5הבקשה סותרת את הוראת סעיף  . 1

ר חריגה מקו בניין אחורי , כאשר הוועדה המקומית רשאית לאש38במדיניות הוועדה המקומית לתמ"א 
בניגוד לתנאים המגבילים  30%. הבקשה הוגשה עם תכנון שכולל חריגה של 10%המותר בתכנית תקפה עד 

 ולא מוצדקת תכנונית. 
לרבות שמירת חלקי בניין מקורי, כאשר  77-78הוגשה ללא התייחסות לתנאים החלים לפי פרסום הבקשה  . 2

 מלץ ע"י צוות השימור.  הבניין הוצג כבניין חדש ולא הו
 ע"י מכון הרישוי. לא הומלץ  טבי לרבות מיקום חדר אשפה בקומת הקרקע ויתכנון אינו מה . 3
  תיקון המפרט כמפורט לעיל יהווה שינוי מהותי בתכנון ולכן הבקשה לא נבחנה מבחינה מרחבית.  . 4
 

     
הערה:   חוו"ד מהנדס העיר נשלחה למבקש ולעורך הבקשה.
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למגורים, עם מסחר בקומת הקרקע, בן  38אשר את הבקשה להריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש מכוח תמ"א לא ל

 יח"ד, שכן: 9קומות ובנייה על הגג, מעל קומת מרתף, סה"כ  5
 
לתנאים המגבילים הקובעת כי קו הבניין האחורי יהיה בהתאם לקבוע  5הבקשה סותרת את הוראת סעיף  . 1

, כאשר הוועדה המקומית רשאית לאשר חריגה מקו בניין אחורי 38המקומית לתמ"א  במדיניות הוועדה
בניגוד לתנאים המגבילים  30%. הבקשה הוגשה עם תכנון שכולל חריגה של 10%המותר בתכנית תקפה עד 

 ולא מוצדקת תכנונית. 
בניין מקורי, כאשר  לרבות שמירת חלקי 77-78הבקשה הוגשה ללא התייחסות לתנאים החלים לפי פרסום  . 2

 הבניין הוצג כבניין חדש ולא הומלץ ע"י צוות השימור.  
 התכנון אינו מיטבי לרבות מיקום חדר אשפה בקומת הקרקע ולא הומלץ  ע"י מכון הרישוי.  . 3
 תיקון המפרט כמפורט לעיל יהווה שינוי מהותי בתכנון ולכן הבקשה לא נבחנה מבחינה מרחבית.   . 4

     
חוו"ד מהנדס העיר נשלחה למבקש ולעורך הבקשה.  הערה: 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 1רבי אדא  7חנינא  רבי

 
 

 42חלקה:    7079 גוש:  18-0938 בקשה מספר: 
 צפון יפו שכונה: 18/06/2018 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 3011-001 תיק בניין:
 מ"ר 0.47 שטח: 201701523 בקשת מידע:

   18/10/2017 תא' מסירת מידע:

 
 חג'ג' יצחק מבקש הבקשה:

 4250422, נתניה  24גבורי ישראל 
 

 שרף מאיה עורך הבקשה:
 5552572, קרית אונו  14הפרדס 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 בקשה לתוספת בניה: 
 מ"ר 579.8,לחזית,לצד,בשטח של 2-3תוספת בניה בקומה: 

 יח"ד 6לית ומבואה בקומת קרקע, תוספת קומה מלאה וקומה בנסיגה בהן שינויים פנימיים הכוללים: תוספת מע
 המקום משמש כיום למסחר ומגורים בהיתר

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 אהרוני אוהד
 פללר בנימין

המתנגדים טוענים כי המבוקש פולש  6777016 יפו -, תל אביב 58רחוב הרכבת 
לשטחם וכי נפח המבנה וגובהו עלולים 

לפגוע בנוף ובכניסת האור והאוויר 
אליהם וכי הוספת יחידות המגורים 
עלולה לגרום להעמסה על תשתיות 

 השכונה. 

יפו  -, תל דאביב 9רחוב רבי חנינא  בר יפתח
6813737 

המתנגדים טוענים כי הבנייה 
שת עלולה לפגוע בנוף שלהם לים המבוק

ובזרימה האור והאוויר אליהם בשל 
גבוהו של הבניין וההקלות המבוקשות 

 על נסיגות מחזית.

 דרוקמן יונתן
 דינה זוארץ נבות

 אבי ראור ברץ
 נגה ארנסון
 מיכאל רוני

 מנקוביץ יפעת
 מנשה רסולי

 סאנאנס אמיר
 עצמון גילאי

 קולר נעם
 רועי מיכאל

 ישראלי דרור

המתנגדים טוענים כי הבנייה  6813737יפו  -, תל אביב 9חוב רבי חנינא ר
המבוקשת עלולה לפגוע בנוף שלהם לים 

ובזרימה האור והאוויר אליהם בשל 
גבוהו של הבניין וההקלות המבוקשות 

בנוסף, טוענים  על נסיגות מחזית.
המתנגדים כי בריכה על הגג עלולה 

להוות למפגע של רעש וכי אין 
חסות לבית האוכל בקומת הקרקע התיי

ולאוורור אשר מהווה מפגע ריח ואיכות 
 אוויר.  

המתנגדים טוענים כי המבקש מעוניין  5236509, רמת גן 7רחוב חבצלת  כהן אברהם
לשנות את לבנות בשטחים ציבורים ו

של הבניין שמוגדר  החזות החיצונית
וכי גובה הבניין ונפחו  בניין לשימור

לחסימת אור ואוויר עלולים לגרום 
 לבניין השכן.

