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 פרוטוקול

ועדת משנה לתכנון 
 ובניה

 09:00שעה:  03/08/2022תאריך:  2-22-0014ישיבה: 
 יפו –תל אביב  69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:45הישיבה נפתחה בשעה: 

עו"ד ליאור שפירא, זבולון אלחנן, אופירה  -מ"מ יו"ר הוועדה המקומית בנוכחות החברים: 
 יוחנן וולק, חן אריאלי.

 
 מרחוק חיבורבאמצעות גם הדיון התקיים 

 

 20/07/2022מתאריך  2-22-0013מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

שימוש חורג/שימוש חורג  היימן אורן א53דבורה הנביאה  א0870-053 22-0478 1
למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי 

 או בניין עם ערוב שימושים

1 

 7 תוספות בניה/בריכת שחיה זוהר אור 7 שניצר שמואל 2354-007 22-0683 2
 11 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' נתנאל שי 33אבנר  0890-033 22-0910 3
 18 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' וינברג עודד א31אוגרית  0815-031 22-0652 4
בניה חדשה/בניין מגורים לא  קנצפולסקי אמור 7אליהו מפרארה  0837-007 22-0711 5

 מ'( 13ה )עד גבו
26 

 36 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' שבח משה 135קרן קיימת לישראל  1257-135 22-0975 6
 43 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' כהן שאול 88הגולן  0914-088 22-0728 7
שינויים/שינוי ללא תוספת  וימן אבנר 50רדינג  0984-050 22-0510 8

 שטח/חזית
53 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  א.ל.פ. נכסים בע"מ א20טרומפלדור  א0084-020 22-0355 9
 38תמ"א 

58 

תוספות בניה/תוספות בניה  לוי ענת 10מאנה  0330-010 22-0409 10
 שונות )כולל קומת קרקע(

67 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  רואימי חן 7נתן החכם  0293-002 22-0407 11
 38תמ"א 

70 

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  יעז יזמות ובניה 10הלסינקי  0505-010 22-0829 12
38 

79 

בת"א  19הבית ברחוב פייבל  19פייבל  0524-019 22-0854 13
 בע"מ

בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א 
38 

89 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  ת"א בע"מ 5בן יהודה  5בן יהודה  0025-005 22-0827 14
 38תמ"א 

98 

תוספות בניה/תוספות בניה  גולדשטיין גדעון 40נחלת בנימין  0003-040 22-0453 15
 שונות )כולל קומת קרקע(

107 

תוספות בניה/תוספת בניה או  יצחק גילית 8לילינבלום  0007-008 22-0483 16
 קומות )לא בק"ק(

116 

ספות בניה תוספות בניה/תו יעקב פרשלטין 118אחד העם  0011-118 19-1105 17
 שונות )כולל קומת קרקע(

124 

שימוש חורג/שימוש חורג  רובננקו יעקב 87אלנבי  0004-087 22-0369 18
 למגורים

135 

שינויים/פיצול/אחוד/תוספת  בן משה ראובן 11לפין  0372-011 22-0439 19
 יח"ד

138 

בניה  תוספות בניה/תוספות חכם אברהם 10לוחמי גליפולי  0647-010 22-0434 20
 שונות )כולל קומת קרקע(

142 

תוספות בניה/חדר על הגג/עליית  תמם גיל 31סרלין יוסף  0460-130 22-0441 21
( מעל בניין קיים 1גג )לפי ג' או ג'

 בהיתר

147 

תוספות בניה/חדר על הגג/עליית  חגי דוד 31סרלין יוסף  0460-130 22-0442 22
( מעל בניין קיים 1גג )לפי ג' או ג'

 היתרב

151 

תוספות בניה/תוספות בניה  גלוק נתן א12צויפל  0778-023 22-0399 23
 שונות )כולל קומת קרקע(

155 

תוספות בניה/תוספות בניה  ארביב יצחק 7החרמון  0449-007 22-0539 24
 שונות )כולל קומת קרקע(

161 

גרופית הנדסה אזרחית  7פרזון  1029-005 22-0523 25
 ת בע"מועבודות ציבוריו

תוספות בניה/תוספת מעלית 
 חיצונית/פנימית

166 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  חברת נתנאל גרופ בע"מ 133קדם  3060-133 22-0366 26
 מ'( 13גבוה )עד 

169 
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 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

מלונאות אפריקה ישראל  1נמל יפו  3729-001 22-0752 27
 בע"מ

 174 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון
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 פרוטוקול

 09:00שעה:  03/08/2022תאריך:  2-22-0014ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 –ב תל אבי 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו
 

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

 המשנה לתכנון ובניה
 ע"י מ"מ ליאור שפירא.

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

 50לא נכח בבקשה ברדינג 

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

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

  חבר מועצה רועי אלקבץ 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  סגנית ראש העיריה ציפי ברנד פרנק 
  סגנית ראש העיריה מיטל להבי 
    

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

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מחלקת רישוי בניה מנהל 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 אינג' יבגניה פלוטקין 
  עירמזכיר ועדת בניין  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 
 



 1עמ' 
   א0870-053     22-0478      21-00235

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  24/03/2022 תאריך הגשה 22-0478 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

שימוש חורג  שימוש חורג
למסחר/מסעדה/גן 

בניין ילדים פרטי או 
 עם ערוב שימושים

 

 

 צהלה שכונה 40 רחוב שינדלר אוסקר א53 דבורה הנביאה כתובת

 א0870-053 תיק בניין 905/6623 גוש/חלקה

 636 שטח המגרש 1863, 1, ע1תמא/ מס' תב"ע
 

 כתובת שם בעל עניין

 6930205 יפו -, תל אביב 40רחוב שינדלר אוסקר  היימן אורן מבקש

 6930205יפו  -, תל אביב 40רחוב שינדלר אוסקר  היימן אורן בעל זכות בנכס

 6311504יפו  -, תל אביב 205רחוב דיזנגוף  גבריאל נבון עורך ראשי

 5246116, רמת גן 49רחוב ביאליק  אזרוב גריק מתכנן שלד

 (נעמי מוסקוביץמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 , בשטח של סה"כ שלתי הבילדייר התעמלותבקומת המרתף מחדר משחקים ואולם  שנים 5-להיתר לשימוש חורג 
קומות צמודות קרקע מעל  5, בבניין מגורים בן ר המדרגות הכללימשרדים עם כניסה נפרדת דרך חד 2-מ"ר ל 183.50

 יח"ד.  6סה"כ  ,קומת מרתף
 . (6623בגוש  885קה המערבית )חלקה הבניין הנדון בנוי בקיר משותף עם בניין הסמוך הקיים בחל

וא, צמ"ר )יעוץ יבוא וי 112.50י בשטח מ"ר ושנ 71.0אחד בשטח  -י מקצועות חופשיים לבעל המשרדים מוצעים
 והנהלה של עמותה(. גרפיקה ממוחשבת
 וכעת מבוקש לאישור בדיעבד. 20.03.2016מתאריך משרדים במרתף קיים הערה: השימוש ל

 

 מצב קיים:
 קיר משותף עם הבניין המערבי.יח"ד בנוי ב 6קומות מעל מרתף,  5במגרש קיים בניין מגורים בן 

 

 ממצאי תיק בניין:
היתרים 

 רלוונטיים
 מסמך תיאור שנה

 יח"ד. 6קומות מעל קומת מרתף עבור  5בניין חדש למגורים בן  18/02/1997  97-0151
מ"ר עבור  252.52קומת המרתף בשטח של  לפי היתר זה בבניין אושרה

 . אולם התעמלות ודרכי גישהמחסנים דירתיים, חדר משחקים,  6

96-1406 

 

תביעות 
 משפטיות

 שימוש אסור 01/03/2021
 1מספר תביעה:  61-5-2020-0303מספר תיק: 

 הועבר למח' הפלילית

 

 שימוש אסור 01/03/2021 
 1מספר תביעה:  61-5-2020-0302מספר תיק: 

 התקבל במח' הפלילית

 

 

 בעלויות:
 תת חלקות. 6מכיל רשום כבית משותף  הנכס 

מ"ר. בתוך שטח המרתף קיימות מדרגות משותפות ירידה  252.52שטח המרתף לפי היתר המקורי של הבניין הינו 
מ"ר המיועד לחדר משחקים  183.50יתרת השטח של מ"ר בלבד.  5-למרתף ולכל יח"ד מוצמד מחסן דירתי בשטח של כ

  .מלות הינם שטחים משותפיםעואולם הת
שטח מ"ר  80.0מ"ר בקומת הקרקע )דירתו( + 101.40בבעלותו  1ה בחתימת המבקש בעל תת חלקה מס'הבקשה הוגש

 מ"ר. 5.10מחסן בשטח של -חניה ובמרתף  מ"ר עבור  14.50-ו גינהעבור 
 לבקשה צורפו תסריט ותקנון בית המשותף.

מ"ר מבוקש כעת  183.50של בהתאם לתסריט השטחים בקומת המרתף המיועדים לאלם התעמלות וחדר משחקי בשטח 



 2עמ' 
   א0870-053     22-0478      21-00235

 

     A-ו Bשימוש חורג, מסומנים באותיות 
 905/1רשום ש: "בעלי הדירות קובעים, כי לבעל הדירה בחלק משנה  6לפי תקנון בית המשותף שצורף לבקשה  סעיף 

" שבקומת B" ובשטח המסומן "A)המבקש הבקשה( מוקנית זכות השימוש והחזקה הבעלים בשטח המסומן "
 הוא יהא חייב לשאת בכל הוצאות התחזוקה של שטחים אלה לבדו".המרתף ו

 

 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע
 סטייה מוצע מותר 

 1 1 קומות 
 

 

:"  3.ב.10לפי סעיף  שימוש
בבנייני מגורים קיימים 
בהם בנויים המרתפים 

בהיתר שניתן לאחר 
כשטחי  28/11/1985

שרות, תהיה הוועדה 
התיר שימוש רשאית ל

במרתפים אלה 
למשרדים למקצעות 

חופשיים שאינם מטרד 
למגורים בתנאים 

 הבאים:
א. שטח המשרדים 

לבעלי מקצוע חופשי 
ישמש כרכוש משותף 
ותירשם בספר רישום 

המקרקעין הערה 
אזהרה שהבטיח כי 

שטח זה אינו ניתן 
 למכירה לגורם כלשהו.
ב. בבתים בהם המרתף 

אינו בבעלות כלל 
ם יינתן היתר הדיירי

למשרדים לבעלי מקצוע 
חופשי במרתף בתנאי 

הסכמת כל בעלי הדירות 
 בבניין.

ג. שטח המשרד לא יקטן 
מ"ר ולא יעלה על  50-מ

 משטח המרתף". 40%

לפי ההיתר, סה"כ 
שטח המרתף הינו 

 מ"ר  252.52
 

שטח משותף של 
מ"ר שאושר  183.50

בהיתר עבור כל דיירי 
הבית )אולם התעמלות 

 משחקים(  וחדר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שטח שבו מבוקש 
שימוש לחורג עבור 

מ"ר(  183.50משרדים )
משטח  72.6%מהווה 
 המרתף

 

 
 
 
 
 

מ"ר אינו רשום  183.50שטח בו מבוקש שימוש חורג 
בנסח טאבו כהצמדה , לפי כך מדובר כל  רכוש 

 משותף.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משטח  72.6המשרדים המבוקשים מהווים % 
. הגדלת שטח 1ות תב"ע עהמרתף בניגוד להורא

המותרים והנ"ל מבוקשת  40%המשרדים מעבר ל
 כהקלה, שניתן להמליץ.

 
 

גובה 
 המרתף

עבור שימוש עיקרי 
מ'  2.50מינימום 

 בהתאם לתקנות החוק.

לפי היתר, גובה 
מ'  2.46המרתף קיים 

 כולל קורה העליונה .

הנמכת מ' המותרים  . נדרשת   2.50מ' לעומת   2.46
   מרתף. ריצפת ה

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 .משטח המרתף 40% -לה יותר מהקלה לשטח המשרד שעו .1
שימוש חורג מהיתר מחדר משחקים וחדר התעמלות משותף של דיירי הבניין לשימוש של  .2

שנים בשימוש פרטי  5יבוא לתקופה של -משרדים: ניהול של העמותה, עיצוב אתרים, יצוא
 .1לתת חלקה 

 ולא התקבלו התנגדויות. 22/02/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התייחסות לפרסומים:
 ניתן להמליץ להקלה המבוקשת. משטח המרתף. 72.6%מ"ר מהווה  183.50שטח המשרדים  .1
.השטח של חדר משחקים וחדר התעמלות מיועד לשימוש דיירי הבית  .2

 
 19/06/2022מרינה נלקין  - חו"ד מכון רישוי

 



 3עמ' 
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 תנועה וחניה
 הקיים והמבוקש(. מקומות חניה)בהשוות דרישת התקן בין שימוש 3דרישת תקן: 

 מקומות חניה מכיוון שבמגרש אין מקום לתוספת מקומות חניה חדשים. 0מתוכנן: 
 מקומות חניה. 3חסרים: 
 המלצה:

מקומות החסרים למילוי דרישת התקן מכיוון  3השתתפות בקרן חניה עבור  -להעביר לוועדה לאישור פתרון חלופי
נן חניון ציבורי ובהתאם לחוות דעת השרות המשפטי מיום מטר מהבניה המבוקשת לא מתוכ 350שברדיוס של 

ניתן לגבות קרן חניה אפילו שבשלב זה לא מתוכנן חניון ציבורי. ככל שאין חניונים, הכסף ייגבה ויוחזר אם  27.7.2020
 שנים לא הוקם חניון כאמור. 10בתום 

 

 אצירת אשפה
 הוצג פתרון אשפה באמצעות:

 טר כ"א בחדר אשפה הקיים בהיתר,לי 360מכלים ירוקים בנפח  3
 ליטר כ"א בסמוך לחדר אשפה, 360מכלים כתומים בנפח  2
 ליטר. 360מכל כחול בנפח  1

 מאושר. -מ"ר שטח משרדים 182.5-יחידות דיור ו 6פתרון עונה לדרישות עבור 
 המלצה: לאשר את את הבקשה.

 

 גנים ונוף
 דעת בנושא זה. לבקשה זו אין נגיעה לעצים ועל כן לא נדרשת חוות

 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה.

בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' 
 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 

 

 24/01/2022חו"ד מחלקת פיקוח ע"י דור טפר 
 תוכנית תואמת את המצב בשטח.  השימוש קיים

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

 אולם התעמלות לדיירי הבית למשרדים בעלימשחקים ו שימוש חורג כלפי היתר במרתף מחדראת הבקשה ללאשר  .1
שנים  5מ"ר לתקופה של  183.50בשטח של  (יבוא-תה, עיצוב אתרים, יעוץ יצואמקצועות חופשיים )ניהול של העמו

 כולל ההקלה הבאה:  ,(שנים בדיעבד 5)כולל  2017שנים משנת  10או מיום החלטת הועדה המקומית  
לפי  משטח המרתףהמותרים  40%משטח המרתף לעומת  %72שמהווהמ"ר  183.4בשטח של  יםשטח המשרד -

 ;1הוראות תוכנית ע
 

 מקומות חנייה הנדרשים לפי התקן; 3לאשר השתתפות בעלי היתר בתשלום בקרן חנייה עבור  .2
 

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

 תנאים למתן היתר
 ('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר . 1
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 2

 הבריאות( אם נדרש לפי דין
ך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כ . 3

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
מ' בהתאם לתקנות החוק, באישור מחלקת פיקוח על  2.50והנכמת גריצפת המרתף בקטע משרדים  עד לגובה   . 6

 הבניה על כך.
 אישור רשות הכבאות . 7
 

 תנאים בהיתר
בספר מקרקעין ישראל , ששטח המשרדים לבעלי מקצוע חופשי במרתף ישמש  27רישום הערה אזהרה בתקנה  . 1

 (.1א' בתב''ע ע 3ב' 10כרכוש משותף והשטח הנ"ל אינו ניתן למכירה לגורם כלשהו )בתאם לסעיף 
 

 התחייבויות להוצאת היתר
ת התחייבות  ע"י בעל ההיתר ,ששטח המשרדים לבעלי מקצוע חופשי במרתף ישמש כרכוש משותף ותירשם הגש . 1

 3ב' 10בספר רישום המקרקעין הערה אזהרה שהבטיח כי שטח זה אינו ניתן למכירה לגורם כלשהו )בתאם לסעיף 
 (.1א' בתב''ע ע
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 קשההבולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 תיאור הביקור:
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

משרדים, בית משותף. המשרדים  2-ר משחקים, אולם התעמלות למדובר בשימוש חורג ממרתף לחד אלנה דוידזון:
שנים  5, 2016משנת  10שנים מיום החלטת הוועדה או לתת  5ועכשיו אנחנו במחלוקת האם לתת  2016-קיימים מ

 בדיעבד.
 זה לדיירי הבית? ליאור שפירא:
האולמות הם  2-חקים ואולם ספורט. בהיה שימוש משותף לכל דיירי הבית, זה לפי היתר עבור חדר מש אלנה דוידזון:

 מ"ר סך הכל. 183מבקשים משרדים לשימוש מקצוע חופשי. 
 ליאור שפירא: זה לא קוטג'?

 קומות. 5יחידות דיור,  6: זה בניין משותף אלנה דוידזון
 : אז כל הדיירים מבקשים?ליאור שפירא
את היעוץ המשפטי האם נדרשת הסכמה של כל  לא כל הדיירים, אין הסכמה של כל הדיירים. שאלנו אלנה דוידזון:

 יש זכות מוקנת לשימוש ותחזוקה. 1הדיירים, אבל הם צירפו תקנות של בית משותף, כתוב שלתת חלקה 
 אני לא מבין איך אני מאשר את זה.ליאור שפירא: 

טובת כל הדיירים, , קומת המרתף נבנתה לפי תוכנית ע. את השטח יכלו לתת ל97הבניין משנת  הראלה אברהם אוזן:
שנים האחרונות. נעשה שימוש שהוא לא בשטח שהוא לא של כל  6-לאורך השנים כנראה בהסכמה של רוב הדיירים מה

אפשרה במרתפים שנבנו לפי תוכנית ע'  2003-מ 1הדיירים, הם עשו בזה שימוש של משרדים, שזה אפשרי. תוכנית ע
ע' השטח הזה היה צריך להיות של כל -אחד התנאים מכיוון שבלעשות שימוש עבור משרד בהתקיים מספר תנאים, 

הדיירים, ההסכמה היא של כל הדיירים. בסוגיה הזאת ניתנה חוות דעת משפטית שאומרת שהגם שלא כל הדיירים נתנו 
את ההסכמה לבקשה ולא הוגשו התנגדויות, מאחר שבתקנון הבית המשותף יש אמירה שאמור לשימוש  עבור אותו 

 זה עונה על ההסכמה.משרד, 
 לא כתוב שימוש עבור. אלנה דוידזון:

שהשטח היה צריך להירשם  1977מה שקרה פה, קרה בעוד מקרים. בשונה מהיתר הבנייה משנת   הראלה אברהם אוזן:
כרכוש משותף, הוא לא נרשם כרכוש משותף. הם לא רשמו אותו כרכוש משותף. הם לקחו שטח והם עקפו את 

 ההיתרים.
 השטח בו מבוקש שימוש חורג. ה יוחנן וולק:אופיר

זה הוספת שטח, מדובר כאן בסטייה ניכרת. מצד אחד הם השאירו כאילו של  40%-ההקלה של ה הראלה אברהם אוזן:
זה הוספת שטח, מדובר  40%כולם, מצד שני הם רשמו הערה שרק אחד יכול להשתמש בו. מפריע לי כאן ההקלה של 

 בסטייה ניכרת.
 לא כתוב שזה סטייה ניכרת. 1בע ידזון:אלנה דו

 את מוסיפה שטח עיקרי, זה שטח. 40%-ברגע שמגדילים יותר מ 1ע הראלה אברהם אוזן:
 אחד מכל בעלי הזכויות שיכול לעשות שימוש. לשוב ולדון. ליאור שפירא:

ש הערה לכל אחד ואחד מה שאומר ליאור הוא מניח שההערה שנרשמה בתקנון לגבי ההיתר הזה, י הראלה אברהם אוזן:
 מבעלי הזכויות. בואו נוציא את הבקשה.

אפשרויות: אפשרות אחת זה שנשאר בבעלות משותפת, ואפשרות שנייה, בבעלות פרטית  2יש לה  1ע הלל הלמן:
 בשימוש של כל הדיירים.

במקרים כאלו הוא  המרתף נבנה על פי ע', הם רשמו והצמידו אותו לאחד הבעלים, הפתרון שהיה הראלה אברהם אוזן:
 לפרסם ,  הקלה גם על הדרישה בהסכמה.

 ואין התנגדויות. כנראה שזה בהסכמה של כולם.  2016-זה קיים מ מלי פולישוק:
 אנחנו לא עוסקים בניחושים, אני לא מקבל את הטענה שזה רכוש משותף. ליאור שפירא:
 זה רשום כרכוש משותף. מלי פולישוק:
 כול להיות מוצמד.אז זה לא י ליאור שפירא:
 זה לא מוצמד, נתנו להם רכוש. מלי פולישוק:

, אחרת 40%-. הדרך היחידה לאשר, זה רק את ה70%צריך לפנות לעורך הבקשה ולומר לו שאי אפשר לאשר  הלל הלמן:
 מביאים את זה לסירוב.

 בהתחלה היתה המלצה לא לאשר, כי דרשתי הסכמה של כולם. אלנה דוידזון:
 אני לא מצליח להבין את הפתרון שאמרתם. סיימתי את הפעילות בבקשה זאת. ליאור שפירא:

 אתה רוצה לסרב בגלל שמדובר בסטייה ניכרת?הלל הלמן: 
 אני לא רואה אופציה אחרת, או שיגיש בקשה חדשה. ליאור שפירא:
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להמליץ, האם זה מבוקשת כהקלה שניתן  40%-יכול להיות מצב, אם בהמלצה בטבלה כתוב שמעבר ל מלי פולישוק:
 נאמר לו והוא הגיש את זה ככה?

המשמעות של הקלה כזאת זה הוספת שטח עיקרי ואין לנו סמכות להוסיף שטח עיקרי בהקלה  הראלה אברהם אוזן:
 לתוכנית שאושרה אחרי שנה מסוימת אי אפשר להוסיף שטח עיקרי.

 אנחנו לא מאשרים את הבקשה, סטייה ניכרת.ליאור שפירא: 
 אם מסרבים לבקשה, צריך לנסח זאת בצורה נכונה.ן: הלל הלמ

 א' פעם אחת סטייה ניכרת, ב' זה רכוש משותף ואני לא רואה שיש הסכמה. ליאור שפירא:
הייתי מציע שההחלטה תהיה לסרב לבקשה לאור זאת שהתברר במהלך הדיון כי ההקלה המבוקשת לא  הלל הלמן:

ור זאת שהמשרדים קיימים והם מבקשים אישור בדיעבד, לא ניתן לאשר ניתנת לאישור ומהווה סטייה ניכרת. גם לא
 את הבקשה.

 אני חושב שזה רכוש משותף ואין הסכמה של כולם, הימנעות מבחינתי זה לא הסכמה. ליאור שפירא:
א נושא ההסכמה נבדק על ידי הייעוץ המשפטי לכן אני מעדיפה שזה לא ייכנס להחלטה, שזה יבו הראלה אברהם אוזן:

אנחנו נערוך בדיקה לאור מה שנאמר פה,  40%-לידי ביטוי בפרוטוקול. אם הוא יגיש בקשה מתוקנת ויתאים את עצמו ל
דורשת הסכמה של כולם.  1זאת אומרת נבדוק האם לכולם יש הערה כזאת כן או לא. אני מסכימה איתך שתוכנית ע

 ת המשותף , אפשר לראות בזה הסכמה של כולם.בחוות הדעת המשפטית שניתנה פה נוכח הוראות התקנון של הבי
יש כאן שתי תיאוריות שלא חיות יחד עם השנייה. התאוריה הראשונה שזה מוצמד לדירה ויש לו אישור  ליאור שפירא:

אז לא נדרשת הסכמה ולכן הטענה  –שימוש לפי הסעיף הזה וזה מופיע רק לו, אם זאת היתה ההנחה של גורמי המקצוע 
 נעות מלהגיב זה סוג של הסכמה, מעולם לא פרסמנו ולא קיבלנו. השנייה שהימ

אני מסכימה איתך שבמקרה הזה הסיבה לנושא של ההסכמה היא חוות הדעת המשפטית  הראלה אברהם אוזן:
שאומרת שמקריאת התקנון עולה שכנראה זה רק שלו ולכן יש פה הסכמה ולא הימנעות. אני מסכימה איתך שההימנעות 

 ית במקרה הזה. ככל שלא היתה הוראה כזאת, הוא היה חייב לפרסם הקלה.לא רלוונט
 למה אנחנו שמים את עצמנו בתור המחליטים אם זה מוצמד, ולא שזה תקנון? ליאור שפירא:

 כי זה מה שכתוב בתב"ע.  הראלה אברהם אוזן:
 למה שלא יפרסם? ליאור שפירא:

 על מה הוא יפרסם?הראלה אברהם אוזן: 
 יפרסם לשכנים בבניין.רא: ליאור שפי

אתה בעל נכס, אתה קנית את הנכס, אתה יוצא מנקודת הנחה שכולם,  –תחשוב על עצמך עכשיו  הראלה אברהם אוזן:
זה בא לידי ביטוי בתקנון, נותנים לך את הסכמתם לשימוש בנכס הזה כי הוא רק שלך, כתבו את זה ככה ולא כתבו את 

 זה אחרת, למה שיפרסם הקלה?
 למה, כי יכול להיות שיש למישהו דעה אחרת ואת מכריעה בעניין שהוא קנייני.ור שפירא: ליא

אתה צודק, אני עושה את זה איפה שאני קוראת את התקנון ואני חושבת שזה נכון. חלק מהעבודה  הראלה אברהם אוזן:
 שלנו לקרוא תקנון ולהוציא ממנו מידע.

הדבר הזה הוא רצוי, שינוי שטחים כאלה מקצועי ומבחינה תכנונית, הצוות המבחינת מבקש לציין כי הלל הלמן: 
 למשרדים, זה ניצול טוב ורצוי של השטחים, אנחנו נמליץ על הקלה כזאת. 

ניחא. אבל כאן  -אם זה היה דייר אחד וזה היה המרתף שלו והוא רוצה לעשות זאת למקצוע חופשי  ליאור שפירא:
ן הזה חשבנו שזה ישרת את כל הדיירים בבניין, תתאר לך שכל בניין רב קומות או מדובר, פעם שנתנו את ההיתר לבניי

עם כמה דיירים, יחליט עכשיו שאת השטחים המשותפים הוא ישכיר אותם החוצה, אתה בעד הדבר הזה, שיעשו מקצוע 
 חופשי, זה בדיוק מה שאני לא הייתי רוצה שיקרה.

מרתפים מסוימים, האפשרות לעשות שימוש  במשרד במרתפים הוא  ההוראה הזאת חלה רק על הראלה אברהם אוזן:
 רלוונטי רק למרתפים שנבנו לפי תוכנית ע' או לפני תוכנית ע .

 לא מאפשרת רק ע'. 1הבעייה שע רועי אלקבץ:
 נדרשת לעשות תוכנית חדשה. -כל הדיון הזה  מלי פולישוק:
 ואני רוצה לראות הסכמה. ליאור שפירא:
 זאת אומרת שרק בחלל אחד יהיה לו משרד. לשוב ולדון? אלנה דוידזון:

 לא, דחינו את הבקשה.ליאור שפירא: 
 

 במהלך הדיון של בקשה להיתר ברחוב לפין:
 

אם עסקינן בדברים קשים, בניגוד להחלטה הקודמת שלנו לעניין דבורה הנביאה, אנחנו מתקנים את  ליאור שפירא:
פטית, אנחנו רוצים בכל זאת להוציא את הנושא לבדיקה, מוציאים לבדיקה ההחלטה, בעקבות פנייה של המחלקה המש

 ולא מסרבים לבקשה.
 אז הבקשה לשוב ולדון? הלל הלמן:

 לשוב ולדון.  ליאור שפירא:
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ולדון לבקשת המחלקה המשפטית.לשוב 

 



 6עמ' 
   א0870-053     22-0478      21-00235

 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  03/05/2022 תאריך הגשה 22-0683 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

  בריכת שחיה תוספות בניה

 

 צוקי אביב שכונה 16 קדושי השואהרחוב  7 שניצר שמואל כתובת

 2354-007 תיק בניין 475/6632 גוש/חלקה

 4168 שטח המגרש ד1437, 1(, ג6ד)1437תעא/ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6958442יפו  -, תל אביב 13רחוב ברלין אליהו  זוהר אור מבקש

 6986923יפו  -, תל אביב 59 רחוב אשכנזי קלינגר מנחם בעל זכות בנכס

 5252007, רמת גן 7רחוב ז'בוטינסקי  ליה ויקטוריה בע"מ בעל זכות בנכס

 6495601יפו  -, תל אביב 1רחוב צייטלין  ענת מסורי עורך ראשי

 6777016יפו  -, תל אביב 58רחוב הרכבת  משולמי רון מתכנן שלד

 (נעמי מוסקוביץמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

בבניין מגורים  1ה מכח תב"ע גשאושר )בקומה חלקית עליונה שמכילה דירה אחת 7שינויים בדירה קיימת בקומה 
 23-כללי לגישה לגג העליון, מעל קומת עמודים מפולשת ומעל מרתף, לומעליה המשך חדר מדרגות  קומות 7מדורג בן 

 יח"ד, הכוללים : 
 מ"ר צמודה לבריכה, על מרפסת  6-מ"ר וחדר מכונות בשטח של כ 13-הקמת  בריכת שחיה לא מקורה בשטח של כ -
 מ' ממעקה הגג הקיימת וכוללת  1.0-המוצמדת לדירה הנדונה. הבריכה מוצעת במרחק של כ 7ת בקומה הגג הקיימ   
 מ' מסביב הבריכה.  1.10הקמת מעקה בטיחות בגובה    
 מ"ר( על מרפסת הגג; 30.60מ"ר +  19.25מ"ר ) 50 -פרגולות מחומר קל בשטח סה"כ של כ 2הקמת  -
 +( כלפי 22.40מ' ) 0.63-במוגבה מ"ר  12-, אחד מסביב הבריכה בשטח של כמשטחי דק מעץ במרפסת הגג 2 הקמת -
 +( ממפלס 23.50מ' ) 1.10-ב הגבומ"ר מעל חדר המכונות מ 5-המפלס המאושר במרפסת הגג והשני בשטח של כ   
   מרפסת הגג.   

 
 מצב קיים:

לכיוון מזרחי לרח' שניצר שמואל ולכיוון המערבי רחובות. לכיוון צפוני פונה לרח' סמבורסקי דניאל,  3במגרש נמצא בין 
 לרח' קדושי השואה. 

 קומות מעל קומה מפולשת ומעל מרתף. 7בניינים בני  2במגרש קיימים 
 . 2-הבניין שבנדון הינו הבניין הצפוני שבין ה

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

)ובתוקף עד  23.12.17מיום  17-0206ים כלפי היתר מס' שינוי 02/08/2021 21-0632
קומות  7עקב 'קורונה'( שניתן להקמת בניין מגורים בן  23.12.2021

 )כולל קומת קרקע( עם קומת גג חלקית מעל קומת מרתף, הכוללים:
בקומת המרתף: שינויים בקונסטרוקציה ע"י שינוי מיקום וגודל -

לצנרת ואוורור, ופתחי שחרור עשן עמודים נושאים, שינויים בפירים 
 קומת המרתף ובחללים פנימיים, חצר פנימית;

: שינויים פנימיים ובחזיתות, שינויים בקירות 6קומת קרקע עד קומה -
 (, שינויים בפירים לאוורור, צנרת ושחרור עשן;1-6הממ"דים )בקומות 

בכל הקומות: שינויים בכניסה למעליות, שינוי סוג חיפוי אבן -
 לוקתה.וח

20-1669 
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 שינויים בפתוח שטח. -על המגרש -

 19-0295 שינוי שם מתכנן השלד  01/04/2019 19-0276

 18-0298 שינוי שם בעל ההיתר  29/11/2018 18-0236

קומות עם  7ד'( בן 1437לפי תכנית  32הקמת בניין מגורים )בניין מס'   28/12/2017  17-0206
 יח"ד. 23, סה"כ קומת גג חלקית מעל קומת מרתף

( אושרה יח"ד אחת עם 7הערה: לפי היתר זה בקומת הגג )קומה 
 מרפסת גג צמודה , הדירה הנדונה.

16-2003 

 
 בעלויות:

 .בע"מ ת ליה ויקטוריהחברפרטיים כולל בעלות משותפת ע"י בעלים בטאבו כרשום הנכס 
 . ( וע"י מורשה חתימה של החברההמבקשים, ע"י אחד הבעלים )שאינו המבקש הבקשההבקשה חתומה ע"י 

 והתקבלו התנגדויות.לכל הבעלים ב' 36נשלחו הודעות לפי תקנה 
 

 ע"י ענת איבגי 19/1/2022חוות דעת אגף הנכסים 
 בבעלות פרטית. 6632בגוש  475חלקה 

 אין מניעה לאשר את הבקשה

 
 ד' אזור צוקי אביב1437התאמה לתב"ע  

 סטייה מוצע מותר 

תב"ע 
 ד'1437

ד' אינה 1437תב"ע 
קובעת הנחיות לגבי 

הקמת בריכת שחיה על 
 הגג

הקמת בריכת שחיה לא 
 מקורה בשטח של

מ"ר על מרפסת הגג  13
המוצמד לדירה בקומה 

מ'  1-, במרחק של כ7
 ממעקה הגג הקיימת. 

 
מעקה בטיחותי בגובה 

 1.0מ' במרחק של 1.10
 מ' ממעקה הגג הקיים.

 
 מעקה הקיים במרפסת

 שינוי.הגג  ללא 

 הקמת בריכת שחיה מבוקשת כהקלה.   
 

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

 הגג:מרפסת מצללה על 
 שטח המצללה -
 
 ממעקה הגגנסיגות  -
 
 
 דק שליד הבריכה -
 
 
 

   + 
 
   
   + 
 
 
 
   + 

 מ"ר( או 44מ"ר המהווה  176משטח מרפסת הגג ) 1/4מותר  
 מ"ר. 49.85בשטח של מ"ר הגדול שביניהם. מוצעת פרגולה  50 

 
ת בהמשך קיר הבניה הקיימת בדירת הגג, מרחק ומוצע ותהפרגול

 מ' לצד הדרומי 3.50-מ' בצד הצפוני, כ 1.22ממעקה הגג של 
 מערבית.-מ' בחזית קדמית  2.92-ו
 

 דרומית -מ' ממעקה הגג בחזית צדדית  1.25הדק מוצע במרחק של 
 מערבית.-מ' ממעקה בחזית קדמית 1.46-ו

 
ניתן לעורכת הבקשה להשלים את התכנית ולהציג חתכים דרך בריכה ולסמן מפלסים במעקה גג קיים ומעקה  הערה:

גרסה  13/7/2022בטיחותי של הבריכה ומרחק הפרגולה ממעקה הגג. הדיווח לוועדה הינה לפי תכנית המתוקנת מתאריך 
 .3מס' 

 

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 גבריכת שחיה במרפסת ג .1
והתקבלו התנגדויות. 03/04/2022תאריך הודעה אחרונה: 
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 התייחסות לפרסומים:

ד' שאינה כוללת הנחיות להקמת בריכת שחיה, לכן הקמת בריכת שחיה תהיה לשיקול דעת 1437על המגרש חלה תב"ע 
 לחוק.  149הוועדה בהליך של הקלה לפי סעיף 

יכת שחיה בלבד ששוכנעה הוועדה שאין פגיעה באיכות המגורים ולאחר שהתקבל חוות דעת ניתן לאשר בר
קונסטרוקטיבי לעניין העומסים.

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -, תל אביב 7רחוב שניצר שמואל  . סוקולוב אהרון1
6958316 

מהווה עומס רציני ונוסף על  תוספת בריכה
 הגג שאיננו מתוכנן לעומסים אלה.

בריכת מים על הגג מהווה סיכון לפגיעה 
באיטום הגג וסיכון להצפה של כל הבניין 

במקרה של כשל במערכות השאיבה 
 והסינון של הבריכה.

הנושא כולו לא תואם עם הדיירים ולא 
 הובא לידיעתם.

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 גדות הינו על עומס הבריכה, פגיעה באיטום הגג, ואי הסכמת השכנים.עיקר ההתנ
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 )הנדונה( תוכננה לבריכה. 23לבקשה צורף תצהיר ותכנית של מהנדס קונסטרוקציה לפיהם ריצפת הדירה 

חתמו המתנגדים על  18/5/2021כמו כן, צורף מכתב של עו"ד אסף ונקין בשם המבקשים, לפיו "בהסכם קניה מתאריך 
 סעיף שבו נתנו הסכמתם המפורשת והבלתי חוזרת להגשת תכנית שינויים להיתר הבניה או לבקשה להתיר במסגרתה 

תותר הקמת בריכת שחיה פרטית  אשר יוצמדו לשימוש ייחודי של דירות הספציפיות ואף התחייבו לחתום על כל מסמך 
ח בלתי חוזר לב"כ חברת ליה ויקטוריה, החברה אשר מכרה להם את שיידרש לשם כך. המתנגדים חתמו על יפוי כ

 דירתם בבניין, ובו הסכימו את ב"כ החברה הסכמה מפורשת לחתום בשמם על כל מסמך או בקשה."
 

 "י סוקולוב אהרון.עלבנייה המבוקשת הסרת ההתנגדות  ההתקבל 12/7/22בתאריך 

 01/11/2022אהרון מיכאלי חו"ד מחלקת פיקוח ע"י 
 תוכנית תואמת את המצב בשטח טרם החלו לבנות

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

 סת גג עבור דירה הקיימת בקומה העליונהלאשר את הבקשה להקמת בריכת שחיה לא מקורה עם חדר מכונות במרפ
פרגולות מחומר קל על  2 הקמתוהקמת דק עץ ליד הבריכה בניית מעקה בטיחותי וחדר מכונות צמודים לה, (, 7)קומה 

 , כהקלה ל:7ה בקומה רמרפסת הגג הצמודה לדי
 הקמת בריכה שחייה פרטית לא מקורה בבית משותף,-

 :ים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנא
 

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

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

 
 הערות

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 תנאים למתן היתר
גנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד לה . 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
 ים.תשלום אגרות והיטל . 4
 
 

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

 
 הערות

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

 הבקשהולמבקש מהנדס הועדה נשלחה לעורך  טיוטת חוות דעתהערה: 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 את הבקשה להקמת בריכת שחיה לא מקורה עם חדר מכונות במרפסת גג עבור דירה הקיימת בקומה העליונהלאשר 
פרגולות מחומר קל על  2הקמת בניית מעקה בטיחותי וחדר מכונות צמודים לה, הקמת דק עץ ליד הבריכה ו(, 7)קומה 

 , כהקלה ל:7מרפסת הגג הצמודה לדירה בקומה 
 לא מקורה בבית משותף, הקמת בריכה שחייה פרטית-

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

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

 נדרש לפי דין
יים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחב . 2

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

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

 
 ערותה

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

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  08/06/2022 תאריך הגשה 22-0910 מספר בקשה

  בניין דירה/קוטג' בניה חדשה בניה חדשה מסלול

 

 צהלה שכונה   33 אבנר כתובת

 0890-033 תיק בניין 291/6336,  279/6336 גוש/חלקה

 מ"ר 576 שטח המגרש א2550, 2754, 3450, 958, 1, ג1, ע333, תגפ1תמא/ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6918476יפו  -, תל אביב 2 2369רחוב  נתנאל שי מבקש

 6918476יפו  -, תל אביב 2 2369רחוב  נתנאל שי בעל זכות בנכס

 6918476יפו  -, תל אביב 2 2369רחוב  נוימרק טלי הלה בעל זכות בנכס

 7405718, נס ציונה 12רחוב בוקסר אהרון  בן יוסף נורית עורך ראשי

 4366101, רעננה 2רחוב המלאכה  אסייג יגאל מתכנן שלד

 מהות הבקשה: )אדר' אלון טל חנני(
 מהות עבודות בניה

קומה וחדר יציאה בגג, בן  בניין חדש, והקמת ח"ד אחת לרבות מחסן בחצרקיים בן קומה אחת עבור יבניין הריסת 
 מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'(. מעל קומת 

מקומות  2בחצר: בריכת שחייה לא מקורה בחזית אחורית עם חדר מכונות תת קרקעי, מוסך חנייה במרווח קדמי עבור 
 חנייה )עוקבים(, פיתוח שטח וגדרות בגבולות מגרש. 

 
 צב קיים:מ

 .במגרש קיים בניין בן קומה אחת עם גג רעפים, עבור יח"ד אחת המבוקש כעת  להריסה 

 
 ממצאי תיק בניין:

 מספר בקשה תיאור שנה מספר היתר

, אך נמצאו מסמכים לא נמצא היתר מקורי בתיק הבניין  
ם בניין בן קומה אחת וגג שונים המאשרים שעל המגרש קיי

 א ניצול( עבור יחידת דיור אחת.ללרעפים )

 

 
 בעלויות:

לחוק ולא התקבלו  149. נעשה פרסום בהתאם לסעיף והבקשה חתומה ע"י בעל הנכס הרשוםהנכס בבעלות פרטית 
 התנגדויות לבקשה.

 

 סטייה מוצע מותר  

 שטחים עיקריים
(958 ,3450) 

 בבניה בקומה אחת:
 משטח המגרש %20
 

 בבנייה בשתי קומות:
 משטח המגרש 30% עד

 
המרת שטחי עזר 

 2.5%בשיעור של עד 
 (3450לשטח עיקרי )

 
 

=  X 20%מ"ר  576
 מ"ר 115.2

 
30% X 576 = מ"ר 

 מ"ר 8172.
 
 

=  X 2.5%מ"ר  576
 מתוכם  מ"ר 14.4

 
 
 הקרקע:  הקומניה בב

 (30.61%) מ"ר 176.35
 
 
 
 
 
 
 

 
 
מ"ר ,  61.1השווים ל  10.61%  -

( מבוקשים 1.6%מ"ר ) 9.5מתוכם 
על ידי המרת שטחי עזר לשטח 

 51.6ו   3450עיקרי בהתאם לתב"ע 
( מבוקשים כהקלה 8.9%) מ"ר

לניוד שטחים מקומה א לקומת 
הקרקע וניתן להמליץ ) ראה 

 (1התייחסות בהקלות סעיף 
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 סטייה מוצע מותר  

מ"ר מבוקש עבור 4.86  
-מבנה עזר )מחסן(  ו 

מ"ר כהמרת שטח  9.54
 שירות לשטח עיקרי. 

 
 סה"כ : 

מ"ר  9.54+ מ"ר 172.8
 = )34.182 (%31.6) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (30.6%מ"ר ) 176.35סה"כ: 
 בבניה בקומה אחת.

 

 שטחי שרות :
 ממ"ד 

 
 

 (3450) מחסן בחצר 
 

 בליטות

 
 מ"ר + קירות ממ"ד 9
 
 
 2.20, בגובה של מ"ר 5

 מ' ברוטו  2.60מ' נטו ו
 

 ללא הגבלה

 
 ממ"ד ממוקם במרתף.

 מ"ר נטו( 9.54 ) בשטח של 
 

מ'  2.20) בגובה  מ"ר 4.86
 נטו(

 
 מ"ר  5.66

 
 
 
 
  

 

 (333)תגפקווי בניין 
 

קדמי מערבי לרחוב 
 אבנר 

 אחורי מזרחי
 צידי צפוני

 צידי דרומי

 
 

 מטר 5.00
 

 מטר 8.00
 מטר 3.00
 מטר 3.00

 
 

 מטר 5.00
 

 מטר 8.00
 מטר 3.00
 מטר 3.00

 

  יח"ד 1 יח"ד  1 מס' יחידות מותר

קומה אחת+ חדר יציאה  1קומות + בניה לפי ג 2 מס' קומות
 1מכוח ג/

 

התאמה לנספח 
 תנועה/חניה

 שטח:
 מס חניות:
 גובה נטו:

 גובה ברוטו:
 קירוי החנייה:

 
 

 מ"ר  33
 מקומות חנייה 2עד 

 מטר 2.20
 מטר 2.60

 גג שטוח /גג משופע

 
 

 מ"ר 29.80
 מקומות חניה )עוקבים( 2

 מטר 2.20
 מטר 2.71

 שטוח גג

 
  

 
 
 
 ניתן כתנאי טכני.מ'  0.11-
 

 
 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע

 סטייה מוצע מותר 

  1 1 קומות 

 חניה/ מחסנים דירתיים/    שימוש
 אחסנה מסחרית/

משרד לבעל מקצוע חפשי/ 
 חדר משחקים/ ממ"ד

 חלל משחקים
 מחסן 

 חדר רחצה
 חדר כביסה

 ממ"ד
 חדר כושר

 

כסית קומת הקרקע בת תכסית
 20%המותרת כלומר 

 9.54מ"ר +  115.2השווים ל    
עזר =  מ"ר עבור המרת שטחי

 מ"ר 124.74

 
 
 
 
 מ"ר 7.136

 
 
 
 
מ"ר , הנ"ל מבוקש כהקלה   11.96 -

מ"ר  12להגדלת תכסית המרתף ב 
הוספת ממ"ד וניתן להמליץ  על ידי

על הנ"ל ) ראה התייחסות בהקלות 
 (3סעיף 

  מטר 3.15 מטר 4.00 עד גובה
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 סטייה מוצע מותר 

חצרות 
 אנגליים

 
 שטח:

 
 

רוחב החצר 
מעבר לקיר 

 בנוי:

 
 
 

 מ"ר נטו לכל חזית. 10עד 
 
 
 

 מ' נטו 1.50עד 

 
 

 לחזית צידית דרומית:
מ"ר וברוחב  17.38בשטח של  

 מ'. 1.30של 
 

 לחזית צידית צפונית:
מ"ר וברוחב  16.87בשטח של 

 מ' . 2.48של 

 
 
הקלה מ"ר המבוקשים כ 7.38 -

וניתן להמליץ ) ראה התייחסות 
 (4בהקלות סעיף 

 
מ' המבוקשים  0.98מ"ר ו  6.87 -

כהקלה וניתן להמליץ ) ראה 
 (3התייחסות בהקלות סעיף 

מדרגות 
חיצוניות 

 למרתף

לא יותרו מדרגות למרתף 
שלא לצורכי משרד אלה ע"י 

 הקלה בלבד.

ללא מדרגות חיצוניות לירידה 
 למרתף 

 

 
  1על הגג: חדרי יציאה על הגג מכח ג ניתבו זמ בנייה

 סטייה מוצע מותר 

 שטח/ תכסית 
מתכסית קומה  65%

 מתחת 

 
65% X 181.9 = מ"ר 

 מ"ר 118.23

 

 מ"ר  114.7

  

 גובה
 

 ברוטו
 
 

 נטו

 
 
מ' כולל מתקנים על  5

הגג העליון )בניה עם גג 
 שטוח(

 
     מ' 3.00לא יעלה על  

גובה קומה טיפוסית ) 
 מ'( 3.20 מוצעת

 

כולל מתקנים על הגג מ'  5.00
 העליון בניה עם גג שטוח

 
 

 מ' 3.00

 

 נסיגות 
מ' לחזית קדמית  2.00

  אבנרלרחוב 
 

מ' לשאר  1.20
החזיתות ובמקרים 

 מסוימים ללא נסיגה

 

 מ'  2.0

 1.65אחורית  ו  מ' לחזית  1.70
מ' לחזית צידית דרומית וללא 

 נסיגה לחזית צידית צפונית.

 

 

, לחזית צידית צפוניתמ'  1.20 -
הנ"ל מומלץ לאישור לצורך 

 עיצוב הבניין.

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

   + בנייה במרווחים/בליטות

 גודל חדרים -
 רוחב מסדרון/פודסט -
 רוחב חדר מדרגות -
 אוורור -

+ 
+ 
+ 
+ 

  

 גדרות
 

 בגבול מגרש קדמי מערבי
 

 בגבול מגרש צידי דרומי
 
 

 מגרש אחורי מזרחיבגבול 

 
 
+ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
+ 
 
 

 
 

 מ' בהתאם למותר. 1.50גדר  בגובה 
 

מ' המותרים והנ"ל  1.50מ' מעל  0.50מ' , כ  2.00גדר בגובה 
מבוקש כהקלה וניתן להמליץ ) ראה התייחסות בהמשך בהקלות 

 ( .5בסעיף 
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 הערות לא כן 

 
 
 
 

 בגבול מגרש צידי צפוני

 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
+ 

מ,  1.05מ' ומעליו גדר קלה בגובה  2.00מבוקש קיר דיפון בגובה 
הנ"ל מוצע עם נסיגה לצורך רצועת גינון בהתאם להנחיות . 

 (5פורסמה ההקלה וניתן להמליץ ) ראה התייחסות בהקלות סעיף 
 

ומעליו גדר בגובה  מ' 1.09מדורג עד גובה מבוקש קיר דיפון 
פורסמה ההקלה מ' , 2.10, סה"כ גובה גדר מ'  1.40משתנה עד  

 (5תן להמליץ ) ראה התייחסות בהקלות סעיף וני

בריכת שחיה בחזית אחורית עם חדר מכונות תת קרקעי בהתאם   +  בריכות שחייה
להנחיות מרחביות וכולל גדר בטיחות בהתאם להנחיות יועץ 

בטיחות. נעשה פרסום בהתאם להוראות התב"ע ולא התקבלו 
 התנגדויות וניתן לאשר את הנ"ל.

פלס מממ'  0.14+ גבוהה ב 47.10=  0.00מפלס כניסה מבוקש    + ובעתמפלס כניסה ק
 +  בהתאם למותר.46.96המדרכה 

במגרש קיים הפרש קרקע טבעי בין מרווח קדמי ומרווח אחורי  +  פיתוח שטח
מ'. כעת מבוקש לפלס את המגרש בהתאם  1.70בממוצע של כ 

תכנונית לרחוב ולמגרשים גובלים בחזיתות הצדיות ויש הצדקה 
 לכך וניתן לאשר את הפיתוח המבוקש. יש לציין שכתוצאה 

 
מ' מגבול  0.60מלוי האדמה , מוצעת נסיגה לחזית אחורית של 

 המגרש לצורך רצועת גינון בהתאם להנחיות אדריכל העיר.

 
בדרפט  הטעין עורך הבקשה תוכנית מתוקנת לאור הערות בוחן הרישוי, חוות הדעת 19/06/2022הערה: בתאריך 

 מתייחסת לתוכנית המתוקנת.

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 ניוד זכויות מקומה א' לקומת קרקע .1
 מותרים, לצורך שיפור תכנון 30משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  .2
 1.50מ' מגבול המגרש, שרוחבה  1.50חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי צפוני במרחק של  .3

 מ' 3.65מ' ועומקה 
-2.15מ' מגבול המגרש, שרוחבה  1.50חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי דרומי במרחק של  .4

 מ' 3.65מ' ועומקה  2.70
מ' המותר  1.50הגבהת גדרות בחזיתות צדדיות ואחוריות בחלקו האחורי של המגרש מעל  .5

 מ ברצף 3.0ולא צורך בנסיגה מעל גובה של  
 תוספת ממ"ד בקומת מרתף מעבר לתכסית המותרת .6
 מ' בחזית צדדית צפונית 1.20מ' במקום  0במרחק של הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה  .7
 2754בריכת שחיה בחצר בחזית האחורית לפי תב"ע  .8
 

 ולא התקבלו התנגדויות 09/05/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 
 קלות מבוקשות:תייחסות להה
מקומה א לקומת   ( 8.9%מ"ר ) .651 ניוד שטחים בשיעורעבור   -ניתן להמליץ על הקלה  .1

 הקרקע ובניה בקומה אחת
וניתן לאשר  6%שכן בתוכנית מתוקנת הנידונה לא נדרשת הקלה של  –הקלה לא רלוונטית  .2

 את הבקשה בהתאם לסל הזכויות המותר ע"פ תוכניות חלות.
ר מ" 10מ"ר במקום  87.16עבור הקמת חצר מונמכת בשטח של  –ניתן להמליץ על הקלה  .3

 מ' המותרים  1.50במקום  'מ 2.48וברוחב של המותרים 
מ"ר  10מ"ר במקום  3817.עבור הקמת חצר מונמכת בשטח של  –ניתן להמליץ על הקלה  .4

 המותרים. 
מ' במקום  2.00בגובה  בגבול מגרש צידי דרומיעבור הקמת גדר   ניתן להמליץ על הקלה: .5

מ' המותרים  1.50 מ'  במקום 3.29מ' המותרים ובגבול מגרש אחורי  מזרחי בגובה  1.50
מ'  2.10ובגבול מגרש צידי צפוני לגובה של  מ'  לצורך יצירת רצועת גינון  0.60ובנסיגה של 

אמה התכנון מוצע בהתטופוגרפיה במגרש ומ' המותרים שכן הנ"ל תוצאה של  1.50במקום 
 להנחיות אדריכל העיר לדירוג גדרות.

מ"ר  124.74מ"ר מעבר ל  12בניה במרתף ב עבור הגדלת תכסית ה –ניתן להמליץ על הקלה  .6
 המותרים כתוצאה מהקמת ממ"ד במרתף.
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מ' שכן הנ"ל  1.20עבור ביטול נסיגה לחזית צידית ובניה ללא נסיגה של  –לא נדרשת הקלה  .7
 ניתן לאישור ללא הקלה בהתאם להוראות התב"ע וניתן לאשר את המבוקש לעיצוב הבניין.

הדורשת יידוע החלקות  2754נעשה בהתאם להוראות תב"ע  הנ"ל  -למטרת פרסום  .8
 הגובלות במתכונת פרסומים. יש לציין שלא התקבלו התנגדויות.

 
 

 04/07/2022מרינה נלקין חו"ד מכון רישוי ע"י 
 

 תנועה וחניה
 יה.מקומות חנ 2דרישת תקן: 

 מטר. 2.60מקומות חניה)אחד אחרי השיני(, רוחב שער כניסה  2מתוכנן: 
 ניתן תנאי טכני. -מטר 3.0חוות דעת: נדרש לתכנן שער כניסה לחניה ברוחב 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אצירת אשפה
 מכלים. 2הוצג מסתור אשפה לא מקורה בניצב לגדר המגרש עם 

 ליטר. 360ליטר כ"א או מכלי  140ם בנפח מכלי 2-מידות מסתור אשפה מתאימות ל
 סוגים וצבעים כלי אצירה יקבעו סופית בשלב תעודת גמר.

 מטר עם דלת הזזה. 1.10יש לתכנן ולבצע פתח כניסה למסתור ברוחב 
 התווסף תנאי טכני.

 המלצה: לאשר את הבקשה.
 

 גנים ונוף
צים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת הע

נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש. כדי להקים את המבנה יש לבצע כריתה/ שימור של עצים 
 כמפורט בטבלה זו.

 ₪. 3970.50ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא 
 לעץ.₪  700, בערך של לפחות (4לפחות )" 10עצים בגודל  6יש לנטוע במגרש 

 אין יתרת ערך הפיצוי הנופי תמורת העצים המיועדים לכריתה.
 מתוך סקר האגרונום: 103עד  99ביחס לייעוד עצים לשימור 

 מ' מהבריכה המתוכננת, מאחר ותחתית 2.5-1.4, במרחק  47.20-46.10נמצאים בחצר השכנים במפלס  103-99עצים מס' 
 אין חשש לפגיעה בעצים אלו. ראה נספח חזית מזרחית. 45.43קע הקיימת במגרש במפלס הבריכה הינה מעל הקר

 עצים המיועדים לשימור, חלקם בליווי אגרונום מומחה בנושא טיפול בעצים. 7קיימים 
 ניתנו תנאים בהיתר למיגון עצים קיימים, לנטיעות.

 המלצה: לאשר את הבקשה.
 

 אדריכלות מכון הרישוי
 נושאים אדריכליים הנבדקים ע"י מכון הרישוי, שאר הנושאים יבדקו ע"י מהנדס הרישוי .מאושר מבחינת 

 המלצה: לאשר את הבקשה.
 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה.

בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' 
 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 

 
 טבלת עצים

 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 9,043 שימור 6.0 30.0 10.0 מיש בונגה 7
  כריתה 5. 25.0 6.0 עץ מת 38
  כריתה 3.0 15.0 4.0 מנגו הודי 39
  כריתה 4.0 15.0 5.0 סהרון קשה עלים 40
  כריתה 5. 20.0 3.0 ברוש מצוי 41
 7,847 שימור 4.0 35.0 10.0 ברוש מצוי 42
 7,405 העתקה 6.0 34.0 6.0 זית אירופי 53
 2,826 כריתה 8.0 25.0 13.0 קריית הפקן 65
  כריתה 5.0 12.0 6.0 קריית הפקן 80
 5,825 שימור 5.0 30.0 14.0 ברוש מצוי 99
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 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 12,971 שימור 5.0 45.0 16.0 ברוש מצוי 101
 12,010 שימור 6.0 50.0 16.0 ש מצויברו 102
 11,300 שימור 6.0 42.0 15.0 ברוש מצוי 103

 17,295 שימור 7.0 60.0 16.0 ברוש מצוי 1000
 1,144 כריתה 5.0 25.0 6.0 גויאבה מצויה )זנים שונים( 1001

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

 
קומה , והקמת מבנה, בן עבור יח"ד אחת לרבות מחסן בחצר חתהריסת מבנה קיים בן קומה אללאשר את הבקשה 

מוסך חנייה ובריכת שחייה לא מקורה בחזית אחורית  עם מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'(וחדר יציאה בגג מעל קומת 
 מקומות חנייה )זה לאחר זה( 2קדמי עבור במרווח 

 כולל ההקלות הבאות:
 ( 8.9%מ"ר ) 51.6 הקרקע בשיעור של העברת שטחים המותרים מקומה א' לקומת .1
 לפי תקנות החוק; מ' המותרים 1.50במקום  מ' 3.29מגרש אחורי מזרחי בגובה  הקמת גדר בגבול .2
מ"ר המותרים וברוחב  10מ"ר במקום  16.87בשטח של במרווח הצדי  הדרומי הקמת חצר מונמכת  .3

 .מ' המותרים 1.50מ' במקום  2.48ל ש
 מ"ר המותרים.  10מ"ר במקום  17.38ונמכת בשטח של הקמת חצר מ .4
 . לפי תקנות החוק מ' המותרים 1.50מ' במקום  2.00הקמת גדר בגבול מגרש צידי דרומי בגובה   .5
 .לפי תקנות החוק מ' המותרים 1.50מ' במקום  2.10בגובה  צפוניהקמת גדר בגבול מגרש צידי  .6
מ"ר  124.74מעבר ל  מ"ר שמתוכנן במרתף  12-הממ"ד בכעל חשבון שטח מרתף שטח ההגדלת  .7

 לפי התב"ע . המותרים

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

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

 נדרש לפי דין
קשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הב . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 .       תשלום אגרות והיטלים3

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

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים.  בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 3970.50של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך  . 3
 

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

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 
הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 3: החלטה מספר  ההחלטה
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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הריסת מבנה קיים בן קומה אחת עבור יח"ד אחת לרבות מחסן בחצר, והקמת מבנה, בן קומה לאשר את הבקשה ל

ומוסך חנייה  וחדר יציאה בגג מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'( עם בריכת שחייה לא מקורה בחזית אחורית
 מקומות חנייה )זה לאחר זה( 2במרווח קדמי עבור 

 כולל ההקלות הבאות:
 ( 8.9%מ"ר ) 51.6העברת שטחים המותרים מקומה א' לקומת הקרקע בשיעור של  .8
 מ' המותרים לפי תקנות החוק; 1.50מ' במקום  3.29הקמת גדר בגבול מגרש אחורי מזרחי בגובה  .9

מ"ר המותרים וברוחב  10מ"ר במקום  16.87במרווח הצדי  הדרומי בשטח של הקמת חצר מונמכת  .10
 מ' המותרים. 1.50מ' במקום  2.48של 

 מ"ר המותרים.  10מ"ר במקום  17.38הקמת חצר מונמכת בשטח של  .11
 מ' המותרים לפי תקנות החוק.  1.50מ' במקום  2.00הקמת גדר בגבול מגרש צידי דרומי בגובה   .12
 מ' המותרים לפי תקנות החוק. 1.50מ' במקום  2.10מת גדר בגבול מגרש צידי צפוני בגובה הק .13
מ"ר  124.74מ"ר שמתוכנן במרתף  מעבר ל  12-הגדלת שטח המרתף על חשבון שטח הממ"ד בכ .14

 המותרים לפי התב"ע .
 

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

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 .       תשלום אגרות והיטלים3

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

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים.  בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 3970.50תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

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

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  אגרונום/מומחה . 3

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 
טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  28/04/2022 תאריך הגשה 22-0652 מספר בקשה

  ה/קוטג'בניין דיר בניה חדשה בניה חדשה מסלול

 

 תל ברוך שכונה   א31 אוגרית כתובת

 0815-031 תיק בניין 265/6627,  657/6625 גוש/חלקה

 מ"ר 947מתוך  473.5 שטח המגרש 1837, 2550א, 2550, 256, 2754, 1, ג1, ע1תמא/ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6901631יפו  -יב א, תל אב31רחוב אוגרית  וינברג עדי מבקש

 6901631יפו  -א, תל אביב 31רחוב אוגרית  וינברג עודד מבקש

 6701201יפו  -, תל אביב 125דרך בגין מנחם  רשות הפיתוח מבקש

 ב, רמת השרון65רחוב סוקולוב  יניב אושרי עורך ראשי

 4366101, רעננה 2רחוב המלאכה  אסייג יגאל מתכנן שלד

 (עירית צפתימהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 ל הגג א יציאה קומות עם חדר 2בן  חדש בניין מזרחי( ובניית-)בחלקו הצפון הריסת בית קיים דו קומתי בתוך המגרש
 מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'( בקיר משותף.

גדר בגבול  במרווח הקדמי לכיוון רח' אוגרית, ,(אחר זו ו)זחניות, האחת מהן מקורה,  2על המגרש: פיתוח שטח, 
 יתה ונטיעת עצים.המגרש הקדמי, פרגולה בחזית אחורית, כר

 בכל גובה הבניין מעלית )בתחום קווי הבניין( עם תחנות עצירה בכל קומה.

 מצב קיים:
יח"ד, קוטג' בקיר משותף, כעת מדובר  2קומות, עבור  2על המגרש הפונה לרח' אוגרית בחזיתו המזרחית קיים בניין בן 

 במחציתו הצפונית אשר מיועדת להריסה. 
 חלקות שונות ונמצאת בהליך רישום התצ"ר עבור איחוד החלקות על המגרש. 2"ר ממוקמת על מ 947המגרש בשטח של 

 
 ממצאי תיק בניין:

 

תביעות 
 משפטיות

 שימוש אסור עבור משרד  08/12/1996
 1מספר תביעה:  41-5-1995-0219מספר תיק: 

 הועבר לבית משפט

 

 
 בעלויות:

ב' 36חכירה לדורות, הבקשה חתומה ע"י המבקשים, נשלחו הודעות לפי תקנה הנכס בבעלות מינהל מקרקעי ישראל וב
 והתקבלו התנגדויות.בקיר משותף בעלי הנכס ל

 :25/01/2022נכסים ע"י ענת איבגי מיום  אגףהתקבלה חו"ד 
 בבעלות פרטית. 6625בגוש  657וחלקה  6627בגוש  265חלקה 

 אין מניעה לאשר את הבקשה.
 

 :13/01/2022קרקע ע"י מיכל תהן מיום  התקבלה חו"ד הסדרי
 התצ"ר נחתמה ע"י בעלים אחד, ולא ע"י הבעלים הנוסף בשל סירובו לחתום.

 בהתאם לחוות דעת, אושר לו להגיש תצ"ר עם חתימתו ללא חתימת השכן.
 תנאי לתעודת גמר הינו רישום סופי של התצ"ר בטאבו.

 
 , "ל" לאזור תל ברוך צפון1321, 1837,  13/03/1952 הופקדה בתאריך 256התאמה לתב"ע:  תכנית 

 סטייה מוצע מותר  

שטחים עיקריים לפי חלק 
 יחסי של המגרש 

 מ"ר 473.5=947/2
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 קומת קרקע -
 
 
 קומה א' -
 
 
 הקומות 2-ב סה"כ 

 :משטח המגרש  20%
 מ"ר. 94.7

 
 :משטח המגרש  20%

 מ"ר. 94.7 
  

 מ"ר 189.4=  40%

 (22.57%ר )מ" 106.87
 
 

 ( 23.35%מ"ר )  110.57
 
 

 (45.9%) מ"ר 217.44

 2.57%=  מ"ר 12.17
  

 
 3.35%=  מ"ר 15.87

 
מ"ר המהווה  28.04סה"כ 

והנ"ל מבוקש  5.92%
 6%כהקלה יחסית של 

 מ"ר 28.4המהווה 

 שטחי שירות
 ממ"ד-
 
  לפי פרוטוקול בליטות-

 16/4/97   מיום  6 –ב' 188

ירות מ"ר + עובי ק 9 
 מסביב 

 
 

 ללא הגבלה

קומת מבוקש ממ"ד ב
מ"ר +  9הקרקע בשטח של 

 עובי קירות
 

 לא מוצעות 

 
 

 
 קווי בניין

 קדמי לרחוב
 

 לצד צפון 
 

 לצד דרום
 
 

 לאחור

 
 מ'. 4.50

 
 
 מ' 4
 

הבניין קיר משותף עם 
 הסמוך

 
 מ' 9

 
 מ'. 6.10

 
 

 מ' 3.60
 

 קיר משותף
 
 

 מ'. 16

 
 
 
 

מ' והנ"ל מבוקש  0.40
 10%הקלה של כ
 
 
 
 

 400 כאשר על כליח"ד  2 מס' יחידות מותר
 תותר יח"ד אחת מ"ר, 

 על המגרשיח"ד  2
 ( מ"ר 947חלקה )שטח ה

 

+ חדרי יציאה אל הגג  2    1בניה על הגג לפי ג/+  2 מס' קומות
 )בבניה עם גג שטוח(

 

  מ'. 10.50 מ'. 11.00 גובה במטרים

התאמה לנספח תנועה / 
 חניה

ניות מקורות בשטח של ח 2
 מ"ר. 33

 מ' 2.20 נטו גובה קירוי
 מ' 2.60גובה חיצוני 

)זה אחר זה(, האחד ח, מ" 2
 18מהם מקורה, בשטח של 

 .והשני לא מקורה מ"ר
 מ' 2.20גובה פנימי 

 מ' 2.50גובה חיצוני 

 

 
   1מכח תכ' ג גבנייה בשלבים על הגג: חדר יציאה לג

 סטייה מוצע מותר 

 / שטח
 ת תכסי

, משטח גג 65%או  רמ" 40
   לפי הקטן ביניהם.

  מ"ר. 40

מ' כולל מתקנים על  5ברוטו  גובה
הגג העליון )בבניה עם גג 

 שטוח( 
בהתאם לגובה קומה  -נטו

מ'( אך לא יעלה  3טיפוסית )
 מ'  3על 

 מ' 3.95
 
 
 
 מ' 3

 
 
 
 
 

 מ' לחזית קדמית 2.00 נסיגות 
 מ' לצד / אחור 1.20

' לחזית קדמית מ 2.94בחלקו 
 ' עבור מעלית.0ובחלקו '

 תיצדדית צפונ חזיתמ'  1.30
לחזית אחורית מערבית בחלקו 

 מ'. 2.90מ' ובחלקו  7.70

מ' והנ"ל מבוקש כהקלה עבור  2
הקמת מעלית לצורך תכנון מיטבי 

 על המגרש.

קומות  2שכן בקיר משותף בנה  ליח"ד בקיר משותף.התאמה  בינוי
 עם גג שטוח. 

עתידית עבור יח"ד תכנית  הוצגה
בקיר משותף הכוללת בניית חדר 
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  יציאה אל הגג.

מסתור 
 מערכות

לא יאושר מסתור בחזית 
 לרחוב

הצגת פיתרון אדריכלי 
 להסתרת מערכות

מוצג גג טכני בחזית אחורית, 
מוסתר ע"י מסתור מערכות בגובה 

מ' מפני בטון עם גמר טיח  2.05
 בגוון בהיר.

 

 
 (:1ית, מרתפים )ע"פ תכנית עבנייה תת קרקע

 סטייה מוצע מותר 

 1 קומות 
 

1 
 

 

   / מחסנים דירתיים / חניה  שימוש
 / אחסנה מסחרית

 / משרד לבעל מקצוע חפשי
 חדר משחקים

 חדרי משחקים, 
 חדר רחצה

 

 תכסית
 

קומת הקרקע  שטח היטללפי 
+ שטח הממ"ד, מ"ר  106.87

בתחום קווי המעלית ופירים. ו
 (124.5) הבניין.

   מ"ר 118.64

חצר אנגלית/ 
 חצר מונמכת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שטח מגונן
 

מ"ר לחזית, רוחב  10בשטח עד 
מ' בחזית אחורית או  1.50

 צדדית.
 
 
 
 
 
 

חצר אנגלית תהיה מקורה 
 במלואה בשכבה אופקית

 
 
 

מחצית משטח חצר מונמכת 
 יהווה שטח חילחול

 

 1.70חצר מונמכת ברוחב של 
מ' בעומק עד  1.30 מ' וחלקית

למפלס המרתף לכוון צפון 
מ' מגבול  2-בנסיגה של כ

 20-המגרש הצידי, בשטח של כ
מ"ר. מעל חצר מונמכת מוצע 

גשר דריכה מפח מחורר לצורך 
 כניסה לבניין.

 
מעקה בטיחותי מוצג סביב 

 חצר מונמכת.
 
 
 

לא הוצג שטח חילחול בתחום 
 חצר מונמכת

פורסמה הקלה להקמת חצר 
מ'  1.50ית ברוחב גדול מאנגל

 מ"ר 10-ובשטח גדול מ
)ראה התייחסות בפרק 

 הקלות(
 
 
 
 

נדרשת שבכה סביב חצר 
חפורה, לא ניתן לאשר מעקות 
למעט באזור כניסה אל מרתף 

 מתוך החצר, ניתן תנאי טכני
 

יש להציג מחצית משטח חצר 
ניתן  –מונמכת כשטח חילחול 

 תנאי טכני.

מהיקף קירות ומעלה  50% הגדרת המרתף 
חיצוניים של המרתף טמונים 

 בקרקע טבעית 

רוב קירות המרתף קבורים 
 באדמה

 

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

      + בליטות / בנייה במרווחים

 גודל חדרים -
 רוחב מסדרון / פודסט -
 רוחב חדר מדרגות -
 / מימדי חצר חיצונית אוורור -

+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 
 

 
 
 

 מחדרים רטובים במרתף הוצג אוורור מאולץ

 על הגג: / מצללה בחצר
 שטח המצללה -

+ 
+ 

 
 

 מ"ר, הנ"ל 50מוצעת פרגולה קלה מפלדה ועץ בחצר, בשטח של 
 מקו הבניין הצידי, הוצג פרט הפרגולה,  30%מוצע בחריגה של 

מוצעת חצר חיצונית לא מקורה בחזית קדמית בקיר משותף   + חצר חיצונית
 מ'. 2.95מ' ובאורך  2.85המותרים ברוחב בתחום קווי הבניין 

+( 26.61+ מוצעת הנמכת מפלס הכניסה הקיים )26.02=+0.00  + מפלס כניסה קובעת
+( וכניסת 25.51לצורך השוואת גובה המגרש עם מפלס הרחוב )

 רכבים למגרש

  1.50המגרש הקדמי לרח' אוגרית בגובה  מוצעת גדר בנויה בגבול     + בגבולות המגרש גדרות
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 הערות לא כן 

 
 
 
 

 גדרות פנימיות

 
+ 
 
 

 
 

 
 
+ 
 
 

 בגוון מהיר. מ'
 מ'  2-3ביתר גבולות המגרש מוצגות גדרות קיימות בגובה 

גדר אחורית בנויה מוצגת כקיימת ובחריגה מגבול המגרש 
האחורי מערבי, ובתחום מגרש שכן ממערב, יש להציג הצהרה כי 

 הגדר אינה שייכת למבקש. )תנאי טכני(
 מ' ממפלס החצר 2.60וצגת כקיימת, בגובה גדר פנימית מ

 
 הערות נוספות:

המגרש הנדון, בבעלות משותפת, נמצא בהליך של איחוד וחלוקה. לצורך רישום התצ"ר נדרשת חתימת הבעלים בנכס,  .1
לאור העובדה כי בעלי המחצית הדרומית על המגרש לא הסכימו לחתום על גבי התצ"ר, עקב סכסוכים בין הבעלים 

 ס, לא ניתן היה להשלים את הליך רישום החלקה.בנכ
 התקבלה חו"ד היועצ"מ הראלה אברהם אוזן: 04.08.2021ביום 

"נוכח העדר שיתוף הפעולה מצד שכנך, ניתן בנסיבות אלו לקלוט את הבקשה להיתר ללא תצ"ר חתום ולקבוע את 
 ים הנדרשים לקבל חתימתו על רישום התצ"ר כתנאי לתעודת גמר, דבר שיאפשר לך לנקוט בהליכים משפטי

 התצ"ר ולרשום אותו"
 
עורך הבקשה הגיש תכנית מתוקנת וההתייחסות   07/07/22. לאור המלצה שלילית של  מהנדסת הרישוי, בתאריך 2

בדראפט ניתנה עבור תכנית זו.

