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 09:00שעה:  16/11/2022תאריך:  2-22-0020ישיבה: 
 יפו –ביב תל א 69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 
 09:17הישיבה נפתחה בשעה: 

יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה, רועי אלקבץ, אופירה יוחנן -דורון ספירבנוכחות החברים: 
 וולק, חן קראוס, ליאור שפירא

 
 באמצעות חיבור מרחוק גם הדיון התקיים

 

 02/11/2022מתאריך  2-22-0019מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים  א53דבורה הנביאה  א0870-053 22-0478 1
 פרטי או בניין עם ערוב שימושים

1 

 4 בניין דירה/קוטג'/בניה חדשה 10הגולן  0914-010 22-1170 2
 7 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  14מינץ בנימין  2151-014 22-1384 3
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  11מבצע קדש  0806-011 22-1394 4

 קרקע(
11 

 13 תוספות בניה/בריכת שחיה 48טרומפלדור  0084-048 22-1208 5
 17 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית 5שפרינצק  0658-005 22-0845 6
 20 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד 20לסל  0291-020 22-1254 7
 23 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 30ברנט  0161-030 22-1271 8
 26 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד 50המלך ג'ורג'  0406-050 22-1339 9

ספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת תו 47ירמיהו  0199-047 22-0826 10
 קרקע(

29 

 36 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  6זלטופולסקי  0250-006 22-0863 11
 41 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  26העבודה  0021-026 20-1430 12
 44 מ'( 13)מעל  בניה חדשה/בניין מגורים גבוה 45מזא"ה  0014-045 22-0648 13
 51 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 12שטנד  0328-012 22-0901 14
 55 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  98אחד העם  0011-098 22-1319 15
 64 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  90יהודה הלוי  0006-090 22-0813 16
 69 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  92יהודה הלוי  0006-090 22-0887 17
 73 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה א1הגבורה  0731-001 22-0920 18
 75 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 6לוחמי גליפולי  0647-006 22-1477 19
 77 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 101מסילת ישרים  3504-101 22-1239 20
 79 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 103מסילת ישרים  0414-134 22-1262 21
 81 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( 10המגיד מדובנא  3188-010 22-0908 22
 83 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה 5הלפיד  3613-005 22-1290 23
תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת  17ונזר צ 3651-017 22-0922 24

 קרקע(
86 

 89 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' 16צונזר  3651-016 22-0966 25
 91 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון 52הרכבת  0041-037 22-0953 26
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 יפו
 

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

 המשנה לתכנון ובניה
 

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

 

  חבר מועצה רועי אלקבץ 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  ת ראש העירייהסגני חן קראוס 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק נציגים בעלי דעה מייעצת:
    

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

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  סגנית ראש העיריה מיטל להבי 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 

  נציגת כיבוי אש משה רענן מייעצת: נציגים בעלי דעה
  נציגת מינהל התכנון אדר' בתיה מלול 
  נציג רשות העתיקות דייגו ברקן 
    

  מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה אדר' הלל הלמן נכחו ה"ה:
  מנהלת מכון הרישוי איריס גלאי 
-עו"ד הראלה אברהם 

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מהנדסת רישוי בכירה דוידזוןאלנה  
  מהנדס רישוי בכיר אדר' שמעון ברנשטיין 
  מהנדס רישוי בכיר אינג' מאיר טטרו 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' יבגניה פלוטקין 
    

  מהנדס העיר/מזכיר הועדה אדר' אודי כרמלי נעדרו:
  מנהל מחלקת רישוי בניה אדר' מאיר אלואיל 
  מהנדסת רישוי בכירה פיירשטייןאינג' פרידה  
  מזכיר ועדת בניין עיר עו"ד פרדי בן צור 
    

  מרכזת הועדה עו"ד שרון אלזסר מרכז הועדה:
  ע. בכירה למרכזת הועדה לימור קנדיל 
  ע. מרכזת הועדה וקלדנית הועדה רחלי קריספל 
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 1עמ'   22-0478  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 40א שינדלר אוסקר  53רה הנביאה דבו

 
 

 905חלקה:    6623 גוש:  22-0478 בקשה מספר: 
 צהלה שכונה: 24/03/2022 תאריך בקשה:

שימוש חורג/שימוש חורג למסחר/מסעדה/גן ילדים פרטי או  סיווג: א0870-053 תיק בניין:
 בניין עם ערוב שימושים

 מ"ר 636 שטח: 202100235 בקשת מידע:
   14/03/2021 ירת מידע:תא' מס

 
 היימן אורן מבקש הבקשה:

 6930205יפו  -, תל אביב  40שינדלר אוסקר 
 

 נבון גבריאל עורך הבקשה:
 6311504יפו  -, תל אביב  205דיזנגוף 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

פי הרשום בהיתר התקף(: חדר משחקים וחדר התעמלות  שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על
משותף של דיירי הבניין. קיימת הסכמת כל דיירי הבניין בתקנות בית משותף, שימוש מבוקש: משרד לניהול של עמותה, 

שנים, שטח  5, תקופת שימוש חורג: 1-יבוא, שימוש חורג בקומה מספר:  -משרד עיצוב אתרים אינטרנט, משרד ליצוא 
 , למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 182.8מוש החורג )מ"ר(: השי

 
 
 
 

 (מוסקוביץנעמי : )ע"י לדיון הנוסף חוות דעת מהנדס הועדה
 
 חופשי מקצוע למשרד בעלבמרתף ית לאשר את הבקשה לשימוש חורג כלפי היתר מחדר משחקים לדיירי הב .1

)כולל  2017שנים משנת  10 לתקופה של  מ"ר 98.24יבוא( בשטח של -)ניהול של העמותה, עיצוב אתרים, יעוץ יצוא
  ( ;16.11 2027בדיעבד , דהיינו עד שנים  5

 ;חנייה הנדרשים לפי התקןהמקומות  1.63 לאשר השתתפות בעלי היתר בתשלום בקרן חנייה עבור .2
 

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

 :תנאים למתן היתר
 .       פינוי המשרדים בחלק הצפוני של  המרתף )באולם התעמלות( , לפני הוצאת היתר באישור מח' פיקוח על כך;  1
 מ' לפני הוצאת היתר באישור מח' פיקוח על כך.        2.50 .       הנמכת ריצפת המרתף עד לגובה של2
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה;  .3
ת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנ . 4

 הבריאות( אם נדרש לפי דין;
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך שלא  . 5

 נערכו שינויים מרחביים;
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 6
 טלים.תשלום אגרות והי . 7
 אישור רשות הכבאות . 8
 

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

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

 התחייבויות להוצאת היתר
הגשת התחייבות  ע"י בעל ההיתר ,ששטח המשרדים לבעלי מקצוע חופשי במרתף ישמש כרכוש משותף ותירשם בספר 

א' בתב''ע  3ב' 10רישום המקרקעין הערה אזהרה שהבטיח כי שטח זה אינו ניתן למכירה לגורם כלשהו )בתאם לסעיף 
 (.1ע
 

 ה לעורך ולמבקש הבקשההערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלח
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 תנאים למתן היתר
 ('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר . 1
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  . 2

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

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

 הבניה על כך.
 אישור רשות הכבאות . 7
 

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

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

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

 3ב' 10בספר רישום המקרקעין הערה אזהרה שהבטיח כי שטח זה אינו ניתן למכירה לגורם כלשהו )בתאם לסעיף 
 (.1א' בתב''ע ע

 
 

 קשההבולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

במסגרת הבקשה הנוכחית שימוש חורג מחדר משחקים לחדר כושר בשטח מדובר על שימוש חורג, ביקשו  אלנה דוידזון:
מ"ר וזה בעצם אחרי בדיקה נוספת של היועצת המשפטית. התקבלה החלטה כי זה סטייה ניכרת כי השטח מעל  182של 

מ"ר. בעצם  98. הצענו לעורך הבקשה להקטין את השטח וקיבלנו תוכנית מתוקנת שכוללת הקמת משרד רק בשטח 40%
השימוש  2017שנים משנת  10משטח כל המרתף הקיים, לכן אנחנו ממליצים לאשר את הבקשה לתקופה של  40%

 שנים נוספות. 5, כולל 2027המבוקש עד 
 חוות דעת.  דורון ספיר:

 
 
 
 

 1: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 חופשי מקצוע למשרד בעלבמרתף לאשר את הבקשה לשימוש חורג כלפי היתר מחדר משחקים לדיירי הבית  .1

)כולל  2017שנים משנת  10 לתקופה של  מ"ר 98.24יבוא( בשטח של -)ניהול של העמותה, עיצוב אתרים, יעוץ יצוא
 ( ; 16.11 2027דהיינו עד , בדיעבדשנים  5

 
 חנייה הנדרשים לפי התקן;המקומות  1.63 תפות בעלי היתר בתשלום בקרן חנייה עבורלאשר השת .2
 

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

 :תנאים למתן היתר
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 צאת היתר באישור מח' פיקוח על כך;  .       פינוי המשרדים בחלק הצפוני של  המרתף )באולם התעמלות( , לפני הו1
 מ' לפני הוצאת היתר באישור מח' פיקוח על כך.        2.50.       הנמכת ריצפת המרתף עד לגובה של 2
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה;  .3
הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום  . 4

 הבריאות( אם נדרש לפי דין;
דוח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ''ל או הצהרה על כך שלא  . 5

 נערכו שינויים מרחביים;
 תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות  . 6
 תשלום אגרות והיטלים. . 7
 אישור רשות הכבאות . 8
 

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

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

 התחייבויות להוצאת היתר
הגשת התחייבות  ע"י בעל ההיתר ,ששטח המשרדים לבעלי מקצוע חופשי במרתף ישמש כרכוש משותף ותירשם בספר 

א' בתב''ע  3ב' 10רישום המקרקעין הערה אזהרה שהבטיח כי שטח זה אינו ניתן למכירה לגורם כלשהו )בתאם לסעיף 
 (.1ע
 

 : 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 
 10לן הגו

 
 

 450חלקה:    6638 גוש:  22-1170 בקשה מספר: 
 רמת החייל שכונה: 21/07/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0914-010 תיק בניין:
 מ"ר 782 שטח: 202101379 בקשת מידע:

   30/08/2021 תא' מסירת מידע:

 
 דרורית גוטפריד ברז'יק מבקש הבקשה:

 6941009יפו  -א, תל אביב 14קהילת קייב 
 אשל איל 

 6941009יפו  -א, תל אביב 14קהילת קייב 
 

 אפרת חנה עורך הבקשה:
 6233808יפו  -, תל אביב  16ויסוצקי 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, מחסן, חדרי עזר, 
 

 בקומת הקרקע: אחר: ח. מגורים, ח. אוכל. מטבח. מבואה, 
 

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

 על הגג: קולטי שמש, אחר: מזגנים, 
 

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

 מ',  2.0מ' עד  1.5פירוט נוסף: גדר בגובה בין 
 

, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר 30.00בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חצר אחורית, נפח )מ"ק(: 
 גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 
 
 

 (צפתי עיריתחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 קומות עם גג שטוח מעל קומת מרתף,  2ין חדש בן הריסת הבניין הקיים והקמת בנילאשר את הבקשה ל
  על מחצית המגרש הצפוני, )קוטג' בקיר משותף(, עם בריכת שחיה על המגרש, כולל ההקלות הבאות:

 מ'(. 0.40מ' המותרים לפי תב"ע ) 4-מ 10%בנייה מעבר לקו הבניין הצידי, כולל מרפסת בולטת, עד  .1

 מ"ר, לצורך שיפור תכנון. 23.38המותרים, המהווים  35%-מהמגרש, מעבר ל 6%תוספת של  .2

 כניסה נפרדת מתוך החצר אל מרתף המשמש כחדר משחקים. .3

 מ"ר המותרים. 10מ"ר לעומת  18.25חצר מונמכת במרווח צפון מזרחי, בשטח של  .4

 מ"ר(. 12.27המותרים לפי תב"ע על חשבון שטח הממ"ד ) 20%-שטח מרתף מעבר ל .5

 מ' המותרים. 1.50מ' לעומת  1.80ובה גדר אחורית עד לגובה הגבהת ג .6

 מ' המותרים. 1.50מ' לעומת  2הגבהת גדר פנימית )צידית דרום מערבית( עד לגובה  .7
 

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

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

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

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

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

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

 ₪. 7,088.86תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 . 6638 בגוש 571הריסה בפועל של כל החורג לשצ"פ לחלקה  . 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.

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
 אישור סופי של מחלקת נכסים כי הגדר האחורית הגובלת בשצ"פ נבנתה בהתאם להנחיות. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות עם גג שטוח מעל קומת מרתף,  2שה להריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש בן לאשר את הבק

 על מחצית המגרש הצפוני, )קוטג' בקיר משותף(, עם בריכת שחיה על המגרש, כולל ההקלות הבאות: 
 מ'(. 0.40מ' המותרים לפי תב"ע ) 4-מ 10%בנייה מעבר לקו הבניין הצידי, כולל מרפסת בולטת, עד  .8

 מ"ר, לצורך שיפור תכנון. 23.38המותרים, המהווים  35%-מהמגרש, מעבר ל 6%תוספת של  .9

 כניסה נפרדת מתוך החצר אל מרתף המשמש כחדר משחקים. .10

 מ"ר המותרים. 10מ"ר לעומת  18.25חצר מונמכת במרווח צפון מזרחי, בשטח של  .11

 מ"ר(. 12.27טח הממ"ד )המותרים לפי תב"ע על חשבון ש 20%-שטח מרתף מעבר ל .12

 מ' המותרים. 1.50מ' לעומת  1.80הגבהת גובה גדר אחורית עד לגובה  .13

 מ' המותרים. 1.50מ' לעומת  2הגבהת גדר פנימית )צידית דרום מערבית( עד לגובה  .14
 

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

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

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

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

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

 ₪. 7,088.86תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 

 תנאים להתחלת עבודות
 . 6638בגוש  571הריסה בפועל של כל החורג לשצ"פ לחלקה  . 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 
 והוטמן באתר מורשה. העבודה

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 וןאישור מכון הרישוי לפתרון המיג . 1
 אישור סופי של מחלקת נכסים כי הגדר האחורית הגובלת בשצ"פ נבנתה בהתאם להנחיות. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 

 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 
 14ץ בנימין מינ

 
 

 705חלקה:    6636 גוש:  22-1384 בקשה מספר: 
 יוסף-הדר שכונה: 17/08/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 2151-014 תיק בניין:
 מ"ר 1920 שטח: 201902471 בקשת מידע:

   27/01/2020 תא' מסירת מידע:

 
 נתן יזמות בע"משלום ו מבקש הבקשה:

 5224707, רמת גן  2שד בן צבי 
 

 בלנדר רן עורך הבקשה:
 0יפו  -, תל אביב  28הארבעה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1382.12, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 חדרי עזר, אחר: חניה, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, 
 

 דירות, חדר אופניים/עגלות,  2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: 
 

 , 28, כמות יח"ד מבוקשות: 8בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: מעבי מ.א., 
 

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

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

 התנגדויות והתייחסות להתנגדויות:
 התנגדויות והתייחסות להתנגדויות המתנגדים 

 גראד יוחנן .1
רחוב מינץ 

 , 14בנימין 
יפו  -תל אביב 
6951217 

 3א. אני מתנגד לבניה במתכונת המוצעת, ומציע חלופה שעיקרה הפיכת שטחו של מינץ 
לגינה משותפת לכלל הבניינים הנושקים למינץ והגדלת הזכויות שלהם )צורפה מצגת 

 להתנגדות(. 
יתן למנוע מהמבקשים את זכותם : שכן לא נלא ניתן לקבל את ההתנגדותא. 

להתחדשות עירונית  ואין בסמכות העריה לדרוש ביצוע תמ"א ביחד בכל השכונה ועל 
 מדיירי הבניין. 83.3%לבקשה חתמו  כן לא ניתן לקבל התנגדות זאת.

חשוב לציין כי במסגרת זיהוי של הגשות רבות שנעשו בשכונה יזמו הרישוי והתכנון 
וס של כלל הדיירים והיזמים שהיו רלוונטיים באותה שעה על בעיריית תל אביב, כינ

מנת ליצור אחידות תכנונית לשכונה שבאה לידי ביטוי ביצירת חניות תת קרקעיות 
משותפות המקטינות את מספר ההפרעות להולך הרגל וזיקות הנאה רחבות לכל אורכו 

 ות.של מינץ. לפיכך ובהתאם למצוין לעייל, לא ניתן לקבל את ההתנגד

 מנור ארנון .2
רחוב מינץ 

, תל 16בנימין 
יפו  -אביב 

6951218 

ב. רחוב מינץ הפך בשנים האחרונות לצפוף מאוד מבחינת החניה אע"פ שנבנים מבנים 
חדשים מתוקף התמ"א וקיימות במבנים אלו חניות לדיירים תת קרקעיות, אך חניה 

ם להחנות רכב אחד מחוץ לבניין רכבים במינימו 2לדייר. מה שגורם לדייר בעל  1בכמות 
כלומר ,על קרקע ,דבר המקטין את היצע החניה ברחוב וגורם לעומסים על הקיים שכן 

הרחוב מוגדר כחניה פרטית אך ללא יכולת אכיפה של עירית תל אביב ובנוסף לא ניתנים 
אישורים לסגירת החניה שתהיה פרטית מלאה לבניין שכן השטח הינו בשטח המגרש של 

 יין.הבנ
 תיאום נדרש ,38תמ"א  מדיניות להנחיות בהתאם לא ניתן לקבל את ההתנגדות:ב. 

 מקדים. כדורשות תיאום שהוגדרו לבקשות או חריגים או/ו שונים למגרשים תכנון
במתחם מינץ נערך תאום תכנון במסגרתו נקבעה חנייה תת קרקעית משותפת עם 

ניון למקבץ של בניינים וזאת על זיקות הנאה משותפות המאפשרת כניסה ויצאה מהח
מנת להקטין את העומס התנועתי ברחוב, כמו כן כל היתר שתכליתו הריסה ובנייה 
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 התנגדויות והתייחסות להתנגדויות המתנגדים 

מחויב בתכנון חנייה תת קרקעית כך שהפתרונות לחנייה לאורך הזמן תהייה תת 
 קרקעית.

מספר מקומות החנייה שנקבע לבניין הינו בהתאם לדרישות תקן החנייה ותכנון 
אם תכנית פיתוח מאושרת ע"י אגף התנועה ואגף דרכים )מסמך חתום מצורף תנועתי תו

 ( ועונה לדרישות.8000למוצוג 
 

 דירות. 28קומות המהווה  8של הבקשה מצויין כי הבקשה היא לבנין בן  4ג. בסעיף 
קומות )תהליכי אישור תמ"א למספר בנינים  6ברגע שרחוב שלם מתוכנן לבנינים בגובה 

קומות  8אף הסתיימו אני לא מבין איך ניתן להכניס במרבד הזה בנין בן  ברחוב( וחלקם
קומות וחושב שאין מקום  8המשנה את אופי הרחוב . אי לכך אני מתנגד לבניה של 

לשנות את אופי הרחוב עם בנין אחד ששונה מהאחרים בגובהו כאשר האחרים 
 קומות. 6המאושרים הינם 

קומות )כולל קומת גג  7.65ניית בניין בגובה של ב -לא ניתן לקבל את ההתנגדותג. 
 38החלה ובהתאם למדיניות הוועדה לתמ"א  38יח"ד הינו מכוח תמ"א  28חלקית( ו 

היא אחד הכלים להתחדשות  38תמ"א  לאזור זה, ולמבנים סמוכים שאושרו באזור.
שרה המבנה וככזו היא מתייחסת לפתרונות נקודתיים בלבד, עם זאת יש לציין כי או

 מדיניות עירונית בה נלקחו בחשבון גם היבטים תכנונים וסביבתיים.

 שגב רחל .3
רחוב מינץ 

, תל 16בנימין 
יפו  -אביב 

6951218 

, הוכפל מספר הדיירים והמשתמשים 16ו  19-22, 8ד. בעקבות ההתחדשות בבניינים 
 90 המשפחות שאכלסו את המרחב יהפכו בעקבות התמ"א ל 42במרחב השכונתי. 

משפחות. סביר להניח שהעיקרון הזה יפעל גם בבניינים אחרים במתחם כאשר הם 
 יכנסו לפרויקט תמ"א ותתרחש צפיפות בלתי סבירה ובלתי נשלטת.

 ראה התייחסות לסעיף ג'. -לא ניתן לקבל את ההתנגדותד. 

 שנה, בתכנון 60ה. תשתיות המרחב העירוני ברחוב מינץ תוכנן ונבנה לפני למעלה מ 
המקורי נלקחו בחשבון שיקולים שהסתמכו על מספר משתמשים מסוים, הגדלה 

שרירותית ובלתי מבוקרת של האוכלוסייה ברחוב תפגע בתפקוד התקין של כלל הציבור 
 ותיצור עומס ובעיות תפעול, אי נוחות ותסכול. 

היא אחד הכלים להתחדשות המבנה  38שכן תמ"א  -לא ניתן לקבל את ההתנגדותה. 
כזו היא מתייחסת לפתרונות נקודתיים בלבד, עם זאת יש לציין כי אושרה מדיניות וכ

 עירונית בה נלקחו בחשבון גם היבטים תכנונים וסביבתיים.

ו. כל הגדלה של שטח הבנייה על המגרש תקטין את מרחב המחייה של השכנים בבתים 
ן הבתים תגרע הסמוכים בעיקר במה שנוגע לחזיתות צדדיות. בנייה שתצור קרבה ב

 ממידה סבירה של פרטיות.

במסגרת תיאום תכנון בנושא קווי הבניין נבחן   -לא ניתן לקבל את ההתנגדות ו. 
מ', ניתן לאשר את קווי  4.00הנושא מול צוות התכנון. היות ומדובר בקו בניין צידי של 

 הבניין המבוקשים. 
 