 שאול מרי
 

המתנגדת טוענת כי המבקשים חורגים  6971068יפו  -, תל אביב 3רחוב הנחושת 
מהשטח שלהם על חשבון תת החלקה 
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 נימוקים כתובת שם

שבבעלותה ועל חשבון שטחים 
משותפים וכי הם חורגים מזכויות 
הבנייה המותרות להם ע"פ תב"ע. 
בנוסף, טוענת המתנגדת כי אישור 

ניין בצורה זו עלול למנוע אפשרות הב
בהמשך וכי עיצוב  38לביצוע תמ"א 

הבניין אינו עומד בתקנות ואינו 
 מתייחס לשימור הנדרש. 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 המתנגדים טוענים כי המבוקש פולש לשטחים שלא בבעלות המבקש הכוללים שטחים פרטים, ציבורים ומשותפים. .1

ובה הבניין המבוקש ונפחו עלולים לפגוע בנוף הנשקף מהבניינים הסמוכים ובכניסת האור המתנגדים טוענים כי ג .2
 והאוויר אליהם. 

 המתנגדים טוענים כי הוספת יח"ד עלולים לגרום לעומס על התשתיות השכונתיות והעירוניות. .3

 סמוכים.המתנגדים טוענים כי בריכה על הגג עלולה להיות למפגע רעש בשל הקרבה לבניינים  .4

 המתנגדים טוענים כי בית האוכל בקומת הקרקע מהווה מפגע ריח ואיכות אוויר. .5
 

 התייחסות להתנגדויות: 
  : שכן, לקבל את כל ההתנגדויות 

 .1-3כמוצג בסעיפים  המבוקש חורג בצורה משמעותית מסה"כ השטחים המותרים, כמות יח"ד והגובה בתב"ע .1

 .4, מרפסות ועיצוב הבניין כמוצג בסעיף נושא בריכות שחייהלות עיצוב יפו לא הוצגה התייחסות למדיני .2

 .5לא הוצג במפרט התייחסות לקומת המסחר ולאוורור שלה כמוצג בסעיף  .3
 

.לקבל את הטענות בהתאם למפורט לעיל
 
 
 
 

 (אור זנדחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות עם מסחר בקומת הקרקע ומגורים  2בן  לא לאשר את הבקשה לשינויים ותוספת בניה בבניין קיים למגורים .1

 בקומה השנייה, שכן:

 התכנון אינו מטבי ומהווה הגדלת נפח הבניה והשטחים מעבר למותר בגדר סטייה ניכרת. .א

 כוללת בניה מחוץ לקווי המגרש בניגוד לנקבע בתקנות.   .ב

ר תמורת שיפוץ הבניין, אך הוגשה מהווה מימוש מלוא הזכויות בנכס כולל הזכויות שהועדה רשאית להתי .ג
 ש חורג כפי שנקבע בתקנות התכנית.ללא התייחסות לשימוש מסחרי בקומת הקרקע שלא פורסם כשימו

כוללת שינויים בשטחים המשותפים ומהווה אטימת פתחי מסחר קיימים לכיוון הפטיו ללא הסכמת כל בעלי  .ד
 ין הרלוונטיים.העני

 וללא מתן פתרון לחלחול.ת מעבר למותר, אך הוגשה ללא התייחסות לכך מהווה הגדלת התכסית הקיימ .ה

 כוללת חריגה בגובה הבניין לכיוון מגרש שכן שאינה מוצדקת תכנונית ולא נחוצה למימוש הזכויות המותרות. .ו

 מכון הרישוי. ל ידי סורבה עהבקשה  .ז

ות המותרות, חוסר התאמה למדיניות עיצוב לקבל את כל ההתנגדויות לעניין נפח הבנייה והגדלת סל הזכוי .ח
 יפו, חריגה מזכויות המבקש ושימוש בקומת הקרקע. 

 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ?2018למה הבקשה משנת  מלי פולישוק:
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אנחנו עשינו מאמץ להמליץ על הבקשה, הנושא מורכב, היה נושא של אשפה שלקח הרבה זמן לפתרון, ן: יבגניה פלוטקי
מ"ר  60-70תוך כדי טיפול בבקשה שינו את שם עורך הבקשה, לא הגענו להבנות כי יש חריגה משמעותית בשטחים של 

ם לזה שהשתנה תכנון וכמובן יצטרכו וכמובן שיש התנגדויות ולא נעשה פרסום כראוי, הנושא של צמצום זכויות גר
 לפרסם הקלות נוספות. ניסינו לתת כל מיני פתרונות אך הן לא התקבלו.

 חוות הדעת זה לא לאשר את הבקשה.אופירה יוחנן וולק: 
 האם הבקשה לא פג תוקפה?מלי פולישוק: 

 .101הבקשה הוגשה לפני תיקון יבגניה פלוטקין: 
 
 
 
 
 
 

 29ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם מסחר בקומת הקרקע ומגורים  2את הבקשה לשינויים ותוספת בניה בבניין קיים למגורים בן  לא לאשר .1

 בקומה השנייה, שכן:
 התכנון אינו מטבי ומהווה הגדלת נפח הבניה והשטחים מעבר למותר בגדר סטייה ניכרת. .א
 כוללת בניה מחוץ לקווי המגרש בניגוד לנקבע בתקנות.   .ב
ש מלוא הזכויות בנכס כולל הזכויות שהועדה רשאית להתיר תמורת שיפוץ הבניין, אך הוגשה מהווה מימו .ג

