
 

 

 ט"ז חשון תשפ"ג
 2022נובמבר  10

 פרוטוקול

ועדת משנה לתכנון 
 ובניה

 09:00שעה:  02/11/2022תאריך:  2-22-0019ישיבה: 
 יפו –ביב תל א 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:30הישיבה נפתחה בשעה: 

 יו"ר ועדת המשנה, חן קראוס, חן אריאלי, גל שרעבי-דורון ספירבנוכחות החברים: 
 

 באמצעות חיבור מרחוק גם הדיון התקיים
 

 19/10/2022מתאריך  2-22-0018מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 שהבק

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 1 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית א5עמירן עמנואל  0978-008 22-1364 1
 2 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  9עולי הגרדום  0920-007 22-1171 2
 5 38לפי תמ"א תוספות בניה/תוספת בניה  45בן יהודה  0025-045 22-1257 3
 7 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית 4ברזילי  0048-004 22-0904 4
 10 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  2עמיאל  0502-061 22-1351 5
 12 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית 165הירקון  0027-163 22-0396 6
 18 מ'( 13שה/בניין מגורים גבוה )מעל בניה חד 25נחלת יצחק  0700-025 22-0803 7
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  12גבעתי  1034-012 22-0824 8

 קרקע(
22 

 24 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 26יד לבנים  0637-026 22-1118 9
 26 א בק"ק(תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )ל 34דיין משה  0758-032 22-0144 10
 28 מ'( 29בניה חדשה/בניין רב קומות )מעל  36ששת הימים  4146-036 20-1239 11
 32 בניה חדשה/מרתפים 34ששת הימים  4102-041 20-1240 12
 38 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  11המכבש   22-1579 13
 41 ספת בניה לפי תכנית הרחבהתוספות בניה/תו 38גרוסמן מאיר  3709-038 22-0891 14
 44 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  31מטלון  0034-031 22-1210 15
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  3רטוש יונתן  3290-003 19-0932 16

 קרקע(
46 

 



 

 

 ט"ז חשון תשפ"ג
 2022נובמבר  10

 פרוטוקול

 09:00שעה:  02/11/2022תאריך:  2-22-0019ישיבה:  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
 

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  המשנה לראש העירייה גל שרעבי 
  חברת מועצה חן קראוס 

  הנציגה בעלת דע מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

    נעדרו ה"ה:
מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי,  ליאור שפירא חברי הועדה:

 יו"ר מועצת העיר
 

  חבר מועצה אסף הראל 
  חבר מועצה רועי אלקבץ 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  סגנית ראש העיריה מיטל להבי 
  העיריהסגן ראש  אלחנן זבולון 
    

 ע"י מ "מ מאיר אלואיל מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה אדר' הלל הלמן נכחו ה"ה:
 ע"י מ"מ נדב בר מנהלת מכון הרישוי איריס גלאי 
-עו"ד הראלה אברהם 

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מנהל מחלקת רישוי בניה אדר' מאיר אלואיל 
  נדסת רישוי בכירהמה אינג' פרידה פיירשטיין 
  מהנדסת רישוי בכירה אלנה דוידזון 
 ע"י מ"מ עידו קאופמן מהנדס רישוי בכיר אדר' שמעון ברנשטיין 
  מהנדס רישוי בכיר אינג' מאיר טטרו 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' יבגניה פלוטקין 
  מזכיר ועדת בניין עיר עו"ד פרדי בן צור 
    

 ע"י מ"מ מאיר אלואיל מהנדס העיר/מזכיר הועדה רמליאדר' אודי כ נעדרו:
    

  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'   22-1364  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 8א עיר שמש  5רן עמנואל עמי

 
 

 663חלקה:    6624 גוש:  22-1364 בקשה מספר: 
 גני צהלה, רמות צהלה שכונה: 16/08/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 610 שטח: 202200048 בקשת מידע:
   03/03/2022 תא' מסירת מידע:

 
 פפושדו חיים מבקש הבקשה:

 5228404, רמת גן  7אצ"ל 
 

 מגורי כהן שלמה עורך הבקשה:
 44417, כפר סבא  6פרישמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 מבוקשים שינויים פנימיים: השוואת גובה למבנה הצמוד ולמבנה השכן ע"פ בניה שבוצעה בפועל., 
 
 
 
 
 

 אלנה דווידזון/נעמי מוסקוביץ(חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 שכן:לשינויים בדיעבד לא לאשר את הבקשה  .1

החלה על המקום והמהווה  1מ' ממפלס קומה א' בניגוד להוראות תב"ע ג 7-מעבר ל הגבהת רכס גג הרעפים - 
 סטייה ניכרת.

 .2015שנת במפרט לא הוצגו כל השינויים או תוספת הבניה כלפי ההיתר שניתן למבנה ב - 
 .שה הוגשה בצורה לא ברורההבק - 

 שטח  יתווסףן כתוצאה מההגבהה המבוקשת מ', שכ 7-א לאשר את ההקלה להגבהת גובה רכס הגג מעבר לל       .2
 ומהווה סטייה ניכרת. 1אות תב"ע גבניגוד להור ,עיקרי במפלס קומת הגג          

 
 
 
 
 
 
 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 את הבקשה לשינויים בדיעבד שכן:לא לאשר  .1

החלה על המקום והמהווה  1מ' ממפלס קומה א' בניגוד להוראות תב"ע ג 7-הגבהת רכס גג הרעפים מעבר ל - 
 סטייה ניכרת.

 .2015במפרט לא הוצגו כל השינויים או תוספת הבניה כלפי ההיתר שניתן למבנה בשנת  - 
 הבקשה הוגשה בצורה לא ברורה. - 

 מ', שכן כתוצאה מההגבהה המבוקשת יתווסף שטח  7-לא לאשר את ההקלה להגבהת גובה רכס הגג מעבר ל.       2
 ומהווה סטייה ניכרת. 1עיקרי במפלס קומת הגג, בניגוד להוראות תב"ע ג          

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 2עמ'   22-1171  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 9י הגרדום עול

 
 

 87חלקה:    6638 גוש:  22-1171 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 21/07/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0920-007 תיק בניין:
 מ"ר 1742 שטח: 202101284 בקשת מידע:

   09/08/2021 תא' מסירת מידע:

 
 נדלן בע"מ קרן ק.ר מבקש הבקשה:

 6971056יפו  -, תל אביב  3הארד 
 

 רבין עומר עורך הבקשה:
 6744124יפו  -, תל אביב  10חפץ חיים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1016.71, שטח הריסה )מ"ר(: 3מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 ד, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניון, במרתפים: מרתף אחד בלב
 

 , 15בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: דירות, כמות חדרי שירותים: 
 

 , 27, כמות יח"ד מבוקשות: 5בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: חדרי יציאה, פרגולה, אחר: מגורים, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

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

 התנגדויות:

 יקרי ההתנגדותע שם וכתובת

רחוב משמר מרום יואב 
פו י -, תל אביב 41הירדן 

6986521  

 בתל אביב . 9הנני אחד מבעלי הדירות בבניין ברחוב עולי הגרדום 
 הסימונים על גבי התכנית הינם סימונים שלי לצורך הבהרת טענתי והתנגדותי .

לאור כל זאת, אני מבקש להתנגד לבקשה ולהרשות לשנות את החצר הקדמית כך 
 שלפחות חלק ממנה יוצמד לדירתי.

 דחות את התנגדותי, אני מבקש לזמן אותי לדיוןבמידה ובכוונתכם ל

 
 : התייחסות להתנגדות

הנחיות מרחביות ומדיניות לא ניתן לקבל את ההתנגדות שהוגשה שכן לא ניתן לאשר דירות גן לחזית קדמית לרחוב ע"פ 
נייני אשר אינו מדובר בנושא קהליך תיאום התכנון.  לנושא החוזה, הנ"ל נמסר לעורך הבקשה עוד בתחילת הוועדה. 

בהתאם למפורט לעיל לדחות את ההתנגדות.וועדה. בנושאים אלו, יש לפנות לערכאות המתאימות. בסמכות ה
 
 
 
 

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

 לא ניתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:
 
 ;דבר שלא ניתן לאשר -מ"ר  485.88ת חריגה בשטחים עיקריים מעבר למותר בשיעור של קיימ .1

 ;והנ"ל מהווה סטייה ניכרת 1מ"ר בתכסית קומת הגג מעבר למותר על פי ג/ 18.74קיימת חריגה של  .2

 דבר שלא ניתן לאשר; 1מ"ר בשטח פרגולה  בקומת הגג בניגוד להוראות ג/ 8.2קיימת חריגה של  .3



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

 3עמ'   22-1171  

 

לא מומלץ לאשר את פיתוח השטח המוצע אשר מציג מילוי אדמה וחפירת הקרקע וכתוצאה מכך מתקבלות חומות  .4
 ;כלפי הרחוב וכלפי המגרשים הגובלים, בניגוד למדיניות הועדה והנחיות מרחביות

 מ' ממפלס המדרכה ואין שום הצדקה תכנונית לאשר את המבוקש; 4.12מפלס כניסה מבוקש מוגבה ב  .5

שכן כתוצאה מכך  1מ' המותרים לפי ע/ 4.00מ' במקום  5.33לא נמצאה הצדקה תכנונית לאשר גובה מרתף של  .6
 של הבניין המערבי ומבוקש מילוי אדמה וגדרות מעבר למותר ואין לכך הצדקה תכנונית; 0.00מוגבה ה 

פרטיות וכולל חצר משותפת לכל דונם אשר נכון לבנוי בו כיום הוא ללא חצרות  1.7מדובר במגרש בשטח של כ  .7
אחוז  6מ"ר ) כ  100דיירי הבניין , התוצאה המתקבלת לאחר התכנון המוצע  הינו חצר משותפת בשטח של כ 

 משטח המגרש(  צרה ולא נגישה ומבוקשת הצמדת כל החצרות לדירות הגן ולא מומלץ לאשר את התכנון; 

ותרים ולא נמצאה הצדקה תכנונית לאשר הקלה מעבר לכך שכן מ' המ 1.50מבוקשים גדרות בגבולות המגרש מעל  .8
 פיתוח השטח לא מומלץ;

לא ניתן  –מט המותרים על פי החוק  2.50מתחת למרפסות בולטות במקום  2.40בקומת הקרקע מוצע גובה של  .9
 לאשר.
 

טיוטת חווה"ד נשלחה לעורך הבקשה.
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 . נרשם בטעות.9למחוק את סעיף  אלנה דוידזון:
 חוות הדעת היא שלילית, חריגה בשטחים וסטייה ניכרת. ן ספיר:דורו

 
 
 
 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:לא ניתן לאש

 
 ;דבר שלא ניתן לאשר -מ"ר  485.88קיימת חריגה בשטחים עיקריים מעבר למותר בשיעור של  .1

 ;והנ"ל מהווה סטייה ניכרת 1מ"ר בתכסית קומת הגג מעבר למותר על פי ג/ 18.74קיימת חריגה של  .2

 דבר שלא ניתן לאשר; 1להוראות ג/ מ"ר בשטח פרגולה  בקומת הגג בניגוד 8.2קיימת חריגה של  .3

לא מומלץ לאשר את פיתוח השטח המוצע אשר מציג מילוי אדמה וחפירת הקרקע וכתוצאה מכך מתקבלות חומות  .4
 ;כלפי הרחוב וכלפי המגרשים הגובלים, בניגוד למדיניות הועדה והנחיות מרחביות

 ום הצדקה תכנונית לאשר את המבוקש;מ' ממפלס המדרכה ואין ש 4.12מפלס כניסה מבוקש מוגבה ב  .5

שכן כתוצאה מכך  1מ' המותרים לפי ע/ 4.00מ' במקום  5.33לא נמצאה הצדקה תכנונית לאשר גובה מרתף של  .6
 של הבניין המערבי ומבוקש מילוי אדמה וגדרות מעבר למותר ואין לכך הצדקה תכנונית; 0.00מוגבה ה 

ר נכון לבנוי בו כיום הוא ללא חצרות פרטיות וכולל חצר משותפת לכל דונם אש 1.7מדובר במגרש בשטח של כ  .7
אחוז  6מ"ר ) כ  100דיירי הבניין , התוצאה המתקבלת לאחר התכנון המוצע  הינו חצר משותפת בשטח של כ 

 משטח המגרש(  צרה ולא נגישה ומבוקשת הצמדת כל החצרות לדירות הגן ולא מומלץ לאשר את התכנון; 

מ' המותרים ולא נמצאה הצדקה תכנונית לאשר הקלה מעבר לכך שכן  1.50גדרות בגבולות המגרש מעל  מבוקשים .8
 פיתוח השטח לא מומלץ;

 
טיוטת חווה"ד נשלחה לעורך הבקשה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 



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

 4עמ'   22-1171  

 

 
 
 



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

 5עמ'   22-1257  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 45יהודה בן 

 
 

 66חלקה:    6905 גוש:  22-1257 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 02/08/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0025-045 תיק בניין:
 מ"ר 682 שטח: 202102508 בקשת מידע:

   11/01/2022 תא' מסירת מידע:

 
 יקובוביץ' עמית רם הבקשה:מבקש 

 
 בע"מ 45לאונרדו נ.ת.ר.ה בן יהודה  

 4365104, רעננה  8הסדנא 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 , שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים ומסחר, 21, כמות יח"ד לתוספת: 4כמות קומות לתוספת: 
 
 
 
 

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

קומות וחדר כביסה על הגג, עם חזית מסחרית בקומת  3בן קיים לא לאשר את הבקשה לתוספות ושינויים בבניין 
קומות וקומת גג  2הקרקע מעל מרתף הכוללים חיזוק מפני רעידות אדמה, השלמת קומה חלקית למלאה, תוספת 

 עלית חיצונית במרווח הצדדי דרומי. שכן: תוספת מאגפי ממ"דים בעורף ו 2קית, תוספת חל
 
לחוק  149שבוצע פרסום לפי סעיף , מבלי ממסחר ומשרדים לדירת מגוריםע מבוקש שימוש חורג בקומת הקרק. 1

 התכנון והבנייה.
 
