
 

 

 כ"ה אלול תשפ"ב
 2022ספטמבר  21

 פרוטוקול

ועדת משנה לתכנון 
 ובניה

 09:00שעה:  07/09/2022תאריך:  2-22-0016ישיבה: 
 יפו –ביב תל א 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:41הישיבה נפתחה בשעה: 

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

 
 באמצעות חיבור מרחוק גם הדיון התקיים

 

 03/08/2022מתאריך  2-22-0014מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 17/08/2022מתאריך  2-22-0015מספר 

 
 מס'

 החלטה
 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 1 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  5יד המעביר  0825-005 22-0597 1
 3 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 51הגולן  0914-051 22-0738 2
 6 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  10אלתרמן נתן  2123-010 22-0869 3
 10 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 52רדינג  0984-052 22-0660 4
 12 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' א3מיזאן   22-0864 5
ניה שונות )כולל קומת תוספות בניה/תוספות ב 161קרן קיימת לישראל  1257-159 22-1180 6

 קרקע(
16 

( 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' 53טבנקין יצחק  2152-053 22-0998 7
 מעל בניין קיים בהיתר

20 

 23 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה א15לבנון חיים  0941-015 17-0650 8
חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  שימוש 3שלומציון המלכה  0491-003 22-0626 9

 פרטי או בניין עם ערוב שימושים
26 

 30 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  39שמעון התרסי  0210-039 22-0551 10
 34 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  3שור משה פרופ'  0487-003 22-0960 11
 39 יים/שינוי ללא תוספת שטח/חזיתשינו 3יעל  0325-002 22-0570 12
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  33שיינקין  0018-033 22-0533 13

 קרקע(
41 

 46 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  12הגלבוע  0066-012 22-0685 14
 51 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  2איתמר בן אב"י  0656-002 22-0677 15
 56 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 4הכלנית  0760-024 22-0686 16
 59 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 5בנימיני אהרון  1255-005 22-0697 17
 63 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  17יהודית  0513-017 22-1274 18
 66 מ'( 13ניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל ב 9עמישב  0733-009 21-1669 19
 69 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  8גונן  0732-004 22-0724 20
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  27הפלמ"ח  1007-027 22-0730 21

 קרקע(
73 

)כולל קומת  תוספות בניה/תוספות בניה שונות 7בנבנישתי  3562-007 22-1321 22
 קרקע(

76 

 79 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  3איילת השחר  0387-003 22-0607 23
 83 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 48שקד  3707-048 22-0542 24
 85 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  46יסוד המעלה  0039-046 22-0951 25
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  6נחמה  3296-016 22-0604 26

 קרקע(
87 

ציבורי/בניה חדשה עירונית )בתי ספר/גני  75הא באייר  0567-075 21-1582 27
 ילדים/מועדון(

90 

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  25הרב ניסים  0599-018 22-0893 28
 ושיםפרטי או בניין עם ערוב שימ

93 

 



 

 

 כ"ה אלול תשפ"ב
 2022ספטמבר  21

 פרוטוקול

 09:00שעה:  07/09/2022תאריך:  2-22-0016ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 –ביב תל א 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

 

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  ברת מועצהח אופירה יוחנן וולק 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 
    

    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 

  לת דעהנציגה בע מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

 ע"י הלל הלמן מהנדס העיר/מזכיר הועדה אדר' אודי כרמלי נכחו ה"ה:
  מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה אדר' הלל הלמן 
ע"י מ"מ אפרת גורן ורינת  מנהלת מכון הרישוי איריס גלאי 

 ברקוביץ
-עו"ד הראלה אברהם 

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מנהל מחלקת רישוי בניה לאדר' מאיר אלואי 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' פרידה פיירשטיין 
  מהנדסת רישוי בכירה אלנה דוידזון 
 ע"י עידו קויפמן מהנדסת רישוי בכירה אינג' מרגריטה גלוזמן 
  מהנדס רישוי בכיר אינג' מאיר טטרו 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' יבגניה פלוטקין 
  מזכיר ועדת בניין עיר צורעו"ד פרדי בן  
    

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



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

 1עמ'   22-0597  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 5המעביר יד 

 
 

 762חלקה:    6636 גוש:  22-0597 בקשה מספר: 
 יוסף-הדר שכונה: 12/04/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0825-005 תיק בניין:
 מ"ר 1978 שטח: 202000380 בקשת מידע:

   31/03/2020 תא' מסירת מידע:

 
 גנירם יזמות בע"מ ר.ג מבקש הבקשה:

 7928500, בית עזרא  45בית עזרא 
 

 לריה חורש עורך הבקשה:
 5120260, בני ברק  15כנרת 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה 38, מספר תכנית הרחבה: תמ"א 48, מספר יח"ד מורחבות: 15, כמות יח"ד לתוספת: 2.6כמות קומות לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: 624, שטח התוספת )מ"ר(: 1-8: בה מתבצעת התוספת

 לצד, תוספת אחרת: תוספת ממ"ד ומרפסת לכל יח"ד קיימת, חיזוקים לרבות עמודים וקורות בהיקף המבנה, 
 

 סגירת קומת עמודים לרבות תוספת יח"ד ומתקנים טכניים
 

 תת הרקרע, תוספת חדר שנאיים חח"י תת קרקעיתוספת מתקן חניה אוטומטי ב
 

 קומות מעל בקיים,  2.65תוספת 
 

, השימוש 1966בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
 , 1.7(: , נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר2בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 

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

 
 התנגדויות:

 נימוקים שם וכתובת

רחוב אש דניאל אנכונא , 
יפו  -, תל אביב 26שלום 

6948324 

מתנגד לבניה שכן היא תגרום לרעש וזיהום אוויר לכל דיירי הסביבה ומבקש  .1
 כיסוי הפרויקט במעטפת למניעת אבק ופגיעה בריאותית.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 לדחות את ההתנגדות שכן לא  הוגשו נימוקים תכנוניים.
 
 
 
 

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

 לא מומלץ לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:
 
 לעניין שטחים המותרים; 38מ"ר מעבר לשטחים המותרים, בניגוד להוראות תמ"א  242.03 קיימת חריגה של .1

 בניגוד להנחיות מרחביות ומדיניות הועדה;גן בחזיתות הקדמיות בקומת הקרקע, דירות  3מוצעות  .2

צף וגישה לשטחים המשותפים מילוי קומת הקרקע לצורך שימושים עיקריים מבוסס על תכנון שאינו שומר על ר .3
 כמפורט בחוו"ד צוות התכנון.

 ; 1ג/ תוכניתמ' לפי גובה קומה טיפוסית לפי הוראות  2.72מ' לעומת  2.80קומת הגג מוצעת בגובה של  .4

 מוצע מתקן רובוטי ללא הסדרת עמדת המתנה בתחום המגרש, דבר שלא מומלץ לאישור; .5



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

 2עמ'   22-0597  

 

 ת קדמית ראשית לרחוב יד המעביר וכניסה לרכבים, דבר שלא ניתן לאישורו;מוצע  חדר טראפו עם אוורור לחזי .6

 מוצע פיתוח השטח במגרש אשר אינו מנגיש את השטחים המשותפים לדירי הבניין ואינו תואם מדיניות הועדה;  .7

 ; ת הצפונית מעבר לקו הבניין המותרמוצעות מרפסות בחזית הצדדי .8

מ' המותרים  והנ"ל בניגוד לתקנות התכנון  2.50מ' לעומת  1.90גובה מתחיהן עד מוצעות מרפסות בולטות  עם  .9
 ;היוהבני

 ;פתרון אשפההתקבל סירוב ממכון רישוי באשר ל .10
 

 טיוטת חוו"ד מהנדס העיר הועברה לעורך הבקשה והמבקש.
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 
 

ל מהנדס העיר. בתקציר, נון אצהיתה ישיבת הכנה לוועדה עם צוות התכבנושא. מבקשים לשוב ולדון  הלל הלמן:
תב"ע עם הישגים פי חוות הדעת הם מעדיפים לקדם ההמלצה פה היא לא לקדם את הבקשה במסלול של היתר בנייה, ל

 ציבוריים. רוצים לשקול את הנושא שוב.
 לשוב ולדון. ליאור שפירא:

 
 
 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לבקשת הצוות המקצועי.ימי עבודה,  30ולדון תוך לשוב 

 
 
 
 
 



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

 3עמ'   22-0738  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 51לן הגו

 
 

 397חלקה:    6638 גוש:  22-0738 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 11/05/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0914-051 תיק בניין:
 מ"ר 570 שטח: 202101423 בקשת מידע:

   05/09/2021 תא' מסירת מידע:

 
 פלמנבאום ישראל מבקש הבקשה:

 6971836יפו  -, תל אביב  33הגולן 
 

 זמיר יצחק עורך הבקשה:
 6908685יפו  -, תל אביב  56עיר שמש 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 רי עזר, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חד
 

 , 2בקומת הקרקע: אחר: מגורים וממ"ד, כמות חדרי שירותים: 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: מנועי מיזוג אויר, מערכות, דודי שמש וקולט שמש, 
 

, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 1מקומות חניה:  בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: בריכת שחיה, כמות
1.5 , 

 
 קומות מעל קומת מרתף, בריכת שחיה, חניה לא מקורה, פרגולה ושתי חצרות מונמכות.,  1.5פירוט נוסף: בית פרטי בן 

 
ת הוספת , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללו17.8, גודל: 22.00, מיקום: חצר עורפית, נפח )מ"ק(: 0בריכה: קומה: 

 צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומה קומות ) 2רש והקמת בניין חדש בן ית של המגלהריסת יח"ד קיימת במחצית הצפונלאשר את הבקשה  .1

 במרווח ה חלקית( מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף( עם בריכת שחיה לא מקורה ישני
 ב אחד.וה עבור רחיוחני צידי

 כולל ההקלות הבאות:
 מ"ר לצורך שיפור התכנון. 17.1השווה ל   6%לתוספת יחסית של עד   .1

 .נו משמש כמשרד לבעלי מקצוע חופשיהקמת מדרגות חיצוניות למרתף אשר אי עבור  .2

 .מ' 4.50ל  10%מ' ב  5.00צידי של להקטנת קו הבניין ה  .3
 

 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים המפורטים בהמשך;
 
יה מכוח ח' יבקרן חנידי השתתפות על  ה החסר למילוי דרישת התקןימקום חני 1 לאשר פתרון חלופי להסדר .2

    .מתוכננים חניונים ציבורייםמטר סביבו  500בו וברצועה ברוחב אשר  1ה מס' ימכיוון שהנכס מצוי באזור חני
  
 

 
 
 



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

 4עמ'   22-0738  

 

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

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

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 לאי פיצול המרתף ליחידה נפרדת; 27רישום תקנה  . 1
 ביעוד דרך 6638בגוש  423ל החורג לחלקה הריסה בפועל של כ . 2
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 3
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הבקשהולמבקש מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעת הערה: 
 
 
 
 
 
 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות )קומה  2להריסת יח"ד קיימת במחצית הצפונית של המגרש והקמת בניין חדש בן הבקשה לאשר את  .3

 שנייה חלקית( מעל קומת מרתף, עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף( עם בריכת שחיה לא מקורה במרווח 
 צידי וחנייה עבור רחוב אחד.

 כולל ההקלות הבאות:
 מ"ר לצורך שיפור התכנון. 17.1השווה ל   6%לתוספת יחסית של עד   .4

 עבור הקמת מדרגות חיצוניות למרתף אשר אינו משמש כמשרד לבעלי מקצוע חופשי.  .5

 מ'. 4.50ל  10%מ' ב  5.00להקטנת קו הבניין הצידי של   .6
 

 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים המפורטים בהמשך;
 
קום חנייה החסר למילוי דרישת התקן על ידי השתתפות בקרן חנייה מכוח ח' מ 1לאשר פתרון חלופי להסדר  .4

 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים.    500אשר בו וברצועה ברוחב  1מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס' 
  

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

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

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 צול המרתף ליחידה נפרדת;לאי פי 27רישום תקנה  . 1
 ביעוד דרך 6638בגוש  423הריסה בפועל של כל החורג לחלקה  . 2
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 3



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

 5עמ'   22-0738  

 

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4
 אתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים ב

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 12אלתרמן נתן  10רמן נתן אלת

 
 

 923חלקה:    6625 גוש:  22-0869 בקשה מספר: 
 'נאות אפקה ב שכונה: 01/06/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 2123-010 תיק בניין:
 מ"ר 1856 שטח: 202002153 בקשת מידע:

   22/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 יזמות אורבנית בע"מ 2011מטרפוליס )פ.א.א(  מבקש הבקשה:

 5120261, בני ברק  30ששת הימים 
 

 תשובה יואב עורך הבקשה:
 6266518יפו  -, תל אביב  22מרים החשמונאית 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 2513.6, שטח הריסה )מ"ר(: 7ם על המגרש(: מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבני
 

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה מקורה, חדר חשמל, 
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: מחסנים, חדר אופניים, חדר עגלות ומועדון דיירים, 
 
 

 , 66, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: כמות קומות מגורים: 
 
 ל הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: מעבי מזגנים, ע
 

 , 1.79בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

 פירוט נוסף: זיקת הנאה להרחבת המדרכה הציבורית, פירי איוורור, חניית אופניים ואופנועים., 
 

 לות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, העבודות המבוקשות בהיתר כן כול14,130.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 
 
 (אדר' אלון טל חנניוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י ח

 

 יח"ד(, 32מעל קומת עמודים מפולשת ומקלט במרתף ) קומות 4ריסת בניין קיים בן לאשר את הבקשה עבור ה
קומות  7.65יח"ד ) 66קומות מרתף עבור  2קומות וקומת גג חלקית מעל  7בן  38הקמת בניין חדש מכוח תמ"א ולאשר 
 ;מ' בחזית קדמית מערבית לאלתרמן עבור הרחבת המדרכה 1.00זיקת הנאה ברוחב של  עם סה"כ(

 

 כולל ההקלות הבאות:
מ' השווים ל  5.00מעבר לקו הבניין המותר של  40%לטת מרפסות לחזית קדמית ולחזית אחורית בשיעור של הב .1

 מ'. 2.00
מ' המבוקשים לצורך הקמת דירות בקרקע בהתאם  3.23מ' המותרים ל  2.30הגבהת קומת עמודים מפולשת מ  .2

 .38למדיניות תמ"א 
 מ' בהתאם למותר. 5.00מ' המותרים שכן נשמר גובה ברוטו של  2.73 מ' במקום 3.13בניה על הגג בגובה של  .3
 והחלקה הגובלת  6625בגוש  923בזיקת הנאה עבור  החלקה הנידונה  עם גישה עי רמפה ומיסעותהקמת מרתף  .4

 .8-6ברחוב אלתרמן  6625בגוש  922
 מ' המותרים. 1.50מ' מעל  2.10הקמת גדר בגבול מגרש ידי בגובה  .5
מ' המותרים . 1.50מ'  מעל  2.10קמת גדר בגבול מגרש אחורי בגובה ה .6
7.  
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 תנאים למתן היתר

 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה . 1
אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי  . 2

 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת
 לנושא שטחים משותפים , זיקות הנאה  ואי סגירת מרפסות בולטות ומקורות 27הגשת תקנה  . 3
4 . 
 
5. 
 
6. 

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

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

  
 
  

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

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

 ₪. 48332תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול  . 4
 קט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.בעצים המלווה את הפרוי

( mode3לפחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ) . 5
 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 

 2-3068ישיבה מס'  34הועדה המקומית מס'  של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות 2רישום רמת השרות  . 6
 .15/03/06מתאריך  2006-004ישיבה מס'  28ומס'  18/01/06מתאריך 

 
 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 והעתקה לפני כריתת והעתקת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

עתקת עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא ה . 3
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
רמן מ' לחזית קדמית לאלת 1.00רישום בפועל של זיקת הנאה לטובת הציבור , הולכי רגל ורוכבי אופניים לרוחב  . 2

 נתן.
לנושא שטחים משותפים , זיקות הנאה  ואי סגירת מרפסות בולטות  27רישום בפועל בספר המקרקעין של תקנה  . 3

 ומקורות
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4

 פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין 
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  12קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 6

 בעצים בעקבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה 
 

 הערות
לא ניתן לשחרר היתר הנדון ללא היתר לבקשה לשינויים לגבי רמפה ומעברים בזיקת הנאה במרתף עם הבניין  . 1

 6-8הסמוך באלתרמן 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 3ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יח"ד(, 32קומות מעל קומת עמודים מפולשת ומקלט במרתף ) 4ריסת בניין קיים בן את הבקשה עבור הלאשר 

קומות  7.65יח"ד ) 66קומות מרתף עבור  2קומות וקומת גג חלקית מעל  7בן  38ולאשר הקמת בניין חדש מכוח תמ"א 
 ר הרחבת המדרכה;מ' בחזית קדמית מערבית לאלתרמן עבו 1.00סה"כ( עם זיקת הנאה ברוחב של 

 
 כולל ההקלות הבאות:

מ' השווים ל  5.00מעבר לקו הבניין המותר של  40%הבלטת מרפסות לחזית קדמית ולחזית אחורית בשיעור של  .8
 מ'. 2.00

מ' המבוקשים לצורך הקמת דירות בקרקע בהתאם  3.23מ' המותרים ל  2.30הגבהת קומת עמודים מפולשת מ  .9
 .38למדיניות תמ"א 

 מ' בהתאם למותר. 5.00מ' המותרים שכן נשמר גובה ברוטו של  2.73מ' במקום  3.13בניה על הגג בגובה של  .10
והחלקה הגובלת   6625בגוש  923דונה יסעות בזיקת הנאה עבור  החלקה הנהקמת מרתף עם גישה עי רמפה ומ .11

 .8-6ברחוב אלתרמן  6625בגוש  922
 מ' המותרים. 1.50מ' מעל  2.10בה י בגוקדמהקמת גדר בגבול מגרש  .12
מ' המותרים . 1.50מ'  מעל  2.10הקמת גדר בגבול מגרש אחורי בגובה  .13

 
 תנאים למתן היתר

 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה . 1
לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם  . 2

 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת
 לנושא שטחים משותפים , זיקות הנאה  ואי סגירת מרפסות בולטות ומקורות 27הגשת תקנה  . 3
4 . 
 
5. 
 
6. 

ם )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, ( אם אישור/התייעצות/תיאום הגורמי
 נדרש לפי דין

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

  
  

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

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

 ₪. 48332תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול  . 4
 עתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי הה

( mode3לפחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ) . 5
 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 

 2-3068' ישיבה מס 34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 6
 .15/03/06מתאריך  2006-004ישיבה מס'  28ומס'  18/01/06מתאריך 

 
 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: 

גת רישיון לביצוע כריתה והעתקה לפני כריתת והעתקת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצ . 2
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
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הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesרוני בקישור: העי

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
מ' לחזית קדמית לאלתרמן  1.00רישום בפועל של זיקת הנאה לטובת הציבור , הולכי רגל ורוכבי אופניים לרוחב  . 2

 נתן.
לנושא שטחים משותפים , זיקות הנאה  ואי סגירת מרפסות בולטות  27ן של תקנה רישום בפועל בספר המקרקעי . 3

 ומקורות
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  12ישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת א . 5
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 6

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

 הערות
לא ניתן לשחרר היתר הנדון ללא היתר לבקשה לשינויים לגבי רמפה ומעברים בזיקת הנאה במרתף עם הבניין  . 1

 6-8הסמוך באלתרמן 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 54רדינג  52נג רדי

 
 

 20חלקה:    6770 גוש:  22-0660 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 01/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0984-052 תיק בניין:
 מ"ר 880 שטח: 202001909 בקשת מידע:

   29/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 בראון שמאי קשה:מבקש הב

 4724841, רמת השרון  41הסיפן 
 בראון רחל 

 6905014, רמת השרון  41הסיפן 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: קומה א, 2310: , מספר תכנית הרחבה1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות יח"ד לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: 93.99, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 39.06שטח התוספת )מ"ר(: 

 לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת מחיצות ובניית מחיצות חדשות בדירה המורחבת, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

באגף אמצעי מזרחי בקומה א' והקמתה מחדש בצורה דירה קיימת  תהבקשה לשינויים פנימיים והרחבלאשר את 
יח"ד  12כניסות, סה"כ  2קומות מעל קומת מרתף חלקית ועליית גג חלקית,  3מורחבת כולל ממ"ד, בבנין קיים בן 

 כולל ההקלות הבאות:בבניין, 
 

 ת קיימות בבניין.מ' ובהתאם להרחבו 8מ' במקום  7.20אחורי המהווה הין יבנהמקו  10%הקלה של  .1
 
 
 
 

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ביצוע שיפוצים בהתאם להנחיות מהנדס העיר וסיומן עד גמר עבודות הבניה. . 2
תחבורה / מטוסים כך שמפלס הרעש בתוך חדרי המגורים עם  יש להתקין מיגון אוקסטי דירתי להפחתת רעש . 3

 דציבל בשעת השיא של התנועה 40חלונות סגורים לא יעלה מעל 
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 הבקשהולמבקש ת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעהערה: 
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 4ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
באגף אמצעי מזרחי בקומה א' והקמתה מחדש בצורה הבקשה לשינויים פנימיים והרחבת דירה קיימת את לאשר 

יח"ד  12כניסות, סה"כ  2קומות מעל קומת מרתף חלקית ועליית גג חלקית,  3מורחבת כולל ממ"ד, בבנין קיים בן 
 בבניין, כולל ההקלות הבאות:

 
 מ' ובהתאם להרחבות קיימות בבניין. 8מ' במקום  7.20מקו הבניין האחורי המהווה  10%הקלה של 

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

 תנאים בהיתר
 לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד . 1
 ביצוע שיפוצים בהתאם להנחיות מהנדס העיר וסיומן עד גמר עבודות הבניה. . 2
יש להתקין מיגון אוקסטי דירתי להפחתת רעש תחבורה / מטוסים כך שמפלס הרעש בתוך חדרי המגורים עם  . 3

 א של התנועהדציבל בשעת השי 40חלונות סגורים לא יעלה מעל 
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 א 3אן מיז

 
 

 13חלקה:    6792 גוש:  22-0864 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 01/06/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 632 שטח: 202102019 בקשת מידע:
   14/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ברעם דנה מבקש הבקשה:

 6523526יפו  -א, תל אביב 10אליוט ג'ורג' 
 

 חקלאי שגית עורך הבקשה:
 6986463יפו  -א, תל אביב 6אשכנזי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 חר: משרד להוראה מתקנת, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, חדרי עזר, א
 

 , 1בקומת הקרקע: אולם כניסה, כמות חדרי שירותים: 
 

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

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

 , 180, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 2רגולה, אחר: בריכה, כמות מקומות חניה: בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פ
 
 
 

 , 3X8.60, גודל: 27.50, מיקום: צפון, נפח )מ"ק(: 0בריכה: קומה: 
 

 27.50נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 במחצית המזרחית של החלקה והקמת בניין מגורים חדש המגרש עלהריסת הבנייה הקיימת לאשר את הבקשה ל
 בור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף(, קומות עם חדר יציאה אל הגג מעל קומת מרתף ע 2בן 

 כולל ההקלות הבאות:עם בריכת שחיה טיפולית בחצר, 
 מגרש.הך תכנון מיטבי על מ' לצור 3מ' במקום  2.7ה במרחק של ימקו בניין צדדי על ידי בני 10%חריגה של  .1

 (.27.5%) שטחים המותרים במרתףמ"ר לעומת ה 12-בכממ"ד הגדלת שטח המרתף על חשבון שטח   .2
 ות בגבולות המגרשהגבהת גדר .3

  מ' 2.10צדית מזרחית עד לגובה   -
 מ' 1.80 -עד ל גדר אחורית צפונית  -          
  מ' 1.80גובה גדר הפרדה צדדית מערבית עד ל  -          
 מ' המותרים. 1.50לעומת           
 . מ"ר. 10מ' רוחב ושטח  1.50מ"ר לעומת  20-מ' ובשטח של כ3.42ברוחב של חצר מונמכת במרווח הקדמי  .4

 הקמת מדרגות חיצוניות לירידה למרתף שאינו משמש כמשרד. .5
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1
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אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 2
 הבריאות( אם נדרש לפי דין

הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים  . 3
 נערכו שינויים מרחביים

 על אי פיצול הדירה 27הצגת מפרט עבור רישום תקנה  . 4
 הצגת רישיון מטפל / עסק עבור חדרי טיפולים לבעלי מוגבלויות. . 5
 .       תשלום אגרות והיטלים6

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

 הוצאת ההיתר.
 גבי מעלית.בעל ההיתר אחראי לכך שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות ל . 3
 השימוש בתחום הבניין והמגרש מיועד לבעלי מוגבלויות בלבד. . 4
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 13,663העיר בערך של  תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי . 6
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת הבניה הקיימת על המגרש כולל מחסנים במרווח אחורי עם תחילת עבודות הבניה . 1
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 מפלסיה מהווה יחידת דיור אחת שלא ניתנת לפיצול 4כי הדירה על  27רישום תקנה  . 1
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 2
 

 שהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקהערה: 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1
מים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגור . 2

