
 

 

 ל' תשרי תשפ"ג
 2022אוקטובר  25

 פרוטוקול

ועדת משנה לתכנון 
 ובניה

 09:00שעה:  19/10/2022תאריך:  2-22-0018ישיבה: 
 יפו –ביב תל א 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:21הישיבה נפתחה בשעה: 

 יו"ר הוועדה, חן קראוס,  חן אריאלי,  ליאור שפירא-דורון ספירבנוכחות החברים: 
 

 באמצעות חיבור מרחוק גם הדיון התקיים
 

 21/09/2022מתאריך  2-22-0017מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 קשהב

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 1 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 22הרטגלס  0986-020 22-0875 1
( 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' 10טולקובסקי  0858-010 22-1325 2

 מעל בניין קיים בהיתר
3 

 7 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  29ברודצקי  0985-029 22-0996 3
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  9ברק  0888-009 22-1189 4

 קרקע(
11 

 14 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 9ברודי חיים  0941-051 22-0744 5
 18 38תוספת בניה לפי תמ"א תוספות בניה/ 7הירשנברג  0298-007 22-0828 6
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  3זולא אמיל  0296-003 22-0834 7

 קרקע(
22 

 24 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  64מלצ'ט  0361-064 21-0968 8
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  3שיינקין  0018-003 22-0777 9

 קרקע(
30 

 34 תוספות בניה/בריכת שחיה 34זמנהוף  0189-034 22-1127 10
 38 תוספות בניה/בריכת שחיה 34זמנהוף  0189-034 22-1129 11
 41 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית 112רוטשילד  0008-112 22-1496 12
 43 '(מ 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  32פנקס דוד צבי  0478-032 22-1133 13
 49 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  30אוסישקין  0202-030 22-1165 14
 55 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 8הדמומית  0766-006 22-1188 15
 58 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  12האגמון  3521-012 22-0231 16
שונות )כולל קומת תוספות בניה/תוספות בניה  27הפלמ"ח  1007-027 22-0730 17

 קרקע(
60 

תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  13אחווה  0140-002 22-1548 18
 קרקע(

63 

 67 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים 4בנבנישתי  3562-004 22-0670 19
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  51נוה שאנן  0038-051 22-0808 20

 קרקע(
71 

 



 

 

 ל' תשרי תשפ"ג
 2022אוקטובר  25

 פרוטוקול

 09:00שעה:  19/10/2022תאריך:  2-22-0018ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 –ביב תל א 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו
 

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

 המשנה לתכנון ובניה
לא נכח בבקשות ברודי חיים 

 30, אוסישקין 64, מלצ'ט 9
מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא 

 יו"ר מועצת העיר
 

  חבר מועצה רועי אלקבץ 
  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חברת מועצה חן קראוס 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

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

  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  סגנית ראש העיריה מיטל להבי 
  סגן ראש העיריה נן זבולוןאלח 

  מ"מ נציגת שר הפנים אדר' חגית אלדר נציגים בעלי דעה מייעצת:
  מ"מ נציגת שר הפנים אדר' טלי דותן 
  מ"מ נציג שר הפנים אדר' עמית גולדשטיין 
  נציגת השר לאיכות הסביבה נילי יוגב 
  מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה טל בן דוד כהן 
  נציג שר הבינוי והשיכון פלדמן אינג' לזר 
  נציגת שר הבריאות אינג' ולרי פוהורילס 
  נציג שר המשטרה רפ"ק מוטי מאירי 
  נציגת מינהל מקרקעי ישראל אשכנזי-גילי טסלר 
  נציגת כיבוי אש משה רענן 
  נציגת מינהל התכנון אדר' בתיה מלול 
  נציג רשות העתיקות דייגו ברקן 
    

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

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מנהל מחלקת רישוי בניה אדר' מאיר אלואיל 
  מהנדסת רישוי בכירה אלנה דוידזון 
 ע"י מ"מ רוני רבנר מהנדס רישוי בכיר אדר' שמעון ברנשטיין 
 ע"י מ"מ מעין חזן מהנדס רישוי בכיר אינג' מאיר טטרו 
 ע"י מ"מ אור זנד מהנדסת רישוי בכירה אינג' יבגניה פלוטקין 
  מזכיר ועדת בניין עיר עו"ד פרדי בן צור 
    

  מבקר העירייה עו"ד חיה הורוביץ נעדרו:
  מנהל הרשות לאיכות הסביבה בלסנהיים משה 
  מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה נחמה עמירב 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' פרידה פיירשטיין 
    

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



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

 1עמ'   22-0875  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 22גלס הרט

 
 

 25חלקה:    6772 גוש:  22-0875 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 02/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0986-020 תיק בניין:
 מ"ר 7884 שטח: 202101969 בקשת מידע:

   11/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 בראל רן מבקש הבקשה:

 6905316יפו  -, תל אביב  22הרטגלס 
 בראל הררי שחר 

 6997126יפו  -, תל אביב  22הרטגלס 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

, מבוקשים שינויים פנימיים: 120, שטח התוספת )מ"ר(: 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 1כמות קומות לתוספת: 
מבוקשת הריסת יח"ד עליונה אמצעית במבנה טורי, ובניתיה מחדש בצורה מורחבת. קיימת יח"ד בקומת הקרקע 

 וכננת ההרחבה הנל., שהורחבה בשנים האחרונות, ע"פ מת
 

 בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, 
 
 
 
 

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

זרחי, כולל הריסת גג רעפים קיים הריסת הדירה הקיימת בקומה א' בכניסה אמצעית באגף המלאשר את הבקשה ל
הגבהת מפלס הרצפה בתוך הדירה ע"י  ,)מעל דירת קרקע מורחבת( כולל בניית ממ"דובנייתה מחדש בצורה מורחבת 

 3קומות,  2בניית גג רעפים חדש עם ניצול חללו, בבניין טורי בן והנ"ל ה בניית מדרגה מפודסט בחדר המדרגות לדיר
 :ההבא ההקלכולל היח"ד,  12כניסות, 

 בהתאם לקונטור דירת   2310מ"ר( מעבר לשטחים המותרם לפי הוראות תב"ע , 4.20יחסית ) 3.04%תוספת עד -
 המורחבת בקומת הקרקע;  
 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1
 הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף( אם נדרש לפי דיןאישור  . 2
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
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ביצוע שיפוץ באגף שלם לפי הנחיות מהנדס העיר עד גמר עבודות הבניה. . 2
 כולל צבע משקופים.שימוש בחומרי גמר בהתאם לקיים  . 3
 



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

 2עמ'   22-0875  

 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
לתקנות המקרקעין שהדירה הנדונה אליה מוצמדת קומת הגג שמעליה  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

 מהווה יח"ד אחת שלא ניתן לפצל בעתיד בכל צורה שהיא.
 

 הבקשהולמבקש ת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעהערה: 
 
 
 
 
 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שה להריסת הדירה הקיימת בקומה א' בכניסה אמצעית באגף המזרחי, כולל הריסת גג רעפים קיים לאשר את הבק

)מעל דירת קרקע מורחבת(, הגבהת מפלס הרצפה בתוך הדירה ע"י  כולל בניית ממ"דובנייתה מחדש בצורה מורחבת 
 3קומות,  2לו, בבניין טורי בן בניית מדרגה מפודסט בחדר המדרגות לדירה הנ"ל ובניית גג רעפים חדש עם ניצול חל

 יח"ד, כולל ההקלה הבאה: 12כניסות, 
 בהתאם לקונטור דירת   2310מ"ר( מעבר לשטחים המותרם לפי הוראות תב"ע , 4.20יחסית ) 3.04%תוספת עד -
 המורחבת בקומת הקרקע;  
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1
 אישור 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

 ינויים מרחבייםנערכו ש
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 4
 תשלום אגרות והיטלים. . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 אגף שלם לפי הנחיות מהנדס העיר עד גמר עבודות הבניה.ביצוע שיפוץ ב . 2
 שימוש בחומרי גמר בהתאם לקיים כולל צבע משקופים. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
קומת הגג שמעליה לתקנות המקרקעין שהדירה הנדונה אליה מוצמדת  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

 מהווה יח"ד אחת שלא ניתן לפצל בעתיד בכל צורה שהיא.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

תקבלה פה אחד.ההחלטה ה
 
 
 
 



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

 3עמ'   22-1325  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 10קובסקי טול

 
 

 302חלקה:    6624 גוש:  22-1325 בקשה מספר: 
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 11/08/2022 תאריך בקשה:

( מעל בניין 1תוספות בניה/חדר על הגג/עליית גג )לפי ג' או ג' סיווג: 0858-010 תיק בניין:
 קיים בהיתר

 מ"ר 750 שטח: 202200263 בקשת מידע:
   16/03/2022 תא' מסירת מידע:

 
 דיסנציק עידו מבקש הבקשה:

 6935880יפו  -, תל אביב  10טולקובסקי 
 אביב אירית 

 6935880יפו  -, תל אביב  10טולקובסקי 
 

 נוימרק אמנון עורך הבקשה:
 4951404, פתח תקווה  5גרניט 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1-יצונית לבית מגורים קיים ובניה בו זמנית על הגג מכח תכנית גאחר: תוספת מעלית ח
 

, שטח 146.24בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
 , 2טר(: , חומר הפרגולה: עץ, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מ13פרגולה )מ"ר(: 

 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 אברבוך חיה ושלומי .1
 ע"י עו"ד  קאן מיטל

 

יפו  - , תל אביב10רחוב טולקובסקי 
6935880 

אברבוך חיה ושלומי בטענת עו"ד קאן 
בבניין  4חלקה -הבעלים של תתהינם 

שרכשו לאחרונה(, אך הם עדיין לא )שבנדון 
 רשומים בנסח טאבו.

הם מתנגדים לבניית מעלית ובניה על הגג 
 בטענה שהמהווה פגיעה ברכוש משותף. 

הינם  4הבעלים הרשומים של תת חלקה 
 ם רון ולירון שחתמו בעתמשפ' צפניוק רות

 הגשת הבקשה.

 גולדוייןבנארויה  עדי, . 2 
ע"י עו"ד קולודני  גדעון

 נעם

יפו  -תל אביב  10רחוב טולקובסקי 
6935880 

מחסן  - 2המתנגדים בעלי תת חלקה  
מ"ר בקומה המפולשת ותת חלקה  5בשטח 

בקומה א', מתנגדים להקמת  דירה  5
 המעלית .

 
 : עיקרי ההתנגדויות

. הם רואים בבניה ללא הסכמת כל בעלי הזכויות בבנייןוהבניה על הגג בבית משותף ההתנגדויות על בניית המעלית עיקר 
 .גישה לחצרהמרווח הצפוני המשמש כצמצום , אטימת חלון בחזית הצפונית ופגיעה ברכוש המשותףהמבוקשת 

 
 

 התייחסות להתנגדויות: 
צפונית קיימת אופציה  -ווח האחורי, ובתכנון המוצע עבור המעלית בחזית צדדיתלדירות הדרומיות קיימת מעלית במר

לפתיחת גישה לדירה הצפונית בקומה א' אם תבוקש בעתיד. כמו כן המרווח הצדדי עד גבול המגרש הנותר לאחר בניית 
 מ',  ולכן בניית המעלית לא מונעה גישה לחצר האחורית.  2.80-המעלית הינו כ

 צפניוק חתמו על הבקשה הנדונה., רכשה את הדירה לאחר שהבעלים הקודמים משפ' משפחת אברבוך
המבוקשת הינה בהתאם  מ"ר לכל דירה ( והבניה 112לגבי הבניה על הגג, שטח הגג מוצמד לדירות עליונות שבקומה ב' )

.1להוראות תב"ע ג
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 אלנה דווידזון/נעמי מוסקוביץ(חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 ל:לאשר את הבקשה  .1

 הדירות העליונות , עם  2חדרי יציאה לגג חדשים עבור  2ניית חדרי היציאה לגג הקיימים, וב 2הריסת  א.
 עץ בכ"א ; תמרפסת גג ופרגול  

מפלסית בקומה ב' ובקומת -דו צפונית עם גישה ליח"ד אחת-קמת מעלית חיצונית בחזית צדדית ה ב.
 ;  הגג באגף הצפוני

 לסית בקומה ב' קומת הגג מפ-בדירה דו הוספת תחנת עצירה במפלס חדר יציאה לגג במעלית הקיימת ג.
 ;באגף הדרומי והסדרת גישה לגג העליון ע"י סולם             

 
מ' )בהתאם לבניה  4מ'( מעבר לו הבניין הצדדי צפוני המותר של  0.40) 10%כולל הקלה לבניה בקומת הגג בחריגה של  

 הקיימת לפי היתר בקומת הגג(,
 
, בבית דירות המעליתהקמת לגבי  2710תואמת הוראות תב"ע  לדחות את התנגדויות שכן, הבניה המוצעת .2

לגבי בניית חדרי יציאה לגג בבניה בו זמנית. 1והוראות תב"ע ג
 
 
 
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 לאחר ועדה: 501על עורך הבקשה לפעול בהתאם להנחיות הנ"ל ולהגיש במערכת רישוי מקוון במוצג  . 5

 DWFית בטיחות אש בפורמט .תכנ1
 .PDF( , בקובץ בפורמט 2.סריקה צבעונית של הצהרת עורך הבקשה , חתומה על ידי עורך הבקשה )נספח מספר 2
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 מזרחי בזמן ביצוע עבודות הבניה.-סככה קיימת בקומת הקרקע במרווח אחורי הריסת . 2
 

 
 תנאים לתעודת גמר

מפלסיות בקומה ב' וגג מהווים כ"א יח"ד אחת -לתקנות המקרקעין הדירות הדו 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 1
 שלא ניתן לפצל בעתיד בכל צורה שהיא.

 ות הכבאות לקבלת תעודת גמרהגשת אישור רש . 2
תנאי לקבלת אישור אכלוס או תעודת גמר )המוקדם מבין השניים( יהיה הגשת אישור רשות הכבאות  . 3

 לאכלוס/גמר.
 

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

 
הבקשהולמבקש ס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעת מהנדהערה: 
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 : תיאור הדיון
 

 את, למה לא אושר ועכשיו כן אושר, מה השתנה?מישהו מוכן להסביר את הבקשה הז דורון ספיר:
, בן השאר לאור מיקום פיר המעלית במרווח הצדדי על אף עדהוקודמות נדחו ע"י הו אחר שבקשותל ון:אלנה דוידז

שניתן היה למקמו במרווח האחורי בדומה לפיר השכן, נשקלו המשמעויות בשינויים במקומות חניה קיימים ושינויים 
והוחלט כי ניתן להפעיל שקול דעת ולהמליץ על המקום המבוקש כיוון שהינו זניח בהשפעתו על עיצוב פנימיים בדירה 

 הבניין ומותיר מעבר במרווח הצדדי.
 מה ההבדל? דורון ספיר:

בעבר הוגשו שתי בקשות שסותרות אחת את השנייה. בקשה אחת ביקשה למקם מעלית במקום של  מאיר אלואיל:
ל החנייה לא הוגשה מחדש, הוסרה. חשבנו שהמיקום בבקשה הקודמת לא אופטימלי, הוא לא החנייה, וכעת הבקשה ש

בצמוד לפיר מעלית קיים, היה רצוי למקם אותו מאחורי הבניין. לאחר שבחנו את הבקשה וראינו את האילוצים שאם 
יבים שהמיקום המוצע נכפה את המיקום במקום האופטימלי זה יבטל מקום חנייה מאחור, החלטנו בשיקול כל המרכ

 ההפרעה שלו והנראות שלו זניחה לעומת התועלת ולכן אנחנו ממליצים כעת לאשר את הבקשה. -במרווח הצדדי 
 ולא היו התנגדויות למיקום של המעלית. דורון ספיר:

 נכון. מאיר אלואיל:
 קיימת התנגדות שנייה להקמת המעלית. ון:אלנה דוידז

 התנגדות למיקום המעלית, אלא להקמת המעלית בכלל. לא היה כתוב שיש דורון ספיר:
 הם מתנגדים לבניית המעלית. אודי כרמלי:
 לגבי נושא הזכויות, האם זה נבדק? דורון ספיר:
עורך הדין מתנגד בשם בעלי הזכויות שרכשו את הדירה בקומה הראשונה, לפי נסח הטאבו הם לא  ון:אלנה דוידז

 מבעלי הבניין.  75%תמו על הבקשה, יש גם הסכמה של רשומים והבעלים שרשומים בטאבו ח
 יש הערות או שאלות נוספות?דורון ספיר: 

 רציתי להבין, הם מוותרים על הממ"דים כדי שיהיה כמה מטרים על הגג?מלי פולישוק: 
ר היום לא מבקשים ממ"דים, הבקשה הקודמת כללה ממ"דים באגף אחד, היום רק מעלית ובניית חדון: אלנה דויז

 דירות עליונות.  2יציאה בו זמנית עבור 
 חוות דעת.  דורון ספיר:

 
 
 
 

 2: החלטה מספר  ההחלטה
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לאשר את הבקשה ל: .1

 הדירות העליונות , עם  2חדרי יציאה לגג חדשים עבור  2חדרי היציאה לגג הקיימים, ובניית  2הריסת  א.
 מרפסת גג ופרגולת עץ בכ"א ;  

מפלסית בקומה ב' ובקומת -נית עם גישה ליח"ד אחת דוצפו-הקמת מעלית חיצונית בחזית צדדית  ב.
 הגג באגף הצפוני;  

 מפלסית בקומה ב' קומת הגג -הוספת תחנת עצירה במפלס חדר יציאה לגג במעלית הקיימת בדירה דו ג.
 באגף הדרומי והסדרת גישה לגג העליון ע"י סולם;             

 
מ' )בהתאם לבניה  4מ'( מעבר לו הבניין הצדדי צפוני המותר של  0.40) 10%כולל הקלה לבניה בקומת הגג בחריגה של  

 הקיימת לפי היתר בקומת הגג(,
 
לגבי הקמת המעלית בבית דירות,  2710לדחות את התנגדויות שכן, הבניה המוצעת תואמת הוראות תב"ע  .2

לגבי בניית חדרי יציאה לגג בבניה בו זמנית. 1והוראות תב"ע ג
 

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

 תנאים למתן היתר
 ם נדרש לפי דיןאישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף( 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
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
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 לאחר ועדה: 501ל בהתאם להנחיות הנ"ל ולהגיש במערכת רישוי מקוון במוצג על עורך הבקשה לפעו . 5
 DWF.תכנית בטיחות אש בפורמט 1
 .PDF( , בקובץ בפורמט 2.סריקה צבעונית של הצהרת עורך הבקשה , חתומה על ידי עורך הבקשה )נספח מספר 2
 

 תנאים בהיתר
 ע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצו . 1
 מזרחי בזמן ביצוע עבודות הבניה.-הריסת סככה קיימת בקומת הקרקע במרווח אחורי . 2
 
 

 תנאים לתעודת גמר
וגג מהווים כ"א יח"ד אחת מפלסיות בקומה ב' -לתקנות המקרקעין הדירות הדו 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 1

 שלא ניתן לפצל בעתיד בכל צורה שהיא.
 הגשת אישור רשות הכבאות לקבלת תעודת גמר . 2
תנאי לקבלת אישור אכלוס או תעודת גמר )המוקדם מבין השניים( יהיה הגשת אישור רשות הכבאות  . 3

 לאכלוס/גמר.
 

 הערות
 שור לכל בניה חרת בבניין ו/או במגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ואינו מקנה אי

 
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 
 29דצקי ברו

 
 

 27חלקה:    6770 גוש:  22-0996 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 23/06/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0985-029 תיק בניין:
 מ"ר 1134 שטח: 201900584 בקשת מידע:

   05/05/2019 תא' מסירת מידע:

 
 א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ מבקש הבקשה:

 4676673, הרצליה  91מדינת היהודים 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, 
 

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

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

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

 , 24בחצר: גינה, כמות מקומות חניה: 
 

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

 התנגדויות:

 נימוקים וכתובת שם

 ועד בשם - בן שמאי ברכה
 השכונה

אביב  , תל1רחוב ברודצקי 
 6905102יפו  -
 

הראל בני רחוב הברון 
יפו  -, תל אביב 11הירש 

6946215 
 

רחוב כפר יונה  פרייס דן
יפו  -, תל אביב 23

6997416 

 אנו מתנגדים להקלות הבאות:
 .מטר 10 במקום 9.70 ב יוקם שהבניין כך מ"ס 30 של דרומי בנין בקו הקלה .1

 פוגעת וההרחבה הבניין שטח הגדלת למעט זאת לבקשה ,מהותית או תכנונית סיבה אין

 .הכלל נחלת במרחב
 התנגדות לנו אין מגרש לגבול עד מערבי בנין לקו מחוץ מרתף בבניית הקלה  .1

 -1המפלס  לא אך .המגרש לגבול עד - 3 -ו 2- במפלסים המרתף להרחבת

 כך ,בלבד צפונית או/ו דרומית בחזית אנגלית חצר מאפשר המדיניות מסמך .2

 בהיקף אנגלית חצר של לבקשה מתנגדים אנו .לבניין עד ותגיע קרקע תקיףשה

 .החדש הבניין

 .הבניה בנסיגה קו עם יתיישרו הפרגולות שכל מבקשים אנו  .3

 מטר 9.7 של במרחק בניה ידי על )דרומי( צדדי בניין מקו 10% עד של חריגה .4

 למעט זאת שהלבק תכנונית או/ו מהותית סיבה אין המותר מטר 10 במקום

 .שטח הבניין הגדלת

 פי מטר ,על 4.08 ל התקפה בתוכנית כנקבע 'מ 3.5 מ קרקע קומת גובה הגבהת  .5
 לחרוג מהותית או תכנונית סיבה ואין  שוות הקומות כל גובה המדיניות מסך

 .מההנחיה

א, 29ברודצקי גבע דקלה 
  6905148יפו  -תל אביב 

 
א, תל 29ברודצקי גבע שי 

 אין עוד כל כאשר ,החניה מערכתיים למצוקת פתרונות מעניקה לא התוכנית .1
מחסור  על רכב כלי עוד להעמיס ניתן לא השכונה לחניה לכלל מערכתי פתרון
 . בשכונה החמור החניה

 שקיימת מהתוכניות עולה.גן דירות נותמתוכנ כי ספק כל אין התוכנית פי על .2
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 נימוקים וכתובת שם

 6905148יפו  -אביב 
 

רחוב ברודצקי גורן שרון מ
יפו  -א, תל אביב 29

6905148 

 ,גובה מפלס שבאותו החצר אל הקרקע הדירות בקומת מסלון ישירה יציאה

 . המדיניות לתוכנית מהותי בניגוד יסופחו לדירות אשר

 . בניגוד למדיניות ומערבי ,דרומי ,מזרחי בצדדים  בניה על הגג ללא נסיגות .3

מ"ר ובפרויקט אין אפילו  60חידות דיור עד י 20%ע"פ מסמך מדיניות יש דרישה ל .4
 דירה אחת בגודל הנ"ל.