 .3א, רובע 3616. מבוקשת בנייה בחריגה מעבר לקונטור הקיים ומעבר לקווי הבניין הצדדים בניגוד להוראות תכנית 2
 
א, 3616בניגוד להוראות תכנית  מתכסית הקומה העליונה 65%. מבוקשת תכסית בנייה בקומת הגג החלקית העולה 3

 . מהווה סטייה ניכרת לתכנית. 3רובע 
 
. בקומות הקיימות, בחזיתות הצדדיות מוצגות מרפסות קיימות שנסגרו בסגירה קשיחה בניגוד להוראות תכנית 4

 .3א, רובע 3616
 
ות בניגוד להוראות . בקומות התוספת, בחזיתות הצדדיות לא תוכננו מרפסות כדוגמת המרפסות בקומות הקיימ5

 .3א, רובע 3616תכנית 
 
. בקומת המרתף מבוקשים מחסנים לאישור בדיעבד ללא גישה ובגובה הנמוך מהמינימום המותר בניגוד לתקנות 6

 התכנון והבניה.
 
 . הבקשה כפי שהוגשה מקשה על בדיקתה שכן לא הוצגו כל השינויים המבוקשים ביחס למאושר בהיתר. 7
 
 יח"ד ומסחר מבלי שהוצג אישור מיועץ רלוונטי. 34מתקנים סולאריים עבור  23ון הוצגו . על הגג העלי8
 

 והמבקש. הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה במייל לעורך הבקשה
 
 
 



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

 6עמ'   22-1257  

 

 
 
 
 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וחדר כביסה על הגג, עם חזית מסחרית בקומת  3הבקשה לתוספות ושינויים בבניין קיים בן לא לאשר את 

קומות וקומת גג  2הקרקע מעל מרתף הכוללים חיזוק מפני רעידות אדמה, השלמת קומה חלקית למלאה, תוספת 
 ן: אגפי ממ"דים בעורף ותוספת מעלית חיצונית במרווח הצדדי דרומי. שכ 2חלקית, תוספת 

 
לחוק  149. מבוקש שימוש חורג בקומת הקרקע ממסחר ומשרדים לדירת מגורים, מבלי שבוצע פרסום לפי סעיף 1

 התכנון והבנייה.
 
 .3א, רובע 3616. מבוקשת בנייה בחריגה מעבר לקונטור הקיים ומעבר לקווי הבניין הצדדים בניגוד להוראות תכנית 2
 
א, 3616מתכסית הקומה העליונה בניגוד להוראות תכנית  65%לקית העולה . מבוקשת תכסית בנייה בקומת הגג הח3

 . מהווה סטייה ניכרת לתכנית. 3רובע 
 
. בקומות הקיימות, בחזיתות הצדדיות מוצגות מרפסות קיימות שנסגרו בסגירה קשיחה בניגוד להוראות תכנית 4

 .3א, רובע 3616
 
מרפסות כדוגמת המרפסות בקומות הקיימות בניגוד להוראות  . בקומות התוספת, בחזיתות הצדדיות לא תוכננו5

 .3א, רובע 3616תכנית 
 
. בקומת המרתף מבוקשים מחסנים לאישור בדיעבד ללא גישה ובגובה הנמוך מהמינימום המותר בניגוד לתקנות 6

 התכנון והבניה.
 
 ביחס למאושר בהיתר. . הבקשה כפי שהוגשה מקשה על בדיקתה שכן לא הוצגו כל השינויים המבוקשים 7
 
 יח"ד ומסחר מבלי שהוצג אישור מיועץ רלוונטי. 34מתקנים סולאריים עבור  23. על הגג העליון הוצגו 8
 

 והמבקש. הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה במייל לעורך הבקשה
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 7עמ'   22-0904  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 4ילי ברז

 
 

 22חלקה:    7442 גוש:  22-0904 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 07/06/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0048-004 תיק בניין:
 מ"ר 641 שטח: 202101835 בקשת מידע:

   01/11/2021 תא' מסירת מידע:

 
 בע"מקשרי ים  מבקש הבקשה:

 7761003, אשדוד  3הבושם 
 מגורים בע"מ –קשרי ים  

 7761003א, אשדוד 3הבושם 
 

 פרדו יניב עורך הבקשה:
 6655518יפו  -, תל אביב  119הרצל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 קומות מרתף,  4מתוך  3מבוקשים שינויים פנימיים: שינוי בחלוקת הדירות, ביטול 
 
 
 
 
 

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

הריסת בניין קיים למגורים עם חזית עבור  12-08-21ך מתארי 21-0512שינויים כלפי היתר מס' לאשר את הבקשה ל
קומות מרתף חניה  4דירות ומסחר בחזית מעל  26קומות וקומת גג חלקית, עבור  5מסחרית והקמת בניין חדש, בן 

 26קומות וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית עבור  5כך שיתקבל בניין בן אשר טרם החלו בנייתו  ומתקנים וטכניים
 קומת מרתף אחת. כמפורט: ליח"ד מע

 -2בקומה אשר אשרו וביטול מחסנים  -4,-3,-2ביטול קומות מרתף  .1
שטחים נפרדים נלווים למסחר, תוספת  2-: שינויי פנים לחלוקת שטח נלווה למסחר ול-1בקומת מרתף  .2

 מחניית נכים(1מקומות חניה )כולל  8מחסן, הסדרת 

  יחידות מסחר, שינויים פנימיים ביחידת הדיור הדרומית. 2-: חלוקת יחידת מסחר לקומת קרקעב .3

 5יח"ד כל קומה. חלוקת שטח המרפסות מחדש, סה"כ  6יח"ד בכל קומה, סה"כ  1: הוספת 1,2בקומות  .4
 מרפסות.

 4יח"ד בכל קומה. חלוקת שטח המרפסות מחדש, סה"כ  5יח"ד בכל קומה. סה"כ  1: הפחתת 3,4בקומות  .5
 מרפסות.

 24הקמת שטח נלווה לדירה מס' יחידות הדיור בקומה,  2-: שינויי פנים ב)קומת הגג החלקית( 5קומה ב .6
 .בקומה מתחת ע"י מדרגות פנימיות

 
חניות הנדרשות  32)כולל חניית נכה( במקום  8-: הפחתת חניות ל-4, -3,-2ביטול קומות מרתף  כולל ההקלות הבאות:

 ע"פ התקן.
 

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

 תנאים למתן היתר
ותכנית  4400תוצאות הבקרה תקינות )מוצג  קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי . 1

 (.4401מאושרת במוצג 
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3



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

 8עמ'   22-0904  

 

 
 תנאים בהיתר

 לב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לש . 1
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין בדבר אי התרת בניה בגג העליון 27רישום הערה לפי תקנה  . 1
 רישום בפועל של זיקת הנאה ע"ש העירייה . 2
 אישור רשות הכבאות . 3
 

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

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. . 2
 עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא  . 3
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 שינוי כלפי היתר. דורון ספיר:
 למה מאשרים צמצום דרסטי כזה של חניות? מלי פולישוק:

הם ביקשו את זה כי הייתה להם בעייה עם דו"ח הקרקע עם המי תהום, זה אושר תחת פרסום הקלה,  רוני רבנר:
 לצמצם ולהשלים את התקן בקרן חנייה.

 חוות הדעת.  דורון ספיר:
 
 
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
עבור הריסת בניין קיים למגורים עם חזית  12-08-21מתאריך  21-0512את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס' לאשר 

קומות מרתף חניה  4דירות ומסחר בחזית מעל  26קומות וקומת גג חלקית, עבור  5מסחרית והקמת בניין חדש, בן 
 26וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית עבור קומות  5כך שיתקבל בניין בן ומתקנים וטכניים אשר טרם החלו בנייתו 

 יח"ד מעל קומת מרתף אחת. כמפורט:
 -2וביטול מחסנים אשר אשרו בקומה  -4,-3,-2ביטול קומות מרתף  .1
שטחים נפרדים נלווים למסחר, תוספת  2-: שינויי פנים לחלוקת שטח נלווה למסחר ול-1בקומת מרתף  .2

 חניית נכים(מ1מקומות חניה )כולל  8מחסן, הסדרת 

  יחידות מסחר, שינויים פנימיים ביחידת הדיור הדרומית. 2-: חלוקת יחידת מסחר לבקומת קרקע .3

 5יח"ד כל קומה. חלוקת שטח המרפסות מחדש, סה"כ  6יח"ד בכל קומה, סה"כ  1: הוספת 1,2בקומות  .4
 מרפסות.

 4. חלוקת שטח המרפסות מחדש, סה"כ יח"ד בכל קומה 5יח"ד בכל קומה. סה"כ  1: הפחתת 3,4בקומות  .5
 מרפסות.

 24הקמת שטח נלווה לדירה מס' יחידות הדיור בקומה,  2-: שינויי פנים ב)קומת הגג החלקית( 5בקומה  .6
 בקומה מתחת ע"י מדרגות פנימיות.

 
חניות הנדרשות  32)כולל חניית נכה( במקום  8-: הפחתת חניות ל-4, -3,-2כולל ההקלות הבאות: ביטול קומות מרתף 

 ע"פ התקן.
 

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



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

 9עמ'   22-0904  

 

 תנאים למתן היתר
ותכנית  4400קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות )מוצג  . 1

 (.4401צג מאושרת במו
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 

 תנאים בהיתר
 שה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבק . 1
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין בדבר אי התרת בניה בגג העליון 27רישום הערה לפי תקנה  . 1
 רישום בפועל של זיקת הנאה ע"ש העירייה . 2
 אישור רשות הכבאות . 3
 

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

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. . 2
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה. . 3
 

 טת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוהערה: 
 

 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

 10עמ'   22-1351  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 61יהודה המכבי  2אל עמי

 
 

 744חלקה:    6212 גוש:  22-1351 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון החדש  שכונה: 15/08/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0502-061 תיק בניין:
 מ"ר 250 שטח: 202200531 בקשת מידע:

   03/04/2022 תא' מסירת מידע:

 
 גבאי מניבים ופיתוח בע"מ מבקש הבקשה:

 6744316יפו  -, תל אביב  65אלון יגאל 
 

 וסרמן אוהד עורך הבקשה:
 6744122יפו  -, תל אביב  8חפץ חיים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 175.96ח הריסה )מ"ר(: , שט2מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, חדרי עזר, אחר: הצמדת מסחר לקומת קרקע, 
 

 , 1בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: מסחר, כמות חנויות: 
 

 , 6, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: חנות, כמות קומות מגורים: 
 

 רגות כללי, אחר: גנרטור, על הגג: קולטי שמש, חדר מד
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

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

 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 לא ניתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:
 מ' על פי הוראות התוכנית2.50שך לקיר משותף ללא נסיגה של מבוקשת בנייה בהמ. 1
 עבור בניה בהמשך לקיר משותף כפי שנדרש בהוראות התוכנית. 149. לא בוצע פרסום בהתאם להוראות סעיף 2
 ולא הוגשה הסכמה פוזיטיבית של השכנים בקיר המשותף.. 3
 לא נראה חיבור הבניין לגז.. 4
 הנדרשיםלא הוגשו מסמכי הנגישות . 5
 .מערכת סולארית עבור כל יחידות הדיור בבניין . לא הוצגה6
 לא נראה מיקום דוד האגירה עבור יחידת המסחר. . 7
 
 
 
 
 
 
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ר את הבקשה כפי שהוגשה שכן:לא ניתן לאש

 מ' על פי הוראות התוכנית2.50מבוקשת בנייה בהמשך לקיר משותף ללא נסיגה של . 1
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 עבור בניה בהמשך לקיר משותף כפי שנדרש בהוראות התוכנית. 149. לא בוצע פרסום בהתאם להוראות סעיף 2
 ולא הוגשה הסכמה פוזיטיבית של השכנים בקיר המשותף.. 3
 ה חיבור הבניין לגז.. לא נרא4
 . לא הוגשו מסמכי הנגישות הנדרשים5
 . לא הוצגה מערכת סולארית עבור כל יחידות הדיור בבניין.6
 . לא נראה מיקום דוד האגירה עבור יחידת המסחר. 7
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 163הירקון  165קון היר

 
 

 9חלקה:    6967 גוש:  22-0396 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 09/03/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0027-163 תיק בניין:
 מ"ר 3500 שטח: 202002072 בקשת מידע:

   08/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 שגב יקיר מבקש הבקשה:

 5829319, ירושלים  12המפקד 
 

 מוצפי דוד עורך הבקשה:
 5246219, רמת גן  2בית חורון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

מבוקשים שינויים פנימיים: הקמת קורות פלדה לחיזוק תקרת קומת קרקע, שימוש המקום כיום: בהיתר מרכז מסחרי 
 ים, כיכר אתר

 
שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: חנויות, שימוש מבוקש: אכסניה, 

, למקום יש כניסה 530שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10, תקופת שימוש חורג: 1שימוש חורג בקומה מספר: 
 נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 

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

 
 התקבלו התנגדויות – 19/10/2021תאריך הודעה אחרונה:  

 
 התנגדויות:

 כתובת שם

 יפו -, תל אביב 0רחוב הכרם  . אורי כהן1

 6264318יפו  -, תל אביב 18רחוב יהושע בן נון  . אורי מקובר2

 6745709יפו  -, תל אביב 9רחוב שביל החלב  . אורית גניס3

 , . אורית הרצוג4

 6345324יפו  -, תל אביב 167רחוב הירקון  . אילן יוסי5

 6713208יפו  -, תל אביב 4רליבך רחוב ק . אילנה גן אור6

 6345416יפו  -, תל אביב 16שדרות בן גוריון  . איריס מנלזון7

 6249310יפו  -, תל אביב 10רחוב יוחנן הורקנוס  . איתי לודנר8

 , . אלון מור9

 6451226יפו  -, תל אביב 91רחוב שלמה המלך  . אלור בר אור10

 6940230יפו  -, תל אביב 13 רחוב וולמן יהודה . אלירן אלון11

 6820806יפו  -, תל אביב 6רחוב נחל שורק  . ארז גלילי12

 6345404יפו  -, תל אביב 4שדרות בן גוריון  . אשכנזי נוגה13

 6200113יפו  -, תל אביב 9רחוב ברנדיס  . אשפר איתמר14

 6329206יפו  -, תל אביב 6רחוב בית לחם  . אתי בוסידן15

 6438831יפו  -, תל אביב 75רחוב גורדון יהודה ליב  שטראוס סלומון. בילי 16

 6515340יפו  -, תל אביב 3רחוב דגניה  . בן ארי עדנה17

 6341319יפו  -, תל אביב 13רחוב נתן החכם  . בן ישראל ענת18
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 כתובת שם