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

 נערכו שינויים מרחביים
 י פיצול הדירה ולגבי מעברי נגישות ,שהינם שטח שירות. על א 27הצגת מפרט עבור רישום תקנה  . 4
 הצגת רישיון מטפל / עסק עבור חדרי טיפולים לבעלי מוגבלויות. . 5
 

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

 הוצאת ההיתר.
 בעל ההיתר אחראי לכך שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי מעלית. . 3
 השימוש בתחום הבניין והמגרש מיועד לבעלי מוגבלויות בלבד. . 4
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 13,663תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הבניה הקיימת על המגרש כולל מחסנים במרווח אחורי עם תחילת עבודות הבניה הריסת . 1
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 מפלסיה מהווה יחידת דיור אחת שלא ניתנת לפיצול 4כי הדירה על  27רישום תקנה  . 1
לגבי מעברי נגישות הינם שטח שירות והפיכתם לשטח עיקרי מהווה הפרה מהותית של היתר  27רישום תקנה  . 2

 ותביא לביטולו.
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 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 3
 תרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה.ביצוע פ . 4
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 את הבקשה להריסת הבנייה הקיימת על המגרש במחצית המזרחית של החלקה והקמת בניין מגורים חדשלאשר 

 קומות עם חדר יציאה אל הגג מעל קומת מרתף עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף(,  2בן 
 עם בריכת שחיה טיפולית בחצר, כולל ההקלות הבאות:

 מ' לצורך תכנון מיטבי על המגרש. 3מ' במקום  2.7במרחק של  מקו בניין צדדי על ידי בנייה 10%חריגה של  .6

 (.27.5%מ"ר לעומת השטחים המותרים במרתף ) 12-הגדלת שטח המרתף על חשבון שטח  ממ"ד בכ .7
 הגבהת גדרות בגבולות המגרש .8

 מ'  2.10צדית מזרחית עד לגובה   -
 מ' 1.80 -גדר אחורית צפונית עד ל  -          
 מ'  1.80גדר הפרדה צדדית מערבית עד לגובה   -          
 מ' המותרים. 1.50לעומת           

 מ"ר..  10מ' רוחב ושטח  1.50מ"ר לעומת  20-מ' ובשטח של כ3.42חצר מונמכת במרווח הקדמי ברוחב של  .9

 הקמת מדרגות חיצוניות לירידה למרתף שאינו משמש כמשרד. .10
 

 :יאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, ת
 

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 2

 הבריאות( אם נדרש לפי דין
יים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחב . 3

 נערכו שינויים מרחביים
 על אי פיצול הדירה 27הצגת מפרט עבור רישום תקנה  . 4
 הצגת רישיון מטפל / עסק עבור חדרי טיפולים לבעלי מוגבלויות. . 5
 .       תשלום אגרות והיטלים6

 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

 הוצאת ההיתר.
 תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי מעלית. בעל ההיתר אחראי לכך שהמעלית המותקנת . 3
 השימוש בתחום הבניין והמגרש מיועד לבעלי מוגבלויות בלבד. . 4
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 13,663העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת  . 6
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת הבניה הקיימת על המגרש כולל מחסנים במרווח אחורי עם תחילת עבודות הבניה . 1
יערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד ה . 2

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
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 תנאים לתעודת גמר
 מפלסיה מהווה יחידת דיור אחת שלא ניתנת לפיצול 4כי הדירה על  27רישום תקנה  . 1
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 2
 

 : טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 161קיימת לישראל  קרן

 
 

 89חלקה:    6792 גוש:  22-1180 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 21/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 1257-159 תיק בניין:
 מ"ר 337.5 שטח: 202100719 בקשת מידע:

   09/06/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ארואטי תמר מבקש הבקשה:

 6969554יפו  -, תל אביב  161קק"ל 
 ארואטי אורי 

 6969554יפו  -, תל אביב  161קק"ל 
 

 לוי יוסי עורך הבקשה:
 4436916, כפר סבא  46ירושלים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

, אחר: תוספת קומה + עליית גג, קומה בה מתבצעת התוספת: קומה ראשונה + עליית גג, שטח 1כמות קומות לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, 241.88, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 182.88התוספת )מ"ר(: 

 לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: חדרי שינה ורחצה,  כיוון התוספת:
 

 , השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 69.1בקומת הגג: שטח התוספת )מ"ר(: 
 
 
 

, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז 25.23בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חצר אחורית, גודל: 
 חדש, או העתקה של צובר קיים

 
 והתקבלו התנגדויות 03/01/2022תאריך הודעה אחרונה: 

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 -, תל אביב 59שדרות קרן קיימת לישראל  . חניתה מעוז1
 6939444יפו 

שכנה בקיר משותף עם יח"ד הנדונה 
 בבקשה

 לא התקבל אישור רמ"י לבקשה הנדונה מרחב עסקי ת"א . רשות מקרקעי ישראל, 2

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
ה( פולשת אל שטח חלקתה ומהווה שטח גדול שכנה בקיר משותף, טוענת כי תכנית הבקשה של שכנה )הבקשה הנדונ .1

 ממחצית המגרש, בניגוד לנסח הטאבו.
 לא התקבל אישור רמ"י לבקשה  .2

 
 התייחסות להתנגדויות: 

, הבניה תואמת את מפת המדידה שטח המגרש לחישוב זכויות הינו מחצית משטח המגרש בהתאם לנסח הטאבו .1
וקה על המגרש, קיימת, ושייכת למתנגדת ומהווה חלק אינטגרלי של ומוצעת במחצית השייכת למבקש בלבד, גדר חל

 הבניה בשטח המגרש השייך למתנגדת, אי לכך לדחות את ההתנגדות.

 לקבל את ההתנגדות ולהציג אישור רמ"י בשלב בקרת תכן ולפני הוצאת ההיתר. .2
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 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 

 
קומות עם ניצול  2של המגרש והקמת בניין חדש בן  זרחיתבמחצית המהריסת הבניה הקיימת לאשר את הבקשה ל .1

  בריכת שחיה לא מקורה במרווח אחוריבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף(, כולל חלל גג רעפים, ע
 וחדר מכונות תת קרקעי.

יות שכן לקבל את ההתנגדות בחלקה לעניין הצגת אשור רמ"י כתנאי להוצאת היתר ולדחות את שאר ההתנגדו .2
 בקשה זו לא דנה בשטח השייך למתנגדת אלא בשטח תת החלקה הנדונה בלבד.

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
ת הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשו . 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
 תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת  . 3
 הצגת אישור רמ"י לבקשה הנדונה . 4

 תשלום אגרות והיטלים.
 

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

 הוצאת ההיתר.
 ₪. 19,292תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 מחסנים קיימים במרווח האחורי בזמן ביצוע עבודות בניה 2הריסת  . 4

ך ורק עד לביצוע הנת"צ המתוכנן בציר קק"ל, . בהתאם להנחיית השירות המשפטי, השימוש לחניה תתאשפר א5
 ככל שימומש.

 
  

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 1

 
. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 השטחים המיועדים להרחבת הרחוב יופקעו וירשמו ע"ש עירית ת"א.                . 2

 
 הבנוי על שטח ההפקעה . הריסת כל . 3

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 מבקשים הריסה ובנייה מחדש. ,בניין בקיר משותףמאחר ומדובר באלנה דוידזון: 
 ירדנו מהנושא של הזמניות. היום הם במצב שהם מקבלים חנייה במגרש לכל דבר ועניין. הראלה אברהם אוזן:
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 איך זה יכול להיות? אופירה יוחנן וולק:
התכנון של הנת"צ הוא לא תכנון קונקרטי. אם היו אומרים שהנת"צ מתוכנן בעוד שנתיים שלוש,  הראלה אברהם אוזן:

נת"צ, אנחנו מלכתחילה לא מאפשרים לכם חנייה במגרש. משהנת"צ לא קונקרטי אין לנו יכולת  נוכח התכנון שיהיה פה
להגביל החניה במגרש. אנחנו סברנו באותה עת שיש אפשרות להתנות את החנייה לתקופה עד שיהיה הנת"צ. לאחר ברור 

 , יכול להמשיך ולהיכנס לחנייה. מול הגורמים המקצועיים הסתבר שלאחר שקובעים נת"צ כל מי שיש לו חנייה בהיתר
 זה לשמור על זכויות התושבים בעצם. אופירה יוחנן וולק:

 מתנאי בהיתר. 5את תנאי מספר  להסירל: מאיר אלואי
 
 
 
 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם ניצול  2שר את הבקשה להריסת הבניה הקיימת במחצית המזרחית של המגרש והקמת בניין חדש בן לא .1

 חלל גג רעפים, עבור יח"ד אחת )קוטג' בקיר משותף(, כולל בריכת שחיה לא מקורה במרווח אחורי 
 וחדר מכונות תת קרקעי.

הוצאת היתר ולדחות את שאר ההתנגדויות שכן לקבל את ההתנגדות בחלקה לעניין הצגת אשור רמ"י כתנאי ל .2
 בקשה זו לא דנה בשטח השייך למתנגדת אלא בשטח תת החלקה הנדונה בלבד.

 
 תנאים למתן היתר

אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1
 פי דיןהבריאות( אם נדרש ל

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
 הצגת אישור רמ"י לבקשה הנדונה . 4

 . תשלום אגרות והיטלים.5
 

 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

 הוצאת ההיתר.
 ₪. 19,292המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  תמורת העצים . 3
 מחסנים קיימים במרווח האחורי בזמן ביצוע עבודות בניה 2הריסת  . 4
   

 תנאים להתחלת עבודות
 ום.יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תה -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 1
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 מיועדים להרחבת הרחוב יופקעו וירשמו ע"ש עירית ת"א.                                      השטחים ה . 2
 הריסת כל הבנוי על שטח ההפקעה . . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

 מבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 53קין יצחק טבנ

 
 

 670חלקה:    6623 גוש:  22-0998 בקשה מספר: 
 רביבים שכונה: 23/06/2022 תאריך בקשה:

( מעל בניין 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' סיווג: 2152-053 תיק בניין:
 קיים בהיתר

 מ"ר 703 שטח: 202101716 בקשת מידע:
   25/10/2021 תא' מסירת מידע:

 
 טולדנו אליס מבקש הבקשה:

 6935605יפו  -, תל אביב  53טבנקין יצחק 
 

 לוסטהאוס קלאודיו עורך הבקשה:
 65222יפו  -, תל אביב  21ביל"ו 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 אחר: הוספת פיר מעלית + חדר יציאה אל הגג, 
 

ת, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, השימוש בתוספת המבוקשת: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזי
 למגורים, 

 
 
 
 

 (עמרםאהוד חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ת מעלית במרווח הצדדי (, והקמ3לאשר את הבקשה להקמת חדר יציאה לגג ליח"ד המזרחית העליונה )תת חלקה 
יח"ד  4קומות וחדר מדרגות משותף על הגג מעל קומת עמודים ומרתף, עבור  2תחנות עצירה, בבניין בן  3מזרחי עם 

 סה"כ.
  בצירוף ההקלה הבאה: 

 ;1לפי הוראות תכנית ג/ הנדרשתמ' בחזית הצדדית  1.20דירה העליונה ללא נסיגה של הת חדר יציאה לגג עבור יבני-
 

 :פוף לכל דין, תנאים טכניים, ובתנאים הבאיםבכ
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל לרובת אישור הג"א או  . 2

 הצהרה על כך שלא נערכו שינויים מרחביים
 מידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(ע . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים לתעודת גמר
 יח"ד נפרדות. 2-מפלסית )הנמצאת בקומה ב' + קומת הגג, באגף המזרחי( ל -לאי חלוקת דירה דו 27רישום תקנה 

 
לחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשהערה: 

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
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 אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה . 1
כו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל לרובת אישור הג"א או דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנער . 2

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

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים לתעודת גמר
 יח"ד נפרדות. 2-מפלסית )הנמצאת בקומה ב' + קומת הגג, באגף המזרחי( ל -דירה דולאי חלוקת  27רישום תקנה  . 1
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 

 תיאור דיון:
 

ה העליונה עם חדר יציאה לגג, המעלית תשרת את הקומ .התקבלה היום התנגדות מגב' שלומית מקמל אלנה דוידזון:
הבקשה כוללת הגדלת חדר יציאה לגג. המעלית מבוקשת באגף אחד בצד, בלי תחנת עצירה בקומה ראשונה. המתנגדת 
טוענת שהמעלית מסתירה את החלון בדירתה, זה לא נכון המעלית בצמוד לחלון. המתנגדת טוענת שהמעלית  מסתירה 

 ת ההתנגדות.אור ואוויר. לדעתי, ניתן לדחות א
 המתנגדת  ביקשה שבמידה שההתנגדות תידחה, שהמעלית תעצור גם אצלה.  הלל הלמן:

 אם אתם רוצים שנדון בהתנגדות לפנים משורת הדין, תשלחו לנו למייל, ו/או בוואצאפ. אופירה יוחנן וולק:
 מכתב ההתנגדות הגיע הבוקר. הראלה אברהם אוזן:

 רוצים לדון בהתנגדות, אני מוציא את הבקשה מסדר היום. אם מסיבה כלשהי אתם ליאור שפירא:
 החוק קובע מועד להגשת ההתנגדות. המתנגדת לא עמדה בהוראת החוק.  הלל הלמן:

 ההתנגדות לא נמצאת בפנינו, אנחנו מאשרים את הבקשה בהתאם לחוות הדעת.  ליאור שפירא:
 לא מתייחסים להתנגדות בגלל שלא הוגשה במועד.הלל הלמן: 

 
 
 
 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
(, והקמת מעלית במרווח הצדדי 3את הבקשה להקמת חדר יציאה לגג ליח"ד המזרחית העליונה )תת חלקה לאשר 

יח"ד  4קומות וחדר מדרגות משותף על הגג מעל קומת עמודים ומרתף, עבור  2תחנות עצירה, בבניין בן  3מזרחי עם 
 סה"כ.

 בצירוף ההקלה הבאה:  
 ;1מ' בחזית הצדדית הנדרשת לפי הוראות תכנית ג/ 1.20ה ללא נסיגה של בניית חדר יציאה לגג עבור הדירה העליונ-
 

 :בכפוף לכל דין, תנאים טכניים, ובתנאים הבאים
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה . 1
הנ"ל לרובת אישור הג"א או  דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים . 2

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



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

 22עמ'   22-0998  

 

 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים לתעודת גמר
 יח"ד נפרדות. 2-חי( למפלסית )הנמצאת בקומה ב' + קומת הגג, באגף המזר -לאי חלוקת דירה דו 27רישום תקנה 

 
 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 15א לבנון חיים  15ון חיים לבנ

 
 

 25חלקה:    6772 גוש:  17-0650 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 25/04/2017 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0941-015 תיק בניין:
 מ"ר 7884 שטח: 201600334 בקשת מידע:

   03/03/2016 תא' מסירת מידע:

 
 מוגרבי אוהד מבקש הבקשה:

 6997525יפו  -ג, תל אביב 21לבנון חיים 
 מוגרבי כהן נעה יוספה 

 6997525יפו  -ג, תל אביב 21לבנון חיים 
 

 קובלנץ אבנר עורך הבקשה:
 6997127יפו  -, תל אביב  24הרטגלס 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 60הריסה )מ"ר(: שטח  1מספר קומות להריסה: 
שטח  1קומה בה מתבצעת התוספת:  2310מספר תכנית הרחבה:  1מספר יח"ד מורחבות:  1כמות קומות לתוספת:  

כיוון התוספת: לחזית כיוון התוספת: לאחור  123.66שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(:  57.66התוספת )מ"ר(: 
 שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים 1עפ"י ג-כיוון התוספת: לצד תוספת אחרת: בניית עליית גג 

חומר הפרגולה: פלדה ועץ  16שטח פרגולה )מ"ר(:  94.67בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(:  
 5נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(:  2.1השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 

 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6997513יפו  -ג, תל אביב 15רחוב לבנון חיים  ורשביאק אלימלך

 
 הבניה החדשה תגרום להחשכה של הדירה שלי..1ות: גדעיקרי ההתנ

 .בדירה גרה אישה מבוגרת מאד )רינה ויצמן( ובניה בסביבה פוגעת בבריאותה.2                                    
 יב אותה כפי        .אישור בניה זה יגרום לכך שבעתיד לא ניתן יהיה לבנות בדירה שלי ולהרח3                                    

 שבוצע בדירות אחרות ע"י תוספת מרתף.                                       
    

ע"ש שרה דומנקביץ, דיירת ובעלת הדירה שתחת הדירה  25/06/2017בתאריך : בבקשה זו התקבלה התנגדות הערה 
 בין הדיירים.  ורת הבינוי המבוקשתצלאחר שהוסכמה  31/07/2017(, אך הוסרה בתאריך 13הנדונה )תת חלקה 

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 
. תת החלקה, 3, דירה בקומת קרקע בכניסה מס' 17( בתת חלקה 5/8המתנגד מר אלימלך ורשביאק בבעלות חלקית )

נמצאת בקומה א' בכניסה ראשונה. 19נשוא בקשה זו, מס' 
היות ומרוחקים זה מזה ונמצאים בשני הקצוות בשני  לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויותלא , בהתאם למפורט לעיל

.כניסות נפרדות בבניין זה
 
 
 
 
 :(אור מידד-גן: )ע"י לדיון הנוסף וות דעת מהנדס הועדהח
 

 , שכן:לא לאשר את הבקשה
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לבנייה המבוקשת במפלס הקרקע לרבות בניית  בעלי דירת קומת הקרקע באגף הנדון,לא הוצגה הסכמת  .1
בצמוד ובסמוך לקירות  ,, בסביבות הדירהבחזית הקדמית המשך קירות ממ"ד )המתוכנן בקומה שניה(

 החיצוניים והחלונות;

ניתן לנצל  ,בנוסףשאר הדירות המורחבות בבניין.  אינה רגולרית ולא משתלבת עם הרחבה בחזית הצד המערבי .2
טור הדירות המורחבות בבניין טורי, שטחים המותרים לפי התב"ע בחזית האחורית הדרומית בהתאם לקונ

 ;צדדיתהבחזית לפני ניצול זכויות הבנייה 

בקומת הקרקע, ומעטפת חלקית המוצגים באופן לא ברור המתוכננים  הבניה בקומה שניה מוצעת מעל עמודים .3
  א'; מדיניות רמת אביבלהוראות  לא תואמים

 ;שר חלל אטום בקומת הקרקע בצמוד לדירה הקיימתלא ניתן לא .4

 מ' )לפי תשריט בלבד(. 6מ' במקום  2קו הבניין להרחבה בצד המערבי סומן באופן לא נכון. סומן  .5

בעלי  3ימוש עיקרי ללא הסכמה עדכנית של שטח של חדר המדרגות הכללי בקומת הגג מוצמד לדירה לש 1/2 .6
   דרת הסכמת דירת הקרקע באגף הנדון;שאר דירות הכניסה וכן נע

. קיימת סתירה בין תכניות וחזיתות, לא ברורה בנייה בקומת הקרקע אינה ברורה חזית צדדית )הגמלון( .7
 ;בסמוך לדירה קיימת

 רים, פינות המבנה וכד';חסר סימון ייעוד בחלק מחללי הדירה, חללי המסתו .8

)לא סומן קו הרחבה מערבי ע"פ  , כולל חזית גמלון וציון האסמכתאחסר סימון קווי הרחבה עם מידה .9
 תשריט(;

 חסר סימון מפלסים בתכנית המעטפת והפתחים שלה, התאמה לחזיתות, לחתכים; .10
 ון תנועה במדרגות פנימיות;חסר סימון כיו .11

 דוודים, כולל בחתכים;מש וטקסט מלווה )מוצג לא ברור(, קולטי שחסר סימון מיקום  .12

 חסר סימון מפלסים על מעקות ומרפסת גג; .13

 מרפסת בולט מקיר החזית וכן ציון מפלסים בחתך, חזית;המעקה  .14

 מ'; 7חסר ציון רום הגג בכל השרטוטים,  .15
 ועל בבניין זה. לדוגמא, קיימת בפה בנייההמפה טופוגרפית המצורפת לבקשה אינה מעודכנת לפי  .16

 הצמודה לדירה הנדונה בקיר משותף מצד מזרח.  19-0169דירת קומת הקרקע המורחבת לפי היתר מס'              
 

 הערה: חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה והמבקשים.
 
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 
 

. ועדת ערר הסכימה להגשת תוכנית מתוקנת. במשך שנים אנחנו 2017חנו דחינו בשנת בקשה שאנ אלנה דוידזון:
מתעסקים בתוכנית מתוקנת ולא הגענו לפשרה איך לאשר את הבקשה ולכן דחינו אותה. אין שיתוף פעולה עם המבקש. 

 לאחר שדחינו את הבקשה, הוגש ערר עוד פעם ע"י המבקש.
חוות דעת.  ליאור שפירא:

 
 
 
 

 8: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לא לאשר את הבקשה, שכן:
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לבנייה המבוקשת במפלס הקרקע לרבות בניית  בעלי דירת קומת הקרקע באגף הנדון,לא הוצגה הסכמת  .1
בצמוד ובסמוך לקירות  ,, בסביבות הדירהבחזית הקדמית המשך קירות ממ"ד )המתוכנן בקומה שניה(

 החיצוניים והחלונות;

ניתן לנצל  ,בנוסףאינה רגולרית ולא משתלבת עם שאר הדירות המורחבות בבניין.  בה בחזית הצד המערביהרח .2
טור הדירות המורחבות בבניין טורי, שטחים המותרים לפי התב"ע בחזית האחורית הדרומית בהתאם לקונ

 ;צדדיתהבחזית לפני ניצול זכויות הבנייה 

ומעטפת חלקית המוצגים באופן לא ברור המתוכננים בקומת הקרקע,  הבניה בקומה שניה מוצעת מעל עמודים .3
  א'; מדיניות רמת אביבלהוראות  לא תואמים

 לא ניתן לאשר חלל אטום בקומת הקרקע בצמוד לדירה הקיימת; .4

 מ' )לפי תשריט בלבד(. 6מ' במקום  2קו הבניין להרחבה בצד המערבי סומן באופן לא נכון. סומן  .5

בעלי  3של חדר המדרגות הכללי בקומת הגג מוצמד לדירה לשימוש עיקרי ללא הסכמה עדכנית של  שטח 1/2 .6
   דרת הסכמת דירת הקרקע באגף הנדון;שאר דירות הכניסה וכן נע

. קיימת סתירה בין תכניות וחזיתות, לא ברורה בנייה בקומת הקרקע אינה ברורה חזית צדדית )הגמלון( .7
 ;בסמוך לדירה קיימת

 חסר סימון ייעוד בחלק מחללי הדירה, חללי המסתורים, פינות המבנה וכד'; .8

)לא סומן קו הרחבה מערבי ע"פ  , כולל חזית גמלון וציון האסמכתאחסר סימון קווי הרחבה עם מידה .9
 תשריט(;

 חסר סימון מפלסים בתכנית המעטפת והפתחים שלה, התאמה לחזיתות, לחתכים; .10
 ון תנועה במדרגות פנימיות;וחסר סימון כי .11

 דוודים, כולל בחתכים;מש וטקסט מלווה )מוצג לא ברור(, חסר סימון מיקום קולטי ש .12

 חסר סימון מפלסים על מעקות ומרפסת גג; .13

 מרפסת בולט מקיר החזית וכן ציון מפלסים בחתך, חזית;המעקה  .14

 מ'; 7חסר ציון רום הגג בכל השרטוטים,  .15
 ועל בבניין זה. לדוגמא, קיימת בפהבנייה הטופוגרפית המצורפת לבקשה אינה מעודכנת לפי מפה  .16

 הצמודה לדירה הנדונה בקיר משותף מצד מזרח.  19-0169דירת קומת הקרקע המורחבת לפי היתר מס'              
 

 הערה: חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה והמבקשים.
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3מציון המלכה שלו

 
 

 501חלקה:    6212 גוש:  22-0626 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון החדש  שכונה: 25/04/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0491-003 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 585 שטח: 202102147 בקשת מידע:
   23/11/2021 ת מידע:תא' מסיר

 
 אביטן חסון חגית מבקש הבקשה:

 4660202, הרצליה  34שכ נווה עובד 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ם בהיתר התקף(: מחסן, שימוש מבוקש: משרד, שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשו
, למקום יש כניסה 69, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 1-שימוש חורג בקומה מספר: 

 נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת תקן חניה, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 . התקבלו  התנגדויות.28/03/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -, תל אביב 38רחוב קוסובסקי  . ברונר דליה1
6291064 

 הבניין הינו בניין מגורים. -
המחסן הנדון היה בבעלות  -

משותפת לכל הדיירים, הפך להיות 
מחסן של אדם פרטי, והנ"ל מכר 

אותו לקבלן התמ"א המתוכנן 
 בבניין.

הכניסה למשרד משותפת לבניין.  -
חרת לא צוינה בתכנית כל כניסה א

 בתמ"א.
בעקבות הסבת המחסן למשרד  -

ייסבלו הדיירים בבניין מרעש, 
לכלוך, תנועת זרים, תנועת רכבים, 

ומשינוי ציביון הבניין, שיועד 
 למגורים בלבד.