 ש חורג כפי שנקבע בתקנות התכנית.ללא התייחסות לשימוש מסחרי בקומת הקרקע שלא פורסם כשימו
עלי כוללת שינויים בשטחים המשותפים ומהווה אטימת פתחי מסחר קיימים לכיוון הפטיו ללא הסכמת כל ב .ד

 ין הרלוונטיים.העני
 וללא מתן פתרון לחלחול.מהווה הגדלת התכסית הקיימת מעבר למותר, אך הוגשה ללא התייחסות לכך  .ה
 כוללת חריגה בגובה הבניין לכיוון מגרש שכן שאינה מוצדקת תכנונית ולא נחוצה למימוש הזכויות המותרות. .ו
 מכון הרישוי. ל ידי סורבה עהבקשה  .ז
את כל ההתנגדויות לעניין נפח הבנייה והגדלת סל הזכויות המותרות, חוסר התאמה למדיניות עיצוב לקבל  .ח

 יפו, חריגה מזכויות המבקש ושימוש בקומת הקרקע. 
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 48מטלון  23וצים החל

 
 

 20חלקה:    8988 גוש:  19-1007 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 08/08/2019 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0034-048 תיק בניין:
 מ"ר 197 שטח: 201701892 בקשת מידע:

   23/11/2017 תא' מסירת מידע:

 
 טרכטינגוט יוסף דוד ה:מבקש הבקש

 4937751, פתח תקווה  4גלעד חיים 
 

 שילה יורם עקיבא עורך הבקשה:
 6721847יפו  -, תל אביב  26בן אביגדור 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

יימות, , מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים בקומות ק5, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
 תוספת שתי קומות, תוספת ממקים וממ"ד בקומת הגג

 
 תוספת מעלית פנימית וקומת גג בנסיגה, 

 
, חומר 18.7, שטח פרגולה )מ"ר(: 95בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

, נסיגה מהמעקה 2.38ה מצד אחד )מטר(: הפרגולה: אלומיניום, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעק
 , 2מצד שני )מטר(: 

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

 
 
 

 (ארגשנרית חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
עם מסחר קומות  3, בבניין קיים למגורים בן 38מ"א ותוספות בניה מכח תלאשר את הבקשה לחיזוק, שינויים  .1

 11קומות ובניה חלקית על הגג, סה"כ  5יח"ד, סה"כ הבניין לאחר השינויים בן  7כולל תוספת  בקומת הקרקע,
 : 38יח"ד. על בסיס הפרסומים הבאים למתן תמריצים מכוח תמ"א 

 38קומות מעבר למותר עבור מימוש תמריצי תמ"א  2תוספת  -
 38יח"ד בכל קומה( מכח תמ"א  2יח"ד חדשות )  4תוספת      -
 מ"ר ליח"ד 13תוספת שטח עבור הרחבת יח"ד ב    -
         

 כולל ההקלות הבאות:
 ניוד זכויות בין הקומות לצורך תכנון מיטבי -

 
 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך.        

 
מקומות החנייה החסרים על פי התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה בהתאם  7חלופי להסדרת  מתן פתרון .2

 להמלצת תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.
 
 
 
 

 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
 פירוק היציעים בחנויות שנבנו ללא היתר והצגת אישור מחלקת פיקוח לכך . 5
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 תנאים בהיתר

 וק המרפסות בחזית האחורית  יהיה בהתאם למסומן בהיתר בלבד.פיר . 1
 יש לבצע את שלד הבניין אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

במידה ובעל ההיתר מבקש לבצע שינוי באחד או יותר מרכיבי השלד: אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר 
 קבלת היתר בניה לשינויים אלו.

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

לתשומת לב בעל ההיתר ומבצע הבניה: בניית התוספות ללא ביצוע החיזוקים עלולה לגרום לכך שהמבנה יהווה  . 3
 (.38של הוראות תמ"א  2, על כל המשתמע מכך )ראה נספח סכנה לציבור

דציבל, כפי שניתן לראות בשכבת "מפלסי  64 -המגרש בו מבוקשת הבניה נמצא באזור שבו רעש סביבתי הגדול מ . 4
באתר עיריית תל אביב ולכן יש לבצע את מעטפת הבניין כך שרמת   GIS -עוצמת רעש תחבורה ביום" שבמערכת ה

 דציבל. 40ך דירת מגורים עם חלונות סגורים תהיה הרעש בתו
 

 תנאים להתחלת עבודות
 03- 5611492יש להזמין את משה ממון לפני תחילת עבודות . טל:  . 1
אין להתחיל בניה באתר אלא לאחר שיוגש למחלקת פיקוח על הבניה טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב, חתום  . 2

חראי לביקורת, מתכנן השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. את הטופס ניתן על ידי הא
 להוריד מאתר האינטרנט העירוני.