 הבנייה העירוני הקובעות שמרפסת לתקנות בניגוד מקורות 4 קומה מרפסות .5

 .מקורה תהיה לא הגג שלפני בקומה

המרפסות  שטח כולל מתחת שטח הקומה מכלל 65% לפי חושב הגג קומת שטח .6
 .1בניגוד למותר ע"פ ג/

– למדיניות גמור המגרש בניגוד גבול עד מערבי בקו הקלה מתבקשת יתבתוכנ .7
 הציבורי והמרחב האוויר סביבתית בתנועת לפגיעה שיגרום דבר

 אין הצדקה להגבהת קומת הקרקע מעבר למותר. .8

 או/ו להיתר הבקשה תכנית את לדחות ולבנייה לתכנון המקומית הועדה .9
 המדיניות למסמכי בהתאם אותה לתקן ההקלות בקשת ממגישי לחילופין לבקש

 השכונה לצביון הפרויקט להתאים את וכן ,הקלות ללא ,אביב תל עיריית של
 רבדיו. כל על והשכונתי הציבורי המרחב איכויות על ולשמור

 
 התייחסות להתנגדויות: 

של השכונה   38 , הבקשה תואמת את מסמך המדיניות לתמ"א06/09/2022לאור תוכנית מתוקנת שהוגשה בתאריך 
ואת המותר ע"פ התוכניות החלות. הוצגו דירות קטנות בהתאם לנדרש, בוטלה יציאה לחצר המשותפת מתוך הדירות , 
הונמך הבניין בהתאם למותר בהתאמה לרוחב בחצר המשותפת בהתאם לנוסחה שלנקבע במסמך המדיניות. הנסיגות 

הקרקע. מומלץ לדחות את ההתנגדות לנושא התנועתי שכן ונוספו שטחים משותפים בלובי  1הותאמו להוראות ג/
הפתרון תואם מדיניות ובפועל מפחית את העומס ברחוב שהיה ללא חניות פרטיות וכעת נוסף מרתף חניה אשר מפנה 

 חניה ברחוב. 
 

.מומלץ לדחות את ההתנגדויות שהוגשו בהתאם למפורט לעיל
 
 
 
 

 (אדר' אלון טל חנניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
א  3/38הקמת בניין חדש מכוח תמ"א ו יח"ד 12מות  סה"כ קו 3הריסת בניין טורי קיים בן לאשר את הבקשה ל .1

 23קומות (  ,  5.65קומות מרתף )  3קומות וקומת גג חלקית  מעל  5אגפים בקיר משותף, כל אחד בן  2המורכב מ 
 יחידות דיור באגף מערבי(. 12יחידות דיור באגף מזרחי ו  11יחידות דיור סה"כ )

 
, הבקשה תואמת את 06/09/2022כן בהתאם לתוכנית מתוקנת שהוגשה בתאריך לקבל את ההתנגדויות בחלקן ש .2

של השכונה ואת המותר ע"פ התוכניות החלות . הוצגו דירות קטנות בהתאם לנדרש,   38מסמך המדיניות לתמ"א 
בטלו יציאות לחצר משותפת מתוך הדירות , הונמך הבניין בהתאם למותר בהתאמה לרוחב בחצר המשותפת 

ונוספו שטחים משותפים בלובי  1לנוסחה שלנקבע במסמך המדיניות. הנסיגות הותאמו להוראות ג/בהתאם 
 הקרקע. 

לא לקבל את ההתנגדות בנושא התנועתי שכן הפתרון תואם מדיניות ובפועל מפחית את העומס ברחוב שהיה ללא 
 חניות פרטיות וכעת נוסף מרתף חניה אשר מפנה חניה ברחוב .

 
 :, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 (.4400)מוצג -היתר וכי תוצאות הבקרה תקינותקבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה ל . 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
 עצת המשפטית למנהל הנדסה.מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מעלית רכב הנ"ל באישורה של היו . 4
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 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 2

 האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים.
 ₪. 8400תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 4

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

 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מעלית רכב. . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 1

סט בעל רישיון מתאים לביצוע הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסב
 העבודה והוטמן באתר מורשה. 

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 לנושא שטחים משותפים , אי סגירת מרפסות ואי יציאה לחצר משותפת מדירות הקרקע; 27רישום תקנה  . 1
תחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה ב . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  12קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 
 
 

 הנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהערה: 
 
 
 
 
 
 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
א  3/38יח"ד והקמת בניין חדש מכוח תמ"א  12קומות  סה"כ  3הריסת בניין טורי קיים בן שר את הבקשה ללא .3

 23קומות (  ,  5.65קומות מרתף )  3קומות וקומת גג חלקית  מעל  5אגפים בקיר משותף, כל אחד בן  2המורכב מ 
 אגף מערבי(.יחידות דיור ב 12יחידות דיור באגף מזרחי ו  11יחידות דיור סה"כ )

 
, הבקשה תואמת את 06/09/2022לקבל את ההתנגדויות בחלקן שכן בהתאם לתוכנית מתוקנת שהוגשה בתאריך  .4

של השכונה ואת המותר ע"פ התוכניות החלות . הוצגו דירות קטנות בהתאם לנדרש,   38מסמך המדיניות לתמ"א 
וחב בחצר המשותפת תאם למותר בהתאמה לרבטלו יציאות לחצר משותפת מתוך הדירות , הונמך הבניין בה

ונוספו שטחים משותפים בלובי  1במסמך המדיניות. הנסיגות הותאמו להוראות ג/ הנקבעבהתאם לנוסחה ש
 הקרקע. 

לא לקבל את ההתנגדות בנושא התנועתי שכן הפתרון תואם מדיניות ובפועל מפחית את העומס ברחוב שהיה ללא 
 חניה אשר מפנה חניה ברחוב . חניות פרטיות וכעת נוסף מרתף

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

 
 תנאים למתן היתר

 (.4400)מוצג -קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות . 1
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 (.4402)מוצג 52טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  הצגת . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מעלית רכב הנ"ל באישורה של היועצת המשפטית למנהל הנדסה. . 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.
 ₪. 8400תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 4

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

 ייבות להתקנה ותחזוקה של מעלית רכב.עמידה בתנאי כתב התח . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 1

הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע 
 . העבודה והוטמן באתר מורשה

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 לנושא שטחים משותפים , אי סגירת מרפסות ואי יציאה לחצר משותפת מדירות הקרקע; 27רישום תקנה  . 1
עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת  . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  12קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 9 ברק

 
 

 154חלקה:    6336 גוש:  22-1189 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0888-009 תיק בניין:
 מ"ר 638 שטח: 202102646 בקשת מידע:

   01/02/2022 תא' מסירת מידע:

 
 י אביעדלו מבקש הבקשה:

 6954941יפו  -, תל אביב  43פתחיה מרגנשבורג 
 בטאן לוי אושרי 

 6954941יפו  -, תל אביב  43פתחיה מרגנשבורג 
 

 ויזר שרון זלדה עורך הבקשה:
 6971049יפו  -, תל אביב  33הברזל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 ים: הריסת קירות פנים ובניית קירות חדשים, מבוקשים שינויים פנימי1כמות קומות לתוספת: 
 

 הגדלת / שינוי פתחי חלונות, תוספת אחרת: תוספת ממ"ד במפלס הקרקע, 
 

, שטח 99.8בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 2003ימת בהיתר משנת: , הדירה, לרבות הבנייה על הגג קי29.95פרגולה )מ"ר(: 

 , 4.86גובה המבנה הקיים )מטר(: 
 
 

 והתקבלה התנגדות אחת, אשר הוסרה ע"י המתנגד )ראה להלן(., 29/05/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 התנגדויות:
  שם המתנגד: אורן מלמד

 .6993413יפו,  -, תל אביב52כתובת: רחוב צה"ל 
 23/5/22תאריך קבלת ההתנגדות: 

בחריגות  3 -ו 1מפאת חוסר הבנת נוסח החריגות שצוינו על גבי ההודעה אני מבקש הבהרה לסעיף  תוכן ההתנגדות:
 המצוינות בהודעה.

 
 התייחסות להתנגדויות:
הובהר לנו על ידי מגיש הבקשה בתוכן הסרת ההתנגדות נכתב : " .ע"י המתנגד 30/5/22-ההתנגדות הוסרה בתאריך ב

נו. קיבלנו והסכמנו לחריגות שצוינו במכתבכם ולכן מסירים ההתנגדות".לחריגה את אשר לא הב
 
 
 
 

 (עמרםאהוד חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 )לא מנוצל(, עבור יח"ד. לשינויים פנימיים ושינויים בחזיתות של בניין בן קומה אחת וגג רעפיםלאשר את הבקשה 
על המגרש: הקמת בריכת שחיה במרווח האחורי, הקמת מצללה מחומר קל לחזית האחורית בתוך קווי הבניין, הריסת 

 הגדר הוגבלת בשצ"פ ובנייתה מחדש, עקירות.
 
 
 
 

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

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

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
בתכנית אדריכלית מיום  יש לבנות את הגדרות בקרבת העצים לשימור במגרשים השכנים בהתאם לפרט שמוצג . 2

01/05/2022. 
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
יימים בשטח המגרש, כפי המסומן בתכנית הריסת הסככה )במרווח האחורי( והמצללה )במרווח הצדדי( הק . 1

 הבקשה.
 ואישור סופי של אגף הנכסים 6336בגוש  304הריסה בפועל כל החורג לשצ"פ לחלקה  . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4פחות )"ל 10בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  עץ  . 2
 אישור רשות הכבאות . 3
 תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש. . 4
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 שה לשינויים פנימיים ושינויים בחזיתות של בניין בן קומה אחת וגג רעפים )לא מנוצל(, עבור יח"ד.לאשר את הבק

על המגרש: הקמת בריכת שחיה במרווח האחורי, הקמת מצללה מחומר קל לחזית האחורית בתוך קווי הבניין, הריסת 
 הגדר הוגבלת בשצ"פ ובנייתה מחדש, עקירות.

 
 :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

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

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

 תנאים בהיתר
 דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת . 1
יש לבנות את הגדרות בקרבת העצים לשימור במגרשים השכנים בהתאם לפרט שמוצג בתכנית אדריכלית מיום  . 2

01/05/2022. 
 מחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מו . 3
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 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
הריסת הסככה )במרווח האחורי( והמצללה )במרווח הצדדי( הקיימים בשטח המגרש, כפי המסומן בתכנית  . 1

 הבקשה.
 שור סופי של אגף הנכסיםואי 6336בגוש  304הריסה בפועל כל החורג לשצ"פ לחלקה  . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10בגודל  1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  עץ  . 2
 אישור רשות הכבאות . 3
 וי אש.תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיב . 4
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 51לבנון חיים  9די חיים ברו

 
 

 86חלקה:    6769 גוש:  22-0744 בקשה מספר: 
 אביב-רמת שכונה: 12/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0941-051 תיק בניין:
 מ"ר 6109 שטח: 202102125 בקשת מידע:

   28/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 טולדו טל יצחק מבקש הבקשה:

 6905619יפו  -, תל אביב  9ברודי חיים 
 בן עזרא אביטל רובידה 

 6905619יפו  -, תל אביב  9ברודי חיים 
 

 גרינשפון זויה עורך הבקשה:
 6458723יפו  -, תל אביב  32ריינס 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: קומה א ועליית גג, שטח התוספת 2310פר תכנית הרחבה: , מס1מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, 183.67, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 117.59)מ"ר(: 

ימת בקומה א' מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים בחלוקה פנימית, שימוש המקום כיום: בהיתר הרחבת דירה קי
 ובניית עליית גג ., 

 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

טל ירון, 
בתה של 

בעלת 
הדירה 

 בשם אמה

, 9 רחוב הפלמ"ח
רמת השרון 

4720084 

 אמי בעלת הדירה שמתחת לדירת מגיש הבקשה להיתר: א.
לצערנו הרב, אמי התבשרה שהתגלה אצלה סרטן, וזה רק מחזק את טענתה  .1

להתחשבות במצבה ולהימנע מלבנות כרגע ולהשהות את כל התהליך ולא 
 לעשות שינוי כלשהו במצב הנוכחי לעת הזו, עד שתתבהר חומרת מצבה.

בנוסף נבקש להבהיר ולהדגיש את טענותיה של אמי בנושא הממ"ד: האופן בו  .2
מתוכנן הממ"ד ע"י מגיש הבקשה, יגרום לאילוץ בכך שבמקרה בו נבקש 

להוסיף בעתיד ממ"ד לדירתה, הדבר יחייב הריסת וביטול חדרים קיימים 
בדירתה, כיוון שרצפת הממ"ד של המבקש פולשת מעל חדרי דירתה ויוצרת 

קונטור לממ"ד העתידי הפוטנציאלי לדירתה, באופן שנופל בתוך החדרים 
הקיימים וייאלץ "לחתוך אותם" באופן שלמעשה יבטל אותם לחלוטין. לעניות 

דעתנו, המבקש יכול להציג אפשרויות תכנוניות חילופיות אחרו לתכנון באופן 
 שלא יפגע בדירתה. 

חוות דעת קונסטרוקטיבית. נבקש  . בהחלטת ועדת הערר היה על המבקש להציג ב
 לקבל אותה לעיוננו. 

. נא ראו בכך תוספת והשלמת טענותיה של אמי, בהתנגדות שלה לבקשה וצרפו ג
זאת לתיק. כאמור, מפאת מצבה הרפואי האמור לעיל זו מוגש על ידי בשמה 

 ובעבורה.

 . טל נילי2
בעלת 

הדירה 
בקומת 
הקרקע 

 באגף הנדון

רחוב ברודי חיים 
 -, תל אביב א9

 6905619יפו 

 ת"א 51חיים לבנון   9ברחוב ברודי  86חלקה  6769גוש 
 24012מס בקשה: 

התקבלה התנגדותי  12-7-21מיום  1058  0520. בהחלטתכם בתיק ערר  ת"א ה
עצמאית לגג ולמתקנים הטכניים. וכך כתוב בהחלטה: "על -בנושא: יכולת גישה

בית המשותף גישה לגג ולמתקנים העוררים מוטלת החובה לאפשר לדייר ב
הטכניים...נבהיר כבר עכשיו כי גישה הכוללת טיפוס עם סולם מקומת הקרקע 
לקומה שלישת אינה סבירה".  אני מדגישה שבתכנית החדשה  עדיין אין גישה 

 נאותה למתקנים הטכניים.
ס"מ ושוב יש צורך בסולם שיאפשר  60 60מגיש הבקשה מציע פתח צר וקטן של 

ה. בנוסף המקום קטנטן, ואי אפשר להציב את דודי השמש והרכבתם כלומר: גיש
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 נימוקים כתובת שם

הפתח המזערי והמקום הקטן והצר לא מאפשר עבודת טכנאי והרכבה של הדודים. 
 –גם טכנאי רזה לא יצליח לעמוד ולחבר את הצנרת. ובעתיד במידה ותיהיה תקלה 

 שום טכנאי לא יוכל להיכנס ולטפל בה.  
קולטנים שלי אינם מסומנים בבקשה להיתר ומסתמן מכך שלא . דודי השמש והו

ההיתר לסמן את דודי השמש והקולטנים -יורשה לי להציבם . יש לדרוש ממבקש
 שלי עם אפשרות טיפול נאות שלי.

סמ ועוד  40. א. בתכנון הממ"ד מבוקשים קירות ירידה לקומת הקרקע בעובי של ז
ר עתידי שלי שסביר שייבנה במקום. עובי ס"מ )חצי מטר( לתוך חד 43עם בליטה של 

 קירות אלה והצבתם 
 יפגעו בתכנון העתידי שלי.  –כך 

האם הכוונה לצורכי הג"א, המבקש צריך יותר  –. "המדף לכספת" לא ברור לי ח
כמו הקטנת החדר הצמוד שלו, ובתנאי שלא  –אני דורשת שיתכנן אחרת   –קירות 

 לא מקובל! –ת "קוץ" של חצי מטר בחדר יפגע בזכויותיי לתכנון עתידי נאו
אינו  –צינורות ביוב "מול העיניים" שלי בחזית  2. המיקום בחזית הצפונית של ט

 מקובל. שיפתור אחרת.
עמודים. בעמוד הצמוד  2מערבית מופיעים -בפינה הצפון –י. עוד בחזית הצפונית 

אני  –ס"מ  40ב של אני מבינה את ההגיון שבנחיצותו, ובאשר לעמוד ברוח –למבנה 
מתנגדת לבנייתו, כי הוא יגביל אותי בתכנון העתידי שלי )שמעתי את המונח 

 "קונזולה"(
"בתכנית קומה בעתיד"  שמראה  –. בחזית הצפונית יש חשש להטעיית הוועדה יא

הבליטה של חצי מטר בתוך  –הוא לא מראה את "הקוץ"  –את קומת הקרקע שלי 
כלל קטן בכדי שניתן יהיה לאשרו. גם רצפת הממ"ד שלו המרחב המוגן שלי, שהוא ב

ב -ב-א ו-מופיעה כשהיא יצוקה מעל הגג שלי, בעוד שבחתך הממ"ד א -ב-בחתך ב
מופיעה הרצפה כהמשך לרצפה הקיימת ) מה הנכון מבין השניים ( גם "העמוד" 

 מזרחית נעלם מקומת הקרקע, הצמוד לצינ-בפינה הדרום

 
  התייחסות להתנגדויות:

 נדחית או שאינה רלוונטית עקב תיקון התכנית בבקשה זו. ההתנגדות 
 להלן התייחסות לטעמים התכנוניים המובאים בהתנגדות:

מוגש לאישור בהתאם חזית קדמית המבוסס על קירות המשך בקומת הקרקע, בניית הממ"ד המוצע ב - ממ"ד .1
 של בעלת הדירה בקומת הקרקע באגף הנדון. , בה כבר נשקלה ההתנגדות12.7.21מיום  להחלטת ועדת הערר

סט התכניות המתוקן שהוצג למע' הרישוי )לאחר בדיקה ראשונית ודרישות שהועברו לעורכת  - ממ"ד עתידי .2
אופציות ובהתאם להחלטת ועדת הערר.  2-הבקשה( כולל הצגה של תכנית עתידית להקמת ממ"ד בקומת הקרקע ב

 להקמת ממ"ד בקומת הקרקע.   2ה לפי אופציה בליטת הקיר המדובר ניתנת להריס

 חוו"ד קונסטרוקציה. לא ניתן לשחרר היתר הנדון ללא הצגת חוו"ד קונסטרוקטיבית וחשבון יציבות. .3

הבקשה התברר כי חלוקת חלל הגג מעל חדר המדרגות בוצעה ללא היתר, לא  במהלך בדיקת - חלל טכני משותף בגג .4
דרישות הרישוי לידי עורכת הבקשה, הוצגה תוכנית מתוקנת המציעה ארגון החלל ר העברת לאחע"י המבקשים. 

דוודים למים חמים עבור דירות האגף וכן הוצגה אפשרות כניסה  2-מנועי מזגנים ו 2הנדון להתקנה ואחזקה של 
 לטכנאי לצורך תחזוקה.

 חנה צנרת ניקוז בחזית הצפונית.לפי התכניות שהוצגו למע' הרישוי, לא אוב – בחזית צפונית צנרת ניקוז .5

בחזית הצפונית מתוכננת מעטפת חלקית לפי הנחיות העיצוב לשכונה הנ"ל וניתן לאשרה בהקלה  - מעטפת חלקית .6
 מ'.  0.60להרחבת דירה בקומה א' ע"ג מעטפת חלקית שעיקרה תכניות ועמודים נושאים בעובי של 

"ד המוצע והנישה המתוכננת אינה מחייבת בהכרח את תכנון הממ"ד צורת קונטור הממ - תכנית ממ"ד לא רגולרית .7
 מקונטור קיר הממ"ד העליון לצורך בניית ממ"ד בעתיד בקומת הקרקע. 70%-בקומת הקרקע. ע"פ  תקן הג"א די ב

בעובי צינור ניקוז בחזית דרומית מוסתר בעמוד בפינת הדירה הדרום מזרחית ו'מובלע'  - בחזית דרומית צינור ניקוז .8
 הקיר הדרומי מעבר לקיר חיצוני של דירת הקרקע מטעמים תכנוניים קונסט'. 

