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 09:00שעה:  21/09/2022תאריך:  2-22-0017ישיבה: 
 יפו –ביב תל א 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:39הישיבה נפתחה בשעה: 

 מ"מ יו"ר הוועדה המקומית, רועי אלקבץ, חן קראוס, גל שרעבי.-ליאור שפיראבנוכחות החברים: 
 

 באמצעות חיבור מרחוק גם הדיון התקיים
 

 07/09/2022מתאריך  2-22-0016מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 לטההח

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 1 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים 4רקנאטי ליאון  0944-004 22-0818 1
 4 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית 47קהילת ורשה  0806-054 22-1407 2
 6 פות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבהתוס 16פטאי יוסף  0989-016 22-0696 3
 9 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 10כפר יונה  0988-010 22-0736 4
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  5נקר מאיר  2200-005 22-0873 5

 קרקע(
14 

 17 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  13אליוט ג'ורג'  0062-013 22-0247 6
 23 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  1בר כוכבא  0084-027 22-0603 7
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  6יוחנן בן זכאי  0059-006 22-1315 8

 קרקע(
25 

 30 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים 68דיזנגוף  0187-068 22-0610 9
שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  150 ארלוזורוב 0193-150 22-0629 10

 פרטי או בניין עם ערוב שימושים
32 

תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  29סירקין  0094-029 22-0602 11
 קרקע(

34 

 38 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  91שלמה המלך  0191-091 22-0793 12
 41 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  6ולדברג ג 0057-006 17-0947 13
 44 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  1וורמיזה  0264-001 22-1172 14
 48 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  3וורמיזה  0264-001 22-1173 15
 53 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון 29פינס  0007-002 21-0273 16
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  1י יהודה הלו 0006-001 22-0653 17

 קרקע(
58 

 61 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  33גאולה  0112-033 22-0668 18
שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  121בגין מנחם  0054-121 22-0693 19

 פרטי או בניין עם ערוב שימושים
66 

 70 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 29דם המכבים  0758-138 22-0789 20
 73 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה א10בן זאב  א0777-010 22-0965 21
 75 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית 33נתן  4031-033 22-1196 22
 77 38ה/בנייה חדשה תמ"א בניה חדש 4צ'רצ'יל וינסטון סר  1025-004 22-0638 23
 80 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  8בן עזריה אלעזר  3330-008 21-0026 24
 83 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  15נחל עוז  3492-015 22-1013 25
 87 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  1נחל עוז  3491-023 22-1045 26
 91 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  9נחל הבשור  3491-009 22-1200 27
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  20רובינשטין יצחק  3773-020 22-0956 28

 קרקע(
95 
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 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

לא השתתף בדיון בבקשה 
 13בגור'ג אליוט

לא השתתף בדיון בבקשה  מועצהחבר  רועי אלקבץ 
 20ברובינשטיין יצחק 

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
החל מהבקשה ברובינשטיין  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 

 20יצחק 
לא השתתף בדיון  המשנה לראש העירייה גל שרעבי 

 20ברובנשטיין יצחק 
לא השתתפה בבקשה  חברת מועצה חן קראוס 

 20ק ברובנשטיין יצח
  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:

    
    נעדרו ה"ה:

  חבר מועצה אסף הראל חברי הועדה:
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  סגנית ראש העיריה מיטל להבי 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 
    

  מהנדס העיר/מזכיר הועדה אדר' אודי כרמלי נכחו ה"ה:
  מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה אדר' הלל הלמן 
    

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

 1עמ'   22-0818  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 4אטי ליאון רקנ

 
 

 823חלקה:    6628 גוש:  22-0818 בקשה מספר: 
 אפקה שכונה: 24/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים סיווג: 0944-004 תיק בניין:
 מ"ר 3633.61 שטח: 201900177 בקשת מידע:

   05/03/2019 תא' מסירת מידע:

 
 לביא אביעזר :מבקש הבקשה

 6949404יפו  -, תל אביב  4רקנאטי ליאון 
 

 קיסר ריקי עורך הבקשה:
 4647601, הרצליה  1אבטליון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: כל הקומות, מבוקשים שינויים פנימיים: לא מבוקש, תוספת 0מספר תכנית הרחבה: 
 טראות בחזית מזרחית ומערבית, שימוש המקום כיום: בהיתר בניין מגורים קיים בהיתר, אחרת: תוספת גזוז

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

 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

אחד -. דני אברהם 1
  מהמבקשים

 יפו -, תל אביב 10רחוב קשאני אליעזר 
6949914 

הבניין נשוא הבקשה למתן ההיתר נבנה 
שנה. הוא  נבנה ללא עמודים על  50-לפני כ

 BEARINGבסיס של "קירות נושאים" 

WALL  ,מבטון מזויין. לחיזוק המבנה
בעיקר נגד רעידות אדמה נבנתה בכל קומה 
מסביב לקומה חגורה מבטון מזויין. לרוחב 

החלל ממנו מתכננים הוצאת "הבליטה" 
ומר המרפצת, נמתחה חגורה בעובי כל

ס"מ  75-ס"מ וגובה של כ 15-משוער של כ
מעל לרצפת הקומה, כאמור מבטון מזויין. 

בכוונת מבצעי המיזם היא  לנסר את 
חגורת הביטון הזאת. זאת מבלי להגיש 
תוכנית מפורטת כתחליף לחגורה ובלי 
חוות דעת של מהנדס קונסטרטקטור 

יציבות הבנין שהפיתרון המוצע יבטיח את 
בשעת רעידת אדמה. זאת בזמן ולפי כל 

התחזיות הסאיסמיות הולך ומתקרב 
אירוע רעש אדמה גדול באיזור, ובהתחשב 

בגילו המופלג של הבניין אין  ספק כי ניסור 
החגורות בבניין יגרום להחלשתו ואפילו 

לקריסתו ללא אירוע רעש אדמה. לכן כבוד 
הוועדה מתבקשת לא לאשר את מתן 

ההיתר עד שתשתכנע כי קיימת תכנית 
חיזוק סטרוקטורלית שתבטיח יציבות 

 הבניין לאחר ניסור החגורות.

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 מרפסות בולטות.  60חשש ליציבות הבניין הקיים לאחר תוספת של  
 

 התייחסות להתנגדויות: 



 1965כ"ה יפו                                                                                                     חוק התכנון והבניה התש –עיריית תל אביב 
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 2עמ'   22-0818  

 

מהנדס השלד. תנאי להוצאת היתר בניה הינו לא ניתן להוציא היתר בניה ללא חישובים סטטיים אשר הינם באחראיות 
הגשת התייחסות מפורטת  של מהנדס השלד לטענת אחד מהמבקשים והצגת חישובים סטטיים וחישובים סיסמיים 

 עבור חיזוק הבניין נגד  רעידות אדמה . ולכן ממליצה לדחות את ההתנגדות.
 
 
 
 
 

 (מוסקוביץנעמי חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

חזיתות הקדמיות הבניין  2-מהן מרפסות ללא גישה( ב 6מרפסות מקורות ופתוחות ) 58הקמת לאשר את הבקשה ל
 לכיוון רח' רקנאטי ורח' רוזין, כולל הקלות הבאות: 

 מ' המותרים; 10-מ' מ 2-הקדמי במעבר לקו הבניין לכיוון רח' רקנאטי  חזית קדמיתבגזוזטרות הקמת  .1
ק מקו הבנוי וגבול מ' )מרח 4.43-מ' מ 2.66-קדמית לכיוון רח' רוזין מעבר לקו הבינוי בכ חזיתבגזוזטראות הקמת  .2

 המגרש(;
 .       לקבל את ההתנגדות בחלקה ולדרוש הגשת התייחסות מפורטת של מהנדס השלד לטענות המתנגד והצגת 3

חישובים  סטטיים עבור חיזוק הבניין נגד רעידות אדמה.          
 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד . 1
 אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף( אם נדרש לפי דין . 2
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך שלא  . 3

 בייםנערכו שינויים מרח
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 4
 הגשת התייחסות מפורטת  של מהנדס השלד לטעות אחד מהמבקשים והצגת חישובים סטטיים ודינמיים .  . 5

 תנאים בהיתר
 תביא לביטולו.סגירת המרפסות בצורה כל שהיא מהווה הפרט מהותית של ההיתר ו . 1
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 ביצוע שיפוץ הבניין לפי הנחיות מהנדס העיר עד גמר עבודות הבניה.

 
 מרתנאים לתעודת ג

 סגירת מרפסות בולטות  והצגת הנ''ל לפני תעודת גמר ;-לאי 27רישום תקנה  . 1
 הצגת אישור סופי של חב' שמ"מ לגבי סיום שיפוץ המבנה ; . 2
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון. . 3
 

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
חזיתות הקדמיות הבניין  2-מהן מרפסות ללא גישה( ב 6מרפסות מקורות ופתוחות ) 58את הבקשה להקמת לאשר 

 לכיוון רח' רקנאטי ורח' רוזין, כולל הקלות הבאות: 
 מ' המותרים; 10-מ' מ 2-הקמת גזוזטרות בחזית קדמית לכיוון רח' רקנאטי מעבר לקו הבניין הקדמי ב .1
מ' )מרחק מקו הבנוי וגבול  4.43-מ' מ 2.66-קדמית לכיוון רח' רוזין מעבר לקו הבינוי בכ הקמת גזוזטראות בחזית .2
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 המגרש(;
 .       לקבל את ההתנגדות בחלקה ולדרוש הגשת התייחסות מפורטת של מהנדס השלד לטענות המתנגד והצגת 3

 חישובים  סטטיים עבור חיזוק הבניין נגד רעידות אדמה.          
 

 מתן היתרתנאים ל
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף( אם נדרש לפי דין . 2
נערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים ש . 3

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 4
 הגשת התייחסות מפורטת  של מהנדס השלד לטעות אחד מהמבקשים והצגת חישובים סטטיים ודינמיים .  . 5

 יתרתנאים בה
 סגירת המרפסות בצורה כל שהיא מהווה הפרט מהותית של ההיתר ותביא לביטולו. . 1
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הבניין לפי הנחיות מהנדס העיר עד גמר עבודות הבניה. ביצוע שיפוץ

 
 נאים לתעודת גמרת
 סגירת מרפסות בולטות  והצגת הנ''ל לפני תעודת גמר ;-לאי 27רישום תקנה  . 1
 הצגת אישור סופי של חב' שמ"מ לגבי סיום שיפוץ המבנה ; . 2
 שוי לביצוע המיגון.קבלת אישור מכון הרי . 3
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 54מבצע קדש  47לת ורשה קהי

 
 

 1356חלקה:    6625 גוש:  22-1407 בקשה מספר: 
 יוסף-הדר שכונה: 29/08/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0806-054 תיק בניין:
 מ"ר 2406 שטח: 202201277 בקשת מידע:

   31/05/2022 תא' מסירת מידע:

 
 גור יהודה קש הבקשה:מב

 5251108, רמת גן  35ז'בוטינסקי 
 בלס עובדיה 

 5239326, רמת גן  5הסולם 
 

 נאור אמיר עורך הבקשה:
 4390500, גבעת ח"ן  54ברכת עם 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 ומספר קומות, ( ללא שינוי בשטח  21-0367  -אחר: הגבהת גובה בניין מאושר בהיתר ) מס' היתר 
 

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

 (טל חנניאלון חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
גג קומות + 15הקמת בניין בן שניתן ל 16.03.2022ך מתארי 2021-0367 ינויים כלפי היתר מספרשלאשר את הבקשה ל

 57הגובלת ממערב , סה"כ עבור  1355קומות מרתף  עבור חניה המשותפת בזיקת הנאה עם חלקה  3טכני חלקית ,מעל 
יח"ד ,  הכוללים הגבהת גובה הבניין כתוצאה מהגבהת גובה של כל הקומות וכתוצאה מהקמת מערכות טכניות בגג ,עד  

 + (;80.06מ' ) 57.86
 

 :ההבא הכולל ההקל
  מעל פני 80.06מ' מעל מפלס הכניסה ומפלס הקצה העליון הינו    57.86הגבהת גובה הבניין עד לגובה של +

+ מעל פני הים לפי התב"ע החלה 70.00מ'  מעל מפלס הכניסה ומפלס הקצה העליון יהיה  48.00הים לעומת 
 על המקום.

 
 
 
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, ובתנאים הבאים
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק145תשלומים כאמור בסעיף תשלום כל ה . 1
אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם  . 2

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 21-0367ר ההיתר בכפוף לכל התנאים המופעים בהיתר המקורי מספ . 2
 

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

 תראו את תאריך הבקשה. מלי פולישוק:
 לפעמים מתחילים בבנייה. אנחנו מעוניינים לתת היתר כדי לסיים ולמסור תעודת איכלוס. אלנה דוידזון:
 זה היתר שינויים להיתר קיים.אודי כרמלי: 

 חוות דעת.ליאור שפירא: 
 
 
 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות +גג  15שניתן להקמת בניין בן  16.03.2022מתאריך  2021-0367ינויים כלפי היתר מספר שה לשלאשר את הבק

 57הגובלת ממערב , סה"כ עבור  1355קומות מרתף  עבור חניה המשותפת בזיקת הנאה עם חלקה  3טכני חלקית ,מעל 
כתוצאה מהקמת מערכות טכניות בגג ,עד  יח"ד ,  הכוללים הגבהת גובה הבניין כתוצאה מהגבהת גובה של כל הקומות ו

 + (;80.06מ' ) 57.86
 

 כולל ההקלה הבאה:
  מעל פני 80.06מ' מעל מפלס הכניסה ומפלס הקצה העליון הינו    57.86הגבהת גובה הבניין עד לגובה של +

"ע החלה + מעל פני הים לפי התב70.00מ'  מעל מפלס הכניסה ומפלס הקצה העליון יהיה  48.00הים לעומת 
 על המקום.

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

 )ד( לחוק145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 1
אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם  . 2

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

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

 תנאים בהיתר
 חילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מת . 1
 21-0367ההיתר בכפוף לכל התנאים המופעים בהיתר המקורי מספר  . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 16י יוסף פטא

 
 

 55חלקה:    6769 גוש:  22-0696 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 08/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0989-016 תיק בניין:
 מ"ר 7172 שטח: 202100874 בקשת מידע:

   21/06/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ליבר מאיר מבקש הבקשה:

 6902727יפו  -, תל אביב  19פיכמן 
 

 גולדנברג יובל עורך הבקשה:
 67778יפו  -, תל אביב  7ריב"ל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, 32.5, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, שטח התוספת )מ"ר(: 2310, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים 123.66אחר תוספת )מ"ר(: שטח דירה/משרד ל

 פנימיים: שינוי חללי חדרים, תוספת ממ''ד, 
 
 

  והתקבלה התנגדות., 05/04/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

  להתנגדות: התייחסות
מכתב הסרת התנגדות מאת  14/5/22 -וכמו כן התקבל בתאריך ה דונהבבקשה הנאת המוצע  תוכן ההתנגדות אינו תואם

המתנגדים. 
 
 
 
 
 

 (עמרםאהוד חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ם בחזיתות ושינויים פנימיים לאשר את הבקשה לתוספת בניה לחזית הראשית ולחזית הגמלון הכוללת ממ"ד, שינויי
 12כניסות, עבור  3קומות וגג רעפים )בחלקו מנוצל(, עם  2ביח"ד המזרחית הקיצונה בקומת הקרקע של בניין טורי בן 

 יח"ד סה"כ.
הריסת בניה הקיימת ללא היתר הכוללת מחסן בחזית הגמלון וגדר חיה פנימית, הריסת מסתור אשפה,  -על המגרש

 צוף קיים, נטיעת גדר חיה בגבול המגרש המערבי )עם שצ"פ(, והסדרת שביל גישה ציבורי חדש.הריסה של חלק מרי
 

 כולל ההקלות הבאות:
 .2310מ"ר המותרים לפי תכנית  103-מעבר למ"ר(  8.18) 6%הקלה יחסית של 

 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם  אישור הגורמים )הרשות . 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
 כן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת ת . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
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 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 התחייבות להשתתפות עתידית בשיפוץ האגף והכניסה לבניין. . 2
 )ב( במסמך מדיניות רמת אביב.6.1 -)א( ו6.1ינה מבוקש ההיתר כפורט בסעיפים שיפוץ מעטפת יח"ד שבג . 3
 )ד(.6.1ביצוע עבודות פיתוח שטח כמפורט בסעיף  . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת כל הבניה הקיימת ללא היתר בחצר המשותפת הסמוכה ליח"ד המבקש כפי המסומן בתכנית הבקשה.

 
 דת גמרתנאים לתעו

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה לתוספת בניה לחזית הראשית ולחזית הגמלון הכוללת ממ"ד, שינויים בחזיתות ושינויים פנימיים לאשר 

 12כניסות, עבור  3קומות וגג רעפים )בחלקו מנוצל(, עם  2ביח"ד המזרחית הקיצונה בקומת הקרקע של בניין טורי בן 
 יח"ד סה"כ.

סן בחזית הגמלון וגדר חיה פנימית, הריסת מסתור אשפה, הריסת בניה הקיימת ללא היתר הכוללת מח -על המגרש
 הריסה של חלק מריצוף קיים, נטיעת גדר חיה בגבול המגרש המערבי )עם שצ"פ(, והסדרת שביל גישה ציבורי חדש.

 
 כולל ההקלות הבאות:

 .2310מ"ר המותרים לפי תכנית  103-מ"ר( מעבר ל 8.18) 6%הקלה יחסית של 
 

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

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

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

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

 תנאים בהיתר
 פח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נס . 1
 התחייבות להשתתפות עתידית בשיפוץ האגף והכניסה לבניין. . 2
 )ב( במסמך מדיניות רמת אביב.6.1 -)א( ו6.1שיפוץ מעטפת יח"ד שבגינה מבוקש ההיתר כפורט בסעיפים  . 3
 )ד(.6.1ביצוע עבודות פיתוח שטח כמפורט בסעיף  . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
 קיימת ללא היתר בחצר המשותפת הסמוכה ליח"ד המבקש כפי המסומן בתכנית הבקשה.הריסת כל הבניה ה

 
 נאים לתעודת גמרת

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 9עמ'   22-0736  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 10יונה  כפר

 
 

 35חלקה:    6769 גוש:  22-0736 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 11/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0988-010 תיק בניין:
 מ"ר 2536 שטח: 201900969 בקשת מידע:

   02/07/2019 תא' מסירת מידע:

 
 גרנק עשבי שני מבקש הבקשה:

 6905316יפו  -, תל אביב  10כפר יונה 
 עשבי יניב 

 6905316יפו  -, תל אביב  10כפר יונה 
 

 רוזנפלד זרקה לירון עורך הבקשה:
 6905126יפו  -, תל אביב  15ברודצקי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

, מבוקשים שינויים פנימיים: 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 6, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 
 מבוקשת הריסת יח"ד קיימת ובנייתה מחדש בצורה מורחבת, 

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

 
 

 התנגדויות:
  פרטי המתנגדת:

 6905314יפו  -, תל אביב 10רחוב כפר יונה , טרילינק דבורה
 רה מתחת ליח"ד הנידונה., השכנה בדי14הבעלים של תת חלקה 

 
 באי כח המתנגדת:

 5248503, רמת גן 42רחוב ז'בוטינסקי , קולודני נעם
 5250607, רמת גן 14אריאל קמנקוביץ רחוב דרך אבא הלל 

 

 התייחסות להתנגדויות עיקרי ההתנגדויות

 היתכנות קניינית:אין לבקשה  .1
 

ים הוועדה צריכה להפנות את המבקש .א
לקבלת החלטה קניינית קודם לקבלת 

ההיתר, מאחר והתכנית כוללת הרחבת 
דירה ושימוש ברכוש המשותף נצרכת 

 מהדירות.  60%הסכמה של לפחות 
בעניינו אין ספק שהבקשה טעונה 

הוכחות ותמיכה קניינית מאחר והתכנית 
כוללת שימוש בגג המשותף שאינו 

מוצמד לדירת המבקשים וכן הצבת 
חצר המשותפת. המבקשים לא עמודים ב

 הציגו ראיה קניינית מטעמם.
תכנית הבקשה כוללת שינוי בגג בניגוד 

לתב"ע ובהיעדר הסכמה קניינית ברכוש 
המשותף, החתימות המוצגות בבקשה 

לקויות ובניגוד לרוב הדרוש של הדירים 
המבקשים החתימו את בבניין המשותף. 

ההתנגדות  -התייחסות להיתכנות קניינית .1
 מתקבלת חלקית:

. לעניין יינייםאין הוועדה דנה הנושאים קנ .א
 1דונה הכוללת בניה מכוח תכנית ג'הבקשה הנ

או  75%( הסכמות של 1נדרשות )לפי תכנית ג'
 30/8/22-יותר מבעלי הדירות בבניין. בתאריך ה

( מסמך 2500הוטענה במערכת הרישוי )מגירה 
מבעלי  75%הסכמה פוזיטיבית החתומה ע"י 

ת להרחבדירות(  8בעלים מתוך  6הדירות בבניין )
ולכן  1יח"ד הנידונה הכוללת ניצול זכויות ג'

  התנגדות זאת נדחית.
אולם קומת הגג כפי שהוצעה בתכנית המקורית 

כפי שהופיעה בפרסומים( כללה שימוש ושהוגשה )
 בשטח המשותף הקיים מעל לגרם המדרגות

ניתן ולא היה  ההתנגדות מתקבלתובעניין זה 
 הוגשה 30/8/22בתאריך . את המוצע לאשר

תכנית מתוקנת שאינה כוללת שימוש בחלל הנ"ל 
כמו כן  .ולכן ניתן לאשר את קומת הגג המוצעת
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 התייחסות להתנגדויות עיקרי ההתנגדויות

שאינו  המתנגדת על מסמך לאקוני קצר,
את תכנית הבקשה ובהפעלת לחץ  כולל

 על אישה מבוגרת ניצולת שואה.
 
 

 מתכונת הגשת הבקשה אינה כדין: .2

הבקשה אינה ערוכה כדין ואינה חתומה  .א
ומשכך הליך הפרסום אינו תקף  כנדרש

ודי בטעם זה כדי לדחותה. הבקשה 
הוגשה ללא פירוט מלא של ההקלות 

 המבוקשות.
 

 

ת הקמת ההקלות המבוקשות דורשו .ב
עמודי תמיכה מעבר לקווי הבניין 

המותרים והבקשה אינה כוללת נימוקים 
 מפורטים שיצדיקו את אישור ההקלה.

 
 
 
 
 

 
 
 

שטח  -התכנית אינה תואמת את התב"ע .ג
מ"ר לעומת  179.86הדירה המבוקש הוא 
מ"ר. בצירוף  47.2שטח הדירה הקיים: 

כל סך השטחים, שטח הדירה יהיה 
משטח הדירה הקיים  3י מ"ר, פ 227.06

המתירה  2310בניגוד למותר בתכנית 
הרחבת יח"ד עד לשטח מקסימלי של 

 מ"ר. 103
 
 
 
 פגיעה בזכויות הבניין של המתנגדת: .3

 
ההקלות הכלולות בבקשה נועדו לנכס  .א

עוד חלקים בבניין: הגג המשותף, והבניה 
בהרחבת הקירות החיצוניים והחצר 

זי הבניה המשותפת, כמו גם את אחו
וזכויות הבניה במקרקעין, ע"י בינוי 

וחסימת החצר המשותפת בחזית דירת 
 המתנגדת.

אחוזי הבניה הם נכס של כל בעלי 
הדירות שבבית המשותף בהיעדר הצמדה 

משותפת, כך שבאמצעות בקשתם 
המבקשים מנכסים זכויות בניה 

 שבבעלות משותפת.
הבקשה מנכסת חלק מזכויות המתנגדת 

מנסים להגדיל את חלקם והמבקשים 
היחסי במקרקעין ע"י תוספת קומה 

חדשה ותוספת שטח בדירתם, באופן 
 שישנה את מאזן הזכויות במקרקעין.

אישור הבקשה הוא בניגוד לתכנית 
החלה במקרקעין ויביא לפגיעה קשה 

מוצע שימוש משותף לכלל דיירי הבניין למערכות 
טכניות בחלל מעל גרם המדרגות ולעניין זה 

לל מאחר והשימוש מוצע לכ ההתנגדות נדחית
 הדיירים לפי מדיניות רמת אביב

 
ההתנגדות  -שת הבקשהלמתכונת הגהתייחסות  .2

 נדחית.

הליך פרסום הבקשה בוצע ע"פ כל דין ובפירוט של  .א
ההקלות המבוקשות, ומצורף לבקשה טופס אישור 
החתום ע"י חברת הפרסום המבצעת. טופס תכנית 
הבקשה חתום כנדרש ע"י בעלי הזכות בנכס עורך 

. אולם מאחר והוגשה הבקשה ומהנדס השלד
)או  75%של חתימות  התנגדות, אכן נדרשת הצגה

בשל כך הוטענה הסכמת יותר( מהבעלים בבניין, 
 מבעלי הדירות בבניין כמפורט לעיל. 75%

התכנית אינה כוללת הקמת עמודים מעבר לקווי  .ב
הבניין במגרש, אך היא כוללת עמודים ובניה מעבר 
לקווי ההרחבה המותרים לפי נספח הבינוי בתכנית 

את טענת המתנגדים מאחר . לעניין זה אין לקבל 2310
ומדיניות רמת אביב מתירים בניה מעבר  2691ותכנית 

לקווי ההרחבה בתנאי שנשמרת תאימות בין יח"ד 
מטרים )לכל הפחות( בין  10בבניין ומרחק של 

הבניינים השכנים, כל זאת בתנאי שהחריגה מקווי 
ההרחבה נצרכת על מנת לנצל את זכויות הבניה של 

את הבניה המוצעת לבניה המבקש או להתאים 
הקיימת בהיתר ביח"ד בבניין. התנאים האלו 

 מתקיימים בתכנית הבקשה המוצעת.