 
 תנאים לאיכלוס

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 1
 פרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למ

 
 תנאים לתעודת גמר

, בלשכת רישום המקרקעין בהתאם לנדרש בתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 1
המרפסות הפתוחות לא לעניין:א.שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין ב. 2011 -תשע''ב 

 תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ''מ שנתנו בהתאם לחוו''ד משה ממון בתחילת העבודות . 2
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 3
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 30ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם מסחר  3, בבניין קיים למגורים בן 38אשר את הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספות בניה מכח תמ"א ל .3

 11קומות ובניה חלקית על הגג, סה"כ  5יח"ד, סה"כ הבניין לאחר השינויים בן  7בקומת הקרקע, כולל תוספת 
 : 38יח"ד. על בסיס הפרסומים הבאים למתן תמריצים מכוח תמ"א 

 38קומות מעבר למותר עבור מימוש תמריצי תמ"א  2תוספת  -
 38יח"ד בכל קומה( מכח תמ"א  2יח"ד חדשות )  4תוספת      -
 מ"ר ליח"ד 13תוספת שטח עבור הרחבת יח"ד ב    -
         

 כולל ההקלות הבאות:
 ניוד זכויות בין הקומות לצורך תכנון מיטבי -

 
 אים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך.בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנ        
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מקומות החנייה החסרים על פי התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה בהתאם  7מתן פתרון חלופי להסדרת  .4
 להמלצת תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.

 
 תנאים למתן היתר

 ים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.אישור הגורמים הנדרש . 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
 פירוק היציעים בחנויות שנבנו ללא היתר והצגת אישור מחלקת פיקוח לכך . 5
 

 בהיתר תנאים
 פירוק המרפסות בחזית האחורית  יהיה בהתאם למסומן בהיתר בלבד. . 1
 יש לבצע את שלד הבניין אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

במידה ובעל ההיתר מבקש לבצע שינוי באחד או יותר מרכיבי השלד: 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.

ום לכך שהמבנה יהווה לתשומת לב בעל ההיתר ומבצע הבניה: בניית התוספות ללא ביצוע החיזוקים עלולה לגר . 3
 (.38של הוראות תמ"א  2סכנה לציבור, על כל המשתמע מכך )ראה נספח 

דציבל, כפי שניתן לראות בשכבת "מפלסי  64 -המגרש בו מבוקשת הבניה נמצא באזור שבו רעש סביבתי הגדול מ . 4
ת מעטפת הבניין כך שרמת באתר עיריית תל אביב ולכן יש לבצע א  GIS -עוצמת רעש תחבורה ביום" שבמערכת ה

 דציבל. 40הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים תהיה 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 03- 5611492יש להזמין את משה ממון לפני תחילת עבודות . טל:  . 1
צוע פרוייקט מורכב, חתום אין להתחיל בניה באתר אלא לאחר שיוגש למחלקת פיקוח על הבניה טופס אחריות לבי . 2

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

 
 תנאים לאיכלוס

ה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפ . 1
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

 
 תנאים לתעודת גמר

, בלשכת רישום המקרקעין בהתאם לנדרש בתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 1
ירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין ב.המרפסות הפתוחות לא לעניין:א.שטחים משותפים ש 2011 -תשע''ב 

 תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ''מ שנתנו בהתאם לחוו''ד משה ממון בתחילת העבודות . 2
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 3
 

 קשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבהערה: 
 

 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 
 5ק השו

 
 

 7חלקה:    8983 גוש:  22-0237 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 10/02/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0177-005 תיק בניין:
 מ"ר 191 שטח: 201902604 בקשת מידע:

   04/02/2020 תא' מסירת מידע:

 
 י יצחקאור מבקש הבקשה:

 5242531, רמת גן  20שרת משה 
 

 מיליק אורי עורך הבקשה:
 6937108יפו  -, תל אביב  8יערי מאיר 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 , אחר: ממ"דים, חדר עגלות, מתקנים טכניים, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן
 

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

 , 8, כמות יח"ד מבוקשות: 5חניות, כמות קומות מגורים:  2בקומות: קומה מסחרית עבור: 
 

 , על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: מעבי מיזוג אוויר
 

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

 60.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

טרכטינגוט אריה  .1
 יהודה

 סף דודטרכטינגוט יו .2

 טרכטינגוט יעקב אליהו .3

 טרכטינגוט יצחק .4

 כספי רינה .5
 

בעלי הזכות בנכס הקיים 
בקיר משותף עם הבניין 

 הנדון 

  9978500, נוף איילון 346ת.ד. 

 עיקרי ההתנגדויות: 

 עיצוב הגזוזטראות נוגד את ההנחיות המרחביות : .1
ד להנחיות הקובעות כי יש לתכנן את הגזוזטראות במרחק הגזוזטראות מוצעות עד לגבול המגרש הצדדי בניגו -

 או לחילופין הצגת הסכמתם מ' לפחות מגבול המגרש הצדדי 1.5של 
 אינה תואמת את הרקמה האדריכלית באיזור -
 מאורך החזית  2/3אורך המרפסות מעבר ל -

רפסת הסמוך לדירה לטענת המתנגדים המרפסת המתוכננת בקרבה לקיר משותף, תאפשר לעומד בקצה המ .2
 שבבעלותם להסתכל לתוך הדירה ובכך לפגוע בפרטיות ובאיכות החיים בדירה.

 

 התייחסות להתנגדויות: 
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מ' מנכס המתנגדים ותואמת את ההנחיות המרחביות. הן לעניין  0.9המרפסת המתוכננת בבניין הנדון, מרוחקת ב .1
 לית באיזור.המרחק הנדרש והן לעניין אורך המרפסות והרקמה האדריכ

מרפסות וכך נשמר מרחק  2מ' בין  1.5מ' , סה"כ  0.75לפי ההנחיות המרחביות כל גזוזטרא תתוכנן במרחק של  .2
 סביר בין מרפסות סמוכות. 