 

לדחות את ההתנגדויות.בהתאם למפורט לעיל, 
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 (אור-גןמידד חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
תה מחדש ף קיצוני בכניסה המערבית והקמהריסת דירה בקומה א' )למעט רצפתה( באגלאשר את הבקשה ל .1

 בהרחבה דו צדדית עם ממ"ד;
 

 כולל ההקלה הבאה:
 הרחבת דירה בקומה א' בחזית הקדמית ומעל מעטפת חלקית בקומת הקרקע בחזית הראשית הצפונית בלבד ;

 
 בכפוף לכל דין, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים המפורטים בהמשך;

 
בחלקן לנושא חלל הגג ואכן בתוכנית המתוקנת הנדונה, הנ"ל תוקן. לדחות את שאר  לקבל את ההתנגדויות .2

 ההתנגדויות שהוגשו שכן לא נמצאה הצדקה תכנונית לקבלם. 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1
שרד הבריאות( אם נדרש לפי תיאום ואישור הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, המשרד להגנת הסביבה, מ . 2

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

 (.4402)מוצג  52נערכו שינויים מרחביים, לפי תקנה 
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 4
 ם אגרות בנייה והיטלי השבחה.תשלו . 5
 

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

 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן.
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.

 )ד( לחוק.145מים כאמור בסעיף תשלום כל התשלו
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
הבקשה להריסת דירה בקומה א' )למעט רצפתה( באגף קיצוני בכניסה המערבית והקמתה מחדש לאשר את  .1

 בהרחבה דו צדדית עם ממ"ד;
 

 כולל ההקלה הבאה:
 בחזית הראשית הצפונית בלבד ; מעטפת חלקית בקומת הקרקעמעל הרחבת דירה בקומה א' בחזית הקדמית 
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 אים המפורטים בהמשך;בכפוף לכל דין, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנ
 
לקבל את ההתנגדויות בחלקן לנושא חלל הגג ואכן בתוכנית מתוקנת הנידונה הנ"ל תוקן. לדחות את שאר  .2

 ההתנגדויות שהוגשו שכן לא נמצאה הצדקה תכנונית לקבלם. 
 

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

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

 (.4402)מוצג  52נערכו שינויים מרחביים, לפי תקנה 
 הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן  . 4
 תשלום אגרות בנייה והיטלי השבחה. . 5
 

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

 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן.
 הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.עמידת 

 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים לתעודת גמר
 שוי לפתרון המיגוןאישור מכון הרי . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10בגודל   1קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ  . 2
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 7שנברג היר

 
 

 159חלקה:    7078 גוש:  22-0828 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 25/05/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0298-007 תיק בניין:
 מ"ר 430 שטח: 202001563 בקשת מידע:

   19/10/2020 תא' מסירת מידע:

 
 אביב בעיר בע"מ הבקשה:מבקש 

 5342201, גבעתיים  9הצנחנים 
 

 אתגר ארי עורך הבקשה:
 6713213יפו  -, תל אביב  9קרליבך 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

א', קומה 3616, מספר תכנית הרחבה: תא/8, מספר יח"ד מורחבות: 4, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 
התוספת: קומת גג, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים  בה מתבצעת

פנימיים: תוספת מעלית, תוספת ממ"דים, פתיחת מרפסות סגורות, תוספת מתקן חניה אוטומטי, תוספת שטחי שירות 
 בקומה המפולשת., שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 

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

 למגורים, 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסן בקומת המרתף, שימוש 
קום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן , תקופת שימוש חורג: לצמיתות, למ1מבוקש: משרד על פי המותר בתוכנית ע

 להסדיר חניה פיזית כמענה לדרישת תקן חניה, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

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

 :הכולליםקומות מעל מרתף  4ן ב פות ושינויים בבניין מגורים קייםתוסלאשר את הבקשה ל
 
 שימוש חורג מהיתר בקומת המרתף ממקלט וחדר הסקה למשרד. .1
 
, תוספת מעלית פנימית קיים, תוספת קומת מרתף תחתונה חדשה,תוספת שטח למרתף חיזוק מפני רעידות אדמה, . 2

 ת גג חלקית., תוספת קומה וקומאגפי ממ"דים בעורף 2שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, תוספת 
 

קומות וקומת גג חלקית מעל שתי קומות מרתף, המכיל  5סה"כ לאחר התוספות והשינויים יתקבל בניין מגורים בן 
דירות  4דירות קיימות +  8דירות ) 12 -משרד )בקומת המרתף העליונה עם כניסה חיצונית מהמרווח הצדדי צפוני( ו

 חדשות(.
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  הצגת . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
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 תנאים בהיתר
ת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיט . 1

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
ביקורת יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, ל . 3

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

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

 יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו. וההיתר
 ₪. 9168.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 6

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 1
תום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, ח . 2

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesבקישור:  ההליך המפורט באתר העירוני
 

 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.
 ה בעתיד בכל צורה שהיא.ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנ

וסיומן עד  202001563שמספרו  19/10/2020שפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום  . 3
 גמר עבודות הבנייה.

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
-,חלק ו' 1970 -ם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל יש לבצע את פתרון האשפה בהתא . 5

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

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 :קומות מעל מרתף הכוללים 4תוספות ושינויים בבניין מגורים קיים בן שה ללאשר את הבק

 
 . שימוש חורג מהיתר בקומת המרתף ממקלט וחדר הסקה למשרד.1
 
. חיזוק מפני רעידות אדמה, תוספת שטח למרתף קיים, תוספת קומת מרתף תחתונה חדשה, תוספת מעלית פנימית, 2

 אגפי ממ"דים בעורף, תוספת קומה וקומת גג חלקית. 2ספת שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, תו
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קומות וקומת גג חלקית מעל שתי קומות מרתף, המכיל  5סה"כ לאחר התוספות והשינויים יתקבל בניין מגורים בן 
דירות  4דירות קיימות +  8דירות ) 12 -משרד )בקומת המרתף העליונה עם כניסה חיצונית מהמרווח הצדדי צפוני( ו

 שות(.חד
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145בסעיף  תשלום כל התשלומים כאמור . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 התקפים. בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים . 2
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 3

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

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 ₪. 9168.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 שים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שור . 6

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
 ם שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניהאישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצי . 1
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
וע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצ . 3

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

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

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

וסיומן עד  202001563שמספרו  19/10/2020שפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות בתיק המידע מיום  . 3
 גמר עבודות הבנייה.

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4בלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת ק . 4
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 5

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

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

 קש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבהערה: 
 

 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 
 3א אמיל זול

 
 

 55חלקה:    7078 גוש:  22-0834 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 25/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0296-003 תיק בניין:
 מ"ר 343 שטח: 202101175 בקשת מידע:

   19/07/2021 תא' מסירת מידע:

 
 מורג עמיר מבקש הבקשה:

 6346603יפו  -, תל אביב  3זולא אמיל 
 מורג יפעת 

 6346603יפו  -, תל אביב  3זולא אמיל 
 

 אינגבר אייל עורך הבקשה:
 5405200, גבעת שמואל  10השקד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

תחתונה לפי היתר הבניה (לאישור מצב קיים של דירת תוספת אחרת: סגירת קומת עמודים חלקית )קומת קרקע 
א . תכנון ממ"ד בתחום הדירה המבוקשת .קונטור הדירה המבוקשת תואם תשריט 3616ח תכנית 4.1.3מגורים לפי סעיף 

.הממ"ד המוצע נמצא בתחום הדירה כפי שהיא רשומה בטאבו .מוגש בהתאם להחלטת ועדת ערר  1976טאבו משנת 
, שימוש המקום כיום: בהיתר הדירה בחלקה בהיתר ובחלקה מבוקשת בהליך שימוש חורג לצורך סגירת .3.5.2021מיום 

 קומת הקרקע התחתונה עם ממ"ד בתוך קונטור הדירה, 
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: חדר, מבואה )שטח עיקרי (,מחסן 
א , 3616ח תכנית 4.1.3קע תחתונה בחזית עורפית, שימוש מבוקש: דירת מגורים לפי סעיף ,חדר הסקה, בקומת קר

, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש 65.75לצמיתות, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 

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

 
 התנגדויות:

 ערותה כתובת שם

 5תת חלקה  6346603יפו  -ביב , תל א3רחוב זולא אמיל  . ארגוב גוטמן מיכל1

 4תת חלקה  6346603יפו  -, תל אביב 3רחוב זולא אמיל  . ליפסקר בנימין2

  6346603יפו  -, תל אביב 3רחוב זולא אמיל  עמר ליפסקר בריג'יד

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 בעלי נכס בבניין הנדון בבקשה ולהלן עיקרי התנגדותם: 2 -ו 1מתנגדים מספר 
השטח והתוספת המבוקשת מחדר הסקה לסטטוס של דירת מגורים תפגע בזכויות שלנו ברכוש המשותף.  . הפיכת1

 מדובר בתוספת שמקטינה משמעותית את חלקנו ברכוש המשותף.
מ"ר, לעומת זאת  35.בנסח הטאבו רשום כי המקום בשטח הציבורי המשותף עליו משפחת מורג רוצה לבנות הוא 2

 חריגה של פי אחד וחצי בשטח המשותף. -מ"ר  65.75שור בפניה מופיעה בקשה לאי
 . במרחק קטן לבניין נמצא מקלט ציבורי.3
 

 התייחסות להתנגדויות: 
. לכן, גישה בין הדירה 1. הבקשה כוללת גישה חיצונית לחדר מגורים במרתף שאינה בהיתר ובניגוד להוראות תכנית ע1

לפי תשריט ונסח טאבו שהוגשו לבקשה נראה כי כל השטח . המבוקשת לשטחים המשותפים אינה ניתנת לאישור
 .ולכן אין פגיעה ברכוש המשותף המבוקש עבור יח"ד בבעלות המבקשים

.  ככל הנראה חישוב השטח בתשריט ונסח הטאבו אינו כולל קירות חיצוניים ואת השטח המסומן לשימוש עבור 2
 מרפסת.

 ת דירות קיימות מותנת במתן פתרון מיגון עפ"י חוק. הרחב 3א, רובע 3616. בהתאם להוראות תכנית 3
 

 ולא ניתן לאשר אותה.  3א, רובע 3616הבקשה אינה תואמת להוראות תכנית 
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 מיליס(יניב וות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' ח
 
בבניין מגורים מדרוני קיים ימוש חורג מהיתר בקומה התחתונה ושלא לאשר את הבקשה לתוספות, שינויים  . 1

 שכן:קומות וחדר יציאה לגג מעל קומת מרתף  3הבנוי בקיר משותף, בן 
 

 .3א, רובע 3616מ"ר כולל ממ"ד בניגוד להוראות תכנית  25א. הרחבת שטח חדר המגורים במרתף עולה על 
 . 1יגוד להוראות תכנית עב. מבוקשת כניסה חיצונית לחדר מגורים במרתף בנ

 ג. הבקשה כפי שהוגשה מקשה על בדיקתה מאחר ולא סומנו כל השינויים המבוקשים ביחס למאושר בהיתר. 
 
לדחות את טענות המתנגדים לשטחים המשותפים, מכיוון שלפי תשריט ונסח טאבו שהוגשו לבקשה נראה כי  . 2

 כל השטח המבוקש עבור יח"ד בבעלות המבקשים.
 
 

 טת חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.טיו
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

ית, לבניין יש קומה חצי חפורה, אנו מגדירים אותה כקומת מרתף. הבקשה מוגשת פעם שלישית או רביע רוני רבנר:
מ"ר לא בהמשכיות  25-כיום קיים בה חדר הסקה. הוא מבקש להפוך זאת למגורים ולהגדיל את יחידת המגורים, יותר מ
 לכל גובה הבניין. הוא טוען שזה סגירת קומת עמודים חלקית. לא יכולים לאשר את הבקשה הזו.

 חוות דעת, לא לאשר את הבקשה.  דורון ספיר:
 
 
 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
א לאשר את הבקשה לתוספות, שינויים ושימוש חורג מהיתר בקומה התחתונה בבניין מגורים מדרוני קיים ל . 1

 קומות וחדר יציאה לגג מעל קומת מרתף שכן: 3הבנוי בקיר משותף, בן 
 

 .3א, רובע 3616מ"ר כולל ממ"ד בניגוד להוראות תכנית  25א. הרחבת שטח חדר המגורים במרתף עולה על 
 . 1כניסה חיצונית לחדר מגורים במרתף בניגוד להוראות תכנית ע ב. מבוקשת

 ג. הבקשה כפי שהוגשה מקשה על בדיקתה מאחר ולא סומנו כל השינויים המבוקשים ביחס למאושר בהיתר. 
 
לדחות את טענות המתנגדים לשטחים המשותפים, מכיוון שלפי תשריט ונסח טאבו שהוגשו לבקשה נראה כי  . 2

 וקש עבור יח"ד בבעלות המבקשים.כל השטח המב
 

 טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 64'ט מלצ

 
 

 148חלקה:    6904 גוש:  21-0968 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 20/07/2021 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0361-064 תיק בניין:
 מ"ר 457 שטח: 202000110 בקשת מידע:

   27/02/2020 תא' מסירת מידע:

 
 וטיאלה מ מבקש הבקשה:

 6428413יפו  -, תל אביב  11חיסין 
 אלה אפרת-רז 

 6428413יפו  -, תל אביב  11חיסין 
 לוי דוד 

 6428725יפו  -, תל אביב  64מלצ'ט 
 

 פרלמוטר אנה עורך הבקשה:
 6912224יפו  -, תל אביב  24בית צורי אליהו 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, אחר: חיזוק מבנה נגד רעידות אדמה , תוספת מעלית , תוספת 6, כמות יח"ד לתוספת: 2.5: כמות קומות לתוספת
 קומות וזכויות לפי תמ"א, תוספת אחרת: תוספת מעלית, 

 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 יפו -, תל אביב 13רחוב ברלין אליהו  . אברהם רז1
6958442 

 
 

  6428726יפו  -, תל אביב 66רחוב מלצ'ט  . בר אינה2

  6428725יפו  -, תל אביב 64רחוב מלצ'ט  . בן דוד חיים3

. יונג בן דוד אנגליקה 4
 סולוויג

  6428725יפו  -, תל אביב 64רחוב מלצ'ט 

  6428725יפו  -, תל אביב 64רחוב מלצ'ט  . שאלתיאל ורד5

  4704319, רמת השרון 18רחוב הגנים  רונית. שאלתיאל קריו 6

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 הנמצא צפונית לבניין המבוקש. לטענתם: 66מתגוררים במלצ'ט  2 -1מתנגדים  .1

עצים גבוהים אשר מסוככים מפני השמש, יוצרים חזות ירוקה ושומרים על פרטיות בין  2מבקשים לעקור  .א
 ב שעות היום בביתם, לכן חשוב להם שלא ייקרו את העצים.הבניינים. הם מבוגרים ונמצאים רו

בדירה העורפית של הבניין המבוקש קיימות אדניות ויש חשש שבשל קירות העיבוי הן יהרסו וזה יפגע במראה  .ב
 הירוק שהן מייצרות, האם ישנה דרך להקטין את עיבוי הקירות כדי להצילן.

והם מבקשים לדחות את מועד הבנייה כדי  68הצפוני להם במלצ'ט בימים אלה ממש ישנם עבודות גם בבניין  .ג
 שיאפשר רוגע והתאוששות מהבנייה הנוכחית.

 , בקומה העליונה העורפית, לטענתם:5מס'  -הינם בעלי דירת מגורים בבניין 3-4מתנגדים  .2

 לא מייצרים בידוד הולם נגד רעשים בין דירתם לדירה החדשה שמעל. .א

מדרגות המתוכנן תגרום לנפילת קיר המקלחת שלהם ותחייב את בנייתו מחדש, בנוסף, על היזם עיבוי חדר ה .ב
 להציע פתרון חלופי לחדר המדרגות כגון ממ"ד לדירתם שגם הם יוכלו להנות.

מבקשים לשנות מיקום מסתור הכביסה בדירתם והתקנתו בחדר המשמש למגורים, גובה סף החלון בחדר  .ג
 מ' מעל הסף. 0.2 -מ' מהרצפה, כך שהתקנת המסתור תחרוג ב 0.9המגורים הינו 
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הדבר הנכון שיש לעשות הוא לתכנן בדירות החדשות את חדר הרחצה בהתאמה למצב בדירות הקיימות, המידה 
ולא יתאפשר לתכנן את המסתורים בחלקו הצפוני של הבניין אזי הם מבקשים לבטלם, שכן בדירות המערביות 

 וכננים כלל מסתורים.)חזית קדמית( לא מת
מבקשים להקים קירות חיזוק בחלקו העורפי של הבניין, הדבר יגרום להריסתן של אדניות שמקיפות את  .ד

 מ'. 0.5 -המרפסת שלהם, מבקשים שקירות החיזוק לא יגיעו על לאדניות ויתרחקו בכ

בין המגרשים, לטענתם ניתן  שנים אשר עוזרים לפרטיות 10מבקשים לעקור שני עצי ברכיכטון קיימים בני  .ה
לתכנן אחרת את נושא העצים ע"י שמירת העצים הקיימים, הזזת חדר המשאבות לחלקו הצפוני של המגרש 

 ושתילת עצים חדשים גם לאורך החזית הדרומית.

 15% -בקומת הקרקע בחזית הקדמית מערבית וכן בעלות חלק יחסי של כ 2הן בעלות דירה מס'  5-6מתנגדות  .3
 ויות הבנייה על הגג ובשטחים המשותפים בבניין, לטענתן:בזכ

דירות בבניין ותוך הסתרת העובדה כי לא מדובר  6דירות בלבד, מתוך  2בעלים של  2הבקשה הוגשה מטעם  .א
 בבקשה המוסכמת על כלל בעלי הדירות בבניין.

בניין, לרבות הזכויות היחסיות הבקשה כוללת תכנית למימוש זכויות הבנייה על הגג של כל בעלי הדירות ב .ב
 ( והכל ללא הסכמתן.15% -שלהן )כ

עוד הן מציינות שהיו הסכמות ומשא ומתן בין מגישי הבקשה אליהן, שבו סוכם שהן יהיו זכאיו לדירה 
מ"ר מרפסת, דבר  9מ"ר בלבד+  63מ"ר, אך במסגרת הבקשה מייעדים להן שירה בשטח של  86בשטח של 

 ן של המבקשות.הפוגע מהותית בקניינ

הן מתנגדות בתוקף להריסת מתקן האשפה, הקיים מיום הקמת הבניין והקמת מתקן חדש בצמוד לשביל  .ג
 הגישה הנמצא מתחת לחלון חדר השינה בדירתן.

מבקשים להרוס את המרפסת בחזית הקדמית בדירת המתנגדות ולהופכה למרפסת פתוחה, בניגוד להיתר  .ד
 פגיעה בקניינן.הקיים, ללא הסכמתן ותוך 

 לחוק התכנון. 149לא התבצעה מסירה אישית של הודעה לפי סעיף  .ה
 

 התייחסות להתנגדויות: 

 בהתייחס לטענות קבוצת המתנגדים הראשונה נטען כי: .1

תחנת גנים ונוף ונמצא כי כל העצים המיועדים לכריתה אינם מוגדרים  -נושא העצים נבדק ע"י מכון הרישוי .א
 ס"מ. 20 -חוק, שכן קוטרם קטן מכעצים ע"פ 

 האדניות נבנו ע"י קונסטרוקציה על גבי המרפסת  וללא היתר, לכן לא ניתן לדרוש את השארתן. .ב

העיר כולה עוברת הליך של התחדשות עירונית, כל עצירה של בניין המיועד להתחדשות בשל בנייה שכבר קיימת  .ג
 רוכה מהנדרש.באזור, תגרום לעיקוב מיותר ותגרר לתקופה א

 בהתייחס לטענות המתנגדים השנייה נטען כי: .2

הוועדה המקומית לא בוחנת את שיטות הבנייה שנבחרו ע"י הקונסטרוקטור והפרטים בהם הוא בחר להשתמש  .א
 כל עוד הדבר לא גורם לסטייה מתקנות ומהנחיות התב"ע שחלה.

 בי כל נזק במידה וייגרם לשאר בעלי הנכס ובכלל.על המבקש להציג ביטוח צד ג' לפני תחילת הבנייה, לג .ב

מבחינת הבקשה, נראה שמיקום מסתורי הכביסה תוכנן היכן שמרווח הצד הוא הגדול יותר ולכן ניתן לאשרו  .ג
חזית קדמית, בהתאם להנחיות המרחביות, לא ניתן לאשר  -במיקום זה, לגבי מיקומם בחזית המערבית

 תוכנית תוקנה והותאמה להנחיות.מסתורי כביסה בחזית הקדמית. ה

האדניות נבנו ע"י קונסטרוקציה על גבי המרפסת  וללא היתר, לכן לא ניתן לדרוש את השארתן, בנוסף יצוין  .ד
 שכל תוספת קירות החיזוק נעשו עפ"י חישובים של קונסטרוקטור לעמידת הבניין בפני רעידות אדמה.