 6264521יפו  -, תל אביב 15שדרות עמנואל הרומי  . בן עמי עפרה19

 6608714יפו  -, תל אביב 14בנבנישתי  רחוב . בן שלמה הגר20

 6332489יפו  -, תל אביב 22רחוב הס  . ברגר אורית21

 , . ברוריה רבינר22

 6345121יפו  -, תל אביב 168רחוב הירקון  . ברק יקטר23

 6340701יפו  -, תל אביב 1רחוב אהרון דוד גורדון  . ברקי אסף24

 6345331יפו  -אביב  , תל181רחוב הירקון  . גדעון סלפטר25

 6949503יפו  -, תל אביב 4רחוב חביב אבשלום  . גולדמן אורנה26

 6949503יפו  -, תל אביב 4רחוב חביב אבשלום  . גולדמן רון27

 6323704יפו  -, תל אביב 14רחוב שטרן איזק  . גיל מלמד28

 6345520יפו  -, תל אביב 16רחוב ארנון  . גיל מלצר29

 6340912יפו  -, תל אביב 10רחוב לסל  . גרין בן30

 6510128יפו  -, תל אביב 42רחוב החרמון  . גרין ברי31

 6468302יפו  -, תל אביב 2רחוב בצלאל  . דגנית אופק32

 6438803יפו  -, תל אביב 57רחוב גורדון יהודה ליב  . דדון טניה33

 6343235יפו  -, תל אביב 78רחוב הירקון  . דויטש משה34

 6200118יפו  -, תל אביב 14רחוב ברנדיס  . דורון אבישי35

 6345403יפו  -, תל אביב 3שדרות בן גוריון  . דיצ'ק דגנית36

 6250755יפו  -, תל אביב 135דרך נמיר מרדכי  . דנה לסט37

 6264510יפו  -, תל אביב 4שדרות עמנואל הרומי  . דרורי רותם38

 6742273יפו  -, תל אביב 101 דרך ההגנה . הברפלד דוד39

 6264705יפו  -, תל אביב 67רחוב ארלוזורוב  . הגר שילה40

 6404517יפו  -, תל אביב 13רחוב רמברנדט  . הורוביץ רני41

 יפו -, תל אביב 0רחוב בוגרשוב  . הילה ע42

 , . הילית פינקלר43

 6345404 יפו -, תל אביב 4שדרות בן גוריון  . וגנר נורית44

 6343235יפו  -, תל אביב 78רחוב הירקון  . ווקס דן45

 6248323יפו  -, תל אביב 23רחוב לוי יצחק  . ויזלטיר אתי46

 6357327יפו  -, תל אביב 14רחוב פרי אליעזר  . וייס רבקה47

 6264204יפו  -, תל אביב 4רחוב וורמיזה  . ור'אורלי בוז48

 6357327יפו  -, תל אביב 14יעזר רחוב פרי אל . ורד רזניק49

 6458211יפו  -, תל אביב 1רחוב מצדה  . זיגלבוים עידו50

 , . זיגמן51

 6765374יפו  -, תל אביב 3רחוב סרלין יוסף  . זיו אלי52

 6765374יפו  -, תל אביב 3רחוב סרלין יוסף  . זיו אליעזר53

 6345401יפו  -, תל אביב 1שדרות בן גוריון  . זיו תמר54

 6226117יפו  -, תל אביב 53רחוב פנקס דוד צבי  . חודר עוזי55

 6341326יפו  -, תל אביב 18רחוב נתן החכם  . טולדנו פאר תמר56

 , . טל כהן57

 יפו -, תל אביב 0רחוב וורמיזה  . טלי ירקוני58

 6296712יפו  -, תל אביב 95רחוב ז'בוטינסקי  . יאנה מנקר59

 6606032יפו  -, תל אביב 50רחוב פלורנטין  דאי. יהלומית 60
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 כתובת שם

 6209214יפו  -, תל אביב 7רחוב שרת משה  . יואב בליי61

 6345120יפו  -, תל אביב 166רחוב הירקון  . יובל נתיב62

 יפו -, תל אביב 0רחוב מצדה  . יובל עטרי63

 6274607יפו  -, תל אביב 33רחוב ארבע ארצות  . יוני ליטבר64

 יפו -, תל אביב 0רחוב הפרדס  יעל זפרני. 65

 6527404יפו  -, תל אביב 78רחוב החשמונאים  . יעל שכנר66

 6345324יפו  -, תל אביב 167רחוב הירקון  . יעקב מילר67

 , . יפעת סולל68

 6522012יפו  -, תל אביב 5רחוב וילסון  . ירון תמר69

 6345412יפו  -אביב  , תל12שדרות בן גוריון  . כדורי יום טוב70

 6228829יפו  -, תל אביב 25שדרות מוצקין  . כהן אושר איריס71

 6438214יפו  -, תל אביב 14רחוב ישראליס  . כץ דוד72

 6345118יפו  -, תל אביב 162רחוב הירקון  . כץ יעל73

 6357327יפו  -, תל אביב 14רחוב פרי אליעזר  . כרמלי אורן74

 6347428יפו  -, תל אביב 26ויתקין  רחוב . לוי ישי75

 6341406יפו  -, תל אביב 32רחוב גורדון יהודה ליב  . לוי ליאור76

 6495311יפו  -, תל אביב 11שדרות דוד המלך  . לוי מירון77

 6706523יפו  -, תל אביב 11רחוב הפלמ"ח  . לוינגר רחל78

 6761319 יפו -, תל אביב 5רחוב מרגולין  . לויס אסתי79

 6340242יפו  -, תל אביב 150רחוב בן יהודה  . לופו איריס80

 6345530יפו  -, תל אביב 20רחוב ארנון  . ליאת פרחי81

 6329001יפו  -, תל אביב 1רחוב המלך ג'ורג'  . ליבנה עמרי82

 6816317יפו  -, תל אביב 17רחוב התקומה  . ליגל ברגה83

 , . ליטבר עופר84

 6291920יפו  -, תל אביב 6רחוב אלוני ניסים  אנה מנצור. לילי85

 6424518יפו  -, תל אביב 18רחוב הקליר  . מוכתרי שי86

 6340908יפו  -, תל אביב 8רחוב לסל  . מולי שש87

 6340225יפו  -, תל אביב 136רחוב בן יהודה  . מורן צדוק88

 6451412יפו  -, תל אביב 85שדרות בן גוריון  . מיא עשת89

 6345736יפו  -, תל אביב 41רחוב רופין  . מיכאליס גיא90

 6458910יפו  -, תל אביב 54שדרות בן גוריון  . מיכל פינקלשטיין91

 6345409יפו  -, תל אביב 9שדרות בן גוריון  . מיכל רמות92

 6745648יפו  -, תל אביב 19רחוב חפץ חיים  . מירי ברוך93

 6345405יפו  -, תל אביב 5רות בן גוריון שד . מרגוליס ינאי94

 6939517יפו  -, תל אביב 1רחוב רבינא  . משה קידר95

 6451102יפו  -, תל אביב 60רחוב שלמה המלך  . מתן דנציגר96

 6345401יפו  -, תל אביב 1שדרות בן גוריון  . נאוה גינזך97

  . נויה נחשון98

 6345401יפו  -ל אביב , ת1שדרות בן גוריון  . נויפלד פלג99

 6345121יפו  -, תל אביב 168רחוב הירקון  . נועה בלרשטיין100

  . נורית מנור101

 יפו -, תל אביב 0רחוב מרים החשמונאית  . נעה צדקה102
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 כתובת שם

 6345202יפו  -, תל אביב 174רחוב הירקון  . נעה שפר103

 6345411 יפו -, תל אביב 11שדרות בן גוריון  . נעם בן עוזר104

 6296802יפו  -, תל אביב 2רחוב בן שפרוט  . נעם זיגמן105

  . סיון ריטר106

 6345331יפו  -, תל אביב 181רחוב הירקון  . סלפטר יעל107

  . סמדר שני108

 6513208יפו  -, תל אביב 18רחוב לילינבלום  . עדי טרכטמן109

  . עדי קרספי110

 6345416יפו  -, תל אביב 16ן שדרות בן גוריו . עדי שילה111

 6435603יפו  -, תל אביב 3רחוב הנביאים  . עומר טל112

 יפו -, תל אביב 0רחוב יהואש  . עופר קזז113

 6578310יפו  -, תל אביב 8רחוב טיומקין  . עידית אשל114

 6345327יפו  -, תל אביב 173רחוב הירקון  . עידן שבי115

 6345503יפו  -, תל אביב 3נון רחוב אר . עירית הנוקד116

 6350826יפו  -, תל אביב 22רחוב כ"ג יורדי הסירה  . עלמה אלורו117

  . עמיר סולסקי118

  . עמית איזן119

 6346518יפו  -, תל אביב 20רחוב גרץ  . עמית קורן120

 6259136יפו  -, תל אביב 42רחוב אוסישקין  . ערן כהן פלג121

 6438206יפו  -, תל אביב 6רחוב ישראליס  . פוזנר אונדין122

 6274604יפו  -, תל אביב 28רחוב ארבע ארצות  . פיק רותי123

 6437321יפו  -, תל אביב 21רחוב זמנהוף  . פלד נועה124

 6949403יפו  -, תל אביב 3רחוב רקנאטי ליאון  . פס ריבה125

 6345331 יפו -, תל אביב 181רחוב הירקון  . פפר צבי126

 6226502יפו  -, תל אביב 4רחוב פינלס  . פרידמן ורד127

 6808008יפו  -, תל אביב 15רחוב דב ממזריץ  . פרת תמרה128

 6332429יפו  -, תל אביב 25רחוב ביאליק  . צרי תמי129

 6200918יפו  -, תל אביב 6שדרות סמאטס  . קופמן אהוד130

 6345330יפו  -אביב  , תל179רחוב הירקון  . קנה רז131

 6330808יפו  -, תל אביב 4רחוב בית יוסף  . קציר שחר132

 6345406יפו  -, תל אביב 6שדרות בן גוריון  . ראב דורית133

 6345406יפו  -, תל אביב 6שדרות בן גוריון  . ראובן אור134

 6813230יפו  -, תל אביב 1רחוב ארדון מרדכי  . רבינא שיר135

 6345330יפו  -, תל אביב 179רחוב הירקון  צרור . רוני136

 6345203יפו  -, תל אביב 178רחוב הירקון  . רועי ווקס137

 6330438יפו  -, תל אביב 36רחוב גאולה  . רועי קסצוב138

 6345736יפו  -, תל אביב 41רחוב רופין  . רמון נינה139

 6345409יפו  -, תל אביב 9שדרות בן גוריון  . רמות מיכל140

 יפו -, תל אביב 0רחוב אהבת ציון  . רן מלבסקי141

 6794752יפו  -, תל אביב 144דרך דיין משה  . שהרבני סיידון הדס142

 6940427יפו  -, תל אביב 27רחוב קהילת פאדובה  . שורר תמר143

 יפו -, תל אביב 0שדרות בן גוריון  . שחם מיכל144
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 כתובת שם

 6345203יפו  -, תל אביב 178 רחוב הירקון . שירי שיפר145

 6345731יפו  -, תל אביב 36רחוב רופין  . שירן ברטה146

 6345532יפו  -, תל אביב 22רחוב ארנון  . שירן מוסטובוי147

 6345331יפו  -, תל אביב 181רחוב הירקון  . שלומית בולג148

  . שרה מילוא149

 6215722יפו  -יב , תל אב69רחוב פנקס דוד צבי  . שרון וסרמן150

 6345526יפו  -, תל אביב 18רחוב ארנון  . שרון זינגר151

 6329317יפו  -, תל אביב 13רחוב המכבי  . שרון קניאל152

 6341739יפו  -, תל אביב 40רחוב פרוג  . שרית בן ניסן153

 6340908יפו  -, תל אביב 8רחוב לסל  . שש זהבה154

 6340908יפו  -ל אביב , ת8רחוב לסל  . שש שמואל155

 6811709יפו  -, תל אביב 9רחוב ניצנה  . תאנה ארז156

 יפו -, תל אביב 0רחוב ארנון  . תמר ולדימירסקי157

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

שנים, מבקשים  10המתנגדים, תושבים הגרים בסמוך לכיכר אתרים, מתנגדים למתן שימוש חורג לאכסניה לתקופה של 
 ו/או להתנותה, מהטעמים הבאים: לקצר את התקופה

 

השימוש המבוקש אינו משרת את כלל הציבור, כפי שהמתחם תוכנן במקור. מתן שימוש חורג לאכסניה יפגע  א. 
 ביכולת של התושבים להנות מהרחבה הענקית והכיכר.

ברור הצורך הנוסף ולא  AIRBNBבכיכר קיים כבר מלון בן מאות חדרים. האזור כולו מוקף מלונות וחדרי  ב.      
באכסניה. זאת ועוד, בכיכר קיימת מלונית במפלס התחתון ההולם יותר שימוש זה, אך עיריית ת"א מסרבת לתת 
את ההיתר על אף פסיקת ביהמ"ש המחוזי בנושא. לא ברור כיצד ניתן היתר לשימוש חורג לבקשה אחת בשעה 

 שמונעת מבקשה אחרת באותו מתחם, לקבל היתר.
 הכיכר אינה מונגשת לנכים. לא ברור כיצד יינתן אישור לעסק ללא הנגשה לכלל באי האכסניה. ג.       
העסק עובר שיפוץ של היחידות. מבקשי ההיתר השתלטו על שטחים ציבוריים, חוסמים מעבר ציבורי ועושים  ד.       