 
 
 
 

 (ארגש נריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
למגורים, עם מסחר  38קומות והקמת בניין חדש מכוח תמ"א  3 להריסת בניין קיים למסחר בןלאשר את הבקשה  .1

, כולל הפרסומים הבאים מכוח תמ"א יח"ד  8קומות ובנייה על הגג, מעל קומת מרתף, סה"כ  5בקומת הקרקע, בן 
38: 

 38תוספת קומה אחת מעבר למותר עבור מימוש תמריצי תמ"א  -
 38תוספת שטחים מכוח תמריצי תמ"א  -

 38ד מכח תמריצי תמ"א תוספת יח" -
 

 כולל ההקלות הבאות:
 ;לצורך ניצול מיטבי של הזכויות בין הקומות ניוד זכויות -

 קומה מעבר למספר הקומות המותר עבור מימוש זכויות; תוספת -

 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה רגילה עבור תכנון מיטבי; -

 ל הזכויות;פטור מהסדרת מרפסות שירות לצורך ניצול מיטבי ש -

 מהמרווח האחורי המותר עבור שיפור רווחת הדיירים; 40%הבלטת מרפסות עד  -
 

ו' המסמיכה רשות רישוי  2לאשר פטור מלא מהתקנת מקומות החניה הנדרשים לפי התקן וזאת מכוח תקנה  .2
 כלי רכבהינו שטח הסגור לתנועת משמש כמדרחוב ו סמטת השוקלהקטין /לפטור מתקן חניה, היות ורחוב 

 

 לדחות את ההתנגדויות שכן הגזוזטראות המתוכננות תואמות את התקנות וההנחיות המרחביות. .3
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
הסדרת גג עליון כגג כחול /ירוק לפי הנחיות אדריכל העיר הרלוונטיות תוך הצגת אופן המילוי הדרוש בהתאם עד  . 5

 מ' .גובה המעקה התקני יהיה מגובה הגג לאחר המילוי שנוצר. זאת בהתאם למדיניות הוועדה. 0.15סימום מק
 

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

 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.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
ובהתאם להנחיות  5821דרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל ה . 2

 המרחביות לנושא זה
, בלשכת רישום המקרקעין בהתאם לנדרש בתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 3

 לעניין: 2011 -תשע"ב 
 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 

 תוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא ב. המרפסות הפ
 ג. הדירה בקומה העליונה על כל מפלסיה מהווה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול 

 ד. יחידות המסחר שבקומת הקרקע כ"א על כל מפלסיה  מהוות  יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.
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 ( במגרש.4לפחות )" 10ים בגודל עצ 1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 .הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 31ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
למגורים, עם מסחר  38קומות והקמת בניין חדש מכוח תמ"א  3אשר את הבקשה להריסת בניין קיים למסחר בן ל .1

יח"ד , כולל הפרסומים הבאים מכוח תמ"א  8קומות ובנייה על הגג, מעל קומת מרתף, סה"כ  5בקומת הקרקע, בן 
38: 

 38תוספת קומה אחת מעבר למותר עבור מימוש תמריצי תמ"א  -
 38ת שטחים מכוח תמריצי תמ"א תוספ -

 38תוספת יח"ד מכח תמריצי תמ"א  -
 

 כולל ההקלות הבאות:
 ניוד זכויות בין הקומות לצורך ניצול מיטבי של הזכויות; -

 קומה מעבר למספר הקומות המותר עבור מימוש זכויות; תוספת -

 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה רגילה עבור תכנון מיטבי; -

 מהסדרת מרפסות שירות לצורך ניצול מיטבי של הזכויות;פטור  -

 מהמרווח האחורי המותר עבור שיפור רווחת הדיירים; 40%הבלטת מרפסות עד  -

 
ו' המסמיכה רשות רישוי  2לאשר פטור מלא מהתקנת מקומות החניה הנדרשים לפי התקן וזאת מכוח תקנה  .2

 וק משמש כמדרחוב והינו שטח הסגור לתנועת כלי רכבלהקטין /לפטור מתקן חניה, היות ורחוב סמטת הש

 
 לדחות את ההתנגדויות שכן הגזוזטראות המתוכננות תואמות את התקנות וההנחיות המרחביות. .3
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
ר הרלוונטיות תוך הצגת אופן המילוי הדרוש בהתאם עד הסדרת גג עליון כגג כחול /ירוק לפי הנחיות אדריכל העי . 5

 מ' .גובה המעקה התקני יהיה מגובה הגג לאחר המילוי שנוצר. זאת בהתאם למדיניות הוועדה. 0.15מקסימום 
 

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

 

 נאים להתחלת עבודותת
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, 

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

 נאים לתעודת גמרת
 מיגוןאישור פיקוד העורף לפתרון ה . 1
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה
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, בלשכת רישום המקרקעין בהתאם לנדרש בתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 3
 לעניין: 2011 -תשע"ב 

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

 ג. הדירה בקומה העליונה על כל מפלסיה מהווה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול 
 ד. יחידות המסחר שבקומת הקרקע כ"א על כל מפלסיה  מהוות  יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת   .4
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 .דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה טיוטת חוותהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 37"א הגר

 
 

 17חלקה:    6977 גוש:  22-0077 בקשה מספר: 
 נוה שאנן שכונה: 13/01/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0384-037 תיק בניין:
 מ"ר 544 שטח: 201901446 בקשת מידע:

   23/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 סממה מרק מבקש הבקשה:

 6510109יפו  -, תל אביב  22החרמון 
 

 פרלמוטר אנה עורך הבקשה:
 6912224יפו  -, תל אביב  24בית צורי אליהו 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , תוספת אחרת: בניית מסתור למתקנים טכניים לכל קומה .8, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
 

 חדר מדרגות .הוספת מעלית בחלל 
 

 הוספת מרפסות שמש לכל דירות המגורים .
 