 הקלות מבוקשות:
 :לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 

 מותרים, לצורך שיפור תכנון 40משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  .1
 מ' המותר 4מ' במקום  3.60מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .2
מ' ועומקה  1.70מ' מגבול המגרש, שרוחבה  2.00חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של  .3

 מ' 3.50
 מ"ר 10מ' ובשטח גדול מ  1.50הקלה לחצר מונמכת ברוחב גדול מ  .4
 הקלה לתכסית הקרקע .5
 הארכת קיר משותף מעבר לחפיפה הקיימת עם קיר הבניין הצמוד .6
, מ' המותרים בחזית הקדמית 2נסיגה של מ' במקום  0במרחק של  ,הקלה מנסיגה בבניה על הגג .7

 עבור הקמת מעלית.  
 לניוד שטחים בין הקומותהקלה  .8

 

 חסות להקלות:יהתי
המעניקה זכויות על  256משטח המגרש מאחר ותכנית  6%ניתן להמליץ על ההקלה של תוספת  .1

 .1989המגרש, הופקדה ואושרה לפני 
 מ'. 0.40= 10%מ' בשיעור של  4ניתן להמליץ על ההקלה לחריגה מקו הבניין הצידי של  .2
 מאשר את ההקלה עבור חצר מונמכת. 4אחר וסעיף הקלה לא רלוונטית, מ .3
מ' המותרים ובשטח  1.50מ' לעומת  1.70-ניתן להמליץ על ההקלה להרחבת חצר מונמכת עד ל .4

 מ"ר המותרים. 10מ"ר לעומת  20-של כ
 לא קובעת תכסית אלא שטח עיקרי. 1הקלה לא רלוונטית מאחר ותכ' ע' .5
 פרדה מוצעת בתחום המחצית השייכת למבקש.הקלה לא רלוונטית מאחר וגדר הה .6
 .מ' מקו החזית הקדמית באופן חלקי, עבור הקמת מעלית 2ניתן לאשר את ההקלה מנסיגה של  .7
 ניוד השטחים המותרים בין הקומות. הקלה לא רלוונטית, מאחר והבקשה אינה כוללת   .8

 והתקבלו התנגדויות 05/04/2022תאריך הודעה אחרונה: 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

בעלי  –ויויאן ואשר תגר 
 יר משותף.הבניין בק

 שכנים בקיר משותף. ת"א 31אוגרית 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 חלקות שטרם עברו איחוד. רישום התצ"ר טרם הושלם  ומהווה תנאי להגשת ההיתר. 2המגרש כולל  .1

 חלקות שלא נרשמו עדיין כמגרש ושייכת במחציתן למתנגדים. 2תכנית הבקשה להיתר מתפרסת על  .2
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, אשר מחציתה בבעלות המתנגדים, ובבקשה חלקה זו 657בקשים עושים שימוש בחלקה לדעת המתנגדים, המ .3
 סופחה במלואה לתכניות המבקשים, ללא שבוצע הליך תכנוני להסדר החלקות על המגרש.

 הבקשה כוללת הריסת קיר משותף, שלדעת המתנגדים יגרום לנזקים כבדים. .4

תת החלקה וגג המבנה השייכים למבקשים. המתנגדים מבקשים כי מעבר אל גג המתנגדים היה מאז ומעולם דרך  .5
 זכות מעבר זו תישאר בחלקם כתנאי להיתר. 

לאור טענות המתנגדים, הועדה מתבקשת לדחות את הבקשה ולהורות על עריכת תכנית איחוד וחלוקה ורק לאחריה  .6
 להגיש בקשה להיתר.

 מאחר ומשנה את אופי הבניה ופוגעת במתנגדים. הבקשה כפי שהוגשה מהווה סטייה ניכרת מתכנית, .7

על הועדה לבחון אישור הקלה רק במידה וישנה הצדקה תכנונית לכך ובתכנית שהוגשה ע"י המבקשים לא קיימת  .8
 הצדקה לאישור סטייה מקווי הבניין ולו מזכויות הבניה התב"עיות. וכן בהארכת קיר משותף

 והקלה מנסיגה על הגג
 

 גדויות: התייחסות להתנ

רישום המגרש מתעכב מאחר והמתנגדים לא מוכנים לחתום על התצ"ר, אם אלו היו חותמים, הסדרת המגרש  .1
 הייתה כבר בשלב המקדים להגשת הבקשה להיתר.

 כנ"ל .2

 המתנגדים סירבו לחתום על התצ"ר ולכן החלוקה מתבצעת ע"י מדידת מודד מוסמך. .3

 הריסת קיר הפרדה קיים, )לא סומן להריסה( הבקשה כפי שהוגשה אינה כוללת  .4

ניצול הזכויות על המגרש זהה לשתי מחציתות המגרש, ולמתנגדים יש גישה מחלקתם הם ואין צורך לדרוש זכות  .5
מעבר משכנם )המבקשים( כדי להגיע לגג דירתם, כאמור, לא ניתן להתנות זאת כתנאי להיתר במידה והבעלים לא 

 .מגיעים להסכמה בנידון

התקבלה חו"ד היועצת המשפטית לנוכח העדר שיתוף הפעולה בין הבעלים, כי ניתן בנסיבות אלו לקלוט את הבקשה  .6
 להיתר ללא תצ"ר חתום ולקבוע את רישום התצ"ר כתנאי לתעודת גמר.

יכרת או לא הועדה בוחנת כל בקשה לגופה לעניין אישור ההקלות וכד', ולא נמצא כי אישור ההקלות מהווה סטייה נ .7
 קיימת הצדקה תכנונית לאישור הקלה זו או אחרת.

 כנ"ל .8
 

 המתנגדת הסירה את התנגדותה.  03/05/22בתאריך  .1

 .רט לעיל, לדחות את ההתנגדויותבהתאם למפו .2

 10/07/2022מרינה נלקין חו"ד מכון רישוי ע"י 
 

 תנועה וחניה
 מקומות חניה. 2דרישת תקן: 

 מטר בהתאם לדרישת התקן ותמרון. 3.25מקומות חניה)אחד אחרי השיני(, שער כניסה ברוחב  2מתוכנן: 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 

 אצירת אשפה
ליטר. מתוכנן קיר הפרדת אש בין מסתור אשפה לבין בלוני גז  360מכל אשפה בנפח של  1הוצג מסתור לא מקורה עבור 

 מאושר. -לדרישות כנדרש. פתרון עונה
 המלצה: לאשר את הבקשה.

 

 גנים ונוף
במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם 

נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש. כדי להקים את המבנה יש לבצע כריתה של עצים כמפורט 
 10עצים בגודל  4יש לנטוע במגרש ₪.  2449.00הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא בטבלה זו. ערך 

 לעץ. לאחר נטיעת ארבעת העצים לא ידרש תשלום לפיצוי הנופי.₪  700(, בערך של לפחות 4לפחות )"
 ניתנו תנאים בהיתר למיגון עצים קיימים, לנטיעות.

 המלצה: לאשר את הבקשה.
 

 מכון הרישויאדריכלות 
 בהתאם להנחיות מרחביות יש למקם מתקנים טכניים באופן מוצנע, שאינם נצפים מהרחוב.

 ניתן למקם אותם בניצב לגדר המגרש ללא שינוי מהותי בתכנון, לכן
 המלצה: לאשר את הבקשה אם תנאי טכני.

 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה.
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של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב'  בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי
 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 

 
 טבלת עצים

 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

  כריתה 3.0 15.0 3.0 הדר הלימון 1
  כריתה 1.0 4.0 2.0 שיח 2
 2,449 כריתה 5.0 20.0 6.0 ההיביסקוס טליתי סתרי 3
  כריתה 3.0 10.0 4.0 פיטוספורום גלוני 4
 12,819 שימור 3.0 45.0 10.0 ברוש מצוי 5

 
 18/01/2022חו"ד מחלקת פיקוח ע"י אהרון מיכאלי 

 חלו לבנותתוכנית תואמת את המצב בשטח טרם ה

 חו"ד נוספות:
 16/03/2022אורן רחמים  -תאום הנדסי 

 ק פיתוח חתומה ומאושרת ע"י מהנדס אגף התנועהתוכנית תנועתית על ר
 נבדק, פילר חשמל הוכנס לתחום המגרש

 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות עם  2בן  והקמת בניין חדשמזרחי( -י בתוך המגרש )בחלקו הצפוןהריסת בית קיים דו קומתלאשר את הבקשה ל
 כולל ההקלות הבאות:בור יח"ד אחת )קוטג'( בקיר משותף, מעל קומת מרתף, ע ,הגג יציאה אלחדר 

 (.משטח המגרש 5.92% )מ"ר  28.4הקלה יחסית המהווים  %6  .1
 .(מ' 0.40 )מ'  4ן הצידי של ימקו הבני 10%של חריגה  .2
 מ"ר המותרים. 10מ"ר לעומת  20-ובשטח של כמ' המותרים,  1.50לעומת מ'  1.70-חצר מונמכת עד ל הגדלת .3
 נסיגה מקו החזית הקדמי עבור הקמת מעלית.ביטול  .4

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

 
 תנאים למתן היתר

שות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם אישור הגורמים )הר . 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

 ת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקר . 3
 על אי פיצול הדירה. 27הצגת מפרט תקנה  . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ות הרלוונטיות התקפות לגבי מעלית.בעל ההיתר אחראי לכך שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההורא . 2
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 3

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

 ₪. 2449.00עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו  . 4
 

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

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבאתר העירוני בקישור: 
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 על אי פיצול הדירה 27רישום תקנה  . 2
 תחום המגרש לפילר חב' חשמלאישור שבוצעה הקצאת מקום ב . 3
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 4
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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  4אגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף ב . 6

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 : תיאור הדיון
 

 הסרת ההתנגדות, מי המתנגדים?זה טעות בתאריך, או זה טעות ב ליאור שפירא:
יכול להיות שזה טעות בכתובת, נתקלתי במצבים שאנשים עוד לפני שהגישו את הבקשה, הם מגישים את  הלל הלמן:

 ההתנגדות, היו כבר כאלה סכסוכים.
 רוצים לדחות עד שתבדקו?ליאור שפירא: 

 נגדות.אנחנו יכולים לבדוק במהלך הדיון מתי הוגשה הסרת הת אלנה דוידזון:
 ההגשה פה מדברת על הקליטה, מה שמופיע כאן זה תאריך קליטה, הפרסום נעשה לפניו. הלל הלמן:

 .03.05.22-ההתנגדות אם הוגשה היא לבקשה המקוונת. בדקנו את התאריך בו הוסרה ההתנגדות, ב אלנה דוידזון:

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם  2מזרחי( והקמת בניין חדש בן -את הבקשה להריסת בית קיים דו קומתי בתוך המגרש )בחלקו הצפוןלאשר 

 חדר יציאה אל הגג, מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג'( בקיר משותף, כולל ההקלות הבאות:
 משטח המגרש(. 5.92%מ"ר )  28.4הקלה יחסית המהווים  %6  .1
 מ'(. 0.40מ' )  4הבניין הצידי של  מקו 10%חריגה של  .2
 מ"ר המותרים. 10מ"ר לעומת  20-מ' המותרים, ובשטח של כ 1.50מ' לעומת  1.70-הגדלת חצר מונמכת עד ל .3
 ביטול נסיגה מקו החזית הקדמי עבור הקמת מעלית. .4

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

 
 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

 דת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמי . 3
 על אי פיצול הדירה. 27הצגת מפרט תקנה  . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי מעלית.בעל ההיתר אחראי לכך  . 2
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 3

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

 ₪. 2449.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 

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

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבאתר העירוני בקישור: 
 

 תנאים לתעודת גמר
 גוןאישור מכון הרישוי לפתרון המי . 1
 על אי פיצול הדירה 27רישום תקנה  . 2
 אישור שבוצעה הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 3
 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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  09/05/2022 תאריך הגשה 22-0711 מספר בקשה

בניין מגורים לא  בניה חדשה בניה חדשה מסלול
 מ'( 13)עד  גבוה

 

 

 נוה דן שכונה   7 אליהו מפרארה כתובת

 0837-007 תיק בניין 434/6637 גוש/חלקה

אר, 188, 380, 9086, 1, מ, ג1א, ע/3/38, תמ"א1תמא/ מס' תב"ע
1821 ,1740 

 מ"ר 710 שטח המגרש

 

 כתובת שם בעל עניין

 6937946יפו  -, תל אביב 4ד"ר  רחוב רוזנבלום הרצל קנצפולסקי אמור מבקש

 4972012, פתח תקווה 15רחוב טבצ'ניק דוד  איוית אביגדור בעל זכות בנכס

 4740011, רמת השרון 19רחוב הרב אורבוך  אביטל הבנה בעל זכות בנכס

 5591517, גני תקווה 17רחוב הדקל  ליאור סבירם בעל זכות בנכס

 6937946יפו  -, תל אביב 4רוזנבלום הרצל ד"ר רחוב  קנצפולסקי אמור בעל זכות בנכס

 62158יפו  -, תל אביב 1רחוב גור יהודה  מור מאירה עורך ראשי

 5835224, חולון 5רחוב התומר  שפירא דניאל מתכנן שלד

 מהות הבקשה: )אדר' עירית צפתי(
 מהות עבודות בניה

 קומות מרתף  2קומות וקומת גג חלקית מעל  3חדש למגורים בן  הריסת הבנייה הקיימת על המגרש והקמת בניין
 הבקשה כוללת:יח"ד.  5עבור חנייה ומחסנים דירתיים ומרתפים המוצמדים לדירת בקומת הקרקע, סה"כ 

מחסנים דירתיים כוללים חניות אופניים, מרתף דיירים, מאגר מים עם חדר  5, מקומות חנייה 10 (:-2בקומת מרתף )
 משאבות.

( : מרתפים המשמשים כחדרי משחקים המוצמדים אל דירות הקרקע, לובי וגרעין מדרגות לשימוש -1בקומת מרתף )
 הדיירים. חדר אשפה

 יח"ד עם חצרות עורפיות מוצמדות. 2בקומת הקרקע: 
 חדרים + ממ"ד וחדרי שרותים, מרפסת קדמית, לובי מדרגות. 5בקומה א' וב': דירה בכל קומה המכילה 

 חדרים, מרפסת גג, פרגולות לחזית קדמית וצידית.  5הגג: דירת גג המכילה  בקומת
, דרות הפרדה וגדרות בגבולות המגרש, רמפה ירידה למרתף חנייה, גשימור עצים, עקירות ועל המגרש: פיתוח שטח

 .רמפה בחזית אחורית משטחי דק,
 

 מצב קיים:
הקיימת במגרש מבוקשים ר יח"ד אחת )קוטג'(. הבניין וכל הבניה עבושטוח  בניין בן קומה אחת עם גג  םעל המגרש קיי
 .כעת להריסה

 

 ממצאי תיק בניין:
 מספר בקשת רישוי תיאור שנה מספר היתר

863 

 

ם  בן קומה אחת עם גג שטוח , עבור יח"ד ישינויים בבניין קי 1950
 אחת .

 

 

 בעלויות:
 . נשלחו הודעות לבעלי חלקות גובלות ובעלי הזכות בנכס המבקשוהבקשה חתומה ע"י  משותפתהנכס רשום בבעלות 

 ולא התקבלו התנגדויות לבקשה. 149לפי סעיף 
 07/02/2022מירי גלברט  ע"ינכסים התקבלה חו"ד מח' 

 בבעלות פרטית. 6637בגוש  434חלקה 
אמות במערכת במידה ותוגשנה תכניות לא תו התקבל תצהיר מהנדס שלא מתוכננים עוגנים בשטחים הציבוריים,

 המקוונת ובתאום הנדסי לנושא חפירה ודיפון עם עוגנים פולימרים/בלי עוגנים פולימרים הבקשות תדחנה.
 יש לשוב לרישוי בניה ולבקש מחדש היתר לחפירה ודיפון ולהגיש תכניות תואמות בשתי המערכות.

 לאור האמור לעיל אין מניעה לאשר את הבקשה.
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 (28.08.1975)הופקדה  1821( ,  8.02.1951אר ) הופקדה 188(, 16.06.1955)הופקדה  380מ',  התאמה לתב"ע )תכנית
 (אזור: נווה דן

 

 (1מספר קומות )כולל ג/

 סטייההערות /  מוצע מותר  

 
 380לפי תב"ע 

 
 
 
 1ג/
 

 סה"כ:

 
מעל קומת  קומות 2 

עמודים מפולשת וקומת גג 
 חלקית

 
 קומות 0.65

 
  1+ ע' קומות 652.

 
כולל קומת  מותקו 3

 קרקע מלאה
 

 קומת גג חלקית - 0.65
 
 
כולל קומת  קומות 3

קרקע מלאה וקומת גג 
 קומות 3.65חלקית/ 

 
הנ"ל  קומת קרקע מלאה,

  הקלהמבוקש כ
)ראה התייחסות בפרק  

 ההקלות(
 
 

כתוצאה מהגבהת מפלס 
מ' הבנין  3.13-הכניסה ב

 רקומות, מאח 4-נראה כ
וקומת מרתף עליונה גלויה 

 רחובל

 
 (1חישוב צפיפות ) כולל ג/

 סטייה מוצע מותר                               

 
 

 :(380) לפי תב"ע
 
 מ"ר. 500יח"ד לכל  2
 
 
 
 
 :1ג/

 
 

 סה"כ למגרש: 

 
 
 
 

יח"ד )מגרש בשטח   2.84
 יח"ד 3=  מ"ר( 710

 ניתן לעגל( 1)לפי תכ' מ'
 
 

 יח"דניתן לאשר  לא 
 אלא חדר יציאה אל הגג

 
 יח"ד 3

 בקומת הקרקע:
יח"ד )דופלקסים עם   2

מרתף מוצמד לדירות 
 (בקומת הקרקע

 : 1 הבקומ
 יחידת דיור  1

 : 2בקומה 
 יחידת דיור 1
 בקומת הגג: 
 יח"ד  1
 
 
 יח"ד  5

 
 
יח"ד  1יח"ד, ניתן לאשר  2

שב"ס להגדלת הצפיפות  מכח
 .20%המותרת ב:

 X 20%  =0.6  =1יח"ד  3
 .יח"ד 4=  3.6סה"כ: 

 
בקומת הגג לא ניתן לאשר 

, הנ"ל בניגוד להוראות יח"ד
וחו"ד היועצת  1תכ' ג'

 המשפטית.
 (1)ראה הערה מס' 

 

 
 יה מותריםישטחי בנ

 סטייה מוצע מותר  

 שטחים עיקריים
 

 לפי תב"ע )מ(
 

 לקומה טיפוסית 27%
מ"ר עבור חדר  12)כולל 

 מדרגות(
 
 

קומות  2סה"כ ב 
 מותרות

 
 
 
 

%27 X 710 191.7=  מ"ר 
 מ"ר

 
 
 
מ"ר =  X 191.7 קומות 2

 (54%מ"ר ) 383.4
מ"ר חדר מדרגות  12כולל 

 ומבואות

 
 

 (17.3%בקומת הקרקע: )
 מ"ר  122.78

 : 1בקומה 
 (19.68%מ"ר ) 139.73

 : 2בקומה 
 (19.68%מ"ר ) 139.78

 
 סה"כ:
 X122=24 +מ"ר  402.29
 (%60.04)  מ"ר 426.29

 

 
 
פורסמה הקלה עבור ניוד  -

העליונות שטחים בין הקומות 
לקומת הקרקע לצורך הסדרת 

ן להמליץ וניתדירות נפרדות  2
ראה ההתייחסות לאשר )

 (3בהקלות סעיף 
 
 
מ"ר , הנ"ל מבוקש ע"י  42.89 -

משטח  6%הקלה של עד 
 Xמ"ר  710המגרש השווים ל 

ראה מ"ר ) 42.6=  6%
 (  1ההתייחסות בהקלות סעיף 

 שטחי שירות
 

 ממ"ד
 

 
  
קירות ליח"ד עובי מ"ר + 9

 יח"ד = x  5מ"ר  12= 

 
 

מ"ר נטו עבור ממ"ד  9.83
X 5 יח"ד 
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 סטייה מוצע מותר  

 
 
 
 
 
 

במפלס הכניסה 
הקובעת לבניין ומעליו 

  1821)ש"ש לתב"ע  
 מ' (ותכ' 

 
 בליטות 

 
 
 

 מרפסות
מ"ר  14בשטח של עד 

למרפסת ובממוצע של 
 מ"ר  ליח"ד. 12

 מ"ר  60
 
 
 
 
 

 מ"ר 12גרעין מדרגות 
 קומת עמודים מפולשת

 מתקנים ומערכות טכניות
 מ"ר  25עובי קירות שמעל 

 
 בליטות ללא הגבלה

 
 
 
 
 יח"ד = x  4מ"ר  12 

 מ"ר 48

 עבור כ"א  מ"ר 0.83) 
 חושב כשטח עיקרי(.

 ממ"ד +  5סה"כ שטח 
 מ"ר 60עובי קירות :

 בהתאם למותר
 

 41.62בקומת הקרקע: 
מ"ר  25.08בקומה א' וב'  

X2=50.16 
 התאם למותר.סה"כ ב

 
קורה היקפית בחזית 
קדמית וחזית צידית 

-מזרחית, אורך הבליטה כ
 מ' 0.30

 
 2מ"ר עבור  11.23

 22.46מרפסות, סה"כ 
 מ"ר בהתאם למותר

 
 
 
 
 
 

מ"ר שטח חדר מדרגות לא  12
הוצג כשטח עיקרי בתכנית 

 חישוב השטחים
 
 
 
 

 
 סטייה מבוקש מותר  קווי בניין

 
י דרום מזרחקדמי 

 אליהו מפרארהלרחוב 
 
 

 צפון מערביאחורי 
 
 
 

  ן מזרחיצידי צפו
 
 
 

  ם מערביצידי דרו
 
 
 

 קו בניין למרפסות:
 
 
 
 

 
 מ'  5.00

 
 
 

 מ' 5.00
 
 
 

 מ'  4.00
 
 
 

 מ'  4.00
 
 
 

בחזית  ללא הקלה מ' 1.20
  קדמית

לחזית  –בהליך של הקלה 
 40% קדמית ואחורית 

מקו הבניין המותר של 
לפי מ'  2.00 או מ' 5.00

 הנמוך ביניהם 

 
 מ' 5.00

 
 
 
 מ'  5
 
 
 
 מ'  4
 
 
 
 מ' 4
 
 
  

מרפסות  2מוצעות 
בתחום קווי הבניין 

 המותרים

 
 
 
 
 
 
 

 
  1בנייה בו זמנית על הגג: חדר יציאה לגג מכח ג

 סטייה מוצע מותר 

 שטח/ תכסית 
בבנייה בו זמנית  65%

  1-לפי תכנית ג
 

 
 =  X  65%מ"ר  204.59
 מ"ר 132.98

 
דירת מ"ר עבור  132.74

 גג

לא ניתן לאשר דירה בקומת הגג, 
מאחר ובקומה מתחתיה יח"ד 

 אחת בלבד.
ולהחלטת  1הנ"ל בניגוד לתכ' ג'

תיק ערר ועדת ערר; 
אייל דוידי נ'  1132/1018תא/

 –הועדה המקומית לו"ב תל אביב 
 יפו ואח'.
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 סטייה מוצע מותר 

 

 גובה
 

 ברוטו
 
 
 טונ

 
מ' כולל מתקנים על הגג  5

 ן )בניה עם גג שטוח(העליו
 
 

 2.85כגובה קומה טיפוסית 
 מ' 3.00ולא יעלה על  מ' 

 (מ' 2.85כלומר )

 
 

 מ' 4.30
 
 
 

 מ' 2.95

 
 

 לא הוצגו מפלסים על הגג
 
 
 

והנ"ל אינו מבוקש  מ' 0.10
 כהקלה

 נסיגות 
 

מטר לחזית קדמית  2.00  
דרום מזרחי לרחוב אליהו 

  מפרארה 
 

מ'  לחזית אחורית  1.20
ובתנאים  ורי צפון מערביאח

 מסוימים ללא נסיגה
 

 יותמ' לחזיתות ציד 1.2
ובתנאים מסוימים ללא 

 נסיגה 
 

 מ' 2בחלקו 
 מ' 2.85ובחלקו 

 
 
 ' ללא נסיגה0'

לצורך תכנון מיטבי 
 וניתן לאשר

 
 צידי צפון מזרחי 

 מ' 1.20
ללא צידי דרום מערבי 

, מדובר בהמשך נסיגה
בינוי החזית לשם 

וניתן  תיכנון מיטבי
 לאישור.

 
 
 
 
 

 גישה לשטח משותף בינוי
 

  פירגישה לגג עליון דרך 
 . בסמוך למעלית

 
 

 פרגולה על הגג
 

 שטח
 
 
 
 
 

 בינוי
 
 

 
 

משטח הגג או מרפסת  1/3
מ"ר הגדול ביותר  10הגג או 
  מ"ר. 24כלומר 

 
 
 

נסיגה מחזיתות הבניין של 
 מ'. 1.20

 

 
הפרגולות מוצעות 

 בתחום קורה היקפית.
מ"ר  23לחזית קדמית 

 בהתאם למותר.
. 5-צדדית כלחזית 

 מ"ר 28 -כמ"ר. סה"כ 
 

מ'  1.20נסיגה של 
 מחזית קדמית

ללא  חזית צידית 
 נסיגה.

 
 
 מ"ר 4

 
 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית   ע

 סטייההערה/ מוצע מותר 

 קומות 2 קומות 
 

  קומות 2

 תכסית
משטח  80%

 המגרש

  
 

 מ"ר 568

 
 

     77.7%מ"ר המהווים  552.15

 
 
 

 15%מינימום של  חלחול
 מ"ר(106.5)

הוצגה הוכחה כי שטח 
 15% חילחול במגרש הוא 

מ"ר בחלקו ע"י ריצוף  106.5)
 מחלחל ברמפה(.

 אך השטח אינו מדוייק

שביל בטון אינו מהווה שטח 
 חילחול

לא רמפה עם ריצוף מחלחל 
 בתכנית המרתףמופיעה 

 ' נטומ 4.00 גובה
 

 מ'  3.15:  -1מרתף 
 מ' 2.85:  -2מרתף 

 
 

  : -2במרתף  חניה/ מחסנים דירתיים/    שימוש
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 סטייההערה/ מוצע מותר 

 אחסנה מסחרית/
משרד לבעל מקצוע חפשי/ 

 חדר משחקים

 מקומות חניה 10
 מבואה עם מעלית אחת.

כולל  מחסנים דירתיים 5
 חניות אופניים.

 43בשטח של  מרתף דיירים
 מ"ר.

 ותמאגר מים עם חדר משאב
 :-1במרתף 

שטחים נלווים נפרדים כל  
אחד כולל מחסן, חדר 

משחקים ומדרגות פנימיות 
 לחיבור לשתי דירות הגן 

חדר אשפה משותף בחזית 
 קדמית.

 
 
 
 

מרתף דיירים אינו שימוש מוגדר 
 1לפי תכ' ע'

מ"ר ו ברוחב  10בשטח של  חצר אנגלית
 מ' נטו לחזית.  1.50של 

ת לחזית צידית צפון מזרחי
מבוקשת חצר אנגלית בשטח 

 מ"ר וברוחב של  9-של כ
 מ'. 1.30

לחזית צידית דרום מערבית 
מבוקשת חצר אנגלית בשטח 

 מ"ר וברוחב של  10של 
 מ'. 1.30

 

מחסן דירתי  ע"פ מספר  מחסנים
 יח"ד (  5הדירות בבניין ) 

 מ"ר 12ובשטח מירבי של 

מחסנים דירתיים בקומת  5
 -2מרתף 

 יח"ד בלבד 4אך ניתן לאשר 

 
 

 מ"ר 12-שטח המחסנים גדול מ
 המותרים

מדרגות 
חיצוניות 

 למרתף

לא יותרו מדרגות למרתף 
 שלא לצורכי משרד.

ישירה מהרחוב מוצעת כניסה 
למרתף מתוך מרווח קדמי 
בניגוד להנחיות מרחביות, 

 אשר לא ניתן לאשר.

לא ניתן לאשר כניסה ישירה אל 
מרתף ממרווח קדמי, הנ"ל בניגוד 

 לתקנות החוק.

שטח נלווה 
 במרתף

לא יעלה על שטח הדירה 
 מ"ר( 75.94)

 1בניגוד לתכ' ע'ומ"ר  3.84 מ"ר  79.78

רוב קירות המרתף קבורים  הגדרת מרתף
 (50%-באדמה )מעל ל

לא הוצגה הוכחה לכך 
שקומת מרתף עליון קבורה 
באדמה, אך ניתן לזהות כי 

 תנאי זה לא מתקיים

ן גלויים רוב קירות מרתף עליו
 1מהאדמה, בניגוד לתכ' ע'

כניסה נפרדת 
 אל מרתף

עבור משרד עבור מקצוע 
 חופשי

הוצגה כניסה אל מרתף מתוך 
 מרווח קדמי, 

כניסה נפרדת אל לא ניתן לאשר 
מרתף המשמש שטח נלווה אל 

דירות קומת הקרקע, מתוך הרחוב 
 1ובניגוד לתכ' ע'

 

 הערה:
קומות מרתף וקומת גג  2קומות מעל  3ימת והקמת בניין חדש למגורים בן הריסת הבניה הקי מהות הבקשה היא 

בלבד, בקומה העליונה )קומה ב'(  מתוכננת דירה אחת . יח"ד סה"כ, וכולל יח"ד נוספת, בקומת הגג 5חלקית עבור 
לעניין בניה  27/05/2018לחוות דעת היועצת המשפטית לוועדה המקומית מיום ו 1לפיכך, הנ"ל בניגוד להוראות תכנית ג' 

 –המקומית לו"ב תל אביב אייל דוידי נ' הועדה  1132/1018והחלטת ועדת ערר /בתיק ערר תא/ 1בו זמנית מכוח תכנית ג
 מקום שבו מתוכננת דירה עליונה אחת בבניין לא ניתן להתיר הקמתה של דירת גג כאמור בהחלטה.יפו ואח', 

 

 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

 + וחים/בליטותבנייה במרו
 

 
+ 

 רמפה עבור ירידה למרתף חניה מבוקשת במרווח צידי צפוני
 מדרגות כניסה אל מרתף ממרווח קדמי

 גודל חדרים -
 רוחב מסדרון/פודסט -
 רוחב חדר מדרגות -
 אוורור -

+ 
+ 
+ 

 

 
 
 
+ 

 
 
 

 לא הוצג אוורור מאולץ משטח נלווה לדירות הגן )חדרי שירותים(



 31עמ' 
21-00562      22-0711     0837-007   

 

 הערות לא כן 

 הוצג אוורור ממרתפיםלא  +  אוורור מרתף-

דירת גן בקומת הקרקע לחזית אחורית בהתאם  2מבוקשות   + דירות גן
למותר. יש לציין שקיימות מדרגות פנימיות בדירת הגן שמחברת 

 בין שטח נלווה במרתף, לקומת הקרקע.

 ב' וניתן לאשר את הנ"ל.-א' ובקומה מרפסות בולטות  2מבוקשות   + מרפסת

  מסתור כביסה
+ 

+ 
 
 
+ 

 כביסהבדירות הגן לא מוצע מסתור 
ב מוצע מסתור בחזית אחורית, בהתאם -בדירות בקומה א' ו

 למותר. 
בדירת הגג לא מוצע מסתור כביסה. לא מוצע מסתור מערכות, רק 

 קולטי שמש.

שטחים משותפים / תכנון 
 קומת הקרקע

+ 
 
 
+ 

 
+ 

חדר כוללת לובי כניסה עם ה מלאה,קומה הקרקע מוצעת כקומה 
חללים עוברים )חסר מפלסים להבנת  מדרגות ומעלית אחת.

 התכנית(.
כאשר חלק  ב מוצע פיתוח שטח ושטחים מגונניםלחזית הרחו 

 דירות גן בהתאם למותר. 2 –אחורי של מגרש מוצמד ליח"ד 

הוצגה רצועת גינון ) בית גידול( לחזית קדמית, כריתת עצים, בתי   + פיתוח שטח
 .טחי חלחול בהתאם למותרנוספים וש גידול

 + גדרות
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
+ 
+ 

 קדמית לרחוב אליהו מפרארה:
 מ' בהתאם למותר. 1גדר בנויה מלווה רחוב בגובה עד 

 אחורי:
 מ' בהתאם למותר . 1.50גדר בנויה בגובה 
 צידית  מזרחית: 

 מ' בהתאם למותר . 1.50גדר בטון בגובה  
 :צידית מערבית 

 מ' בהתאם למותר . 1.50בה גדר בטון בגו
וכאשר הוצג אינו תואם את  לא הוצג קו קרקע טבעי במגרש,

לא הוצגו מפלסי וגדרות מגרשים שכנים,  מפלסי מפת המדידה,
 מפלס הרחוב אינו תואם את מפת המדידה

 +  מפלס כניסה קובעת
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

רחוב ה+ מוגבה ממפלס 31.30=0.00מפלס הכניסה המוצע +
 -ב+( 30.44)מ' ולעומת מפלס הכניסה הקיים  3.62ב  (+27.68)

, ושכן ממערב +(28.18לעומת מגרש שכן ממזרח ) ,מ' 0.86
 אשר לא ניתן לאשר.+( דבר 29.82)

מ'  1.30כתוצאה מהגבהת מפלס הכניסה, מוצע מילוי אדמה של 
 במרווח אחורי וצדדי.

 קומות 4כתוצאה מהגבהת מפלס הכניסה, הבנין נראה כמכיל 
 מאחר וקומת מרתף עליונה גלויה מעל הקרקע. 

 3.60 -+( נמוך בכ27.68מדובר בקרקע אשר המפלס הקדמי שלה )
 +(. 31.30מ' ממפלס אחורי )

קו קרקע טבעי סומן בצורה שגויה, מפלסים אינם תואמים / 
 חסרים

 +  כניסה נפרדת אל מרתף
 
 
+ 

כניסה  לא תאושר כניסה נפרדת למרתף דרך חצר אנגלית, למעט
או בכל תוכנית  1'של מקצוע חופשי, כהגדרתו בתוכנית ע למשרד

 אחרת.  מאושרת
 בכל מקרה תמוקם הכניסה בחזית האחורית או הצידית.

 לא הוגשו +  חיזוק וחישובים סטטיים

 קלות מבוקשות:ה
 

 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 
 

 מותרים, לצורך שיפור תכנון 54משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  .1
 המותר על פי תכנית 4במקום  %5. סך מספר יחידות הדיור המבוקש  20הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של  .2
 מ' נטו 2.95מ' כנקבע בתכנית התקפה ל  2.3הגבהת גובה קומה מפולשת מ  .3
 יחידות דיור 2זכויות מקומה לקומה ומהקומות הטיפוסיות לקומת העמודים המפולשת עבור ד ניוהקלה עבור  .4
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ולא  התקבלו התנגדויות.  31/03/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 
 קלות מבוקשות:התייחסות להה
, מאחר והתכ' החלה על רך שיפור תכנוןמותרים, לצוה 54משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד ניתן לאשר  .1

 .1989המגרש הופקדה לפני 
המותר על  3במקום  %4. סך מספר יחידות הדיור המבוקש  20הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של ניתן לאשר  .2

 החלות על המגרש, אך לא ניתן לאשר דירה בקומת הגג. תותכניהפי 
 מ' נטו 2.95מ' כנקבע בתכנית התקפה ל  2.3מ הגבהת גובה קומה מפולשת ניתן לאשר  .3
 2זכויות מקומה לקומה ומהקומות הטיפוסיות לקומת העמודים המפולשת עבור  ניודהקלה עבור ניתן לאשר  .4

 יחידות דיור

 05/07/2022אפרת גורן חו"ד מכון רישוי ע"י 
 

 תנועה וחניה
 :01/02/22שית שצורפה לבקשה במערכת מקוונת ביום חוות דעת מתייחסת לתכנית רא
 מ"ר. 120יחידות דיור בשטח מעל  5קומות ובהן  4הבקשה כוללת: מבנה החדש בן 

 דרישת התקן:
 מקומות חניה לרכב פרטי 10
 מקומות חניה לאופניים 5

 בהתאם לחישוב שטחים ושימושים המפורטים בטבלת מאזן חניה.
 מתוכנן:

 במרתף תת קרקעי. 2כב פרטי על פי רמת שירות מקומות חניה לר 10
 מקומות חניה לאופניים במחסנים דירתיים. 5

 מתכנן תנועה אריה פלנר.
 .1500במוצג  23/12/2022חוות דעת: יש לציין שיפועים ברמפה בהתאם לנספח תנועה מיום 

 המלצה: לאשר את הבקשה עם תנאי טכני.
 

 אצירת אשפה
 צעות: חדר אשפה עם מכליםמוצג פתרון אצירת אשפה באמ

 בלבד. 5%תלול מדי, יש לתכנן  13.5%כמות המיכלים מאושרת, שיפוע שביל הפינוי 
 המלצה: לדחות את הבקשה

 
 גנים ונוף

במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם 
 בקרבת גבול המגרש.נטועים במגרשים השכנים וחלקם 

 עצים בוגרים במגרש ועץ אחד במדרכה כמפורט בטבלה זו. 2כדי להקים את המבנה יש לבצע כריתה של 
במדרכה אושר ע"י אגרונום אגף  5העצים המבוקשים לכריתה בתוואי הכניסה לחניה או שערכם נמוך. כריתת עץ מס' 

 שפ"ע.
 ע גדר קדמית ללא חדירה לקרקע.שאר העצים במדרכה לשימור בליווי אגרונום, תבוצ

 ₪. 5247ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא 
 לעץ. 700₪(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  8יש לנטוע במגרש 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אדריכלות מכון הרישוי
ציג את גמל המים במטר מהרחוב, יש להציג יש להנמיך את הגדר לרחוב ולדרג את הקרקע במרווח הקדמי, יש לה

 מיקום לבלוני הגז בתחום הבניין, יש להציג פילר חשמל בהתאם להנחיות המרחביות
 המלצה: לדחות את הבקשה

 
 15/06/2021נדב בר  -מכון רישוי -38קונסטרוקציה ותמ"א 

 ניתן פטור בבקשה זו. 38לא מבוקשת תמ"א 
 

 סיכום מכון הרישוי
 את הבקשההמלצה: לדחות 

 
 טבלת עצים

 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 754 כריתה 3.0 20.0 4.0 אזדרכת מצויה 1
  כריתה 2.0 15.0 2.0 פרחית-איגניה חד 2
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 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

  כריתה 3.0 33.0 2.0 פלפלון דמוי אלה 3
 756 כריתה 4.0 40.0 3.0 תמר מצוי 4
 3,737 כריתה 5.0 23.0 7.0 סיסם הודי 5
 5,150 שימור 5.0 27.0 7.0 סיסם הודי 6
 1,700 שימור 5.0 19.0 5.0 סיסם הודי 7
 13,678 שימור 6.0 44.0 10.0 סיסם הודי 8

 02/02/2022אהרון מיכאלי חו"ד מחלקת פיקוח ע"י 
 שטח טרם החלו לבנות.תוכנית תואמת את המצב ב

 חו"ד נוספות:
 

 05/07/2022מרינה נלקין  -מכון רישוי -תנועה וחניה
 :01/02/22ת לתכנית ראשית שצורפה לבקשה במערכת מקוונת ביום חוות דעת מתייחס

 מ"ר. 120יחידות דיור בשטח מעל  5קומות ובהן  4הבקשה כוללת: מבנה החדש בן 
 

 דרישת התקן:
 מקומות חניה לרכב פרטי 10
 מקומות חניה לאופניים 5

 בהתאם לחישוב שטחים ושימושים המפורטים בטבלת מאזן חניה.
 

 מתוכנן:
 במרתף תת קרקעי. 2קומות חניה לרכב פרטי על פי רמת שירות מ 10
 מקומות חניה לאופניים במחסנים דירתיים. 5

 מתכנן תנועה אריה פלנר.
 .1500במוצג  23/12/2022חוות דעת: יש לציין שיפועים ברמפה בהתאם לנספח תנועה מיום 

 המלצה: להעביר לוועדה לאישור עם תנאי טכני.
 

 תנאים בהיתר
( mode3פחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ). ל1

 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2. רישום רמת השרות 2

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

 13/06/2022אפרת גורן  -מכון רישוי -אשפה
 מתוכנן חדר אשפה עם מיכלים, כמות המיכלים מאושרת

 בלבד. 5%תלול מדי, יש לתכנן  13.5%שיפוע שביל הפינוי 
 

 כלי אצירה נדרשים:
 ליטר כ"א 360מכלי אשפה ירוקים בנפח של  2
 ליטר 360מכל אשפה כתום בנפח של  1
 

 למיכלי אשפה(. 5%יש להציג את כלי האצירה ואת נפחם, את השיפועים לאורך שביל הפינוי)עד 
מידות מבנה לאחסון אצירת אשפה יאפשרו הצבה ותפעול של כלי האשפה, על פי גודלם וכמותם, תוך מתן אפשרות 

 ים סמוכים.גישה והשלכת פסולת אליהם ואפשרות להוצאתם ממבנה האחסון בלא צורך בהזזת כל
במידה ומתוכנן חדר אשפה, עליו להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז, רוחב פתח 

 ס"מ. 110נטו של 
 מטר 1.5עד  -במידה ומתוכנן מסתור אשפה: גובה מסתור אשפה לא מקורה 

 מטר לפחות 1.10שער המסתור ברוחב נטו של 
 וצנע שאינו נצפה מהרחוב, ניתן למקם את מסתור האשפה בניצב לגדר המגרש.המסתור ימוקם באופן מ

ס"מ לפחות על מנת לאפשר רצועת צמחיה בשטח שבין גדר המגרש למסתור  100יש להקפיד על השארת מרווח של 
 האשפה.

 עבור כל פתרון אשפה עם מכלים:
 מטר לפחות במפלס המדרכה 1.10שביל גישה ופתח בגדר ברוחב 

 מטר בינהם. 3.0קיר הפרדת אש בין מסתור אשפה לבין בלוני גז או מרחק נדרש 
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-,חלק ו' 1970 -יש לתכנן את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל 
 ו.עיריית תל אביב יפ -( 4אצירת אשפה וסילוקה מבנין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה )פרק 

 
 02/02/2022אחישלום מולאי  -מי אביבים 

 המלצה לשבץ לוועדה
 

 13/01/2022אורן רחמים  -תאום הנדסי 
 הוצגה תוכנית מאושרת

 
 01/12/2021שירלי בר  -מכון רישוי -גנים ונוף

 במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם
 נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש.

 עצים בוגרים במגרש ועץ אחד במדרכה כמפורט בטבלה זו. 2כדי להקים את המבנה יש לבצע כריתה של 
במדרכה אושר ע"י אגרונום אגף  5העצים המבוקשים לכריתה בתוואי הכניסה לחניה או שערכם נמוך. כריתת עץ מס' 

 שפ"ע.
 ה לשימור בליווי אגרונום, תבוצע גדר קדמית ללא חדירה לקרקע.שאר העצים במדרכ

 ₪. 5247ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא 
 לעץ. 700₪(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  8יש לנטוע במגרש 

 המלצה: מאושר לעבור לבדיקה מרחבית
 

 תנאים בהיתר
לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . דילול נוף וחיתוך שורשים1

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

 ₪. 5247. תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של 2
 

 15/06/2021נדב בר  -ון רישוי מכ-38קונסטרוקציה ותמ"א 
 בבקשה זו. 38לא מבוקשת תמ"א 

 ניתן פטור

 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 שכן:לאשר את הבקשה לא 
 , מתוכננת דירה אחת בלבדדירה נוספת על גג הבניין כאשר בקומה העליונה )קומה ב'(  לא ניתן לאשר .1

ה בו זמנית ילעניין בני 27/05/2018ולחוות דעת היועצת המשפטית לוועדה המקומית מיום  1הנ"ל בניגוד לתוכנית ג
 תכנון ובנייה קומית לאייל דוידי נ' הועדה המ 1132/1018והחלטת ועדת ערר /בתיק ערר תא/ 1תוכנית גמכוח 

 ;יפו ואח'-תל אביב
  1מ'( והנ"ל בניגוד להוראות תכ' ג/ 3גובה קומת הגג חורג מהמותר )כגובה קומה טיפוסית ולא יעלה על  .2

 ולא מבוקש כהקלה;

 ; 1משטח הגג (  והנ"ל בניגוד להוראות תכ' ג/ 1/3שטח הפרגולה חורג מהשטח המותר )  .3

 מ', הנ"ל בניגוד להנחיות מרחביות 3.62-מפלס הכניסה  כלפי מפלס הרחוב  בלא ניתן לאשר הגבהת  .4
 ותקנות החוק;

מ', מוצעת כניסה ישירה ממפלס הרחוב למפלס המרתף,  3.62-כתוצאה מהגבהת מפלס הכניסה כלפי הרחוב  ב .5
לעניין מספר קומות החלה על המקום ובניגוד לתב"ע  1והמרתף כולו בולט כלפי הרחוב בניגוד להוראות תכ' ע/

 המותר על המגרש; 

 קו הקרקע הטבעי סומן לא נכון ובצורה מטעה; .6

 ;1, בניגוד להוראות תכ' ע'/דירות הגן חורג מהמותרלשטח נלווה בקומת המרתף  .7
 ;1, בניגוד להוראות תכ' ע/מ"ר( 12שטח המחסנים הדירתיים חורג מהמותר ) .8
 ;תותנועה אינו תואם את התכניהנספח  .9

 קיים סירוב מכון הרישוי לתחנת אשפה ואדריכלות. .10

 אין התאמה בין  מסמכי התכנית הראשית. .11

 אין התאמה בין מפלסי הקרקע למפת המדידה. .12

 מפרט טכני לוקח בחסר ואינו ברור, דבר המקשה על הבנת הנקרא. .13

 תכנית חישוב השטחים לא תואמת את השטחים המוצעים. .14

 ת מרתף אינה מתקיימת עבור קומת מרתף עליונה )רוב קירות המרתף גלויים מהקרקע הסובבת אותם(.הגדר .15

 שטח חלחול לא חושב כראוי )שביל בטון אינו מחלחל(. .16
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 לא הוצגו מסתורי כביסה עבור כל הדירות ולא הוצגו מסתורי מערכות.  .17

 לא הוצג אוורור ממרתפים. .18
 

 הוועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש       טיוטת חוות דעת מהנדס 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 שר את הבקשה שכן:לא לא

 לא ניתן לאשר דירה נוספת על גג הבניין כאשר בקומה העליונה )קומה ב'( מתוכננת דירה אחת בלבד,  .1
לעניין בנייה בו זמנית  27/05/2018ולחוות דעת היועצת המשפטית לוועדה המקומית מיום  1הנ"ל בניגוד לתוכנית ג

 אייל דוידי נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה  1132/1018והחלטת ועדת ערר /בתיק ערר תא/ 1מכוח תוכנית ג
 יפו ואח';-תל אביב

  1מ'( והנ"ל בניגוד להוראות תכ' ג/ 3גובה קומת הגג חורג מהמותר )כגובה קומה טיפוסית ולא יעלה על  .2
 ולא מבוקש כהקלה;

 ; 1תכ' ג/משטח הגג (  והנ"ל בניגוד להוראות  1/3שטח הפרגולה חורג מהשטח המותר )  .3

 מ', הנ"ל בניגוד להנחיות מרחביות 3.62-לא ניתן לאשר הגבהת מפלס הכניסה  כלפי מפלס הרחוב  ב .4
 ותקנות החוק;

מ', מוצעת כניסה ישירה ממפלס הרחוב למפלס המרתף,  3.62-כתוצאה מהגבהת מפלס הכניסה כלפי הרחוב  ב .5
החלה על המקום ובניגוד לתב"ע לעניין מספר קומות  1ע/והמרתף כולו בולט כלפי הרחוב בניגוד להוראות תכ' 

 המותר על המגרש; 

 קו הקרקע הטבעי סומן לא נכון ובצורה מטעה; .6

 ;1שטח נלווה בקומת המרתף לדירות הגן חורג מהמותר, בניגוד להוראות תכ' ע'/ .7
 ;1מ"ר(, בניגוד להוראות תכ' ע/ 12שטח המחסנים הדירתיים חורג מהמותר ) .8
 נספח התנועה אינו תואם את התכניות; .9

 קיים סירוב מכון הרישוי לתחנת אשפה ואדריכלות. .10

 אין התאמה בין  מסמכי התכנית הראשית. .11

 אין התאמה בין מפלסי הקרקע למפת המדידה. .12

 מפרט טכני לוקח בחסר ואינו ברור, דבר המקשה על הבנת הנקרא. .13

 תואמת את השטחים המוצעים.תכנית חישוב השטחים לא  .14

 הגדרת מרתף אינה מתקיימת עבור קומת מרתף עליונה )רוב קירות המרתף גלויים מהקרקע הסובבת אותם(. .15

 שטח חלחול לא חושב כראוי )שביל בטון אינו מחלחל(. .16

 לא הוצגו מסתורי כביסה עבור כל הדירות ולא הוצגו מסתורי מערכות.  .17

 ר ממרתפים.לא הוצג אוורו .18
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש       
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  21/06/2022 תאריך הגשה 22-0975 מספר בקשה

  ה/קוטג'בניין דיר בניה חדשה בניה חדשה מסלול

 

 תל ברוך שכונה   135 שדרות קרן קיימת לישראל כתובת

 1257-135 תיק בניין 73/6792 גוש/חלקה

כולל הפקעה בשטח  644 שטח המגרש 1321, 2485, 2550א, 2550, 2754, 3450, 1, ג1ע מס' תב"ע
 מ"ר 74של 

 

 כתובת שם בעל עניין

 6969535יפו  -, תל אביב 135קיימת לישראל שדרות קרן  שבח משה מבקש

 6969535יפו  -, תל אביב 135שדרות קרן קיימת לישראל  שבח גל אלינור מבקש

 משמר דוד טרכטנברג ויקטוריה עורך ראשי

 6951235יפו  -, תל אביב 12רחוב רוזן פנחס  שילר ערן מתכנן שלד

 (עירית צפתימהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

קומות עם גג  2והקמת בניין חדש בן מחסן במרווח אחורי  כוללשל המגרש  יה הקיימת במחצית המערביתיהריסת הבנ
 שטוח מעל קומת מרתף חלקית עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף(.

מ"ר במרווח אחורי עם חדר מכונות תת קרקעי,  22-כיה בלתי מקורה בשטח של יעל המגרש: הקמת בריכת שח
 .פיתוח שטח אחורית,בחזית קדמית וחזית מפלדה פרגולות 

בתוך תחום ההפקעה, מוצע ביטול מקום חנייה אחד, מסתור אשפה, פילרים, וגדר חדשה בהמשך לגדר קיימת, מצויין 
 כי הגדר הינה זמנית עד למימוש ההפקעה.

 מ"ר. 84הבקשה כוללת פירוק גגון אסבסט בשטח של מו כן, כ

 
 מצב קיים:

יח"ד, כעת מדובר במחציתו  2ן בן קומה אחת עבור יקיים בני על המגרש הפונה אל שד' קק"ל בחזיתו הדרומית,
 מ' מגבול המגרש הקדמי. 3.50ית. במגרש נדרשת הפקעה לאורך שד' קק"ל ברוחב ערבהמ

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

ועדה מהסיבות ולבקשה הנוכחית, הבקשה נדחתה ב דומהבקשה  07/10/221 
 באות: ה
מ"ר עבור יח"ד(  12שטח המרפסות הבולטות עולה על השטח המותר ) .1

 ויתרת השטח לא חושב במניין השטחים העיקריים.

לא ניתן לאשר חצרות מונמכות הנ"ל בניגוד להנחיות מרחביות לעניין  .2
 לחול בתחומן.צמדה לקיר משותף, ולא הוצג שטח חשטחן וה

 2.60רי וכתוצאה מכך גדר מוצעת בגובה מוצע מילוי אדמה במרווח אחו .3
 1.95מ' ממפלס השכן, גדר בגבול המגרש הצידי מערבי, מוצעת בגובה 

 מ', והנ"ל אינו מבוקש כהקלה.

תוכנית לא הוצגה תכנית עתידית עבור בניה עם גג רעפים לפי הוראות  .4
 .1ג

מפרט הבקשה לוקה בחסר, מידות מוצגות אינן תואמות את התכנית,  .5
תכנית הוצגה בקנ"מ שגוי, חסרים מפלסים/ מפלסים אינם נכונים, ה

  חסר ק.ק.ט., הנ"ל מקשה על בחינת הבקשה.

מוצע מרתף עם כניסה נפרדת שאינה למשרד )כניסה נפרדת אינה  .6
 ישירות אל משרד(, לא סומן שטח המשרד ומהותו.

 לא הוצגה הוכחה עבור קירות מרתף הקבורים באדמה. .7
 סתור מערכות על הגג, ולא הוצג מסתור מזגנים.לא הוצג מ

21-1291 
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 בעלויות:

מיופה כחם של החוכרים הנכס בבעלות מנהל מקרקעי ישראל והבקשה חתומה ע"י המבקש אשר רשום בהערת אזהרה ו
 ולא התקבלו התנגדויות. נשלחה הודעה 1ולבעלי תת חלקה מס' למנהל  ,2בנכס, בתת חלקה 

 :06/05/2021"ד מחלקת נכסים ע"י מירי גלברט התקבלה חו
 בבעלות קק"ל. 6792בגוש  73חלקה 

מדובר במגרש דו משפחתי ולכן, המבקשים חתמו על כתב התחייבות שבו לא תהיה להם התנגדות במידה והעירייה 
 תדרוש את ההפקעה.

 לאור האמור לעיל אין מניעה לאשר את הבקשה.
 21/12/2021כל תהן קרקע ע"י מי יהסדרהתקבלה חו"ד 

 בהתאם להנחיית אגף הנכסים, קיים ייעוד להפקעה.
 המבקשת חתמה על כתב התחייבות מול אגף הנכסים עם התחייבות למסירת שטח ההפקעה עם דרישת ההפקעה.

 
לצורך חישוב שטח  1321תכ' , 3450, 01/11/90, הופקדה בתאריך 2485התאמה לתב"ע )תכנית 

 אזור תל ברוך(, המגרש כולל שטח ההפקעה
 

 סטייה מוצע מותר  

 שטחים עיקריים לפי 
 2485תכ' 

 שטח מחצית המגרש 
כולל שטח ההפקעה לפי 

 מ"ר 322=  1321תכ' 
 קומה טיפוסית -
 סה"כ -
 

לפי תב"ע המרת מבנה עזר 
 לשטח עיקרי 3450

 
 
 סה"כ -

 
 
 

 25%בקומה אחת: 
 מ"ר 80.5המהווה 

=  50%בשתי הקומות: 
 מ"ר 161

 
 
 מ"ר 8.05המהווים  2.5% -
 
 

 המהווים 52.5%
 מ"ר 169.05 

 
 
 

מ"ר  79.86קומת הקרקע:   
(24.80%) 

 מ"ר 85.31קומה א': 
(26.46% ) 
 
 
 
 
 

 קומות: 2-סה"כ ב
 ( 51.29%מ"ר ) 165.17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נרשם כתנאי טכני כי יש    

  2 להקטין אורך גגון עד
 מ'

 שטחי שרות:
 
 ממ"ד       -
 
 
 
 ותבליט -

  
 
 מ"ר+ עובי קירות 9
 
 
 

שטח מקורה בקומת 
הקרקע מתחת למרפסת 

 בולטת
 

רוחב גגון מעל פתח ; גגון
כניסה לא יעלה על כפל 

 רוחבה של הכניסה

 
 

מ"ר  9ממ"ד בשטח של: 
נטו + עובי קירות, הממ"ד 

 מוצע בקומת הקרקע.
 

מ"ר  12.13מוצע שטח של 
מקורה ע"י מרפסת בקומת 

 הקרקע 
 

מעל הכניסה מוצע גגון 
בחזית צידית  יןילבנ

מ'  1, הבולט מערבית
ין ין ומקו הבנימחזית הבני

 מ' 2.40הצידי, רוחבו 

 

 קווי בניין 
 של קדמי לאחר הפקעה 

מ' מגבול המגרש  3.5
 הקדמי 

 מזרח לצד
 לצד מערב

 לאחור 

 
 
 
 מ' 4

 קיר משותף
 מ' 3
 מ' 5

 
 
 
 מ' 4

 קיר משותף
 מ' 3
 מ' 5

 
 
 

 מ' ללא הקלה 1.20 ת ומרפסקווי בנין ל
 מ' לפי הקטן 2או  40%

 מבניהם בכפוף להקלה
 בחזית הקדמית והאחורית

מוצעת מרפסת בולטת 
בקומה א'  בחזית אחורית

בתחום קווי הבניין 
  המותרים
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 סטייה מוצע מותר  

 
 מס' יחידות מותר

 יח"ד על המגרש  2  
 על המחצית הנדונה 1-ו

על  1-יח"ד על המגרש ו 2 
 המחצית הנדונה

 

  עם גג שטוח 2 2 תמס' קומו

התאמה לנספח 
 תנועה/חניה

לא ניתן לאשר כניסה כלי 
רכב למגרש משדרות קרן 

 קיימת לישראל  
 

 לא הוצגו חניות על המגרש.
 

אישור פתרון חלופי 
מקומות חניה  2.67להסדר 

החסרים למילוי דרישת 
השתתפות בקרן  -התקן

 חניה מכוח תכנית ח'

 עיצוב הבניין
ר התאמה לבניה בקי

 משותף

בנין שכן בקיר משותף לפי 
, 50-היתרים משנות ה

קומות )קומה  2כוללת 
 שניה בתוך חלל גג רעפים(

קומות עם גג  2מוצע 
 שטוח.

 

 
 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע

 סטייה מוצע מותר 

 1 קומות 
 

1 
 

 

  מ' 2.97 מ' 4עד  גובה 

 חניה/ מחסנים דירתיים/    שימוש
 /מסחרית אחסנה

 /משרד לבעל מקצוע חפשי
 חדר משחקים

משרד עבור מקצוע חופשי 
מ"ר, חדרי  40-בשטח של כ

 שירותים ואחסנה.

 

בתכסית קומת הקרקע  תכסית
מ"ר  80.5=   25% המותרת

 מ"ר 79.86ו/או מוצעת 

 52.4מוצע מרתף בשטח 
 מ"ר

 

רוב קירות המרתף קבורים  קירות מרתף 
 באדמה

כך לא הוצגה הוכחה ל
שרוב קירות המרתף 

 קבורים באדמה

 

משרד עבור בעל מקצוע  כניסה נפרדת אל מרתף
 חופשי

מוצעת כניסה נפרדת אל 
מרתף הכולל משרד עבור 
 מקצוע חופשי בשטח של 

 מ"ר 40-כ

 

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

קדמית  מחוברות ביניהן, האחת לחזית אנגליותמוצעות חצרות   + בנייה במרווחים/בליטות
ה יוהשנימ"ר  5.5מ' מקיר משותף, שיטחה  0.70בנסיגה של 

 מ"ר.  4.5, שטחה כוללת מדרגות בחזית צדדית
 מ' 0.80רוחב החצרות 

 מ' במרווח קדמי. 4-נשמרת רצועת גינון ברוחב של כ

 גודל חדרים -
 מעבריםרוחב מסדרון/ -
 רוחב חדר מדרגות -
 אוורור/מימדי חצר  -

+ 
 
+ 
+ 

 
+ 

 
מ'( יש להציג ריחוק  0.60בין בריכה לגדרות לא תיקני )מעבר 

 מ', ניתן תנאי טכני 1-הבריכה מגבול המגרש כ
 מוצע אוורור מאולץ מחדרי שירות במרתף.

 מרפסת
 
 

 פרגולה

+ 
 
+ 
+ 

 
 
 

בולטת בחזית אחורית ומעליה פרגולה מחמר קל מוצגת מרפסת 
 מ"ר. 12של בשטח )פלדה( 

 כשטח שירות.  שטח מקורה תחת מרפסת חושב
מ"ר בחזית קדמית, בחריגה  12מוצגת פרגולה קלה בשטח של 

 מהמרווח הקדמי. 5%מ' מקו הבניין הקדמי המהווה  0.40של 

 + פיתוח שטח /גדרות
+ 
+ 

 
 
 

 מ' 1.50מוצעת גדר בנויה בגבול המגרש הצדדי מערבי בגובה 
 מ' מגובה המגרש. 1.50גדר אחורית בגובה 

ימת בנויה בחלקה ובחלקה מוצעת כגדר קלה קי גדר קדמית
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 הערות לא כן 

 
+ 

 
 
 

מאלומיניום, גדר זו מיועדת להריסה עם דרישת מחלקת נכסים 
 למימוש ההפקעה, הוצגה גדר עתידית לאחר שטח ההפקעה,

 זהה לגדר המוצעת בגבול המגרש הקדמי. 

 + 2754בריכות שחיה לפי תכ' 
 
+ 
+ 

 

 
 
 
 

 

 23-שטח של כאחורי במוצעת בריכת שחיה לא מקורה במרווח 
 .'אקוזי וכיסוי קשיחמ"ר, הכוללת ג

 מ',  0.80-הבריכה הוצגה בנסיגה מגבולות המגרש של כ
הוצג חיפוי ריצוף מונע החלקה וגדר עם שער. לא הוצג מרחק 

 מגבולות המגרש.

 + 26.41גובה הכניסה הקיים הינו   + מפלס כניסה קובעת
 .מפלס הרחובבה ו+ כג27.00גובה מפלס הכניסה המוצע הינו 

  + מסתור כביסה ומערכות
 

ין מוצג מסתור מערכות עבור קולטי שמש ודוודים, יעל גג הבנ
 מ' מפני הגג. 1.20בגוון בהיר בגובה  מאלומיניום מחורר

 

 הערות נוספות:
 לאור מקרים דומים של הפקעה באיזור,  מ' במקביל לרחוב, 3.5במגרש קיימת הפקעה לרצועת שטח ברוחב  .1

    "אין בהוצאת היתר את ההיתר, אלא להוסיף כתנאי להית בהם ועדת ערר החליטה לא לדרוש הריסת גדר לפני הוצ       
     קיימת ומוצעתלאור כך, כל הבניה ה החלה על המקום." 1321ה בכדי לפגוע בביצוע ההפקעה על פי תכנית מס' ז       
 ד והיא זמנית )גדר, פילרים מערכות(.מיועדת להריסה בעתי בתוך שטח ההפקעה       

עורכת הבקשה הטעינה תכנית מתוקנת  12/07/2022לאור המלצה שלילית של מהנדסת הרישוי, בתאריך  .2
 דראפט ניתנה עבור תכנית זו.בוההתייחסות 

 05/07/2022אפרת גורן  - חו"ד מכון רישוי
 מכון בידי אדר' אפרת גורן:להלן חוות דעת מתואמת של תחנות ה

 

 תנועה וחניה
 :10/04/2022חוות דעת מתייחסת לתכנית ראשית שצורפה לבקשה במערכת מקוונת ביום 

 מ"ר. 40ומשרד במרתף בשטח  1קומות ובהן יחידת דיור  2הבקשה כוללת: מבנה החדש בן 
 מקומות חניה. 2.67דרישת התקן: 

 תחנת תאום הנדסי בתיק המידע.מקומות חניה בהתאם להנחיות  0מתוכנן: 
 מקומות חניה. 2.67חסרים: 

 

 המלצה:
השתתפות בקרן חניה  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 2.67להעביר לוועדה לאישור פתרון חלופי להסדר 

יונים מטר סביבו מתוכננים חנ 500אשר בו וברצועה ברוחב  1מכוח תכנית ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 
עתידים)ברחוב ולנברג ראול(, ועוד  -5(, מס' 22הברזל)ברחוב הברזל  -4כיתן)ברחוב רוזן פנחס(, מס'  -2ציבוריים: מס'

 מספר חניונים סביב האזור.
 המלצה: לאשר את הבקשה

 

 אצירת אשפה
 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: מסתור אשפה

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 גנים ונוף
יבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם במגרש ובסב

 נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש.
 כדי להקים את המבנה יש לבצע כריתה/ העתקה של עצים כמפורט בטבלה זו.

ני, כדי לאפשר את הקמת המבנה )שימורם לא היה אושרו לכריתה גם בידי אגרונום המכון, יוני שרו 7-ו 2עץ מס' 
הם שונו,  6-ו 5לשימור שכן הבניה בתת הקרקע רחוקה משורשיהם. עצים מס'  4, 3מאפשר בנייה במגרש(. עצים 

 לבקשתנו, מכריתה לשימור ותכנון הבריכה שונה.
 ₪. 31,198ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא 

 לעץ.₪  700(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  3רש יש לנטוע במג
ייגבה מהמבקש במסגרת אגרות הבנייה לצורך ₪  29,098יתרת ערך הפיצוי הנופי תמורת העצים המיועדים לכריתה ע"ס 

 נטיעת עצים ברחבי העיר.
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 אדריכלות מכון הרישוי

 המלצה: לאשר את הבקשה
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 הרישוי סיכום מכון
 המלצה: לאשר את הבקשה

בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' 
 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 

 
 טבלת עצים

 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 452 יתהכר 3.0 10.0 3.0 הדר 1
 24,316 כריתה 4.0 55.0 14.0 ברוש מצוי 2
 12,308 שימור 4.0 35.0 14.0 ברוש מצוי 3
 15,283 שימור 3.0 39.0 13.0 ברוש אופקי 4
 16,227 שימור 7.0 55.0 12.0 ברוש 5
 9,650 שימור 5.0 49.0 12.0 ברוש 6
 6,430 כריתה 5.0 40.0 12.0 ברוש מצוי 7

 חו"ד נוספות:
 

 04/07/2022מרינה נלקין  -מכון רישוי -תנועה וחניה
 :10/04/2022ת לתכנית ראשית שצורפה לבקשה במערכת מקוונת ביום חוות דעת מתייחס

 מ"ר. 40ומשרד במרתף בשטח  1קומות ובהן יחידת דיור  2הבקשה כוללת: מבנה החדש בן 
 מקומות חניה. 2.67דרישת התקן: 

 מקומות חניה בהתאם להנחיות תחנת תאום הנדסי בתיק המידע. 0מתוכנן: 
 מקומות חניה. 2.67חסרים: 

השתתפות  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 2.67מלצה: להעביר לוועדה לאישור פתרון חלופי להסדר ה
מטר סביבו מתוכננים  500אשר בו וברצועה ברוחב  1בקרן חניה מכוח תכנית ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 

עתידים )ברחוב ולנברג  -5(, מס' 22זל)ברחוב הברזל הבר -4כיתן)ברחוב רוזן פנחס(, מס'  -2חניונים ציבוריים: מס'
 ראול(, ועוד מספר חניונים סביב האזור.

 
 16/05/2022אורן רחמים  -תאום הנדסי 

 לאחר בדיקה חוזרת, אין חניה בתחום המגרש

 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 2חדש בן ין במחצית המערבית של המגרש כולל מחסן, והקמת בני לאשר את הבקשה להריסת הבנייה הקיימת .1

 ה בחצר.יובניית בריכת שחי )קומות מעל קומת מרתף עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף
 

 ,מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 2.67לאשר פתרון חנייה על ידי השתתפות בקרן חנייה עבור 
  .ע חופשי במרתף()עבור מגורים ועבור משרד למקצו

 

 תנאים למתן היתר
לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית . 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
 על אי פיצול הדירה 27הצגת מפרט תקנה  . 3
 ר רמ"י לבקשה לבניה בשטח המגרשהצגת אישו . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה וחדר המכונות יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים בעת  . 2

 צאת ההיתר.הו
 החלה על המגרש. 1321אין בהוצאת היתר זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מביצוע ההפקעה על פי תכנית  . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4
 ₪. 31,198ערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר ב . 5
 האסבסט שפורק יפונה לאתר פסולת המורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקלוט פסולת שכזו. . 6
 פירוק ופינוי גג האסבסט יבוצע רק באמצעות חברה בעלת הסמכה מאת המשרד להגנת הסביבה לבצע פירוק שכזה . 7
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 תנאים להתחלת עבודות

 סומן בצהוב להריסה ע"ג מפרט הבקשה, כולל מחסן במרווח אחוריהריסת כל המ . 1
 יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע, . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesר העירוני בקישור: ההליך המפורט באת
 רשיון של המשרד להגנת הסביבה המאשר את פירוק האסבסט במבנה . 4
 רשיון של המשרד להגנת הסביבה לחברה אשר איתה התקשר בעל ההיתר כדי לפרק את האסבסט . 5
 

 תנאים לתעודת גמר
 ן המיגוןאישור מכון הרישוי לפתרו . 1
 על אי פיצול הדירה 27רישום בפועל של תקנה  . 2
 הריסה של כל הבנוי על שטח הפקעה -בתיק המידע  2.7לפי סעיף  . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 שפורקאישור אתר ההטמנה על כך שהטמין אצלו בפועל את האסבסט  . 5
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 : תיאור הדיון
 

 מי בונה בית על הפקעה? ליאור שפירא:
, בקשה זהה לבקשה הנוכחית נדחתה בוועדה מסיבות שונות, אם היא בקשה 07.10.21-בטבלה, ב 28עמוד לישוק: מלי פו

 איך היא מאושרת? -זהה והיא נדחתה 
 בקשה זהה?ליאור שפירא: 

 הבקשה זהה מבחינת התוכן.  אלנה דוידזון:
 המילה זהה מיותרת כאן, הם התכוונו לבקשה דומה. מלי פולישוק:

אנחנו כבר פירסמנו את ההמלצות  5500-נמצא קרוב יותר לבני אפרים או לאפקה? ב 135איזה חלק של  פירא:ליאור ש
 שלנו איך יראה הצד הזה של קרן קיימת, המלצנו על בנייה גבוהה.

 אנחנו בקטע של בנייה נמוכה, קוטג'ים. אלנה דוידזון:
 שאנחנו יכולים להמליץ לו לבנות בניין? יכול להיות שהוא יכול לבנות קוטג' על מקום ליאור שפירא:
 מ"ר שטח המגרש. 564אני לא חושבת,  אלנה דוידזון:

 חזרתי בי, אנחנו ממליצים לאשר את הבקשה לפי חוות דעת הצוות. ליאור שפירא:
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שר את הבקשה להריסת הבנייה הקיימת במחצית המערבית של המגרש כולל מחסן, והקמת בניין חדש בן לא .1

 ובניית בריכת שחייה בחצר. )קומות מעל קומת מרתף עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף 2
 

 וי דרישת התקןת חניה החסרים למילמקומו 2.67לאשר פתרון חנייה על ידי השתתפות בקרן חנייה עבור .          2
 )עבור מגורים ועבור משרד למקצוע חופשי במרתף(.         

 
 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

 על אי פיצול הדירה 27הצגת מפרט תקנה  . 3
 הצגת אישור רמ"י לבקשה לבניה בשטח המגרש . 4
 

 תנאים בהיתר
 ת ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודו . 1
בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה וחדר המכונות יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים בעת  . 2

 הוצאת ההיתר.
 החלה על המגרש. 1321אין בהוצאת היתר זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מביצוע ההפקעה על פי תכנית  . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4
 ₪. 31,198תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 האסבסט שפורק יפונה לאתר פסולת המורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקלוט פסולת שכזו. . 6
 פירוק ופינוי גג האסבסט יבוצע רק באמצעות חברה בעלת הסמכה מאת המשרד להגנת הסביבה לבצע פירוק שכזה . 7
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 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת כל המסומן בצהוב להריסה ע"ג מפרט הבקשה, כולל מחסן במרווח אחורי . 1
 די תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמו . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 בסט במבנהרשיון של המשרד להגנת הסביבה המאשר את פירוק האס . 4
 רשיון של המשרד להגנת הסביבה לחברה אשר איתה התקשר בעל ההיתר כדי לפרק את האסבסט . 5
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 על אי פיצול הדירה 27רישום בפועל של תקנה  . 2
 נוי על שטח הפקעההריסה של כל הב -בתיק המידע  2.7לפי סעיף  . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 אישור אתר ההטמנה על כך שהטמין אצלו בפועל את האסבסט שפורק . 5
 
 

 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 ובניה  

  10/05/2022 תאריך הגשה 22-0728 מספר בקשה

  בניין דירה/קוטג' בניה חדשה בניה חדשה מסלול

 

 מת החיילר שכונה   88 הגולן כתובת

 0914-088 תיק בניין 421/6638 גוש/חלקה

 מ"ר 1252 שטח המגרש א2550, 3407, 347, 1, ל, ג1א, ע/3/38, תמ"א1תמא/ מס' תב"ע
 מ"ר בבעלות המבקש 626

 

 כתובת שם בעל עניין

 6971640יפו  -, תל אביב 88רחוב הגולן  כהן שאול מבקש

 6971640יפו  -, תל אביב 88רחוב הגולן  שאולכהן  בעל זכות בנכס

 63451יפו  -, תל אביב 165רחוב הירקון  זכרוביץ אליאב עורך ראשי

 4239021, נתניה 53רחוב הרצל  ירמייב אגביה מתכנן שלד

 אהוד עמרם(מהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 2, עבור יח"ד אחת כל אחד, בני בניינים חדשים 2הריסת כל הבנייה הקיימת במחצית הדרומית של המגרש, והקמת 
יח"ד סה"כ )קוטג'ים בקיר משותף עם הבניין הקיים בתת  2קומות וגג רעפים )עם ניצול(, מעל קומת מרתף, עבור 

 (.1חלקה 
על המגרש: פיתוח שטח הכולל מילוי אדמה בהתאמה למפלס רחוב הגולן, חפירת חצרות אנגליות, הקמת מצללה 

 "פ, הקמת גדרות חדשות בגבולות המגרש, עקירות ונטיעות.במרווח האחורי הפונה לשצ

 
 מצב קיים:

קומות עם גג שטוח )ובחלקו גג רעפים ללא ניצול(,  2על החלקה קיים בניין עם שני אגפים בקיר משותף. האגף הצפוני בן 
כניסות,  2א ניצול( עם יח"ד )קוטג'ים בקיר משותף(. האגף הדרומי בן קומה אחת וגג רעפים )לל 2כניסות, עבור  2עם 

 יח"ד, אשר כעת מיועד להריסה.  2עבור 
יח"ד במחצית הנידונה פונה בחזית הקדמית לרחוב הגולן, בחזית הצדדית הדרומית לבניין מגורים קיים, בחזית 

 .1האחורית לשצ"פ, ובחזית צדדית צפונית הינה בקיר משותף עם תת חלקה 

 
 ממצאי תיק בניין:

 פר בקשהמס אורתי שנה מספר היתר

שנים לשימוש מעורב  5-שינויים פנימיים ושימוש חורג המוגבל ל 2011 11-0534
למגורים וגן ילדים ביח"ד במחצית הנידונה. והקמת גדרות בגובה של 

 מ' לתקופה של המותרת של השימוש החורג. 2

11-0807 

ש והקמת גדרות פנימיות הגבהה ושינויים בגדרות קיימות בגבול המגר 1993 93-0593
 במגרש.