ת גנים ונוף ונמצא כי כל העצים המיועדים לכריתה אינם מוגדרים תחנ -נושא העצים נבדק ע"י מכון הרישוי .ה
 ס"מ. 20 -כעצים ע"פ חוק, שכן קוטרם קטן מ

 בהתייחס לטענות אלה, נטען כי: .3

 יחידות הדיור הקיימות. 6מתוך  5מבחינת הבקשה ניתן להבין שהמבקשים הם בעלי זכויות הבנייה של  .א

 מקומית לא דנה בה, לשם כך יש לפנות לערכאות המתאימות.טענה זו הינה קניינית והוועדה ה .ב

טענה זו הינה מוצדקת, לאחר שהובהר לעורך הבקשה שהוא לא יכול למקם את פחי האשפה מתחת לדירת  .ג
 המתנגדת, הנ"ל מיקם אותם בחלקו העורפי של המגרש.

אכן ניתן היתר לסגירת המרפסת, מס'  לעניין סימון הריסה במקרקעין שבחזקה ייחודית של המתנגד, יצויין כי, .ד
, לסגירה בתריסים ובחלונות הזזה, בפועל המתנגדות סגרו את המרפסת באמצעות 12.02.1995מיום  4-950164

  קיר עם חלון אחד באמצע ובניגוד להיתר.
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הבניה הבלתי חוקית סומנה להריסה באופן העולה בקנה אחד עם החלטת וועדת  במקרה של הבקשה הנוכחית
, לפיה יש לסמן להריסה או לחילופין להסדיר ככל שניתן את הבנייה הקיימת 9הערר בבקשה ברח' נצח ישראל 

 שנבנתה לא כחוק.
        בעל שביצע חוקית בלתי בניה בשל אך יתממש לא חיזוק לאור האמור, מתוך רציונל שלא יתכן כי פרויקט              

 בסימון הבניה הנדרשת להריסה כדי לפגוע בהיתכנות הקניינית הנדרשת לבקשה וניתן  אין בהתנגדות ו– דירה             
 בדבר הצורך בקבלת החלטת המפקחת על בתים  תנאי למתן היתרלאור ההתנגדות כאמור, לקבוע  יהיה,              

  משותפים לאישור העבודות נושא הבקשה כולל ההריסה המסומנת בבקשה.              
מבדיקת דו"ח הפרסום שהועלה ע"י חברת הפרסומים, ניתן לראות שנשלח דואר רשום למתנגדות. בנוסף,  .ה

 יצויין שהן הגישו התנגדות לאחר שהן בחנו את הבקשה ומכך ניתן להבין שהן ידעו על כך.
 
 
 
 

 (אדר' ברנשטיין שמעון: )ע"י לאחר דיון בצוות התנגדויות חוות דעת מהנדס הועדה
 

 צוות ההתנגדויות ולאור הסרת ההתנגדויות: בהמשך להמלצת
קומות אשר חיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, כך  3שינויים ותוספות בבניין מגורים בן לאשר את הבקשה ל .1

 יח"ד, הכוללים: 12קומות וקומה חלקית עבור  5שיתקבל בניין בן 
 ר מאגר מים וחדר משאבות.שינויים בפיתוח השטח, הקמת מעלית פנימית והקמת קומת מרתף עבו .א

 כמפורט: 38כולל תוספות מכח תמ"א  .ב

 50%קומות וקומה חלקית בתכסית של  2 -

 יח"ד כאשר אחת מהן על הגג. 6תוספת  -

 כולל ההקלות הבאות: .ג
 .ביטול נסיגה ממעקה הגג לצורך בניה על הגג ופרגולות -

 מ' ברוטו. 4.50 -ומ'  2.50מ' נטו במקום  3.00הגבהת קומת הגג עד גובה  -

 מ' מקיר חיזוק( 0.6-מ' מקו הבניין הצדדי המותר )כ 1.3-הבלטת מסתור כביסה בכ -
 מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן.  6לאשר פתרון חנייה ע"י השתתפות בקרן חנייה עבור  .2

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין . 1
 )ה(. 36הסכמת רמ"י בהתאם לתקנה  . 2
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 3

 נערכו שינויים מרחביים;
 דת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(;עמי . 4
 תשלום אגרות והיטלים; . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 קרה ההנדסית.שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לב . 2

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
עצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים ל . 3

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

סת ביטוח צד ג' לכיסוי כל לפני תחילת עבודות הבנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פולי . 1
 נזק, במידה וייגרם והחזרת המצב לקדמותו.

הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2
 העירוני.השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט 
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הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 3
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

 
 

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

 דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בשום צורה שהיא.
 סעיפיה. 20על כל  202000110השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 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  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6

 
 
 

 תהערו
 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: 
 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין . 1

 
 

 )ה(. 36בהתאם לתקנה הסכמת רמ"י  . 2
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
 

 תשלום אגרות והיטלים; . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 3

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

לפני תחילת עבודות הבנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד ג' לכיסוי כל  . 1
 נזק, במידה וייגרם והחזרת המצב לקדמותו.

ת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן הגש . 2
 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.

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

 
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2
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 י הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בשום צורה שהיא.דייר
 סעיפיה. 20על כל  202000110השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 4
נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או  . 5

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6

 
 
 

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

ותי. זוהי דוגמא קלאסית למה ההתנגדויות יחד עם התושבים הבקשה נדונה בצוות התנגדויות בהשתתפ ליאור שפירא:
זה הצלחה אחת גדולה. הבאנו את הצדדים להסכמה עם שיפורים. אני רוצה לציין לשבח את אדריכל שמעון ברנשטיין, 

 מנהל האזור, על העשייה. לאור הסרת ההתנגדויות, אני ממליץ לאשר את הבקשה בהתאם לחוות דעת הצוות. 
 עלתה שאלה על העצים, ישאירו או יכרתו. וק:מלי פוליש

 זה ירד לרמה של אדניות, הם יהרסו ויסדרו מחדש.  חוות דעת.  ליאור שפירא:
 
 
 
 

 8: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 משך להמלצת צוות ההתנגדויות ולאור הסרת ההתנגדויות:בה

 
קומות אשר חיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, כך  3שינויים ותוספות בבניין מגורים בן לאשר את הבקשה ל .1

 יח"ד, הכוללים: 12קומות וקומה חלקית עבור  5שיתקבל בניין בן 
 מת מרתף עבור מאגר מים וחדר משאבות.שינויים בפיתוח השטח, הקמת מעלית פנימית והקמת קו .א

 כמפורט: 38כולל תוספות מכח תמ"א  .ב

 50%קומות וקומה חלקית בתכסית של  2 -

 יח"ד כאשר אחת מהן על הגג. 6תוספת  -

 כולל ההקלות הבאות: .ג
 .ביטול נסיגה ממעקה הגג לצורך בניה על הגג ופרגולות -

 מ' ברוטו. 4.50 -מ' ו 2.50ום מ' נטו במק 3.00הגבהת קומת הגג עד גובה  -

 מ' מקיר חיזוק( 0.6-מ' מקו הבניין הצדדי המותר )כ 1.3-הבלטת מסתור כביסה בכ -
 מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן.  6לאשר פתרון חנייה ע"י השתתפות בקרן חנייה עבור  .2

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

 
 ם למתן היתרתנאי

 אישור הגורמים אם נדרשים לפי דין . 1
 

 )ה(. 36הסכמת רמ"י בהתאם לתקנה  . 2
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא  . 3

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

 תשלום אגרות והיטלים; . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ה ההנדסית.שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקר . 2

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
ים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצ . 3

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

בנייה, העתק פוליסת ביטוח צד ג' לכיסוי כל לפני תחילת עבודות הבנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על ה . 1
 נזק, במידה וייגרם והחזרת המצב לקדמותו.

הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2
 מאתר האינטרנט העירוני.  השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס

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

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בשום צורה שהיא.
 סעיפיה. 20על כל  202000110השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
 ום בתחום המגרש לפילר חב' חשמלאישור שבוצע הקצאת מק . 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 )" 10ל עצים בגוד 3קבלת 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. . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3נקין שיי

 
 

 51חלקה:    6933 גוש:  22-0777 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 17/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0018-003 תיק בניין:
 מ"ר 368 שטח: 202200013 בקשת מידע:

   27/02/2022 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 3ל.באור בשינקיין  הבקשה:מבקש 

 6407702יפו  -, תל אביב  2אבן גבירול 
 

 מינין דורון יעקב עורך הבקשה:
 6439316יפו  -, תל אביב  10הירשנברג 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 בקומת הקרקע, , שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים ומסחר 8, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
 

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

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

 
 
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יחידות  2-יח"ד ו 5המכיל )כולל קומת קרקע מסחרית(  קומות 3ת בבניין בן ושינויים ותוספלאשר את הבקשה ל .1

קומות וקומת גג חלקית,  5כך שיתקבל בניין בן  מסחר מעל קומת מרתף המוגדר כמבנה לשימור בסגנון אקלקטי 
 יחידות מסחר. 3-יח"ד ו 13מעל קומת מרתף עבור 

 

 כולל ההקלות הבאות: 
 מ' המותר 3מ' במקום  2יתו במרחק של הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי ובני - 
 מ' המותר 5מ' במקום  3הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי ובנייתו במרחק של  - 
 מ' המותר 3מ' במקום  2.7מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  - 
 מ' המותר 5' במקום מ 4.5מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  - 
מ' בחזית הצידית משני צידי הבניין והחזית  1.2מ' במקום  0הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של  - 

 האחורית
 פרגולה מבטון בקומת הבניה על הגג במקום פרגולה מחומרים קלים - 
בלי לחרוג מהגובה הכללי המותרים מ 2.7במקום  2.85הגבהת גובה הדירה בקומת הבניה על הגג לגובה  - 

 מ' 4המותר של 
 איחוד חדרי היציאה בגג וחיבורם לדירה אחת בקומה ד' - 
 הוספת תחנת עצירה למעלית בקומת הבניה על הגג בכדי לאפשר נגישות לקומה זו. - 
 ניוד שטחי בניה בין הקומות וניוד שטחים לקומת הגג לצורך תיאום תכנון ויצירת חזות אחידה למבנה - 
 % מן המרווח המותר 40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2אחורית בשיעור של הבלטת גזוזטרות לחזית  - 

 
 בשל דרישות שימור לבניין זה, הנושאים מצוינים מטה אינם עומדים בדרישות תקנות התכנון והבנייה ונכללים  .2

 , לרבות:בנייה במבנה לשימורתחת התוספת החמישית לתקנות התכנון והבנייה, המתירה הקלות ב 
 מערכת פרטים מקוריים כדוגמת מעקות, מדרגות, ספי חלון יהיו בהתאם לפרטים ולחומרים ההיסטוריים. 

 
 היהשתתפות בקרן חני - יה החסר למילוי דרישת התקןימקום חנ 8.3אישור פתרון חלופי להסדר  .3
 

 נון, תנאים טכניים ובתנאים מהנדס העיר, תאום תכ ל זאת בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי דרישותכ 
הבאים: 
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 תנאים למתן היתר

 (.4402)מוצג  52בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות  . 1
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 תנאים להוצאת היתר: . 5

 בהתאם לדלתות המקוריות.   o/k 2.95 דלתות כניסה יהיו בהתאם לגובה המקורי -. עדכון הבקשה 1
 מ  בחזית לרחוב שיינקין  ובניצב לה בחזית המערבית . 1.05הגדר הקדמית תהיה עד גובה  -. עדכון הבקשה 2
 מרפסת שנסגרה בחזית מזרחית תהייה פרופיל בלגי או דמוי בלגי וזכוכית לכל אורכה. -. עדכון הבקשה 3
 

 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.
 ור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימ . 3

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 4
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 תנאי לתחילת עבודות, הצגת הפרטים לאישור מח שימור: . 2

 . דלת כניסה תוצג לאשור מחודש לפני תחילת ביצוע 1
נים של התוספת החדשה . מערכת החומרים של המבנה ההיסטורי בהתאם לגווני המקור, ומערכת החומרים והגוו2

 תוצג לאשור מח שימור.
 

 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 

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

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 14/06/2021-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
 טופס הנחיות לשיפוץ בית לשימור . 3

ת לשיפוץ. יחד עם זאת מאחר ומדובר במבנה לשימור " ההנחיות לעיל אינן מהוות הוראות לשימור אלא דרישו
הוא כפוף להוראות החוק הנוגעות לשימור ויש לבצע את העבודות בתיאום עם מחלקת השימור, לרבות  על מנת 

 שלא לפגוע בערכי השימור"
 סעיפיה. 30על כל  201902156השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס 

 פועל של זיקת הנאה על שם העירייהרישום ב . 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 )" 10ודל עצים בג 2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 אישור רשות הכבאות . 8
 

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

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

 למה יש זיקת הנאה לעירייה? מלי פולישוק:
מאחר ומדובר בבניין עם מסחר בחזית ברחוב שיינקין, אנחנו מבקשים לרשום זיקת הנאה לעירייה בחזית  ני רבנר:רו

 הבניין.
 האם במקומות אחרים, כשיש אזור מסחרי, רושמים זיקת הנאה?מלי פולישוק: 

. ניתן  לרשום בכל מקום שהתב"ע מגדירה חזית מסחרית, הוא רושמת הוראות לרישום זיקת הנאהאודי כרמלי: 
 בהסכמה עם מבקש הבקשה.

 לא נתקלתי בזה שוב, כל המקומות מסחריים בעיר.מלי פולישוק: 
 אם זה מסחרי, ברור שהציבור מגיע לעסק.אודי כרמלי: 
 חוות דעת דורון ספיר: 

 
 
 
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יחידות  2-יח"ד ו 5קומות )כולל קומת קרקע מסחרית( המכיל  3שר את הבקשה לשינויים ותוספות בבניין בן לא .1

קומות וקומת גג חלקית,  5כך שיתקבל בניין בן  מסחר מעל קומת מרתף המוגדר כמבנה לשימור בסגנון אקלקטי 
 יחידות מסחר. 3-יח"ד ו 13מעל קומת מרתף עבור 

 
 כולל ההקלות הבאות: 
 מ' המותר 3מ' במקום  2הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי ובנייתו במרחק של  - 
 מ' המותר 5מ' במקום  3הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי ובנייתו במרחק של  - 
 מ' המותר 3מ' במקום  2.7מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  - 
 מ' המותר 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  - 
מ' בחזית הצידית משני צידי הבניין והחזית  1.2מ' במקום  0הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של  - 

 האחורית
 פרגולה מבטון בקומת הבניה על הגג במקום פרגולה מחומרים קלים - 
המותרים מבלי לחרוג מהגובה הכללי  2.7במקום  2.85מת הבניה על הגג לגובה הגבהת גובה הדירה בקו - 

 מ' 4המותר של 
 איחוד חדרי היציאה בגג וחיבורם לדירה אחת בקומה ד' - 
 הוספת תחנת עצירה למעלית בקומת הבניה על הגג בכדי לאפשר נגישות לקומה זו. - 
 הגג לצורך תיאום תכנון ויצירת חזות אחידה למבנהניוד שטחי בניה בין הקומות וניוד שטחים לקומת  - 
 % מן המרווח המותר 40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  - 

 
 בשל דרישות שימור לבניין זה, הנושאים מצוינים מטה אינם עומדים בדרישות תקנות התכנון והבנייה ונכללים  .2

 החמישית לתקנות התכנון והבנייה, המתירה הקלות בבנייה במבנה לשימור, לרבות: תחת התוספת 
 מערכת פרטים מקוריים כדוגמת מעקות, מדרגות, ספי חלון יהיו בהתאם לפרטים ולחומרים ההיסטוריים. 

 
 השתתפות בקרן חנייה -מקום חנייה החסר למילוי דרישת התקן  8.3אישור פתרון חלופי להסדר  .3
 

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

 
 תנאים למתן היתר

 (.4402 )מוצג 52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 1
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 תנאים להוצאת היתר: . 5

 ות. בהתאם לדלתות המקורי  o/k 2.95דלתות כניסה יהיו בהתאם לגובה המקורי  -. עדכון הבקשה 1
 מ  בחזית לרחוב שיינקין  ובניצב לה בחזית המערבית . 1.05הגדר הקדמית תהיה עד גובה  -. עדכון הבקשה 2
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 מרפסת שנסגרה בחזית מזרחית תהייה פרופיל בלגי או דמוי בלגי וזכוכית לכל אורכה. -. עדכון הבקשה 3
 

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

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 4
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 תנאי לתחילת עבודות, הצגת הפרטים לאישור מח שימור: . 2

 . דלת כניסה תוצג לאשור מחודש לפני תחילת ביצוע 1
. מערכת החומרים של המבנה ההיסטורי בהתאם לגווני המקור, ומערכת החומרים והגוונים של התוספת החדשה 2

 ור מח שימור.תוצג לאש
 

 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 

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

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 14/06/2021-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
 טופס הנחיות לשיפוץ בית לשימור . 3

ומדובר במבנה לשימור " ההנחיות לעיל אינן מהוות הוראות לשימור אלא דרישות לשיפוץ. יחד עם זאת מאחר 
הוא כפוף להוראות החוק הנוגעות לשימור ויש לבצע את העבודות בתיאום עם מחלקת השימור, לרבות  על מנת 

 שלא לפגוע בערכי השימור"
 סעיפיה. 30על כל  201902156השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס 

 ירייהרישום בפועל של זיקת הנאה על שם הע . 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  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 אישור רשות הכבאות . 8
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 1השופטים  34הוף זמנ

 
 

 30חלקה:    6951 גוש:  22-1127 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 13/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/בריכת שחיה סיווג: 0189-034 תיק בניין:
 מ"ר 1841 שטח: 202100646 בקשת מידע:

   23/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 גרינברג שרה שה:מבקש הבק

 6423904יפו  -, תל אביב  4ויצמן 
 

 לבנטל דוד עורך הבקשה:
 6511207יפו  -, תל אביב  18לבונטין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 תוספת אחרת: תוספת בריכה על הגג ומדרגות עליה לבריכה, 
 
 
 

 בריכה: קומה: גג, מיקום: גג
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 6435325יפו  - , תל אביב36רחוב זמנהוף  . בן עמו גבריאלה חנה1

 1התנגדות מס' 

 6435325יפו  -, תל אביב 36רחוב זמנהוף  . גליק רותי2

 4326346, רעננה 2רחוב הזית  . הררי משה3

 4282300, צורן 6רחוב צורן  . יעקב אמנון4

 6435325יפו  -, תל אביב 36רחוב זמנהוף  . לרנאו מאירה וחגית5

 7526119ראשון לציון , 40רחוב נורדאו  . רזיאל מלי9

 6435325יפו  -, תל אביב 36רחוב זמנהוף  . שליט דוד10

גבעת עדה -, בנימינה8רחוב הרופא  . שמר נועם11
3053708 

. נציגות ועד הבית 6
 המשותף נציגות ועד הבית

 6435323יפו  -, תל אביב 34רחוב זמנהוף 

 6761310יפו  -, תל אביב 20 רחוב החרש נדולני קרן-. קמחי7 2התנגדות מס' 

 6761310יפו  -, תל אביב 20רחוב החרש  . קרן קמחי נדולני עו"ד8

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 :1התנגדות מס' . 1
 , בניינים שכנים לבניין נשוא הבקשה. להלן עיקרי התנגדותם:2והזית  36הוגשה התנגדותם של שכנים בכתובת זמנהוף  

 שרת להבין את פרטי התוכניתתכנית הבקשה אינה מאפ -
 הבקשה אינה תואמת תקנות התכנון והבניה לנושא: הגדרת בריכה פרטית, אקוסטיקה, תברואה. -
מיקומה המבוקש  -יתרה מזו מטרדי רעש לאורך כל שעות היממה.  הקמת בריכת שחיה על הגג תהווה מוקד של -

נים ימו גם פגיעה בפרטיותם של הדיירים בבניטרד, כג הבניין תגדיל את עוצמת הרעש והמשל הבריכה על ג
 הסמוכים.

 פגיעה באופי השכונה -
 חשש מפגיעת ריח, יתושים וחרקים -
 הבניין כולו נבנה על היתרים מיוחדים. -

 
 :2התנגדות מס' . 2
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קרי נדולני. להלן עי-הוגשה התנגדותה של נציגות ועד הבית המשותף בבניין נשוא הבקשה באמצעות עו"ד קרן קמחי
 ההתנגדות:

 השטח בו מבוקשת ההקלה לבריכה טרם נרשם בבעלות המבקשת. הבקשה הוגשה ללא זכות קניינית. -
ההקלה מהווה סטייה ניכרת לתוכנית מאחר ואינה עומדת בדרישות הבינוי והעיצוב של התוכנית לשימור ואינה  -

 עולה בקנה מידה אחד עם ערכיו האדריכליים.
 ל הגג עלולה לפגודה בבניין נזק כבד.תוספת בריכת שחיה ע -

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 : 1בנוגע להתייחסות מס' . 1
א. תכנית הבקשה נבדקה בדיקה מרחבית מקיפה ונמצא כי היא כוללת את כל הנדרש. ההתנגדות אינה נכונה ואינה 

 מתקבלת.
מערכות הטכניות וניתן תנאי לתיקון ב. בריכת השחייה מבוקשת תואמת את תקנות התכנון והבניה, פרט למיקום ה

 והתאמה. 
ג. ההתנגדות אינה מתקבלת. בעל ההיתר מחויב כי הבריכה תעמוד בכל תקנות התכנון והבניה החלים לעניין תברואה, 
ניקיון ורעש. רעש הנובע מבריכת שחיה על הגג אינו חריג מרעשי הסביבה העירונית. עורך הבקשה מחויב להגיש אישור 

 . לכל הפרעה מעבר לסביר ניתן לפנות לגורמים האמונים על כך בזמן אמת.ביבה לעניין הרעשאיכות הס
ד. ההיתרים שניתנו לבניין הינם בהתאם להוראות התכוניות החלות על המגרש ותקנות התכנון והבנייה. ההתנגדות 

 אינה עניינית ואינה מתקבלת.
 :2בנוגע להתנגדות מס' . 2

מים המבקשת וחברת "אקט זמנהוף החזקות" הבעלים של הבניין. על כן קיימת היתכנו א.  על מסמכי הבקשה חתו
 קניינית לבקשה והמבוקש הינו בהסכמת הבעלים של החלקה.