יפו  -, תל אביב 3רחוב שלומציון המלכה  . ברק אביבה2
6226701 

הינו בניין מגורים ולא אזור הבניין  -
 , עסקים ומשרדים.מסחר

הבעלים של המחסן/משרד הוא  -
 יזם התמ"א.

מחסן למשרד בעקבות הסבת ה -
מתנועת זרים  ייסבלו הדיירים

 בבניין.
הסבת המחסן למשרד תגרום  -

 לירידת ערך הדירות.

יפו  -, תל אביב 3רחוב שלומציון המלכה  . זיתוני לאה3
6226701 

הינו בניין מגורים פרטי ולא הבניין  -
 בניין משרדים.
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 נימוקים כתובת שם

בעקבות הסבת המחסן למשרד  -
ייסבלו הדיירים בבניין מרעש, 

, בעיות חניהלכלוך, תנועת זרים, 
 .ומשינוי ציביון הבניין

יפו  -, תל אביב 3רחוב שלומציון המלכה  . מדר ילון5
6226701 

הינו בניין מגורים ברחוב הבניין  -
 שקט, ולא אזור עירוב שימושים.

שמש את דיירי המחסן אמור ל -
 הבניין.

שרד בעקבות הסבת המחסן למ -
ך, לכלוייסבלו הדיירים בבניין מ

פגיעה במרקם , ומבעיות חניה
 הבניין.

יפו  -, תל אביב 3רחוב שלומציון המלכה  . פורת רונקין סיון6
6226701 

הינו בניין מגורים פרטי ולא הבניין  -
 בניין משרדים.

בעקבות הסבת המחסן למשרד  -
בלו הדיירים בבניין מרעש, ייס

 ך, בעיות חניה.לכלו
היזם לא אמין בעינינו וחוששים  -

 שבעתיד ישנה את הייעוד שוב.
הסבת המחסן למשרד תגרום  -

 לירידת ערך הדירות.

הסבת המחסן למשרד ייסבלו  - 4421906, כפר סבא 6רחוב המיסדים  . פריד איתן7
תגרום לשכנים למטרד ולמצוקת 

עה במרקם הבניין חניה, ולפגי
 שמיועד למגורים.

הסבת המחסן למשרד תגרום  -
 לירידת ערך הדירות.

יפו  -, תל אביב 3רחוב שלומציון המלכה  . צלניק צבי8
6226701 

הינו בניין מגורים פרטי ולא הבניין  -
 בניין משרדים.

בעקבות הסבת המחסן למשרד  -
ייסבלו הדיירים בבניין מרעש, 

ובעיות תנועה  ך, תנועת זריםלכלו
  וחניה.

יפו  -, תל אביב 3רחוב שלומציון המלכה  . שומן חיותה9
6226701 

בעקבות הסבת המחסן למשרד  -
ייסבלו הדיירים בבניין מרעש, 

 לכלוך, ובעיות חניה. 
 הכניסה לבניין אינה נפרדת. -

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 יין והפיכת יעוד שקט כמו מחסן למקום פעיל.מטרדים לאור תנועת אנשים זרים בחדר המדרגות של הבנ -
 דרישה להחזיר את המחסן לדיירי הבניין כרכוש משותף. -
 מחסור במקומות חניה באזור. -
 פגיעה בערך הנכס בגין הסדרת משרד בבניין מגורים. -

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 .התקפה 1מותר לפי הוראות תכנית עשל משרד לבעלי מקצוע חופשי  שימוש -
ולא הוזכר בהתנגדויות באותו מקום ובאותו שטח משרד מים, בבניין הנדון אושר שימוש ללפי היתרים קוד -

 שהנ"ל היווה מטרד.
 קח בחשבון פתרון חניה עבור המשרד )ראהנלבנייה, ותוספות  לחיזוק 2021במסגרת היתר הבניה שניתן בשנת  -

מצב מקומות החניה בבניין לאחר התוספת  .(נועה וחניהחוו"ד מכון הרישוי לבקשה הנדונה שניתנה בתחנת ת
 כלל.י, שבו לא היו בבניין מקומות חניה המקורהמצב שונה מ שאושרה

 יירי הבניין ולירידה בערך הנכס בהתייחס לדרישת המתנגדים להחזרת מחסן פרטי לשימוש משותף של ד -
הצדדים לפנות לערכאות המתאימות לכך. עדה המקומית אינה דנה בהם ועלומדובר בנושאים קנייניים שהו
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 (רבין תמרקיןהלל אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
  
-היתר ממחסן למשרד לבעל מקצוע חופשי לצמיתות בשטח של כלשימוש חורג לצמיתות מהבקשה  לאשר את . 1

 מ"ר הנמצא בעורף קומת המרתף. 69
 

 לדחות את ההתנגדויות מהטעמים הבאים: .2
 התקפה. 1א. שימוש של משרד לבעלי מקצוע חופשי מותר לפי הוראות תכנית ע

 אותו שטח ולא הוזכר בהתנגדויותב.  לפי היתרים קודמים, בבניין הנדון אושר שימוש למשרד באותו מקום וב
 שהנ"ל היווה מטרד.     

 לחיזוק ותוספות בנייה, נלקח בחשבון פתרון חניה עבור המשרד  2021ג.  במסגרת היתר הבניה שניתן בשנת 
 חוו"ד מכון הרישוי לבקשה הנדונה שניתנה בתחנת תנועה וחניה(. מצב מקומות החניה בבניין לאחר )ראה     
 שאושרה שונה מהמצב המקורי, שבו לא היו בבניין מקומות חניה כלל. התוספת     

 דיירי הבניין ולירידה בערך    פרטי לשימוש משותף שלהמחסן הד. בהתייחס לדרישת המתנגדים להחזרת 
 מדובר בנושאים קנייניים שהוועדה המקומית אינה דנה בהם ועל הצדדים לפנות לערכאות הנכס, הרי ש    
 ות לכך.המתאימ    
 

  

 :בכפוף לכל דין, תנאים טכניים, ובתנאים הבאים
 
 
 
 

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

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

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

 תנאים בהיתר
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה

 
 תנאים לתעודת גמר

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

  
 הערות

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

הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

  
-לשימוש חורג לצמיתות מהיתר ממחסן למשרד לבעל מקצוע חופשי לצמיתות בשטח של כהבקשה  לאשר את . 1

 מ"ר הנמצא בעורף קומת המרתף. 69
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 לדחות את ההתנגדויות מהטעמים הבאים: .2
 התקפה. 1א. שימוש של משרד לבעלי מקצוע חופשי מותר לפי הוראות תכנית ע

 הנדון אושר שימוש למשרד באותו מקום ובאותו שטח ולא הוזכר בהתנגדויותב.  לפי היתרים קודמים, בבניין 
 שהנ"ל היווה מטרד.     

 לחיזוק ותוספות בנייה, נלקח בחשבון פתרון חניה עבור המשרד  2021ג.  במסגרת היתר הבניה שניתן בשנת 
 מקומות החניה בבניין לאחר)ראה חוו"ד מכון הרישוי לבקשה הנדונה שניתנה בתחנת תנועה וחניה(. מצב      
 התוספת שאושרה שונה מהמצב המקורי, שבו לא היו בבניין מקומות חניה כלל.     

 ד. בהתייחס לדרישת המתנגדים להחזרת המחסן הפרטי לשימוש משותף של דיירי הבניין ולירידה בערך   
 ועל הצדדים לפנות לערכאות הנכס, הרי שמדובר בנושאים קנייניים שהוועדה המקומית אינה דנה בהם     
 המתאימות לכך.    
 

  
 :בכפוף לכל דין, תנאים טכניים, ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

 תנאים בהיתר
 ורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפ

 
 נאים לתעודת גמרת

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

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

  
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ה פה אחד.ההחלטה התקבל
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 39ון התרסי שמע

 
 

 463חלקה:    6212 גוש:  22-0551 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 04/04/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0210-039 תיק בניין:
 מ"ר 502 שטח: 202000266 בקשת מידע:

   17/03/2020 תא' מסירת מידע:

 
 חכשורי יובל בקש הבקשה:מ

 5885849, חולון  26הרוקמים 
 חכשורי חיזוק מבנים בע"מ 

 5801034, אזור  30דרך השבעה 
 

 מור עדנה עורך הבקשה:
 0א, רמת אפעל* 13אוכמנית )ב( 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

א, קומה בה 3616, מספר תכנית הרחבה: 19ות: , מספר יח"ד מורחב6, כמות יח"ד לתוספת: 1.6כמות קומות לתוספת: 
 , 25, שטח התוספת )מ"ר(: 3,2,1,ק,1-,2-מתבצעת התוספת: 

 
, שטח 203.32בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

 , חומר הפרגולה: פלדה, אלומניום, 22.27פרגולה )מ"ר(: 
 
 
 

 התנגדויות:

 עיקרי ההתנגדויות:  כתובת שם
 .38ע עבודות התמ"א כל המתנגדים אינם מתנגדים לביצו

, 39רחוב שמעון התרסי  אלישע גדעון .1
 6249242יפו  -תל אביב 

 מ'. 1.30 -רוחב מעבר הפודסט אינו בהתאם לתקן נגישות  .1

 לא בוצע שיפור מיגון לדירות הקדמיות. .2

 הגדלת כמות הדירות תגדיל את מצוקת החנייה ברחוב. .3

הי במסגרת התמ"א, ולא התכנון המוצע אינו מציע תמורה כלש .4
 ניתנה תמורה כדין.

אי שוויון תכנוני בין דירות גדולות שלא מקבלות כלום לדירות  .5
 קטנות שמקבלות תוספת ממ"ד.

לא ניתנה האפשרות להזמין שמאי לבדיקת התרומות שניתנות  .6
 להקטנת אי השוויון.

 אציין שאיני מתנגד לתמ"א ולעבודות החיזוק. .7

ך פינוי בינוי אשר ימנע אי שוויון וישפר את איכות מוכן לתהלי .8
 החיים.

, 2רחוב קיבוץ דליה  וכמן זאב .2
 4537921הוד השרון 

 .38החתום לעיל אינו מתנגד עקרונית לביצוע עבודות תמ"א  .1
בכפוף למיצוי זכויותיו ביחס לכל הדיירים וזאת לפי חוק 

 ב' רבתי.71המקרקעין סעיף 

זאת המתנגד מסכים  א מעוניינים לקייםבמידה והצדדים ל .2
 לביצוע פינוי בינוי במקום.

, 39רחוב שמעון התרסי  פריד שמואל .3
 6249242יפו  -תל אביב 

, תל 94רחוב אוסישקין  זיברט בלהה .4
 6203104יפו  -אביב 

אולם אנו מבקשים לשים לב לנקודות אין אנו מתנגדים לבניה  .1
 הבאות:

ל שינוי במפלס הקרקע והנמכתו שכן הבניין אנו מתנגדים לכ .2
שלנו נמצא באזור רגיש, בתחום פשט הצפה וכל שינוי יכול 

 לגרום לנזק.

אנו מתנגדים לפיתוח נופי המגביל חלחול ולהשפעה אפשרית  .3
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 עיקרי ההתנגדויות:  כתובת שם
 .38ע עבודות התמ"א כל המתנגדים אינם מתנגדים לביצו

 שלילית על המגרש והבניין שלנו.

המצב המוצג במפה המצבית אינו תואם את המרחקים  .4
מטר  3לדרוש קו אחורי מינימלי של המבוקשים. יש להקפיד ו

 מהבניה החדשה של הממ"דים.

נפרץ פתח בגדר העורפית שלא בהסכמתנו לצורך מעבר דרך  .5
המגרש שלנו לרחוב אוסישקין. נבקש לבטל את המדרגות ואת 

 המעבר.
 נבקש בכל לשון להתחשב בנקודות אלו ולמנוע נזק מידי ועתידי.

 בברכה
 אביב.תל  94ועד הבית אוסישקין 

 הניצב באלכסון לבניין הנדון. –ת"א  92המתנגדים הם בעלי נכס בבניין ברחוב אוסישקין 

זילברשטיין  .5
 חוה

, תל 49רחוב בארי 
 6423315יפו  -אביב 

 הצרה קיצונית של מרווח בין הבתים. .1

 פגיעה בזרימת האוויר. .2

 ירידת ערך הדירה .3

 פגיעה עתידית בזכויות עתידיות. .4

זילברשטיין  .6
 משה

 
 התייחסות להתנגדויות:

 מתנגדים בבניין הנדון:בעניין טענות ה .1

ומדיניות הועדה המקומית/ הנחיות מרחביות ועל  3התוספות הללו מתוכננות בהתאם למותר בתכנית רובע  -
את הבקשה כפי א' לא ניתן לאשר 3616כן, אין מניעה לאשר. אולם, מכיוון שקיימות סטיות מהוראות תכנית 

 שהוגשה. 

מבדיקת מפרט הבקשה עולה כי המדרגות בצמוד לגדר העורפית לא סומנה בבקשה ואין התייחסות לפתח  -
 בנימוקים של המתנגדים בבניין השכן.

באשר לטענות לשינוי מפלס הקרקע, לבניין בתחום פשט ההצפה, יובהר כי כתנאי להוצאת היתר בניה  -
ת ותצהיר לכך ע"י מהנדס שלד ובנוסף כתנאי בהיתר, מבקש ההיתר נדרש להפקיד נדרשת הצגת חשבון יציבו

לפני תחילת עבודות הבניה בידי הוועדה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי כל נזק כנ"ל )במידה ויגרם( 
 והחזרת המצב לקדמותו.

סמכים המאשרים הבקשה נבדקת ע"י הגורמים המקצועיים בעירייה הנדרשים ועל המבקש להציג כל המ  -
שהתכנון עומד בתקנות התכנון והבניה. במידה ומשהו מהמצוין לעיל עולה על הסביר, ניתן לפנות בזמן אמת 

 לגורמים האמונים על טיפול במטרדים אלו.

הוועדה המקומית בוחנת את הבקשה ברמה תכנונית לכל מפגע אפשרי עתידי. הבקשה נבדקה ע"י כל  -
ים בתחנות מכון הרישוי. בנוסף, נושא הקרבה לפשט ההצפה מחויב ברישום הגורמים המקצועיים הנדרש

-לתקנות המקרקעין בגין מיקום המגרש בתחום האמור. וכן יוגש כתב התחייבות לאי 27הערה לפי תקנה 
תביעת בגין הצפות העלולות להיגרם כתוצאה ממיקומו של המגרש בתחום פשט ההצפה, ונקיטה באמצעים 

  בפני הצפות העלולות להיגרם כתוצאה ממיקומו. הנדרשים למיגון

 ועדתבכל הנוגע לטענות קנייניות ובכל הנוגע לחוזים והסכמים בין היזם לבעלי הזכות בנכס, אין  -
המקומית/רשות רישוי דנה בנושאים תכנוניים בלבד ולכל דיון אחר, לרבות קנייני ניתן לפנות לערכאות 

 המתאימות.

 מתנגדים בבניין השכן:בעניין טענות של ה .2

החריגה של הממ"דים המבוקשים והוספת רכיבי חיזוק מקו בניין הינם בהתאמה למותר בהוראות תכנית  .1
א'( ואינם הקלה ועל כן, אין מניעה לאשר. אולם, מכיוון שהחריגה מקו הבניין גדול מהמותר לא 3616) 3רובע 

 ניתן לאשר את הבקשה.

נוני ואינו בסמכות ועדת המשנה. המבוקש בתכנית זו אין בו כדי לפגוע בכל תכנון ערך הנכסים אינו נושא תכ .2
  עתידי בחלקות הגובלות.

ועדת המקומית/רשות רישוי דנה בנושאים תכנוניים בלבד ולכל דיון אחר, לרבות קנייני ניתן לפנות לערכאות  .3
 המתאימות.

 
השכן, לנושא חריגה מקווי הבניין ולדחות את שאר  בבנייןבהתאם למפורט לעיל, לקבל את ההתנגדות של המתנגדים 

ההתנגדויות.
 
 
 
 



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

 32עמ'   22-0551  

 

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

קומות מעל קומת עמודים  3, תוספות ושינויים בבניין קיים בן לא לאשר את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה
 חלקית ושתי קומות מרתף שכן:

 .לא כדין בבניה קשה שרות תמרפס קיימות חריגות בקו בניין צדי מעבר למותר כתוצאה מסגירת .1

מ'  0.7-בכהבולטת  (,1, בחלקה הצפוני ממרפסת שירות הנ"ל )בסעיף לא כדין מרפסת נוספתבנוסף, הוקמה  .2
 .מקו הבניין הצדדי המותר שהיום לא ניתן לאשרה ומהווה סטייה ניכרת

שנסגרה  לעיל( 2)שצוינה בסעיף  חזית מערבית בהמשך למרפסת שירותמ' ב 0.70 -ב מסתור כביסה הבלטת .3
 מ' מקו הבניין הצדי המותר. 1.4, וגורם להבלטה בסך של ללא היתר ומהווה סטייה

 א'.3616מ' מהמותר בהוראות תכנית  0.10 -ג ברוחב הממ"ד חור .4

 א'.3616בתחום הרצועה המפולשת בניגוד להוראות תכנית  חיזוק בניית קירות .5

 ומהווה סטייה ניכרת מתכנית. 58מספר יח"ד הקיימות חורגות מהצפיפות המותרת בתכנית  .6

 א'.3616ת הבלטת מעקה המרפסות העורפיות למרווח הצדי בניגוד להוראות תכני .7

 המרפסות הקיימות נסגרו בניגוד לדין ותוספת מרפסות צמודות בניגוד להוראות הבינוי. .8

 גובה המצללה לא ניתנת לבדיקה, שכן היא לא הוצגה בשום חתך או חזית. .9

 '.א3616מ' ממעקות הגג בהתאם להוראות תכנית  1.20 -מתקנים טכניים על הגג לא תוכננו בנסיגה של לפחות מ .10

 המרחביות. נישת גז בתחום רצועת הגינון בניגוד לנדרש בהנחיות .11

 ומהווה סטייה ניכרת מתכנית. 1תכנון דירות במרתף בניגוד לשימושים המותרים בתכנית ע .12

 מרבית השטחים הפתוחים מרוצפים ושטח החלחול שחושב אינו נכון. .13

 ם להנחיות המרחביות.לא הוגדרו גווני הטיח על חזיתות הבניין בהתא .14

 חומר גמר הגומחה לאשפה אינו זהה לחור גמר הגדר הבנויה בהתאם להנחיות המרחביות. .15

 מ' בניגוד תקנות התכנון והבניה. 1.60גובה הגדר המוצעת בגבול המגרש האחורי הינו  .16
 

 אר ההתנגדויות כמפורט לעיל.את ש המתנגדים בבניין השכן, לנושא חריגה מקווי הבניין ולדחותלקבל את התנגדות 
 

.הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 
 
 
 
 
 
 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים  3אשר את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה, תוספות ושינויים בבניין קיים בן לא ל

 חלקית ושתי קומות מרתף שכן:
 .קיימות חריגות בקו בניין צדי מעבר למותר כתוצאה מסגירת מרפסת שרות לא כדין בבניה קשה .17

מ'  0.7-(, הבולטת בכ1ממרפסת שירות הנ"ל )בסעיף בנוסף, הוקמה לא כדין מרפסת נוספת, בחלקה הצפוני  .18
 מקו הבניין הצדדי המותר שהיום לא ניתן לאשרה ומהווה סטייה ניכרת.

לעיל( שנסגרה  2מ' בחזית מערבית בהמשך למרפסת שירות )שצוינה בסעיף  0.70 -הבלטת מסתור כביסה ב .19
 הבניין הצדי המותר.מ' מקו  1.4ללא היתר ומהווה סטייה, וגורם להבלטה בסך של 

 א'.3616מ' מהמותר בהוראות תכנית  0.10 -רוחב הממ"ד חורג ב .20

 א'.3616בניית קירות חיזוק בתחום הרצועה המפולשת בניגוד להוראות תכנית  .21

 ומהווה סטייה ניכרת מתכנית. 58מספר יח"ד הקיימות חורגות מהצפיפות המותרת בתכנית  .22

 א'.3616פיות למרווח הצדי בניגוד להוראות תכנית הבלטת מעקה המרפסות העור .23

 המרפסות הקיימות נסגרו בניגוד לדין ותוספת מרפסות צמודות בניגוד להוראות הבינוי. .24
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 גובה המצללה לא ניתנת לבדיקה, שכן היא לא הוצגה בשום חתך או חזית. .25

 א'.3616ממעקות הגג בהתאם להוראות תכנית מ'  1.20 -מתקנים טכניים על הגג לא תוכננו בנסיגה של לפחות מ .26

 נישת גז בתחום רצועת הגינון בניגוד לנדרש בהנחיות המרחביות. .27

 ומהווה סטייה ניכרת מתכנית. 1תכנון דירות במרתף בניגוד לשימושים המותרים בתכנית ע .28

 מרבית השטחים הפתוחים מרוצפים ושטח החלחול שחושב אינו נכון. .29

 דרו גווני הטיח על חזיתות הבניין בהתאם להנחיות המרחביות.לא הוג .30

 חומר גמר הגומחה לאשפה אינו זהה לחור גמר הגדר הבנויה בהתאם להנחיות המרחביות. .31

 מ' בניגוד תקנות התכנון והבניה. 1.60גובה הגדר המוצעת בגבול המגרש האחורי הינו  .32
 

 לנושא חריגה מקווי הבניין ולדחות את שאר ההתנגדויות כמפורט לעיל.לקבל את התנגדות המתנגדים בבניין השכן, 
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3משה פרופ'  שור

 
 

 455חלקה:    6213 גוש:  22-0960 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 16/06/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0487-003 תיק בניין:
 מ"ר 776 שטח: 202000690 בקשת מידע:

   14/05/2020 תא' מסירת מידע:

 
 י.ע.ז. יזמות, בנייה והתחדשות עירונית בע"מ מבקש הבקשה:

 6473908יפו  -, תל אביב  8הארבעה 
 

 זית שחף עורך הבקשה:
 68116יפו  -, תל אביב  1דיצה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 968.62ריסה )מ"ר(: , שטח ה4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 , מאגר מים, ח. משאבות, ח. טרפו, 1במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניות, ע
 

 , 5בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: מגורים, כמות חדרי שירותים: 
 

 , 29, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, אחר: גנרטור, הצמדה לדירה עם מדרגות, בריכה, יציאה מח. מדרגות, מעבה אחד, 
 

 , 29בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: מסתורים, כמות מקומות חניה: 
 
 

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

 (אדר' הילה גלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
ף שחיזוקו נדרש כנגד ת מעל קומת קרקע חלקית ומרתקומו 3הריסת בניין מגורים קיים בן לאשר את הבקשה  .1

 3קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5הקמת בניין מגורים חדש בן  רעידות אדמה ו
   קומות מרתף 

 יח"ד, הכולל: 29עבור   
 
 ות הכולל משחקייה שטח נלווה המוצמד לדירה בקומה העליונה ע"י גרם מדרגות לולייני :1- ת המרתףבקומ •

 חללים טכניים  , מקומות חניה לרכב פרטי, חניות לאופניים ואופנועים,דירתייםוחצר אנגלית מחסנים               
 ושירות משותפים,  חדר טרפו.                     

   ללים, חמחסנים דירתיים מקומות חניה לרכב פרטי, חניות לאופניים ואופנועים, :קומות המרתף 2-ב •
    לרבות מאגרי מים, חדר משאבות וכול'. טכניים ושירות משותפים             
 מחסנים דירתיים.            15חניה לרכב נכים,  1מקומות חניה,  28קומות המרתף  3-סה"כ ב             

 במרווח צדי,  עם ממ"ד וחצר פרטית יח"ד 2 נישת בלוני גז, לובי כניסה, חדר אשפה,  :בקומת הקרקע •
 יח"ד עורפית עם ממ"ד, חצר  פרטית עורפית מוצמדת וגרם  מדרגות פנימי לשטח נלווה 1, עם ממ"ד יח"ד 1              
 במרתף.               

 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לרבות מצללה מעל קומה ה. 4ה:  -בקומה א •
יח"ד עם ממ"ד  2-ו לרבות מצללה פסת גג בחזית הקדמיתיח"ד עם ממ"ד, מר 1 (:בקומה ו )חלקית תחתונה •

 מרפסת גזוזטרה בחזית האחורית.ו
 ומדרגות גישה פנימיות לשטח נלווה בגג עליון מוצמד יח"ד עם ממ"ד 1: בקומה ז )חלקית עליונה( •

                                  .   יח"ד עם מרפסת גג 1 -ו              
 שטח נלווה מוצמד לדירה בקומה העליונה הכולל דק ובריכת שחייה, :על הגג העליון •

 משך גרם המדרגות הכללי של הבניין.מתקנים טכניים והמעבים, מערכות סולאריות,              
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 חדר מדרגות הכללי של הבניין, בכל קומות הבניין: מבואה קומתית,  •
 . מתקני תשתית משותפים , מסתורי כביסה לכלל היח"ד,מעלית               

 פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף  :בחצר •
        , מתקני תשתית, נישת גז, חניות לאופניים וגדרות בגבולות המגרש.מערבי, חצר אנגלית במרווח הצדדי              

 
 וגנים זמניים בקומות המרתף החודרים לחלקות הגובלות.לרבות הקמת ע              

 
 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה 2ר פתרון חלופי להסדר לאש .2
  

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

 תנאים למתן היתר
 (. 4400.חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1 . 1

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

 29 מקומות חניה לרכב פרטי )ולא 28מתוכננים  -דרוש לתקן טבלת מאזן החניה בנספח תנועה ובתכנית אדריכלית   . 2
 מקומות חניה. 2כפי שרשום ( ולרשום כי חסרים 

 יש לטעון  תכניות מתוקנות לאחר הועדה
 

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 4
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם . 5
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 6

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

 ₪. 25,082תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7
 

 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.
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
ל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בע . 3

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

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

 
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 5

 **והוספת תנאי במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה. 
 

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 6
יפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום ט . 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/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
 
 

 תנאים לתעודת גמר
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 1

 המרחביות לנושא זה
ותו הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמע . 2
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בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת 
 תעודת גמר.