 

הריסת האגף במחצית הצפונית של בניין קיים )קוטג' בקיר משותף(,  1990 2-136
קומות ושטוח בשילוב של גג רעפים  2ובמקומה הקמת אגף חדש בן 

 יח"ד.   2)ללא ניצול( מעל קומת מרתף, עבור 

 

 

 

 בעלויות:
 . 2קות והבקשה חתומה ע"י המוכר בנסח טאבו כבעל זכות בתת חלקה תתי חל 2החלקה רשומה כבית משותף בת 

 . ולא התקבלו התנגדויותב',  36לפי תקנה  1נשלחו הודעות לבעלי זכות בתת חלקה 
 

 08/02/2022מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית. 6638בגוש  421חלקה 
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 המבקש תכנן גדר מפרידה לשצ"פ . -
תוכננים עוגנים, במידה ותוגשנה תכניות לא תואמות במערכת המקוונת ובתאום הנדסי התקבל תצהיר מהנדס שלא מ -

 לנושא חפירה ודיפון עם עוגנים פולימרים/בלי עוגנים פולימרים הבקשות תדחנה.
 יש לשוב לרישוי בניה ולבקש מחדש היתר לחפירה ודיפון ולהגיש תכניות תואמות בשתי המערכות.

 
 תנאי לתעודת גמר :

 סופי של אגף הנכסים לפינוי כל החורג לשטחים הציבוריים ובניית גדר הפרדה. אישור
 

 להיתר בלבד.לאשר את הבקשה לאור האמור לעיל אין מניעה 

 
 (רמת החייל 4מגורים אזור   26.16.2002הופקדה  3407|  16.6.1955הופקדה  347התאמה לתב"ע )תכנית 

 

 סטייה מוצע מותר  

 שטחים עיקריים
 

חלק יחסי של לפי 
 המבקש 

1252X0.5 =626 מ"ר 
 
 

 
 

 קומת קרקע:
 (20%)מ"ר 125.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קומה א':
 ( 20%) מ"ר 125.2

 
 
 
 
 

 הקומות: 2סך 
 ( %40)מ"ר 250.4

 
 

 -בבניין הקדמי מערבי
 לפי עורך הבקשה:

 מ"ר 63.73
 בפועל:

 מ"ר 78.35
 -בבניין העורפי מזרחי

 לפי עורך הבקשה:
 מ"ר 63.49
 ל:בפוע

 מ"ר 74.29
 2-סך קומת קרקע ב

 :הבניינים
 (24.26%)מ"ר 152.64

 
 

 -בבניין המערבי
 מ"ר 61.79

 -בבניין המזרחי
 מ"ר 56.79

 2-א ב קומהסך 
 :הבניינים

 ( 18.94%)מ"ר 118.58
 הבניינים: 2-ב

 (43.3%מ"ר)  271.22
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מ"ר לא מבוקשת הקלה  27.44 

לניוד שטחים המותרים מקומה 
שניה לקומת הקרקע  אלא 

מחלק יחסי  6%כהקלה של 
מ"ר(, לצורך שיפור  37.56במגרש )

 וניתן לאשר.תכנון 
 
 
 
 
 

מ"ר ,מאחר והסטייה קיימת  20.82
רק בקומת הקרקע ולא פורסמה 
הקלה לניוד זכויות מקומה שניה 
לקומת הקרקע , חישוב הסטייה 

נעשה לעיל בסך השטחים של 
.  "רמ 27.44 דהיינוקומת הקרקע 

 ( 1ראה הערה )

 שטחי שרות
 

 ממ"ד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 לכל יח"ד:
 מ"ר נטו + עובי קירות 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 -קדמי מערביה בבניין
ממ"ד מוצע בקומת 

הקרקע בשטח נטו של 
מ"ר + עובי קירות  9.69
 מ"ר 3.22של 

 
 -עורפי מזרחיה בבניין

ממ"ד מוצע בקומת 
הקרקע בשטח נטו של 

מ"ר + עובי קירות  9.24
 מ"ר 3.14של 
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 סטייה מוצע מותר  

 
 
 
 
 

 בליטות
לפי פרוטוקול ועדה 

 1/5/96מתאריך 

 
 
 
 
 
 

שטח בקומת הכניסה 
המקורה באופן כלשהו 

קומות  2וגובהו אינו על 
 2-ואינו סגור ביותר מ

 קירות.

 
 :הבניינים 2-ב 

 מ"ר 18.93שטח נטו: 
 מ"ר 6.36עובי קירות: 

 
 

 -בבניין הקדמי מערבי
מרפסת בקומה א' 

וח הקדמי, במרו
 -הבולטת מקיר הבניין כ

מ' מקו  0.25-מ' וב 1.5
 6.31הבניין, ובשטח של 

 מ"ר
 

 -בבניין העורפי מזרחי
מרפסת בקומה א' בתוך 

קווי הבניין הפונה 
לחזית אחורית, הבולטת 

מ' מקיר  1.9בשיעור של 
 7.97הבניין ובשטח של 

 מ"ר

 
 
מ"ר משטח נטו מותר אשר  0.93-

 כשטח עיקרי. חושבו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
המרפסת מוצעת עד לקיר משותף -

עם השכן ללא הצגת הסכמה 
פוזיטיבית של השכן בניגוד 

 להנחיות המרחביות.

 קווי בניין
 
 

 הגולןקדמי לרחוב 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צדדי דרומי
 
 

 צדדי צפוני
 
 
 

 אחורי לשצ"פ

 
 
 

 מטרים 7
 
 
 
 
 
 
 
 

 מטרים 4
 
 

 קיר משותף
 
 
 

 מטרים 5

 
 
 
 בניין:קונטור ה
 מ' 8.21

 מרפסת בקומה א':
 מ' 6.75

 
 
 
 
 

 מ' 3.6
 
 

 קיר משותף
בחלקו עם הבניין 
 במחצית הצפונית

 
 קונטור הבניין:

 מ' 9
 מרפסת בקומה א':

 מ' 7.11

 
 מרחקי הבניה אינם מוצגים כנדרש.-
 
 
 
מאחר  שניתן לאשרמ'  0.25-

מ'  3.16והמרפסת מוצעת בגובה של 
 1.2-מממפלס הרחוב, ובולטת פחות 

 מ' בהתאם למותר.
 
 
 
  10%מ' המבוקשים כהקלה של  0.4-

שניתן מ'(  0.4מקו הבניין )המהווים 
 לצורך שיפור התכנון. לאשר

 יח"ד 5.01 מס' יחידות מותר
 במחצית הנידונה 2.5

 המחוברות לבניין אחד

יח"ד המוצעות ללא חיבור ביניהן  2- יח"ד נפרדות 2
וד בניינים נפרדים בניג 2ומהוות 

 למותר בתכנית ל'

  1+ ג'2 1+ ג' 2 מס' קומות

  מגורים מגורים שימושים

התאמה לנספח 
 תנועה/חניה

   

 
  1ח גוגג מכ עלייתבנייה על הגג: 

 סטייה מוצע מותר 

שטח/ 
 תכסית 

שטח שגובהו עולה על 
מ' מרצפת הקומה  1.8

 -בבניין הקדמי מערבי
 ה:לפי עורך הבקש

 
השטחים של עורך הבקשה אינו מדויק ראה חישוב -
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 סטייה מוצע מותר 

עד למישור הפנימי של 
 הגג

 מ"ר 61
 בפועל:

 מ"ר 55.48
 

 -בבניין העורפי מזרחי
 לפי עורך הבקשה:

 מ"ר 54.64
 בפועל:

 מ"ר 58.3

 (1הערות כלליות להלן )
 
 
 

מ' ברוטו מרצפת  7 גובה
קומה א' עד לרום 

 החיצוני של הגג 

  מ' ברוטו 7

מרפסת 
 גג

לחזית צדדית או 
ית וששטחה אינו אחור

 משטח הגג 40%עולה על 

 -בבניין הקדמי מערבי
לחזית אחורית בשטח 

מ"ר המהווים  20.74של 
 משטח הגג 22.34%

 
 -בבניין העורפי מזרחי

לחזית אחורית בשטח 
מ"ר המהווים  21.03של 

 משטח הגג 22%

 

גג דו שיפועי או יותר  בינוי
הכולל בתוכו מסתור 

למערכות טכניות שאינו 
ה לחזית הקדמית פונ

 המתוכנן בהתאמה לגג 

שיפועי, ללא -גג דו
 מסתור מערכות טכניות

גג הרעפים מוצע ללא מסתור לדודים ומערכות -
 ובהנחיות מרחביות 1טכניות בניגוד לנדרש בג'

 
 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע / ע

 סטייה מוצע מותר 

  1 1 קומות 

 תיים/  חניה/ מחסנים דיר  שימוש
 /אחסנה מסחרית

חדר  /משרד לבעל מקצוע חפשי
 משחקים

 -בבניין העורפי מערבי
 חדרי רחצה 2-
 חללים ללא ייעוד 3-
 
 

 -בבניין הקדמי מזרחי
 חדרי רחצה 2-
 חללים ללא ייעוד 3-

מרתף מוצע עם חללים ללא -
הגדרת ייעוד ולא ניתן לבחון אם 

הייעודים במרתף מוצעים 
 . 1'בהתאם למותר לפי ע

 
מרתף מוצע עם חללים ללא -

הגדרת ייעוד ולא ניתן לבחון אם 
הייעודים במרתף מוצעים 

 .1בהתאם למותר לפי ע'

לפי שטח קומת הקרקע המותר  תכסית
 לפי תכנית:

 מ"ר 125.2
 ובקונטור קומת הקרקע

 -בבניין הקדמי מערבי
 מ"ר 82.88

 
 -בבניין העורפי מזרחי

 מ"ר 93.15
 ק.ק. למרתףכולל חלל עובר בין 

 
 יח"ד: 2סך 

 מ"ר 176.03

 
חישוב השטחים של עורך -

הבקשה אינו מדויק ראה הערה 
 (1להלן )

 
 
 
מ"ר המוצעים בניגוד  50.83-

ושלא ניתן  1למותר לפי תכנית ע'
 לאשר.

 
 :וההנחיות מרחביות התאמה לתקנות

 הערות לא כן 

   + בנייה במרווחים/בליטות

אינו תואם את המפלס המוצג בתכנית  1-1המוצג בחתך מפלס הרחוב -  + פיתוח שטח
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 הערות לא כן 

 המדידה.
מ' לחזית  2.3מוצע מילוי אדמה בפאת המגרש המערבית בשיעור של -

בהתאם לנדרש לפי רחוב אהוד להתאמת מפלס המגרש למפלס הרחוב 
. פיתוח השטח מוצע בשיפוע קל כלפי החזית האחורית הפונה 347תכנית 

 2.08מ', בשל הפרש הגובה הנוצר ) 1.4-ל כלשצ"פ ויוצר מילוי אדמה ש
 מ'( תוכננה גדר מדורגת )ראה התייחסות להלן ב"גדרות"(. 

 גודל חדרים -
 רוחב מסדרון/פודסט -
 רוחב חדר מדרגות -
 אוורור -

+ 
+ 
+ 
+ 

  

 :בבניין הקדמי מערבי +  חצר אנגלית
 3.2 מוצעת חצר אנגלית לחזית קדמית )בתוך קווי הבניין( בעומק של-

מ"ר בהתאם למותר בהנחיות  5.75מ' ובשטח של  1מ', במרחק של 
 מרחביות.

מ', במרחק  3.2מוצעת חצר אנגלית במרווח הצדדי הדרומי בעומק של -
מ"ר החורגים משטח חצר אנגלית  11.1מ' מקיר הבניין, ובשטח של  1של 

 מקסימלי המותר לפאת בניין לפי הנחיות מרחביות. 
, 3.2ת לחזית אחורית )בתוך קווי הבניין( בעומק של מוצעת חצר אנגלי-

מ"ר בהתאם למותר  1.9מ' מקיר הבניין, ובשטח של  1מ' במרחק של 
 בהנחיות מרחביות.

 
 :בבניין העורפי מזרחי

 3.2מוצעת חצר אנגלית לחזית קדמית )בתוך קווי הבניין( בעומק של -
מ"ר בהתאם  9.53מ' מקיר הבניין, ובשטח של  1.22במרחק של מ', 

 למותר בהנחיות מרחביות.
מ', במרחק  3.2מוצעת חצר אנגלית במרווח הצדדי המערבי בעומק של -

מ"ר החורגים משטח חצר  13.73מ' מקיר הבניין, ובשטח של  1.24של 
 אנגלית מקסימלי המותר לפאת בניין לפי הנחיות מרחביות.

 3.2בעומק של מוצעת חצר אנגלית לחזית אחורית )בתוך קווי הבניין( -
מ"ר בהתאם למותר  3.8מ' מקיר הבניין, ובשטח של  1מ', במרחק של 

 בהנחיות מרחביות.

 מצללה בחצר:
 

מוצעת מצללה ביח"ד המזרחית בנויה לחזית האחורית ובמרווח -  +
 -מ' ובשטח של כ 4( מקו בניין צדדי של 10%מ' ) 0.4-הצדדי, הבולטת כ

 ר ובליטה מעבר לקו בניין.מ"ר בהתאם לסך השטחים המות 26.7
 המצללה מוצעת ללא הצגת חומרי הבניה.-

 מערבי:קדמי בבניין ה +  מרפסת
מוצעת מרפסת לא מקורה בקומה א' אשר בחלקה במרווח קדמי בשטח -

מ'.  0.25-מ' ומקו בניין קדמי כ 1.5-מ"ר, הבולטת מקיר בניין כ 6.31של 
מ'  1.2-, ובולטת פחות ממ' ממפלס הרחוב 3.16הנ"ל מוצעת בגובה של 

 מקו בניין קדמי בהתאם למותר.
 

 :בבניין העורפי מזרחי
מוצעת מרפסת לא מקורה בקומה א', הפונה לחזית אחורית, בשטח של -

 מ' )בתוך קווי הבניין(.  1.9מ"ר, הבולטת מהבניין  7.97
המרפסת מוצעת עד לקיר משותף עם השכן ללא הצגת הסכמה -

 ניגוד להנחיות המרחביות.פוזיטיבית של השכן ב

 בגבולות המגרש: גדרות
 

 גדר קדמית לרחוב הגולן
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
הגדר המוצעת מוצגת בפריסת הגדר עם בניה הפולשת לשטח השכן  -

 בניה בשטח שאינו בבעלות המבקש.מצפון. לא ניתן לאשר 
 מ' בהתאם למותר בהנחיות מרחביות. 1.5גדר מוצעת בגובה של -
חלקו הצפוני של הגדר המוצעת אינה תואם את גובה הגדר הקיימת -

 במגרש השכן בניגוד לנדרש לפי הנחיות מרחביות.
הגדר המוצעת בעלת קו עיצובי שאינו אחיד בניגוד לנדרש בהנחיות -

 מרחביות.
הגדר תוכננה עם פילר חשמל המוצע שלא בהצמדה לפאת המגרש -

 מ', דבר הפוגע במראה הגדר והרחוב בצורה ניכרת. 2.4ובגובה של 
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 הערות לא כן 

 
 
 
 
 
 

 גדר צדדית דרומית 
 
 

 גדר אחורית לשצ"פ
 
 
 
 
 
 

 גדר צדדית צפונית

 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 

מסתור האשפה המוצע בגדר אינו מוצמד לשער הכניסה להולכי הרגל -
-ואינו תואם את הנדרש בהנחיות מרחביות לעניין גדר שאורכה פחות מ

 מ'. 15
המוצעת אינו אסטטי, ללא קו עיצובי אחיד, ללא קו מראה הגדר  כלל-

 גובה אחיד ופוגע במראה רחוב הגולן.
 
התכנית המוצעת חסרה פריסה של הגדר הדרומית. לא ניתן לבחון האם -

 הגדר תואמת את המותר בתקנות. 
 
כמדורגת כלפי השצ"פ אך  Aובחזית  1-1בחתך הגדר מוצגת בתכנית, -

 1-1הדירוג המופיע בחתך הדירוג הנ"ל.  פריסת הגדר אינה תואמת את
מ' כלפי השצ"פ בניגוד להנחיות  1.5מוצע בגובה של  Aובחזית 

בנוסף, גובה הגדר הקלה המוצעת אף הוא אינו תואם המרחביות. 
בתכניות האמורות לעיל. לאור זאת לא ניתן לבחון אם הגדר תואמת את 

 המותר.
 
מה המוצע במגרש הבקשה מ' ממילוי האד 1.8גדר מוצעת בגובה של -

מ' מפני הקרקע במגרש השכן הגובל. הנ"ל לא תואם  3.46ובגובה של 
 מ' בין מגרשים גובלים )לא פורסמה הקלה(. 1.5גובה מותר של 

  מפלס כניסה קובעת
+ 
 
+ 

 מערבי:קדמי בניין  
 +(17.95מפלס הכניסה הקובעת מוצע כמפלס הרחוב )

 
 מזרחי:עורפי בניין 

מ' ממפלס הרחוב  0.45-+( נמוך ב17.50ה הקובעת המוצע )מפלס הכניס-
 +( בהתאם למותר בהנחיות המרחביות.17.95)

 הבקשה חתומה ע"י מהנדס רשום.-  + חיזוק וחישובים סטטיים

 
 ות כלליות:הער

 :( חישוב השטחים הוצג בצורה לא מדויקת לרבות 1) 
 מ"ר(;  5.33ומות לא חושב כשטח אך הוא שטח עיקרי )ק 2-קירות ומקורה בגובה של יותר מ 3-שטח הסגור ב -
 (מ"ר 10.56ובבניין מזרחי  מ"ר 7.60בבניין מערבי מדרגות חושבו כשטח שירות ) -
 (מ"ר בבניין המזרחי 0.24-בבניין המערבי ו מ"ר 0.69מ"ר לא חושב כשטח עיקרי ) 9-שטח ממ"ד העודף מ -
  מ"ר( 1עובי קיר המעלית לא חושב כשטח ) -
 מ"ר( 9.42קירות חושב כשטח הורדה ) 2 -פטיו המקורה וסגור ביותר מבקומת המרתף של הבניין המזרחי:  -
 בקומת הגג:  
 (מ"ר בבניין המערבי 7.84 -בבניין המזרחי ו מ"ר 13.23כשטח שירות )חושב שטח המדרגות  -
 מ"ר( 6.65עוברים חושבו כהורדה )החללים ה -
 א חושב כשטח הורדהמ' ל 1.8-שטח הגג הנמוך מ -
 מ"ר(  3.84פיר מעלית חושב כהורדה ) -

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 מותרים, לצורך שיפור תכנון 40המגרש מעל ל %  משטח 6%תוספת עד  .1
 מ' המותר 4מ' במקום  3.6מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .2
 מ' המותר 5מ' במקום  4.5מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .3
 מ' המותר 7מ' במקום  6.3על ידי בניה במרחק של  מקו בניין צדדי/אחורי 10%חריגה של עד  .4

 
 התייחסות להקלות:

 3.32%מ"ר )המהווים  20.82בתוספת שטח בשיעור של  על הקלה ניתן להמליץ .1
 מחלק יחסי במגרש( לצורך שיפור התכנון.

 שכן התכנית המוצעת אינה כוללת בניה מעבר לקו בניין אחורי. הקלה אינה נצרכת .2
מ'(  0.4) 10%מ', המהווה חריגה של  3.6לבניה בקו בניין של  על הקלה ליץניתן להמ .3

 מ', לצורך שיפור התכנון. 4מקו בניין מותר של 
מ' מקו  0.25-מאחר והמרפסת המוצעת בקומה א' בולטת ב הקלה אינה נצרכת .4

מ' ממפלס הרחוב ובהתאם לתקנות בניה במרווחים מותרת  3.16הבניין ובגובה של 
 א הקלה.אף לל
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 ולא התקבלו התנגדויות. ,12/04/2022תאריך הודעה אחרונה: 

 
 20/07/2022אפרת גורן  - חו"ד מכון רישוי

 להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי אדר' אפרת גורן:
 

 וחניהתנועה 
 :27/02/2022חוות דעת מתייחסת לתכנית ראשית שצורפה לבקשה במערכת מקוונת ביום 

 קוטג'ים(. 2צמודת קרקע בכ"א מהמבנים) 1קומות כ"א עבור יחידת דיור  2מבנים החדשים בני  2הבקשה כוללת: 
 מקומות חניה. 4דרישת התקן: 

 מקומות חניה משום שמימדי המגרש לא מאפשרים. 0מתוכנן: 
 מקומות חניה. 4חסרים: 

 
 המלצה:

השתתפות בקרן חניה  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 4להעביר לוועדה לאישור פתרון חלופי להסדר 
מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים:  500אשר בו וברצועה ברוחב  1מכוח ח' מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 

(, חניון 22הברזל )ברחוב הברזל  -4, חניון מס' 32(, חניון ברחוב ראול ולנברג מס' 65בפנחס רוזן כיתן)ברח'  -2חניון מס' 
 עתידים בקרית עתידים ועוד מספר חניונים סביב האזור. -5מס' 

 
 לאשר את הבקשההמלצה: 

 
 אצירת אשפה

 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: מסתור אשפה
ות, יש לתכנן אזור שירות בניצב לרחוב, משותף עם הפילרים הנוספים כמות מיכלים בהתאם להנחיות המרחבי

 המתוכננים לרחוב.
 המלצה: לדחות את הבקשה

 
 גנים ונוף

 במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי.
פורט בטבלה זו, אחד מהם תמר קנארי עצים בוגרים כמ 4כדי להקים את המבנה ולאפשר חניה יש לבצע כריתה של 

 הנגוע בחדקונית.
 ₪. 15,920ערך הפיצוי הנופי עבור עצים המיועדים לכריתה הוא 

 לעץ.₪  700עצים בערך של  7יש לנטוע במגרש 
ייגבה מהמבקש במסגרת אגרות הבנייה לצורך ₪  11,020יתרת ערך הפיצוי הנופי עבור העצים המיועדים לכריתה ע"ס 

 ים ונוף ברחבי העיר.פיתוח גנ
 נוסף בתכנית הראשית חתך בגדרות הקרובים לעצים לשימור.

 לאשר את הבקשההמלצה: 
 

 אדריכלות מכון הרישוי
מ' המותרים. יש לתכנן איזור שירות משותף לאשפה  1.50מתוכננים מתקנים טכניים לרחוב חלקם בגובה העולה על 

 ולפילרים בניצב לרחוב.
כוללת כמה סוגים שונים של גדרות, יש להתאים אותן מבחינה עיצובית כדי שיתקבל מראה הגדר המתוכננת לרחוב 

 אחיד לרחוב.
 לדחות את הבקשההמלצה: 

 
 סיכום מכון הרישוי

 המלצה: לדחות את הבקשה
בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' 

 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38ל של תמ"א במסלו
 

 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 4,986 שימור 5.0 22.0 4.0 ברוש אריזונה 1
 439 כריתה 0. 15.0 0. רימון מצוי מל"י 2
 454 שימור 6.0 50.0 6.0 תמר קנארי 3
 793 שימור 6.0 18.0 5.0 אשקולית מל"י 4
 2,959 כריתה 6.0 29.0 4.0 קליסטמון תרוג 5
 7,793 כריתה 9.0 45.0 7.0 פיקוס השדרות 6
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 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 4,714 כריתה 6.0 35.0 7.0 פיקוס השדרות 7
 821 שימור 7.0 32.0 9.0 סיסם הודי 11
 723 שימור 4.0 12.0 3.0 פיקוס קדוש 12

  חו"ד נוספות:
 08/11/2021אחישלום מולאי  -מי אביבים 

 המלצה לשבץ לוועדה

 
 

 (עמרם אהודחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 לדחות את הבקשה, שכן:
הנידונה. הנ"ל בניגוד למותר בתכנית ל' המתירה  בניינים על מחצית המגרש 2תכנית הבקשה כוללת הקמת  .1

 הקמת בניין אחד על כל מגרש.

 .1'עמ"ר משטח קומת המרתפים המותר לפי תכנית  50.83-בכוללת סך שטח מרתפים החורג  הבקשה תכנית .2

 . 1ע'בהתאם למותר לפי  המרתפים ולא ניתן לבחון אם ייעודיעם חללים ללא הגדרת ייעוד  יםמוצע המרתפים .3

 אינו תואם את המפלס המוצג בתכנית המדידה. 1-1מפלס הרחוב המוצג בחתך  .4
מ"ר לפאת בניין המותרים  10מ"ר החורגים מסך של  11.1מוצעת חצר אנגלית במרווח הצדדי הדרומי בשטח של  .5

 לפי הנחיות מרחביות. 
מ"ר לפאת בניין המותרים  10גים מסך של מ"ר החור 13.73מוצעת חצר אנגלית במרווח הצדדי המערבי בשטח של  .6

 לפי הנחיות מרחביות. 

מוצעת מרפסת לחזית אחורית המגיעה עד לקיר המשותף עם השכן שכן ללא הצגה של הסכמה פוזיטיבית של  .7
 השכן בניגוד להנחיות המרחביות.

 ת מרחביות.ובהנחיו 1גג הרעפים מוצע ללא מסתור לדודים ומערכות טכניות בניגוד לנדרש בג' .8

גדר קדמית לרחוב הגולן מוצעת עם בניה הפולשת לשטח השכן מצפון. לא ניתן לאשר בניה בשטח שאינו בבעלות ה .9
 המבקש.

את גובה הגדר הקיימת במגרש  ה תואמתאינגדר לרחוב הגולן מוצעת עם מס' ליקויים: חלקה הצפוני של הגדר  .10
גדר תוכננה עם פילר חשמל המוצע שלא בהצמדה לפאת המגרש הבניגוד לנדרש לפי הנחיות מרחביות, השכן 

ד בניגוד קו עיצובי אחי ללאגדר המוצעת יכרת, המ', דבר הפוגע במראה הגדר והרחוב בצורה נ 2.4ובגובה של 
בעלת גובה משתנה ופוגעת במראה רחוב הגולן, מראה הגדר המוצעת אינו אסטטי,  לנדרש בהנחיות מרחביות,

 שער כניסה לרכבים ללא הצגת מ"ח מוצעים במחצית המגרש הנידונה.הגדר מוצעת עם 
אינו מוצמד לשער הכניסה להולכי הרגל ואינו תואם את הנדרש לרחוב הגולן מסתור האשפה המוצע בגדר  .11

 מ'. 15-בהנחיות מרחביות לעניין גדר שאורכה פחות מ
 בחון האם הגדר תואמת את המותר בתקנות. התכנית המוצעת חסרה פריסה של הגדר הדרומית. לא ניתן ל .12
כמדורגת כלפי השצ"פ אך פריסת הגדר אינה תואמת את  1-1הגדר האחורית הפונה לשצ"פ מוצגת בתכנית ובחתך  .13

הדירוג הנ"ל. בנוסף, גובה הגדר הקלה המוצעת אף הוא אינו תואם בתכניות האמורות לעיל. לאור זאת לא ניתן 
 ת המותר.לבחון אם הגדר תואמת א

מ' כלפי השצ"פ ואינו תואם את הדירוג הנדרש לפי הנחיות  1.5דירוג הגדר האחורית הפונה לשצ"פ מוצע בגובה  .14
בנוסף, גובה הגדר הקלה המוצעת אף הוא אינו תואם בתכניות האמורות לעיל. לאור זאת לא ניתן לבחון מרחביות. 

 אם הגדר תואמת את המותר.
מ' ממילוי האדמה המוצע במגרש  1.8מערבית( מוצעת בגובה של  -הגובלים )הפאה הדרוםהגדר בין המגרשים  .15

מ' בין מגרשים  1.5מ' מפני הקרקע במגרש השכן הגובל. הנ"ל לא תואם גובה מותר של  3.46הבקשה ובגובה של 
 גובלים )לא פורסמה הקלה(.

ולא ניתן לבחון את תנוחת  1מת בתת חלקה הבניה הקיי החתכים והחזיתות בתכנית המוצעת חסרים הצגה של .16
בקיר משותף בכל  בניה הקיימתהבניין המוצע ביחס לבניין הקיים בניגוד להנחיות מרחביות הדורשות הצגת ה

 בקשה להיתר.

מוצגת בתוכניות תנוחת הקומות בצורה שאינה תואמת את הקיים בהיתר ובפועל  1הבניה הקיימת בתת חלקה  .17
בניינים נפרדים אך בפועל קיימות בהיתר עם חיבור בקומת  2-מוצגות כ 1דות הדיור בתת חלקה . יחי1בתת חלקה 

  הקרקע. 
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פריסת הגדרות המוצגת אינה כוללת התייחסות לחיבור בין הגדרות המוצעות לגדרות הקיימות במגרשים השכנים  .18
 מה הנדרשת לפי ההנחיות המרחביות.ולא ניתן לבחון את התאמת הגדרות המוצעות לגדרות הקיימות כנ"ל, התא

אם אינו תו 1-1בנוסף לאמור לעיל, תכנית הבקשה כוללת ליקויים שרטוטים נוספים: מפלס הרחוב המוצג בחתך   .19
י של החצר חסרה הצגת חומרי הבניה, מוצעת במרווח האחוראת המפלס המוצג בתכנית המדידה, המצללה ה

 .ית מוצגת עם "פטיו" אך הנ"ל מקורה ואינו פתוח לשמיים כהגדרת פטיו, תכנמרחקי הבניה אינם מוצגים כנדרש
 

 הערה: חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה.
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 את הבקשה, שכן: לדחות

בניינים על מחצית המגרש הנידונה. הנ"ל בניגוד למותר בתכנית ל' המתירה  2תכנית הבקשה כוללת הקמת  .20
 הקמת בניין אחד על כל מגרש.

 .1מ"ר משטח קומת המרתפים המותר לפי תכנית ע' 50.83-תכנית הבקשה כוללת סך שטח מרתפים החורג ב .21

 . 1ללא הגדרת ייעוד ולא ניתן לבחון אם ייעודי המרתפים בהתאם למותר לפי ע' המרתפים מוצעים עם חללים .22

 אינו תואם את המפלס המוצג בתכנית המדידה. 1-1מפלס הרחוב המוצג בחתך  .23
מ"ר לפאת בניין המותרים  10מ"ר החורגים מסך של  11.1מוצעת חצר אנגלית במרווח הצדדי הדרומי בשטח של  .24

 ת. לפי הנחיות מרחביו
מ"ר לפאת בניין המותרים  10מ"ר החורגים מסך של  13.73מוצעת חצר אנגלית במרווח הצדדי המערבי בשטח של  .25

 לפי הנחיות מרחביות. 

מוצעת מרפסת לחזית אחורית המגיעה עד לקיר המשותף עם השכן שכן ללא הצגה של הסכמה פוזיטיבית של  .26
 השכן בניגוד להנחיות המרחביות.

 ובהנחיות מרחביות. 1פים מוצע ללא מסתור לדודים ומערכות טכניות בניגוד לנדרש בג'גג הרע .27

הגדר קדמית לרחוב הגולן מוצעת עם בניה הפולשת לשטח השכן מצפון. לא ניתן לאשר בניה בשטח שאינו בבעלות  .28
 המבקש.

את גובה הגדר הקיימת במגרש  גדר לרחוב הגולן מוצעת עם מס' ליקויים: חלקה הצפוני של הגדר אינה תואמת .29
השכן בניגוד לנדרש לפי הנחיות מרחביות, הגדר תוכננה עם פילר חשמל המוצע שלא בהצמדה לפאת המגרש 

מ', דבר הפוגע במראה הגדר והרחוב בצורה ניכרת, הגדר המוצעת ללא קו עיצובי אחיד בניגוד  2.4ובגובה של 
ינו אסטטי, בעלת גובה משתנה ופוגעת במראה רחוב הגולן, לנדרש בהנחיות מרחביות, מראה הגדר המוצעת א

 הגדר מוצעת עם שער כניסה לרכבים ללא הצגת מ"ח מוצעים במחצית המגרש הנידונה.
מסתור האשפה המוצע בגדר לרחוב הגולן אינו מוצמד לשער הכניסה להולכי הרגל ואינו תואם את הנדרש  .30

 מ'. 15-ת מבהנחיות מרחביות לעניין גדר שאורכה פחו
 התכנית המוצעת חסרה פריסה של הגדר הדרומית. לא ניתן לבחון האם הגדר תואמת את המותר בתקנות.  .31
כמדורגת כלפי השצ"פ אך פריסת הגדר אינה תואמת את  1-1הגדר האחורית הפונה לשצ"פ מוצגת בתכנית ובחתך  .32

תואם בתכניות האמורות לעיל. לאור זאת לא ניתן  הדירוג הנ"ל. בנוסף, גובה הגדר הקלה המוצעת אף הוא אינו
 לבחון אם הגדר תואמת את המותר.

מ' כלפי השצ"פ ואינו תואם את הדירוג הנדרש לפי הנחיות  1.5דירוג הגדר האחורית הפונה לשצ"פ מוצע בגובה  .33
ור זאת לא ניתן לבחון מרחביות. בנוסף, גובה הגדר הקלה המוצעת אף הוא אינו תואם בתכניות האמורות לעיל. לא

 אם הגדר תואמת את המותר.
מ' ממילוי האדמה המוצע במגרש  1.8מערבית( מוצעת בגובה של  -הגדר בין המגרשים הגובלים )הפאה הדרום .34

מ' בין מגרשים  1.5מ' מפני הקרקע במגרש השכן הגובל. הנ"ל לא תואם גובה מותר של  3.46הבקשה ובגובה של 
 הקלה(. גובלים )לא פורסמה

ולא ניתן לבחון את תנוחת  1החתכים והחזיתות בתכנית המוצעת חסרים הצגה של הבניה הקיימת בתת חלקה  .35
הבניין המוצע ביחס לבניין הקיים בניגוד להנחיות מרחביות הדורשות הצגת הבניה הקיימת בקיר משותף בכל 

 בקשה להיתר.

וחת הקומות בצורה שאינה תואמת את הקיים בהיתר ובפועל מוצגת בתוכניות תנ 1הבניה הקיימת בתת חלקה  .36
בניינים נפרדים אך בפועל קיימות בהיתר עם חיבור בקומת  2-מוצגות כ 1. יחידות הדיור בתת חלקה 1בתת חלקה 

 הקרקע.  

ים פריסת הגדרות המוצגת אינה כוללת התייחסות לחיבור בין הגדרות המוצעות לגדרות הקיימות במגרשים השכנ .37
 ולא ניתן לבחון את התאמת הגדרות המוצעות לגדרות הקיימות כנ"ל, התאמה הנדרשת לפי ההנחיות המרחביות.

אינו תואם  1-1בנוסף לאמור לעיל, תכנית הבקשה כוללת ליקויים שרטוטים נוספים: מפלס הרחוב המוצג בחתך   .38
של החצר חסרה הצגת חומרי הבניה,  את המפלס המוצג בתכנית המדידה, המצללה המוצעת במרווח האחורי

 ., תכנית מוצגת עם "פטיו" אך הנ"ל מקורה ואינו פתוח לשמיים כהגדרת פטיומרחקי הבניה אינם מוצגים כנדרש
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 הערה: חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  29/03/2022 תאריך הגשה 22-0510 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

שינוי ללא תוספת  שינויים
 טח/חזיתש

 

 

 אביב-רמת שכונה   50 רדינג כתובת

 0984-050 תיק בניין 15/6770 גוש/חלקה

 1963 שטח המגרש 2310, 2691, 408, 9003, 9006, 9116, 1, ע1תמא/ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6905006יפו  -, תל אביב 50רחוב רדינג  וימן אבנר מבקש

 6905006יפו  -, תל אביב 50רחוב רדינג  וימן לירז כסבעל זכות בנ

 6905006יפו  -, תל אביב 50רחוב רדינג  וימן אבנר בעל זכות בנכס

 4265305, נתניה 5רחוב ההדס  שרף גדעון עורך ראשי

 6951235יפו  -, תל אביב 12רחוב רוזן פנחס  שילר ערן מתכנן שלד

 (אור-מידד גןמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 12כניסות הכולל  2קומות עם  3בבניין טורי בן  יצוני מזרחי,שינויים בדירת קרקע קיימת עם מרתף מוצמד באגף ק
 יח"ד,  הכוללים:

 חזיתות; 3-חצרות מונמכות ב 3שינויים פנימיים, הסדרת  :בקומת המרתף-
 מסתורי כביסה בחזית צדדית;  2בקומת הקרקע: שינויים פנימיים ובחזיתות  ע"י שינוי גודל הפתחים, הגדלת  -
דר רשת מעבר לגבול הצדדי והקמת גדר חיה וגדר קלה בכל אורך של גבול המגרש הצדדי הריסת ג –על המגרש -

 מ"ר ומשטח מרוצף במרווח אחורי הדרומי. 22-המזרחי, מצללה ממתכת ומעץ בשטח של כ
 בוקש אישור בדיעבד.מיש לציין, שהמבוקש בנוי בפועל וכעת  

  הבקשה הוצגה ללא תוספת שטח.

 
 מצב קיים:
דירות כ"א. הבניין הנדון הינו המזרחי.  12-כניסות ו 2בני  55בניינים תלת קומתיים מטיפוס ג/ 2יימים על החלקה ק

 בבניין קיימות דירות מורחבות. 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

מס' בקשה  דהרחבות דירה דו צדדית בקומה א' כולל ממ"-תוספת בנייה 26/04/2018 17-0712
17-0260 

הרחבת דירה )הנדונה( בקומת הקרקע -: תוספת בניההדירה הנדונה 16/08/2017 17-0711
 כיוונים כולל ממ"ד ובניית מרתף צמוד לה באגף חיצוני מזרחי 3-ב

מס' בקשה 
17-0086 

הרחבת דירה דו צדדית בקומה א' באגף אמצעי מזרחי -תוספות בניה 18/08/2010 10-0292
 ממ"ד כולל 

מס' בקשה 
09-0823 

מס' בקשה  ( מעל בניין קיים בהיתר1חדר על גג )לפי ג'-תוספות בניה 19/04/2009 09-0091
08-0504 

 

 
 בעלויות:

. 16חלקות, הבקשה חתומה  ע"י המבקשים הבעלים של הדירה הנדונה, תת חלקה -תת 24משותף עם הנכס רשום כבית 
שלא חתמו ע"ג תכניות הבקשה )כולל בניין סמוך מצד מערב באותה חלקה( ' לכל הבעלים ב36נשלחו הודעות לפי תקנה 
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 והתקבלה התנגדות. 
 בבעלות פרטית. 6770בגוש  15חלקה 

 התקבל אישור אגף נכסים :
 .6768בגוש  38המבקש סימן בצהוב להריסה  כל החורג לדרך לחלקה 

 תנאי לתעודת גמר:
 ואישור סופי של אגף הנכסים. 6768בגוש  38לחלקה  הריסה בפועל של  כל החורג לדרך

 לאור האמור לעיל אין מניעה לאשר את הבקשה להיתר בלבד.

 
 , אזור רמת אביב א' 1984 הופקדה בשנת, 2310הערה: התאמה לתב"ע מס' 

 17-0711מס'  2017ללא שינוי מהיתר קיים משנת  –שטחים , קווי בניין 
 

 (:1ע "פ תכניתתת קרקעית, מרתפים )עבנייה 
 סטייה מוצע מותר 

 קומות 
 גובה

1 
 מ' 4

ללא שינוי מהיתר 
 קיים

 

 

מחסנים  / חניה  שימוש
אחסנה /   דירתיים
משרד לבעל / מסחרית

חדר  / מקצוע חפשי
 משחקים

חדר עבודה, חדר 
חדרי  2משחקים, 

רחצה ושירותים, 
 מדרגות פנימיות

ש לא ברשימת השימושים המותרים. י –חדר עבודה 
בהתאם לרשימת  1להתאים להוראות תכ' ע

 התכליות המותרות.

לפי קונטור הדירה  תכסית
המורחבת ובשטח 

 המותר כולל הממ"ד

ללא שינוי מהיתר 
 קיים

 

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

   + בליטות / בנייה במרווחים

 גודל חדרים -
 רוחב מסדרון / פודסט -
 רוחב חדר מדרגות -
 מדי חצר חיצונית/ מי אוורור -

+ 
+ 
+ 
+ 

  

  מצללה בחצר
 שטח המצללה -
  קווי בניין -
 דק, משטח מרוצף -

 + 
 
+ 

 ללא הסכמת בעלים מ"ר 22מבוקשת מצללה בחזית אחורית בשטח -
 לא ניתן לאשר. –מ"ר מקס'(, יש לסמן להריסה  12)במקום 

מ"ר )בשרטוט לא מדויק(, תחת  20 -מוצע משטח מרוצף בשטח של כ-
לא  -צללה ומעבר לה, ללא הסכמת בעלים בקרבה לגבול המגרש המ

 ניתן לאשר

  + חצר אנגלית / מונמכת
+ 
+ 
 
 
+ 
+ 

 מ"ר. 3מ' ובשטח נטו של  0.60א. בחזית קדמית )כניסה( ברוחב נטו 
ב. בחזית הצד )מזרח( כלפי שצ"פ בניגוד להנחיות מרחביות, ברוחב 

 ניתן לאשר.   מ"ר, לא 3.56מ' ובשטח נטו של  0.45נטו 
יש  -מ"ר  10.68מ' ובשטח נטו של  1.32ג. בחזית אחורית ברוחב נטו 

מ"ר  10 -להקטין ע"י סימון הריסה שטח חצר מונמכת מוצעת ל
 2בלבד. )הנחיות מרחביות(, וכן למקם קיר תמך במרחק של לפחות 

 מ' מקו מגרש.
דירה חזיתות ה 2-חצרות מונמכות / אנגליות בלבד ב 2ניתן לאשר  -

 ולכן:
 יש לבטל חצר אנגלית צדדית, וכן פונה לשטח ציבורי )שביל(. -
רצפות בחצר מונמכת עם חלל ביניהן  2בחתך נראה שמתוכננות  -

באופן לא ברור. יש לתקן חתך ולהציג חצר מונמכת בלבד או חצר 
 אנגלית בלבד, לחילופין. 

 +  גדרות פיתוח שטח /
 
+ 

, בייעוד 'שבילים' לא 31,38יות מס' גדרות פולשות לחלקות ציבור-
 לא ניתן לאשר. –סומנו להריסה )בצבע צהוב( 

מבוקשת גדר קלה באורך חלקי בגבול מגרש דרום מזרחי בניגוד -
 לא ניתן לאשר. -להנחיות עיצוב לשכונת רמת אביב א' 

 מ', חזית לא ברורה, 2.20הגדלת מסתור כביסה בחזית צדדית באורך  +  מסתורי כביסה
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 הערות לא כן 

מסומנת הגדלת מסתור כביסה של הדירה העליונה וחלק מהחזית 
 לא ניתן לאשר –המשותפת 

 ללא שינוי מהיתר קיים  + מפלס כניסה קובעת

 קיימת הצהרת מהנדס  + חיזוק וחישובים סטטיים

 
 , דלעיל בהערה.38,31דרות הפולשות לתחום חלקות קיימת התראה של אגף נכסים לגבי ג הערות:

 גבול החלקה הנדונה והצגת אישור פיקוח הבנייה לפני מתן תעודת גמר.ל מעברות רהגד הריסת נדרשת -
, משורטט 38, 31בתכניות הבקשה לא סומנו בצבע צהוב )המסמן הריסה( גדרות פולשים לחלקות ציבוריות מס'  -

 סומן בצהוב(.בצורה לא ברורה ולכאורה נראה כהגדלת השטח הציבורי הסמוך )הצד המזרחי של החלקה מ
 כנדרש בתנאי אגף נכסים.  -

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 חדר עבודההוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל .1
מ'  1.2מ' מגבול המגרש, שרוחבה  0.8חפירת חצר מונמכת במרווח אחורי במרחק של  .2

 מ' 3ועומקה 
 תוספת חצרות אנגליות מעבר לקוי בנין .3
 הקלה בגודל מסתורי כביסה .4

 התקבלה התנגדות. 03/03/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התייחסות להקלות:
 שכן תכניות הבקשה אינן כוללות מדרגות לירידה נפרדת מחצר משותפת למרתף הצמוד לדירה. נטיתוהקלה לא רלו .1
מ' נטו לא נדרשת הקלה  להעמקת מפלס החצר  1.50שכן לחצרות אנגליות ברוחב של עד  הקלה לא רלוונטית .2

 המונמכת למפלס רצפת המרתף.
 או מונמכות מעבר לקו הבניין.ניתן לאשר חצרות אנגליות ת. הקלה לא רלוונטי .3
. מסתורי הכביסה המוצעים תואמים להנחיות מרחביות בעניין. כמו"כ לא ניתן לאשר חריגה הקלה לא רלוונטית .4

 מהנחיות מרחביות במסגרת הקלה.

 התנגדויות:

 כתובת שם

. ריקי סוקול נובינס, בעלת הדירה באגף הנדון בקומה א' )דירה עליונה 1
 ל הדירה הנדונה(מע

 6905006יפו  -, תל אביב 50רחוב רדינג 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 אין להקים מצללה בחצר משותפת,  .1
 המצללה נבנתה מצללה גדולת מימדים ללא הסכמת הדיירים,  .2

תקבל מ –פוגעת בשימוש בנכס קומה א' מעל הקרקע מעל הדירה הנדונה, חוסמת את המבט לגינה מחלונות הסלון  .3
 גג לבן בוהק ומסנוור קרוב למפלס אדן החלון.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 ההתנגדות מתקבלת במלואה, שכן: 
 לא הוצגו הסכמות שאר בעלים בנכס; .1

ניתן להשיג את כלל הסכמות הבעלים הנדרשות להקמת המצללה לא מאחר והוצגה ההתנגדות הנ"ל, בשלב זה  .2
בתחום החצר המשותפת. 

 02/06/2022מרינה נלקין חו"ד מכון רישוי ע"י 
 

 גנים ונוף
 ל כן לא נדרשת חוות דעת בנושא זה.לבקשה זו אין נגיעה לעצים וע

 המלצה: לאשר את הבקשה.
 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה.

 בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה 
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 28/11/2021ע"י אהרון מיכאלי  חו"ד מחלקת פיקוח

 בנוי במלואו, טרם נהרסו גדרות .תוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש 

 
 

 (אור-גןמידד חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 א  לאשר את הבקשה, שכן:ל .1

 ;1לא בהתאם להוראות תכ' ע ייעוד חללי המרתף א.
 מצללה במרווח אחורי בניגוד להנחיות מרחביות וללא הסכמת בעלים; בוצעה ללא היתר  ב.
 מ"ר במרווח אחורי, בניגוד להנחיות מרחביות וללא הסכמת  20-משטח מרוצף בשטח של כ נבנה ללא היתר  ג.

 בעלים;        
( בניגוד 2310כלפי חלקה ציבורית בייעוד 'שבילים' )לפי תכ' חצר מונמכת בחזית צדדית נבנתה ללא היתר  ד.

 להנחיות מרחביות;
 מ' מקו מגרש, בניגוד להנחיות מרחביות; 1.66מ"ר ובמרחק של  10.68חצר מונמכת אחורית בשטח של  ה.
 חצר מונמכת קדמית מוצעת )בחתך( באופן לא ברור; ו.
 , לא סומנו להריסה בניגוד לדרישת אגף נכסים;38 ,31גדרות פולשות בתחום חלקות ציבוריות מס'  ז.
מוצעת גדר קלה באורך חלקי סמוך לגבול מגרש דרום מזרחי )בפנים החלקה בניגוד להנחיות העיצוב של שכ'  ח.

 רמת אביב א';
 3א לא קיימת מצללה הקיימת בפועל, הריסת חצר אנגלית, סתירה בהצגת משטח מרוצף עם -בחתך א ט.

 מדרגות;
 גת חזית צדדית עם הגדלת מסתורי כביסה והריסת חלק מהחזית באופן לא ברור;  הצ י.

 
 לקבל את ההתנגדות באופן מלא לעניין מצללה בחזית אחורית, בתחום חצר משותפת.   .2
 להעביר להמשך טיפול מחלקת פיקוח על הבניה. .3

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס העיר נשלחה לעורך הבקשה.
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 : תיאור הדיון
 

 ליאור שפירא לא משתתף בדיון.
 

 חוות דעת, לא לאשר את הבקשה. וולק: אופירה יוחנן

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לאשר את הבקשה, שכן:  לא .4

 ;1ייעוד חללי המרתף לא בהתאם להוראות תכ' ע א.
 בוצעה ללא היתר  מצללה במרווח אחורי בניגוד להנחיות מרחביות וללא הסכמת בעלים; ב.
 מ"ר במרווח אחורי, בניגוד להנחיות מרחביות וללא הסכמת  20-נבנה ללא היתר  משטח מרוצף בשטח של כ ג.

 בעלים;        
( בניגוד 2310נבנתה ללא היתר חצר מונמכת בחזית צדדית כלפי חלקה ציבורית בייעוד 'שבילים' )לפי תכ'  ד.

 להנחיות מרחביות;
 מ' מקו מגרש, בניגוד להנחיות מרחביות; 1.66מ"ר ובמרחק של  10.68חצר מונמכת אחורית בשטח של  ה.
 חצר מונמכת קדמית מוצעת )בחתך( באופן לא ברור; ו.
 , לא סומנו להריסה בניגוד לדרישת אגף נכסים;38, 31גדרות פולשות בתחום חלקות ציבוריות מס'  ז.
מוצעת גדר קלה באורך חלקי סמוך לגבול מגרש דרום מזרחי )בפנים החלקה בניגוד להנחיות העיצוב של שכ'  ח.

 רמת אביב א';
 3סתירה בהצגת משטח מרוצף עם א לא קיימת מצללה הקיימת בפועל, הריסת חצר אנגלית, -בחתך א ט.

 מדרגות;
 הצגת חזית צדדית עם הגדלת מסתורי כביסה והריסת חלק מהחזית באופן לא ברור;   י.

 
 לקבל את ההתנגדות באופן מלא לעניין מצללה בחזית אחורית, בתחום חצר משותפת.   .5
 להעביר להמשך טיפול מחלקת פיקוח על הבניה. .6

 
 העיר נשלחה לעורך הבקשה.טיוטת חוות דעת מהנדס 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  01/03/2022 תאריך הגשה 22-0355 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים
תוספות 
 ושינויים

 בניה תוספות
 שינויים

תוספת בניה לפי 
 38תמ"א 

שינוי ללא תוספת 
 שטח/חזית

 
 

 

 אביב-לב תל שכונה   א20 טרומפלדור כתובת

 א0084-020 תיק בניין 16/6910 גוש/חלקה

, 9009, 9087, ג, 3/38, תמ"א4ב/34, תמ"א1תמא/ מס' תב"ע
2720 ,2363 

 335 שטח המגרש

 

 כתובת שם בעל עניין

 6314613יפו  -, תל אביב 40רחוב פינסקר  א.ל.פ. נכסים בע"מ מבקש

 6314613יפו  -, תל אביב 40רחוב פינסקר  פרוינד הדר בעל זכות בנכס

 6314613יפו  -, תל אביב 40רחוב פינסקר  פרוינד אוהד בעל זכות בנכס

 6314613פו י -, תל אביב 40רחוב פינסקר  פרוינד רונה בעל זכות בנכס

 6314613יפו  -, תל אביב 40רחוב פינסקר  פרוינד און בעל זכות בנכס

 6314613יפו  -, תל אביב 40רחוב פינסקר  א.ל.פ. נכסים בע"מ בעל זכות בנכס

 6971057יפו  -, תל אביב 5רחוב הארד  פופר חנוך עורך ראשי

 6081670, שוהם 25רחוב תירוש  ויץ דורון מתכנן שלד

ה חתימה מורש
 מטעם המבקש

 5650045, סביון 45רחוב הגבעה  פרוינד אילן

 

 (אדר' רוני בודק פרץמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

יח"ד  11יח"ד(, עבור  7קומות וקומת גג חלקית )המכיל  3ה בבניין מגורים בן חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בניי
 , הכוללים:38לב העיר, בתוספת זכויות מכח תמ"א  - 2720-ו 2363מכח תוכניות 

פתיחת מרפסת ת: שינויים בחלוקת השטחים ובחזיתות, הסדרת ממ"ד לכל אחת משתי הדירות, קומת קרקע קיימ
 קדמית.

 תוספת ממ"ד לכל אחת מהדירות.ו וקת השטחיםלהקיימות: שינויים בח ב' -קומות א' ו
יקף ובניית קומה ג' חדשה בה (,רוב הבנוי בקומה זו )למעט גרעין המדרגותמה ג' קומה חלקית קיימת: הריסת הקו

בקונטור  ופתוחהקדמית מרפסת מקורה היח"ד עם ממ"דים ובחזית  2מכילה קומה טיפוסית מורחבת. הקומה 
 ות שמתחת.הקומ

בחזית  פתוחהידות דיור עם ממ"דים ומרפסת יח 2קומה ד' החדשה: בהיקף קומה טיפוסית מורחבת המכילה 
 קדמית בקונטור הקומות שמתחת.ה

 קומה ה' חלקית חדשה: יחידת דיור עם ממ"ד ומרפסות גג.
מי הכולל תחנות עצירה בכל בכל קומות הבניין: תוספת קירות הקשחה בהיקף הבניין, שינוי מיקום פיר מעלית פני

 .תוספת מרפסות מקורות )למעט מרפסת בקומה ד'( ופתוחות בחזית העורפית ,הקומות
בחצר: שינויים בפיתוח השטח, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש, נישה לעצירת אשפה ובלוני גז, חניות אופניים 

 ואופנוע.
 יח"ד חדשות(. 4-יח"ד קיימות ו 7)יח"ד דיור  11ג חלקית עבור קומות וקומת ג 5לאחר השינויים יתקבל בניין בן 

 
 מצב קיים:

 קומות וקומת גג חלקית, המשמש למגורים. 3בניין קיים בן 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה
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  רשיון להתקין מקלט להגנה בפני רסיסי פצצות והדף האוויר 23/10/1942 215

סגירת מרפסות בכל הבניין, פרט למרפסת לחזית לרחוב בקומת  04/12/1994 4-940917
הקרקע שהיא להריסה מלבד עמוד תמיכה. בניית מעלית פנימית 

 ושיפוץ החזיתות.

 

 

 בעלויות:
, , ולבעל הנכס שלא חתם נשלחה הודעההבעליםמ 4הנכס בבעלות משותפת והבקשה חתומה ע"י מיופה כוחם של 

 והתקבלה התנגדותו. ראה בהמשך.

 התקבלו התנגדויות.ב' ו36נשלחו הודעות לפי תקנה 
 

ובהתאמה למגבלות תכנוניות לרובעים  38אזור לב העיר, תמ"א  2720 -ו 2363התאמה לתב"ע )תכנית 
 בתחום אזור ההכרזה(. 6 -ו 5

 סטייה מוצע מותר  

 מספר קומות
 

 2363לפי תכנית 
 קומות 5

 
 38 לפי תמ"א
 (77-78)לפי פרסומים 

 50%קומה חלקית בתכסית של 
 

 סה"כ
 קומות וקומה חלקית. 5

 
 
 
 
 
 
 
 

 קומות וקומה חלקית. 5

 

 קווי בניין
 

קדמי לרחוב 
 טרומפלדור

 
 

 צדדי מזרחי
 

 צדדי מערבי
 
 

 אחורי
 
 

קווי בניין 
 לממ"דים:

 קו בניין צדדי מזרחי

 
 
 מ' 4.00
 
 
 
 מ' 3.00
 
 מ' 3.00
 
 
 מ' 5.00
 
 
 מ' 2.00

 
 

 מ' קיים + חיזוק 1.40-כ
 
 
 

 מ' קיים 1.70-כ
 

 מ' קיים + חיזוק  1.65-כ
 
 

 מ' קיים + חיזוק 3.8-כ
 
 

 מ' 2.00-כ

 
 
 
 

 

 במסגרת קווי הבניין המותרים. זכויות בנייה:
 קומה טיפוסית:

 =X  3מ"ר 115
 מ"ר +ממ"דים 345

+ 
קומות התוספת בקונטור  2

 הקומות שמתחת
+ 

 50%ל קומה חלקית ש
 

 
 

מ"ר )קיים+חיזוקים( +  490-כ
 ממ"דים

+ 
קומות התוספת בקונטור  2

 הקומות שמתחת.
+ 

  קומת גג חלקית  50%-כ
 
 
 

 
 

 

הוראות בינוי לפי 
2720: 

ניתן לתכנן את הקומות 
החדשות בהיקף הקומות 
הקיימות בסך השטחים 

 המותרים לעיל.

  בהתאם למותר
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 סטייה מוצע מותר  

ם בקומות לפי תנאים מגבילי מס' יחידות דיור
בהתאם למספר התוספת יהיה 

 –יח"ד בקומה טיפוסית 
 22X   .דירה על הגג + 

 יח"ד 5 :סה"כ תוספת מותרת

  בהתאם למותר

בין רצפות גובה 
 בקומות התוספת:

 
 מ' 3.30עד 

 
 מ' 3.15

פורסמה קלה, ניתן 
 לאשר 

  מגורים  מגורים שימושים

 בנייה על הגג:
 תכסית

 
 

 נסיגות ממעקה הגג
 -זית הקדמיתלח

 טרומפלדור
 
 

 חזיתות הצד
 
 
 

 גובה ברוטו
 גובה נטו

 
במגבלות התכנון  38לפי תמ"א 

 :5שפורסמו ברובע 
 50%קומות  2לתוספת 

 
 מ' 3.00
 
 
 
 מ' 1.20
 מ' 1.20

 
 

 מ' 4.50
 מ' 2.50

 
 48% -כ

 
 

 
 מ' 3.00-כ

 
 
 

 0, בנייה בקו מ' 0 -כ
 0, בנייה בקו מ' 0 -כ

 
 

 מ' 4.50 -כ
 'מ 2.70 -כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

פורסמה הקלה, ניתן 
 לאשר

 

הנחיות עיצוב אזור 
 6 -5רובע  –ההכרזה 

 עיצוב החזית
 
 
 
 
 
 
 
 

 מרפסות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קומת הגג

 
 

לא תותר תוספת בנייה בחזית 
 הפונה לרחוב כולל פיר מעלית.

 
שמירה על הפרופורציות 
המקוריות של המרכיבים 

האדריכליים בחזית הפונה 
זה מרפסות, לרחוב ובכלל 

 פתחים כרכובים וכו'
 

בניית קומות התוספת במישור 
רציף עם הקומות הקיימות  

 ועיצובן כדוגמתן
 

יישמר המופע הכללי של 
 המרפסות בבניין הקיים.

 
מרפסות בקומות החדשות יהיו 

בשטח ובתוואי כדוגמת 
 המרפסות בקומות הקיימות

 
בקומות התוספת לא תותר 

 סגירת המרפסות
 

גג ייבנו ברצף עם מעקות ה
מישור קיר החזית, גובה החלק 
הבנוי של מעקה הגג לא יקטן מ 

 מ' 0.90

 
 

 בהתאם למותר
 
 

 בהתאם למותר
 
 
 
 
 

 בהתאם למותר
 
 
 

 בהתאם למותר
 
 

 בהתאם למותר.
 
 

 
 בהתאם למותר.

 
 
 

 בהתאם למותר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

   + גודל חדרים -
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 הערות לא כן 

 פודסטרוחב מסדרון/ -
 רוחב חדר מדרגות -
 אוורור -

+ 
+ 
+ 

 על הגג:מצללה 
 שטח המצללה -
 קווי בניין/נסיגות בגג -

 
+ 

  

מ'  2.4-מ' מקו הבניין התב"עי, ובגובה של כ 2-גגון בולט כ  + גגון
 מהמדרכה. תואם תקנות.

   + תומרפס

להתאימה. יידרש  גדר מערבית לא תואמת הנחיות מרחביות. יש +  פיתוח שטח /גדרות
 כתנאי טכני.

לא מופיע מפלס מחוץ לכניסה לבניין ולא ניתן לבחון. יידרש  +  מפלס כניסה קובעת
 כתנאי טכני.

 
 הערות נוספות:

.4, גרסה 13.7.22ניתנה לעורך הבקשה לתקן את התכנית. ההתייחסות היא לתכנית מתאריך 

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

מ'(  4.65מ' בגין המשך רצף חדר המדרגות והמעלית ) 1.2מ' במקום  0מנסיגה בבניה על הגג ובניה במרחק  הקלה .1
 מ'( בחזית המזרחית. 4.4בחזית המערבית ובגין רצף הממ"ד )

 קומות קיימות 3, מעל 38קומות מכח תמ"א  2.5תוספת  .2
 מ' מגבול מגרש 2הקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי במרחק  .3
 מ' מקו החלקה כמותר. 2-מן המרווח המותר ועד ל 40%הבלטת גזוזטראות לחזית אחורית בשיעור  .4
 1\38הקלה בקווי בניין צדדיים ואחורי לצורך התקנת חיזוקים לבניין הקיים וע"פ תמ"א  .5
 ברוטו. 4-ו מ' נטו 2.5מ' נטו במקום  4.5מ' מרצפה לרצפת הגג העליון ועד  3.3בנייה על הגג בגובה של  .6

והתקבלו התנגדויות. 10.10.2021 תאריך הודעה אחרונה: 
 

 :התייחסות להקלות
הקלה ניתנת לאישור ע"פ ג' כמו כן ניתן לאשר גם  - מ' 1.2מ' במקום  0הקלה מנסיגה בבנייה על הגג ובנייה במרחק  .1

 מ'. 4.5את גובה הקומה ברוטו של 
 .77-78ובהתאמה לפרסומים  38אינה הקלה אלא ידוע הציבור לבנייה מכח תמ"א קומות מכח תמ"א  2.5ספת תו .2
ניתן לאישור בהתאם  לפי בנייה קיימת + חיזוקים –מ' מגבול מגרש  2הקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי במרחק  .3

 לתנאים מגבילים.
 בשל הקלות דומות שאושרו באזור.הקלה הניתנת לאישור  - 40%הבלטת גזוזטראות לחזית אחורית בשיעור  .4
אינה הקלה. הבנייה –1\38הקלה בקווי בניין צדדיים ואחורי לצורך התקנת חיזוקים לבניין הקיים וע"פ תמ"א  .5

 בהתאם לתמ"א בהיקף קומה. 
 .77-78תאמה לפרסומים ובה 38אינה הקלה אלא ידוע הציבור לבנייה מכח תמ"א  -מ'  3.3בנייה על הגג בגובה של  .6

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

לים האחרים בבניין לא פנו אליי לפני הבע 4069500, משמרת 77ת.ד.  . פרוינד אוהד1
 שהגישו את הבקשה.

הם לא עונים לפניות שלי ואין לי מושג מי 
מנהל את ההליך ואיך ישמרו על הזכויות 

 של בעלי הדירות.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

נבדק מול שירות אין בהתנגדות כל נימוק תכנוני. מדובר רק בנושא קנייני, ביחסים בין בעלי הנכס. כמו כן, הנושא 
(. בנוסף, 335מתוך  58.625מהחלק בנכס ) 17.5%: "מנסח הטאבו עולה שלמתנגד יש משפטי והתקבלה התייחסותם

 מדובר במתנגד אחד מתוך חמישה בעלים ולכן נראה כי ישנה היתכנות קניינית לדון בבקשה."

 09/06/2022סטפני וויגינטון  - חו"ד מכון רישוי
 ון בידי סטפני וויגינטון )מחליפה את נדב פרסקו(להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכ
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 7.6.22-ב 2500חוות דעת מעודכנת על פי תכנית מתוקנת שהוטענה במגירה 
 

 תנועה וחניה
 מ"ר 120יחידות דיור בשטח עד  5הבקשה כוללת: תוספת 

 מקומות חניה לרכב פרטי 5דרישת התקן: 
 מקומות חניה לרכב פרטי 0מתוכנן: 

 חניה לרכב פרטימקומות  5חסר : 
 . במגרש הבנוי אין מקום לתכנון חניה1
. בתכנית אדריכלית נמצאת טבלת מאזן החניה לא נכונה )לא מתוכננים חניות לאופניים וכו...(, לכן צריך לשנות טבלת 2

 מאזן החניה
 כך שתציג מספר יחידות דיור החדשות לפי שטח הדירות וחישוב דרישת התקן לדירות החדשות בלבד. 

 
השתתפות  -מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן 5המלצה: לאשר את הבקשה כפוף לאישור פתרון חלופי להסדר 

מטר סביבו מתוכננים  500אשר בו וברצועה ברוחב  8מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס'  38בקרן חניה מכוח תמ"א 
גינת שינקין )בין רחובות שינקין, יוחנן הסנדלר,  - 43מס' (, 14בוגרשוב)ברחוב בוגרשוב מס'  - 42חניונים ציבוריים: מס' 

 מטר סביב האזור. 500ועוד עשרה חניונים במרחק עד  14שוק בצלאל א')ברחוב טשרניחובסקי  - 44נפחה יצחק(, מס' 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 אצירת אשפה

 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: מסתור אשפה
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 ים ונוףגנ

במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם 
 נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש.

 לא מבוקשת כריתת עצים לכן לא נדרש פיצוי נופי.
 לשימור במדרכה. 8עץ מספר 

 לעץ. 700₪(, בערך של לפחות 4ות )"לפח 10עצים בגודל  3יש לנטוע במגרש 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 אדריכלות מכון הרישוי

 מאושר מבחינת נושאים אדריכליים הנבדקים ע"י מכון הרישוי, שאר הנושאים יבדקו ע"י מהנדס הרישוי .
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 קונסטרוקציה

ונמצא שניתן  38בדרישות להגשת בקשה לפי תמ"א הוגשו המסמכים הנדרשים לביצוע בקרה הנדסית, נבחנה עמידה 
 .38להגיש את הבקשה לדיון בוועדה במסלול תמ"א 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה

 בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה וכיבוי אש בהתאם למהות הבקשה(.
 

 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 2,100 שימור 3.0 25.0 4.0 ברכיכיטון 8

 חו"ד מחלקת פיקוח:
 08/02/2021אוסקר סילביו קריקון 

 המבוקש טרם נהרס, טרם בנוי

 חו"ד נוספות:
 

 01/08/2021ענת איבגי  -נכסים 
 בבעלות פרטית. 6910בגוש  16חלקה 

 

 אין מניעה לאשר את הבקשה.

 (בודק פרץרוני אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
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קומות וקומת גג חלקית )המכיל  3מה ותוספות בנייה בבניין מגורים בן חיזוק מפני רעידות אדלאשר את הבקשה ל .1

 , הכוללים:38לב העיר, בתוספת זכויות מכח תמ"א  - 2720-ו 2363יח"ד מכח תוכניות  11יח"ד(, עבור  7
קומת קרקע קיימת: שינויים בחלוקת השטחים ובחזיתות, הסדרת ממ"ד לכל אחת משתי הדירות, פתיחת 

 מרפסת קדמית.
 ב' הקיימות: שינויים בחלוקת השטחים ותוספת ממ"ד לכל אחת מהדירות. -קומות א' ו

קומה ג' קומה חלקית קיימת: הריסת הרוב הבנוי בקומה זו )למעט גרעין המדרגות(, ובניית קומה ג' חדשה 
חה יח"ד עם ממ"דים ובחזית הקדמית מרפסת מקורה ופתו 2בהיקף קומה טיפוסית מורחבת. הקומה מכילה 

 בקונטור הקומות שמתחת.
יחידות דיור עם ממ"דים ומרפסת מקורה ופתוחה  2קומה ד' החדשה: בהיקף קומה טיפוסית מורחבת המכילה 

 בחזית הקדמית בקונטור הקומות שמתחת.
 קומה ה' חלקית חדשה: יחידת דיור עם ממ"ד ומרפסות גג.

וי מיקום פיר מעלית פנימי הכולל תחנות עצירה בכל קומות הבניין: תוספת קירות הקשחה בהיקף הבניין, שינ
 בכל הקומות, תוספת מרפסות מקורות )למעט מרפסת בקומה ד'( ופתוחות בחזית העורפית.

בחצר: שינויים בפיתוח השטח, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש, נישה לעצירת אשפה ובלוני גז, חניות 
 אופניים ואופנוע.

 יח"ד חדשות(. 4-יח"ד קיימות ו 7יח"ד דיור ) 11קומות וקומת גג חלקית עבור  5יין בן לאחר השינויים יתקבל בנ

 בהסתמך על חוו"ד מחלקה משפטית, לדחות את ההתנגדות שכן אין כל נימוק תכנוני, ומדובר רק בנושא קנייני. .2

 .השתתפות בקרן חניה -מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן 5פתרון חלופי להסדר  .3
 

 כולל ההקלות הבאות:
מ'(  4.65מ' בגין המשך רצף חדר המדרגות והמעלית ) 1.2מ' במקום  0הקלה מנסיגה בבניה על הגג ובניה במרחק  .1

 מ'( בחזית המזרחית. 4.4בחזית המערבית ובגין רצף הממ"ד )
 מ' מגבול מגרש 2הקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי במרחק  .2
 מ' מקו החלקה כמותר. 2-מן המרווח המותר ועד ל 40%ת אחורית בשיעור הבלטת גזוזטראות לחזי .3
 

 :38תמריצי תמ"א 
 קומות קיימות 3, מעל 38קומות מכח תמ"א  2.5תוספת  .1
 1\38הקלה בקווי בניין צדדיים ואחורי לצורך התקנת חיזוקים לבניין הקיים וע"פ תמ"א  .2
 ברוטו. 4-מ' נטו ו 2.5מ' נטו במקום  4.5ת הגג העליון ועד מ' מרצפה לרצפ 3.3בנייה על הגג בגובה של  .3

 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402 הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 אשור רשות הכבאות.       5
 

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

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

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
נן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכ

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 19השלמת  . 2

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

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

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
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-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 4
 עיריית תל אביב יפו. -אצירת אשפה וסילוקה מהבניין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה  

 
ורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעהערה: 

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

 תנאים בהיתר
 (" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר . 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. 
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.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 יפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד.סע 19השלמת  . 2

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

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

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

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 : תיאור הדיון

 
תקופה של מלון דירות הסתיימה לפני ה , זה מגורים ולא מלון דירות.צריך לתקן את המצב הקיים מרגריטה גלוזמן:

 שנה.
חוות דעת. אופירה יוחנן וולק: 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת גג חלקית )המכיל  3חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין מגורים בן שר את הבקשה ללא .4

 , הכוללים:38לב העיר, בתוספת זכויות מכח תמ"א  - 2720-ו 2363יח"ד מכח תוכניות  11יח"ד(, עבור  7
ת משתי הדירות, פתיחת קומת קרקע קיימת: שינויים בחלוקת השטחים ובחזיתות, הסדרת ממ"ד לכל אח

 מרפסת קדמית.
 ב' הקיימות: שינויים בחלוקת השטחים ותוספת ממ"ד לכל אחת מהדירות. -קומות א' ו

קומה ג' קומה חלקית קיימת: הריסת הרוב הבנוי בקומה זו )למעט גרעין המדרגות(, ובניית קומה ג' חדשה 
ים ובחזית הקדמית מרפסת מקורה ופתוחה יח"ד עם ממ"ד 2בהיקף קומה טיפוסית מורחבת. הקומה מכילה 

 בקונטור הקומות שמתחת.
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יחידות דיור עם ממ"דים ומרפסת מקורה ופתוחה  2קומה ד' החדשה: בהיקף קומה טיפוסית מורחבת המכילה 
 בחזית הקדמית בקונטור הקומות שמתחת.

 קומה ה' חלקית חדשה: יחידת דיור עם ממ"ד ומרפסות גג.
ספת קירות הקשחה בהיקף הבניין, שינוי מיקום פיר מעלית פנימי הכולל תחנות עצירה בכל קומות הבניין: תו

 בכל הקומות, תוספת מרפסות מקורות )למעט מרפסת בקומה ד'( ופתוחות בחזית העורפית.
בחצר: שינויים בפיתוח השטח, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש, נישה לעצירת אשפה ובלוני גז, חניות 

 ם ואופנוע.אופניי
 יח"ד חדשות(. 4-יח"ד קיימות ו 7יח"ד דיור ) 11קומות וקומת גג חלקית עבור  5לאחר השינויים יתקבל בניין בן 

משפטית, לדחות את ההתנגדות שכן אין כל נימוק תכנוני, ומדובר רק בנושא המחלקה הבהסתמך על חוו"ד  .5
 קנייני.