 ב. הבקשה קיבלה חו"ד מאשרת של מחלקת השימור
 ג. הוגשה חו"ד מתכנן השלד כי המוצע אינו פוגע ביציבות הבניין.

 
 
 
 

 (רבנררוני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
כולל שינוי בחזית הצפונית ותוספת  5ונית בקומה שינויים פנימיים ביחידת הדיור הצפלאשר את הבקשה ל . 1

 .במרפסת הגג הצמודה ליחידת הדיור בריכת שחיה
 

 תוספת בריכה על הגג. :ההבא להכולל ההק
 
 לדחות את ההתנגדויות שכן: . 2

 תכנית הבקשה נבדקה בדיקה מרחבית מקיפה ונמצא כי היא כוללת את כל הנדרש.  -
 תעמוד בכל תקנות התכנון והבניה החלים לעניין תברואה, ניקיון ורעש. בעל ההיתר מחויב כי הבריכה  -
 ינו חריג מרעשי הסביבה העירונית.רעש הנובע מבריכת שחיה על הגג א -
 . עורך הבקשה מחויב להגיש אישור איכות הסביבה לעניין הרעש -
 קנות התכנון והבנייה. ההיתרים שניתנו לבניין הינם בהתאם להוראות התכוניות החלות על המגרש ות -
 מנהוף החזקות" הבעלים של הבניין.על מסמכי הבקשה חתומים המבקשת וחברת "אקט ז -

 קניינית לבקשה והמבוקש הינו בהסכמת הבעלים של החלקה. תעל כן קיימת היתכנו
 הבקשה קיבלה חו"ד מאשרת של מחלקת השימור -
 בות הבניין.הוגשה חו"ד מתכנן השלד כי המוצע אינו פוגע ביצי -

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

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52ת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצג . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 
 

 תנאים בהיתר
 לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2
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 והנכסים הגובלים.
 התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל  . 3
 

 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
 

ית, חלק מהגג מוצמד לשתי הדירות. הם מבקשים תוספת בריכה, שתי שתי בקשות, אחת צפונית אחת דרומ רוני רבנר:
 בקשות נפרדות. אותה בקשה במהות וקצת שינוים פנימיים. 

 חוות דעת.  דורון ספיר:
 
 
 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
כולל שינוי בחזית הצפונית ותוספת  5לאשר את הבקשה לשינויים פנימיים ביחידת הדיור הצפונית בקומה  . 1

 .במרפסת הגג הצמודה ליחידת הדיור בריכת שחיה
 

 כולל ההקלה הבאה: תוספת בריכה על הגג.
 
 לדחות את ההתנגדויות שכן: . 2

 וללת את כל הנדרש. תכנית הבקשה נבדקה בדיקה מרחבית מקיפה ונמצא כי היא כ -
 בעל ההיתר מחויב כי הבריכה תעמוד בכל תקנות התכנון והבניה החלים לעניין תברואה, ניקיון ורעש.  -
 רעש הנובע מבריכת שחיה על הגג אינו חריג מרעשי הסביבה העירונית. -
 עורך הבקשה מחויב להגיש אישור איכות הסביבה לעניין הרעש.  -
 ן הינם בהתאם להוראות התכוניות החלות על המגרש ותקנות התכנון והבנייה. ההיתרים שניתנו לבניי -
 על מסמכי הבקשה חתומים המבקשת וחברת "אקט זמנהוף החזקות" הבעלים של הבניין. -

 על כן קיימת היתכנות קניינית לבקשה והמבוקש הינו בהסכמת הבעלים של החלקה.
 הבקשה קיבלה חו"ד מאשרת של מחלקת השימור -
 הוגשה חו"ד מתכנן השלד כי המוצע אינו פוגע ביציבות הבניין. -

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52רך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עו . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 הרלוונטיים התקפים. בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים . 3
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש.
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 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 1השופטים  34הוף זמנ

 
 

 30חלקה:    6951 גוש:  22-1129 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 13/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/בריכת שחיה סיווג: 0189-034 תיק בניין:
 מ"ר 1841 שטח: 202100473 בקשת מידע:

   27/04/2021 תא' מסירת מידע:

 
 קריאף שרון שה:מבקש הבק

 6435323יפו  -, תל אביב  34זמנהוף 
 

 לבנטל דוד עורך הבקשה:
 6511207יפו  -, תל אביב  18לבונטין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

אחר: תוספת בריכה על הגג ושינויים פנימיים, מבוקשים שינויים פנימיים: שינוי מיקום חדר מדרגות פנימי ושינוי 
 עמוד פלדה,  מיקום

 
 
 
 

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

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 2התנגדות מס'  6435505 יפו -, תל אביב 4רחוב השופטים  . אבן חן אלי1

 6435304יפו  -, תל אביב 4רחוב גדעון  . דוכס גדעון2

 6435304יפו  -, תל אביב 4רחוב גדעון  . רובינשטיין מנחם4

 2התנגדות מס'  6761310יפו  -, תל אביב 20רחוב החרש  . קרן קמחי3

 
 :1התנגדות מס' . 1

 , בניינים שכנים לבניין נשוא הבקשה. להלן עיקרי התנגדותם:4שופטים וה 4הוגשה התנגדותם של שכנים בכתובת גדעון 
עם בריכה יגרור  1הקמת בריכה על גג הבניין שכבר מצוי בגובה הבניינים באזור ועליה לגג הבניין בשופטים  -

 העדר פרטיות מוחלט במרפסות ובדירות בקומות הגבוהות של כל הבניינים באזור 
 תהווה מוקד לרעש, להפרעת מנוחת כל דיירי הבניינים השכנים, ולפגיעה בפרטיותם בריכה על גג מתחם זה  -

 
 :2התנגדות מס' . 2

הוגשה בקשה להארכת תוקף זמן התנגדות ע"י עו"ד קרן קמחי אשר הינה עו"ד נציגות הבית המשותף אשר הגישה את 
תנגדות זו ככוללת לשתי הבקשות. להלן זהה במהותה בבניין הנדון. אנו רואים בה 22-1127התנגדותה בבקשה מס' 

 עיקרי ההתנגדות:
 השטח בו מבוקשת ההקלה לבריכה טרם נרשם בבעלות המבקשת. הבקשה הוגשה ללא זכות קניינית. -
ההקלה מהווה סטייה ניכרת לתוכנית מאחר ואינה עומדת בדרישות הבינוי והעיצוב של התוכנית לשימור ואינה  -

 רכיו האדריכליים.עולה בקנה מידה אחד עם ע
 תוספת בריכת שחיה על הגג עלולה לפגודה בבניין נזק כבד. -

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 :1בנוגע להתייחסות מס' . 1
ההתנגדות אינה מתקבלת. בעל ההיתר מחויב כי הבריכה תעמוד בכל תקנות התכנון והבניה החלים לעניין תברואה,  -

עורך הבקשה מחויב להגיש אישור על הגג אינו חריג מרעשי הסביבה העירונית.  ניקיון ורעש. רעש הנובע מבריכת שחיה
 לכל הפרעה מעבר לסביר ניתן לפנות לגורמים האמונים על כך בזמן אמת.איכות הסביבה לנושא הרעש הנוצר מהבריכה. 

 :2. בנוגע להתנגדות מס' 2
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בעלים של הבניין. על כן קיימת היתכנות על מסמכי הבקשה חתומים המבקשת וחברת "אקט זמנהוף החזקות" ה -
 קניינית לבקשה והמבוקש הינו בהסכמת הבעלים של החלקה.

 הבקשה קיבלה חו"ד מאשרת של מחלקת השימור - -
 הוגשה חו"ד מתכנן השלד כי המוצע אינו פוגע ביציבות הבניין. -

 
 
 
 

 (רבנררוני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
ותוספת בריכת שחיה במפלס מרפסת  5ומית בקומה שינויים פנימיים ביחידת הדיור הדרלאשר את הבקשה ל . 1

  הגג הצמודה ליחידת הדיור.
 

 תוספת בריכה על הגג :כולל ההקלה הבאה
 
 לדחות את ההתנגדויות שכן: . 2

 לים לעניין תברואה, ניקיון ורעש.בעל ההיתר מחויב כי הבריכה תעמוד בכל תקנות התכנון והבניה הח -
 ינו חריג מרעשי הסביבה העירונית.גג ארעש הנובע מבריכת שחיה על ה -
 .עורך הבקשה מחויב להגיש אישור איכות הסביבה לנושא הרעש הנוצר מהבריכה -
על מסמכי הבקשה חתומים המבקשת וחברת "אקט זמנהוף החזקות" הבעלים של הבניין. על כן קיימת  -

  תהיתכנו
 קניינית לבקשה והמבוקש הינו בהסכמת הבעלים של החלקה.   
 הבקשה קיבלה חו"ד מאשרת של מחלקת השימור -
 הוגשה חו"ד מתכנן השלד כי המוצע אינו פוגע ביציבות הבניין. -

 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 ( לחוק.)ד145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 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
ת )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיו . 3

 והנכסים הגובלים.
 

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

 
 הבקשהולמבקש לעורך טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

ת דרומית, חלק מהגג מוצמד לשתי הדירות. הם מבקשים תוספת בריכה, שתי שתי בקשות, אחת צפונית אח רוני רבנר:
 בקשות נפרדות. אותה בקשה במהות וקצת שינוים פנימיים. 

 חוות דעת.  דורון ספיר:
 
 
 
 



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

 40עמ'   22-1129  

 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ותוספת בריכת שחיה במפלס מרפסת  5לאשר את הבקשה לשינויים פנימיים ביחידת הדיור הדרומית בקומה  . 1

 הגג הצמודה ליחידת הדיור. 
 

 כולל ההקלה הבאה: תוספת בריכה על הגג
 
 לדחות את ההתנגדויות שכן: . 2

 רואה, ניקיון ורעש.בעל ההיתר מחויב כי הבריכה תעמוד בכל תקנות התכנון והבניה החלים לעניין תב -
 רעש הנובע מבריכת שחיה על הגג אינו חריג מרעשי הסביבה העירונית. -
 עורך הבקשה מחויב להגיש אישור איכות הסביבה לנושא הרעש הנוצר מהבריכה. -
על מסמכי הבקשה חתומים המבקשת וחברת "אקט זמנהוף החזקות" הבעלים של הבניין. על כן קיימת  -

 היתכנות 
 נית לבקשה והמבוקש הינו בהסכמת הבעלים של החלקה.קניי   
 הבקשה קיבלה חו"ד מאשרת של מחלקת השימור -
 הוגשה חו"ד מתכנן השלד כי המוצע אינו פוגע ביציבות הבניין. -

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 )ד( לחוק.145מור בסעיף תשלום כל התשלומים כא . 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
רימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי ג . 3

 והנכסים הגובלים.
 

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

 
 מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה טיוטת חוות דעתהערה: 

 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 
 112שילד רוט

 
 

 21חלקה:    7438 גוש:  22-1496 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 08/09/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0008-112 תיק בניין:
 מ"ר 338 שטח: 202201400 בקשת מידע:

   12/06/2022 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 112וטשילד ס.א ר מבקש הבקשה:

 4231017, נתניה  16רמז דוד 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 
 
 
 

 (רבנררוני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 ,38לאישור הבקשה להיתר במסלול תמ"א  25/01/21 מתאריך 21-0093שינויים כלפי היתר מס' לאשר את הבקשה ל
  )ב( לתמ"א.13לצורך הפטור מהיטל השבחה לפי סעיף 

 
 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק145ם כל התשלומים כאמור בסעיף תשלו . 1
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 2
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 3
 

 תנאים בהיתר
 עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת  . 1
 יש לבצע את שלד הבניין אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

במידה ובעל ההיתר מבקש לבצע שינוי באחד או יותר מרכיבי השלד אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר 
 קבלת היתר בניה לשינויים אלו.

לתשומת לב בעל ההיתר ומבצע הבניה: בניית התוספות ללא ביצוע החיזוקים עלולה לגרום לכך שהמבנה יהווה  . 3
(. חובה לבנות את התוספת רק לאחר ביצוע 38של הוראות תמ"א  2סכנה לציבור, על כל המשתמע מכך )ראה נספח 

 חיזוק המבנה הקיים.
 

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

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
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  שינויים כלפי היתר, חוות דעת.  דורון ספיר:
 
 
 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, 38לאישור הבקשה להיתר במסלול תמ"א  25/01/21מתאריך  21-0093קשה לשינויים כלפי היתר מס' לאשר את הב

 )ב( לתמ"א. 13לצורך הפטור מהיטל השבחה לפי סעיף 
 

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

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק145ף תשלום כל התשלומים כאמור בסעי . 1
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 2
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 3
 

 תנאים בהיתר
 (" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר . 1
 יש לבצע את שלד הבניין אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

במידה ובעל ההיתר מבקש לבצע שינוי באחד או יותר מרכיבי השלד אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר 
 קבלת היתר בניה לשינויים אלו.

ומבצע הבניה: בניית התוספות ללא ביצוע החיזוקים עלולה לגרום לכך שהמבנה יהווה לתשומת לב בעל ההיתר  . 3
(. חובה לבנות את התוספת רק לאחר ביצוע 38של הוראות תמ"א  2סכנה לציבור, על כל המשתמע מכך )ראה נספח 

 חיזוק המבנה הקיים.
 

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

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 26ליפסקי לואי  32ס דוד צבי פנק

 
 

 982חלקה:    6213 גוש:  22-1133 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 14/07/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0478-032 תיק בניין:
 מ"ר 2398 שטח: 202100713 בקשת מידע:

   27/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 חב' לבנין בע"מ -אשדר  מבקש הבקשה:

 6706206יפו  -, תל אביב  53אלון יגאל 
 

 ינקוביץ יואש עורך הבקשה:
 0יפו  -, תל אביב  26חומה ומגדל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 4017.22שטח הריסה )מ"ר(: , 6מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

, חניות, חדר שנאים, חדר משאבות, מאגרי מים, 1במרתפים: מספר מרתפים, מקלט, מחסן, חדרי עזר, אחר: שטחי ע
 חדר אופניים, חדר ארונות חשמל, 

 
 , 2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: חדרים טכניים, חדר קרטונים, כמות חנויות: 

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

 
 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: גנרטור, יחידות עיבוי מזגנים, טכני, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

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

 
 
 

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

קומות מעל קומת קרקע חלקית מסחרית  3למגורים ומסחר בן  בניין פינתי קייםהריסת לאשר את הבקשה ל .1
 שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה.

קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת  7גרעיני מדרגות, בן   4הקמת בניין פינתי חדש למגורים ומסחר עם ובמקומו 
 הכולל:יח"ד,  77ר קומות מרתף עבו 3ומעל  קומות( 9)סה"כ  קרקע חלקית למסחר ומגורים

 חניות לאופניים )חלק 80חניות אופנועים,   20חניות לרכב נכה,  5מקומות חניה,  92 -קומות המרתף 3-ב -
 וחדר טראפו. מחסנים דירתיים, מתקנים טכניים ושירות משותפים בקרקע(, 

 .(: שטח נלווה למסחר שבקומת הקרקע עבור בנק הפועלים-1בנוסף, בקומת המרתף העליונה ) -
יחידות  2רצועת מסחר עם קולונדה בחזית לרחוב פנקס והמשכה בפינת הרחובות הכוללת  -מת הקרקעבקו -

 .מסחר
אל מול השטח המסחרי, פיתוח שטח, גינון  ובפינת הרחובות זיקת הנאה לאורך רחוב פנקס - בחצר -

כיוונית למרתף  רמפת ירידה דו ונטיעות, חצרות משותפות, משטחים מרוצפים, חניות אופניים, צובר גז,
  בצמוד לגבול המגרש הדרומי מערבי וגדרות בגבולות המגרש.

 

השתתפות  בקרן חניה מכוח  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  2.8לאשר פתרון חלופי להסדר   .2
ונים  מטר סביבו  מתוכננים חני 500אשר בו וברצועה ברוחב  6מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה  מס'  38תמ"א 

 - 15(, מס' 97מרכז ספורט רמז)ברח' ארלוזורוב  - 14(, מס' 124)ברח' אבן גבירול  סומייל – 13ציבוריים: מס' 
 ככר המדינה ועוד חניונים סביב האזור.    

 

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

 תנאים למתן היתר
 נדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.אישור הגורמים ה . 1
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 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4
 ₪. 16901תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות . 6

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

 

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

 חזרת המצב לקדמותו.נזק, במידה ויגרם וה
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 2

הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע 
 העבודה והוטמן באתר מורשה. 

 המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. יש להציג אישור של רשות -* לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
 * יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 4

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 5
לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  הצגת רישיון . 6

 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  . 7

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesור: העירוני בקיש
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 העירוני.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט 
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 3

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

 .4תכנית רובע  רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים בהתאם להוראות . 4
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 5

 המרחביות לנושא זה
 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם להיתר . 6
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 7
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  21ור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת איש . 8
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 9

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

 

 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
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 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 3
 צים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לע . 4
 ₪. 16901תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 6

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

 
 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.

 סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. הגשת . 2
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע 

 העבודה והוטמן באתר מורשה. 
 ת מי תהום.יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפל -* לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
 * יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 4

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 5
יתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כר . 6

 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  . 7

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27ערה בטאבו לפי תקנה הצגת רישום ה . 3

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

 .4רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים בהתאם להוראות תכנית רובע  . 4
ובהתאם להנחיות  5821אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן הצגת  . 5

 המרחביות לנושא זה
 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם להיתר . 6
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 7
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  21פ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף ש . 8
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 9

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

 
 הבקשהולמבקש עורך טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה להערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 יה. פרויקט גדול, הגיע לוועדה בשל קרן חני רוני רבנר:
 ראיתי שאין הקלות. דורון ספיר:

 על שטח כזה גדול? 10%הם רוצים שטח חלחול  מלי פולישוק:
זה נבדק. הוגשה חוות דעת ופתרונות במקום. בהערות הנוספות יש פירוט נוסף. נערך לזה תיאום מוקדם  רוני רבנר:

 שנעשה בשיתוף מחלקת התכנון ואדריכל העיר כדי שהפרויקט הזה יתממש.
 אפשר לראות את הפרויקט?ון ספיר: דור

 בסך הכל יחד עם זיקת ההנאה יש פה שטח פנוי מבנייה בהיקף הנכון.  הלל הלמן:
 .10%-לא נכלל בזיקת ההנאה, כמובן שאי אפשר לעשות בנייה ב 10% רוני רבנר:
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 יש כאן גם הרבה חניות, אני מבינה שזה לפי התקן? מלי פולישוק:
חלחול במגרש ללא זיקת ההנאה.  10%סומנת באדום, לכל אורך רחוב פנקס פינת ליפסקי, זיקת ההנאה מ :רוני רבנר

קומת הקרקע ברחוב פנקס הוא אזור מסחרי לכל האורך ועל כן יש זיקת ההנאה. הדבר עבר תיאום מוקדם עם כל 
 המחלקות ואדריכל העיר, עם חוות דעת של יועץ התכנון והם הגישו פתרונות.