  38לפי ת.מ.א.  65%הוספת קומת גג בשיעור 
 

  38קומות לפי ת.מ.א.  2הוספת 
 

 הוספת ממדים לכל דירה קיימת .
 

 ביטול בניית מקלט במרתף )לא בנוי( כלפי היתר קודם .
 

 קומות נגד רעידות אדמה .,  4חיזוק מבנה קיים בן 
 
 
 
 

 (ערן אברמוביץעדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 

קומות למגורים, מעל מרתף, עם סך  4בניין קיים בן  עבור 38תוספת בניה מכוח תמ"א לאשר את הבקשה ל .1
לשם השלמת חיזוק הבניין הקיים ותכנון אפקטיבי של הדירות עם יחידות דיור ומסחר בחזית לרחוב  19הכול 

 ממ"דים.    
 
 :38לאשר את הפרסומים הבאים מכוח תמ"א  .2

ותוספת של יחידות  38חלקית מכוח תמ"א קומות וקומת גג  2חיזוק בניין קיים נגד רעידות אדמה ותוספת  .א
 .38דיור במגרש כחלק ממימוש תמריצי תמ"א 

מ' מגבול  2.0בניית מרחבים מוגנים דירתיים )ממ"ד( עד חריגה מקווי הבניין הצדדיים המותרים עבור  .ב
 המגרש עבור חיזוק המבנה.

 מטרים מקו הבניין הקדמי המותר עבור חיזוק המבנה. 0.3חריגה עד  .ג
שניתן בשנת  15-1411שימוש חורג לצמיתות ממלאכה ותעסוקה למגורים בהתאם למאושר בהיתר מספר  .ד

2015. 
 לאשר את ההקלות הבאות: .3

 מהמרווח עבור שיפור רווחת הדיירים. 40%הבלטת מרפסות זיזיות מעבר לקו בניין האחורי המותר עד  .א
        

התקן  מקומות חניה החסרים למילוי דרישת 11.6תרון חלופי להסדר פבהמשך לחוות דעת מכון הרישוי לאשר  .4
אשר בו מתוכננים  15באזור חניה מס' נמצא הנכס מאחר ו 38תמ"א על ידי השתתפות בקרן חניה מכוח 

 . חניונים ציבוריים
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 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים על פי דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402צגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג ה . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנייה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .       אשור רשות הכבאות5

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

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
פה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אש . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
מתן התחייבות לרישום : חדר המדרגות, הגג העליון , המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, כרכוש משותף  . 1

וחות הקומות, הגשת מפרט נוסף שבו השטחים המשותפים יצבעו בצבע רקע לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנ
 שונה.

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 
 
 

 32ההחלטה : החלטה מספר 
 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות למגורים, מעל מרתף, עם סך הכול  4עבור בניין קיים בן  38תוספת בניה מכוח תמ"א הבקשה ל לאשר את .5

 יחידות דיור ומסחר בחזית לרחוב לשם השלמת חיזוק הבניין הקיים ותכנון אפקטיבי של הדירות עם ממ"דים.     19
 
 :38לאשר את הפרסומים הבאים מכוח תמ"א  .6

ותוספת של יחידות  38קומות וקומת גג חלקית מכוח תמ"א  2רעידות אדמה ותוספת חיזוק בניין קיים נגד  .ה
 .38דיור במגרש כחלק ממימוש תמריצי תמ"א 

מ' מגבול  2.0בניית מרחבים מוגנים דירתיים )ממ"ד( עד חריגה מקווי הבניין הצדדיים המותרים עבור  .ו
 המגרש עבור חיזוק המבנה.

 בניין הקדמי המותר עבור חיזוק המבנה.מטרים מקו ה 0.3חריגה עד  .ז
שניתן בשנת  15-1411שימוש חורג לצמיתות ממלאכה ותעסוקה למגורים בהתאם למאושר בהיתר מספר  .ח

2015. 
 לאשר את ההקלות הבאות: .7

 מהמרווח עבור שיפור רווחת הדיירים. 40%הבלטת מרפסות זיזיות מעבר לקו בניין האחורי המותר עד  .ב
        

מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן על  11.6פתרון חלופי להסדר בהמשך לחוות דעת מכון הרישוי לאשר  .8
אשר בו מתוכננים חניונים  15מאחר והנכס נמצא באזור חניה מס'  38ידי השתתפות בקרן חניה מכוח תמ"א 

 ציבוריים. 
 

 תנאים למתן היתר
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 אישור הגורמים הנדרשים על פי דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנייה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .       אשור רשות הכבאות5
 

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

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 רש.( במג4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
הגישה אליהם, כרכוש משותף לכל דיירי  מתן התחייבות לרישום : חדר המדרגות, הגג העליון , המתקנים הטכניים ודרכי

 הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות, הגשת מפרט נוסף שבו השטחים המשותפים יצבעו בצבע רקע שונה.
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 2הושע  5ון נחש

 
 

 206חלקה:    6962 גוש:  22-0664 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 01/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0027-287 תיק בניין:
 מ"ר 1371 שטח: 202001625 בקשת מידע:

   21/10/2020 תא' מסירת מידע:

 
 חברת מדא בע"מ מבקש הבקשה:

 4952801, פתח תקווה  7מוטה גור 
 

 נבון גבריאל עורך הבקשה:
 6311504יפו  -, תל אביב  205דיזנגוף 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 שינוי במקום חניות בקומת קרקע ומרתף. .1תוספת אחרת: 
 