 השתתפות בקרן חניה. -לוי דרישת התקןמקום חניה החסר למי 5פתרון חלופי להסדר  .6
 

 כולל ההקלות הבאות:
מ'(  4.65מ' בגין המשך רצף חדר המדרגות והמעלית ) 1.2מ' במקום  0הקלה מנסיגה בבניה על הגג ובניה במרחק  .4

 מ'( בחזית המזרחית. 4.4בחזית המערבית ובגין רצף הממ"ד )
 ' מגבול מגרשמ 2הקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי במרחק  .5
 מ' מקו החלקה כמותר. 2-מן המרווח המותר ועד ל 40%הבלטת גזוזטראות לחזית אחורית בשיעור  .6
 

 :38תמריצי תמ"א 
 קומות קיימות 3, מעל 38קומות מכח תמ"א  2.5תוספת  .4
 1\38הקלה בקווי בניין צדדיים ואחורי לצורך התקנת חיזוקים לבניין הקיים וע"פ תמ"א  .5
 ברוטו. 4-מ' נטו ו 2.5מ' נטו במקום  4.5מ' מרצפה לרצפת הגג העליון ועד  3.3יה על הגג בגובה של בני .6

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402נויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שי . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .       אשור רשות הכבאות5
 

 תנאים בהיתר
 היה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה י . 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. 
תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת 

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
ניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הב

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 19השלמת  . 2

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

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

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה הערה:
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  13/03/2022 תאריך הגשה 22-0409 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים
תוספות 
 ושינויים

 בניה תוספות
 שימוש חורג

תוספות בניה שונות 
 )כולל קומת קרקע(

שימוש חורג 
 למגורים

 
 

 

 החלק הדרומי-הצפון הישן שכונה 44 שדרות ח"ן 10 מאנה כתובת

 0330-010 תיק בניין 94/6952 גוש/חלקה

 890 שטח המגרש 2710א, 3616, 58, 9077, 1, ע1תמא/ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6416813יפו  -, תל אביב 10רחוב מאנה  לוי ענת מבקש

 6416813יפו  -, תל אביב 10רחוב מאנה  אנה ט.ב בע"מ בעל זכות בנכס

 6777016יפו  -, תל אביב 58רחוב הרכבת  מוזס אלדר עורך ראשי

 4720188, רמת השרון 18רחוב בראשית  גיל רוזנבאום מתכנן שלד

 (אברהם אדר' אריאלמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

לשימוש מגורים לצמיתות,  עם גישה דרך החצר המשותפת מת המרתףשימוש חורג מתוכנית ממועדון דיירים בקו
 קומות, מעל קומת קרקע ומרתף, הכולל שינויים פנימיים. 3בבניין בן 

 
 מצב קיים:

 קומות, מעל קומת קרקע ומרתף. 3בניין מגורים בן 

 
 היתרים בתיק הבניין.  לא נמצאו ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מךמס תיאור שנה

הייתה החלטה לאשר במקום מועדון, אך לא נמצאים  06/58-ב  
 מסמכים המוכחים שניתן היתר עבור הנ"ל.

 

 

תביעות 
 משפטיות

 צו הריסה מינהלי 19/07/2015
 2015-0301מספר תביעה:  62-2-2015-0217מספר תיק: 

 ביצוע הצו אושר

 

 
 בעלויות:

 , בקומת המרתף.1חלקות משנה, ומבקש הבקשה הוא הבעלים של תת חלקה מס'  14לל הנכס רשום כבית משותף הכו
 לא התקבלו התנגדויות.ב' ו36נשלחו הודעות לפי תקנה לחוק ו 149בוצע פרסום לפי סעיף 

 
 (:1עת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע/בנייה ת

 סטייה מוצע מותר 

    

חניה/ מחסנים   שימוש
דירתיים/אחסנה 

ית/משרד לבעל מסחר
מקצוע חפשי/ חדר 

 . לא ניתן לאשר.1בניגוד להוראות תכנית ע מגורים
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 סטייה מוצע מותר 

 משחקים

 
 

 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

גובה תקרה מינימלית )נטו( 
 בחלל המיועד למטרה עיקרית

 מ' 2.50מותר:   +
 מ'. בניגוד לתקנות תכנון והבניה. 2.30מוצע: 

   + אוורור טבעי

 
 הערות נוספות:

 .תיק המידע ציין שלא ניתן לאשר את המבוקש .1
 ( באזור ההכרזה.3א' )רובע 3616הבניין הנדון נמצא בתחום תכנית  .2
הקומה שנמצאת מתחת  –למרות שבתכנית הקומה מסומנת כקומת קרקע, מדובר במרתף לכל דבר ועניין  .3

חלטת ועדת הערר בבקשה ברוטשילד למפלס הכניסה הקובעת לבניין  ועונה להגדת המרתף כפי שזה פורט בה
134. 

משמעית שימוש של מגורים  האוסרת בצורה ברורה וחד 1שימוש של מגורים במרתף נוגד הוראות תכנית ע .4
מ' כלל לא מאפשר כל שימוש עיקרי במרתף, גם השימושים המותרים   2.3זה ועוד גובה המרתף הקיים במרתף. 

 .1ב בהוראות תכנית ע10בסעיף 
 ר האמור לעיל וגם לאור העובדה שלא הוצגו כל קומות הבניין לא נעשתה בחינה לעניין הצפיפות המותרת.לאו .5
 המלצת מכון הרישוי לדחות את הבקשה. .6
 תנוחות התכנית הוצגו ללא חץ צפון. .7

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 .999מועדון לשימוש של מגורים לתקופה של שימוש חורג מתכנית מ .1
 , לא התקבלו התנגדויות.21/02/2022 תאריך הודעה אחרונה:

 
 התייחסות להקלות:

אינה מתירה שימוש מגורים בקומת מרתף 1לא ניתן לאשר הקלה זו, שכן התכנית ע

 10/07/2022רינת ברקוביץ' חו"ד מכון רישוי ע"י 
 

 תנועה וחניה
 מ"ר 120ג ממועדון ליחידות דיור בשטח עד הבקשה היא: שימוש חור

 מקומות חניה 1דרישת התקן: 
 אין הסדר חניה במגרש מכיוון שבמגרש הבנוי אין מקום לתכנן חניה. - 0מתוכנן: 

השתתפות בקרן  -מקום חניה החסרים למילוי דרישת התקן  1לאישור פתרון חלופי להסדר המלצה : להעביר לוועדה 
מטר סביבו מתוכננים חניונים  500אשר בו וברצועה ברוחב  5מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס'  מכוח תכנית ח', חניה

 מטר סביב האזור(. 500ככר רבין ועוד יותר מעשרה חניונים במרחק עד  - 16ציבוריים )מס' 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 אצירת אשפה

 "חדר", אולי "מסתור"מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: מתקן אשפה כלשהו, אולי 
 יש לציין כמה דיירים משרת המתקן, כמות המתקנים תהיה בהתאם להנחיות המרחביות, השרטוט אינו ברור.

 נדרש להציג פתרון אשפה בהתאם לתקנות ולהנחיות המרחביות. לא ניתן לכתוב חוות דעת.
 המלצה: לדחות את הבקשה

 
 גנים ונוף

 א נדרשת חוות דעת בנושא זה.לבקשה זו אין נגיעה לעצים ועל כן ל
 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לדחות את הבקשה

בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' 
 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 

 19/12/2021דור טפר חו"ד מחלקת פיקוח ע"י 
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 מושתוכנית תואמת את המצב בשטח לא קיים שי

 
 

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

מועדון דיירים בקומת המרתף עם גישה דרך החצר המשותפת לא לאשר את הבקשה לשימוש חורג מתוכנית מ
 :קומות, מעל קומת קרקע ומרתף, שכן 3לשימוש מגורים לצמיתות, בבניין בן 

 אינו מאפשר שימוש למגורים בקומות המרתף. 1הוראותיה המפורשות של תכנית ע א.
 אינו מאפשר כל שימוש עיקרי בתוכו.גובה המרתף הקיים  ב.
 
 

 דעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש        חוותהערה: 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אשר את הבקשה לשימוש חורג מתוכנית ממועדון דיירים בקומת המרתף עם גישה דרך החצר המשותפת לא ל

 קומות, מעל קומת קרקע ומרתף, שכן: 3לשימוש מגורים לצמיתות, בבניין בן 
 אינו מאפשר שימוש למגורים בקומות המרתף. 1הוראותיה המפורשות של תכנית ע א.
 כל שימוש עיקרי בתוכו.גובה המרתף הקיים אינו מאפשר  ב.
 
 

 הערה: חוות דעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש       
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  13/03/2022 תאריך הגשה 22-0407 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

תוספת בניה לפי  תוספות בניה
 38תמ"א 

 

 

 החלק הדרומי-הצפון הישן שכונה 2 רחוב ביירון 7 נתן החכם כתובת

 0293-002 תיק בניין 62/7078 גוש/חלקה

 290 שטח המגרש 2710א, 3616, 58, 9077, 1, ע3/38תמ"א מס' תב"ע
 

 כתובת שם בעל עניין

 5126112, בני ברק 7רחוב מצדה  רואימי חן מבקש

 6264214יפו  -, תל אביב 15רחוב וורמיזה  צור ארנה על זכות בנכסב

 4630577, הרצליה 77רחוב גולומב אליהו  רואימי דוד בעל זכות בנכס

 4630880, הרצליה 21רחוב הצפצפות  רואימי עמירם בעל זכות בנכס

 6226626יפו  -, תל אביב 75רחוב שלומציון המלכה  פרנסס מרדכי בעל זכות בנכס

 4231216, נתניה 67רחוב שד בנימין  רואימי יואל בעל זכות בנכס

 4293000, גנות הדר 15234ת.ד.   רואימי דוד בעל זכות בנכס

 5126112, בני ברק 7רחוב מצדה  רוט מיכל בעל זכות בנכס

 6744124יפו  -, תל אביב 10רחוב חפץ חיים  רבין עומר עורך ראשי

 4951404, פתח תקווה 5ב גרניט רחו גוטמן יעקב מתכנן שלד

 

 (חדד הילהמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 יח"ד הכוללים:  7קומות מעל קומת מרתף עבור  3מגורים, בן חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין קיים ל
 בקומת המרתף: שינוי ייעוד המחסנים הקיימים לשטח נלווה ליח"ד שבקומת הקרקע לרבות הרחבת שטח זה, -
 שינויים בחלוקת השטחים הפנימית והקמת ממ"ד לדירה מזרחית קיימת בהיתר.  
 (: שינויים בחלוקת השטחים הפנימית לרבות הקמת ממ"דים 1-2)בקומת הקרקע ובקומות הטיפוסיות הקיימות -
 לדירות הקיימות בתחום הבינוי הקיים, סגירת מרפסות קיימות בויטרינה בקו מישור החזיתות הקדמיות לרחוב נתן   
 החכם וביירון ופתיחת הסגירה הקיימת בקונטור המרפסת ללא היתר.  
 יח"ד עם ממ"ד לכ"א,  2שה בקונטור קומה טיפוסית מורחבת, המכילה (: הקמת קומה חד3על הגג הקיים )קומה -
 ומרפסות פתוחות בקונטור המרפסות שמתחת בחזיתות הקדמיות לנתן החכם וביירון.     
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג צמודה המקורה בחלקה המערבי ע"י פרגולה  1קומת גג חלקית חדשה המכילה: -
 מפלדה ואלומיניום.  
 העליון: מערכות  סולאריות ומעבי מזגנים בתחום גג משותף עם גישה באמצעות גרם המדרגות הכללי של  על הגג-
 הבניין.    
 בכל קומות הבניין: תוספת פיר מעלית פנימי הכולל תחנות עצירה בכל הקומות.-
 הפרדה פנימיות,בחצר: שינויים בפיתוח שטח, ריצוף, גינון ונטיעות, הקמת גדרות בגבולות המגרש וגדרות -
 לגדר צדדית מזרחית, נישה לאשפה במרווח הצד המזרחי בניצב לרחוב נתן החכם, נישה לגז ופילר חשמל בצמוד   
 נישות למים בצמוד לגדר קדמית בגובה הגדר כשתפתחי התפעול מופנים אל פנים המגרש.  
 

 יח"ד חדשות(. 3יח"ד קיימות +  7יח"ד ) 10קומות וקומת גג חלקית עבור  4סה"כ לאחר התוספת יתקבל בניין בן 

 
 מצב קיים:

 .4יח"ד, הבנוי בקיר משותף עם הבניין השכן הגובל מצפון בכתובת ביירון  7קומות מעל מרתף המכיל  3בניין פינתי בן 

 
 ממצאי תיק בניין:

 

 תיאור שנה יתרים רלוונטייםה
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 יח"ד.  6סה"כ  קומות מלאות המכיל 3בניין בן  18/08/1935 1333

 מחסנים ושטח פתוח עם עמודים.  4תוספת מרתף המכיל  28/06/1938 206

 שינויים פנימיים במחיצות ופתחים בקומת המרתף )במחסנים(.  23/12/1946 180

 יח"ד.  7יח"ד. סה"כ  1שינוי בקומת המרתף משטח פתוח ל  23/12/1946 579

 בעלויות:
 בעלי זכויות בנכס, בבעלות פרטית.  6ס רשום בבעלות של בהתאם לרישום בנסח הטאבו, הנכ

מפרט הבקשה חתום ע"י מבקש הבקשה שהינו מיופה כוחם של כל בעלי הזכויות בנכס, עו"ד חן רואימי, בהתאם לייפוי 
 כוח תכנוני שנחתם בין הצדדים.

 לא התקבלו התנגדויות.

 
 בתחום אזור ההכרזה( 3 רחוב לא ראשי, אזור רובע -א'3616, 58התאמה לתב"ע )

 .1935ההיתר המקורי  משנת  -
 ניתן אישור עקרוני להגשת הבקשה הנדונה ע"י בוחן קונסטרוקציה במכון הרישוי. -

 סטייה קיים + מוצע מותר  

  קומות + קומת גג חלקית 4 קומות + קומת גג חלקית 4 מספר הקומות:

 קווי בניין:
 :קדמי לרחוב נתן החכם

 
 

 
 

 :חוב ביירוןקדמי לר
 
 
 

 צדדי מזרחי: 
 
 
 
 
 

 צדדי צפוני:
 

 
 מ' 4.00

 
 
 
 

 מ' 4.00
 
 
 
 

 מ' 3.00
 
 
 
 

 מ' בקיר המשותף 0.00
 מ' בהמשכו 2.50

 
 

 
 מ' 3.80
 
 
 
 
 מ' 2.70
 
 
 
 
 מ' 1.50
 
 
 
 

 מ' בקיר המשותף 0.00
 מ' בהמשכו 1.60

 
 

 
 מ' 0.20

לאור הקמת קירות הקשחה 
 לקירות קיימים. 
 בהתאם למותר. 

 
 מ' 1.30

לאור הקמת קירות הקשחה 
 לקירות קיימים. 
 בהתאם למותר.

 
 מ' 1.50

לאור הקמת קירות הקשחה 
 לקירות קיימים. 
 בהתאם למותר.

 
מ' בהמשך הקיר  0.90

 המשותף,
לאור הקמת קירות הקשחה 

 לקירות קיימים. 
 בהתאם למותר.

 תוספת מעלית:
 

הבלטת פיר מעלית מחוץ 
למעטפת הבניין הקיימת 

היה בהתאם להוראות ת
 2710תכנית 

מבוקשת הוספת מעלית בקו 
קירות החיזוק ומעבר לקו 

בניין צדדי צפוני, כך שנותר 
 מעבר לכל חדרי המגרש. 

 בהתאם למותר. 

 

 זכויות בנייה:
 בקומות הקיימות:

 
 

 בקומת התוספת:

 
מ"ר ליח"ד )לא כולל  13עד 

 ממ"ד(
 

בקונטור הקומה המורחבת 
 ובליטותלא כולל מרפסות 

 
לא מבוקשת תוספת שטחים 

 ליח"ד קיימות. 
 בהתאם למותר. 

 
 בהתאם למותר. 

 

 מספר יחידות דיור:
 (:3תוספת קומה )קומה 

 
 
 

 בקומת הגג:
 
 
 

 
יחידות דיור  2תוספת 

)בהתאם לקומה טיפוסית 
 שאושרה בהיתר(

 
 יחידות דיור  2

 70)חלוקת סך שטח הגג ב 
 ולא יעלה על מס' יח"ד

בקומה הטיפוסית 

 
 יח"ד 2

 
 
 

 יח"ד 1
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 סטייה קיים + מוצע מותר  

 
 

 סה"כ:

2.05=143.7/70) 
 

 יחידות דיור 4

 
 

 יח"ד 3

כגובה קומה טיפוסית ולא  גובה קומה )בין רצפות(:
 מ' 3.40יעלה על 

)קיים בפועל בהתאם למוצג 
 מ'( 3.38במפרט הבקשה 

מבוקשת קומה חדשה 
מ' וגובה קומת  3.30בגובה 

 מ'  3.20גג חלקית 
 

 

 מרפסות:
 בקומות הקיימות: 

 
 
 

סגירת מרפסות שקועות 
למחצה בתחום אזור 

 ההכרזה: 
 
 
 
 
 
 
 

תוספת מרפסות 
 בקומות החדשות:

 בחזיתות הקדמיות: 

 
בחזית הקדמית לא תותר 
תוספת/ הרחבת מרפסות 

 קיימות
 

סגירה אחידה וקלה לאורך 
האגף או לחלופין, פתיחת 

 כל המרפסות באגף.
 

סגירת המרפסת תבוצע 
ור קיר הבניין וחלק במיש

המרפסת הזיזי יישאר 
 פתוח. 

 
 

יותרו מרפסות פתוחות 
בלבד כדוגמת המרפסות 

בקומות הקיימות. בחזית 
 הקדמית לא תותר סגירתן. 

 
 בהתאם למותר. 

 
 
 

מבוקשת פתיחת המרפסות 
בחזית הקדמית לרחוב נתן 

שבחלקן אושרו  החכם
, בהתאם כשקועות למחצה
 למותר

 
בקו  -רוןבחזית לרחוב ביי

החזית )קיימות מרפסות 
 שקועות למחצה(. 

 
מבוקשות מרפסות חדשות 
פתוחות בחזיתות הקדמיות 

בקונטור המרפסות 
 שבקומות הקיימות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסתורי כביסה:
בקומות התוספת 

ובקומות הקיימות כולל 
 בקומת הקרקע:

 
 
 
 

 
כל יח"ד חדשה תחויב  -

 במסתור כביסה.
קיים, בתוספת לבניין -

תותר הבלטת מסתורי 
כביסה ממישור החזית 
המתקבלת למעט חזית 
קדמית, בכפוף לפתרון 
אחיד ורציף לאורך כל 

 הבניין.

 
מבוקשים מסתורי כביסה 

 לכל יח"ד בבניין. 
 

 

 בנייה על הגג:
 שטח:

 
 
 
 
 
 
 

 נסיגה לחזית ביירון:
 
 

 נסיגה לחזית נתן החכם:
 
 

 גובה בנייה ברוטו, כולל 
 כניים:מתקנים ט

 
 מצללות על הגג:

 נסיגות ממעקה הגג:
 

 
שטח הגג יחושב עם הכללת 

אגפי ההרחבות ויהיה 
כשטח קומה טיפוסית של 

 המבנה המורחב.
 משטח הגג  65%עד  

מ"ר( למעט הנסיגות  93.40)
 הנדרשות לחזית הבניין.

 
מ' )לא כולל מרפסות  3.00

 ובליטות(.
 
 מ' 1.20

 
 

מעקה  מ' ברוטו כולל 4.50
 הגג העליון.

 
 

 מ'. 1.20לא יפחת מ 
 

 
מבוקשת בנייה על הגג 

 65%בתכסית המהווה 
משטח קומה טיפוסית 
מורחבת ללא מרפסות 

 ובליטות
 

 
 
 מ' 3.30
 
 
 מ' 1.20
 
 
 מ' 4.50
 
 
 

 מ' 1.20לרחוב נתן החכם: 
 מ' 1.30לרחוב ביירון: 
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 סטייה קיים + מוצע מותר  

 
 גובה:

 
מ' כולל  3.00לא יעלה על 

 גובה הקורות העליונות.

 
 מ' 3.00

התאמה לנספח הנחיות 
עיצוביות לתוספות 
בנייה בתחום אזור 
 -ו 3ההכרזה ברובעים 

4: 
 

 בקומות הקיימות:
 
 
 
 
 
 

 בקומות החדשות:
 
 
 
 
 

 מרפסות: 
 
 
 
 

בקומת הגג החלקית 
 החדשה:

 
 
 
 
 

 חומרי גמר: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
שמירה על הפרופורציות 
המקוריות של המרכיבים 

האדריכליים בחזית הפונה 
רחוב ובכלל זה מרפסות, ל

פתחים, כרכובים, בליטות 
 וכד'
 

בניית קומות התוספת 
במישור רציף עם הקומות 
 הקיימות ועיצובן כדוגמתן.

 
 
 

מעקות המרפסות בקומות 
הקיימות יחודשו לפי דוגמת 

 המעקה המקורי. 
 
 

מעקה הגג ייבנה ברצף עם 
 מישור קיר החזית

 
גובה החלק הבנוי של מעקה 

ס"מ  90 -טן מהגג לא יק
 ממפלס הרצפה. 

 
חומר הגמר העיקרי 

והגוונים של הבניין הקיים 
ושל התוספת יהיו בהתאמה 

 לבניין הקיים
ניתן לשלב חיפויים בקומה 
המלאה האחרונה בהיקף 

 מצומצם

 
 
 
 
 
 

מבוקשת קורה יורדת 
במרפסות לכיוון רחוב 

 ביירון המשנה את הקיים 
 
 

 
 

מבוקשים פתחים שאינם 
ת הפתחים תואמים א

הקיימים. הנ"ל תואם 
במסגרת פגישות תיאום 

 מוקדם
 

מבוקש מעקה מרפסת 
בחזית קדמית לרחוב ביירון 
בעיצוב השונה מהמרפסות 

 בקומות הקיימות. 
 

מבוקש מעקה הגג במישור 
 קיר החזית

 
מבוקש מעקה בנוי בגובה 

 מ' ממפלס הגג 1.10
 
 

מבוקשת חיפוי קומת הגג 
והקומה העליונה בהתאם 

קיים וחומרי הגמר ל
 המותרים

 
 

 
 
 
 
 
 

בניגוד להנחיות עיצוב 
 מבנים באזור ההכרזה

 נרשם כתנאי טכני
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
בניגוד להנחיות עיצוב 
 מבנים באזור ההכרזה

 נרשם כתנאי טכני
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע'

 סטייה קיים+מוצע מותר 

 4+  קומות עליונות 2 קומות: 
קומות תחתונות עבור 
 שטחי שירות כלליים.

  קומה אחת קיימת

  ת המרתף:גובה קומ
 מ' נטו.  4.00

 
 מ' 3.00

 

 חניה/ מחסנים דירתיים/ שימוש:
 אחסנה מסחרית/

משרד לבעל מקצוע חפשי/ 
 חדר משחקים

דירה קיימת ושינוי ייעוד 
ממחסנים לשטח נלווה 

 לדירה שבקומת הקרקע. 

 

שטח המגרש לפי מ 80% תכסית
 .1הוראות תכנית ע'

ניתן לאשר  34לפי תמ"א 

שטח קומת המרתף 
 50% -הקיימת מהווה כ

 משטח המגרש. 
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 סטייה קיים+מוצע מותר 

משטח המגרש=  85%עד 
 מ"ר 246.50

 בהתאם למותר

 
 התאמות:

 הערות לא כן 

)נרשם  הוצגו חדרי שירותים ללא פתרון אוורור כנדרש +  אוורור:
 כתנאי טכני(

 יין מגורים קיים:התקנת מעלית בבנ
 מידות פנימיות של תא המעלית:

 
 רוחב פרוזדור:

 
 
 
 
+ 
 

 
 
+ 

 
 מ' אורך 1.20מ' רוחב /  0.80מותר: 
 מ' אורך 1.00מ'/  0.70מוצע: 

 מ' 1.00מותר: עד 
 מ' 1.60מוצע: 

)נרשם כתנאי  *ניתן לאשר בכפוף לאישור רשות הכבאות
 טכני(

 לון כלואמבוקש פתרון ע"י צ  + הצללות לפתחים: 

מבוקשים מתקנים לגז וחשמל בגבול מגרש צדדי מזרחי,   + מתקני תשתיות ומסתורים:
נישת אשפה במרווח צדדי ונישה למים בצמוד לגבול מגרש 

מ' ופתחי תפעול מופנים  0.70קדמי בגובה שלא עולה על 
 צים הקיימים במגרש ניתן לאשר.  ואילהלאור  -לפנים המגרש

הוצגו מסתורים לכל יח"ד בבניין אך ללא הצגת ייעוד   + מסתורי כביסה: 
 השימוש

 גובה גדרות:
 
 
 
 
 
 
 
 

 חומרי גמר גדרות:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 

+ 
 
 
+ 
 
 
 
 
 

 

מ'  0.70מבוקשת גדר קדמית לרחוב נתן החכם העולה על 
 )נרשם כתנאי טכני( ממפלס המדרכה ברחוב.

 
מ' מהמפלס  1.80מבוקשת גדר מזרחית וצפונית בגובה 

כאשר ניתן לתכנן גדר נמוכה יותר ובהתאם  שבמגר
 )נרשם כתנאי טכני( למדיניות/הנחיות מרחביות 

 
 *יש להציג מפלסי גדרות בתכנית הפיתוח. 

 
 )נרשם כתנאי טכני( מבוקש טיח בגוון לבן

 

 בהתאם מפת המדידה, ללא שינוי מהקיים.   + פיתוח שטח במרווח הקדמי:

 מצללה על הגג:
 שטח:

 
 ר:פרט וחומ

 
+ 
 
+ 

 
 

 
 מ"ר 23.77 -מבוקשת מצללה על הגג בשטח של כ

 
 מבוקשת מצללה מפלדה ואלומיניום

מבוקשים דודי אגירה במסתורים או בשטחי הדירות, בכל   + דודי אגירה: 
 יח"ד בבניין. 

 מעבי מזגנים על הגג העליון.  10מבוקשים   + מזגנים:

יח"ד  10ריים על הגג העליון עבור אמתקנים סול 8מבוקשים  +  מתקנים סולאריים:
 )נרשם כתנאי טכני(

 ללא שינוי.  10.25בהתאם למדידה   + מפלס הכניסה הקובעת:

 
 הערות נוספות:

 מחסנים. במסגרת הבקשה להיתר, מבוקש 4, 206בחלקה המערבי של קומת המרתף, אושרו מתוקף היתר מס'  .1
השימוש הקיים ממחסנים לשטח נלווה ליח"ד בקומת הקרקע. לצורך המלצה לאישור השימוש המבוקש נדרש שינוי 

לחוק התכנון והבנייה, אשר בוצע  149פרסום לשימוש חורג מהיתר ממחסנים לשטח נלווה למגורים בהתאם לסעיף 
 במסגרת הבקשה להיתר.

ופן השונה מהמאושר בהיתר )הורחבו שטחי המרפסות בהתאם למוצג במפרט הבקשה, נראה כי הבניין נבנה בא .2
 הקדמיות ונבנו בקונטור שונה מהמאושר(.

בה המרפסות לרחוב ביירון מסומנות בהתאם לקיים  1938בבדיקה בתיק הבניין, נמצאה תכנית סניטרית משנת  
 בפועל.
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כי נערכה ביקורת מטעם אמנם לא נמצא היתר להרחבת שטחי המרפסות אך נמצאו מספר מסמכים מטעם הפיקוח  
מספר פעמים ובכל הדיווחים נרשם כי הבנייה בהתאם למאושר. לכן, ההתייחסות בדרפט הינה בהתאם למצב הקיים 

 )בהתייחס למרפסות הקדמיות(.

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

לשימוש של שטח נלווה למגורים לתקופה של  -1שימוש חורג מהיתר מ מחסנים במרתף  .1
 צמיתות

ולא התקבלו התנגדויות 24/02/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 :התייחסות להקלות
דיור שבקומת הקרקע שכן הנ"ל בהתאם ניתן לאשר את הבקשה לשינוי ייעוד שטח המחסנים לשטח נלווה ליחידת ה

החלה במגרש.  1לשימושים המותרים מתוקף תכנית ע'

 חו"ד מכון רישוי
 27/06/2022סטפני וויגינטון 

 סטפני וויגינטון להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי
 :27.6.22-ב 2500חוות דעת מעודכנת על פי תכנית מתוקנת שהוטענה במגירה 

 
 תנועה וחניה

 מ"ר 120-יחידות דיור בשטח קטן מ 3הבקשה כוללת: תוספת 
 מקומות חניה לרכב פרטי 3דרישת התקן: 

 מקומות חניה לרכב פרטי 0מתוכנן: 
 

 חוות דעת
 ניהבמגרש הבנוי אין מקום לתכנון ח

 

 המלצה:
השתתפות בקרן חניה  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  3להעביר לוועדה לאישור פתרון חלופי להסדר 

מטר סביבו מתוכננים  500אשר בו וברצועה ברוחב  5, מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 38מכוח תכנית תמ"א 
 מטר סביב האזור(. 500עשרה חניונים במרחק עד ככר רבין ועוד יותר מ - 16חניונים ציבוריים )מס' 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אצירת אשפה
 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: מסתור אשפה עם עגלות.

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 גנים ונוף
ם במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלק

 נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש.
 כדי להקים את המבנה יש לבצע כריתה/שימור של עצים כמפורט בטבלה זו.

 ₪. 1,055ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא 
 אין צורך לנטוע עצים חדשים במגרש כיוון שנשמרים בו כל העצים פרט לאחד.

ייגבה מהמבקש במסגרת אגרות הבנייה לצורך ₪  1,055הנופי תמורת העצים המיועדים לכריתה ע"ס יתרת ערך הפיצוי 
 נטיעת עצים ברחבי העיר.

 לסיכום:
 עצים / שיחים : 11במגרש ובקרבתו קיימים 

 חלק מהעצים נטועים במגרש וחלק בשטח מגרש שכן.
 

 לסיכום :
 (1,9,10יח' עצים במגרש שכן מיועדים לשימור. )עצים: 3
 (2,4,5,6,7,8יח' עצים במגרש מיועדים לשימור. )עצים: 6
 1055יח' מיועדים לכריתה ותמורתם ישתלו עצים בערך של פיצוי נופי:  1
 ( עץ זה ממוקם קרוב מדי לדיפון ולבינוי ולא ניתן לשמרו.3)עצים:  

 מ"ר. 130שטח החצר כ
 צוי נופי.ניתנו תנאים בהיתר למיגון עצים קיימים, לנטיעות ולפי

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אדריכלות מכון הרישוי
 מאושר מבחינת נושאים אדריכליים הנבדקים ע"י מכון הרישוי, שאר הנושאים יבדקו ע"י מהנדס הרישוי .
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 המלצה: לאשר את הבקשה
 קונסטרוקציה

 .38ועדה במסלול תמ"א ונמצא שניתן להגיש את הבקשה לדיון בו 38נבחנה עמידה בדרישות להגשת בקשה לפי תמ"א 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 סיכום מכון הרישוי

 המלצה: לאשר את הבקשה
בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' 

 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 
 
 
 

 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 זעג

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 4,082 שימור 6.0 25.0 10.0 פיקוס הגומי 1
 3,231 שימור 6.0 35.0 14.0 אזדרכת מצויה 2
 1,055 כריתה 3.0 20.0 8.0 אזדרכת מצויה 3
 1,055 שימור 5.0 20.0 14.0 אזדרכת מצויה 4
 15,260 שימור 2.0 45.0 4.0 פיקוס השדרות 5
 4,308 שימור 3.0 35.0 6.0 אזדרכת מצויה 6
 2,198 שימור 3.0 25.0 10.0 אזדרכת מצויה 7
 2,198 שימור 4.0 25.0 10.0 אזדרכת מצויה 8
 612 שימור 3.0 10.0 3.0 אבוקדו 9

 603 שימור 2.0 10.0 7.0 אראוקריה רמה 10
 6,782 שימור 2.0 30.0 3.0 פיקוס השדרות 12

 חו"ד מחלקת פיקוח:
 19/01/2022ויקטור זמוירו 

 הרס, טרם בנויתוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש טרם נ
 

 חו"ד נוספות:
 21/11/2021מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית. 7078בגוש  62חלקה 
 יעה לאשר את הבקשה.אין מנ

 

 (חדד הילהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות מעל קומת מרתף  3ה בבניין קיים למגורים, בן חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בניילאשר את הבקשה ל .1

 יח"ד. 7עבור 
 לאשר שימוש חורג ממחסנים בקומת המרתף לשטח נלווה ליח"ד שבקומת הקרקע. .2
 ל ידי השתתפות בקרן חנייה.התקן על פי ה הנדרשים עימקומות חני 3יה עבור ילאשר פתרון חנ .3
 

:ים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכני

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  הצגת . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .       אשור רשות הכבאות5
 

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

 והנכסים הגובלים.
ולפני פירוק פיגום, לביקורת  יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע . 3
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 וקבלת הנחיות.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 4

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

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

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 1,055מורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של ת . 6
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7
 

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

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

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 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 

 ת שאינה ניתנת לפיצול ג. הדירה בקומת הקרקע על כל מפלסיה מהווה יחידת דיור אח
וסיומן עד  201901118שמספרו  23/07/2019שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום  . 2

 גמר עבודות הבנייה.
 סעיפיה. 22על כל  201901118השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3באגף שפ"ע לנטיעת  קבלת אישור מחלקת גנים ונוף . 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.
ור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמ . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין . 1
 לונסאות ללא עוגנים זמנייםקירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כ . 2
 מקומות חנייה הנדרשים על פי התקן. 3פתרון חנייה ניתן על ידי השתתפות בתשלום קרן חנייה עבור  . 3
 

 ומבקש הבקשה לעורךבמייל טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה הערה: 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת מרתף  3חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין קיים למגורים, בן אשר את הבקשה לל .1

 יח"ד. 7עבור 
 לאשר שימוש חורג ממחסנים בקומת המרתף לשטח נלווה ליח"ד שבקומת הקרקע. .2
 רן חנייה.מקומות חנייה הנדרשים על פי התקן על ידי השתתפות בק 3לאשר פתרון חנייה עבור  .3
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402וצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מ . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .       אשור רשות הכבאות5
 

 תנאים בהיתר
 ניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הב . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2
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 והנכסים הגובלים.
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 3

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

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

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

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 1,055של  תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך . 6
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7
 

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

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

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

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

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

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

 ג. הדירה בקומת הקרקע על כל מפלסיה מהווה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול 
וסיומן עד  201901118שמספרו  23/07/2019מ המפורטות בתיק המידע מיום שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ" . 2

 גמר עבודות הבנייה.
 סעיפיה. 22על כל  201901118השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת 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.
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 תאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בה
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין . 1
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 מקומות חנייה הנדרשים על פי התקן. 3השתתפות בתשלום קרן חנייה עבור פתרון חנייה ניתן על ידי  . 3
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה במייל לעורך ומבקש הבקשה הערה: 
 

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

טה התקבלה פה אחד.ההחל
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

 נדרש מכון בקרה 25/05/2022 תאריך הגשה 22-0829 מספר בקשה

תמ"א  בנייה חדשה בניה חדשה בניה חדשה מסלול
38 

 

 

סביבת ככר -הצפון החדש שכונה   10 הלסינקי כתובת
 המדינה

 0505-010 תיק בניין 83/6108 גוש/חלקה

 751 שטח המגרש א3729, 50 מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  יעז יזמות ובניה מבקש

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  דןקרון  בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  ויס מרים בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  ניצן אילנה בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  קפלן מאיר בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8הארבעה  רחוב גנדלמן אפי בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  בינדר רונן בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  אדמתי מרב בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  רום ליאת בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8 רחוב הארבעה יניב יונה בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  ויס עופר בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  גולדנברג יוסף בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  רוזן ורד בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -ל אביב , ת8רחוב הארבעה  בינדר נאור בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  ניצן טל בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  בינדר אלון בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  כרמל יעל-ניצן בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -ביב , תל א8רחוב הארבעה  בן נון יגאל בעל זכות בנכס

 6473908יפו  -, תל אביב 8רחוב הארבעה  אלדר דן בעל זכות בנכס

 6653210יפו  -, תל אביב 27רחוב שוקן זלמן  מילבאואר אייל אורית עורך ראשי

 6037313, אור יהודה 6רחוב היוזמים  יהודאי אלון מתכנן שלד

מורשה חתימה 
 מטעם המבקש

 6473908יפו  -, תל אביב 8 רחוב הארבעה רייפמן תומר

 (אדר' הילה גלמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

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

 יח"ד, הכולל: 23עבור               
 מחסנים  12ואופנועים,  חניית נכים, חניות לאופניים 1מקומות חניה לרכב פרטי,  23 :קומות המרתף 3-ב •

               טכניים ושירות משותפים לרבות מאגרי מים, חדר משאבות וכול'.דירתיים ומתקנים              
 עם ממ"ד וחצר  יח"ד 3 חדר בלוני גז, לובי כניסה, חדר אשפה,  :בקומת הקרקע •

 .במרווח אחורי וצדי פרטית              
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       יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לרבות מצללות מעל קומה ה. 3ה:  -בקומה א 
 יח"ד עם ממ"ד וגזוזטרה  1-ומרפסת גג קדמית ו יח"ד עם ממ"ד 2 (:בקומה ו )חלקית תחתונה •

 לרבות מצללות.
, מרפסת גג בחזית אחורית לרבות מצללות וגרם מדרגות פנימי יח"ד עם ממ"ד 2: בקומה ז )חלקית עליונה( •

 ל דירה המוביל לגג עליון מוצמד.ספירלי לכ
 הדירות בקומה העליונה הכולל דק וג'קוזי, שטח משותף לכלל  2-גג לעיון מוצמד פרטי ל :על הגג העליון •

 משך גרם המדרגות הכללי של הבניין.מתקנים טכניים והמעבים, מערכות סולאריות, הדיירים הכולל                
 חדר מדרגות הכללי של הבניין, ומתית, בכל קומות הבניין: מבואה ק •

 . מתקני תשתית משותפים, מסתורי כביסה, מעלית               
 פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף  :בחצר •

  בגבולות המגרש. , מתקני תשתית, חניות לאופניים וגדרותצפוניבמרווח הצדדי               
 החדרת עוגנים זמניים לחלקות הסמוכות.            •

 
 מצב קיים:

 מקלט.  עבורקומות מעל קומת קרקע חלקית וקומת מרתף  3בניין מגורים קיים בן 
 יח"ד בבניין. 15סה"כ: 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

קומות מעל קומת עמודים מפולשת  3יין מגורים בן היתר לבניית בנ 1956 71
יח"ד, בקומות  3חלקית ומקלט וחדר הסקה במרתף. בקומת עמודים 

 יח"ד. 15יח"ד, לרבות חדר כביסה על הגג. סה"כ  3ג -טיפוסיות א

 היתר מקורי.

 

 

 בעלויות:
 הבקשה חתומה החברה המבקשתתתי חלקות בבעלות פרטית. ע"ג מפרט  12רשום כבית משותף המכיל הנכס 

לפי פרוטוקול חתום. וכן,  " יעז יזמות ובניה " באמצעות מורשה החתימה מטעמה )רייפמן תומר( וחותמת החברה  
ושות' בהתאם לייפוי כוח בלתי חוזר שנחתם בין הצדדים  אריאל דורוןמבעלי הזכויות בנכס חתום עו"ד  10בשם 

  המבקשת. ות לחברהובהתאם להסכם שנחתם בין בעלי הזכוי
 ב ולא התקבלו התנגדויות.36לפי תקנה ליתרת בעלי הזכות בנכס נשלחו הודעות 

 
 המגרש נמצא ברחוב שאינו ראשי ומחוץ לאזור ההכרזה -(4א )רובע 3729התאמה לתכנית 

 1956ההיתר המקורי להקמת הבניין הינו משנת  -

 יתן אישור עקרוני להגשת הבקשה.החישובים הסטטיים נבדקו ע"י יועץ מהנדס העיר ונ -

 סטייה מוצע מותר  

  קומות גג חלקיות 2+  6 קומות גג חלקיות 2+  6 : מספר קומות

 קווי בניין:
 

 קדמי 
 
 
 

 צדדי 
 

 אחורי

 
 

 מ' 6.00
 
 
 

 מ'  3.00
 

 מ' 5.00
 
 
 

תתאפשר בניה מעבר לקו בניין 
  50%מ' ועד  0.5בשיעור של 

וף מרוחב החזית לכל גובהה, בכפ
לנסיגה מקו בניין קדמי בשטח 

זהה , בתנאי שתשמרנה הנסיגות 
 בגג ובקרקע

 

 
 

 בקרקע מ' 6.00
בקומות הטיפוסיות ניתן  מ' 5.50

 לאשר ראה מטה.
 
 

 מ'  3.00
 

 מ' 5.00
 
 

 בהתאם. 
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 : זכויות בנייה
 )תכנית נפחית(

מ"ר ויותר,  750במגרשים בשטח 
 50%יה לא תעלה על יתכסית הבנ

מגרש במספר הקומות משטח ה
 המותר

)כולל הנסיגות הנדרשות בקומת 
 הקרקע וקומת הגג החלקית(

 מ"ר X0.5 =375.5מ"ר 751

 -מתוכננת תכסית בניה של כ
 מ"ר, בהתאם למותר ~370

 

 

מסך השטחים  20%מינימום   :שטחי שירות
 מ"ר( ~570הכוללים המתוכננים )

 בהתאם למותר
 

 

 :צפיפות

 

, מחושב במגרש ביעוד מגורים
מסה"כ השטחים המותרים לפי 

  90מקדם צפיפות של 
 יח"ד ~32מ"ר= ~ 2851/90

 יחידות דיור 23
 

 

  מ' 3.30 מ' ברוטו 3.30 : גובה קומה

בינוי ופיתוח בקומת 
 הקרקע:

 

בינוי מלא/ חלקי של קומת -
 הקרקע לאחר שמירה על

 -רצועה מפולשת שלא תפחת מ
 מ' מקו בניין קדמי 3.00

 
ו שטחים לשירות כלל יוקצ -

הדיירים בבניין ואלו ימוקמו 
בתחום הבניין, לרבות: שטחים 

 טכניים, חדר אשפה, חדר גז וכול'
 
 
תותר הצמדת חצרות ליח"ד -

בקומת הקרקע במרווחים 
 הצדדיים והאחורי

 בהתאם למותר
 
 
 
 

 בהתאם למותר
 
 
 
 
 

מתוכננות חצרות פרטיות לדירות 
 הקרקע במרווח הצדדי והאחורי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :קומות גג חלקיות
 

 נסיגות ממעקה הגג
 
 
 
 
 

 גובה הבניה על הגג
 

גובה המתקנים 
 הטכניים

 
 

-מקו החזית הקדמית ב -מ' 3.00
 ות הגג החלקיות.קומ 2
 

אחורית מקו החזית ה -מ' 2.00
 בקומת הגג החלקית העליונה

 
 מ' 4.50 -כולל מעקה הגג העליון

 
 כולל מבנה המעלית/ מדרגות

 מ' 5.00

 
 

 בהתאם.מ'  3.00
 
 

 מ'  בהתאם. 2.00
 
 

 מ' 4.50
 

 מ' 4.50
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :מרפסות
 

הבלטה מקו בניין 
 קדמי ואחורי

 
 שטח

 
 
 
 
 
 

 עיצוב המרפסות

 
 

 מ'  1.60
 
 

מ"ר למרפסת הבולטת  14
מקירות הבניין החיצוניים ובלבד 

מ"ר בממוצע  12שלא יעלה על 
 מ"ר 276 =לסך המרפסות בבניין

 
 
 
מרפסות לסירוגין לא יותרו -

 )מרפסות קופצות(
 
 חומרי גמר מרפסות אחיד-

 
 

 מ' 1.60
 
 

שטחי המרפסות בהתאם למותר 
 .מ"ר 14עד 

 מ"ר  12ממוצע לא עולה על 
 
 
 
 

 בהתאם למותר
 
 

 בהתאם למותר.
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התקנת מזגנים לכל יח"ד בפיר  מזגנים:
ייעודי, במרפסת שירות שאינה 

יין או על הגג חורגת מקונטור הבנ
 העליון.

למעט מס' יח"ד להן  בהתאם למותר על גג עליון .
חסר, יש להציג 

מיקום לכלל הדירות 
על גג עליון או בפיר 
 ייעודי כתנאי טכני.

 מסתורי כביסה:
 
 
 
 
 

 עיצוב המסתורים

נדרש לכל יח"ד ובאופן שאינו 
 חורג מקונטור הבניין.

ביח"ד הפונות לחזית קדמית 
פתרון בתחום בלבד, יותר 

 המרפסת הקדמית.
 

 -בהתאם להנחיות המרחביות
 מ' 2.00מ'/ אורך  0.60עומק 

 
חפיפה ואחידות לכל גובה -

 הבניין לרבות חומרי הגמר

 בהתאם למותר
 
 
 
 
 

 בהתאם למותר
 
 

 בהתאם למותר

למעט מס' יח"ד 
בקומות גג חלקיות 

ובקרקע להן יש 
להציג סימון מיקום 

למסתור כביסה 
מרפסת בחצר או ב

גג, יידרש כתנאי 
 טכני.

מתקנים טכניים על 
 גג הבניין:

 שימושים וגישה
 
 
 
 
 
 
 

 
 
על הגג העליון מתקנים טכניים -

 לשירות הבניין
והבטחת גישה למתקנים דרך 

 השטחים המשותפים
 
 

 
 

מתוכננים מתקנים טכניים על גג 
לרבות חדר משאבות  עליון

וגישה דרך גרם  ומאגר מים
 של הבניין. המדרגות הכללי

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

החניה תהיה תת קרקעית  חניה:
והנגישות אליה תהיה אחת 

ותוצמד ככל הניתן לדופן הצדית 
 של המגרש.

באם נדרש אזור המתנה הוא 
 ימוקם בתחום המגרש.

  

מתוכנן חניון תת קרקעי שהגישה 
 הצפוניאליו דרך רמפה במרווח 

 בצמוד לגבול המגרש.
 

 

הוראות נוספות 
 יתר:למתן ה

 לבניה ירוקה  מקדמי אישור-
  5281לעמידה בתקן 

אישור נגישות המבנה )נספח+ -
 טופס נלווה(

נספח יציבות חתום ע"י מתכנן -
 השלד של הפרויקט

 הוגש אישור התקשרות מקדמי  -
 כתנאי בהיתר נרשם*אישור סופי 

 
 בהתאם לנדרש-
 
 יידרש לשלב בדיקה סופית-
 

 

 (:1ע"פ תכנית עבנייה תת קרקעית, מרתפים )

 סטייה מוצע מותר 

 מס' קומות: 
 
 

קומות מרתף  4קומות ועד  2
נוספות עבור חניה ושטחי שירות 

 כלליים

  קומות מרתף 2
 

 מ' נטו 4.00 -קומות עליונות 2 גובה קומות:
 מ' נטו 3.50 -קומות תחתונות

  בהתאם למותר

חניה/ מחסנים דירתיים / משרד  שימושים:
שי/ שטח נלווה לבעל מקצוע חפ

לדירה בקומת הקרקע עבור חדר 
 משחקים

חניית נכים, חניות לאופניים 
ולאופנועים, שטחי שירות 

משותפים, חדרים טכניים, 
מחסנים דירתיים, מאגרי מים, 

 חדר משאבות וכול'

 

מחסנים דירתיים בשטח של עד  - מחסנים:
מ"ר למחסן וכמספר יח"ד  12

 בבניין

רתיים מחסנים די 14מתוכננים 
 מ"ר 12בשטח של עד 

 

 
 



 83עמ' 
21-00476      22-0829     0505-010   

 

ותכנית  34לפי תמ"א  85% תכסית:
  מ"ר~ 638א = 3729

 מ"ר(~ 113שטח מחלחל=  15%)

 בהתאם.
מ"ר שטח מחלחל  ~118 -מוצע כ

 % משטח המגרש.~16המהווה 
רוב שטחי החלחול מתוכננים 

, ניתן לכיוון המרווח הקדמי
 .לאשר

 

 
 אדריכל העיר/ הנחיות מרחביות:התאמה לתקנות התכנון והבניה ומדיניות 

 הערות לא כן 

   + בנייה במרווחים

 מפלס הכניסה הקובעת
 מ' ביחס למפלס המדרכה הסמוכה  0.5עד -

 
 

מ'  0.50נדרשת הנמכה לגובה של עד  +
 ממפלס רחוב כתנאי טכני.

 
 

 גדרות ושערים
 מ' 0.70גדר קדמית לרחוב בגובה -
 מ' 1.50גדר בין מגרשים שכנים -

) במגרשים משופעים תותר הגבהת הגדר הקדמית עד 
 מ'.( 1.00

 
+ 
+ 
 
 
 

 
 

 
 
 

למעט מס' חלקים בגדר אשר נראה כי 
מ', נדרשת  1.00הגדר הקדמית עולה על 

 הנמכה כתנאי טכני.

 פיתוח שטח
מפלס רצועת הגינון יהיה כמפלס הרחוב ובכל -

 מ' מעל מפלס זה. 0.40מקרה, לא יעלה על 
ציפה ככל הניתן וברוחב של לפחות רצועת גינון ר-

מ' מהמרווח הקדמי וכן, דרכי הגישה והשטחים  2.00
 המרוצפים יתוכננו באופן שיותיר שטח גינון זה

עומק שתילה לבתי גידול לעצים מעל מרתפים -
 מ' 1.2בעומק 

יש למקם את מדרגות הכניסה לבניין מעבר לרצועת -
 הגינון בחלקו הפנימי של המרווח הקדמי

 
+ 

 
+ 
 
 
+ 

 
+ 

 

  
 
 
 
 

 

 
 

 חומרי גמר הבניין
חומר הגמר העיקרי יהיה טיח בגוון בהיר/ בטון 

חשוף/ לבני סיליקט בהירים וכן, יותר חיפוי 
 דקורטיבי לשם הדגשות עיצוביות של החזית

 
+ 

 
 

 
 

 מתקני תשתית וטכניים
 ימוקמו בצמוד לגבול המגרש הצדדי ובניצב לרחוב-
 
 מ' מהגדר הקדמית 1.00-ביש להרחיק את הנישות -
 
מתקני אוורור ושחרור עשן ממרתפים יוצמדו לגבול  -

המגרש הצדדי או האחורי בלבד. יש להפנות את 
 פתחי האוורור לכיוון פנים המגרש.

 
+ 

 
+ 
 
 
+ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 מערכות סולריות
 מערכת סולריות לכל יח"ד

 
+ 

 
 

 
יש להציג מס' קולטים כמס' יח"ד או 

' למס' מבוקש, כתנאי אישור יועץ אינס
 טכני.

 דוודים
דודי האגירה של המערכות הסולריות יתוכננו בתחום 

 שטחי הדירות/ קומות

 
+ 

 
 

 
למעט מס' יח"ד להן לא סומן מיקום, יש 

 לסמן לכלל היח"ד, כתנאי טכני.

 אשפה
  ת חדר האשפה לא ייפתחו אל המדרכהדלתו

+   
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 21/06/2022אפרת גורן חו"ד מכון רישוי ע"י 
 

 תנועה וחניה
 8.2.22 -ותכנית אדריכלית מ  17.1.22 - חוות דעת לנספח תנועה שנטען ב

 מ"ר( 120יחידות דיור בשטח מעל  2 -מ"ר ו  120יח"ד בשטח עד  21יחידות דיור )  23הבקשה כוללת : מבנה החדש עם 
 בהתאם לחישוב שטחים ושימושים המפורטים בטבלת מאזן חניה.

 דרישת התקן:
 מקומות חניה לרכב פרטי 23.6

 מקום חניה לרכב נכים 1
 מקומות חניה לאופנועים 5

 מקומות חניה לאופניים 23
 בהתאם לחישוב שטחים ושימושים המפורטים בטבלת מאזן חניה בנספח תנועה.

 

 מתוכנן:
 מקומות חניה לרכב פרטי במרתפי חניה 23
 מקום חניה לרכב נכים במרתף 1
 מקומות חניה לאופנועים במרתף 5

 מרתףמקומות חניה לאופניים בקומת קרקע וב 23
 הוגש נספח תנועה, מתכנן אריה פלנר

 

 חסר
 מקומות חניה לרכב פרטי 0.6

 

 חוות דעת:
 2החניון מתוכנן לפי רמת שרות 

 

 המלצה:
 . להעביר לוועדה לאישור1
השתתפות בקרן חניה  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 0.6. להעביר לוועדה לאישור פתרון חלופי להסדר 2

מטר סביבו מתוכננים חניונים  500אשר בו וברצועה ברוחב  6מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס'  38מכוח תמ"א 
ככר  - 15(, מס' 97מרכז ספורט רמז)ברח' ארלוזורוב  - 14(, מס' 124סומייל)ברח' אבן גבירול  - 13ציבוריים: מס' 

 המדינה ועוד חניונים סביב האזור.
 המלצה: לאשר את הבקשה

 

 אצירת אשפה
 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: חדר אשפה עם עגלות

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 גנים ונוף
במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם 

תה של עצים כמפורט נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש. כדי להקים את המבנה יש לבצע כרי
 ₪. 51,232בטבלה זו. ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא 

 לעץ.₪  700(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  5יש לנטוע במגרש 
רך ייגבה מהמבקש במסגרת אגרות הבנייה לצו₪  47,732יתרת ערך הפיצוי הנופי תמורת העצים המיועדים לכריתה ע"ס 

 נטיעת עצים ברחבי העיר. כל העצים במגרש, למעט אחד, מבוקשים לכריתה.
הממוקמים בתחום רמפת הירידה לחניון למרות שהם במצב טוב, מכיון ששינוי  18, 17אנו מאשרים לכרות את עצים 

המרתף שונה  שונה, לבקשתנו, מכריתה לשימור ותכנון 4מיקום הרמפה ידרוש כריתת עצים בערך גבוה יותר. עץ מס' 
 כדי לשמרו. במגרש קיים עץ אחד המיועד לשימור בליווי אגרונום מומחה בנושא טיפול בעצים.

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אדריכלות מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה

 

 קונסטרוקציה
 .38מסלול תמ"א ונמצא שניתן להגיש את הבקשה לדיון בוועדה ב 38נבחנה עמידה בדרישות להגשת בקשה לפי תמ"א 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה

בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' 
 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 
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 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 וטרק
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 8,415 שימור 5.0 38.0 10.0 עלים-פיקוס   צר 1
 972 כריתה 3.0 32.0 3.0 סייגרוס   רומנזוף 2
 20,649 שימור 5.0 52.0 9.0 מימוסה-סיגלון   עלי 3
 15,670 שימור 8.0 57.0 11.0 שלטית   מקומטת 4
  כריתה 6.0 12.0 5.0 אלה-פלפלון   דמוי 5
  כריתה 6.0 14.0 6.0 אלה-פלפלון   דמוי 6
  כריתה 6.0 13.0 6.0 אלה-פלפלון   דמוי 7
  כריתה 6.0 14.0 6.0 אלה-פלפלון   דמוי 8
  כריתה 0. 35.0 3.5 תמר   מצוי 9

 2,897 כריתה 10.0 25.0 6.0 אלה-פלפלון   דמוי 10
 2,570 כריתה 8.0 22.0 6.0 אלה-פלפלון   דמוי 11
 2,590 כריתה 4.0 25.0 8.0 ה   מקרינהשפלר 12
 1,944 כריתה 2.5 36.0 4.5 ליוויסטונה   מינים שונים 13
  כריתה 2.0 8.0 5.0 תמר   קנינגהם-ארכי 14
  כריתה 2.0 7.0 5.0 תמר   קנינגהם-ארכי 15
 2,638 כריתה 4.0 25.0 9.5 ברכיכיטון   אדרי 16
 11,112 כריתה 5.0 48.0 10.0 עלים-אלמוגן   רחב 17
 8,079 כריתה 7.0 40.0 11.0 מכנף   נאה 18
 5,908 כריתה 5.0 35.0 6.0 קליסטמון   אדום 19
 5,681 כריתה 3.0 22.0 5.0 יוקה   מינים שונים 20
 3,888 כריתה 2.5 46.0 9.0 וושינגטוניה   חסונה 21
 6,908 שימור 4.0 25.0 5.0 מיש   דרומי 22
 3,194 שימור 2.5 17.0 4.5 מיש   דרומי 23
 2,953 כריתה 7.0 27.0 9.0 שפלרה   מקרינה 24

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

ף שחיזוקו נדרש כנגד ות מעל קומת קרקע חלקית ומרתקומ 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 

 יח"ד, הכולל: 23עבור  קומות מרתף
 סניםמח 12ם, חניית נכים, חניות לאופניים ואופנועי 1מקומות חניה לרכב פרטי,  23 :קומות המרתף 3-ב * 
 בות מאגרי מים, חדר משאבות וכו'.טכניים ושירות משותפים לרדירתיים ומתקנים   
 .במרווח אחורי וצידי עם ממ"ד וחצר פרטית יח"ד 3 חדר בלוני גז, לובי כניסה, חדר אשפה,  :בקומת הקרקע * 
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לרבות מצללות מעל קומה ה'. 3ה:  -בקומה א * 
 יח"ד עם ממ"ד וגזוזטרה לרבות 1-ומרפסת גג קדמית ו יח"ד עם ממ"ד 2 (:)חלקית תחתונה 'בקומה ו * 
 מצללות.   
, מרפסת גג בחזית אחורית לרבות מצללות וגרם מדרגות פנימי יח"ד עם ממ"ד 2: )חלקית עליונה( 'בקומה ז * 

 ספירלי לכל דירה המוביל לגג עליון מוצמד.
 הדירות בקומה העליונה הכולל דק וג'קוזי, שטח משותף לכלל  2-גג לעיון מוצמד פרטי ל :על הגג העליון * 

 משך גרם המדרגות הכללי של הבניין.מתקנים טכניים והמעבים, מערכות סולאריות, הדיירים הכולל 
י תשתית מתקנ, מסתורי כביסה, חדר מדרגות הכללי של הבניין, מעליתבכל קומות הבניין: מבואה קומתית,  * 

 משותפים.
 פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף  :בחצר * 

 במרווח הצדדי צפוני, מתקני תשתית, חניות לאופניים וגדרות בגבולות המגרש.
 החדרת עוגנים זמניים לחלקות הסמוכות. * 

 

 יה.יהשתתפות בקרן חנל ידי ה החסרים למילוי דרישת התקן עיות חנימקומ 0.6פתרון חלופי להסדר לאשר  .2
 

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

 תנאים למתן היתר
1 . 
2. 
3 . 

 (. 4400 חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 

 תשלום אגרות והיטלים.
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 תנאים בהיתר

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

 והנכסים הגובלים.
 עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם . 3
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 4
 ספורמציה תהיה עפ"י הדין.רמת הקרינה בחדר הטרנ . 5
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם . 6
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 7

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

 ₪ 47,732העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  תמורת . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות הרישוי על  . 1

 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
 אום הנדסי לשלב זה הוטמעו בהיתרבדיקה ובקרה שתנאי תי . 2
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 3
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 4

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1 . 5

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

 
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 6

 **והוספת תנאי במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה. 
 

ת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהר . 7
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 8
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesשור: ההליך המפורט באתר העירוני בקי

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
 לחוק המקרקעין לעניין: 27הצגת מפרט צבוע לרישום הערה לפי תקנה  . 3

 ותף לכל דיירי הבניין שטחים משותפים שירשמו כרכוש מש א.
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא  ב.
הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה  ג.

 ניתנת לפיצול 
בהתאם להנחיות ו 5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 4

 המרחביות לנושא זה
הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 5

בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת 
 תעודת גמר

 קרת ביצוע במכון הבקרהקבלת חוות דעת מסכמת לב . 6
 **והוספת תנאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה

 מילוי דרישות מחלקת ביוב  ומי אביבים . 7
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 8
העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא  . 9

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף שחיזוקו נדרש כנגד  3אשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן ל .1
 2קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5רעידות אדמה הקמת בניין מגורים חדש בן  

 יח"ד, הכולל: 23קומות מרתף עבור 
 מחסנים 12חניית נכים, חניות לאופניים ואופנועים,  1כב פרטי, מקומות חניה לר 23קומות המרתף:  3-ב * 
 דירתיים ומתקנים טכניים ושירות משותפים לרבות מאגרי מים, חדר משאבות וכו'.  
 יח"ד עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח אחורי וצידי. 3בקומת הקרקע: לובי כניסה, חדר אשפה, חדר בלוני גז,   * 
 ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לרבות מצללות מעל קומה ה'. יח"ד עם 3ה:  -בקומה א * 
 יח"ד עם ממ"ד וגזוזטרה לרבות 1-יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג קדמית ו 2בקומה ו' )חלקית תחתונה(:  * 
 מצללות.   
יח"ד עם ממ"ד, מרפסת גג בחזית אחורית לרבות מצללות וגרם מדרגות פנימי  2בקומה ז' )חלקית עליונה(:  * 

 דירה המוביל לגג עליון מוצמד. ספירלי לכל
 הדירות בקומה העליונה הכולל דק וג'קוזי, שטח משותף לכלל  2-על הגג העליון: גג לעיון מוצמד פרטי ל * 

 הדיירים הכולל מערכות סולאריות, מעבים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין.
גות הכללי של הבניין, מעלית, מסתורי כביסה, מתקני תשתית בכל קומות הבניין: מבואה קומתית, חדר מדר * 

 משותפים.
 בחצר: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף  * 

 במרווח הצדדי צפוני, מתקני תשתית, חניות לאופניים וגדרות בגבולות המגרש.
 ת הסמוכות.החדרת עוגנים זמניים לחלקו * 

 
 מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה. 0.6לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

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

 תנאים למתן היתר
1 . 
2. 
3 . 

 (. 4400מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג חו"ד מסכמת ע"י 
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 

 תשלום אגרות והיטלים.
 

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

 והנכסים הגובלים.
 עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם . 3
 התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים  . 4
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 5
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם . 6
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 7

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

 ₪ 47,732תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות הרישוי על  . 1

 רת ביצוע.התקשרות וקליטת בקשה לבק
 בדיקה ובקרה שתנאי תיאום הנדסי לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 3
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 4

 ו.נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמות
 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1 . 5

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

 
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 6

 ע"י מכון הבקרה.  **והוספת תנאי במידה ונדרש
 

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 7
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

לפי  הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא . 8
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
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 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
 ין:לחוק המקרקעין לעני 27הצגת מפרט צבוע לרישום הערה לפי תקנה  . 3

 שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין  א.
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא  ב.
הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה  ג.

 ניתנת לפיצול 
ובהתאם להנחיות  5821רישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הד . 4

 המרחביות לנושא זה
הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 5

בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת 
 עודת גמרת

 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 6
 **והוספת תנאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה

 מילוי דרישות מחלקת ביוב  ומי אביבים . 7
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 8
ול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפ . 9

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  31/05/2022 תאריך הגשה 22-0854 מספר בקשה
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סביבת ככר -הצפון החדש שכונה   19 פייבל ובתכת
 המדינה

 0524-019 תיק בניין 91/6108 גוש/חלקה

 751 שטח המגרש א3729, 1ע מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

בת"א  19הבית ברחוב פייבל  מבקש
 בע"מ

 6951294יפו  -, תל אביב 72רחוב רוזן פנחס 

 6299520יפו  -, תל אביב 19רחוב פייבל  ונוביץ רחלאהר בעל זכות בנכס

 6299520יפו  -, תל אביב 19רחוב פייבל  ברודו אליהו בעל זכות בנכס

 6299520יפו  -, תל אביב 19רחוב פייבל  רקובסקי יונה בעל זכות בנכס

 6299520יפו  -, תל אביב 19רחוב פייבל  וולפיילר ליאה בעל זכות בנכס

 6423904יפו  -, תל אביב 4רחוב ויצמן  שושן אהוד סבעל זכות בנכ

 6423904יפו  -, תל אביב 4רחוב ויצמן  שושן שוורצגלס ניבה בעל זכות בנכס

 6299520יפו  -, תל אביב 19רחוב פייבל  פרידמן סמדר בעל זכות בנכס

 6291644יפו  -, תל אביב 11רחוב סנהדרין  פיס אמיר בעל זכות בנכס

 4266000, נתניה 59רחוב נתן יונתן  דימיטשיין מירי נכסבעל זכות ב

 6299520יפו  -, תל אביב 19רחוב פייבל  וולפיילר דרור בעל זכות בנכס

 6291644יפו  -, תל אביב 11רחוב סנהדרין  פיס מור בעל זכות בנכס

 42905, אודים 416ת.ד.   ליננברג איתי עורך ראשי

 4029400, ביתן אהרן 16רחוב דרך הבאר  ע"מרועי קלע מהנדסים ב מתכנן שלד

מורשה חתימה 
 מטעם המבקש

 6951294יפו  -, תל אביב 72רחוב רוזן פנחס  עטר איל

 (אדר' הילה גלמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

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

 יח"ד, הכולל: 27עבור               
 מחסנים  8ואופנועים,  חניית נכים, חניות לאופניים 1מקומות חניה לרכב פרטי,  30 :קומות המרתף 3-ב •

               טכניים ושירות משותפים לרבות מאגרי מים, חדר משאבות וכול'.דירתיים ומתקנים              
 עם ממ"ד וחצר  יח"ד 2 חדר בלוני גז, חדר אשפה, חדר עגלות, לובי כניסה,  :בקומת הקרקע •

 .במרווח אחורי וצדי פרטית              
       יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה. 4ה:  -מה אבקו 
 יח"ד עם ממ"ד. 1-ומרפסת גג קדמית לרבות מצללות ו יח"ד עם ממ"ד 2 (:בקומה ו )חלקית תחתונה •
יח"ד עם ממ"ד, מרפסת גג וגרם מדרגות פנימי  1-יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג ו 1: בקומה ז )חלקית עליונה( •

 לגג עליון מוצמד,  לרבות מצללות.
 : גג פרטי מוצמד לדירה בקומה העליונה הכולל ריצוף ובריכת שחייה,על הגג העליון •

 משך גרם המדרגות הכללי של הבניין.מתקנים טכניים והמעבים, מערכות סולאריות,               
 חדר מדרגות הכללי של הבניין, בכל קומות הבניין: מבואה קומתית,  •

 . מתקני תשתית משותפיםכביסה לכלל היח"ד, , מסתורי מעלית               
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 פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף  :בחצר •
        , מתקני תשתית, חניות לאופניים וגדרות בגבולות המגרש.מזרחי דרומיבמרווח הצדדי               

 

 
 מצב קיים:
 מקלט.  עבורקומות מעל קומת קרקע חלקית וקומת מרתף  3קיים בן  בניין מגורים

 יח"ד בבניין. 8סה"כ: 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

קומות מעל קומת עמודים מפולשת  3היתר לבניית בניין מגורים בן  1961 866
ח"ד, בקומות י 2חלקית ומקלט וחדר הסקה במרתף. בקומת עמודים 

 יח"ד. 8יח"ד, לרבות חדר כביסה על הגג. סה"כ  2ג -טיפוסיות א

 היתר מקורי.

 

 
 בעלויות:

 תתי חלקות בבעלות פרטית. ע"ג מפרט הבקשה חתומה החברה המבקשת 8הנכס רשום כבית משותף המכיל 
איל( וחותמת החברה לפי פרוטוקול  בת"א בע"מ " באמצעות מורשה החתימה מטעמה )עטר 19" הבית ברחוב פייבל   

מבעלי הזכויות בנכס חתום עו"ד יוסף פרידמן ושות' בהתאם לייפוי כוח בלתי חוזר שנחתם בין  7חתום. וכן, בשם 
 הצדדים ובהתאם להסכם שנחתם בין בעלי הזכויות לחברה המבקשת. 

 יות.ב ולא התקבלו התנגדו36נשלחו הודעות ליתרת בעלי הזכות בנכס לפי תקנה 

 
 המגרש נמצא ברחוב שאינו ראשי ומחוץ לאזור ההכרזה -(4א )רובע 3729התאמה לתכנית 

 1961ההיתר המקורי להקמת הבניין הינו משנת  -

 החישובים הסטטיים נבדקו ע"י יועץ מהנדס העיר וניתן אישור עקרוני להגשת הבקשה. -

 סטייה מוצע מותר  

  קומות גג חלקיות 2+  6 קומות גג חלקיות 2+  6 : מספר קומות

 קווי בניין:
 

 קדמי 
 
 
 

 צדדי 
 

 אחורי

 
 

 מ' 6.00
 
 
 

 מ'  3.00
 

 מ' 5.00
 
 
 

 
 

 בקרקע מ' 6.00
  מ' 6.00

 בקומות הטיפוסיות
 

 מ'  3.00
 

 מ' 5.00
 
 

 בהתאם. 

 
 
 
 

 : זכויות בנייה
 )תכנית נפחית(

מ"ר ויותר,  750במגרשים בשטח 
 50%תכסית הבניה לא תעלה על 

טח המגרש במספר הקומות מש
 המותר

)כולל הנסיגות הנדרשות בקומת 
 הקרקע וקומת הגג החלקית(

 מ"ר~ X0.5 =376מ"ר 751

 356 -מתוכננת תכסית בניה של כ
 מ"ר, בהתאם למותר

 

 

מסך השטחים  20%מינימום   :שטחי שירות
 מ"ר( ~570הכוללים המתוכננים )

 בהתאם למותר
 

 

 :צפיפות

 

ים, מחושב במגרש ביעוד מגור
מסה"כ השטחים המותרים לפי 

  90מקדם צפיפות של 
 יח"ד ~30מ"ר= ~ 90/~2728

 יחידות דיור 27
 

 

  מ' 3.30 מ' ברוטו 3.30 : גובה קומה



 91עמ' 
20-01300      22-0854     0524-019   

 

בינוי ופיתוח בקומת 
 הקרקע:

 

בינוי מלא/ חלקי של קומת -
 הקרקע לאחר שמירה על

 -רצועה מפולשת שלא תפחת מ
 מ' מקו בניין קדמי 3.00

 
וקצו שטחים לשירות כלל י -

הדיירים בבניין ואלו ימוקמו 
בתחום הבניין, לרבות: שטחים 

 טכניים, חדר אשפה, חדר גז וכול'
 
 
תותר הצמדת חצרות ליח"ד -

בקומת הקרקע במרווחים 
 הצדדיים והאחורי

 בהתאם למותר
 
 
 
 

 בהתאם למותר
 
 
 
 
 

מתוכננות חצרות פרטיות לדירות 
 ריהקרקע במרווח הצדדי והאחו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :קומות גג חלקיות
 

 נסיגות ממעקה הגג
 
 
 
 
 

 גובה הבניה על הגג
 

גובה המתקנים 
 הטכניים

 
 

-מקו החזית הקדמית ב -מ' 3.00
 ות הגג החלקיות.קומ 2
 

אחורית מקו החזית ה -מ' 2.00
 בקומת הגג החלקית העליונה

 
 מ' 4.50 -כולל מעקה הגג העליון

 
 כולל מבנה המעלית/ מדרגות

 מ' 5.00

 
 

 בהתאם.מ'  3.00
 
 

 מ'  בהתאם. 2.00
 
 

 מ' 4.50
 

 מ' 5.00
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :מרפסות
 

הבלטה מקו בניין 
 קדמי ואחורי

 
 שטח

 
 
 
 
 
 

 עיצוב המרפסות

 
 

 מ'  1.60
 
 

מ"ר למרפסת הבולטת  14
מקירות הבניין החיצוניים ובלבד 

מ"ר בממוצע  12שלא יעלה על 
 מ"ר 324 =לסך המרפסות בבניין

 
 
 
לא יותרו מרפסות לסירוגין -

 )מרפסות קופצות(
 
 
 
 
 חומרי גמר מרפסות אחיד-

 
 

 מ' 1.60
 
 

שטחי המרפסות בהתאם למותר 
 .מ"ר 14עד 

 מ"ר  12ממוצע לא עולה על 
 
 
 
 

 בהתאם למותר
 
 
 
 
 

 בהתאם למותר.

 
 
 
 
 
 
 

התקנת מזגנים לכל יח"ד בפיר  מזגנים:
ייעודי, במרפסת שירות שאינה 

ור הבניין או על הגג חורגת מקונט
 העליון.

  בהתאם למותר על גג עליון .

 מסתורי כביסה:
 
 
 
 
 

 עיצוב המסתורים

נדרש לכל יח"ד ובאופן שאינו 
 חורג מקונטור הבניין.

ביח"ד הפונות לחזית קדמית 
בלבד, יותר פתרון בתחום 

 המרפסת הקדמית.
 

 -בהתאם להנחיות המרחביות
 מ' 2.00מ'/ אורך  0.60עומק 

 בהתאם למותר
 
 
 
 
 

 בהתאם למותר
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פיפה ואחידות לכל גובה ח-

 הבניין לרבות חומרי הגמר

 
 בהתאם למותר

מתקנים טכניים על 
 גג הבניין:

 שימושים וגישה
 
 
 
 
 
 
 

 
 
על הגג העליון מתקנים טכניים -

 לשירות הבניין
והבטחת גישה למתקנים דרך 

 השטחים המשותפים
 
 

 
 

ג מתוכננים מתקנים טכניים על ג
לרבות חדר משאבות  עליון

וגישה דרך גרם  ומאגר מים
 המדרגות הכללי של הבניין.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

החניה תהיה תת קרקעית  חניה:
והנגישות אליה תהיה אחת 

ותוצמד ככל הניתן לדופן הצדית 
 של המגרש.