לפי איש בסוף השבוע. בנוסף, במקום ככל העולה על רוחם כגון תליית כביסה במרחב ציבורי בו עוברים עשרות א
 העסק פתוח הלכה למעשה טרם נדונה הבקשה להיתר.

למתחם כיכר אתרים יש תקנון בית משותף הנוגד את הבקשה שהוגשה. מבקשי ההיתר חברים בנציגות הבית  ה.      
 שה.המשותף ועפ"י האמור בתקנון, לנציגות הבית המשותף יש זכות וטו לאשר את השימוש טרם הגשת הבק

 
 התייחסות להתנגדויות: 

 ב' לעיקרי ההתנגדויות, יובהר כי השימוש החורג המבוקש עבור אכסניה עם  -בהתייחס לטענות המועלות בסעיפים א' ו -
 "אין מניעה לאשר מקום חזית הפונה למתחם כיכר אתרים, נבדק והומלץ לאישור מחלקת תכנון עיר אזור מרכז לפיה:   
 שנים בלבד לאור התכנון  5 -ממסחר לאכסניה ועם זאת יש להגביל את השימוש החורג ל המבוקש שימוש חורג  
 המתקדם במקום.  
 בהתייחס  לטענות המתנגדים להיעדר נגישות )כמפורט בסעיף ג'  לעיקרי ההתנגדויות(, יובהר כי הוגשה ע"י מבקש  -
 ות וסביבה המאשרת כי המבנה וסביבתו )בתחום הבקשה חוות דעת מפורטת מטעם יועץ מורשה לנגישות מבנים, תשתי  
 המגרש( לרבות האמור  בנספח כמויות ומידע משלים לחוות, מתארים בנייה העומדת בדרישות הנגישות וזאת לפי סעיף   
 .165 -לחוק   התכנון והבניה התנה" ה 3ו'158  
 יימת השתלטות וחסימת מעברים ציבורים בהתייחס לטענות המועלות בסעיף ד' לעיקרי ההתנגדויות, לפיה במקום ק -
         6967בגוש  9" חלקה מצד מבקשי ההיתר, יובהר כי בנושא זה ניתנה חוות דעת מטעם אגף נכסי העירייה לפיה:   
 על כל שטחי הציבור בכיכר אתרים. 77בעלות בעלים שונים, עיריית ת"א בעלים של תת חלקה   
 ורג למלון בשטחים המסחריים במגרש.מבדיקה בתוכנית מבוקש שימוש ח  
 המבקש פינה את כל החורג לשטחים הציבוריים.  
 שנים בלבד עקב שינויים תכנוניים בשטח. " 5מבחינת אגף הנכסים אין מניעה לאשר את הבקשה ל   
 אינה דנה בהתייחס לטענה המועלת בסעיף ה' לעיקרי ההתנגדויות, יובהר כי הוועדה המקומית  הינה גוף תכנוני ו -
בשיקולים קניינים ועל הצדדים לפנות לערכאות המתאימות לכך.  
 
 
 
 

 (קויפמן חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י עידו
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 עדה תחליט לדחות את ההתנגדויות:לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות. במידה והוו

כלפי היתר, לאשר את הבקשה )בהסתמך על המלצות אגף נכסי העירייה ומחלקת תכנון עיר אזור מרכז( לשימוש חורג 
בחלוקת בחזיתות ו, בתוספת שינויים )מ' 12.50חדרי לינה, בקומת הקרקע )מפלס + 21ממסחר לאכסניה עבור 

 ים  מיום החלטת הוועדה המקומית.שנ 5השטחים הפנימית,  לתקופה של 
 

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

 תנאים למתן היתר
 .      אישור רשות הכבאות.1
 ם מרחביים;דוח עורך הבקשה על כך שלא נערכו שינויי . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תקן הבניה; . 3
 תשלום אגרות והיטלים; . 4
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התקן. . 5
 

 תנאים בהיתר
 פלישה או ניכוס השטח הציבורי יביא לביטול ההיתר באופן מידי וללא צורך בכל הליך נוסף. . 1
 האכסניה הינה כפופה לקבלת אישורים מכל הגורמים הרלוונטיים לרבות אישור רישיון עסק. הפעלת . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור סופי של אגף הנכסים.

 
 הערות

 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואין בו בכדי לאשר כל בנייה אחרת במבנה ו/או בשטח המגרש.
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך רה: הע
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

לערוך סיור במקום של חברי הוועדה. מאשרים את וות ההתנגדויות המליץ זה לא דיון נוסף, למחוק זאת. צ: דורון ספיר
 הסיור.

 
 
 
 

 6: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון במסגרת צוות התנגדויות לאחר סיור חברי ועדת המשנה במקום.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 25ת יצחק נחל

 
 

 0חלקה:    0 גוש:  22-0803 בקשה מספר: 
 נחלת יצחק שכונה: 22/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0700-025 תיק בניין:
 מ"ר 1313 שטח: 201901561 בקשת מידע:

   27/10/2019 תא' מסירת מידע:

 
 ביב חברה לייזום וניהול נדל"ן בע"מא מבקש הבקשה:

 5252007, רמת גן  7ז'בוטינסקי 
 

 רייך יותם עורך הבקשה:
 6701808יפו  -, תל אביב  18הנצי"ב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 2837.25, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 
 מרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה, ב
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, 
 

 , 63, כמות יח"ד מבוקשות: 11בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

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

 , 69בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 
 

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

 מאיר טטרו(חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יח"ד שנבנה בשנת  16עם קומות מעל קומת עמודים מפולשת  4להריסת בניין מגורים קיים בן לאשר את הבקשה  .1

 וחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה. 1968
, הוראות תכנית "מ" ומידע 2017משנת  38א, מדיניות הועדה לנחלת יצחק ולתמ"א /3שינוי  38לאשר מכח תמ"א  .2

יח"ד מעל  63קומות וקומת גג חלקית עבור סה"כ  10הקמת שני בניינים מגורים נפרדים בני  - 2019שנמסר בשנת 
 , הכוללים:2מקומות חניה לרכב ברמת שירות  67-קומות מרתף ל 3

 
 א ומדיניות הועדה:3שינוי  38מכח תמ"א  .א

  קומות על עמודים. 4הקומות המורחבות לפי בניינים קיימים בני  3.5תוספת שטח בשיעור של עד 

  מ"ר עיקרי לכל יח"ד קיימת בבניין קיים בהיתר 13תוספת שטח של 

 טח בגין סגירת ומילוי קומת עמודים בבניין קיים בהיתר. תוספת ש 

 מ' לפי תכנית "מ". 3.60מ'( מעבר לקו הבניין המותר  של  0.36) 10% -הקטנת קווי הבניין הצדדיים עד 
 

 הקלות לפי תקנות התכנון והבנייה לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ושיפור תכנון: .ב

 ומות המותרות לפי תכנית "מ" על עמודים.ק 5-תוספת קומה אחת מעבר ל 
 מ'. 4.0מקווי הבניין המותרים של  40%מ' בשיעור של  1.60-הבלטת מרפסות לחזיתות הקדמיות ב 

 ."ביטול מרפסת שירות הנדרשת לפי תכנית "מ 
 
 
 
 



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

 19עמ'   22-0803  

 

 :הכל 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

 
 )ד( לחוק. 145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 2

 
 (.4402)מוצג 52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 3

 
 נאים בהיתרת
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים.  . 2
ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות בכל העצים.  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על . 3

 בהתאם להנחיות האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים.  -  80-ו 70בעצים 
 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 ₪. 7803תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
ורישום זה על גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2בנה הוא ברמת שירות פתרון החניה שבמ . 5

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

 תנאים להתחלת עבודות
ה )פיקוח על הבנייה( העתק פוליסת ביטוח  צד שלישי בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועד . 1

 לכיסוי נזק כנ"ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו".
 הפקדת ערבות בנקאית לשחרור העוגנים מחלקות העירייה. . 2
 יש להציג תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 3
 שרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. יש להציג אישור של אחד הגורמים שאו -לשלב ב' )במידת הצורך(  . 4
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 5

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

טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום  . 6
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

הצגת רישיון לביצוע כריתה לפני כריתת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר  . 7
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

 
 תנאים לתעודת גמר

 לחוק המקרקעין 27רישום השטחים המשותפים בבניין ובתצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין לפי תקנה  . 1
 אישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב' חשמל . 2
עצים יגיש אישור לכך שעבודות  אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת . 3

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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יח"ד שנבנה בשנת  16קומות מעל קומת עמודים מפולשת עם  4להריסת בניין מגורים קיים בן הבקשה לאשר את  .1
 וחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה. 1968

 , הוראות תכנית "מ" ומידע 2017משנת  38א, מדיניות הועדה לנחלת יצחק ולתמ"א /3שינוי  38לאשר מכח תמ"א .  2
 יח"ד מעל  63קומות וקומת גג חלקית עבור סה"כ  10בניינים מגורים נפרדים בני הקמת שני  - 2019שנמסר בשנת      
 , הכוללים:2מקומות חניה לרכב ברמת שירות  67-קומות מרתף ל 3     

 
 א ומדיניות הועדה:3שינוי  38מכח תמ"א  .א
  עמודים.קומות על  4הקומות המורחבות לפי בניינים קיימים בני  3.5תוספת שטח בשיעור של עד 

  מ"ר עיקרי לכל יח"ד קיימת בבניין קיים בהיתר 13תוספת שטח של 

  .תוספת שטח בגין סגירת ומילוי קומת עמודים בבניין קיים בהיתר 

 מ' לפי תכנית "מ". 3.60מ'( מעבר לקו הבניין המותר  של  0.36) 10% -הקטנת קווי הבניין הצדדיים עד 
 

 נייה לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ושיפור תכנון:הקלות לפי תקנות התכנון והב .ב

 קומות המותרות לפי תכנית "מ" על עמודים. 5-תוספת קומה אחת מעבר ל 
 מ'. 4.0מקווי הבניין המותרים של  40%מ' בשיעור של  1.60-הבלטת מרפסות לחזיתות הקדמיות ב 

 ."ביטול מרפסת שירות הנדרשת לפי תכנית "מ 
 

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

 תנאים למתן היתר
 (. 4400)מוצג -קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות . 1

 

 )ד( לחוק. 145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 2
 

 (.4402)מוצג 52בקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך ה . 3
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 והנכסים הגובלים.  ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים . 2
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות בכל העצים.  . 3

 בהתאם להנחיות האגרונום המלווה המומחה בתחום טיפול בעצים.  -  80-ו 70בעצים 
 בשטח ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 ₪. 7803כריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים ל . 4
ורישום זה על גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2פתרון החניה שבמבנה הוא ברמת שירות  . 5

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

 תנאים להתחלת עבודות
בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה )פיקוח על הבנייה( העתק פוליסת ביטוח  צד שלישי  . 1

 לכיסוי נזק כנ"ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו".
 הפקדת ערבות בנקאית לשחרור העוגנים מחלקות העירייה. . 2
 אושר ובתוקףיש להציג תיאום הנדסי מ . 3
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום.  -לשלב ב' )במידת הצורך(  . 4
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 5

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

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 6
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

וציא לפי ההליך המפורט באתר הצגת רישיון לביצוע כריתה לפני כריתת העצים מפקיד היערות. את הרישיון יש לה . 7
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 

 
 תנאים לתעודת גמר

 לחוק המקרקעין 27רישום השטחים המשותפים בבניין ובתצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין לפי תקנה  . 1
 ' חשמלאישור שבוצע הקצאת מקום בתחום המגרש לפילר חב . 2
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

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

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 12תי גבע

 
 

 23חלקה:    6892 גוש:  22-0824 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 24/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 1034-012 תיק בניין:
 מ"ר 2175 שטח: 202002327 בקשת מידע:

   10/01/2021 תא' מסירת מידע:

 
 חסידי יעלה :מבקש הבקשה

 6762644יפו  -, תל אביב  30גבעולים 
 חסידי מאיר שלום 

 6762644יפו  -, תל אביב  30גבעולים 
 

 פדרמן אליה עורך הבקשה:
 40800, אלעד  30רבנו ניסים גאון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

מ"ר, מספר יח"ד  40 -ל 23-על הגג קיים. מ , אחר: הרחבת דירה בקומה ג' + הרחבת חדר1כמות קומות לתוספת: 
, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 41.76, קומה בה מתבצעת התוספת: קומה ג, שטח התוספת )מ"ר(: 1מורחבות: 

, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: מבוקשת תרחבת הדירה בקומה ג' עם 139.63
מ"ר. הבקשה  40 -ל 23-לקומת הקרקע מצד אחד ובצד השני בין הרחבה קיימת. והרחבת חדר על הגג, מ ירידת עמודים

 כוללת שיפוץ מקלט קיים., שימוש המקום כיום: בהיתר בניין קיים בהיתר, 
 

ירה, , הד22.92בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 1995לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 

 , 2.42, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 5.2, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 12
 

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

 (סולומוןרותם חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

וירידת  2059ראות התכנית לאשר את הבקשה להרחבת הדירה הקיימת בקומה השלישית באגף הקיצוני מזרחי לפי הו
 .1מעטפת ועמודי בטון לקומת הקרקע והגדלת חדר יציאה לגג קיים לפי תכנית ג

 
 לאשר ההקלות הבאות:

 הרחבת דירה בקומה ג' בלבד ללא הרחבת הדירה בקומת הקרקע .א
 יחסי משטח המגרש מעל ל % הרחבה מותרים, לצורך שיפור תכנון 6%תוספת עד  .ב
 מ' 3.80מ' במקום  4.00מקו הרחבה אחורי על ידי בניה במרחק של  10%ד חריגה של ע .ג