 
 
 
 

 כהן מזרחי(מיטל חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' 
 
קומות מעל קומת עמודים חלקית ומעל קומת  3בן  1970בניין קיים ע"פ היתר משנת  לאשר את הבקשה להריסת .א

קומות מרתף, סה"כ  2קומות וקומת גג חלקית מעל  7א בן 3/38יח"ד( והקמת בניין חדש מכוח תמ"א  12מרתף ) 
 יח"ד. 28

 
 כולל ההקלות הבאות:

 ; 40%מ', המהווה  5המותר של מ' מעבר לקו הבניין האחורי  2. הבלטת גזוזטרות בשיעור של 1
 בקומת  צורך הסדרת מגוריםל 1740מ' המותרים לפי תב"ע  2.30, לעומת  3.15הגבהת גובה קומת עמודים עד . 2

 .הקרקע 
 

 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים שיפורטו בהמשך.     
 
 פ ולחלקות הצמודות בצדדיים.נץ, שפ"נים זמניים לכיוון רח' מיגפון עם עולאשר חפירה ודי .ב
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לדחות את ההתנגדויות שהוגשו במלואם שכן הבקשה עברה הליך תיאום תכנון לפני הגשתה בדגש על חיבור  .ג
המרחב הציבורי לרחוב,  ותכנון תנועתי והבקשה תואמת את המדיניות בשכונה להתחדשות עירונית, ולא נמצאה 

 :קשות אותן מומלץ לאשר, מהנימוקים המפורטים בחוות הדעתפגיעה במתנגדים ביחס להקלות המבו
 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 למכון הבקרהקבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה  . 1
אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי  . 2

 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת
 

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 8231.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 3
 רשות הכבאות תתן אישור אכלוס למבנה בכפוף להמצאות רכבים צרים בתחנת הכיבוי הקרובה. . 4
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הפקדת ערבות בנקאית להבטחת שחרור העוגנים מחלקות העירייה . 1
לביצוע, איש הקשר : אסף  יש לתאם מול מחלקת מאור העתקת תשתיות/ עמודי תאורה משטח המגש לפני כניסה . 2

 .03-7240662 :טל ,nachshon_a@mail.tel-aviv.gov.ilנחשון 
 יש להציג מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 3
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 4

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

במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות  44-ו 10אושרה כריתה של עצים מספר  . 5
 שבשטחם נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:

 . רישיון כריתה לעץ1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2

 
 תנאים לתעודת גמר

 שחרור עוגנים זמניים בזמן סיום עבודות בנייה . 1
 לגבי שטחים משותפים ואי סגירת מרפסות בולטות. 27רישום תקנה  . 2
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  19ת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת קבל . 4
 יש להגיש אישור יועץ מיגון כי בוצע והושלמו כל עבודות האיטום בהתאם להיתר הבניה. . 5
דק את יש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור המרתפים )מהנדס בלבד !(  ובו יודיע כי ב . 6

 המבנה ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.
)אסורה  820במידה ובעל ההיתר מבקש כי בתחום הדרך שבחזית המבנה תאשר רשות התמרור סימון של תמרור  . 7

על בעל ההיתר להגיש למכון הרישוי העירוני תכנית  -חניה בתוך השטח המסומן( או ביצוע שינויים גאומטריים 
קומת קרקע הכוללת הסדרי תנועה, וזאת לפחות תשעה חודשים לפני  גמר הבניה, וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את 

החומר בזמן לאישור רשות התמרור. לשם כך יש להגיש לבוחן תנועה במכון הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי 
 מקוון של עיריית תל אביב.

 
 הבקשהולמבקש נשלחה לעורך טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

נושאים בנוגע להקלות למרפסות ובנוגע למיקום הבניין ביחס לבניינים  מבקשים להוציא מסדר היום, יש שניהלל הלמן: 
 הסמוכים לו. אנו רוצים לבדוק שוב.
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 לשוב ולדון לבקשת הרישוי. דורון ספיר:
 
 
 
 

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ולדון לבקשת הצוות המקצועי.לשוב 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 11ע קדש מבצ

 
 

 248חלקה:    6627 גוש:  22-1394 בקשה מספר: 
 תל ברוך שכונה: 28/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0806-011 תיק בניין:
 מ"ר 1554 שטח: 202200057 בקשת מידע:

   02/03/2022 תא' מסירת מידע:

 
 מרגאי לינדה אן הבקשה: מבקש

 6998311יפו  -, תל אביב  11מבצע קדש 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 תוספת אחרת: מבוקש תוספת ממ"ד בצד מערבי של בניין ' בקומת קרקע ., 
 
 
 
 
 

 (עמרםאהוד חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 לא לאשר את הבקשה, שכן: א.

מותרים )צדדי מערבי(, ואין שום הצדקה תכנונית תוכנית הבקשה כוללת הקמת ממ"ד מעבר לקווי הבניין ה .1 
 לבנייתו מעבר לקווי הבניין המותרים.

 2מ"ר בחזית הקדמית ולא מתייחסת להסדרת  15 -ה בשטח של כיהבקשה לא מתייחסת לתוספת בני .2 
 ה.ימקומות חני

 ישנם ליקויים נוספים בבקשה כמפורט: .3 
 הקרקע.כנית קומת וקו קומה א' אינו מוצג בת א.  
 לא צורף חישוב שטחים לקובץ החישוב שטחים. וכן חישוב השטחים המצורף בסריקה של שרטוט ידני  ב.  
לבקשה אינו תואם את חישוב השטחים ואופן חלוקת הקומות שנעשו בהיתר המקורי. כמו כן ההתייחסות   

ן השטחים בהיתר בקומת הקרקע )אשר לא נכלל במניי 3-לפי עורך הבקשה לשטח המקורה והסגור ב
 המקורי( הינה לשטח הורדה, אולם יש לצרף את השטח הנ"ל לשטח קומת הקרקע.

 בבקשה ישנם שינויים בתכסית הקרקע במגרש אך לא מצורפת לגיליון סכמת חלחול כנדרש. .4
 
טח מטרים המותרים, מאחר וקיים ש 4מטרים במקום  2לא לאשר את ההקלה לבנית ממ"ד בקו בניין צדדי של  ב.

 ואופן בו ניתן להקים את הממ"ד ללא חריגה מקווי הבניין המותרים. 

 
 הערה: חוות הדעת נשלחה למבקש ולעורך הבקשה

 
 
 
 
 
 
 

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לא לאשר את הבקשה, שכן: א.

רבי(, ואין שום הצדקה תכנונית תוכנית הבקשה כוללת הקמת ממ"ד מעבר לקווי הבניין המותרים )צדדי מע .1 
 לבנייתו מעבר לקווי הבניין המותרים.
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 2מ"ר בחזית הקדמית ולא מתייחסת להסדרת  15 -הבקשה לא מתייחסת לתוספת בנייה בשטח של כ .2 
 מקומות חנייה.

 ישנם ליקויים נוספים בבקשה כמפורט: .3 
 קו קומה א' אינו מוצג בתוכנית קומת הקרקע. א.  
 צורף חישוב שטחים לקובץ החישוב שטחים. וכן חישוב השטחים המצורף בסריקה של שרטוט ידני לא  ב.  
לבקשה אינו תואם את חישוב השטחים ואופן חלוקת הקומות שנעשו בהיתר המקורי. כמו כן ההתייחסות   

בקומת הקרקע )אשר לא נכלל במניין השטחים בהיתר  3-לפי עורך הבקשה לשטח המקורה והסגור ב
 המקורי( הינה לשטח הורדה, אולם יש לצרף את השטח הנ"ל לשטח קומת הקרקע.

 בבקשה ישנם שינויים בתכסית הקרקע במגרש אך לא מצורפת לגיליון סכמת חלחול כנדרש. .4
 
מטרים המותרים, מאחר וקיים שטח  4מטרים במקום  2לא לאשר את ההקלה לבנית ממ"ד בקו בניין צדדי של  ב.

 ן להקים את הממ"ד ללא חריגה מקווי הבניין המותרים. ואופן בו נית

 
 הערה: חוות הדעת נשלחה למבקש ולעורך הבקשה

 
 ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 48מפלדור טרו

 
 

 50חלקה:    6911 גוש:  22-1208 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 25/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/בריכת שחיה סיווג: 0084-048 תיק בניין:
 מ"ר 543 שטח: 202200569 בקשת מידע:

   29/03/2022 תא' מסירת מידע:

 
 חכם משה מבקש הבקשה:

 5144702, בני ברק  49ם ירושלי
 

 שור יוסף עורך הבקשה:
 6473407יפו  -, תל אביב  6קפלן אליעזר 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , שימוש המקום כיום: בהיתר למגורים, 0מספר תכנית הרחבה: 
 
 
 

 מ"ר 18: , גודל18.00בריכה: קומה: קומת גג, מיקום: צמוד לחזית מערבית, נפח )מ"ק(: 
 

 ג, בשל הקלות דומות שאושרו באזורניתן לאשר הקלה לבניית בריכת שחייה על הג
 

 התנגדויות:

 כתובת שם

יפו  -, תל אביב 52רחוב טרומפלדור  . גלזר יעל1
6342518 

יפו  -, תל אביב 52רחוב טרומפלדור  . גנט פנינה2
6342518 

 6342304יפו  -, תל אביב 6רחוב ברוק  . טובורובסקי קרולינה3

יפו  -, תל אביב 52רחוב טרומפלדור  . כהנא אלי4
6342518 

יפו  -, תל אביב 52 רחוב טרומפלדור . כהנא מאיה5
6342518 

יפו  -, תל אביב 52רחוב טרומפלדור  סנדר מאיה-. כהנא6
6342518 

 6342602יפו  -, תל אביב 2רחוב בר כוכבא  . לנדסמן סילבינה7

יפו  -, תל אביב 52רחוב טרומפלדור  . סנדר גור8
6342518 

יפו  -, תל אביב 52רחוב טרומפלדור  . סנדר זוהר9
6342518 

יפו  -, תל אביב 52רחוב טרומפלדור  . פרידמן גל10
6342518 

יפו  -, תל אביב 52רחוב טרומפלדור  . פרידמן דניאל11
6342518 

יפו  -, תל אביב 37רחוב מרשל לואי  . שגיב טוביה12
6200015 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 לטענתם: ,52מדובר במתנגדים המתגוררים במבנה סמוך ברחוב טרומפלדור 
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שקטה של משפחות ותושבים  בריכה באמצע שכונה משפחתית ושקטה עלול לגרום מטרד ענק בשכונה. זו שכונה הקמת
, הרעש שיווצר מהבריכה, הריח שיעשו פה כל הזמן על האש יהפוך למטרד יום יומי. בתור נציג ועד טרומפלדור מבוגרים

 חנו לא מעוניינים לעוד רעש בחלון המרכזי שלנו!, הבניין שלנו פונה מערבה ישירות אל הבניין המדובר, אנ52
 

התייחסות להתנגדויות: 
 
 
 
 

 (בודק פרץרוני אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
, 28/02/2025 -שתוקפו הוארך עד ל 19.11.18מתאריך   18-0290'  שינויים כלפי היתר מסלאשר את הבקשה ל .1

 16קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף עבור  5בבניין בן  10/03/2022מתאריך  2100915והיתר שינויים מס' 
 יח"ד, בזמן עבודות שלד וגמר, הכוללים הקמת בריכת שחייה פרטית בגג העליון.

 

 כולל ההקלות הבאות:
 כת שחיה פרטית בגג העליוןירבניית ב

 
 קלות דומות שאושרו לדחות את ההתנגדויות שכן הקמת בריכת שחייה על הגג מתוכננת בהתאם לתקנות, וע"פ ה.   2

חוות דעת באזור. בכל הנוגע להתנגדות בגין רעש הצפוי מהשימוש בבריכה, ניתן תנאי למתן היתר לקבלת 
 .אקוסטיקאי אקוסטית סביבתית של

 

 
 
 

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

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 1
 אישור/התייעצות/תיאום הגורמים 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

 נערכו שינויים מרחביים
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 ( במערכת רישוי מקוון חוות דעת אקוסטית סביבתית5330יש לטעון למגירת "מסמכי אקוסטיקה" ) . 5

 PDFשל אקוסטיקאי מוסמך בפורמט 
 קבלת חוות דעת אקוסטית סביבתית של אקוסטיקאי . 6
 

 תנאים בהיתר
 (" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר . 1
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3

 יים אלו.אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינו 
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
חראי לביקורת, מתכנן הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי הא

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

 תנאים לתעודת גמר
 הגשת היתר רעלים בר תוקף מהמשרד להגנת הסביבה וכן את אישור משרד הבריאות . 1

 . + אקוסטיקה ורעש ממתקנים ומערכות טכניותלשימוש בבריכה
 יש להגיש אישור גמר ביצוע הסידורים האקוסטיים, וזאת כתנאי לקבלת תעודת גמר. . 2

האישור יהיה מסמך חתום על ידי מתכנן הסידורים האקוסטיים ובו יודיע המתכנן כי בדק את המבנה ומצא כי 
 בוצעו בו

 ש בתוך במבנה ובסביבתו תואמת לכל דין.כל הסידורים האקוסטיים וכי רמת הרע
האישור יכלול דוח תוצאות של בדיקות אקוסטיות שבוצעו בפועל במבנה. הבדיקות יבוצעו רק לאחר השלמת 

 הבניה,
 התקנת והפעלת כל המערכות שבתוכו.

 סעיפיה. 23על כל  201902093השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
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 לתקנות המקרקעין, בדבר אי התרת בניה בגג העליון 27רישום הערה לפי תקנה  . 4
 

 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.
 המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו.ההיתר כפוף לכל התנאים  . 2
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 
 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
, 28/02/2025 -שתוקפו הוארך עד ל 19.11.18מתאריך   18-0290שר את הבקשה לשינויים כלפי היתר מס'  לא .1

 16קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף עבור  5בבניין בן  10/03/2022מתאריך  2100915והיתר שינויים מס' 
 ליון.יח"ד, בזמן עבודות שלד וגמר, הכוללים הקמת בריכת שחייה פרטית בגג הע

 
 כולל ההקלות הבאות:

 בניית בריכת שחיה פרטית בגג העליון
 

 .   לדחות את ההתנגדויות שכן הקמת בריכת שחייה על הגג מתוכננת בהתאם לתקנות, וע"פ הקלות דומות שאושרו 2
חוות דעת באזור. בכל הנוגע להתנגדות בגין רעש הצפוי מהשימוש בבריכה, ניתן תנאי למתן היתר לקבלת 

 .אקוסטיקאי סטית סביבתית שלאקו
 

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

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 1
 אישור/התייעצות/תיאום הגורמים אם נדרש לפי דין . 2
עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על כך שלא דוח  . 3

 נערכו שינויים מרחביים
 תשלום אגרות והיטלים . 4
 ( במערכת רישוי מקוון חוות דעת אקוסטית סביבתית5330יש לטעון למגירת "מסמכי אקוסטיקה" ) . 5

 PDFשל אקוסטיקאי מוסמך בפורמט 
 קבלת חוות דעת אקוסטית סביבתית של אקוסטיקאי . 6
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 רלוונטיים התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים ה . 2
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 3

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

 נתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.וההיתר יי
 

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

 רוני.השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העי
 
 נאים לתעודת גמרת
 הגשת היתר רעלים בר תוקף מהמשרד להגנת הסביבה וכן את אישור משרד הבריאות . 1
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 לשימוש בבריכה. + אקוסטיקה ורעש ממתקנים ומערכות טכניות
 דת גמר.יש להגיש אישור גמר ביצוע הסידורים האקוסטיים, וזאת כתנאי לקבלת תעו . 2

האישור יהיה מסמך חתום על ידי מתכנן הסידורים האקוסטיים ובו יודיע המתכנן כי בדק את המבנה ומצא כי 
 בוצעו בו

 כל הסידורים האקוסטיים וכי רמת הרעש בתוך במבנה ובסביבתו תואמת לכל דין.
צעו רק לאחר השלמת האישור יכלול דוח תוצאות של בדיקות אקוסטיות שבוצעו בפועל במבנה. הבדיקות יבו

 הבניה,
 התקנת והפעלת כל המערכות שבתוכו.

 סעיפיה. 23על כל  201902093השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
 לתקנות המקרקעין, בדבר אי התרת בניה בגג העליון 27רישום הערה לפי תקנה  . 4
 

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

 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 
 5ינצק שפר

 
 

 3חלקה:    7100 גוש:  22-0845 בקשה מספר: 
 גני שרונה שכונה: 30/05/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0658-005 תיק בניין:
 מ"ר 723 שטח: 202100655 בקשת מידע:

   31/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 יואב פאל אברהם מבקש הבקשה:

 4702422, רמת השרון  7סמ שאר ישוב 
 

 ארליך אירינה עורך הבקשה:
 5934422, בת ים  61רוטשילד 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 מ' 0.60מבוקשים שינויים פנימיים: הנמכת רצפת המרתף ב 
 

 שינוי גודל חלון במרתף
 

 ר מחסן, תוספת נקודת ביוב במרתף, שימוש המקום כיום: בהית
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: מחסן, שימוש מבוקש: משרד, 
, למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן 24שנים, שטח השימוש החורג )מ"ר(:  10תקופת שימוש חורג: 
 להסדיר חניה פיזית, 

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

 
 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 ראה מטה. 6473805 יפו -, תל אביב 5רחוב שפרינצק  . חובב איזנברג1

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 המתנגד הינו אחד החוכרים בבניין הנדון, לטענתו: 
מחסנים במרתף הבניין שישמשו את הדיירים לאחסון חפצים. מחסנים אלה אינם שייכים לאף דייר ולא  2קיימים 

 לבעלות כל אדם שהוא. רשומים בטאבו על שמו של אף דייר, ועל כן מתנגד הדייר הנ"ל להעביר את המחסנים
 

 התייחסות להתנגדויות: 
בהתייחס לטענת המתנגד באשר לבעלות המשותפת לכלל בעלי הזכויות בנכס על המחסנים שבמרתף, הרי שמדובר 

בנושאים קנייניים שהוועדה המקומית אינה דנה בהם ועל הצדדים לפנות לערכאות המתאימות לכך.
 
 
 
 

 (רבין תמרקיןהלל אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
-שנים, ממחסן למשרד לבעל מקצוע חופשי בשטח של כ 10 שימוש חורג מהיתר לתקופה שללאשר את הבקשה ל .1

 מ"ר ושינויים פנימיים בקומת המרתף, בבניין בן שלוש קומות מעל קומת עמודים ומרתף. 27
 :ההתנגדויות מהטעמים הבאים לדחות את .2

 התקפה. 1שימוש של משרד לבעלי מקצוע חופשי מותר לפי הוראות תכנית ע .א

הרי גד באשר לבעלות המשותפת לכלל בעלי הזכויות בנכס על המחסנים שבמרתף, בהתייחס לטענת המתנ .ב
 שמדובר בנושאים קנייניים שהוועדה המקומית אינה דנה בהם ועל הצדדים לפנות לערכאות המתאימות לכך.

 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חנייה. 0.22לאשר פתרון חלופי להסדר  .3
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:פוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכ
 
 
 
 

 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 לתעודת גמר
 :לחוק המקרקעין לעניין 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 1

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין.
 
 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: 
 
 
 
 
 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
-שנים, ממחסן למשרד לבעל מקצוע חופשי בשטח של כ 10שימוש חורג מהיתר לתקופה של הבקשה ללאשר את  .4

 מ"ר ושינויים פנימיים בקומת המרתף, בבניין בן שלוש קומות מעל קומת עמודים ומרתף. 27
 :ההתנגדויות מהטעמים הבאים לדחות את .5

 התקפה. 1ת עשימוש של משרד לבעלי מקצוע חופשי מותר לפי הוראות תכני .ג

הרי בהתייחס לטענת המתנגד באשר לבעלות המשותפת לכלל בעלי הזכויות בנכס על המחסנים שבמרתף,  .ד
 שמדובר בנושאים קנייניים שהוועדה המקומית אינה דנה בהם ועל הצדדים לפנות לערכאות המתאימות לכך.

 התקן ע"י השתתפות בקרן חנייה. מקומות חניה החסרים למילוי דרישת 0.22לאשר פתרון חלופי להסדר  .6
 

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

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

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

 תף לכל דיירי הבניין.א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משו
 
 הערות

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 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 
 20 לסל

 
 

 219חלקה:    6902 גוש:  22-1254 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 02/08/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד סיווג: 0291-020 תיק בניין:
 מ"ר 423 שטח: 202002048 בקשת מידע:

   24/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 קבץ נועםאל מבקש הבקשה:

 6346407יפו  -, תל אביב  3רנ"ק 
 קיברי טל 

 6346407יפו  -, תל אביב  3רנ"ק 
 בצר אילת 

 6340920יפו  -, תל אביב  20לסל 
 נצר גאיה 

 6340920יפו  -, תל אביב  20לסל 
 

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

 
 ורך הבקשה(תוכן הבקשה )ע"י ע

 יחידות דיור . 6-קומות על עמודים  3שימוש המקום כיום: בהיתר קיים בניין 
 

 דירות,  2מבוקש  פיצול דירה אחת בקומה א' ל
 
 
 
 

 (רבין תמרקיןהלל  אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י
 
 קומות מעל קומת קרקע ומרתף, הכוללים: 3מגורים בן לשינויים ותוספות בבניין לאשר את הבקשה  .1

 יח"ד בקומה. 3פיצול דירה בקומה א' כך שיתקבלו  .1

 ללא תוספת שטח. –תוספת קיר בשטח קומת העמודים למסתור אשפה  .2

 תוספת מסתורים לדירות בקומה א'. .3

 ע"י השתתפות בקרן חנייה. 1ר פתרון חלופי למקום חנייה לאש .2
 

:כל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף ל
 
 
 
 

 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
 אישור רמ"י. . 5
 

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

 בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 

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

יחידות דיור, מה המדיניות  3-קיימת דירה אחת מחלקים ל -קשר למדיניות מילים ב 2אני מבקש לומר רועי אלקבץ: 
 בעיר בכלל?

התאמה לצפיפות המותרת, זאת אומרת הבחינה שנעשתה פה היא כמה יחידות  אלאזה לא פיצול שמעון ברונשטיין: 
יחידות דיור,  8ניתן לקבל דיור ניתן לקבל מכח התוכנית והבקשה עומדת בצפיפות הזאת,  לפי מה שניתן לקבל בתוכנית. 