באם נדרש אזור המתנה הוא 
 ימוקם בתחום המגרש.

  

מתוכנן חניון תת קרקעי שהגישה 
הדרומי רמפה במרווח  אליו דרך

 בצמוד לגבול המגרש.
 

 

הוראות נוספות 
 למתן היתר:

 לבניה ירוקה  מקדמי אישור-
  5281לעמידה בתקן 

אישור נגישות המבנה )נספח+ -
 טופס נלווה(

נספח יציבות חתום ע"י מתכנן -
 השלד של הפרויקט

 הוגש אישור התקשרות מקדמי  -
 כתנאי בהיתר נרשם*אישור סופי 

 
 אם לנדרשבהת-
 
 יידרש לשלב בדיקה סופית-
 

 

 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע

 סטייה מוצע מותר 

 מס' קומות: 
 
 

קומות מרתף  4קומות ועד  2
נוספות עבור חניה ושטחי שירות 

 כלליים

  קומות מרתף 3
 

 מ' נטו 4.00 -קומות עליונות 2 גובה קומות:
 מ' נטו 3.50 -קומות תחתונות

  תאם למותרבה

חניה/ מחסנים דירתיים / משרד  שימושים:
לבעל מקצוע חפשי/ שטח נלווה 

לדירה בקומת הקרקע עבור חדר 
 משחקים

חניית נכים, חניות לאופניים 
ולאופנועים, שטחי שירות 

משותפים, חדרים טכניים, 
מחסנים דירתיים, מאגרי מים, 

 חדר משאבות וכול'

 

טח של עד מחסנים דירתיים בש - מחסנים:
מ"ר למחסן וכמספר יח"ד  12

 בבניין

מחסנים דירתיים  8מתוכננים 
 מ"ר 12בשטח של עד 

 

 
 

ותכנית  34לפי תמ"א  85% תכסית:
  מ"ר~ 638א = 3729

 מ"ר(~ 113שטח מחלחל=  15%)

 בהתאם.
מ"ר שטח מחלחל  ~113 -מוצע כ

 משטח המגרש. 15%המהווה 
רוב שטחי החלחול מתוכננים 

, ניתן וח הקדמילכיוון המרו
 .לאשר

 

 
 התאמה לתקנות התכנון והבניה ומדיניות אדריכל העיר/ הנחיות מרחביות:

 הערות לא כן 

   + בנייה במרווחים

   + מפלס הכניסה הקובעת
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  + מ' ביחס למפלס המדרכה הסמוכה  0.5עד -
 

 גדרות ושערים
 מ' 0.70גדר קדמית לרחוב בגובה -
 מ' 1.50 גדר בין מגרשים שכנים-

 
+ 
+ 

 

 
 

 

 פיתוח שטח
מפלס רצועת הגינון יהיה כמפלס הרחוב ובכל -

 מ' מעל מפלס זה. 0.40מקרה, לא יעלה על 
רצועת גינון רציפה ככל הניתן וברוחב של לפחות -

מ' מהמרווח הקדמי וכן, דרכי הגישה והשטחים  2.00
 המרוצפים יתוכננו באופן שיותיר שטח גינון זה

תי גידול לעצים מעל מרתפים עומק שתילה לב-
 מ' 1.2בעומק 

יש למקם את מדרגות הכניסה לבניין מעבר לרצועת -
 הגינון בחלקו הפנימי של המרווח הקדמי

 
+ 

 
+ 
 
 
+ 

 
+ 

 

  
 
 
 
 

 

 
 

 חומרי גמר הבניין
חומר הגמר העיקרי יהיה טיח בגוון בהיר/ בטון 

חשוף/ לבני סיליקט בהירים וכן, יותר חיפוי 
 ם הדגשות עיצוביות של החזיתדקורטיבי לש

 
+ 

 
 

 
 

 מתקני תשתית וטכניים
 ימוקמו בצמוד לגבול המגרש הצדדי ובניצב לרחוב-
 
 מ' מהגדר הקדמית 1.00-יש להרחיק את הנישות ב-
 
מתקני אוורור ושחרור עשן ממרתפים יוצמדו לגבול  -

המגרש הצדדי או האחורי בלבד. יש להפנות את 
 ים המגרש.פתחי האוורור לכיוון פנ

 
+ 

 
+ 
 
 
+ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 מערכות סולריות
 מערכת סולריות לכל יח"ד

 
+ 

 
 

 
 

 דוודים
דודי האגירה של המערכות הסולריות יתוכננו בתחום 

 שטחי הדירות/ קומות

 
+ 

 
 

 
 

 אשפה
 דלתות חדר האשפה לא ייפתחו אל המדרכה

  

+   

 17/07/2022נדב בר חו"ד מכון רישוי ע"י 
 

 תנועה וחניה
 25.4.22 -חוות דעת לתכנית אדריכלית מ 

 מ"ר( 120יחידות דיור בשטח מעל  7 -מ"ר ו  120יח"ד בשטח עד  21יחידות דיור )  28הבקשה כוללת : מבנה החדש עם 
 בהתאם לחישוב שטחים ושימושים המפורטים בטבלת מאזן חניה.

 דרישת התקן:
 מקומות חניה לרכב פרטי 30.31

 מקום חניה לרכב נכים 1
 מקומות חניה לאופנועים 6

 מות חניה לאופנייםמקו 29
 בהתאם לחישוב שטחים ושימושים המפורטים בטבלת מאזן חניה בנספח תנועה.

 מתוכנן:
 מקומות חניה לרכב פרטי במרתפי חניה 30
 מקום חניה לרכב נכים במרתף 1
 מקומות חניה לאופנועים במרתף 6

 מקומות חניה לאופניים בקומת קרקע ובמרתף 29
 ל מנסורהוגש נספח תנועה, מתכנן גילא

 מקומות חניה לרכב פרטי 0.31חסר: 
 2חוות דעת: החניון מתוכנן לפי רמת שרות 

 המלצה:
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 . להעביר לוועדה לאישור1
השתתפות בקרן חניה  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 0.31. להעביר לוועדה לאישור פתרון חלופי להסדר 2

מטר סביבו מתוכננים חניונים  500אשר בו וברצועה ברוחב  6ס' מכוח תב"ע חי מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מ
ככר  - 15(, מס' 97מרכז ספורט רמז)ברח' ארלוזורוב  - 14(, מס' 124סומייל)ברח' אבן גבירול  - 13ציבוריים: מס' 

 המדינה ועוד חניונים סביב האזור.
 

 אצירת אשפה
 28/7/2021ר ראובן בתאריך אישור פתרון האשפה שניתן ע"י מאי 5200הוטען לתיקייה 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 גנים ונוף
במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם 

 נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש.
 בטבלה זו.כדי להקים את המבנה יש לבצע כריתה/ העתקה של עצים כמפורט 

 מיועדים לכריתה משום שהם נמצאים באזור הבנייה. 8, 5, 4, 3, 1עצים 
קרוב לבנייה באופן שלא מאפשר את שימורו ובהתייעצות עם יוני שרוני, אגרונום מכון הרישוי, סוכם כי אי  7עץ מס' 

 אפשר לשמר אותו וגם אינו ערכי במיוחד עבור המאמץ.
 ₪. 18,234ם המיועדים לכריתה הוא ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצי

 לעץ. 700₪(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  6יש לנטוע במגרש 
ייגבה מהמבקש במסגרת אגרות הבנייה לצורך ₪  14034יתרת ערך הפיצוי הנופי תמורת העצים המיועדים לכריתה ע"ס 

 .מחוץ למגרש מיועד לשימור 10נטיעת עצים ברחבי העיר. עץ מס' 
( בתי גידול מעל המרתף העליון. התכנון יהיה בהתאם לקובץ הנחיות מרחביות 100יש להציג בתכנית הראשית )מוצג 

תכנון בתי גידול(. יש לשים לב שלפחות מחצית מהרצועה הקדמית יהיה מיועד לגינון טנטיעת  05בנושא עצים )פרק 
 עצים.

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אדריכלות מכון הרישוי
 צה: לאשר את הבקשההמל

 

 קונסטרוקציה
 .38ונמצא שניתן להגיש את הבקשה לדיון בוועדה במסלול תמ"א  38נבחנה עמידה בדרישות להגשת בקשה לפי תמ"א 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה

בה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסבי
 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 

 

 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 3,780 כריתה 5.0 28.0 4.5 תמר מצוי 1
 1,943 כריתה 4.0 25.0 11.0 קתרוסית מרובעת 3
 1,206 יתהכר 8.0 40.0 10.0 אלה-פלפלון דמוי 4
 4,120 כריתה 6.0 27.0 10.0 חרוב מצוי 5
 6,594 כריתה 10.0 50.0 10.0 תות שחור 7
 591 כריתה 7.0 28.0 7.0 אלה-פלפלון דמוי 8

 3,052 שימור 11.0 45.0 10.0 אלה-פלפלון דמוי 10

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

ף שחיזוקו נדרש כנגד ות מעל קומת קרקע חלקית ומרתקומ 3הריסת בניין מגורים קיים בן לאשר את הבקשה ל .1
 3קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5הקמת בניין מגורים חדש בן  רעידות אדמה 
 יח"ד, הכולל: 27עבור  קומות מרתף 

 מחסנים  8ים, חניית נכים, חניות לאופניים ואופנוע 1מקומות חניה לרכב פרטי,  30 :קומות המרתף 3-ב * 
 '.לרבות מאגרי מים, חדר משאבות וכוטכניים ושירות משותפים דירתיים ומתקנים       

במרווח  עם ממ"ד וחצר פרטית יח"ד 2 חדר בלוני גז, חדר אשפה, חדר עגלות, לובי כניסה,  :בקומת הקרקע * 
 .אחורי וצדי

 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה. 4ה:  -בקומה א * 
 יח"ד עם ממ"ד. 1-ומרפסת גג קדמית לרבות מצללות ו יח"ד עם ממ"ד 2 (:ו )חלקית תחתונהבקומה  * 
יח"ד עם ממ"ד, מרפסת גג וגרם מדרגות פנימי  1-יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג ו 1: בקומה ז )חלקית עליונה( * 

 לגג עליון מוצמד,  לרבות מצללות.
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   מערכות סולאריות, יונה הכולל ריצוף ובריכת שחייה, : גג פרטי מוצמד לדירה בקומה העלעל הגג העליון * 
 משך גרם המדרגות הכללי של הבניין.מתקנים טכניים והמעבים,       

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

 שטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף ינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, מפיתוח שטח, ג :בחצר *
 , מתקני תשתית, חניות לאופניים וגדרות בגבולות המגרש.מזרחי דרומיבמרווח הצדדי               

 
 תקן.    י המקומות חניה הנדרשים על פ 0.31ר ה עבויהשתתפות בתשלום קרן חני יה ניתן על ידילאשר פתרון חני .2
  

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

 תנאים למתן היתר
1. 
2. 
3. 
 

 (. 4400 חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 

 תשלום אגרות והיטלים. 

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  .4
 לעץ. 700₪(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  6יש לנטוע במגרש  . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
 עמידה בדרישות רשות העתיקות . 3
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 4
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 5
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם . 6
 בוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור י . 7

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 18234תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
ן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות מסלול מכון בקרה: הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למת . 1

 הרישוי על התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
 

 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

 רם והחזרת המצב לקדמותו.נזק, במידה ויג
 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1 . 4

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

 

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

 

הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 6
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

 
 תנאים לתעודת גמר

 העורף לפתרון המיגון אישור פיקוד . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3

 המרחביות לנושא זה
, לרבות דוח מסכם כמשמעותו הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה . 4

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

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

 

 ביביםמילוי דרישות מחלקת ביוב ומי א . 6
 

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

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

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

 3קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5רעידות אדמה הקמת בניין מגורים חדש בן  
 יח"ד, הכולל: 27קומות מרתף  עבור 

 מחסנים  8חניית נכים, חניות לאופניים ואופנועים,  1רכב פרטי, מקומות חניה ל 30קומות המרתף:  3-ב * 
 דירתיים ומתקנים טכניים ושירות משותפים לרבות מאגרי מים, חדר משאבות וכו'.      

יח"ד עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח  2בקומת הקרקע: לובי כניסה, חדר עגלות, חדר אשפה, חדר בלוני גז,   * 
 אחורי וצדי.

 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה. 4ה:  -אבקומה  * 
 יח"ד עם ממ"ד. 1-יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג קדמית לרבות מצללות ו 2בקומה ו )חלקית תחתונה(:  * 
יח"ד עם ממ"ד, מרפסת גג וגרם מדרגות פנימי  1-יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג ו 1בקומה ז )חלקית עליונה(:  * 

 לגג עליון מוצמד,  לרבות מצללות.
 על הגג העליון: גג פרטי מוצמד לדירה בקומה העליונה הכולל ריצוף ובריכת שחייה, מערכות סולאריות,    * 

 מעבים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין.      
 בכל קומות הבניין: מבואה קומתית, חדר מדרגות הכללי של הבניין, מעלית, מסתורי כביסה לכלל היח"ד,   *
 מתקני תשתית משותפים.      
 בחצר: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף  *

 במרווח הצדדי מזרחי דרומי, מתקני תשתית, חניות לאופניים וגדרות בגבולות המגרש.              
 
 מקומות חניה הנדרשים על פי התקן.     0.31ם קרן חנייה עבור לאשר פתרון חנייה ניתן על ידי השתתפות בתשלו .2
  

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

 תנאים למתן היתר
1. 
2. 
3. 
 

 (. 4400חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 
 (.4402הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  הצגת טופס

 תשלום אגרות והיטלים. 

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  .4
 לעץ. 700₪(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  6יש לנטוע במגרש  . 5
 

 תרתנאים בהי
 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.
 שות העתיקותעמידה בדרישות ר . 3
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 4
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 5
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם . 6
 וזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי ג . 7

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 18234תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות מסלול מכון בקרה: הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת  . 1

 הרישוי על התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
 

 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

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

 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה
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 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 5
 ה ונדרש ע"י מכון הבקרה. **והוספת תנאי במיד

 
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 6

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

 תנאים לתעודת גמר
 ן המיגוןאישור פיקוד העורף לפתרו . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 3

 המרחביות לנושא זה
מסכם כמשמעותו הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח  . 4

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

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

 
 מילוי דרישות מחלקת ביוב ומי אביבים . 6
 

 תהערו
 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 ובניה  

  25/05/2022 תאריך הגשה 22-0827 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

בניה לפי  תוספת תוספות בניה
 38תמ"א 

 

 

 אביב-לב תל שכונה   5 בן יהודה כתובת

 0025-005 תיק בניין 103/6909 גוש/חלקה

, 9086, 9087, מ, ג, 1, ע3/38, תמ"א1א, תמא/70תתל/ מס' תב"ע
9005 ,44 ,348 ,287 ,219 

 512 שטח המגרש

 

 כתובת שם בעל עניין

 6380105יפו  -, תל אביב 5רחוב בן יהודה  מת"א בע" 5בן יהודה  מבקש

 6380105יפו  -, תל אביב 5רחוב בן יהודה  שרש כחול לבן בע"מ בעל זכות בנכס

 6311504יפו  -, תל אביב 205רחוב דיזנגוף  נבון גבריאל עורך ראשי

 4951404, פתח תקווה 5רחוב גרניט  גוטמן יעקב מתכנן שלד

מורשה חתימה 
 מטעם המבקש

 6380105יפו  -, תל אביב 5רחוב בן יהודה  ר שמיעט

 (אדר' שמעון ברנשטייןמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 
ואשר עדיין לא סיימו את  15/07/2014בתאריך  13-1399ומות שקיבל היתר בנייה מס' ק 3שינוים ותוספות בבניין בן 

 בנייתו, הכוללים:
( הכולל הוספת 1בקומת המרתף: תוספת שטח לטובת אחסנה עבור המסחר, תוספת שטח לדירה צפונית)מס'  .1

 רות הבניין שמעל.דירות קיימות והריסת החלק העורפי הבולט מעבר לקי 2ממ"ד, שינויים פנימיים ב 
 בחלקו האחורי: הריסת הקיר, הגדלת השטח, הנמכת הקרקע עד למפלס רצפת הקומה.

הדירות העורפיות, תוספת שטח ושינוי תצורת הממ"ד בדירה  2בקומת הקרקע: שינויים פנימיים ב  .2
בחזית  הצפונית, הריסת הבנייה בחלק הבניין העורפי והצדדי דרומי והקמת חדר אשפה בנפח הבניין

  הדרומית.

ב: שינויים פנימיים, תוספת שטח ושינוי תצורת הממ"ד בדירה הצפונית והריסת חלק עורפי  -בקומות א' ו .3
 תוך כדי התאמתו לקומות שמתחת.

בקומה ג': חלוקה מחדש של שטחי הקומה, שינוי תצורת הממ"ד לדירה העורפית, הוספת דירת דופלקס  .4
 והריסת חלק עורפי בבניין. יח"ד בקומה 5סה"כ:  -חדשה

בקומה ד': חלוקה מחדש של שטחי הקומה, הוספת ממ"ד לדירת הדופלקס החדשה, שינוי תצורת הממ"ד  .5
 יח"ד בקומה. 4בדירה הצפונית, הוספת שטח והריסת חלק עורפי בבניין, סה"כ: 

טח והריסת חלק עורפי בבניין, בקומה ה': שינויים פנימיים, שינוי תצורת הממ"ד לדירה הצפונית , תוספת ש .6
 יח"ד. 4סה"כ: 

 בקומת הגג: שינוי תצורת הקומה ושינויים פנימיים בחדרי היציאה לגג. .7
 בכל הקומות: תוספת מרפסות בחזית העורפית.  

 יח"ד. 25קומות וחדרי יציאה לגג, המכיל  6סה"כ יתקבל בניין בן 
 

 מצב קיים:
 סיום השלד. –בניין הנמצא בשלבי בנייה מתקדמים 

 

 ממצאי תיק בניין:
היתרים 

 רלוונטיים
 מסמך תיאור שנה

  בניין בן קומה אחת 26/03/1931 204
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  ג' לבניין קיים -תוספת קומה ב' ו 02/08/1932 771

  הרחבת הבניין בחלקו האחורי, שלוש קומות והרחבת המרתף 29/03/1934 249

  על הגג הוספת חדר כביסה 30/03/1939 614

יח"ד מכוח  22קומות וחדרי יציאה לגג לבניין הקיים עבור  3תוספת  17/07/2014 131399
 .38תמ"א 

 

 בעלויות:
 הנכס רשום בבעלות יחידה של חב' שרש כחול לבן בע"מ ומיוצגת ע"י מיופה כוחם, מר תמיר שאול

 
 לחו הודיות ונעשו פרסומים ולא התקבלו התנגדויות.נש

 
א' ובהתאמה לתנאים מגבילים שפורסמו לפי סעיפים 3)תיקון  38, תמ"א 44ע )תכנית התאמה לתב"

 בתחום אזור ההכרזה(  5באזור רובע  78 -ו 77
 הטבלה החדשה 

 סטייה מוצע מותר 
 מס' קומות:

 :44תוכנית 
 
 
 

בהתאם למאושר בהיתר מס' 
13-1399: 

 
 קומות+ חדרי יציאה לגג 6

 

 
 
 
 גחדרי יציאה לגקומות +  6

 
 
 

 1ראה הערה מס' 

 קווי בניין:
 

קדמי לרחוב בן 
 יהודה

 
 צדדי צפוני

 
 

 צדדי דרומי
 

 אחורי
 

קווי בניין צדדי 
 צפוני לממ"דים:

 

 
 

 מ' 0.00
 
 
 מ'  3.00
 
 
 מ' 3.00
 
 מ' 5.00
 

 מ' לתוספות 2.00

 
 
 מ' 0.00
 
 

פורסמה הקלה אשר  -מ' 2.70
 ניתן לאשר 

 
 מ' )קיים( 1.90

 
 מ'  5.15
 

 לחזית הצפונית. -מ' 2.00
לחזית דרומית,  -מ' 2.00

 מאושר בהיתר.

 
 

הפקעה לטובת הרכבת 
 .הקלה

 

 זכויות בנייה:
 -מכוח תכנית

 567שטח המגרש 
 מ"ר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תוספת זכויות מכח 
 38תמ"א 

 
 

בהתאם למאושר בהיתר מס' 
13-1399: 

 
 מ"ר( 1125) 198.5%

+ 
תוספת זכויות בהיקף קומה 

 38א אחת מכח תמ"
+ 

 חדרי יציאה לגג
+ 

 הקלה כמותית 6%
= 

 מ"ר 1451.79
+ 

 ממ"דים
 

מ"ר לא כולל ממ"דים לכל  13
 דירה קיימת בהיתר המקורי

 מ"ר X 7 =91מ"ר  13
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 מ"ר 1542.79סה"כ: 
+ 

 ממ"דים

 מ"ר  1528.15
 
 

 2ראה הערה מס' 

 צפיפות:
 

 מגבילים:לפי התנאים ה
באזורים מסחריים: מקדם 

מ"ר שטח  65הצפיפות יהיה 
 כולל.

יחידות  25מ"ר=  65מ"ר/ 1660
 דיור

 
 
 
 

 יחידות דיור 25

 

גובה קומה 
 טיפוסית

  מ' 3.20 -כ מ' 3.30

קומה גובה 
 מסחרית

  מ' 4.20 -כ מ' 4.5מקס'  -מ' 3.5מינ' 

 מפלס הגג:
 שטח

 
 

 תכסית
 

 גובה בניה על הגג
 

ממעקה נסיגות 
 הגג:

 קדמי
 

 צדדי ואחורי
 

 
מ"ר לכל דירה הקיימת 23

 מ"ר 92בקומה שמתחת= 
 

 50%עד 
 
 מ' 4.00
 
 
 
 מ' 3.00
 
 מ' 1.20

 

 
 

 מ"ר 91.8
 

50% 
 
 מ' 4.00
 
 
 
 מ' 3.80
 

לטובת גרעין  -מ' 0.00
 מדרגות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פורסמה לכך הקלה הניתנת 
 לאישור

הנחיות עיצוביות 
לתוספות בנייה 

הכרזה באזור ה
 :6 -ו 5ברובעים 

 
 מרפסות קדמיות:

 
 
 

 
 
 
 
 

מרפסות בקומות החדשות 
יהיו בשטח ובתוואי כדוגמת 
 המרפסות בקומות הקיימות.

 

 
 
 
 
 

מתוכננות מרפסות בגודל 
דומה לקיימות אך פתוחות 

 כנדרש.
 

 

 
 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע

 סטייה מוצע מותר 

 2 קומות 
 

 קומה אחת
 

 

 חניה/ מחסנים דירתיים/ שימוש
 /אחסנה מסחרית

 /משרד לבעל מקצוע חפשי
 חדר משחקים

אושרו  -יח"ד למגורים 2
 249בהיתר מס' 

 

  משטח המגרש 58% -כ משטח המגרש 85% תכסית

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

 + מרפסות אחוריות
 
 
+ 

 -40% וריות בכל הקומות בהבלטה של עדמוצעות מרפסות אח 
 פורסמה לכך הקלה שניתן לאשר.

 
 מ"ר 9 -גודל כל מרפסת כ

 הוצג אישור נת"ע ויש לציין על גבי ההיתר :  + הרכבת הקלה
לא תבוצע כל עבודה בתחום רצועת המתע"ן אלא בתאום  .א

 עם נת"ע
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 הערות לא כן 

לעת תחילת העבודות, נדרש לתאם עם נת"ע את שביל  .ב
תהיה גישה  , לא31.08.22הגישה למגרש, לאחר תאריך 

 למבנה דרך רצועת הרק"ל.

יש לתאם עם נת"ע שלביות ביצוע, הסדרי תנועה בזמן  .ג
 הביצוע ותכנית התארגנות.

יש להימנע מגידור המדרכה מתחילת ביצוע עבודות  .ד
הבינוי במגרש, היות ושטח זה נדרש לצורך עבודות 

פיתוח עירוני הכוללות מערכות תשתית, ריצוף ופיתוח 
 אין לאשר פיגומים במסגרת היתר זה.עירוני. 

 הערות נוספות:
 3, טרם תיקון 9.11.2011אשר הוגשה ביום  11-1928נמסר בגין אישור בקשה  15.4.2014מיום  13-1399ההיתר  .1

 .38לתמ"א 
וחדרי  38פות+ קומה מכח תמ"א קומות מכח תכניות תק 2אושרה תוספת של  27.6.2012בהחלטת הועדה מיום 
 יציאה מכח תכנית ג'.

 בקשה זו לא כללה הרחבת דירות קיימות למרות שניתן היה לבקש זאת.
תוספות הבניה נעשתה בחריגות בניה שלא ניתן לאשרן וכעת מבוקש להסדירן כולל הריסות אך נדרשת תוספת שטח 

 נוספת בקומות הקיימות.
 עבור הרחבת הדירות. בנסיבות אלו מומלץ לאשר תוספת

 
 , כגון:הוגשה בקשה לכתובת לשינויים ותוספות, בקשה אשר כללה ליקויים רבים 2019ב  .2

 חריגה בצפיפות, תוספת קומה חלקית על הגג מכח תמ"א וחריגות מקו הבניין.
 מברור שנעשה הובהר שכל הליקויים נעשו בשטח ומבקשים לאשרם בדיעבד.

 .14/08/2019לית בתאריך הבקשה הוגשה עם המלצה שלי
כיום, מבקשים לתקן את כל הליקויים ולהתאים את הבניין למותר, כולל הריסות כל חריגות הבנייה שבוצעו בפועל 

 ולא היה ניתן לאשרן.
 -מבחינת השטחים המבוקשים, לאחר כל ההריסות והתוספות נראה כי מבקשים להוסיף בקומות הקיימות ,סה"כ כ

 -מ"ר לכל דירה קיימת בהיתר( מכח תמ"א שניתן לאשר לכל דירה קיימת בהיתר. ועוד כ 7 -כ מ"ר )המהווים 49.58
מ"ר בקומות התוספת ע"י שחרור שטחי ממ"דים, בנוסף קומת התמ"א גדלה בהתאם לקונטור הקומות  59.20

 שלמטה

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 מקו בניין צדדיים ואחורי 10%חריגה של עד  .1
מ' לפי  3מ' במקום  2הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי ובנייתו במרחק של  .2

 38תמ"א 
מן  40%מ' מעבר לקו בניין המותר המהווה  2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  .3

 המרווח המותר.
 בקומת הגג ממעקות צדדיות. ביטול נסיגות .4
 מ' 4.5מ'. וסה"כ עד גובה  2.5הגבהת בניה על הגג לגובה של קומה טיפוסית במקום גובה  .5
 מ'. 4מ' במקום  5הבלטת פיר מעלית, מדרגות בגג עליון עד לגובה  .6
 לכל דירות הקיימות במבנה הקיים. 38מ"ר  מכח תמ"א  25תוספת בניה עד  .7
 .38ד בקומת הגג לפי תמ"א תוספת יח" .8
 38מקומה טיפוסית לפי תמ"א  50%קומות מלאות ועוד  2תוספת  .9

 .38חיזוק הבניין לפי תמ"א  .10
 הוספת תחנת עצירת מעלית בקומת הגג. .11
 העברת זכויות מקומה לקומה. .12
 מותרים, לצורך שיפור תכנון 198.5משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  .13
 תוספת כניסה לקומת הגג מחדר מדרגות .14
 

 ולא התקבלו התנגדויות 08/12/2021תאריך הודעה אחרונה: 
 

התייחסות להקלות:
זכויות הבנייה  : ניתנת לאישור לאור הקלות דומות שאושרו באזור, הקלה זו אינה מגדילה את1הקלה מס'  .1

 המותרות.
 .38: אינה הקלה, אלה יידוע הציבור לבקשות מכח תמ"א 2הקלה מס'  .2
 : ניתנת לאישור לאור הקלות דומות שאושרו באזור ובהתאם לתקנות.3הקלה מס'  .3
 : ניתנת לאישור לאור המגמות התכנוניות העתידיות באזור.4הקלה מס'  .4
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 ור המגמות התכנוניות העתידיות באזור.: ניתנת לאישור לא5הקלה מס'  .5
 : אינה הקלה, שכן ניתן לאשר לאור המגמות התכנוניות באזור.6הקלה מס'  .6
 .38: אינה הקלה, אלה יידוע הציבור לבקשות מכח תמ"א 7הקלה מס'  .7
מה שאושר בהיתר : לא ניתנות לאישור, שכן לא ניתן לקבל זכויות תמ"א לקומות נוספות מעבר ל9 -ו 8הקלות מס'  .8

 המקורי.
 .38: אינה הקלה, אלה יידוע הציבור לבקשות מכח תמ"א 10הקלה מס'  .9

 : ניתנת לאישור לאור הקלות דומות שאושרו באזור.11הקלה מס'  .10
 : ניתנת לאישור לאור הקלות דומות שאושרו באזור ולאור שיפור התכנון.12הקלה מס'  .11
 ולא ניתן לממשה שוב. 13-1399שרה בהיתר מס' : הקלה אשר או13הקלה מס'  .12
: ניתנת לאישור לאור הקלות דומות שאושרו באזור.14הקלה מס'  .13

 
 

 25/07/2022סטפני וויגינטון  - חו"ד מכון רישוי
 תחנות המכון בידי סטפני וויגינטון להלן חוות דעת מתואמת של

 :8.3.22-ב 2500חוות דעת מעודכנת על פי תכנית מתוקנת שהוטענה במגירה 
 

 תנועה וחניה
 מ"ר 120-יחידות דיור בשטח קטן מ 2הבקשה כוללת: תוספת 

 מקומות חניה לרכב פרטי 2דרישת התקן: 
 לא קיים ולא ניתן לתכנן הסדר חניה במגרש -0מתוכנן: 

 
 דעת חוות

 הבקשה נמצאת במקטע רחוב בן יהודה בקרבת קו רכבת סגול
קבעה שבמקטע זה לא מתאפשר מעבר לכלי  12/02/2020ב' מיום 20-0002ועדת המשנה לתכנון ולבניה בישיבתה מספר 

רכב בצד הרחובות בהם עוברת הרכבת הקלה וכי אין לקבוע חניות כלל במגרשים הגובלים לרכבת הקלה )בתנאי שאין 
 פשרות לכניסה מרחוב אחר(.א

 'ו' לתקנות.2במקרים אלו לא יגבה תשלום עבור קרן חניה בהתאם לסעיף 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 

 אצירת אשפה
 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: חדר אשפה עם עגלות

 .16.6.21הוטען אישור תכנון ופתרון האשפה ע"י אגף התברואה מתאריך 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 

 גנים ונוף
עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, מהם  4במגרש ובסביבתו קיימים 

 נטוע 4עץ מס' 
 במדרכה ציבורית.

 עצים לא מוגנים במגרש. 3כדי לבנות את התוספת יחידות דיור יש לבצע כריתה של 
 לעץ.₪  700ערך של לפחות (, ב4לפחות )" 10עצים בגודל  5יש לנטוע במגרש 

 המיועד לשימור. 4במדרכה ציבורית מול חזית המגרש קיים עץ מס' 
 ניתנו תנאים בהיתר למיגון עצים קיימים, לנטיעות ולפיצוי נופי.

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אדריכלות מכון הרישוי
 מאושר מבחינת נושאים אדריכליים הנבדקים ע"י מכון הרישוי

 בקשההמלצה: לאשר את ה
 

 קונסטרוקציה
 .38ונמצא שניתן להגיש את הבקשה לדיון בוועדה במסלול תמ"א  38נבחנה עמידה בדרישות להגשת בקשה לפי תמ"א 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה

ובקרה הנדסית שלב ב' בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש 
 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(.  38במסלול של תמ"א 

 
 טבלת עצים

 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד
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 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

  כריתה 2.0 12.0 4.0 אזדרכת   מצויה 1
  כריתה 2.0 10.0 4.0 אזדרכת   מצויה 2
  כריתה 5. 24.0 5.0 עץ   מת 3
 23,562 שימור 10.0 50.0 15.0 פיקוס   השדרות 4

 חו"ד מחלקת פיקוח:
 24/06/2021אוסקר סילביו קריקון 

 בודות שלד בקומת גג.המבוקש בבניה: מבצעים ע
 

 05/10/2022אוסקר סילביו קריקון 
 בוצעו עבודות בנייה לפי היתר קיים עד המעקה בנוי של קומת גג.

 חו"ד נוספות:
 11/10/2021אחישלום מולאי  -מי אביבים 

 המלצה לשבץ לוועדה
 

 13/07/2021אילנית הדסי  -ום הנדסי תא
 אין דרישות -תוספת בנייה בדיעבד 

 
 14/06/2021מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית. 6909בגוש  103חלקה 

 
 התקבל חוו"ד נת"ע לענין הפקעה יש לפעול בהתאם להנחיות. -
 
 המבקש חתם על כתב התחייבות להבטחת רישום זיקת הנאה. -
 

 תנאי לתעודת גמר:
 רישום בפועל של זיקת הנאה ע"ש העירייה.

 לאור האמור לעיל אין מניעה לאשר את הבקשה להיתר בלבד.
 

 07/06/2021מיכל תהן  -הסדר קרקע 
 א,70מאחר ומדובר בתוספת בניה בלבד, וכן ההפקעה הינה מתוקף תכנית תתל/

 פוטרת מהצורך בהסדר קרקע.
 אין מניעה להוצאת היתר בניה. 

 

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

ואשר  15/07/2014בתאריך  13-1399קומות שקיבל היתר בנייה מס'  3ניין בן לאשר את הבקשה לשינוים ותוספות בב
 יח"ד. 25קומות וחדרי יציאה לגג מעל קומת מרתף, המכיל  6עדיין לא סיימו את בנייתו, כך שיתקבל בניין בן 

 :38כולל תוספות מכח תמ"א 
 מ"ר לכל דירה קיימת בהיתר( 7 -מ"ר )המהווים כ 49.58 -כ .א

 10%מקווי בניין צדדי ואחורי בשיעור של  חריגה .ב
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מן המרווח המותר. 40%מ' מעבר לקו בניין המותר המהווה  2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  .א

 ביטול נסיגות בקומת הגג ממעקות צדדיות. .ב

 מ' 4.5וסה"כ עד גובה  מ'. 2.5הגבהת בניה על הגג לגובה של קומה טיפוסית במקום גובה  .ג

 הוספת תחנת עצירת מעלית בקומת הגג. .ד

 העברת זכויות מקומה לקומה. .ה

 תוספת כניסה לקומת הגג מחדר המדרגות. .ו
 

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

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

 תנאים בהיתר
 היתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח ל . 1
 לא תבוצע כל עבודה בתחום רצועת המתע"ן אלא בתאום עם נת"ע . 2
יש להימנע מגידור המדרכה מתחילת ביצוע עבודות הבינוי במגרש, היות ושטח זה נדרש לצורך עבודות פיתוח  . 3

 עירוני הכוללות מערכות תשתית, ריצוף ופיתוח עירוני. אין לאשר פיגומים במסגרת היתר זה.
 יש לבצע את שלד הבניין אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 4

במידה ובעל ההיתר מבקש לבצע שינוי באחד או יותר מרכיבי השלד: אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר 
 קבלת היתר בניה לשינויים אלו.

קנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתו
 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  . 5
 (.38של הוראות תמ"א  2סכנה לציבור, על כל המשתמע מכך )ראה נספח 

 ילול נוף וחיתוך שורשים לעץ  לשימור בשטח הציבורי)מדרכה( יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.ד . 6
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7
 
 

 תנאים להתחלת עבודות
, לא תהיה גישה 31.08.22תאריך א. לעת תחילת העבודות, נדרש לתאם עם נת"ע את שביל הגישה למגרש, לאחר  . 1

 למבנה דרך רצועת הרק"ל.
 ב. יש לתאם עם נת"ע שלביות ביצוע, הסדרי תנועה בזמן הביצוע ותכנית התארגנות.

אין להתחיל בניה באתר אלא לאחר שיוגש למחלקת פיקוח על הבניה טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב, חתום  . 2
השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. את הטופס ניתן  על ידי האחראי לביקורת, מתכנן

 להוריד מאתר האינטרנט העירוני.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

 ג. הדירות בקומות העליונות, כל אחת על כל מפלסיה יהוו יחידת דיור שאינה ניתנת לפיצול.
 ד. המסחר בקומת הקרקע והשטח הנלווה לו במרתף יהוו יחידה אחת שלא ניתנת לפיצול.

 יות כפי שמופיעים בחוו"ד.סעיפי ההנח 22השלמת   . 3
*רואים את המבקש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לבצע את הנדרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין 

 ביכולתו לבצע עבודה זו או אחרת כנדרש.
**יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת 

 בלת הנחיות.וק
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 מפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים ה
 תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש . 7
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ואשר  15/07/2014בתאריך  13-1399קומות שקיבל היתר בנייה מס'  3את הבקשה לשינוים ותוספות בבניין בן  לאשר

 יח"ד. 25קומות וחדרי יציאה לגג מעל קומת מרתף, המכיל  6עדיין לא סיימו את בנייתו, כך שיתקבל בניין בן 
 :38כולל תוספות מכח תמ"א 

 ל דירה קיימת בהיתר(מ"ר לכ 7 -מ"ר )המהווים כ 49.58 -כ .ג

 10%חריגה מקווי בניין צדדי ואחורי בשיעור של  .ד
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 כולל ההקלות הבאות:

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

 ביטול נסיגות בקומת הגג ממעקות צדדיות. .ח

 מ' 4.5מ'. וסה"כ עד גובה  2.5ה טיפוסית במקום גובה הגבהת בניה על הגג לגובה של קומ .ט

 הוספת תחנת עצירת מעלית בקומת הגג. .י

 העברת זכויות מקומה לקומה. .יא

 תוספת כניסה לקומת הגג מחדר המדרגות. .יב
 

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

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

 תנאים בהיתר
 ימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רש . 1
 לא תבוצע כל עבודה בתחום רצועת המתע"ן אלא בתאום עם נת"ע . 2
יש להימנע מגידור המדרכה מתחילת ביצוע עבודות הבינוי במגרש, היות ושטח זה נדרש לצורך עבודות פיתוח  . 3

 לות מערכות תשתית, ריצוף ופיתוח עירוני. אין לאשר פיגומים במסגרת היתר זה.עירוני הכול
 יש לבצע את שלד הבניין אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 4

במידה ובעל ההיתר מבקש לבצע שינוי באחד או יותר מרכיבי השלד: אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר 
 לשינויים אלו.קבלת היתר בניה 

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

הווה לתשומת לב בעל ההיתר ומבצע הבניה: בניית התוספות ללא ביצוע החיזוקים עלולה לגרום לכך שהמבנה י . 5
 (.38של הוראות תמ"א  2סכנה לציבור, על כל המשתמע מכך )ראה נספח 

 דילול נוף וחיתוך שורשים לעץ  לשימור בשטח הציבורי)מדרכה( יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע. . 6
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
, לא תהיה גישה 31.08.22א. לעת תחילת העבודות, נדרש לתאם עם נת"ע את שביל הגישה למגרש, לאחר תאריך  . 1

 למבנה דרך רצועת הרק"ל.
 ב. יש לתאם עם נת"ע שלביות ביצוע, הסדרי תנועה בזמן הביצוע ותכנית התארגנות.

ח על הבניה טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב, חתום אין להתחיל בניה באתר אלא לאחר שיוגש למחלקת פיקו . 2
על ידי האחראי לביקורת, מתכנן השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. את הטופס ניתן 

 להוריד מאתר האינטרנט העירוני.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין: 27ת רישום הערה בטאבו לפי תקנה הצג . 2

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

 ג. הדירות בקומות העליונות, כל אחת על כל מפלסיה יהוו יחידת דיור שאינה ניתנת לפיצול.
 והשטח הנלווה לו במרתף יהוו יחידה אחת שלא ניתנת לפיצול.ד. המסחר בקומת הקרקע 

 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 22השלמת   . 3
*רואים את המבקש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לבצע את הנדרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין 

 ביכולתו לבצע עבודה זו או אחרת כנדרש.
משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת **יש לזמן את מהנדס 

 וקבלת הנחיות.
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
ור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמ . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש . 7
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 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 ובניה  

  20/03/2022 תאריך הגשה 22-0453 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

נות תוספות בניה שו תוספות בניה
 )כולל קומת קרקע(

 

 

 אביב-לב תל שכונה   40 נחלת בנימין כתובת

 0003-040 תיק בניין 32/6920 גוש/חלקה

 422 שטח המגרש 1200, 219ב, 2650, 44, 4ב/34תמ"א מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6744711 יפו -, תל אביב 7רחוב פרי מגדים  גולדשטיין גדעון מבקש

 6226303יפו  -, תל אביב 60רחוב בני דן  גולדשטיין מוטי בעל זכות בנכס

 6744711יפו  -, תל אביב 7רחוב פרי מגדים  גולדשטיין גדעון בעל זכות בנכס

 65201יפו  -, תל אביב 42רחוב מונטיפיורי  פלג עמיר עורך ראשי

 4951404 , פתח תקווה5רחוב גרניט  גוטמן יעקב מתכנן שלד

 (אדר' רוני רבנרמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

מעל קומת   יח"ד, 2ב', עם קומת מגורים המכילה 2650,  לפי תכנית שינויים ותוספות במבנה לשימור בסגנון אקלקטי
 :מסחרית עם גלריה, הכולליםקרקע 

, שזירת חיזוקים ומרחבים מעלית פנימית, תוספת בהרחבהוהרמתו מחדש  אחורי מערביהריסת החלק ה .1
הקדמית  פתיחת כל המרפסות בחזית, תוספת מרפסות חדשות בחזית האחורית, מוגנים בכל הקומות

 חלוקה מחדש של כל השטחים הקיימים ושחזורם לפי פרטי המקור.

עם ממ"ד וחצר מוצמדת במרווחי הצד  יח"ד 2-יחידות מסחר, ממ"ק עבור המסחר ו 2: קומת הקרקע )קיימת( .2
 .הריסת הגלריה הקיימת והאחורי. 

 .יח"ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל יח"ד 4: קומה א' )קיימת( .3

 .יח"ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל יח"ד 4: הגג הקיים, תוספת קומה ב' חדשה על .4

 .יח"ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל יח"ד 4: קומה ג' חדשה .5

יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג בחזית הקדמית מקורה חלקית בגגון  1יח"ד,  2: קומת ד', קומת גג חלקית חדשה .6
יח"ד עם חדר שיפור מיגון ומרפסת גג בחזית הקדמית מקורה חלקית  1-דקורטיבי עפ"י פרטי השימור, ו

 בגגון דקורטיבי עפ"י פרטי השימור.

 גישה מגרם המדרגות הראשי. : מתקנים סולאריים ומעבי מזגנים בשטח גג משותף עםגג עליון .7

גדרות בגבולות : נטיעות, שימור עצים, ריצופים, נישות לתשתיות בגבולות הצדדיים של המגרש, בחצר .8
 ., הסדרת חצר טכניתהמגרש וגדרות פנימיים להבדלת הגינות הפרטיות מהמשותפות

 
 .יחידות מסחר 2-יח"ד ו 16קומות וקומת גג חלקית עבור  4סה"כ יתקבל בניין בן 

 
 מצב קיים:

 מסחרית עם גלריה.קומות, קומת מגורים על גבי קומת קרקע  2בניין לשימור בסגנון אקלקטי בן 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 תיאור שנה

 תוספת בניה של קומה נוספת לבניין בן קומה אחת. 1925 714

 הוספת חנות בקומה א' ושינויים פנימיים בקומה ב' 1930 506

 שינויים ותוספות בקומה ב' 1930 651
 



 108עמ' 
20-01250      22-0453     0003-040   

 

 מתו.* בתיק הבניין לא נמצא היתר הבניין המקורי להק
 

 בעלויות:
 .הנכס בבעלות פרטית והבקשה חתומה ע"י בעל הנכס הרשום

 לחוק ולא התקבלו התנגדויות. 149נעשו פרסומים לפי ס' 

 , מ'44שימור מבנים,  –ב' 2650התאמה לתכניות 

 סטייה מוצע מותר  

 מספר קומות:
 
 
 
 
 
 
 

 סה"כ

 תכניות תקפות
4  

קרקע מסחרית, קימת )
 (טיפוסיותקומות  2-ביניים ו

 
 :ב'2650

 דירות על הגג
 

 +דירות על הגג4

 קומות 4
 ודירות בקומת גג חלקית

 

 קווי בניין:
לחזית רח' נחלת 

 בנימין
 

 צדדי צפוני
 
 
 

 צדדי דרומי
 
 
 

 אחורי

 
 מ' 0.0

 
 
 מ' 3.0

 
 
 
 מ' 3.0

 
 
 
 מ' 5.0

 
 מ' 0.00

 
 
 מ' קיים + קירות חיזוק 1.85 

 מ' בהמשך כבניה חדשה  2.70
 
 

 מ' קיים + קירות חיזוק 1.27
 מ' בהמשך כבניה חדשה  2.70

 
 
 

מ' קיים + בנייה חדשה  2.22
לחיזוק גרעין מדרגות בקו 

 הבניה הקיימת.
 מ' בנייה חדשה 3.00

 
 
 
 
 

פורסמה  .חריגה מ' 0.30
ניתן  - 10%הקלה של 

 לאשר.
 

פורסמה  .חריגהמ'  0.30
ניתן  - 10%הקלה של 

 לאשר.
 

ום צמצפורסמה הקלה ל
מ'  3קו בניין אחורי עד 

עפ"י תמריצי תכנית 
ניתן  – ב' 2650השימור 

 לאשר

 זכויות בנייה
 מ"ר 422שטח המגרש 

  
 

 סה"כ שטח עיקרי

 
  187.5%לפי 

 
 

 מ"ר  791 -כ
קומות מכוח תכניות  4-ב

  ראשיות.
 
+ 
 

קומת גג בהתאם לתמריצי 
 ב'2650נספח ד' בתכנית 

 
 219.30   -קרקע 

 206.88 -קומה א
 185.45 -קומה ב'
 185.45 -קומה ג'

= 
 מ"ר. 797.08

 
 
 

מפורט  -בהתאם למותר 
 בהמשך.

 
מבוקש  –מ"ר חריגה  6-כ

משטח  6%כהקלה של 
  ניתן לאשר. -המגרש 

 צפיפות:
  ב'2650לפי 

 
מ"ר  45שטח מינימלי של 

 עיקרי לדירה

 
 בהתאם

 

 מפלס הגג:
 שטח ותכסית

 
 :גובה בנייה על הגג

 
 ות ממעקה הגג:נסיג

 לרח'  חזית קדמית

 ב'2650
ללא הגבלת שטח בכפוף 

 מ'  2.50של  לנסיגות
 

 מ' נטו 2.70
 
 מ' 2.50

 
 בהתאם 

 
 

 מ' 3.0 מבוקשת קומת גג בגובה
 

 מ' 2.50

  
 
 
 

מבוקש כהקלה, ניתן 
לאשר, ראה התייחסות 

 להקלות.
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 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

   + בנייה במרווחים/בליטות

 גודל חדרים -
 רוחב מסדרון/פודסט -
 רוחב חדר מדרגות -
מימדי חצר /אוורור -

 פנימית/חיצונית

+ 
+ 
+ 
+ 

  

   + מרפסת

 מ' לפחות מקו הבניין לרחוב,  1מוצע גמל מים ללא הרחקה של   + פיתוח שטח /גדרות
מוצעת הסדרת נישת בלוני גז החוסמת את מרווח הצד. מאושר 

 .ע"י מחלקת השימור

   + ס כניסה קובעתמפל

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 מותרים, לצורך שיפור תכנון 187.5משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  .1
 מ' המותר 3.0מ' במקום  2.7מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .2
 ב' 2650מ' עפ"י תמריצי תכנית השימור  3צמצום קו בניין אחורי עד  .3
 ב'2650ו בניין צדדי. עפ"י תכנית בניה על פי קונטור בניין קיים בק .4
 פטור ממרפסות שירות ומסתורי כביסה .5
 בנספח ד' בתכנית השימור 7בניית אלמנט דקורטיבי על הגג לפי סעיף  .6
 משטח מרוצף מעבר לקו בניין אחורי .7
 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה .8
 ניוד זכויות בין הקומות .9

מ' בחלק מהקומה, במסגרת הגובה ברוטו המותר  3.0מ' ל 2.70ומת הגג מהגבהת תקרת ק .10
 מ'( 4.0)

 
 התייחסות להקלות:

ניתן לאשר לצורך שיפור התכנון שכן התכנית הינה תכנית ישנה שלא לקחה בחשבון את כל הצרכים  1הקלה מס'  -
 הנדרשים בהתאם לתקנים הקיימים היום.

לצורך שיפור התכנון שכן התכנית הינה בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור  ניתן לאשר 10, 8,5,2הקלות מס' , -
 ולמגמות התכנון תכנית ישנה שלא לקחה בחשבון את כל הצרכים הנדרשים בהתאם לתקנים הקיימים היום

 אשר הבניין בתחומן על אף שלא חלות עליו. 6 -ו 5העתידיות ברובעים 
 ב' 2650ל בהתאם לתמריצי תכנית השימור אינה הקלה שכן הנ" 6,4, 3מס'  ותהקל -
 אינה מן המניין שכן ניתן לרצף חצר אחורית ללא פרסום הקלה. 7הקלה מס'  -
מאחר והמבנה הינו מבנה לשימור שלא ניתן להרוס אותו אלא רק להוסיף על הקיים מוצדק לאשר את  8הקלה מס'  -

 ההקלה לצורך מילוי מלא זכויות הבנייה.
 שכן בוטלה קומת הביניים ולפיכך נוידו הזכויות בין הקומות.  9הקלה מס'  ניתן לאשר את -

 
 19/06/2022אפרת גורן  - חו"ד מכון רישוי

 המכון בידי אדר' אפרת גורן:להלן חוות דעת מתואמת של תחנות 
 

 תנועה וחניה
 מ"ר בבניין לשימור 120יחידות דיור בשטח עד  12הבקשה כוללת: תוספת 

 
 דרישת התקן:

 מקומות חניה לרכב פרטי 12
 מקום חניה לרכב נכים 1
 מקומות חניה לאופנועים 2

 מקומות חניה לאופניים 12
 אזן חניה בנספח תנועה.בהתאם לחישוב שטחים ושימושים המפורטים בטבלת מ

 
 מקומות חניה 0מתוכנן: 

 
 חסרים:
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 מקומות חניה לרכב פרטי 12
 מקום חניה לרכב נכים 1
 מקומות חניה לאופנועים 2

 מקומות חניה לאופניים 12
 

 חוות דעת
 במגרש הבנוי אין מקום לתכנן חניה

 
 המלצה

 ב.2650כי הבניין הינו לשימור לפי תב"ע  מקומות חניה הדרושים והחסרים 12פטור מהשתתפות בקרן חניה עבור 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 גנים ונוף

 בחזית הבניין, ברחוב מצוי עץ לשימור.
 התווסף תנאי לשימורו.
 התווסף תנאי לנטיעות.

 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 סיכום מכון הרישוי

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

עדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוו
יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 

 01/02/2022ויקטור זמוירו חו"ד מחלקת פיקוח ע"י 
 רם נהרס, טרם בנויתוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש ט

 חו"ד נוספות:
 07/11/2021מירי גלברט  -נכסים 
 ניעה לאשר את הבקשה.בבעלות פרטית. אין מ 6920בגוש  32חלקה 

 
 28/10/2021נדיה חמלניצקי  -מבנים לשימור 

 תואמה מול מח' השימור, 19.10.21שלום, התכנית שהוזנה למערכת בתאריך 
 להלן חו"ד מח' השימור לבקשה:

 
10/10/2021 

 מבנה לשימור - 40נחלת בנימין 
 המבנה תוכנן ע"י האדריכלים מגידוביץ.י בסגנון אקלקטי

 שימור לבקשה להיתרחו"ד מח' ה
 

 ב' בסגנון אקלקטי עם קומת מגורים מעל קומת קרקע מסחרית.2650מדובר במבנה לשימור לפי תכ' 
( וקומת גג 44לפי הבקשה המוצעת יחוזק וישומר המבנה המקורי ויקבל תוספת של שתי קומות מכוח תכנית התקפה )

מ'. תשומר פונקציה מסחרית )שתי יח'( בחזית  3.0ניין חלקית מתמריצי תכנית השימור. המבנה יורחב בעורף עד קו ב
דירות גן. תתווסף מעלית וחדרי מיגון בתוך המבנה.  -קומת הקרקע ויוסבו חללים העורפיים של קומת הקרקע למגורים 

שינויים פנימיים במבנה הקיים. הריסת הבנייה המאוחרת שנצמדה לחזית הדרומית בקומת הקרקע. לא מבקשים 
 לא סומנו עצים קיימים במגרש.מרתפים. 

 
 להלן חו"ד מחלקת שימור לבקשה:

 אין מניעה למבוקש בתנאים הבאים: -
 תנאי להיתר. -שימור מקיף של המבנה, כולל חזית מסחרית וחדר המדרגות לפי מקור, פיתוח שטח המגרש  -
)כולל חלוקת וויטרינות, פרטי  השלמת ביצוע חזית מסחרית לפי פרטים מקוריים ואחידים עבור שתי יחידות מסחר -

 תנאי להיתר. -זמנית עם סיום כל הפרויקט -הצללה, רשתות מיגון, הכנה לשילוט, תאורה( בו
 מפלס קומה מסחרית יהיה זהה למפלס המדרכה מול הכניסה למסחר, לא יאושרו מדרגות בכניסה למסחר. -
יפועים, סוגי צמחיה, חומרי ריצוף וגמר, פריסת גדרות, השלמת תיאום פרטי פיתוח לפני ביצוע )מפלסים, ניקוזים, ש -

 פרטי שערים וארונות שרות, פתחי אוורור, תיאורה וכדומה(.
 בליטת פיר מעלית ויציאה מחדר המדרגות מעל מפלס הגג יהיו מינימליים ולא יחרגו מגובה מעקה הבנוי. -
 כנ"ל הציוד הטכני הממוקם בגג העליון. -
המקורי ומפלסי התקרות המקוריות לא ישתנו. יש לתאם פרטים להארכת חדר המדרגות  מפלסי חדר המדרגות -

 למפלסי תוספת בנייה חדשה. לא תאושר הנמכת תקרות בחלל חדר המדרגות.
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במידה ומבדיקת מח' הרישוי יעלה כי המבוקש אינו בהתאם לתוכניות התקפות, יש לחזור ולתאם את הבקשה עם מח'  -
 השימור.

 א מילוי כל התנאים מהחלטת הועדה ובמידת הצורך לחזור לתיאום סופי עם מח' השימור.יש לווד -
 

פנייה לוועדה עם בקשה לפטור מדרישות בטיחות עבור הפרטים המקוריים שאינם עומדים לדרישות בטיחות עכשוויות 
 מכוח התוספת החמישית לחוק התכנון והבנייה:

נה )גובה ספי החלונות( והאלמנטים המקוריים אחרים, הקיימים במבנה גדלי הפתחים המקוריים במביש לאשר את  -
ללא שינוי  לשימור )כגון רוחב מהלכי המדרגות, מידות המדרגות הקיימות, גובה מעקות במרפסות ובחדרי המדרגות (,

נים עקב ערכים אדריכליים גבוהים של פרטי המבנה ובהתאם לתוספת החמישית לחוק התכנון והבניה בנוגע למב
 לשימור.

 
תיק התיעוד למבנה אושר. במידה ובמהלך ביצוע העבודות יתגלו פרטים שלא היו ידועים קודם לכן, יש לידע את מח'  -

השימור ולהטמיע את הנתונים החדשים/נוספים בתיק התיעוד ובגוף הבקשה וכן לתאם ולאשר את המשך העבודות לפני 
 הביצוע בשטח.

 
וח צמוד על כל עבודות השימור והבניה ויהיה אחראי לזמן לשטח את שמ"מ ומח' השימור האדריכל המתכנן יעשה פיק -

 בכל שלב ושלב של העבודות.
 באחריות האדריכל לתאם ולאשר כל שינוי במידה ונדרש וכל פרט לפני הביצוע, על פי דוגמאות בשטח.

 
 הנחיות לביצוע עבודות שימור:

 
 ל הפרטים המקוריים הקיימים במבנה על פי הנחיות אדריכל ובאחריותו.בעת ביצוע כל העבודות יש להגן על כ -
פירוק ופינוי כל בניה מאולתרת שאינה על פי המקור וכן כנפי חלונות, דלתות, תריסים, גגונים, מדרגות, מתקנים,  -

 מזגנים, צנרת, כבלים, חווטים, סורגים, או אחר שאינם מקוריים למבנה
 ריטים מקוריים במבנה על פי התיעוד בליווי אדריכל תיק התיעוד.בתחילת העבודה יסומנו פ -

 יש לאחסנם במקום שנקבע ונועד לכך מתואם עם מח' שימור. -במידה והפריטים יפורקו 
 הפרטים המקוריים מיועדים לשימוש חוזר, ובמידת הצורך לשחזור פרטים חדשים כדוגמתם.

 ני הרכבתם יש לאשרם עם צוות השימור.פרטים חדשים יאושרו ביחס לפרטים המקוריים ולפ
 
חיזוק המבנה כולל יציקות נקודתיות בקירות המבנה, לא ישנה ולא יגרע מהנחיות השימור למבנה לכל ענין וענין.  -

הטיפול בקירות המבנה, לרבות חומרי הגמר, יהיה על פי המקור, מסמכי התיעוד והנחיות השימור. לפני תחילת 
 ת מהנדס לעניין עבודות חיזוק המבנה. חוות הדעת תהיה חלק בלתי נפרד מההיתר.העבודות תוגש חוות דע

 
 צנרת מים, דלוחין ושופכין -

 פירוק כל הצנרת והתקנת צנרת חדשה, בתוואי אנכי בלבד, לא תאושר צנרת פלסטיק חיצונית.
ימור, לפני תחילת העבודות יש להציג חתימת מהנדס אינסטלציה על גבי תוכניות ההגשה , כפי שאושרו ע"י מח' הש

 בשטח.
 
 מרזבים -

מרזבים יהיו מפח אבץ גלוי, ללא צביעה, בתוואי אנכי, על פי המקור. לא יאושר תוואי אלכסוני למרזבים. פרט המרזב 
 והמשפך לתיאום ואישור, על פי דוגמא, לפני הביצוע בשטח.

 קראי.בהתקנת המרזבים יש למקם את החבקים בתפרי החיבור ולא באופן א
 
 חשמל ותקשורת -

התקנה וחיבור תשתית חדשה תת קרקעית לחשמל, תקשורת וכבלים, עם הזנה ישירה למבנה והסוואתה בתוך המבנה 
 עם ארונות הסתעפות פנימיים בתיאום ואישור. הטמנת כל החוטים והצנרת בתוך המבנה.

 
 טיח וצבע -

יכל השימור, מעבדה, וסיוע של מומחה בתחום, לשם בדיקת יש לבצע בדיקת מצב, איכות וגוון הטיח המקורי ע"י אדר
מרכיבי הטיח לצורך שיקום או שחזור כדוגמת הקיים. טיח לקויי יפורק ובמקומו יושלם טיח חדש כדוגמת המקורי. 

בפירוק הטיח הקיים יש לשמור דוגמאות טקסטורה וגוון לבחינה ויישום בביצוע הטיח החדש בהתאם למקור. יישום 
 מיוחדים )כולל משיכת קרניזים( , על פי המקור והנחיות מח' השימור וצוות שמ"מ. טייחים

 יישום הטיח החדש יהיה בשלוש שכבות ובשיטת המאייקים. 
צביעה בצבע סיד, סיליקה או סיליקוני לאחר יישום השכבה האחרונה, על פי הוראות היצרן. גוון וטקסטורת הטיח 

 דוגמאות בשטח , לפני הביצוע. לתיאום ואישור מח' שימור, על פי
 סביב כל הפינות והגליפים יותקנו זוויתני פלסטיק אשר יכוסו בשכבת הטיח האחרונה.

 שיקום קרניזים ובליטות, במשיכה, על פי המקור. חיפוי הקרניזים וספי חלונות יהיה בפח אבץ על פי המקור.
 
 מרפסות -

ור, כולל קרניזים ובליטות, מעקות, אדניות, ריצוף, אפי מים, שיקום מרפסות מקוריות על כל פרטיהן, על פי המק
 זרבוביות ניקוז, גופי תאורה וכ"ו. כל הפרטים לתיאום ואישור לפני הביצוע בשטח.

 לאישור לפני ביצוע. -איטום מרפסות על פי הנחיות שמ"מ ומח' השימור. ריצוף 
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 פתחים -
 מסומן בגוף הבקשה.אין לשנות את גודל הפתחים במבנה המקורי למעט ה

 יש לשמור בתוך המבנה דוגמא אחת לפחות של כל פרט מפרטי הנגרות הקיימים.
שיקום/שחזור חלונות ודלתות מעץ על פי המקור וההיתר, לפי המידות המקוריות, החלוקה המקורית והפתיחה 

 וע.המקורית. פרטים חדשים יהיו על פי הפרטים המקוריים ולפי הדוגמה המאושרת לפני ביצ
 יותקנו חלון ודלת לדוגמא, כולל תריסים, לתיאום ואישור לפני הביצוע בשטח.

 לתיאום ואישור על פי דוגמאות, לפני הביצוע בשטח. -סוגי צבע וגוון לפריטים 
 על פי המקור, יש לתאם ואשר על פי דוגמאות, לפני הביצוע בשטח. -ספי החלונות 

 י המקור או על פי אנלוגיות מקומיות לתיאום ואישור לפני הביצוע.שיקום/שחזור דלת כניסה מעץ למבנה, על פ
סורגים יותקנו, במידת הצורך, בתיאום עם מח' השימור. פרטים, כולל סוג הצבע וגוון, לתיאום ואישור על פי דוגמאות, 

 לפני הביצוע בשטח.
 
 מזגנים ומערכות טכניות -

ו על גג העליון של המבנה מתחת לגובה המעקה הבנוי, כמסומן בגוף יחידות החוץ וכל המתקנים הטכניים ולמזגנים יונח
 ההגשה.

 חיווט המזגנים לרבות צנרת הניקוז תהיה מוסווית בתוך המבנה.
 לא ניתן להתקין וונטות ו/או גרילים לאוורור על גבי קירות המבנה. האוורור ינוקז לגג העליון בלבד.

מבנה בלבד במרחק ניכר מקירות החוץ והפתחים לא תאושרנה תקרות תקרות מונמכות למעבר צנרת תהיינה בפנים ה
 מונמכות בתחום או בסמוך לפתחים במבנה.

כל המערכות הטכניות במבנה ישולבו באופן שלא יפגעו ערכי המבנה לשימור, על פי הנחיות השימור. באחריות האדר' 
 לתאם ולאשר את המיקום לפני הביצוע.

 
 מעלית -

 אי מבנה קיים. הפרטים לתיאום סופי לפני ביצוע.תוספת מעלית בתוו
 
 חדר מדרגות, תיבות דואר , אינטרקום -

 שיקום חדר המדרגות על כל פרטיו, על פי המקור ומסמכי התיעוד.
שיקום פודסטים, מדרגות, מעקות, קירות, חלונות חדר המדרגות ודלתות הכניסה לדירות, גופי תאורה, ריצופים, ציורי 

אחר, על פי המקור ומסמכי התיעוד. תיאום ואישור על פי דוגמאות לפני הביצוע בשטח. יש לתאם ולאשר  קיר וכל פרט
 פרט ומיקום ת.ד. ואינטרקום לפני ביצוע.

פרטי חדר המדרגות בתוספת בנייה חדשה יהיה כדוגמת חדר המדרגות בחלק המבנה הקיים, או אחרת בתיאום לפני 
ת וכל המתקנים הטכניים בתוך הקירות ו/או בארונות הסתעפות פנימיים )נישות( ביצוע. הסוואת כל החוטים והצנר

המיועדים לכך. לא תותר הצבת מתקנים טכניים לסוגיהם, לרבות גלגלוני כ.א, בחלל חדר המדרגות ו/או מבואת 
משותפים הכניסה. לא יותרו תעלות/הנמכת תקרות/ארונות בולטים בחלל חדר המדרגות ו/או בחלקים הציבוריים/

 מבנה.
 
 גג המבנה -
 לא תאושר הריסת התקרה הקיימת, לא תאושר הגבהת המפלס הקיים. יש לתאם פרטי חיזוק הגג לפני ביצוע 

 לא יותרו כל מתקנים טכניים על גג המבנה למעט המסומן בגוף ההגשה.
 המתקנים יותקנו מתחת לגובה המעקה הבנוי באופן שלא יבלטו מעליו.

 יה לגג העליון בלבד ומתחת לגובה המעקה הבנוי.אוורור מאולץ יה
 בהתאם להנחיות שמ"מ. -איטום הגג

 
 ריצוף וציורי קיר -

שיקום ושימור מרצפות מקוריות , משטחי ריצוף מקוריים במרפסות ובחלל חדר המדרגות, במבואות הקומות ובכל חלל 
 ציבורי במבנה. יש לתאם ולאשר דוגמאות, חומרים ושל

 

 (רבנררוני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 .י , שתוכנן ע"י האדריכלים מגידוביץ40בנימין  נחלתשינויים ותוספות במבנה לשימור בלאשר את הבקשה  .1

 :הכוללים בסגנון אקלקטי, עם קומת מגורים מעל קומת קרקע מסחרית
, שזירת חיזוקים ומרחבים מעלית פנימית, תוספת בהרחבהוהרמתו מחדש  אחורי מערביהריסת החלק ה א. 

המרפסות בחזית הקדמית  פתיחת כל, תוספת מרפסות חדשות בחזית האחורית, מוגנים בכל הקומות
 ושחזורם לפי פרטי המקור.

יח"ד עם ממ"ד וחצר מוצמדת במרווחי הצד  2-יחידות מסחר, ממ"ק עבור המסחר ו 2: קומת הקרקע )קיימת( ב. 
 והאחורי. 

 .יח"ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל יח"ד 4: קומה א' )קיימת( ג. 
 ."ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל יח"דיח 4: על הגג הקיים, תוספת קומה ב' חדשה ד. 
 .יח"ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל יח"ד 4: קומה ג' חדשה ה. 
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יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג בחזית הקדמית מקורה חלקית בגגון  1יח"ד,  2: קומת ד', קומת גג חלקית חדשה ו. 
ג בחזית הקדמית מקורה חלדקית יח"ד עם חדר שיפור מיגון ומרפסת ג 1-דקורטיבי עפ"י פרטי השימור, ו

 בגגון דקורטיבי עפ"י פרטי השימור.
 גישה מגרם המדרגות הראשי. : מתקנים סולאריים ומעבי מזגנים בשטח גג משותף עםגג עליון ז. 
: נטיעות, שימור עצים, ריצופים, נישות לתשתיות בגבולות הצדדיים של המגרש, גדרות בגבולות בחצר ח. 

 ., הסדרת חצר טכניתיים להבדלת הגינות הפרטיות מהמשותפותהמגרש וגדרות פנימ
 

 .יחידות מסחר 2-יח"ד ו 16קומות וקומת גג חלקית עבור  4סה"כ יתקבל בניין בן  
 

 כולל ההקלות הבאות: 
 מותרים, לצורך שיפור תכנון 187.5משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  - 
 פטור ממרפסות שירות ומסתורי כביסה - 
 יטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאהב - 
 ניוד זכויות בין הקומות - 
 מ'(. 4.0מ' בחלק מהקומה, במסגרת הגובה ברוטו המותר ) 3.0-מ' ל 2.70-הגבהת תקרת קומת הגג מ - 

 
 ניין הינו לשימור לפי מקומות חניה הדרושים והחסרים כי הב 12פטור מהשתתפות בקרן חניה עבור לאשר  .2

 ב.2650תב"ע  
 

 לאשר סטייה מהתקנות בהתאם למותר לפי התוספת החמישית ובהסתמך על חוו"ד מחלקת השימור מתאריך  .3
 ספי החלונות( והאלמנטים מקוריים אחרים, הקיימים לעניין גדלי הפתחים המקוריים במבנה )גובה  8/10/2021 
 , גובה מעקות במרפסות ובחדרי במבנה לשימור )כגון רוחב מהלכי המדרגות, מידות המדרגות הקיימות 
 המדרגות(, בכפוף  להצגת חוות דעת בעל מקצוע לעניין בטיחות המשתמשים במבנה. 

 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  הצגת טופס . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .       אשור רשות הכבאות5
 

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

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

 וקבלת הנחיות.
 

 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

 תאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה.שיפוץ הבניין בה . 2
 ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 31השלמת  . 4

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

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

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

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

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

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 : תיאור הדיון
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יים וניוד זכויות, ביטול קומת בינ ,פטור ממרפסות שירות 6%לות של מובא לדיון בוועדה עקב ההק מרגריטה גלוזמן:
יש פה אי התאמה ותוכנית השימור מאפשרת.  בניין לשימורטור מהשתתפות קרן חנייה. מדובר בפהקלות רגילות ו

 לתקנות מבחינת גובה סף חלונות.
 או.קיי. חוות דעת.  אתם מאשרים את הסטייה מהתקנות לפי התוספת החמישית, אופירה יוחנן וולק:

 יש נושא של פטור מנגישות? הלל הלמן:
 אין פה נושא של נגישות. מרגריטה גלוזמן:

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, שתוכנן ע"י האדריכלים מגידוביץ י. 40אשר את הבקשה שינויים ותוספות במבנה לשימור בנחלת בנימין ל .1

 בסגנון אקלקטי, עם קומת מגורים מעל קומת קרקע מסחרית הכוללים:
הריסת החלק האחורי מערבי והרמתו מחדש בהרחבה, תוספת מעלית פנימית, שזירת חיזוקים ומרחבים  א. 

מות, תוספת מרפסות חדשות בחזית האחורית, פתיחת כל המרפסות בחזית הקדמית מוגנים בכל הקו
 ושחזורם לפי פרטי המקור.

יח"ד עם ממ"ד וחצר מוצמדת במרווחי הצד  2-יחידות מסחר, ממ"ק עבור המסחר ו 2: קומת הקרקע )קיימת( ב. 
 והאחורי. 

 ח"ד.יח"ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל י 4: קומה א' )קיימת( ג. 
 יח"ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל יח"ד. 4: על הגג הקיים, תוספת קומה ב' חדשה ד. 
 יח"ד, עם ממ"ק ומרפסת גזוזטרה לכל יח"ד. 4: קומה ג' חדשה ה. 
יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גג בחזית הקדמית מקורה חלקית בגגון  1יח"ד,  2: קומת ד', קומת גג חלקית חדשה ו. 

יח"ד עם חדר שיפור מיגון ומרפסת גג בחזית הקדמית מקורה חלדקית  1-טי השימור, ודקורטיבי עפ"י פר
 בגגון דקורטיבי עפ"י פרטי השימור.

 : מתקנים סולאריים ומעבי מזגנים בשטח גג משותף עם גישה מגרם המדרגות הראשי.גג עליון ז. 
דדיים של המגרש, גדרות בגבולות : נטיעות, שימור עצים, ריצופים, נישות לתשתיות בגבולות הצבחצר ח. 

 המגרש וגדרות פנימיים להבדלת הגינות הפרטיות מהמשותפות, הסדרת חצר טכנית.
 

 יחידות מסחר. 2-יח"ד ו 16קומות וקומת גג חלקית עבור  4סה"כ יתקבל בניין בן  
 

 כולל ההקלות הבאות: 
 תכנון מותרים, לצורך שיפור 187.5משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  - 
 פטור ממרפסות שירות ומסתורי כביסה - 
 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה - 
 ניוד זכויות בין הקומות - 
 מ'(. 4.0מ' בחלק מהקומה, במסגרת הגובה ברוטו המותר ) 3.0-מ' ל 2.70-הגבהת תקרת קומת הגג מ - 

 
 שים והחסרים כי הבניין הינו לשימור לפי מקומות חניה הדרו 12לאשר פטור מהשתתפות בקרן חניה עבור  .2

 ב.2650תב"ע  
 
 לאשר סטייה מהתקנות בהתאם למותר לפי התוספת החמישית ובהסתמך על חוו"ד מחלקת השימור מתאריך  .3

 לעניין גדלי הפתחים המקוריים במבנה )גובה ספי החלונות( והאלמנטים מקוריים אחרים, הקיימים  8/10/2021 
 )כגון רוחב מהלכי המדרגות, מידות המדרגות הקיימות, גובה מעקות במרפסות ובחדרי במבנה לשימור  
 המדרגות(, בכפוף  להצגת חוות דעת בעל מקצוע לעניין בטיחות המשתמשים במבנה. 