 המותר לצורך שיפור התכנון התאמה לדירת השכן הבנויה באותו הקו
 

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

 תנאים למתן היתר
 רת התכן..אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בק1  

 (.4402)מוצג  52.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה 2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 )ד( לחוק.145. תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 4
 

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

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

 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1  
 (.4402)מוצג  52דבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה .הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה ב2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 )ד( לחוק.145. תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 4
 
 

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
וירידת  2059שה להרחבת הדירה הקיימת בקומה השלישית באגף הקיצוני מזרחי לפי הוראות התכנית לאשר את הבק

 .1מעטפת ועמודי בטון לקומת הקרקע והגדלת חדר יציאה לגג קיים לפי תכנית ג
 

 לאשר ההקלות הבאות:
 הרחבת דירה בקומה ג' בלבד ללא הרחבת הדירה בקומת הקרקע .א
 ח המגרש מעל ל % הרחבה מותרים, לצורך שיפור תכנוןיחסי משט 6%תוספת עד  .ב
 מ' 3.80מ' במקום  4.00מקו הרחבה אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .ג

 המותר לצורך שיפור התכנון התאמה לדירת השכן הבנויה באותו הקו
 

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

 היתרתנאים למתן 
 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1  

 (.4402)מוצג  52.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה 2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 )ד( לחוק.145. תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 4
 

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

 
 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 26לבנים יד 

 
 

 488חלקה:    6133 גוש:  22-1118 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 12/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0637-026 תיק בניין:
 מ"ר 2869.09 שטח: 202100172 בקשת מידע:

   24/02/2021 תא' מסירת מידע:

 
 גורביץ רונן שה:מבקש הבק

 5512201, קרית אונו 2283ת.ד. 
 גורביץ ענת 

 5503002, קרית אונו  3אלון יגאל 
 גורביץ רוני 

 5503002, קרית אונו  3אלון יגאל 
 

 אטלסוב אליסה עורך הבקשה:
 66044יפו  -, תל אביב  25הקונגרס 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 מה ג' לפי תכנית הרחבות + תוספת חדר יציאה לגג, אחר: תוספת לדירה בקו
 
 
 
 

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 לא ניתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה, שכן:
לפיו תכסית הבנייה   1בתכנית ג 9.2.2מ"ר כולל שיפור מיגון וזאת בניגוד לסעיף  60-כסית בנייה על הגג מוצע כת .1

 המרבית הכוללת על הגג לא תעלה

 .1לפחות מבעלי הזכויות בבית משותף לבניית חדר יציאה לגג הנדרשת מכח תכנית ג 75%התקבלה הסכמת לא  .2

 דירה, הקטן מבניהם( וחריגה מהוראות סעיף זה מהווה סטייה ניכרת לתכנית.מ"ר ל 40משטחו )או  65%על   .3

כי חורגת מעבר לקונטור ההרחבות הקיימות  2323-ו 2691ההרחבה המבוקשת נוגדת הוראות ותשריט התכניות  .4
 בדירות השכנים המהווה קו הרחבה מקסימלי בצד המזרחי.  

  במקביל בדירות השכנים.  ההרחבה אינה תואמת את ההרחבות המבוקשות .5
 
 

 .הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה
 

 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 סעיפים סך הכל. 4, יהיו 1להיות המשך של סעיף  אמור 3אני רוצה לתקן משהו, סעיף  :חזןן מעי
 לתקן את הסעיפים בהתאמה. חוות דעת.  דורון ספיר:

 
 
 
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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 תן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה, שכן:לא ני
לפיו תכסית הבנייה   1בתכנית ג 9.2.2מ"ר כולל שיפור מיגון וזאת בניגוד לסעיף  60-תכסית בנייה על הגג מוצע כ .1

מ"ר לדירה, הקטן מבניהם( וחריגה מהוראות סעיף זה  40משטחו )או  65%על  המרבית הכוללת על הגג לא תעלה
 כנית.מהווה סטייה ניכרת לת

 .1לפחות מבעלי הזכויות בבית משותף לבניית חדר יציאה לגג הנדרשת מכח תכנית ג 75%לא התקבלה הסכמת  .2

כי חורגת מעבר לקונטור ההרחבות הקיימות  2323-ו 2691ההרחבה המבוקשת נוגדת הוראות ותשריט התכניות  .3
 בדירות השכנים המהווה קו הרחבה מקסימלי בצד המזרחי.  

 חבה אינה תואמת את ההרחבות המבוקשות במקביל בדירות השכנים.  ההר .4
 

 .הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 26עמ'   22-0144  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 34ן משה דיי

 
 

 4חלקה:    7423 גוש:  22-0144 בקשה מספר: 
 כפיר שכונה: 24/01/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0758-032 תיק בניין:
 מ"ר 4131 שטח: 201800585 בקשת מידע:

   21/05/2020 תא' מסירת מידע:

 
 ום את נתן עבודות בניהשל מבקש הבקשה:

 5224707א, רמת גן 2שד בן צבי 
 

 גל אור ז'ראר עורך הבקשה:
 63506יפו  -, תל אביב  36נמל תל אביב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים במרתפים, 1, כמות יח"ד לתוספת: 1כמות קומות לתוספת: 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 
 
 

 מאיר טטרו(הועדה: )ע"י מהנדס חוות דעת 
 

ובמקומו מאושר  21-0513פר בהחלטה ולמחוק מס' היתר לתקן טעות סו 13.04.2022בהמשך להחלטת הוועדה מיום ,
 המקורי של הבניין המרקמי.  19-1141מס' היתר 

 כפוף לכל התנאים של היתר.תיקון תנאי בהיתר: 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 . אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402ך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג . הצגת טופס הצהרת עור2
 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנייה.3
 . תשלום אגרות והיטלים.4
  

 תנאים בהיתר
 .19-0088כפוף לכל התנאים של היתר מספר 

 
 .ולמבקש שהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקהערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 . חוות דעת. מספר ההיתר -תיקון טעות סופר  דורון ספיר:
 
 
 

 10: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה
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ובמקומו מאושר  21-0513לתקן טעות סופר בהחלטה ולמחוק מס' היתר  13.04.2022בהמשך להחלטת הוועדה מיום ,

 המקורי של הבניין המרקמי.  19-1141מס' היתר 
 כפוף לכל התנאים של היתר.תיקון תנאי בהיתר: 

 
 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 
 36הימים  ששת

 
 

 377חלקה:    6146 גוש:  20-1239 בקשה מספר: 
 נוה חן שכונה: 06/09/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 29בניה חדשה/בניין רב קומות )מעל  סיווג: 4146-036 תיק בניין:
 מ"ר 9931 שטח: 201801480 בקשת מידע:

   04/09/2019 תא' מסירת מידע:

 
 אי יזום וביצוע בע"מגב מבקש הבקשה:

 6744316יפו  -, תל אביב  65אלון יגאל 
 

 דאובר עדו עורך הבקשה:
 6816806יפו  -, תל אביב  6שלבים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 6591.7, שטח הריסה )מ"ר(: 37מספר קומות להריסה: 
 

 ם, חדרי אשפה., במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חניון, חדרים טכניים, מחסני
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: חדרי עגלות, 
 

 , 200, כמות יח"ד מבוקשות: 16בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: חדרי יציאה, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

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

 חזן(מעיין חוות דעת מהנדס הועדה לדיון הנוסף: )ע"י 
 

בתנאים  3צת אגף הנכסים  וצוות תכנון מזרח, לאשר תיקון תנאי מס' , המל23.12.2020בהמשך להחלטת הוועדה מיום 
 למתן היתר בנייה, בתנאים נוספים:

 

 תנאי לקבלת היתר הבניה: 
 חתימה על הסכם פיתוח ואחזקה של כלל השטחים הפתוחים מול אגף הכנסות מבנייה. .1

 לקת התכנון באגף תב"ע. חר ומוקבלת אישור אדריכל העי 57הצגת מיקום חלופי לבית הכנסת במגרש  .2
 

 תנאי בהיתר:
פינוי בפועל של השטחים המיועדים לדרכים לרבות רחוב מוצא, שטחי הציבור הפתוחים והאזורים לבנייני ציבור  .1

יפו מצ"ב תשריט הפינויים בהתאם לכתב ההתחייבות -ורישום שטחי הציבור וזיקות הנאה לציבור ע"ש עיריית ת"א
 ם. שנחתם באגף הנכסי

 .57הקמת בית כנסת חלופי במגרש  .2

חתימה על הסכם תחזוקת השטחים בזיקת הנאה והשטחים המשותפים באישור צוות התכנון, אגף הכנסות ומשרד  .3
  אדריכל העיר.

 
 תנאי לתחילת עבודות:

בודה להריסה הצגת דו"ח פינויים מכל אדם וחפץ במקרקעי העירייה והפרויקט לאגף הנכסים כתנאי לקבלת רישיון ע
 חפירה ודיפון, הקמת המרתפים והמגורים. 

 
 תנאי לתעודת גמר:
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אישור מה"ע ואגף נכסי העירייה להשלמת הפינויים בפועל והריסת המבנים בתחום מקרקעי העירייה?  מכל אדם או  .1
שאושרה  (, התאמה מלאה לשלביות1)2646חפץ, בהתאם לשלב א' כפי שנקבע בתכנית העיצוב האדריכלי תא/תעא/

 בידי מה"ע ולהסכמים שנוסחו בין היזם לאגף נכסי העירייה. 
 בפועל. 57.    הקמת מבנה בית הכנסת הזמני במגרש 2
 לא יוצגו היתרי בניה  1,2,3,4.    תחזוקה בפועל של שטחי זיקת ההנאה בשלב א'. במידה ובשלב האכלוס של בניינים 3

 מ"ר שנקבע     10,000( , יידרש פיתוח ותחזוקה של כלל השטח בשטח של 3962/הכלולים בתב"ע החדשה )תא/מק       
 כזיקת הנאה בהתאם לתכנית העיצוב.       

 יפו בהתאם לתב"ע התקפה.-.    רישום כל השטחים הציבוריים וזיקות ההנאה ע"ש עיריית ת"א4
  2646מ"ר ע"פ תב"ע  1500-לא יפחת ממ"ר ובכל מקרה  3,200.    בשלב א' שטח זיקת הנאה שיימסר יעמוד על 5
 
 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 אישור סופי של אגף הנכסים . 1
 י לסלילת דרך חדשה.אישור מחלקת תיאום הנדס . 2
אישור מה"ע ואגף נכסי העירייה להשלמת הפינויים בפועל מכל אדם או חפץ, בהתאם לשלב א' כפי שנקבע בתכנית  . 3

(, התאמה מלאה לשלביות שאושרה בידי מה"ע ולהסכמים שנוסחו בין היזם 1)2646העיצוב האדריכלי תא/תעא/
 לאגף נכסי העירייה )רצ"ב(. 

 טחי זיקות ההנאה והשטחים המשותפים באישור צוות תכנון.הסכם לתחזוקת ש
   

 חתימה על הסכם פיתוח ואחזקה של השטחים הפתוחים מול אגף הכנסות מבנייה. . 4
יש להגיש את אישורו של אגרונום אגף שפ"ע למיפרט ההעתקה והשימור , שייכתב באופן פרטני לכל קבוצת עצים .  . 5

רישוי מקוון מיפרט העתקה ושימור , שייכתב באופן פרטני לכל קבוצת עצים ועליו  לשם כך יש לטעון אל מערכת
 חתימתו של אגרונום אגף שפ"ע .

יש להגיש את אישור מחלקת הפרוייקטים באגף שיפור פני עיר )שפ"ע( לתכנית הפיתוח, בכל הנוגע לשתילת העצים  . 6
כך יש לטעון אל מערכת רישוי מקוון סריקה של  החדשים בתחום הפרויקט ובשטחים העירוניים סביבו. לשם

 תכנית הפיתוח ועליה חתימת מחלקת הפרוייקטים באגף שפ"ע.
 

 תנאים בהיתר
 רישום זיקת הנאה למעבר הדדי לכלי רכב והולכי רגל בין המגרשים.  . 1

 
 

 ים.המגרש 2-התחלה וביצוע עבודות בנייה לפי היתר בנייה בו זמנית ב . 2
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים והנכסים הגובלים. . 3
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 4
 המעליות המותקנות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים. . 5
. ההעתקה תבוצע על ידי  לאחר קבלת היתר הבנייה יש לתאם עם אגף שפ"ע  מיקום ציבורי להעתקת העצים . 6

 המבקש ועל חשבונו ובליווי אגרונום  מטעמו בכל שלבי ההעתקה .
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור  יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות , בהתאם  . 7

 להנחיות האגרונום המטפל המלווה . בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע .
 מת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה על פי דין.ר . 8
 

 להתחלת עבודותתנאים 
בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי כל נזק שייגרם  . 1

 והחזרת המצב לקדמותו.
 .57ת הזמני במגרש אישור אגף תנ"ע והנכסים להקמה בפועל של בית הכנס . 2

  
 

יש להגיש את  תכנית ופרטי השלביות כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת אישור  -במידה ומבוקש ביצוע בשלבים  . 3
 לתחילת עבודות או מייד לאחר מכן.

 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 

 אישור אדריכל העיר ואגף שפ"ע לתכנית הפיתוח לרבות פרטי גמר ונטיעות. . 5
 הריסה ופינוי של כל המבנים בתחום המסומן "פינויים שלב א' "בנספח הפינויים . . 6
ונום מומחה מורשה משרד החקלאות , המלווה את יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי אישור כתב מינוי של אגר . 7

 עבודות ההריסה / דיפון / חפירה / בנייה / פיתוח / גידור, מטעמו של המבקש ועל חשבונו .
 