מ"ר. תכנית הבקשה  66השטח הקיים ביח"ד הוא  .ג
המוצעת אינה כוללת חריגה מהשטח המותר לפי 

החלה על המגרש בצירוף  2310תכנית ההרחבה 
מ"ר נטו  9השטחים המותרים לצורך הקמת ממ"ד )

+עובי קירות(. שאר השטחים המבוקשים בתכנית 
שאף היא חלה  1מ"ר( ניתנים מכוח תכנית ג' 65.84)

על המגרש. לסיכומו של עניין: תכנית הבקשה אינה 
חורגת מסך השטחים המותרים ואף אינה כוללת 

 הקלה בשטחים המותרים.  
ההתנגדות  -פגיעה בזכויות הבניין של המתנגדת .3

 מתקבלת חלקית.

כפי שמוזכר לעיל תכנית הבקשה המקורית כפי  .א
שפורסמה כוללת שימוש בגג מעל לחלל המדרגות 

ההתנגדות לעניין זה מתקבלת, ובתאריך המשותף, 
הוגשה תכנית מתוקנת אשר אינה כוללת  30/8/22

, למעט שימוש בחלל מעל שימוש בחלל המשותף
המדרגות המשותפות עבור מסתור למערכות טכניות 

ישמש את כלל דיירי הכניסה הנידונה, כפי באופן ש
 הנדרש במדיניות רמת אביב.

אין באישור הבקשה כדי לפגוע בזכויות  ,מעבר לכך
הבניה של המבקשת מאחר וזכויות הבניה המבוקשות 

בתכנית הן לפי זכויות הבניה הניתנות ליח"ד לפי 
. שימוש בזכויות אלו לא יפגע בזכאותה 2310תכנית 

שתמש בזכויותיה ככל אשר יהיו של המתנגדת לה
 ואינו מהווה שינוי במאזן הזכויות במקרקעין.
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 התייחסות להתנגדויות עיקרי ההתנגדויות

 וחסרת איזון בקניינה של המתנגדת.

 

 פגיעה באיכות החיים של המתנגדת: .4

 

תפגע בפרטיות המתנגדת  הרחבת הדירה .א
)המתנגדת גרה ביח"ד התחתונה באגף 

הבקשה הנידונה( תחשיך את דירתה 
ותמנע ממנה הנאה סבירה מדירתה 

צר המשותפת, ובנוסף חסימת אור חומה
 ואוויר מפאת הכלונסאות שייבנו.

 

 פגיעה בחזות הבניין: .5

יצירת בינוי לא אחיד ע"י הרחבת יח"ד  .א
הרחבה של יח"ד ה ללא בקומה העליונ

בקומת הקרקע, אשר תיפגע בחזות 
האסטטית של חזיתות הבניין. 

ההקלות המבוקשות דורשות הקמת 
עמודי תמיכה מול דירת המתנגדת 

 באופן שישנה את חזות הבניין.

הבקשה כוללת תכנית עתידית  .ב
המתיימרת להציג חזית אחידה לבניין, 
אולם אין למוצג אחיזה במציאות. יתר 

בניה על פי התכנית העתידית  על כן,
המוצגת תביא לתוצאה לה לא ניתן 

 להסכים.

הבקשה אינה כוללת הצגת חומרים  .ג
רלוונטיים בצורה שתצדיק את אישור 

ההקלה ואת ההשפעה על אחידות 
 ומראה חזית הבניין.

 
 
 ההתנגדות      -.   פגיעה באיכות החיים של המתנגדת4

 נדחית.       

אף הקושי הצפוי למתנגדת עקב עבודות הבניה על  .א
ותוצר הדירה המורחבת, לא ניתן לפגוע  בזכויות 

וע ניצול באם ההרחבה הקיימות למבקש ולמנ
 הבקשה עומדת בתנאים ודרישות החוק. 

 
 
 
 ההתנגדות מתקבלת חלקית. -פגיעה בחזות הבניין.    5

לפי מדיניות רמת אביב ניתן להרחיב את הקומה  .א
העליונה אף בלא הרחבה קיימת של קומת הקרקע 

בהתקיים בתנאים הנדרשים והמפורטים במדיניות, 
 ה הנידונה.דבר אשר נבחן ונמצא תקין בבקש

 
 
 

התכנית העתידית מציגה את הבניין לאחר שכל בעלי  .ב
יח"ד בבניין ניצלו את זכויות ההרחבה )לפי תכנית 

(. התכנית העתידית של שהוצגה 1ולפי תכנית ג' 2310
בבקשה תואמת את הקיים בשילוב בניה חדשה 

 מוצעת לשאר הבניין תוך ניצול הזכויות בכל יח"ד.
 

התאמת חומרי הגמר נדרשת  -לתההתנגדות מתקב .ג
הופיעה לפי מדיניות רמת אביב )תכנית הבקשה אשר 

תכנית מתוקנת  בפרסומים חסרה הצגה כנ"ל(
כוללת התאמה של חומרי  30/8/22שהוגשה בתאריך 

 הגמר כפי הנדרש במדיניות רמת אביב.
 

 
 
 
 

 (עמרםאהוד חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
בצורה מורחבת הכולל  ה כולל גג הרעפים והקמתה מחדשילאשר את הבקשה להריסת דירה קיימת בקומה שני .1

בניית ממ"ד, בניית גג רעפים חדש וניצול חללו, מעל מעטפת חלקית והמשך קירות ממ"ד בקומת הקרקע, באגף 
 יח"ד סה"כ.  8קומות וגג רעפים מעל קומת מרתף )בחלקו(, עבור  2אמצעי של הכניסה המערבית בבניין טורי בן 

 כולל ההקלות הבאות:
 

יה( ללא רצף אלא מעל מעטפת חלקית בקומת הקרקע והמשך קירות ינה )בקומה שנהקלה להרחבת דירה העליו
 ממ"ד בבניין ד בקומת הקרקע. 

 
 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים שיפורטו בהמשך.

 

כויות מכוח ניצול ז לקבל את ההתנגדות בחלקה לנושאים הבאים: תכנון קומת הגג מעל חלל המדרגות המשותף, .2
 מהבעלים בבניין.  75%בגג שאינו מוצמד ללא הסכמת  1ג'

 הוגשה תכנית מתוקנת  שאינה כוללת שימוש בחלל הגג עבור שטח עיקרי אלא 30/8/22לאור זאת בתאריך        
 חתום ה 1לניצול ג' צורף לבקשה מסמך הסכמה פוזיטיבילשימוש למתקנים טכניים בלבד כרכוש משותף, ובנוסף        
 מבעלי הדירות בבניין. 75%ע"י        

 

 לדחות את שאר ההתנגדויות. .3
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, אם נדרש לפי דין . 1
הרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצ . 2
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 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 התחייבות להשתתפות עתידית בשיפוץ האגף והכניסה לבניין. . 2
 השלמת שיפוץ הבניין בהתאם להיתר שניתן לדירת הגג ובהתאם להנחיות לשיפוץ של חב' ש.מ.מ. . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 ם זאת עם אגף שפ"ע.בשטח הציבורי יש לתא
 

 תנאים לתעודת גמר
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון.

 
טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 
 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 ות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דריש . 1
 התחייבות להשתתפות עתידית בשיפוץ האגף והכניסה לבניין. . 2
 השלמת שיפוץ הבניין בהתאם להיתר שניתן לדירת הגג ובהתאם להנחיות לשיפוץ של חב' ש.מ.מ. . 3

 
 ים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצ . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים לתעודת גמר
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון. . 1
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שר את הבקשה להריסת דירה קיימת בקומה שנייה כולל גג הרעפים והקמתה מחדש בצורה מורחבת הכולל לא .1

בניית ממ"ד, בניית גג רעפים חדש וניצול חללו, מעל מעטפת חלקית והמשך קירות ממ"ד בקומת הקרקע, באגף 
 יח"ד סה"כ.  8חלקו(, עבור קומות וגג רעפים מעל קומת מרתף )ב 2אמצעי של הכניסה המערבית בבניין טורי בן 

 כולל ההקלות הבאות:
 

הקלה להרחבת דירה העליונה )בקומה שנייה( ללא רצף אלא מעל מעטפת חלקית בקומת הקרקע והמשך קירות 
 ממ"ד בבניין ד בקומת הקרקע. 
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 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים שיפורטו בהמשך.
 

בחלקה לנושאים הבאים: תכנון קומת הגג מעל חלל המדרגות המשותף, ניצול זכויות מכוח  לקבל את ההתנגדות .2
 מהבעלים בבניין.  75%בגג שאינו מוצמד ללא הסכמת  1ג'

 הוגשה תכנית מתוקנת  שאינה כוללת שימוש בחלל הגג עבור שטח עיקרי אלא 30/8/22לאור זאת בתאריך        
 החתום  1בלבד כרכוש משותף, ובנוסף צורף לבקשה מסמך הסכמה פוזיטיבי לניצול ג'לשימוש למתקנים טכניים        
 מבעלי הדירות בבניין. 75%ע"י        

 

 לדחות את שאר ההתנגדויות. .3
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, אם נדרש לפי דין . 1
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
 

 תנאים בהיתר
 שלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות ל . 1
 התחייבות להשתתפות עתידית בשיפוץ האגף והכניסה לבניין. . 2
 השלמת שיפוץ הבניין בהתאם להיתר שניתן לדירת הגג ובהתאם להנחיות לשיפוץ של חב' ש.מ.מ. . 3
 שימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  ל . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים לתעודת גמר
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון.

 
 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 5מאיר  נקר

 
 

 684חלקה:    6628 גוש:  22-0873 בקשה מספר: 
 'רמת אביב ג שכונה: 02/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 2200-005 תיק בניין:
 מ"ר 586 שטח: 202101083 בקשת מידע:

   15/07/2021 תא' מסירת מידע:

 
 קישון יובל קש הבקשה:מב

 6291798יפו  -, תל אביב  7המשנה 
 

 טל שני עורך הבקשה:
 6521102יפו  -, תל אביב  2עין ורד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, חדרי עזר, 
 

 בקומת הקרקע: אחר: מגורים, 
 

 , 1ד מבוקשות: , כמות יח"3בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, 
 

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

 פירוט נוסף: בריכה בחצר, 
 

 21.40, גודל: 20.58, מיקום: חצר, נפח )מ"ק(: 0בריכה: קומה: 
 
 
 

 המבוקש טרם נהרס )הקירות והגג המסומנים בתכנית הבקשה בצבע צהוב(, טרם בנוי. תכנית תואמת את המצב בשטח.
 

 (עמרם אהודדס הועדה: )ע"י חוות דעת מהנ
 

לאשר את הבקשה לתוספת בניה לחזית אחורית בקומת הקרקע וקומה א', תוספת שטח בקומת הגג ע"י הגבהת מפלס 
קומות עם  2משפחתי בן -הגג, שינויים בחזיתות ושינויים פנימיים הכוללים הקמת ממ"ד ביח"ד הדרומית בבניין דו 

 יח"ד סה"כ )קוטג'ים בקיר משותף(.  2תף, עבור גג רעפים )עם ניצול( מעל קומת מר
 

על המגרש: הקמת בריכת שחיה וחדרי מכונות  תת קרקעיים במרווח האחורי, הריסת מוסך למ"ח אחד במרווח 
קדמי והקמתו מחדש, הריסת חצר אנגלית הקיימת במרווח הקדמי ובמקומה חפירת חצר אנגלית חדשה, -הצדדי

 תוח שטח, עקירות ונטיעות.הקמת גדרות בגבול המגרש, פי
 
 
 
 

 בכפוף לכל דין, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:
 

 תנאים למתן היתר
ת והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאו . 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
 הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס  . 3
 תשלום ואגרות והיטלים. . 4
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 תנאים בהיתר

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

 הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.בשטח 
 ₪. 5697.20תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 כפי המסומן בצהוב בתכנית הבקשה. 689הריסת כל החורג לחקלה  . 1
 המסומנת בצהוב בתכנית הבקשה.הריסת החצר האנגלית הקיימת במרווח הקדמי  . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה לפני כריתת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר  . 3

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 אישור נכסים של אגף הנכסים. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ  . 3
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה לתוספת בניה לחזית אחורית בקומת הקרקע וקומה א', תוספת שטח בקומת הגג ע"י הגבהת מפלס לאשר 

קומות עם  2משפחתי בן -הגג, שינויים בחזיתות ושינויים פנימיים הכוללים הקמת ממ"ד ביח"ד הדרומית בבניין דו 
 יר משותף(. יח"ד סה"כ )קוטג'ים בק 2גג רעפים )עם ניצול( מעל קומת מרתף, עבור 

 
על המגרש: הקמת בריכת שחיה וחדרי מכונות  תת קרקעיים במרווח האחורי, הריסת מוסך למ"ח אחד במרווח 

קדמי והקמתו מחדש, הריסת חצר אנגלית הקיימת במרווח הקדמי ובמקומה חפירת חצר אנגלית חדשה, -הצדדי
 הקמת גדרות בגבול המגרש, פיתוח שטח, עקירות ונטיעות.

 
 לכל דין, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:בכפוף 

 
 תנאים למתן היתר

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

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

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

 תנאים בהיתר
 פח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נס . 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.
 ₪. 5697.20תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 כפי המסומן בצהוב בתכנית הבקשה. 689הריסת כל החורג לחקלה  . 1
 הריסת החצר האנגלית הקיימת במרווח הקדמי המסומנת בצהוב בתכנית הבקשה. . 2



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

 16עמ'   22-0873  

 

הצגת רישיון לביצוע כריתה לפני כריתת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר  . 3
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesור: העירוני בקיש

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 אישור נכסים של אגף הנכסים. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ  . 3
 

 נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה טיוטת חוות דעת מהנדס הועדההערה: 
 

 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 
 13וט ג'ורג' אלי

 
 

 37חלקה:    7430 גוש:  22-0247 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 13/02/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0062-013 תיק בניין:
 מ"ר 644 שטח: 201901215 בקשת מידע:

   13/08/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 2018מקבוצת להב  תל דן מבקש הבקשה:

 5250606, רמת גן  12דרך אבא הלל 
 

 דאובר עדו עורך הבקשה:
 6380103יפו  -, תל אביב  3בן יהודה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1008.27, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 ספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה, במרתפים: מ
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: חופת גנרטור, 
 

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

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים6, מיקום: 6בריכה: קומה: 
 

 התנגדויות:

 כתובת שם

 6687311יפו  -, תל אביב 9רחוב ישראל מסלנט  . אפל אהובה1

 6523540יפו  -, תל אביב 16רחוב אליוט ג'ורג'  י יוסי. אקצ'וט2

 6523404יפו  -, תל אביב 17רחוב מלצ'ט  . ארנשטין אילה3

 6523538יפו  -, תל אביב 14רחוב אליוט ג'ורג'  . בר מוניקה4

 6523538יפו  -, תל אביב 14רחוב אליוט ג'ורג'  . גולדברנר גיא5

 6523404יפו  -, תל אביב 17 רחוב מלצ'ט . ג'ונס יגלום דפנה6

 6523539יפו  -, תל אביב 15רחוב אליוט ג'ורג'  . גן מור טליה7

 6523539יפו  -, תל אביב 15רחוב אליוט ג'ורג'  מור יואב-. גן8

 6523404יפו  -, תל אביב 17רחוב מלצ'ט  . דובק יהונתן9

 6523406 יפו -, תל אביב 19רחוב מלצ'ט  . חרש טור סיני חיה10

 6523404יפו  -, תל אביב 17רחוב מלצ'ט  . יגלום משה11

 6523404יפו  -, תל אביב 17רחוב מלצ'ט  . יגלום משה12

 6523540יפו  -, תל אביב 16רחוב אליוט ג'ורג'  . כהן ליאור13

 6523540יפו  -, תל אביב 16רחוב אליוט ג'ורג'  . כרשיש טלי14

 6523525יפו  -, תל אביב 9'ורג' רחוב אליוט ג . לב רבקה15
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 כתובת שם

 6523526יפו  -א, תל אביב 10רחוב אליוט ג'ורג'  . מור אירית16

 6523526יפו  -, תל אביב 10רחוב אליוט ג'ורג'  . מורג איל17

 6523529יפו  -ב, תל אביב 11רחוב אליוט ג'ורג'  . סוטו יעקב קובי18

 4730167 , רמת השרון39רחוב נחשון  . עירון פנחס19

 6523404יפו  -, תל אביב 17רחוב מלצ'ט  . רז אלי20

 6523406יפו  -, תל אביב 19רחוב מלצ'ט  . רינגולד דליה21

 6523406יפו  -, תל אביב 19רחוב מלצ'ט  . רק אורית22

 6523406יפו  -, תל אביב 19רחוב מלצ'ט  . שבתאי אסתר23

 6523539יפו  -ל אביב א, ת15רחוב אליוט ג'ורג'  . שורצמן טל24

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

קומות, תחסום את האור והרוח  7הקומות המותרות, כלומר חריגה לבניין גבוה בן  6-הוספת קומה נוספת ל .1
 במידה ניכרת, רבה יותר ממה שנגרם על ידי בניין הנבנה לפי התקן.

או בניית מבנה חניון ע"י העירייה \ון תת קרקעי ואין פתרון חניה לדירות הקיימות ולדירות הנוספות כגון חני .2
 מדמי "כופר חניה".

מ' תגרום להקטנת אוורור הרחוב, ויצירת  3.24של קו הצד לקו  10%הצרת המרווח בין הבתים ע"י הקטנתו ב  .3
 תעלות רעש מהדהד מהרחוב פנימה לדירות המגורים ולבניינים הסמוכים.

ל ביצוע הארכת גיל שגויה של העצים, בלי לבדוק עם בעלי הנכסים את גילם סקר העצים שבוצע הינו פגום בש .4
, אך אין כל התייחסות לשימור עצים  15שנה בחצר בית מס'  90האמיתי. יש שורה של שלושה ברושים כבני 

 אלה והגנתם על ידי ייצובם, וטיפול בשורשים לפני התחלת ביצוע עבודות ההריסה והחפירה.

ס"מ מקו החזית עלולה לגרום ליציאתן לגבול החצר למדרכה , דבר זה יהיה חריג  160 –רות ב הבלטת הגזוזט .5
 ומוחצן ברח' שרובו בתי "באוהאוס" בעלי קוים פשוטים ופונקציונליים בחזית הרחוב.

המותרים ע״פ התוכנית תגרום לפגיעה באחידות של קו הרקיע של  17.5במקום  24.81הגבהת הבניין לגובה  .6
ב׳ הקובעת גגות ריקים ולא מאוכלסים, ואלו המיועדים לשימור לפי  2650ניינים שעברו שימור לפי תב״ע הב

 המחמירה של הרחוב והאזור הקרוי ״העיר הלבנה״. 2385תב״ע 

כאשר בבנייה כיום בבניין שאינו לשימור אלא בנייה חדשה  3.20גובה התקרות בדירות לפי הבקשה היא  .7
 , ואין הצדקה להיתר לבנייה גבוהה זו. 2.80 לחלוטין התקן הוא

הקומות  7 -בעניין תוספת דירה בקומת הגג החלקית היא בפועל הוספת קומת מגורים מעל ל  1הקלה מג׳  .8
 ב׳ . 2650המתוכננות בניגוד לתוכנית תב״ע 

מה בכל רובע יפו המקי-אביב-בניית בריכה פרטית על קומת הגג החלקית סותרת את מדיניות עיריית תל .9
ק״מ, ובנוסף  1קאנטרי עם בריכה חצי אולימפית, כמו שהוקם בפרויקט גינדי תל אביב במרחק הליכה של 

התרת בניית בריכה פרטית סותרת את המדיניות של חיסכון במים. בנוסף, הקמת בריכת שחייה על הגג יוצרת 
 מפגעי רעש.

, לצורך מתן הגנה לדייריו מפני קריסה בעת  15קיים במספר יש מקום לחייב את היזם בביטוח הבניין לשימור ה .10
 .13חפירת המרתף של בית מספר 

לא בוצעו שני קידוחי עומק בשלבי התכנון כנהוג, ולא ניתן מענה לטיפול במי התהום הגבוהים הקיימים תחת  .11
 הקרקע של הבניין המיועד להריסה.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

הקומה הנוספת היא לא הקלה אלא פרסום לצורך יידוע ציבור על הפרויקט  התנגדות שכןלדחות  את המומלץ  .1
לחוק לפיהם ניתן לאשר קומה חלקית בתכסית  77-78בהתאם לפרסום תנאים מגבילים לפי ס'  38מכוח תמ"א 

 בבניה חדשה. 65%

כים ע"י יועץ תנועה עם פתרון לבקשה הוגש נספח תנועה כולל מאזן חניה ערו לדחות  את ההתנגדות שכןמומלץ  .2
 לכלל הדירות.

. הקלות כנ"ל אושרו ההקלה המבוקשת נועדה לצורך שיפור תכנון הדירות לדחות  את ההתנגדות שכןמומלץ  .3
 בבניינים נוספים באזור, והמבוקש בהתאם לתכנית המקודמת באיזור.

אושר ע"י מחלקת גנים ונוף מוסמך וונום סקר העצים הוכן והוגש ע"י אגר לדחות  את ההתנגדות שכןמומלץ  .4
 עצים חדשים. 5בעירייה. בנוסף נקבע פיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה וכן נטיעות של 

מקו הבניין  50%בהתייחס למרפסות הקדמיות ניתן לאשר את הבלטתן עד  לדחות  את ההתנגדות שכןמומלץ  .5
ס"מ מקו הבניין  160סות העורפיות, לא ניתן לאשר הבלטה של מ'. בהתייחס למרפ 2.5-הקדמי המהווה כ

מ' מקו בניין מקורי ללא הקלה. הערה זו הובהרה לעורך  2האחורי בהקלה, שכן ע"פ תקנות ניתן לאשר עד 
 מ' כנדרש.  1.5-הבקשה אשר העלה תכנית מתוקנת והקטין את המרפסות המבוקשות ל
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ניינים לשימור חלות תכניות אחרות מהתכניות החלות על בניינים שלא על ב לדחות  את ההתנגדות שכןמומלץ  .6
לשימור. ההקלה המבוקשת ניתנה בעבר לבניינים נוספים באזור וניתנת לאישור, והמבוקש בהתאם לתכנית 

 המקודמת באיזור.

מגורים בכל  לחוק: "גובה קומת 77-78לפי תנאים מגבילים שפורסמו לפי ס'  לדחות  את ההתנגדות שכןמומלץ  .7
 מ' מרצפה עד רצפה". הבקשה עומדת בתנאים. 3.30תחום התכנית כולל בתחום תכניות לב העיר לא יעלה על 

לא חלה על הבניין נשוא הבקשה והוא אינו  –ב תכנית השימור  2650תכנית  לדחות  את ההתנגדות שכןמומלץ  .8
 . המבוקש בהתאם לתכנית המקודמת באיזור.קומות 7סך כל הקומות בבניין הוא בניין לשימור מכח תכנית זו. 

אינה מהווה מטרד לבעלי על גגות הבתים  פרטיות שמקומן של הבריכות לדחות  את ההתנגדות שכןמומלץ  .9
 והמבוקש בהתאם לתכנית המקודמת באיזור., הנכסים הגובלים

 .פוליסת ביטוח תוגש במסגרת התחלת עבודות כמקובל -לא התנגדות  .10

והנושא אושר ע"י תחנת קונסטרוקציה במסגרת הבקשה הוטען דוח קרקע  לדחות  את ההתנגדות שכןמומלץ  .11
 במכון הרישוי.

 
 
 
 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 (.4400 חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג . 1
 (.4401תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 התקפים. בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים . 5
 אישור רשות הכבאות . 6
 

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

 והנכסים הגובלים.
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 3

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

 ₪. 6013ברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש ו . 4
 

 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.
נושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים ל . 2

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1
 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               
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה
 מילוי דרישות חברת מי אביבים כמפורט באישורם מיום  ____ . 3
 2385אה ברצועה בין גבול המגרש לקיר הבניין ע"פ תכנית רישום זיקת הנ . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף  . 6
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 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ליאור שפירא לא משתתף בדיון.
 

הבקשה נדונה בצוות התנגדויות, המתנגדים לא הגיעו. אני רוצה להוסיף תנאי למתן היתר סימון  ין:שמעון ברנשטי
 .2385זיקת הנאה בהתאם לתוכנית 

 מאשרים בהתאם לחוות הדעת הצוות. אופירה יוחנן וולק: 
 
 
 
 

 6: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות:

קומות שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה והקמת בניין חדש  3הריסת בניין מגורים קיים, בן לאשר את הבקשה ל .1
 קומות מרתף כמפורט: 3קומות וקומת גג חלקית מעל  6למגורים בן 

 : מקומות חניה, חדרים טכניים, מאגר מים. -3בקומת מרתף 
 : מקומות חניה, חדרים טכניים, חניות אופניים, מחסן. -2תף בקומת מר

 : מקומות חניה,  חדרים טכניים, חניות אופנועים, חניות אופניים. -1בקומת מרתף 
יח"ד עם ממ"דים, רמפה, רצועת גינון,  2קומה קרקע מפולשת חלקית: חדר אשפה, חדר גז, מבואה וחדר מדרגות, 

 חדר עגלות.
 מרפסות. 2-יח"ד עם ממ"דים ו 3אחת מהקומות : בכל 1-3בקומות 

 מרפסות וממ"ק. 3יח"ד,  4בקומת רביעית: 
 פרגולות )בחזית הקדמית והאחורית( וממ"ק. 2מרפסות,  3יח"ד,  3בקומת חמישית: 

, מרפסת גג קדמית ואחורית, בריכת שחייה, שתי פרגולות בחזית הקדמית 1בקומת הגג החלקית:  יח"ד 
 והאחורית.