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

 
 תנאים למתן היתר

 ם הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.אישור הגורמי . 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
 .       אשור רשות הכבאות5
 

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

 וקבלת הנחיות.
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 תנאים לתעודת גמר

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

 וחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיאב. המרפסות הפת
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 31השלמת  . 4

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

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

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

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

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  24/03/2022 תאריך הגשה 22-0483 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים
תוספות 
 ושינויים

 התוספות בני
 שינויים

תוספת בניה או 
 קומות )לא בק"ק(

פיצול/אחוד/תוספת 
 יח"ד

 
 

 

 נוה צדק שכונה   8 לילינבלום כתובת

 0007-008 תיק בניין 4/6923 גוש/חלקה

 1046.22 שטח המגרש 1546א, 1546, 9005, 1תמא/ מס' תב"ע
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 כתובת שם בעל עניין

 6522415יפו  -, תל אביב 7אנגל  רחוב גל סברדלין דליה מבקש

 6936127יפו  -, תל אביב 42רחוב אשכול לוי  יצחק שלמה מבקש

 6522415יפו  -, תל אביב 7רחוב אנגל  יצחק גילית מבקש

 6958308יפו  -, תל אביב 15רחוב רוזנבלום יאיר  רביב רווית מבקש

 5358301, גבעתיים 1רחוב כורזין  ש"ך אהוד-בן מבקש

 6936130יפו  -, תל אביב 45רחוב אשכול לוי  צרור יוסף מבקש

 6958308יפו  -, תל אביב 15רחוב רוזנבלום יאיר  רביב ליאור מבקש

 4691000, כפר שמריהו 7רחוב הורדים  זבליק רונן מבקש

אבות השקעות ייזום בנדל"ן  מבקש
 בע"מ

 5358301, גבעתיים 1רחוב כורזין 

 5650012, סביון 12רחוב הגבעה  בע"מ גדעון אליהו אחזקות מבקש

העיר הלבנה אורבן הוטלס  מבקש
 בע"מ

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור 

 6522415יפו  -, תל אביב 7רחוב אנגל  גל סברדלין דליה בעל זכות בנכס

 6936127יפו  -, תל אביב 42רחוב אשכול לוי  יצחק שלמה בעל זכות בנכס

 6522415יפו  -, תל אביב 7רחוב אנגל  ק גיליתיצח בעל זכות בנכס

 6958308יפו  -, תל אביב 15רחוב רוזנבלום יאיר  רביב רווית בעל זכות בנכס

 5358301, גבעתיים 1רחוב כורזין  ש"ך אהוד-בן בעל זכות בנכס

 6936130יפו  -, תל אביב 45רחוב אשכול לוי  צרור יוסף בעל זכות בנכס

 6958308יפו  -, תל אביב 15רחוב רוזנבלום יאיר  ב ליאוררבי בעל זכות בנכס

 4691000, כפר שמריהו 7רחוב הורדים  זבליק רונן בעל זכות בנכס

אבות השקעות ייזום בנדל"ן  בעל זכות בנכס
 בע"מ

 5358301, גבעתיים 1רחוב כורזין 

 5650012, סביון 12רחוב הגבעה  גדעון אליהו אחזקות בע"מ בעל זכות בנכס

העיר הלבנה אורבן הוטלס  בעל זכות בנכס
 בע"מ

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור 

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור  בר אורין גידי עורך ראשי

 4671205, הרצליה 5רחוב שאול המלך  אכברט יובל מתכנן שלד

 6522415פו י -, תל אביב 7רחוב אנגל  בן שהם איציק מיופה כח מטעם המבקש

 5242328, רמת גן 10רחוב שד אברהם  הוברמן משה מיופה כח מטעם המבקש

 6520509יפו  -, תל אביב 70רחוב אחד העם  אליהו גדעון מיופה כח מטעם המבקש

מורשה חתימה מטעם 
 המבקש

 7173116רעות -מכבים-, מודיעין43רחוב שני  ברגר עמיקם

מורשה חתימה מטעם 
 המבקש

 5358301, גבעתיים 1רחוב כורזין  ודש"ך אה-בן

 

 (אדר' רוני רבנרמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 :אשר בוצעה הריסה טרם החלו בבנייתו כמפורט 22/12/2023-קפו עד השתו 20-0856שינויים כלפי היתר מס' 

 : בקומות המרתף .א
 -4ביטול מפלס מרתף  -
שינויים בקונטור המרתפים והגדלת שטחם, שינויי פנים, ביטול מתקן החניה האוטומטי, :  -3קומה  -

 .מחסנים דירתייםים, חדרים טכניהסדרת חניות קונבנציונאליות כניסה באמצעות שתי מעליות רכב, 
: שינויי פנים, ביטול מתקן החניה האוטומטי, שינויים בקונטור המרתפים והגדלת שטחם,  -2קומה  -

 הסדרת חניות קונבנציונאליות כניסה באמצעות שתי מעליות רכב, חדרים טכניים, מחסנים דירתיים.
ם, יבקונטור המרתפים והגדלת שטח יה האוטומטי, שינוייםי: שינויי פנים, ביטול מתקן החנ -1קומה  -

שתי מעליות רכב, שטח נלווה לשתי יחידות דיור בקומת הקרקע עם חצרות מונמכות ומסתורי כביסה, 
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 וחללים טכניים. , מחסנים דירתייםספא חדר כושר וחדר ישיבות לשימוש הדיירים

מסחר, , יחידת שתי מעליות רכבת, שינויי פנים, שינויי קונטור והגדלת שטח, שינויי חזיתו: בקומת הקרקע .ב
, המחוברות ע"י מדרגות פנימיות כל אחת לקומת המרתף יח"ד בעורף הבניין 2לובי כניסה, חדר אשפה, 

העברת מיקום ממ"דים השייכים לדירות קרקע ממרתף  עם ממ"ד וחצר מוצמדת במרווח הצד והאחורי.
 צמוד למפלס הדירה בקומת קרקע.

 6 פנים, שינויי קונטור והגדלת שטח, שינויי חזיתות, חלוקה מחדש של הקומה והסדרת שינויי: 4-2בקומות  .ג
יח"ד בחזית הקדמית עם ממ"ד, מסתור כביסה ומרפסת ששטחה מורחב משטח  2בכל קומה,  4יח"ד במקום 

המרפסת שאושרה בהיתר, יח"ד עם ממ"ד מסתור כביסה ומרפסת ששטחה מורחב משטח המרפסת 
 .ומסתור כביסה  ממ"דיח"ד עם   3 -חזית האחורית ושאושרה בהיתר ב

 6 שינויי פנים, שינויי קונטור והגדלת שטח, שינויי חזיתות, חלוקה מחדש של הקומה והסדרת :5בקומה  .ד
יח"ד בחזית הקדמית עם ממ"ד, מסתור כביסה ומרפסת ששטחה גשול משטח המרפסת  2, 4יח"ד במקום 

ור כביסה ומרפסת ששטחה מורחב משטח המרפסת שאושרה בהיתר שאושר בהיתר, יח"ד עם ממ"ד מסת
, מדרגות ממ"דיחידות דופלקס  עם  2-בחזית האחורית, יח"ד עם ממ"ד ומסתור כביסה והמפלס התחתון ל

 .עליה פנימיות ומסתור כביסה

וקה מחדש של שינויי פנים, שינויי קונטור והגדלת שטח, שינויי חזיתות, חל: )קומת הגג החלקית( 6בקומה  .ה
חדרי יציאה לגג המוצמדים  2-דירות ו 2במקום  4מפלסים עליונים ליחידות הדיור בקומה  2 הקומה והסדרת

 .4לדירות שבקומה 

 : מערכות סולאריות ומיזוג אוויר עם גישה באמצעות גרעין המדרגות הכללי של הבניין.על הגג העליון .ו

 ון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש הצדדיים והאחורי. : פיתוח שטח, משטחים מרוצפים, גינבחצר .ז
 

 .יח"ד 25קומות מרתף עבור סה"כ  3, מעל גג חלקית(קומות )כולל קומת קרקע וקומת  6: בן לאחר השינויים סה"כ

 
 מצב קיים:

 . 20-0856בהתאם להיתר מס'  המבוקש בבניה: בוצעו הריסות.

 
 ממצאי תיק בניין:

 תיאור שנה היתרים רלוונטיים

הריסת הקומות שמעל מפלס הקרקע בבניין מסחרי שחיזוקו נדרש כנגד  .1 21/10/2020 20-0856
 קומות מרתפים קיימות. 3רעידות אדמה מעל 

 קומות עם חזית מסחרית וחדרי יציאה לגג 5הקמת בניין חדש למגורים בן  .2
ף קיימות,  עבור מרת קומות 2, מעל מעל הדירות הנמצאות בקומה העליונה

 יח"ד, הכולל:  20

מרתף הקיים: פירוק תקרות במרתף העליון והתחתון והקמתן מחדש  -
במפלסים אחרים, שינוי בקונטור המרתפים. לאחר השינויים המרתפים 

 יהיו כמפורט: 
o  חדרים טכניים, מתקן חנייה ואופנועים, חדר אופניים -3קומה :

 מחסנים דירתים. 2משותף, חדר משאבות, מאגר מים, 
o  מחסנים דירתים. 18:  -2קומה 
o  חדרים טכניים משותפים, שטח נלווה לדירות  -1קומה :

שבקומת הקרקע המיועד לחדר משחקים וממ"ד עבור כל אחת 
מהדירות הנ"ל עם גישה דרך מדרגות פנימיות מתוך הדירות, 

מחסן ומרחב מוגן הצמודים למסחר בקומת קרקע ומתקן חניה 
 מפלסי חניה. 3 בעל

: כניסה למתקן חניה אוטומטי, שטח למסחר, לובי בקומת הקרקע -
 עם חצר צמודה כ"א. יח"ד בעורף הבניין 4כניסה, חדר אשפה, 

 יח"ד כולל ממ"ד ומרפסת פתוחה בכל דירה . 4: בכל קומה: 1-4בקומות  -

ומחוברים  4בקומת גג: חדרי יציאה לגג המוצמדים לדירות שבקומה  -
ג'קוזי לכל יח"ד במרפסת גג צמודה לדירות כרגות פנימיות כל אחד, במד

 הנ"ל.

על הגג העליון: מערכות סולאריות ומיזוג אוויר עם גישה באמצעות גרעין  -
 המדרגות הכללי של הבניין.
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 בעלויות:
התקבלו לא ו 'ב36נשלחו הודעות לפי תקנה  הבעליםכל הנכס בבעלות משותפת והבקשה חתומה ע"י מיופה כוחם של 

 התנגדויות.

 
 מחוץ לאזור ההכרזה, 219א' )אזור מסחרי(, פרוטוקול 1546, 38התאמה לתב"ע 

 סטייה מוצע מותר  

 מס' קומות
בהתאם להיתר מס' 

0856-20 
קומות וחדרי  5 קומות וחדרי יציאה לגג 5

 יציאה לגג

 

 זכויות בנייה:
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 0856-20שטחים שאושרו בהיתר 
 רותעיקרי+שי

 מ"ר  3562.95
+ 

 ממ"דיםשטחי 
 6-ל 4-פיצול יח"ד בקומות טיפוסיות מ

8=12X96מ"ר 
+ 

יח"ד ממ"דים  2מ"ר בשל מעבר 24
 שאושרו במרתף והועברו לקומת הקרקע

+ 
 חדרי יציאה לגג

 חדשות בקומה הטיפוסית העליונהיח"ד ל
2X23  =46מ"ר 

 
 :סה"כ

מ"ר = 46מ"ר + 96מ"ר +  3562.95
 מ"ר 3698.95

טחים שאושרו ש
 0856-20בהיתר 

 עיקרי+שירות
 מ"ר  3562.95
+ 

-מרפסות קומה א'
מרפסות גג 

 מ"ר60מקורות=
+ 

 בקומות הטיפוסיות
השלמת מבוקשת 

בנייה על חשבון 
מרפסות עורפיות 

ן יבהיתר עד קו בני
בשטח  מ' 5אחורי 
 ר מ" 40-של כ

40X4  =160מ"ר 
 + 

הגדלת תכסית 
 קומת הגג

- מבוקש 465.42
בהיתר =  253.90

 מ"ר211.52
 :סה"כ

מ"ר +  3562.95
מ"ר + 160

מ"ר = 211.52
 מ"ר 3994.47

 
 .בחריגהמ"ר 295.52

 לא ניתן לאשר.
 1ראה הערה מס' 

 קווי בניין 
בהתאם להיתר מס' 

0856-20 
 

קדמי לרחוב 
לילינבלום אחרי 

 מ' 4.00הפקעה של 
 

 צדדי  מערבי:
 

 צדדי מזרחי:
 

  אחורי:

 
 
 
 
 
 'מ 0.00
 
 
 מ' 3.00
 
 מ' 3.60
 
 מ'5.00

 
 
 
 
 
 מ'  0.00
 
 
 מ' 3.00
 
 מ' 3.60
 
 מ'  5.00

 
 
 
 

 :2-ב 2007 -15על פי פרוטוקול  צפיפות:
 באזור מסחרי,

מ"ר שטח עיקרי ממוצע לדירה. שטח  53
מ"ר שטח  35-מינימלי ליח"ד לא יקטן מ

 עיקרי.
  יח"ד 50= 

 יח"ד 28
 

לא ניתן לבדוק היות וקיים 
 למותר. שטח מעבר

פורסמה הקלה, ניתן לאשר,  מ'22.20 מ'21.70 גובה הבניין
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 סטייה מוצע מותר  

בהתאם להיתר מס' 
0856-20 

ראה התייחסות להקלות 
 בהמשך.

 
   בנייה על הגג: חדרי יציאה לגג מכח ג

 סטייה מוצע מותר 

מ"ר  23בניית חדר יציאה לגג עד  שטח 
 לדירה

 מ"ר 138= 6*23
שטח אפשרי לניוד מקומות 

 טיפוסיות:
 מ"ר 120

 סה"כ:
 מ"ר 258= 120+138

 מ"ר 465.42 -כ
 

. לא ניתן בחריגה מ"ר207.42-כ
  לאשר.

חדרי יציאה לגג לכל יח"ד  שימוש
פורסמה הקלה לאחוד חדרי יציאה   חדרי יציאה לגג 2 הנמצאת בקומה העליונה

 לגג. ניתן לאשר

 תכסית
 משטח הגג. 50%עלה על לא ת
 מ"ר 360= 50%*720-כ

 

בתכסית של  מ"ר 465.42 -כ
 משטח הקומה. 65%

 

פורסמה הקלה להגדלת תכסית הגג  
מתכסית קומה עליונה.  65%-ל

אומנם הגדלת התכסית מעבר למותר 
בתכנית ג' אינה נוגדת מגבלות תכנון 

 בחריגה.אך מניין השטחים  באזור,
 לא ניתן לאשר.

 מ' נטו 2.50 גובה
 

  מ' כולל מתקנים על הגג העליון 4.0

 מ' 2.90-כ
 
 מ' 4.50

 מ'. 0.40 -חריגה של כ
 

 מ'. 0.50 -חריגה של כ
 

פורסמה הקלה להגבהת גובה קומה. 
 ניתן לאשר

 מ' לחזית 2.00 נסיגות 
 
 

 מ' ליתר החזיתות 1.20

 מ' 4.80 
 

 מ'. 1.20חזית צדדית מזרחית: 
 מ'. 1.20חזית צדדית מערבית: 

 מ'. 02.00חזית אחורית: 

 
 
 
 

 
 (:1א' ותכנית ע1546רקעית, מרתפים )ע"פ תכנית בנייה תת ק

 סטייה מוצע מותר 

  קומות קיימות  מורחבות 3 א1546לפי תכנית   קומות 3 קומות 

עד לגבול הקו האדום המסומן בתשריט   שטח
כפי שפורט בתיק המידע.  1546תכנית 

א' שטח 1546בנוסף הוגדר בתכנית 
ם הפקעה קדמי שלא ניתן לחרוג לתוכו ג

 בתת הקרקע.
 :1יעוד שטחים לפי תכנית ע

שטחים נלווים למסחר ומגורים, חניה, 
מתקנים טכניים, מחסנים, שטחים 

במרתף עליון  צמודים למגורים 
ולמסחר בשטח שלא יעלה על שטח 

מסחר או מגורים שלהם צמוד המרתף. 
ניתן להסדיר שטחי מחסנים  3-במרתף 

 משטח הקומה. 5%בשטח שלא יעלה על 
 

 משטח המגרש 80%ית המרתף עד תכס

 בהתאם
 
 
 
 

ששטחם  -3מוצעים מחסנים בקומה 
 משטח הקומה. 5%-גדול מ

  
 
 
 
 
 
 

 בהתאם למותר

 
 
 
 
 

בחריגה מהוראות 
התוכנית. לא ניתן 

 לאשר.
 

 
 הנחיות מרחביות:מדיניות אדריכל העיר/ התאמה לתקנות התכנון והבניה ו
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 הערות לא כן 

 מרפסות:
מטרים רבועים לא  14עד גזוזטרה ששטחה  

תבוא בניין השטח המותר לבניה, ובלבד ששטחן 
 12הכולל של כל הגזוזטרות בבניין לא יעלה על 

 מטרים רבועים כפול מספר הדירות בבניין

 
+ 

 
 ףמ"ר, שטחן העוד30מוצעות מרפסות בשטח של 

מחושב כשטח עיקרי. ממוצע שטח המרפסות עומד על 
 מ"ר ליח"ד.8-כ

   + אוורור:

   + חיפוי מעטפת הבניין: 

   + מתקני תשתיות ומסתורים: 

 0856-20ללא שינוי מהיתר   + גובה גדרות: 

 לא הוצג פתרון ליחידות הדיור בקומת הקרקע. +  דודי אגירה: 

   + מסתורי כביסה: 

י"ד  28מעבי מזגנים על הגג העליון עבור  27מוצעים  +  מזגנים: 
מוצג מיקום מעבה המזגנים יחידת מסחר. לא  1+ 

 יח"ד. 2עבור 

חידת  1יח"ד+28פנלים סולאריים עבור  26מוצעים  +  מתקנים סולאריים:
מסחר. לא הוצגה חו"ד יועץ אינסטלציה כי המוצע 

 מספק את צרכי הבניין כולו.

 0856-20ללא שינוי מהיתר   + פיתוח מגרש:

 מסחר: 
 אוורור שטחי מסחר: 

 
+ 

  
 וף בכל הקומותמוצג פיר מנד

 0856-20ללא שינוי מהיתר   + מפלס הכניסה הקובעת: 

 
ניתנו זכויות בניה מתוקף  12/2020מתאריך  20-0856בתיק המידע לבקשה נמסר כי "מאחר ועפ"י היתר מס'  .1

, לא ניתן לנצל זכויות בניה מעבר לניתן בהיתר הבניה". בפגישת תאום 38התוכניות התקפות ומתוקף תמ"א 
ניתן להוסיף יח"ד בהתאם למותר והניוד שטח המשתחרר משטח וקדם שנערכה לעורך הבקשה נמסר כי "מ

וכן בשל הגדלת מספר יחידות הדיור בקומה העליונה ניתן עפ"י תכנית ג להוסיף שטח לחדרי יציאה לגג הממ"דים" 
 ניתן לאשר.מ"ר מהשטח המ"ר 295.52-של כ בחריגהסך השטחים המבוקשים לשתי יח"ד נוספות. 

 בהיעדר בניין קיים טעון חיזוק. לא 38במקרה דנן, משנהרס המבנה דנן, לא ניתן עוד להעניק זכויות מכוח תמ"א     .2
 זכויות בניה כדי לאפשר חיזוק זה". תוספת יהיה לקבל כעת חוות דעת מהנדס כי יש צורך בחיזוק הבניין או ב       

הינן מרפסות גג המקורות במלואן ועל כן יש  1לבקשה הינו שגוי שכן, המרפסות בקומה  חישוב השטחים שהוגש .3
לחשב שטח המרפסות כולו כשטח עיקרי. הדבר לא בוצע כך בחישוב השטחים.

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 
 מ' המותר 4מ' במקום  4.5הגבהת בניה על הגג לגובה של  .1
 משטח הגג באמצעות זכויות לא מנוצלות 65%יה על הגג עד יהגדלת תכסית הבנ .2
יח"ד  2חדרי יציאה לגג והצמדתם  ל 2חדרי יציאה לגג המותרים לפי תכנית ג' ל 4איחוד  .3

 בקומה הרביעית.
 תניוד זכויות בין הקומו .4
מ' באמצעות זכויות  5השלמת בנייה על חשבון מרפסות עורפיות בהיתר עד קו בנין אחורי  .5

 לא מנוצלות בקומות.
 

 ולא התקבלו התנגדויות. 02/03/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התייחסות להקלות:
 וניות העתידיות באזור.בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור בעבר ובהתאם למגמות התכנ ניתן לאשר 1הקלה מס'  .1
 לא ניתנת לאישור שכן לא נותרו שטחים במניין השטחים אותם ניתן לנצל להגדלת תכסית הקומה. 2.  הקלה מס' 2
ניתנת לאישור בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור בעבר ובהתאם למגמות התכנוניות העתידיות  3. הקלה מס' 3

 באזור.
 הקלות דומות שאושרו באזור. ניתנת לאישור לאור 4. הקלה מס' 4
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ניתנו זכויות בניה מתוקף  12/2020מתאריך  20-0856מאחר ועפ"י היתר מס' לא ניתן לאשר שכן  5. הקלה מס' 5
, לא ניתן לנצל זכויות בניה מעבר לניתן בהיתר הבניה38התוכניות התקפות ומתוקף תמ"א 

 25/07/2022סטפני וויגינטון  - חו"ד מכון רישוי
 ידי סטפני וויגינטוןלהלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון ב

 :23.6.22-ב 2500חוות דעת מעודכנת על פי תכנית מתוקנת שהוטענה במגירה 
 

 תנועה וחניה
 14.12.21 -חוות דעת לנספח תנועה ותכנית אדריכלית שנטענו ב 

 הבקשה היא : שינויים להיתר במבנה החדש.
 87 -מ"ר( ו 120יחידות דיור בשטח מעל  12 -"ר ו מ 120יח"ד בשטח עד  14יחידות דיור )  26לאחר השינויים מתכננים  

 מ"ר שטח מסחרי בהתאם לחישוב שטחים ושימושים המפורטים בטבלת מאזן חניה.
 

 דרישת התקן:
 מקומות חניה לרכב פרטי 31.74

 מקומות חניה לרכב נכים 2
 מקומות חניה לאופנועים 6

 מקומות חניה לאופניים 27
 המפורטים בטבלת מאזן חניה בנספח תנועה.בהתאם לחישוב שטחים ושימושים  

 
 מתוכנן:

 מעליות רכב 2מקומות חניה לרכב פרטי במרתפי חניה, כאשר כניסה / יציאה כלי רכב מהמרתף מתוכננת ע"י  32
 מקומות חניה לרכב נכים במרתף 2
 מקומות חניה לאופנועים במרתף 6

 מקומות חניה לאופניים במחסנים דירתיים 27
 ועה, מתכנן ללציוק הנדסההוגש נספח תנ

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אצירת אשפה
 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: חדר אשפה עם מכלים מכולת דחס ועגלות אשפה

 נכתבו הנחיות מפורטות בחוות הדעת.
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 גנים ונוף

ד עורך הבקשה במערכת הרישוי, שניהם בסביבת המגרש קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקלי
 מיועדים לשימור.
 (.4לפחות )" 10עצים בגודל  6יש לנטוע במגרש 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אדריכלות מכון הרישוי
 מאושר מבחינת נושאים אדריכליים הנבדקים ע"י מכון הרישוי, שאר הנושאים יבדקו ע"י מהנדס הרישוי .

 דעת.נכתבו הנחיות מפורטות בחוות ה
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 סיכום מכון הרישוי

 המלצה: לאשר את הבקשה
 בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש (

 
 טבלת עצים

 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 488 שימור 4.0 18.0 9.0 ברכיכטון אדרי 1
 311 שימור 2.0 10.0 4.0 ן מצוירימו 2

 07/06/2022אוסקר סילביו קריקון חו"ד מחלקת פיקוח ע"י 
 בוקש בבניה: בוצעו הריסות.תוכנית תואמת את המצב בשטח המ

 חו"ד נוספות:
 11/01/2022אילנית הדסי  -תאום הנדסי 
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 הוצג הצהרת מהנדס -אין עוגנים 
 לא מגיעים למים -דוח קרקע 

 תוכנית תנועתית חתומה ומאושרת ע"י אגף התנועה ומח' דרכים
 

 06/10/2021מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית. 6923בגוש  4חלקה 

 המבקש סימן את ההפקעה ע"ג התוכנית.
 תעודת גמר :

 להסדיר את המגרש ולרשום את מקרקעי העיריה העתידיים ברשם המקרקעין. -
 בנוי על שטח ההפקעה.הריסת כל ה -

 לאור האמור לעיל אין מניעה לאשר את הבקשה להיתר בלבד.

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 לא ניתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:
 בחריגה. מ"ר 295.52-ל כמוצע שטח ש .1

 משטח הקומה. 5%-ששטחם גדול מ -3מוצעים מחסנים בקומה  .2

 ליחידות הדיור בקומת הקרקע. מיקום דוד האגירהלא הוצג  .3

 2יחידת מסחר. לא מוצג מיקום מעבה המזגנים עבור  1י"ד +  28מעבי מזגנים על הגג העליון עבור  27מוצעים  .4
 יח"ד.

דת מסחר. לא הוצגה חו"ד יועץ אינסטלציה כי המוצע מספק את יחי 1יח"ד+28ם סולאריים עבור פנלי 26מוצעים  .5
   צרכי הבניין כולו.

 מעבר למותר.אינו ניתן לחישוב שכן מוצעים שטחים מספר דירות שניתן לתכנן בבניין  .6
 

ועדה וההנחיות המרחביות תיקון הבקשה לצורך התאמתה לתקנות התכנון והבנייה, התכניות התקפות, מדיניות ה
 כנית הבקשה.ותגרום לשינויים מהותיים בת

 
 נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש        מהנדס הוועדה חוות דעתטיוטת 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:לא נ

 בחריגה. מ"ר 295.52-מוצע שטח של כ .7

 משטח הקומה. 5%-ששטחם גדול מ -3מוצעים מחסנים בקומה  .8

 לא הוצג מיקום דוד האגירה ליחידות הדיור בקומת הקרקע. .9

 2קום מעבה המזגנים עבור יחידת מסחר. לא מוצג מי 1י"ד +  28מעבי מזגנים על הגג העליון עבור  27מוצעים  .10
 יח"ד.

יחידת מסחר. לא הוצגה חו"ד יועץ אינסטלציה כי המוצע מספק את  1יח"ד+28פנלים סולאריים עבור  26מוצעים  .11
   צרכי הבניין כולו.

 מספר דירות שניתן לתכנן בבניין אינו ניתן לחישוב שכן מוצעים שטחים מעבר למותר. .12
 

תקנות התכנון והבנייה, התכניות התקפות, מדיניות הועדה וההנחיות המרחביות תיקון הבקשה לצורך התאמתה ל
 תגרום לשינויים מהותיים בתוכנית הבקשה.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הוועדה נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש       

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה דיון נוסף 

  04/09/2019 תאריך הגשה 19-1105 מספר בקשה

  ספות בניה שונות )כולל קומת קרקע(תו תוספות בניה תוספות ושינויים מסלול

 

 אביב-לב תל שכונה 15 רחוב בר אילן 118 אחד העם כתובת

 0011-118 תיק בניין 7/7439 גוש/חלקה

 511 שטח המגרש 2331ב, 2650, 2720, ע, 4ב/34תמ"א מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 5239288ת גן , רמ85רחוב הגלגל  יעקב פרשלטין מבקש

 5239288, רמת גן 85רחוב הגלגל  יעקב פרשלטין בעל זכות בנכס

 65201יפו  -, תל אביב 42רחוב מונטיפיורי  גל עדי עורך ראשי

 5126107, בני ברק 16רחוב בר כוכבא  בן דוד אילן מתכנן שלד

 (יאנה פיצ'וז'קיןמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 קומות וקומת גג חלקית, כמפורט: 3שימור בן חיזוק, תוספות ושינויים במבנה ל
 קומות מרתף הכוללות: 3חפירת  -

מזרחית בקומת הקרקע עם יציאה לגינה, דירה אחת עם  -שטח נלווה לדירה הצפון-קומת מרתף עליונה
 מקומות חנייה. 2-מחסנים, מקלט, מעלית רכב ו 3יציאה לגינה, 
 מקומות חנייה. 8ים, חלל כלוא, חדר מדרגות/מבואה, מאגר מ-  - 2קומות מרתף 
 מקומות חנייה. 8חדר מדרגות/מבואה, חדר בקשה למתקן חנייה, חדר משאבות, חלל כלוא,  - - 3קומת מרתף 

בקומת הקרקע: שינויים פנימיים וחיזוק הבניין הקיים, הריסת קירות חלקית בחלק הצדדי של הבניין  -
 דירות בקומה. 3 -אחר החלוקה המבוקשתוהשלמת הבנייה בתוך קווי הבניין המותרים. ל

שינויים פנימיים, הריסת קירות חלקית בחלק הצדדי של הבניין והשלמת הבנייה  -בקומות שנייה ושלישית  -
 דירות בכל קומה. 3 –בתוך קווי הבניין המותרים. לאחר החלוקה המבוקשת 

ור הקומות הטיפוסיות )כולל גרם הריסת מרבית הקירות בקומת הגג החלקית ובניית קומה חדשה בקונט -
 דירות בקומה. 2מדרגות חדש( עבור 

 דירות.  2הקמת קומה חמישית חדשה בקונטור הקומות הטיפוסיות עבור  -

 בניית קומת גג בנסיגה עבור דירת גג אחת עם מרפסת גג. -

 מערכת סולארית ומערכת מיזוג אוויר. –על הגג העליון  -

ת, סידור נישות אשפה, גז, ארון רשת, מעלית רכב, גינה פרטית המוצמדת פיתוח חצרו –בשטח המגרש  -
 מזרחית בקומת הקרקע.-לדירה צפון

 
 דירות. 15קומות וקומת גג חלקית, סה"כ  5לאחר התוספות המבוקשות מתקבל בניין בן 

 
 מצב קיים:

 קומות וקומת גג חלקית.  3בניין קיים למגורים, המוגדר כמבנה לשימור, בן 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

  יח"ד. 6יח"ד , סה"כ  2קומות, בכל קומה  3הקמת בניין בן  21/11/1933 2093

  הוספת דירה בקומת הגג. 13/05/1962 89

  תוספת קירוי מעל מרפסת בדירת גג. –שינויים בזמן בנייה  16/10/1962 750

הקמת מעלית פנימית בתוך פיר חדר מדרגות קיים, כולל חדר מכונות תת  01/12/1998 4-981124
 קרקעי. 
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 בעלויות:
 . לאחר פרסומים לא התקבלו התנגדויות.הנכס בבעלות פרטית והבקשה חתומה ע"י בעל הנכס הרשום

 
 (לב העיראזור  ב' 2650התאמה לתב"ע )תכנית 

 סטייה מוצע מותר  

זכויות בנייה 
התאם ב

לתכנית 
המקורית 

2331 
 

בנייה נפחית במסגרת קווי הבניין 
 המותרים+ קיים:

מ"ר )בתוך קווי  X5  =1117.5מ"ר 223.5
 הבניין(

+ 
 40.25X3  =120.75  מ"ר )קיים מחוץ

 לקווי הבניין(. 
 

 מ"ר 1238.25סה"כ: 
 +ממ"דים מינימליים

 
 
 
 
 
 
 
 

  מ"ר  1213.74
 + ממ"דים מינימליים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קווי בניין
 

מ' או לפי  4 –בחזית לרחוב אחד העם
 קונטור הבניין הקיים המיועד לשימור.

 
מ' או לפי  4 –בחזית לרחוב בר אילן

 קונטור הבניין הקיים המיועד לשימור.
 

 מ'  3.6 -לצדדים
 
 

בהתאם בקונטור הבניין 
 הקיים. 

 
בהתאם בקונטור הבניין 

 הקיים. 
 

 -מ'  2.78 –צדדי צפוני 
לקונטור הבניין  בהתאם

בחלק  3.24 -הקיים. וב
פורסם  –האמצעי של הבניין 

מקו  10%לחריגה עד הקלה כ
, שניתן הבניין הצדדי המותר

לאשרה  בתנאי עמידה 
 בשטחים המותרים לבנייה.

מ'  3.00-3.6 –צדדי מזרחי 
בהתאם לקונטור הבניין 

החריגה פורסמה  הקיים.
מקו  10%במסגרת הקלה של 

, שניתן לאשרה  הבניין הצדדי
בתנאי עמידה בשטחים 

 המותרים לבנייה.

 
 
 
 
 
 

 60%תותר הגדלת תכסית המבנה עד  תכסית 
 מ"ר. 306.6משטח המגרש = 

תואמת את התכסית 
 המותרת. 

 

מ"ר ממוצע של הדירות בבניין  או  75 צפיפות
 מ"ר לדירות החדשות. 85 -לחלופין 

 
 יח"ד.  16לפי כך ניתן להסדיר 

 
 
 

 רות.די 15

 

לא כולל בנייה על הגג עפ"י  -קומות 5 מס' קומות
 תכנית שימור. 

קומות )לא כולל בנייה על  5
 הגג עפ"י תכנית שימור(. 

 

 מרפסות קדמיות מרפסות
תותר הקמת מרפסות חדשות מעבר לקו 

הבניין ובהתאמה למרפסות הקיימות 
 בתאום עם מחלקת השימור.

 
שטח המרפסות החדשות הפתוחות 

תקנו מעל המרפסות הקיימות יותר שיו
בנוסף לשטחי הבנייה המותרים כשטח 

 מרפסות
 

המרפסות החדשות יותאמו למתכונת 
 המרפסות הקיימות במבנה.

 
מוצעות מרפסות בקומות 

החדשות בחזית לרחוב 
 בקונטור המרפסות הקיימות. 

 
בהתאם למותר ולפי אישור 

 מחלקת השימור.
 
 
 

בהתאם למותר ולפי אישור 
 לקת השימור.מח
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 סטייה מוצע מותר  

בנייה על 
 הגג

 הוראות בינוי
תותר המרת הבנייה המותרת על הגג 

 לדירות גג.
 

 זכויות בנייה
שטח הקומה העליונה למעט נסיגה של 

 מ' ממעקה הגג הקדמי. 2.50
 

  גובה הבנייה על הגג
מ' בין רצפה לתקרה, אלא אם  2.70עד 

שוכנעה הוועדה כי הגבהת הדירה אינה 
ימור. בכל מקרה לא פוגע במטרות הש

 יעלה גובה קומה טיפוסית במבנה.
 

  שימוש בבנייה על הגג
במבנה, למרות הקיים לפי השימוש 

האמור לעיל יותר בכל מבנה שימוש 
 למגורים בשטח זה.

 
 15מוצעת דירות גג )מתוך 

הדירות המוצעות לבניין 
 כולו(.

 
 בהתאם להוראות התכנית.

 
 
 

החריגה  –מ'  3.45 –מ'  2.73
ורסמה כהקלה במסגרת פ

מ',  4גובה ברוטו המותר של 
 שניתן לאשר. 

 
 

 מגורים.

 
 
 
 
 
 
 
 

 הוראות בינוי דירות גן
יותרו דירות גן בקומת הקרקע של 
המבנה, בחלקים הפונים לחזיתות 

האחוריות, לרבות חזיתות הצד 
 האחוריות.

 
לא יותרו שינויים בחזיתות למעט 

רות הגדלת חלון קיים ופתיחת דלת לחצ
 הפרטיות.

 
 תותר הצמדה של החצר האחורית
לדירות גן. גדרות פנימיים יתוכננו 

 בהתאם לאישור מח' השימור.

 
גן בחזית מוצעת דירת 

 15האחורית של הבניין )מתוך 
הדירות המוצעות לבניין 

 כולו(.
 

בתיאום מול  –הומלץ לאישור 
 מחלקת השימור.

 
 

בתיאום מול  –הומלץ לאישור 
 ר.מחלקת השימו

 

בנייה מתחת 
למפלס 
 הכניסה

 זכויות בנייה
תותר בניה מתחת למפלס הכניסה 

הקיימת למבנה, בהיקף המבנה 
 מ"ר 248לשימור= 

*שטחים אלו יהיו בנוסף לשטחים 
 העיקריים המותרים בתכניות.

+ 
קומות  3הקמת מרתף חניה בגובה של 

)גובה קומות וקווי הבניין יהיו בהתאם 
 .(1לתכנית ע'

 
 יםשימוש

 קומת מרתף עליונה
השימוש בשטחים לעיל יהיה בהתאם 

 בקומה מעליהם. הקייםלשימוש 
 השימוש הקיים מגורים.

 
 קומות מרתף תחתונות

בנוסף לקומת המרתף העליונה תותר 
קומות בכפוף  3בניית מרתפי חנייה עד 

 לאישור מחלקת השימור.
 

 הוראות בינוי
תותר התקנת חצר אנגלית ואמצעי 

וורור לחללים שמתחת תאורה וא
למפלס הכניסה, בחצר האחורית של 

המבנה מעבר לקונטור בהתאם להנחיית 

 
מוצעת קומת מרתף אחת 

מ"ר  385 -בתכסית של כ
בחריגה מקונטור הבניין 
לשימור. פורסמה הקלה 

לבניית מרתף מעבר לקונטור 
 הבניין עד לקן הכלונסאות. 

+ 
קומות נוספות מחוץ  2

 ור המבנה לשימור.לקונט
 
 
 

 –בקומת מרתף העליונה 
מבואה, דירת אחת, שטח 

נלווה לדירה בקומת הקרקע , 
 מחסנים, חניה, מקלט. 3
 

   -בקומות המרתף התחתונות
מבואה, מאגרי מים, חנייה, 

 שטחים כלואים. 
 
 

מבוקשות חצרות אנגליות 
במרווחים צדדיים של 

המגרש, שהומלצו לאישור 
 ר.ע"י מחלקת השימו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שימושים בניגוד לנקבע 
בהוראות התכנית )ראה 

 (.1הערה מס' 
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 סטייה מוצע מותר  

 מח' השימור.

מרכיבים 
 דקורטיביים

תותר התקנת מרכיבים דקורטיביים 
במתכונת המבנה לשימור באישור 

 מחלקת השימור.

בקומה החמישית החדשה 
מוצע קרניז דקורטיבי בהיקף 

 -שתי החזיתות לרחוב 
 באישור מחלקת שימור.

 

וראות ה
 בינוי

לא תותר הריסת התקרות וחדרי 
המדרגות הקיימים במבנה, למעט 

 תקרת קומת המרתף.
 

לא יותרו שינויים בחזיתות הקדמיות 
של המבנה ובחלקים הקדמיים של 

 חזיתות הצד.
 

בחזיתות אחרות פתחים חדשים 
 ימוקמו מתחת לפתחים קיימים.

בהתאם למותר ולפי אישור 
 מחלקת השימור.

 
 

למותר ולפי אישור  בהתאם
 מחלקת השימור.

 
 

בהתאם למותר ולפי אישור 
 מחלקת השימור.

 

 
 :לבקשההערות 

קומות ניין לשימור. הנ"ל פורסם במסגרת הקלה. עם זאת הבקשה כוללת קומת מרתף עליונה מחוץ לקונטור הב .1
מ"ר מאגרי מים וחדר  50-חללים כלואים בשטח של כ מ"ר, 65-ל כמבואה בשטח ש מוצעות עם המרתף התחתונות

כמו כן שלא מצדיקים את הרחבת המרתף מחוץ לקונטור הבניין הקיים. משאבות, חדר בקרה למתקן חנייה ,
קומות מרתף התחתונות יותרו לצורכי חנייה בלבד ומפרט הבקשה כולל  –ב'  2650בהתאם להוראות תכנית 

 מים וחדר משאבות בניגוד להוראות התכנית.שימושים של מאגרי 
 2650אציין כי מתקן החנייה המוצע לא הומלץ ע"י מכון הרישוי והומלץ על אישור פטור מהסדר חנייה מכוח תכנית 

ב'.  לפי כך נדרש שינוי בתכנון, אש יכלול ביטול מרתפי חנייה תחתונים והסדרת מאגרי מים וחדר משאבות בקומת 
 המרתף העליונה. 

משטח המגרש, אשר מאפשר שטח חלחול של          77% -בהתאם לחישוב במפרט ההגשה תכסית המרתף מהווה כ .2
 .23% -כ

 הבקשה לא הומלצה ע"י תחנת תנועה וחנייה ותחנת גנים ונוף במכון הרישוי. .3

 מ' באישור מחלקת השימור. 1.4 -בגובה עד כשחזור גדר מקורית  הבקשה כוללת .4
 

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 מ' המותר 3.60מ' במקום  3.24מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .1
 ב' בתיאום עם מחלקת השימור. 2650 בנייה לפי קונטור בניין קיים ע"פ תכנית .2
 בנספח ד' בתכנית השימור. 7בניית אלמנט דקורטיבי על הגג לפי סעיף  .3
 פטור ממרפסות שירות ומסתורי כביסה. .4
 מזרחי של המבנה.-הנמכת חצר והרחבתה בחלק הצפון .5
הברוטו מ' בחלק מהקומה, במסגרת הגובה  3.50מ' ל 2.70-הגבהת תקרת קומת הגג מ .6

 מ'(. 4המותר )
 בתקנות סטייה ניכרת. 151תוספת קומות ושטח במרתף עבור התקנת חניה בלבד לפי סעיף  .7
 הרחבת מרתף עבור מקלט וחניות מעבר לקונטור הבניין, עד לקו כלונסאות. .8
מ' תוך שמירה על סך השטחים המותרים בתיאום עם  2.5נסיגה בקומת הגג של פחות מ  .9

 השימור.מחלקת 
 ניוד שטחים בין הקומות. .10
 כלי רכב, בחריגה מקו בניין צדדי 16בניית מעלית לחניון תת קרקעי )חניה אוטומטית( עבור  .11
 

 ולא התקבלו התנגדויות. 20/08/2019תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התייחסות להקלות:
 בתנאי עמידה בשטחים המותרים לבנייה  1ניתן לאשר הקלה מס'  -
מידה ולא קיימת חריגה מהשטחים ' בב2650אינן הקלות, אלא בנייה המותרת מכוח תכנית  – 2,3,5,7,9סעיפים מס'  -

  .2331המותרים בתכנית 
 אינו הקלה שכן תכנית השימור אינה מחייבת תכנון זה. 4סעיף  -
 בהתאם לאישור מח' השימור. 6היה ניתן לאשר הקלה מס'  -
רלוונטיות, מאחר ופתרון חנייה מוצע אינו אושר ע"י תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי  אינן –11-ו 8הקלה מס'  -

 והומלץ על אישור פטור מחנייה. עקב כך נדרש שינוי בתכנון.
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אינה רלוונטית מאחר ולא נעשה בה שימוש בתכנון המוצע. – 10הקלה מס'  -
 

 20/01/2020שרון צ'רניאק  חו"ד מכון רישוי
 בנושא תנועה וחניה בלבד*** 20.1.2020 -***עדכון חוות דעת ע"י שרון צ'רניאק 

 
 תנועה וחניה

יחידות הקיימות בבניין  8-מ"ר( ל 120יח"ד מעל  3מ"ר+  120יח"ד בשטח עד  4יחידות דיור) 7הבקשה כוללת: תוספת 
 לשימור.

 דרישת התקן:
 פרטי מקומות חניה לרכב 8
 מקום חניה לרכב נכים 1
 מקום חניה לאופנועים 1
 מקומות חניה לאופניים 8

 מתוכנן:
מקומות עבור  4מקומות חניה עבור יחידות דיור החדשות +  8 -מקומות חניה לרכב פרטי במתקן חניה אוטומטי 12

 דירות הקיימות.
 מקום חניה לרכב נכים 0
 מקום חניה לאופנועים 0
 .-3פניים בחדר אופניים שבמרתף מקומות חניה לאו 8

 חסר:
 מקום חניה לרכב נכים 1
 מקום חניה לאופנועים 1

 חוות דעת:
. במגרש, בו בנוי בניין לשימור, אין אפשרות להסדר חניה לנכה, לכן אבי ורשבסקי, מורשה נגישות של עירית תל אביב 1

 (.1500המליץ על פטור באישור הוועדה )ראה מסמך במוצג 
רך גישה שבין החניון לבין מפלס המדרכה שברחוב אינו עומד בהנחיות משרד התחבורה )פרק ד': תכנון . רוחב ד2

 (47חניונים, עמ' 
 . בנוסף, התמרון המוצג לתא קליטת הרכבים נראה כתמרון שאינו תפעולי )לא הוצגו רדיוסי סיבוב(3

 התכנית כרוך בשינוי מהותי של הבקשההמלצתנו: לדחות את הבקשה מאחר ופתרון החניה אינו מאושר ושינוי 
 

 כיבוי אש
 יש להציג נספח בטיחות אש אחרי ועדה

 המלצה: לאשר את הבקשה כפוף לתיקונים
 

 אצירת אשפה
 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: מסתור אשפה

 נכתבו הנחיות מפורטות בתחנה.
 המלצה: לאשר את הבקשה כפוף לתיקונים

 
 גנים ונוף

פיקוס מבוקש  1לשימור, כמו כן סומנו העצים בתכנית הראשית כנדרש. עץ  2-עצים לכריתה ו 2ובו הוטען סקר עצים 
מ' מדופן הגזע ולשנות את ייעודו בתכנית ובטבלת העצים  3לכריתה אך ניתן לשמרו. יש להתרחק עם קומות המרתף 

 עצים נוספים לשימור במגרש השכן. 2-מאושר לכריתה ו 2לשימור. עץ 
 דחות את הבקשההמלצה: ל

 
 מקלוט

 יש לאשר את הפתרון בהליך של פטור בפיקוד העורף לאחר ועדה
 המלצה: לאשר את הבקשה כפוף לתיקונים

 
 אדריכלות מכון הרישוי

 נכתבו הנחיות מפורטות בתחנה.
 המלצה: לאשר את הבקשה כפוף לתיקונים

 
 טיפול בפטורים -נגישות 

 ים המיועד לשימור, חוות דעת לוועדה בהמלצה לפטור בסמכות ועדה.בניין מגורים קי -בקשה לפטור מנגישות 
 ראה סיכום להלן. -התקבלה תשובה מיועץ הנגישות העירוני, מתויקת במסמכי התחנה 

 כעת יש לקבל אישור הועדה המקומית לפטור.
היא כי ניתן לאשר  20/11/2019לאחר בחינת החומר כולו, תשובת אדריכל אבי ורשבסקי, יועץ הנגישות העירוני, מיום 

 פטור מחניית נכה, אך לא ניתן לאשר פטור לנושא ההגעה ממפלס המדרכה אל מפלס הכניסה למעלית.
 המלצה: לאשר את הבקשה כפוף לתיקונים
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 סיכום מכון הרישוי

 המלצה: לדחות את הבקשה
 

 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 9,792 כריתה 3.0 57.0 3.0 שדרותפיקוס ה 1
 3,615 כריתה 4.0 30.0 18.0 ברוש מצוי )צריפי + אופקי( 2
 872 שימור 6.0 17.0 6.0 פלפלון דמוי אלה 3
 1,885 שימור 6.0 5.0 9.0 פיקוס גדול עלים 4
 

 01/09/2020דוד נימני  חו"ד מחלקת פיקוח:
 תוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש טרם נהרס, טרם בנוי

 
 07/04/2019אורית רוזנטל  -שימור מבנים ל חו"ד נוספות:

 
04/04/2019 

 כ"ח אדר ב תשע"ט
 118אחד העם 

 מבנה לשימור - 15בר אילן 
 המבנה תוכנן ע"י האדריכלים  בסגנון בין לאומי

 ושימש במקור למשרדים 1933שנת נבנה ב
 תיק ירוק -הנחיות מח' השימור להיתר 

 
במסגרת היתר זה ימוצו זכויות הבניה בבניית שתי קומות בקונטור המבנה הקיים וקומה בנסיגה משתי החזיתות 

מקור, הקדמיות כולל שלוש קומות מרתף על פי המצוין בתוכנית, על פי המקור בתנאי שימור/שיפוץ המבנה על פי ה
מסמכי התיעוד ועל פי הנחיות השימור ושמ"מ. במסגרת היתר זה נעשה שימוש בתוספת החמישית עפ"י המצוין 

 בתוכנית לצורך שחזור מעקה המדרגות המקורי ובתנאי:
 
במידה ומבדיקת מח' הרישוי יעלה כי המבוקש אינו בהתאם לשטחים שניתן להוסיף למבנה ו/או אינו על פי תוכניות  -

 ת, יש לחזור ולתאם את הבקשה עם מח' השימור.תקפו
 יש לוודא מילוי כל התנאים מהחלטת הועדה ובמידת הצורך לחזור לתיאום סופי עם מח'  השימור.  
 
 במידה ובמהלך ביצוע העבודות יתגלו פרטים שלא היו ידועים קודם לכן, יש לידע את מח' השימור ולהטמיע את  -
 יק התיעוד ובגוף הבקשה וכן לתאם ולאשר את המשך העבודות לפני הביצוע בשטח.הנתונים החדשים/נוספים בת  

תיק התיעוד למבנה אושר. בכל מקרה , במידה וידרשו, יוצגו פרטים לביצוע, לתיאום ואישור עם מח' השימור, לפני 
 הביצוע בשטח.

   
 חראי לזמן לשטח את שמ"מ ומח' השימור האדריכל המתכנן יעשה פיקוח צמוד על כל עבודות השימור והבניה ויהיה א -
 בכל שלב ושלב של העבודות.  

 באחריות האדריכל לתאם ולאשר כל שינוי במידה ונדרש וכל פרט לפני הביצוע, על פי דוגמאות בשטח.
 
 בעת ביצוע כל העבודות יש להגן על כל הפרטים המקוריים הקיימים במבנה על פי הנחיות אדר' השימור ובאחריותו. -
 
 פירוק כל בניה מאולתרת שאינה על פי המקור ו/או אינה בהיתר וכן  חלונות, דלתות, תריסים, גגונים, מדרגות,   -
 מתקנים, מזגנים, צנרת, כבלים, חיווטים, ונטות, סורגים, דודים או אחר שאינם מקוריים למבנה והסדרתם על פי   
 צנע בתיאום ואישור עם מח' השימור. ההנחיות לטיפול במבנים לשימור, באופן מוסווה ומו  
 
 בתחילת העבודה יסומנו פריטים מקוריים במבנה על פי התיעוד בליווי אדריכל תיק התיעוד.    -

 יש  לאחסנם במקום שנקבע ונועד לכך מתואם עם מח' שימור. -במידה ויפורקו
 ם כדוגמתם.הפרטים המקוריים מיועדים לשימוש חוזר, ובמידת הצורך לשחזור פרטים חדשי

 פרטים חדשים יאושרו ביחס לפרטים המקוריים ולפני הרכבתם יש לאשרם עם צוות השימור.  
   
 חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה גם על ידי יציקות נקודתיות בקירות המבנה. הטיפול בקירות המבנה יעשה במישור  -
 גרע מהנחיות השימור למבנה לכל ענין וענין, לרבות הפנימי של הקיר ללא פגיעה כלפי חוץ, כל הנ"ל לא ישנה ולא י  
 חומרי הגמר, יהיה  על פי המקור, מסמכי התיעוד והנחיות השימור. לפני תחילת העבודות תוגש חוות דעת מהנדס   
 לעניין עבודות חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה. חוות הדעת תהיה חלק בלתי נפרד מההיתר.   
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 אום/אישור, יעשה התיאום והאישור עם מח' השימור.בכל סעיף בו נדרש תי -
 הנחיות השימור להיתר הינן חלק בלתי נפרד ממנו. -
 אין להוציא את ההיתר ללא הנחיות השימור. יש לשמור באתר עותק של ההיתר וההגשה עם הנחיות השימור. -
 רצ"ב. -ראה גם הנחיות שמ"מ לשיפוץ המבנה  -
 ביצוע כל הנחיות השימור ושמ"מ למבנה כולו. -דת גמר איכלוס ולתעו/4תנאי לטופס  -
 כל פעולה ו/או שינוי במבנה חייבים בתיאום ואישור עם מח' השימור. -
 

 כל המצוין בתנאים המצורפים הינם הנחיות השימור ותנאי להיתר והינן חלק בלתי נפרד ממנו.
 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 05/02/2020מתאריך  2-20-0003מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות וקומת גג חלקית, שכן: 3לא לאשר את הבקשה לחיזוק ותוספת ושינויים במבנה לשימור בן 

 ב' בקומות המרתף התחתונות.  2650כוללת שימושים בניגוד להוראות תכנית  -

תנועה וחנייה במכון הרישוי והומלץ על אישור פטור מחנייה  פתרון למתקן החנייה המוצע לא אושר ע"י תחנת -
ב'. כתוצאה מכך נדרש שינוי בתכנון לרבות ביטול קומות מרתף התחתונות והסדרת שימושים  2650מכוח התכנית 

 טכניים בקומת המרתף העליונה. 

  הבקשה לא אושרה בתחנת תנועה וחנייה ותחנת גנים ונוף במכון הרישוי.  -
  

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 מהות הדיון הנוסף:
לשוויון לאנשים עם מוגבלויות מהנגשת  ולאחר קבלת פטור מהנציבות 18/10/2021 -בהמשך להחלטת ועדת ערר מ

 , הבקשה מובאת לדיון נוסף בוועדה. מעלית והסדרת חניית נכה בשל הגבלות הבניין לשימור
 

 נימוקי הדיון הנוסף:
ב. 2650נדחתה הבקשה להיתר לחיזוק תוספות ושינויים במבנה אשר הינו מבנה לשימור לפי תכנית  5.2.2020ביום 

לפיה הוחלט לאשר את הבקשה  18/10/2021 -ערר שהוגש בגין דחיית הבקשה התקבל חלקית בהחלטת ועדת הערר מ
הנדונה בכפוף לתיקונה, בין היתר, בנושא הנגישות ובנושא שימור עץ בכפוף לאישורים נדרשים של מתקן החניה ע"י 

בין היתר, כי ניתן לאשר את קומות המרתף המבוקשות מכון הרישוי.  וכפועל יוצא מכך קבעה,  -גורמים מקצועיים 
לטובת חניה. עוד בהחלטתה קבעה ועדת הערר כי המעלית תונגש לקומת הכניסה וקבעה כי תתקיים ישיבה בין נציגי 

 מחלקת השימור למבקש הבקשה על מנת לגבש פתרון מוסכם בנושא זה.
 

ן מוסכם בסוגיית ההנגשה לא הושג וזאת נוכח עמדת בהמשך להחלטה בערר אכן התקיימה ישיבה כאמור אך פתרו
 מחלקת השימור לפיה הנגשת המעלית תביא לפגיעה בערכי השימור של המבנה.

 
הודעת עדכון מטעם הועדה המקומית,  במסגרתה הובהר כי  26.12.2021בנסיבות אלה, הוגשה לוועדת הערר ביום 

ידי הועדה המקומית עובר לדיון בבקשה, וזאת מאחר והבקשה נושא הפטור מהנגשת המעלית כלל לא נבחן לגופו על 
הובאה בהמלצה שלילית מנימוקים מהותיים אחרים. משכך, בהיעדר פיתרון מוסכם כאמור, ועדת הערר עודכנה כי  

 )ה( לחוק.2ו158עורך הבקשה הונחה לפעול לקבלת פטור מהנגשת המעלית בהתאם להליך הקבוע בהוראת סעיף 
 

 -אישרה ועדת הערר לפנות לנציבות לצורך מתן הפטור מהנגשת המעלית. וב 15.2.2022תה מיום במסגרת החלט
 התקבלה החלטה מהנציבות לאישור פטור.  29/05/2022

 
כוללת חישוב חדרים מחוזקים כשטחי שירות בהתאם  4.9.2019כי הבקשה אשר הוגשה עוד ביום בנוסף יצויין 

 1044/19אשר ניתנה ע"י ועדת ערר בירושלים בערר  16.6.2020בהחלטה מיום  להנחיה אשר היתה קיימת באותה עת.
)ג( לחוק התכנון והבניה המאפשרת 151עליזה בן מחה נ' הוועדה המקומית לתו"ב ירושלים, נקבע כי הוראות סעיף 

 ה. יחד עם זאת, תוספת שטחי שירות עבור בניית מרחב מוגן, אינה חלה על חדר מחוזק ועל כן ההנחיה בנושא זה תוקנ
מאחר ומדובר על בקשה אשר הוגשה והובאה לדיון עוד לפני ההחלטה כאמור, מאחר וועדת ערר החליטה לאשר את 

הבקשה וכי מדובר על בניין לשימור, לאחר ישיבה שהתקיימה עם יועצת המשפטית סוכם ניתן יהיה במקרה זה 
דיקה המרחבית.להתייחס לחדרים אלה כשטחי שירות כפי שחושב במסגרת הב

 
 26/07/2022שירלי בר  חו"ד מכון רישוי

 להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי שירלי בר
 

 תנועה וחניה
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 חוות דעת מעודכנת מתייחסת לתכנית ראשית מתוקנת, תואמת נספח תנועה, שצורפה לבקשה במערכת מקוונת ביום
14/06/2022: 

 יחידות דיור. 7מ"ר בבניין קיים לשימור עם  120יחידות דיור בשטח עד  8הבקשה כוללת: תוספת 
 דרישת התקן:

 מקומות חניה לרכב פרטי 8
 מקום חניה לרכב נכים 1
 מקומות חניה לאופניים 8

 מתוכנן:
הקיימות( במתקן חניה אוטומטי תת עבור יח"ד  4מ"ח עבור יחידות דיור החדשות+  8מקומות חניה לרכב פרטי) 12

 קרקעי המתרומם מעל פני הקרקע.
 (.31/05/2022ביום  2500אושר פטור ע"י נציבות)מסמך חתום מצורף למוצג  -מקום חניה לרכב נכים 0
 .-1מקומות חניה לאופניים בחדר אופניים במרתף  8

 חוות דעת:
 חניה ורוחב המעלון מאפשרים תפעול המתקן.הוצג מתקן חניה אוטומטי עם מעלון קונסולי. רוחב פתח ה

פתרון תנועתי במתקן חניה אוטומטי מאושר בכפוף למתן כתב שיפוי ורישום הערה בספרי רשם המקרקעין בהתאם 
 להחלטת ועדת ערר.

 המלצה: להעביר לוועדה לאישור.
 

 אצירת אשפה
 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: מסתור אשפה

 בתחנה, נוסף תנאי טכני.נכתבו הנחיות מפורטות 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 גנים ונוף
במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם 

 נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש.
 זו. העץ בקרבת קו הבניין. במגרש מפורט בטבלה 1כדי להקים את המבנה יש לבצע כריתה של עץ 

 עצים נוספים לשימור במגרש השכן. 2
 ₪. 3615ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא 

 לעץ. 700₪(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  8יש לנטוע במגרש 
 פול בעצים.עצים המיועדים לשימור, חלקם בליווי אגרונום מומחה בנושא טי 1במגרש קיימים 

 ניתנו תנאים בהיתר למיגון עצים קיימים, לנטיעות ולפיצוי נופי.
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 אדריכלות מכון הרישוי

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 טיפול בפטורים -נגישות 
 קיבלנו את התייחסות הנציב לפטור ובה אישורו לפטור המבוקש. )מתוייק במסמכי התחנה(

 ו ומאשרים את הפטור.אנו מקבלים את החלטת
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 סיכום מכון הרישוי

 המלצה: לאשר את הבקשה
בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' 

 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 
 

 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 9,792 שימור 3.0 57.0 3.0 פיקוס השדרות 1
 3,615 כריתה 4.0 30.0 18.0 ברוש מצוי )צריפי + אופקי( 2
 872 שימור 6.0 17.0 6.0 פלפלון דמוי אלה 3
 1,885 שימור 6.0 5.0 9.0 פיקוס גדול עלים 4
 

 פיצ'וז'קין(יאנה : )ע"י לדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 
ולאשר   05/02/2020-יש לשנות את ההחלטה של הועדה המקומית מ 18/10/2021 -בהמשך להחלטת ועדת ערר מ .1

 קומות וקומת גג חלקית, כמפורט: 3את חיזוק, תוספות ושינויים במבנה לשימור בן 
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 קומות מרתף הכוללות: 3חפירת  -
מזרחית בקומת הקרקע עם יציאה לגינה, דירה אחת עם יציאה  -נלווה לדירה הצפוןשטח -קומת מרתף עליונה

 לגינה, מחסן, מחסן אופניים, מקלט.
 מקומות חנייה. 6חדר מדרגות/מבואה, מאגר מים, חללים כלואים, -  - 2קומות מרתף 
 מקומות חנייה. 6חדר מדרגות/מבואה, חדר משאבות, חללים כלואים,  - - 3קומת מרתף 

בקומת הקרקע: שינויים פנימיים וחיזוק הבניין הקיים, הריסת קירות חלקית בחלק הצדדי של הבניין  -
 דירות בקומה. 3 -והשלמת הבנייה בתוך קווי הבניין המותרים. לאחר החלוקה המבוקשת

בנייה שינויים פנימיים, הריסת קירות חלקית בחלק הצדדי של הבניין והשלמת ה -בקומות שנייה ושלישית  -
 דירות בכל קומה. 3 –בתוך קווי הבניין המותרים. לאחר החלוקה המבוקשת 

הריסת מרבית הקירות בקומת הגג החלקית ובניית קומה חדשה בקונטור הקומות הטיפוסיות )כולל גרם  -
 דירות בקומה. 2מדרגות חדש( עבור 

  דירות. 2הקמת קומה חמישית חדשה בקונטור הקומות הטיפוסיות עבור  -

 בניית קומת גג בנסיגה עבור דירת גג אחת עם מרפסת גג. -

 מערכת סולארית ומערכת מיזוג אוויר. –על הגג העליון  -

פיתוח חצרות, סידור נישות אשפה, גז, ארון רשת, מעלית רכב, גינה פרטית המוצמדת לדירה  –בשטח המגרש  -
 מזרחית בקומת הקרקע.-צפון

 
 דירות. 15קומות וקומת גג חלקית, סה"כ  5בניין בן  לאחר התוספות המבוקשות מתקבל

 
 כולל הקלות הבאות: 

 
 מ' המותר 3.60מ' במקום  3.24מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -
מ' בחלק מהקומה, במסגרת הגובה הברוטו  3.50מ' ל 2.70-הגבהת תקרת קומת הגג מ -

 מ'(. 4המותר )
 תף עבור מקלט וחניות מעבר לקונטור הבניין, עד לקו כלונסאות.הרחבת מר -
 כלי רכב, בחריגה מקו בניין צדדי 12בניית מעלית לחניון תת קרקעי )חניה אוטומטית( עבור  -

 

לאור  אישור הנציבות  לשוויון אנשים עם מוגבלויות לפטור מהנגשת מעלית והסדרת חניית נכה, לאשר פטור  .2
 ית והסדרת חניית נכים. מהנגשת מעל

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

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 סים הגובלים.והנכ
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 2

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

 א האשפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנוש . 3
 

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

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 קנות המקרקעין לעניין:לת 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 

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

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 04/04/2019-השימור באישורם מ ביצוע כל הנחיות מחלקת  . 2
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יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 3
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

 
 התחייבויות להוצאת היתר

 רישום הערה בספרי רשם המקרקעין בהתאם להחלטת ועדת ערר.מתן כתב שיפוי ו
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 : תיאור הדיון
 

 הוא בא לדיון?מדובר בדיון נוסף, למה  אופירה יוחנן וולק:
הבקשה סורבה במכון הרישוי בתחנת תנועה וחנייה. הגישו ערר, ועדת ערר אמרה שניתן לאשר פתרון  יאנה פיצ'וז'קין:

חנייה ונגישות. ביקשה לפנות לגורמים שיכולים לאשר, פנו לנציבות, קיבלנו אישור לפטור מהנגשת מעלית וחניית נכה. 
 אלינו. מדובר בבניין לשימור, הבקשה חזרה 

 מה שאומר זה שלנכים אין את הזכות להשתמש בבניינים לשימור, זה מה שקובעת הנציבות? אופירה יוחנן וולק:
 בבית הזה יש מעלית. הגישה למעלית נעשית באמצעות מספר המדרגות. חן קורלנדסקי:

 אי אפשר לעשות משהו דינמי? אופירה יוחנן וולק:
 ות ללא הגשת היתר. חלק מהפתרונות ניתן לעש הלל הלמן:

חוות דעת, מאשרים את החיזוק והתוספות.  אופירה יוחנן וולק:

 17: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ולאשר   05/02/2020-יש לשנות את ההחלטה של הועדה המקומית מ 18/10/2021 -בהמשך להחלטת ועדת ערר מ .1

 קומות וקומת גג חלקית, כמפורט: 3את חיזוק, תוספות ושינויים במבנה לשימור בן 

 קומות מרתף הכוללות: 3חפירת  -
ית בקומת הקרקע עם יציאה לגינה, דירה אחת עם יציאה מזרח -שטח נלווה לדירה הצפון-קומת מרתף עליונה

 לגינה, מחסן, מחסן אופניים, מקלט.
 מקומות חנייה. 6חדר מדרגות/מבואה, מאגר מים, חללים כלואים, -  - 2קומות מרתף 
 מקומות חנייה. 6חדר מדרגות/מבואה, חדר משאבות, חללים כלואים,  - - 3קומת מרתף 

פנימיים וחיזוק הבניין הקיים, הריסת קירות חלקית בחלק הצדדי של הבניין בקומת הקרקע: שינויים  -
 דירות בקומה. 3 -והשלמת הבנייה בתוך קווי הבניין המותרים. לאחר החלוקה המבוקשת

שינויים פנימיים, הריסת קירות חלקית בחלק הצדדי של הבניין והשלמת הבנייה  -בקומות שנייה ושלישית  -
 דירות בכל קומה. 3 –המותרים. לאחר החלוקה המבוקשת בתוך קווי הבניין 

הריסת מרבית הקירות בקומת הגג החלקית ובניית קומה חדשה בקונטור הקומות הטיפוסיות )כולל גרם  -
 דירות בקומה. 2מדרגות חדש( עבור 

 דירות.  2הקמת קומה חמישית חדשה בקונטור הקומות הטיפוסיות עבור  -

 ה עבור דירת גג אחת עם מרפסת גג.בניית קומת גג בנסיג -

 מערכת סולארית ומערכת מיזוג אוויר. –על הגג העליון  -

פיתוח חצרות, סידור נישות אשפה, גז, ארון רשת, מעלית רכב, גינה פרטית המוצמדת לדירה  –בשטח המגרש  -
 מזרחית בקומת הקרקע.-צפון

 
 דירות. 15גג חלקית, סה"כ  קומות וקומת 5לאחר התוספות המבוקשות מתקבל בניין בן 

 
 כולל הקלות הבאות: 

 
 מ' המותר 3.60מ' במקום  3.24מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -
מ' בחלק מהקומה, במסגרת הגובה הברוטו  3.50מ' ל 2.70-הגבהת תקרת קומת הגג מ -

 מ'(. 4המותר )
 ר לקונטור הבניין, עד לקו כלונסאות.הרחבת מרתף עבור מקלט וחניות מעב -
 כלי רכב, בחריגה מקו בניין צדדי 12בניית מעלית לחניון תת קרקעי )חניה אוטומטית( עבור  -
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לאור  אישור הנציבות  לשוויון אנשים עם מוגבלויות לפטור מהנגשת מעלית והסדרת חניית נכה, לאשר פטור  .2
 מהנגשת מעלית והסדרת חניית נכים. 

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

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 והנכסים הגובלים.
מור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשי . 2

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

 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
יה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, לפני תחילת עבודות בני

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

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

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 
 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 

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 04/04/2019-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
שור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הק . 3

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 מתן כתב שיפוי ורישום הערה בספרי רשם המקרקעין בהתאם להחלטת ועדת ערר.

 
 הערות

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 



 135עמ' 
21-01742      22-0369     0004-087   

 

 
 
 

 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  03/03/2022 תאריך הגשה 22-0369 מספר בקשה

  וש חורג למגוריםשימ שימוש חורג תוספות ושינויים מסלול

 

 אביב-לב תל שכונה   87 אלנבי כתובת

 0004-087 תיק בניין 15/6937 גוש/חלקה

 692 שטח המגרש 216, 219, 44, 9005, 9087א, 70תתל/ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6513427יפו  -, תל אביב 87רחוב אלנבי  רובננקו יעקב מבקש

 6513427יפו  -, תל אביב 87רחוב אלנבי  רובננקו יעקב נכסבעל זכות ב

 55510, קרית אונו 16רחוב רבין יצחק  חשפיה קרן עורך ראשי

 4720188, רמת השרון 18רחוב בראשית  רוזנבאום גיל מתכנן שלד

 (יאנה פיצ'וז'קיןמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

יח"ד: שתיים מתוכן בנות שני חדרים  3מגורים בקומה שישית לצמיתות עבור ממשרדים לכלפי היתר שימוש חורג 
 קומות. 5בן סה"כ חדרים. כל זה בבניין משרדים עם קומת קרקע מסחרית , 3ודירה אחת בת 

 
הרחבת נישת אשפה קיימת בחלק העורפי של המגרש לצורך מתן פתרון אשפה בהתאם לדרישת תחנת אשפה במכון 

 הרישוי. 

 
 קיים:מצב 

 ( עם קומת קרקע מסחרית.יח"ד 8 – קומות עבור משרדים ומגורים )בקומה רביעית 5בניין בן 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

חנויות בן קומה אחת בחלק הקדמי של  3הקמת בניין מסחרי עבור  25/3/1942 143
 המגרש הפונה לרחוב אלנבי.

 היתר

יח"ד.  2תוספת אגף בחלק האחורי של הבניין בקומת הקרקע עבור  8/8/1944 120  היתר 

לשינויים במחיצות והוספה בקומת הקרקע יח"ד, הוספת קומה נוספת  3/10/1945 290
יח"ד ומשרד. 2  

 היתר

תוספת קומה ג' לאגף האחורי )מסמך יציקה של התקרה הרביעית(.  - -
23.4.1946 בדיקה עובר יציקת תקרה רביעית  

- 

 5הריסת החלק הקדמי של הבניין הפונה לרחוב אלנבי והקמת בניין בן  11/9/1964 443
 קומות ומרתף והוספת קומה ה' מעל החלק האחורי הקיים.

 היתר

0740-06 יח"ד עם שני  8ממשרדים למגורים בקומה רביעית עבור  -שימוש חורג 13/08/2006 
ג העליון. הגישה לגג העליון דרך חדרים וסידור מערכת סולרית על הג

 חדר המדרגות הראשי הקיים.

 היתר

בקשה דומה במהותה לבקשה הנדונה שסורבה בוועדה מאחר והמוצע  07/04/2020 
 לא עמד בצפיפות המותרת.

בקשה מס' 
19-1478 

 

 
 בעלויות:

ג'. הבקשה חתומה -'בוהצמדות  43-46' בחלקות מסתתי חלקות. המבקש הינו בעלים  63עם הנכס רשום כבית משותף  
 התקבלו התנגדויות.לא לכל הבעלים שלא חתמו נשלחו הודעות, וע"י המבקש. 
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 הערות נוספות:

 יח"ד.  3-מדובר בבקשה לשימוש חורג ממשרדים ל .1
 בחו"ד מחלקת הפיקוח שהתקבלה  יח"ד. 4ים עבור הוגשה בקשה דומה במהותה לשימוש חורג למגור 2019בשנת        
 תכנית תואמת את המצב בשטח, המבוקש בבניה,  לא קיים שימוש, המבוקש בנוי חלקית.באותה עת נמסר כי        

 . ערר שהוגש בנושא זה נדחה על ידי ועדת העררוהמבוקש לא עמד בצפיפות המותרת. הבקשה נדחתה בוועדה מאחר 

הנדונה נעשו מספר ניסיונות לקבוע ביקור של מחלקת הפיקוח בשטח לצורך בחינת הבקשה  במסגרת הבקשה .2
 ובדיקת התאמת התכנית למציאות ועד עצם היום הזה לא התקיים ביקור מחלקת הפיקוח במקום. 

מבירור עם עורכת הבקשה נאמר שהמבקש מאושפז לאחר תאונת דרכים. בשל כך הומלץ לעורכת הבקשה ולמבקש 
נציג מטעם המבקש וזאת מכיוון שאין אפשרות לאשר את הבקשה ללא חו"ד של מחלקת הפיקוח. עם זאת  שלוח

 המבקש לא נענה להמלצה הנ"ל. 

לאור האמור לעיל אין אפשרות  לבחון את הבקשה מאחר  ואין מידע על המצב בפועל מאחר ולא התאפשר ממחלקת  .3
פיקוח לערוך ביקור במקום. 

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 שימוש חורג מהיתר מ משרדים לשימוש של מגורים לתקופה של שנים/לצמיתות .1
 

 לא התקבלו התנגדויות.  06/06/2021תאריך הודעה אחרונה   
 

 התייחסות להקלות: 
יניות ר מסחרי לפי מד, אזו44גודל יח"ד עונה על המינימום הנדרש לפי תכנית  –לאשר את ההקלה המבוקשת ניתן  -

, לפי כך אין מניע לאשר את המבוקש. 9005

 11/07/2022נדב בר  - חו"ד מכון רישוי
בתאריך  2500ן בידי נדב בר בהתאם לתכנית מעודכנת שהוטענה למגירה להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכו

29/6/2022 
 

 תנועה וחניה
 מ"ר 120יחידות דיור בשטח עד  4 -מ"ר ל  217הבקשה כוללת: שימוש חורג ממשרדים בשטח 

 מקומות חניה )בהשוות דרישת התקן בין שימוש הקיים והמבוקש( 0דרישת התקן: 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 אצירת אשפה

 ליטר. 360מוצגת הרחבת מסתור אשפה קיים ותוספת מכל בנפח 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 סיכום מכון הרישוי

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה וכיבוי אש בהתאם למהות הבקשה(.
 

 10/07/2022דור טפר  חו"ד מחלקת פיקוח:
ה ובשיחה עלה כי הוא עבר תאונת דרכים ואין באפשרותו לפתוח לנו את הנכס נערכה שיחה טלפונית עם מבקש הבקש

בכדי לבצע את הביקורת בשבועיים הקרובים. הוסבר לו בשיחה שאין צורך שהוא אישית יגיע לביקורת אלא כל בנאדם 
 מטעמו. לטענתו הוא רוצה להיות נוכח בביקורת. לאור זאת הבקשה מסורבת.