 יחידות דיור. 7על ידי הפיצול שמבצעים מתקבלים 
 אם זה ככה, חשוב לרשום זאת. לפרט זאת כדי שיבינו בדרפט.רועי אלקבץ: 

 לשנות בחוות הדעת, במקום לפצל את הדירה, הוספת יחידות דיור. הלל הלמן:
 בהתאם לצפיפות המותרת בבניין.דורון ספיר: 
 ?7, בסוף הם מבקשים 8יחידות, זה מה שמותר אחרי זה הם בסוף החליטו  9כתוב לפי חישוב של  ן וולך:אופירה יוחנ

מ"ר מחלקים את  423מ"ר, ואז לפי גודל המגרש  500החישוב שנעשה כדי לעשות ממוצע לפי מגרש  שמעון ברונשטיין:
 פות המותרת בתב"ע.שמותר לקבל, אפשר להוסיף בחוות הדעת בהתאם לצפי 7.6הממוצע ומתקבל 

 במהות הבקשה עצמה ירשמו מיצוי זכויות שניתן לפצל כך וכך.  רועי אלקבץ:
 יחידות דיור. 7בבקשה להוסיף במשפט סה"כ יתקבל בבניין  הלל הלמן:

 חוות דעת.  דורון ספיר:
 
 
 
 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע ומרתף, בהתאם לצפיפות  3לשינויים ותוספות בבניין מגורים בן שר את הבקשה לא .1

 יח"ד בבנין, הכוללים: 7המותרת בתב"ע כך שבסך הכל יתקבלו 

 יח"ד בקומה. 3תוספת יחידת דיור בקומה א' כך שיתקבלו  .1

 .ללא תוספת שטח –תוספת קיר בשטח קומת העמודים למסתור אשפה  .2

 תוספת מסתורים לדירות בקומה א'. .3

 ע"י השתתפות בקרן חנייה. 1לאשר פתרון חלופי למקום חנייה  .2

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

 
 תנאים למתן היתר

 בקרת התכן.אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב  . 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
 אישור רמ"י. . 5
 

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

 בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

 ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 30ט ברנ

 
 

 27חלקה:    7112 גוש:  22-1271 בקשה מספר: 
 נוה צדק שכונה: 03/08/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0161-030 תיק בניין:
 מ"ר 197 שטח: 202101761 בקשת מידע:

   27/10/2021 תא' מסירת מידע:

 
 פיסקונוב יאן מבקש הבקשה:

 9370819, ירושלים  27שאנן נווה 
 

 גלמן ענת -גיא עורך הבקשה:
 6513216יפו  -, תל אביב  22לילינבלום 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, מקלט, 
 

 , 1בקומת הקרקע: חדר אשפה, אחר: חלל מגורים, כמות חדרי שירותים: 
 

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

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, 
 
 
 

מ"ר, העבודות המבוקשות בהיתר אינן  23, גודל: 39.00בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חצר קומת קרקע, נפח )מ"ק(: 
 כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 
 
 

 (סולומוןרותם חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות  2מחלקת השימור, להקמת בניין חדש למגורים בן והמלצת  4743לאשר את הבקשה לפי הוראות תכנית  .1

)קיר משותף עתידי(  לפי הסכם עם הבעלים של חלקה  0צפוני -בקו בניין צדדימעל קומת מרתף עבור יח"ד אחת, 
 .28בכתובת ברנט  7112גוש  16

 איכות הדיורלשיפור מ' מגבול המגרש  1הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח הצדדי במרחק של להקלה לאשר  .2

 מכוח תכנית ח'. מקומות החניה הנדרשים למילוי תקן חניה ע"י השתתפות בקרן חניה  2-לאשר פתרון ל .3
 
 
 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 סעיף בו נדרש תיאום/אישור, יעשה התיאום והאישור עם מח' השימור. בכל - . 2

 הנחיות השימור להיתר הינן חלק בלתי נפרד ממנו. -



 24עמ' 
21-01761      22-1271     0161-030   

 

 יש לשמור באתר עותק של ההיתר וההגשה עם הנחיות השימור. -
 כל פעולה ו/או שינוי במבנה חייבים בתיאום ואישור עם מח' השימור. -

 פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. ינקטו כל האמצעים למניעת . 3
 ₪. 6774.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
העץ המיועד להעתקה יועתק למיקום אחר במגרש בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול בעצים המלווה את  . 5

 ל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכ
 

 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".
 נים הבנויים במגרש בחריגה מהוראות תוכנית זוהריסת כל חלקי מב . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
ים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצ . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
 ביצוע כל הנחיות השימור במבנה במלואן. יתואמו הפרטים, חומרי גמר והגוונים עם מח' השימור לפני ביצוע. . 1
 תרון המיגוןאישור מכון הרישוי לפ . 2
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 3

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

הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 , שניים מועתקים וכל השאר נכרתים.כל כך הרבה עצים אופירה יוחנן וולק:
 ".17מדובר בעצים בקוטר  נדב פרסקו:

 אם זה עץ ללא ערך נופי, למה הוא נמצא בטבלת עצים? :יוחנן וולק אופירה
 הוא צריך להיות שם. הלל הלמן:

 העץ עדיין קיים במגרש, ראינו שהוא חסר ערך מבחינת החוק. איריס גלאי:
 אבל אין לו ערך, איך? זה כן עץ :אופירה יוחנן וולק

 אם הגזע שלו דק, אם הוא נשתל לפני שנה והוא לא התפתח. איריס גלאי:
 את רובם כורתים, זה ערך נמוך? –אבל אני רואה שאילניתה בלוטית  :אופירה יוחנן וולק

ם את נושא מאוד רגיש. לקח הרבה זמן להגיע לסטטוס עם האגרונומים שמגישינושא סקר העצים הוא  הלל הלמן:
הבקשה, בהתאם לזה אנחנו בוחנים זאת. במקרים שיש טעויות זה יכול להגיע לעיכובים בפרויקטים, הליכים מול פקיד 

היערות הארצי. לכן צריך לסמן בסקר עצים את כל השיחים והעצים שנמצאים במגרש, הערך הנופי שלו גם לפי סוג העץ, 
ם זאת וכך אנחנו מתקדמים, במקרים האלה, העץ הזה מוגש בליווי קוטר הגזע והערך הסופי שלו. אם יש הערות מתקני

 תצלום.
 , לא מחויבים ברשיון כריתה, החוק לא חל עליהם.20-כל העצים בקוטר מתחת ל איריס גלאי:
 מורידים עצים, אבל אנחנו מוסיפים להם עוד עצים חדשים. נדב פרסקו:
 מדובר במגרש ריק, זה מגרש לבנייה. דורון ספיר:

 גובים פה ערך של הפיצוי הנופי, במסגרת אגרות הבנייה.ריס גלאי: אי
 מדובר בפיצוי מאוד נמוך יחסית. נדב פרסקו:

 או.קיי. אופירה יוחנן וולך:
 חוות דעת.  דורון ספיר:

 
 
 
 

 8: החלטה מספר  ההחלטה



 25עמ' 
21-01761      22-1271     0161-030   

 

 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות  2והמלצת מחלקת השימור, להקמת בניין חדש למגורים בן  4743לאשר את הבקשה לפי הוראות תכנית  .1

ים של חלקה )קיר משותף עתידי(  לפי הסכם עם הבעל 0צפוני -בקו בניין צדדימעל קומת מרתף עבור יח"ד אחת, 
 .28בכתובת ברנט  7112גוש  16

 לשיפור איכות הדיורמ' מגבול המגרש  1להקמת בריכת שחיה בחצר במרווח הצדדי במרחק של לאשר הקלה  .2

 מכוח תכנית ח'. מקומות החניה הנדרשים למילוי תקן חניה ע"י השתתפות בקרן חניה  2-לאשר פתרון ל .3
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 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
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 4
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 5
 

 תנאים בהיתר
 ת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחיל . 1
 בכל סעיף בו נדרש תיאום/אישור, יעשה התיאום והאישור עם מח' השימור. - . 2

 הנחיות השימור להיתר הינן חלק בלתי נפרד ממנו. -
 יש לשמור באתר עותק של ההיתר וההגשה עם הנחיות השימור. -
 נה חייבים בתיאום ואישור עם מח' השימור.כל פעולה ו/או שינוי במב -

 ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. . 3
 ₪. 6774.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
רונום המומחה בתחום טיפול בעצים המלווה את העץ המיועד להעתקה יועתק למיקום אחר במגרש בליווי האג . 5

 הפרויקט. ליווי זה יתבצע בכל שלבי ההעתקה ועד לקליטה מלאה של העצים.
 

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

 וי נזק כנ"ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו".לכיס
 הריסת כל חלקי מבנים הבנויים במגרש בחריגה מהוראות תוכנית זו . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא העתקת עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
 , חומרי גמר והגוונים עם מח' השימור לפני ביצוע.ביצוע כל הנחיות השימור במבנה במלואן. יתואמו הפרטים . 1
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 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.
 

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.
 
 
 
 



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

 26עמ'   22-1339  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 50ך ג'ורג' המל

 
 

 4חלקה:    6904 גוש:  22-1339 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 14/08/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד סיווג: 0406-050 תיק בניין:
 מ"ר 437 שטח: 202101317 בקשת מידע:

   04/08/2021 תא' מסירת מידע:

 
 דבש יוסף שה:מבקש הבק

 64396יפו  -, תל אביב  89דיזנגוף 
 מונרוב גיא 

 4606444, הרצליה  12עוזי חיטמן 
 אליהו שמעון 

 5851759, חולון  34שד בגין מנחם 
 יעקובוב יורם 

 7543598, ראשון לציון  1מגדלור 
 

 מסטר דניאל עורך הבקשה:
 6721109יפו  -, תל אביב  9בית עובד 

 
 כן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(תו

יח"ד ללא שינוי השטח הכולל שאושר.,  2יח"ד במקום  3, אחר: תוספת יח"ד בקומה ד' כך שיבנו 1כמות יח"ד לתוספת: 
מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים במחיצות, שינוי חלונות ממד לדור חדש, וחלק מהדלתות להדף רסיסים, תוספת 

 ל חשבון השניה ללא שינוי השטח הכולל.אחרת: הגדלת דירת גג אחת ע
 

 הרחבת חלונות בחזית צפונית קומת קרקע כך שתתאפשר יציאה לגינה
 

 תוספת מסתור כביסה עבור דירה חדשה והרחבת מסתורים מאושרים
 

 ביטול חיפוי קשיח בחזיתות
 

 שינוי מעקות מרפסות למעקה בנוי עם השלמת מעקה קל.
 

 י הגובה הכולל.הנמכת רצפת קומת גג ללא שינו
 

 שינויים בגג העליון כולל הצמדת חלק מהגג לדירות הגג ותוספת גקוזי
 

 ביטול מאגר מים ופתרון לחץ מים באמצעות בוסטר
 

 העברת דודי מים למסתורי הכביסה
 

 הקטנת רוחב מדרגות עליה לבמה בחזית לרחוב.
 

 ביטול פתרון גז עבור דירות חדשות.
 

 ה במגרש מבוקש פטור או כופר חניה עבור החניה הנדרשת., מאחר ולא ניתן להתקין חני
 

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

 (אדר' הילה גלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
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 27עמ'   22-1339  

 

( לתוספות 26/01/2025קפו הינו עד לתאריך )אשר תו 20-0756שינויים כלפיי היתר מס' לאשר את הבקשה ל .1
יח"ד,  16קומות עם חזית מסחרית עבור  5וחיזוקים לבניין מגורים שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה,  בן 

 הכוללים:
 

 בקומת המרתף: ביטול חדר מאגר מים, ביטול חדר משאבות, שינויים בנישות לתשתיות.
ות הבניין, תזוזות קלות, שינויים במסתורי הכביסה, שינויים בחלוקת בכלל הקומות: שינויים בפתחים בכלל חזית

השטחים הפנימיים של הקומות, הרחבת דירה ע"ח שטחי הדירה הסמוכה, שינויי במבנה מעלית, ללא שינוי 
 בשטחים/תוספת שטח/ללא שינוי בקונטור קומות הבניין.

 יח"ד נוספת. בקומה ד': שינויים בחלוקת השטחים הפנימיים בקומה והוספת
גגות עליונים מוצמדים  2גג עליון: שינוי במערך קולטי השמש והקטנת מספרם, ביטוח דודים על גג עליון,  תכנון 
 לדירות בקומה עליונה הכוללים ג'קוזי ודק לכל אחת עם גישה דרך גרם מדרגת משותף.

 ה למסחר.בחצר: הקטנת גרם המדרגות לגישה למגרש, שינויים בריצוף, שינויים בגיש
 

  דירות. 16קומות עם חזית מסחרית וקומת גג חלקית, עבור  5סה"כ יתקבל בניין בן 
 
 השתתפות בקרן חניה -מקום חניה לרכב פרטי החסרים למילוי דרישת התקן 1לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

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

 תנאים למתן היתר
 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1
 (.4402)מוצג  52שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  .הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 )ד( לחוק.145. תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 4
  

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

 
 הערות

ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש ואין 
 בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.

 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו.
 

 הבקשהולמבקש ת מהנדס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעהערה: 
 
 
 
 
 
 

 9ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
( לתוספות 26/01/2025)אשר תוקפו הינו עד לתאריך  20-0756הבקשה לשינויים כלפיי היתר מס' לאשר את  .3

יח"ד,  16קומות עם חזית מסחרית עבור  5וחיזוקים לבניין מגורים שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה,  בן 
 הכוללים:

 
 תשתיות.בקומת המרתף: ביטול חדר מאגר מים, ביטול חדר משאבות, שינויים בנישות ל

בכלל הקומות: שינויים בפתחים בכלל חזיתות הבניין, תזוזות קלות, שינויים במסתורי הכביסה, שינויים בחלוקת 
השטחים הפנימיים של הקומות, הרחבת דירה ע"ח שטחי הדירה הסמוכה, שינויי במבנה מעלית, ללא שינוי 

 בשטחים/תוספת שטח/ללא שינוי בקונטור קומות הבניין.
 : שינויים בחלוקת השטחים הפנימיים בקומה והוספת יח"ד נוספת.בקומה ד'

גגות עליונים מוצמדים  2גג עליון: שינוי במערך קולטי השמש והקטנת מספרם, ביטוח דודים על גג עליון,  תכנון 
 לדירות בקומה עליונה הכוללים ג'קוזי ודק לכל אחת עם גישה דרך גרם מדרגת משותף.

 גות לגישה למגרש, שינויים בריצוף, שינויים בגישה למסחר.בחצר: הקטנת גרם המדר
 

 דירות.  16קומות עם חזית מסחרית וקומת גג חלקית, עבור  5סה"כ יתקבל בניין בן 
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 השתתפות בקרן חניה -מקום חניה לרכב פרטי החסרים למילוי דרישת התקן 1לאשר פתרון חלופי להסדר  .4
 

:ם טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאי
 

 תנאים למתן היתר
 .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.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף . 4
  

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

 
 ערותה

חרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש ואין ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה א
 בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.

 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 48אוסישקין  47יהו ירמ

 
 

 65חלקה:    6963 גוש:  22-0826 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 24/05/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0199-047 תיק בניין:
 מ"ר 516 שטח: 201900938 בקשת מידע:

   01/07/2019 תא' מסירת מידע:

 
 קדס פיטר מבקש הבקשה:

 4674332א, הרצליה 40הקדמה 
 די האוס בע"מ 

 4674332א, הרצליה 40הקדמה 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

. 1ם שינויים פנימיים: איחוד הדירות בבניין לדירה אחר: הרחבת והעמקת המרתף הקיים לבניין בהיתר, מבוקשי
העמקת והרחבת המרתף הקיים. תוספת בריכה במרתף ובגג., תוספת אחרת: חצר מונמכת למערכות בעורף המבנה., 

 שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים ומסחר, 
 

מסחר בקומת הקרקע והמרתף,  שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(:
, תקופת שימוש חורג: 1-שימוש מבוקש: משרדים בקומת הקרקע ומרתף לשימוש מגורים, שימוש חורג בקומה מספר: 

, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית 209.15לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 כמענה לדרישת תקן חניה, 

 
 
 

 מ"ר,  11+26, גודל: 50.00קומה: מרתף/גג עליון, מיקום: מרתך/גג עליון, נפח )מ"ק(:  בריכה:
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים1,750.00נפח חפירה )מ"ק(: 
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 (אדר' מיליס יניבחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 

 
 לשוב ולדון לאחר בחינה נוספת של השירות המשפטי, 16/11/22בהמשך להחלטת הוועדה מתאריך 

קומת קרקע מסחרית  מעל קומות וקומת גג חלקית 3בן ות ושינויים בבניין פינתי לשימור תוספלא לאשר את הבקשה ל
 מהסיבות הבאות: 1יח"ד -יח"ד ל 6איחוד , הכוללים וקומת מרתף

  
 , אזור המתאים לבנייה רוויה מבחינת רוחב בצומת רחובות עירונית משמעותית עם חזית מסחרית. הבניין ממוקם 1

 ות הציבוריות הקיימות והשימושים המסחריים הקיימים בקומת הקרקע ולא מדובר באזור של הרחובות, התשתי    
 ' במיקום זה אלא את המצב הקיים בהיתר המקורי. Town Houseעל כן אין לאשר ' בתים פרטיים.     
 
אשר לצמיתות  הינו שימוש חורג מתכנית אשר לא ניתן לחדר כושר, ספא, בריכה -. השימוש המבוקש במרתף עבור 2

ו. לא ניתן לאשר שימוש זה גם לתקופה מוגבלת מאחר ולאחר תום תקופת השימוש החורג מבלי שנעשה פרסום עבור
 לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו למצב התואם תכנית. 

 
 
 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 ית. לשוב ולדון לבקשת היועצת המשפט דורון ספיר:
 
 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ולדון לבקשת היועצת המשפטית. לשוב

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 2הלפרין  6ופולסקי זלט

 
 

 59חלקה:    6901 גוש:  22-0863 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 31/05/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0250-006 תיק בניין:
 מ"ר 405 שטח: 201902520 בקשת מידע:

   03/02/2020 תא' מסירת מידע:

 
 גד רוני מבקש הבקשה:

 3094036, זכרון יעקב  12הפנינה 
 

 כהן אדם עורך הבקשה:
 6772310יפו  -, תל אביב  18בית ירח 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חניה במתקן אוטומטי, 
 

 , 1בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, כמות חדרי שירותים: 
 

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

 על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: דירת פנטהאוס, 
 

 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 19ה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: בחצר: גינ
 

 העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים
 
לצורך ידוע והפרסום נעשה  1התקנת עוגנים מותרת בהתאם להוראות תכנית ע, שכןאינה הקלה  2הקלה מספר  .2

 חלקות גובלות בהתאם לחוות דעת משפטית. 
 

 התנגדויות:

 ערותה כתובת שם

  6091700, חרוצים 907ת.ד.  . פוטשניק שלמה1

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

, הסמוך לחזית המזרחית צדדית של הבניין הנדון בבקשה ולהלן 4המתנגד בעלים של הקרקע והבניין ברחוב הלפרין 
 עיקרי התנגדותו :

ביסודות הבניין ולערער אותם,  ו. העוגנים הזמניים עלולים לפגועמתנגד להחדרת עוגנים זמניים לתוך שטח המגרש של
 לבנות על השטח בעתיד. ים, התקשורת וביכולת המ, החשמל, בתשתיות הביוב

 
 התייחסות להתנגדויות: 

קווי המגרש והבניין הרלוונטיים ובהתאם לתכניות ת למימוש, ת המותרות והניתנוכל בקשה נבחנת ביחס לזכויו . 1
 התקפות שמטרתן להטיב עם המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית. 

רש תותר התקנת עוגני קרקע החלה על המג 1( בחוק התכנון והבנייה ולהוראות תכנית ע8) 63בהתאם לסעיף  . 2
 זכות התנגדות.  וואין בגינ רסומים להקלותזמניים. מדובר בתכנון תואם תכנית על אף ביצוע פ

ההיתר יכלול את האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות )פרטיות וציבוריות( ולשמירת יציבות  . 3
ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק 

 נזק במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו. פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי 
 

 לאור האמור, יש לדחות את ההתנגדויות.
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 (מיליס חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' יניב
 
קומות וחדר כביסה על הגג שחיזוקו נדרש מפני  2נתי קיים בן לאשר את הבקשה להריסת בניין מגורים פי . 1

 18קומות מרתף. עבור סה"כ:  2קומות וקומה עליונה חלקית, מעל  6רעידות אדמה והקמת בניין מגורים בן 
 יחידות דיור. 

 
 מקומות חניה הנדרשים ע"פ התקן ע"י השתתפות בקרן חניה. 0.33לאשר פתרון חניה עבור  . 2
 
 ת את ההתנגדויות מהטעמים הבאים:לדחו . 3

  
כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש, קווי המגרש והבניין הרלוונטיים  א. 

 ובהתאם לתכניות התקפות שמטרתן להטיב עם המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית. 
לה על המגרש תותר התקנת עוגני הח 1( בחוק התכנון והבנייה ולהוראות תכנית ע8) 63בהתאם לסעיף  ב. 

 ואין בגינו זכות התנגדות. מדובר בתכנון תואם תכנית על אף ביצוע פרסומים להקלות .קרקע זמניים
 ההיתר יכלול את האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות )פרטיות וציבוריות( ולשמירת  . 3

ניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה יציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים. מבקש היתר הב
 בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו. 

 
 
 
 

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

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

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

 הגובלים. והנכסים
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה. . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪.  13399.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5

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

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה. . 3
 אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום . 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

הצגת רישיון לביצוע כריתה מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר העירוני בקישור:  . 6
http://www.tel-aviv.gov.il/Trees 

 
 אים לתעודת גמרתנ

 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1
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 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין. 
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. 