 קום הזה לא ניתן יותר לגובה?במ מלי פולישוק:
 . 4מדובר ברובע אודי כרמלי: 

 מקומות חנייה? זה יותר ממספר הדירות. 97הם חייבים שם  מלי פולישוק:
 מספר החניות תואם לתקן פלוס אורחים.אודי כרמלי: 

 מקומות. 5יש כאן קרן חנייה של רוני רבנר: 
 מקומות חנייה חסרים, זה נשמט. 66י להסדר צריך להוסיף משהו בהמלצה, פתרון חלופ שרה בובליל:

 להוסיף את התוספת הזאת. חוות דעת. דורון ספיר:
עבר ביקורת והבנה של  מה שהבנתי זה 15%במקום  10%-השאלה שלי הייתה שנשאלנו למה זה עבר לליאור שפירא: 

 מהנדס, אבל זאת לא תשובה, אנחנו לא מעוניינים שזה יקרה.
 ייתה נזכרה בהרחבה על ידי רוני.התשובה האודי כרמלי: 

 זה אומר שאתה לא יכול לעלות על הגובה? ליאור שפירא:
זה לא עניין של גובה, זה פרויקט פינתי ששתי החזיתות הן בזיקת הנאה והן לא נכללות בחישוב. אם אתה אודי כרמלי: 

 .15%-מחשב את אחוזי החלחול כולל זיקת הנאה זה הרבה יותר מ
 בניין הזה שהראו, עם הקו האדום, שם נמצאת זיקת ההנאה?ה ליאור שפירא:

 הקו האדום לא מחושב עם אחוזי החלחול. זה חלק משטחי הרחוב. אודי כרמלי:
 אגב, עם זיקת ההנאה, לכמה אחוזי חלחול?ליאור שפירא: 

 ?15%אם את מחשבת את נושא החלחול, תוכלי לומר שזה הרבה מעל  אודי כרמלי:
 בדוק ואשיב אחר כך.אני ארוני רבנר: 

 בזיקת ההנאה זה מדרכה, אין שם חלחול. מלי פולישוק:
חלחול זה ישר, זאת אומרת אין בנייה מעל ומתחת לפני הקרקע. הריצוף הוא ריצוף של מדרכה אבל עדיין זה  רוני רבנר:

 מים זורמים,  מתחת לא בנוי, זה פתוח לגמרי בתת הקרקע.
 ת זה, אנחנו רואים שהמים זורמים על פני הכביש או המדרכה.השאלה איך בונים א מלי פולישוק:
 אם מישהו עושה מדרכה, זה חלחול מבחינתכם? ליאור שפירא:

 -שטח פנוי שנרטב בגשם. שתיים  -אני מזכיר, כאשר מדברים על חלחול מדברים על שני פרמטרים: אחד אודי כרמלי: 
צים בוגרים. כאן שיש לנו זיקת הנאה שהיא מדרכה, ניתן לשים אחוז השטח שהוא אדמה טבעית, צריך לקבל צמחייה וע

 עצי שדרה בתוך המדרכה ויהיה להם היצע גידול טוב.
 שדיברת עליהם? 15% -אבל אז זה לא נותן לך את ה ליאור שפירא:

מתוך  חלחול אמיתי בתוך מגרש נטו 10%. נותנים 15%אנחנו אומרים בצורה ברורה שאנחנו לא נותנים אודי כרמלי: 
 בגלל זיקת ההנאה. 15%הבנה ששטחי אדמה טבעית הם הרבה יותר גדולים מ

 אבל זיקת הנאה מרוצפת, איפה האדמה?ליאור שפירא: 
 לכן אנחנו מתייחסים לזה בצורה פרטנית.אודי כרמלי: 

 המים על המדרכה מנוקזים, בעזרת שיפועים, לדוגמא: פתחי החדרה. רוני רבנר:
 אעשה בשטח האדמה האידיאלי ריצוף ואני אעשה ניקוז, תגידו שמדובר בחלחול?אם אני ליאור שפירא: 

 כן. אודי כרמלי:
 אז לעולם אני לא צריך להשאיר אדמה. אני ארצף.ליאור שפירא: 

מה שיותר חשוב לנו זה כמות האדמה שנמצאת בתוך המגרש, שהיא אדמה אמיתית על מרכז כדור הארץ,  אודי כרמלי:
חלחול. לפעמים בפרויקטים מנקזים באמצעות פתרונות הנדסיים מאשר ספיגה טבעית של מים  יש הרבה פתרונות

 מלמעלה. השאיפה שלנו, בעיקר בתל אביב, לייצר שטח אדמה טבעי רציף שמאפשר גידול, בתי גידול עצים.
 למה אנחנו חורגים בפרויקט הזה?ליאור שפירא: 

 זיקות הנאה בצדדים.בגלל שזה פרויקט פינתי עם שתי  אודי כרמלי:
 אבל אין ברירה אחרת, כי היזם רוצה לקבל את המקסימום של השטחים.ליאור שפירא: 

 זה לא היזם, זה אנחנו. התב"ע מאפשרת לו את הנפחים האלה. אודי כרמלי:
 לא אם הוא פוגע בשטחי החלחול.ליאור שפירא: 

 לכן, אנחנו מביאים לוועדה ומסבירים את זה.אודי כרמלי: 
מה הרציונל שלכם להתגמש בנקודה הזאת? יש שני פרמטרים שנוגדים במקרה הזה, למה העדפת במקרה  אור שפירא:לי

הזה לתת את הדגש על זכויות הבנייה ולא על החלחול? למה החלטנו את זה? מה השיקול? למה מהנדס העיר בחר את 
 זה?

. ברגע שלוקחים מגרשים עם חזית מסחרית ובגלל זה היא תוכנית נפחית בכל האזור הזה 4תוכנית רובע  אודי כרמלי:
בעצם מה שאתה אומר, לא רק שאתה נפגע אתה צריך לצמצם את תכסית הבנייה כי השטח נלקח מהמגרש. אם המגרש 
הזה היה מגרש ברחוב אחורי, כל השטח כולו היה שטח פנוי לגינון. בסוף אתה מייצר איזשהו סדר של נפחים בתוך כלל 

ה שומר על הרצף שלו. בגלל שזאת חזית מסחרית על רחוב ראשי, הנגזרת היא להקטין את הבניין, ואנחנו ואת 4רובע 
 חושבים שזה לא נכון.
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 למה? ליאור שפירא:
 כי אתה רוצה למצות את הבנייה. אודי כרמלי:

 למה אתה רוצה למצות את הבנייה על חשבון החלחול? ליאור שפירא:
 .15%-את הזכויות על חשבון התב"ע. שטח האדמה הפנוי במגרש גדול יותר מ אני רוצה למצותאודי כרמלי: 

 אם היה המצב בין שטח חלחול לבין בניית דירות?ליאור שפירא: 
חלחול. רוב הפרויקטים שמגיעים לוועדה, גם בתב"עות,  15%ככלל, מנהל הנדסה מקפיד מאוד על השארת  אודי כרמלי:

אים מן הכלל? כשיש סיבות טכניות. אתה לא מודד את השטחים האלה אחרי שלקחת שומרים על עקרון זה. מתי יש יוצ
זיקת הנאה. בפרויקטים דומים כמו למשל שימור, אנחנו באים לוועדה ואומרים שיש לך תכסית בנייה קיימת, הדרישה 

ו שטח מהמגרש חלחול היא לא דרישה ריאלית בגלל שיש שטחים קיימים. פה הדרישה היא זיקת הנאה, לקחנ 15%-ל
 שהוא שטח קיים בתוך המגרש שמאפשר חלחול ואנחנו מוציאים אותו מהחשבון.

אתה אומר אני פוגע בזכויות כי יש לי את ה"גרייטר גוד" של העיר הזאת. למה הרצון להגדיל את ליאור שפירא: 
 הזכויות?

 זה לא להגדיל את הזכויות. אודי כרמלי:
פחות, בלי כל  10%מר לו שאתה לא תבנה את המקסימום שיש לך תב"ע אתה תבנה זה כן, אם הייתי או ליאור שפירא:

 הניקוזים.
עמדת הצוות המקצועי מוסברת בצורה ברורה, אני מתנגד למה שאתה אומר, שטח האדמה ברוטו פנוי אודי כרמלי: 
 . 15%-הרבה יותר מ

רת, היא חלק משטח הבניין, לכן עושים זיקת לא הצגתם את העניין נכון בדרפט. זיקת הנאה, כפי שאמ מלי פולישוק:
 הנאה שכל אחד יכול לעבור בשטח הפרטי של הבניין.  יש חלחול גם במדרכה.

 את צודקת אבל טכנית, יכול להיות שצריך להרחיב את סך השטחים בפרויקט כולל זיקת ההנאה.   אודי כרמלי:
 מה זה העיגולים האדומים על המדרכה? מלי פולישוק:

 זה עצים לשימור, אני מאפשר להם להישאר כאן. רמלי:אודי כ
אם הייתי בונה מעבר לתחום הזה, העצים האלה היו אמורים להיכרת כי הייתי צריך להתקרב לגזע העץ  ליאור שפירא:

 מ' שאגרונום מאפשר לנו לשמור על השארה של עץ במרחב משפטי.  3
 מ'. 3הרוחב לזיקת ההנאה הוא  רוני רבנר:

 חוות דעת.   יר:דורון ספ
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קומות מעל קומת קרקע חלקית מסחרית  3הבקשה להריסת בניין פינתי קיים למגורים ומסחר בן  לאשר את .1

 שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה.
קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת  7גרעיני מדרגות, בן   4ובמקומו הקמת בניין פינתי חדש למגורים ומסחר עם 

 יח"ד, הכולל: 77קומות מרתף עבור  3על קומות( ומ 9קרקע חלקית למסחר ומגורים )סה"כ 
 חניות לאופניים )חלק 80חניות אופנועים,   20חניות לרכב נכה,  5מקומות חניה,  92 -קומות המרתף 3-ב -

 בקרקע(, מחסנים דירתיים, מתקנים טכניים ושירות משותפים וחדר טראפו. 
 הקרקע עבור בנק הפועלים. (: שטח נלווה למסחר שבקומת-1בנוסף, בקומת המרתף העליונה ) -
יחידות  2רצועת מסחר עם קולונדה בחזית לרחוב פנקס והמשכה בפינת הרחובות הכוללת  -בקומת הקרקע -

 מסחר.
זיקת הנאה לאורך רחוב פנקס ובפינת הרחובות אל מול השטח המסחרי, פיתוח שטח, גינון  -בחצר  -

רמפת ירידה דו כיוונית למרתף  ופניים, צובר גז,ונטיעות, חצרות משותפות, משטחים מרוצפים, חניות א
  בצמוד לגבול המגרש הדרומי מערבי וגדרות בגבולות המגרש.

 
השתתפות  בקרן חניה מכוח תמ"א  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  2.8לאשר פתרון חלופי להסדר   .2

מטר סביבו  מתוכננים חניונים  ציבוריים:  500חב אשר בו וברצועה ברו 6מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה  מס'  38
ככר המדינה  - 15(, מס' 97מרכז ספורט רמז)ברח' ארלוזורוב  - 14(, מס' 124סומייל )ברח' אבן גבירול  – 13מס' 

 ועוד חניונים סביב האזור.    
 

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

 תנאים למתן היתר



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

 48עמ'   22-1133  

 

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 ה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין.רמת הקרינ . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4
 ₪. 16901תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק . 6

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

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

 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 2
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע 

 העבודה והוטמן באתר מורשה. 
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -)במידת הצורך(  * לשלב ב` . 3
 * יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה לביצוע,  . 4

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilאיש הקשר : אסף נחשון 
 אום הנדסי מאושר ובתוקףיש להציג מכתב תי . 5
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 6

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
. את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים" . 7

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 מפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.וכן בהתאם ל
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 3

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

 .4סחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים בהתאם להוראות תכנית רובע רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המ . 4
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 5

 המרחביות לנושא זה
 מילוי דרישות חברת מי אביבים וביוב כמפורט באישורם להיתר . 6
 בתחום המגרש לפילר חב' חשמל אישור שבוצע הקצאת מקום . 7
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  21קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 8
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 9

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

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 30ישקין אוס

 
 

 57חלקה:    6963 גוש:  22-1165 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 20/07/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0202-030 תיק בניין:
 מ"ר 278 שטח: 202100139 בקשת מידע:

   25/02/2021 תא' מסירת מידע:

 
 קבוצת בן זיו ייזום ופיתוח בע"מ הבקשה:מבקש 

 5265216, רמת גן  16האחות חיה 
 

 שני ארז עורך הבקשה:
 66882יפו  -, תל אביב  31רוטשילד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

יח"ד , אחר: השלמת קומה + קומה מלאה + קומת גג חלקית, מספר 4, כמות יח"ד לתוספת: 3כמות קומות לתוספת: 
, כיוון 7.23, שטח התוספת )מ"ר(: 0-4, קומה בה מתבצעת התוספת: 38, מספר תכנית הרחבה: תמ"א 7מורחבות: 

 התוספת: לאחור, תוספת אחרת: מרפסות בחזית הבניין, מעלית, מאגר מים תת קרקעי בחצר אחורית, 
 

, שטח 349לצד, שטח התוספת )מ"ר(:  בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת:
, השימוש 1965, חומר הפרגולה: בטון וטיח, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 14פרגולה )מ"ר(: 

 , 6.3, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 13.7בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 
 
 
 

 ת המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, , העבודו72.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 התנגדויות:

 ערותה כתובת שם

פו י -, תל אביב 11רחוב קשאני אליעזר  . אברם אילנה1
6949915 

)להלן יורשת בעלת זכויות  2מתנגדת מס' 
 (28בדירה בבניין בכתובת אוסישקין 

יפו  -, תל אביב 28רחוב אוסישקין  . אביחן גיא2
6259129 

 1מתנגדים מס' 

 
הגובל ממערב, אשר הגישו את התנגדותם בעקבות  28הערה: המתנגדים הינם בעלי זכויות בבניין בכתובת אוסישקין 

הודעות על הקמת פיר מעלית חיצוני  בצמוד לחזית צדדית מערבית של הבניין נשוא הבקשה, כנדרש בהוראות קבלת 
 התקפה. 2710א'( לתכנית 2ב' ) 9סעיף 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

הגובל ממערב עם  28בבניין בכתובת אוסישקין  3יורשת של בעלת זכויות בדירת מגורים בקומה  – 1מתנגדת מס' 
 שוא הבקשה, להלן עיקרי ההתנגדות:הבניין הנ

הבקשה אינה כוללת סימון של קונטור בניין המתנגדים בתוספת מידות והמרחקים ביחס לבניה המבוקשת בחזית  .1
 המערבית של הבניין נשוא הבקשה ומשכך לא ניתן לאמוד את היקף הפגיעה.

בניין לחיזוק  ותוספת קומות לרבות  38 לא נמסרה הודעה למתנגדים בשום צורה על הגשת בקשה לפי תמ"א .2
 לחוק. 149חריגות מקווי הבניין מבלי שכל בוצע פרסומי הודעות לכך במתכונת דומה  לסעיף 

 התנגדות להקמת פיר מעלית חיצוני המוצע במרווח בין הבניינים בצד מערב מהטעמים הבאים: .3
ס"מ נטו אשר אינו מאפשר  1.03ק מצומצם של חריגת מבנה המעלית אל תוך המרווח המערבי מותירה מרח א. 

 מעבר חופשי.
פגיעה אקוטית באיכות החיים ובערך הדירות הדרומיות בבניין המתנגדים המייצר מטרד של רעש, לרבות  ב. 

 חסימת אוורור ואור יום טבעי.
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ה ויצדיק את יש לדרוש את תכנון פיר המעלית הנישה הקיימת של החזית המזרחית מקום שלא יהווה הפרע ג. 
 הקמתו במפלס הדירות וכן למקם בצד המזרחי.

 של הביסוס והשלד בקיים כגון:   בדו"ח הקרקע שצורף לבקשה אין כל התייחסות  לאספקטים הקונסטרוקטיביים .4
 כנ"ל של היסודות הקיימים כתוצאה טיב הבטון והזיון, מאמצים בעמודים  וכן אספקטים קונסטרוקטיביים 
 קומות וחצי חדשות לבניין נשוא הבקשה. כמו כן  על היזם להמציא חוות דעת קונסטרוקטיבית  2מתוספת של  
 והוראות מתאימות לנקיטת הזהירות המתבקשת. 

 הבניינים, קיים חשש לפגיעה פיזית בבניין המתנגדים בעת עבודות הבניה ועל כן יש להתנות את 2לאור סמיכות  .5
 קבלת ההתחייבויות השונות מצד יזם הפרויקט, למניעת כל נזק ופגיעה ברכוש ההיתר במילוי הוראות ברורות ו 
 הדיירים, בתשתיות השונות של הבניין והתחייבות מטעמו למניעת צמצום מטרדי רעש ואבק לאורך כל תקופת  
 הבנייה, תוך שימוש בציוד הולם ובשעות עבודה מקובלות. 

 
 כתובת בהבניה ואין לעשות בשום צורה שימוש בשטח המגרש של הבניין  יש לגדר את גבול המגרש לכל אורך תקופת .6

 מ' באזורים שאינם  1.50 -מתחת ל-, וכמו כן להנמיך את הגדר הסופית של המגרש נשוא הבקשה 28אוסישקין  
 הכרחיים לכך. 

 התנגדות לרכיבי הבנייה השונים המבוקשים בפרויקט נשוא הבקשה כמפורט: .7
בוי קירות הקשחה לקיר חזית מערבי הקיים בחריגה מעבר לקו הבניין הצדדי המותר, לרבות התנגדות לעי א. 

 הבניינים, מבלי שהנ"ל פורסם כדין לצורך שמיעת  2הוספת פיר מעלית חיצוני המצמצם את המרווח הקיים בין 
 התנגדויות.

יצרות חסימת אור ואוורור כלפי מבוקש להקטין למינימום את גובה הבניין ואת גובה הקומות הנוספות המי ב. 
 בניין המתנגדים ואשר כוללים בין היתר אי התאמות במידות וגובה בין תנוחות קומות לחתכים.

התנגדות לסגירת מרפסות קיימות ואי ביצוע נסיגה בחזית האחורית בקומת הגג הגורמים לניפוח יתר של  ג. 
 הבניין ולחריגה בזכויות הבנייה המותרות.

 ות להצבת מסתורי מזגנים ופרטי המסתורים, בחזית המערבית, לכיוון הדירות  האחוריות של בנייןהתנגד ד. 
 הבניינים. 2המתנגדים המצמצם עוד יותר את  המרווח הקיים בין 

 .28אובדן כל פרטיות בשל ריבוי פתחים לכיוון בניין המתנגדים, בכתובת אוסישקין  ה. 
     

הגובל ממערב עם הבניין נשוא הבקשה, להלן עיקרי   28ניין בכתובת אוסישקין בעל זכויות בב – 2מתנגד מס' 
 ההתנגדות:

תכנון פיר מעלית חיצוני במרווח צדדי מערבי המוצע במרחק של מטרים בודדים מחזית בניין המתנגדים עלול לחסום  
 חלון מרפסת שירות בדירתו ליצר חסימה באוורור טבעי.

 
 התייחסות להתנגדויות: 

לעיקרי ההתנגדות, יובהר כי הבקשה כוללת סימון ברור של  1המועלית בסעיף מס'  1בהתייחס לטענת מתנגדת מס'  -
, ביחס לקומת הקרקע המלאה של הבניין נשוא הבקשה בתוספת מידות מרחק 28קונטור הבניין בכתובת אוסישקין 

 בין קו החזית המערבית ועד לגבול המגרש המערבי.
לעיקרי ההתנגדות, כי טענות לפגמים ושגיאות בהליכי  2המועלית בסעיף מס'  1מתנגדת מס' בהתייחס לטענת  -

פרסום, אינן נוגעות לעניין שכן הבקשה הנדונה הוגשה מלכתחילה במסלול רשות רישוי ואינה כוללת פרסומי הקלות 
 לחוק התכנון והבניה. 149לפי סעיף 

לעיקרי התנגדותה של מתנגדת  3המועלות בין היתר גם בסעיף מס'  2 -ו 1בהתייחס לטענות השונות של מתנגדים  -
לפגיעה כתוצאה מהקמת פיר מעלית חיצוני המוצע במרווח בין הבניינים בצד מערב, יובהר כי פיר המעלית   1מס' 

התקפה ונמצא כי מיקומו האופטימלי )בצמוד לגרעין המדרגות הכללי החזית  2710נבדק בהתאם להוראות תכנית 
מערבית של הבניין נשוא הבקשה( אינו סותר את הוראות התכנית  ואף אינו מהווה פגיעה ממשית  במתנגדים שכן ה

 מ' בין פיר המעלית מבוקש לבניין המתנגדים.3.60מ'  ועד  2.80-גרפית יוותר מרווח נקודתי וסביר של כ לפי מדידה
לעיקרי ההתנגדות, יובהר במסגרת הבקשה הנדונה  5-ו 4המועלית בסעיפים מס'  1בהתייחס לטענות מתנגדת מס'  -

הוגשה חוות דעת מקצועת מטעם יועץ קרקע, חישובים סטטיים מפורטים ותצהיר ע"י מתכנן שלד הפרויקט  אשר 
חתום בין היתר על הבקשה ונושא באחריות המקצועית  המלאה בהתאם. כך או כך מבקש ההיתר נדרש להפקיד לפני 

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

 גורמת במידה מסוימת להפרעה, רעש ולכלוך שלא ניתן להימנע מהם. המבקש מחויב לשמירה עוד יובהר כי כל בנייה  
עבודה באתר הבנייה המותרות על סטנדרטים של בנייה הכוללים התייחסות כלפי השטחים הגובלים ולשעות ה

לנושאי רכיבי הבנייה השונים   7-ו 6המועלות בסעיפים  1בהתייחס ליתרת טענות מתנגדת מס'  -בהיתר הבנייה 
המבוקשים, יובהר כי מאחר ומדובר בבקשה שהוגשה ללא פרסום הקלות,  אשר נבדקה בהתאם להוראות תכנית 

ואה למותר בהוראות התכנית, תקנות התכנון והבנייה והנחיות  א' ונמצא כי הבנייה המבוקשת תואמת במל3616
 מרחביות, אין מקום לדון בטענות הנ"ל ויש להמליץ על דחייתן.