 מ"ר בתוך חלל קולונדה קיימת. 30.16 תוספת חדר גנרטור בשטח .2
 
 שיחזור מדרגות חירום הקיימות המסומנות להריסה בהיתר בניה הקודם. .3
 
 שינוי בפיתוח שטח. .4
 
 .9שינויים פנימיים בקומות: מרתף, קרקע, גלריה, קומה  .5
 
 מ"ר. 100 -טרקלין אורחים בשטח כ –הפיכת שטח שירות )חדר מכונות מעליות( לשטח עיקרי  .6
 
 הגבהת רצפת הגג ע"י בניית דק עץ ובניית פרגולה מעליה.  .7
 
 , 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: הפיכת שטח שירות )חדר מכונות 
ש חורג: , תקופת שימו10מעליות(, שימוש מבוקש: לשטח עיקרי )טרקלין אורחים(, שימוש חורג בקומה מספר: 

 , למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 456.79לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 
 

 והתקבלו התנגדויות 24/06/2021תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התייחסות לנוסח פרסום שבוצע:
 

  קיימות בלתי מנוצלות בין הקומות מבלי שזה יהווה שימוש חורג.ייד זכויות ניתן לנ .1
 ראה חוות דעת משפטית, רצ"ב. .2
 הקלה לא רלוונטית שכן, תב"ע לא מחלקת את הזכויות לפי קומות אלא מפנה לסל זכויות. .3

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 , 10רחוב נחשון  . הוכמן אדם1
 6350684 יפו -תל אביב 

-טרקלין במהותו נוצר לקיים אירוע טרקלין זהו לובי סגור ואטום אבל 
המלון מבקש ליצור נישה  על הגג שלבטח מיועדת לקיים אירועים ואשר 

 בטוח  תלווה במוסיקה .
מתוך ניסיון מר איתם  הם מקיימים על גג המלון בימי חמישי קריוקי 

 שמחריש אוזניים שזוהי הפרעת חוק הרע
 מתקן שנועד לאירוח צריך להיות מקורה וסגור לפי חוק הרעש .כל 

לא יתכן לאפשר להם ליצור גג אירועים  שייתן לגיטימציה לקיים אירועים 
 ולהתקנת מגברי מוסיקה .
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 נימוקים כתובת שם

לכן כל תוספת שהם מבקשים להקצות לאירוח ואירוע  לפי חוק הרעש 
 ונות אטומים מחייבת קונסטרוקציה מבודדת וסגורה כמו לובי סגור עם חל

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 כיום שטח הגג פתוח ומשמש לאירועי קריוקי הגורם לרעש והפרעות לסביבה. .1
 שימוש בגג יאפשר קיום אירועים תוך התקנת ציוד הגברה למוזיקה . .2
 
 

 התייחסות להתנגדויות: 
יחד עם זאת, נוסף תנאי בהיתר  שמש. מנוחה ומרפסתור הפעלת אירועים אלא חדר קריאה, התוספת המבוקשת אינה עב

  על פיו אין לערוך אירועים בגג הכוללים מערכת הגברה. 
 
 
 
 
 

 (גל שמעוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

רבית )רחוב הושע( והקמת גרם מדרגות חיצוני לאשר את הבקשה להריסת גרם מדרגות קיים בחזית המע א. 
 +(5.92ממפלס חניה עליונה ועד מפלס  המרפסת )

 
גרמי מדרגות, הפיכת המקלט לשימוש דו תכליתי, ביטול מקום חניה,  2בקומת מרתף: שינוים פנימיים, ביטול  -

 מתקנים מכפילי חניה והוספת מדרגות מילוט לקומת קרקע. 3הוספת 
 שינוים פנימיים לרבות ביטול מדרגות פנימיות, שינויים במיקום מקומות חניה.בקומת קרקע:  -
 בקומת גלריה: שינוים פנימיים הכוללים הרחבת טרקלין, הרחבת אולם כנסים וביטול מדרגות פנימיות. -
 : שינויים פנימיים, ביטול סוויטה, הקמת חדר ישיבות ויציאה למדרגות חירום.1בקומה  -
 נוים פנימיים בסוויטה דרום מערבית.: שי9בקומה  -
 בקומת גג: הפיכת שטח טכני לטרקלין מלון ומטבחון מוגבהים, לרבות גישה מגרעין המבנה. -

מעלון חיצוני ומדרגות גישה ממפלס  התקנתהקמת מרפסת שמש מוגבהת ומקורה בפרגולה עם מעקה זכוכית כולל 
 הגג וחיבור לטרקלין המוצע.

 
 כולל ההקלות הבאות:

 ר.מ" 100-כשל פיכת שטח שירות )חדר מכונות מעליות( לשטח עיקרי )טרקלין אורחים( בשטח ה .1

 הקלה לבניית מדרגות חירום מחוץ לקו בניין )מצב קיים( .2
 

 
 
 
 

 מנוחה ומרפסת ב.         לדחות את ההתנגדויות שכן התוספת המבוקשת אינה עבור הפעלת אירועים אלא חדר קריאה, 
 שמש. יחד עם זאת, נוסף תנאי בהיתר על פיו אין לערוך אירועים בגג הכוללים מערכת הגברה.               