 מקומות חניה. 21-יח"ד, ו 19קומות וקומת גג חלקית, עבור  6יתקבל בניין בן סה"כ 
 

, התנאים 5הבניין מתוכנן בהתאם להוראות התב"ע, החוק, תואם לתכנית רובע  לדחות את ההתנגדויות שכן .2
 המגבילים וקיבל את האישורים הנדרשים.

 

  מקומות חניה. 21-יח"ד, ו 19קומות וקומת גג חלקית, עבור  6סה"כ יתקבל בניין בן 
 

 :38כולל תמריצי תמ"א 
 יח"ד סה"כ. 19יח"ד המותרות ע"פ התכנית, ובניית מבנה בן  18-, ל38יח"ד מכח תמ"א  1תוספת  .1
, לכל דירה מותרת ע"פ התכנית התקפה החלה על המגרש. סה"כ תוספת 38מ"ר מכח תמ"א  25תוספת בנייה של עד  .2

 מ"ר. 450של 
 .65%ירה בקומת הגג החלקית בתכסית של תוספת ד .3
 מ' מהמותר. 3.6מ' במקום  3.24מקו בניין צדדי ע"י בנייה במרחק של  10%חריגה של עד  .4
 מ' המותר. 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי ע"י בנייה במרחק של  10%חריגה של עד  .5
 

 כולל ההקלות הבאות:
מ' ממפלס הכניסה עד למפלס הגג של קומה עליונה טיפוסית לא  19.81מ' )  כולל 24.81הגבהת הבניין עד לגובה של  .1

 מ' המותרים ע"פ התכנית. 17.5לעומת ( 38כולל קומה עליונה חלקית מכח תמ"א 
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 מ' 5מ'( מקו בניין המותר 2) 40%הבלטת מרפסת עורפית עד  .2
 הקמת בריכת שחיה פרטית במרפסת הגג של הדירה בקומת הגג החלקית. .3
 

 
 תנאים למתן היתר

 (.4400חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4401תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 5
 אישור רשות הכבאות . 6
 

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

 והנכסים הגובלים.
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 3

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

 ₪. 6013תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
  
 

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

 , במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.נזק
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 2

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1
 שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין  א.
 ת לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא המרפסות הפתוחו ב.
 הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה  ג.

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

 נושא זההמרחביות ל
 מילוי דרישות חברת מי אביבים כמפורט באישורם מיום  ____ . 3
 2385רישום זיקת הנאה ברצועה בין גבול המגרש לקיר הבניין ע"פ תכנית  . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 ת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.שימור העצים ו/או העתק
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהערה: ה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 



 22עמ' 
19-01215      22-0247     0062-013   
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 27טרומפלדור  1כוכבא בר 

 
 

 8חלקה:    6911 גוש:  22-0603 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 12/04/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0084-027 תיק בניין:
 מ"ר 402 שטח: 201901930 בקשת מידע:

   25/11/2019 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 1הבית בבר כוכבא  הבקשה: מבקש

 6521204יפו  -, תל אביב  34בלפור 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , שימוש המקום כיום: בהיתר גלריה לתמונות במרתף4, כמות יח"ד לתוספת: 1.6כמות קומות לתוספת: 
 

 בכל יתר הקומות,  מגורים
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מרתף בשימוש לגלריה, שימוש 
, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום 137שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10מבוקש: משרדים, תקופת שימוש חורג: 

 המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 

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

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

 לא לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:
לשימוש חורג מגלריה לתמונות למשרדים. עם זאת לא יצא  14-0738הוגשה בקשה  מס'  01/04/2014 בתאריך .1

היתר לשימוש החורג. כיום בקומת המרתף קיימת חלוקה, אך לא מצוינים השימושים של כל החללים. ניתנה 
 לעורך הבקשה הזדמנות לתיקון אך לא בוצעו התיקונים.

 מודים ללא הותרת רצועה מפולשת בניגוד לתנאים מגבילים.מוצעת סגירה מלאה של קומת ע .2

 המרפסות החצי שקועות סגורות לחלוטין בניגוד להנחיות העיצוב באזור ההכרזה.  .3

   בנוסף להגדלת קומת הקרקע ללא היתר, קיימת הגדלת שטח ע"י קירוי וסגירת מרפסת בחריגה מקווי בניין,  .4
 ל.המרפסת לא הייתה מקורה בכל כאשר

 המדרגות החדשות המשמשות את כל קומות הבניין מתוכננות בניגוד לתקנות התכנון והבנייה. .5

הוצגה פריסת גדרות כמפורט: גדר קדמית  דרומית מוצעות בגובה בהתאם למותר. פריסת גדר קדמית מזרחית  .6
 וגדרות מערבית וצפונית מוצעות בניגוד להנחיות המרחביות.

 חורג מהמותר. -' ממעקה בגג מ 1.3מרחק מצללה  .7

   לא הוצג פתרון למסתורי כביסה לדירה הפינתית בקומת התוספת כנדרש בקובץ ההנחיות המרחביות ולצורך  .8
בדיקה והתאמה להוראות תקנות התכנון והבנייה.      

 
 
 
 

ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך  הערה:
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 : תיאור הדיון

 
 
 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הבקשה כפי שהוגשה שכן:לא לאשר את 

  לשימוש חורג מגלריה לתמונות למשרדים. עם זאת לא יצא  14-0738הוגשה בקשה  מס'  01/04/2014בתאריך   .9
  היתר לשימוש החורג. כיום בקומת המרתף קיימת חלוקה, אך לא מצוינים השימושים של כל החללים. ניתנה  
 תיקונים.לעורך הבקשה הזדמנות לתיקון אך לא בוצעו ה 

 מוצעת סגירה מלאה של קומת עמודים ללא הותרת רצועה מפולשת בניגוד לתנאים מגבילים.  .10

 המרפסות החצי שקועות סגורות לחלוטין בניגוד להנחיות העיצוב באזור ההכרזה.   .11

 בניין,    בנוסף להגדלת קומת הקרקע ללא היתר, קיימת הגדלת שטח ע"י קירוי וסגירת מרפסת בחריגה מקווי  .12
 כאשר המרפסת לא הייתה מקורה בכלל.        

 המדרגות החדשות המשמשות את כל קומות הבניין מתוכננות בניגוד לתקנות התכנון והבנייה. .13

  הוצגה פריסת גדרות כמפורט: גדר קדמית  דרומית מוצעות בגובה בהתאם למותר. פריסת גדר קדמית מזרחית  .14
 מוצעות בניגוד להנחיות המרחביות. וגדרות מערבית וצפונית 

 חורג מהמותר. -מ' ממעקה בגג  1.3מרחק מצללה  .15
 לא הוצג פתרון למסתורי כביסה לדירה הפינתית בקומת התוספת כנדרש בקובץ ההנחיות המרחביות ולצורך    .8

בדיקה והתאמה להוראות תקנות התכנון והבנייה.        

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה הערה:
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6נן בן זכאי יוח

 
 

 20חלקה:    7452 גוש:  22-1315 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 09/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0059-006 תיק בניין:
 מ"ר 412 שטח: 202000804 בקשת מידע:

   01/06/2020 תא' מסירת מידע:

 
 שפירא הראל מבקש הבקשה:

 4951780, פתח תקווה  12ברקת 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 78.41, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 , שימוש המקום כיום: בהיתר למשרדים, 5, כמות יח"ד לתוספת: 2.5ות קומות לתוספת: כמ
 

, שטח פרגולה 69בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
 , חומר הפרגולה: עץ או פלדה, 25)מ"ר(: 

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

, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר 900תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 חניה פיזית כמענה לדרישת תקן חניה, 

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

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -ב , תל אבי4רחוב יוחנן בן זכאי  . גלילי דני1
6520304 

 מכתב מצורף

יפו  -, תל אביב 4רחוב יוחנן בן זכאי  . גלילי ליליאנה2
6520304 

יפו  -, תל אביב 4רחוב יוחנן בן זכאי  . גרשונוב גיורא3
6520304 

יפו  -, תל אביב 4רחוב יוחנן בן זכאי  . מגל אביחי4
6520304 

יפו  - , תל אביב4רחוב יוחנן בן זכאי  . מגל איריס5
6520304 

יפו  -, תל אביב 4רחוב יוחנן בן זכאי  . פסט אביטל6
6520304 

יפו  -, תל אביב 4רחוב יוחנן בן זכאי  . פסט עדנה7
6520304 

יפו  -, תל אביב 4רחוב יוחנן בן זכאי  . רן יעל ג'ני8
6520304 

יפו  -, תל אביב 4רחוב יוחנן בן זכאי  . שביט אילת9
6520304 

 7191000, עלי זהב 346ת.ד.  . שמעון גלעד10
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 עיקרי ההתנגדויות:

  
,  21חלקה  7452המתנגדים הינם בעלי זכויות בבניין מגורים הרשום כבית משותף, המצוי מקרקעין הידועים כגוש 

 ת"א. מדובר במגרש הצמוד מצד צפון למגרש נשוא הבקשה להיתר. להלן ההתנגדויות: 4בכתובת בן זכאי 
חולקים מעבר אחד משותף לחניות הפרטיות שמאחוריהם. רוחב המעבר המשותף  6-ו 4שני הבניינים בן זכאי  .1

מ' הוא בתחום הבניין נשוא הבקשה. על מעבר  1.5-מ' הם בתחום המתנגדים, ו 3מטר.  4.5לשני הבניינים הוא 
י רכבים ביחד לאותו כיוון או זה חלה זיקת הנאה ע"פ הסכם משפטי. אי לכך, אין כל אפשרות מעבר לשנ

בכיוונים מנוגדים. שימוש לצורך פריקה וטעינה או עצירה זמנית בשלבי הבנייה תמנע את המעבר החופשי 
מעלות, וכל רכב  180היא באמצעות רמפה יורדת בסיבוב חד של  6לחניות. בנוסף, הכניסה לחניה של בן זכאי 

ראות את הרכב היוצא מהחניה של הבניין נשוא הבקשה. יתרה שיוצא מהחניה של בניין המתנגדים לא יוכל ל
מזאת, על מנת לצאת משטח החניה של בניין המתנגדים אל שביל המעבר המשוף, נדרש לעיתים תמרון של פניה 

. באם זה 6ס"מ בירידה לחניה של בן זכאי  60-אחורנית לתוך הרמפה היורדת. בנוסף, מוצעת גדר עבה יותר ב
 תר כל מרחב תמרון לרכבים של בניין המתנגדים בפניה ימינה לתוך החניות שלהם .יאושר, לא יוו

ע"פ התכנית, סומנה רחבה לפריקה וטעינה עבור חברת החשמל. הסימון נכנס לשטח מגרש המתנגדים ומעבר  .2
החלה על . זה נוגד את הסכם זיקת ההנאה 4לתחום החוקי של זיקת ההנאה ומגיע עד לקו קיר הבניין בבן זכאי 

 המעבר לחניות בין שני הבניינים המיועד לרכבים פרטיים והולכי רגל בלבד.

 5המיקום המתוכנן של חדר הטראפו אינו עומד בדרישות התקינה של חברת החשמל שהן מרחק של לפחות  .3
ם מטר בין הטראפו לקו הבניין של המתנגדים. הקומה הראשונה, השנייה והמחסנים בקומת הרחוב, ממוקמי

 בתוך טווח הקרינה.

ומפגע אקוסטי של רעש מכיוון שכל  4בניית בריכה על הגג תוסיף פגיעה בפרטיות של הדיירים בבן זכאי  .4
או ויזואלי מחמיר סביב הבריכה, \החלונות של המתנגדים, פונים לכיוון הבריכה. דורשים בינוי למיגון אקוסטי ו

 ל דיירי שלוש הקומות העליונות.וסגירת הגג שמעליה למניעת פגיעה בפרטיות ש

בגלל הבנייה  4דיירים החליטו כי לא יחדשו חוזה בבניין ברחוב בן זכאי  –אבדן שוכרים ושכר דירה עקב הבנייה  .5
 , וכי אזור החניה לא יהיה נגיש ויוריד את ערך הדירות והשכירות.6הצפויה בבן זכאי 

ינים. המתנגדים דורשים לבצע תהליך התארגנות ופיקוח אנושי ישנה זכות מעבר ע"י זיקת הנאה בין שני הבני .6
 ומכני של אתר הבנייה באופן שיוודא שלא תיגרמנה חסימות או עיכובים לתנועת הולכי רגל לרכבים.

חוששים כי החלפת הריצוף לריצוף מחלחל ייצור רטיבות מצטברת ועלולה לפגוע בקירות וביסודות המקלט  .7
 ם והלובי, ולגרום נזק מבני לבניין ותברואתי לדיירים.בקומת המרתף, המחסני

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 
לדחות את ההתנגדות שכן, זיקת ההנאה המשותפת לשני המגרשים היא מצב קיים עובדתי ומקובע ע"פ דין.  .1

תר את בעל ההיתר מחויב בתכנית התארגנות מאושרת לרבות סידורי בטיחות וארגון אתר אשר יסדירו בין הי
התנועה והבטיחות אל האתר וממנו. בשל כך, טענת המתנגדים לגבי חסימת המעבר לחניות אינה רלוונטית. 

לבקשה מצורף נספח תנועה חתום ע"י יועץ תנועה מומחה וגם מכתב של מהנדס תנועה. במסגרת הבקשה, מספר 
לדיירי  -מעותית. לגבי התמרוןכך שבכל מקרה, כמות המשתמשים פוחתת מש 7-ל 12-החניות בבניין מוקטן מ

 6אין זיקת הנאה למגרש של בן זכאי  4בן זכאי 

. אמנם פריקה וטעינה של 6לקבל את ההתנגדות שכן, הרחבה סומנה מעבר לתחום זיקת ההנאה של בן זכאי  .2
חברת החשמל לצורך מיקום השנאים בחדר הטרפו מתבצעת פעם אחת, אך לא ניתן לעשות זאת בתחום השטח 

 החלקה הגובלת ללא הסכמת הבעלים. של

לדחות את ההתנגדות שכן, מיקום חדר הטרפו תואם ואושר על פי כל דין לאחר בדיקות שנערכו בין מבקשי  .3
ההיתר למהנדסי חברת חשמל, ומשכך נשמרו בו מרחקי הקרינה הנדרשים לבניין ולסביבתו. כתוצאה מכך 

ישה של חברת החשמל ולא של המבקש, והוא שייך לחברת התקבל אישור חברת חשמל . חדר הטרפו הוא דר
 החשמל וממוקם ע"פ דרישתה.

 לדחות את ההתנגדות שכן, אין מניעה לאשר בריכת שחייה כל עוד היא עומד בתקנות. יידרשו מעורך הבקשה .4
 מסמכים אקוסטיים לכך שרמת הרעש לא תעבור את המותר.

שאינן תכנוניות אלא קנייניות והועדה המקומית אינה דנה בטענות  לדחות את ההתנגדות שכן, מדובר בטענות .5
 אלה.

 הנ"ל מהווה תנאי בהיתר ויבוצע. .6

לדחות את ההתנגדות שכן, ריצוף מחלחל זהו ריצוף שבו המים מחלחלים דרכו ונספגים באדמה. בריצוף אינו  .7
 מחלחל יכולים להיקוות מים ולגרום לרטיבות.
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 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 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 גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
 נספורמציה תהיה עפ"י הדין.רמת הקרינה בחדר הטר . 4
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 5

 וקבלת הנחיות.
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

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

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

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

 .4רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת בן זכאי  . 3
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 29.12.2021-באישורם מ ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור  . 4
וסיומן עד  202000804שמספרו   1.6.2020 -שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום . 5

 גמר עבודות הבנייה.
י מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפנ . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
יש לאפשר לאנשי התברואה גישה דרך שער החניה לצורך אוצעת מכלי האשפה הוצאת מכלי הפינוי האשפה  . 7

הכניסה לחדר האשפה יש לאפשר לאנשי התברואה גישה מהרחוב אל חדר האשפה לצורך פינוי מכלי האשפה, 
 תנאי לקבלת תעודת גמר. -הוצאתם אל הרחוב והשבתם אל חדר האשפה 

 תנאי לתעודת גמר. -על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז  . 8
 
 

 הערות
 חרת שנעשתה בבנייןההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה א . 1
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

תוספות בשימוש לאשר את הבקשה לתוספת, שינויים ו, 1סעיף ב להוסיף שינוייםבחוות הדעת  שמעון ברנשטיין:
 .3ולמחוק את סעיף בבניין לשימוש אקלקטי משרדים למגורים לשימוש חורג מ
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 מאשרים בהתאם להערות. ליאור שפירא:
 
 
 

 8: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות:

לאשר את הבקשה לשינויים, שימוש חורג מהיתר ממשרדים למגורים, ותוספות בבניין לשימור אקלקטי המשמש  .1
קומות וקומה חלקית מול  3קומות מעל קומת מסד, כך שיתקבל בניין למגורים בן  4למשרדים, מתכנית השימור, בן 

 יח"ד. 5-מקומות חנייה ו 7 קומות מרתף עבור 4
 מצוינים מטה אינם עומדים בדרישות תקנות התכנון והבנייה ונכללים ה.  בשל דרישות שימור לבניין זה, הנושאים 2

 תחת התוספת החמישית לתקנות התכנון והבנייה, המתירה הקלות בבנייה במבנה לשימור, לרבות: שיקום פרטי      
 ת בהתאם לקיים ולפרטים מקורים במבנה בהתאם לתיעוד המבנה.מעקות, מאחזי יד ומדרגו     

 .  לקבל את ההתנגדות לגבי רחבת פריקה וטעינה של חברת החשמל שכן, הרחבה סומנה מעבר לתחום זיקת ההנאה 3
 . אמנם פריקה וטעינה של חברת החשמל לצורך מיקום השנאים בחדר הטרפו מתבצעת פעם אחת, אך 6של בן זכאי      

 לא ניתן לעשות זאת בתחום השטח של החלקה הגובלת ללא הסכמת הבעלים.     
 .  לדחות את ההתנגדויות שכן הבניין קיבל את כל האישורים הנדרשים עבור החניה, חדר הטרפו בריכת השחייה 4

 וכו'.     
 

 כולל ההקלות הבאות:
 בריכה בגג עליון .1
רפו, מחסנים, מערכות טכניות, הרחבת שימושים בקומות המרתף לצורך חדר ט .2

 משאבות מאגר מים וכיוצ"ב
 בניית קומות המרתף מעבר לקונטור הבניין .3
 מ' בקו בניין אחורי 3הקלה עבור בניה עד  .4
 מ' 2הקלה עבור בניה בקו בניין צדדי של  .5
 

 :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
 ת והיטלים.תשלום אגרו . 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.
 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
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 5

 ות.וקבלת הנחי
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 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 
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יתנת ג. הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה נ
 לפיצול 

 .4רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת בן זכאי  . 3
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 29.12.2021-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 4
וסיומן עד  202000804שמספרו   1.6.2020 -שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום . 5

 גמר עבודות הבנייה.
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
י האשפה הוצאת מכלי הפינוי האשפה יש לאפשר לאנשי התברואה גישה דרך שער החניה לצורך אוצעת מכל . 7

הכניסה לחדר האשפה יש לאפשר לאנשי התברואה גישה מהרחוב אל חדר האשפה לצורך פינוי מכלי האשפה, 
 תנאי לקבלת תעודת גמר. -הוצאתם אל הרחוב והשבתם אל חדר האשפה 

 תנאי לתעודת גמר. -יפה וניקוז על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שט . 8
 
 

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

 בקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש ההערה: 
 

 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 
 68נגוף דיז

 
 

 106חלקה:    7092 גוש:  22-0610 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 14/04/2022 תאריך בקשה:

 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים סיווג: 0187-068 תיק בניין:
 מ"ר 206 שטח: 202001270 בקשת מידע:

   17/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 שצוב גיא :מבקש הבקשה

 6935651יפו  -, תל אביב  4ארם משה 
 

 מוזס אלדר עורך הבקשה:
 6777016יפו  -, תל אביב  58הרכבת 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: חנות+אולם, שימוש מבוקש: אולם 
 ים, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, הופכים למגור

 
 
 
 

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

לדירת מגורים לצמיתות בקומת הקרקע הכולל הגדלת שטח החנות סטודיו שימוש חורג מהיתר מלאשר את הבקשה ל
 בחזית ושינויים פנימיים.

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

 
 
 
 

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

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 15השלמת 
ין ביכולתו *רואים את המבקש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לבצע את הנדרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי א

 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.
 

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

 .הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 9ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה לשימוש חורג מהיתר מסטודיו לדירת מגורים לצמיתות בקומת הקרקע הכולל הגדלת שטח החנות לאשר 

 בחזית ושינויים פנימיים.
 

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

 תנאים למתן היתר
 ם נדרשים לפי דין, כגון :הרשות הארצית לכבאות והצלה.אישור הגורמים א . 1
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 2

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

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

 
 נאים לתעודת גמרת

 סעיפי ההנחיות כפי שמופיעים בחוו"ד. 15השלמת 
דרש. לא תתקבל כל טענה מצד המבקש  כי אין ביכולתו *רואים את המבקש כאילו בדק ומצא כי יש ביכולתו לבצע את הנ

 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.
 
 ערותה
 ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש. ההיתר הינו למפורט בתוכן . 1
 מילוי תנאי הבקשה להיתר אינם מייתרים אישורים רלוונטים נוספים/אחרים הנדרשים על פי החוק והתקנות. . 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 
 150וזורוב ארל

 
 

 657חלקה:    6217 גוש:  22-0629 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 25/04/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0193-150 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 625 שטח: 202101611 בקשת מידע:
   05/10/2021 ידע:תא' מסירת מ

 
 זרחי אדריכלים בע"מ מבקש הבקשה:

 6314305יפו  -, תל אביב  5דרויאנוב 
 

 פטריכה אנה קריסטינה עורך הבקשה:
 62098יפו  -, תל אביב  150ארלוזורוב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

כד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מבואה בבעלות פרטית, שימוש שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן ו
, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום 50.35שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  5מבוקש: משרד, תקופת שימוש חורג: 
 המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 

 
 
 
 

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

ניסה לבניין למשרד לבעלי מקצוע חופשי בקומת הקרקע לתקופה שימוש חורג משטח לובי כלאשר את הבקשה ללא 
 שנים שכן: 5של 
 .גובה קומת העמודים הקיימת לא מאפשרת כל יעוד עיקרי בתחומה .1

תכנית לפיתוח  – 4474בניגוד להוראות תכנית מופקדת תא/ עבור משרד השימוש המבוקש בקומת הקרקע .2
 , אשר מגדירה שימוש מסחרי בקומת הקרקע. 23.11.2020 והתחדשות רחוב ארלוזורוב שהופקדה ביום

 
 טיוטת חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה והמבקש

 

 
 
 
 
 
 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אשר את הבקשה לשימוש חורג משטח לובי כניסה לבניין למשרד לבעלי מקצוע חופשי בקומת הקרקע לתקופה לא ל
 שנים שכן: 5של 
 גובה קומת העמודים הקיימת לא מאפשרת כל יעוד עיקרי בתחומה. .1

תכנית לפיתוח  – 4474השימוש המבוקש בקומת הקרקע עבור משרד בניגוד להוראות תכנית מופקדת תא/ .2
 , אשר מגדירה שימוש מסחרי בקומת הקרקע. 23.11.2020והתחדשות רחוב ארלוזורוב שהופקדה ביום 

 
 טיוטת חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה והמבקש

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 29קין סיר

 
 

 30חלקה:    6906 גוש:  22-0602 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 12/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0094-029 תיק בניין:
 מ"ר 697 שטח: 201901674 בקשת מידע:

   31/10/2019 תא' מסירת מידע:

 
 פרבשטיין בשמת מבקש הבקשה:

 3476212, חיפה  3בן יעקב צבי 
 

 סמוק ניצה עורך הבקשה:
 6438608יפו  -, תל אביב  49שלמה המלך 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 ז חדש, או העתקה של צובר קייםהעבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר ג
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 (חדד הילהחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 2בן  נוי בסגנון האקלקטי לשימור ללא הגבלות מחמירות,לאשר את הבקשה לשינויים ותוספות בנייה בניין מגורים הב
 יח"ד. 4קומות, המכיל 

יח"ד  4יחידות דיור )  12קומת מרתף, המכיל:  1קומות וקומת גג חלקית מעל  3סה"כ לאחר השינוי יתקבל בניין בן 
 יח"ד חדשות(. 8קיימות + 

 

 כולל ההקלות הבאות:
 ורך שיפור תכנוןלצ 135%משטח המגרש מעל  6%תוספת עד  .1
 משטח המגרש לשטחי שירות עבור התקנת מעלית 5%תוספת עד  .2
מ'  2.90מ' ובקו בניין צדדי דרומי במרחק של  2.70מקו בניין צדדי צפוני ע"י בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .3

 מק המותר. 3.00במקום 
 המותר.  מ' 5.00מ' במקום  3.00 -הקלה בקו בניין אחורי צפון מערבי ל .4
 2.90של  ובקו בניין צד דרום במרחקמהמרווח(  40%)מ'  3.00הקלה להמשך גזוזטראות אחוריות בקו בניין אחורי  .5

 מ' ובהמשך לקיר הבניין.
 העברת זכויות בין הקומות. .6
לחרוג  הקמת קומת מרתף מעבר לקונטור הבניין הקיים ומעבר לקווי הבניין המותרים ועד לגבולות המגרש מבלי .7

 ב'.2650מעבר לשטחים העיקריים המותרים לפי תכנית 
 גבהת גובה הקומות החדשות עפ"י גובה הקומה בבניין הקיים.  .8
 הקלה לבריכה על הגג מעל האגף האחורי החדש ללא חריגה מעל גובה המעקה. .9
 

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

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

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
ח צמוד על כל עבודות השימור והבניה ויהיה אחראי לזמן לשטח את שמ"מ ומח' האדריכל המתכנן יעשה פיקו . 4

השימור בכל שלב ושלב של העבודות. באחריות האדריכל לתאם ולאשר כל שינוי במידה ונדרש וכל פרט לפני 
 הביצוע, על פי דוגמאות בשטח.