 נה ניתנת לפיצול. ג. הדירה בקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת דיור אחת שאי
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2

 המרחביות לנושא זה.
הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 3

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

 רישום סופי בטאבו . 4
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 5
 ( במגרש. 4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
ם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתא . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 12/21ת, ויש התנגדות. דבר שני, כתוב הודעה אחרונה אחרי פרסום כתוב, לא התקבלה התנגדו מלי פולישוק:
 .05/22-כשהבקשה היא מ

 פרסומים אחרים. 2כתוב שהתקבלה התנגדות. מדובר בהלל הלמן: 
 בקשות? 2-אז מדובר ב מלי פולישוק:

 , מדובר על משלוח הודעות לבעלי זכויות בנכס.52בתחילת עמוד  הראלה אברהם אוזן:
איך  -, ואז היא טוענת ובצדק 31/05/22, תאריך הגשה 22-0863, מספר בקשה 51היא מפנה לעמוד  ן וולק:אופירה יוחנ

 והתקבלה התנגדות. 08/12/21-יכול להיות שיש הודעה אחרונה ב
 יכול להיות שזה טעות, שהבקשה נפתחה ונסגרה וגררו את ההתנגדויות. הראלה אברהם אוזן:

 ואין לנו שליטה על זה.מכל מיני סיבות  הבקשה, הוא יכול לשבת בין הפרסום לקליטת הלל הלמן:
 לפי התקנות, הוא עושה פרסומים להקלות לפני הגשת הבקשה. הראלה אברהם אוזן:

 למה זה חשוב ולמה זה מעניין?הלל הלמן: 
 יכול להיות שאדם עושה פרסומים לפני הגשת הבקשה? מלי פולישוק:

פרסומים לפני הגשת הבקשה כי רק לאחר שהוא מפרסם והקובץ נקלט בתיק הבניין,  הוא חייב לעשות את ה הלל הלמן:
 המתנגדים יכולים להגיש התנגדות ורק אז הבקשה נקלטת.

 בהליך הרישוי, קודם כל אני מפרסמת ורק אחרי זה הבקשה נקלטת. :אופירה יוחנן וולק
 איך המפרסם יודע שהוא עומד באותה דעה אתכם? ליאור שפירא:

 יש הבדל בחוק בין הגשת בקשה לבין קליטת הגשה. ל הלמן:הל
 תאריך ההגשה זה הבקשה הראשונה או הקליטה, מה זה? מלי פולישוק:

ימים לבדוק תנאי סף שלו, אם הוא  10לבקשה, יש לנו  sendבמצב של הגשת הבקשה,  עורך הבקשה שולח  הלל הלמן:
הקובץ ננעל והוא הולך להליך של פרסום. אחרי הפרסום הוא מגיש עבר את תנאי הסף והכל תקין, אנחנו מאשרים לו, 

 הבקשה נקלטת.לנו אישורים שהפרסום תקין והושלם, ואז 
 ?31/05/22מה זה  ליאור שפירא:

 זה תאריך קליטה. רוני רבנר:
 זה משהו שרשום בכל הדרפטים. מלי פולישוק:

אי עמידה בלוח זמנים. זה הוגש אלינו אחרי כל  שנסגרה לאור 2022הייתה בקשה בינואר  הראלה אברהם אוזן:
 הפרסומים.

 מתי הוגש לנו בפעם הראשונה? ליאור שפירא:
 , בכל מקרה הבקשה מוגשת אחרי הפרסומים.2022כתוב בינואר  הראלה אברהם אוזן:

להגשה. מתי  תואם את החוקיות, ואז נועלים את זה ושולחים לפרסום, רק אחרי זה מעלים sendאחרי ה ליאור שפירא:
 הלחיצה, מה התאריך?

 .01/2022כנראה  הראלה אברהם אוזן:
 .2021-איך, אם הפרסום היה ב ליאור שפירא:

 תאריך ההגשה זה המקוונת, בדיקת תנאי סף, פרסומים וקליטה. הלל הלמן:
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ולא נעשו שום  , מאחר12/2021-. הפרסומים שלה ב12.01.22הייתה בקשה שלא עמדה בלו"ז, היא נפתחה ב רוני רבנר:
 שינויים.

 זה תאריך הגשה? 31/05/22ב הלל הלמן:
 זה תאריך קליטה. רוני רבנר:

 ?2021מה קרה שהוא החליט לפרסם בשנת  ליאור שפירא:
 צריך לראות את הבקשה הקודמת, הוא עשה הגשה ראשונה לא עמדנו בזמנים.  הלל הלמן:

לו שהוא צריך להגיש בקשה נוספת, האם הפרסומים תקפים  הוא עשה בקשה, לא עמד בזמנים, אמרנו ליאור שפירא:
 גם לבקשה החדשה?

כן, יש אפשרות להגש מחדש, לוחץ על הכפתור וכל הבקשה מוגשת מחדש כפי שזה וזה מופיע בראש  הלל הלמן:
 הרשימה. 

 אתם לא עמדתם בזמנים, מה הכוונה? מלי פולישוק:
 יום להקלה. לא הספקנו. 90י או ימים לרשות רישו 45לפי החוק, או  הלל הלמן:

למעשה אדם צריך להוציא כספים מראש על פרסומים וגם על מדידות לפני שהוא יודע שהוא יכול להיות  מלי פולישוק:
 מאושר או לא.

 .2016-זה מה שכתוב בתקנות מ הראלה אברהם אוזן:
 קשה.צריך לסמוך על עורך הבקשה שיבדוק היטב מה צריך להיות בב מלי פולישוק:

 כאשר נמצאים בעולם ההקלות, את נמצאת בעולם של חוסר ודאות. אין שום דרך לדעת את זה. הלל הלמן:
 זה נכון, אבל עדיין אם יש דין ודברים עם הצוות, ניתן לפתור לפני ההגשה. מלי פולישוק:

דבר מתועד. זה שירות שיש בשנה, שיכולים לתאם מיד לאחר שיש תיק מידע. ה 1000יש פגישות ייעוץ, מעל  הלל הלמן:
 בו הרבה שימוש, בדרך כלל מי שעושה שימוש באפשרות זאת משפר את סיכוי ההצלחה.

 זה גם חוסך זמן בוועדה ובמערכת. מלי פולישוק:
 .21/06-כמה זמן יש לכם לפעול, הוא הגיש ב ליאור שפירא:

 הזמן נספר מאז שהבקשה נקלטה. הלל הלמן:
 יק הראשון?מתי היה הקל ליאור שפירא:

 , כתוב בטבלה.21/06-ב הלל הלמן:
 זה כלום זמן, למה לא עמדתם בזמנים? ליאור שפירא:

נקלטה הבקשה, אנחנו חייבים לתת החלטת ועדה  12/01/22הגיש בקשה מקוונת,  21/06-חודשים, ב 3תוך  הלל הלמן:
 לא עומדים בזמן. חודשים, המערכת סופרת את הזמנים, הבקשה נסגרת במידה ו 4.5יום,  90תוך 

 הפגרה של העירייה מבחינת המדינה, לוח החופשות, חגים ושבתות. הראלה אברהם אוזן:
 ממאי עד אמצע נובמבר, אם לא מחשבים את המועדים, בטח ובטח לא עומדים. ליאור שפירא:

 אתה לא יודע כמה בקשות היו במערכת וכמה היו בפעם השנייה במערכת.הראלה אברהם אוזן: 
 אפשר לעבור על היומנים, זה מערכת אוטומטית. מבחינת ימי עבודה. הלמן:הלל 

 אם נרצה להרחיב, ליאור תיפגש עם הלל ותרחיבו לדון בנושא. חוות דעת.   דורון ספיר:
 
 
 
 
 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות וחדר כביסה על הגג שחיזוקו נדרש מפני  2לאשר את הבקשה להריסת בניין מגורים פינתי קיים בן  . 1

 18קומות מרתף. עבור סה"כ:  2קומות וקומה עליונה חלקית, מעל  6רעידות אדמה והקמת בניין מגורים בן 
 יחידות דיור. 

 קן ע"י השתתפות בקרן חניה.מקומות חניה הנדרשים ע"פ הת 0.33לאשר פתרון חניה עבור  . 2
 לדחות את ההתנגדויות מהטעמים הבאים: . 3

 כל בקשה נבחנת ביחס לזכויות המותרות והניתנות למימוש, קווי המגרש והבניין הרלוונטיים א.  
 ובהתאם לתכניות התקפות שמטרתן להטיב עם המצב הקיים ולעודד התחדשות עירונית.   

החלה על המגרש תותר התקנת עוגני  1התכנון והבנייה ולהוראות תכנית ע( בחוק 8) 63בהתאם לסעיף  ב. 
 ואין בגינו זכות התנגדות. קרקע זמניים. מדובר בתכנון תואם תכנית על אף ביצוע פרסומים להקלות

 ההיתר יכלול את האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות )פרטיות וציבוריות( ולשמירת  . 3
מבנים והנכסים הגובלים. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה יציבות ובטיחות ה

 בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו. 
 

 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
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 יתרתנאים למתן ה

ותכנית  4400קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות )מוצג  . 1
 (. 4401מאושרת במוצג 

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

 
 תנאים בהיתר

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

 והנכסים הגובלים.
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה. . 3
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪.  13399.00 תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של . 5
 

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

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה. . 3
 אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום . 4
 משרד להגנת הסביבה.הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי ה . 5

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

הצגת רישיון לביצוע כריתה מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי ההליך המפורט באתר העירוני בקישור:  . 6
http://www.tel-aviv.gov.il/Trees 

 
 תנאים לתעודת גמר

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

 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. 
 ה יחידת דיור אחת שאינה ניתנת לפיצול. ג. הדירה בקומת הקרקע על כל מפלסיה תהוו

ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2
 המרחביות לנושא זה.

הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו  . 3
עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת  בתקנות

 תעודת גמר.
 רישום סופי בטאבו . 4
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 5
 ( במגרש. 4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
שור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הק . 7

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 26ודה העב

 
 

 4חלקה:    7429 גוש:  20-1430 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 26/10/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0021-026 תיק בניין:
 מ"ר 594 שטח: 201801743 בקשת מידע:

   26/07/2018 תא' מסירת מידע:

 
 רסו אליהו מכביק מבקש הבקשה:

 6091000, בני ציון  4אגוז 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 3מספר קומות להריסה: 
 

 במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה, מעלית חנייה, חדר טראפו, 
 

 לם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, בקומת הקרקע: או
 

 על הגג: קולטי שמש, אחר: גנרטור, מעבי מזגנים, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 
 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים: לא53.67נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 התנגדויות:
 נימוקים כתובת שם

  1קבוצת מתנגדים מס' 6382132יפו  - , תל אביב24רחוב העבודה  . ברטון נתנאל1
 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . גזית ירדן2 

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . דגני נתן3

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . דגני צפיה4

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . דגני שראל5

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  י. זק תמ6

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . טרם מרים7

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . כהנוביץ אמיר8

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . כהנוביץ מורן9

 6382132 יפו -, תל אביב 24רחוב העבודה  . כפיר צוקר יעל10

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . לוטנברג אורן11

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . מנדיל נעמי12

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . מרים טרם13

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . משמרי אביבית14

 6382132יפו  -, תל אביב 24העבודה  רחוב . סימינובסקי חנה15

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . צוקר שי16
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 נימוקים כתובת שם

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  . שבת ברטון יעל17

 6382132יפו  -, תל אביב 24רחוב העבודה  לוטנברג ענת-. שטיינר18

 6382132 יפו -, תל אביב 24רחוב העבודה  . שנלינג יהודית19

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 :24רחוב העבודה  -בעל נכס במגרש הסמוך ממערב 1קבוצת מתנגדים מס' 
. טוענים כנגד חריגת התכנון לתוך מגרשו ועל כן מניעה של האפשרות של הבניין בו קיים נכסו גם ליצור תכנון מכוח 1

 .38תמ"א 
 
 יימת היום.. קירבת המרפסות למגרשם תיצור פגיעה בפרטיות הק2
 
. מעלים חשש מהחדרת העוגנים לתחום מגרשו. חשש הן לתשתיות הביסוס שעלולות להיפגע והן למימון הנזק במידה 3

 ויגרם.
 
 יחידות דיור לרחוב יצור מטרד תנועתי שכן גם ככה הוא פקוק וקיימת בו מצוקת חניה.  19. תוספת 4
 
בתוכנית הבניה בחזית הבניין.  עקירתו אינה מקובלת  1ה, עץ מספר שנ 50. התכנון המבוקש כולל עקירת עץ עתיק כבן 5

 על תושבי השכונה ואנו מתנגדים באופן גורף. העץ מצל על הרחוב ויש לו ערך גבוה מבחינת תושבי הרחוב.
 המתנגדים מעלים אופציות תכנון מרתף אחרות שיאפשרו את קיום העץ.

 1שה בנוגע לעץ שכן בסקר העצים מתואר העץ המדובר כעץ מס' בנוסף קיימת טענה לגבי אי תקינות הגשת הבק
 .3ובתכנית ההגשה סומן כעץ מס' 

  
 התייחסות להתנגדויות: 

 
לא קיימת חריגת המבנה המתוכנן למגרשם של המתנגדים. כנראה שההתנגדות עוסקת בהקלה המבוקשת  .1

ממגרש  1.40-היום עומד במרחק של כלכיוון מגרש המתנגדים. הבניין הקיים  10%-להקטנת קו הבניין ב
דהיינו יגדל  -מ' מבניין המתנגדים 3.24לאחר אישור ההקלה, מרחק הבניין מבקש הבקשה יהיה  -המתנגדים

מ'.  6.20-הבניינים יהיה כ 2מ'. לאחר אישור ההקלה המרחק הכולל בין  2.00המרחק מהקיים היום בכמעט 
 אזור זה.מרחק העולה על הנדרש בתכניות העתידיות ל

*אין בבקשה כדי למנוע ממגרש המתנגדים את ניצול זכויותיהם המותרות במגרשם בעת שיבקשו גם הם בקשה 
 להיתר מכוח התכניות שיהיו תקפות.

 האמור לעיל תקף גם לגבי המרפסות המבוקשות. .2

והפרסום הינו  1ע'שימוש בעוגנים אינו הקלה טעונת זכות התנגדות, אלא תכנון התואם את הוראות תכנית  .3
ליידוע הציבור. לצורך הבהרה החדרת העוגנים מלווה באישור קונסטרוקטור שאחראי באופן מלא לאי גרימת 

 -טרם תחילת העבודות -נזקים למגרשים שכנים בעת הביצוע. בנוסף על כך כתנאי להיתר יידרש מבקש הבקשה
 , כתוצאה מהבנייה במגרשו.הפקדת ביטוח צד ג' לכיסוי כל נזק שיגרם לשכנים או לרחוב

עומס התנועה והחניות המבוקשות בתת הקרקע של הבניין נבדקו על ידי הגורמים   -לנושא התנועה והחניה .4
 המקצועיים במכון הרישוי ונמצא כי ניתן לאשרם ראה חוות דעת בוחנת התנועה.

בבקשה המקורית, אך בתכנית מכון הרישוי בחן את העץ המיועד לכריתה, אכן היה בלבול במספור העץ  .5
המתוקנת הנושא תוקן. העץ נבחן כבעל ערך נופי נמוך מאד ושמירתו תמנע את האפשרות לכניסה לחניה שהינה 

 זכותם של מבקשי הבקשה ועל כן הומלץ לכרתו.
 
 
 
 

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

( 10%מ' ) 3.24 -מ' ל 3.60 -אשר את צמצום קווי הבניין הצדדים מול 20/01/2021לתקן את החלטת הוועדה מיום 
38(, מכוח תמ"א 10%מ' ) 5.00מ' במקום  4.50וצמצום קו בניין אחורי 

 
 
 
 

 היתרמתן תנאים ל
 .תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי . 1
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 5281הצגת אישור מקדמי בניה ירוקה לעמידה בתקן  . 2
 

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

 והנכסים
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות . 2
 

 להתחלת עבודותתנאים 
 קבלת אישור ממחלקת תיאום הנדסי להתחלת עבודות הבנייה. . 1
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 

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

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

 ול ניתנת לפיצ
 

ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 2
 המרחביות לנושא זה

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשהערה: ה
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 דיון נוסף לצורך הערכת שומה.דורון ספיר: 
 מהשבחה.מעון ברונשטיין: ש
 
 
 
 

 12: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
( 10%מ' ) 3.24 -מ' ל 3.60 -ולאשר את צמצום קווי הבניין הצדדים מ 20/01/2021לתקן את החלטת הוועדה מיום 

38(, מכוח תמ"א 10%מ' ) 5.00מ' במקום  4.50וצמצום קו בניין אחורי 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 44עמ'   22-0648  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 45"ה מזא

 
 

 19חלקה:    7434 גוש:  22-0648 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 27/04/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0014-045 תיק בניין:
 מ"ר 602 שטח: 202000275 בקשת מידע:

   15/03/2020 תא' מסירת מידע:

 
 טבן בע"מש מבקש הבקשה:

 5250353, רמת גן  11תרע"ד 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1031.78, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 , חדרי עזר, אחר: חניה, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן
 

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: מעלית חניה, 
 

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

 על הגג: חדר מכונות ומעלית, חדר מכונות מיזוג אויר, קולטי שמש, פרגולה, אחר: בריכה, גנרטור, 
 

 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 20מרוצפים, כמות מקומות חניה: בחצר: גינה, שטחים 
 

קומות מרתף לאזורים טכניים וחניה  3קומות וקומת גג חלקית, הכולל  6פירוט נוסף: הריס ובניה חדשה של בניין בין 
 של צובר קיים, ובריכה פרטית על הגג., העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה 

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 
 

 ויות:התנגד

 נימוקים כתובת שם

 2007 82. בית ברוטשילד 1
 בע"מ

  6578803יפו  -, תל אביב 44רחוב מזא"ה 
 1התנגדות מס' 

התקבלה הודעה בדבר הסרת  6.9.22ביום 
 ההתנגדות

 

 6789141יפו  -, תל אביב 98רחוב אלון יגאל  ישי חן

יפו  -יב , תל אב84שדרות רוטשילד  . אבקסיס אברהם2
6578703 

 2התנגדות מס' 

 6578806יפו  -, תל אביב 47רחוב מזא"ה  . אברמסקי רדליך אמיר3

 6578806יפו  -, תל אביב 47רחוב מזא"ה  . בהרב מאיה5

, הרצליה 55רחוב הנשיא יצחק בן צבי  . בט ענת6
4639955 

 6578806יפו  -, תל אביב 47רחוב מזא"ה  . גזית ירון7

 6939545יפו  -, תל אביב 11רחוב רב אשי  ית מריאטה. גז8

 6578806יפו  -, תל אביב 47רחוב מזא"ה  . גזית עודד9

יפו  -, תל אביב 84שדרות רוטשילד  . לוי אבנר11
6578703 

  3התנגדות מס' 



 

 

 נימוקים כתובת שם

יפו  -, תל אביב 84שדרות רוטשילד  . לוי תחיה12
6578703 

 9422915ב, ירושלים 16' רחוב המלך ג'ורג . שלום שלומי13

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 :1התנגדות מס' . 1
, 82ורוטשילד  44, בעלת הבניין במצוי בפינת הרחובות מזא"ה בע"מ 2007 82בית ברוטשילד הוגשה התנגדותה של חברת 

ות'. להלן אשר נמצא בשכנות בהמשך הרחוב לבניין נשוא הבקשה, באמצעות עורכי דינם מחברת גולדפרב זליגמן וש
 עיקרי התנגדותם:

 לעניין קווי הבניין ייצור תחושת צפיפות קשה ברחוב. 2-ו 1הקלות מס'  -

 להבלטת הגזוזטראות מהווה צמצום קווי בניין נוספים ואינם עומדים בתקנות התכנון והבניה 3הקלה מס'  -

לגובה הבניה  5סביבה. והקלה מס' לגובה הבנייה בהיקף דרמטי החורג באופן ניכר מכלל המבנים ב 4הקלה מס'  -
 על גג הבניין מעצימה זאת אפילו יותר.

לתוספת קומת גג מעצמה את מראהו המאסיבי של הבניין  14לתכסית הבנייה על הגג והקלה מס'  6הקלה מס'  -
 כלפי סביבתו.

חוב לרבות לצפיפות יחידות הדיור מהווה העמסה משמעותית על תשתיות הר 15והקלה מס'   7הקלה מס'  -
 תחבורה וחניה.

בנוגע לחצר המונמכת חורגת מן המותר עפ"י תקנות ההיתר ומתקרבת באופן משמעותי לבתי  8הקלה מס'  -
 השכנים.

 לביטול קומת עמודים מפולשת חורג על הוראות התוכנית. 9הקלה מס'  -

 כויות ואופן הניוד הינה תמוהה.לניוד זכויות בין קומות ללא כל פירוט והצהרה בנוגע למס' הז 11הקלה מס'  -

 לגובה קומת הקרקע אין הצדקה לאשר הקלה זו. 12הקלה מס'  -

 לבריכה על הגג אלמנט חריג הפוגע באיכות החיים ומהווה מקור לרעש. 13הקלה מס'  -
 
 :2התנגדות מס' . 2

ממערב ומזא"ה  84רוטשילד  הוגשה התנגדותם של מס' שכנים בבניינים הסמוכים לבניין נשוא הבקשה בכתובות שדרות
 ממזרח. להלן עיקרי התנגדותם: 47

 ן החדש תוריד את ערך דירתי באופן משמעותי.יתוספת גובה לבני -
 תוספת קומות מהווה איבוד פרטיות -

 דבר שיהווה מפגע רעש לדירתי הנמצאת בסמיכות 10%די ב דאישור הקלת המרווח הצ -

׳ מעבר לקו בניין המותר דבר שיחסום את האור והנוף מדירתי ויגרום מ2הבלטת המרפסת הקדמית בשיעור של  -
 לירידת ערך ניכרת.