 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 3
 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 4

 **והוספת תנאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה
 

 ילוי דרישות מחלקת ביוב ומי אביביםמ . 5
 לחוק המקרקעין לעניין: 27הצגת מפרט צבוע לרישום הערה לפי תקנה  . 6

 שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין  א.
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא  ב.
כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על  ג.

 ניתנת לפיצול 
 

אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 7
 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  8פ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף ש . 8
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 9

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הבקשה ולמבקשטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף שחיזוקו נדרש כנגד  3אשר את הבקשה הריסת בניין מגורים קיים בן ל .1

 3קרקע חלקית ומעל  קומות גג חלקיות, מעל קומת 2-קומות ו 5רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן  
 יח"ד, הכולל: 29עבור קומות מרתף 

 
 דירה בקומה העליונה ע"י גרם מדרגות לולייניות הכולל משחקייה : שטח נלווה המוצמד ל1-בקומת המרתף  •

 וחצר אנגלית מחסנים דירתיים, מקומות חניה לרכב פרטי, חניות לאופניים ואופנועים, חללים טכניים               
 ושירות משותפים,  חדר טרפו.                     

 יות לאופניים ואופנועים, מחסנים דירתיים, חללים  קומות המרתף: מקומות חניה לרכב פרטי, חנ 2-ב •
 טכניים ושירות משותפים לרבות מאגרי מים, חדר משאבות וכול'.                
 מחסנים דירתיים.            15חניה לרכב נכים,  1מקומות חניה,  28קומות המרתף  3-סה"כ ב             

 יח"ד עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח צדי,  2נישת בלוני גז,  בקומת הקרקע: לובי כניסה, חדר אשפה,  •
 יח"ד עורפית עם ממ"ד, חצר  פרטית עורפית מוצמדת וגרם  מדרגות פנימי לשטח נלווה 1יח"ד עם ממ"ד,  1              
 במרתף.               

 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לרבות מצללה מעל קומה ה. 4ה:  -בקומה א •
יח"ד עם ממ"ד  2-יח"ד עם ממ"ד, מרפסת גג בחזית הקדמית לרבות מצללה ו 1קומה ו )חלקית תחתונה(: ב •

 ומרפסת גזוזטרה בחזית האחורית.
 יח"ד עם ממ"ד ומדרגות גישה פנימיות לשטח נלווה בגג עליון מוצמד 1בקומה ז )חלקית עליונה(:  •

                          יח"ד עם מרפסת גג .           1 -ו              
 על הגג העליון: שטח נלווה מוצמד לדירה בקומה העליונה הכולל דק 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  •

 המגרש.       במרווח הצדדי מערבי, חצר אנגלית, מתקני תשתית, נישת גז, חניות לאופניים וגדרות בגבולות               
 

 לרבות הקמת עוגנים זמניים בקומות המרתף החודרים לחלקות הגובלות.              
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 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה 2לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
  

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

 תנאים למתן היתר
 (. 4400.חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1 . 1

 (. 4401.תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג 2
 (.4402 .הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג3
 .תשלום אגרות והיטלים.4
 

 29מקומות חניה לרכב פרטי )ולא  28מתוכננים  -דרוש לתקן טבלת מאזן החניה בנספח תנועה ובתכנית אדריכלית   . 2
 מקומות חניה. 2כפי שרשום ( ולרשום כי חסרים 

 יש לטעון  תכניות מתוקנות לאחר הועדה
 

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

 והנכסים הגובלים.
 ניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתק . 3
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 4
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם . 5
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 6

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

 ₪. 25,082תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
ה לרשות הרישוי על הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקר . 1

 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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 רישיון כריתה לעץ  . הצגת1 . 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

 . **והוספת תנאי במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה
 

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 6
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 7

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

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

 תנאים לתעודת גמר
ובהתאם להנחיות  5821ם לתקן הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתא . 1

 המרחביות לנושא זה
הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 2

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

 קרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתרבדיקה וב . 3
 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 4

 **והוספת תנאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה
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 מילוי דרישות מחלקת ביוב ומי אביבים . 5
 לחוק המקרקעין לעניין: 27הצגת מפרט צבוע לרישום הערה לפי תקנה  . 6

 שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין שטחים משותפים  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               
 

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

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  8קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 8
דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות  . 9

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 2רות  3 יעל

 
 

 89חלקה:    6903 גוש:  22-0570 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 06/04/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0325-002 תיק בניין:
 מ"ר 462 שטח: 202100471 בקשת מידע:

   26/04/2021 תא' מסירת מידע:

 
 גורני דונקלבלום רות קשה:מבקש הב

 3607317, קרית טבעון  18נרקיסים 
 

 בראור אמנון עורך הבקשה:
 65251יפו  -, תל אביב  9אחד העם 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 אחר: בנייה של מבואת שירות למעלית בקומת הגג. השטחים ינוידו מקומות המבנה הקיימות., 
 

, השימוש בתוספת המבוקשת: אחר: שירות , לצורך 2.3תוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון ה
 המעלית, 

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

 
 
 

 (ברנשטייןשמעון אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
קומות וקומת  3בבניין לשימור מחמיר בן  10/12/2020מתאריך  20-0757מס' לאשר את הבקשה לשינויים כלפי היתר 

 גג, הכוללים:
 קירוי מבואת המעלית בקומת הגג. -
 עיצוב מחודש לסגירת מרפסות השירות בחזית הצפונית. -
 שינוי נקודתי בפתחי המעבר במחיצות המקוריות במרפסות. -

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מות לטובת סגירת מבואת מעלית בקומת הגג.ניוד שטחים בין הקו .1
 

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

 תנאים למתן היתר
 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
 תר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להי . 1
 

 תנאים לתעודת גמר
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה 24/06/21ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
 

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

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וקומת  3בבניין לשימור מחמיר בן  10/12/2020מתאריך  20-0757את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  לאשר

 גג, הכוללים:
 קירוי מבואת המעלית בקומת הגג. -
 עיצוב מחודש לסגירת מרפסות השירות בחזית הצפונית. -
 שינוי נקודתי בפתחי המעבר במחיצות המקוריות במרפסות. -

 
 הבאות: כולל ההקלות

 ניוד שטחים בין הקומות לטובת סגירת מבואת מעלית בקומת הגג. .2
 

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

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

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

 אים לתעודת גמרתנ
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 1
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה 24/06/21ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
 

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 33נקין שיי

 
 

 61חלקה:    7429 גוש:  22-0533 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 03/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0018-033 תיק בניין:
 מ"ר 460 שטח: 201802706 בקשת מידע:

   11/02/2019 תא' מסירת מידע:

 
 גרמבק משה הבקשה: מבקש

 4723117, רמת השרון  3הפרחים 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים בקומות הקיימות3, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 
 

 ימוש בקומת הקרקע ממסחר למגוריםשינוי ש
 

 תוספת קומת מרתף 
 

 הריסת חדרים קיימים על הגג ובניית קומה מלאה 
 

 , תוספת אחרת: סגירת מרפסות קיימות )לא בחזית(, 5ותוספת חדרים על הגג בקומה  4תוספת קומה 
 

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

 והתקבלו התנגדויות 06/03/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 -א, תל אביב 32רחוב מרכז בעלי מלאכה  . סגל שלום1
 6382421יפו 

 1התנגדות מס' 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

א' נמצאה בעורף המגרש נשוא הבקשה. 32הוגשה התנגדותו של מר סגל שלום, אשר מתגורר ברחוב מרכז בעלי המלאכה 
 להלן  עיקרי התנגדותו:

 . הבקשה תגרום לירידת ערך דירת המתנגד.1
 . הבקשה תגרום למתנגד דירה ללא אור שמש ואויר2
 כלי רכב שיחנו צמוד לחדר ההורים וחדר הסלון. 21-. הבקשה תגרום לרעשים בלתי נסבלים בדירת המתנגד מ3
 . תיבנה חומה מול חלון המתנגד שתחסום אור4
  

 התייחסות להתנגדויות: 
ות על המגרש. מטרת התוכניות הינן קביעת סל זכויות הבקשה נבדקה ונמצא כי היא עומדת בהוראות התוכניות החל

בנייה לתוספות לבניינים בהתאם לגודלו ומיקומו של המגרש במבנה העירוני, לעידוד התחדשות עירונית תוך שמירה על 
מאפייני המרקם הקיים. התכנון המוצע בבקשה אינו עובר על קווי הבניין, גובה הבנייה ומספר הקומות הניתן מתוקף 

 תכנית, הבניה המבוקשת והשפעותיה הינם חלק מהתפתחות עירונית רצויה.ה
 בוטלה הבקשה להסדרת מקומות חניה במגרש.

 לכל הפרעה מעבר לסביר ניתן לפנות לגורמים האמונים על כך בזמן אמת. 
בהתאם למפורט לעיל, מומלץ לדחות את ההתנגדות. 
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  (רבנררוני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 5קומת קרקע מסחרית( וקומה רביעית חלקית עבור  קומות )כולל 3שינויים ותוספת בבניין בן לאשר את הבקשה ל .1

 יח"ד ויחידת מסחר המוגדר כמבנה לשימור ג'.
 

יחידות  2-יח"ד ו 13ף עבור קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת מרת 5לאחר התוספת המבוקשת יתקבל בניין בן 
 מסחר.

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ' המותר 3מ' במקום  2.7מרחק של מקו בניין צדדי על ידי בניה ב 10%חריגה של עד  -
 מ' המותר 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -
 ניוד שטחים שלא נוצלו בקומות במסגרת קווי הבניין לקומת הגג. -
 בקו קונטור הקומה שמתחת וניוד זכויות. 3השלמת קומה  -
 תחנת מעלית בקומת הגג. -
 דופלקס. -4דרים על הגג והצמדתם לדירה בקומה איחוד ח -
 תכסית קומת הגג והוראות בינוי של תכסית הקומה העליונה יילקחו מקומה טיפוסית. -

 
 .מקומות חניה החסר למילוי דרישת התקן 7.33אישור פתרון חלופי להסדר  .2

 
 ות התוכניות החלות על המגרש.אהבקשה נבדקה ונמצא כי היא עומדת בהורלדחות את טענות המתנגדים שכן  .3

מטרת התוכניות הינן קביעת סל זכויות בנייה לתוספות לבניינים בהתאם לגודלו ומיקומו של המגרש במבנה 
העירוני, לעידוד התחדשות עירונית תוך שמירה על מאפייני המרקם הקיים. התכנון המוצע בבקשה אינו עובר על 

ת הניתן מתוקף התכנית, הבניה המבוקשת והשפעותיה הינם חלק קווי הבניין, גובה הבנייה ומספר הקומו
 מהתפתחות עירונית רצויה, בוטלה הבקשה להסדרת מקומות חניה במגרש.

 
אינם עומדים בדרישות תקנות התכנון והבנייה ונכללים  מעלהבשל דרישות שימור לבניין זה, הנושאים מצוינים  .4

 לות בבנייה במבנה לשימור, לרבות:ייה, המתירה הקתחת התוספת החמישית לתקנות התכנון והבנ
  
 .למסומן בבקשהגובה מעקות בחדר המדרגות ומרפסות המבנה בהתאם  

 
כל זאת בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים  

הבאים:
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 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 

 ושר בקרה הנדסית שכזו.וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותא
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דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם  . 4
 להנחיות האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 

 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ביות בנושא האשפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרח . 5
 5/1/2022 -מילוי דרישות מח' השימור המפורטות באישור מ . 6
 
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 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

 מאתר האינטרנט העירוני.  השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס
יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 4

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

רונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני הגשת "הצהרת אג . 5
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא
 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 2
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 05/01/2022-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 3
 סעיפיה. 32על כל  201802706בחוות הדעת לבקשה מס השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו  . 4
 2385ביצוע השיפוץ בפועל בהתאם להנחיות מח' השימור והוראות תכנית  . 5
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות שימור  . 6

 יעה בעצים בעקבות העבודות.העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פג
 (1-4עצים במגרש ובסביבתו. )עצים  4אישור אגף שפ"ע לשימור   . 7
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר וכן  . 8

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. . 1
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 7.33פתרון חניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  . 2
 גנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עו . 3
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

מקומות  7.33, להשלים כמפורט אישור פתרון חלופי להסדר 2יף סע 90תיקון טכני, בחוות הדעת בעמוד  עידו קויפמן:
 חנייה החסרים למילוי דרישת התקן על ידי תשלום לקרן חנייה. זה הושמט שם.

 מאשרים את הבקשה לתוספת התיקון. ליאור שפירא:
 
 
 
 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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 5קומות )כולל קומת קרקע מסחרית( וקומה רביעית חלקית עבור  3הבקשה לשינויים ותוספת בבניין בן  לאשר את .1

 יח"ד ויחידת מסחר המוגדר כמבנה לשימור ג'.
 

יחידות  2-יח"ד ו 13קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת מרתף עבור  5לאחר התוספת המבוקשת יתקבל בניין בן 
 מסחר.

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ' המותר 3מ' במקום  2.7מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -
 מ' המותר 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -
 ניוד שטחים שלא נוצלו בקומות במסגרת קווי הבניין לקומת הגג. -
 ניוד זכויות.בקו קונטור הקומה שמתחת ו 3השלמת קומה  -
 תחנת מעלית בקומת הגג. -
 דופלקס. -4איחוד חדרים על הגג והצמדתם לדירה בקומה  -
 תכסית קומת הגג והוראות בינוי של תכסית הקומה העליונה יילקחו מקומה טיפוסית. -

 
 ע"י תשלום לקרן חניה. מקומות חניה החסר למילוי דרישת התקן 7.33אישור פתרון חלופי להסדר  .2

 
 לדחות את טענות המתנגדים שכן הבקשה נבדקה ונמצא כי היא עומדת בהוראות התוכניות החלות על המגרש. .3

מטרת התוכניות הינן קביעת סל זכויות בנייה לתוספות לבניינים בהתאם לגודלו ומיקומו של המגרש במבנה 
תכנון המוצע בבקשה אינו עובר על העירוני, לעידוד התחדשות עירונית תוך שמירה על מאפייני המרקם הקיים. ה

קווי הבניין, גובה הבנייה ומספר הקומות הניתן מתוקף התכנית, הבניה המבוקשת והשפעותיה הינם חלק 
 מהתפתחות עירונית רצויה, בוטלה הבקשה להסדרת מקומות חניה במגרש.

 
תקנות התכנון והבנייה ונכללים  אינם עומדים בדרישות בשל דרישות שימור לבניין זה, הנושאים מצוינים מעלה .4

 תחת התוספת החמישית לתקנות התכנון והבנייה, המתירה הקלות בבנייה במבנה לשימור, לרבות:
  
 גובה מעקות בחדר המדרגות ומרפסות המבנה בהתאם למסומן בבקשה. 

 
טכניים ובתנאים כל זאת בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים  

 הבאים:
 

 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 . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

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

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

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

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

 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 5/1/2022 -מילוי דרישות מח' השימור המפורטות באישור מ . 6
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 תנאים להתחלת עבודות

ת בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודו . 1
 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.

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

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 4

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

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר העירוני  . 5
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 

 
 עודת גמרתנאים לת

 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
 ם.רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבי . 2
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 05/01/2022-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 3
 סעיפיה. 32על כל  201802706השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 4
 2385ביצוע השיפוץ בפועל בהתאם להנחיות מח' השימור והוראות תכנית  . 5
חה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות שימור אגרונום/מומ . 6

 העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 (1-4עצים במגרש ובסביבתו. )עצים  4אישור אגף שפ"ע לשימור   . 7
לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר וכן יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם  . 8

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. . 1
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 7.33ניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור פתרון ח . 2
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה. . 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 12בוע הגל

 
 

 4חלקה:    7441 גוש:  22-0685 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 03/05/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0066-012 תיק בניין:
 מ"ר 368 שטח: 202000694 בקשת מידע:

   11/05/2020 תא' מסירת מידע:

 
 יילשריג א מבקש הבקשה:

 4524030, הוד השרון  30התמר 
 מור אסף 

 6688312יפו  -, תל אביב  46רוטשילד 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יח"ד מכוח  6קומות, עבור  3ניין מגורים בן חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבלאשר את הבקשה ל .1

 הכוללים: 38לב העיר, בתוספת זכויות מכח תמ"א  – 2720 -ו 2331תכניות 
 הוספת קומת מרתף עבור מאגר מים וחדר משאבות. .א
 יחידות הדיור הקיימות. 2 -: תוספת ממ"ד לבקומת קרקע קיימת .ב
הגדלת שטח הדירות צפוניות ע"י סגירת והוספת שטח המרפסת : שינויים פנימיים, ב' הקיימות -קומות א' ו .ג

יח"ד( ותוספת מרפסות גזוזטרה פתוחות ומקורות ליחידות הדיור  4תוספת ממ"ד לכל אחת מהדירות ) סה"כ 
 המזרחיות בחזית האחורית.

טרה  לכל יח"ד עם ממ"ד מסתור כביסה ומרפסת גזוז 2: בהיקף קומה טיפוסית מורחבת עבור ג' חדשה קומה .ד
יח"ד, בחזית הקדמית מרפסת מקורה ופתוחה בקונטור המרפסות הקיימות ובחזית האחורית מרפסת מקורה 

 ופתוחה בתוואי ושטח המרפסות שנוספו ליחידות הדיור המזרחיות בקומות הקיימות.
ור כביסה יח"ד. יח"ד בחזית הקדמית עם ממ"ד מסת 2: בהיקף קומה טיפוסית מורחבת עבור קומה ד' חדשה .ה

ומרפסת גזוזטרה  מקורה ופתוחה בקונטור המרפסות הקיימות ומפלס תחתון ליחידת הדיור בקומה ה' עם 
ממ"ד, מסתור כביסה ומרפסת גזוזטרה מקורה ופתוחה בתוואי ושטח המרפסות שנוספו ליחידות הדיור 

 המזרחיות בקומות הקיימות, גישה במדרגות פנימיות משטח הדירה.
: המפלס העליון ליחידת דיור עם מרפסת גג מקורה חלקית בפרגולה בנויה קומת גג חלקית חדשה(קומה ה' ) .ו

 בחזית הקדמית ומרפסת גג בחזית האחורית.
: תוספת קירות הקשחה בהיקף הבניין, הסדרת נישות לתשתיות, תוספת פיר מעלית בכל קומות הבניין .ז

 ל תחנות עצירה בכל הקומות ושינויים בחזיתות.חיצוני ומבואה בצמוד לגרעין הדרגות הקיים הכול
: שינויים בפיתוח שטח, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות מגרש, נישות לאצירת אשפה ובלוני גז בצמוד בחצר .ח

 לגדר המזרחית.
  יח"ד. 10קומות וקומת גג חלקית מעל מאגר מים וחדר משאבות במרתף עבור  5סה"כ יתקבל בניין בן 

 
 :כמפורט 38מכוח תמ"א  כולל תוספות

. מבנה קיים לצורך חיזוק 38מ' מכח תמ"א  5מ' מעבר לקו בנין אחורי  2בניית מרחב מוגן דירתי  -
 הבניין ומיגונו ועקב צורתו של המבנה  לא ניתן למקם את הממ"ד במסגרת קווי הבניין הקיימים.

 .38בכיוון דרום מכח תמ"א  מ' עבור הקמת ממ"דים2 -מ'  ל 3 -הקטנת קו בנין צדדי דרומי מ -
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 .38מ' עבור הקמת ממ"דים בכיוון מזרח מכח תמ"א 3 -מ' ל5 -הקטנת קו בנין אחורי מ -
   . 38מילוי קומת עמודים מפולשת בחזית צד צפונית מכח תמ"א  -
 קומות הקיימות. 3קומות בהיקף קומה טיפוסית +קומה עליונה חלקית מעל  2תוספת  -
 יח"ד 4תוספת  -

 
 :לל ההקלות הבאותכו

 5בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון העתידיות ברובעים  פטור ממרפסות שירות -
 6-ו

 בהקלה מתכנית ג'בקומה החמישית בחזית הקדמית. ת מצללה מבטון הוספ -

 בהתאם לתקנות התכנון והבניה סטייה ניכרתמ' מעבר לקו בנין אחורי.  2הבלטת מרפסות  -
מתכנית ג'. ניתן לראות בהקלה זו פרסום בנוגע לביטול מ' בהקלה 4.5-בהת קומת הגג החלקית להג -

 6-ו 5נסיגות בחזיתות צד ואחורית ולאשרה בהתאם למגמות תכנון עתידיות ברובע 
ס"מ מעבר לקו בניין קיים תוספת לבניין  70הקלה בקו בנין צידי דרומי וצפוני לבניית מסתורי כביסה  -

 קיים
 

מטרים מפני  1.5בניית מתקנים טכניים וגדר בגבול מגרש בנישה הגבוהה מעל את ההקלה לנושא  לא לאשר .2
לא נראית הקלה מהנחיה מרחבית ו לא ניתן לאשרשכן  הקרקע הגבוהים ביותר בחלקים שבהם ארונות טכניים

 מ'.1.50על הגבהת מתקנים טכניים וגדרות בגבולות המגרש מלהצדקה תכנונית 

 

 38השתתפות בקרן חניה מכוח תמ"א  -מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן 4.33אישור פתרון חלופי להסדר  .3
 

 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 ר הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.אישו . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 גם בחזיתות.מ' ברוטו גם בחתכים ו 3.00 -יש להתאים גובה המצללה על הגג ל . 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
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 3

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

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

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

 ם אגף שפ"ע.בשטח הציבורי יש לתאם זאת ע
 

דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 6
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 

 

 ישמר ביסוס הגדרות הקיימים ואת מיקומם המקורי. . 7
 

 ₪. 1045ברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים  . 8
 

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

 עירוני.השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט ה
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
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 לתקנות המקרקעין לעניין: 27 הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה . 2
 א.שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 
ג. הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת 

 לפיצול
 להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. שיפוץ הבניין בהתאם . 3
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 22השלמת  . 4

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

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

 7441בגוש  33הריסה של כל החריגות לדרך לחלקה  . 5
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים  יגיש אישור לכך שעבודות שימור העצים  הושלמו ואין  . 6

 בעצים בעקבות העבודות. פגיעה
 
 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 כמפורט במפרט הבקשה. . 2
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 4.33שתתפות בתשלום קרן חניה עבור פתרון חניה ניתן ע"י ה . 3
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

פטור ממרפסות שירות, ההקלה הזאת  1י הקלות, הקלה מס' נתבקשו שת 96בהתייחסות להקלות עמוד  עידו קויפמן:
זאת הקלה  - 11רלוונטית במקרה של בנייה חדשה ומאחר ומדובר  בתוספת בנייה היא אינה רלוונטית. הקלה מספר 

, גם אינה רלוונטית, מאחר וקומת הקרקע בנויה במלואה 38למילוי קומת עמודים מפולשת בחזית צפונית מכח תמ"א 
, כנגזרת מכך, אנחנו 98פה הצדקה לקבל את כל התמריצים מכח התמ"א ולכן היא אינה רלוונטית. בעמוד  אז אין

להוריד את הפרסום מילוי קומת עמודים למחוק אותו מפולשת חזית צפונית, ובהמשך  -ח'  1מבקשים לתקן בסעיף 
 ם להקלות דומות, זה לא רלוונטי. , פטור ממרפסות שירות בהתא1להוריד את הקלה מספר  -כולל ההקלות הבאות 

 מאושר? -נשאר ללא שינוי  2סעיף  ליאור שפירא:
 כן, מאושר. עידו קויפמן:

 מאשרים את חוות הצוות בהתאם לתיקונים. ליאור שפירא:
 
 
 
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד מכוח  6קומות, עבור  3הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין מגורים בן  לאשר את .1

 הכוללים: 38לב העיר, בתוספת זכויות מכח תמ"א  – 2720 -ו 2331תכניות 
 הוספת קומת מרתף עבור מאגר מים וחדר משאבות. .א
 ת.יחידות הדיור הקיימו 2 -: תוספת ממ"ד לבקומת קרקע קיימת .ב
: שינויים פנימיים, הגדלת שטח הדירות צפוניות ע"י סגירת והוספת שטח המרפסת ב' הקיימות -קומות א' ו .ג

יח"ד( ותוספת מרפסות גזוזטרה פתוחות ומקורות ליחידות הדיור  4תוספת ממ"ד לכל אחת מהדירות ) סה"כ 
 המזרחיות בחזית האחורית.