חה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומ . 5
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 

 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 2065תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
 וקבלת אישורם בהתאם. 20/07/2021ימור מיום תיאום התכניות והפרטים הנדרשים כמפורט בחו"ד יחידת הש . 3
 לפני תחילת עבודה במבנה יש לתאם את התכניות והפרטים הבאים: . 4

הדמיות מעודכנות של חזיתות המבנה, תכנית/הדמית גווני חוץ של כל חזיתות המבנה, עיבוד טיח בחזיתות חדשות 
הקרניז העליון ומעקה הבמה, תכנת פיתוח שטח  לקומת הגג, פרט שחזור 3כולל בחינת אלמנט ניתוק בין קומה 

מפורטת הכוללת פירוט צמחיה קיימת וצמחיה מוצעת, ריצופים, מתקנים טכניים פרטי גדרות ושערים,  תכנית 
תאורת חוץ והארת חזית המבנה הראשית. לא ניתן להגביה את הבמה או לשנות את מידות מערכת הפתחים 

הבמה. יש להציג מבט על כל מערכת המתקנים הטכניים בקומת קרקע. יש בבמה, גוון הפתחים יהיה כדוגמת 
 להציג פתרון להצללת כל מערכת הפתחים במבנה

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

ישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת ר . 6
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
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 תנאים לתעודת גמר

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

 ב.המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 20/07/2021-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
ם יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצי . 3

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
נה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שנית . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2בן  את הבקשה לשינויים ותוספות בנייה בניין מגורים הבנוי בסגנון האקלקטי לשימור ללא הגבלות מחמירות, לאשר

 יח"ד. 4קומות, המכיל 
יח"ד  4יחידות דיור )  12קומת מרתף, המכיל:  1קומות וקומת גג חלקית מעל  3סה"כ לאחר השינוי יתקבל בניין בן 

 יח"ד חדשות(. 8קיימות + 
 

 לות הבאות:כולל ההק
 לצורך שיפור תכנון 135%משטח המגרש מעל  6%תוספת עד  .1
 משטח המגרש לשטחי שירות עבור התקנת מעלית 5%תוספת עד  .2
מ'  2.90מ' ובקו בניין צדדי דרומי במרחק של  2.70מקו בניין צדדי צפוני ע"י בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .3

 מק המותר. 3.00במקום 
 מ' המותר.  5.00מ' במקום  3.00 -בניין אחורי צפון מערבי ל הקלה בקו .4
 2.90מהמרווח( ובקו בניין צד דרום במרחק של  40%מ' ) 3.00הקלה להמשך גזוזטראות אחוריות בקו בניין אחורי  .5

 מ' ובהמשך לקיר הבניין.
 העברת זכויות בין הקומות. .6
מעבר לקווי הבניין המותרים ועד לגבולות המגרש מבלי לחרוג הקמת קומת מרתף מעבר לקונטור הבניין הקיים ו .7

 ב'.2650מעבר לשטחים העיקריים המותרים לפי תכנית 
 גבהת גובה הקומות החדשות עפ"י גובה הקומה בבניין הקיים.  .8
 הקלה לבריכה על הגג מעל האגף האחורי החדש ללא חריגה מעל גובה המעקה. .9
 

 :, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון
 

 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
 והיטלים. תשלום אגרות . 4
 

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

 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
האדריכל המתכנן יעשה פיקוח צמוד על כל עבודות השימור והבניה ויהיה אחראי לזמן לשטח את שמ"מ ומח'  . 4

שינוי במידה ונדרש וכל פרט לפני  השימור בכל שלב ושלב של העבודות. באחריות האדריכל לתאם ולאשר כל
 הביצוע, על פי דוגמאות בשטח.

דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 5
 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים. 

 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 2065צים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת הע . 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.
 ר אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניהאישו . 2
 וקבלת אישורם בהתאם. 20/07/2021תיאום התכניות והפרטים הנדרשים כמפורט בחו"ד יחידת השימור מיום  . 3
באתר  הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד . 4

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 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 

 ה.וסיומן עד גמר עבודות הבניי 20/07/2021-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 91ה המלך שלמ

 
 

 201חלקה:    6215 גוש:  22-0793 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 20/05/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0191-091 תיק בניין:
 מ"ר 570 שטח: 202101116 בקשת מידע:

   19/07/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ת"א בע"מ 91אורבן שלמה המלך  ש הבקשה:מבק

 5268102, רמת גן  7דרך בגין מנחם 
 

 שאול אסף עורך הבקשה:
 64254יפו  -, תל אביב  14מרמורק 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

על הגג, , קומה בה מתבצעת התוספת: 15, מספר יח"ד מורחבות: 7, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים 59.5שטח התוספת )מ"ר(: 

פנימיים: השלמת קומה ד'+קומת פנטהאוז. תוספת חיזוקים+מרפסות+מעלית+הרחבות+מסתורי כביסה+ממדים על 
 גג קיים, 

 
, שטח 413.04ת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספ

 , השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 32.52פרגולה )מ"ר(: 
 

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

 התנגדויות:

 ערותה כתובת שם

. נינבורג רות בשם מר 1
צבי פרל, בעל נכס בשלמה 

 93ך המל

בשם בעלי הזכויות בבניין  -1התנגדות מס'  4504225, הוד השרון 9רחוב לשם 
 .93השכן בכתובת שלמה המלך 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 :1התנגדות מס' 
 הוגשה באמצעות עו"ד. ההתנגדות כללה התייחסות מטעם אינ' אריה ד. קוגן.

 מתנגדים להבלטת המרפסות בחזית המזרחית )קדמית(. .1
 תנגדים תוספות הבניה והקטנת קווי הבניין שכן הנ"ל יקטין את מרווח הצד בין הבניינים ומהווה סטייה ניכרתמ .2

 מ' בין הבניינים. 6.00 -א' בתקנות סטיה ניכרת( שכן מייצר מרחק הקטן מ2.4)סעיף  
 בחזיתות הצד בקומת הגג החלקית. 0מתנגדים להוספת בניה בקו בניין  .3
המבוקשות אשר יקטינו את המרווח שבין הבניינים מהווה פגישה בבעלי הזכויות בבניין השכן לאור  אישור ההקלות .4

 ירידת ערך של הנכס, פגיעה באיכות חייהם, צפיפות וכד'.
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 :1התנגדות מס' 

ן מבוקשת הבלטה  במסגרת הבקשה מבוקשת הקמת מרפסת בקומה ד' בקונטור המרפסות שבקומות הקיימות. אי .1
 א'.3616מעבר לקיים. בנוסף, הנ"ל אינה הקלה, אלא ניתנת לאישור מכוח הוראות תכנית 

 א' ואינה מהווה הקלה.3616תוספת השטחים ליח"ד הקיימות הינה בהתאם להוראות תכנית  .2
א' ואינה מהווה 3616הקטנת המרווח לצורך חיזוקים והקמת מרחבית מוגנים הינה, גם היא, מותרת מכוח תכנית  .3

הקלה. הסעיף אליו מתייחסים במכתב ההתנגדות רלוונטי כאשר מבקשים תוספת מס' בניינים על מגרש אחד ואינו 
 רלוונטי לבקשה הנוכחית להיתר.

(ג' בתקנות סטייה ניכרת, נכתב במפורט כי חריגה מקווי הבניין הקבועים בתכנית עבור מקלט 1.א')4כמו כן, בסעיף  
 אינה מהווה סטייה ניכרת.או ממ"ד 

אלא בניה בקו מישור החזית הקיימת. הנ"ל אינה נהווה הקלה שכן מותרת מכוח הוראות  0אין מבוקשת בניה בקו  .4
 א'.3616תכנית 
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א' החלה במגרש. הוועדה המקומית מעודדת את 3616המבוקש אינו במסגרת הקלה אם כי מתוקף הוראות תכנית  .5
ידות דיור נוספות לאור מצוקת הדיור הקיימת. הבקשה להיתר כוללת את כל המתקנים צמיחת העיר והקיימת יח

הנדרשים עבור יח"ד הקיימות והמבוקשות. נושא ירידת הערך הינו שיקול קנייני. הועדה המקומית דנה בשיקולים 
 תכנוניים בלבד. לדיון בשיקולים קניינים ניתן לפנות לערכאות המתאימות.

 
יל, לדחות את ההתנגדות.בהתאם למפורט לע

 
 
 
 

 (חדדהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 קומות מעל קומת  3נייה בבניין קיים למגורים בן חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בלאשר את הבקשה ללא  א.
 יח"ד, שכן: 17קרקע ומקלט במרתף, עבור  
 א'. 3616משטח הגג המותר, המהווה סטייה ניכרת לתוכנית  65%מבוקשת בנייה על הגג בתכסית העולה על  .1 
, בניגוד להוראות תוכנית מבוקשת חריגה מקו בניין צדדי צפוני לאור הוספת שטחים מעבר לקו הבניין המותר .2 

 א'.3616.ו' ולאור כך, חריגה מעבר לזכויות המותרות לבניה, בניגוד להוראות תוכנית 4.1.3א' סעיף 3616
מ'  1.00 -מבוקשת חריגה מעבר לקו בניין צדדי דרומי לאור הוספת קירות למסתורי הכביסה בבליטה של כ .3 

 א' ותקנות התכנון והבנייה.3616מקו הבניין המותר. בניגוד להוראות תכנית 
 מ', בניגוד לתקנות התכנון והבנייה. 2.50 -מבוקש שימוש חורג למשרד במרתף כאשר גובהו נמוך מ .4 
 .1מבוקשת הרחבת שטח המשרד בקומת המרתף ויצירת גישה חיצונית בלבד, בניגוד להוראות תוכנית ע' .5 
מ' מקו הבניין המותר, בניגוד להוראות תוכנית  2.00 -בכמבוקשת הוספת מרפסות בעורף הבניין הבולטות  .6 

 (א'.2.ט')4.1.3א' סעיף 3616
 1.00סגירת מרפסות שקועות למחצה בחזית הדרומית בחלקה הקדמי בסגירה קשיחה ובבליטה של מבוקשת  .7 

כרזה ותקנות .י', הנחיות עיצוב מבנים באזור הה4.1.3א' סעיף 3616מ' מקו הבניין בניגוד להוראות תוכנית 
 התכנון והבנייה.

 מבוקשת קומה עליונה השונה בעיצובה מהקומות הקיימות, בניגוד להנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. .8 
 מבוקש מעקה גג ממתכת ללא חלק בנוי, בניגוד להנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. .9 
 ג'. 6.1א' סעיף 3616, בניגוד להוראות תוכנית מ' הנדרש 1.20 -מבוקשת מצללה על הגג בנסיגה הקטנה מ .10 
מבוקש חיפוי חלק נרחב מהחזית הקדמית וחלקה הקדמי של חזית הצד הצפונית בעץ, בניגוד להנחיות עיצוב  .11 

 מבנים באזור ההכרזה.
 מבוקש פילר חשמל במרווח קדמי, בניגוד למדיניות/הנחיות מרחביות. .12 
 מ' בניגוד למדיניות/הנחיות מרחביות. 0.70העולה על מבוקשת גדר קדמית בגובה  .13 
מבוקשת גדר צדדית צפונית וגדר עורפית בגובה נמוך מהנדרש לאור הפרש מפלסים בין המגרשים, בניגוד  .14 

 לתקנות התכנון והבנייה.
 מבוקש דוד אגירה על הגג העליון בניגוד למדיניות/הנחיות מרחביות. .15 
מ'  2.00 -לתליית כביסה עבור יח"ד שבקומת הקרקע ומבוקש מסתור כביסה ברוב הקטן מ לא הוצגו פתרונות .16 

 עבור דירות קדמיות צפוניות בניגוד למדיניות/הנחיות מרחביות.
 הבקשה כפי שהוגשה לוקה בחסר באופן המקשה על בדיקתה, שכן: .17 
 קש בתכנית פיתוח השטח.מוצגת כניסה לרכב בפרישת הגדר הקדמית כאשר הנ"ל אינו מבו 17.1  
 לא הוצגו כל המפלסים, המפלסים האבסולוטיים, השיפועים וקווי המידות הנדרשים בפיתוח  17.2  
 השטח.   
 א' ביחס לתכניות הקומות.-מופיעה טעות גרפית באפן הצגת המרפסות העורפיות בחתך א' 17.3  

 
 כמפורט בהתייחסות להתנגדויות.  לדחות את ההתנגדות שכן ההקלות שהוגשו אינן רלוונטיות ב.
 

הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס העיר נשלחה במייל לעורך הבקשה. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות מעל קומת  3א לאשר את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין קיים למגורים בן ל א.

 יח"ד, שכן: 17קרקע ומקלט במרתף, עבור  
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 א'. 3616משטח הגג המותר, המהווה סטייה ניכרת לתוכנית  65%מבוקשת בנייה על הגג בתכסית העולה על  .1 
צדדי צפוני לאור הוספת שטחים מעבר לקו הבניין המותר, בניגוד להוראות תוכנית מבוקשת חריגה מקו בניין  .2 

 א'.3616.ו' ולאור כך, חריגה מעבר לזכויות המותרות לבניה, בניגוד להוראות תוכנית 4.1.3א' סעיף 3616
מ'  1.00 -מבוקשת חריגה מעבר לקו בניין צדדי דרומי לאור הוספת קירות למסתורי הכביסה בבליטה של כ .3 

 א' ותקנות התכנון והבנייה.3616מקו הבניין המותר. בניגוד להוראות תכנית 
 מ', בניגוד לתקנות התכנון והבנייה. 2.50 -מבוקש שימוש חורג למשרד במרתף כאשר גובהו נמוך מ .4 
 .1'מבוקשת הרחבת שטח המשרד בקומת המרתף ויצירת גישה חיצונית בלבד, בניגוד להוראות תוכנית ע .5 
מ' מקו הבניין המותר, בניגוד להוראות תוכנית  2.00 -מבוקשת הוספת מרפסות בעורף הבניין הבולטות בכ .6 

 (א'.2.ט')4.1.3א' סעיף 3616
 1.00סגירת מרפסות שקועות למחצה בחזית הדרומית בחלקה הקדמי בסגירה קשיחה ובבליטה של מבוקשת  .7 

.י', הנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה ותקנות 4.1.3א' סעיף 3616מ' מקו הבניין בניגוד להוראות תוכנית 
 התכנון והבנייה.

 מבוקשת קומה עליונה השונה בעיצובה מהקומות הקיימות, בניגוד להנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. .8 
 מבוקש מעקה גג ממתכת ללא חלק בנוי, בניגוד להנחיות עיצוב מבנים באזור ההכרזה. .9 
 ג'. 6.1א' סעיף 3616מ' הנדרש, בניגוד להוראות תוכנית  1.20 -מבוקשת מצללה על הגג בנסיגה הקטנה מ .10 
מבוקש חיפוי חלק נרחב מהחזית הקדמית וחלקה הקדמי של חזית הצד הצפונית בעץ, בניגוד להנחיות עיצוב  .11 

 מבנים באזור ההכרזה.
 ניות/הנחיות מרחביות.מבוקש פילר חשמל במרווח קדמי, בניגוד למדי .12 
 מ' בניגוד למדיניות/הנחיות מרחביות. 0.70מבוקשת גדר קדמית בגובה העולה על  .13 
מבוקשת גדר צדדית צפונית וגדר עורפית בגובה נמוך מהנדרש לאור הפרש מפלסים בין המגרשים, בניגוד  .14 

 לתקנות התכנון והבנייה.
 וד למדיניות/הנחיות מרחביות.מבוקש דוד אגירה על הגג העליון בניג .15 
מ'  2.00 -לא הוצגו פתרונות לתליית כביסה עבור יח"ד שבקומת הקרקע ומבוקש מסתור כביסה ברוב הקטן מ .16 

 עבור דירות קדמיות צפוניות בניגוד למדיניות/הנחיות מרחביות.
 הבקשה כפי שהוגשה לוקה בחסר באופן המקשה על בדיקתה, שכן: .17 
 כניסה לרכב בפרישת הגדר הקדמית כאשר הנ"ל אינו מבוקש בתכנית פיתוח השטח. מוצגת 17.1  
 לא הוצגו כל המפלסים, המפלסים האבסולוטיים, השיפועים וקווי המידות הנדרשים בפיתוח  17.2  
 השטח.   
 א' ביחס לתכניות הקומות.-מופיעה טעות גרפית באפן הצגת המרפסות העורפיות בחתך א' 17.3  

 
 דחות את ההתנגדות שכן ההקלות שהוגשו אינן רלוונטיות כמפורט בהתייחסות להתנגדויות. ל ב.
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס העיר נשלחה במייל לעורך הבקשה. 
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 6דברג גול

 
 

 15חלקה:    6941 גוש:  17-0947 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 12/06/2017 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0057-006 תיק בניין:
 מ"ר 608.92 שטח: 201600557 בקשת מידע:

   14/06/2016 תא' מסירת מידע:

 
 בקהשלייכר ר מבקש הבקשה:

 5126725, בני ברק  24מנחם 
 גדנסקי הלן 

 5251107, רמת גן  33ז'בוטינסקי 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 חניוןמקומות חנייה ב 18יח"ד ,15קומות מגורים ,ובהן  7.00הקמת מבנה חדש הכולל: מרתפים ,
 המרתפים כוללים: מקלט,מחסן,מתקני חנייה

 יח"ד 2קומת קרקע הכוללת: אולם כניסה,חדר אשפה,
 על הגג: חדרי יציאה,קולטי שמש,חדר מדרגות כללי,פרגולה

 יח"ד 2מטר, 1.5בחצר: גינה,שטחים מרוצפים,בגבולות המגרש גדר בגובה 
 
 
 

 התנגדויות:
 התייחסות להתנגדות ההתנגדות עיקריי שם המתנגד

 אברהם אהרון
 10יחזקאל 

העצים הצמודים לבנייה  8ת .מתנגדים לכרית1
המבוקשת ובניית חניון תת קרקעי תחתם. כריתת 

העצים הייחודיים וההיסטוריים, המהווים חלק בלתי 
נפרד מהשכונה, תפגע בגסות באיכות הנוף, ביופיו 
הירוק של הרחוב ותהרוס את אזורי המחייה של 

 עשרות מיני הציפורים והעטלפים החיים בו.
, ערכם הנופי, הבוטני והתרבותי שנים 90העצים כבני 

 עצום ולא בר תחליף.
כונות, מידות קטרי העצים המופיעות בתוכנית לא נ

 .2בפועל המידות גדולות פי 
 
. הבניה החדשה אינה מתאימה לאופי השכונה 2

ותחרוג מאוד מהאופי הארכיטקטוני הקיים, שלא 
רעש ועומס  אבק, –לדבר על המטרדים הנובע מכך 

 התנועה.
ידה ותאושר ההקלה לקווי בניין צידי, יהיה מפגע במ

 אקוסטי, פגיעה בפרטיות, מחנק וצפיפות קשה.
אישור המרפסות  יגרמו לצפיפות  חונקת, יהוו מטרד 

 רעשו יפגעו ופרטיות.
 
.תוספת חניות יקשו עוד יותר על מציאת חנייה 3

ברחוב גולדברג, רחוב קטן וצר כשכבר כיום לא יכול 
 .ביו(להכיל את תוש

 
 אשר לא יוכלו. העמסה על התשתיות הקיימות 4

   יחידות הדיור החדשות. 18לשאת את 
   

. נושא העצים נבדק על ידי 1
הגורם המקצועי במכון הרישוי, 

תחנת גנים ונוף וחוות דעתם 
ניתנה בהתאם להמלצה בכפוף 

לתנאים ולתכנון המבוקש 
 בבקשה. 

 
.לא ניתן למנוע מהמבקש 2

יות הבנייה למצות את זכו
המוקנות לו עפ"י חוק. כל בנייה 

גורמת למטרדי רעש, אבק 
ולכלוך. המבקש מחויב לבנות 
תוך פגיעה מינימלית בסביבה, 

 בשעות מוגדרות.
 מבקש היתר הבנייה יפקיד 
לפני תחילת העבודות בידי 

העתק פוליסת ביטוח צד הוועדה 
שלישי לכיסוי נזק )במידה ויגרם( 

בנוסף  ו.והחזרת המצב לקדמות
לכך, המבוקש בהתאם לתכניות 

 החלות.
 

.הבקשה נבחנה ע"י הגורמים 3+4
ועיים במכון הרישוי, המקצ

תנועה, והומלצה לרבות תחנת 
לאישור בכפוף לתנאים להוצאת 

הסדרת מקומות חניה  ההיתר.

 אדלר יורם
 13טיומקין 

 אלון בן טוב
 10טיומקין 

 דהרי דותן
 א4גולדברג 

 יהודה חופשי
 3גולדברג 

 יורם אדלר
 13טיומקין 

 ישי לוי
 4גולדברג 

 אוהד וציפי לנדסמן
 א 44נחמני 

 הילה מאיר
 4טיומקין 

 מירי ליטווק
 5טיומקין 
 סגלשמואל 

 א44נחמני 
 שרית רבשיר לוין

 50דיזנגוף 
 רות שילינג

 13טיומקין 
 אליעזר שנברגר
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עבור כל הדירות בבניין תצמצם  4גולדברג 
את מצוקת החניה באזור. 

תוספת יחידות הדיור  
תכניות החלות מתאפשרת לפי ה

 והפרסומים. 

 שרה הרטשטיין
 5טיומקין 

 
 סיכום התייחסות להתנגדויות :

כפי שפורסמו לפי  6 -ו 5במגבלות התכנון ברובע  38הבקשה נבדקה בהתאמה להוראות התכניות התקפות ותמ"א 
תואמת את המותר.נייה המבוקשת במגרש נושא הבקשה לחוק התכנון והבנייה ונמצא כי הב 78 -ו 77 סעיפים

 
 
 
 

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

לאשר כהקלה את הבלטת המרפסות בחזית האחורית , 27.02.2019 בהמשך להחלטת הוועדה המקומית מתאריך
 ובחזית הקדמית כהקלה. 

 
 
 
 

 :יםבכל בתנאי התאמה לקובץ הנחיות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבא
 

 אחרי ועדהתנאים 
 התאמת התכנון לתקן ישראלי לבנייה ירוקה.. 1
 . תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם.2
. עבור פתרון החלחול המוצע יש להציג אישורים של כל הגורמים הרלוונטיים: הידרולוג, קונסטרוקטור, יועץ קרקע 3

שטחים חדירי מים בקומת הקרקע בהתאם לנדרש בהוראות  -שטחי חלחול  15%תרו המאשרים שנו -ורשות המים 
 .34תמ"א 

 . תיקון חישוב השטחים בהתאם למותר.4
  . הסדרת מרפסות שירות בהתאם לדרישות תכנית מ'.5
 

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

 והנכסים הסמוכים.
. טרם תחילת העבודות, יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, 2

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 ד וללא עוגנים זמניים.. קירות המרתף ייבנו על ידי דיפון כלונסאות בלב3
 . המרפסות הפתוחות לא תיסגרנה בעתיד, בכל צורה שהיא.4
 לעניין : 27. הצגת רישום הערת אזהרה בטאבו לפי תקנה 5

 רישום שטחים משותפים. -
 אי סגירת המרפסות הפתוחות בכל צורה שהיא. -
מהן מהווה יח"ד אחת שאינה  הדירות בקומת הקרקע לרבות חלקי קומת המרתף המוצמדים אליהן, כל אחת -

 ניתנת לפיצול.
 

 הערות
 ההיתר הינו לתוכן ההיתר בלבד ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת בבניין ו/או בשטח המגרש, אשר אינה כלולה בו.. 1
 
 
 
 
 
 
 

 13: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לאשר כהקלה את הבלטת המרפסות בחזית האחורית , 27.02.2019בהמשך להחלטת הוועדה המקומית מתאריך 

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

 
בלה פה אחד.ההחלטה התק

 
 
 
 



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

 44עמ'   22-1172  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 5אמסטרדם  1מיזה וור

 
 

 619חלקה:    6214 גוש:  22-1172 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 21/07/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0264-001 תיק בניין:
 מ"ר 557 שטח: 201900306 בקשת מידע:

   17/03/2019 תא' מסירת מידע:

 
 העיר הלבנה מיזמים בהתחדשות פ.ע. בע"מ קש הבקשה:מב

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 עופר השקעות בע"מ 

 4672519, הרצליה  1שד אבא אבן 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1047.52, שטח הריסה )מ"ר(: 4ומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: מספר קומות להריסה )סה"כ הק

 
 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חדר אופניים, חדרים טכניים וחניות, 

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

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

 
 שמש, אחר: גנרטור, מעבים, הצמדת גג פרטי,  על הגג: קולטי

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

 
 .3קומות כולל קרקע וגג בנסיגה בהתאם לתוכנית רובע  7פירוט נוסף: הריסה ובנייה חדשה של בניין בן 

 
 של צובר קייםמרתפי חניה., העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה  2הבניין כולל 

 
 
 

 מיליס(יניב חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' 
 
קומות מעל קומת עמודים חלקית הבנוי בקיר משותף עם  3 הריסת בניין מגורים פינתי בןלאשר את הבקשה ל .1

 , שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה.3הבניין הגובל מצפון בכתובת וורמיזה 
 

בהתאם להמלצת תחנת תיאום הסדר קרקע, אגף  6214בגוש  619, 611לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות מספר  .2
 תב"ע. 