 
 תנאים למתן היתר

אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1
 דרש לפי דיןהבריאות( אם נ

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
 רישוי מקוון חוות דעת אקוסטית סביבתית.( במערכת 5330יש לטעון למגירת "מסמכי אקוסטיקה" ) . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 אין לערוך אירועים בשטח גג המלון הכוללים הפעלת מערכת הגברה. . 2
 

 הבקשהולמבקש הועדה נשלחה לעורך  טיוטת חוות דעת מהנדסהערה: 
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 : תיאור הדיון
 

ולבנות מדרגות בתוך קווי בניין ובאו לכיבוי אש לצורך הפעלה, באיזשהו שלב החליטו להרוס אותן  פרידה פיירשטיין:
 תקנות כיבוי אש והם צריכים להחזיר את המדרגות שנועדו להריסה.

 חוות דעת לאשר.  אופירה יוחנן וולק:
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 ( והקמת גרם מדרגות חיצוני ממפלסת הבקשה להריסת גרם מדרגות קיים בחזית המערבית )רחוב הושעלאשר א א. 

 .+(5.92יה עליונה ועד מפלס  המרפסת )יחנ 
גרמי מדרגות, הפיכת המקלט לשימוש דו תכליתי, ביטול מקום  2בקומת מרתף: שינוים פנימיים, ביטול  - 

 וספת מדרגות מילוט לקומת קרקע.מתקנים מכפילי חניה וה 3יה, הוספת יחנ
 ה.יבקומת קרקע: שינוים פנימיים לרבות ביטול מדרגות פנימיות, שינויים במיקום מקומות חני - 
 בקומת גלריה: שינוים פנימיים הכוללים הרחבת טרקלין, הרחבת אולם כנסים וביטול מדרגות פנימיות. - 
 ת חדר ישיבות ויציאה למדרגות חירום.: שינויים פנימיים, ביטול סוויטה, הקמ1בקומה  - 
 : שינוים פנימיים בסוויטה דרום מערבית.9בקומה  - 
 בקומת גג: הפיכת שטח טכני לטרקלין מלון ומטבחון מוגבהים, לרבות גישה מגרעין המבנה. - 

 
 שה מעלון חיצוני ומדרגות גי התקנתהקמת מרפסת שמש מוגבהת ומקורה בפרגולה עם מעקה זכוכית כולל  ב.

 ממפלס הגג וחיבור לטרקלין המוצע. 
 

 כולל ההקלות הבאות: 
 מ"ר. 100-הפיכת שטח שירות )חדר מכונות מעליות( לשטח עיקרי )טרקלין אורחים( בשטח של כ .1 
 הקלה לבניית מדרגות חירום מחוץ לקו בניין )מצב קיים(. .2 

 
לת אירועים אלא חדר קריאה, מנוחה לדחות את ההתנגדויות שכן התוספת המבוקשת אינה עבור הפע ג.

 ומרפסת שמש. יחד עם זאת, נוסף תנאי בהיתר על פיו אין לערוך אירועים בגג הכוללים מערכת הגברה.
 

  
 תנאים למתן היתר

רד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, מש . 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
 ( במערכת רישוי מקוון חוות דעת אקוסטית סביבתית.5330" )יש לטעון למגירת "מסמכי אקוסטיקה . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 אין לערוך אירועים בשטח גג המלון הכוללים הפעלת מערכת הגברה. . 2
 

 וטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיהערה: 
 

 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 98ח ישראל רוק

 
 

 32חלקה:    6645 גוש:  22-0957 בקשה מספר: 
 פארק הירקון שכונה: 15/06/2022 תאריך בקשה:

 ציבורי/פיתוח עירוני/שצ"פ/מדרכות/כבישים/גשרים סיווג: א2051-098 תיק בניין:
 מ"ר 15145 שטח: 202101073 בקשת מידע:

   13/07/2021 תא' מסירת מידע:

 
 יפו -מוסדות חינוך ותרבות תל אביב מבקש הבקשה:

 6789115יפו  -א, תל אביב 55אלון יגאל 
 

 לוטן  אדריכלים רמי עורך הבקשה:
 6233808יפו  -, תל אביב  16ויסוצקי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 919קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, שטח התוספת )מ"ר(: 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

 (גל שמעוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ל על בסיס קונסטרוקציית מתכת, בכפוף לכל דין, הצללת אמפיתיאטרון וואהל ע" סוכך מתקפלאשר את הבקשה ל
 :תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 הצגת אישור וועדה מחוזית לקירוי המבוקש. . 1
מים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם אישור הגור . 2

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

 נערכו שינויים מרחביים
 

 תנאים בהיתר
 "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך . 1
 ₪. 1152תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
 וע בפועל.צבעי האריג לפני ביצ\קבלת אישור אדריכל העיר לצבע . 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
בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול  . 1

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

 ההיתר הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין או בשטח הפארק. . 1
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 ה להצללה של האמפיתיאטרון לפי המלצת הצוות המקצועי.אם אין הערות, אנחנו מאשרים את הבקש ליאור שפירא:
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קשה להצללת אמפיתיאטרון וואהל ע" סוכך מתקפל על בסיס קונסטרוקציית מתכת, בכפוף לכל דין, לאשר את הב

 :תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
 הצגת אישור וועדה מחוזית לקירוי המבוקש. . 1
להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד  . 2

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

 נערכו שינויים מרחביים
 

 תנאים בהיתר
 ת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעוד . 1
 ₪. 1152תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
 צבעי האריג לפני ביצוע בפועל.\קבלת אישור אדריכל העיר לצבע . 1
 קה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העת     .  2

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

 תנאים לתעודת גמר
שימור אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות 

 אין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ו
  

 הערות
 ההיתר הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין או בשטח הפארק.

 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 