יח"ד עם ממ"ד מסתור כביסה ומרפסת גזוזטרה  לכל  2חבת עבור : בהיקף קומה טיפוסית מורקומה ג' חדשה .ד
יח"ד, בחזית הקדמית מרפסת מקורה ופתוחה בקונטור המרפסות הקיימות ובחזית האחורית מרפסת מקורה 

 ופתוחה בתוואי ושטח המרפסות שנוספו ליחידות הדיור המזרחיות בקומות הקיימות.
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יח"ד. יח"ד בחזית הקדמית עם ממ"ד מסתור כביסה  2רחבת עבור : בהיקף קומה טיפוסית מוקומה ד' חדשה .ה
ומרפסת גזוזטרה  מקורה ופתוחה בקונטור המרפסות הקיימות ומפלס תחתון ליחידת הדיור בקומה ה' עם 

ממ"ד, מסתור כביסה ומרפסת גזוזטרה מקורה ופתוחה בתוואי ושטח המרפסות שנוספו ליחידות הדיור 
 , גישה במדרגות פנימיות משטח הדירה.המזרחיות בקומות הקיימות

: המפלס העליון ליחידת דיור עם מרפסת גג מקורה חלקית בפרגולה בנויה קומה ה' )קומת גג חלקית חדשה( .ו
 בחזית הקדמית ומרפסת גג בחזית האחורית.

ית : תוספת קירות הקשחה בהיקף הבניין, הסדרת נישות לתשתיות, תוספת פיר מעלבכל קומות הבניין .ז
 חיצוני ומבואה בצמוד לגרעין הדרגות הקיים הכולל תחנות עצירה בכל הקומות ושינויים בחזיתות.

: שינויים בפיתוח שטח, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות מגרש, נישות לאצירת אשפה ובלוני גז בצמוד בחצר .ח
 לגדר המזרחית.

 יח"ד.  10ם וחדר משאבות במרתף עבור קומות וקומת גג חלקית מעל מאגר מי 5סה"כ יתקבל בניין בן 
 

 :כמפורט 38כולל תוספות מכוח תמ"א 
. מבנה קיים לצורך חיזוק 38מ' מכח תמ"א  5מ' מעבר לקו בנין אחורי  2בניית מרחב מוגן דירתי  -

 הבניין ומיגונו ועקב צורתו של המבנה  לא ניתן למקם את הממ"ד במסגרת קווי הבניין הקיימים.
 .38מ' עבור הקמת ממ"דים בכיוון דרום מכח תמ"א 2 -מ'  ל 3 -נין צדדי דרומי מהקטנת קו ב -
 .38מ' עבור הקמת ממ"דים בכיוון מזרח מכח תמ"א 3 -מ' ל5 -הקטנת קו בנין אחורי מ -
 קומות הקיימות. 3קומות בהיקף קומה טיפוסית +קומה עליונה חלקית מעל  2תוספת  -
 יח"ד 4תוספת  -

 
 :אותכולל ההקלות הב

 בהקלה מתכנית ג'הוספת מצללה מבטון בקומה החמישית בחזית הקדמית.  -

 מ' מעבר לקו בנין אחורי. בהתאם לתקנות התכנון והבניה סטייה ניכרת 2הבלטת מרפסות  -
מ' בהקלה מתכנית ג'. ניתן לראות בהקלה זו פרסום בנוגע לביטול 4.5-הגבהת קומת הגג החלקית ל -

 6-ו 5אחורית ולאשרה בהתאם למגמות תכנון עתידיות ברובע נסיגות בחזיתות צד ו
ס"מ מעבר לקו בניין קיים תוספת לבניין  70הקלה בקו בנין צידי דרומי וצפוני לבניית מסתורי כביסה  -

 קיים
 

מטרים מפני  1.5את ההקלה לנושא בניית מתקנים טכניים וגדר בגבול מגרש בנישה הגבוהה מעל  לא לאשר .2
והים ביותר בחלקים שבהם ארונות טכניים שכן לא ניתן לאשר הקלה מהנחיה מרחבית ולא נראית הקרקע הגב

 מ'.1.50הצדקה תכנונית להגבהת מתקנים טכניים וגדרות בגבולות המגרש מעל 

 

 38השתתפות בקרן חניה מכוח תמ"א  -מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן 4.33אישור פתרון חלופי להסדר  .3
 

 :לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 יה.עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנ . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 מ' ברוטו גם בחתכים וגם בחזיתות. 3.00 -יש להתאים גובה המצללה על הגג ל . 5
 

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

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

 וקבלת הנחיות.
 הוגשו לבקרה ההנדסית.שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות ש . 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 
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 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך  . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 6
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 

 
 ישמר ביסוס הגדרות הקיימים ואת מיקומם המקורי. . 7

 
 ₪. 1045תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים ברחבי העיר בערך של  . 8

 
 תנאים להתחלת עבודות

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

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

 
 עודת גמרתנאים לת

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

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

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

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 22השלמת  . 4

צע את הנדרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין *רואים את המבקש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לב
 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.

 7441בגוש  33הריסה של כל החריגות לדרך לחלקה  . 5
ם/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים  יגיש אישור לכך שעבודות שימור העצים  הושלמו ואין אגרונו . 6

 פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 
 הערות

 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש . 1
 ות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.קיר . 2
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 4.33פתרון חניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  . 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 7לסקוב חיים  2מר בן אב"י אית

 
 

 161חלקה:    6111 גוש:  22-0677 בקשה מספר: 
 גני שרונה שכונה: 02/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0656-002 תיק בניין:
 מ"ר 790 שטח: 202001492 בקשת מידע:

   24/09/2020 תא' מסירת מידע:

 
 בירקו חברה לבניה ולהשקעות בע"מ מבקש הבקשה:

 6940046יפו  -, תל אביב  11קהילת ריגא 
 

 מושלין אייל קובי עורך הבקשה:
 6579505יפו  -, תל אביב  36נחמני 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1089.64, שטח הריסה )מ"ר(: 4(: מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש
 

 במרתפים: מספר מרתפים, מקלט, אחר: חניות, 
 

 , 4בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, כמות חדרי שירותים: 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 
 

 , 1.5ינה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: בחצר: ג
 
 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים3,918.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

, 1רחוב איתמר בן אב"י  . הופמן ענבל1
 6473623יפו  -תל אביב 

מתנגדים מהבניין אשר ממוקם אל מול פינת הרחובות של המגרש 
 הנדון בבקשה, עיקרי הנימוקים:

מבוקשת חריגה מקווי הבניין, בגובה הבניין ובכמות יחידות  .1
הדיור דבר שיחסום את האוויר והנוף  ויעמיס על השכונה 

פוך את הרחוב באופן לא פרופורציונאלי גם מבחינת חניות ויה
 ל"סלמס".

מ' ואינה מתאימה  1.5מבוקשת חריגה מגובה הגדר לגובה  .2
לאופי הרחוב בחלקים אלו של העיר דבר שיגרום גם למטרדים 

 וירידת שווי הנכסים באזור.

, 1רחוב איתמר בן אב"י  . שכטר תומר2
 6473623יפו  -תל אביב 

 
 התייחסות להתנגדויות: 

-77בבדיקה המרחבית בהתאמה לתכניות החלות על המגרש, לתנאים המגבילים לפי סעיפים  הבקשה נבדקה בכללותה
והנחיות מרחביות והינה תואמת במלואה לנדרש לרבות לנושאים אשר  5-6, הנחיות העיצוב של אזור ההכרזה לרובע 78

 גדרות.הועלו בנימוקי ההתנגדויות לעניין קווי הבניין המותרים, מספר יחידות דיור וגובה ה
 
 
 
 

 (קורלנדסקי חן אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י
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קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף חלקי שחיזוקו  3ים פינתי קיים בן בניין מגור לאשר את הבקשה להריסת .1
 נדרש כנגד רעידות אדמה.

קומות וקומת גג  5  , בן5-6בתנאים המגבילים לרובע  38מגורים פינתי חדש מכוח תמ"א הקמת בניין ובמקומו 
 27: בקומות המרתף ד, הכולליח" 27קומות מרתף עבור  2קומות( ומעל  7חלקית, מעל קומת קרקע חלקית )סה"כ: 

חניות אופנועים, מתקנים טכניים ושירות  6חניות לאופניים )חלקם בקרקע(,  27חנית נכים,  1מקומות חניה, 
 משותפים .

 כמפורט: 38כולל תוספות מכוח תמא  א.
 סגירת קומת עמודים ובנוסף, קומת גג חלקית -  
 מ' 3.00 -מ' ל 3.60 -הקטנת קווי הבניין הצדדיים מ -  
 מ"ר. 195מ"ר לכל יח"ד קיימת בהיתר, סה"כ=  13תוספת  -  
 . מ"ר 1049*השטח של קומה טיפוסית מורחבת=  3.5תוספת זכויות של עד  -  
 יחידות דיור 15תוספת  -  
 מהמרווח שכן נותרו שטחים מכוח תמ"א. 40%הבלטת מרפסות קדמיות עד  -  

 כולל הקלה:   ב.
 ת הגג החלקית להקמת ז'קוזי בקומ 

 'לביטול חובת מרפסות שירות לפי תכנית מ 
 לא לאשר את ההקלות הבאות:  ג.

מ' המותרים שכן הנ"ל נוגד תנאים מגבילים לפי ס'  4.5מ' במקום  5הקלה להגבהת בניה על הגג לגובה של  -  
 .5-6לרובעים  77-78

 
כניות החלות על המגרש, לת ם לנדרש בהתאמההמתנגדים שכן הבקשה בכללותה נבדקה בהתא לדחות את טענות .2

 , להנחיות המרחביות ולתקנות התכנון והבניה.6-ו 5בילים לתכנית רובע לתנאים המג
 

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

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

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

 והנכסים הגובלים.
 21.3.2021עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם למכתבם מיום  . 3
 ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על  . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 16,714תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 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: 
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2
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 א.שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 
 צורה שהיא  ב.המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל

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

 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם שיינתן להיתר . 4
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 5
 ם סופי בטאבורישו . 6
( במגרש, ושתילה ע"י מדור עצים 4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 7

 26/5/21עצים בהתאם לאישורו של חיים גבריאל מתאריך  2של 
 על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני. . 8
 והקירות לכל אורך המסלול עד רכב הפינוי. יותקן צינור הגנה על העמודים . 9

חל איסור להחנות רכב לאורך דרך הגישה, באופן החוסם את המעבר של רכב הפינוי. האיסור יסומן  -איסור חניה  . 10
 בכביש, מול הכניסה, בצבע אדום לבן. פרט זה ירשם בתכנית להיתרי בנייה.

,חלק ו' 1970 -תכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל יש לתכנן את פתרון האשפה בהתאם לתקנות ה . 11
 עיריית תל אביב יפו. -( 4אצירת אשפה וסילוקה מבנין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה )פרק -

 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 תיאור הדיון:
 

ההקלה הזאת אינה נוגעת התבקשה הקלה להקמת ג'קוזי בקומת הגג,  106בקשה לבנייה חדשה. בעמוד עידו קויפמן: 
מ"ר אשר לא מצריך פרסום הקלה, זה לא בהגדרה אפילו של בריכת  3.5לעניין שכן מדובר בג'קוזי מינימלי, שטח של עד 

 שחייה, גם בדקנו את זה. מדובר בג'קוזי במידות קטנות.
 איפה הג'קוזי מבוקש?הלל הלמן: 

 במפלס מרפסת קומת הגג. עידו קויפמן:
 –מ"ר זה כמה טון, וגם הניקוזים של זה  3.5שא של קונסטרוקציה וניקוז, שני הדברים יבואו לידי ביטוי. הנו הלל הלמן:

 מדובר בבניין קיים?
יש  – א' 1סעיף  101לא זה בניין חדש, הריסה ובנייה מחדש. כמו כן בחוות הדעת אני מבקש לתקן בעמוד עידו קויפמן: 

זה בגדר הקלה, מדובר פה בבנייה  38מהמרווח. זה לא תמריץ מכח תמ"א  40%עד הבלטת מרפסות קדמיות פרסום של 
, אלא 38חדשה ומאחר והמקור להקמת גזוזטראות בחישוב השטחים, לא ניתן לאשר את הגזוזטראות מכח תמ"א 

ים להתא 4עד  1'. בתנאים למתן היתר, סעיפים ב 1לסעיף כהקלה בלבד.  את התמריץ הזה אנחנו מבקשים לנייד אותו 
 את התנאים למסלול של מכון בקרה. התנאים שנרשמו לא מתאימים למסלול המבוקש.

 אמרת שמדובר בבנייה חדשה, אבל נניח זאת לא בנייה חדשה. הג'קוזי צריך היתר?ליאור שפירא: 
, יש בוודאי שצריך היתר, הוא לא צריך הקלה. עכשיו יש בפיקוח, בריכה לילדים לפעוטות לא צריך היתרהלל הלמן: 

בריכות שמדובר על תוספת משקל, תוספת בטונות, מצריך התייחסות קונסטרקטיבית וזאת סכנה, מעבר לכך יש את 
 הנושא של ניקוזים.

 איך אתם אוכפים? ליאור שפירא:
באמצעות צילומי אויר, שכנים חדי עין, כל דבר כזה שנוסף, מגיע לשם מפקח. אנשים פועלים בלי היתר הלל הלמן: 

 אנחנו נדרשים לזה. הנושא הזה קיץ יש בקשות כאלה ולכן והתוצאות של זה עם עגומות. כל בנייה 
 כדאי לרענן את ההנחיות בקרב התושבים. אופירה יוחנן וולק:

מאשרים את חוות הדעת בהתאם לתיקונים.ליאור שפירא: 
 
 
 
 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף חלקי שחיזוקו  3אשר את הבקשה להריסת בניין מגורים פינתי קיים בן ל .1

 נדרש כנגד רעידות אדמה.
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קומות וקומת גג  5, בן  5-6בתנאים המגבילים לרובע  38ובמקומו הקמת בניין מגורים פינתי חדש מכוח תמ"א 
 27יח"ד, הכולל בקומות המרתף:  27קומות מרתף עבור  2ומעל  קומות( 7חלקית, מעל קומת קרקע חלקית )סה"כ: 

חניות אופנועים, מתקנים טכניים ושירות  6חניות לאופניים )חלקם בקרקע(,  27חנית נכים,  1מקומות חניה, 
 משותפים .

 כמפורט: 38כולל תוספות מכוח תמא  א.
 סגירת קומת עמודים ובנוסף, קומת גג חלקית -  
 מ' 3.00 -מ' ל 3.60 -הבניין הצדדיים מ הקטנת קווי -  
 מ"ר. 195מ"ר לכל יח"ד קיימת בהיתר, סה"כ=  13תוספת  -  
 . מ"ר 1049*השטח של קומה טיפוסית מורחבת=  3.5תוספת זכויות של עד  -  
 יחידות דיור 15תוספת  -  

 
 ולל הקלות:כ  ב.  

 י המותר.הקדממהמרווח  40%הבלטת מרפסות קדמיות עד   -          
 .ביטול חובת מרפסות שירות לפי תכנית מ'   -               

 
 לא לאשר את ההקלות הבאות:  ג.

מ' המותרים שכן הנ"ל נוגד תנאים מגבילים לפי ס'  4.5מ' במקום  5הקלה להגבהת בניה על הגג לגובה של  -  
 .5-6לרובעים  77-78

 
תה נבדקה בהתאם לנדרש בהתאמה לתכניות החלות על המגרש, המתנגדים שכן הבקשה בכללו לדחות את טענות .2

 , להנחיות המרחביות ולתקנות התכנון והבניה.6-ו 5לתנאים המגבילים לתכנית רובע 
 

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

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

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

 והנכסים הגובלים.
 21.3.2021עמידה בדרישות רשות העתיקות בהתאם למכתבם מיום  . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 16,714תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 2
פקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מ . 3

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

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

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

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

 נתן להיתרמילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם שיי . 4
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 5
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 רישום סופי בטאבו . 6
( במגרש, ושתילה ע"י מדור עצים 4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 7

 26/5/21עצים בהתאם לאישורו של חיים גבריאל מתאריך  2של 
 האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני. על חדר . 8
 יותקן צינור הגנה על העמודים והקירות לכל אורך המסלול עד רכב הפינוי. . 9

חל איסור להחנות רכב לאורך דרך הגישה, באופן החוסם את המעבר של רכב הפינוי. האיסור יסומן  -איסור חניה  . 10
 זה ירשם בתכנית להיתרי בנייה. בכביש, מול הכניסה, בצבע אדום לבן. פרט

,חלק ו' 1970 -יש לתכנן את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 11
 עיריית תל אביב יפו. -( 4אצירת אשפה וסילוקה מבנין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה )פרק -

 
 דס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנהערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 4נית הכל

 
 

 296חלקה:    6150 גוש:  22-0686 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 04/05/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0760-024 תיק בניין:
 מ"ר 163 שטח: 202100685 בקשת מידע:

   09/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 יאיר שלמוני מבקש הבקשה:

 6423312יפו  -, תל אביב  46בארי 
 רובינשטיין מיכל 

 6423312יפו  -, תל אביב  46בארי 
 

 אולנד סיון עורך הבקשה:
 6970714יפו  -א, תל אביב 5ברכיהו הנקדן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, אחר: חדר משחקים ושרותים, 
 

 , 1בקומת הקרקע: אחר: סלון, מטבח, כמות חדרי שירותים: 
 

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

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, פרגולה, 
 

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

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 415.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות וחדר יציאה לגג מעל  2והקמת בניין חדש למגורים בן  הריסת בניין קיים על המגרשלאשר את הבקשה ל .1

 המערבית. 297קומת מרתף, עבור יח"ד אחת, בקיר משותף עם בניין קיים בחלקה 

 לאשר את ההקלות הבאות לצורך שיפור תכנון: .2

  מ"ר. 9.8משטח המגרש המהווים   6%תוספת שטח של 

  מ' המותר 4.70מ' במקום  4.50בניה במרחק של מקו בניין אחורי על ידי  10%חריגה של עד. 

  מ' בחזית צדדית. 1.20מ' במקום  0של נסיגה על הגג, במרחק בנייה ללא 
 .מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן באמצעות השתתפות בקרן חניה 2פתרון חלופי להסדר לאשר  .3
 
 
 
 

 :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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 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 לב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לש . 1
 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . 2
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 3
 

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וחדר יציאה לגג מעל  2אשר את הבקשה להריסת בניין קיים על המגרש והקמת בניין חדש למגורים בן ל .4

 המערבית. 297קומת מרתף, עבור יח"ד אחת, בקיר משותף עם בניין קיים בחלקה 

 לאשר את ההקלות הבאות לצורך שיפור תכנון: .5

  מ"ר. 9.8משטח המגרש המהווים   6%תוספת שטח של 

  מ' המותר 4.70מ' במקום  4.50מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד. 

  מ' בחזית צדדית. 1.20מ' במקום  0בנייה ללא נסיגה על הגג, במרחק של 
 .מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן באמצעות השתתפות בקרן חניה 2פתרון חלופי להסדר לאשר  .6
 

 :, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין
 

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . 2
 רשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שו . 3
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 5מיני אהרון בני

 
 

 233חלקה:    7110 גוש:  22-0697 בקשה מספר: 
 נחלת יצחק שכונה: 08/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 1255-005 תיק בניין:
 מ"ר 3662 שטח: 202100788 בקשת מידע:

   31/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 טבנצ'יק יגיל ש הבקשה:מבק

 5126237, בני ברק  5כנרת 
 

 טרכטנברג ויקטוריה עורך הבקשה:
 7684100, משמר דוד 78ת.ד. 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 קומות, לכל הדירות בבניין,  8מרפסות לבניין קיים בן  32מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -ב , תל אבי3רחוב בנימיני אהרון  . קוצר אורה1
6745903 

כבר הרחיבו את הדירות  5(  בנימיני 1
חדרים לכל דירה. אם הם  2שלהם והוסיפו 

הבנייה תהייה על  -יבנו עכשיו מרפסות 
חשבון מרווח הבנייה המותרת  לשלושת 

. הבניינים 5+  3+  1הבניינים : בנימיני 
עדיין לא הרחיבו את  3ובנימיני  1בנימיני 

חלט רוצים לעשות דירותיהם, אבל הם בה
זאת בעתיד, ולא מוכנים לוותר על זכותם 

 למרווח הבנייה הנותר.
לכן אנו מתנגדים נמרצות לכל בנייה נוספת 

תל אביב. מבקשים לא לאשר  5של בנימיני 
 להם שום בנייה. אנו מתנגדים. !!!

  5+  3+  1(  לשלושת הבניינים בנימיני 2
 50יש מגרש חנייה משותף ובו מקום רק ל 

משפחות  96מכוניות. בבניינים מתגוררות 
מכוניות.  היכן בדיוק יחנו  2ולכל משפחה 

הדיירים את רכבם במשך שנה שלמה של 
בניית מרפסות    חצי מגרש יהיה תפוס על 
ידי מכונות חומרי בנייה ומכולות. בשכונה 

נחלת יצחק כבר יש מצוקת חנייה  -שלנו 
יות של נוראית.  אין איפה לחנות את המכונ

 הדיירים במשך שנת הבנייה.
תביטו  -(  כל הבתים בעלי המרפסות 3

אין איש במרפסות !!  אפ פעם !!   -עליהם 
המרפסות עומדות ריקות בכל הבניינים 

שבהם יש מרפסות, לפעמים עומד שם עציץ 
או כסא..  זו סתם אופנה חולפת.. אף אחד 

לא באמת משתמש במרפסות הקטנות 
גחמה )קפריזה( של כמה האלה..  בשביל 

 64אנשים לא שווה להפריע לחייהם של 
 משפחות. !  בבקשה  קצת  חמלה..

 

יפו  -, תל אביב 6רחוב בנימיני אהרון  . קורן אופיר2
6745906 

מדובר בחודשים של בנייה בבניין מולנו, 
מתגוררים בדירה חזיתית משמע כל 
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 נימוקים כתובת שם

. הווה 5החלונות בדירה פונים לבנימיני 
אלץ לשבת בבית חודשים עם אומר שנ

חלונות ותריסים סגורים ועם רעש בלתי 
נסבל בנוסף לרעשים שגם ככה קיימים 

 ברחוב.
אנחנו גם עובדים מהבית ולא אפשרי 

 לחיות עם רעש כזה.
מקומות החנייה ברחוב יצטמצמו עוד יותר 

כאילו אין מצוקת חנייה גם עכשיו כיוון 
ד שני יש חנייה משותפת עם עו 5שלבנימיני 

בניינים שלא יהיה להם היכן להעמיד את 
 רכבם.

ואז אם כבר יהיו מרפסות, השכנים יהיו 
עוד יותר קרובים אלינו כאילו אנחנו לא 

סובלים מהרעש שהם עושים במסיבות הגג 
 שלהם כבר בימים אלו ללא מרפסת.

ת הנ"ל תגרום לפגיעה הוספת המרפסו 6745664יפו  -, תל אביב 8רחוב טירת צבי  . שרמן יונה טובה3
באיכות החיים ! חדרי השינה של האגף 

פונים לחזית  8המזרחי בבניין טירת צבי 
תל  5האחורית של הבניין ברחוב בנימיני 

 אביב.
הוספת המרפסות תהווה מטרד היות ועל  

מרפסות אלה ישבו הדיירים  ואורחיהם 
וירעישו )הרבה דירות מושכרות עם כל 

על האש"  ) זיהום  המשתמע מכך(  יעשו "
אויר( וידברו בניידים הסלולרים ללא 

התחשבות בשכנים.   מלבד זאת הדבר 
 עלול גם להשליך על ערך הדירות !!

 
 
 

 עיקרי ההתנגדויות: 
הרחיבו את דירותיהם בעבר, במידה ויוסיפו מרפסות לא יישאר מרחק סביר לאגפים האחרים  5בנימני אהרון  .1

 יה.להשלים את זכויות הבנ

 פגיעה באיכות החיים וירידת ערך הדירות בעקבות רעש בזמן הבנייה ולאחר מכן כתוצאה מישיבה במרפסות. .2

 מצוקת חניה בשכונת תל חיים שתחריף בעת ביצוע העבודות. .3
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 1676משותף ברצף לפי תכנית בקיר  H. כל אגף בנוי בצורת 1974אגפים נבנה לפי היתרי בנייה משנת  3הבניין עם  .1

 (.1973)משנת 
 . 1981מ"ר כ"א לפי היתר משנת  26 -באגף הנדון הורחבו הדירות בכ

 משטח המגרש.  93.3%לא קובעת זכויות לכל דירה בנפרד אלא סה"כ השטח של  1676תכנית 
 המרפסות מבוקשות בחזיתות ארוכות כך שכל אגף יכול לבנות מרפסות ללא הפרעה. 

 המרפסות לא תפגע בזכויות הבנייה של האגפים הנוספים על החלקה.הוספת 

 לפי התכנון המוצע אין פגיעה במקומות חניה בתחום המגרש. .2
הליך הבנייה להקמת המרפסות הינו סביר מבחינת הזמן והרעש והורדת איכות החיים בזמן הבנייה לא מהותיים  .3

 מבחינת החוק.
 