 

 6, בן 3חדש בקיר משותף עם הבניין הגובל מצפון בכתובת וורמיזה  לאשר את הבקשה להקמת בניין מגורים .3
 יח"ד. כמפורט: 19קומות מרתף משותפות עם הבניין בקיר משותף, עבור סה"כ  2קומות וקומת גג חלקית, מעל 

 

 המגרשים(, 2-מקומות חניה המתוכננים במרתפי החניה המשותפים ל 40מקומות חניה )מתוך  20: קומות המרתף 2-ב
 חניות לאופניים, מתקנים טכניים ושירות משותפים. 19חניות אופנועים,  4, 1חניית נכים 

 חצרות פרטיות. 2 -דירות גן עם ממ"ד לכל דירה ו 4: לובי כניסה, חדר אשפה, חדר גז, בקומת הקרקע
 ממ"ד ומרפסות גזוזטרה לכל דירה. יח"ד עם 3: בכל קומה 4-1בקומה 
 ומרפסות גזוזטרה לכל דירה ומצללות מעל מרפסות הגזוזטרה. יח"ד עם ממ"ד 2: 5בקומה 
 רחוב וורמיזה.עם ממ"ד ומרפסות גג קדמיות ופרגולה מעל המרפסת הפונה ל 1: יח"ד  )גג חלקית( 6בקומה 

: גג משותף עבור מערכות סולאריות, מעבי מזגנים ומתקנים טכניים עם גישה באמצעות גרעין המדרגות על הגג העליון
 י של הבניין. גג פרטי הכולל בריכה עם גישה באמצעות מתוך הדירה.הכלל

 : חדר המדרגות הכללי של הבניין, מעלית ופירי תשתיות משותפים.בכל קומות הבניין



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

 45עמ'   22-1172  

 

 

: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, מתקני תשתית וגדרות בגבולות בחצר
 המגרש.

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 0.32רון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור לאשר פת .4
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 בקרה.קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון ה . 1
 (. 4400חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .3בכתובת וורמיזה  הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף .. 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

 גובלים.והנכסים ה
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 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. 
 יבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.בשטח צ

 ₪. 11565תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

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

 שה לבקרת ביצוע.התקשרות וקליטת בק
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 הצגת רישיון כריתה לעץ. . 3
 '(.אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו . 4
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 5
 * יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 6

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 .יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 7
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: 
באתר  הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד . 9

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

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

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

 . 3. זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת וורמיזה ג
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה.
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7טיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנ . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 ,במגרש ובסביבתו.3,4,5,6,30,31,33,34אישור אגף שפ"ע לשימורעצים  . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 



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

 46עמ'   22-1172  

 

 
 

 : תיאור הדיון
 

 ו לוועדה לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות ופתרון חנייה.שתי הבקשות תואמות תב"ע. הן הגיע שמעון ברנשטיין:
 מאשרים את הבקשה בהתאם לחוות דעת הצוות.  ליאור שפירא:

 
 
 
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים חלקית הבנוי בקיר משותף עם  3אשר את הבקשה להריסת בניין מגורים פינתי בן ל .1

 , שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה.3הבניין הגובל מצפון בכתובת וורמיזה 

 

בהתאם להמלצת תחנת תיאום הסדר קרקע, אגף  6214בגוש  619, 611לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות מספר  .2
 "ע. תב

 

 6, בן 3לאשר את הבקשה להקמת בניין מגורים חדש בקיר משותף עם הבניין הגובל מצפון בכתובת וורמיזה  .3
 יח"ד. כמפורט: 19קומות מרתף משותפות עם הבניין בקיר משותף, עבור סה"כ  2קומות וקומת גג חלקית, מעל 

 
המגרשים(,  2-כננים במרתפי החניה המשותפים למקומות חניה המתו 40מקומות חניה )מתוך  20: קומות המרתף 2-ב

 חניות לאופניים, מתקנים טכניים ושירות משותפים. 19חניות אופנועים,  4, 1חניית נכים 
 חצרות פרטיות. 2 -דירות גן עם ממ"ד לכל דירה ו 4: לובי כניסה, חדר אשפה, חדר גז, בקומת הקרקע

 גזוזטרה לכל דירה.יח"ד עם ממ"ד ומרפסות  3: בכל קומה 4-1בקומה 
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסות גזוזטרה לכל דירה ומצללות מעל מרפסות הגזוזטרה. 2: 5בקומה 
 עם ממ"ד ומרפסות גג קדמיות ופרגולה מעל המרפסת הפונה לרחוב וורמיזה. 1: יח"ד  )גג חלקית( 6בקומה 

טכניים עם גישה באמצעות גרעין המדרגות : גג משותף עבור מערכות סולאריות, מעבי מזגנים ומתקנים על הגג העליון
 הכללי של הבניין. גג פרטי הכולל בריכה עם גישה באמצעות מתוך הדירה.

 : חדר המדרגות הכללי של הבניין, מעלית ופירי תשתיות משותפים.בכל קומות הבניין
 

י תשתית וגדרות בגבולות : פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, מתקנבחצר
 המגרש.

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 0.32לאשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  .4
 

 תנאים למתן היתר
 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה. . 1
 (. 4400סכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג חו"ד מ . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 .3הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת וורמיזה  .. 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.
 ל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בע . 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. 
 את עם אגף שפ"ע.בשטח ציבורי יש לתאם ז

 ₪. 11565תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
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 תנאים להתחלת עבודות
הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות הרישוי על  . 1

 ע.התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצו
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 הצגת רישיון כריתה לעץ. . 3
 אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(. . 4
 ישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה.קבלת א . 5
 * יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 6

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף. . 7
יון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת ריש . 8

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 9

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesקישור: העירוני ב
 

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

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

 . 3בור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת וורמיזה ג. זיקת הנאה ע
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה.
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10גודל עצים ב 7קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 תו.,במגרש ובסביב3,4,5,6,30,31,33,34אישור אגף שפ"ע לשימורעצים  . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 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 
 3מיזה וור

 
 

 632חלקה:    6214 גוש:  22-1173 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 21/07/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0264-001 תיק בניין:
 מ"ר 546 שטח: 201900315 בקשת מידע:

   25/03/2019 תא' מסירת מידע:

 
 העיר הלבנה מיזמים בהתחדשות פ.ע. בע"מ מבקש הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 עופר השקעות בע"מ 

 4672519, הרצליה  1שד אבא אבן 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1056.16, שטח הריסה )מ"ר(: 4או מספר מבנים על המגרש(:  מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה
 

 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חדר אופניים, חדרים טכניים וחניות, 
 

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

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

 גנרטור, מעבים, הצמדת גג פרטי,  על הגג: קולטי שמש, אחר:
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

 .3קומות כולל קרקע וגג בנסיגה בהתאם לתוכנית רובע  7פירוט נוסף: הריסה ובנייה חדשה של בניין בן 
 

 יםמרתפי חניה., העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קי 2הבניין כולל 
 
 
 

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

, 5אמסטרדם  1תף עם הבניין הגובל מדרום בכתובת וורמיזה הקמת בניין מגורים חדש בקיר משולאשר את הבקשה ל
 כמפורט: יח"ד. 17קומות מרתף משותפות עם הבניין בקיר משותף, עבור סה"כ  2קומות וקומת גג חלקית, מעל  6בן 

 

המגרשים(,  2-מקומות חניה המתוכננים במרתפי החניה המשותפים ל 40מקומות חניה )מתוך  18: קומות המרתף 2-ב
 חניות לאופניים, מתקנים טכניים ושירות משותפים. 12חניות אופנועים,  3, 1יית נכים חנ

 בעורף. 1דירות גן עם ממ"ד לכל דירה וחצר פרטית  2: לובי כניסה, חדר אשפה, חדר גז, בקומת הקרקע
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסות גזוזטרה לכל דירה. 3: בכל קומה 4-1בקומה 
 מרפסות גזוזטרה לכל דירה ומצללות מעל מרפסות הגזוזטרה.יח"ד עם ממ"ד,  2: 5בקומה 
 עם ממ"ד ומרפסות גג קדמיות ופרגולה מעל המרפסת הפונה לחזית. 1: יח"ד  )גג חלקית( 6בקומה 

: גג משותף עבור מערכות סולאריות, מעבי מזגנים ומתקנים טכניים עם גישה באמצעות גרעין המדרגות על הגג העליון
 ן. גג פרטי הכולל בריכה עם גישה באמצעות מתוך הדירה.הכללי של הבניי

 : חדר המדרגות הכללי של הבניין, מעלית ופירי תשתיות משותפים.בכל קומות הבניין
 

: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, מתקני תשתית, גדרות בגבולות בחצר
 חניות לאופניים. 5 -המגרש ו

 

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

 תנאים למתן היתר
 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה. . 1
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אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי  . 2
 חר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת.בחירתו ולא

 (. 4400חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 3
 (. 4401תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג  . 4
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
 1הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת וורמיזה  . 7

 .5אמסטרדם 
 

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

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

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

 ₪. 11565תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

 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.
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 זרת המצב לקדמותו.נזק, במידה ויגרם והח
 הצגת רישיון כריתה לעץ. . 3
 אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(. . 4
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 5
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף. . 6
כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני  . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 8

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

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

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

 .3פים עם הבניין השכן בכתובת וורמיזה ג. זיקת הנאה עבור השטחים המשות
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
ום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתח . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 , במגרש ובסביבתו.3,4,5,6,30,31,33,34אישור אגף שפ"ע לשימור עצים  . 5
לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 הבקרה. קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון . 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.
 (. 4400חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 3
 (. 4401ה ע"י מכון הבקרה )מוצג תכנית מאושרת חתומ . 4
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
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 1הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת וורמיזה  . 7
 .5אמסטרדם 

 
 בהיתר תנאים

 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.
 יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר  . 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. 
 שפ"ע. בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף

 ₪. 11565תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

 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.
פני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי ל . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 הצגת רישיון כריתה לעץ. . 3
 אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(. . 4
 הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. קבלת אישור מכון . 5
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף. . 6
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
צהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "ה . 8

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

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

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

 .3ג. זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת וורמיזה 
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 .המרחביות לנושא זה
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 , במגרש ובסביבתו.3,4,5,6,30,31,33,34אישור אגף שפ"ע לשימור עצים  . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הבקשהולמבקש ה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעת מהנדס הועדהערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ב"ע. הן הגיעו לוועדה לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות ופתרון חנייה.שתי הבקשות תואמות ת שמעון ברנשטיין:
 מאשרים את הבקשה בהתאם לחוות דעת הצוות.  ליאור שפירא:
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 15ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, 5אמסטרדם  1את הבקשה להקמת בניין מגורים חדש בקיר משותף עם הבניין הגובל מדרום בכתובת וורמיזה  לאשר

 יח"ד. כמפורט: 17קומות מרתף משותפות עם הבניין בקיר משותף, עבור סה"כ  2קומות וקומת גג חלקית, מעל  6בן 
 
המגרשים(,  2-ים במרתפי החניה המשותפים למקומות חניה המתוכננ 40מקומות חניה )מתוך  18: קומות המרתף 2-ב

 חניות לאופניים, מתקנים טכניים ושירות משותפים. 12חניות אופנועים,  3, 1חניית נכים 
 בעורף. 1דירות גן עם ממ"ד לכל דירה וחצר פרטית  2: לובי כניסה, חדר אשפה, חדר גז, בקומת הקרקע

 וזטרה לכל דירה.יח"ד עם ממ"ד ומרפסות גז 3: בכל קומה 4-1בקומה 
 יח"ד עם ממ"ד, מרפסות גזוזטרה לכל דירה ומצללות מעל מרפסות הגזוזטרה. 2: 5בקומה 
 עם ממ"ד ומרפסות גג קדמיות ופרגולה מעל המרפסת הפונה לחזית. 1: יח"ד  )גג חלקית( 6בקומה 

גישה באמצעות גרעין המדרגות : גג משותף עבור מערכות סולאריות, מעבי מזגנים ומתקנים טכניים עם על הגג העליון
 הכללי של הבניין. גג פרטי הכולל בריכה עם גישה באמצעות מתוך הדירה.

 : חדר המדרגות הכללי של הבניין, מעלית ופירי תשתיות משותפים.בכל קומות הבניין
 

דרות בגבולות : פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, מתקני תשתית, גבחצר
 חניות לאופניים. 5 -המגרש ו

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת.
 (. 4400חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 3
 (. 4401תכנית מאושרת חתומה ע"י מכון הבקרה )מוצג  . 4
 (.4402ים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינוי . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
 1הוצאת שני ההיתרים בו זמנית עבור הבניין נשוא הבקשה והבניין המבוקש בקיר משותף בכתובת וורמיזה  . 7

 .5אמסטרדם 
 

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

 והנכסים הגובלים.
 תקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים ה . 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.

 ₪. 11565ך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בער . 5
 

 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.
יסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פול . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 הצגת רישיון כריתה לעץ. . 3
 אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(. . 4
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 5
 קף.יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתו . 6
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
יד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להור . 8
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 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
 

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

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

 .3ג. זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת וורמיזה 
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה.
 ( במגרש.4)" לפחות 10עצים בגודל  7קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 , במגרש ובסביבתו.3,4,5,6,30,31,33,34אישור אגף שפ"ע לשימור עצים  . 5
לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  יש . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 2לילינבלום  29ס פינ

 
 

 47חלקה:    6923 גוש:  21-0273 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 21/02/2021 תאריך בקשה:

 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון סיווג: 0007-002 תיק בניין:
 מ"ר 1495 שטח: 202000309 בקשת מידע:

   06/04/2020 תא' מסירת מידע:

 
 נווה צדק בע"מ קבוצת מבקש הבקשה:

 6581707יפו  -, תל אביב  114אלנבי 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, אחר: קומות מלונאיות, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת כול קירות ורצפות הפנים למעט 2כמות קומות לתוספת: 
הגלריה בצד הצפוני של הקולנוע הסגור. בניית חלוקה פנימית חדשה לפי צרכי המלון., שימוש המקום כיום: בהיתר חלק 

 לא בשימוש., 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: קולנוע פתוח וקולנוע סגור 
מוש חורג: לצמיתות, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא היסטוריים., שימוש מבוקש: בית מלון, תקופת שי

 ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 
 
 

 מ',  29.04X3.84, גודל: 75.00בריכה: קומה: גג, מיקום: קומת גג, נפח )מ"ק(: 
 

 ר קיים, , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צוב12,810.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 
 
 
 
 

 (ברנשטייןשמעון אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 לאשר את הבקשה לשימור ושחזור 'קולנוע עדן' ההיסטורי לרבות התוספות כמפורט: .1

 שינוי ייעוד המבנה למלון -
 וקומה אחת מכוח תוכנית ג'( על גג המבנה 38קומות )קומה אחת מכוח תוכנית  2תוספת  -
מתקן חנייה ב'( וחנייה ב2650מרתפים לשירותי המלון )לרבות חדרי מלון מתמריצי תוכנית  2תוספת  -

 אוטומטי.
 בריכת שחייה עבור אורחי המלון על גג המבנה. -

 
 חדרים. 74קומות מרתף, עם בריכת שחייה בגג העליון עבור  2קומות מעל  4סה"כ יתקבל מלון בן 

 
 כולל ההקלות הבאות:

שרה בשנת שאו 38עבור תכנון במגרש שזכויותיו נובעות מתכנית  -מ"ר 89.70 -משטח המגרש 6%תוספת של  .א
1937. 

ב'( לקומות העל קרקעיות בהתאם לחוות דעת המשפטית 2650ניוד שטחים עיקריים מהמרתף )מתמריצי  .ב
 ובהמלצת מח' השימור. 29.03.2020שניתנה בתיק המידע בתאריך 

 )מתכנית ג'( להיקף הקומה שמתחתיה. 4השלמת קומה  .ג

 בריכת שחייה ציבורית )לאורחי המלון( על הגג. .ד
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 6923( גוש 31הקמת מעלית רכב מחוץ לקו הבניין הצדדי והקדמי ובמשותף עם החלקה הסמוכה מדרום )פינס  .ה
 . המרתף המשותף כולל גם חצר אנגלית לאוורור טכני.28חלקה 

צמצום קו הבניין הקדמי )עבור הקומות החדשות( מעבר לקו הבניין שנקבע בתכניות התקפות, לפי היקף  .ו
 מ'. 2.00מ' במקום  0.00ב' כפי שהובהרו בתיק המידע. 2650בהתאם לתמריצי תכנית  -המבנה לשימור

צמצום קו הבניין הצדדי הדרומי )עבור הקומות החדשות( מעבר לקו הבניין שנקבע בתכניות התקפות, לפי  .ז
ום מ' במק 2.00-2.30ב' כפי שהובהרו בתיק המידע. 2650בהתאם לתמריצי תכנית  -היקף המבנה לשימור

 מ'. 3.00

צמצום קו הבניין הצדדי המזרחי )עבור הקומות החדשות( מעבר לקו הבניין שנקבע בתכניות התקפות, לפי  .ח
מ' במקום  2.00-2.30ב' כפי שהובהרו בתיק המידע. 2650בהתאם לתמריצי תכנית  -היקף המבנה לשימור

 מ'. 3.00

 ב'.2650מלון בקומת המרתף שניתנים מכוח תמריצי מ' נטו לאוורור חדרי ה 1.80הרחבת החצר האנגלית עד  .ט

מ' מפני הקרקע עבור מערכות טכניות, בהתאם  1.50הקמת גדרות בגבולות המגרש הצדיים העולים על  .י
 להמלצת מח' השימור.

המרתפים המותרים ותוך  2-הבלטת היקף המרתף העליון מעבר לתכסית הבניין אך בסך התכסית הכוללת ב .יא
 .34חלחול המחויבים בתמ"א  15%שמירה על 

 2תכנון חנייה במגרש אחר שהינו מגרש לשימור, בהתאם לתוכנית השימור. שימוש בחניון משותף עבור  .יב
 .29שרובו ימוקם במגרש של פינס  29ופינס  31המגרשים פינס 

 
תואמת את מדיניות כי התכנית  03.08.2021לדחות את ההתנגדויות לאור המלצת צוות ההתנגדויות מתאריך  .2

מטה, ולדחות את  2, לרבות המפורט בסעיף היחידה האסטרטגיתהתיירות והוספת חדרי המלון בעיר בתיאום 
ב' בתוספת הקלות לניוד הזכויות 38+2650ההתנגדויות שכן הזכויות המבוקשות הינן בהתאם לתכנית החלה 

כומי תיק המידע שיצא לכתובת זו(, השימוש המותרות לקומות המותרות לפי התכניות החלות )הכל בהתאם לסי
המלונאי הינו גם בהתאם לתכנית החלה באזור והעומס התנועתי נבדק על ידי הגורמים המקצועיים והוחלט שניתן 

לאשר את תכנון החניה במגרש. שאר הטיעונים שהוצגו בהתנגדויות אינם תכנוניים וניתן לפנות לגורמים 
 מקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד.האמונים עליהם, שכן הוועדה ה

החלקות הסמוכות זו לזו, שכן לא נראה  2לדחות את ההתנגדויות שהוגשו לעניין ההקלה להסדרת חניון משותף ל .3
 כי ישנה פגיעה במתנגדים בפתרון אשר נמצא בקומת המרתף.

 
 

 תנאים למתן היתר
 רמים אם נדרשים לפי דיןאישור הגו . 1
 אישור משרד התיירות . 2
 אישור משרד הבריאות . 3
 .31הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבקשה במגרש הסמוך בפינס  . 4
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 5

 ם;נערכו שינויים מרחביי
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(; . 6
 תשלום אגרות והיטלים; . 7
 

 תנאים בהיתר
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 1
 מבנה תירשם כזיקת הנאה לרשות הרבים.רצועת הקרקע במרווח הקדמי לאורך כל חזיתות ה . 2
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 3
 

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

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

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

 א. לא תתאפשר מכירת או העברת זכויות של חלק ו/או חלקים מהמבנה ללא הסכמת העירייה.
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

 .28חלקה  6923גוש  31ניין השכן בפינס ג. רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הב
 ד. המבנה כולו על כל מפלסיו יסומן כיחידה מלונאית אחת שלא נניתן לפצלה.

ה. המרווחים הקדמיים הן לרחוב פינס והן לרחוב לילנבלום ירשמו לטובת עיריית תל אביב כזיקת הנאה 
 למשתמשי הרחוב.

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 10/08/2020 - ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ . 2
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 הערות

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין . 1
 אישור משרד התיירות . 2
 משרד הבריאות אישור . 3
 .31הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבקשה במגרש הסמוך בפינס  . 4
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 5

 נערכו שינויים מרחביים;
 מהנדס הוועדה(; עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י . 6
 תשלום אגרות והיטלים; . 7
 

 תנאים בהיתר
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 1
 רצועת הקרקע במרווח הקדמי לאורך כל חזיתות המבנה תירשם כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 2
 ו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמנייםקירות המרתף יבוצע . 3
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

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

 א. לא תתאפשר מכירת או העברת זכויות של חלק ו/או חלקים מהמבנה ללא הסכמת העירייה.
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

 .28חלקה  6923גוש  31ג. רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בפינס 
 ל כל מפלסיו יסומן כיחידה מלונאית אחת שלא נניתן לפצלה.ד. המבנה כולו ע

ה. המרווחים הקדמיים הן לרחוב פינס והן לרחוב לילנבלום ירשמו לטובת עיריית תל אביב כזיקת הנאה 
 למשתמשי הרחוב.

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 10/08/2020 -ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
 
 

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

הצוות החליט לאשר את הבקשה. פעם ראשונה הגיע לדיון  דויות.התנגבצוות  נדוןקולנוע "עדן",  שמעון ברנשטיין:
וחלקה  1חלק ממנה על יהודה הלוי  -חנייה רובוטית  תמבוקש ציא מדיון ולבדוק את נושא החנייה.בוועדה, הוחלט להו

 .29השני על פינס 
 הבקשה.  אני הייתי בצוות ההתנגדויות והוחלט לדחות את ההתנגדויות ולאשר את ליאור שפירא:

 
 
 

 16: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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 לאשר את הבקשה לשימור ושחזור 'קולנוע עדן' ההיסטורי לרבות התוספות כמפורט: .1
 שינוי ייעוד המבנה למלון -
 וקומה אחת מכוח תוכנית ג'( על גג המבנה 38קומות )קומה אחת מכוח תוכנית  2תוספת  -
ה במתקן חנייה ב'( וחניי2650מרתפים לשירותי המלון )לרבות חדרי מלון מתמריצי תוכנית  2תוספת  -

 אוטומטי.
 בריכת שחייה עבור אורחי המלון על גג המבנה. -

 
 חדרים. 74קומות מרתף, עם בריכת שחייה בגג העליון עבור  2קומות מעל  4סה"כ יתקבל מלון בן 

 
 כולל ההקלות הבאות:

שאושרה בשנת  38עבור תכנון במגרש שזכויותיו נובעות מתכנית  -מ"ר 89.70 -משטח המגרש 6%תוספת של  .א
1937. 

ב'( לקומות העל קרקעיות בהתאם לחוות דעת המשפטית 2650ניוד שטחים עיקריים מהמרתף )מתמריצי  .ב
 ובהמלצת מח' השימור. 29.03.2020שניתנה בתיק המידע בתאריך 

 )מתכנית ג'( להיקף הקומה שמתחתיה. 4השלמת קומה  .ג
 .בריכת שחייה ציבורית )לאורחי המלון( על הגג .ד
 6923( גוש 31הקמת מעלית רכב מחוץ לקו הבניין הצדדי והקדמי ובמשותף עם החלקה הסמוכה מדרום )פינס  .ה

 . המרתף המשותף כולל גם חצר אנגלית לאוורור טכני.28חלקה 
צמצום קו הבניין הקדמי )עבור הקומות החדשות( מעבר לקו הבניין שנקבע בתכניות התקפות, לפי היקף  .ו

 מ'. 2.00מ' במקום  0.00ב' כפי שהובהרו בתיק המידע. 2650בהתאם לתמריצי תכנית  -ורהמבנה לשימ
צמצום קו הבניין הצדדי הדרומי )עבור הקומות החדשות( מעבר לקו הבניין שנקבע בתכניות התקפות, לפי  .ז

במקום מ'  2.00-2.30ב' כפי שהובהרו בתיק המידע. 2650בהתאם לתמריצי תכנית  -היקף המבנה לשימור
 מ'. 3.00

צמצום קו הבניין הצדדי המזרחי )עבור הקומות החדשות( מעבר לקו הבניין שנקבע בתכניות התקפות, לפי  .ח
מ' במקום  2.00-2.30ב' כפי שהובהרו בתיק המידע. 2650בהתאם לתמריצי תכנית  -היקף המבנה לשימור

 מ'. 3.00
 ב'.2650י המלון בקומת המרתף שניתנים מכוח תמריצי מ' נטו לאוורור חדר 1.80הרחבת החצר האנגלית עד  .ט
מ' מפני הקרקע עבור מערכות טכניות, בהתאם  1.50הקמת גדרות בגבולות המגרש הצדיים העולים על  .י

 להמלצת מח' השימור.
המרתפים המותרים ותוך  2-הבלטת היקף המרתף העליון מעבר לתכסית הבניין אך בסך התכסית הכוללת ב .יא

 .34חלחול המחויבים בתמ"א  15%על שמירה 
 2תכנון חנייה במגרש אחר שהינו מגרש לשימור, בהתאם לתוכנית השימור. שימוש בחניון משותף עבור  .יב

 .29שרובו ימוקם במגרש של פינס  29ופינס  31המגרשים פינס 
 
ית תואמת את מדיניות כי התכנ 03.08.2021לדחות את ההתנגדויות לאור המלצת צוות ההתנגדויות מתאריך  .2

מטה, ולדחות את  2, לרבות המפורט בסעיף היחידה האסטרטגיתהתיירות והוספת חדרי המלון בעיר בתיאום 
ב' בתוספת הקלות לניוד הזכויות 38+2650ההתנגדויות שכן הזכויות המבוקשות הינן בהתאם לתכנית החלה 

לסיכומי תיק המידע שיצא לכתובת זו(, השימוש המותרות לקומות המותרות לפי התכניות החלות )הכל בהתאם 
המלונאי הינו גם בהתאם לתכנית החלה באזור והעומס התנועתי נבדק על ידי הגורמים המקצועיים והוחלט שניתן 

לאשר את תכנון החניה במגרש. שאר הטיעונים שהוצגו בהתנגדויות אינם תכנוניים וניתן לפנות לגורמים 
 ה המקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד.האמונים עליהם, שכן הוועד

החלקות הסמוכות זו לזו, שכן לא נראה  2לדחות את ההתנגדויות שהוגשו לעניין ההקלה להסדרת חניון משותף ל .3
 כי ישנה פגיעה במתנגדים בפתרון אשר נמצא בקומת המרתף.