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

, שכן:יח"ד 3ישית לצמיתות עבור לממשרדים למגורים בקומה ש היתר כלפי שימוש חורגשר את הבקשה ללא לא
 

נעשו מספר ניסיונות לקבוע ביקור של מחלקת הפיקוח בשטח לצורך בחינת הבקשה ובדיקת התאמת התכנית 
 קת הפיקוח והבקשה סורבה. למציאות, אך המבקש לא נענה לבקשת מחל

 לאור האמור לעיל לא ניתן לבחון את הבקשה מרחבית. 
 

*חו"ד נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.



 137עמ' 
21-01742      22-0369     0004-087   

 

 : תיאור הדיון
 

ת הדעת היא לא לאשר, בזמנו מחלקת הפיקוח ניסו ליצור קשר עם מדובר בקומה השלישית. חוו יאנה פיצ'וז'קין:
 המבקשים לביקור בשטח.

 כמה פעמים ניסו? אופירה יוחנן וולק:
 ניסו לפחות פעמיים. בשל כך, חוות הדעת הינה שלילית.  יאנה פיצ'וז'קין:

 חוות דעת.  אופירה יוחנן וולק:

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד, שכן: 3שימוש חורג כלפי היתר ממשרדים למגורים בקומה שלישית לצמיתות עבור אשר את הבקשה ללא ל

 
נעשו מספר ניסיונות לקבוע ביקור של מחלקת הפיקוח בשטח לצורך בחינת הבקשה ובדיקת התאמת התכנית 

 ת, אך המבקש לא נענה לבקשת מחלקת הפיקוח והבקשה סורבה. למציאו
 לאור האמור לעיל לא ניתן לבחון את הבקשה מרחבית. 

 
*חו"ד נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  16/03/2022 תאריך הגשה 22-0439 מספר בקשה

  אחוד/תוספת יח"דפיצול/ שינויים תוספות ושינויים מסלול

 

 נוה צדק שכונה   11 לפין כתובת

 0372-011 תיק בניין 100/7227 גוש/חלקה

 691 שטח המגרש 1200, 44 מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6525843יפו  -, תל אביב 11רחוב לפין  בן משה ראובן מבקש

 6525843יפו  -תל אביב , 11רחוב לפין  בן משה משה בעל זכות בנכס

 6777016יפו  -, תל אביב 58רחוב הרכבת  מוזס אלדר עורך ראשי

 4720188, רמת השרון 18רחוב בראשית  רוזנבאום גיל מתכנן שלד

 

 (יאנה פיצ'וז'קיןמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 5בן במבנה קיים דירות בקומות חמישית עליונה וקומת גג חלקית,  2-לסית לדו מפיח"ד  אישור בדיעבד לפיצול
 קומות ושינויים פנימיים הנדרשים לכך. 

 
 מצב קיים:

 קומות מעל קומת עמודים מפולשת כ"א.  5בניני מגורים חדשים בני  2לאחר איחוד חלקות במגרש הנדון  קיימים 
 יח"ד בבניין השני.  8-יין הנדון ויח"ד בבנ 7יח"ד:  15בשני הבניינים קיימות 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

 היתר יח"ד. 6קומות  ויציאה לגג מעל קרקע ומרתף , 4 –בניין חדש למגורים  31/05/1990 3/93

940176-4  היתר תוספת מרפסות פתוחות לחזית ולעורף 04/04/1994 

990717-4  היתר . יח"ד 7קומות, עבור  5שכן למגורים בן הניין בהקמת ב 27/07/1999 

210447-5 -'אדירה דו מפלסית בקומות קומות: פיצול  5שינויים בבניין השכן בן  01/01/2001 
 יח"ד. 8סה"כ בבניין  יח"ד, 2-ל–' ב

 היתר

קומות: הגדלת שטח דירות, חלוקת דירה דו  4שינויים בבניין בן  11/01/2004 240022
יח"ד, הריסת חדרי יציאה לגג והקמת  2-ל–ג' -בקומות ב' מפלסית

 קומה חמישית חלקית כמפלס עליון של דירה בקומה העליונה המלאה. 
 יח"ד בבניין.  7סה"כ 

 היתר

מחוסר התאמה  -פיקוח מחלקת השנסגרה ע"י במהותה בקשה דומה  2014 
 סומן בתוכנית לנמצא בשטח.ן יב

14-0684 

הותה שנדחתה בוועדה, מאחר והמוצע לא עמד בקשה דומה במ 2014 
 בצפיפות המותרת.

14-1665 

 
 בעלויות:

 הבקשה חתומה ע"י המבקש בלבד ולשאר בעלי הזכות נשלחו הודעות. בעלים , 8הנכס בבעלות פרטית משותפת של 
  והתקבלו התנגדויות .

 
  77-78בהתאמה לתנאים מגבילים ,ו 44', התאמה לתב"ע תכניות מ
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 סטייה מוצע מותר  

 צפיפות 
 
 
 

 יח"ד 14
(13.82 ) 
 מ"ר 50לפי מקדם  

 יח"ד  16
לא הוצג חישוב המציג מס' 

 יח"ד בשני המבנים. 
 ( 2)ראה הערה מס' 

יח"ד מעבר לצפיפות  2
 המותרת למגרש הנדון.

 
 הערות נוספות:

והוצא היתר על בסיס זכויות  9החלקה הנדונה עם החלקה הסמוכה ברחוב לפין אושר איחוד  10.5.95בתאריך  .1
 למגרש לאחר איחוד החלקות. 

מ"ר. הצפיפות המותרת שהתקבלה מחלוקת שטח המגרש  691לאחר איחוד החלקות שטח המגרש כיום הוא 
 יח"ד. 14במקדם הצפיפות היא 

י כך לא ניתן לבחון את מספר יח"ד הקיימות בפועל במגרש. בקשה הנדונה הוגשה ללא התייחסות לבניין השכן ולפ .2
(  9, ניתן לראות כי בבניין הסמוך )לפין ומעיון בתיק הבניין שנדחתה בוועדה 2014עם זאת מעיון בבקשה משנת 

יח"ד,  15   סה"כ הצפיפות בבניינים הנ"ל היא-)בהיתר(  יח"ד 7ובבניין הנוכחי קיימות )בהיתר( יח"ד  8קיימות 
 היינו מעבר לצפיפות המותרת למגרש המאוחד.ד

אך ההקלה המבוקשת לא פורסמה בצורה נכונה ומתייחסת לתנאים מגבילים יח"ד פורסמה כהקלה,  2תוספת 
 צפיפות. יםשבמקרה הנ"ל לא מוסיפ

הקלה מצפיפות ניתן לקבל עבור בניה חדשה בתחום תכניות לב  20% – 77-78בהתאם לתנאים המגבילים לפי ס' 
 העיר בלבד. בבקשה הנדונה מדובר בבניין קיים בחלקה שאינה כלולה בתחום תכניות לב העיר. 

ובתנאי ששטח דירה ממוצע של  20%יצוין שלפי תקנות התכנון והבניה ניתן לבקש כהקלה הגדלת הצפיפות עד 
 מ"ר ובכפוף להסכמת כל בעלי הזכויות.  80-הדירות במגרש לא יפחת מ

לא קיימת כל התייחסות לבניין השני הקיים בחלקה וגם לא הוצגו תכניות של שאר הקומות היות ובבקשה הנ"ל 
בבניין הנדון, לא ניתן לבחון אם שטח הממוצע ומספר יח"ד לאחר ההקלה בהתאם למותר לפי התקנות. כמו כן 

הסכמת כל  –ה דבר שנוגד הוראה בסיסית בתקנות התכנון והבניי –הוגשה התנגדות להקלה מבעלי הנכס בחלקה 
 בעלי הנכס בחלקה. 

  

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

לתכנית  77,78ה' מוקף פרסום סעיפים -יח"ד בקומות ד' ו 2-פיצול יח"ד עליונה )דופלקס( ל .1
507-0292219 

בלבד מהצפיפות המותרת  20%"ניתן יהיה לאשר בהקלה תוספת של יח"ד של עד -ב'7סעיף 
 לפי תכניות תקפות"

 
 והתקבלו התנגדויות 25/10/2021תאריך הודעה אחרונה: 

 
 התייחסות להקלות:

 20%לא ניתן לאשר את המבוקש מאחר ונוגד את הנקבע בתנאים המגבילים, שכן ס' בו מדובר על תוספת  -
מתייחס לבניה חדשה בתחום תכניות לב העיר בלבד. במקרה של הבקשה הנדונה מדובר בבניין קיים מחוץ 

 לתחום תכניות לב העיר. 
תקנת "שבס" מאחר ולא הוכח כי המבוקש תואם את התנאים הקבועים מ 20%-כמו כן לא ניתן לאשר הקלה  ל

מ"ר, והבקשה להקלה חתומה ע"י כל בעלי הזכות במגרש(.   80-בתקנה )שטח ממוצע של כל הדירות לא יפחת מ

 התנגדויות:

 כתובת שם

 6525843יפו  -, תל אביב 11רחוב לפין  . גונן גורביץ יונינה1

 6525843יפו  -, תל אביב 11רחוב לפין  . זיבר רז2

 6525843יפו  -, תל אביב 11רחוב לפין  . עפר ניר3

 6525843יפו  -, תל אביב 11רחוב לפין  . שמואלי דליה מזל4

 6525843יפו  -, תל אביב 11רחוב לפין  . שמואלי ניסים5

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 של החלקה הנדונה.  03.01.2021 -בהערת אזהרה בנסח טאבו מיצויין כי כל המתנגדים רשומים 
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ולהקלה מתנגדים לפיצול  - 11לפין  -גורביץ, רז זיבר, ניר עפר-סים שמואלי, יונינה גונןדליה מזל שמואלי, נ
 מהטעמים הבאים: ת,המבוקש

 עם צרכים מעטים. קיימת דירות. השטחים המשותפים תוכננו לתת מענה לבניין קטן 7מדובר בבניין בוטיק בן  א. 
 חוסר התאמה בתנאי השטח הנדרשים לפיצול. הגדלת מספר היחידות תשפיע על מאזן החניה, חדר האשפה,               
 המעלית והמערכת הסולרית. המקלט הקיים קטן וכבר כעת מתקשה לאכלס את כל הדיירים בשעת חירום.                      
 דירות+  6דירות ודיירים תגביר את הצפיפות בשהייה במקלט. כמו כן כיום קיימת בבניין חניה עבור הוספת               
 דירה נוספת, בדוחק. הוספת דירה תגביר את מצוקת החנייה שכבר קיימת. רחוב לפין הינו צר וקטן ואינו                    
 כפי שמצויין בבקשה. 16במקרה הטוב ולא  13נדונה הינו מספר החניות בחלקה ה  מאפשר תוספת חנייה.              

דירות, כמו כן רמה ואיכות של  7-ב.           אין מקום לאשר את ההקלה המבוקשת שכן הבניין לא מתאים להכיל יותר מ
 הבנייה, החומרים, המתקנים המשותפים, מעלית, ותשתיות מים ודודים של הבניין ירודה ואינה תקינה. 

ש ההקלה מסתמך על תקנון הבית המשותף, תקנון מוסכם, אשר לא קיים, לא הוגש ולא נחתם ע"י בעלי מבק ג. 
בעלי  4המחוזי )אשר הוגש ע"י  הליך רישום הבית המשותף נמצא כעת בערכאות משפטיות והליך גישורהדירות. 

ותף. שינוי בסטטוס הבניין ( נגד המבקש בנושא הימנעות המבקש מרישום הבניין כבית מש7דירות בבניין מתוך 
 עקב אישור הבקשה יפגע בהליכים משפטיים אלו.

 דירות ללא היתר. 2דירות בבניין,  9המבקש פיצל שתי דירות בבניין כך שבפועל קיימות  ד.
 240022לשם קבלת טופס אכלוס עבור הדירות, הוגש תשריט כוזב של מספרי הדירות בבניין. היתר הבניה מספר  

ניתן על פי מצג שווא של המבקש, אשר גם היתר זה הופר. בנוסף המבקש הגיש בקשה ליחידת  5.1.2004מיום 
 דים לדירה המפוצלת באופן לא חוקי.המבקש התחבר לדודיור נפרדת במרתף הבניין. כמו כן 

 העדר מעלית לקומה חמישית. הדירה שתיבנה תהיה ללא נגישות בסיסית שכן המעלית מגיעה עד –נגישות  ה.
 ואין אפשרות למעלון. 4קומה 

ו.           המתנגדים חוששים שקבלת ההיתר עם הקלה כמבוקש, תהיה פתח להגשת בקשות נוספות בהקלה ואישור 
 בקשת ההקלה לבנייה לא חוקית, עלולה לעודד את הפרת החוק.

קיימות "מדרגות קלות" )ולא  ז.           התשריט הקיים שקרי ואינו משקף את המציאות. בדירה העליונה המפוצלת,
בטיחותיות(, חדר מכנות של המעלית ואזור משותף לפתח יציאה לגג. שלושת האזורים הללו הם שטחים 

 משותפים של כל יחידות הדיור ובחישוב השטחים נוכסו ליחידת הדיור המפוצלת בקומה החמישית.
 אישור ההקלה תשפיע על הצפיפות ותפר את האיזון.  ח.
 .           המבקש לא הודיע לבעלי הדירות על כוונתו להגיש בקשה ולא קיבל את הסכמתם לכך.ט
 אישור המבוקש יפגע בערך הדירות. י.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 מוצע הינו אישור בדיעבד ויח"ד למעשה פוצלו בחלקן .הבהתאם לחו"ד מחלקת הפיקוח, 
 

שלא הוצג ומערכות טכניות )סולארית ומיזוג אוויר,  , נגישותתרון מיגוןניתן לקבל את טענת המתנגדים בנוגע לפ -
 פתרון עבורם.

של ניתן לקבל טענת המתנגדים לעניין הסכמתם לבקשה, מאחר ובהתאם לתקנות תכנון ובנייה לפיהם הקלה  -
כל בעלי ם וביניהם הסכמת כל בעלי הזכויות, הבקשה הוגשה ללא הסכמת נתן בכפוף לתנאיימצפיפות ת 20%

מ"ר )במקרה הנדון מדובר בשני  80הזכויות ולא הוצג חישוב כי המבוקש עומד בשטח הדירה הממוצע של 
 הבניינים( לפחות. 

חניה תקנית עבור הדירה החדשה הסדיר אין אפשרת לוחנייה במכון הרישוי תנועה  בהתאם לחו"ד תחנת -
 ע"י תשלום קרן חנייה.  מקומות חנייה 0.7 -לאושר פתרון בתחום המגרש, לפי כך 

הוועדה דנה  - בהתייחס ליתר הטענות המתנגדים בנוגע לתשריט בית משותף, ירידת ערך הדירה, איכות הבניה -
 בסוגיות התכנוניות בלבד.   

 12/01/2022נדב פרסקו  חו"ד מכון רישוי
 

 תנועה וחניה
 מ"ר 120יחידות בשטח עד  2 -מ"ר ל  120אחד יחידות דיור קיימת בשטח מעל  הבקשה כוללת: חלוקה

 מקומות חניה )בהשוות דרישת התקן בין שימוש הקיים והמבוקש( 0.7דרישת התקן: 
 מכיוון שבמגרש אין מקום להסדר חניה - 0מתוכנן: 

 
 -חסרים למילוי דרישת התקן מקומות חניה ה 0.7המלצה: לאשר את הבקשה כפוף לאישור פתרון חלופי להסדר 

אשר בו מתוכננים חניונים ציבוריים  9השתתפות בקרן חניה מכוח תקנות חניה מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 
 (13א')ברחוב אלחנן יצחק 2615תב"ע  -58חניון מס'  -מטר ממקום הבקשה להיתר  350במרחק אווירי עד 

 
 סיכום מכון הרישוי

 שההמלצה: לאשר את הבק
 בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה וכיבוי אש בהתאם למהות הבקשה(.

 14/06/2021דור טפר  חו"ד מחלקת פיקוח:
 וש קיים.תוכנית תואמת את המצב בשטח. השימ
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 (פיצ'וז'קיןיאנה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ג דירות בקומות חמישית עליונה וקומת ג 2-לפיצול יח"ד דו מפלסית ל א לאשר את הבקשה לאישור בדיעבדל .1
שה עם הסכמת כל בעלי הזכות לקבל את טענות המתנגדים לעניין הגשת בקקומות ו 5חלקית, במבנה קיים בן 

 שכן:בנכס 
מכוח תקנות התכנון והבניה  20%-אינה תואמת את הצפיפות המותרת במגרש, ולא ניתן לאשר הקלה ל .א

 סטייה ניכרת מתכנית(: )
 הבקשה אינה חתומה ע"י כל בעלי הזכויות בנכס.  -
 לא הוצגו הוכחות לעניין שטח דירות ממוצע של כל דירות במגרש כולל הבניין השני הקיים. -
לא הוצגה התייחסות למספר הדירות המותרות לבנייה במגרש לפי תכנית וההקלות שאושרו לגבי מספר  -

 להגשתה.  דירות במגרש קודם

 

לקבל את טענות המתנגדים לעניין מתן פתרון מיגון, נגישות, ופתרון למערכות טכניות, שכן לא הוצג פתרון עבור  .2
 הדירה החדשה. 

 
לדחות טענת המתנגדים בעניין חנייה,  בהתאם לחו"ד תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי אין אפשרת להסדיר  .3

מקומות חנייה ע"י תשלום קרן  0.7 -בתחום המגרש, לפי כך אושר פתרון לחניה תקנית עבור הדירה החדשה 
 חנייה. 

 הערה: חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש. 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
דירות בקומות חמישית עליונה וקומת גג  2-א לאשר את הבקשה לאישור בדיעבד לפיצול יח"ד דו מפלסית לל .4

קומות ולקבל את טענות המתנגדים לעניין הגשת בקשה עם הסכמת כל בעלי הזכות  5חלקית, במבנה קיים בן 
 בנכס שכן:

מכוח תקנות התכנון והבניה  20%-אינה תואמת את הצפיפות המותרת במגרש, ולא ניתן לאשר הקלה ל .ב
 )סטייה ניכרת מתכנית(: 

 הבקשה אינה חתומה ע"י כל בעלי הזכויות בנכס.  -
 לא הוצגו הוכחות לעניין שטח דירות ממוצע של כל דירות במגרש כולל הבניין השני הקיים. -
רו לגבי מספר לא הוצגה התייחסות למספר הדירות המותרות לבנייה במגרש לפי תכנית וההקלות שאוש -

 דירות במגרש קודם להגשתה. 

 

לקבל את טענות המתנגדים לעניין מתן פתרון מיגון, נגישות, ופתרון למערכות טכניות, שכן לא הוצג פתרון עבור  .5
 הדירה החדשה. 

 
 לדחות טענת המתנגדים בעניין חנייה,  בהתאם לחו"ד תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי אין אפשרת להסדיר .6

מקומות חנייה ע"י תשלום קרן  0.7 -חניה תקנית עבור הדירה החדשה בתחום המגרש, לפי כך אושר פתרון ל
 חנייה. 

 הערה: חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 



 142עמ' 
20-00989      22-0434     0647-010   

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  15/03/2022 תאריך הגשה 22-0434 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

תוספות בניה שונות  תוספות בניה
 ()כולל קומת קרקע

 

 

 יד אליהו שכונה א10 רחוב לוחמי גליפולי 10 לוחמי גליפולי כתובת

 0647-010 תיק בניין 193/6134 גוש/חלקה

 265 שטח המגרש 2324, 2691, 3366, 9040, 1ג מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6742306יפו  -, תל אביב 9רחוב טור מלכא  חכם אברהם מבקש

 6742306יפו  -, תל אביב 9רחוב טור מלכא  חכם מיכל מבקש

 6742306יפו  -, תל אביב 9רחוב טור מלכא  חכם אברהם בעל זכות בנכס

 6742306יפו  -, תל אביב 9רחוב טור מלכא  חכם מיכל בעל זכות בנכס

 6810729יפו  -, תל אביב 33רחוב שז"ר זלמן  פינחסוב יוסף עורך ראשי

 6760435יפו  -, תל אביב 17גינת שבתאי  ורסקי אלכסזיבג מתכנן שלד

 (רותם סולומוןמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 שינויים והרחבת דירה קיימת בבניין בן קומה אחת, הכוללים: 
 מ"ר לא כולל ממ"ד. 120 –דירה לאחר התוספת המוצעת שטח ה .1

חלק מהתוספת בנויה ללא היתר ומבוקשת בדיעבד במסגרת השטחים המותרים, אישור בדיעבד לקומת הקרקע 
 הקיימת בחלקה ללא היתר . לא הוצג שטח התוספת.

 . 1לחדר לפי תכנית ג הוספת חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מהדירה, מרפסות גג ופרגולות צמודות .2

בחצר: פיתוח, מסתור לאשפה ובלוני גז גדרות בנויות והריסת סככות וחלק ממחסן קיים וחלקי דירה שנבנו ללא  .3
  היתר ומסומנים להריסה.

 מוצעת הריסת גדר מעבר לגבול המגרש הקדמי ובנייתה מחדש בגבול המותר. 

 
 מצב קיים:

חידת דיור אחת הבנוי בקיר משותף עם מבנה חד קומתי של השכן בחלקה על המגרש קיים בניין חד קומתי עם י
 הסמוכה בצד המערבי. בין הרחובות לוחמי גליפולי , טור מלכא ושד' החייל . 

 
 ממצאי תיק בניין:

 בתיק הבניין לא נמצא היתר מקורי לבניין 

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

  ר והוספת מרפסת בקומה א' הגדלת חד 19/09/1968 489
 

 
 בעלויות:

 הנכס בבעלות פרטית של המבקשים. 

 
 3366תכנית , 72-73( טיפוס א' 2)יד אליהו  2324תכנית התאמה לתב"ע 

 קומת קרקע קיימת לחלק מאישור בדיעבד  

 סטייה מוצע מותר 

 שטחים עיקריים
 2324לפי תב"ע 

משטח המגרש  40%
 בקומת הקרקע 

מ"ר לא כולל  106
 ממ"ד
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 סטייה מוצע מותר 

 
 
 

 3366לפי תב"ע 
משטח  6%תוספת 

 המגרש
 
 

 סה"כ עיקרי
 
 
 
 
 

 שטחי שרות
מחסן בדירה לפי 

  3366תכנית 

 
 
 

 מ"ר 16
 
 
 

 
 מ"ר 122

 
 
 
 

 
 מ"ר 6

 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"ר 120סה"כ 
 
 

 
 

 לא מבוקש מחסן
קיים מחסן בהיתר 

  1969משנת 

ממ"ד לפי תקנות 
התגוננות של פיקוד 

 העורף 

  מ"ר נטו + קירות 9 מ"ר נטו + קירות  9

 קווי בניין
 

לחזית רחוב  קו בניין
 טור מלכא

 
 מערבי קו בניין צידי

 )קיר משותף(
 

 קו בניין צידי צפוני
 

 קו בניין דרומי

 
 

 מ' 0
 

 
 מ' 0

 
 

 מ'  5
 

 מ' 5

 
 

 ס"מ 30
 
 

 מ' 0
 
 

 מ' 6.20-כ
 

 מ' 5.70-כ

 

 
 

  1תוספת מכוח גבנייה על הגג: 

 סטייה מוצע מותר 

שטח/ 
 תכסית 

 
בבנייה  65%מ"ר או  40

 לפי הקטן
 
 

 
 מ"ר 40

 
 

 
 

מ' כולל   5ברוטו: גובה
 מתקנים על הגג העליון.

(  2.75נטו: כגובה קומה )
 'מ 3ועד 

 מ' 4.2
 
 
 מ' 2.70

 

מ' לחזית קדמית  2 נסיגות 
 לרחוב טור מלכא

 
 מ' לצדדיים 1.2

 מ'  2.10
 
 

 3.50חזית צפונית 
 

 5.57דרומית חזית
 

 0קו בניין חזית מערבית 
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 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

   + פיתוח שטח 

  גובה גדר
 רוחב שער 

+ 
 

 
+ 

 

 מצללה במרפסת גג 
  שטח המצללה 
  נסיגות בגג 

 
+ 
+ 

  

 
 הערות נוספות:

 . בהקלהואין צורך משטח המגרש  6%בבתים צמודי קרקע ניתנת תוספת של  3366לפי תכנית  .1

 הבקשה תואמת הוראות התכניות התקפות שבעניין השטח וקווי ההרחבה המותרים.  .2

 :אך בתחום המגרש קיימים מבנים ללא היתר ומסומנים להריסה
מ"ר. לפי התכנית ניתן לאשר מחסן בשטח  4.0מ"ר. מסומן להריסה רק  13מחסן קיים בחצר צפוני בשטח של  -

 מ"ר בלבד.  6של 

 מ"ר.  15-ף וסככה בשטח של כמחסן נוס -

מ'. יצוין שמול השער קיימת מדרכה מונמכת  2.6גדר מחוץ לגבולות המגרש עם שער כניסה ברוחב של  -
 לכניסת רכב. 

כאשר לא מבוקשת חניה  מ',  2.60גדר חדשה בגבול המגרש המותר אולם עם שער כניסה ברוחב של  תמוצע .3
 במקום. 

תוספת שנבנתה ללא היתר ומבוקשת בדיעבד. ולא ברור מה השטח הקיים בפועל של לא מוצג בתכנית מיקום ה .4
 הדירה. 

 
לעורך הבקשה ניתנה אפשרות לתיקון ועדכון התכנית אך לא הוחזרה במועד ועקב מגבלות הזמן מובאת הבקשה 

 בהמלצה שלילית. 

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 מותרים, לצורך שיפור תכנון 40שטח המגרש מעל ל % מ 6%תוספת עד  .1
 לא התקבלו התנגדויות.. 24/02/2022תאריך הודעה אחרונה: 

 
 התייחסות להקלות:

המותרים  40%-משטח המגרש מעבר ל 6%א שטח של  72-73מותר להוסיף לטיפוסים של  3366לפי הוראות התכנית 
 לכן אין צורך בהקלה.  . 2324בתכנית 

 04/07/2022רינת ברקוביץ' חו"ד מכון רישוי ע"י 
 

 אצירת אשפה
 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: מסתור אשפה

 לצה: לאשר את הבקשההמ
 

 גנים ונוף
 לבקשה זו אין נגיעה לעצים ועל כן לא נדרשת חוות דעת בנושא זה.

 
 אדריכלות מכון הרישוי

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 מרחבים מוגנים
 .24.6.2021הוטען אישור של פיקוד העורף לפטור מבניית מיגון בשל ממ"ד קיים. הפטור מתאריך 

 
 סיכום מכון הרישוי

 ה: לאשר את הבקשההמלצ
בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' 

 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 
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 26/12/2021לב פוטשניקוב חו"ד מחלקת פיקוח ע"י 

 תוכנית תואמת את המצב בשטח טרם החלו לבנות

 חו"ד נוספות:
 11/11/2021מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית. 6134בגוש  193חלקה 

 .6134בגוש  609ורג לדרך לחלקה סומן בצהוב להריסה כל הח
 תנאי לתעודת גמר:

 ואישור סופי של אגף הנכסים. 6134בגוש  609הריסה בפועל של כל החורג לדרך לחלקה 
 לאור האמור לעיל אין מניעה לאשר את הבקשה להיתר בלבד.

 (סולומוןרותם חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 מהסיבות הבאות :  הלא ניתן לאשר את הבקשה כפי שהוגש
 . ואין צורך בהקלהמשטח המגרש  6%בבתים צמודי קרקע ניתנת תוספת של  3366 לפי תכנית .1

לא הוצג בתכנית מיקום התוספת שנבנתה ללא היתר ומבוקשת בדיעבד ולא צוין מה השטח הקיים בפועל של  .2
 הדירה. 

 :בקשה להיתרתר ומסומנים להריסה ולכן ניתן היה להרוס לפני הגשת הבתחום המגרש קיימים מבנים ללא הי .3
מ"ר כאשר לפי התכנית ניתן לאשר מחסן  4.0מ"ר, מסומן להריסה רק  13מחסן קיים בחצר צפוני בשטח של  -

 מ"ר בלבד.  6בשטח של 

 מ"ר.  15-מחסן נוסף וסככה בשטח של כ -

 כאשר לא מאושרת חניה מ',  2.60גדר חדשה בגבול המגרש המותר אולם עם שער כניסה ברוחב של  תמוצע .4
 במקום. 

 
 הערות: 

לעורך הבקשה ניתנה אפשרות לתיקון ועדכון התכנית אך לא הוחזרה במועד ועקב מגבלות הזמן מובאת הבקשה  -
 בהמלצה שלילית. 

 טיוטת חוות הדעת נשלחה למבקש ולעורך הבקשה -

 : תיאור הדיון
 

 היתר ומבוקשת הריסה.חלק מהתוספת בנויה ללא אופירה יוחנן וולק: 
 מה קורה עכשיו? ליאור שפירא:

שנים, יכולים לפעול  5-אם זה משהו שבנוי כבר, השאלה היא ממתי הוא בנוי. אם זה משהו שבנוי במהלך ה הלל הלמן:
 נגדו משפטית. אם זה בנוי הרבה שנים מאוד, קשה לפעול משפטית.

 זה ללא היתר ולהריסה?גם לאור העובדה שהוא מסמן בתוכנית ש ליאור שפירא:
אני לא חושב שהבקשה מאפשרת לפעול נגדו. בדרך כלל אנחנו יכולים לעשות משהו בעניין, כאשר הוא  הלל הלמן:

 מבקש בנייה חדשה, אז ניתן לפעול. 
, לעורך הבקשה ניתנה הזדמנות לתקן את התוכנית אך לא הוחזרה במועד. עקב מגבלות 122עמוד  אופירה יוחנן וולק:

 יכול להיות שאם הוא היה מגיש במועד, יכול להיות שזה היה חיובי?מן מובאת בהמלצה שלילית, הז
אנחנו כתבנו את האמת.  בוחנת הרישוי נתנה זמן. הבן אדם לא החזיר, יש כאן דברים שנדרשו מהם, כמו  מאיר טטרו:

סמן להריסה, למה אתה לא עושה להרוס. כל החצר מלאה סככות ומחסנים, אם אתה יודע שאתה מגיש בקשה ואתה מ
 פירוק לפני ההגשה? יש גם כניסה לא חוקית לחנייה.

 חוות דעת, לא לאשר את הבקשה. אופירה יוחנן וולק:

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה מהסיבות הבאות : לא נ

 משטח המגרש ואין צורך בהקלה.  6%בבתים צמודי קרקע ניתנת תוספת של  3366לפי תכנית  .1

לא הוצג בתכנית מיקום התוספת שנבנתה ללא היתר ומבוקשת בדיעבד ולא צוין מה השטח הקיים בפועל של  .2
 הדירה. 

 :ם ללא היתר ומסומנים להריסה ולכן ניתן היה להרוס לפני הגשת הבקשה להיתרבתחום המגרש קיימים מבני .3
מ"ר כאשר לפי התכנית ניתן לאשר מחסן  4.0מ"ר, מסומן להריסה רק  13מחסן קיים בחצר צפוני בשטח של  -

 מ"ר בלבד.  6בשטח של 
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 מ"ר.  15-מחסן נוסף וסככה בשטח של כ -

מ',  כאשר לא מאושרת חניה  2.60ר אולם עם שער כניסה ברוחב של מוצעת גדר חדשה בגבול המגרש המות .4
 במקום. 

 
 הערות: 

לעורך הבקשה ניתנה אפשרות לתיקון ועדכון התכנית אך לא הוחזרה במועד ועקב מגבלות הזמן מובאת הבקשה  -
 בהמלצה שלילית. 

 טיוטת חוות הדעת נשלחה למבקש ולעורך הבקשה -
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  16/03/2022 תאריך הגשה 22-0441 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

חדר על הגג/עליית  תוספות בניה
( 1'גג )לפי ג' או ג

מעל בניין קיים 
 בהיתר

 

 

 נוה ברבור, כפר שלם מערב שכונה 130 דרך ההגנה 31 סרלין יוסף כתובת

  תיק בניין 289/6130 גוש/חלקה

 3560.46 שטח המגרש 2352, 2691, 460, 810, 1, ג1, ע1א, תמא/70תתל/ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6742291יפו  -, תל אביב 130 1 1 6נה דרך גן ההג תמם גיל מבקש

 יפו -, תל אביב 130 1 1 6גן ההגנה דרך  אדמוביץ' תמם יערית בעל זכות בנכס

 6742291יפו  -, תל אביב 130 1 1 6גן ההגנה דרך  תמם גיל בעל זכות בנכס

 9063200, גבע בנימין 200רחוב רקפת  טל ציון רם עורך ראשי

 4720188, רמת השרון 18רחוב בראשית  גיל רוזנבאום מתכנן שלד

 (סולומון רותםשה: )מהות הבק
 מהות עבודות בניה

 אחרונה בבניין. וה 12הקמת חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מתוך דירת המבקש בקומה 
 הקמת פרגולות מעץ בתוך מרפסות הגג הצמודות לחדר יציאה לגג. 

 על הגג העליון מערכת סולרית.
 

 .22-0442מס'  –במקביל הוגשה בקשה להוספת חדר יציאה לגג לדירת השכן 

 
 מצב קיים:

 אגפים. 3-יח"ד ב 72יל קומות מעל קומת עמודים מפולשת וקומת מרתף המכ 12על המגרש קיים בניין מגורים בן 
 דירות בקומה העליונה.  2בכל האגף קיימות 

 מערבי בקומה העליונה. -דירת המבקש קיימת באגף הצפון

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

תתי חלקות מעל קומת מרתף  72קומות עם  12הקמת בניין מגורים בן  11/10/1974 397
 מודים מפולשת .וקומת ע

 

 

 
 בעלויות:

 .72תתי חלקות המבקש רשום כבעל תת חלקה מס'  72עם  הנכס רשום כבית משותף
 בעלי הזכויות .  87%על גבי הבקשה חתומים 

 ב' והתקבלה התנגדות . 36לכל בעלים שלא חתמו נשלחו הודעות לפי תקנה 

 
  1מכח תכנית ג בנייה על הגג: חדר יציאה לגג

 סטייה מוצע ותרמ 

שטח/ 
 תכסית 

 
 מ"ר או 40

 
 מ"ר 37-כ
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 סטייה מוצע ותרמ 

 משטח הגג היחסי  65% 
 לפי הקטן מבניהם 

 מ"ר( 49)
 

 
  

 
 

מ' כולל מתקנים על  5 גובה
הגג העליון )בבניה עם גג 

 שטוח(
 

לפי גובה קומה טיפוסית 
 מ'( ולא יותר 2.60)

 מ' 3-מ

 מ' 4.8
 
 
 

 מ' 3

גג העליון. בחתך לא הוצגו מתקנים טכניים על ה
 נדרש כתנאי טכני.

 נסיגות 
 

מ' לחזית קדמית  2
צפונית לרחוב סרלין 

 יוסף 
 

 מ' לחזיתות צידיות 1.2

 מ' לכיוון צפון  3.57
 
 
 

 לכיוון מערב 1.90
 
 

קיר משותף בחזית 
 הדרומית 

 
 

לא נשמרה נסיגה לכיוון 
 חזית מזרחית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ת הקלה להקטנת נסיגה בחזית האחורי פורסמה
מ' הנדרש לפי  1.20מ' במקום  0ובניה במרחק של 

 1תכנית ג
 

 גישה לשטח משותף בינוי
 
 

לא מוצגת גישה לגג 
 עליון

 נדרש כתנאי טכני 

נדרשת הסכמת כל בעלי  הסכמות 
הזכויות בניין או לפחות 

75% 

על הבקשה חתומים 
 בעלי זכויות  87%

 

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

   + גודל חדרים -

 מצללה בחצר/על הגג:
 שטח המצללה -
 קווי בניין/נסיגות בגג -

 
+ 
+ 

  
 2-מהן בשטח של כ 2פרגולות מעץ הצמודות לחדר,   3מבוקשות 

 מ"ר . 7-מ"ר , ואחת מהן בשטח של כ

 

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 .1מ' הנדרש לפי תוכנית ג 1.20מ' במקום  0ת ובנייה במרחק של הקלה להקטנת נסיגה בחזית האחורי
 והתקבלה התנגדות. 22/02/2022תאריך הודעה אחרונה: 

  
 : מבוקשותהתייחסות להקלות 
 . מדובר בהקלה נקודתית אשר משפרת את התכנון :ניתן להמליץ על הקלה

 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6742291יפו  -, תל אביב 130דרך ההגנה  . קרפציוב מיכאל1
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 נימוקים כתובת שם

 

 
 
 

 י ההתנגדויות: עיקר
 :טוען ו דייר בבניין הנדון וכן לטענתו מהנדס בניין המתנגד

 ללא התחשבות נדרשת למקרי רעידות אדמה. 70-תוכנן ונבנה באמצע שנות ה בנייןשה .1
המבנה בנוי מלוחות טרומיים המחוברים בינם במקומות מגע שמוסתרים בתוך תפרים. מצבם של חיבורים אלו לא 

 נבדק מעולם.
כל פגיעה או שינוי במבנה הבנוי בצורה זו באופן אובייקטיבי גורם להחלשת המבנה שמלכתחילה לא תוכנן וען שט

 לפי תקן רעידות אדמה.
החלשת דיאפרגמה עליונה ע"י יצירת פתחים ועומס נוסף מתוספות הבנייה המבוקשות מהווים נזק ישיר לבניין 

"מבנה מסוכן" וירידת ערך של כל -להכרזת המבנה כ –מכך  שעלול להסתיים בסדקים, פתיחת תפרים וכתוצאה
 הדירות בבניין.

 מהווים עוגנים אדריכליים לפיתוח אזור כפר שלם הבעייתי. 150-ו 140, 130מגדלים בדרך הגנה -שלושת הבניינים .2
 שנה אדישות והזנחה אדריכלית של האזור.גדבנייה על גגות בניינים אלו רק ת תוספות

 מהדיירים .  75%ח לזהות במסמכים את ההסכמה של לא הצלי .3
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 אין פגיעה ממשית במתנגד שכן : 

האומר   22.06.2021-התכנון נבדק מבחינה יציבות הבניין מצורף לבקשה תצהיר חתום ע"י מתכנן השלד מתאריך ה .1
 שהמבנה יעמוד בעומסים ללא צורך בחיזוקים . 

 ג מתוכנן בנסיגות ממעקות הגג ואינו פוגע בעיצוב אדריכלי של הבניינים הקיימים כולל המבוקש. חדר יציאה לג .2
 .87%המהווים  72מתוך  63  -על הבקשה חתומים רוב בעלי הזכויות בנכס  .3

 

בהתאם למפורט לעיל, לדחות את ההתנגדות. 

 11/01/2021לב פוטשניקוב חו"ד מחלקת פיקוח ע"י 
 תוכנית תואמת את המצב בשטח טרם החלו לבנות

 חו"ד נוספות:
 19/06/2022רינת ברקוביץ'  -מכון רישוי -מרחבים מוגנים

 בניית ממ"ד בשל מיגון תקני הקיים במבנה.הוטען אישור של פיקוד העורף לפטור מ
 .28.10.21-הפטור ניתן ב

 

 07/11/2021מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית. 6130בגוש  289חלקה 

 אין מניעה לאשר את הבקשה
 

 22/08/2021מיכל תהן  -הסדר קרקע 
בעלים( , לכן פוטרת מהצורך  מדובר במגרש מוסדר שאין בו צורך בהסדר קרקע , וכן מדובר בחלקה במושעא )ריבוי

 בהסדר קרקע
 

 (סולומון רותםחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
באגף  העליונה 12קיימת בקומה לאשר את הבקשה להקמת חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מתוך הדירה ה .1

 :ה, עם מרפסת ופרגולה, כולל ההקלה הבאמערבי-הצפון
 1מ' הנדרש לפי תכנית ג 1.20מזרחי במקום -בניית חדר יציאה לגג ללא נסיגה ממעקה הגג הצפון -

 
 לדחות את ההתנגדות שכן:  .2

 22.06.2021-כנן השלד מתאריך ההתכנון נבדק מבחינה יציבות הבניין מצורף לבקשה תצהיר חתום ע"י מת .א
 האומר  שהמבנה יעמוד בעומסים ללא צורך בחיזוקים . 

חדר יציאה לגג מתוכנן בנסיגות ממעקות הגג ואינו פוגע בעיצוב אדריכלי של הבניינים הקיימים כולל  .ב
 המבוקש. 

 .87%המהווים  72מתוך  63  -על הבקשה חתומים רוב בעלי הזכויות בנכס  .ג
 



 150עמ' 
20-02097      22-0441        

 

 :לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף 
 

 תנאים למתן היתר
 . אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 טלים.. תשלום אגרות והי4
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 תנאים למתן היתר
1 .  

 
 . אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402ך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג . הצגת טופס הצהרת עור2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 
 
 
 
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
באגף  העליונה 12אשר את הבקשה להקמת חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מתוך הדירה הקיימת בקומה ל .3

 , עם מרפסת ופרגולה, כולל ההקלה הבאה:מערבי-הצפון
 1מ' הנדרש לפי תכנית ג 1.20מזרחי במקום -בניית חדר יציאה לגג ללא נסיגה ממעקה הגג הצפון -

 
 לדחות את ההתנגדות שכן:  .4

 22.06.2021-התכנון נבדק מבחינה יציבות הבניין מצורף לבקשה תצהיר חתום ע"י מתכנן השלד מתאריך ה .ד
 האומר  שהמבנה יעמוד בעומסים ללא צורך בחיזוקים . 

חדר יציאה לגג מתוכנן בנסיגות ממעקות הגג ואינו פוגע בעיצוב אדריכלי של הבניינים הקיימים כולל  .ה
 המבוקש. 

 .87%המהווים  72מתוך  63  -חתומים רוב בעלי הזכויות בנכס על הבקשה  .ו
 

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

 תנאים למתן היתר
 . אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402 . הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  16/03/2022 תאריך הגשה 22-0442 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

חדר על הגג/עליית  תוספות בניה
( 1'גג )לפי ג' או ג

מעל בניין קיים 
 בהיתר

 

 

 נוה ברבור, כפר שלם מערב שכונה 130 דרך ההגנה 31 סרלין יוסף כתובת

  תיק בניין 289/6130 גוש/חלקה

 3560.46 שטח המגרש 2352, 2691, 460, 810, 1, ג1, ע1א, תמא/70תתל/ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 יפו -, תל אביב 130 1 1 6נה דרך גן ההג חגי דוד מבקש

 יפו -, תל אביב 130 1 1 6גן ההגנה דרך  חגי אורנה בעל זכות בנכס

 יפו -, תל אביב 130 1 1 6גן ההגנה דרך  חגי דוד בעל זכות בנכס

 9063200, גבע בנימין 200רחוב רקפת  טל ציון רם עורך ראשי

 4720188השרון , רמת 18רחוב בראשית  רוזנבאום גיל מתכנן שלד

 (רותם סולומוןמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 אחרונה בבניין. וה 12הקמת חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מתוך דירת המבקש בקומה 
 הקמת פרגולות מעץ בתוך מרפסות הגג הצמודות לחדר יציאה לגג. 

 על הגג העליון מערכת סולרית.
 

 . 22-0441מס'  –במקביל הוגשה בקשה להוספת חדר יציאה לגג לדירת השכן 

 
 מצב קיים:

 אגפים. 3-יח"ד ב 72כיל קומות מעל קומת עמודים מפולשת וקומת מרתף המ 12על המגרש קיים בניין מגורים בן 
 דירות בקומה העליונה.  2בכל האגף קיימות 

 מזרחי בקומה העליונה. -דירת המבקש קיימת באגף הצפון

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

תתי חלקות מעל קומת מרתף  72קומות עם  12הקמת בניין מגורים בן  11/10/1974 397
 עמודים מפולשת .וקומת 

 

 

 
 בעלויות:

 .72תתי חלקות המבקש רשום כבעל תת חלקה מס'  72הנכס רשום כבית משותף עם 
 בעלי הזכויות .  87%על גבי הבקשה חתומים 

 . ב' והתקבלה התנגדות36לכל בעלים שלא חתמו נשלחו הודעות לפי תקנה 

 
  1בנייה על הגג: חדר יציאה לגג מכוח תכנית ג

 סטייה מוצע מותר  

 שטח/תכסית
 

 מ"ר או 40
 משטח הגג היחסי  65% 

  מ"ר 37-כ
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 סטייה מוצע מותר  

 לפי הקטן מבניהם 
 מ"ר( 49)

 

 גובה
 

מ' כולל מתקנים על הגג  5
העליון )בבניה עם גג 

 שטוח(
 

לפי גובה קומה טיפוסית 
 מ'( ולא יותר 2.60)

 מ' 3-מ

 מ' 4.8
 

 
 
 

 מ' 3
 
 

 בחתך לא הוצגו מתקנים טכניים על הגג
 העליון. 

 נדרש כתנאי טכני.

מ' לחזית קדמית צפונית  2 נסיגות 
 לרחוב סרלין יוסף

 
 מ' לחזיתות צידיות 1.2

 מ' לכיוון צפון 3.57
 
 
 

 לכיוון מזרח 1.90
 
 

קיר משותף בחזית 
 הדרומית

 
 

לא נשמרה נסיגה לכיוון 
 חזית מערבית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הקלה להקטנת נסיגה בחזית  פורסמה
מ' במקום  0ה במרחק של האחורית ובני

 1מ' הנדרש לפי תכנית ג 1.20

לא מוצגת גישה לגג  גישה לשטח משותף בינוי 
 עליון

 נדרש כתנאי טכני

נדרשת הסכמת כל בעלי  הסכמות 
הזכויות בניין או לפחות 

75% 

על הבקשה חתומים 
 בעלי זכויות 87%

 

 

 :התאמה לתקנות
 הערות לא כן 

   + גודל חדרים -
 בחצר/על הגג:מצללה 

 שטח המצללה -
 קווי בניין/נסיגות בגג -

 
+ 

+ 

  
 2-מהן בשטח של כ 2פרגולות מעץ הצמודות לחדר,   3מבוקשות 

 מ"ר . 7-מ"ר , ואחת מהן בשטח של כ

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

מ' הנדרש לפי  1.20מ' במקום  0סיגה בחזית האחורית ובניה במרחק של הקלה להקטנת נ .1
 1תכנית ג

והתקבלה התנגדות. 22/02/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 : התייחסות להקלות מבוקשות
 . מדובר בהקלה נקודתית אשר משפרת את התכנון :ניתן להמליץ על הקלה .1

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6742291יפו  -, תל אביב 130דרך ההגנה  . קרפציוב מיכאל1

 
 
 
 



 153עמ' 
20-02098      22-0442        

 

 
 רי ההתנגדויות: עיק

  :וטוען  המתנגד דייר בבניין הנדון וכן לטענתו מהנדס בניין
 ללא התחשבות נדרשת למקרי רעידות אדמה. 70-הבניין תוכנן ונבנה באמצע שנות ה .1

המבנה בנוי מלוחות טרומיים המחוברים בינם במקומות מגע שמוסתרים בתוך תפרים. מצבם של חיבורים אלו לא 
כל פגיעה או שינוי במבנה הבנוי בצורה זו באופן אובייקטיבי גורם להחלשת המבנה שמלכתחילה לא נבדק מעולם. 

 תוכנן לפי תקן רעידות אדמה.
 החלשת דיאפרגמה עליונה ע"י יצירת פתחים ועומס נוסף מתוספות הבנייה המבוקשות מהווים נזק ישיר לבניין

 "מבנה מסוכן" וירידת ערך של כל -כלהכרזת המבנה  – שעלול להסתיים בסדקים, פתיחת תפרים וכתוצאה מכך 
 בבניין.  הדירות

 מהווים עוגנים אדריכליים לפיתוח אזור כפר שלם הבעייתי. 150-ו 140, 130מגדלים בדרך הגנה -שלושת הבניינים .2
 תוספות בנייה על גגות בניינים אלו רק תדגשנה אדישות והזנחה אדריכלית של האזור.

 מהדיירים .  75%לזהות במסמכים את ההסכמה של לא הצליח  .3
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 אין פגיעה ממשית במתנגד שכן : 

  22.06.2021-מצורף לבקשה תצהיר חתום ע"י מתכנן השלד מתאריך ההבניין התכנון נבדק מבחינה יציבות . 1
 וד בעומסים ללא צורך בחיזוקים . שהמבנה יעמ האומר     
 לגג מתוכנן בנסיגות ממעקות הגג ואינו פוגע בעיצוב אדריכלי של הבניינים הקיימים כולל המבוקש.  . חדר יציאה2
 .87%המהווים  72מתוך  63  -על הבקשה חתומים רוב בעלי הזכויות בנכס . 3
 

בהתאם למפורט לעיל, ממליצה לדחות את ההתנגדות.

 19/12/2021לב פוטשניקוב חו"ד מחלקת פיקוח ע"י 
 תוכנית תואמת את המצב בשטח טרם החלו לבנות

 חו"ד נוספות:
 

 19/06/2022רינת ברקוביץ'  -מכון רישוי -מרחבים מוגנים
 .22.11.21לוט, האישר מתאריך הוטען אישר פיקוד העורף לפטור ממיק

 
 20/12/2021מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית. אין מניעה לאשר את הבקשה. 6130בגוש  289חלקה 

 
 22/08/2021מיכל תהן  -הסדר קרקע 

מדובר במגרש מוסדר שאין בו צורך בהדר קרקע, וכן מדובר בחלקה במושע )ריבוי בעלים(, לכן פוטרת מהצורך בהסדר 
קרקע

 (סולומוןרותם חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
העליונה באגף  12הקיימת בקומה לאשר את הבקשה להקמת חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מתוך הדירה  .1

 :מערבי, עם מרפסת ופרגולה, כולל ההקלה הבאה-הצפון
 1מ' הנדרש לפי תוכנית ג 1.20מערבי במקום -בניית חדר יציאה לגג ללא נסיגה ממעקה הגג הצפון -

 
 לדחות את ההתנגדות שכן: .2

 22.06.2021-מתכנן השלד מתאריך ההתכנון נבדק מבחינה יציבות הבניין מצורף לבקשה תצהיר חתום ע"י  א.
 .יעמוד בעומסים ללא צורך בחיזוקיםהאומר  שהמבנה 

חדר יציאה לגג מתוכנן בנסיגות ממעקות הגג ואינו פוגע בעיצוב אדריכלי של הבניינים הקיימים כולל  ב.
 המבוקש.

 .87%המהווים  72מתוך  63  -על הבקשה חתומים רוב בעלי הזכויות בנכס  ג.
 

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 תנאים למתן היתר
 . אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1  

 (.4402הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג . הצגת טופס הצהרת עורך 2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
העליונה באגף  12לאשר את הבקשה להקמת חדר יציאה לגג עם מדרגות פנימיות מתוך הדירה הקיימת בקומה  .3

 :מערבי, עם מרפסת ופרגולה, כולל ההקלה הבאה-הצפון
 1מ' הנדרש לפי תוכנית ג 1.20מערבי במקום -בניית חדר יציאה לגג ללא נסיגה ממעקה הגג הצפון -

 
 לדחות את ההתנגדות שכן: .4

 22.06.2021-התכנון נבדק מבחינה יציבות הבניין מצורף לבקשה תצהיר חתום ע"י מתכנן השלד מתאריך ה א.
 האומר  שהמבנה יעמוד בעומסים ללא צורך בחיזוקים.

חדר יציאה לגג מתוכנן בנסיגות ממעקות הגג ואינו פוגע בעיצוב אדריכלי של הבניינים הקיימים כולל  ב.
 המבוקש.

 .87%המהווים  72מתוך  63  -תומים רוב בעלי הזכויות בנכס על הבקשה ח ג.
 

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

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

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  10/03/2022 תאריך הגשה 22-0399 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים
תוספות 
 ושינויים

 ת בניהתוספו
 שינויים

תוספות בניה שונות 
 )כולל קומת קרקע(
שינוי ללא תוספת 

 שטח/חזית

 
 

 

 ביצרון ורמת ישראל שכונה 23 רחוב בצרון א12 שביל צויפל כתובת

  תיק בניין 642/6150 גוש/חלקה

 254 שטח המגרש 2104, 2691, 9018, 1, ע4ב/34תמ"א מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 4486200, צור יגאל 23רחוב ליבנים צור יגאל  גלוק איריס מבקש

 4486200, צור יגאל 23רחוב ליבנים צור יגאל  גלוק נתן מבקש

 4486200, צור יגאל 23רחוב ליבנים צור יגאל  גלוק איריס בעל זכות בנכס

 4486200 , צור יגאל23רחוב ליבנים צור יגאל  גלוק נתן בעל זכות בנכס

 67226יפו  -, תל אביב 25רחוב הפלמ"ח  נאמן דרור רפאל עורך ראשי

 4720188, רמת השרון 18רחוב בראשית  רוזנבאום גיל מתכנן שלד

 

 (בנימיני תהילהמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 המבקש ובמרתף, ללא תוספת שטח. השינויים כוללים: בדירת 2020שינויים כלפי היתר שהוצא בשנת 
הכולל שינויים קונסטרוקטיביים, שינוי מיקום מהלך מדרגות לקומת המרתף  שינויים פנימיים ובחזיתות, -

 בקומת הקרקע בחזית לרחוב בצרון.  יטרינותוחלונות לו 2החלפת ו

 ס"מ. 20-הנמכת מפלס קומת המרתף ב -

 צויפל, שבילבחזית ל גישה נפרדת למרתף בתוך חצר מונמכתמרתף וסידור מדרגות שינויים בחלוקת שטחי  -
 חלונות לוויטרינות בחצרות אנגליות. 3הגדלת שטח חצר אנגלית בצד הדרומי והחלפת 

חצר: שינויים בפיתוח הכוללים שינויים בגינון, הגדלת שער כניסה בחזית רוב בצרון ותוספת גדר קלה בגבול  -
 י.המגרש הדרומ

 
 מצב קיים:

בקיר משותף עם יח"ד. הבניין נבנה  2עבור  קומות ובניה על הגג 2בן  ,בניין מגורים קיים בפינת רחובות בצרון וצויפל
 בחלקה הסמוכה.שכן מבנה 

 לפי חוו"ד מח' הפיקוח, המבוקש בבנייה. 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

 1962 
1992 

 היתר לתוספת בניה לדירת המבקש בקומת הקרקע
 היתר לתוספת בניה ובניה על הגג לדירה בקומה השנייה מעל דירת המבקש

 

0332-20 עבור הדירה, עם מדרגות הרחבת דירה קיימת בקומת הקרקע ובניית מרתף  2020 
 פנימיות.

 

 

 
 בעלויות:

 ת פרטית.בבעלו חלקות משנה 2עם  כבית משותףהנכס רשום 
 והבקשה חתומה על ידם. ,1המבקשים רשומים כבעלי תת חלקה מס' 

 ב' לבעלת הדירה בקומה השנייה. 36במסגרת פרסום לעניין סידור כניסה נוספת למרתף, נמסרה הודעה לפי תקנב 
 התקבלה התנגדות.
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 (:1מרתף )ע"פ תכנית ע / ע

 סטייה מוצע מותר 

  מ' 3 מ' 4 גובה 

ותף /מחסנים דירתיים/ חדר מרתף מש שימוש
 משחקים /שירותים

חדר משחקים/מחסן/חדר  
 כביסה/שירותים

 

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן בנייה במרווחים/בליטות

   + חצר מונמכת

   + שער כניסה
   + גדר

 
 הקלות מבוקשות:

 והבניה עבור ההקלות הבאות: לחוק התכנון 149נעשו פרסומים לפי סעיף 
בקומת לחצר אנגלית מונמכת קיימת בהיתר קומת הכניסה  ת חיצוניות מחצרהוספת מדרגו .1

 המרתף הפונה לחזית צפונית.
 

 והתקבלה התנגדות 21/02/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התנגדויות:

 וקיםנימ כתובת שם

 , 23בצרון  . מנצור ששי1
יפו  -תל אביב 
6789555 

.ההקלות והשינויים הנדרשים על ידי המבקשים מעידים על 1
כוונה ליצירת יחידת דיור נפרדת ונוספת במרתף וזאת בניגוד 

 להיתר ובניגוד לתב"ע כמפורט להלן: 
צויפל א. מבקשים למעשה ליצור כניסה נפרדת למרתף מרח' 

 )כאילו כניסה דרך מיקום פחי האשפה(. 
בכוונתי להגיש בקשת היתר חדשה בה אבקש שמאחורי פתח 

הכניסה לאיזור פחי האשפה יהיה קיר בלוקים כדי שלא תהיה 
 גישה נוספת מרחוב צויפל לחצר המשותפת. 

ב. מבקשים להוסיף קירות פנימיים נוספים אשר לא היו בהיתר 
 המקורי.

 ר משחקים" שלא היתה בהיתר המקורי.ג.דלת ל "חד
ד. שינוי שירותים מקוריים: שינוי משירותי לכל הקומה 

שישמש בוודאי  -לשירותים שהכניסה שלהם היא מתוך "המחסן"
 כחדר שינה. 

ה. מבקשים לעשות שירותים נוספים בתוך "חדר המשחקים", 
וההסבר היחידי לנחיצות של שירותים מבוקשים אלו היא בכך 

 שה מתוכנן שם מטבחון.שלמע
. כאמור המבקשים מתכוונים למעשה להפוך למעשה את המרתף 2

 ליחידת מגורים נפרדת, וזאת בניגוד להיתר ובניגוד לתב"ע.
. בבית המבקשים יש מדרגות פנימיות למרתף, ואין כל סיבה 3

אמיתית להוסיף מדרגות חיצוניות מתוך החצר המשותפת, אלא 
רתף ליחידת מגורים נוספת נפרדת, כאמור כדי להפוך את המ

 בניגוד לדין ולתב"ע.
. יודגש כי באף אחד מהבתים בשכונת בצרון אין מדרגות 4

 חיצוניות למרתף.
. הוספת מדרגות מהחצר המשותפת לקומת המרתף לא תאפשר 5

 לי שימוש בשטח שבו יהיו מדרגות ובשטח של "החצר האנגלית".
המשותפת למרתף, יוצר  . קיום של מדרגות ובור בשטח החצר6

סיכון ממשי של נפילה וחבלה ממשית לי, ולבאי ביתי, כאשר 
מגיעים אליי גם ילדים שמסתובבים בחצר המשותפת, יכולים 

 מטר. 3 -לטפס על המעקה וליפול לתוך תהום בגובה של כ
. אני מבקש לבטל את המעקה ולהורות למבקשים להניח בגובה 7

ית רשת ברזל או דק, על מנת הרצפה על שטח כל החצר האנגל
למנוע נפילה כאמור ופגיעה חמורה בנפש, ועל מנת לאפשר לי 
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 וקיםנימ כתובת שם

 להשתמש בשטח האמור, שהוא כאמור שטח משותף.
. לכן אני מתנגד לכל שינוי ברכוש המשותף. בכלל אני מתנגד 8

להוספת גדר אלומיניום: בשיחה עם השכן מצד דרום מר אלי, אני 
ם גדר חיה מטפסת או שתילת עצים והוא עומדים על כך שתוש

 שיחים גבוהים ולא גדר אלומיניום. 
. אני מתנגד להגדלת שער הכניסה היות ומדובר בשינוי של רכוש 9

משותף בניגוד לדין ובניגוד לפסק דין של בית המשפט. יצויין כי 
המבקשים אפילו לא פנו אליי בעניין והם מבקשים לקבוע עובדות 

 בשטח.

 
 דויות: עיקרי ההתנג

 שינויים בדירת המבקש שבוצעו בניגוד להיתר. ההתנגדות מתייחסת ל:
 שינויים פנימיים בקומת המרתף המהווים הכנה לחלוקת שטח המרתף ליחידת דיור נפרדת עם כניסה מרחוב צויפל. .1
 מיקום שער כניסה למגרש מרח' צויפל. .2
 ח החצר המשותפת, סכנת נפילה לחצר מונמכת עם מעקה . תוספת מדרגות בחצר מונמכת ומניעת שימוש בטוח בשט3

 ללא סבכה.    
 .שינוי ברכוש משותף: הגדלת שער כניסה מרח' בצרון והוספת גדר אלומניום על גדר בנויה בגבול המגרש הדרומי.  4
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 .1. השימושים המבוקשים בקומת המרתף תואמים לשימושים מותרים מכח תכנית ע1
 אין שינוי במיקום שער כניסה למגרש מרח' צויפל. .2
 .2018מומלץ לדחות את הטענה שכן מעקה חצר מונמכת מאושר בהיתר משנת . 3
 

בהתאם למפורט לעיל, מומלץ לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויותהוויכוח בין השכנים נמשך כבר שנים, 
 
 

24/08/2021לב פוטשניקוב פיקוח ע"י חו"ד מחלקת 
 תוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש בבניה

 
 (בנימיני תהילהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 

 
 לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות. .1
 נגדות:אם הוועדה תדחה את ההת .2

המבקש ובקומת המרתף, ללא תוספת  בדירת 2020לאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר שהוצא בשנת  א.
 שטח.

 לאשר הקלה לתוספת מדרגות בחצר מונמכת קיימת בהיתר. ב.
 

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 תנאים בהיתר
 מת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה.מסמך "רשי . 1
 מילוי כל התנאים של ההיתר המקורי הקודם. . 2
 לא יהיה שימוש למגורים במרתף. . 3

 המרתף מהווה חלק בלתי נפרד מהדירה בקומת הקרקע ולא ניתן לפצלו ליחידה נפרדת.
 ים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים.ינקטו כל האמצע . 4
 

 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.
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 מרתנאים לתעודת ג

דציבל. לאחר  40 -יש לבצע את מעטפת הבניין כך שרמת הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים תהיה לא יותר מ
השלמת הבניה ולפני הגשת בקשה לתעודת גמר יש לבצע בדיקות אקוסטיות המוכיחות עמידה בדרישה זו ולהגיש אישור 

דציבל ולאישור זה יש לצרף  40לונות סגורים אינה עולה על של יועץ אקוסטיקה כי רמת הרעש בתוך דירת מגורים עם ח
 את דוח תוצאות הבדיקות שבוצעו.

 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

 :בצוות התנגדויות תיאור הדיון
 

בהשתתפות עו"ד ליאור שפירא,  אופירה יוחנן וולק, עו"ד שמואל שטטר, עו"ד פרדי בן צור,  10.7.22  ישיבה מיום
 לימור קנדיל

 

 אינג' תהילה בנימיני  צוות המקצועי: 
 

 מנצור ששי  מטעם המתנגדים: 

 
 נאמן דרור רפאל-המבקשים, עורך הבקשה-נתן ואיריס גלוק  מטעם המבקשים: 

 
של החצר המשותפת  כל החזית של החצר אמורה להיות אצלי ומאחור והצד של המבקשים.  בחלוקה : מנצור ששי

בתמימותי חתמתי  על הבקשה הקודמת לחצר אנגלית. בחלוקה מסורתית שקיימת בבצרון, החזית הקדמית צריכה 
שפטים. העוגה להיות שלי והם יקחו את החצר מאחור. זאת החלוקה המסורתית. כל שכונת בצרון מחולקת כך, ללא מ

משותפת. המבקשים לא מסכימים לזה.  המפקחת על הבתים המשותפים הכריעה שהחצר תחזור לקדמותה. הם עשו 
 המון דברים בניגוד להיתר הבניה. עשו לי נזקים מעל ומעבר. הם שברו עמודים בניגוד להיתר הבניה. 

עיקריים ושרות. כל השינויים תואמו מראש.  הבקשה להיתר הנוכחית הוגשה ללא שינויי שטחים  נאמן דרור רפאל:
 החצר האנגלית  והמדרגות  בהיתר המקורי אושרו כיוון שהחצר נמצאת בתוך קו בניין.  קיצרנו אותה לשם כך.   

בוצע במסגרת היתר השינויים שבוצעו בפועל במהלך העבודות ההנדסיות. כשנוצרו קירות –לגבי הגדלת החצר האנגלית 
 ס"מ, לא בחריגה מגודל חצר אנגלית מותרת. 30-הקיר התומך גרם לכך שהזזנו את קיר החצר בתומכים, תוואי 

מדובר בחצר אנגלית שחופה בדק . מעל הקרקע, הכל דק. קיר התמך הוזז לרוחב, זה לא מהווה שינוי בחצר בקומת  
ודם. השינוי שהתבקש היה הקרקע  ולא משפיע על השכן. אם זאת הבעיה, אפשר לתקן ולהחזיר את המצב להיתר הק

 נראה לי לא מזיק ולכן הרשתי לו לקרות. 
 להבטחת אי פיצול. 27: המתנגד צופה בעתיד את פיצול היחידה. אנחנו נבקש תקנה ליאור שפירא

: לא ניתן היה לבנות את הקונסטרוקציה עפ"י ההיתר. היו שינויים שנעשו לאור אילוצים בשטח, בעת איריס גליק
 הבניה. 

 אחוז שלכם.  100: אין לכם את הזכות לתכנן כי אתם לא נמצאים בשטח שהוא ר שפיראליאו
לאורך כל הבניה היינו מטרה להטרדות והתנכלויות אין סופיות. יש צו נגד השכן על הטרדה מאיימת לאחר  איריס גליק:

 שהשתמש בהטרדה. השכן משתמש בכם להתנכל לנו. 
המתנגד והסברתי לו את התכנית. בוחנת הרישוי בקשה ממני להגיש את המדרגות הייתי בפגישות עם  נאמן דרור רפאל:

 בהיתר השינויים וכך עשיתי. 
: הם הגדילו גם את שער הכניסה לבית לפני שהגישו בקשה. פניתי אליהם כדי להגיע להסכמה. המבקשים מנצור ששי

 רוצים את הכל. 
 חרת. בהרבה בתים בביצרון יש בחזית חצר אנגלית.: במרבית הבתים השטח מתחלק בין השכנים אנתן גליק

 
 

 2המלצת הצוות : החלטה מספר 
 10/07/2022מתאריך  30-22-0009מספר  צוות התנגדויות

 
לאחר ששמענו את הצדדים, עולה כי טענות המתנגד הינן קנייניות אשר אינן בסמכותה של הוועדה המקומית. מבחינה 

 שוי, אין מניעה לדחות את ההתנגדויות ולאשר את הבקשה. תכנונית, בהתאם להמלצת צוות הרי
בדירת המבקש ובקומת המרתף, ללא תוספת  2020לאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר שהוצא בשנת  .1

 שטח.
 לאשר הקלה לתוספת מדרגות בחצר מונמכת קיימת בהיתר. .2

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

 
 

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

 יתרתנאים בה
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה. . 1
 מילוי כל התנאים של ההיתר המקורי הקודם. . 2
 לא יהיה שימוש למגורים במרתף. . 3

 המרתף מהווה חלק בלתי נפרד מהדירה בקומת הקרקע ולא ניתן לפצלו ליחידה נפרדת.
 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . 4
 

 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.
 

 גמר תנאים לתעודת
דציבל. לאחר  40 -יש לבצע את מעטפת הבניין כך שרמת הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים תהיה לא יותר מ

השלמת הבניה ולפני הגשת בקשה לתעודת גמר יש לבצע בדיקות אקוסטיות המוכיחות עמידה בדרישה זו ולהגיש אישור 
דציבל ולאישור זה יש לצרף  40חלונות סגורים אינה עולה על  של יועץ אקוסטיקה כי רמת הרעש בתוך דירת מגורים עם

 את דוח תוצאות הבדיקות שבוצעו.
 

 23: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות, 

 
 בדירת המבקש ובקומת המרתף, ללא תוספת שטח. 2020לאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר שהוצא בשנת    .1
 לאשר הקלה לתוספת מדרגות בחצר מונמכת קיימת בהיתר.   .2

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

 
 ם למתן היתרתנאי

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 2
 (.4402הצגת 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
 מילוי כל התנאים של ההיתר המקורי הקודם. . 2
 לא יהיה שימוש למגורים במרתף. . 3

 המרתף מהווה חלק בלתי נפרד מהדירה בקומת הקרקע ולא ניתן לפצלו ליחידה נפרדת.
 נקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים.י . 4
 

 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.
 

 גמר תנאים לתעודת
דציבל.  40 -יש לבצע את מעטפת הבניין כך שרמת הרעש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים תהיה לא יותר מ . 1

לאחר השלמת הבניה ולפני הגשת בקשה לתעודת גמר יש לבצע בדיקות אקוסטיות המוכיחות עמידה בדרישה זו 
דציבל  40ש בתוך דירת מגורים עם חלונות סגורים אינה עולה על ולהגיש אישור של יועץ אקוסטיקה כי רמת הרע

 ולאישור זה יש לצרף את דוח תוצאות הבדיקות שבוצעו.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

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

  03/04/2022 תאריך הגשה 22-0539 מספר בקשה

  בניה שונות )כולל קומת קרקע(תוספות  תוספות בניה תוספות ושינויים מסלול

 

 נוה צדק שכונה   7 סמטת החרמון כתובת

 0449-007 תיק בניין 59/7420 גוש/חלקה

 83 שטח המגרש 2277, 1, ע1תמא/ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6515394יפו  -, תל אביב 7רחוב החרמון  ארביב יצחק מבקש

 6515394יפו  -, תל אביב 7רחוב החרמון  יב יצחקארב בעל זכות בנכס

 65153יפו  -, תל אביב 5רחוב מחנה יוסף  סלמון אסף נסים עורך ראשי

 6520115יפו  -, תל אביב 42רחוב מונטיפיורי  טואג דורון מתכנן שלד

 (אדר' אינה פנסו נמירובסקימהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

קומות  2שימור חלק מקירותיו החיצוניים והקמת בניין חדש למגורים בן  ,ת במגרשהריסת מבנה קיים בן קומה אח
 . דיור אחת, מעל קומת מרתף עם ממ"דעם עליית גג עבור יחידת 

 
 מצב קיים:

 בניין בן קומה אחת
 

 ממצאי תיק בניין:

 מסמך תיאור שנה היתרים רלוונטיים

  קומות. 2בניין בן  1929 363

 
 בעלויות:

 בבעלות פרטית והבקשה חתומה ע"י בעל הנכס הרשוםהנכס 

 
 מגורים ב'(אזור  2277התאמה לתב"ע )תכנית 

 סטייה מוצע מותר  

  + עלית גג 2 + עלית גג 2 מס' קומות

 שטחים מותרים
בניה נפחית בתחום קווי  -

)לא כולל עלית  הבניין
 הגג(

 
 
 עלית גג -

 
 מ"ר 74 -כ

 X 2מ"ר  37-כ
 

 
 

 
 מ"ר 128

 מ"ר 80-כ –. ק.ק
 מ"ר 48-כ –ק.א. 

 
 

 מ"ר 31-כ

 
 .(57%) "רמ 54ריגה של ח

  6%פורסמה הקלה ל
מ"ר( עבור  4) 5%-מ"ר(  5)

 מעלית.
 ראה הערה בהמשך

  

 לבניין חדש קווי בניין
 קדמי סמטת החרמון

 
 צפוני–צדדי 

 
 

 דרומי-צדדי 

 
 מ' 0.0

 
 מ' 0.0

 
 

 מ'( או 10)חזית קצרה מ  מ' 2.0

 
 מ' 0.0

 
 מ' 0.0

 קיר משותף קיים
 
 מ'  0.0

 
 
 
 
 
 

 מ' 2.0חריגה של 
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 סטייה מוצע מותר  

 
 אחורי

 
 
 מ' 4.0

 
 
 מ'  0.0

 ראה ערה בהמשך
 

 מ' 4.0חריגה של 

 3% 83% -כ מ"ר 66.4=80% תכסית קרקע

  1 1 מס' יחידות מותר

 הוראות עיצוב
 גובה רכס -
 
 0גובה בניה בקו  -
 
 שיפוע הגג -
 
 שטח פתוח רציף -
 
 גובה מעקה גג -
 
 מתקנים טכניים על הגג -

 
 מ' 10

 
 מ' 6

 
1:2 40%-50% 

 
20% 
 
 מ' 1.30
 

 על גג משופע יותר להתקין
קולט שמש אך ורק צמוד לגג 

לשיפועי יתר חלקי במקביל 
 יין.המערכת ימוקמו בתוך הבנ

 
 מ' 10.6

 
 מ' 6.42
 

67% 
 

 17% -כ
 
 מ' 1.05
 

 דוד שמש 
 

 
פורסמה  –מ'  0.60חריגה של 

 הקלה
 
 

 17% -של כ חריגה
 

3%  
 

 בניגוד להוראות התכנית.
 

מותקן בבליטה מעבר לשיפוע 
 הגג

  
 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע

 סטייה מוצע מותר 

  1 1 קומות 

 חניה/ מחסנים דירתיים/ אחסנה מסחרית/  שימוש
 משרד לבעל מקצוע חפשי/ חדר משחקים

  , חלל מרתף לא מוגדר, מחסניםממ"ד, 

 20%חריגה של  100%-כ 80% תכסית

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

 גודל חדרים -
 רוחב חדר מדרגות -
 אוורור  -

+ 
+ 

 
 
+ 

 
 

 במרתף שירתיםלא סומן פתרון לאוורור חדר 

 מבוקשת הקלה לפי מדיניות הועדה בהנחיות מרחביות  + חפורהחצר 

 

 הערות נוספות:
 בקשות קודמות:

  שינויים בקומת הקרקע, לרבות הריסת הרצפה והתקרה, תוספת קומת מרתף, קומה ה בקשה עבור הוגש 2015בשנת
 ועלית גג עבור יחידת דיור אחת.