 
 
 

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 -הדירות הקיימות באגף הקיצוני 32אחידה עבור  לאשר את הבקשה לתוספת מרפסות מקורות בצורה .1

 שמונה קומות מעל קומת עמודים מפולשת.ן מגורים בן יבבניצפוני 

 מ' המותר. 5( מעבר לקו הבניין של 40%מ' ) 2לאשר הקלה להבלטת מרפסות לחזית קדמית בשיעור של  .2



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

 61עמ'   22-0697  

 

 לדחות את ההתנגדויות, שכן:  .3

  הבנייה של האגפים הנוספים על בבניין.הוספת המרפסות לא תפגע בזכויות 

 .לפי התכנון המוצע אין פגיעה במקומות חניה בתחום המגרש 

  הליך הבנייה להקמת המרפסות הינו סביר מבחינת הזמן ולא יגרום מהותית לרעש והורדת איכות החיים בזמן
 הבנייה. 

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

 
 
 
 

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

 תנאים בהיתר
 נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה  . 1
 אי סגירת המרפסות בכל צורה שהיא . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות מהנדס העיר

 
 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה.ה:  הער

  
 

 הבקשהולמבקש נשלחה לעורך  טיוטת חוות דעת מהנדס הועדההערה: 
 
 
 
 
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 -הדירות הקיימות באגף הקיצוני 32אשר את הבקשה לתוספת מרפסות מקורות בצורה אחידה עבור ל .4

 צפוני בבניין מגורים בן שמונה קומות מעל קומת עמודים מפולשת.

 מ' המותר. 5( מעבר לקו הבניין של 40%מ' ) 2לאשר הקלה להבלטת מרפסות לחזית קדמית בשיעור של  .5

 שכן:  לדחות את ההתנגדויות, .6

 .הוספת המרפסות לא תפגע בזכויות הבנייה של האגפים הנוספים על בבניין 

 .לפי התכנון המוצע אין פגיעה במקומות חניה בתחום המגרש 
  הליך הבנייה להקמת המרפסות הינו סביר מבחינת הזמן ולא יגרום מהותית לרעש והורדת איכות החיים בזמן

 הבנייה. 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 אי סגירת המרפסות בכל צורה שהיא . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 ת מהנדס העירשיפוץ הבניין בהתאם להנחיו

 
 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה.ערה:  ה
  

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 17דית יהו

 
 

 75חלקה:    7109 גוש:  22-1274 בקשה מספר: 
 מונטיפיורי שכונה: 03/08/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0513-017 תיק בניין:
 מ"ר 450 שטח: 201901307 בקשת מידע:

   28/08/2019 תא' מסירת מידע:

 
 טופז יוסי ה:מבקש הבקש

 4691000, כפר שמריהו  22הזורע 
 

 רכטר אמנון עורך הבקשה:
 63453יפו  -, תל אביב  169הירקון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

מאגר מים ח.משאבות, מחסנים דירתיים -חניה, שטחים טכניים 2-במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, אחר: מרתף 
 ווה למגורים ., חניה, שטח ניל 1-מרתף 

 
 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: לובי מגורים וחדר מדרגות, 

 
 , 12, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: חנות מסחרית, כמות קומות מגורים: 

 
יציאה לגג ומעליה על הגג: חדרי יציאה, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: ומבואה קומתית, מרפסת גג צמודה לחדרי 

 פרגולה, 
 

, גדר בגבולות מגרש 1בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: חניה עבור מעלית לחניה אוטומטית, כמות מקומות חניה: 
 , 2.57בגובה )מטר(: 

 
פירוט נוסף: דירה בקומת קרקע בחלקו האחורי של המבנה כולל חצר אנגלית ומדרגות המשמשות כניסה נפרדת למרתף 

 בחלקו חדר עבודה לבעל מקצוע חופשי, המרתף מוצמד לדירה בקומת קרקע., המשמש 
 

 704.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

 (בנימיני תהילהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
מות וחדרי יציאה לגג עם חזית מסחרית בקומת הקרקע לשדרות קו 6לאשר את הבקשה להקמת בניין מגורים בן  .1

 14-(, מעל שתי קומות מרתף ל9011יחידות דיור לפי תכנית האב של שכונת מונטיפיורי )תא/ 12עבור  יהודית
 מקומות חניה כולל חניה אחת לנכה במתקן אוטומטי עם מעלית רכב.

 , ניצול מקסימלי של הזכויות ושיפור תכנון:לאשר את ההקלות הבאות בהתאמה להוראות תכנית אב .2

  הקומות המותרות. 4קומות נוספות מעל  2הוספת 
  המותרים לצורך שיפור תכנון. 150%מ"ר( מעל ל 27משטח המגרש ) 6%תוספת 

  המותרים בשל  150%-מ"ר( משטח המגרש מעל ל 22.5) 5%לכל קומה נוספת ובסה"כ  2.5%תוספת שטח של
 ת מעל המותר.קומו 2הוספת 

  מ' המותר. 3מ' במקום  2.7מקווי בניין צדדיים על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד 

 משטח המגרש 43%המותר כך שתכסית הקומה לא יעלה על  40%במקום  3% -הגדלת תכסית קומת קרקע ב. 

  צדדיותמ' בחזיתות  1.20מ' במקום  0ביטול הנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של. 

  מ'. 4( מעבר לקו בניין מותר של 37.5%מ' ) 1.5הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית בשיעור של 

  מ'. 5( מעבר לקו בניין מותר של 40%מ' ) 2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של 

 העברת אחוזים מקומה לקומה. 

  מ' המותר 4.0במקום מ'  4.5הגבהת בניה על הגג על ידי מתקנים טכניים לגובה של. 
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 .הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש שטח נלווה למגורים לדירה בקומת הקרקע 
 

מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח תקנות  0.24לאשר פתרון חלופי להסדר  .3
שפע  -21נים ציבוריים: מס' מטר ממקום הבקשה להיתר מתוכננים חניו 350החניה מכיוון שבמרחק אווירי עד 

 תוספת זכויות. -דרום הקריה -33א'(, מס' 12טל)ברחוב שפע טל מס' 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה  . 1
 מילוי דרישות רשות העתיקות שניתנו למבקש ההיתר. . 2
 הדירה בקומת הקרקע עם שטח נלווה בקומת המרתף מהווים יחידה אחת שלא ניתן לפצלה. . 3
 לתקנות המקרקעין: 27כפוף להתחייבות בעל ההיתר לרישום הערה לפי תקנה  . 4

רתיים(, מבואת כניסה, לובי וחדר אשפה בקומת הקרקע, מבואות, המרתפים )למעט מקומות חניה ומחסנים די
 גרעין הבניין וחדרי מדרגות, הגג העליון ודרכי הגישה אליו, כרכוש משותף לכל דירי הבניין.

 אי פיצול הדירות בקומה השישית וחדרי היציאה לגג ליחידות נפרדות. . 5
 יחות של המבנים והנכסים הגובלים.ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבט . 6
 תפעול ותחזוקה שוטפת של מתקן חניה אוטומטי. . 7
 אי סגירת המרפסות הפתוחות בכל צורה שהיא. . 8
לא יחלו עבודות הבניה, לרבות עבודות חפירה וביסוס, בטרם יתקבל אישור מהיחידה הסביבתית/המשרד להגנת  . 9

 הסביבה, על סיום הטיפול בקרקע
 
 נאים להתחלת עבודותת
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.
 שור לתיאוםולהציג אי 052-8017577ערן וינברגר  -יש לתאם עם אחוזות החוף תחילת עבודות  . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין. 27הצגת רישום הערות לפי תקנה  . 1
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 2
 

 הבקשהוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חהערה: 
 
 
 
 
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וחדרי יציאה לגג עם חזית מסחרית בקומת הקרקע לשדרות  6אשר את הבקשה להקמת בניין מגורים בן ל .4

 14-(, מעל שתי קומות מרתף ל9011יחידות דיור לפי תכנית האב של שכונת מונטיפיורי )תא/ 12יהודית עבור 
 מקומות חניה כולל חניה אחת לנכה במתקן אוטומטי עם מעלית רכב.

 את ההקלות הבאות בהתאמה להוראות תכנית אב, ניצול מקסימלי של הזכויות ושיפור תכנון:לאשר  .5

  הקומות המותרות. 4קומות נוספות מעל  2הוספת 
  המותרים לצורך שיפור תכנון. 150%מ"ר( מעל ל 27משטח המגרש ) 6%תוספת 

  המותרים בשל  150%-גרש מעל למ"ר( משטח המ 22.5) 5%לכל קומה נוספת ובסה"כ  2.5%תוספת שטח של
 קומות מעל המותר. 2הוספת 
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  מ' המותר. 3מ' במקום  2.7מקווי בניין צדדיים על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד 

 משטח המגרש 43%המותר כך שתכסית הקומה לא יעלה על  40%במקום  3% -הגדלת תכסית קומת קרקע ב. 

 מ' בחזיתות צדדיות 1.20מ' במקום  0יה במרחק של ביטול הנסיגה בבניה על הגג, ובנ. 

  מ'. 4( מעבר לקו בניין מותר של 37.5%מ' ) 1.5הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית בשיעור של 

  מ'. 5( מעבר לקו בניין מותר של 40%מ' ) 2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של 

 העברת אחוזים מקומה לקומה. 

 מ' המותר 4.0מ' במקום  4.5ג על ידי מתקנים טכניים לגובה של הגבהת בניה על הג. 

 .הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש שטח נלווה למגורים לדירה בקומת הקרקע 
 

מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח תקנות  0.24לאשר פתרון חלופי להסדר  .6
שפע  -21מטר ממקום הבקשה להיתר מתוכננים חניונים ציבוריים: מס'  350 החניה מכיוון שבמרחק אווירי עד

 תוספת זכויות. -דרום הקריה -33א'(, מס' 12טל)ברחוב שפע טל מס' 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 יצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ב . 1
 מילוי דרישות רשות העתיקות שניתנו למבקש ההיתר. . 2
 הדירה בקומת הקרקע עם שטח נלווה בקומת המרתף מהווים יחידה אחת שלא ניתן לפצלה. . 3
 קנות המקרקעין:לת 27כפוף להתחייבות בעל ההיתר לרישום הערה לפי תקנה  . 4

המרתפים )למעט מקומות חניה ומחסנים דירתיים(, מבואת כניסה, לובי וחדר אשפה בקומת הקרקע, מבואות, 
 גרעין הבניין וחדרי מדרגות, הגג העליון ודרכי הגישה אליו, כרכוש משותף לכל דירי הבניין.

 ות.אי פיצול הדירות בקומה השישית וחדרי היציאה לגג ליחידות נפרד . 5
 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . 6
 תפעול ותחזוקה שוטפת של מתקן חניה אוטומטי. . 7
 אי סגירת המרפסות הפתוחות בכל צורה שהיא. . 8
ביבתית/המשרד להגנת לא יחלו עבודות הבניה, לרבות עבודות חפירה וביסוס, בטרם יתקבל אישור מהיחידה הס . 9

 הסביבה, על סיום הטיפול בקרקע
 

 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.
 ולהציג אישור לתיאום 052-8017577ערן וינברגר  -החוף תחילת עבודות יש לתאם עם אחוזות  . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין. 27הצגת רישום הערות לפי תקנה  . 1
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 9שב עמי

 
 

 197חלקה:    6164 גוש:  21-1669 בקשה מספר: 
 חיים-תל שכונה: 12/12/2021 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0733-009 תיק בניין:
 מ"ר 1179 שטח: 201901397 בקשת מידע:

   05/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 9דרך א.א עמישב  אבן מבקש הבקשה:

 7313400, כפר האורנים  21הגבעה 
 

 פרייס מעוז עורך הבקשה:
 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 : מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חדר שנאים, במרתפים
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, 
 

 , 30, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: גנראטור,מפוחים, 
 

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

 יח"ד,  30קומות חניה, סה"כ  2בנסיגה( ע"ג  1+6קומות)קרקע+ 8פירוט נוסף: בניית בניין חדש בעל 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 7,544.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
  

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 7בעלי דירות בעמישב 
 6פינת גונן 

 ביליאורה טו
 עדה כוהן
 מזל סבן

 נעמי יוסף
 שרה בדיחי

 סופר
 פומרנץ פלנף
 צביה סמסון

 שוטה אריאל
 מרים אברהמי/

 שירה מסילתי
 ליזה קנטור

 

  6794302יפו  -, תל אביב 7רחוב עמישב 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 ות המתנגדים.במקביל מצורף צילום חתימ תל אביב. 6וגונן  7מגישים התנגדות זו הם דיירי בניין בעמישב 
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 מתנגדים: 
 משטח המגרש. 2.5%להוספת קומה נוספת מעבר למותר בחוק ולהוספת  .1

מ'. כמו כן להגבהת קומת  3.50מ' ל 3.3מ  8מ', וכן להגבהת גובה קומה  3.5מ' ל 3.3להגבהת גובה קומת הקרקע מ  .2
 מ' המתרות. 4.5מ' במקום  5הבניה על הגג  ל 

גובה הבניין כולו והן מהוות  חריגה נוספת לקו הרקיע של הבניין העתידי החורג משמעותית  חריגות אלו  ישפיעו על .3
 מכל הבניינים ברחוב.

מטר המותרות. הוספת מסת  3מ' במקום 3.7לבנית פרגולה מבטון במקום מחומרים קלים, ולהגבהת הפרגולה ל  .4
יכון שתשתיות בטון אלו יסגרו כמרפסות, מה בטון נוספת לבניין הינה חריגה, בלתי אסתטית ובעתיד  קיים ס

 שיהווה עוד הפרעה למסת הבניין העצומה הזו.

מ', הרחוב צר והמדרכות צרות ביותר ולא ניתן להצר ולצמצם את קו 1.15להבלטת גזוזטראות לחזית קדמית ב  .5
 הינה עצומה ותהווה הפרעה משמעותית לאורך כל הרחוב. 17%הבניין , חריגה של 

יגה מקו הרקיע וכל הוספת יחידת דיור וחריגת גובה תהווה מטרד נוסף לעומס הבלתי אפשרי לתנועה, לחניה לחר .6
ולתשתיות הרחוב הצרות גם כך. העמסה של קומות המותרות בחוק מהווה מטרד לרחוב ולשכונה כולה וזהו 

ם נוספים הינה לא חוקית המקסימום האפשרי  שניתן להעמיס על מגרש זה. כל החרגה בקווי הבניין ובשטחי
 ומהווה מטרד לשכנים סביב הגרים בשכונה בעלת צביון שקט עם בניה נמוכה.

 ברחוב אין מקום לשטחים ציבוריים וההחרגות גורמות לצפיפות נוספת. .7
 

 .רי הרחובימבקשים שלא לאפשר החרגות אלו ולהתחשב בדי
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 מ' מהבניין הנדון. 18-, בנוי מעבר לרחוב שפירא ובמרחק של כ7יצוין שביין המתגדים עמישב 

אדריכלית לרבות חלק מחריגות בתכנון שהועלו  100כפי שצוין לעיל לעורך הבקשה ניתנה אפשרות לתקן תכנית 
 בהתנגדויות.

 כנון והבנייה.מתייחסות להקלות מיותרות לא נדרשות לפי תכניות תקפות ותקנות הת 6 ורוב טענות בסעיף 1-5הטענות  
 החריגה לגבי הפרגולה על הגג תוקנה ותואמת הנחיות מרחביות.

 מ' בליטה מותרת לפי תקנות החוק. לא נדרשת הקלה.  1.2מ' לעומת  1.15מרפסות בחזית קדמית צפונית בולטת רק ב 
 

ובמדיניות  5000תכנית קומות שנקבעו בנספח עיצוב  8לתוספת קומה יצוין שגובה הבניין אינו עולה על  6לגבי סעיף 
. הקומה מבוקשת לניצול זכויות מוקנות מכח תכניות תקפות ותמ"א 2020הועדה שאושרה ופורסמה לציבור רחב בשנת 

 א.3שינוי  38
 וכן מתוכננים שטחים נוספים בפרויקטים חדשים בסביבה  שטחים ציבורייםכי באזור יש מספיק  7יש לדחות טענה מס' 

 פיפות נוספת.לצהמבוקש לא יגרום ו
 

מומלץ לקבל חלק מטענת המתנגדים אשר חלק מטענותיהם באו לידי פתרון בתכנית המתוקנת בהתאם למפורט לעיל, 
 ולדחות שאר הטענות.

 
 
 
 

 (טטרומאיר חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

רישוי תיקון גישה לחניה במרתפים ע"י רמפה דו לאשר לפי המלצת מכון , 2.2.22ועדה מתאריך ובהמשך להחלטת ה
 .8מגרש הסמוך בכתובת גונן המסלולי דו סטרי משותפת עם 

 
  .9ועמישב  8תנאי נוסף לתעודת גמר: רישום זיקת הנאה הדדי בין המגרשים ברח' גונן 

 
 
 
 
 

 תנאים בהיתר
 מר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת ג . 1
 בעל  ההיתר יהיה אחרי לכך שהמעלית תעמוד בכל התקנים הרלוונטיים התקפים בעת הוצאת ההיתר. . 2
 המרפסות המקורות לא תסגרנה בעתי בכל צורה שהיא. . 3
החקלאות, בהתאם להנחיות  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד . 4

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

 ₪. 54500תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
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 להתחלת עבודותתנאים 
יציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. בעל היתר הבניה יפקיד לפני ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ב . 1

תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת 
 המצב לקדמותו.

 יש להציג אישור תיאום הנדסי בתוקף . 2
 רור העוגנים ולקבל את הסכמת אגף הנכסים לכך.הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שח . 3
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 4

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 27רישום השטחים המשותפים כשימוש/רכוש משותף כל דיירי הבניין לפי תקנה  . 1
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 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
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

 דס הועדה נשלחה לעורך הבקשהטיוטת חוות דעת מהנהערה: 
 
 
 
 
 
 

 19: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לאשר לפי המלצת מכון רישוי תיקון גישה לחניה במרתפים ע"י רמפה דו , 2.2.22ועדה מתאריך והמשך להחלטת הב

 .8מגרש הסמוך בכתובת גונן המסלולי דו סטרי משותפת עם 
 

  .9ועמישב  8תנאי נוסף לתעודת גמר: רישום זיקת הנאה הדדי בין המגרשים ברח' גונן 
 
 

 הועדה נשלחה לעורך הבקשה טיוטת חוות דעת מהנדסהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 8ן גונ

 
 

 196חלקה:    6164 גוש:  22-0724 בקשה מספר: 
 חיים-תל שכונה: 09/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0732-004 תיק בניין:
 מ"ר 1370 שטח: 201901566 בקשת מידע:

   22/10/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 9דרך א.א עמישב אבן  מבקש הבקשה:

 7313400, כפר האורנים  21הגבעה 
 

 פרייס מעוז עורך הבקשה:
 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, 
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, 
 

 , 44, כמות יח"ד מבוקשות: 8ים: בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגור
 

 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: גנראטור,מפוחים, 
 

 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 47בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 
 

 יח"ד,  44קומות חניה, סה"כ  2בנסיגה( ע"ג  1+6קומות)קרקע+ 8פירוט נוסף: בניית בניין חדש בעל 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 8,808.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

 (טטרומאיר חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 :לאשר את הבקשה .1

יח"ד(  12קומות )המכיל  3, בן רחובות גובן ושפירא ישראלש הפינתי בין להריסת בניין מגורים קיים במגר -
 שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה.

קומות מרתף  2יח"ד, מעל  44קומות וקומת גג חלקית( עבור סה"כ  7קומות ) 8להקמת בניין חדש למגורים בן  -
 א ומדיניות הועדה.3שינוי  38לחניה, לפי הוראות תמ"א 

 א ומדיניות הועדה תמורת הריסת הבניין הקיים:3/ 38יצים  מכח תמ"א לאשר תמר .2

 יח"ד הקיימות בבניין .  18-ל מ"ר 13תוספת  -

 קומות. 3 בןקומות לפי בניין קיים  3-שטח בהוספת  -

 4במקום  3.60בקו בניין צידי  מערבי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -
 מטר המותרים

 הבאות, לשיפור התכנון, ניצול אופטימלי של זכויות הבניה המותרות:לאשר הקלות  .3

  הקומות המותרות 3הוספת קומה אחת מעל ל  -
  לדירת גג. בריכת שחיה על הגג -
 .מן המרווח המותר 40%הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית מזרחית בשיעור של  -

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
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 תנאים למתן היתר
 (. 4400 . חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג1  

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

 תנאים בהיתר
 ר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמ . 1
 בעל  ההיתר יהיה אחרי לכך שהמעלית תעמוד בכל התקנים הרלוונטיים התקפים בעת הוצאת ההיתר . 2
 המרפסות המקורות לא תסגרנה בעתי בכל צורה שהיא. . 3
חקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד ה . 4

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

 ₪. 53500תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
יבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. בעל היתר הבניה יפקיד לפני ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביצ . 1

תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת 
 המצב לקדמותו.

 יש להציג אישור תיאום הנדסי לעוגניים מאושר . 2
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -( לשלב ב` )במידת הצורך . 3
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
רישום זיקת הנאה לרמפה משותפת לחניה, השטחים המשותפים בבניין ובחצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין  . 1

 לחוק המקרקעין 27לפי תקנה 
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 2
 גרש.( במ4לפחות )" 10עצים בגודל  11קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
תנאים  על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז: התווספו . 5

 לגמר.
על הקרקע, על העמודים והקירות לכל  -יש להתקין צינורות הגנה לאורך כל מסלול הוצאת האשפה על המגרש  . 6

 תנאי לגמר. -האורך עד רכב הפינוי 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 :אשר את הבקשהל .4

יח"ד(  12קומות )המכיל  3, בן רחובות גובן ושפירא ישראללהריסת בניין מגורים קיים במגרש הפינתי בין  -
 שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה.

קומות מרתף  2יח"ד, מעל  44קומות וקומת גג חלקית( עבור סה"כ  7קומות ) 8להקמת בניין חדש למגורים בן  -
 א ומדיניות הועדה.3שינוי  38תמ"א  לחניה, לפי הוראות
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 א ומדיניות הועדה תמורת הריסת הבניין הקיים:3/ 38לאשר תמריצים  מכח תמ"א  .5

 יח"ד הקיימות בבניין .  18-ל מ"ר 13תוספת  -

 קומות. 3קומות לפי בניין קיים בן  3-הוספת שטח ב -

 4במקום  3.60ק של בקו בניין צידי  מערבי על ידי בניה במרח 10%חריגה של עד  -
 מטר המותרים

 לאשר הקלות הבאות, לשיפור התכנון, ניצול אופטימלי של זכויות הבניה המותרות: .6

  הקומות המותרות 3הוספת קומה אחת מעל ל  -
  לדירת גג. בריכת שחיה על הגג -
 מן המרווח המותר. 40%הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית מזרחית בשיעור של  -

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

 תנאים למתן היתר
 (. 4400. חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג 1  

 (. 4401. תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג 2
 (.4402תכן )מוצג . הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת ה3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 רבעל  ההיתר יהיה אחרי לכך שהמעלית תעמוד בכל התקנים הרלוונטיים התקפים בעת הוצאת ההית . 2
 המרפסות המקורות לא תסגרנה בעתי בכל צורה שהיא. . 3
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 4

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

 ₪. 53500ועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המי . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. בעל היתר הבניה יפקיד לפני  . 1

ח צד שלישי לכיסוי נזק כנ''ל )במידה ויגרם( והחזרת תחילת עבודות הבניה בידי מח' פקוח על הבניה פוליסת ביטו
 המצב לקדמותו.

 יש להציג אישור תיאום הנדסי לעוגניים מאושר . 2
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
תקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/הע . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
רישום זיקת הנאה לרמפה משותפת לחניה, השטחים המשותפים בבניין ובחצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין  . 1

 לחוק המקרקעין 27תקנה  לפי
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  11קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4

 העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני. וכן בהתאם למפרטים
על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז: התווספו תנאים  . 5

 לגמר.
על הקרקע, על העמודים והקירות לכל  -יש להתקין צינורות הגנה לאורך כל מסלול הוצאת האשפה על המגרש  . 6

 תנאי לגמר. -ד רכב הפינוי האורך ע
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 29הפלמ"ח  27מ"ח הפל

 
 

 799חלקה:    6150 גוש:  22-0730 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 10/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 1007-027 תיק בניין:
 מ"ר 1217 שטח: 202101971 בקשת מידע:

   04/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 שורץ סו סופי שרה מבקש הבקשה:

 6722619יפו  -, תל אביב  29הפלמ"ח 
 לחגי אליעזר 

 6722619יפו  -, תל אביב  29הפלמ"ח 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 וספת: לאחור, תוספת אחרת: תוספת ממד לדירה קיימת, , כיוון הת14.8שטח התוספת )מ"ר(: 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 . ווינטראוב יואל זאב1
 יעיש בועז. 2
 חיה פינפטר. 3
 רנר אסף. 4

  6722706יפו  -, תל אביב 74רחוב שדה יצחק 

  6722705יפו  -ב, תל אביב 72רחוב שדה יצחק  . פלד יעקב5

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
 והבקשה מקשה על התקדמות הפרוייקט. בניין נוסףהבניין נמצא בתהליך פרויקט פינוי בינוי יחד עם . 1
 שכתוב בתיק המידע.. מדובר בהרחבה וממ"ד ולא כפי 2
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 לאחר בדיקת הנושא מול צוות תכנון מזרח הייתה בחינה ראשונית לקידום יוזמה להתחדשות עירונית במקום, אך . 1

 הצוות לא רואה סיבה לדחות בקשה הרחבת דירה מכח תכנית מאושרת בשל כך.    
 ר לפי תקנות התכנון והבנייה.. הטענה מוצדקת: מדובר בממ"ד ששטחו מעבר למות2
 
 
 
 

 (פנסו נמירובסקי אינהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
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 צוות. למה לא מאשרים?לא לאשר את הבקשה בהתאם לחוות דעת ה ליאור שפירא:

הוא חורג בשטחים, לכן הוא מבקש הקלה. הוא מבקש הקלה בקו הבניין וכדי ליצור חזית אחידה כל  תהילה בנימיני:
 שאר השכנים יצטרכו גם לבקש הקלה כשהם ירחיבו, אנחנו לא יכולים לחייב אותם.