 
 תנאים למתן היתר

 גורמים אם נדרשים לפי דיןאישור ה . 1
 אישור משרד התיירות . 2
 אישור משרד הבריאות . 3
 .31הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבקשה במגרש הסמוך בפינס  . 4
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 5

 יים;נערכו שינויים מרחב
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(; . 6
 תשלום אגרות והיטלים; . 7
 

 תנאים בהיתר
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 1
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 המבנה תירשם כזיקת הנאה לרשות הרבים. רצועת הקרקע במרווח הקדמי לאורך כל חזיתות . 2
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 3
 

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

 דמותו.נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לק
 

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

 א. לא תתאפשר מכירת או העברת זכויות של חלק ו/או חלקים מהמבנה ללא הסכמת העירייה.
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

 .28חלקה  6923גוש  31ם עם הבניין השכן בפינס ג. רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפי
 ד. המבנה כולו על כל מפלסיו יסומן כיחידה מלונאית אחת שלא נניתן לפצלה.

ה. המרווחים הקדמיים הן לרחוב פינס והן לרחוב לילנבלום ירשמו לטובת עיריית תל אביב כזיקת הנאה 
 למשתמשי הרחוב.

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 10/08/2020 -שורם מ ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באי . 2
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 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 
 31פינס  1דה הלוי יהו

 
 

 28חלקה:    6923 גוש:  22-0653 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 28/04/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0006-001 תיק בניין:
 מ"ר 608 שטח: 202000390 בקשת מידע:

   12/05/2020 תא' מסירת מידע:

 
 קבוצת נווה צדק בע"מ מבקש הבקשה:

 6581707יפו  -, תל אביב  114אלנבי 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

לות בקו מגרש. שינוי תוספת אחרת: מתקן מעלית לחניה אוטומטית מוטמן במרווח צדדי וחצרות אנגליות טכניות גוב
מיקום נישת אשפה ונישת גז., שימוש המקום כיום: בהיתר מעבר לחנייה בחצר פנימית של המבנה לשימור ביהודה הלוי 

1 ,. 
 

 בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, השימוש בתוספת המבוקשת: אחר: מתקן חניה וחצרות טכניות, 
 
 
 

 שות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, , העבודות המבוק144.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

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

 גרש של מבנה לשימור בסגנון הבינלאומי.לאשר את הבקשה לשינויים בפיתוח המ
 

 כולל ההקלות הבאות:
בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי, מעבר לקו בניין קדמי וצדדי, באופן שלא יפגע  .1

 .29במבנה לשימור ובחריגה מקו מגרש צפוני אל תוך מגרש פינס 
חריגה מגבול מגרש צפוני בניית חצר מונמכת לאוורור מרתפים טכניים והורדת ציוד טכני ב .2

 .29אל תוך מגרש פינס 
 מ'. 1.5מ' ובעומק העולה על  1.5בניית חצר מונמכת במרווח הצדדי, ברוחב העולה על  .3
תכנון חנייה במגרש אחר שהינו מגרש לשימור, בהתאם לתוכנית השימור. שימוש בחניון  .4

 .29מגרש של פינס שרובו ימוקם ב 29ופינס  31המגרשים פינס  2משותף עבור 
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
קולנוע עדן( בשל תכנון מתקן חנייה משותף על ) 2הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך בלילינבלום  . 4

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים לתעודת גמר
 )קולנוע עדן( 2רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת לילינבלום  . 1
לפני מתן היתר  יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 את הבקשה לשינויים בפיתוח המגרש של מבנה לשימור בסגנון הבינלאומי. לאשר

 
 כולל ההקלות הבאות:

בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי, מעבר לקו בניין קדמי וצדדי, באופן שלא יפגע  .1
 .29במבנה לשימור ובחריגה מקו מגרש צפוני אל תוך מגרש פינס 

ים טכניים והורדת ציוד טכני בחריגה מגבול מגרש צפוני בניית חצר מונמכת לאוורור מרתפ .2
 .29אל תוך מגרש פינס 

 מ'. 1.5מ' ובעומק העולה על  1.5בניית חצר מונמכת במרווח הצדדי, ברוחב העולה על  .3
תכנון חנייה במגרש אחר שהינו מגרש לשימור, בהתאם לתוכנית השימור. שימוש בחניון  .4

 .29שרובו ימוקם במגרש של פינס  29ופינס  31נס המגרשים פי 2משותף עבור 
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור/התייעצות/תיאום הגורמים  אם נדרש לפי דין. . 1
ים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח עורך הבקשה על שינויים מרחבי . 2

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
ף על )קולנוע עדן( בשל תכנון מתקן חנייה משות 2הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך בלילינבלום  . 4

 שתי החלקות.
 

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

 זאת עם אגף שפ"ע.בשטח הציבורי יש לתאם 
 

 תנאים לתעודת גמר
 )קולנוע עדן( 2רישום זיקת הנאה עבור השטחים המשותפים עם הבניין השכן בכתובת לילינבלום  . 1
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם למפרטים 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 33לה גאו

 
 

 41חלקה:    6915 גוש:  22-0668 בקשה מספר: 
 כרם התימנים שכונה: 01/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0112-033 תיק בניין:
 מ"ר 452 שטח: 202000313 בקשת מידע:

   25/03/2020 תא' מסירת מידע:

 
 גאולה במלואה בע"מ מבקש הבקשה:

 5590500, רמת גן  8צה"ל כפר אז"ר 
 

 רבין עומר עורך הבקשה:
 6744124יפו  -, תל אביב  10חפץ חיים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: מתקן חניה,שטח עיקרי נלווה,חצר מונמכת, ח. עגלות,ח. מונים,ח.  במרתפים: מספר
 משאבות ומאגר מים., 

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, אחר: מגורים, מסחר/משרד שאינו בית אוכל, תא כניסה למתקן חניה., 

 
, כמות יח"ד 6נו בית אוכל, כמות קומות מגורים: בקומות: קומה מפולשת, קומה מסחרית עבור: מסחר/משרד שאי

 , 14מבוקשות: 
 

 על הגג: קולטי שמש, אחר: מזגנים, גנרטור, 
 

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

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

 והתקבלו התנגדויות 03/04/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -, תל אביב 34רחוב יונה הנביא  אלון תומר
6330234 

 
 1התנגדות מספר 

יפו  -, תל אביב 34רחוב יונה הנביא  קרסנטי דוד
6330234 

 2התנגדות מספר   3888000, חגלה 1רחוב חגלה  . סלע צביה3

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 :1התנגדות מס' 
השר=כן מאחור לבניין נשוא הבקשה. להלן עיקרי  34ברחוב יונה הנביא הוגשה התנגדותם של דיירים בבניין 

 התנגדותם:
עובדים מהבית. בין היתר אנו מקיימים פגישות בזום על בסיס קבוע ובהתחשב ברעשים הצפויים  עקב  אנו -

ו עבודות הבניה בסמוך אלינו, לא תתאפשר סביבת עבודה תקינה בשום אופן, מה שעלול להוביל לפיטורינ
 ולהפסדים כלכליים עצומים. אנו דורשים בכל תוקף כי הבניה לא תצא לפועל.

 : 2התנגדות מס' 
 הוגשה התנגדותה של גברת סלע צביה אשר זיקתה לבניין נשוא הבקשה אינה ברורה. להלן עיקרי התנגדותה:

 פוגעת בתכנון עירוני קיים ומצופפת את השכונה הצפופה מראש.  –הקלה בקווי בניין  -
 פגיעה בערך הדירה   -
 רטיות, ובכניסת אור שמש, ורוח.  בדיירים בדמות ירידה באיכות החיים כתוצאה מחוסר פפגיעה  -
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 מוקד למטרדים, מוזיקה וישיבות . דירות קרקע עם חצרות צמודות מהווים  -
עות בערך הדירות ליד ודירות גן מהוות מטרד משמעותי. דירות אלה פוג BNBהדירות בשכונה ברובה מושכרת או  -

 כות החיים של דיירי השכונה כולה.ופוגעות באי
מהווה עומס על תשתיות קיימות, צפיפות השכונה עולה , יש לתת מענה תכנוני של העירייה טרם  –תוספת יח"ד   -

 הוספת יחידות 
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 :1התנגדות מס' 

הסדרי אתרי הבניה שפעותיה הינם חלק מהתפתחות עירונית רצויה. הבניה המבוקשת והההתנגדות אינה מתקבלת שכן 
. לא ניתן להימנע ממטרדים כמו רעש בזמן מותאמים לבניה במרקם עירוני צפוף בשעות הפעילות והסדרי אתר הבניה

 יתןלשעות המותרות לכך לפי חוק עזר עירוני נלכל הפרעה מעבר  הבנייה, אך זה לא סיבה כדי להפסיק בנייה בעיר.
 לפנות לגורמים האמונים על כך בזמן אמת.

 
 :2התנגדות מס' 

הקלות המבוקשות בקוי הבניין, בגובה הבניין, בהבלטת המרפסות וכו' הן ההקלות שאושרו להרבה מאוד בנינים 
דיון אשר תובא בקרוב ל 6-ו 5בסביבה ואין בהן כל דבר חריג ביחס לבניין ולסביבה והמבוקש הינו בהתאם לתכנית רובע 

לשעות המותרות לכך לכל הפרעה מעבר בהפקדה. הבניה המבוקשת והשפעותיה הינם חלק מהתפתחות עירונית רצויה. 
יובהר כי הוועדה  ות.קנייני לגורמים האמונים על כך בזמן אמת. יתר הטענו הינן טענות לפנות לפי חוק עזר עירוני ניתן

 תכנוניים בלבד.אינה לוקחת צד בהסכמים קניינים ודנה בשיקולים 
 
 
 
 

 (רבנררוני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יח"ד וחנות שחיזוקו נדרש בפני  6גג חלקית עבור קומות וקומת  2הריסת מבנה קיים בן לאשר את הבקשה ל .1

  יח"ד ומסחר 14קומות מרתף, עבור  2קומות וקומת גג חלקית מעל  5רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן  
  
 כולל ההקלות הבאות: 
 המותר מן המרווח 40% מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה1.6הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית בשיעור של  - 

 שכן הנ"ל אינו הקלה כי אם בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.
בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון העתידיות פטור ממרפסות שירות מכוח תכנית מ'  - 

 .6ברובע 
 

 :38כולל תוספות הבאות מכך תמ"א  
יחידות  14על פי תכנית, ובניית מבנה בן יחידות הדיור המותרות  8,ל  38יחידות דיור מכח תמ"א  6תוספת  - 

 דיור סך הכל
 65,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. סך הכל תוספת של  38מ"ר מכח תמ"א  13תוספת בניה עד  - 

 יחידות דיור 5מ"ר עבור 
 מ"ר מ"ר( 381.15 -קומות טיפוסיות  מורחבות )כ  1.65תוספת שטח בהיקף של  - 
 הקומות המותרות 4-מעבר ל 65%חלקית נוספת בתכסית של תוספת קומה וקומה  - 
שכן שאין  מ' 3מ' במקום  2.5,ובניה במרחק של  38חריגה בקו בניין צדדי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א  - 

 77-78למותר והמבוקש הינו בהתאמה לתנאים המגבילים לפי  בחריגה מקווי הבניין תוספת שטח מעבר
  5-6לרובעים 

שכן שאין  מ' 5מ' במקום  4.5,ובניה במרחק של  38ה בקו בניין אחורי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א חריג - 
 77-78למותר והמבוקש הינו בהתאמה לתנאים המגבילים לפי  בחריגה מקווי הבניין תוספת שטח מעבר

  5-6לרובעים 
 
 בניין, בהבלטת המרפסות וכו' הן ההקלות הקלות המבוקשות בקוי הבניין, בגובה הלדחות את ההתנגדויות שכן  .2

 שאושרו להרבה מאוד בנינים בסביבה ואין בהן כל דבר חריג ביחס לבניין ולסביבה והמבוקש הינו בהתאם לתכנית  
 אשר תובא בקרוב לדיון בהפקדה. הבניה המבוקשת והשפעותיה הינם חלק מהתפתחות עירונית רצויה.  6-ו 5רובע  
 עות המותרות לכך לפי חוק עזר עירוני ניתן לפנות לגורמים האמונים על כך בזמן אמת. יתר לכל הפרעה מעבר לש 
 הטענו הינן טענות קנייניות. יובהר כי הוועדה אינה לוקחת צד בהסכמים קניינים ודנה בשיקולים תכנוניים בלבד. 

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

 
היתרתנאים למתן 
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ת( אם אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאו . 1

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
 ₪. 11562.00ש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגר . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -צורך( לשלב ב` )במידת ה . 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: 
 

 גמר תנאים לתעודת
 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 

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

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

 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 4
 ישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים.ר . 5
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו על ידי דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.

 
 הבקשהולמבקש וטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיהערה: 

 
 
 
 
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד וחנות שחיזוקו נדרש בפני  6קומות וקומת גג חלקית עבור  2אשר את הבקשה להריסת מבנה קיים בן ל .1

 יח"ד ומסחר  14קומות מרתף, עבור  2קומות וקומת גג חלקית מעל  5רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן  
  
 כולל ההקלות הבאות: 
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מן המרווח המותר  40%מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה 1.6הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית בשיעור של  - 
 שכן הנ"ל אינו הקלה כי אם בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.

פטור ממרפסות שירות מכוח תכנית מ' בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור ולמגמות התכנון העתידיות  - 
 .6ברובע 

 
 :38כולל תוספות הבאות מכך תמ"א  
יחידות  14יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, ובניית מבנה בן  8,ל  38דות דיור מכח תמ"א יחי 6תוספת  - 

 דיור סך הכל
 65,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. סך הכל תוספת של  38מ"ר מכח תמ"א  13תוספת בניה עד  - 

 יחידות דיור 5מ"ר עבור 
 מ"ר מ"ר( 381.15 -רחבות )כ קומות טיפוסיות  מו 1.65תוספת שטח בהיקף של  - 
 הקומות המותרות 4-מעבר ל 65%תוספת קומה וקומה חלקית נוספת בתכסית של  - 
מ' שכן שאין  3מ' במקום  2.5,ובניה במרחק של  38חריגה בקו בניין צדדי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א  - 

 77-78לתנאים המגבילים לפי  בחריגה מקווי הבניין תוספת שטח מעבר למותר והמבוקש הינו בהתאמה
  5-6לרובעים 

מ' שכן שאין  5מ' במקום  4.5,ובניה במרחק של  38חריגה בקו בניין אחורי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א  - 
 77-78בחריגה מקווי הבניין תוספת שטח מעבר למותר והמבוקש הינו בהתאמה לתנאים המגבילים לפי 

  5-6לרובעים 
 
 נגדויות שכן הקלות המבוקשות בקוי הבניין, בגובה הבניין, בהבלטת המרפסות וכו' הן ההקלות לדחות את ההת .2

 שאושרו להרבה מאוד בנינים בסביבה ואין בהן כל דבר חריג ביחס לבניין ולסביבה והמבוקש הינו בהתאם לתכנית  
 חלק מהתפתחות עירונית רצויה. אשר תובא בקרוב לדיון בהפקדה. הבניה המבוקשת והשפעותיה הינם  6-ו 5רובע  
 לכל הפרעה מעבר לשעות המותרות לכך לפי חוק עזר עירוני ניתן לפנות לגורמים האמונים על כך בזמן אמת. יתר  
 הטענו הינן טענות קנייניות. יובהר כי הוועדה אינה לוקחת צד בהסכמים קניינים ודנה בשיקולים תכנוניים בלבד. 

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 נדרש לפי דין
כך שלא  דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על . 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
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
 ₪. 11562.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 רד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה מש . 4
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
דות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבו . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
)לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
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 ין לעניין:לתקנות המקרקע 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 
ג. הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה ניתנת 

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

 המרחביות לנושא זה
 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 4
 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 5
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5עת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטי . 6
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו על ידי דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 121ן מנחם בגי

 
 

 16חלקה:    7101 גוש:  22-0693 בקשה מספר: 
 גני שרונה שכונה: 04/05/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: 0054-121 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 9386 שטח: 202100534 בקשת מידע:
   10/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 קבוצת עזריאלי בע"מ מבקש הבקשה:

 6701101יפו  -, תל אביב  132בגין מנחם 
 

 רוטברד מנחם עורך הבקשה:
 6350665יפו  -, תל אביב  36נמל תל אביב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 ת הקרקע, , אחר: תוספת גלריה למשרדים בקומ1כמות קומות לתוספת: 
 

 בקומת הגג: השימוש בתוספת המבוקשת: אחר: משרדים, 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שטח מסחרי, שימוש מבוקש: בקשה 
 לשימוש חורג למשרדים בקומות מסחר

 
 לצורך קבלת נוסח פרסום

 
 אלושהוגשה עבור שינויים  21286בהמשך לבקשה 

 
שינוים פנימיים באזורי המסחר והוספת תריס אוורור בחזית צפונית )אזור מסחר(, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, 

, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת 2140שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 תקן חניה, 

 
 

 והתקבלו התנגדויות. 20/03/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התנגדויות:שרות 

 נימוקים כתובת שם

. רשות מקרקע י ישראל, 1
 מרחב עסקי ת"א

 1התנגדות מס'  

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

הוגשה התנגדותה של רשות מקרקעי ישראל, מרחב עסקי תל אביב, מבעלי החלקה,  אשר מתנגדים למתן היתר בניה 
 אלא לאחר קבלת אישורם.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 נאי לקבלת היתר הצגת אישור רשות מקרקעי ישראל למבוקש.ניתן ת .ההתנגדות מתקבלת
 
 
 
 

 (רבנררוני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
לתקופה של  1בקומת הקרקע וקומת בינים ים שימוש חורג מתכנית משטח מסחרי לשימוש של משרד. לאשר 1

 הוצאת ההיתר.מיום  יםישנת
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 כמפורט: 21-1074כלפי היתר שינויים . לאשר 2
עיקרי וביטול מעבר צפוני  מעברים לשטח: שינויי פנים הכוללים: שינוי 17.00/0.00בקומת קרקע מפלס  .א

חדר , תוספת מסחר ומפלס תחתון לחדר אוכלביטול מערך שירותים ומקלחות ובניית מערך שירותים ללגרעין, 
 . של חדר האוכל מדרגות ומעליות בין קומת קרקע וקומת גלריה, הסדרת אוכל עבור שוכר בקומות המשרדים

: השלמה חלקית של הקומה ע"י תוספת שטח גלריה עבור מפלס עליון 21/00/4.00, מפלס 1בקומת בינים  .ב
 .םחדר אוכל עבור שוכר בקומות המשרדיל

: אטימת שטחי מסחר ושינויי פנים בפינה הצפון מזרחית כולל הסדרת  25.00/08.00, מפלס 1בקומת מסחר  .ג
  מדרגות עליה חדשות ובינוי קיר גבס מרצפה עד תקרה על חזית קיר המסך

ת : שינויי פנים בפינה הצפון מזרחית כולל הסדרת מדרגות עליה חדשו28.00/11.00, מפלס 2קומת בינים  .ד
 ובינוי קיר גבס מרצפה עד תקרה על חזית קיר המסך. ללא שינוי שטחים מהיתר.

: אטימת שטחי מסחר ושינויי פנים 35.00/18.00, מפלס 3וקומת בינים  31.00/14.00, מפלס 2בקומת מסחר  .ה
 המסך בפינה הצפון מזרחית כולל הסדרת מדרגות עליה חדשות ובינוי קיר גבס מרצפה עד תקרה על חזית קיר

ומנהלת אגף  'סגנית מהעבהתאם לסיכום פגישה אצל  3וקומת בינים  2מ"ר בקומות מסחר  541סה"כ מבוקש אטימת 
שבה הוחלט לאפשר אטימת השטחים הנ"ל תוך שיזם מקדם תב"ע לתוספת זכויות מול אגף התכנון  תכנון עיר

 שתאפשר בעתיד אישור השטחים הנ"ל ואכלוסם.
 

 כולל ההקלות הבאות:
כולל קומת קרקע/קומת  4הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות המבוקש  3קומות נוספות מעל ל  1הוספת  -

 עמודים מפולש בחלקה
 יםישימוש חורג מתכנית מ שטח מסחרי לשימוש של משרדים לתקופה של שנת -
 
 
 
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 
 נאים למתן היתרת
אישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות( אם  . 1

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

 נערכו שינויים מרחביים
 הוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר ב . 3
 הצגת אישור ר.מ.י. . 4
 .       תשלום אגרות והיטלים5
 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 מ"ר( 542הפקדת תב"ע לניוד זכויות משימור עבור השטחים האטומים בקומות המסחר ) . 1
 רישום שטחי העירייה בבית משותף. . 2

 
 הערות

 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל שינוי אחר שנעשה בבניין או בשטח המגרש. . 1
 ים בהיתרים קודמים.ההיתר כפוף לכל התנא . 2
 תוקף ההיתר הינו לשנתיים והמשך השימוש מותנה באישור התב"ע לניוד זכויות. . 3
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 19ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לתקופה של  1אשר שימוש חורג מתכנית משטח מסחרי לשימוש של משרדים בקומת הקרקע וקומת בינים . ל1

 שנתיים מיום הוצאת ההיתר.
 כמפורט: 21-1074. לאשר שינויים כלפי היתר 2

: שינויי פנים הכוללים: שינוי מעברים לשטח עיקרי וביטול מעבר צפוני 17.00/0.00בקומת קרקע מפלס  .א
יטול מערך שירותים ומקלחות ובניית מערך שירותים לחדר אוכל, תוספת מסחר ומפלס תחתון לחדר לגרעין, ב

 אוכל עבור שוכר בקומות המשרדים, הסדרת מדרגות ומעליות בין קומת קרקע וקומת גלריה של חדר האוכל. 

ור מפלס עליון : השלמה חלקית של הקומה ע"י תוספת שטח גלריה עב21/00/4.00, מפלס 1בקומת בינים  .ב
 לחדר אוכל עבור שוכר בקומות המשרדים.

: אטימת שטחי מסחר ושינויי פנים בפינה הצפון מזרחית כולל הסדרת  25.00/08.00, מפלס 1בקומת מסחר  .ג
  מדרגות עליה חדשות ובינוי קיר גבס מרצפה עד תקרה על חזית קיר המסך

בפינה הצפון מזרחית כולל הסדרת מדרגות עליה חדשות  : שינויי פנים28.00/11.00, מפלס 2קומת בינים  .ד
 ובינוי קיר גבס מרצפה עד תקרה על חזית קיר המסך. ללא שינוי שטחים מהיתר.

: אטימת שטחי מסחר ושינויי פנים 35.00/18.00, מפלס 3וקומת בינים  31.00/14.00, מפלס 2בקומת מסחר  .ה
 חדשות ובינוי קיר גבס מרצפה עד תקרה על חזית קיר המסך בפינה הצפון מזרחית כולל הסדרת מדרגות עליה

 
בהתאם לסיכום פגישה אצל סגנית מהע' ומנהלת אגף  3וקומת בינים  2מ"ר בקומות מסחר  541סה"כ מבוקש אטימת 

תכנון עיר שבה הוחלט לאפשר אטימת השטחים הנ"ל תוך שיזם מקדם תב"ע לתוספת זכויות מול אגף התכנון 
 אישור השטחים הנ"ל ואכלוסם. שתאפשר בעתיד

 
 כולל ההקלות הבאות:

כולל קומת קרקע/קומת  4הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות המבוקש  3קומות נוספות מעל ל  1הוספת  -
 עמודים מפולש בחלקה

 שימוש חורג מתכנית מ שטח מסחרי לשימוש של משרדים לתקופה של שנתיים -
 

 :תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, 
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 הצגת אישור ר.מ.י. . 4
 .       תשלום אגרות והיטלים5
 

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

 
 נאים לתעודת גמרת
 מ"ר( 542הפקדת תב"ע לניוד זכויות משימור עבור השטחים האטומים בקומות המסחר ) . 1
 רישום שטחי העירייה בבית משותף. . 2

 
 הערות

 ר לכל שינוי אחר שנעשה בבניין או בשטח המגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישו . 1
 ההיתר כפוף לכל התנאים בהיתרים קודמים. . 2
 תוקף ההיתר הינו לשנתיים והמשך השימוש מותנה באישור התב"ע לניוד זכויות. . 3
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה.  רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 138דיין משה  29המכבים דם 

 
 

 535חלקה:    6150 גוש:  22-0789 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 19/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0758-138 תיק בניין:
 מ"ר 1808 שטח: 202001840 בקשת מידע:

   23/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 דולוב גיל מבקש הבקשה:

 6794710יפו  -, תל אביב  29דם המכבים 
 

 פינחסוב יוסף עורך הבקשה:
 6810729יפו  -, תל אביב  33שז"ר זלמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, חומר הפרגולה: חומר קל, 18.55(: , שטח פרגולה )מ"ר19.67בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, שטח התוספת )מ"ר(: 
, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים 2007הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 

 , 8.2, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 2.2, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 2.5)מטר(: 
 
 

מ' לפחות מקו אחת  2 ייבנה כל חדר יציאה לגג בנסיגה של 1בהוראות תכנית ג 9.2.4הקלה לא רלוונטית. על פי סעיף 
 מ' לחזית צפונית.  1.2מ' לחזית דרומית ו 6.8מ' משאר קווי חזיתות הבניין. מבוקש  1.2-מחזיתות הבניין ו

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

יפו  -א, תל אביב 138דרך דיין משה  . לוסקי ויגדר הילה1
6794737 

רך משה אני ובעלי הבעלים של דירת הגן בד
 בעשור האחרון.  138דיין 

במהלך השנים שהבית בבעלותינו, ולאחר 
השיפוץ הנרחב שהשקענו לאחר רכישתו, 

נגרם לנו נזק רב לקירות המבנה בכל חלקי 
הבית כתוצאה ממחדלים רבים בדירת הגג 

 -וביחידות הדיור אשר צמודות אליה 
 הבנייה הנוספת בגינה בקשת היתר זו.