 תנאים לאיכלוס
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ביצוע בפועל של השטחים הפתוחים בתחום המגרש ובתחום השצ"פ ובהתאם להסכמים הרלוונטיים שיחתמו  . 1
 אחזקה והנחיות אדריכל העיר ואגף שפ"ע.לפיתוח ו

יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי אישור רכז עצים באגף שפ"ע כי כפיצוי נופי תמורת העצים המיועדים לכריתה  . 2
 במגרשים 

 
אגרונום מורשה על ידי משרד החקלאות ילווה את פעולות ההכנה לעצים/דיפון/חפירה/קידוח/בניה /פיתוח  . 3

באזור העצים לשימור , על פי מיפרט האגרונום , להבטחת יציבותם ותקינותם . במקרים של חשש  שיבוצעו
ליציבות עצים , באחריות האגרונום להפעיל קונסטרוקטור כדי לייצבם .  יש להגיש את אישורו של האגרונום 

/ אישור איכלוס / תעודת  4המלווה לכך שהעצים לא נפגעו בעקבות העבודות. אישור זה הינו תנאי לקבלת  טופס 
 גמר .

 
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 רישום זיקת הנאה למעבר הדדי לכלי רכב והולכי רגל בין המגרשים.  . 1

 
 תפעול ותחזוקה שוטפת של מתקניה החניה ומעלית רכב. . 2
טחים מוצמדים לדירות וחניה פרטית, רישום השטחים המשותפים בבניין ובמגרש, שתי קומות מרתף לא כולל ש . 3

חצר פנימית, מקלטים, מבואות, חדרי המדרגות וחדרים טכניים, הגג העליון, מעברים משותפים כשימוש משותף 
 לכל דיירי הבניין וירשם כרכוש משותף בעת רישום בית משותף

 המגרשים. 2-התחלה וביצוע עבודות בנייה בו זמנית ב . 4
 

דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשהטיוטת חוות הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 דיון נוסף, מבקש להסביר. דורון ספיר:
יש שתי בקשות שאושרו כבר בוועדה לפי תב"ע קיימת מקודמת וגם תב"ע חדשה. רוחב הדרך לפי תשריט  :חזןן מעי

 מ'. 16הוא  2646התוכנית 
מדובר פה בהמלצה של אגף הנכסים וגם צוות התכנון לדחות תנאי לפני הוצאת ההיתר. המטרה הייתה  מאיר טטרו:

לא דנו עדיין.  -י להתחלת הבנייה מכל מיני סיבות. לגבי הפינויים לדחות תנאי הריסה, לא כתנאי להיתר אלא כתנא
 מ'. 15-ל 16-החזרנו את הבקשה על מנת לבדוק את רוחב הדרך, כי הוא תוקן מ

 אחרי שאני רואה דיון נוסף, אני מאשר. דורון ספיר:
 הדרך ולהחזיר לדיון נוסף.  לפני הדיון בבקשה, הסתבר שיש בעיה ברוחב הדרך. ביקשתי לדעת את רוחב מאיר אלואיל:

 , לשוב ולדון. 112בעמוד  מאיר טטרו:
 זה דיון נוסף שלישי. שרון אלזסר:
 צריך להגדיר איזו בקשה אושרה ואיזו לא אושרה. דורון ספיר:

 .107בדיון הראשון היא אושרה. מופיע בעמוד  מאיר אלואיל:
 ?ולשינוי השלביות 16-הדיון הוא רק לשינוי הדורון ספיר: 
שקובעת שלביות להריסות. הבקשה  2646הפינוי עדיין לא אושר, החזרנו ולא דנו בנושא. מדובר בתוכנית מאיר טטרו: 
יחידות דיור נמצאת בהכנה של תב"ע, יחד עם הדרישות החשובות של התוכנית להריסת המבנים,  200שהוגשה לגבי 

מרינה מור תוכל להסביר את ההמלצה לגבי דחיית שנמצאים בתחום הדרכים, בשטחים ציבוריים בשטחים סחירים. 
 ההריסות. הבקשה אושרה, הנושא לדיון הוא האם לדחות את ההריסות או לא לדחות. 

חברת גבאי היו אצלנו וחתמו על כתב התחייבות לפינויים שבו התחייבו להרוס את הכל כתנאי לקבלת  נציגי: מור מרינה
ק לקבל ליווי בנקאי, הבנק לא רצה לתת שום דבר עד שלא רואים את ההיתר. היתר, כמו שהתב"ע קבעה. כשהם באו לבנ

הם ביקשו להעביר את הפינויים כתנאי להתחלת עבודות על מנת שיוכלו לקבל את ההיתר ביד כדי שהבנק יתן ליווי 
יהיה הריסות  בנקאי. לאחר דיונים רבים באגף ויחד עם התכנון, אמרנו שאנחנו מוכנים שתנאי לקבלת רישיון עבודה

 ופינויים. מעבר לכך יש להם גם לבנות בית כנסת זמני במגרש שלהם עד שיבנו בית כנסת קבוע. 
 כמה זמן לוקח כדי להשיג ליווי בנקאי לדעתכם? דורון ספיר:

 לא יודעת, אין לי מושג. היזם צריך לבוא ולהגיד את משך הזמן. ממה שהבנו הבנק לא מוכן לתת ליזם את :מור מרינה
 הליווי הבנקאי.

 -יום מקבלת ההיתר או תחילת העבודות  60אני מבקש שייכתב שהיזם יצטרך לבצע את ההריסות תוך  דורון ספיר:
 המוקדם מבניהם. אני לא רוצה שייווצר מצב שהם יקבלו את ההיתר ולא יתחילו את עבודות הפינוי. 
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שאחד התנאים לקבלת היתר בנייה זה חתימה  -ביקש  יש עוד סעיף אחד שהאגף להכנסות מבנייה ופיתוח: מור מרינה
על הסכם פיתוח, אני לא יודעת אם הם עשו את זה, ניתן לבדוק, זה היה אחד התנאים לקבלת היתר בנייה. בתנאי 

 להתחלת עבודות ביקשנו הצגת דו"ח פינויים ברגע שהם מקבלים את היתר בנייה.
בת היעילות כי מדובר בתוכנית חשובה ובפינויים חשובים, אם תוכלי בהתאם למה שדורון מבקש ולטויואב זילברדיק: 

 ליצור קשר עם היזמים עד לסוף הישיבה. 
אני מעדכנת נתונים לגבי הבקשה של גבאי בששת הימים. קיבלתי תשובות. היזם רשם לי שברגע שיש היתר  מרינה מור:

מרגע שיש להם ליווי, המפונים אמורים להתפנות תוך  יום ובחוזה של המפונים 120הבנק ייתן את הליווי הבנקאי תוך 
  , הם גם מבקשים גמישות אם אפשר.חצי שנה בערך ,יום 210זה אומר שיש להם בערך  .יום 90

 הם היו אמורים לפנות הכל לפני הוצאת ההיתר? דורון ספיר:
 לפי התב"ע, כן.  מאיר אלואיל:

 ים הזה?אם הוא לא מסוגל לעמוד בלוח הזמנ דורון ספיר:
חודשים. רק בוודאות שיש  3יום זה לא ריאלי לכלום כי צריך לתת הודעות לאנשים לפחות  60בכל מקרה מאיר אלואיל: 

 לו היתר ביד, הוא יוכל להודיע להם.
 נוציא את זה מסדר היום, כדי לקיים ישיבה אצלי ואז נחליט לנושא ההריסות. לשוב ולדון. דורון ספיר:

 
 
 
 

 11: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לאחר קיום פגישה אצל יו"ר ועדת המשנה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 34הימים  ששת

 
 

 377חלקה:    6146 גוש:  20-1240 בקשה מספר: 
 נוה חן שכונה: 06/09/2020 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/מרתפים סיווג: 4102-041 תיק בניין:
 מ"ר 2769 שטח: 201801385 בקשת מידע:

   08/08/2018 תא' מסירת מידע:

 
 גבאי יזום וביצוע בע"מ מבקש הבקשה:

 6744316יפו  -, תל אביב  65אלון יגאל 
 

 דאובר עדו עורך הבקשה:
 6816806יפו  -, תל אביב  6שלבים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 355.82, שטח הריסה )מ"ר(: 9מספר קומות להריסה: 
 

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, חדרי עזר, 
 
 
 
 

 ן חזן(י)ע"י מעיחוות דעת מהנדס הועדה לדיון הנוסף: 
 

בתנאים  3מלצת אגף הנכסים  וצוות תכנון מזרח לאשר תיקון תנאי מס' וה 23.12.2020בהמשך להחלטת הועדה מיום 
 למתן היתר בנייה, בתנאים נוספים:

 
 תנאי לקבלת היתר הבניה:

 חתימה על הסכם פיתוח ואחזקה של כלל השטחים הפתוחים מול אגף הכנסות מבנייה. .1
 ר ומלקת התכנון באגף תב"ע. וקבלת אישור אדריכל העי 57הצגת מיקום חלופי לבית הכנסת במגרש  .2
 

 תנאי בהיתר:
פינוי בפועל של השטחים המיועדים לדרכים לרבות רחוב מוצא, שטחי הציבור הפתוחים והאזורים לבנייני ציבור  .1

יפו מצ"ב תשריט הפינויים בהתאם לכתב ההתחייבות -ורישום שטחי הציבור וזיקות הנאה לציבור ע"ש עיריית ת"א
 . שנחתם באגף הנכסים

 .57הקמת בית כנסת חלופי במגרש  .2
חתימה על הסכם תחזוקת השטחים בזיקת הנאה והשטחים המשותפים באישור צוות התכנון, אגף הכנסות ומשרד  .3

  אדריכל העיר.

 
 תנאי לתחילת עבודות:

ודה להריסה הצגת דו"ח פינויים מכל אדם וחפץ במקרקעי העירייה והפרויקט לאגף הנכסים כתנאי לקבלת רישיון עב
 חפירה ודיפון, הקמת המרתפים והמגורים. 

 
 תנאי לתעודת גמר:

 אישור מה"ע ואגף נכסי העירייה להשלמת הפינויים בפועל והריסת המבנים בתחום מקרקעי העירייה?  מכל אדם  .1
 ת (, התאמה מלאה לשלביו1)2646או חפץ, בהתאם לשלב א' כפי שנקבע בתכנית העיצוב האדריכלי תא/תעא/ 
 שאושרה בידי מה"ע ולהסכמים שנוסחו בין היזם לאגף נכסי העירייה.  

 בפועל. 57הקמת מבנה בית הכנסת הזמני במגרש  .1
לא יוצגו היתרי בניה  1,2,3,4תחזוקה בפועל של שטחי זיקת ההנאה בשלב א'. במידה ובשלב האכלוס של בניינים  .2

מ"ר שנקבע  10,000תוח ותחזוקה של כלל השטח בשטח של ( , יידרש פי3962הכלולים בתב"ע החדשה )תא/מק/
 כזיקת הנאה בהתאם לתכנית העיצוב.

 יפו בהתאם לתב"ע התקפה.-רישום כל השטחים הציבוריים וזיקות ההנאה ע"ש עיריית ת"א .3
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  2646מ"ר ע"פ תב"ע  1500-מ"ר ובכל מקרה לא יפחת מ 3,200בשלב א' שטח זיקת הנאה שיימסר יעמוד על  .4

 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 .2664התכנית אישור אגף הנכסים על סקר ביצוע פינויים בשלבים לפי הוראות  . 1
פינוי והריסת כל המבנים המצויים בכל השטחים המיועדים לדרכים, לשטח ציבורי פתוח ואזורים לבנייני ציבור  . 2

 בהתאם לכתב התחייבות לפני הוצאת ההיתר.
 מילוי כל הנחיות מכון רישוי ואישורו הסופי לפני הוצאת ההיתר. . 3
 ך חדשה.אישור מחלקת תיאום הנדסי לסלילת דר . 4
 אישור אדריכל העיר וצוות תכנון מזרח  לפיתוח ודפנות המגרש עם המרחב הציבורי. . 5
 חתימה על הסכם פיתוח ואחזקה של השטחים הפתוחים מול אגף הכנסות מבנייה. . 6
 

 תנאים בהיתר
 רישום זיקת הנאה למעבר הדדי לכלי רכב והולכי רגל בין המגרשים. . 1
 המגרשים. 2-התחלה וביצוע עבודות בנייה לפי היתר בנייה בו זמנית ב . 2
 נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים והנכסים הגובלים. . 3
בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי כל נזק שייגרם  . 4

 צב לקדמותו.והחזרת המ
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 5
 המעליות המותקנות יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים. . 6
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה על פי דין. . 7
, בהתאם  דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור  יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות . 8

 להנחיות האגרונום המטפל המלווה . בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע .
לאחר קבלת היתר הבנייה יש לתאם עם אגף שפ"ע  מיקום ציבורי להעתקת העצים . ההעתקה תבוצע על ידי  . 9

 המבקש ועל חשבונו ובליווי אגרונום  מטעמו בכל שלבי ההעתקה .
 
 

 להתחלת עבודותתנאים 
 הריסה ופינוי של כל המבנים בתחום המסומן "פינויים שלב א'" בנספח הפינויים. . 1
 

 תנאים לאיכלוס/תעודת גמר
ביצוע בפועל של השטחים הפתוחים בתחום המגרש ובתחום השצ"פ ובהתאם להסכמים הרלוונטיים שיחתמו  . 1

 יר ואגף שפ"ע.לפיתוח ואחזקה והנחיות אדריכל הע
אגרונום מורשה על ידי משרד החקלאות ילווה את פעולות ההכנה לעצים/דיפון/חפירה/קידוח/בניה /פיתוח  . 2

שיבוצעו באזור העצים לשימור , על פי מיפרט האגרונום , להבטחת יציבותם ותקינותם . במקרים של חשש 
י לייצבם .  יש להגיש את אישורו של האגרונום ליציבות עצים , באחריות האגרונום להפעיל קונסטרוקטור כד

/ אישור איכלוס / תעודת  4המלווה לכך שהעצים לא נפגעו בעקבות העבודות. אישור זה הינו תנאי לקבלת  טופס 
 גמר .