 בקשו הם יקבלו, נכון?אם הוא מבקש עכשיו ומקבל אז גם האחרים כשהם י אופירה יוחנן וולק:
 נכון, אבל זה כסף ואני לא יכולה להכריח אותם לשלם כסף על הקלה. תהילה בנימיני:

 את לא יכולה. ליאור שפירא:
 השכנים רק יודו לו. מלי פולישוק:

הוא רוצה הוספת ממ"ד לדירתו במרווח הצדדי עד גבול המגרש, הוא כן בקומת הקרקע,  הוא  אופירה יוחנן וולק:
 חיל רצף.מת

 למה אתם לא רוצים לאשר לו? ליאור שפירא:
 שאלה מצוינת.מלי פולישוק: 
הוא יכול לנצל את קווי הבניין שלו והוא לא צריך הקלה בשביל זה. הוא בוחר למקם את הממ"ד במקום  מאיר אלואיל:

הסתדר בתוך קוי הבניין שדורש הקלה. הוא מאלץ את השכנים בעתיד לפרסם הקלה כדי להתיישר איתו. הוא יכול גם ל
 שלו ואפשר לראות את זה בתוכנית. 

מדובר בבניין טורי כאשר בצד אחד כולם הרחיבו, ההרחבות כבר בוצעו. בא דייר או דיירת אחת וביקשה  מאיר טטרו:
ממ"ד, כאשר בתחום ההרחבה שהם ביקשו אז, אפשר היה גם לעשות את הממ"ד. היא רצתה ממ"ד  עד גבול המגרש. 

מ"ר לכל אורך של בניין טורי, ובאמצע עומד ממ"ד של מישהו. הסברנו שעל אף שזה  3נתאר את החצר בשטח של  בואו
 נחוץ זה, הוא לא יכול להיות מתוכנן בצורה כזאת. כל הבניין לא יבקשו את הממ"ד כי כבר ניצלו את ההרחבות האלה.

 הזכויות. הם לא יוכלו לבקש ממ"ד כי הם ניצלו את אופירה יוחנן וולק:
אנחנו עושים זאת לבניינים כאלה בהרחבות, מדובר בבעייה רצינית. אני חושב שהם ימצאו פתרון אחר.  מאיר טטרו:

 נניח שיגישו בקשה משותפת או הסכמה של כולם, שהם רוצים דבר כזה. 
 אמרת ששאר הבניין הרחיב. אופירה יוחנן וולק:

 ד אחרי ההרחבות.אין מקום להרחבה, הם רוצים ממ" מאיר טטרו:
 הם לא ניצלו את כל הזכויות שלהם? אופירה יוחנן וולק:

 כן, הממ"ד זה בנוסף, כל הממ"דים יהיו עד גבול המגרש. מאיר טטרו:
 אין תכנון להתחדשות עירונית? אופירה יוחנן וולק:

 יש הרבה תוכניות, זה תלוי בדיירים. מאיר טטרו:
 ר למנוע מהם לבנות את הממ"ד הזה?ממ"ד זה דבר חיוני, אפשמלי פולישוק: 

 כתבנו להם שממ"ד זה חיוני, לא בכל מחיר ניתן לאשר את זה. מאיר טטרו:
 מה אנחנו רואים בתוכנית? ליאור שפירא:

 כל ההרחבות למעלה כבר בוצעו, אין מקום להרחבה. האנשים ניצלו כבר את הזכויות. מאיר טטרו:
 במקום אחר?איפה אתה מציע לשים זאת  מלי פולישוק:

 במקרים האלה, הדיירים מחליטים בתוך הדירה. מאיר טטרו:
 אתה מסכים לבטל את החדרים הקיימים מתוך ההרחבה? אופירה יוחנן וולק:

 כולם עושים את זה.  מאיר טטרו:
 הם רוצים למקסם את הזכויות. מלי פולישוק:

 זה לכיוון יצחק שדה? אופירה יוחנן וולק:
 זה מסדר היום. תוציאו את הלל הלמן:

לא משנה אחורי או לא. גם בצד השני דיירים. מה השתנה? בגלל שזה שטח שירות? מה הקשר לשטח  מאיר טטרו:
 שירות, זה ממ"ד שפוגע בחזית שפוגע בשכנים, אין התחשבות.

 למה פוגע בשכנים, יש כאן התנגדויות? הלל הלמן:
תידי איך אחרים יבנו את זה. אנחנו הצגנו להם, דברו עם אנחנו מקבלים ממ"ד, אין פתרון אפילו ע מאיר טטרו:

השכנים, קבלו הסכמות, במקרה הזה הסכמה תעזור להם בוועדת הערר, בית המשפט, או המפקח על הבתים 
 המשותפים. 

: בהמשך למה שליאור אמר קודם, צריך לבוא עם חוות דעת אחידה, עלו שאלות הדורשות חשיבה נוספת. אם הלל הלמן
ים את הבקשה, ניתן לשלול אותה עוד שבועיים. אני חושב שראוי להתייחס לשאלות, בואו ננהל את השיחה בנחת שולל

 נבדוק שוב, יכול להיות שנשתכנע.
 אם הקומות מעל ירצו לעשות את המקלט, הם גם יקבלו? מלי פולישוק:

 אני חושב, אנחנו לא מחייבים את האנשים. הלל הלמן:
 הוא הפרעה למגרש.הנושא  מלי פולישוק:

בגלל שזה בקומות עליונות, כשזה לא בקומת הקרקע ומבקשים הקלה, זה פחות בעייה עיצובית. אני מבקש  הלל הלמן:
 לשמוע שוב, לבדוק את הנושא ולהגיע לוועדה עם חוות דעת.
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 21ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לבקשת הצוות המקצועי. לשוב ולדון

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 7נישתי בנב

 
 

 87חלקה:    7084 גוש:  22-1321 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 10/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 3562-007 תיק בניין:
 מ"ר 312 שטח: 202101620 בקשת מידע:

   17/10/2021 תא' מסירת מידע:

 
 תל אביב בע"מ 7בנבנישתי  בקשה:מבקש ה

 3658600, שדה יעקב  8דרך המיסדים 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 .88מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת שטח באמצעות הארכת בניה בקיר משותף בהסכמה עם חלקה 
 

 למחסר ולמגורים 1ת מרתף לשימוש מחסנים ועחפיר
 

 בקרקע שינוי מיקום של המרחבים המוגנים
 

 שינוים פנימיים בכל הקומות
 

פתרון ממ"דים במקום מ"קים בקומות הע, תוספת אחרת: תוספת שטח באמצעות הארכת בניה בקיר משותף בהסכמה 
 .88עם חלקה 

 
 םלמחסר ולמגורי 1חפירת מרתף לשימוש מחסנים וע

 
 בקרקע שינוי מיקום של המרחבים המוגנים

 
 שינוים פנימיים בכל הקומות

 
 פתרון ממ"דים במקום מ"קים בקומות העליונות

 
 שינויים בפתחים בקומות

 
 ושינוי פתרון מיגון לממ"קים.חפירת מרתף, חצר אנגלית,  

 
 
 
 

 (זנדאור חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
הכוללים, הארכת בנייה בקיר משותף עם חלקה  21-0648שינויים ותוספת בניה כלפי היתר לאשר את הבקשה ל .1

סמוכה בהסכמה, שינוי פתחים בחזיתות לכיוון מזרח ומערב, שינוי פתרון מיגון לחדרי ממ"ד לכל יח"ד וחפירת 
 מרתף עבור חדרי אחסנה וחדר משחקים מוצמד לדירה בקומת הקרקע.

 

ישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח מקומות חניה החסרים למילוי דר 1.4אישור פתרון חלופי להסדר  .2
 .74מטר מהבניה המבוקשת מתוכנן חניון ציבורי מס'  350ברדיוס של  שכן, תקנות חניה

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

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

 וועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס ה . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
כנגד  413הגשת חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד למסוגלות לשאת בעומסים לפי תקן ישראלי  . 5

 רעידת אדמה.
 הסדרת התשלום תתבצע מול אגף הנכסים. -תשלום דמי שימוש בגין המרפסות החורגות  . 6
 

 תנאים בהיתר
 ך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמ . 1
 לחוק המקרקעין 27רישום השטחים המשותפים בבניין ובתצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין לפי תקנה  . 2
 ההיתר כפוף לתנאים המפורטים בהיתר המקורי . 3
ות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל שהיא יש לציין כי המרפס . 4

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הכוללים, הארכת בנייה בקיר משותף עם חלקה  21-0648אשר את הבקשה לשינויים ותוספת בניה כלפי היתר ל .3

סמוכה בהסכמה, שינוי פתחים בחזיתות לכיוון מזרח ומערב, שינוי פתרון מיגון לחדרי ממ"ד לכל יח"ד וחפירת 
 מרתף עבור חדרי אחסנה וחדר משחקים מוצמד לדירה בקומת הקרקע.

 

מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח  1.4ר פתרון חלופי להסדר אישו .4
 .74מטר מהבניה המבוקשת מתוכנן חניון ציבורי מס'  350תקנות חניה שכן, ברדיוס של 

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

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
כנגד  413הגשת חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד למסוגלות לשאת בעומסים לפי תקן ישראלי  . 5

 רעידת אדמה.
 הסדרת התשלום תתבצע מול אגף הנכסים. -סות החורגות תשלום דמי שימוש בגין המרפ . 6
 

 תנאים בהיתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 לחוק המקרקעין 27נה רישום השטחים המשותפים בבניין ובתצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין לפי תק . 2
 ההיתר כפוף לתנאים המפורטים בהיתר המקורי . 3
יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל שהיא  . 4
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 במקרקעי העירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פי כל דין.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3לת השחר איי

 
 

 66חלקה:    6977 גוש:  22-0607 בקשה מספר: 
 נוה שאנן שכונה: 13/04/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0387-003 תיק בניין:
 מ"ר 449 שטח: 201900400 בקשת מידע:

   03/04/2019 תא' מסירת מידע:

 
 דויד קילס מבקש הבקשה:

 6997206יפו  -, תל אביב  4גרונימן 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, מבוקשים שינויים פנימיים: חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה, הוספת ממ"דים מעלית 2.6כמות קומות לתוספת: 
 , תוספת אחרת: תוספת קומות מגורים, ותוספת יחידות דיור, ושינוי לדירות מגורים

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

 למגורים, 
 

שרדים שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שינוי שימוש ממלאכה ומ
למגורים בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע, שימוש מבוקש: מגורים, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש 

 , למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 2500החורג )מ"ר(: 
 

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

 (חנוכייב סרגייחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 קומות וקומת  3לבניין קיים לתעשייה, בן  38ניה  מכוח תמ"א לאשר את הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספת ב .1

יחידות דיור  3יחידות דיור, תוספת קומה שישית בהקלה עם  3עם  38ביניים, תוספת קומה חמישית מכוח תמ"א 
ובניה חלקית על הגג עבור חדרי יציאה לגג כך שלאחר השינויים והתוספות מוצע לאישור בניין למגורים עם 

כולל הפרסומים הבאים מכוח תמ"א  יחידות דיור. 17קומות ובנייה על הגג, סה"כ  6ומת הקרקע, בן מסחר בק
38: 
 38תוספת קומה אחת מעבר למותר עבור מימוש תמריצי תמ"א  -
 38תוספת שטחים מכוח תמריצי תמ"א  -
 בנין קדמי לצורך חיזוק המבנה בניה מעבר לקו    -
 מימוש זכויות.עבור  מ' המותרים 5מ'( במקום  0.10) 10%הקטנת קו הבניין האחורי עד  -

 
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י  7בהמשך לחוו"ד מכון הרישוי, לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

אשר בו מתוכננים חניונים  15השתתפות בקרן חנייה מאחר ומדובר בבניין קיים בנכס המצוי באזור חנייה מס' 
 ם.ציבוריים רבי

  
 כולל ההקלות הבאות:

 שימוש חורג למגורים מהיתר קיים )בהתאם לצפיפות המותרת בתב"ע( -
 לשם תכנון אופטימלי 10%של  ניה בחריגה מקו הבניין הצדדיב -
 לצורך שיפור תכנון; 6%הקלה של  -
 לשם תכנון אופטימלי קומהבגין תוספת  2.5%הקלה של  -
 בגין תוספת מעלית; 5%הקלה של  -
 קומה מעבר למספר הקומות המותר עבור מימוש זכויות;תוספת  -
 תכנון אופטימליובניוד זכויות בין הקומות לשם סידור קומות טיפוסיות  -
 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה רגילה לתכנון מיטבי -
 מהמרווח האחורי המותר עבור שיפור רווחת הדיירים; 40%הבלטת מרפסות עד  -
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 :ל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכ
 

 
 
 

 תנאים למתן היתר
 

ה, משרד הבריאות( אם אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביב . 1
 נדרש לפי דין

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

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

 הגשת שני מפרטים נוספים הכוללים סימון של השטחים המשותפים בתנוחות הקומות ומתן התחייבות לרישום     . 5  
 חדר המדרגות הכללי ולובי כניסה, חדרי המתקנים הטכניים בקומת הקרקע, הגג העליון , המתקנים הטכניים   
 לתקנות המקרקעין. 27הבניין לפי תקנה  כרכוש משותף לכל דיירי -ודרכי הגישה אליהם   

 הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס השלד שהתוספת המבוקשת עומדת בתקנים הישראלים הרלוונטיים וכי     . 6  
 עצם התוספת לא תרע או תפגע ביציבות המבנה.  

 הבניין לחשמל.לפני חיבור  27הצגת התחייבות לרישום כל השטחים המשותפים על פי תקנה    . 7  
 הצגת התחייבות לתשלום קרן חנייה עבור מקומות חניה חסרים   .8  
 

 תנאים בהיתר
 אי פיצול יחידות הדיור לדירות נוספות, פיצול יחידות הדיור יחשב הפרה של היתר זה. . 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 

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
טרם תחילת עבודות הבניה על מבקש הבקשה/בעל ההיתר לפנות לסגן מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה  . 4

זור בו חלה חובת ביצוע ולברר איתו האם קיימות דרישות מיוחדות משום שהמבנה מצוי בא 03-7634406טל' 
 בדיקות קרקע וביצוע בדיקות גז קרקע וכן לפעול בהתאם להנחיות שיקבל מהמשרד להגנת הסביבה.

 על בעל ההיתר לשכור את שירותיו של יועץ מיגון מוסמך להכנת מפרט איטום.
וזאת לפני  על בעל ההיתר לבצע בפועל, בבניין עצמו, את המלצות יועץ המיגון / המשרד להגנת הסביבה,

 שימוש/אכלוס במבנה.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 

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

 העירוני.
 

 תנאים לתעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות וקומת  3לבניין קיים לתעשייה, בן  38הבקשה לחיזוק, שינויים ותוספת בניה  מכוח תמ"א  לאשר את .1
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יחידות דיור  3יחידות דיור, תוספת קומה שישית בהקלה עם  3עם  38ביניים, תוספת קומה חמישית מכוח תמ"א 
לאישור בניין למגורים עם ובניה חלקית על הגג עבור חדרי יציאה לגג כך שלאחר השינויים והתוספות מוצע 

יחידות דיור. כולל הפרסומים הבאים מכוח תמ"א  17קומות ובנייה על הגג, סה"כ  6מסחר בקומת הקרקע, בן 
38: 
 38תוספת קומה אחת מעבר למותר עבור מימוש תמריצי תמ"א  -
 38תוספת שטחים מכוח תמריצי תמ"א  -
 הבניה מעבר לקו בנין קדמי לצורך חיזוק המבנ    -
 מ' המותרים עבור מימוש זכויות. 5מ'( במקום  0.10) 10%הקטנת קו הבניין האחורי עד  -

 
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י  7בהמשך לחוו"ד מכון הרישוי, לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

ו מתוכננים חניונים אשר ב 15השתתפות בקרן חנייה מאחר ומדובר בבניין קיים בנכס המצוי באזור חנייה מס' 
 ציבוריים רבים.

  
 כולל ההקלות הבאות:

 שימוש חורג למגורים מהיתר קיים )בהתאם לצפיפות המותרת בתב"ע( -
 לשם תכנון אופטימלי 10%בניה בחריגה מקו הבניין הצדדי של  -
 לצורך שיפור תכנון; 6%הקלה של  -
 בגין תוספת קומה לשם תכנון אופטימלי 2.5%הקלה של  -
 בגין תוספת מעלית; 5%הקלה של  -
 תוספת קומה מעבר למספר הקומות המותר עבור מימוש זכויות; -
 ניוד זכויות בין הקומות לשם סידור קומות טיפוסיות ובתכנון אופטימלי -
 ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה רגילה לתכנון מיטבי -
 פור רווחת הדיירים;מהמרווח האחורי המותר עבור שי 40%הבלטת מרפסות עד  -

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

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

 ים סימון של השטחים המשותפים בתנוחות הקומות ומתן התחייבות לרישום  הגשת שני מפרטים נוספים הכולל   . 5  
 חדר המדרגות הכללי ולובי כניסה, חדרי המתקנים הטכניים בקומת הקרקע, הגג העליון , המתקנים הטכניים   
 לתקנות המקרקעין. 27כרכוש משותף לכל דיירי הבניין לפי תקנה  -ודרכי הגישה אליהם   

 חישובים סטטיים והצהרת מהנדס השלד שהתוספת המבוקשת עומדת בתקנים הישראלים הרלוונטיים וכי   הגשת   . 6  
 עצם התוספת לא תרע או תפגע ביציבות המבנה.  

 לפני חיבור הבניין לחשמל. 27הצגת התחייבות לרישום כל השטחים המשותפים על פי תקנה    . 7  
 יה עבור מקומות חניה חסריםהצגת התחייבות לתשלום קרן חני   .8  
 

 תנאים בהיתר
 אי פיצול יחידות הדיור לדירות נוספות, פיצול יחידות הדיור יחשב הפרה של היתר זה. . 1
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

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

 שטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.ב
טרם תחילת עבודות הבניה על מבקש הבקשה/בעל ההיתר לפנות לסגן מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה  . 4

ולברר איתו האם קיימות דרישות מיוחדות משום שהמבנה מצוי באזור בו חלה חובת ביצוע  03-7634406טל' 
 גז קרקע וכן לפעול בהתאם להנחיות שיקבל מהמשרד להגנת הסביבה.בדיקות קרקע וביצוע בדיקות 

 על בעל ההיתר לשכור את שירותיו של יועץ מיגון מוסמך להכנת מפרט איטום.
על בעל ההיתר לבצע בפועל, בבניין עצמו, את המלצות יועץ המיגון / המשרד להגנת הסביבה, וזאת לפני 

 שימוש/אכלוס במבנה.
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 אשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפהביצוע פתרון ה . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 

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

 העירוני.
 
 נאים לתעודת גמרת
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 כן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.ו
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

פה אחד.ההחלטה התקבלה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 48 שקד

 
 

 121חלקה:    6993 גוש:  22-0542 בקשה מספר: 
 נוה עופר שכונה: 04/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3707-048 תיק בניין:
 מ"ר 484 שטח: 202000467 בקשת מידע:

   21/04/2020 תא' מסירת מידע:

 
 וב שישמעונ מבקש הבקשה:

 6819845יפו  -, תל אביב  48שקד 
 שמעונוב שרה 

 6819845יפו  -, תל אביב  48שקד 
 

 זאורוב אברהם עורך הבקשה:
 5801620, אזור  1השלום 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, 23.78מ"ר(: , שטח התוספת )1, קומה בה מתבצעת התוספת: 2603, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 
 , מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות פנימים ובניה מחדש, 90.76שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 

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

 
 
 

 (כהן חייםחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ראשונה מעל העמודים והמשך קירות ממ"ד לאשר את הבקשה לשינויים והרחבה חד צדדית  של הדירה בקומה ה
 מעל קומת עמודים  , ובניה חלקית על הגגקומות  4באגף הקיצוני המזרחי בבניין קיים, בן 

 
 של : כולל ההקלות הבאות

 לתחום המותר להרחבה בהתאם לנקבע בתקנות לשיפור תכנון, מעבר  40%הבלטת מרפסת עד -
 

 :כניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים ט
 
 
 
 

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

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 לא תותר סגירת מרפסות בכל צורה שהיא. . 2
 בניין ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד.ההיתר אינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש או ה . 3
ההיתר ניתן בכפוף לתצהיר מהנדס השלד  והחישובים הנלווים אליו, המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר, כי  . 4

 תוספת הבנייה והשינויים בו יעמוד בפני רעידות אדמה לפי התקן הישראלי המתאים.
 ב מוגן המתוכנן .ההיתר ניתן בכפוף לאישור פיקוד העורף למרח . 5
 ההיתר ניתן בכפוף להתחייבות המבקש להשתתפות בביצוע שיפוץ המבנה עם השלמת הרחבת האגף כולו. . 6
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
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 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 
 
 

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה לשינויים והרחבה חד צדדית  של הדירה בקומה הראשונה מעל העמודים והמשך קירות ממ"ד  לאשר

 קומות ובניה חלקית על הגג,  מעל קומת עמודים  4באגף הקיצוני המזרחי בבניין קיים, בן 
 

 כולל ההקלות הבאות של :
 לשיפור תכנון,  מעבר לתחום המותר להרחבה בהתאם לנקבע בתקנות 40%הבלטת מרפסת עד -
 

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

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

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 לא תותר סגירת מרפסות בכל צורה שהיא. . 2
 ההיתר אינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש או הבניין ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. . 3
ניתן בכפוף לתצהיר מהנדס השלד  והחישובים הנלווים אליו, המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר, כי  ההיתר . 4

 תוספת הבנייה והשינויים בו יעמוד בפני רעידות אדמה לפי התקן הישראלי המתאים.
 ההיתר ניתן בכפוף לאישור פיקוד העורף למרחב מוגן המתוכנן . . 5
 המבקש להשתתפות בביצוע שיפוץ המבנה עם השלמת הרחבת האגף כולו.ההיתר ניתן בכפוף להתחייבות  . 6
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 46ד המעלה יסו

 
 

 6חלקה:    80099 גוש:  22-0951 בקשה מספר: 
 נוה שאנן שכונה: 14/06/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0039-046 תיק בניין:
 מ"ר 450 שטח: 202001146 בקשת מידע:

   22/07/2020 תא' מסירת מידע:

 
 אסטרוג דניאל קשה:מבקש הב

 6706054יפו  -, תל אביב  2השלושה 
 אסטרוג ירון 

 6706054יפו  -, תל אביב  2השלושה 
 אהרוני ענת 

 5336618, גבעתיים  31ברדיצ'בסקי 
 אסטרוג מנחם 

 6706054יפו  -, תל אביב  2השלושה 
 אסטרוג עמית 

 6706054יפו  -, תל אביב  2השלושה 
 

 מאירי יואב קשה:עורך הב
 66857יפו  -א, תל אביב 76מטלון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, אחר: חדר אפניים, חללים טכניים, 
 

 חללי מלאכה,  3ולם כניסה, חדר אשפה, אחר: חדר אפניים, בקומת הקרקע: א
 

 , 19, כמות יח"ד מבוקשות: 5בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: חדרי יציאה, אחר: דירת גג, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 
 
 
 

 (ארגשנרית חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל קומת  6ין חדש בן הקמת בנילא לאשר את הבקשה להריסת כל הקיים על המגרש ו
יח"ד  20יחידות למלאכה ואומנות בקומת הקרקע בחזית לרחוב ואחת בעורף הקומה, עבור סה"כ  2מרתף, למגורים עם 

 שכן:
ת שניתן לממשם יואינו נחוץ למימוש הזכו, התכנון עם הבניה בחריגה מקווי הבניין הצדדים והאחורי המותרים .1

סגרת קו הבניין הקדמי המותר לחזית , כאשר הבניה בנסיגה מקו הבניין הקדמי מייצרת חזית לא רציפה במ
לאורך הרחוב ואינה תואמת את הקיים בשאר הבניינים, בניגוד להנחיות המרחביות/ מדיניות הוועדה לפיהן בניין 