קריסה של איזור כניסה הנזקים כוללים:  
לדירתינו שממוקמת מתחת גרם מדרגות 
ותוספות בניה של דירת הגג )מצורף דו"ח 

מהנדס בניין ותמונות(, נזילות ודליפת מים 
מהתקרות, עובש ורטיבות נוכח סתימות 

של איזורי ניקוז בעיקר בגג המבנה, עובש 
ורטיבות נוכח איטום לקוי בחלקים 

 נרחבים של המבנה ועוד..
 

בחלק הבא של התנגדות זו אני מצרפת מס' 
תמונות של חלק קטן מהנזקים שנגרמו 
נוכח המבנה מעל, ודוגמאות למכתבים 

ממשרדי עו"ד שנשלחו לדוד מזרחי בבקשה 
לטפל במחדלים אשר מצויים בביתו, 

 ובביתנו. 
 

במהלך השנים ניסינו אינספור פעמים 
לפנות בכל דרך אפשרית לדוד מזרחי, 

אדם מבוגר מאוד, והתקשורת מדובר ב
איתו הייתה קשה וללא שיתןף פעולה. 
ניסינו לפנות לשני בניו של דוד, נתקלנו 
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 נימוקים כתובת שם

בחומות, הסרת אחריות גורפת, או פשוט 
יש בידינו הוכחות  -התעלמות מוחלטת 

 2012לתקשורת עם שני בניו של דוד מ
הם אף המליצו  -ואילך המעידות על כך 

 לתבוע אותו באחת מהן.  
 

כל הסיטואציה הזו פעם אחר פעם 
השאירה אותנו חסרי אונים, פרט 

לאפשרות של לתבוע את מר דוד מזרחי, 
מה שלא עשינו וזה מתוך חמלה נטו. 
למעשה שוב ושוב תיקנו את הנזקים 

שנגרמו לדירה שלנו ואף תיקנו מחדלים 
רבים בנכס של דוד כולל: איטום בצורת 

וספים, יריעות לחללים שונים, איטומים נ
התקנת צינור ניקוז מהגג שלו שיורד לחצר 

 שלנו, תיקון נזקי אינסטלציה ועוד. 
 

בנוסף לכל המתואר,  מאז שרכשנו את 
 -הדירה ובגלל הבנייה הנוספת בגג המבנה 

אין לנו גישה חופשית לדוד השמש והחשמל 
כך שבכל פעם שהייתה תקלה או  -שלנו  

 -עבודה הקשורה לדוד המים או החשמל 
אנו צריכים לתאם מראש על מנת לקבל 

 גישה לאיזור הדוד.

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 המתנגדת גרה בדירת הקרקע מתחת לדירתו של דוד מזרחי.
 שנגרמים מדירתו של דוד מזרחי וגורמים עוגמת נפש לדיירים המתגוררים בקומת הקרקע.מחדלים 

 
 התייחסות להתנגדויות: 

הובהר כי ההתנגדות לא רלוונטית מאחר ולא מדובר בדירה הנמצאת מעל דירתם תנגדת בשיחה טלפונית שנערכה עם המ
 והמבקש הינו גיל דולוב ולא דוד מזרחי.

 
 
 
 

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

תר ותוספת פרגולה עבור דירה עליונה באגף אמצעי של בניין לאשר את הבקשה להרחבת חדר יציאה לגג קיים בהי
 .1לפי הוראות תכנית גקומות  2טורי בן 

 
הובהר כי ההתנגדות לא רלוונטית מאחר ולא מדובר בדירה הנמצאת לדחות את ההתנגדות שכן בשיחה עם המתנגדת 

 מעל דירתם והמבקש הינו גיל דולוב ולא דוד מזרחי.
 
 
 
 

 :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
השטחים המשותפים בבניין, לרבות חדר המדרגות הכללי והגג העליון כרכוש משותף בהתאם  לעדכוןהתחייבות  . 3

 המקרקעין.לתקנות  27לתקנה 
 רישום חדר היציאה לגג כחלק בלתי נפרד מהדירה אליה הוא יוצמד. . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

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

 הערות
 בנייה הקיימת בתחום המגרש ואינה כלולה בהיתר זה.ההיתר אינו מהווה כל אישור ל

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
 
 
 
 
 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
את הבקשה להרחבת חדר יציאה לגג קיים בהיתר ותוספת פרגולה עבור דירה עליונה באגף אמצעי של בניין  לאשר

 .1קומות לפי הוראות תכנית ג 2טורי בן 
 

לדחות את ההתנגדות שכן בשיחה עם המתנגדת הובהר כי ההתנגדות לא רלוונטית מאחר ולא מדובר בדירה הנמצאת 
 לוב ולא דוד מזרחי.מעל דירתם והמבקש הינו גיל דו

 
 :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
ת לעדכון השטחים המשותפים בבניין, לרבות חדר המדרגות הכללי והגג העליון כרכוש משותף בהתאם התחייבו . 3

 לתקנות המקרקעין. 27לתקנה 
 רישום חדר היציאה לגג כחלק בלתי נפרד מהדירה אליה הוא יוצמד. . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

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

 
 ערותה

 ההיתר אינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש ואינה כלולה בהיתר זה.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך 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 
 א 10זאב בן 

 
 

 544חלקה:    6150 גוש:  22-0965 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 19/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: א0777-010 תיק בניין:
 מ"ר 210 שטח: 202002346 בקשת מידע:

   07/01/2021 תא' מסירת מידע:

 
 ברוקס אדם קש הבקשה:מב

 6789640יפו  -א, תל אביב 10בן זאב 
 ברוקס ורון גילי 

 6789640יפו  -א, תל אביב 10בן זאב 
 

 פרמן ורד עורך הבקשה:
 6722805יפו  -, תל אביב  36עמינדב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, שטח 6.32תבצעת התוספת: גג, שטח התוספת )מ"ר(: , קומה בה מ1, מספר תכנית הרחבה: ג1מספר יח"ד מורחבות: 
 , 146דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 

 
, 12.3, שטח פרגולה )מ"ר(: 40, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 6בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

ימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, , הש2005חומר הפרגולה: עץ, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 
 , 574, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 235, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 10.35גובה המבנה הקיים )מטר(: 

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

 
 
 

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 מ'. 0.5-והגבהת החדר ב 1כנית גמכח ת הגדלת חדר יציאה לגגלאשר את הבקשה ל .1

 המותרים בחזית מזרחית ודרומית. 1.2מ' במקום  0לאשר הקלה מנסיגה בבנייה על הגג ובנייה במרחק של  .2
 

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

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

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

 
ות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשהטיוטת חוהערה: 

 
 
 
 

 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
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
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 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 

 הבקשהת מהנדס הועדה נשלחה לעורך עטיוטת חוות דהערה: 
 
 
 
 
 
 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 מ'. 0.5-והגבהת החדר ב 1אשר את הבקשה להגדלת חדר יציאה לגג מכח תכנית גל .1

 המותרים בחזית מזרחית ודרומית. 1.2מ' במקום  0לאשר הקלה מנסיגה בבנייה על הגג ובנייה במרחק של  .2
 

 :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
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
 

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

 
 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך 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 
 33 נתן

 
 

 69חלקה:    6135 גוש:  22-1196 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 4031-033 תיק בניין:
 מ"ר 33896 שטח: 202201019 בקשת מידע:

   19/05/2022 תא' מסירת מידע:

 
 שריון גיל מבקש הבקשה:

 6937117יפו  -, תל אביב  17י מאיר יער
 

 נבון גבריאל עורך הבקשה:
 6311504יפו  -, תל אביב  205דיזנגוף 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 2011-0082תוספת אחרת: ביטול קומת מרתף שהיה אושר בהיתר מקורי מספר 
 

 ר מגורים, שינויים פנימיים, שיוני בחזיתות, שימוש המקום כיום: בהית
 

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

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 2קומות וחדר יציאה לגג ללא קומת מרתף, עבור  3מגורים בן לאשר את הבקשה לקבלת היתר בנייה מחדש לבניין 
 .11-0082יח"ד, כאשר הבניין כבר נבנה ובפועל מדובר בהשלמת הבנייה לאחר שפג תוקפו של ההיתר המקורי מס' 

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

 תנאים למתן היתר
 מים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.אישור הגור . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 כסים שהגדר נבנתה בגבולות המגרש.אישור סופי של אגף הנ

 
 הערות

 בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה. ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 :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
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור סופי של אגף הנכסים שהגדר נבנתה בגבולות המגרש . .1
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 הערות

 ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה. . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 מטר. האם הם צריכים אישור מיוחד? 1.5 : הם מבקשים להגביה את הגדר עדמלי פולישוק
 : זה שינוי להיתר. זה חלק מהשינויים שהם מבקשים.ין חזןמע

 : חוות דעת.ליאור שפירא
 
 
 
 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2קומות וחדר יציאה לגג ללא קומת מרתף, עבור  3את הבקשה לקבלת היתר בנייה מחדש לבניין מגורים בן  לאשר

 .11-0082יח"ד, כאשר הבניין כבר נבנה ובפועל מדובר בהשלמת הבנייה לאחר שפג תוקפו של ההיתר המקורי מס' 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 

 למתן היתרתנאים 
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 .אישור סופי של אגף הנכסים שהגדר נבנתה בגבולות המגרש

 
 הערות

 ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה.
 

הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 4טור מלכא  4צ'יל וינסטון סר צ'ר

 
 

 219חלקה:    6134 גוש:  22-0638 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 26/04/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 1594 שטח: 202001306 בקשת מידע:
   20/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 וויי בוקס טור מלכא בע"מ ה:מבקש הבקש

 6618356יפו  -, תל אביב  23בגין מנחם 
 

 אחירון ליאור עורך הבקשה:
 67062יפו  -ב, תל אביב 67אלון יגאל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1691.27(: , שטח הריסה )מ"ר4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חניה, 
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, 
 

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

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

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

מרתפי חניה., העבודות  3יח"ד מעל  59יח"ד בארבע קומות ובניית מבנה הכולל  24פירוט נוסף: הריסת מבנה בן 
 המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 
 
 

 (חזןין ימעאדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 :לאשר את הבקשה

 שחיזוקו נדרש בפני רעידות אדמה.-יח"ד ומקלט תת קרקעי 24קומות המכיל  4 להריסת בניין מגורים קיים בן .1

קומות מרתף  3מעל דירות גג(  4)כולל יח"ד  59קומות וקומת גג חלקית עבור  7הקמת בניין מגורים חדש בן ל .2
 ומדיניות הועדה.א 3שינוי  38במסגרת תמ"א  -לחניה 

 תמורת הריסת הבניין הקיים:א ומדיניות הועדה 3/ 38לאשר מכח תמ"א  .3

 יח"ד הקיימות בבניין . 24-ל מ"ר 13תוספת  -

 קומות נוספת לפי מדיניות הועדה. 3.5הוספת שטח עבור  -
  יח"ד. 4עבור  1לפי תכנית ג 65%הוספת קומת גג חלקית בתכסית של  -
 .המותרמ'  4מ' במקום  3.60מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -

 לאשר את ההקלות הבאות, לשיפור התכנון וניצול אופטימלי של זכויות הבניה המותרות: .4

 מ'. 6מ' מקו הבניין הקדמי המותר של  2הבלטת גזוזטראות עד  -
 מ'. 4מ' מקו הבניין הקדמי המותר של  1.6הבלטת גזוזטראות עד  -
 .1ים לפי תכנית ג'תרמ' המו 5מ' במקום  5.50הגבהת בניה על הגג לגובה של  -

קרעית -מתת קרקע לעל הקרקע מהשטח התת 5%מ"ר בלבד המהווים פחות  80רות בהיקף של ניוד שטח שי -
 המותר לבנייה

 מ' עד קצה מעקה הגג בחזית צדדית. 1.2 -, ובניה במרחק של פחות מ1הקלה מנסיגה בבניה על הגג לפי ג' -
 

:ים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכני
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 תנאים למתן היתר
 (.4400)מוצג -תוצאות הבקרה תקינותקבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי  . 1
 (.4402)מוצג 52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 

 תנאים בהיתר
ל ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות , בשטח ציבורי דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק ע . 1

 יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע .
 ש"ח 9750תמורת העצים המיועדים לכריתה ישתלו עצים  בערך של   . 2
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 3

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 1
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

 
 

 ודת גמרתנאים לתע
 אין למקם גלגלון אש בתוך חדר האשפה. . 1
 3%שיפוע שביל הפינוי עד לחניית משאית האשפה יהיה עד  . 2
על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז, רוחב פתח נטו של  . 3

 ס"מ לפחות 160
שתי כנפיים שוות ברוחבן. נדרש שהכנף השמאלית )הרחוקה משער הפינוי בקו המגרש( תהיה  שער החדר: בשער יש . 4

 ברוחב שנשאר -ס"מ נטו והכנף השנייה  110ברוחב של לפחות 
 יותקן צינור הגנה על העמודים והקירות לכל אורך המסלול עד רכב הפינוי . 5
שה, באופן החוסם את המעבר של רכב הפינוי. האיסור יסומן חל איסור להחנות רכב לאורך דרך הגי -איסור חניה  . 6

 בכביש, מול הכניסה, בצבע אדום לבן. פרט זה ירשם בתכנית להיתרי בנייה.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

מ'. אם אפשר  3.60-מ' ל 3.90-מקו בניין צדדי  לתקן מ 10%ריגה של ח 4מבקשת לתקן בחוות הדעת בסעיף  ן חזן:מעי
 .38, כי מדובר בהקלות מכח תמ"א 3להעביר את זה לסעיף 

 חוות דעת בהתאם לחוות דעת הצוות.  ליאור שפירא:
 
 
 

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 :את הבקשה לאשר

 שחיזוקו נדרש בפני רעידות אדמה.-יח"ד ומקלט תת קרקעי 24קומות המכיל  4להריסת בניין מגורים קיים בן  .1

קומות מרתף  3דירות גג( מעל  4)כולל יח"ד  59קומות וקומת גג חלקית עבור  7להקמת בניין מגורים חדש בן  .2
 .א ומדיניות הועדה3שינוי  38במסגרת תמ"א  -לחניה 

 א ומדיניות הועדה תמורת הריסת הבניין הקיים:3/ 38לאשר מכח תמ"א  .3



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

 79עמ'   22-0638  

 

 יח"ד הקיימות בבניין . 24-ל מ"ר 13תוספת  -

 קומות נוספת לפי מדיניות הועדה. 3.5הוספת שטח עבור  -
 יח"ד. 4עבור  1לפי תכנית ג 65%הוספת קומת גג חלקית בתכסית של  -

 .מ' המותר 4מ' במקום  3.60על ידי בניה במרחק של מקו בניין צדדי  10%חריגה של עד  -

 לאשר את ההקלות הבאות, לשיפור התכנון וניצול אופטימלי של זכויות הבניה המותרות: .4

 מ'. 6מ' מקו הבניין הקדמי המותר של  2הבלטת גזוזטראות עד  -
 מ'. 4מ' מקו הבניין הקדמי המותר של  1.6הבלטת גזוזטראות עד  -
 .1ים לפי תכנית ג'מ' המותר 5מ' במקום  5.50ה על הגג לגובה של הגבהת בני -

קרעית -מתת קרקע לעל הקרקע מהשטח התת 5%מ"ר בלבד המהווים פחות  80ניוד שטח שירות בהיקף של  -
 המותר לבנייה

 מ' עד קצה מעקה הגג בחזית צדדית. 1.2 -, ובניה במרחק של פחות מ1הקלה מנסיגה בבניה על הגג לפי ג' -
 

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 ד' לחוק. 145.       תשלום כל התשלומים לפי סעיף 4
 

 תנאים בהיתר
ול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות , בשטח ציבורי דיל . 1

 יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע .
 ש"ח 9750תמורת העצים המיועדים לכריתה ישתלו עצים  בערך של   . 2
 2-3068ישיבה מס'  34מס'  של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית 2רישום רמת השרות  . 3

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

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

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telהמפורט באתר העירוני בקישור: 
 
 נאים לתעודת גמרת
 לון אש בתוך חדר האשפה.אין למקם גלג . 1
 3%שיפוע שביל הפינוי עד לחניית משאית האשפה יהיה עד  . 2
על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז, רוחב פתח נטו של  . 3

 ס"מ לפחות 160
אלית )הרחוקה משער הפינוי בקו המגרש( תהיה שער החדר: בשער יש שתי כנפיים שוות ברוחבן. נדרש שהכנף השמ . 4

 ברוחב שנשאר -ס"מ נטו והכנף השנייה  110ברוחב של לפחות 
 יותקן צינור הגנה על העמודים והקירות לכל אורך המסלול עד רכב הפינוי . 5
האיסור יסומן  חל איסור להחנות רכב לאורך דרך הגישה, באופן החוסם את המעבר של רכב הפינוי. -איסור חניה  . 6

 בכביש, מול הכניסה, בצבע אדום לבן. פרט זה ירשם בתכנית להיתרי בנייה.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 8עזריה אלעזר בן 

 
 

 133חלקה:    7071 גוש:  21-0026 בקשה מספר: 
 צפון יפו שכונה: 05/01/2021 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 3330-008 תיק בניין:
 מ"ר 466 שטח: 201801665 בקשת מידע:

   21/10/2018 תא' מסירת מידע:

 
 לחמנוביץ גיל ש הבקשה:מבק

 6901434יפו  -א, תל אביב 36אופיר 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 594.57, שטח הריסה )מ"ר(: 1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 אחד בלבד, מקלט, חדרי עזר, אחר: חניה,  במרתפים: מרתף

 , 3, כמות חדרי שירותים: 3בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חנויות: 
 , 11, כמות יח"ד מבוקשות: 4בקומות: קומה מסחרית עבור: מסחר, כמות קומות מגורים: 

 כה על הגג, על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: דירת מגורים וברי
 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 13בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 

פירוט נוסף: בניה חדשה מעל מסחר, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של 
 צובר קיים

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

. אדלר איריס 1
באמצעות קמחי 

 נדלוני קרן

יה רחוב בן עזר
 -, תל אביב 6אלעזר 

 6802306יפו 

 כמצורף קובץ עם פירוט נימוקי ההתנגדות, ובין היתר:
ההקלות המבוקשות יגדילו נפח הבנייה תוך חסימת נוף אוויר ואור  .1

 ויגרום נזק לסביבה הייחודית.

 בריכת השחיה תהווה מטרד. .2

דירת  הכפלת שטחי הבניה בקומה העליונה ייוצר בינוי מאסיבי מול .3
 המתנגדת.

 מיקום מתקנים טכניים על הגג. .4

רחוב בן עזריה  . ממן יהודית2
 -, תל אביב 6אלעזר 

 6802306יפו 

 הבינוי המוצע והקלה המבוקשת בקומות יפגע בנוף והאוויר.
מבוקשת בריכה על הגג, שתגרום למפגעי רעש  קשים של משתמשים 

 ובעיקר של משאבות.
 קומות בלבד. 3ת בן במקור תוכנן להיות שם בי

רחוב בן עזריה  . קלר אביב3
, תל אביב 10אלעזר 

 6802310יפו  -

הבינוי המוצע יחסום לי לגמרי את המרפסת הדרומית שהיא המרפסת 
 17העיקרית של הדירה. זאת בנוסף לבניין שנבנה כעת ברח' בית האשל 

 וגם הוא חוסם את המרפסת. שני הבניינים האלה משנים לחלוטין את
התוואי הקיים, שבו המרפסות פונות למרחב נקי יחסית, ולייצר בלוק 

 חנוק של בניינים.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

מומלץ לדחות טענות המתנגדים לנושא ההקלות המבוקשות, שכן ההקלות המקוריות להגדלת התכסית, וניוד  .1
( ובבנייה על הגג במגרש 20%קלות בצפיפות )הזכויות מתת הקרקע לקומה מעליה לא רלוונטיות בבקשה הנדונה. הה

הלא רגולריות מומלצות לצורך מימוש הזכויות המותרות לפי המפרט המתוקן וללא החריגות מהבקשות הקודמות 
 ותואמות את המקובל ואת תקנות סטייה ניכרת.

 ובתנאים המפורטים שם.מומלץ לדחות טענות המתנגדים לבריכה על הגג שניתנת למימוש לפי מדיניות עיצוב יפו  .2

מומלץ לדחות טענות המתנגדים לנפח הבנייה שכן לא מבוקשת חריגה בתכסית, בגובה או בזכויות ולמעשה הבקשה  .3
 תואמת את הבנייה בסביבה ואת הזכויות המותרות ללא חריגה משמעותית, וזה במגרש לא רגולרי. 



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

 81עמ'   21-0026  

 

 על הגג כמקובל ולפי הוראות התכנית ומדיניות עיצוב יפו. מומלץ לדחות טענות המתנגדים למיקום מתקנים טכניים .4
 

בהתאם למפורט לעיל, לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.
 
 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה: 
 

אגף הנכסים , איכות הסביבה ובתאום עם  , חוו"ד01/09/2021מתאריך  2-21-0015בהמשך להחלטת הוועדה מס' 
 מחלקה משפטית, מומלץ: 

 
 כדלהלן:להוסיף תנאי למתן היתר  .1

היזם יערוך חקירה סביבתית מלאה בשטח המגרש בכפוף לאישור ממצאי החכירה ע"י  הגורמים -
 .הרלוונטיים )אגף הנכסים, רשות המים ושרד להגנת הסביבה ורשות לאיכות הסביבה (

 
 לאכלוס כדלהלן:בהיתר סיף תנאי להו .2

ע"י  טיפול במי תהום  על פי הנחיות הגורמים הרלוונטיים כפי שמוזכר  השלמת הטיפול בניקוי הקרקע א. 
 לעיל. 

 שטח מכל דרישה.הקבלת אישור הגורמים המקצועיים לשחרור  יותנה לאחראכלוס האישור ב. 
 
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 מילוי דרישות מכון הרישוי ועדכון התכנית בהתאם. . 1
 

 תרתנאים בהי
מרפסות החורגות לתחום הדרך לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל שהיא  . 1

 במקרקעי העירייה למבקש.
מבקשי ההיתר יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק )אם  . 2

 הסמוכים בזמן ביצוע עבודות הבניה והחזרת המצב לקדמותו.ייגרם( לבניינים 
בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה וחדר המכונות יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים בעת  . 3

 הוצאת ההיתר.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 לתקנות המקרקעין. 27 הצגת התחייבות לרישום השטחים המשותפים לפי תקנה . 1
 מקומות חנייה חסרים לפי תקן. 2.86הצגת התחייבות לתשלום קרן חנייה בגין  . 2
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 

 24: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, חוו"ד אגף הנכסים , איכות הסביבה ובתאום עם 01/09/2021מתאריך  2-21-0015בהמשך להחלטת הוועדה מס' 

 מחלקה משפטית, מומלץ: 
 

 כדלהלן:להוסיף תנאי למתן היתר  .1
היזם יערוך חקירה סביבתית מלאה בשטח המגרש בכפוף לאישור ממצאי החכירה ע"י  הגורמים -

 .)אגף הנכסים, רשות המים ושרד להגנת הסביבה ורשות לאיכות הסביבה ( הרלוונטיים
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 לאכלוס כדלהלן:בהיתר להוסיף תנאי  .2
ע"י  טיפול במי תהום  על פי הנחיות הגורמים הרלוונטיים כפי שמוזכר  השלמת הטיפול בניקוי הקרקע א. 

 לעיל. 
 שטח מכל דרישה.הים לשחרור קבלת אישור הגורמים המקצועי יותנה לאחראכלוס האישור ב. 

 
 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 
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 26חלקה:    7074 גוש:  22-1013 בקשה מספר: 
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 26/06/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 3492-015 תיק בניין:
 מ"ר 7307 שטח: 201902366 בקשת מידע:

   06/01/2020 תא' מסירת מידע:

 
 צ.פ חברה לבניין בעמ מבקש הבקשה:

 5252337, רמת גן  143ביאליק 
 

 פרייס מעוז עורך הבקשה:
 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 3664.84, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חדר שנאים, מאגרי מים וחדרי משאבות, חדרי אצירת אשפה, 
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: מועדון דיירים, 
 

 , 111, כמות יח"ד מבוקשות: 10בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר:  מפוחים, יחידות עיבוי מיזוג אויר, 
 

 ר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: צובר גז,  מתקן לחניית אופניים, בחצ
 

 10בניינים חדשים: בניין צפוני בן  2יח"ד ובניית  48קומות סה"כ  4פירוט נוסף: הריסת בניין טורי קיים בן 
קומות  2יח"ד.  111+קומת גג חלקית(. סה"כ 7קומות )קרקע+ 9+ קומת גג חלקית(, בניין דרומי בן 8קומות)קרקע+

מרתף עם כניסה מהחלק הצפוני של החלקה על רחוב נחל עוז., העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז 
 חדש, או העתקה של צובר קיים

 
 
 
 

 (אברמוביץערן עדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 
בניינים חדשים למגורים  2יחידות דיור במגרש, והקמת  48קומות עם  4את הבקשה להריסת מבנה קיים בן לאשר  .1

יח"ד על  7יח"ד )מתוכם  109עם סך הכול   38קומות מרתף משותפות לחניה מכוח תמ"א  2קומות, מעל  10-ו 9בני 
 הגג(.