יוגש לאיכות הבנייה במכון הרישוי אישור רכז עצים באגף שפ"ע כי כפיצוי נופי תמורת העצים המיועדים לכריתה  . 3
יח'   187ש"ח , מתוכם לפחות    467,461( , בערך של   4לפחות ) "  10עצים מאוקלמים בגודל   668רשים נשתלו  במג

 במגרשים . עצים שלא ניתן לשתול במגרשים ישתלו בשטח ציבורי בתיאום עם אגף שפ"ע .
 

 התחייבויות להוצאת היתר
 כב והולכי רגל בין המגרשים.רישום זיקת הנאה למעבר הדדי לכלי ר . 1
רישום השטחים המשותפים בבניין ובמגרש, שתי קומות מרתף לא כולל שטחים מוצמדים לדירות וחניה פרטית, חצר  . 2

פנימית, מקלטים, מבואות, חדרי המדרגות וחדרים טכניים, הגג העליון, מעברים משותפים כשימוש משותף לכל דיירי 
 בעת רישום בית משותף הבניין וירשם כרכוש משותף

 המגרשים. 2-התחלה וביצוע עבודות בנייה בו זמנית ב . 3
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 : תיאור הדיון
 

 דיון נוסף, מבקש להסביר. דורון ספיר:
יש שתי בקשות שאושרו כבר בוועדה לפי תב"ע קיימת מקודמת וגם תב"ע חדשה. רוחב הדרך לפי תשריט  חזן:מעין 

 מ'. 16הוא  2646התוכנית 
מדובר פה בהמלצה של אגף הנכסים וגם צוות התכנון לדחות תנאי לפני הוצאת ההיתר. המטרה הייתה  מאיר טטרו:

לא דנו עדיין.  -י להתחלת הבנייה מכל מיני סיבות. לגבי הפינויים לדחות תנאי הריסה, לא כתנאי להיתר אלא כתנא
 מ'. 15-ל 16-החזרנו את הבקשה על מנת לבדוק את רוחב הדרך, כי הוא תוקן מ

 אחרי שאני רואה דיון נוסף, אני מאשר. דורון ספיר:



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

 37עמ'   20-1240  

 

 הדרך ולהחזיר לדיון נוסף.  לפני הדיון בבקשה, הסתבר שיש בעיה ברוחב הדרך. ביקשתי לדעת את רוחב מאיר אלואיל:
 , לשוב ולדון. 112בעמוד  מאיר טטרו:
 זה דיון נוסף שלישי. שרון אלזסר:
 צריך להגדיר איזו בקשה אושרה ואיזו לא אושרה. דורון ספיר:

 .107בדיון הראשון היא אושרה. מופיע בעמוד  מאיר אלואיל:
 ?ולשינוי השלביות 16-הדיון הוא רק לשינוי הדורון ספיר: 
שקובעת שלביות להריסות. הבקשה  2646הפינוי עדיין לא אושר, החזרנו ולא דנו בנושא. מדובר בתוכנית מאיר טטרו: 
יחידות דיור נמצאת בהכנה של תב"ע, יחד עם הדרישות החשובות של התוכנית להריסת המבנים,  200שהוגשה לגבי 

מרינה מור תוכל להסביר את ההמלצה לגבי דחיית שנמצאים בתחום הדרכים, בשטחים ציבוריים בשטחים סחירים. 
 ההריסות. הבקשה אושרה, הנושא לדיון הוא האם לדחות את ההריסות או לא לדחות. 

חברת גבאי היו אצלנו וחתמו על כתב התחייבות לפינויים שבו התחייבו להרוס את הכל כתנאי לקבלת  נציגימרינה מור: 
ק לקבל ליווי בנקאי, הבנק לא רצה לתת שום דבר עד שלא רואים את ההיתר. היתר, כמו שהתב"ע קבעה. כשהם באו לבנ

הם ביקשו להעביר את הפינויים כתנאי להתחלת עבודות על מנת שיוכלו לקבל את ההיתר ביד כדי שהבנק יתן ליווי 
יהיה הריסות  בנקאי. לאחר דיונים רבים באגף ויחד עם התכנון, אמרנו שאנחנו מוכנים שתנאי לקבלת רישיון עבודה

 ופינויים. מעבר לכך יש להם גם לבנות בית כנסת זמני במגרש שלהם עד שיבנו בית כנסת קבוע. 
 כמה זמן לוקח כדי להשיג ליווי בנקאי לדעתכם? דורון ספיר:
 לא יודעת, אין לי מושג. היזם צריך לבוא ולהגיד את משך הזמן. ממה שהבנו הבנק לא מוכן לתת ליזם את מרינה מור:

 הליווי הבנקאי.
 -יום מקבלת ההיתר או תחילת העבודות  60אני מבקש שייכתב שהיזם יצטרך לבצע את ההריסות תוך  דורון ספיר:

 המוקדם מבניהם. אני לא רוצה שייווצר מצב שהם יקבלו את ההיתר ולא יתחילו את עבודות הפינוי. 
שאחד התנאים לקבלת היתר בנייה זה חתימה  -ביקש  יש עוד סעיף אחד שהאגף להכנסות מבנייה ופיתוחמרינה מור: 

על הסכם פיתוח, אני לא יודעת אם הם עשו את זה, ניתן לבדוק, זה היה אחד התנאים לקבלת היתר בנייה. בתנאי 
 להתחלת עבודות ביקשנו הצגת דו"ח פינויים ברגע שהם מקבלים את היתר בנייה.

בת היעילות כי מדובר בתוכנית חשובה ובפינויים חשובים, אם תוכלי בהתאם למה שדורון מבקש ולטויואב זילברדיק: 
 ליצור קשר עם היזמים עד לסוף הישיבה. 

אני מעדכנת נתונים לגבי הבקשה של גבאי בששת הימים. קיבלתי תשובות. היזם רשם לי שברגע שיש היתר  מרינה מור:
מרגע שיש להם ליווי, המפונים אמורים להתפנות תוך  יום ובחוזה של המפונים 120הבנק ייתן את הליווי הבנקאי תוך 

 הם גם מבקשים גמישות אם אפשר.  חצי שנה בערך, , יום 210זה אומר שיש להם בערך יום.  90
 הם היו אמורים לפנות הכל לפני הוצאת ההיתר? דורון ספיר:

 לפי התב"ע, כן.  מאיר אלואיל:
 נים הזה?אם הוא לא מסוגל לעמוד בלוח הזמ דורון ספיר:

חודשים. רק בוודאות שיש  3יום זה לא ריאלי לכלום כי צריך לתת הודעות לאנשים לפחות  60בכל מקרה מאיר אלואיל: 
 לו היתר ביד, הוא יוכל להודיע להם.

 נוציא את זה מסדר היום, כדי לקיים ישיבה אצלי ואז נחליט לנושא ההריסות. לשוב ולדון. דורון ספיר:
 
 
 
 

 12: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לשוב ולדון לאחר קיום ישיבה אצל יו"ר ועדת המשנה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 11בש המכ

 
 

 69חלקה:    6135 גוש:  22-1579 בקשה מספר: 
 התקוה שכונה: 20/09/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 120 שטח: 202101201 בקשת מידע:
   26/07/2021 תא' מסירת מידע:

 
 חנאסב יוחאי מבקש הבקשה:

 5691000, בני ברק  23גבורי ישראל 
 

 פדרמן אליה עורך הבקשה:
 40800, אלעד  30רבנו ניסים גאון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 : חלל משחקים, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, אחר
 

 בקומת הקרקע: אחר: ביתן אשפה. בלוני גז שעוני מים ופילר חשמל, 
 

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 

 (מעיין חזןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

יח"ד, עם חדר  2קומות עבור  3ין מגורים חדש, בן לאשר את הבקשה להריסת הבניה הקיימת במגרש והקמת בני .1
 יציאה לגג מהדירה העליונה, מעל קומת מרתף משותף בתכסית הבניין. 

 : 1א2215-ו 2215לאשר לפי הוראות התכניות  .2

 משטח המגרש המאושר, שכן המגרש נמצא באזור מגורים ב'  140%חישוב אחוזי הבנייה המותרים לפי  -
 .25%הראשונים המהווה המגרשים  10מועדף במסגרת 

 משטח המגרש תמורת הריסת הבניין הקיים. 7.5%תוספת שטח של  -

מ'( לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ועקב גודל  5)במקום  מ' 3של מ' והאחורי  0קווי הבניין הצדיים של  -
 וצורתו של המגרש.

 יה ושיפור תכנון:לאשר את ההקלות הבאות לניצול מקסימלי של זכויות הבני .3

 משטח המגרש נטו. 6%תוספת שטח של   -

 .2215מ' המותר לפי תכנית  9.0מ' מעל  0.50-הגבהת המבנה ב -

 מ' המותרים. 3.0מ' במקום  2.0קו בניין צדדי  -

השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 2.33לאשר פתרון חלופי להסדר  .4
 ח'.

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר



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

 39עמ'   22-1579  

 

 כן.אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת הת . 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
 שמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כליש לציין כי המרפסות החורגות לא תר . 1

 שהיא במקרקעי העירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פי   
 כל דין.   

 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2
 ציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.בשטח ה

 
 תנאים להתחלת עבודות

 תשלום דמי שימוש בגין המרפסות החורגות. . 1
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 2

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

 
 תנאים לאיכלוס

 יש לקבל את הסכמת אגף הנכסים. . 1
 
 

 
 תנאים לתעודת גמר

 ( במגרש.4לפחות )" 10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ אחד בגודל  . 1
 

 הבקשהולמבקש שלחה לעורך טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נהערה: 
 
 
 
 
 
 

 13ההחלטה : החלטה מספר 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד, עם חדר  2קומות עבור  3אשר את הבקשה להריסת הבניה הקיימת במגרש והקמת בניין מגורים חדש, בן ל .1

 יציאה לגג מהדירה העליונה, מעל קומת מרתף משותף בתכסית הבניין. 
 : 1א2215-ו 2215לאשר לפי הוראות התכניות .    2

 ר, שכן המגרש נמצא באזור מגורים ב' משטח המגרש המאוש 140%חישוב אחוזי הבנייה המותרים לפי  -
 .25%הראשונים המהווה המגרשים  10מועדף במסגרת 

 משטח המגרש תמורת הריסת הבניין הקיים. 7.5%תוספת שטח של  -

מ'( לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ועקב גודל  5)במקום  מ' 3של מ' והאחורי  0קווי הבניין הצדיים של  -
 וצורתו של המגרש.

 לאשר את ההקלות הבאות לניצול מקסימלי של זכויות הבנייה ושיפור תכנון:.   3

 משטח המגרש נטו. 6%תוספת שטח של   -

 .2215מ' המותר לפי תכנית  9.0מ' מעל  0.50-הגבהת המבנה ב -

 מ' המותרים. 3.0מ' במקום  2.0קו בניין צדדי  -

-  
 השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית -ה החסרים למילוי דרישת התקןמקומות חני 2.33לאשר פתרון חלופי להסדר .    4

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

 
 

 תנאים בהיתר
 יש לציין כי המרפסות החורגות לא תרשמנה כחלק מהבית המשותף, אין בהסכמתנו כדי להעניק זכות כל . 1

 ירייה למבקש, אין במתן הסכמתנו כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לעיריית ת"א, על פישהיא במקרקעי הע
 כל דין.

 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2
 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 
 תנאים להתחלת עבודות

 לום דמי שימוש בגין המרפסות החורגות.תש . 1
 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.

 
 תנאים לאיכלוס

 יש לקבל את הסכמת אגף הנכסים. . 1
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת עץ אחד בגודל  . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 5אהלי יעקב  38סמן מאיר גרו

 
 

 36חלקה:    6992 גוש:  22-0891 בקשה מספר: 
 נוה עופר שכונה: 06/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3709-038 תיק בניין:
 מ"ר 1275 שטח: 202101050 בקשת מידע:

   08/07/2021 תא' מסירת מידע:

 
 לוינגר אופיר מבקש הבקשה:

 6334412יפו  -, תל אביב  39שלום עליכם 
 

 ביטון מור עורך הבקשה:
 7577012, ראשון לציון  12אלחריזי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, 27)מ"ר(:  , שטח התוספת2, קומה בה מתבצעת התוספת: 2603, 2603, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 
 , כיוון התוספת: לאחור, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 94.55שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י חיים כהן(
 

לכיוון חזית רחוב  מאיר גרוסמן  )ללא הרחבת  בקומה השנייה מעל קומת העמודים לאשר את הבקשה להרחבת הדירה
 קומות מעל קומת עמודים ומרתף . 4הדירה מתחתיה בקומה הראשונה( בבניין קיים למגורים,  בן 

 
 כהקלה: 

השנייה לא באופן רציף עם הדירה מתחתיה אלא מעל מעטפת עבור דירת השכן לכיוון חזית בקומה אחת  רחבת דירהל
 בלבד ולא לצדיה,  

 
 :כפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםב
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הועדה(. . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
מגרש כנדרש בהנחיות הצגת תכנית עתידית של פיתוח שטח לרבות סימון רצועות גינון במרווחים הקדמיים של ה . 5

 מטר בהתאם לתקנות. 1.1המרחביות וכן סידור שבילי גישה משותפים ברוחב של 
 .2603הצגת ההרחבות העתידיות כולל מיקום ממ''דים בשאר החזיתות כנדרש בתב''ע  . 6
 הצגת פתרון אוורור ניאות עבור החדרים הקיימים. . 7
 

 תנאים בהיתר
 שימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "ר . 1
 ההיתר אינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש או הבניין ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. . 2
 ו שייך אליו.ההיתר ניתן בכפוף לתצהיר עורך הבקשה כי המחסן הנמצא בתחום המגרש אינ . 3
ההיתר ניתן בכפוף לתצהיר מהנדס השלד והחישובים הנלווים אליו המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר כי תוספת  . 4