 מ׳ דבר שיגזלו אור ואויר פתוח לחזית המערבית של דירתי  17.5מ׳ במקום  24.3הגבהת הבניין לגובה של . -

 הוספת בריכה על הגג דבר שיהווה מטרד רעש ומזיקים )אם לא יטופל כראוי( -

 טור על גג הבניין דבר שיהווה מטרד רעש ויחסום את האור מעבר להגבהה שתאושרהקמת גנר -
 
 :3התנגדות מס' . 3

 . להלן עיקרי התנגדותם: 1המוזכר בהתנגדות מס'  82הוגשה התנגדותם של רוכשי דירות בבניין בכתובת רוטשילד 
 ההעיר הלבנ -לשימור של אונסקו  הבקשה להקלה המבוקשת נוגדת את התכנית -

 לפני פחות משנה נוגדת את אינטרס ההסתמכות של המתנגדים ברוכשם בסכום עתק את דירתם אך -

 ימת אור, שמש ואוויר; מסתירה נוףיוצרת חס -

 סמיכות יתר אסורה לדירת המתנגדיםיוצרת  -

 פוגעת בפרטיות ובאיכות החיים -

 פוגעת בשימושיות מרפסות דירת המתנגדים -

 .מירה מצוקת חניה יוצרת מפגע רעש; מח -
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 1התנגדות מס ' 

המתנגדים נמצאים מעבר לרחוב בפינת הרחובות ולא ממול לבניין המבוקש. כל ההקלות אשר התבקשו בבקשה נבדקו 
ותנאים מגבילים שפורסמו בהתאם להוראות התוכניות החלות על המגרש, הנחיות מרחביות, ותקנות התכנון והבנייה 

אינן רלוונטיות כי אינן מתבקשות בסופו של דבר בבקשה, חלק אינן הקלות כלל וכלל  חלקןונמצא כי  77-78י סעיפים לפ
ויתר אינן מהוות הגדלה משמעותית של נפח הבניה כי אם בתווך זכויות  38פרסום ליידוע הציבור מכח תמ"א כי אם 

 מתקבלתעל כן ההתנגדות אינה  .הבניה הקיימות מכח התוכניות ואין אמת בטענות המתנגדים
 

 :2התנגדות מס' 



 

 

 בבדיקה מרחבית מקיפה של הבקשה נמצא כי היא עומדת בהוראות התוכנית, הנחיות מרחביות ותקנות התכנון והבניה.
מטרת התוכניות החלות על המגרש המצוינות מעלה על פיהם נבדקה הבקשה הינן קביעת סל זכויות בנייה לבניינים 

ו ומיקומו של המגרש במבנה העירוני, לעידוד התחדשות עירונית תוך שמירה על מאפייני המרקם הקיים. בהתאם לגודל
הבניין נמצא במסגרת זכויות הבנייה המותרות לפי תכניות התקפות. הקלות המבוקשות בקוי התכנון המוצע בבקשה 

מאוד בנינים בסביבה ואין בהן כל דבר  הן ההקלות שאושרו להרבה –הבניין, בגובה הבניין, בהבלטת המרפסות וכו' 
הבנייה ומספר הקומות הניתן לאשר מתוקף תוכניות אלו, והבניה המבוקשת  חריג ביחס לבניין ולסביבה. , גובה

והשפעותיה הינם חלק מהתפתחות עירונית רצויה. הטענות לירידה בערך הבניה הינן טענות קנייניות, יובהר כי הועדה 
 אינה מתקבלתמים קנייניים ודנה בשיקולים תכנוניים בלבד. על כן ההתנגדות אינה לוקחת צד בהסכ

 
 :3התנגדות מס' 

המתנגדים נמצאים מעבר לרחוב בפינת הרחובות ולא ממול לבניין המבוקש. כל ההקלות אשר התבקשו בבקשה נבדקו 
ותנאים מגבילים שפורסמו ייה בהתאם להוראות התוכניות החלות על המגרש, הנחיות מרחביות, ותקנות התכנון והבנ

ונמצא כי חלקת אינן רלוונטיות כי אינן מתבקשות בסופו של דבר בבקשה, חלק אינן הקלות כלל וכלל  77-78לפי סעיפים 
ויתר אינן מהוות הגדלה משמעותית של נפח הבניה כי אם בתווך זכויות  38פרסום ליידוע הציבור מכח תמ"א כי אם 

הטענות לירידה בערך הבניה הינן טענות קנייניות, יובהר  ניות ואין אמת בטענות המתנגדים.הבניה הקיימות מכח התוכ
 מתקבלת כי הועדה אינה לוקחת צד בהסכמים קנייניים ודנה בשיקולים תכנוניים בלבד. על כן ההתנגדות אינה

 
לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות. בשל ריבוי המתנגדים מומלץ

 
 
 
 

 (רבנר רוני: )ע"י לאחר דיון בהתנגדויות הועדה חוות דעת מהנדס
 

 בהמשך לדיון בצוות התנגדויות, 
 

 יח"ד, שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה והקמת בניין  5קומות,  3הריסת בניין מגורים קיים, בן לאשר את הבקשה ל
 .קומות מרתף 3קומות וקומת גג חלקית מעל  6חדש למגורים בן 

  יח"ד.  17קומות מרתף עבור סה"כ  3קומות וקומת גג חלקית מעל  6סה"כ מתקבל בניין בן 
 

  כולל ההקלות הבאות:
שכן שאין בחריגה  מ' המותר 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -

 .5-6לרובעים  77-78מקווי הבניין תוספת שטח מעבר למותר והמבוקש הינו בהתאמה לתנאים המגבילים לפי 
שכן שאין בחריגה  מ' המותר 3.6מ' במקום  3.24מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -

 .5-6לרובעים  77-78מקווי הבניין תוספת שטח מעבר למותר והמבוקש הינו בהתאמה לתנאים המגבילים לפי 
 % מן המרווח המותר 40הבניין המותר, המהווה  מ' מעבר לקו 2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  -

 בהתאמה לתקנות התכנון והבניה תקנות סטייה ניכרת.
בהתאם לתנאים מגבילים  מ' המותרים על פי תכנית 17.5מ' לעומת  24.3הגבהת הבניין עד לגובה של  -

 מ' בין הרצפות, שניתן לאישורה. 3.3המאפשרים גובה קומה  77-78שפורסמו לפי ס' 
בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור בעבר ובהתאם  פטור ממרפסות שירות הנדרשות מכח תכנית לב העיר -

 למגמות התכנוניות העתידיות באזור.
 .3-4באנלוגיה לרובעים נתן לאשר מבחינה תכנונית  הוספת בריכה על הגג -

 
 :38תמ"א  כולל תוספות הבאות מכח

 מ' המותר  4במקום  מ' 4.5הגבהת בניה על הגג לגובה של  -

 % המותרים %50 משטח הגג, לעומת  65הגדלת תכסית בניה על הגג עד  -

המותר על פי  13.6במקום  17. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 20%הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של  -
 תכנית.

 ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בנית קומת קרקע מלאה  -

 משטח הגג. 65%ית הוספת קומת גג בתכס -

 .יחידות דיור סך הכל 17יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, ובניית מבנה בן  13.6יחידות דיור ל  1תוספת  -
 

שתגרם פגיעה למתנגדים כתוצאה מאישור הבקשה בשעה  לדחות את ההתנגדויות שכן צוות ההתנגדויות לא התרשם
ין המבוקש י, גובה הבנ, בפרט בעניין קווי בניין5ברובע המגבילים  שהמבוקש תואם  לתכנון התקף  והמקודם והתנאים

 והבריכה על הגג.
 
 

 :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
 יאות( אם נדרש לפי דיןהבר

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
 היה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר י . 5
 מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מעלית רכב באישורה של היועצת המשפטית למנהל הנדסה. . 6
 

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

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

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

 ₪. 50,505תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה. . 5
 2-3068ישיבה מס'  34יה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס' של חניון בהיתר הבנ 2רישום רמת השרות  . 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4
 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות

י מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפנ . 5
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

 
 הערות

 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.
 
 
 
 
 

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

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

 הבריאות( אם נדרש לפי דין



 

 

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

 ת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמיד . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 5
 פטית למנהל הנדסה.מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מעלית רכב באישורה של היועצת המש . 6
 

 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

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

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

 ₪. 50,505ך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בער . 4
 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה. . 5
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 6

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

 תנאים להתחלת עבודות
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.
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 2

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 וד העורף לפתרון המיגוןאישור פיק . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 2

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

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

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

אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4
 ים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצ

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 5
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

 
 הערות

 ונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כל
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

לא מדובר מקו בניין אחורי,  10%ות הדעת כולל הקלות הבאות, בחויש לי כמה הערות לתקן,  שמעון ברנשטיין:
לכן בקרה, של הבקשה הזאת נעשו לא לפי מכון לציין שהתנאים גם , אני רוצה 38ניתן להכיר בהם מכח תמ"א בהקלות 

 הבקרה.בהתאם למכון אנחנו צריכים לשנות את התנאים 
 חוות דעת.  דורון ספיר:



 

 

 
 
 

 13: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך לדיון בצוות התנגדויות, 

 
 יח"ד, שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה והקמת בניין  5קומות,  3הריסת בניין מגורים קיים, בן לאשר את הבקשה ל

 .קומות מרתף 3קומות וקומת גג חלקית מעל  6חדש למגורים בן 
  יח"ד.  17מרתף עבור סה"כ  קומות 3קומות וקומת גג חלקית מעל  6סה"כ מתקבל בניין בן 

 
  כולל ההקלות הבאות:

שכן שאין בחריגה  מ' המותר 5מ' במקום  4.5מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  -
 .5-6לרובעים  77-78מקווי הבניין תוספת שטח מעבר למותר והמבוקש הינו בהתאמה לתנאים המגבילים לפי 

שכן שאין בחריגה  מ' המותר 3.6מ' במקום  3.24ו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של מק 10%חריגה של עד  -
 .5-6לרובעים  77-78מקווי הבניין תוספת שטח מעבר למותר והמבוקש הינו בהתאמה לתנאים המגבילים לפי 

 ווח המותר% מן המר 40מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה  2הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של  -
 בהתאמה לתקנות התכנון והבניה תקנות סטייה ניכרת.

בהתאם לתנאים מגבילים  מ' המותרים על פי תכנית 17.5מ' לעומת  24.3הגבהת הבניין עד לגובה של  -
 מ' בין הרצפות, שניתן לאישורה. 3.3המאפשרים גובה קומה  77-78שפורסמו לפי ס' 

בהתאם להקלות דומות שאושרו באזור בעבר ובהתאם  נית לב העירפטור ממרפסות שירות הנדרשות מכח תכ -
 למגמות התכנוניות העתידיות באזור.

 .3-4באנלוגיה לרובעים נתן לאשר מבחינה תכנונית  הוספת בריכה על הגג -
 

 :38תמ"א  כולל תוספות הבאות מכח

 מ' המותר  4מ' במקום  4.5הגבהת בניה על הגג לגובה של  -

 % המותרים %50 משטח הגג, לעומת  65בניה על הגג עד הגדלת תכסית  -

המותר על פי  13.6במקום  17. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 20%הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של  -
 תכנית.

 ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בנית קומת קרקע מלאה  -

 משטח הגג. 65%הוספת קומת גג בתכסית  -

 .יחידות דיור סך הכל 17יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, ובניית מבנה בן  13.6דיור ל  יחידות 1תוספת  -
 

שתגרם פגיעה למתנגדים כתוצאה מאישור הבקשה בשעה  לדחות את ההתנגדויות שכן צוות ההתנגדויות לא התרשם
ין המבוקש י, גובה הבנוי בניין, בפרט בעניין קו5ברובע שהמבוקש תואם  לתכנון התקף  והמקודם והתנאים המגבילים 

 והבריכה על הגג.
 

 :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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 3
 (.4402)מוצג  52ה הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנ . 4

 . עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.5
 )ד( לחוק.145. תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 6

 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 7
 שורה של היועצת המשפטית למנהל הנדסה.מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מעלית רכב באי . 8
 



 

 

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

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

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

 ₪. 50,505מגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים ב . 4
 עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה. . 5
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 6

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

 אים להתחלת עבודותתנ
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.
ש להוריד באתר הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה י . 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

 aviv.gov.il/Trees-lhttp://www.teההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
. הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות הרישוי על 4

 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
 

 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 

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

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

אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 4
 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות

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.

. הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו 6
תקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת ב

 תעודת גמר.
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.

 
 שהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקהערה: 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 12ד שטנ

 
 

 158חלקה:    6903 גוש:  22-0901 בקשה מספר: 
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 06/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0328-012 תיק בניין:
 מ"ר 425 שטח: 201901873 בקשת מידע:

   18/11/2019 תא' מסירת מידע:

 
 גולדשטיין אורי בקש הבקשה:מ

2398 23   ,0 
 גולדשטיין שי 

 4720084, רמת השרון  9הפלמ"ח 
 

 אנדרמן יואב עורך הבקשה:
 4654101, הרצליה  2נורדאו 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 108.39(: , שטח הריסה )מ"ר6מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 במרתפים: ללא מרתף, 
 

 , 2בקומת הקרקע: אולם כניסה, אחר: שתי דירות מגורים, כמות חדרי שירותים: 
 

 , 12, כמות יח"ד מבוקשות: 5בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, אחר: מעבים של מיזוג אויר, יציאה לגג דרך סולם מסגרות., 
 

 , 3ינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: בחצר: ג
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 

לתוספת מעליות והמבוקש הינו בהתאם להוראות  2710: אינה הקלה כי אם יידוע הציבור מכח תכנית 6הקלה מס' 
 התוכנית.

 
 התנגדויות:

 ערותה כתובת שם

 1התנגדות מס'  6080208, שוהם 812ת.ד.  . נוימן רון1

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 וכן   38אלא אם ההקלה הינה מתוקף תמ"א  10.מתנגד לחריגה מקו בניין צדדי דרומי לכיוון המגרש בכתובת שטנד 1
 .10תהיה התנגדות עתידית לחריגה דומה לבקשה שתוגש בשטנד  בכפוף לכף שלבעלי הזכויות לא   
 .מתנגד לסידור החניה וביטול מקום חניה כחול לבן לשם יצירת הגישה למגרש נשוא הבקשה. המצב הקיים מאפשר 2
 גישה לרכב למגרש ללא ביטול מקום החניה ברחוב.  
 

 התייחסות להתנגדויות: 
והתכנון המוצע  אינה הקלה שכן מדובר על חריגות בקווי הבניין אשר קיימותההקלה בקו הבניין הצדדי הדרומי  .1

 , לפיכך יש לדחות את ההתנגדות.נתמך בהמלצת צוות השימור ובתקנות התכנון והבנייה
 
  הגישה לחניה ומקומות החניה נבחנו ע"י בוחן תנועה וחניה מטעם מכון הרישוי וקיבל המלצה חיובית. .2
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 (רבנר רוניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
יח"ד.  10המכיל  עמודיםקומות מעל קומת  3 שינויים ותוספת בנייה בבניין לשימור בןלאשר את הבקשה ל .א

 הכוללים:
 : שינויים בחלוקת השטחים הפנימית, שינוים בחזיתות.קיימות 1,2,3בקומת הקרקע, קומות  .1

יח"ד  1: הריסת הבנייה הקיימת שנבנתה באופן לא חוקי ובניית קומת גג חלקית  עבור , קומת הגג4בקומה  .2
 זית הקדמית מקורה חלקית ע"י פרגולה בנויה.עם פתרון מיגון ומרפסת גג בח

בעזר  הבניין: מערכות סולאריות ומיזוג בתחום גג משותף עם גישה מגרם המדרגות הכללי של  על הגג העליון .3
 .סולם ופתח

 : שימור ושיפוץ בריכת הנוי, פיתוח שטח, גינון ונטיעות, הקמת גדרות בגבולות המגרש, הסדרת נישות בחצר .4
 פה, גז וחשמל בגבול המגרש הצדדי הצפוני  והסדרת מקומות חנייה עיליים בגבול מגרש צדדי דרומי.  לאש .5

 
יח"ד  10יח"ד ) 12וקומת גג חלקית עבור מעל קומת עמודים קומות  3סה"כ לאחר התוספת יתקבל בניין לשימור בן 

  יח"ד חדשות( 2קיימות + 
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ' 5.0מ' במקום  3.30בקו בניין  הקלה בקו בניין אחורי

 
לדחות את ההתנגדויות לעניין החריגה בקווי הבניין, שכן מדובר על חריגה קיימת בהיתר ולעניין החניי, שכן  .ב

 הנושא נבחן ע"י הגורמים במחלקת תנועה וחנייה וקיבלה את אישורם.
 

 ב.2650י תב"ע פטור מהשתתפות בקרן חניה היות ובניין הינו לשימור לפלאשר   .ג
 
 בשל דרישות שימור לבניין זה, הנושאים מצוינים מטה אינם עומדים בדרישות תקנות תכנון והבנייה ונכללים    .ד

 מעקה  תחת התוספת החמישית לתקנות התכנון והבנייה, המתירה הקלות בבנייה במבנה לשימור, לרבות:        
 .מיםחדר המדרגות וגובה מעקות המרפסת הקיי       

 
 
 
 

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

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 
 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  . 2

 ן באתר מורשה.העבודה והוטמ
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 3
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
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 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

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

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 12/07/2021- ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ . 2
 20/10/22-וה 12/07/22-מילוי כל דרישות מחלקת השימור בחוות דעתם מה . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
-,חלק ו' 1970 -היתר תנאיו ואגרות(, התש"ל יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה ל . 5

 עיריית תל אביב יפו. -אצירת אשפה וסילוקה מבנין 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

 
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך : הערה

 
 
 
 
 
 

 14ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד.  10קומות מעל קומת עמודים המכיל  3הבקשה לשינויים ותוספת בנייה בבניין לשימור בן  לאשר את .א

 הכוללים:
 : שינויים בחלוקת השטחים הפנימית, שינוים בחזיתות.קיימות 1,2,3בקומת הקרקע, קומות  .1

יח"ד  1לקית  עבור : הריסת הבנייה הקיימת שנבנתה באופן לא חוקי ובניית קומת גג ח, קומת הגג4בקומה  .2
 עם פתרון מיגון ומרפסת גג בחזית הקדמית מקורה חלקית ע"י פרגולה בנויה.

בעזר  הבניין: מערכות סולאריות ומיזוג בתחום גג משותף עם גישה מגרם המדרגות הכללי של  על הגג העליון .3
 .סולם ופתח

 הקמת גדרות בגבולות המגרש, הסדרת נישות : שימור ושיפוץ בריכת הנוי, פיתוח שטח, גינון ונטיעות, בחצר .4
 לאשפה, גז וחשמל בגבול המגרש הצדדי הצפוני  והסדרת מקומות חנייה עיליים בגבול מגרש צדדי דרומי.   .5

 
יח"ד  10יח"ד ) 12קומות מעל קומת עמודים וקומת גג חלקית עבור  3סה"כ לאחר התוספת יתקבל בניין לשימור בן 

 ות( יח"ד חדש 2קיימות + 
 

 כולל ההקלות הבאות:
 מ' 5.0מ' במקום  3.30הקלה בקו בניין אחורי בקו בניין 

 
לדחות את ההתנגדויות לעניין החריגה בקווי הבניין, שכן מדובר על חריגה קיימת בהיתר ולעניין החניי, שכן  .ב

 הנושא נבחן ע"י הגורמים במחלקת תנועה וחנייה וקיבלה את אישורם.
 

 ב.2650מהשתתפות בקרן חניה היות ובניין הינו לשימור לפי תב"ע לאשר פטור   .ג
 
 בשל דרישות שימור לבניין זה, הנושאים מצוינים מטה אינם עומדים בדרישות תקנות תכנון והבנייה ונכללים .ד

 תחת התוספת החמישית לתקנות התכנון והבנייה, המתירה הקלות בבנייה במבנה לשימור, לרבות:  מעקה        
 חדר המדרגות וגובה מעקות המרפסת הקיימים.       

 
 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
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 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 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
 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  . 2

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 בודות הבניהאישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב ע . 3
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
 נות המקרקעין לעניין:לתק 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

 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 12/07/2021-ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מ  . 2
 20/10/22-וה 12/07/22-מילוי כל דרישות מחלקת השימור בחוות דעתם מה . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 5

 עיריית תל אביב יפו. -ביות לאצירת אשפה  אצירת אשפה וסילוקה מבנין ובהתאם לקובץ הנחיות מרח
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 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 
 98העם  אחד

 
 

 55חלקה:    6936 גוש:  22-1319 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 10/08/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0011-098 תיק בניין:
 מ"ר 337.37 שטח: 202000746 בקשת מידע:

   25/05/2020 תא' מסירת מידע:

 
 ורןחלוצי א מבקש הבקשה:

 5652710, סביון  4סלעית 
 

 הופלר חגי עורך הבקשה:
 6701506יפו  -, תל אביב  30הנצי"ב 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 296.56, שטח הריסה )מ"ר(: 2מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 אחר: מתקן חניה, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, 
 

 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, 
 

 , 11, כמות יח"ד מבוקשות: 7בקומות: כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 
 

 , 1.5, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 13בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: מתקן חניה, כמות מקומות חניה: 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התנגדויות:
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 עיקרי ההתנגדויות: 

 ה להלן:הוגשו שלוש התנגדויות לבקש
 :1התנגדות מס'  .1

הבנוי בקיר משותף  א'98באחד העם  (10דירות )מתוך  8ס, בעלים של דן וקס, לאה ברקאי, נעמי וקהוגשה התנגדותם של 
 להלן עיקרי התנגדותם: ."י ב"כ עו"ד שרלי תומרעם הבניין נשוא הבקשה ע

חריגה לגובה ובנייה בקיר משותף עם בניין  פגיעה בערך דירות המתנגדים ע"י מימוש ההקלות, אישור בנייה א. 
 המתנגדים 

 חסימת חלונות ע"י בניית קיר אטום בקו אפס ב.
 קומות מרתף עלולה לערער את יסודות בניין המתנגדים. 4חפירת  ג. 
 חריגה בקווי בניין נוגדת את התכנית "הנפחית" החלה על המגרש.   ד. 
 טח מעבר למותר עפ"י חוק. כל חריגה מקווי הבנין מהווה תוספת ש ה. 
 התכנית מתעלמת מדגשים עיצוביים המפורטים בתב"ע ובהנחיות המרחביות. ו. 
 קומות. 7-קומות בלבד, בעוד שהוגשה בקשה ל 5 -תכנית "לב העיר" קבעה את זכויות הבנייה ל ז. 
שהקיר האטום עתיד  הקיר הדרומי של הבניין המבוקש ישיק לקו אפס לכל אורך בניין המתנגדים, באופן ח. 