שכן כפי שהוגשה מהווה הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש, שאינו תואם הוראות : הבקשה נדחתה בועדה
 פתוח הרציף.לעניין קווי הבניין, השטח, התכסית והשטח ה 2277תכנית 

  הוגשה בקשה לתוספת קומת מרתף, תוספת קומה וחדר יציאה לגג, ותוספת מעלון, הכל עבור יחידת  2016בשנת
 דיור אחת.

ה תוספת שטח מעבר לשטחים המותרים, ההקלה המבוקשת בקו בניין צדדי מהוושכן,  :הבקשה נדחתה בועדה
גג רעפים ולא קירוי  מגורים ב' מותרת רק עלית גג בתוך שיפועיבאזור  –תכנון עלית הגג אינו תואם הוראות התכנית 

מ' ולא  2חישוב השטח המותר לבניה ערוך בצורה לא נכונה שכן קו הבניין הצדדי הדרומי המותר הוא ע"י גג שטוח, 
0. 

  בניין הוגשה בקשה להריסת מבנה קיים בן קומה אחת במגרש שימור חלק מקירותיו החיצוניים והקמת  2019בשנת
מחסנים וחדר רחצה  2קומות עם עליית גג עבור יחידת דיור אחת, מעל קומת מרתף עם ממ"ד,  2חדש למגורים בן 

 בקונטור קומת הקרקע. 
 שכן, לא מדובר בבקשה לתוספת בנייה כפי שנמסר בתיק המידע.בקשה נדחתה בועדה: 

לעניין קווי  2277לא תואם הוראות תכנית  הבקשה כפי שהוגשה הינה להריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש,
 הבניין, השטח, התכסית והשטח הפתוח הרציף. 
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 גודל המגרש והמידע שנמסר 
 .2277מ"ר לפי הוראות תכנית  100 -מ"ר ולא ניתן לאשר הקמת בניין חדש במגרש ששטחו פחות מ 83שטח המגרש הינו 

הקמת בניין חדש, אולם לפי גודל הריסות בפועל מדובר בהוגשה כתוספת בנייה בהתאם לתיק המידע שנמסר  הבקשה
 .2277שלא תואם הוראות תכנית 
 הבקשה נבדקה כבניין חדש.

        
 קווי הבניין המותרים:

מבוקשת כהקלה, אך לפי הוראות  0מ' מגבול המגרש. בנייה בקו בניין  1.00-דרומי: בניין השכן בנוי במרחק של כ-צדדי
 מ' יותר רק כשהבניין הגובל קיים או מתוכנן )לפי תכנית משותפת לשני המגרשים(. 0ו בניין נדרשת: ק 2277תכנית 

מ' המותר במקרה של תוספת  2.0-מ' )עד גבול המגרש( והקומה השנייה ב 0אחורי: קומת הקרקע מוצעת בקו בניין 
 . 2277בנייה בלבד לפי תכנית 

 מ' בלבד. 4.0לבניין חדש נדרש קו אחורי של 
 

 ח המותר לבנייה.השט
 שטח הבניין נקבע בתחום קווי הבניין המותרים ובהתאם לתכנית עיצוב מחייב. 2277לפי תכנית 

במקרה של הקטנת קווי הבניין לא ניתן לאשר שטח הבניין מעבר למותר לפי תכנית עיצוב מחייב. בבקשה הנדונה מדובר 
 מ"ר בניגוד להוראות התכנית. 54-בחריגה של כ

 כי הינה סטייה ניכרת לפי תקנות התכנון והבנייה.. 5%ן שלא ניתן לאשר הקלה כמותית של בנוסף יצוי
 

 קומת המרתף:
, אמנם פורסמה הקלה אך אין כל הצדקה לאשרה שכן קיימת 1בניגוד להוראות תכנית ע 100%של  מרתף בתכסית

 חריגה גדולה בשטחים.
 ה

 שטח רציף.
 ומבוקשת כהקלה עקב גודל וצורת המגרש. 17%-. מוצע כ20%לפי התכנית נדרשת שמירת שטח רציף של 

 
 שיפוע הגג.

 המהווה סטייה ניכרת. 67%(. מוצע 50%) 1/2השיפוע המותרת הינו 
 

 בנוסף:
  2השכן בנוי בגבול גבול המגרש האחורי ולא ברור איך הורסים קיר קיים כאשר בניין. וכן מוצע קיר תומת בגובה של 

 קומות.

 במכון הרישוי. הבקשה נדחתה 

 קלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 הגבהת והארכת קיר משותף מעבר לחפיפה הקיימת עם קיר הבניין הצמוד .1
 הקלה למיקום מרחב מוגן בקומת המרתף מעבר לתכסית קומת קרקע .2
 המותרים 6.0מ' במקום  6.40הקלה להגבהת קומת גג  .3
 מ' 1.60מ' ועומקה  1.30שרוחבה  מ' מגבול המגרש, 0.50חפירת חצר מונמכת במרווח האחורי וצדדי במרחק של  .4
 מ' 2.10מ' ועומקה  1.20מ' מגבול המגרש, שרוחבה  0.50חפירת חצר מונמכת במרווח הצידי במרחק של  .5
 הקלה להקמת מרתף מעבר לתכסית קומת הקרקע .6
 הקלה בתכסית -משטח המגרש 20%לשטח פנוי רציף מינימום  2277בתכנית  10.1.10הקלה מסעיף  .7
 משטח המגרש מעבר לשטחים המותרים 6%ספת עד תו .8
 שטחים בגין התקנת מעלית 5%תוספת של עד  .9
 

 ולא התקבלו התנגדויות 06/03/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התייחסות להקלות:
 להמליץ, לא הוצגה הסכמת השכנים. ניתן: לא 1הקלה מס' 
 נטית שכן הממ"ד נמצא בתחום התכסית שמעל.: לא רלוו2הקלה מס' 
 ניתן להמליץ עקב גודל המגרש: 3הקלה מס' 

 מבוקשת לפי הנחיות מרחביות: 4,5הקלות מס' 
 , קיימת חריגה גדולה בשטח המבוקש.100%שכן אין כל הצדקה לבנייה בתכסית  : לא ניתן להמליץ6הקלה מס' 
 להמליץ עקב גודל המגרש. ניתן: 7הקלה מס' 

 ניתן להמליץ שכן בניגוד לתכנית עיצוב מחייב.: לא 8לה מס' הק
 : לא לאשר שכן המבוקש אינו עונה על תנאים לפי תקנות סטייה נכרת.9הקלה מס' 
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 11/07/2022רינת ברקוביץ'  - חו"ד מכון רישוי
 

 אצירת אשפה
 אשפה באמצעות: מסתור אשפהמוצג פתרון אצירת 

אין להפנות את שער המסתור כלפי הרחוב. יש להשלים אלמנטים במסתור המקורה. נכתבו הנחיות מפורטות בחוות 
 הדעת.

 המלצה: לדחות את הבקשה
 

 גנים ונוף
 לבקשה זו אין נגיעה לעצים ועל כן לא נדרשת חוות דעת בנושא זה.

 

 אדריכלות מכון הרישוי
 ים כלפי הרחוב.אין לפתוח שער

 המלצה: לדחות את הבקשה
 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לדחות את הבקשה

 

 02/02/2022חו"ד מחלקת פיקוח ע"י ויקטור זמוירו 
 נהרס, טרם בנויתוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש טרם 

 חו"ד נוספות:
 31/10/2021מירי גלברט  -נכסים 
 ,בבעלות פרטית 7420בגוש  59חלקה 

הוטען תצהיר מהנדס שלא מתוכננים עוגנים, במידה ותוגשנה תכניות לא תואמות במערכת המקוונת ובתאום הנדסי  -
 לנושא חפירה ודיפון עם עוגנים פולימרים/בלי עוגנים פולימרים הבקשות תדחנה.

 ת.יש לשוב לרישוי בניה ולבקש מחדש היתר לחפירה ודיפון ולהגיש תכניות תואמות בשתי המערכו
 הוטען כתב התחייבות בגין המרפסות החורגות.-
 תנאי לקבלת היתר: 
 תשלום דמי שימוש בגין המרפסות החורגות. 
 הסדרת התשלום תתבצע מול אגף הנכסים. 
 תנאי בהיתר : 
 יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל 
 העירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פישהיא במקרקעי  
 כל דין. 

 לאור האמור לעיל אין מניעה לאשר את הבקשה לוועדה.

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

 לא לאשר את הבקשה שכן:
מ"ר לפי הוראות תכנית  100 -מ"ר ולא ניתן לאשר הקמת בניין חדש במגרש ששטחו פחות מ 83המגרש הינו שטח  .1

2277. 
הבקשה הוגשה כתוספת בנייה בהתאם לתיק המידע שנמסר אולם לפי גודל הריסות בפועל מדובר בהקמת בניין  .2

 .2277חדש, שלא תואם הוראות תכנית 
מ' מגבול המגרש הצדדי דרומי ולא הוצג פתרון עתידי )הסכמת השכן( לבנייה  1.00-בניין השכן בנוי במרחק של כ .3

  2277בקיר משותף לתכנית משותפת בשני מגרשים לפי הוראות תכנית 
מ' המותר במקרה של תוספת בנייה  2.0-מ' )עד גבול המגרש( והקומה השנייה ב 0קומת הקרקע מוצעת בקו בניין  .4

 מ' בלבד. 4.0אשר לבניין חדש נדרש קו אחורי של כ 2277בלבד לפי תכנית 
ובמקרה של  שטח הבניין נקבע בתחום קווי הבניין המותרים ובהתאם לתכנית עיצוב מחייב. 2277לפי תכנית  .5

הקטנת קווי הבניין לא ניתן לאשר שטח הבניין מעבר למותר לפי תכנית עיצוב מחייב. בבקשה הנדונה מדובר 
 בניגוד להוראות התכנית.מ"ר  54-בחריגה של כ

 ניכרת לפי תקנות התכנון והבנייה.כי הינה סטייה  5%לא ניתן לאשר הקלה כמותית של  .6
, אמנם פורסמה הקלה אך אין כל הצדקה לאשרה שכן קיימת 1בניגוד להוראות תכנית ע 100%מרתף בתכסית של  .7

 חריגה גדולה בשטחים.
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 ( המותרים לפי התכנית וחריגה זו סטייה ניכרת.50%) 1/2לעומת  67%שיפוע הגג מוצע  .8
בניין השכן בנוי בגבול גבול המגרש האחורי ולא ברור איך הורסים קיר קיים כאשר בניין. וכן מוצע קיר תומת  .9

 קומות. 2בגובה של 

 הבקשה נדחתה במכון הרישוי. .10
 

 חוות דעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש       טיוטת 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 אשר את הבקשה שכן:לא ל

מ"ר לפי הוראות תכנית  100 -מ"ר ולא ניתן לאשר הקמת בניין חדש במגרש ששטחו פחות מ 83שטח המגרש הינו  .11
2277. 

הבקשה הוגשה כתוספת בנייה בהתאם לתיק המידע שנמסר אולם לפי גודל הריסות בפועל מדובר בהקמת בניין  .12
 .2277חדש, שלא תואם הוראות תכנית 

מ' מגבול המגרש הצדדי דרומי ולא הוצג פתרון עתידי )הסכמת השכן( לבנייה  1.00-ניין השכן בנוי במרחק של כב .13
  2277בקיר משותף לתכנית משותפת בשני מגרשים לפי הוראות תכנית 

ייה מ' המותר במקרה של תוספת בנ 2.0-מ' )עד גבול המגרש( והקומה השנייה ב 0קומת הקרקע מוצעת בקו בניין  .14
 מ' בלבד. 4.0כאשר לבניין חדש נדרש קו אחורי של  2277בלבד לפי תכנית 

שטח הבניין נקבע בתחום קווי הבניין המותרים ובהתאם לתכנית עיצוב מחייב. ובמקרה של  2277לפי תכנית  .15
מדובר הקטנת קווי הבניין לא ניתן לאשר שטח הבניין מעבר למותר לפי תכנית עיצוב מחייב. בבקשה הנדונה 

 מ"ר בניגוד להוראות התכנית. 54-בחריגה של כ
 כי הינה סטייה ניכרת לפי תקנות התכנון והבנייה. 5%לא ניתן לאשר הקלה כמותית של  .16
, אמנם פורסמה הקלה אך אין כל הצדקה לאשרה שכן קיימת 1בניגוד להוראות תכנית ע 100%מרתף בתכסית של  .17

 חריגה גדולה בשטחים.

 ( המותרים לפי התכנית וחריגה זו סטייה ניכרת.50%) 1/2לעומת  67%ג מוצע שיפוע הג .18
בניין השכן בנוי בגבול גבול המגרש האחורי ולא ברור איך הורסים קיר קיים כאשר בניין. וכן מוצע קיר תומת  .19

 קומות. 2בגובה של 

 הבקשה נדחתה במכון הרישוי. .20
 

 בקש       טיוטת חוות דעת נשלחה לעורך הבקשה ולמ
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  30/03/2022 תאריך הגשה 22-0523 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

תוספת מעלית  תוספות בניה
 ונית/פנימיתחיצ

 

 

 יד אליהו שכונה   7 פרזון כתובת

 1029-005 תיק בניין 622/6134 גוש/חלקה

 מ"ר 5779 שטח המגרש 2324, 2691, 2710, 3/04/3, 3366, 9024, 9040 מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 3688306 , נשר147רחוב דרך בר יהודה  בונה טל מהנדסים בעמ מבקש

גרופית הנדסה אזרחית  מבקש
 ועבודות ציבוריות בע"מ

 7546302, ראשון לציון 2רחוב שד נים 

 6701608יפו  -, תל אביב 8שדרות יהודית  יקותיאל גיא עזרא בעל זכות בנכס

 6425311יפו  -, תל אביב 126רחוב אחד העם  כץ עמירם עורך ראשי

 6701820יפו  -, תל אביב 6נתן  רחוב ילין מור סגל מיכאל מתכנן שלד

מיופה כח מטעם 
 המבקש

 3688306, נשר 147רחוב דרך בר יהודה  טל אריה

מיופה כח מטעם 
 המבקש

 7546302, ראשון לציון 2רחוב שד נים  רחלבסקי עמיר

 (אדר' מעין חזןמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

מחוץ לקו  לחניון אוטומטי מאושרמת והוספת מבנה למעלית רכב : הריסת גדר קיי 21-0644שינויים כלפי היתר מס' 
 מ' מגבול המגרש. 7.50 -במרווח הצדדי דרומי במרחק של כ בניין

 מ'. 4.70 –גובה הקירוי 

 
 מצב קיים:

 4: בניין טורי בן 1966יח"ד לפי היתר משנת  68בניני מגורים עם כתובות שונות המכילים סה"כ  3בחלקה קיימים 
 קומות על עמודים הפונים לרחוב אלטמן. 4בניינים בני  2-הפונה לרחוב  פרזון וקומות 

 יח"ד. 36קומות וסה"כ  4הבניין הקיים בבקשה הנדונה, בן 

 
 ממצאי תיק בניין:

 

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

  בניינים באותה החלקה 3בניין חדש לבית משותף מתוך  03/11/1966 653

0980-19 קומות  4בן שינויים וחיזוק בפני רעידת אדמה בבניין מגורים קיים  16/01/2020 
 36דירות  מתוך  24כולל קומת קרקע חלקית ומרתף משותף, הרחבת 

 4דירות כבר הורחבו( , מילוי קומת הקרקע כולל הוספת  12קיימות )
דירות חדשות  20קומות טיפוסיות עבור  2דירות חדשות, הוספת  

תמורת חיזוק  38במסגרת תמ"א  -דירות חדשות 5וקומה חלקית עבור 
 הבניין הקיים.

-מקומות חניה במרווח הצדדי 36הוספת מתקן חניה אוטומטי עבור 
דרומי. הגישה למתקן חניה מרחוב פרזון ע"י מעלית רכב במרווח 

 דרומי-הצדדי

 

0644-21 ומת הקרקע ע"י , בק19-0980שינויים ותוספת בנייה כלפי היתר מס'   
הכניסות בקומת  5-הוספת מבואת כניסה בצמוד לחדרי המדרגות ב
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 הקרקע. 

 
 

 בעלויות:
תת חלקות בבעלות פרטית. על הבקשה חתמו כל בעלי החלקות  68הנכס רשום כבית משותף בבעלות קק"ל ובחכירה של 

 באמצעות מיופה כוח.
 .ב' ולא התקבלו התנגדויות36נשלחו הודעות לפי תקנה 

 
 התאמה לתקנות:

  לא כן 

   + בנייה במרווחים

 
  הערות נוספות:

ית קומות כולל קומת קרקע חלק 4בן שינויים וחיזוק בפני רעידת אדמה בבניין מגורים קיים  בבקשה הקודמת אושר,
דירות  4פת דירות כבר הורחבו( , מילוי קומת הקרקע כולל הוס 12קיימות ) 36מתוך דירות  24ומרתף משותף, הרחבת 

 38במסגרת תמ"א  -דירות חדשות 5דירות חדשות וקומה חלקית עבור  20קומות טיפוסיות עבור  2חדשות, הוספת  
 תמורת חיזוק הבניין הקיים.

דרומי. הגישה למתקן חניה מרחוב פרזון ע"י מעלית -מקומות חניה במרווח הצדדי 36הוספת מתקן חניה אוטומטי עבור 
 רומיד-רכב במרווח הצדדי

 
 הבקשה הנדונה מבוקשת ללא שינויים בשטח המותר לבנייה במספר הקומות בקווי הבניין והצפיפות. 

  ותקנות התכנון והבנייה )בנייה במרווחים(. הבקשה תואמת הוראות התכניות התקפות

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 מחוץ לקו בניין השלמת מבנה למעלית רכב לחניון אוטומטי מאושר .1
 לא התקבלו התנגדויות..  23/01/2022תאריך הודעה אחרונה: 

   

 11/07/2022רינת ברקוביץ'  - חו"ד מכון רישוי
 

 תנועה וחניה
 ניסה לחניה אוטומטית תת קרקעית המאושרת בהיתרהבקשה כוללת הוספת מבנה כ

 אין התנגדות מבחינה תנועתית למבנה המתוכנן.
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 גנים ונוף

 לבקשה זו אין נגיעה לעצים ועל כן לא נדרשת חוות דעת בנושא זה.
 

 אדריכלות מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 סיכום מכון הרישוי

 בקשההמלצה: לאשר את ה
בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' 

 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 
 

 13/10/2021חו"ד מחלקת פיקוח ע"י לב פוטשניקוב 
 תכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש בבניה

 חו"ד נוספות:
 21/10/2021מירי גלברט  -נכסים 
 ניעה לאשר את הבקשהבבעלות פרטית. אין מ 6134בגוש  622חלקה 
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 (חזןמעין אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

למעלית רכב לחניון אוטומטי )קירוי( מבנה הקלה להוספת , כ21-0644לאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס' 
 דרומי לפי תקנות התכנון והבנייה.-במרווח הצדדימאושר 

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

 תנאים למתן היתר
 . אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402ך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג . הצגת טופס הצהרת עור2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
  

 תנאים בהיתר
 מילוי כל תנאי ההיתר הקודם.

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מבנה )קירוי( למעלית רכב לחניון אוטומטי , כהקלה להוספת 21-0644את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  לאשר

 דרומי לפי תקנות התכנון והבנייה.-מאושר במרווח הצדדי
 

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

 תנאים למתן היתר
 שור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.. אי1
 (.4402. הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג 2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
  

 תנאים בהיתר
 מילוי כל תנאי ההיתר הקודם.

 
 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 ובניה  

  03/03/2022 תאריך הגשה 22-0366 מספר בקשה

  מ'( 13 בניין מגורים לא גבוה )עד בניה חדשה בניה חדשה מסלול

 

 עג'מי וגבעת עליה שכונה   133 קדם כתובת

 3060-133 תיק בניין 45/9000,  23/9000 גוש/חלקה

 מ"ר 280 שטח המגרש 2660, 9016, 1ע מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 5832201, חולון 48רחוב סוקולוב  חברת נתנאל גרופ בע"מ מבקש

 5832201, חולון 48רחוב סוקולוב  רת נתנאל גרופ בע"מחב בעל זכות בנכס

 65214יפו  -, תל אביב 39רחוב מזא"ה  קדם פיצו עורך ראשי

 7530325, ראשון לציון 22רחוב קידוש השם  לוגסי אברהם מתכנן שלד

 5832201, חולון 48רחוב סוקולוב  נתנאל אריה מורשה חתימה מטעם המבקש

 5832201, חולון 48רחוב סוקולוב  נתנאל דני מורשה חתימה מטעם המבקש

 (אור זנדמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

קומות מרתף עם מעלית לכניסת כלי רכב מרח'  3ג, מעל קומות ובנייה חלקית על הג 3הקמת בניין חדש למגורים, בן 
 יח"ד.  2ים סוף, חללים עוברים ובריכת שיחה במפלס בניה חלקית על הגג, עבור 

 
( מוצעת 2( מוצעת בקומת הקרקע עם שטח במרתפים הצמוד לה והדירה העליונה )מס' 1הדירה התחתונה )מס' 

 ות ופיר מעלית מקומות הקרקע. בקומות העליונות עם גישה באמצעות חדר המדרג

 
 מצב קיים:

 מבנים מיועדים להריסה לטובת הבניין החדש.  -על המגרש פינתי  עם חזיתות לרחוב קדם וים סוף 

 
 בעלויות:

 (  בתב"ע למגרש בניה אחד.  45-ו 23חלקות נפרדות ) מס'  2הנכס נוצר מאיחוד של 
חברת נתנאל בע"מ  -רשומה בבעלות המבקש  23ת מהם עלה כי חלקה מס' החלקו 2לבקשה צורפו נסחי טאבו עבור 

ובעת הגשת הבקשה לא התקבלה  2010בבעלות המדינה בהערה " רישום בעלות לאחר הסדר" משנת  - 45וחלקה מס' 
 הסכמתם.  

 
 (מגורים ג'אזור  2660התאמה לתב"ע )תכנית 

 סטייה מוצע מותר 

שטח 
 עיקרי

 
 

שטח 
 שרות
 

משטח  125% -ר מ" 350
 המגרש 

 
מהשטח  25% -מ"ר  88

העיקרי + הפרשי 
ממ"דים מכוח התקנות 

 מ"ר( .  10)
בנוסף למפורט לעיל, 

הועדה רשאית להתיר 
 שטח שרות נוסף 

עבור חניה מבונה על 
מ"ר  25קרקעית של  

 מ"ר  350
לא כל השטחים המקורים נכללו בחישוב 
השטחים בהתאם לנקבע בתקנות לרבות 

 ת כניסהת, מבואשטחי מרפסות גג מקורו
מ"ר עם  25בקומת הקרקע בשטח של כ

רגות גישה לדירה העליונה שאינם מד
פרטי עבור הדירה בשימוש משותף, אלא 

בין המפלסים בתוך  גם  מקשרותהעליונה ש
הדירה בקומת הקרקע מוצעת עם ו הדירה

  .גישה נפרדת שלא דרך המבואה
נפחי כתוצאה מכך הבקשה מהווה הגדלת 

 השטחים העיקריים מעבר למותרהבניה ו

התכנון מהווה הגדלת נפחי 
הבניה והשטחים מעבר למותרים 

 בגדר סטייה ניכרת. 
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 סטייה מוצע מותר 

מעל חד למקום חניה א
מפלס הכניסה ובקומת 

  :הקרקע בלבד האם
שוכנה כי לא ניתן -

חניה במרתף להסדיר 
מסיבה תכנונית או 

 אחרת.
הועדה שוכנעה כי  -

הפתרון המוצע עומד 
בהוראות התכנית 
מבחינה עיצובית 

 ותפקודית.   

 .בגדר סטייה ניכרת
 

בקומת הקרקע מוצע עם שטח  הבניין
מ"ר לטובת מעלית כניסת  25מקורה של כ

כלי רכב למרתף שחושב כשטח שירות 
מהשטחים העיקריים כאשר  25%במסגרת 

מ'  0.85המתקן בחלקו מוצע בחריגה של 
מקו הבניין הקדמי בחזית לרחוב ים סוף 

 והחריגה פורסמה כהקלה.
אציין כי לפי הנקבע בתקנות סככה לרכב 

י ובלבד ששום חלק מהסככה לא יבלוט פרט
מ' מפני הקרקע  2.60מעבר לגובה של 

 הסופים לא תהווה סטייה ניכרת.

 

קווי 
 בניין

בתחום המותר לבנייה 
 כפי שסומן בתשריט:

לרחוב ים סוף  -מ'  2
 וקדם

 . לצד -מ'  2
 

הבקשה כוללת סידור מעלית לכניסה כלי 
רכב למרתפים בחזית לרחוב ים סוף 

מ' מקו הבניין הקדמי  0.85בחריגה של כ
 מ'  2.0המותר של 

והחריגה פורסמה כהקלה אך אין הצדקה 
תכנונית לאישורה ונוגדת את הנקבע 

 בתקנות. 
הבקשה כוללת סידור חצר חפורה בעומק 

ון )חצר אנגלית( מ' עד מרתף העלי 4של כ
במרווח הקדמי לכיוון רחוב ים סוף בניגוד 

 להנחיות מרחביות. 
 

מוצעת בניה בחריגה בחזית 
לכיוון רח' ים סוף לצורך חצר 

מ' )חצר  4.0-בעומק כ חפורה
אנגלית( בניגוד להנחיות 

. כמו כן, פורסמה מרחביות
הקלה בגין הבלטת מעלית מקו 

אך אינה  הבניין הקדמי המותר,
צה מבחינה תכנונית וניתן נחו

ן להסדיר בתוך קווי הבניי
והפתרון לא  תכנוניתהמותרים 

  הומלץ ע"י מכון הרישוי. 

היטל הבניה העל  - 70% תכסית
קרקעית על המישור 

 האופקי

55% - 

הכמות  -יח"ד  3.5 צפיפות
המתקבלת מחלוקת 

  100השטח העיקרי ב
תותר תוספת של יח"ד 
במקרה אשר השארית 

ובתנאי  0.5-ה מגבוה
ששטח דירה ממוצעת 

 מ"ר. 90-לא יקטן מ

 - יח"ד 2

מ' עבור  1.3מ' +  10.5 גובה
מעקה גג במדידת 
הגובה מהנקודה 

הנמוכה על ציר הדרך 
 הסמוכה. 

מהנקודה הנמוכה של ציר  מ' 1.3+  11.9
( 22.48הדרך הסמוכה ברח' ים סוף )

כתוצאה מכך הבניין מוצע בחריגה בגובה 
' שפורסמה כהקלה אך אינה מ 1.5של 

 נחוצה למימוש הזכויות המותרות. 

מ' מהגובה  1.5-הבניין חורג בכ
במסגרת  םהמותר אשר פורס

, אך לא נחוצה למימוש  הקלה
 הזכויות המותרות. 

בניה 
חלקית 
 על הגג

מעל הגובה האמור 
תותר בניה חלקית על 
 הגג בתנאים הבאים:

 מ' 3גובה: 
  50%תכסית: 

 מ' 2.5ית: נסיגה מהחז

 
 
 

 מ' 3גובה: 
  60%תכסית: 

 מ' 2.5נסיגה מחזית: 

הגדלת תכסית בניה חלקית על 
פורסמה כהקלה  60%הגג עד 

 בהתאם למקובל באזור. 

 
 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע / ע

 סטייה מוצע מותר 

קומות מרתף. בנוסף על  2 קומות 
הקומות הנ"ל תותר בנייה של 

פות עבור שטחי שרות נוס 4עד 
 כללים

 קומות מרתף 3
 
 

- 

בנייה במרתף האמצעי עבור במרתף העליון: אזור חניה עם חלל ביחידות מגורים צמודות קרקע  שימוש
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 סטייה מוצע מותר 

רשאית הוועדה להתיר חיבור 
המרתף והצמדה של חלקי 

. במרתף זה תוותר העליון בלבד
חניה/ מחסנים דירתיים/  

אחסנה מסחרית/ משרד לבעל 
 מקצוע חפשי/ חדר משחקים.

, שטח מוצמד לדירה בקומת עובר
הקרקע עם מדרגות פנימיות ממנה 

עבור ממ"ד, חדר כושר, חדר כביסה, 
חדר טיפולים  עם יציאה לחצרות 

 אנגליות. 
במרתף האמצעי: שטחים טכניים 

נוספים עבור הדירה בקומת הקרקע עם 
מדרגות פנימיות מקשרות בין הדירה 

קומות  2-והשטחים הצמודים לה ב
 הדירות. 2ומחסנים עבור מרתף, חניה 

במרתף התחתון: חניה ושטחים 
 טכניים.

 
במרתף העליון דומה חלוקת השטחים 

שימושו למטרה ומאפשרת למגורים 
אך השטח לא חושב  ,העיקרית
 בהתאם.

שטח שירות נוסף לדירה 
הקרקע בניגוד  בקומת

 .  1להוראות תכנית ע
התכנון מאפשר שימוש 

חי המרתף למטרה בשט
העיקרית , אך לא חושבו 

 בהתאם. 

 - משטח מגרש 80% 80% תכסית

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

   + בנייה במרווחים/בליטות

 גודל חדרים -
 רוחב מסדרון/פודסט -
 רוחב חדר מדרגות -
 מימדי חצר פנימית/חיצונית -

+ 
+ 
+ 

 
 
 
- 

 
 
 

צד בחריגה מקו בניין  מוצעת חצר אנגלית לחזית קדמית ולחזית
 כמותר בתקנות ובניגוד למדיניות עיצוב יפו.

 מוצעות מרפסות חורגות לכיוון חזיתות קדמיות בהתאם לתקנות.  + מרפסת

   + פיתוח שטח /גדרות

 מוצעת בריכה במרפסת הגג -  בריכות שחיה

 
 הערות נוספות:

, מאורך חזית 50%דיניות עיצוב יפו, בין השאר בעיצוב ונפח המרפסות )לא יותרו מרפסות מעל המבוקש נוגד את מ
 פרופורציות פתחים וחלונות.וומרפסות קופצות( מרפסות תחומות במסה בנויה 

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

כלי רכב, בחריגה מקו בניין קדמי  4בניית מעלית לחניון תת קרקעי )חניה אוטומטית( עבור  .1
 .ס"מ 85ב

 .מ' המותרים על פי תכנית 11.50מ' לעומת  12.05הגבהת הבניין עד לגובה של  .2
 .המותרים 50%משטח הגג, לעומת  60%הגדלת תכסית בניה על הגג עד  .3
מ'  1.35מ' מגבול המגרש, שרוחבה  0.65ווח אחורי במרחק של חפירת חצר מונמכת במר .4

 .מ' 4.0ועומקה 
מ'  1.10מ' מגבול המגרש, שרוחבה  1.20חפירת חצר מונמכת במרווח קדמי במרחק של  .5

 .מ' 4.0ועומקה 
 .מ"ר 20.6מ"ר מותרים עד  12דירתי מ ןהגדלת מחס .6
 .מ' 5.33ת התקפה ל מ' כנקבע בתכני 4.0מ  -02הגבהת גובה קומה  .7
 

 והתקבלו התנגדויות. 04/04/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התייחסות  להקלות:
מומלץ  מומלץ לא לקבל את ההקלה שכן, לא ניתן לאשר חריגה מקו בניין קדמי בניגוד לתקנות ולחוו"ד מכון רישוי. .1

 .ההקלה לא נחוצה למימוש הזכויות המותרותלא לקבל את ההקלה שכן, 
 מומלץ לקבל את ההקלה בהתאם לנהוג באזור.  .2
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 מומלץ לא לקבל את ההקלה שכן, לפי מדיניות עיצוב יפו, לא מומלצות חצרות מונמכות. .3
 מומלץ לא לקבל את ההקלה שכן, לא ניתן לאשר חריגה מקו בניין קדמי. .4
 המותר.מומלץ לא לקבל את ההקלה שכן, מבוקשים שטחי אחסון ומבואות רבים מעל  .5
   .ההקלה שכן, ההקלה נחוצה למימוש הזכויות המותרותלא לאשר את מומלץ  .6

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 פיליפ ויעל בולקיה
 הדר הארט

 אסף גורן
 רמי מוסרי

 י ישראלובאל
 אירית אליהו
 שושנה מימון

 

 , תל אביב יפו18ים סוף 
 
 
 
 
 

 , תל אביב יפו16ים סוף 

הגבהת הבניין והגדלת תכסית קומת גג  .1
ניסת האור בהקלה יפגעו בנוף ובכ

לקבל את  -והאוויר לדירות שלהם 
הטענה שכן, מבוקשת חריגה בנפח 

הבנייה מעל המותר אשר עלולה לפגוע 
 במתנגדים.

המצויה בשטח המבוקש  45חלקה  .2
בבעלות עיריית תל אביב ולא בבעלות 

לקבל את הטענה שכן,  -המבקשים 
המבוקש בבעלות המדינה ב"הערה 

 רישום".

 :07/07/2022רן אבן שושן ע"י  חו"ד מכון רישוי
 

 תנועה וחניה
 26.6.22 -ותכנית אדריכלית מ  25.5.22 - חוות דעת לנספח תנועה שנטען ב

 מ"ר 120יחידות דיור בשטח מעל  2הבקשה כוללת : מבנה החדש עם 
 מקומות חניה לרכב פרטי 3דרישת התקן: 

 מקומות חניה לרכב פרטי במתקן חניה אוטומטי תת קרקעי 3מתוכנן: 
כלל עירוניות לפיתוח המגרש והסדרי חניה ,  חוות דעת: לא ניתן לאשר הסדר חניה המתוכנן בניגוד להנחיות מרחביות

 10.21סעיף 
 המלצה: לדחות את הבקשה

 
 אצירת אשפה

 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: מסתור אשפה
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 גנים ונוף

ם במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלק
 עץ( 1נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש. כל העצים סומנו לשימור )

 ₪. 0ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא 
 לעץ. 700₪(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  3יש לנטוע במגרש 

ייגבה מהמבקש במסגרת אגרות הבנייה לצורך ₪  0יתרת ערך הפיצוי הנופי תמורת העצים המיועדים לכריתה ע"ס 
 נטיעת עצים ברחבי העיר. ניתנו תנאים בהיתר למיגון עצים קיימים, לנטיעות ולפיצוי נופי.

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אדריכלות מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 סיכום מכון הרישוי

 המלצה: לדחות את הבקשה
רחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מ

 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 
 

 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 6,330 שימור 5.0 40.0 6.0 מכנף נאה 1

 חו"ד נוספות:
 13/01/2022ענת איבגי  -נכסים 
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 בבעלות פרטית. 9000בגוש  45ו  23חלקות 
 ען תצהיר מהנדס בגין אי שימוש בעוגנים.הוט

במידה ותוגשנה תכניות לא תואמות במערכת המקוונת ובתאום הנדסי לנושא חפירה ודיפון עם עוגנים פולימרים/בלי 
 עוגנים פולימרים הבקשות תדחנה.

 יש לשוב לרישוי בניה ולבקש מחדש היתר לחפירה ודיפון ולהגיש תכניות תואמות בשתי המערכות.
 ביעוד שצ"פ ודרך. 36כננה גדר בנויה ללא פתחים בגבול עם חלקה תו

 לאור האמור אין מניעה לאשר את הבקשה.

 (זנדאור חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 2קומות מרתף עבור  3ובנייה חלקית על הגג, מעל קומות  3הקמת בניין חדש למגורים, בן ל לא לאשר את הבקשה .1

 שכן:יח"ד, 
התכנון מהווה הגדלת נפחי הבניה והשטחים מעבר למותר בגדר סטייה ניכרת ולא מצדיק אישור הקלה בגובה  -

 הבניין שאינה נחוצה מבחינה תכנונית למימוש הזכויות המותרות. 
 לכיוון הרחוב.  נוגדת הנחיות מרחביות לעניין סידור חצר אנגלית -
מ' לכיוון רחוב יום סוף  2.0מ' מחוץ לקו הבניין הקדמי המותר של  0.85כוללת הבלטת מעלית כלי רכב של  -

שפורסמה כהקלה אך אינה נחוצה מבחינה תכנונית מאחר וניתן להסדיר במסגרת קווי הבניין המותרים 
 והפתרון לא הומלץ ע"י מכון הרישוי. 

לעניין חיבור והצמדה של השטח במרתף האמצעי לדירה בקומת הקרקע בנוסף  1ע נוגדת הוראות תכנית -
לשטח הצמוד במרתף העליון והתכנון מאפשר שימושו למטרה העיקרית ,אך הנ"ל לא מצא ביטוי בחושב כפי 

 . 1שנקבע בתכנית ע
מאורך חזית,  50%ל נוגדת את מדיניות עיצוב יפו, בין השאר בעיצוב ונפח המרפסות )לא יותרו מרפסות מע -

 מרפסות תחומות במסה בנויה ומרפסות קופצות( ופרופורציות פתחים וחלונות.
 

לקבל את ההתנגדות שכן הבניה כוללת הקלות שלא נחוצות מבחינה תכנונית וכן הגדלת נפחי הבניה והזכויות  .2
 מעבר למותר כמפורט לעיל.

 
 .הערה: טיוטת חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2קומות מרתף עבור  3קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל  3להקמת בניין חדש למגורים, בן  א לאשר את הבקשהל .3

 שכן:יח"ד, 
התכנון מהווה הגדלת נפחי הבניה והשטחים מעבר למותר בגדר סטייה ניכרת ולא מצדיק אישור הקלה בגובה  -

 רות. הבניין שאינה נחוצה מבחינה תכנונית למימוש הזכויות המות
 נוגדת הנחיות מרחביות לעניין סידור חצר אנגלית לכיוון הרחוב.  -
מ' לכיוון רחוב יום סוף  2.0מ' מחוץ לקו הבניין הקדמי המותר של  0.85כוללת הבלטת מעלית כלי רכב של  -

שפורסמה כהקלה אך אינה נחוצה מבחינה תכנונית מאחר וניתן להסדיר במסגרת קווי הבניין המותרים 
 תרון לא הומלץ ע"י מכון הרישוי. והפ

לעניין חיבור והצמדה של השטח במרתף האמצעי לדירה בקומת הקרקע בנוסף  1נוגדת הוראות תכנית ע -
לשטח הצמוד במרתף העליון והתכנון מאפשר שימושו למטרה העיקרית ,אך הנ"ל לא מצא ביטוי בחושב כפי 

 . 1שנקבע בתכנית ע
מאורך חזית,  50%פו, בין השאר בעיצוב ונפח המרפסות )לא יותרו מרפסות מעל נוגדת את מדיניות עיצוב י -

 מרפסות תחומות במסה בנויה ומרפסות קופצות( ופרופורציות פתחים וחלונות.
 

לקבל את ההתנגדות שכן הבניה כוללת הקלות שלא נחוצות מבחינה תכנונית וכן הגדלת נפחי הבניה והזכויות  .4
 עיל.מעבר למותר כמפורט ל

 
 הערה: טיוטת חוות הדעת נמסרה לעורך הבקשה ולמבקש.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה  

  15/05/2022 תאריך הגשה 22-0752 מספר בקשה

 מלון תוספת בניה בתי תעסוקה ציבורי/תעסוקה מסלול

 

 יפו העתיקה,נמל יפו שכונה   1 נמל יפו כתובת

 3729-001 תיק בניין 10/7426 גוש/חלקה

 8570 שטח המגרש א2378 מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 5120050, בני ברק 29רחוב לח"י  מלונאות אפריקה ישראל בע"מ מבקש

 5120050, בני ברק 29רחוב לח"י  ל בע"ממלונאות אפריקה ישרא בעל זכות בנכס

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור  בר אורין גידי עורך ראשי

 4959210, פתח תקווה 51רחוב ז'בוטינסקי  סלומון זיו מתכנן שלד

 5120050, בני ברק 29רחוב לח"י  אלון שרון מיופה כוח מטעם המבקש

 (שמעון גלמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

קומות  4בן  לשימור, והפיכתו למלוןקומות  3בן מבנה המנהלה(,  בבית המכס מנדטורי הדרומי )ותוספות שינויים 
 חדרי מלון. 63מעל קומת מרתף עבור 

 גרמי מדרגות, פירי מעליות ופירים טכניים לכל גובה המבנה ובנוסף:  2במבנה: גרעין בניין )חדש( הכולל 
  
מבואת עשן, מחסן,  רכותיו הכולל:על הא 14-0721הסדרת קומת מרתף במסגרת דיפון בנוי לפי היתר , במרתף - 

מאגרי מים, חדר מכונות לבריכה, חדר גנרטור, חדר כימיקלים, חדר מיתוג  2חדר משאבות,  , מקבץ שירותים,מקלט
 2חח"י, חדר שנאים, חדר תקשורת, חדר מפריד שומן, שירותי עובדים, וחדר אוכל עובדים, מחסן שירות, אחסון מזון, 

 מזון.חדרי קירור וחדר הכנת 
משרדים, מסעדה,  2-בקומת כניסה: קולונדה למערב, צפון ומזרח )חלקית(, לובי כניסה לרבות דלפק קבלה ו -

 שירותים, מטבח, חדר מיזוג אויר, חדר חימום וחדר אשפה.
 עם מרפסת(, חדר חדרנית ואזור טכני )מיזוג אויר( 15חדרי אכסון מלונאי )מתוכם,  19בקומה א':  -
 עם מרפסת( וחדר חדרנית. 19חדרי אכסון מלונאי )מתוכם,  23בקומה ב':  -
 עם מרפסת( וחדר חדרנית. 17חדרי אכסון מלונאי )מתוכם,  21בקומה ג':  -
 על הגג: בריכת שכשוך, ריצוף, גינון, הצללות מקומיות ומעקה היקפי קל. -
 על המגרש: ריצוף, התחברות לפיתוח קיים. -

 
 מצב קיים:

שינויים פנימיים וחיצוניים במבנה לשימור, בית המכס מנדטורי הדרומי )מבנה ל 14-0721ל פי היתר מס' עבודות דיפון ע
 מעל קומת מרתף. חדרי מלון 44קומות עבור  4המנהלה(, והפיכתו למלון בן 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מס' רישוי תיאור שנה

 הוגשה באופן חסר. בקשה קודמת שהוגשה לבקשה הנוכחית,  2022 
נסגרה בשל  םתוקנה בכמה סבבים ובסופ, הבקשה הוחזרה לעורך הבקשה

 אי עמידה בלו"ז.

 ר'21-1461

 21-1300 17.9.22שנים בדיעבד ועד  5-ל 14-0721הארכת תוקף היתר מס'  2021 21-1053

 20-0521 ושם מתכנן שלד. 14-0721שינוי שם בעלי היתר מס'  2020 20-0431

 19-0245 17.9.20שנים בדיעבד ועד  3-ל 14-0721הארכת תוקף היתר מס'  2019 19-0162

 15-1802 17.9.15לשנתיים ועד  14-0721הארכת תוקף היתר מס'  2015 15-1246
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שינויים פנימיים וחיצוניים במבנה לשימור, בית המכס מנדטורי הדרומי  2014 14-0721
 חדרי מלון 44קומות עבור  4 )מבנה המנהלה(, והפיכתו למלון בן

12-1340 

 
 
 
 

תביעות 
 משפטיות

 3אי קיום דרישה לפי סעיף  15/10/2017
     1מספר תביעה:  03-2016-0242מספר תיק: 

בוטלה 
 התביעה

 
 בעלויות:

 
 2.9.2021 -מירי גלברט מ

 יפו.-רשומים בבעלות עיריית תל אביב 7426בגוש  10חלקים מחלקה  3835/4263
 רשומים בבעלות מדינת ישראל . 7426בגוש  10חלקים מחלקה  428/4263

 
 יפו.-מבדיקה נמצא כי הבקשה לא נכללת בשטחים שבבעלות עיריית ת"א

  
 לאור האמור לעיל אין מניעה מציידנו לאשר את הבקשה יש לקבל את הסכמת המינהל.

 
 5.3.2020 -קש מהוצג אישור של רשות מקרקעי ישראל להעברת זכויות על שם המב

 א תנאי להוצאת היתר.והצגת אישור רמ"י לתכנית המבוקשת ה

 
 אזור מסחר ומלונאות - א'2378התאמה לתב"ע 

 סטייה מוצע מותר  

 שטחים עיקריים
 )מעל לקרקע(

 
 מתחת לקרקע

 
 שטחי שרות

 )מעל לקרקע( 
 

 סך הכול

 
 מ"ר 2,100

 
 
 
 

 מ"ר 600
 

 מ"ר 2,700

 :על פי חישוב עורך הבקשה
 מ"ר1,900.68

 
 מ"ר 75.03

 
 

 מ"ר 710.06
 

 מ"ר 2,685.77
 

 
 
 

 מ"ר 124.29יתרה של 
 
 

 מ"ר 110.06חוסר של 
 

 3ראה הערה מס' 

  לפי קונטור מבנה קיים לפי קונטור מבנה קיים קווי בניין

קומות ותוספת  3קיימות  קומות 4 קומות 4 מס' קומות
 של קומה נוספת.

מעקה קל לצרכי  מ'+ 14.04 קיים 14.04 גובה במטרים
באזור  פרגולה בטיחות+

 הבריכה על הגג.

 
 6ראה הערה מס' 

 2ראה הערה מס'  בית מלון בית מלון שימושים

 
 :תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע( .בנייה5
 מוצע מותר 

 1 2 קומות 

שירותי מלון, חניה, מקלטים, חדרי מדרגות,  שימוש
 והנדסיים.מעליות, מתקנים תברואתיים 

 רק לפי תכנית מפורטת. -אולמות
 

 שטחי קומת מרתף/ים שנועדו לשימושים -5.1
שאינם כרוכים בהפקת רווחים לא יחשבו 

כשטח בניה לצרכי חישוב אחוזי בניה המותרים 
 באותו בניין.

שטח קומת המרתף וקומת המרתף התחתונה 
אם נועדו להפקת רווחים, לרבות שטחי חדרי 

ת המובילים והמשרתים המדרגות ומעליו
  .שימושים אלו ייכללו באחוזי הבניה של הבניין

, שרותי אורחים, קלט, מחסן, מת עשןמבוא -מלונאות
עובדים, חדר אוכל עובדים, מחסן שירות, אחסון  שרותי
 חדרי קירור, חדר הכנת מזון וחללים טכניים. 2מזון, 

 
 חדרי שירותים וחדר אוכל עובדים חושבו כשטח עיקרי
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 מוצע מותר 

 לפי קונטור הבניין לפי קונטור הבניין תכסית

 
 
 

 הערות:
תיכוני ויצירת  -א הינה החייאה וחיזוק הרקמה העירונית של נמל יפו כנמל היסטורי, ים2378מטרתה של תכנית תא/ .1

ביעת זיקה לעורף העירוני. זאת, בין היתר, באמצעות פיתוח נמל יפו העתיקה כאזור תיירות , נופש וספורט ימי, ק
עקרונות והנחיות הבינוי ושימור בנספח בינוי ובנספח עקרונות שימור תוך שימור הערכים ההיסטוריים, 

הארכיטקטוניים והתרבותיים, קביעת יעודי קרקע לשטחים ציבוריים פתוחים וקביעת הוראות לפיתוח השטח תוך 
 הבטחת תוואי טיילת חוף רציפה.

ס הדרומי. בית המלון ייבנה על פי תקנים הפיזיים של משרד התיירות לגבי תכנון .    "תותר הקמת בית מלון בבית המכ2
 (30.8.21 -)צורף אישור משרד התיירות ממלונות" 

 הבקשה עומדת בזכויות הקיימות על פי  מ"ר שטחי שירות. 600מ"ר שטח עיקרי ועוד  2,100למבנה סל זכויות של .   4
 ח עיקרי עבור שטחי שירות.תכנית וכוללת ניצול חלק משטה       

 להפיכת המבנה הקיים לשימוש מלונאי עם בריכה על הגג שהוארך מספר פעמים 14-0721הוצא היתר מס'  למקום .3
   17.9.2022 -סתיים בוי

לפי היתר המקורי מבצעות עבודות דיפון וחפירה של חלל המרתף ומכיוון שלא ניתן לסיים את העבודות על פי        
ניתן, הוגשה בקשה הנ"ל להמשך עבודות תוך שינוי חלוקה של שימושים בקומת המרתף ותכנון חללים ההיתר ש

 בתוך המבנה. מכאן, בקשה חדשה תוך ניצול הדיפון שבוצע.
 .יחידות אכסון מלונאי 63.    התכנון המוצע כולל 5
 14.04. המבנה המקורי הוא בגובה של .    ניצול שטחי הבניה יהיה בתוך מעטפת המבנים הקיימים המיועדים לשימור6

  בנסיגה מקונטור גג המבנה  מעקה קל לבטיחותועוד מ'  14.04( אושר גובה של  14-0721)מס' מ'. בהיתר שהוצא 
 באזור הבריכה על הגג כנדרש בתקנות. ועוד פרגולהמ'(  14.8)
  הגובה המבוקש זהה לגובה שאושר בהיתר קודם )ושפג תוקפו(. -       

   2( הפונים לפיר הפונה לקיר המבנה הגובל )מחסן 39-42חדרים )חדרים  4מתוכננים , 1בקומה לפי התכנון המוצע    .7
 . פתרון זה אינו עומד בתקנות החוק. עורך הבקשה2השייך לאותו מבנה(. הפיר עצמו פתוח מעל הגג של מחסן מס'       
 ין הוצג בפני רינת מילוא ממחלקת השימור שאישרה את הפתרון הציג את אישור משרד התיירות לפתרון והעני      
 המוצע על סמך התוספת החמישית ואף עדכנה את חוות דעת מחלקת השימור.      
 התייחסות יועץ בטיחות לפתרון זה, הינו תנאי לקבלת ההיתר.       

 .על פיו הם לא מתנגדים לבקשה 14.7.2020 -.   הוצג אישור רשות העתיקות מ8
 אוזן במסגרת בקשה קודמת, על פיה אין -לעניין מקומות החניה, הוצגה חוות דעת משפטית של הראלה אברהם   .9

 צורך בפתרונות חניה למיזם. )ראה חו"ד משפטית בהמשך(      

 16/12/2021רינת ברקוביץ' חו"ד מכון רישוי ע"י 
 

 תנועה וחניה
 מן בניה לא כוללת חניה לכן לא דרוש חוות דעת תחנת תנועההבקשה לשינויים בז

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אצירת אשפה
 .5200הוטען במגירה  15.11.2020ליטר. פתרון האשפה מאושר ע"י מאיר ראובן מיום  360מכלי  7מוצג חדר אשפה עם 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 גנים ונוף
 נדרשת חוות דעת בנושא זה.לבקשה זו אין נגיעה לעצים ועל כן לא 

 
 אדריכלות מכון הרישוי

 . תכנון עונה לדרישות התחנה.2500במגירה  2.12.2021תכנית ראשית הוטענה בתאריך 
 הוסף תנאי טכני. -עם טעינת הגרסה לבדיקת מהנדס הרישוי  100יש לטעון תכנית זו במגירה 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 סיכום מכון הרישוי

 את הבקשההמלצה: לאשר 
בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה וכיבוי אש בהתאם למהות הבקשה(.

 
 08/05/2021אולג כושצ''ר חו"ד מחלקת פיקוח ע"י 



 177עמ' 
20-00902      22-0752     3729-001   

 

 מבוקש בבניהתוכנית תואמת את המצב בשטח ה

 07/03/2021 -חו"ד מבנים לשימור ע"י רינת מילוא מ
 

04/03/2021 
 כ' אדר תשפ"א

 
 א2378מבנה לשימור לפי תכנית  - 1 נמל יפו

 ושימש במקור כבית מכס לנמל המנדטורי 1936נבנה בשנת 
 הנחיות מח' השימור להיתר

 
במסגרת היתר זה מבוקש למצות את זכויות הבניה ולהסב אותו למלון. בנוסף: מרתף לשימושי המלון, חלוקה מחדש 

קה פנימית לחדרי מלון, שכשוכית על הגג, מרפסות בתוך קומות, מעליות וחדרי מדרגות, חלו 4-של החלל הקיים ל
 מעטפת המבנה. בתנאי שימור/שיפוץ המבנה על פי המקור, מסמכי התיעוד ועל פי הנחיות השימור ושמ"מ ובתנאי:

 
במידה ומבדיקת מח' הרישוי יעלה כי המבוקש אינו בהתאם לשטחים שניתן להוסיף למבנה ו/או אינו על פי תוכניות  -

 ת, יש לחזור ולתאם את הבקשה עם מח' השימור.תקפו
 יש לוודא מילוי כל התנאים מהחלטת הועדה ובמידת הצורך לחזור לתיאום סופי עם מח' השימור.

 
במידה ובמהלך ביצוע העבודות יתגלו פרטים שלא היו ידועים קודם לכן, יש לידע את מח' השימור ולהטמיע את  -

 עוד ובגוף הבקשה וכן לתאם ולאשר את המשך העבודות לפני הביצוע בשטח.הנתונים החדשים/נוספים בתיק התי
תיק התיעוד למבנה אושר. בכל מקרה , במידה וידרשו, יוצגו פרטים לביצוע, לתיאום ואישור עם מח' השימור, לפני 

 הביצוע בשטח.
 
ן לשטח את שמ"מ ומח' השימור האדריכל המתכנן יעשה פיקוח צמוד על כל עבודות השימור והבניה ויהיה אחראי לזמ -

 בכל שלב ושלב של העבודות.
 באחריות האדריכל לתאם ולאשר כל שינוי במידה ונדרש וכל פרט לפני הביצוע, על פי דוגמאות בשטח.

 
 בעת ביצוע כל העבודות יש להגן על כל הפרטים המקוריים הקיימים במבנה על פי הנחיות אדר' השימור ובאחריותו. -
 
בניה מאולתרת שאינה על פי המקור ו/או אינה בהיתר וכן חלונות, דלתות, תריסים, גגונים, מדרגות,  פירוק כל -

מתקנים, מזגנים, צנרת, כבלים, חיווט, וונטות, סורגים, דודים או אחר שאינם מקוריים למבנה והסדרתם על פי 
 מח' השימור. ההנחיות לטיפול במבנים לשימור, באופן מוסווה ומוצנע בתיאום ואישור עם

 
 בתחילת העבודה יסומנו פריטים מקוריים במבנה על פי התיעוד בליווי אדריכל תיק התיעוד. -

 יש לאחסנם במקום שנקבע ונועד לכך מתואם עם מח' שימור. -במידה ויפורקו
 הפרטים המקוריים מיועדים לשימוש חוזר, ובמידת הצורך לשחזור פרטים חדשים כדוגמתם.

 ושרו ביחס לפרטים המקוריים ולפני הרכבתם יש לאשרם עם צוות השימור.פרטים חדשים יא
 
חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה גם על ידי יציקות נקודתיות בקירות המבנה, לא ישנה ולא יגרע מהנחיות השימור  -

עוד והנחיות למבנה לכל ענין וענין. הטיפול בקירות המבנה, לרבות חומרי הגמר, יהיה על פי המקור, מסמכי התי
השימור. לפני תחילת העבודות תוגש חוות דעת מהנדס לעניין עבודות חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה. חוות הדעת 

 תהיה חלק בלתי נפרד מההיתר.
 
 בכל סעיף בו נדרש תיאום/אישור, יעשה התיאום והאישור עם מח' השימור. -
 הנחיות השימור להיתר הינן חלק בלתי נפרד ממנו. -
 אין להוציא את ההיתר ללא הנחיות השימור. יש לשמור באתר עותק של ההיתר וההגשה עם הנחיות השימור. -
 רצ"ב. -ראה גם הנחיות שמ"מ לשיפוץ המבנה  -
 ביצוע כל הנחיות השימור ושמ"מ למבנה כולו. -תנאי לתעודת גמר  -
 ור.כל פעולה ו/או שינוי במבנה חייבים בתיאום ואישור עם מח' השימ -
 

 תנאים בהיתר: 
 
 צנרת מים, דלוחין ושופכין -

פירוק כל הצנרת והתקנת צנרת חדשה מברזל יצקת, בתוואי אנכי בלבד, ללא הסתעפויות ובמיקום כמסומן בגוף 
 הבקשה להיתר. לא תאושר צנרת פלסטיק חיצונית.

ח' השימור, לפני תחילת העבודות יש להציג חתימת מהנדס אינסטלציה על גבי תוכניות ההגשה , כפי שאושרו ע"י מ
 בשטח.

באחריות האדר' להגיש, לתאם ולאשר עם מח' השימור, תוכנית  -במידה ולא סומן כל תוואי הצנרת בכל המבנה 
 מפורטת לפרישת הצנרת ללא פגיעה בערכי המבנה וללא חריגות מהנחיות השימור למבנה.



 178עמ' 
20-00902      22-0752     3729-001   

 

 
 מרזבים -

תוואי אנכי, על פי המקור. לא יאושר תוואי אלכסוני למרזבים. פרט המרזב מרזבים יהיו מפח אבץ גלוי, ללא צביעה, ב
 והמשפך לתיאום ואישור, על פי דוגמא, לפני הביצוע בשטח.

 בהתקנת המרזבים יש למקם את החבקים בתפרי החיבור ולא באופן אקראי.
 
 טלפון , חשמל, כבלים -

 פירוק חיבור חשמל עילי. 
קרקעית, לחשמל, תקשורת וכבלים, עם הזנה ישירה למבנה והסוואתה בתוך המבנה  התקנה וחיבור תשתית חדשה תת

 עם ארונות הסתעפות פנימיים בתיאום ואישור.   
הטמנת כל החוטים והצנרת בתוך קירות המבנה.  לא יותרו ארונות /תעלות/הנמכת תקרות בחלל חדר המדרגות ו/או 

 ן אחרת בהגשה.בחלקים הציבוריים/משותפים במבנה, אלא אם סומ
 
 טיח וצבע -

יש לבצע בדיקה של מצב, איכות וגוון הטיח המקורי ע"י אדריכל השימור, מעבדה, וסיוע של מומחה בתחום, לשם 
השארת חלקי טיח מקוריים תקינים. ובדיקת מרכיבי הטיח לצורך שיקום או שחזור כדוגמת הקיים. טיח לקויי יפורק 

המקור. בפירוק הטיח הקיים יש לשמור דוגמאות טקסטורה וגוון לבחינה ויישום  ובמקומו יישום הטיח יבוצע  על פי
 בביצוע הטיח  החדש בהתאם למקור. יישום טייחים מיוחדים, באם קיימים , על פי המקור והנחיות השימור.

 יישום הטיח יהיה בשלוש שכבות ובשיטת המאייקים.
 לתיאום ואישור לפני  הביצוע. -גיה אחרת טיפול בקומת המסד בישום טיח מסיר לחות או טכנולו

צביעה בצבע סיד, סיליקה או סיליקוני לאחר יישום השכבה האחרונה של הטיח, על פי הוראות היצרן. גוון תיאום 
יש לבצע, בזמן תחילת העבודות, בדיקות לאיתור הגוון  -ואישור מח' שימור, על פי דוגמאות בשטח , לפני הביצוע 

 . סביב כל הפינות והגליפים יותקנו פינות אשר יכוסו בשכבת הטיח האחרונה. )גוונים( המקורי
 חיפוי הקרניזים יהיה בפח אבץ על פי המקור.

 
 מרפסות -

 איטום מרפסות על פי הנחיות שמ"מ ומח' השימור.
 
 פתחים -

 פתחים חדשים לפי המסומן בגוף הבקשה.
 ח.יותקן חלון לדוגמא לתיאום ואישור לפני הביצוע בשט

 גוון חלונות ודלתות לתיאום ואישור על פי דוגמאות, לפני הביצוע בשטח.  
חיפוי כל ספי החלונות והמרפסות הקיימים והחדשים וכן כל הקרניזים והבליטות בפח אבץ , על פי המקור, לתיאום 

 ואישור על פי דוגמאות, לפני הביצוע בשטח.
 בלבד במרחק ניכר מקירות החוץ והפתחים.תקרות מונמכות למעבר צנרת תהיינה בפנים המבנה 

 
 מזגנים ומערכות טכניות -

פירוק כל המזגנים מעל חזיתות/קירות המבנה והתקנת חדשים, מפוצלים. יחידות החוץ וכל המתקנים הטכניים 
 למזגנים יונחו על גג המבנה מתחת לגובה המעקה הבנוי, כמסומן בגוף ההגשה.

 ז תהיה מוסווית בתוך הקירות.חיווט המזגנים לרבות צנרת הניקו
 לא ניתן להתקין וונטות ו/או גרילים לאוורור על גבי חזיתות המבנה. האוורור ינוקז לגג העליון בלבד.

תקרות מונמכות למעבר צנרת תהיינה בפנים המבנה בלבד במרחק ניכר מקירות החוץ והפתחים לא תאושרנה תקרות 
 מונמכות בתחום או בסמוך לפתחים במבנה.

 
כל המערכות הטכניות במבנה ישולבו באופן שלא יפגעו ערכי המבנה לשימור, על פי הנחיות השימור.  באחריות האדר' 

 לתאם ולאשר את המיקום לפני הביצוע.
 
 מעליות -

 מיקום המעליות, כמסומן בגוף ההגשה. פרטים לתיאום ואישור לפני הביצוע בשטח.
 
 גג המבנה -

 ם על גג המבנה למעט המסומן בגוף ההגשה. לא יותרו כל מתקנים טכניי
 המתקנים יותקנו מתחת לגובה המעקה הבנוי באופן שלא יבלטו מעליו. 

 אוורור מאולץ יהיה לגג העליון בלבד ומתחת לגובה המעקה הבנוי.
 ראה גם הנחיות שמ"מ. -איטום הגג

 
 תיאום מערכות הגוונים -

 ימור, מראש ולפני ביצוע בשטח.תיאום מערכת הגוונים תהיה בתיאום עם מח' הש
 יש להציג את תכנית חזיתות מבנה הצבועות, הכוללות התייחסות לכל האלמנטים הנ"ל, לאישור לפני ביצוע בשטח.

 פרופילי חלונות, סורגים, מעקות וכו'. -מסגרות
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 כל חזיתות המבנה ומעקות. -קירות המבנה 
 
 חשמל -

 חדר מיתוג במרתף.
 
 תיאום תשתיות -

 תשתיות/מדרכות סביב המבנה מול מח' דרכים. סוג הריצוף והגוון לתיאום ואישור בשטח, לפני ביצוע. תיאום
 
 חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה -

חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה גם על ידי יציקות נקודתיות בקירות המבנה, לא ישנה ולא יגרע מהנחיות השימור 
 למבנה לכל ענין וענין. 

 
 סומן בגוף הבקשה. מקלט, כמ

 
 בתיאום ואישור.   

הטמנת כל החוטים והצנרת בתוך קירות המבנה.  לא יותרו ארונות /תעלות/הנמכת תקרות בחלל חדר המדרגות ו/או 
 בחלקים הציבוריים/משותפים במבנה, אלא אם סומן אחרת בהגשה.

 
 טיח וצבע -

ריכל השימור, מעבדה, וסיוע של מומחה בתחום, לשם יש לבצע בדיקה של מצב, איכות וגוון הטיח המקורי ע"י אד
השארת חלקי טיח מקוריים תקינים. ובדיקת מרכיבי הטיח לצורך שיקום או שחזור כדוגמת הקיים. טיח לקויי יפורק 

ובמקומו יישום הטיח יבוצע  על פי המקור. בפירוק הטיח הקיים יש לשמור דוגמאות טקסטורה וגוון לבחינה ויישום 
 הטיח  החדש בהתאם למקור. יישום טייחים מיוחדים, באם קיימים , על פי המקור והנחיות השימור.בביצוע 

 יישום הטיח יהיה בשלוש שכבות ובשיטת המאייקים.
 לתיאום ואישור לפני  הביצוע. -טיפול בקומת המסד בישום טיח מסיר לחות או טכנולוגיה אחרת 

יישום השכבה האחרונה של הטיח, על פי הוראות היצרן. גוון תיאום  צביעה בצבע סיד, סיליקה או סיליקוני לאחר
יש לבצע, בזמן תחילת העבודות, בדיקות לאיתור הגוון  -ואישור מח' שימור, על פי דוגמאות בשטח , לפני הביצוע 

 )גוונים( המקורי. סביב כל הפינות והגליפים יותקנו פינות אשר יכוסו בשכבת הטיח האחרונה. 
 רניזים יהיה בפח אבץ על פי המקור.חיפוי הק

 
 מרפסות -

 איטום מרפסות על פי הנחיות שמ"מ ומח' השימור.
 
 פתחים -

 פתחים חדשים לפי המסומן בגוף הבקשה.
 יותקן חלון לדוגמא לתיאום ואישור לפני הביצוע בשטח.

 גוון חלונות ודלתות לתיאום ואישור על פי דוגמאות, לפני הביצוע בשטח.  
ל ספי החלונות והמרפסות הקיימים והחדשים וכן כל הקרניזים והבליטות בפח אבץ , על פי המקור, לתיאום חיפוי כ

 ואישור על פי דוגמאות, לפני הביצוע בשטח.
 תקרות מונמכות למעבר צנרת תהיינה בפנים המבנה בלבד במרחק ניכר מקירות החוץ והפתחים.

 
 מזגנים ומערכות טכניות -

מעל חזיתות/קירות המבנה והתקנת חדשים, מפוצלים. יחידות החוץ וכל המתקנים הטכניים  פירוק כל המזגנים
 למזגנים יונחו על גג המבנה מתחת לגובה המעקה הבנוי, כמסומן בגוף ההגשה.

 חיווט המזגנים לרבות צנרת הניקוז תהיה מוסווית בתוך הקירות.
 זיתות המבנה. האוורור ינוקז לגג העליון בלבד.לא ניתן להתקין וונטות ו/או גרילים לאוורור על גבי ח

תקרות מונמכות למעבר צנרת תהיינה בפנים המבנה בלבד במרחק ניכר מקירות החוץ והפתחים לא תאושרנה תקרות 
 מונמכות בתחום או בסמוך לפתחים במבנה.

 
ות השימור.  באחריות האדר' כל המערכות הטכניות במבנה ישולבו באופן שלא יפגעו ערכי המבנה לשימור, על פי הנחי

 לתאם ולאשר את המיקום לפני הביצוע.
/ 
 מעליות -

 מיקום המעליות, כמסומן בגוף ההגשה. פרטים לתיאום ואישור לפני הביצוע בשטח.
 
 גג המבנה -

 לא יותרו כל מתקנים טכניים על גג המבנה למעט המסומן בגוף ההגשה. 
 באופן שלא יבלטו מעליו. המתקנים יותקנו מתחת לגובה המעקה הבנוי 

 אוורור מאולץ יהיה לגג העליון בלבד ומתחת לגובה המעקה הבנוי.
 ראה גם הנחיות שמ"מ. -איטום הגג
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 תיאום מערכות הגוונים -

 תיאום מערכת הגוונים תהיה בתיאום עם מח' השימור, מראש ולפני ביצוע בשטח.
 תייחסות לכל האלמנטים הנ"ל, לאישור לפני ביצוע בשטח.יש להציג את תכנית חזיתות מבנה הצבועות, הכוללות ה

 פרופילי חלונות, סורגים, מעקות וכו'. -מסגרות
 כל חזיתות המבנה ומעקות. -קירות המבנה 

 חשמל -
 חדר מיתוג במרתף.

 
 תיאום תשתיות -

 לפני ביצוע. תיאום תשתיות/מדרכות סביב המבנה מול מח' דרכים. סוג הריצוף והגוון לתיאום ואישור בשטח,
 חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה -

חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה גם על ידי יציקות נקודתיות בקירות המבנה, לא ישנה ולא יגרע מהנחיות השימור 
 למבנה לכל ענין וענין. 

 מקלט, כמסומן בגוף הבקשה. 
  (39-42בנמל יפו. )חדרים  2אטום של מחסן חדרי מלון הפונים לתוך פיר פנימי המפריד את המבנה לשימור מהקיר ה

 אין מניעה לאשר את המבוקש בהסתמך על התוספת החמישית.
 

 חו"ד משפטית ע"י עו"ד הראלה אברהם אוזן
 נמל יפו חוות דעתי הינה כדלקמן: -א 2378"לאחר שעיינתי בהוראות תכנית 

יינתן במסגרת  42 -,ו11,21,31,32,41של מגרשים  שבה כי תקן החניה 4.6.6 -ו 4.6.5קובעת בסעיפים  2378. תכנית 1
, כאשר עד להקמת חניונים אלו  יוותרו היתרי הבניה בתחום התכנית בהתקנת  32-ו 31החניונים שיוקמו במגרשים 

 51א פותח שטח במגרש 2378מקומות חניה זמניים , לפי נספח התנועה של התכנית. בהתאם לנספח התנועה של תכנית 
זמנית לבאי המתחם. לפיכך, מתקיים פתרון החניה הזמני שקובעת התכנית וניתן להוציא היתר בניה המשמש חניה 

 נשוא הבקשה להיתר , בלא צורך במתן פתרונות חניה נוספים או הצגת הסכמים בנושא.  41למגרש 
 ש חניון ציבורי זמני.עדיין משמ 51מול רישוי עסקים ומהבירור עולה שהמגרש  51נבדק סטטוס מגרש  24.7.2022ביום *

 גל(שמעון חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
לשימור, בית המכס מנדטורי הדרומי )מבנה המנהלה(, קומות  3בן במבנה ותוספות שינויים לאשר את הבקשה ל .1

חדרי מלון בכפוף לכל  63, עבור 14-0721קומות מעל קומת מרתף, בדיפון קיים לפי היתר מס'  4בן  והפיכתו למלון
 .דין, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

ף לחוות דעת יועץ בטיחות בנושא.על סמך התוספת החמישית ובכפו 39-42לאשר את פתרון האוורור של החדרים  .2

 
 תנאים למתן היתר

ארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת אישור הגורמים אם נדרשים על פי דין כגון: הרשות ה . 1
 הסביבה, משרד הבריאות, רשות מקרקעי ישראל.

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

 תכן ע"י מהנדס הוועדה( עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 הצגת אישור יועץ בטיחות. . 5
 .       אשור רשות הכבאות6

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 14-0721קודם עמידה בכל תנאי ההיתר ה . 2
 תנאי לשיפוץ מבנה קיים בשטח התכנית יהיה התקנת מערכת טיהור אויר מרכזי, חיבור המבנה . 3

 למערכות התשתית העירוניות, התקנת מפריד שומן מרכזי ופתרון לאצירת אשפה בתוך שטח המבנה.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 הצגת אישור משרד הבריאות. . 2
 לשימוש המבנה כיחידה רישומית אחת תוך רישום שטחי השירות המתוכננים בקומת המרתף. 27רישום תקנה  . 3
 

 הערות
 31.1.2021 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות דעת יועץ נגישות, עדי הדר פינקל מ . 1
 לשימושים עיקריים, ללא היתר כדין, תביא לביטול ההיתר.הפיכת שטחי שירות בקומת המרתף  . 2
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 : תיאור הדיון
 

 נה של העירייה.חשבתי שזה מבבית המכס. אופירה יוחנן וולק: 
 מבקשים שם מלון, מדובר במבנה לשימור. קיבל היתר בשעתו. פרידה פיירשטיין:

 כשכתוב ציבורי תעסוקה, זה לא באמת ציבורי.  ליאור שפירא:
 מדובר במסלולים בתוך המערכת. הראלה אברהם אוזן:

ריקה ישראל. תסבירו לי אני לא מבין, אנחנו רוצים לדעת אם זה שייך לעירייה? כתוב בבעלות בנכס זאפ ליאור שפירא:
 מי הבעלים של הנכס?

 חלק המדינה וחלק עירייה. פרידה פיירשטיין:
 מה שכתוב פה, מלונות אפריקה ישראל בע"מ. הראלה אברהם אוזן:

 כתוב שהשטחים של עיריית תל אביב, הם לא בשטח הבקשה. אלה שטחים של ר.מ.י. איריס גלאי:
שחלקים בבעלות תל אביב, אז רק בבעלות המדינה והיא מכרה את זה לאפריקה ישראל.  כתוב כאן, ליאור שפירא:

 אנחנו מאשרים את הבקשה.

 27ההחלטה : החלטה מספר 
 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות לשימור, בית המכס מנדטורי הדרומי )מבנה המנהלה(,  3אשר את הבקשה לשינויים ותוספות במבנה בן ל .3

חדרי מלון בכפוף לכל  63, עבור 14-0721קומות מעל קומת מרתף, בדיפון קיים לפי היתר מס'  4והפיכתו למלון בן 
 .דין, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

על סמך התוספת החמישית ובכפוף לחוות דעת יועץ בטיחות בנושא. 39-42החדרים  לאשר את פתרון האוורור של .4
 

 תנאים למתן היתר
אישור הגורמים אם נדרשים על פי דין כגון: הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת  . 1

 רשות מקרקעי ישראל.הסביבה, משרד הבריאות, 
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
 עץ בטיחות.הצגת אישור יו . 5
 .       אשור רשות הכבאות6

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 14-0721עמידה בכל תנאי ההיתר הקודם  . 2
 רכת טיהור אויר מרכזי, חיבור המבנהתנאי לשיפוץ מבנה קיים בשטח התכנית יהיה התקנת מע . 3

 למערכות התשתית העירוניות, התקנת מפריד שומן מרכזי ופתרון לאצירת אשפה בתוך שטח המבנה.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 הצגת אישור משרד הבריאות. . 2
 דה רישומית אחת תוך רישום שטחי השירות המתוכננים בקומת המרתף.לשימוש המבנה כיחי 27רישום תקנה  . 3
 

 הערות
 31.1.2021 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות דעת יועץ נגישות, עדי הדר פינקל מ . 1
 הפיכת שטחי שירות בקומת המרתף לשימושים עיקריים, ללא היתר כדין, תביא לביטול ההיתר. . 2
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 