 לאשר את הפרסומים הבאים: .2
 .38חלק מתמריצי תמ"א קומות נוספות מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה כ 3תוספת  .א
 .38מ"ר לכל דירה קיימת( כחלק מתמריצי תמ"א  25תוספת זכויות בנייה נוספות במגרש )עד  .ב
 .38יחידות דיור מעבר למספר היחידות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א  54תוספת  .ג
 .הסדרת עוגנים פולימריים זמניים כלפי המגרשים הגובלים .ד

 הקלות הבאות:לאשר את ה .3
 קומות נוספות בהקלה מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה לטובת שיפור התכנון. 2תוספת עד  .א
מטרים המותרים לטובת מימוש  9.5מטרים במקום  5חריגה כלפי קו הבניין הקדמי המותר ובנייה במרחק של  .ב

 זכויות.
 גרש לטובת שיפור התכנון.בניינים במגרש הנדון במקום בניין אחד במ 2תכנון  .ג
מן המרווח  40%מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של  .ד

 לטובת שיפור רווחת הדיירים. המותר
 מטרים לטובת תכנון מיטבי. 4.50 -מטרים כנקבע בתכנית עד ל 3.30-הגבהת גובה קומת הקרקע מעבר ל .ה
 ללות )פרגולות( מבטון בקומת הגג לטובת שיפור התכנון.בניית מצ .ו
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 תנאים למתן היתר
 (.4400)מוצג  חוות דעת מסכמת על ידי מכון הבקרה עבור בקרת התכן . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
 

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

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

 ₪. 132806.00 תמורת 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

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 א האשפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנוש . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה. . 1
 יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 2

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
 2021-3846יש להציג תאום הנדסי מאושר  . 4
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 5

 http://www.tel-aviv.gov.il/Trees: העירוני בקישור
הצגת רישיון לביצוע כריתה והעתקה מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר העירוני  . 6

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה  . 7

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

 תנאים לתעודת גמר
 להסדיר את המגרש ולרשום את מקרקעי העיריה העתידיים ברשם המקרקעין. . 1
 הריסת כל הבנוי על שטח ההפקעה. . 2
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 3
תחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה ב . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( בשלושת המגרשים.4לפחות )" 10עצים בגודל  60קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
ל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כ . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 בבניין.מתן התחייבות בעל ההיתר, לרשום הלובי בלשכת רישום המקרקעין כרכוש משותף על שם כל בעלי הדירות 

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

יור חדשות, הצוות עשה מאמצים יחידות ד 370מדובר בפרויקט גדול, משמעותי וחשוב לשכונת יפו א'. ערן אברמוביץ: 
 הבקשות. קיבלנו מכתבי תודה מהדיירים. 3-כדי לתקן את הליקויים ב

 מה הדיירים עושים בינתיים? מלי פולישוק:
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 אני מניח שיש להם חוזה שכירות.ערן אברמוביץ: 
 מאשרים את הבקשה. ליאור שפירא:

 
 
 
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בניינים חדשים למגורים  2יחידות דיור במגרש, והקמת  48קומות עם  4את הבקשה להריסת מבנה קיים בן אשר ל .1

יח"ד על  7יח"ד )מתוכם  109עם סך הכול   38קומות מרתף משותפות לחניה מכוח תמ"א  2קומות, מעל  10-ו 9בני 
 הגג(.

 

 לאשר את הפרסומים הבאים: .2
 .38עבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א קומות נוספות מ 3תוספת  א. 
 .38מ"ר לכל דירה קיימת( כחלק מתמריצי תמ"א  25תוספת זכויות בנייה נוספות במגרש )עד  ב. 
 .38יחידות דיור מעבר למספר היחידות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א  54תוספת  ג. 
 .מניים כלפי המגרשים הגובליםהסדרת עוגנים פולימריים ז ד. 

 
 לאשר את ההקלות הבאות: .3

 קומות נוספות בהקלה מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה לטובת שיפור התכנון. 2תוספת עד  א. 
מטרים המותרים לטובת מימוש  9.5מטרים במקום  5חריגה כלפי קו הבניין הקדמי המותר ובנייה במרחק של  ב. 

 זכויות.
 בניינים במגרש הנדון במקום בניין אחד במגרש לטובת שיפור התכנון. 2נון תכ ג. 
מן המרווח  40%מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של  ד. 

 לטובת שיפור רווחת הדיירים. המותר
 מטרים לטובת תכנון מיטבי. 4.50 -ד למטרים כנקבע בתכנית ע 3.30-הגבהת גובה קומת הקרקע מעבר ל ה. 
 בניית מצללות )פרגולות( מבטון בקומת הגג לטובת שיפור התכנון. ו. 

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

 

 תנאים למתן היתר
 (.4400חוות דעת מסכמת על ידי מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
 

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

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

 ₪. 132806.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
ם המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול העצי . 4

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 

 עבודותתנאים להתחלת 
 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה. . 1
 יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 2

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -דת הצורך( )במי לשלב ב' . 3
 2021-3846יש להציג תאום הנדסי מאושר  . 4
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 5

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה והעתקה מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר העירוני  . 6
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 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור: 
להוריד באתר  הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה יש . 7

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

 תנאים לתעודת גמר
 להסדיר את המגרש ולרשום את מקרקעי העיריה העתידיים ברשם המקרקעין. . 1
 הריסת כל הבנוי על שטח ההפקעה. . 2
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 3
תחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה ב . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( בשלושת המגרשים.4לפחות )" 10עצים בגודל  60קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
ל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כ . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 בבניין.מתן התחייבות בעל ההיתר, לרשום הלובי בלשכת רישום המקרקעין כרכוש משותף על שם כל בעלי הדירות 

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. 
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3נחל עוז  1עוז  נחל

 
 

 26חלקה:    7074 גוש:  22-1045 בקשה מספר: 
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 30/06/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 3491-023 תיק בניין:
 מ"ר 7307 שטח: 201902252 בקשת מידע:

   26/12/2019 תא' מסירת מידע:

 
 צ.פ חברה לבניין בעמ מבקש הבקשה:

 5252337, רמת גן  143ביאליק 
 

 פרייס מעוז עורך הבקשה:
 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 3685.8"ר(: , שטח הריסה )מ4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: מאגרי מים וחדרי משאבות, חדרי אצירת אשפה, 
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: מועדון דיירים, 
 

 , 112, כמות יח"ד מבוקשות: 9בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר:  מפוחים, יחידות עיבוי מיזוג אויר, 
 

 , 1.5בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: צובר גז,  מתקן לחניית אופניים, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 
 

 9בניינים חדשים: בניין צפוני בן  2יח"ד ובניית  48קומות סה"כ  4פירוט נוסף: הריסת בניין טורי קיים בן 
קומות  2יח"ד.  112+קומת גג חלקית(. סה"כ 6ע+קומות )קרק 8+ קומת גג חלקית(, בניין דרומי בן 7קומות)קרקע+

(., העבודות 16079מרתף עם כניסה מהחלק הצפוני של החלקה על רחוב נחל עוז )כניסה משותפת להגשה מקוונת מס 
 המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 
 

 (אברמוביץערן חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
בניינים חדשים למגורים  2יחידות דיור במגרש, והקמת  48ומות עם ק 4לאשר את הבקשה להריסת מבנה קיים בן  .1

יח"ד על  8יח"ד )מתוכם  112 עם סך הכול  38קומות מרתף משותפות לחניה מכוח תמ"א  2קומות, מעל  10-ו 9בני 
 הגג(.

 לאשר את הפרסומים הבאים: .2
 .38חלק מתמריצי תמ"א קומות נוספות מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה כ 3תוספת  א.
 .38מ"ר לכל דירה קיימת( כחלק מתמריצי תמ"א  25תוספת זכויות בנייה נוספות במגרש )עד  ב.
 .38יחידות דיור מעבר למספר היחידות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א  56תוספת  ג.
 הסדרת עוגנים פולימריים זמניים כלפי המגרשים הגובלים. ד.

 הקלות הבאות:לאשר את ה .3
 קומות נוספות בהקלה מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה לטובת שיפור התכנון. 2תוספת עד  א. 
מטרים  8.3מטרים במקום  5.3חריגה בקו הבניין הקדמי המותר כלפי דרך סטטוטורית ובנייה במרחק של  ב. 

 עבור מימוש זכויות. המותרים בתכנית התקפה
מטרים המותרים  4.7מטרים במקום  3ין הצדדי המותר כלפי שפ"פ דרומי ובנייה במרחק של חריגה בקו הבני ג. 

 עבור תוכנית תקפה עבור מימוש זכויות.
 במגרש לטובת שיפור התכנון. בניינים במגרש הנדון במקום בניין אחד 2תכנון  ד. 
מן המרווח  40%ן המותר, המהווה מ' מעבר לקו הבניי 2הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של  ה. 

 המותר לטובת שיפור רווחת הדיירים.
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 מטרים לטובת תכנון מיטבי. 4.50 -מטרים כנקבע בתכנית עד ל 3.30-מעבר ל הגבהת גובה קומת הקרקע ו. 
 בניית מצללות )פרגולות( מבטון בקומת הגג לטובת שיפור התכנון. ז. 

 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 (.4400חוות דעת מסכמת על ידי מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4401תכנית מאושרת חתומה על ידי מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

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

 ₪. 132806.00תמורת 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

 יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה 
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -* לשלב ב' )במידת הצורך(  . 1
 2021-3846ש להציג תאום הנדסי מאושר י . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
יך המפורט באתר העירוני הצגת רישיון לביצוע כריתה והעתקה מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההל . 4

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 יקוד העורף לאכלוסקבלת אישור פ . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( בשלושת המגרשים.4)"לפחות  10עצים בגודל  60קבלת 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.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 קעין כרכוש משותף על שם כל בעלי הדירות בבניין.מתן התחייבות בעל ההיתר, לרשום הלובי בלשכת רישום המקר

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

דות דיור חדשות, הצוות עשה מאמצים יחי 370מדובר בפרויקט גדול, משמעותי וחשוב לשכונת יפו א'. ערן אברמוביץ: 
 הבקשות. קיבלנו מכתבי תודה מהדיירים. 3-כדי לתקן את הליקויים ב

 מה הדיירים עושים בינתיים? מלי פולישוק:
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 אני מניח שיש להם חוזה שכירות.ערן אברמוביץ: 
 מאשרים את הבקשה. ליאור שפירא:

 
 
 
 

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בניינים חדשים למגורים  2יחידות דיור במגרש, והקמת  48קומות עם  4לאשר את הבקשה להריסת מבנה קיים בן  .1

יח"ד על  8יח"ד )מתוכם  112 עם סך הכול  38קומות מרתף משותפות לחניה מכוח תמ"א  2קומות, מעל  10-ו 9בני 
 הגג(.

 לאשר את הפרסומים הבאים: .2
 .38עבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א קומות נוספות מ 3תוספת  א.
 .38מ"ר לכל דירה קיימת( כחלק מתמריצי תמ"א  25תוספת זכויות בנייה נוספות במגרש )עד  ב.
 .38יחידות דיור מעבר למספר היחידות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א  56תוספת  ג.
 ים כלפי המגרשים הגובלים.הסדרת עוגנים פולימריים זמני ד.

 לאשר את ההקלות הבאות: .3
 קומות נוספות בהקלה מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה לטובת שיפור התכנון. 2תוספת עד  א. 
מטרים  8.3מטרים במקום  5.3חריגה בקו הבניין הקדמי המותר כלפי דרך סטטוטורית ובנייה במרחק של  ב. 

 עבור מימוש זכויות.המותרים בתכנית התקפה 
מטרים המותרים  4.7מטרים במקום  3חריגה בקו הבניין הצדדי המותר כלפי שפ"פ דרומי ובנייה במרחק של  ג. 

 עבור תוכנית תקפה עבור מימוש זכויות.
 במגרש לטובת שיפור התכנון. בניינים במגרש הנדון במקום בניין אחד 2תכנון  ד. 
מן המרווח  40%מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2אחורית בשיעור של /הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית ה. 

 המותר לטובת שיפור רווחת הדיירים.
 מטרים לטובת תכנון מיטבי. 4.50 -מטרים כנקבע בתכנית עד ל 3.30-מעבר ל הגבהת גובה קומת הקרקע ו. 
 בניית מצללות )פרגולות( מבטון בקומת הגג לטובת שיפור התכנון. ז. 

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

 
 תנאים למתן היתר

 (.4400חוות דעת מסכמת על ידי מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4401תכנית מאושרת חתומה על ידי מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (.4402מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

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

 ₪. 132806.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
שטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ ל . 4

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -הצורך(  * לשלב ב' )במידת . 1
 2021-3846יש להציג תאום הנדסי מאושר  . 2
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה והעתקה מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר העירוני  . 4

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



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

 90עמ'   22-1045  

 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 קבות העבודותשימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בע
 ( בשלושת המגרשים.4לפחות )" 10עצים בגודל  60קבלת 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

 עירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט ה
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 מתן התחייבות בעל ההיתר, לרשום הלובי בלשכת רישום המקרקעין כרכוש משותף על שם כל בעלי הדירות בבניין.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 ודת גמר( לבקשה תהיה נספח להיתר הבניה. רשימת הדרישות לשלב הביצוע )מתחילת עבודות ועד לתע
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 9הבשור  נחל

 
 

 65חלקה:    7074 גוש:  22-1200 בקשה מספר: 
 מכללת יפו תל אביב וד שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 3491-009 תיק בניין:
 מ"ר 3724 שטח: 201902128 בקשת מידע:

   15/12/2019 תא' מסירת מידע:

 
 צ.פ חברה לבניין בעמ מבקש הבקשה:

 5252337, רמת גן  143ביאליק 
 

 פרייס מעוז עורך הבקשה:
 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 4710.72(: , שטח הריסה )מ"ר4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: מאגרי מים וחדרי משאבות, חדרי אצירת אשפה, 
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: מועדון דיירים, 
 

 , 149, כמות יח"ד מבוקשות: 10בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר:  מפוחים, יחידות עיבוי מיזוג אויר, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: צובר גז,  מתקן לחניית אופניים, 
 

 9בניינים חדשים: בניין מזרחי בן  2יח"ד ובניית  64קומות סה"כ  4פירוט נוסף: הריסת בניין טורי קיים בן 
קומות  2 יח"ד. 149+קומת גג חלקית(. סה"כ 8קומות )קרקע+ 10+ קומת גג חלקית(, בניין מערבי בן 7קומות)קרקע+

(., העבודות 16079מרתף עם כניסה מהחלק הצפוני של החלקה על רחוב נחל עוז )כניסה משותפת להגשה מקוונת מס 
 המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 
 
 

 (אברמוביץ ערןעדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 
בניינים חדשים למגורים  2יחידות דיור במגרש, והקמת  64ומות עם ק 4לאשר את הבקשה להריסת מבנה קיים בן  .1

 .על הגג( 9)מתוכן  יח"ד 149 עם סך הכול  38קומות מרתף משותפות לחניה מכוח תמ"א  2קומות, מעל  10-ו 9בני 
 לאשר את הפרסומים הבאים: .2

 .38תמריצי תמ"א קומות נוספות מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מ 3תוספת  א. 
 .38מ"ר לכל דירה קיימת( כחלק מתמריצי תמ"א  25תוספת זכויות בנייה נוספות במגרש )עד  ב. 
 .38יחידות דיור מעבר למספר היחידות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א  76תוספת  ג. 
 הסדרת עוגנים פולימריים זמניים כלפי המגרשים הגובלים. ד. 

 לות הבאות:לאשר את ההק .3
 קומות נוספת בהקלה מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה לטובת שיפור התכנון. 2תוספת עד  א. 
מטרים  6.1-מטרים במקום כ 5.7חריגה כלפי קו הבניין הקדמי המותר כלפי רח' נחל עוז ובנייה במרחק של  ב. 

 המותרים עבור מימוש זכויות.
מ'  5.9-מטרים במקום כ 4.5המותר דרך סטטוטורי ושפ"פ ובנייה במרחק של  חריגה כלפי קו הבניין הקדמי ג. 

 מ' המותרים בתכנית עבור מימוש זכויות. 4.8-ו
 במגרש לטובת שיפור התכנון. בניינים במגרש הנדון במקום בניין אחד 2תכנון  ד. 
מן המרווח  40%תר, המהווה מ' מעבר לקו הבניין המו 2הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של  ה. 

 המותר לטובת שיפור רווחת הדיירים.
 מטרים לטובת תכנון מיטבי. 3.50 -מטרים כנקבע בתכנית עד ל 3.30-מעבר ל הגבהת גובה קומת הקרקע ו. 
 בניית מצללות )פרגולות( מבטון בקומת הגג לטובת שיפור התכנון. ז. 
 ם ממעקה הגג עבור תכנון מיטבי.מטרי 2בנייה על הגג ללא שמירת נסיגה של  ח. 
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 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 (.4400)מוצג  חוות דעת מסכמת על ידי מכון הבקרה עבור בקרת התכן . 1
 (.4401תכנית מאושרת חתומה על ידי מכון הבקרה )מוצג  . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

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

 ₪. 132806.00לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  תמורת העצים המיועדים . 3
העצים המיועדים להעתקה יועתקו למיקום אחר במגרש/ לשטח ציבורי, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול  . 4

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 ן האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפהביצוע פתרו . 5
 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 1
 2021-3846יש להציג תאום הנדסי מאושר  . 2
ה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומח . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה והעתקה מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר העירוני  . 4

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 1
ור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימ . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( בשלושת המגרשים.4לפחות )" 10עצים בגודל  60קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם  . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 מתן התחייבות בעל ההיתר, לרשום הלובי בלשכת רישום המקרקעין כרכוש משותף על שם כל בעלי הדירות בבניין.

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך רה: הע

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

יחידות דיור חדשות, הצוות עשה מאמצים  370שמעותי וחשוב לשכונת יפו א'. מדובר בפרויקט גדול, מערן אברמוביץ: 
 הבקשות. קיבלנו מכתבי תודה מהדיירים. 3-כדי לתקן את הליקויים ב

 מה הדיירים עושים בינתיים? מלי פולישוק:
 אני מניח שיש להם חוזה שכירות.ערן אברמוביץ: 

 מאשרים את הבקשה. ליאור שפירא:
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 27ההחלטה : החלטה מספר 
 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בניינים חדשים למגורים  2יחידות דיור במגרש, והקמת  64קומות עם  4אשר את הבקשה להריסת מבנה קיים בן ל .1

 על הגג(. 9יח"ד )מתוכן  149 עם סך הכול  38קומות מרתף משותפות לחניה מכוח תמ"א  2קומות, מעל  10-ו 9בני 
 לאשר את הפרסומים הבאים: .2

 .38ספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א קומות נוספות מעבר למ 3תוספת  א. 
 .38מ"ר לכל דירה קיימת( כחלק מתמריצי תמ"א  25תוספת זכויות בנייה נוספות במגרש )עד  ב. 
 .38יחידות דיור מעבר למספר היחידות שנקבע בתכנית התקפה כחלק מתמריצי תמ"א  76תוספת  ג. 
 כלפי המגרשים הגובלים.הסדרת עוגנים פולימריים זמניים  ד. 

 לאשר את ההקלות הבאות: .3
 קומות נוספת בהקלה מעבר למספר הקומות שנקבע בתכנית התקפה לטובת שיפור התכנון. 2תוספת עד  א. 
מטרים  6.1-מטרים במקום כ 5.7חריגה כלפי קו הבניין הקדמי המותר כלפי רח' נחל עוז ובנייה במרחק של  ב. 

 ויות.המותרים עבור מימוש זכ
מ'  5.9-מטרים במקום כ 4.5חריגה כלפי קו הבניין הקדמי המותר דרך סטטוטורי ושפ"פ ובנייה במרחק של  ג. 

 מ' המותרים בתכנית עבור מימוש זכויות. 4.8-ו
 במגרש לטובת שיפור התכנון. בניינים במגרש הנדון במקום בניין אחד 2תכנון  ד. 
מן המרווח  40%מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2ת בשיעור של הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורי ה. 

 המותר לטובת שיפור רווחת הדיירים.
 מטרים לטובת תכנון מיטבי. 3.50 -מטרים כנקבע בתכנית עד ל 3.30-מעבר ל הגבהת גובה קומת הקרקע ו. 
 בניית מצללות )פרגולות( מבטון בקומת הגג לטובת שיפור התכנון. ז. 
 מטרים ממעקה הגג עבור תכנון מיטבי. 2ייה על הגג ללא שמירת נסיגה של בנ ח. 

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

 
 תנאים למתן היתר

 (.4400חוות דעת מסכמת על ידי מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 1
 (.4401ן הבקרה )מוצג תכנית מאושרת חתומה על ידי מכו . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

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

 ₪. 132806.00תמורת 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

 בעצים המלווה את הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 האשפה ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא . 5
 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 1
 2021-3846יש להציג תאום הנדסי מאושר  . 2
צהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את הה . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
הצגת רישיון לביצוע כריתה והעתקה מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר העירוני  . 4

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 1
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ך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכ . 2
 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות

 ( בשלושת המגרשים.4לפחות )" 10עצים בגודל  60קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
ני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפ . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 מתן התחייבות בעל ההיתר, לרשום הלובי בלשכת רישום המקרקעין כרכוש משותף על שם כל בעלי הדירות בבניין.

 
 רך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעוהערה: 

 
 
 
 
 
 
 

 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 
 20ינשטין יצחק רוב

 
 

 15חלקה:    7427 גוש:  22-0956 בקשה מספר: 
 )יפו ד' )גבעת התמרים שכונה: 15/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 3773-020 תיק בניין:
 מ"ר 6398 שטח: 202101503 בקשת מידע:

   30/09/2021 תא' מסירת מידע:

 
 עזרה וביצרון באמצעות אלי גינזברג מבקש הבקשה:

 6777658יפו  -, תל אביב  9המסגר 
 

 אשכנזי ארז עורך הבקשה:
 0, גבעת שמואל  1הערבה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ם הכוללים חלוקה מחדש לרבות מבוקשים שינויים פנימיים: שינוי יעוד ממבנה בי"ס למרכז קהילתי, שינויים פנימיי
 חדרי שירותים ושינויים לצורך הנגשה.

 
שינויים בחזיתות ותוספת מעלית, תוספת אחרת: תוספת מעלית, שימוש המקום כיום: בהיתר מבנה ביעוד בית ספר 

 במשבצת חומה, 
 

בור בית ספר, שימוש שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מבנה צי
מבוקש: מבנה ציבור מרכז קהילתי, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן 

 להסדיר חניה פיזית, 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

   

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
 

 נגדויות: התייחסות להת
 
 

בהתאם למפורט לעיל, לזמן/ לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.
 
 
 
 

 (גלשמעון חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

לות הקמת פיר מעלית חיצוני, מדרגות מילוט חיצוניות, עבודות שיפוץ והנגשה למבנה הכוללאשר את הבקשה ל
 שינויים בחלוקה פנימית, שינוי בפתחים חיצוניים, הוספת גנרטור ומעקה טכנאים היקפי בגג המבנה.

פיתוח המגרש כולל הקמת מסתור אשפה, הוספת משטחי דק במפלסים משתנים ומשולבים במדרגות פיתוח ורמפה, 
 מאגרי מים תת קרקעיים.  2 -ר משאבות והריסת מדרגות , והקמת חד

   
 .מיתותלצ ,מרכז קהילתילבית ספר ו שימוש חורג מהיתר בית ספר :ההבא הכולל ההקל
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 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
בעל ההיתר אחראי שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי המעלית בעת  . 2

 הוצאת ההיתר.
 

 תנאים לתעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  13קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
 אישור רשות הכבאות . 2
 

 הערות
 10.2.2022 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות דעת של יועץ נגישות, האדריכל אבי ורשבסקי מ . 1
 בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין או בשטח המגרש. ההיתר הינו לבנייה המבוקשת . 2

 
 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ., אופירה יוחנן וולקחן קראוס, רועי אלקבץ :הלא משתתפים בהצבע -עזרה ובצרון דירקטורים ב
 

 מדובר בהרחבת שימושים:  שימוש חורג מבית ספר רגיל לבית ספר קהילתי. פרידה פיירשטיין:
 מאשרים את הבקשה לפי חוות הדעת.  ליאור שפירא:

 
 
 
 

 28ההחלטה : החלטה מספר 
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את הבקשה לעבודות שיפוץ והנגשה למבנה הכוללות הקמת פיר מעלית חיצוני, מדרגות מילוט חיצוניות,  לאשר

 שינויים בחלוקה פנימית, שינוי בפתחים חיצוניים, הוספת גנרטור ומעקה טכנאים היקפי בגג המבנה.
רגות פיתוח ורמפה, פיתוח המגרש כולל הקמת מסתור אשפה, הוספת משטחי דק במפלסים משתנים ומשולבים במד

 מאגרי מים תת קרקעיים.  2 -הריסת מדרגות , והקמת חדר משאבות ו
   

 שימוש חורג מהיתר בית ספר לבית ספר ומרכז קהילתי, לצמיתות.כולל ההקלה הבאה: 
 

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

 היתר תנאים למתן
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

 נויים מרחבייםנערכו שי
 

 תנאים בהיתר
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 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
בעל ההיתר אחראי שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי המעלית בעת  . 2

 הוצאת ההיתר.
 

 אים לתעודת גמרתנ
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  13קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
 אישור רשות הכבאות . 2
 

 הערות
 10.2.2022 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות דעת של יועץ נגישות, האדריכל אבי ורשבסקי מ . 1
 הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין או בשטח המגרש. ההיתר . 2

 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 