 
 
 
 
 

 קויפמן(עידו חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
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                              7קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף, עבור  3גורים, בן לאשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין קיים למ .1

 הגובל ממזרח, הכוללים: 58יח"ד, הבנוי בחלקו בקיר משותף עם הבניין בחלקה מס' 
 בקומת המרתף: קירות יורדים, תוספות בנייה ושינויים בקונטור הכוללים: הוספת נישה לארון מונים בצמוד - 
עין המדרגות הכללי של הבניין, הוספת חדר משאבות ומאגר מים וגישה אליהם באמצעות פתח גישה עם לגר  

 צר העורפית המשותפת בקומת הקרקע.סולם ירידה הממוקם ח
בקומת הקרקע: הרחבת שטח דירות קיימות, שינויים בחזיתות, סגירת מרפסות קיימות בחזית ובעורף  - 

 מית של שטחי הדירות.ושינויים בחלוקת השטחים הפני
ב' )בכל קומה(: הרחבת שטח דירות קיימות, שינויים בחזיתות, סגירת מרפסות קיימות  -בקומות הקיימות א' - 

בחזית ובעורף באמצעות חלונות הזזה, בתוספת מרפסות פתוחות ומקורות בחזית קדמית ושינויים בחלוקת 
 השטחים הפנימית של שטחי הדירות.

)קומה ג' חלקית(: הריסת גג אסבסט והשלמת שטח הקומה המאושרת בהיתר עד לקומה על הגג הקיים  - 
מלאה, בקונטור הקומות הטיפוסיות המורחבות. הוספת יחידת דיור אחת חדשה, שינויים בחזיתות ובחלוקת 

 השטחים הפנימית של שטח דירה קיימת בהיתר.
יח"ד עם שיפור מיגון לכל דירה,  2המכילה:  על הגג החדש: הקמת קומה ד' חדשה בהיקף קומה טיפוסית - 

קונטור מרפסות )קיימות + מעל  -מרפסת מקורה וסגורה בחזית עורפית ומרפסת פתוחה בחזית קדמית 
 חדשות(.

פירוק והסרה של חלק ממצללה לא חוקית של הבניין השכן הגובל ממזרח הגולשת אל תחום המגרש נשוא  - 
 הבקשה.

חדשה המכילה יחידת דיור אחת עם שיפור מיגון ומרפסת גג צמודה בחזית קדמית,  תוספת קומת גג חלקית - 
 מקורה בחלקה ע"י מצללה מבטון.

על הגג העליון: מערכות סולאריות ומיזוג אוויר, ג'קוזי ע"ג מרפסת גג פרטית המוצמדת לדירת הגג עם גישה  - 
 כוללת באמצעות המשך גרעין המדרגות הכללי של הבניין.

ל קומות הבניין: תוספת אגף מסתורי כביסה בחזיתות  צדדיות והוספת פיר מעלית חיצוני בחזית צדדית בכ - 
 ין( הכולל תחנות עצירה בכל קומה.)בצמוד לגרעין המדרגות הכללי של הבני מערבית

 
 יח"ד  11יל קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף, המכ 5סה"כ לאחר שינויים ותוספות בנייה יתקבל בנין מגורים בן  
 יח"ד חדשות(. 4יח"ד  קיימות +   7) 

 לדחות את טענות המתנגדים שהוגשו שכן: .1
חס לקומת הקרקע המלאה של הבניין , בי28הבקשה כוללת סימון ברור של קונטור הבניין בכתובת אוסישקין  -

 נשוא הבקשה בתוספת מידות מרחק  בין קו החזית המערבית ועד לגבול המגרש המערבי.
טענות לפגמים ושגיאות בהליכי פרסום, אינן נוגעות לעניין שכן הבקשה הנדונה הוגשה מלכתחילה במסלול  -

 לחוק התכנון והבניה. 149פי סעיף רשות רישוי ואינה כוללת פרסומי הקלות ל
בהתייחס לטענות השונות לפגיעה כתוצאה מהקמת פיר מעלית חיצוני המוצע במרווח בין הבניינים בצד  -

התקפה ונמצא כי מיקומו האופטימלי  2710ערב, יובהר כי פיר המעלית  נבדק בהתאם להוראות תכנית מ
)בצמוד לגרעין המדרגות הכללי החזית המערבית  של הבניין נשוא הבקשה( אינו סותר את הוראות התכנית  

מ'   2.80-וסביר של כ ואף אינו מהווה פגיעה ממשית  במתנגדים שכן לפי מדידה גרפית יוותר מרווח נקודתי
 מ' בין פיר המעלית המבוקש לבניין המתנגדים. 3.60ועד 

 לנושאי רכיבי הבנייה השונים המבוקשים, יובהר כי  מאחר ומדובר  1בהתייחס ליתרת טענות מתנגדת מס'  -
א' ונמצא  כי הבנייה 3616בבקשה שהוגשה ללא פרסום הקלות,  אשר נבדקה בהתאם להוראות תכנית 

קשת תואמת במלואה למותר בהוראות התכנית, תקנות התכנון והבנייה והנחיות מרחביות, אין מקום המבו
 לדון בטענות הנ"ל ויש להמליץ על דחייתן.

 
 מקומות החניה הנדרשים לפי התקן. 4לאשר השתתפות בקרן חניה עבור  .3
 

 :בכפוף לכל דין, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52ת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצג . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
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 תנאים בהיתר
טת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקי . 1

 והנכסים הגובלים.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 

 תנאים להתחלת עבודות
מבקש הבקשה יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל  . 1

 דמותו.)אם ייגרם( והחזרת המצב לק
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרויקט מורכב" למחלקת פיקוח על הבנייה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

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

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 רקעין לעניין:לתקנות המק 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 3

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

 א'.3616ג. המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית 
 א'.3616ד. רישום הערה כי קיימת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי הוראות תכנית 

 
 הערות

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
                              7קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף, עבור  3הבקשה לתוספות ושינויים בבניין קיים למגורים, בן  לאשר את .1

 הגובל ממזרח, הכוללים: 58יח"ד, הבנוי בחלקו בקיר משותף עם הבניין בחלקה מס' 
 ים: הוספת נישה לארון מונים בצמודבקומת המרתף: קירות יורדים, תוספות בנייה ושינויים בקונטור הכולל - 
לגרעין המדרגות הכללי של הבניין, הוספת חדר משאבות ומאגר מים וגישה אליהם באמצעות פתח גישה עם   

 סולם ירידה הממוקם חצר העורפית המשותפת בקומת הקרקע.
זית ובעורף בקומת הקרקע: הרחבת שטח דירות קיימות, שינויים בחזיתות, סגירת מרפסות קיימות בח - 

 ושינויים בחלוקת השטחים הפנימית של שטחי הדירות.
ב' )בכל קומה(: הרחבת שטח דירות קיימות, שינויים בחזיתות, סגירת מרפסות קיימות  -בקומות הקיימות א' - 

בחזית ובעורף באמצעות חלונות הזזה, בתוספת מרפסות פתוחות ומקורות בחזית קדמית ושינויים בחלוקת 
 נימית של שטחי הדירות.השטחים הפ

על הגג הקיים )קומה ג' חלקית(: הריסת גג אסבסט והשלמת שטח הקומה המאושרת בהיתר עד לקומה  - 
מלאה, בקונטור הקומות הטיפוסיות המורחבות. הוספת יחידת דיור אחת חדשה, שינויים בחזיתות ובחלוקת 

 השטחים הפנימית של שטח דירה קיימת בהיתר.
יח"ד עם שיפור מיגון לכל דירה,  2: הקמת קומה ד' חדשה בהיקף קומה טיפוסית המכילה: על הגג החדש - 

מעל קונטור מרפסות )קיימות +  -מרפסת מקורה וסגורה בחזית עורפית ומרפסת פתוחה בחזית קדמית 
 חדשות(.

גרש נשוא פירוק והסרה של חלק ממצללה לא חוקית של הבניין השכן הגובל ממזרח הגולשת אל תחום המ - 
 הבקשה.
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תוספת קומת גג חלקית חדשה המכילה יחידת דיור אחת עם שיפור מיגון ומרפסת גג צמודה בחזית קדמית,  - 
 מקורה בחלקה ע"י מצללה מבטון.

על הגג העליון: מערכות סולאריות ומיזוג אוויר, ג'קוזי ע"ג מרפסת גג פרטית המוצמדת לדירת הגג עם גישה  - 
 ך גרעין המדרגות הכללי של הבניין.כוללת באמצעות המש

בכל קומות הבניין: תוספת אגף מסתורי כביסה בחזיתות  צדדיות והוספת פיר מעלית חיצוני בחזית צדדית  - 
 מערבית )בצמוד לגרעין המדרגות הכללי של הבניין( הכולל תחנות עצירה בכל קומה.

 
 יח"ד  11קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף, המכיל  5ן סה"כ לאחר שינויים ותוספות בנייה יתקבל בנין מגורים ב 
 יח"ד חדשות(. 4יח"ד  קיימות +   7) 

 לדחות את טענות המתנגדים שהוגשו שכן: .2
, ביחס לקומת הקרקע המלאה של הבניין 28הבקשה כוללת סימון ברור של קונטור הבניין בכתובת אוסישקין  -

 החזית המערבית ועד לגבול המגרש המערבי.נשוא הבקשה בתוספת מידות מרחק  בין קו 
טענות לפגמים ושגיאות בהליכי פרסום, אינן נוגעות לעניין שכן הבקשה הנדונה הוגשה מלכתחילה במסלול  -

 לחוק התכנון והבניה. 149רשות רישוי ואינה כוללת פרסומי הקלות לפי סעיף 
חיצוני המוצע במרווח בין הבניינים בצד בהתייחס לטענות השונות לפגיעה כתוצאה מהקמת פיר מעלית  -

התקפה ונמצא כי מיקומו האופטימלי  2710מערב, יובהר כי פיר המעלית  נבדק בהתאם להוראות תכנית 
)בצמוד לגרעין המדרגות הכללי החזית המערבית  של הבניין נשוא הבקשה( אינו סותר את הוראות התכנית  

מ'   2.80-שכן לפי מדידה גרפית יוותר מרווח נקודתי וסביר של כואף אינו מהווה פגיעה ממשית  במתנגדים 
 מ' בין פיר המעלית המבוקש לבניין המתנגדים. 3.60ועד 

 לנושאי רכיבי הבנייה השונים המבוקשים, יובהר כי  מאחר ומדובר  1בהתייחס ליתרת טענות מתנגדת מס'  -
א' ונמצא  כי הבנייה 3616אות תכנית בבקשה שהוגשה ללא פרסום הקלות,  אשר נבדקה בהתאם להור

המבוקשת תואמת במלואה למותר בהוראות התכנית, תקנות התכנון והבנייה והנחיות מרחביות, אין מקום 
 לדון בטענות הנ"ל ויש להמליץ על דחייתן.

 
 מקומות החניה הנדרשים לפי התקן. 4לאשר השתתפות בקרן חניה עבור  .3
 

 :ובתנאים הבאים בכפוף לכל דין, תנאים טכניים
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145ומים כאמור בסעיף תשלום כל התשל . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 2

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 

 תנאים להתחלת עבודות
ה יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל מבקש הבקש . 1

 )אם ייגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרויקט מורכב" למחלקת פיקוח על הבנייה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

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

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 שיפוץ המבנה בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 3

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

 א'.3616ה בהתאם להוראות תכנית ג. המגרש בתחום פשט ההצפ
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 א'.3616ד. רישום הערה כי קיימת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי הוראות תכנית 
 

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

 
 נדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מההערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 55עמ'   22-1188  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 8ומית הדמ

 
 

 146חלקה:    6150 גוש:  22-1188 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0766-006 תיק בניין:
 מ"ר 167 שטח: 202102709 בקשת מידע:

   02/02/2022 תא' מסירת מידע:

 
 ערן קיסרי מבקש הבקשה:

 6901662יפו  -, תל אביב  19קפריסין 
 קיסרי תנייא 

 6901662יפו  -, תל אביב  19קפריסין 
 

 טל נטלי עורך הבקשה:
 69016יפו  -, תל אביב  10קפריסין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 89.63סה )מ"ר(: , שטח הרי2מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: ללא מרתף, 
 

 בקומת הקרקע: אחר: מגורים, פילר אשפה וגז, חצר, דק עץ, 
 

 על הגג: חדרי יציאה, 
 

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

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6790036יפו  -, תל אביב 6שביל הדמומית  . בגדדי חיים1

 
 ת: עיקרי ההתנגדויו

 . לא צורפו נימוקים.חריגות" 4הכוללת  24625 "הקלות שקבלתי בהודעה מס'בהתנגדות צוין 
 

 התייחסות להתנגדויות: 
היא לא מנומקת. שכןלדחות את ההתנגדות, 

 
 
 
 
 

 (סולומוןרותם חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 קומות ועליית גג עבור יח"ד אחת 2הריסת בניין חד קומתי קיים והקמת בניין חדש בן לאשר את הבקשה ל .1

 כולל ההקלות הבאות:

 העברת אחוזים מקומה לקומה 

  מ' המותר 4.70מ' במקום  4.23יה במרחק של מקו בניין אחורי על ידי בנ 10%חריגה של עד 
  משטח המגרש לצורך שיפור תכנון 6%תוספת עד 

 
 .שכן היא לא מנומקתלדחות את ההתנגדות,  .2
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 ה לפי תכנית "ח". יה הנדרשים ע"י השתתפות בקרן חניימקומות חני 2לאשר פתרון ל  .3
 

 תנאים למתן היתר
  דרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.אישור הגורמים הנ . 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
 מר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת ג

 
 תנאים להתחלת עבודות

 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה.
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה 

 והוטמן באתר מורשה.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 

 
 
 
 

 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
 קשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הב . 1
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 1

הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע 
 העבודה והוטמן באתר מורשה.

 
 
 

 
 

 ים לתעודת גמרתנא
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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 15ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות ועליית גג עבור יח"ד אחת 2הריסת בניין חד קומתי קיים והקמת בניין חדש בן לאשר את הבקשה ל .4

 כולל ההקלות הבאות:

 מקומה לקומה העברת אחוזים 
  מ' המותר 4.70מ' במקום  4.23מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד 

  משטח המגרש לצורך שיפור תכנון 6%תוספת עד 
 
 לדחות את ההתנגדות, שכן היא לא מנומקת. .5
 
 ". מקומות חנייה הנדרשים ע"י השתתפות בקרן חנייה לפי תכנית "ח 2לאשר פתרון ל  .6

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה.
בסט בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אס

 והוטמן באתר מורשה.
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון

 
 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 12מון האג

 
 

 50חלקה:    7069 גוש:  22-0231 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 09/02/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 3521-012 תיק בניין:
 מ"ר 167 שטח: 202002487 בקשת מידע:

   27/01/2021 תא' מסירת מידע:

 
 נעם יואל כהן מבקש הבקשה:

 6332408יפו  -, תל אביב  8ליק ביא
 גמח בן 

 6264111יפו  -, תל אביב  14אמסטרדם 
 

 הררי תומר עורך הבקשה:
 6618905יפו  -, תל אביב  11החשמל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 122.09(: , שטח הריסה )מ"ר1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, חדרי עזר, 
 

 בקומת הקרקע: אחר: מגורים, 
 

 , 3, כמות יח"ד מבוקשות: 5בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: חדרי יציאה, פרגולה, 
 

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

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

מקומות  3.33פתרון חלופי להסדר לאשר  22/06/2022, מתאריך 2-22-0011בהמשך להחלטת הוועדה המקומית מספר 
 .38מכוח תמ"א חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה 

 
 
 
 

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

 תנאים בהיתר
 תר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להי . 1
 א. נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של הבניין, המבנים והנכסים הגובלים. . 2

 ב. אי פיצול קומת המרתף המוצמד לדירה בקומת הקרקע ליחידה נפרדת.
 ג. אי פיצול הדירה בשלושה מפלסים בקומות השלישית והרביעית עם חדר יציאה לגג ליחידות נפרדות.

 
 ם להתחלת עבודותתנאי

בעל ההיתר הבנייה יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק  . 1
 כנ"ל )במידה וייגרם( והחזרת המצב לקדמותו.



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

 59עמ'   22-0231  

 

 

 תנאים לתעודת גמר
לשימוש/רכוש משותף של כל בעלי דירות בבניין לפי תקנה  רישום השטחים המשותפים בכל קומות הבניין ובחצר . 1

 לחוק המקרקעין. 27
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 ליטר כ"א. 360ח מכלים בנפ 2א. יש להציב  . 3

 ב. על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, איוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז.
 לכל היותר.  5%ג. השיפוע לאורך שביל הפינוי יהיה 

ד. מידות מבנה לאחסון אצירת אשפה יאפשרו הצבה ותפעול של כלי האשפה, על פי גודלם וכמותם, תוך מתן 
 לכת פסולת אליהם ואפשרות להוצאתם ממבנה האחסון בלא צורך בהזזת כלים סמוכים.אפשרות גישה והש

 מטר ביניהם. 3.0ה. נדרש קיר הפרדת אש בין מסתור אשפה לבין בלוני גז או מרחק 
 .        יש לנטוע במגרש עץ בוגר אחד4
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 16: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 19/10/2022 מתאריך 2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
מקומות  3.33פתרון חלופי להסדר לאשר , 22/06/2022מתאריך  2-22-0011בהמשך להחלטת הוועדה המקומית מספר 

 .38מכוח תמ"א חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה 
 

 ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 29הפלמ"ח  27מ"ח הפל

 
 

 799חלקה:    6150 גוש:  22-0730 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 10/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 1007-027 תיק בניין:
 מ"ר 1217 שטח: 202101971 בקשת מידע:

   04/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 שורץ סו סופי שרה מבקש הבקשה:

 6722619יפו  -, תל אביב  29הפלמ"ח 
 לחגי אליעזר 

 6722619יפו  -, תל אביב  29הפלמ"ח 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 וספת: לאחור, תוספת אחרת: תוספת ממד לדירה קיימת, , כיוון הת14.8שטח התוספת )מ"ר(: 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 . ווינטראוב יואל זאב1
 יעיש בועז. 2
 חיה פינפטר. 3
 רנר אסף. 4

  6722706יפו  -, תל אביב 74רחוב שדה יצחק 

  6722705יפו  -ב, תל אביב 72רחוב שדה יצחק  . פלד יעקב5

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
 והבקשה מקשה על התקדמות הפרוייקט. בניין נוסףהבניין נמצא בתהליך פרויקט פינוי בינוי יחד עם . 1
 שכתוב בתיק המידע.. מדובר בהרחבה וממ"ד ולא כפי 2
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 לאחר בדיקת הנושא מול צוות תכנון מזרח הייתה בחינה ראשונית לקידום יוזמה להתחדשות עירונית במקום, אך . 1

 הצוות לא רואה סיבה לדחות בקשה הרחבת דירה מכח תכנית מאושרת בשל כך.    
 ר לפי תקנות התכנון והבנייה.. הטענה מוצדקת: מדובר בממ"ד ששטחו מעבר למות2
 
 
 
 
 

 (פנסו נמירובסקיאינה : )ע"י לדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 

קומות, מהסיבות  3הוספת ממ"ד בחצר הצדית בדירת המבקשת בבניין טורי בן לא לאשר את הבקשה כפי שהוגשה ל
 הבאות:

 קירות לפי המותר בתקנות פקע"ר.המינימלי המותר בתוספת מ"ר  9-של מעבר לשטחהממ"ד חורג  .1
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אך אין הצדקה תכנונית לכך מאחר במרווחים בהתאם לתקנות התכנון והבנייה אמנם פורסמה הקלה עבור ממ"ד  .2
וקיימות חריגות הן בעקבות תכנון דלת הממ"ד מבוקשת כיציאה נוספת מעבר לדלת הכניסה הקיימת והן בעקבות 

 חריגה בשטח המבוקש.

 במקרה הנדון יש צורך בהסכמת כל בעלי הזכויות לבניית ממ"ד בחצר המשותפת כי: .3
  אם יגישו השכנים בקשה ממ"ד דומה, יאלצן לפרסם גם הקלה. א.
דקה תכנונית ועיצובית לאשר ממ"ד אחד בחריגה מקו הבניין לאחר ההרחבות שבוצעו בבניין טורי ללא אין הצ ב.

 הצגת פתרון לכל הבניין בהסכמת כל בעלי הזכויות.
 בעניין שטח הממ"ד מעבר למותר לפי תקנות התכנון והבנייה.ההתנגדות לקבל את  .4

קת הנושא מול צוות תכנון מזרח הייתה בחינה ראשונית שכן בדילדחות טענת המתנגדים בעניין פינוי בינוי, 
לקידום יוזמה להתחדשות עירונית במקום, אך הצוות לא רואה סיבה לדחות בקשה הרחבת דירה מכח תכנית 

 מאושרת בשל כך.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס העיר הועברה  למבקש ולעורך הבקשה.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 17: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות, מהסיבות  3א לאשר את הבקשה כפי שהוגשה להוספת ממ"ד בחצר הצדית בדירת המבקשת בבניין טורי בן ל

 הבאות:
 קירות לפי המותר בתקנות פקע"ר.המינימלי המותר בתוספת מ"ר  9-של מעבר לשטחהממ"ד חורג  .1

אין הצדקה תכנונית לכך מאחר  אךבמרווחים בהתאם לתקנות התכנון והבנייה אמנם פורסמה הקלה עבור ממ"ד  .2
וקיימות חריגות הן בעקבות תכנון דלת הממ"ד מבוקשת כיציאה נוספת מעבר לדלת הכניסה הקיימת והן בעקבות 

 חריגה בשטח המבוקש.