 הבנייה והשינויים בו יעמוד בפני רעידות אדמה לפי התקן הישראלי המתאים.
 הרחבת האגף כולו. ההיתר ניתן בכפוף להתחייבות המבקש להשתתפות בביצוע שיפוץ המבנה עם השלמת . 5
 פטור מבניית ממ"ד עבור תוספת בניה כמבוקש הותנה בתקינות המקלט הקיים בבניין כמפורט באישור הג"א. . 6
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 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
ות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבא . 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
 דס הועדה(.עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנ . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ר בלבד.ההיתר אינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש או הבניין ומתייחס למפורט בתוכן ההית . 2
 ההיתר ניתן בכפוף לתצהיר עורך הבקשה כי המחסן הנמצא בתחום המגרש אינו שייך אליו. . 3
ההיתר ניתן בכפוף לתצהיר מהנדס השלד והחישובים הנלווים אליו המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר כי תוספת  . 4

 ים.הבנייה והשינויים בו יעמוד בפני רעידות אדמה לפי התקן הישראלי המתא
 ההיתר ניתן בכפוף להתחייבות המבקש להשתתפות בביצוע שיפוץ המבנה עם השלמת הרחבת האגף כולו. . 5
 פטור מבניית ממ"ד עבור תוספת בניה כמבוקש הותנה בתקינות המקלט הקיים בבניין כמפורט באישור הג"א. . 6
 
 
 
 
 
 

 שההבקולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 דבר כזה בעבר? קומות. האם אישרנו 4לבניין יש  דורון ספיר:
 קומת הקרקע זה קומת עמודים. הוא עושה מעטפת לכיוון חזית דירת השכן בקומה הראשונה. יבגניה פלוטקין:

 זה לפי תוכנית ההרחבות?דורון ספיר: 
 כן.יבגניה פלוטקין: 

 ראשונה מעטפת ובשנייה בנייה? דורון ספיר:
 כן. יבגניה פלוטקין:

 ת?ולא התקבלו התנגדויו דורון ספיר:
 לא. יבגניה פלוטקין:

 
 
 
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בקומה השנייה מעל קומת העמודים לכיוון חזית רחוב  מאיר גרוסמן  )ללא הרחבת  את הבקשה להרחבת הדירה לאשר

 קומות מעל קומת עמודים ומרתף . 4הדירה מתחתיה בקומה הראשונה( בבניין קיים למגורים,  בן 
 

 כהקלה: 
עטפת עבור דירת השכן לכיוון חזית לרחבת דירה אחת בקומה השנייה לא באופן רציף עם הדירה מתחתיה אלא מעל מ

 בלבד ולא לצדיה,  
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
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 תנאים למתן היתר
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 1

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הועדה(. . 3
 תשלום אגרות והיטלים . 4
תוח שטח לרבות סימון רצועות גינון במרווחים הקדמיים של המגרש כנדרש בהנחיות הצגת תכנית עתידית של פי . 5

 מטר בהתאם לתקנות. 1.1המרחביות וכן סידור שבילי גישה משותפים ברוחב של 
 .2603הצגת ההרחבות העתידיות כולל מיקום ממ''דים בשאר החזיתות כנדרש בתב''ע  . 6
 דרים הקיימים.הצגת פתרון אוורור ניאות עבור הח . 7
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ההיתר אינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש או הבניין ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. . 2
 ן בכפוף לתצהיר עורך הבקשה כי המחסן הנמצא בתחום המגרש אינו שייך אליו.ההיתר נית . 3
ההיתר ניתן בכפוף לתצהיר מהנדס השלד והחישובים הנלווים אליו המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר כי תוספת  . 4

 הבנייה והשינויים בו יעמוד בפני רעידות אדמה לפי התקן הישראלי המתאים.
 פוף להתחייבות המבקש להשתתפות בביצוע שיפוץ המבנה עם השלמת הרחבת האגף כולו.ההיתר ניתן בכ . 5
 פטור מבניית ממ"ד עבור תוספת בניה כמבוקש הותנה בתקינות המקלט הקיים בבניין כמפורט באישור הג"א. . 6
 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 17השוק  31ון מטל

 
 

 38חלקה:    8986 גוש:  22-1210 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 25/07/2022 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0034-031 תיק בניין:
 מ"ר 169 שטח: 202000459 בקשת מידע:

   20/04/2020 תא' מסירת מידע:

 
 סיריס אברהם הבקשה: מבקש

 6912004יפו  -, תל אביב  4חכים אליהו 
 קיירה סלמו 

 6912404יפו  -, תל אביב  4וייס יעקב 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: ללא מרתף, 
 

 , 2, כמות חדרי שירותים: 2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: מסחר, כמות חנויות: 
 

 , 12, כמות יח"ד מבוקשות: 6בקומות: קומה מסחרית עבור: שתי חנויות, כמות קומות מגורים: 
 

 , על הגג: קולטי שמש
 

פירוט נוסף: **********ללא חצר, עקב קוי בניין יחודיים במגרש, גודל המגרש ומעטפת הבניין לשימור ובהתאם ביקשנו 
בתיק המידע בניה בתכסית מלאה ע ובקשת פטור משטח לחלחול מי נגר בנוסף, קיבלנו חוות דעת מקצועית מיועצי 

יש בחצר + האם מסעדה, העבודות המבוקשות בהיתר אינן  הידרולוגיה שתומכת בבקשה *** לנסח סופי + פירוט מה
 כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 
 

 (ארגש נריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות, והקמת בניין חדש מכוח  3מסחר בקומת הקרקע,  בן  הריסת בניין קיים למגורים עםאשר את הבקשה לא לל

 שכן: יחידות דיור, 12קומות ובנייה על הגג, סה"כ  6למגורים, עם מסחר בקומת הקרקע, בן  38תמ"א 
הבניין ע"י סידור קומת קרקע בגובה כפול עם תקרת ביניים וריבוי חללים  ן אינו מיטבי ומהווה  הגדלת נפח התכנו -

ם שונים, ללא הצדקה תכנונית לכך ומייצר קומה נוספת ) שביעית( בניגוד למדיניות הועדה לעניין מעל שטחי
  ;מספר קומות, הגובה המותר למסחר ולמגורים .תיקון המפרט מהווה שינוי מהותי בתכנון

 ;נוגדת הוראות התכנית לעניין בניה בקיר משותף חופף עם הבניינים במגרשים הסמוכים  -
 הגג ובגדר סטייה ניכרת; בקומתלעניין התכסית המותרת  1וראות תכנית ג/נוגדת ה -
 ;1כוללת בנייה בקומת הגג ללא הנסיגות הנדרשות ובניגוד להוראות תכנית ג/ -

 ;זורשנעשה בא 77-78נה בניגוד לפרסום הצפיפות המוצעת הי -

 שנעשה לאזור; 77-78בניגוד לפרסום  85%במקום  100%כוללת תכסית של  -

 ;זורשנעשה לא 77-78ם לא הוצג "גג ירוק" )מגונן( או  "גג כחול" )משהה נגר( בניגוד לפרסו -

 
הודעה על טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה והמבקש.
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 15ההחלטה : החלטה מספר 
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קומות, והקמת בניין חדש מכוח  3הריסת בניין קיים למגורים עם מסחר בקומת הקרקע,  בן אשר את הבקשה ללא ל

 שכן: יחידות דיור, 12קומות ובנייה על הגג, סה"כ  6למגורים, עם מסחר בקומת הקרקע, בן  38תמ"א 
פול עם תקרת ביניים וריבוי חללים  התכנון אינו מיטבי ומהווה  הגדלת נפח הבניין ע"י סידור קומת קרקע בגובה כ -

מעל שטחים שונים, ללא הצדקה תכנונית לכך ומייצר קומה נוספת ) שביעית( בניגוד למדיניות הועדה לעניין 
 מספר קומות, הגובה המותר למסחר ולמגורים .תיקון המפרט מהווה שינוי מהותי בתכנון; 

 ף עם הבניינים במגרשים הסמוכים ;נוגדת הוראות התכנית לעניין בניה בקיר משותף חופ -
 לעניין התכסית המותרת בקומת הגג ובגדר סטייה ניכרת; 1נוגדת הוראות תכנית ג/ -
 ;1כוללת בנייה בקומת הגג ללא הנסיגות הנדרשות ובניגוד להוראות תכנית ג/ -

 ;שנעשה באזור 77-78הצפיפות המוצעת הינה בניגוד לפרסום  -

 שנעשה לאזור; 77-78בניגוד לפרסום  85%מקום ב 100%כוללת תכסית של  -

 שנעשה לאזור; 77-78לא הוצג "גג ירוק" )מגונן( או  "גג כחול" )משהה נגר( בניגוד לפרסום  -

 
הודעה על טיוטת חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה והמבקש.

 
בלה פה אחד.ההחלטה התק
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 3ש יונתן רטו

 
 

 8חלקה:    7015 גוש:  19-0932 בקשה מספר: 
 צפון יפו שכונה: 23/07/2019 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 3290-003 תיק בניין:
 מ"ר 803 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:

 
 ו בע"מהשעון סי וי מבקש הבקשה:

 6801410יפו  -, תל אביב  4ברגנר אליזבת 
 

 פידל איתי עורך הבקשה:
 5246212, רמת גן  8יעקב רוזן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: גג+אגף חדש, מבוקשים שינויים 12, כמות יח"ד לתוספת: 1כמות קומות לתוספת: 
אגף חדש+הוספת שיפורי מיגון+שינויים פנימיים במחיצות פנים+שיפוץ חדר  פנימיים הכוללים: הוספת

קומות+גג חלקי  4מדרגות+תוספת מעלית+שיפוץ חזיתות+תוספת מרפסות, תוספת אחרת: תוספת אגף חדש בן 
 וחיבירו לבניין קיים, 

 בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, 
 וללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לאהעבודות המבוקשות בהיתר כ

 
 
 

 (אברמוביץערן עדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 

מאחר ובתיק הבניין לא נמצא כל היתר המוכיח כי  38י תמ"א לא לאשר את הבקשה לפטור מהשבחה מכוח תמריצ
 המבנה במצבו הנוכחי קיים כדין.

 
 טיוטת חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה והמבקש.

 
 
 
 

 תנאים להיתר
 במניין השטחים העיקריים המבוקשים.ביטול מגרעות בקומה עליונה לכיוון רחוב רטוש יונתן והכללת שטחו  . 1
תיקון חישוב השטחים והכללת כל השטחים המקורים במניין השטחים המבוקשים והתאמת השטחים המבוקשים  . 2

 למותר.
 תכנון חדר אשפה כך שאינו בחזית לרחוב בהתאם לנקבע בהנחיות המרחביות. . 3
 מאורך החזית בהתאם לנקבע בהוראות התב''ע. 50% הסדרת מרפסות בבליטה של עד מטר וברוחב של עד . 4
 ביטול בנייה מחוץ לגבולות המגרש והסדרת קיר משותף חופף בתחום המגרש בלבד. . 5
 מילוי דרישות מכון הרישוי ועדכון המפרט בהתאם. . 6
 סימון ברור של גגות אסבסט המיועדים לפירוק )במידה וקיימים( ועדכון המפרט בהתאם. . 7
 הצגת פתרון ברור להסתרת מתקנים טכניים בגג העליון. . 8
 קבלת אישור סופי מבעל הנכס להוצאת ההיתר. . 9

 תיקון התכנית בהתאם להערות בוחן הרישוי על גבי התכנית שנבדקה. . 10
 

 התחייבויות להוצאת היתר
המדרגות, הגג העליון, המתקנים הטכניים ודרכי הגישה אליהם, כרכוש  הגשת התחייבות חתומה לרישום חדר . 1

משותף לכל דיירי הבניין, רישום הנ"ל בתנוחות הקומות, הגשת מפרט נוסף שבו השטחים המשותפים יצבעו בצבע 
 רקע שונה.

  

 הערות
 שור ליחידה מסחרית )כולל יציע( שסומנה כ"לא שייכת למבקש".ההיתר אינו מקנה כל אי . 1
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 : תיאור הדיון
 

. הדו"ח 25.10.22קש דו"ח פיענוח תצ"אות מתאריך : אחרי שהדרפט הופץ, קיבלנו מטעם המבהראלה אברהם אוזן
 נבדק ואני רוצה שיבגניה תתייחס לדו"ח הזה לפרוטוקול. 

אושרה על ידי הוועדה המקומית , אנחנו פטור מהשבחה בלבד, הבקשה כעת מדובר בנושא של מתן  יבגניה פלוטקין:
 6כמפורט בסעיף ם את כל הנתונים. הנושא מדברים על יפו היסטורית שאנחנו לא ממליצים על פטורים אבל בוחני

שגם צורף בין המסמכים  1972בחוו"ד לדיון הנוסף,  מדובר בבניין בן קומה אחת. במקרה שלפנינו נמצא היתר משנת 
 3.0והוא משקף את אופן הבינוי של הבניין הקיים, ממנו ניתן ללמוד שהבניין אושר בגובה של כ מרחבית שהוגשו לבחינה

לא ניתן  להגדיר את הבניה במפלס הנוסף כקומה לאור  גובהו מ'.  1.70לס נוסף מעליו בגובה של חת ומפמ' בקומה א
מ', אלא סוג של  2.20מ' וגם לא כיציע לאור גובהו הקטן המינימלי המותר כ 2.50הקטן מהגובה המינימלי המותר של 

שנוצר בהיתר  4.70מ' )לעומת גובה המרבי של  5.78הבניין הקיים הוצג במפרט ההגשה כבנוי בגובה של  מפלס לאחסון.
הנ"ל( ולא ניתן לראות בזה כבנוי כדין. כמו כן גם במפרט ההגשה הבניין הקיים הוצג כבן קומה אחת שבחלקה בלבד 

במקרה זה בדיקת תצ"א לא ממש תשנה את  מפלסים ע"י תקרות ביניים וסומנו במפרט הבקשה להריסה. 2-מחולקת ל
ית כי ניתן לראות בבניין הקיים כבניין בן קומה אחת בלבד כדין  וזאת גם כאשר נמצאים מספר עמדתנו המקצוע

 מסמכים המעידים על תביעות משפטיות שהוגשו בכתובת הנדונה בעבר. 
: חוות הדעת נשארת כפי שהיא. דורון ספיר
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