 להיצמד לחלון הצידי במרפסות המתנגדים.
מתוכננות מרפסות מעבר לקו הקדמי. כפועל יוצא, קיר הבית המתוכנן עתיד לחסום בקו אפס את חלונות  ט. 

 המרפסת בבניין המתנגדים
 לא קיימת התאמה בין הבניינים, כמחוייב בתכנית לב העיר.  י. 

 מהווה תוספת שטחים שאין לה כל מקור חוקי ונוגדת את תכנית לב העיר.  תוספת המרפסות הקדמיות יא. 
 בנייה בקו צידי אפס מנוגד להנחיות המרחביות.  יב. 
 הבקשה נוגדת את ההנחיות המרחביות הנוגע לעיצוב הבניין והמרפסות. יג. 
ייב את המבקשים בפוליסה צד קומות מרתף עלולה לערער את יסודות בניין המתנגדים. יש לח 4חפירת ובניית  יד. 

 ג' לכיסוי כל נזק עתידי.
 הבקשה אינה כוללת את טבלת חישוב הזכויות, ממנה ניתן היה ללמוד על הבנייה המבוקשת. טו. 

 
 :2התנגדות מס'  .2

 הבנוי בעורף הבניין נשוא הבקשה. להלן עיקרי התנגדותם: 93הוגשה התנגדותם של דיירים בבניין ברח' רוטשילד 
 צמצום המרחק בין הבניינים בעקבות הבקשה שהוגשה א. 
הקומות יפגע באיכות החיים בכך שיגזל חלק נכבד מהאור והאוויר הנעים המגיע ממערב,  7גובה הבניין בן  ב. 

 בחלק העורפי של הדירות. 
 ירידת ערך הדירות.  ג. 
בה הבניין שלהם לבניין בגינו מבוקשת מאחר והם גרים בבניין לשימור, נמנע מהם להגיש בקשה שתשווה את גו ד. 

 הבקשה, וכך האור והאוויר לא היו נחסכים מהם.
 

 :3התנגדות מס'  .3
דירות( באחד העם  10)מתוך  5עזרא ניסים, ענת מינה, ענת סימונה פדלון )עזרא(, בעלי דירה מספר  הוגשה התנגדותם של

 ם:להלן עיקרי התנגדותע"י ב"כ עו"ד דרור דוד נחום,, א' 98
 לא בוצעה מסירה של הבקשה ופרסום כדין למתנגדים. א. 

 לא הוגשה תכנית חזית מפורטת של הבניין השכן. ב.  
 לא צורפה לבקשה טבלת שטחים מסכמת ג.  

 נימוקים כתובת שם

  עו"ד תומר שירלי

 1התנגדות מס' 

 לאה ברקאי

 ווקס נעמי

 וקס דן

 עזרא ניסים

  . גולדמן גיל2

 2התנגדות מס' 
 

 . גיסלר אמיר איריס3

 . גרוזברד מרגוט4

 . סלה גילוא אורית8

  .  עו"ד נחום דרור דוד7

 עזרא ניסים 3התנגדות מס' 

  עזרא רפאל זל
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  5,6הבקשה לא עומדת בתנאי המדיניות העיצובית לתחום הכרזת אונסק"ו ברובעים  ד. 
 לא פורסם חישוב זכויות הבנייה. ה. 
 יח"ד. 11יח"ד ואילו בתכנית מופיעות  9ום צויינו כי מבוקשות בפרס ו. 
 הבקשה חורגת מהוראות תכנית "לב העיר" מבלי שפורסמו הקלות בגין חריגות.  ז. 
קומות בלבד. ככל  5קומות בעוד שהוועדה מאשרת בניינים בני  7בניגוד לתב"ע והמדיניות, מבוקש להקים  ח. 

 , המותרים עפ"י תכנית לב העיר.17.5מטר במקום  25-שתאושר הבקשה, הבניין יתנשא ל
שינוי קו הבנין, תוספת הקומות ותוספת מתקני החנייה תגביר את הצפיפות הקיימת, המטרדים,  ותפגע בערך  ט. 

 נכס המתנגדים.
 מטר, ולא כך הוא.  3על הבניין הגובל לשמור על קו בניין צידי של  י. 

 הקיים. אורך הקיר המשותף עולה על יא. 
 בנייה בקו צידי אפס מנוגד להנחיות המרחביות, חוסמת את חלונות המתנגדים ומבטלת את כיוון האוויר. יב.  
 מתוכננות מרפסות מעבר לקו הקדמי, אשר יחסמו את חלונות המרפסת בדירת המתנגדים. יג. 
 ת התקפות.מטר מהווה תוספת שטח הנוגדת את התכנית והתקנו 1-הבלטת המרפסת מעבר ל יד. 
 מרוחב החדר ו/או חזית הבניין המתוכנן. 2/3רוחב המרפסת עולה באופן משמעותי על  טו. 
קומות מרתף עלולה לערער את יסודות בניין המתנגדים. יש לחייב את המבקשים בפוליסה צד  4חפירת ובניית  טז. 

 ג' לכיסוי כל נזק עתידי.
 כרת.מכלול ההקלות המבוקשות מהוות סטייה ני יז.  

 
  התייחסות להתנגדויות:

 :1התנגדות מס'  .1

 טענה זו הינה טענה קניינית. יובהר כי הועדה דנה בטענות שהינן תכנוניות בלבד. .א

. הטענה אינה נכונה. המבוקש הינו בתוואי הבנייה הקיימת בקיר משותף בלבד ואינה מאריכה את החיבור יב / .ב
אין פגיעה במרפסת הסגורה בבניין  ות ע"י בניית קיר אטום בקו אפס.בין הבניינים. לא מבוקשת חסימת חלונ

השכן שכן הבנייה לא מגיעה עד לסגירה והמרפסות קדמיות מרוחקות מקיר משותף בהתאם לנדרש בהוראות 
 התוכנית.

בביטוח צד ג' בליווי קונסטרוקטור מטעם מבקש והבקשה ו החפירה והבנייה המבוקשת במרתף מגובה. יד / .ג
כיסוי כל נזק במידה וייגרם כתוצאה מכך.  לפני הביצוע נעשות בדיקות ונערכים תיאומים נרחבים, וכן כתנאי ל

להיתר תידרש הצגת פוליסת ביטוח כנ"ל ומתן התחייבות היזם לכיסוי נזקים במידה וייגרמו והשבת המצב 
 לקדמותו. לשם כן התנגדות זו אינה רלוונטית.

שה נבדקה בדיקה מרחבית ונמצא כי עומדת בכל הנחיות העיצוב באזור ההכרזה ברובע הטענה אינה נכונה, הבק .ד
 .6-ו 5

. הטענה אינה נכונה. בעת הגשת בקשת רישוי חובה להגיש חישובי שטחים. מסמך זה הינו חובה במסמכי טו / .ה
 כל בקשה לרישוי. ניתן למצוא המסמך במסמכי הבקשה.

 7יח"ד במקום  9ספר יחידות הדיור המותר על פי התוכנית להלן במ 20%התבקשה הקלה לתוספת של  .ז
. על כן הפרסום הינו בהתאם ומספר 38מהתוכנית. על מספר דירות אלו ניתן להוסיף יח"ד מתוקף תמ"א 

 יחידות הדיור המוצע הינו במסגרת מספר יחידות הדיור המותר. ההתנגדות אינה מתקבלת.

תואם לתכנית בבדיקה המרחבית נמצא כי התכנון המוצע  ההתנגדות אינה מתקבלת שכן. יד. / יא. / י/  .ו. / ח / .יג
 העתידית ולתנאים המגבילים 5רובע 

המרפסות המוצעות מעבר לקו בניין קדמי הן בהתאם להוראות התוכניות בנוגע למרפסות בחזית הקדמת כולל  .ט
 כיים. ההתנגדות אינה מתקבלת.מ' לפחות מהקיר המשותף במקרה של בניינים המש1.50נסיגה של 

  
 סיכום: לפיכך מומלץ לדחות את ההתנגדות.             

 
 : 2התנגדות מס'  .2

 5תואם תכנית רובע בבדיקה המרחבית נמצא כי התכנון המוצע בבקשה . טענות אלו אינן מתקבלות שכן ב / .א
 .העתידית ולתנאים המגבילים

 ר כי הועדה דנה בטענות שהינן תכנוניות בלבד.טענה זו הינה טענה קניינית. יובה ג.
ב'. הקף הבניה 2650. הבניין המתנגד הינו בניין לשימור. על בניינים לשימור חלה מדיניות השימור בהתאם לתכנית ד

לעידוד התחדשות עירונית תוך שמירה על בתוכנית זו נקבע ע"י מחלקת התכנון של עיריית תל אביב במטרה 
ההקלות המבוקשות בבקשה הינן תואמות  .ועל כן שונים בהיקפם מהבניין נשוא הבקשה ייםמאפייני המרקם הק

 תקנות התכנון והבניה ונלקחו בחשבון בעת תכנון ההתחדשות העירונית ועל כן הטענה אינה מתקבלת.
 

 סיכום: לפיכך מומלץ לדחות את ההתנגדות.
 

 :3התנגדות מס'  .3

-ב ונערך וידוי כי מסמכי הבקשה הנוכחית זמינים וניתנים לצפייה במערכת הלאור ריבוי ההתנגדויות נבדק שו .א
GIS במכתבים ההודעות והפרסומים נשלחו בהתאם לנדרש בחוק וכי . יתר על כן נבדק ונמצא כי העירונית

 ובהודעות שנשלחו למתנגדים היה קישור לאתר בו נמצאת התכנית לעיון.
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הגשת בקשת רישוי חובה להגיש חישובי שטחים. מסמך זה הינו חובה במסמכי  . הטענה אינה נכונה. בעתה. / ג / .ב
כל בקשה לרישוי. ניתן למצוא המסמך במסמכי הבקשה. כמו כן יתר מרכיבי התוכנית הראשית אשר הוגשו 

 )חתכים / חזיתות/ פרישת גדרות ועוד( הינם בהתאם לנדרש על פי חוק.

 5תואם תכנית רובע מתקבלת שכן בבדיקה המרחבית נמצא כי התכנון המוצע  ההתנגדות אינה. י. / ח. / ז/  ו. / .ד
 ובמסגרת הנחיות העיצוב באזור ההכרזה. העתידית ולתנאים המגבילים

 טענה זו הינה טענה קניינית. יובהר כי הועדה דנה בטענות שהינן תכנוניות בלבד. .ט

ייה הקיימת בקיר משותף בלבד ואינה מאריכה את החיבור . המבוקש הינו בתוואי הבנותנכונ ןאינ ותהטענ. יב / .יא
 בין הבניינים. לא מבוקשת חסימת חלונות ע"י בניית קיר אטום בקו אפס.

המרפסות המוצעות מעבר לקו בניין קדמי הן בהתאם להוראות התוכניות בנוגע למרפסות בחזית . טו. / יד / .יג
ההתנגדות אינה תף במקרה של בניינים המשכיים. מ' לפחות מהקיר המשו1.50הקדמת כולל נסיגה של 

 מתקבלת.
בביטוח צד ג' לכיסוי בליווי קונסטרוקטור מטעם מבקש והבקשה ו החפירה והבנייה המבוקשת במרתף מגובה .טז

כל נזק במידה וייגרם כתוצאה מכך.  לפני הביצוע נעשות בדיקות ונערכים תיאומים נרחבים, וכן כתנאי להיתר 
פוליסת ביטוח כנ"ל ומתן התחייבות היזם לכיסוי נזקים במידה וייגרמו והשבת המצב לקדמותו. תידרש הצגת 

 לשם כן התנגדות זו אינה רלוונטית.
בבדיקה המרחבית נמצא כי . הטענה אינה מתקבלת שכן ניתנה התייחסות להקלות המבוקשות והן אושרו וכן יז

הינה קביעת סל זכויות בנייה  ןאשר מטרתם המגבילים העתידית ולתנאי 5תואם תכנית רובע התכנון המוצע 
לתוספות לבניינים בהתאם לגודלו ומיקומו של המגרש במבנה העירוני, לעידוד התחדשות עירונית תוך שמירה 

 על מאפייני המרקם הקיים.
 

 סיכום: לפיכך מומלץ לדחות את כל ההתנגדויות.
 

 
 
 

 (רבנר רוני: )ע"י לאחר דיון בהתנגדויות חוות דעת מהנדס הועדה
 

 בהמשך לדיון בהתנגדויות,
קומות שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה והקמת בניין חדש  2הריסת בניין מגורים קיים, בן לר הבקשה לאש א.

נמצא הבניין  ה, בנוי בקיר משותף עם קומות מרתף 4מעל יח"ד  11עבור קומות וקומת גג חלקית  6למגורים בן 
  מדרוםבחלקה גובלת 

 
 כולל ההקלות הבאות: 

 מ' מקו בניין אחורי. 2-בניית גזוזטראות הבולטות ב -
 פטור ממרפסות שרות. -
מ' )לא כולל קומה עליונה חלקית(,כתוצאה מגובה הקומות בהתאם  19.80-מ' ל 17.5-הגבהת גובה הבניין מ  -

 מ' בין הרצפות. 3.3לתנאים מגבילים המאפשרים גובה קומה 
 

 :38כולל תוספות הבאות מכוח תמ"א 
 מ' 3.60מ' במקום  3.24יה במרחק של יובנ ,38הקמת בניין חדש מכח תמ"א  עבורחריגה בקו בניין צדדי  -
 מ' 4.5-מ' עד ל 5.0-הקטנת קו בניין אחורי מ -
וסגירת קומת עמודים מפולשת מתוך תוספת זכויות עבור קומות טיפוסיות  65%קומת גג חלקית בתכסית  -

 מורחבות.
 יח"ד  4הוספת  -

 : ב.   לדחות את ההתנגדויות, שכן
המבוקש הינו בתוואי הבנייה הקיימת בקיר משותף בלבד ואינה מאריכה את החיבור בין הבניינים. לא מבוקשת  -

בהיתר הבניין המקורי לא היו פתחים בקיר משותף. אין פגיעה  חסימת חלונות ע"י בניית קיר אטום בקו אפס.
רפסות קדמיות מרוחקות מקיר משותף במרפסת הסגורה בבניין השכן שכן הבנייה לא מגיעה עד לסגירה והמ

 בהתאם לנדרש בהוראות התוכנית.
החפירה והבנייה המבוקשת במרתף מגובה בליווי קונסטרוקטור מטעם מבקש והבקשה ובביטוח צד ג' לכיסוי כל  -

נזק במידה וייגרם כתוצאה מכך.  לפני הביצוע נעשות בדיקות ונערכים תיאומים נרחבים, וכן כתנאי להיתר 
 רש הצגת פוליסת ביטוח כנ"ל ומתן התחייבות היזם לכיסוי נזקים במידה וייגרמו והשבת המצב לקדמותו. תיד

 .6-ו 5הבקשה נבדקה בדיקה מרחבית ונמצא כי עומדת בכל הנחיות העיצוב באזור ההכרזה ברובע  -
 . לתנאים המגביליםו במסגרת מספר יחידות הדיור המותר בתכניות החלות ומספר יחידות הדיור המוצע הינ -
הנחיות העתידית ולתנאים המגבילים ובמסגרת  5המרחבית נמצא כי התכנון המוצע תואם תכנית רובע  בבדיקה -

 אזור ההכרזה.העיצוב ב
המרפסות המוצעות מעבר לקו בניין קדמי הן בהתאם להוראות התוכניות בנוגע למרפסות בחזית הקדמת כולל  -

 ר המשותף במקרה של בניינים המשכיים. מ' לפחות מהקי1.50נסיגה של 
 ב'. 2650על בניינים לשימור חלה מדיניות השימור בהתאם לתכנית  -
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העירונית. יתר על כן נבדק ונמצא כי ההודעות  GIS-מסמכי הבקשה הנוכחית זמינים וניתנים לצפייה במערכת ה -
למתנגדים היה קישור לאתר בו נמצאת  והפרסומים נשלחו בהתאם לנדרש בחוק וכי במכתבים ובהודעות שנשלחו

 התכנית לעיון.
 יתר הטענות הינן קנייניות. הועדה דנה בנושאים תכנוניים בלבד. -

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

 
 תנאים למתן היתר

 קבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרה . 1
 (. 4400ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג הגשת חו" . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
 ן הבקרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן להיתר.ביצוע כל דרישות מכו . 4
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 5

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

 ₪.  2803.00יתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכר . 6
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 עבודות הבנייה.קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת  . 2
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -* לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
4 . 
 
5. 

הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר 
 aviv.gov.il/Trees-http://www.tel5העירוני בקישור: 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

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

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

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

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

 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים יגיש אישור לכך שעבודות שימור העצים העצים הושלמו  . 6

 פגיעה בעצים בעקבות העבודותואין 
 
 הערות

 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.
 

 

 
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees5
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 תנאים למתן היתר
 הקבלת אישור מרחבי לתכנית מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקר . 1
אישור מכון בקרה מוסמך בהתאם לתקנות. על עורך הבקשה מטעם מבקש ההיתר לפנות למכון בקרה מוסמך לפי  . 2

 בחירתו ולאחר אישור מכון הבקרה לטעון את מסמכי האישור למערכת המקוונת
 (.4400הגשת חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 3
 (.4401ומה ע"י מכון הבקרה )מוצג הגשת תכנית מאושרת חת . 4
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 5
 תשלום אגרות והיטלים. . 6
 

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
 קרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן להיתר.ביצוע כל דרישות מכון הב . 4
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 5

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

 ₪.  2803.00יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה  . 6
 

 
 תנאים להתחלת עבודות

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

 רה טרם תחילת עבודות הבנייה.קבלת אישור מכון הבק . 2
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -* לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 4

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

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telבאתר העירוני בקישור: ההליך המפורט           
 

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

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

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

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

 המרחביות לנושא זה
 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
ר העצים העצים הושלמו אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים יגיש אישור לכך שעבודות שימו . 6

 ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 

 
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה. . 1
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 : תיאור הדיון

 
אני מבינה את הלחץ וחברי מועצה עובדים ברובם בהתנדבות, אני ועדת התנגדות, יש כמה חברים,  מלי פולישוק:

 חושבת שזה לא תקין שרק חבר מועצה אחד ממליץ, צריכים להיות יותר מאחד.
זה שבן אדם מחליט, גם בבית המשפט מחליט שופט אחד, זאת המלצה לוועדה, רצוי שיהיו עוד, ורק חבר  דורון ספיר:

 אחד שמשתתף.
 לדאוג לכך. צריך  מלי פולישוק:
חברי מועצה, כידוע לך, כולם בהתנדבות. אנחנו בדירקטוריונים, בוועדות ביקורת שונות. אנשים מאוד  רועי אלקבץ:

 מאוד עסוקים.
שערורייה מה שאתה אומר, אין שום קשר בין תמורה לבין התנדבות, אם התנדבת לעשות עבודה, אתה ליאור שפירא: 

 ירות.מתחייב לעשות זאת באותה רמת מס
 אישרנו את חוות הדעת.  דורון ספיר:

 
 
 
 

 15: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך לדיון בהתנגדויות,

קומות שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה והקמת בניין חדש  2הריסת בניין מגורים קיים, בן ללאשר את הבקשה  א.
נמצא הבניין  ה, בנוי בקיר משותף עם קומות מרתף 4מעל יח"ד  11עבור קומות וקומת גג חלקית  6למגורים בן 

  מדרוםבחלקה גובלת 
 

 ולל ההקלות הבאות:כ 
 מ' מקו בניין אחורי. 2-בניית גזוזטראות הבולטות ב -
 פטור ממרפסות שרות. -
מ' )לא כולל קומה עליונה חלקית(,כתוצאה מגובה הקומות בהתאם  19.80-מ' ל 17.5-הגבהת גובה הבניין מ  -

 מ' בין הרצפות. 3.3לתנאים מגבילים המאפשרים גובה קומה 
 

 :38באות מכוח תמ"א כולל תוספות ה
 מ' 3.60מ' במקום  3.24, ובנייה במרחק של 38חריגה בקו בניין צדדי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א  -
 מ' 4.5-מ' עד ל 5.0-הקטנת קו בניין אחורי מ -
וסגירת קומת עמודים מפולשת מתוך תוספת זכויות עבור קומות טיפוסיות  65%קומת גג חלקית בתכסית  -

 מורחבות.
 יח"ד  4הוספת  -

 ב.   לדחות את ההתנגדויות, שכן: 
המבוקש הינו בתוואי הבנייה הקיימת בקיר משותף בלבד ואינה מאריכה את החיבור בין הבניינים. לא מבוקשת  -

חסימת חלונות ע"י בניית קיר אטום בקו אפס. בהיתר הבניין המקורי לא היו פתחים בקיר משותף. אין פגיעה 
בבניין השכן שכן הבנייה לא מגיעה עד לסגירה והמרפסות קדמיות מרוחקות מקיר משותף  במרפסת הסגורה

 בהתאם לנדרש בהוראות התוכנית.
החפירה והבנייה המבוקשת במרתף מגובה בליווי קונסטרוקטור מטעם מבקש והבקשה ובביטוח צד ג' לכיסוי כל  -

ות ונערכים תיאומים נרחבים, וכן כתנאי להיתר נזק במידה וייגרם כתוצאה מכך.  לפני הביצוע נעשות בדיק
 תידרש הצגת פוליסת ביטוח כנ"ל ומתן התחייבות היזם לכיסוי נזקים במידה וייגרמו והשבת המצב לקדמותו. 