 של הרקמה הבנויה בסביבתו.  חדש יתאים לעקרונות הבינוי והעיצוב התואמים את קנה המידה והמאפיינים
 .התאמת הבניין לקו הבניין עפ"י התב"ע מהווה שינוי מהותי בתכנון ובשטחים .2
 , לעניין השטחים המותרים ובגדר סטייה ניכרת.1הבקשה נוגדת הוראות תכנית ג .3

 כוללת הסדרת מרפסות בחריגה מקו הבניין האחורי המותר עפ"י התב"ע ולא פורסמה כהקלה .4

 בניה ללא חזית רציפה לאורך הרחוב ובנסיגה מהבנוי אצל השכן בקיר משותף .כוללת  .5
 

 הודעה על חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה.
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 25ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על הגג, מעל קומת  6הקמת בניין חדש בן הבקשה להריסת כל הקיים על המגרש ו לא לאשר את

יח"ד  20יחידות למלאכה ואומנות בקומת הקרקע בחזית לרחוב ואחת בעורף הקומה, עבור סה"כ  2מרתף, למגורים עם 
 שכן:

, אינו נחוץ למימוש הזכויות שניתן לממשם התכנון עם הבניה בחריגה מקווי הבניין הצדדים והאחורי המותרים .6
במסגרת קו הבניין הקדמי המותר לחזית , כאשר הבניה בנסיגה מקו הבניין הקדמי מייצרת חזית לא רציפה 

לאורך הרחוב ואינה תואמת את הקיים בשאר הבניינים, בניגוד להנחיות המרחביות/ מדיניות הוועדה לפיהן בניין 
 י והעיצוב התואמים את קנה המידה והמאפיינים של הרקמה הבנויה בסביבתו. חדש יתאים לעקרונות הבינו

 .התאמת הבניין לקו הבניין עפ"י התב"ע מהווה שינוי מהותי בתכנון ובשטחים .7

 , לעניין השטחים המותרים ובגדר סטייה ניכרת.1הבקשה נוגדת הוראות תכנית ג .8

 ורי המותר עפ"י התב"ע ולא פורסמה כהקלהכוללת הסדרת מרפסות בחריגה מקו הבניין האח .9

 כוללת בניה ללא חזית רציפה לאורך הרחוב ובנסיגה מהבנוי אצל השכן בקיר משותף . .10
 

 הודעה על חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 16רוחמה  6ה נחמ

 
 

 31חלקה:    7016 גוש:  22-0604 בקשה מספר: 
 צפון יפו שכונה: 13/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 3296-016 תיק בניין:
 מ"ר 466 שטח: 202000717 בקשת מידע:

   17/05/2020 תא' מסירת מידע:

 
 קבוצת בן זיו ייזום ופיתוח בע"מ בקש הבקשה:מ

 5265216, רמת גן  16האחות חיה 
 

 פישר לבנטון רועי עורך הבקשה:
 68115יפו  -, תל אביב  10נחמה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, כיוון 1114)מ"ר(:  , קומה בה מתבצעת התוספת: גג, שטח התוספת14, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
 התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: התאמת יציעים וחיזוק בנין, 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 
 
 
 

 (אברמוביץערן עדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 
יחידות דיור  14קומות ובנייה חלקית על הגג עבור  2, תוספת שיפוץ ושימור המבנה הקייםלאשר את הבקשה ל .1

יחידות דיור,  הוספת  3קומות המכיל קומת הקרקע מסחרית וקומה השנייה עם   2מעל בניין קיים לשימור בן 
 יחידות דיור,  17לאחר התוספת הבניין מוצע עם סך הכול  -מעלית פנימית לכל גובה הבניין 

 כהקלה ל: 
 מ' המותרים ללא הגדלת הזכויות אלא לשם תכנון מיטבי . 15.21מ' לעומת  16.1יין עד לגובה של הגבהת הבנ -
 הקמת מבנה על הגג ברוחב גדול מרבע החזיתות ללא חריגה מהשטח המותר עבור תכנון מיטבי. -
לקווי הבניין מ' מחוץ  1.2, מרפסות וגבליות )ארקרים( עד הבניין בהמשך לקיים לכל הכיווניםהבלטת קירות  -

 הקדמיים שהועדה רשאית להתיר בבניין לשימור לשם התאמה ארכיטקטונית.
 
 ה לרכב פרטי החסרים למילוי דרישת התקן על ידי השתתפות בקרן ימקומות חני 15לאשר פתרון חלופי להסדר    .2

 כנית ח' בהתאם להמלצת תחנת תנועה וחנייה במכון הרישוי.ויה מכוח תיחנ
 

:ין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל ד
 
 
 
 
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 ועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הו . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 מתן התחייבות לשיפוץ הבניין להנחת דעת צוות השימור . . 5
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 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 נם המלא.ביצוע דרישות מחלקת השימור לשביעות רצו . 2
 פירוק יציעים והמטבחים קיימים ביחידות מסחר בקומת הקרקע כפי שסומנו במפרט כתנאי למתן תעודת גמר. . 3
 סידור חזית מסחרית רציפה לאורך הרחובות עם יחידות מסחריות בלבד כפי שסומנו במפרט. . 4
 פהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האש . 5
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 3

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני. וכן
 

 התחייבויות להוצאת היתר
מתן התחייבות לרישום : חדר המדרגות, הגג העליון , המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, כרכוש משותף לכל דיירי 

 הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.
 
 

 הבקשהולמבקש דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך  טיוטת חוותהערה: 
 
 
 
 
 
 

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות דיור  14קומות ובנייה חלקית על הגג עבור  2שיפוץ ושימור המבנה הקיים, תוספת ת הבקשה ללאשר א .2

יחידות דיור,  הוספת  3קומות המכיל קומת הקרקע מסחרית וקומה השנייה עם   2מעל בניין קיים לשימור בן 
 ידות דיור, יח 17לאחר התוספת הבניין מוצע עם סך הכול  -מעלית פנימית לכל גובה הבניין 

 כהקלה ל: 
 מ' המותרים ללא הגדלת הזכויות אלא לשם תכנון מיטבי . 15.21מ' לעומת  16.1הגבהת הבניין עד לגובה של  -
 הקמת מבנה על הגג ברוחב גדול מרבע החזיתות ללא חריגה מהשטח המותר עבור תכנון מיטבי. -
מ' מחוץ לקווי הבניין  1.2וגבליות )ארקרים( עד  הבלטת קירות הבניין בהמשך לקיים לכל הכיוונים, מרפסות -

 הקדמיים שהועדה רשאית להתיר בבניין לשימור לשם התאמה ארכיטקטונית.
 
מקומות חנייה לרכב פרטי החסרים למילוי דרישת התקן על ידי השתתפות בקרן   15לאשר פתרון חלופי להסדר    .2

 וחנייה במכון הרישוי.חנייה מכוח תוכנית ח' בהתאם להמלצת תחנת תנועה 
 

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

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

 דרש לפי דיןהבריאות( אם נ
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך שלא  . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 הבניין להנחת דעת צוות השימור . מתן התחייבות לשיפוץ . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ביצוע דרישות מחלקת השימור לשביעות רצונם המלא. . 2
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 ר בקומת הקרקע כפי שסומנו במפרט כתנאי למתן תעודת גמר.פירוק יציעים והמטבחים קיימים ביחידות מסח . 3
 סידור חזית מסחרית רציפה לאורך הרחובות עם יחידות מסחריות בלבד כפי שסומנו במפרט. . 4
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 

 תנאים לתעודת גמר
 העורף לפתרון המיגון אישור פיקוד . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 3

 רוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העי
 

 התחייבויות להוצאת היתר
מתן התחייבות לרישום : חדר המדרגות, הגג העליון , המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, כרכוש משותף לכל דיירי 

 הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 75באייר הא 

 
 

 937חלקה:    6213 גוש:  21-1582 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 24/11/2021 תאריך בקשה:

 ציבורי/בניה חדשה עירונית )בתי ספר/גני ילדים/מועדון( סיווג: 0567-075 תיק בניין:
 מ"ר 13810 שטח: 202100586 בקשת מידע:

   19/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 עזרה וביצרון באמצעות אלי גינזברג מבקש הבקשה:

 6777658יפו  -, תל אביב  9המסגר 
 

 ציונוב ליאור עורך הבקשה:
 6437328יפו  -, תל אביב  26זמנהוף 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 קרקעי,  במרתפים: מספר מרתפים, מקלט, מחסן, חדרי עזר, אחר: אולם ספורט תת
 

 בקומת הקרקע: אחר: כיתות לימוד, 
 

 על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, פרגולה, אחר: גג פעיל, מערכות טכניות, פאנלים סולריים, 
 

 , 200בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: מגרש ספורט, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

כיתות חניוך מיוחד, אולם ספורט תת קרקעי, חצר ומגרש ספור במפלס  6תות ו כי 18פירוט נוסף: מבנה סית ספר 
הכניסה הקובעת )מפלס מונמך ממפלס הרחוב(, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או 

 העתקה של צובר קיים, 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 
 
 

 (גל שמעוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

להסדרי תנועה שנועדה להבטיח את תנועתית  תוכנית המשהוצג ,8.8.2022 הערר מיוםבהמשך להחלטת וועדת 
 17.8.22ומשתוכנית זו אושרה ברשות התמרור המקומית ביום  בטיחות הילדים והשתלבות פעילות בית הספר בתנועה

קומות מעל מרתף  6הבקשה להקמת מבנה בן ולאשרר את  08/12/2021 -"ממומלץ לחזור על החלטת רשות רישוי מ
כיתות אם, כיתות חינוך מיוחד, אולם ספורט תת קרקעי וחללים נלווים בחלקו הצפוני   18ודי המכיל עבור בית ספר יס

כאשר בהמשך להיתר קודם לחפירה ודיפון  ומבנה שנאים דו מפלסי )לרבות תת קרקע( בחלקו הדרומי של המגרש,
 נית הסדרי התנועה בוצעה. תנאי לאכלוס בית הספר יהיה אישור רשות התמרור ואגף התנועה בעירייה כי תוכ

 
 
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
אדריכל  אגף מיר לבינוי עיצוב ופיתוח רכז בכ –אלעד דמשק מנהל מחלקת תכנון באגף התנועה,  – רן מצקיןבדיון נכחו: 

  ופיתוח ממנהל החינוך. בינוימנהלת  –העיר, אורית בן אסא 
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ועדת הערר. בניגוד למה שנכתב בעיתון ,אנחנו זכינו מגיעים אליכם אחרי דיון והחלטת  : אנחנוהראלה אברהם אוזן
ולתוכנית העיצוב שאושרה, והטענה   בהחלטה הזו בגדול, הטענות של העוררים שקשורות לעצם הקמת בית הספר

שהיתה להם לעניין  הזכות להגיש התנגדות לתכנית העיצוב ושנדרש לפרסם אותה להתנגדויות , כל הטענות נדחו אחת 
ב '. 2500לאחת. הבנייה פה היא בנייה מכח תוכנית צ' אבל היא גם נמצאת בתחומה של תוכנית כיכר המדינה תוכנית 

ב  שקשורה לנושא התנועה )כשהכינו אותה הבינו שיש מורכבות תנועתית בבנייה בכיכר ( 2500ת נוכח ההוראה  בתוכני
שתנאי למתן היתר זה "אישור תכנית הסדרי תנועה מפורטת על ידי הרשויות המוסמכות"  ותנאי לאכלוס זה ביצוע 

מאושר לפני הוצאת היתר  בפועל של הסדרי התנועה, ועדת הערר קבעה , שהנושא של הסדרי התנועה צריך להיות
הבנייה וצריך להגיע לדיון לוועדה המקומית על מנת שהיא תוצג לכם. אושרה תוכנית הסדרי התנועה ורן מצקין יציג 

אותה לוועדה בצורה מפורטת. עוד בהחלטה של ועדת הערר היא המליצה לוועדה המקומית לשקול מספר נושאים 
ועה, הנושאים נשקלו לעומק על ידי הגורמים המקצועיים הם גם מפורטים שבעקבותיהם יערכו שינויים בתוכנית התנ

 בטבלה שנמצאת בפניכם וגם במסגרת הצגת תכנית התנועה  הוא יתייחס לנושאים האלה.
 ועדת הערר דרשה.  והכנו תוכנית שלב ביניים לאכלוס בית הספר לפי מה ש רן מצקין:

נית קיבלנו החלטה, אחר כך זה הלך לוועדת ערר ועכשיו נניח שחזרו כשדנו בוועדת המשנה בנושא התכ ליאור שפירא:
 עם מחשבה אחרת לעניין התנועה.

יכם במקרה הזה חלה מהפרויקטים הציבוריים שמגיעים אלרה זה הינו מקרה ייחודי. בשונה מק הראלה אברהם אוזן:
בנייה ואכלוס שוועדת הערר התייחסה וההוראות שקשורות להוצאת היתרי תוכנית נוספת. התוכנית של כיכר המדינה 

של ועדת  אליהם בהחלטתה לקוחות מתוכנית כיכר המדינה, שאלה הוראות שאנחנו לא התייחסנו אליהם ולכן הקביעה
ערר היא  תאשרו תוכנית תנועה בהתאם להוראה בתכנית ככר המדינה  ואכן אושרה תוכנית כזו שתוצג לכם, ועדת 

 ת תוצג לפניכם כדי שתראו אותה.הערר ביקשה שהתוכנית המאושר
 היא דרשה שנאשר את הסדרי התנועה של שלב הביניים והם אושרו על ידי רשות התמרור המקומית.

 ועוד שאלה, האם יש שינויים מהתכנית שאנחנו אישרנו ביחס  לתוכנית שאתם מציגים עכשיו לפנינו? ליאור שפירא:
ספר פעיל, מתפקד, והמגדלים בתוך כיכר המדינה הם בסטטוס של אתר תכנית שלב הביניים משמעותה בית ה רן מצקין:

בנייה, ולכן מה שאתם רואים בשקף הזה, בית הספר שנמצא מצד שמאל למעלה של כיכר המדינה מתפקד, בנוי, ומצד 
ר בהחלטת  מגדלים וחניונים. בחודש ספטמב 3ימין יש בצהוב בהיר, אתר בנייה גדול, חפור ומדופן שבו צפויים להיבנות 

הביניים, ועדת הערר ביקשה שניתן על כך את הדעת, והתנתה את טופס האכלוס בהסדרי תנועה בשלב ביניים על מנת 
: אישור רשות התמרור 1סעיף  457/22שיהיו הסדרים. שמח לעדכן אתכם לגבי החלטת רשות התמרור המקומית  מספר 

ואישור מנהל הרשות לתחבורה וחנייה. שור משטרת התנועה איהמקומית כולל את אישור אגף התנועה במנהל בת"ש, 
אני כן אפרט כל מיני נושאים  שוועדת הערר ביקשה שנבחן אותם: מפרץ הורדה והעלאה במעגל החיצוני, טענת ועדת 
הערר הייתה שאורכו לא מספק ומיקומו לא אופטימלי והמליצה למצוא מיקום חלופי. מדובר כאן על מתחם מסומן 

חניות תקניות שיהיה מתחם הורדה והעלאה מספק שיאפשר  5אדומה, מתחם הורדה להורים, באורך של  באליפסה
בטחון להוריד את הילדים לבית הספר. המלצת ועדת הערר התייחסה גם לאורך וגם למיקום, וטענה שאולי כדאי לבחון 

ינה לעסקים, לכן בחרנו לשמר את אותו ברחוב ז'בוטינסקי שאינה אפשרית מכיוון שמקום זה מיועד לפריקה וטע
 המיקום כפי שתוכנן. מבחינת האורך אנחנו שקטים ורגועים, כדי לייצר מתחם בטוח.  

 כמה ילדים הולכים ללמוד בבית הספר? אופירה יוחנן וולק:
 כתות אם ולזה יש להוסיף את החינוך המיוחד. 18מדובר בבית ספר של  אורית בן אסא:

 ה יגיעו רגלית וכמה יגיעו ברכב? זה כמו ברחוב ביכורים הגודל?כמ אופירה יוחנן וולק:
 7אני אגב לא מסכים עם אמירה שזה לא עובד בישראל, אגף הפיקוח של עיריית תל אביב בודק זאת לפני  רן מצקין:

ם בבוקר. יש מקומות בעיר שבאמת נדרש לשפר אותם, כשאנחנו מתרכזים בה' באייר וההיקפים שציינה אורית, מתח
 כזה במרחק סביר מבית הספר.

 למה לא עושים זאת בצד השני של הכביש ואז לא יצטרכו לחצות?ליאור שפירא: 
בשטח של הכיכר הפנימי אנחנו משתמשים במסורה אבל בכל זאת הוא אכן מיועד להורדה והעלאה לילדי רן מצקין: 

 כו הסדרי תנועה נוספים.החינוך המיוחד. השטח של הכיכר הפנימי משתמשים בו כדי להכניס לתו
 איפה הם חוצים את הכביש הפנימי? מלי פולישוק:

 בתוכנית שמוצגת בפנייך בצומת ז'בוטינסקי, ה' באייר. רן מצקין:
 מה המרחק? מלי פולישוק:

אין לי את המידה המדויקת, במרחק סביר בחצייה בטוחה של צומת מרומזר. אגב מי שלא מכיר את המקום,  רן מצקין:
הצומת אינו מרומזר. בנושא הבא של ועדת הערר, נתבקשנו לבחון את הצורך ברמזור צומת ז'בוטינסקי ה' באייר, כיום 

מתוכנן להיות צומת מרומזר. למען הסר ספק אין שינוי בתוכנית. כחלק מפתרון מיתון התנועה בקרבת מוסדות החינוך, 
 כדי שתהיה חצייה בטוחה לתלמידים.

 לגבי כל הילדים שהולכים ברגל ולא רק לילדים שמגיעים עם ההורים ברכב.זה נכון  מלי פולישוק:
מכיוון שאנחנו מסתכלים על הנחיות התנועה של כל השכונה, אנחנו מסתכלים על כל הרובע מבני דן מצפון  רן מצקין:

רתי כרגע מנמיר ממזרח ומרמז במערב, ומארלוזורוב מדרום, דרכי ההגעה לבית הספר מתייחסת לכל המלבן שתיא
במילים. הנושא הבא, שביל האופניים, ועדת הערר המליצה ששביל אופניים המתוכנן בכיכר יהיה גם במעגל החיצוני ולא 

רק בפנימי. נדגיש שוב, היום מתוכנן בשביל הפנימי של ה' באייר מדובר בהחלטה עירונית משותפת של אדריכל העיר, 
ל הפנימי של ה' באייר יהיה שביל אופניים קצת דומה למה שקיים כיום. מנהל הרשות של התנועה, מינהל הנדסה. במעג

בתכנון העתידי, כשיקום בית הספר כבר יהיה שביל אופניים בכל ההיקף של המעגל הפנימי של ה' באייר, אבל לא יהיה 
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יה במעגל הפנימי צפוי להיות שביל אופניים במעגל החיצוני. החתך סוכם בדיון עם מנכל העירייה, שביל האופניים יה
הנושאים שעלו בדיון ובהמלצות  4בלבד ולא בחיצוני. יתרונות והחסרונות של כל אחד מהדברים שעלו, אני אפרט את 

השונות: * צמצום הרכיבה במדרכה החיצונית שמשמשת עסקים רבים וריבוי הולכי רגל כידוע המדיניות היא הליכתיות 
עגל התנועה החיצוני יהיה ללא רכיבה. * מניעת קונפליקט בין רוכבים ותחנות שהולך הרגל הוא במרכז, ראינו לנכון שמ

האוטובוס שנמצאות בצידו החיצוני של מעגל התנועה )בצד הפנימי של הכיכר אין תחנות אוטובוס(. * הרציפות של שביל 
אופניים ברחוב ויצמן, האופניים תיפגע, יש רציפות נהדרת כאשר השביל יהיה במעגל הפנימי, הוא יחבר את שבילי ה

והוא יתחבר למערך השבילים בארלוזורוב וכן הלאה, מכל השיקולים האלו שביל האופניים יהיה במעגל הפנימי. זאת 
היתה המלצה של ועדת הערר. * מפרץ הורדה והעלאה בתוך המעגל הפנימי של כיכר המדינה כאשר אני אנסה לצייר 

מעגל הפנימי מופרד מהתנועה המוטורית, והילדים יוכלו לרדת משני צידי הרכב זאת, רכב שיוריד חינוך מיוחד, ייכנס ל
 מבלי לחצות כביש נוסף או שביל אופניים. איפה שהם יורדים הולכים ברגל, באזור מוצל, ויגיעו בבטחה לבית הספר.

 איך ההורים יראו את ההבדל? מלי פולישוק:
ת תל אביב, כפי שהיום מנוהלת התנועה בשדרות ירושלים, וכפי שיש גם יהיה שער, חטיבת התפעול של עיריי רן מצקין:

רחובות מנוהלי תנועה, ה' באייר יהיה שונה מזה. ועדת הערר עוד המליצה שיהיה מפרץ הורדה והעלאה מצד שמאל של 
קע, התנועה המוטורית אנחנו התנגדנו לזה. מדובר במצב לא נורמלי. הורדת והעלאה של החינוך המיוחד בתת הקר

אורית התייחסה לזה בדרפט ואני אייצג את העמדה של מינהל החינוך. שילדי החינוך המיוחד צריכים להיכנס מהצד 
 הראשי של בית הספר כילד רגיל.

 אנחנו מאמצים את חוות דעת מהנדס העיר.ליאור שפירא: 
 
 
 
 

 27: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, משהוצגה לוועדה תוכנית תנועתית להסדרי תנועה שנועדה להבטיח את 8.8.2022בהמשך להחלטת ועדת הערר מיום 

 17.8.22ומשתוכנית זו אושרה ברשות התמרור המקומית ביום  בטיחות הילדים והשתלבות פעילות בית הספר בתנועה
 -מלצות ועדת הערר, הוועדה חוזרת  על החלטת רשות רישוי מולאור הנימוקים שהוצגו בפני הוועדה בנוגע ליתר ה

כיתות אם,  18קומות מעל מרתף עבור בית ספר יסודי המכיל  6ומאשררת  את הבקשה להקמת מבנה בן  08/12/2021
כיתות חינוך מיוחד, אולם ספורט תת קרקעי וחללים נלווים בחלקו הצפוני  ומבנה שנאים דו מפלסי )לרבות תת קרקע( 

בחלקו הדרומי של המגרש, בהמשך להיתר קודם לחפירה ודיפון ,כאשר תנאי לאכלוס בית הספר יהיה אישור רשות 
 התמרור ואגף התנועה בעירייה כי תוכנית הסדרי התנועה בוצעה. 

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

 
ה פה אחד.ההחלטה התקבל
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 18ירושלמי  25ניסים  הרב

 
 

 374חלקה:    6106 גוש:  22-0893 בקשה מספר: 
 בבלי שכונה: 06/06/2022 תאריך בקשה:

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

 מ"ר 2734.95 שטח: 202200168 בקשת מידע:
   10/03/2022 תא' מסירת מידע:

 
 עיריית תל אביב יפו מבקש הבקשה:

 6416201יפו  -, תל אביב  69אבן גבירול 
 

 שלום אורי עורך הבקשה:
 65786יפו  -, תל אביב  7שד"ל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 שימוש חורג ממחסן לצרכי חירום של פיקוד העורף
 קהילה ונוער לשימוש מבוקש: מרכז 
 מ"ר 240.31שנים  בשטח  999לתקופה של  

 למקום יש כניסה נפרדת
 בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית

 
 
 
 
 
 

 ל פי  דוגמאות באתר.לתאם פגישה באתר לאישור חומרי הגמר והצבעים במבנה ו/או בפיתוח לפני ביצוע בכלל המגרש ע
 

 (גל שמעוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

במבנה  לצמיתות  שימוש חורג מהיתר ממחסן לצרכי חירום של פיקוד העורף למרכז קהילה ונוערלאשר את הבקשה ל
בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים  החלפת גג אסבסט )בדיעבד( וחלוקה פנימית לרבות טרומי חד קומתי קיים

 :כניים ובתנאים הבאיםט
 

 
 
 

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

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

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

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 אישור רשות הכבאות . 2
 

 הערות
 ההיתר הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בשטח המגרש. . 1
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קהילה  מדובר בשימוש חורג לצמיתות ממחסן של פיקוד העורף לפי תוכנית צ' למבנה של מרכז פרידה פיירשטיין:
 ונוער.

מאשרים את השימוש החורג בהתאם להמלצת הצוות המקצועי. ליאור שפירא:
 
 
 
 

 28ההחלטה : החלטה מספר 
 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לצמיתות  במבנה  שימוש חורג מהיתר ממחסן לצרכי חירום של פיקוד העורף למרכז קהילה ונועראת הבקשה ל לאשר

בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים  לרבות החלפת גג אסבסט )בדיעבד( וחלוקה פנימית טרומי חד קומתי קיים
 :טכניים ובתנאים הבאים

 
 תן היתרתנאים למ

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

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

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

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

 רטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפ
 אישור רשות הכבאות . 2
 

 הערות
 ההיתר הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בשטח המגרש. . 1
 

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

 
 
 
 