 במקרה הנדון יש צורך בהסכמת כל בעלי הזכויות לבניית ממ"ד בחצר המשותפת כי: .3
  צן לפרסם גם הקלה.אם יגישו השכנים בקשה ממ"ד דומה, יאל א.
אין הצדקה תכנונית ועיצובית לאשר ממ"ד אחד בחריגה מקו הבניין לאחר ההרחבות שבוצעו בבניין טורי ללא  ב.

 הצגת פתרון לכל הבניין בהסכמת כל בעלי הזכויות.
 בעניין שטח הממ"ד מעבר למותר לפי תקנות התכנון והבנייה.ההתנגדות לקבל את  .4

שכן בדיקת הנושא מול צוות תכנון מזרח הייתה בחינה ראשונית בעניין פינוי בינוי,  לדחות טענת המתנגדים
לקידום יוזמה להתחדשות עירונית במקום, אך הצוות לא רואה סיבה לדחות בקשה הרחבת דירה מכח תכנית 

 מאושרת בשל כך.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס העיר הועברה  למבקש ולעורך הבקשה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קבלה פה אחד.ההחלטה הת
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 2החרמון  13וה אחו

 
 

 42חלקה:    6926 גוש:  22-1548 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 13/09/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0140-002 תיק בניין:
 מ"ר 269 שטח: 202100418 בקשת מידע:

   06/04/2021 תא' מסירת מידע:

 
 שיר בניה ויזום בע"מ-רן מבקש הבקשה:

 5400804, גבעת שמואל  1הערבה 
 

 לבנטל דוד עורך הבקשה:
 6511207יפו  -, תל אביב  18לבונטין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ב + גג , תוספת אחרת: השלמת קומה א לקומה מלאה, תוספת קומה 2, כמות יח"ד לתוספת: 2.5כמות קומות לתוספת: 
 + מרתף, מעלית, פרגולה, שיפור מיגון, תוספת ממדים, 

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

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

ניסה לאתר העירייה, ארכיב, תיק בניין, בכ 6515482יפו  -, תל אביב 15רחוב אחווה  . משאט תמיר1
 לא ניתן לצפות בתוכניות שהגיש המבקש.
ככל שההקלה הינה לצד החלקה שלי אני 

 מתנגד לכך.
כמו כן מאחר ומדובר במגרש פינתי, 

שוחחתי בעבר עם מר טל, ועדכנתי אותו כי 
בעבר הגשתי בקשה לתוספת בנייה במגרש 

 שלנו, הגובל עם קיר משותף בחלקה של
המבקש, והצעתי לו להגיש גם הוא בקשתו 

לתוספת בנייה למגרש שלו בהתאמה, כך 
שניתן יהיה לנצל את זכויות הבנייה באופן 

מיטבי בשני המגרשים עם בנייה של קיר 
 לצד רחוב אחווה. 0משותף בקו 

ככל שהמבקש יסכים כבר עכשיו להסכים 
לבקשתי, ככל שתוגש בעתיד, לתוספת 

ף הגובל בחלקה שלו בנייה עם קיר משות
 , אני אבטל התנגדותי .0בקו 

 כה3בב
 תמיר משאט

 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 
 

בהתאם למפורט לעיל, לזמן/ לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.
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 (אדר' חזן מעיןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 

 
קומות מרתף, קומה  2יחידות דיור, תוספת  2ות המכיל קומ 2לאשר את הבקשה לשינויים בבניין מגורים קיים בן  .1

 שלישית ועליית גג עבור דירה שלישית חדשה.

 לאשר ההקלות הבאות לשיפור התכנון: .2

 מ' המותרים. 3.0-מעבר ל 10% -הקטנה קו הבניין הצדדי דרומי ב 

  2277הנדרש לפי תכנית  20%במקום  18%הקטנת שטח פתוח רציף עד. 
 את ההתנגדות, שכן: לדחות  .3

  דרך תיק הבניין ובמערכת  100ניתן לעיין בתכניתGIS . 

 דרומי לא תפגע במתנגד בעתיד.  -ההקלה בקו בניין צדדי 

  דורשת הסכמת הצדדים, אולם במקרה הנדון  0בנייה עתידית בקו בניין צדדי
 .2277בשני הצדדים, בניגוד לתכנית  0לא ניתן לאשר קו בניין 

 -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  0.66פתרון חלופי להסדר אשר ל  .4
 .38השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית תמ"א 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

 תנאים בהיתר
 פח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נס . 1
 

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 תנאים לתעודת גמר
 [10.1.1 , סעיף2277ביצוע השיפוץ בפועל  ]תכנית  . 1
 בדבר אי התרת בניה בגג העליון 27רישום הערה לפי תקנה  . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

 תנאים בהיתר
 דת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעו . 1
 

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
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 תנאים לתעודת גמר
 [10.1.1, סעיף 2277ביצוע השיפוץ בפועל  ]תכנית  . 1
 בדבר אי התרת בניה בגג העליון 27רישום הערה לפי תקנה  . 2
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מרתף, קומה  2יחידות דיור, תוספת  2קומות המכיל  2הבקשה לשינויים בבניין מגורים קיים בן  לאשר את .1

 שלישית ועליית גג עבור דירה שלישית חדשה.

 לאשר ההקלות הבאות לשיפור התכנון: .2

 מ' המותרים. 3.0-מעבר ל 10% -הקטנה קו הבניין הצדדי דרומי ב 
 2277הנדרש לפי תכנית  20%במקום  18% הקטנת שטח פתוח רציף עד. 

 לדחות את ההתנגדות, שכן:  .3

  דרך תיק הבניין ובמערכת  100ניתן לעיין בתכניתGIS . 

 דרומי לא תפגע במתנגד בעתיד.  -ההקלה בקו בניין צדדי 

  דורשת הסכמת הצדדים, אולם במקרה הנדון  0בנייה עתידית בקו בניין צדדי
 .2277בשני הצדדים, בניגוד לתכנית  0בניין לא ניתן לאשר קו 

 -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  0.66פתרון חלופי להסדר לאשר  .4
  .38השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית תמ"א 

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

 תנאים למתן היתר
 דין לשלב בקרת התכן.אישור הגורמים הנדרשים עפ"י  . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

 תנאים בהיתר
 תחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מ . 1
 

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 תנאים לתעודת גמר
 [10.1.1, סעיף 2277ביצוע השיפוץ בפועל  ]תכנית  . 1
 בדבר אי התרת בניה בגג העליון 27רישום הערה לפי תקנה  . 2
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 4נישתי בנב

 
 

 80חלקה:    7084 גוש:  22-0670 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 02/05/2022 תאריך בקשה:

 שימוש חורג/שימוש חורג למגורים סיווג: 3562-004 תיק בניין:
 מ"ר 308 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:

 
 מנור עמיר מבקש הבקשה:

 6608704יפו  -ב , תל אבי 4בנבנישתי 
 ואזן ברק 

 6608704יפו  -, תל אביב  4בנבנישתי 
 

 שולדנפרי אסטריה עורך הבקשה:
 7179901, מכבים רעות*  862נחל לכיש מ"ר 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

ר, מבוקשים , כיוון התוספת: לאחו82.5קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 
שינויים פנימיים: שינוי בשימוש השטח הקיים בהיתר,מאולם מלאכה, ליחידה שמערבת מסחר )בחזית( ומגורים 

)בעורף(, ללא תוספת שטחים חדשים. הבקשה כוללת שינוים פנימים של היחידה לרבות הקמת מרחב מוגן דירתי וכן 
 .20-1095 הער"ר בעניין החלטת הוועדה בתיק  שינוי חזיתות., תוספת אחרת: בקשה זו היא בהתאם להחלטת

 
 הבקשה כוללת חלוקה בין אולם למסחר עם כניסות עצמאיות מהרחוב, שירותים ומטבח קטן 

 
לבין יחידת מגורים עם כניסה מלובי הבניין עם חדר שינה שהוא גם ממ"ד, חדר משפחה,מטבח, פינת אוכל וחדר רחצה., 

 רים, שימוש המקום כיום: לא בהיתר מגו
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: אולם מלאכה בהיתר., שימוש 
 מ"ר מגורים בעורף היחידה.  52.2מ"ר מסחר בחזית לרחוב בנבנישתי וכ  30.3מבוקש: כ 

 
 
 

חורג: לצמיתות, שטח  התב"ע מאפשרת את השימושים המבוקשים.השימוש החורג הוא מהיתר., תקופת שימוש
 , למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 82.5השימוש החורג )מ"ר(: 

 
 העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוס

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 . אקשטיין בנצי1
 
 
 בכר טוביה. 2
 
 
 גלרטר יעקב. 3
 
 
 חבר טל. 4
 
 
 מוסאייב דוד. 5
 
 

, פתח 7רחוב זכרון משה 
 4931403תקווה 

 
 -, תל אביב 4רחוב בנבנישתי 

 6608704יפו 
 

, ראשון 9רחוב בילינסון 
 7520655לציון 

 
 -, תל אביב 4רחוב בנבנישתי 

 6608704יפו 
 

, בת ים 19רחוב הנביאים 
5958619 

 

 . התנגדות לפתחים בחלק הדרומי של אגף המגורים:1
בתכנית החדשה שבחלק הדרומי של אגף המגורים נוספו 

 חלונות.  2
אחד משקיף על החצר ואחד בסמוך מאוד לחצר ומשקיף 

פתחים דרומה. והרי קבעה הוועדה שלא יהיו שום שינויי 
 בחלק זה ולכן אין צורך בתיק מידע חדש או פרסום נוסף. 

 הפתחים החדשים בצד הדרומי. 2-אנו מתנגדים ל
 . בקשה לבדיקות בטיחות:2

אנו דורשים שתיעשה בדיקת בטיחות עקב החפירה 
-שנעשתה בקרקע הבניין בעת הנמכת הרצפה בדירה זו ב

הדירה  . החפירה אושרה בעירייה לצורך העברת יעוד1959
, ללא אישור דיירי הבניין )הצגנו 1959-לבית מלאכה ב

בפניכם את מכתבי התלונה הרבים שנשלחו מדיירי הבניין 
לעירייה ולמשטרה, על שינויים אלו, שנעשו ללא ידיעתם  -

 או אישורם, אולם לא התייחסתם לכך בוועדה.(
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 נימוקים כתובת שם

 . פרץ טלי6
 
 
 רויטמן יצחק. 7
 

 -תל אביב , 10רחוב הזרם 
 6816850יפו 

 
 -, תל אביב 4רחוב בנבנישתי 

 6608704יפו 

כעת חלק זה חוזר להיות דירת מגורים ואנו סבורים שאין 
דירה זו את ההיתרים שבית המלאכה קיבל, לאשר ב

ולהחזיר את המצב לקדמותו עת היה יעוד המקום דירת 
 גובה קרקע אפס. -מגורים. קריא 

אנו מוצאים שהמבקשים משתמשים בהיתרים של שני 
היעודים בלי הגבלה, ובלי לבחון את בטיחותם של יסודות 

 הבניין.
בטיחותית בימים אלו, כשבניינים חדשים נבנים במחשבה 

מפני נזקי רעידת אדמה, הבניין שלנו חשוף אפילו יותר 
 משאר הבניינים הישנים לנזקים.

אם הוועדה תמצא לנכון להשאיר את הרצפה מונמכת, 
הנמכה שבוצעה כאמור, למרות התנגדותם של בעלי 

, אזי אנו מבקשים מהוועדה להורות 1959-הדירות עוד ב
ן בשל חפירה ביסודות על בדיקה יסודית של יציבות הבניי

 אלו. 
 . בקשה לשקילה מחדש עבור דלת לשטח המשותף:3

ההזנחה הנפשעת שמתבצעת בחצר  -בתמונות המצורפת 
 הבניין עקב פתיחת הדלת לחצר:

התמונות צולמו לאחר קיום וועדת הערר, שאישרה את 
 השארת הדלת שנפתחה לחצר, לאחר הריסת החריגה.

לת זו לא היתה שם. היה בזמן שהחריגה היתה קיימת, ד
שם מטבח פתוח. לאחר הריסת החריגה, המבקשים פתחו 

מחדש את הדלת בתואנה שהם מחזירים את המצב 
 לקדמותו.

ובכן המצב כעת, כמו שחששנו והתרענו בפניכם, הוא 
שהדלת לחצר פתוחה באופן תמידי, למעט בחורף. 

ומשמשת כעת המשך של הדירה אל השטח הציבורי 
 ם אישיים של המבקשים.ומחסן חפצי

בהיתר הדלת, מודגש שיש להשתמש בדלת זו אך ורק 
 לשם יציאה לחצר. 

בתמונות: בלון וברז גז שלא פונו לאחר הריסת החריגה. 
החפצים האישיים של המבקשים מאוחסנים בחצר. גללי 

 צואה של כלבם של המבקשים בחצר.
האופן בו השאירו המבקשים את הבניין אחרי הריסת 

 פרוץ פעור ומוזנח. -יגה החר
לאור תמונות אלו מבקשים מהוועדה לשקול מחדש את 

 אישור פתיחת הדלת.  
 

 התייחסות להתנגדויות: 
שימוש פרטי בחצר המשותפת המאושרים בהיתר למניעת  בעניין שינויים בפתחיםאת הטענה באופן חלקי ניתן לקבל 

 . שגורם מטרד למתנגדיםללא הסכמת בעלי הדירות אשר 
 

 
 
 

 (בלוםאלון חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
כה בקומת הקרקע תוך חלוקתה לדירת   מגורים ינויים ושימוש חורג כלפי היתר ביחידת מלאלאשר את הבקשה לש .1

בהמשך להחלטת ועדת ערר שמצאה לנכון במקרה זה בעורף הקומה ויחידת מלאכה/מסחר בחזית לרחוב. זאת 
משטח  בקומת הקרקע,  %50להמליץ על סטייה ממדיניות הוועדה המקומית להקטנת שטח המסחר מהמקובל של  

 .מ"ר 30-לרחוב בשטח שלא יקטן מולחייב סידור יחידה מסחרית  בחזית 
 
 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך. 
     

לשם שימוש פרטי בחצר המשותפת ללא הסכמת  פתחים בחזית אחוריתשינוי בלעניין את ההתנגדות לקבל  .2
 בעלי הדירות ולדחות שאר הטענות שאין פגיעה ממשית במתנגדים. 
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 תנאים למתן היתר
 אישור משרד הבריאות . 1
)הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  אישור/התייעצות/תיאום הגורמים . 2

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

 נערכו שינויים מרחביים
 )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה . 4
 סידור יחידה מסחרית אחת כפי שסומנה במפרט ועדכון החזית לרחוב בהתאם תוך הצגת כניסה בודדת. . 5
ביטול שימוש פרטי בחצר המשותפת וסידור פתח אחד בלבד בהתאם למאושר בהיתר בעורף הקומה לשם יציאה  . 6

 לחצר.
בסמוך למטבחון במסחר כקיר בלוקים כפי שנקבע ע''י ועדת ערר  לצורך הבטחת הצגת קיר הפרדה בין היחידות  . 7

 הפרדה מוחלטת בין היחידות.
 

 תנאים בהיתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ת מגורים ומסחר בפועל לשם הבטחת שמירת חזית מסחרית.סידור החלוקה המוצעת בין יחיד . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור רשות הכבאות

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 
 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
ינויים ושימוש חורג כלפי היתר ביחידת מלאכה בקומת הקרקע תוך חלוקתה לדירת   אשר את הבקשה לשל .1

בהמשך להחלטת ועדת ערר שמצאה לנכון מגורים בעורף הקומה ויחידת מלאכה/מסחר בחזית לרחוב. זאת 
משטח   %50במקרה זה להמליץ על סטייה ממדיניות הוועדה המקומית להקטנת שטח המסחר מהמקובל של  

 מ"ר. 30-בקומת הקרקע, ולחייב סידור יחידה מסחרית  בחזית לרחוב בשטח שלא יקטן מ
 

    
 לקבל את ההתנגדות לעניין שינוי בפתחים בחזית אחורית לשם שימוש פרטי בחצר המשותפת ללא הסכמת .   2

 אין פגיעה ממשית במתנגדים. כן בעלי הדירות ולדחות שאר הטענות ש      
 

 ים טכניים ובתנאים הבאים:לכל דין, תיאום תכנון, תנא בכפוף
 

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 4
 בודדת. סידור יחידה מסחרית אחת כפי שסומנה במפרט ועדכון החזית לרחוב בהתאם תוך הצגת כניסה . 5
ביטול שימוש פרטי בחצר המשותפת וסידור פתח אחד בלבד בהתאם למאושר בהיתר בעורף הקומה לשם יציאה  . 6

 לחצר.
הצגת קיר הפרדה בין היחידות בסמוך למטבחון במסחר כקיר בלוקים כפי שנקבע ע''י ועדת ערר  לצורך הבטחת  . 7
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 הפרדה מוחלטת בין היחידות.
 

 תנאים בהיתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 סידור החלוקה המוצעת בין יחידת מגורים ומסחר בפועל לשם הבטחת שמירת חזית מסחרית. . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור רשות הכבאות

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהה: הער

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 51שאנן  נוה

 
 

 22חלקה:    6944 גוש:  22-0808 בקשה מספר: 
 נוה שאנן שכונה: 23/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0038-051 תיק בניין:
 מ"ר 237.4 שטח: 202101593 בקשת מידע:

   14/10/2021 תא' מסירת מידע:

 
 דוראל שרל ש הבקשה:מבק

 63474יפו  -, תל אביב  24ויתקין 
 

 דוראל שרל עורך הבקשה:
 63474יפו  -, תל אביב  24ויתקין 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

וכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שימוש חורג  ממשרד למגורים כלפי שימוש חורג: שימוש נ
 היתר במחצית העורפית של קומת הקרקע.

 
 דירת מגורים  עם כניסה מהחצר, ללא כניסה מתוך חדר המדרגות המשותף. 

 
הנכס נמצא בקומת קרקע בעורף  מ"ר., שימוש מבוקש: שימוש חורג ממשרד למגורים. 7.4תוספת שטח בקומת קרקע 

הבניין,עם כניסה נפרדת מהחצר, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן 
 להסדיר חניה פיזית, 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 
 

 (זנדאור חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
לק זה ממשרד הקרקע לשם הכשרת הבניה בח שינויים ותוספת שטח בחלק האחורי של קומתא לאשר את הבקשה לל

 א היתר, שכן:  תוך הזזת הקיר האחורי שבנוי בפועל ללבהיתר לדירת מגורים 
לשם  ותיקון המפרטולא למגורים  נוגדת עקרונות התכנית לפיה השימוש העיקרי בקומת הקרקע יהיה למסחר .1

 עדה.הגדלת שטח המסחר תגרום להקטנת שטח הדירה בניגוד להחלטת וו
מהווה תוספת שטח מעבר לנקבע בתכנית לעניין הזכויות  המותרות שמומשו בבניין באופן מלא והבקשה הוגשה  .2

 סך השטחים המותרים והיחסיים למבקש לפי חלקו ברכוש המשותף. מ ללא התייחסות לחריגה
היתר שהוצג כ"לא שייך  הבנייה בוצע בפועל בחריגה מקו הבניין האחורי המותר) בצמוד לקיר של מחסן ללא .3

 , אך%10ומיקומו החדש פורסם כהקלה של תוך פירוק קיר קיים במפרט להזזה לתוך הדירה וסומנה  לבקשה" (
בחצר מייצרת מעבר לא תקין ו להגדלת הזכויות המותרות החריגה נובעת הצדקה תכנונית מאחר וכל ללא 

 פשית לכל חלקי המגרש.  מאפשר גישה חו שאינו ( בין קיר הדירה ומחסן)האחורית 
 כוללת שינויים בשטחים משותפים לרבות חדר מדרגות משותף ללא הסכמת בעלי העניין.  .4
 

  
הערה: טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.
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 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אשר את הבקשה לשינויים ותוספת שטח בחלק האחורי של קומת הקרקע לשם הכשרת הבניה בחלק זה ממשרד לא ל

 בהיתר לדירת מגורים תוך הזזת הקיר האחורי שבנוי בפועל ללא היתר, שכן:  
לשם  נוגדת עקרונות התכנית לפיה השימוש העיקרי בקומת הקרקע יהיה למסחר ולא למגורים ותיקון המפרט .5

 לת שטח המסחר תגרום להקטנת שטח הדירה בניגוד להחלטת וועדה.הגד
מהווה תוספת שטח מעבר לנקבע בתכנית לעניין הזכויות  המותרות שמומשו בבניין באופן מלא והבקשה הוגשה  .6

 ללא התייחסות לחריגה מסך השטחים המותרים והיחסיים למבקש לפי חלקו ברכוש המשותף. 
ריגה מקו הבניין האחורי המותר) בצמוד לקיר של מחסן ללא היתר שהוצג כ"לא שייך הבנייה בוצע בפועל בח .7

, אך %10לבקשה" ( וסומנה במפרט להזזה לתוך הדירה תוך פירוק קיר קיים ומיקומו החדש פורסם כהקלה של 
ר ללא כל הצדקה תכנונית מאחר והחריגה נובעת להגדלת הזכויות המותרות  ומייצרת מעבר לא תקין בחצ

 האחורית )בין קיר הדירה ומחסן(  שאינו מאפשר גישה חופשית לכל חלקי המגרש.  
 כוללת שינויים בשטחים משותפים לרבות חדר מדרגות משותף ללא הסכמת בעלי העניין.  .8
 

הערה: טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש.
 

.ההחלטה התקבלה פה אחד
 
 
 
 