 .6-ו 5הבקשה נבדקה בדיקה מרחבית ונמצא כי עומדת בכל הנחיות העיצוב באזור ההכרזה ברובע  -
 במסגרת מספר יחידות הדיור המותר בתכניות החלות ולתנאים המגבילים. מספר יחידות הדיור המוצע הינו  -
העתידית ולתנאים המגבילים ובמסגרת הנחיות  5בבדיקה המרחבית נמצא כי התכנון המוצע תואם תכנית רובע  -

 העיצוב באזור ההכרזה.
ות בחזית הקדמת כולל המרפסות המוצעות מעבר לקו בניין קדמי הן בהתאם להוראות התוכניות בנוגע למרפס -

 מ' לפחות מהקיר המשותף במקרה של בניינים המשכיים. 1.50נסיגה של 
 ב'. 2650על בניינים לשימור חלה מדיניות השימור בהתאם לתכנית  -
העירונית. יתר על כן נבדק ונמצא כי ההודעות  GIS-מסמכי הבקשה הנוכחית זמינים וניתנים לצפייה במערכת ה -

ו בהתאם לנדרש בחוק וכי במכתבים ובהודעות שנשלחו למתנגדים היה קישור לאתר בו נמצאת והפרסומים נשלח
 התכנית לעיון.
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 יתר הטענות הינן קנייניות. הועדה דנה בנושאים תכנוניים בלבד. -
 

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

 תנאים למתן היתר
 ת מתוקנת לצורך הגשתה למכון הבקרהקבלת אישור מרחבי לתכני . 1
 (. 4400הגשת חו"ד מסכמת ע"י מכון הבקרה עבור בקרת התכן )מוצג  . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4
 

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

 והנכסים הגובלים.
 נים הרלוונטיים התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתק . 3
 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן להיתר. . 4
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 5

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

 ₪.  2803.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

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

 לקדמותו. נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 2
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -* לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
4 . 
 
5. 

 הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר
 aviv.gov.il/Trees-http://www.tel5העירוני בקישור: 

י כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפנ
 aviv.gov.il/Trees-http://www.telההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 6
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע 
 העבודה והוטמן באתר מורשה.

 
 תנאים לתעודת גמר

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

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

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

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

 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10דל עצים בגו 2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים יגיש אישור לכך שעבודות שימור העצים העצים הושלמו  . 6

 ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 

 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה.הערות: 
 
 

 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees5
http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 90דה הלוי יהו

 
 

 50חלקה:    7103 גוש:  22-0813 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 23/05/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0006-090 תיק בניין:
 מ"ר 623 שטח: 202001210 בקשת מידע:

   12/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 רהםחנסב אב מבקש הבקשה:

 6473925יפו  -, תל אביב  28הארבעה 
 

 פרדו יניב עורך הבקשה:
 6655516יפו  -, תל אביב  117הרצל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1380.72, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 חדרי עזר, אחר: חניה, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, 
 

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

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

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, אחר: מזגנים, 
 

 , 1.5בגובה )מטר(: , גדר בגבולות מגרש 61בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  6939529יפו  -אביב , תל 13רחוב רבינא  . אברהם מיכאל1

  6527504יפו  -, תל אביב 88רחוב יהודה הלוי  . אברהם רות2

 4עו"ד המייצג את מר הלפרן דב, מתנגד מס'  6789139יפו  -, תל אביב 94רחוב אלון יגאל  . בן זקן אבישי3

  6451406יפו  -, תל אביב 77שדרות בן גוריון  . הלפרן דב4

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

 , דרומית לבניין המבוקש, לטענתם:88: מתגוררים ביהודה הלוי 2-ו 1תנגדים מס' מ .1
אישור העוגנים יפגע במרתפי הבניין שלהם והם מבקשים שהוועדה המקומית תאסור על הקמת העוגנים לכיוון 

 מגרשם.
לשימור הגובל מדרום מזרח  , בניין3מיוצג ע"י עו"ד בן זקן אבישי, מר הלפרן דב מתגורר בקריית ספר  4מתנגד מס'  .2

 לבניינים המבוקשים, לטענתו:

 ההקלות מהוות סטייה מתכנית קיימת ואשר בכוחן לפגוע בזכויות ובאיכות חייהם של דיירי הבניין. .א

 בלבד. 12גדול בהרבה ממה שניתן לאשר לפי התכנית החלה,  29מספר יחידות הדיור המבוקש,  .ב

 ינן מסוגלות לשאת תוספת זאת.התשתיות הישנות של השכונה א .ג

 מספר החניות המבוקש נמוך מהמקובל, מה שיגרום למצוקת חנייה אדירה באזור . .ד

 הקלה בקו בניין אחורי תיצור פגיעה קשה בשל הסמיכות בין הבניינים ופגיעה בפרטיות. .ה

ני עשרות שנים ומוכר כמבנה עבודות במגרש המבוקש יגרמו לפגיעה ביציבות של הבניין שלו, שכן הוא נבנה לפ .ו
 לשימור.

 מתנגד לתכנון העוגנים לעבר מגרשו וטוען כי יש לקבל את הסכמתו לכך. .ז

 קומות תביא לחסימת אור ואוויר לכיוון שטחו. 6.5אישור לבניית  .ח
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 התייחסות להתנגדויות: 

עוגנים זמניים, לצורך ובמהלך ביצוע  החלה, תותר התקנת 1בהתייחס לעניין העוגנים, יצויין כי בהתאם לתכנית ע' .1
 החפירה והדיפון אל מתחת לקרקע הגובלת.

ההיתר יכלול את האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות פרטיות וציבוריות ולשמירת יציבות ובטיחות 
 המבנים והנכסים הגובלים.

סוי נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב בנוסף, על מבקש ההיתר להפקיד לפני תחילת העבודות ביטוח צד שלישי לכי
 לקדמותו.

 בהתייחס להתנגדות זו, יצויין כי: .2

 לא ברור על אילו סטיות מתכנית מדובר, שכן הבקשה נבחנה והיא תואמת את התכניות וההנחיות החלות. .א

 38ח תמ"א : בבקשות המוגשות מכ6 -ו 5ברובעים  78 -ו 77בהתאם לתנאים המגבילים שפורסמו לפי סעיפים  .ב
יחידות דיור ולכן ניתן  32התוצאה הינה  -מ"ר 80ניתן לאשר מספר יחידות דיור לפי שטח כולל/ מקדם של 

 לאשר את המבוקש.

על בעל ההיתר לוודא כי המבוקש אכן עומד בתשתיות הקיימות וזאת גם לטובת הפרוייקט שלו עצמו ולשפרן  .ג
 במידת הצורך.

חנייה לפרוייקט כולו, מספר זניח לעומת כמות החניות המתוכננות, מה גם שחניון  0.27מבדיקה שנעשתה חסרה  .ד
תת קרקעי יגרום לפחות עומס ברחובות, שכן בעלי הרכבים יחנו בחנייה פרטית ולא על הרחוב אשר סובל 

 ממצוקת חנייה.

הינו  6 -ו 5ברובעים , לפי התנאים המגבילים 38הקלה בקו הבניין המאושר בבקשות לבנייה חדשה מכח תמ"א  .ה
מ' מבניין המתנגד, מרחק  10 -מ', קו בניין אשר תואם את הבנייה באזור ובכל מקרה שומר על מרחק של כ 5.00

 סביר לבנייה באזור צפוף זה.

כל בקשה להיתר מלווה ע"י יועץ קונסטרוקציה אשר באחריותו כל נושא יציבות הבניין וההשפעה על הבניינים  .ו
ף על מבקש ההיתר יהיה להפקיד לפני תחילת העבודות ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, במידה השכנים, בנוס

 ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.

 לעיל. 1ראה התייחסות בסעיף  -בהתייחס להתנגדות זו לעניין העוגנים .ז

ור של אור גובה הקומות המבוקש תואם את הבנייה שניתן לאשר באזור, מה גם שכל התנגדות לגרימת מחס .ח
 ואויר תמנע התחדשות עירונית בעיר כולה.

 
לדחות את ההתנגדויותבהתאם למפורט לעיל, 

 
 
 
 

 (פיצ'וז'קיןיאנה אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 , הבנוי בקיר משותף עם הבניין במגרש השכןן שחיזוקו נדרש מפני רעידת אדמההריסת בניילאשר את הבקשה ל .1

בניין בקיר משותף עם הבניין הסמוך מצפון, כך שיתקבל  משותף עם הבניין במגרש הסמוךקיר במחדש  ווהקמת
 ת דיור.יחידו 29קומות מרתף, עבור סה"כ  3קומות, קומת גג חלקית המכיל משרד בקומת הקרקע מעל  6מצפון בן 

 
 כמפורט: 38כולל תוספות מכח תמ"א         

 תוספת קומת גג חלקית. .א

 קומות מורחבות כלפי ההיתר המקורי  3.5תוספת שטחים  בהיקף של  .ב
 מ"ר עבור כל דירה קיימת בהיתר  13הוספת שטח של 

 מ'. 5.00-מ' ואחורי ל 3.00 -צמצום קווי בניין צדיים ל .ג

 38אם לתנאים המגבילים בבנייה חדשה מכח תמ"א יח"ד בהת 17תוספת  .ד
 

 כולל ההקלות הבאות:
 פטור מתכנון מרפסות שירות. .א

 הקמת בריכת שחייה בקומת הגג. .ב

  7103" גוש 0גז משותפים בזיקת הנאה עם המגרש השכן בקו " דראשפה וח דרמרתפים, שטחים טכניים, ח .ג
 51חלקה         

 מ'. 2.00עד הבלטת מרפסות אחוריות  .ד

 

לדחות את ההתנגדויות לעניין: הקמת עוגנים, הקטנת קווי בניין, מחסור בחניות ופגיעה במגרשים השכנים, שכן  .2
 הבקשה נבחנה והיא עומדת בתכניות, הנחיות ותקנים החלים באזור.
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 38חניה מכוח תמ"א מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן  0.27לאשר פתרון חלופי להסדר  .3
 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים 500אשר בו וברצועה ברוחב  8מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 

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

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
, בשל תכנון חנייה וחללים משותפים לשתי 92ביהודה הלוי  הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך . 1

 החלקות.
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 4
 והיטלים.תשלום אגרות  . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ₪. 6144.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 2
 מור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשי . 3

 בשטח הציבורי 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

 צב לקדמותו.נזק, במידה ויגרם והחזרת המ
 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 מכתב תיאום הנדסי מאושר ובתוקף . 3
 סבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה.הגשת סקר א . 4

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

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

 
 תנאים לתעודת גמר

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

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

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

 ד. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול
 ופי של התצ"ר בטאבורישום ס . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 בשביל הפינוי. 3%יש להציג שיפוע מקסימלי של  . 5
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
 
 
 
 

 : תיאור הדיון
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. מטרת 70החלטה במועצה הארצית לגבי תנאים מגבילים לתמ"א  : בשבוע שעבר התקבלההראלה אברהם אוזן
, כאשר 38לתמ"א  23או מכח תוכניות שנעשו לפי סעיף  38ההחלטה היא להגביל הוצאת היתרי בנייה מכח תמ"א 

 23הן לא זכויות מוקנות. יש ערים, לא תל אביב, שהכינו תוכנית לפי סעיף  38בתוכניות האלה הזכויות של תמ"א 
אבל עדיין התנו את הוצאת היתרי הבנייה מכח התוכנית בביצוע פרסומים. אני יכולה לומר לכם שתוכנית  38א לתמ"
, הן תוכניות שבהן הזכויות מוקנות, לא נדרש לבצע פרסומים כדי 38לתמ"א  23, שהן תוכניות לפי סעיף 4-ו 3רובע 

בי התוכניות האלה, מכוחן אפשר להמשיך להוציא היתרי להוציא היתרי בנייה. כל מה שאני אומרת כרגע  לא רלוונטי לג
, תחום ההשפעה של המטרו. ההחלטה של המועצה הארצית אומרת את 70בנייה כרגיל בכל תחום ההשפעה של תמ"א 

מעגלים, יש תחום מרחב הליבה, יש תחום הטבעת הראשונה ויש תחום  3משורטטים  70הדברים הבאים: בתמ"א 
ה של המועצה הארצית נוגעת להיתרי הבנייה בשני תחומים: תחום מרחב הליבה ובתחום הטבעת השנייה. ההחלט

 הטבעת הראשונה. ההחלטה אומרת: 
ללא תוספת שטחי בנייה פרט לממ"ד או לממ"ק או שטח לצורכי נגישות, אתה יכול  38א. אם מגיש בקשה לפי תמ"א 

להיתר שהתקבלה לגביה החלטה להוציא היתר בנייה  להמשיך להוציא היתרים בכל תחומי ההשפעה. ב. אם יש בקשה
אפשר להוציא את היתר הבנייה גם אם הבקשה בתחום הליבה וגם בטבעת הראשונה. ג. לגבי יתר  8.11.22-לפני ה

, 70הבקשות, ההחלטה אומרת, שאם מדובר בבקשה להוצאת היתר מכוח תוכנית שתואמת במלואה את הוראות תמ"א 
עת של יו"ר ומתכנן המחוז אז יהיה אפשר להוציא לגביה היתרי בנייה. לגבי שאר הבקשות בעצם ויש בנושא זה חוות ד

לא יהיה ניתן להוציא היתרי בנייה. קיימנו אתמול התייעצות עם עו"ד בני ארביב, ממנהל התכנון, והבאנו בפניו את 
יו, הגם שהאזור נמצא בתוך התשריט שהיא לא חלה על 70העובדה שבתל אביב יש אזור שימור מרקמי , שנמצא בתמ"א 

הוראותיה לא חלות במרקם  70לפי תמ"א  של התמ"א, חלקו נמצא בתחום הליבה וחלקו בתחום הטבעת הראשונה.
שימור מקומי פרט להוראות שקשורות למרחב הציבורי . לכן אנחנו סברנו שניתן יהיה להמשיך להוציא היתרי בנייה 

חוות דעת היו"ר ומתכנן המחוז, ועו"ד ארביב  סבר שהפרשנות שלנו היא נכונה.  אם תתקבל 38באזור זה מכח תמ"א 
זה המועד האחרון להגשת בקשות מכח  2023שתי הבקשות שאנחנו נדון בהן, הן לפי הוראות אלה. לשאלתכם אוקטובר 

ניתן להגיש  30/09/22-, זאת אומרת שעד ה01/10/23. ההחלטה האחרונה של המועצה הארצית האריכה עד 38תמ"א 
בקשות אשר הדיון בהן יהיה אחר כך. אנחנו נצטרך לפנות ליו"ר ומתכנן המחוז ולבקש חוות דעת שמדברת על אזור 

. אני מאוד אופטימית, שאנחנו נוכל 70לשימור תואמת את תמ"א  במרקם 38לפיה תמ"א  70לשימור מרקמי בתמ"א 
רגע לא נוכל בעצם לאשר בקשות מהסוג הזה. הוצאתי הנחייה להמשיך להוציא במרקם לשימור היתרי בנייה. אולם כ

רק אתמול ולא הספיקו לבדוק את שאר הבקשות שנמצאות בדיון. ההמלצה שלי היא לשוב ולדון בהן לאחר קבלת חוות 
. לגבי הבקשות שיהיו בהמשך, כרגע לא הספיקו לבדוק אם 70דעת היו"ר ומתכנן המחוז בדבר התאמת הבקשות לתמ"א 

נמצאות במתחם הליבה ומרחב הטבעת הראשונה. יש בחוות דעת המועצה הארצית יש איזשהו פתח, צריך חוות דעת הן 
 של מהנדס העיר, זה עוד מוקדם מדי להידרש לזה כרגע. 

 מבחינת הסדר, מה קודם? חוות דעת של יו"ר ומתכנן המחוז, או החלטת הוועדה המקומית? הלל הלמן:
פשר לקבל החלטה לגבי בקשות להיתר במתחם הליבה. . לגבי אזור מרקם לשימור אנחנו אי א הראלה אברהם אוזן:

חושבים שיכולים לקבל חוות דעת כללית , ואז אם בשלב זה יש בקשות שהן בקנה והן   בתחום מרחב הליבה אי אפשר 
נדס העיר, ולהכפיף את לקבל החלטה אבל אם הן בתחום הטבעת הראשונה ניתן יהיה לדון עם חוות דעת חיובית של מה

 זה לאישור יו"ר ומתכנן המחוז.
 למה אנחנו לא עושים את זה עכשיו?הלל הלמן: 

 כרגע אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אם  אתה נמצא בליבה אי אפשר לקבל החלטה.  הראלה אברהם אוזן:
 אני חושב שיהודה הלוי נמצא בטבעת הראשונה. שמעון ברנשטיין:

 לשוב ולדון.  הראלה אברהם אוזן:
 יש לי שאלה, יש משהו לגבי ההחלטה הזאת, לדוגמא שכונת התקווה? רועי אלקבץ:

אפשר להמשיך להוציא היתרי בנייה מכוח תוכניות חלות. אם  -תודה על השאלה, אני מבהירה הראלה אברהם אוזן: 
 .. 38אתה במתחם הליבה אי אפשר להוציא היתרי בנייה מכוח תמ"א 

 ש מקומות בעיקר בשכונת התקווה, בניינים ישנים שרוצים לעשות תמ"א, זה בניינים שלא ישרדו.ירועי אלקבץ: 
לפי החלטה שהתקבלה, אפשר להוציא היתר לחיזוק המבנה ולהוספת ממ"דים אם זה בתחום  הראלה אברהם אוזן:

 הליבה.
 זה לא מציאותי. מלי פולישוק:

 "ר ומתכנן המחוז. לשוב ולדון לאחר קבלת החלטת היודורון ספיר: 
 
 
 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 אביב.-אביב ומתכנן מחוז תל-מחוז תליו"ר ולדון לאחר קבלת חוות דעת  לשוב
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ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 92דה הלוי יהו

 
 

 51חלקה:    7103 גוש:  22-0887 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 02/06/2022 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 0006-090 תיק בניין:
 מ"ר 620 שטח: 202001209 בקשת מידע:

   12/08/2020 תא' מסירת מידע:

 
 ריםחביבי מ מבקש הבקשה:

 6939545יפו  -, תל אביב  11רב אשי 
 

 פרדו יניב עורך הבקשה:
 6655516יפו  -, תל אביב  117הרצל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1422.44, שטח הריסה )מ"ר(: 4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 חדרי עזר, אחר: חניה, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, 
 

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

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

 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, אחר: מזגנים, 
 

 , 1.5טר(: , גדר בגבולות מגרש בגובה )מ31בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 
 
 
 
 
 
 

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

 2עו"ד המייצג את מר הלפרן דב, מתנגד מס'  6789139יפו  -, תל אביב 94רחוב אלון יגאל  . בן זקן אבישי1

  6451406יפו  -, תל אביב 77שדרות בן גוריון  . הלפרן דב2

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

, בניין לשימור הגובל מדרום מזרח 3מיוצג ע"י עו"ד בן זקן אבישי, מר הלפרן דב מתגורר בקריית ספר  4מתנגד מס' 
 תו:לבניינים המבוקשים, לטענ

 ההקלות מהוות סטייה מתכנית קיימת ואשר בכוחן לפגוע בזכויות ובאיכות חייהם של דיירי הבניין. .א

 בלבד. 12גדול בהרבה ממה שניתן לאשר לפי התכנית החלה,  29מספר יחידות הדיור המבוקש,  .ב

 התשתיות הישנות של השכונה אינן מסוגלות לשאת תוספת זאת. .ג

 ש נמוך מהמקובל, מה שיגרום למצוקת חנייה אדירה באזור .מספר החניות המבוק .ד

 הקלה בקו בניין אחורי תיצור פגיעה קשה בשל הסמיכות בין הבניינים ופגיעה בפרטיות. .ה

עבודות במגרש המבוקש יגרמו לפגיעה ביציבות הבניין שלו, שכן הוא נבנה לפני עשרות שנים ומוכר כמבנה  .ו
 לשימור.

 עוגנים לעבר מגרשו וטוען כי יש לקבל את הסכמתו לכך.מתנגד לתכנון ה .ז

 קומות תביא לחסימת אור ואוויר לכיוון שטחו. 6.5אישור לבניית  .ח
 

 התייחסות להתנגדויות: 
 בהתייחס להתנגדות זו, יצויין כי:
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 ות.לא ברור על אילו סטיות מתכנית מדובר, שכן הבקשה נבחנה והיא תואמת את התכניות וההנחיות החל .א

 38: בבקשות המוגשות מכח תמ"א 6 -ו 5ברובעים  78 -ו 77בהתאם לתנאים המגבילים שפורסמו לפי סעיפים  .ב
יחידות דיור ולכן ניתן  32התוצאה הינה  -מ"ר 80ניתן לאשר מספר יחידות דיור לפי שטח כולל/ מקדם של 

 לאשר את המבוקש.

ות הקיימות וזאת גם לטובת הפרוייקט שלו עצמו ולשפרן על בעל ההיתר לוודא כי המבוקש אכן עומד בתשתי .ג
 במידת הצורך.

חנייה לפרוייקט כולו, מספר אפסי לעומת כמות החניות המתוכננות, מה גם  2.12מבדיקה שנעשתה חסרה  .ד
שחניון תת קרקעי יגרום לפחות עומס ברחובות, שכן בעלי הרכבים יחנו בחנייה פרטית ולא על הרחוב אשר 

 צוקת חנייה.סובל ממ

הינו  6 -ו 5, לפי התנאים המגבילים ברובעים 38הקלה בקו הבניין המאושר בבקשות לבנייה חדשה מכח תמ"א  .ה
מ' מבניין המתנגד, מרחק  10 -מ', קו בניין אשר תואם את הבנייה באזור ובכל מקרה שומר על מרחק של כ 5.00

 סביר לבנייה באזור צפוף זה.

ה ע"י יועץ קונסטרוקציה אשר באחריותו כל נושא יציבות הבניין וההשפעה על הבניינים כל בקשה להיתר מלוו .ו
השכנים, בנוסף על מבקש ההיתר יהיה להפקיד לפני תחילת העבודות ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק, במידה 

 ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.

תותר התקנת עוגנים זמניים, לצורך ובמהלך  החלה, 1בהתייחס לעניין העוגנים, יצויין כי בהתאם לתכנית ע' .ז
ביצוע החפירה והדיפון אל מתחת לקרקע הגובלת. ההיתר יכלול את האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת 

קרקעיות פרטיות וציבוריות ולשמירת יציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים. בנוסף, על מבקש ההיתר 
 ד שלישי לכיסוי נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.להפקיד לפני תחילת העבודות ביטוח צ

גובה הקומות המבוקש תואם את הבנייה שניתן לאשר באזור, מה גם שכל התנגדות לגרימת מחסור של אור  .ח
 ואויר תמנע התחדשות עירונית בעיר כולה.

 
 
 
 

 חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י אדר' יאנה פיצ'וז'קין(
 
 , הבנוי בקיר משותף עם הבניין במגרש השכןן שחיזוקו נדרש מפני רעידת אדמההריסת בניילאשר את הבקשה ל .1

בניין בקיר משותף עם הבניין הסמוך מצפון, כך שיתקבל  משותף עם הבניין במגרש הסמוךקיר במחדש  ווהקמת
ת יחידו 29קומות מרתף, עבור סה"כ  3קומות, קומת גג חלקית המכיל משרד בקומת הקרקע מעל  6בן  דרוםמ

 דיור.
 
 כמפורט: 38כולל תוספות מכח תמ"א         

 תוספת קומת גג חלקית. .א

 קומות מורחבות כלפי ההיתר המקורי. 3.5תוספת שטחים  בהיקף של  .ב
 מ"ר עבור כל דירה קיימת בהיתר. 13הוספת שטח של 

 מ'. 5.00-מ' ואחורי ל 3.00 -צמצום קווי בניין צדיים ל .ג

 .38אם לתנאים המגבילים בבנייה חדשה מכח תמ"א יח"ד בהת 17תוספת  .ד
 

 כולל ההקלות הבאות:
 פטור מתכנון מרפסות שירות. .א

 הקמת בריכת שחייה בקומת הגג. .ב

  7103" גוש 0גז משותפים בזיקת הנאה עם המגרש השכן בקו " דראשפה וח דרמרתפים, שטחים טכניים, ח .ג
 .50חלקה         

 מ'. 2.00ת עד הבלטת מרפסות אחוריו .ד

 

לדחות את ההתנגדויות לעניין: הקמת עוגנים, הקטנת קווי בניין, מחסור בחניות ופגיעה במגרשים השכנים, שכן  .2
 הבקשה נבחנה והיא עומדת בתכניות, הנחיות והתקנים החלים באזור.

 

 38רן חניה מכוח תמ"א מקום חניה החסר למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בק 2.12לאשר פתרון חלופי להסדר  .3
 .מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים 500אשר בו וברצועה ברוחב  8מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס' 

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

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

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

 מהנדס הוועדה( עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י . 3
, בשל תכנון חנייה וחללים משותפים לשתי 90הוצאת ההיתר תותנה בהוצאת ההיתר לבניין הסמוך ביהודה הלוי  . 4

 החלקות.
 אישור הגורמים הנדרשים עפ''י דין לשלב בקרת התכן. . 5
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 6
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 7
 תשלום אגרות והיטלים. . 8
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 ₪. 6144.00העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי  . 2
 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
 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.

לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 2
 תו.נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמו

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -* לשלב ב` )במידת הצורך(  . 3
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 4

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

 תנאים לתעודת גמר
 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 

 ד. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 2
 רישום סופי של התצ"ר בטאבו . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4עת קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטי . 4
 

  
 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

. מטרת 70החלטה במועצה הארצית לגבי תנאים מגבילים לתמ"א  : בשבוע שעבר התקבלההראלה אברהם אוזן
, כאשר 38לתמ"א  23או מכח תוכניות שנעשו לפי סעיף  38ההחלטה היא להגביל הוצאת היתרי בנייה מכח תמ"א 

 23הן לא זכויות מוקנות. יש ערים, לא תל אביב, שהכינו תוכנית לפי סעיף  38בתוכניות האלה הזכויות של תמ"א 
אבל עדיין התנו את הוצאת היתרי הבנייה מכח התוכנית בביצוע פרסומים. אני יכולה לומר לכם שתוכנית  38א לתמ"
, הן תוכניות שבהן הזכויות מוקנות, לא נדרש לבצע פרסומים כדי 38לתמ"א  23, שהן תוכניות לפי סעיף 4-ו 3רובע 
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בי התוכניות האלה, מכוחן אפשר להמשיך להוציא היתרי להוציא היתרי בנייה. כל מה שאני אומרת כרגע  לא רלוונטי לג
, תחום ההשפעה של המטרו. ההחלטה של המועצה הארצית אומרת את 70בנייה כרגיל בכל תחום ההשפעה של תמ"א 

מעגלים, יש תחום מרחב הליבה, יש תחום הטבעת הראשונה ויש תחום  3משורטטים  70הדברים הבאים: בתמ"א 
ה של המועצה הארצית נוגעת להיתרי הבנייה בשני תחומים: תחום מרחב הליבה ובתחום הטבעת השנייה. ההחלט

 הטבעת הראשונה. ההחלטה אומרת: 
ללא תוספת שטחי בנייה פרט לממ"ד או לממ"ק או שטח לצורכי נגישות, אתה יכול  38א. אם מגיש בקשה לפי תמ"א 

להיתר שהתקבלה לגביה החלטה להוציא היתר בנייה  להמשיך להוציא היתרים בכל תחומי ההשפעה. ב. אם יש בקשה
אפשר להוציא את היתר הבנייה גם אם הבקשה בתחום הליבה וגם בטבעת הראשונה. ג. לגבי יתר  8.11.22-לפני ה

, 70הבקשות, ההחלטה אומרת, שאם מדובר בבקשה להוצאת היתר מכוח תוכנית שתואמת במלואה את הוראות תמ"א 
עת של יו"ר ומתכנן המחוז אז יהיה אפשר להוציא לגביה היתרי בנייה. לגבי שאר הבקשות בעצם ויש בנושא זה חוות ד

לא יהיה ניתן להוציא היתרי בנייה. קיימנו אתמול התייעצות עם עו"ד בני ארביב, ממנהל התכנון, והבאנו בפניו את 
יו, הגם שהאזור נמצא בתוך התשריט שהיא לא חלה על 70העובדה שבתל אביב יש אזור שימור מרקמי , שנמצא בתמ"א 

הוראותיה לא חלות במרקם  70לפי תמ"א  של התמ"א, חלקו נמצא בתחום הליבה וחלקו בתחום הטבעת הראשונה.
שימור מקומי פרט להוראות שקשורות למרחב הציבורי . לכן אנחנו סברנו שניתן יהיה להמשיך להוציא היתרי בנייה 

חוות דעת היו"ר ומתכנן המחוז, ועו"ד ארביב  סבר שהפרשנות שלנו היא נכונה.  אם תתקבל 38באזור זה מכח תמ"א 
זה המועד האחרון להגשת בקשות מכח  2023שתי הבקשות שאנחנו נדון בהן, הן לפי הוראות אלה. לשאלתכם אוקטובר 

ניתן להגיש  30/09/22-, זאת אומרת שעד ה01/10/23. ההחלטה האחרונה של המועצה הארצית האריכה עד 38תמ"א 
בקשות אשר הדיון בהן יהיה אחר כך. אנחנו נצטרך לפנות ליו"ר ומתכנן המחוז ולבקש חוות דעת שמדברת על אזור 

. אני מאוד אופטימית, שאנחנו נוכל 70לשימור תואמת את תמ"א  במרקם 38לפיה תמ"א  70לשימור מרקמי בתמ"א 
רגע לא נוכל בעצם לאשר בקשות מהסוג הזה. הוצאתי הנחייה להמשיך להוציא במרקם לשימור היתרי בנייה. אולם כ

רק אתמול ולא הספיקו לבדוק את שאר הבקשות שנמצאות בדיון. ההמלצה שלי היא לשוב ולדון בהן לאחר קבלת חוות 
. לגבי הבקשות שיהיו בהמשך, כרגע לא הספיקו לבדוק אם 70דעת היו"ר ומתכנן המחוז בדבר התאמת הבקשות לתמ"א 

נמצאות במתחם הליבה ומרחב הטבעת הראשונה. יש בחוות דעת המועצה הארצית יש איזשהו פתח, צריך חוות דעת הן 
 של מהנדס העיר, זה עוד מוקדם מדי להידרש לזה כרגע. 

 מבחינת הסדר, מה קודם? חוות דעת של יו"ר ומתכנן המחוז, או החלטת הוועדה המקומית? הלל הלמן:
פשר לקבל החלטה לגבי בקשות להיתר במתחם הליבה. . לגבי אזור מרקם לשימור אנחנו אי א הראלה אברהם אוזן:

חושבים שיכולים לקבל חוות דעת כללית , ואז אם בשלב זה יש בקשות שהן בקנה והן   בתחום מרחב הליבה אי אפשר 
נדס העיר, ולהכפיף את לקבל החלטה אבל אם הן בתחום הטבעת הראשונה ניתן יהיה לדון עם חוות דעת חיובית של מה

 זה לאישור יו"ר ומתכנן המחוז.
 למה אנחנו לא עושים את זה עכשיו?הלל הלמן: 

 כרגע אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אם  אתה נמצא בליבה אי אפשר לקבל החלטה.  הראלה אברהם אוזן:
 אני חושב שיהודה הלוי נמצא בטבעת הראשונה. שמעון ברנשטיין:

 לשוב ולדון.  הראלה אברהם אוזן:
 יש לי שאלה, יש משהו לגבי ההחלטה הזאת, לדוגמא שכונת התקווה? רועי אלקבץ:

אפשר להמשיך להוציא היתרי בנייה מכוח תוכניות חלות. אם  -תודה על השאלה, אני מבהירה הראלה אברהם אוזן: 
 .. 38אתה במתחם הליבה אי אפשר להוציא היתרי בנייה מכוח תמ"א 

 ש מקומות בעיקר בשכונת התקווה, בניינים ישנים שרוצים לעשות תמ"א, זה בניינים שלא ישרדו.ירועי אלקבץ: 
לפי החלטה שהתקבלה, אפשר להוציא היתר לחיזוק המבנה ולהוספת ממ"דים אם זה בתחום  הראלה אברהם אוזן:

 הליבה.
 זה לא מציאותי. מלי פולישוק:

 "ר ומתכנן המחוז. לשוב ולדון לאחר קבלת החלטת היודורון ספיר: 
 
 
 
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 אביב.-אביב ומתכנן מחוז תל-ולדון לאחר קבלת חוות דעת יו"ר מחוז תל לשוב

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 1א הגבורה  1ורה הגב

 
 

 728חלקה:    6150 גוש:  22-0920 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 12/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 169 שטח: 202100460 בקשת מידע:
   08/04/2021 תא' מסירת מידע:

 
 סנדר מיטל ש הבקשה:מבק

 6794502יפו  -א, תל אביב 2יפרח 
 

 פינחסוב יוסף עורך הבקשה:
 6810729יפו  -, תל אביב  33שז"ר זלמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, שטח 27, קומה בה מתבצעת התוספת: א, שטח התוספת )מ"ר(: 2248, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: 89משרד לאחר תוספת )מ"ר(: /דירה

 הריסת מחיצות חלוקה מחדש כולל בניית ממ"ד חדש ., 
 

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

 (סולומוןרותם חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 קומות. 2 לאשר את הבקשה לשינויים והרחבת דירה הקיימת בקומה השנייה בבניין מגורים בן
 

 :כולל ההקלה הבאה
 הרחבת דירה שלא באגף שלם, ללא הרחבת הדירה בקומת הקרקע.

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

 
 
 
 

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

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

 תנאים בהיתר
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.

 
 תנאים לתעודת גמר

 הריסה כל החורג לחלקת הדרך. . 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.
 
 

 הבקשהולמבקש ס הועדה נשלחה לעורך טיוטת חוות דעת מהנדהערה: 
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 18ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות. 2קשה לשינויים והרחבת דירה הקיימת בקומה השנייה בבניין מגורים בן לאשר את הב

 
 כולל ההקלה הבאה:

 הרחבת דירה שלא באגף שלם, ללא הרחבת הדירה בקומת הקרקע.
 

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

 תנאים למתן היתר
 .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
 

 תנאים בהיתר
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.

 
 נאים לתעודת גמרת
 הריסה כל החורג לחלקת הדרך. . 1
מתן היתר  יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

לטה התקבלה פה אחד.ההח
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 5טור מלכא  6מי גליפולי לוח

 
 

 201חלקה:    6134 גוש:  22-1477 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 07/09/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0647-006 תיק בניין:
 מ"ר 265 שטח: 202101305 בקשת מידע:

   09/08/2021 תא' מסירת מידע:

 
 יבין עודד ה:מבקש הבקש

 6742323יפו  -, תל אביב  6לוחמי גליפולי 
 גולן מור 

 6742323יפו  -, תל אביב  6לוחמי גליפולי 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

, קומה בה מתבצעת התוספת: קומת 2324, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 
, כיוון התוספת: לחזית, 135.71, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 63.71קרקע+קומה א', שטח התוספת )מ"ר(: 

 ר, כיוון התוספת: לאחו
 
 
 
 

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

 בניין חדש למגורים בן שתי קומות ליח"ד אחת, מהסיבות הבאות: לא לאשר את הבקשה להריסת הקיים והקמת
 
 המבוקש חורג בשטחי הבנייה המותרים.  .1

 קומה ב' מבוקשת עם חלל כפול ללא כל הצדקה והתכנון נוגד את התכניות החלות על המגרש. .2

 קווי הבניין הקדמי והאחורי בקומה א' חורגים מהמותר בתכנית. .3

 (.19-0711מס'  2019דיים לא חופפים את נספח הבינוי או לבניין הצמוד ממזרח )היתר יצא בקווי בניין צי .4

 מבוקשות שתי גישות לבניין אחת צפונית ואחת דרומית בניגוד לתכנית. .5

 הבקשה נדחתה במכון הרישוי. .6
 

טיוטת חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה והמבקש.
 
 
 
 
 
 
 
 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הבקשה להריסת הקיים והקמת בניין חדש למגורים בן שתי קומות ליח"ד אחת, מהסיבות הבאות: לא לאשר את

 
 המבוקש חורג בשטחי הבנייה המותרים.  .7

 קומה ב' מבוקשת עם חלל כפול ללא כל הצדקה והתכנון נוגד את התכניות החלות על המגרש. .8
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 בתכנית. קווי הבניין הקדמי והאחורי בקומה א' חורגים מהמותר .9

 (.19-0711מס'  2019קווי בניין צידיים לא חופפים את נספח הבינוי או לבניין הצמוד ממזרח )היתר יצא ב .10

 מבוקשות שתי גישות לבניין אחת צפונית ואחת דרומית בניגוד לתכנית. .11

 הבקשה נדחתה במכון הרישוי. .12
 

 טיוטת חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה והמבקש.
 

פה אחד.ההחלטה התקבלה 
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 101לת ישרים מסי

 
 

 6חלקה:    6972 גוש:  22-1239 בקשה מספר: 
 שפירא שכונה: 31/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 3504-101 תיק בניין:
 מ"ר 231 שטח: 202000783 בקשת מידע:

   28/06/2020 תא' מסירת מידע:

 
 עמרם דוד אבא :מבקש הבקשה

 6603667יפו  -, תל אביב  76מסילת ישרים 
 

 מיסקון נטליה עורך הבקשה:
 59475, בת ים  63דניאל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת מעלית, מרפסות, חדרי שירותים 0, מספר תכנית הרחבה: 2כמות קומות לתוספת: 
 רות פנימים ., תוספת אחרת: תוספת מאגר מים תת קרקעית., , הריסת קי

 
 , 61.63בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 

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

 
 
 

 (בלום אלוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 מות, שכן : קו 3לשינויים ותוספת בנייה לבניין קיים בן  אשר את הבקשהא לל
 
 הקיימתה יבניעבור הלעניין קווי הבניין המותרים לצדדים ולחזית ומהווה אישור  2472כנית ונוגדת הוראות ת .  1

 בגדר סטייה ניכרת.מקווי הבניין חריגה והחדשה ב
 כאשר  והצפיפותנמצא כל היתר שמשקף מצבו הנוכחי של הבניין הקיים לרבות קונטורו בתיק הבניין לא  .  2

 שמאפשרת לוועדה המקומית לראות את  2707הנקבעים בתכנית  לכל הקרוונים הרלוונטייםתו התאמלא הוכח       
 מימוש מלוא השלמת והועדה להתיר שאין בסמוכת החלפת גג ושיפוץ בלבד וזאת לצורך  הבניין כקיים בהיתר   
 בנכס.  הזכויות המותרות             
 מקו הבניין האחורי המותר שלא פורסמה כהקלה. כוללת בנייה בחריגה  .  3
אינו מיטבי לרבות איכות כמותי של שטח המסחר יחידות מסחר בחזית לרחוב  2-ור ויחידות די 4התכנון עם  .  4

ומהווה הגדלת מספר יחידות בבניין מעבר למותר. סידור שטחי מסחר רחבים יאפשר לשמור על אופי מסחר 
ותיקון המפרט יהווה שינוי מהותי בתכנון ועלול לגרום להקטנת מספר דירות   עתידי איכותי עבור האזור

 בבניין.  
גרם הקמת משטח החצר באמצעות למרתף המוצע עם כניסה נפרדת  1בניגוד להוראות תכנית עהוגשה  .  5

 בקומת הקרקע עד גבול המגרש מחוץ לקו הבניין הצדדי המותר.חדש מדרגות 
 לבניין הנדון.  התאמה ארכיטקטונית בין המבנים הצמודים אות התכנית ללא הוכחת הוגשה בניגוד להור . 6
כוללת הקמת בניה על הגג בהסתמך על קונטור החריג של הבניין שאינו בהיתר ולא ניתן להמליץ על ההקלות   . 7

 שפורסמו בנוגע לבניה על הגג. 
, ללא לחול כנדרש בהתאם להנחיות מרחביותח 15%גינון ושמירה של כ השטח,תכנית פיתוח  הוגשה ללא . 8

 .מעל המותר בהנחיות המרחביות גובה הגדרות ל התייחסות
 

 הערה: חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש
 
 
 
 
 
 
 



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

 78עמ'   22-1239  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות, שכן :  3הבקשה לשינויים ותוספת בנייה לבניין קיים בן  לא לאשר את

 
 לעניין קווי הבניין המותרים לצדדים ולחזית ומהווה אישור עבור הבנייה הקיימת 2472נוגדת הוראות תוכנית  .  1

 והחדשה בחריגה מקווי הבניין בגדר סטייה ניכרת.
 כחי של הבניין הקיים לרבות קונטורו והצפיפות כאשר בתיק הבניין לא נמצא כל היתר שמשקף מצבו הנו .  2

שמאפשרת לוועדה המקומית לראות את   2707לא הוכח התאמתו לכל הקרוונים הרלוונטיים הנקבעים בתכנית       
 וזאת לצורך החלפת גג ושיפוץ בלבד שאין בסמוכת הועדה להתיר השלמת ומימוש מלוא  הבניין כקיים בהיתר   
 בנכס.  הזכויות המותרות             
 כוללת בנייה בחריגה מקו הבניין האחורי המותר שלא פורסמה כהקלה.  .  3
יחידות מסחר בחזית לרחוב אינו מיטבי לרבות איכות כמותי של שטח המסחר  2-יחידות דיור ו 4התכנון עם  .  4

יאפשר לשמור על אופי מסחר ומהווה הגדלת מספר יחידות בבניין מעבר למותר. סידור שטחי מסחר רחבים 
עתידי איכותי עבור האזור ותיקון המפרט יהווה שינוי מהותי בתכנון ועלול לגרום להקטנת מספר דירות  

 בבניין.  
עם כניסה נפרדת למרתף המוצע משטח החצר באמצעות הקמת גרם  1הוגשה בניגוד להוראות תכנית ע .  5

 וץ לקו הבניין הצדדי המותר.מדרגות חדש בקומת הקרקע עד גבול המגרש מח
 הוגשה בניגוד להוראות התכנית ללא הוכחת התאמה ארכיטקטונית בין המבנים הצמודים לבניין הנדון.   . 6
כוללת הקמת בניה על הגג בהסתמך על קונטור החריג של הבניין שאינו בהיתר ולא ניתן להמליץ על ההקלות   . 7

 שפורסמו בנוגע לבניה על הגג. 
חלחול כנדרש בהתאם להנחיות מרחביות, ללא  15%גשה ללא תכנית פיתוח השטח, גינון ושמירה של כהו . 8

 לגובה הגדרות מעל המותר בהנחיות המרחביות . התייחסות
 

 הערה: חוות הדעת נשלחה לעורך הבקשה ולמבקש
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 79עמ'   22-1262  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 134שלמה  103לת ישרים מסי

 
 

 1חלקה:    6972 גוש:  22-1262 בקשה מספר: 
 שפירא שכונה: 03/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0414-134 תיק בניין:
 מ"ר 207 שטח: 202000776 בקשת מידע:

   14/06/2020 תא' מסירת מידע:

 
 עמרם דוד אבא בקש הבקשה:מ

 6603667יפו  -, תל אביב  76מסילת ישרים 
 

 מיסקון נטליה עורך הבקשה:
 59475, בת ים  63דניאל 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון 0-6, קומה בה מתבצעת התוספת: 2, מספר יח"ד מורחבות: 3כמות קומות לתוספת: 
פת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות פנימיות,תוספת מעלית, תוספת התוס

 ממ"ד,תוספת מרפסות,תוספת חדרי שרותים, חדר אשפה., תוספת אחרת: תוספת מאגר מיים תת קרקעי., 
 

, שטח 50.76טח התוספת )מ"ר(: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, ש
, חומר הפרגולה: מתחת, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת 10.55, שטח פרגולה )מ"ר(: 111.97ניצול חלל הגג )מ"ר(: 

, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, השימוש בתוספת המבוקשת: אחר: מסחרי, גובה המבנה 1991בהיתר משנת: 
 , 12הקיים )מטר(: 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן

 
 
 

 (בלום אלוןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 קומות למסחר ומגורים , שכן: 3, בן  לשינויים , תוספת שטח וקומות  לבניין קייםלא לאשר את הבקשה 

יחידות מותרות והבקשה  4יחידות ) כולל יחידה מסחרית( , לעומת  5מהווה הגדלת  מספר יחידות בנכס עד  .1
 הוגשה ללא התייחסות לכך. 

מסחרי בנסיגה כלפי רחוב  מסילת ישרים אינו מטבי ומונע תכנון של שטחי המסחר רחבים השטח ההתכנון של  .2
ורך  רח'  מסילת ישרים על מנת  לשמור על אופי המסחר האיכותי באזור. תיקון המפרט לעניין זה יהווה שינוי לא

 מהותי בתכנון. 

 מהווה אישור בניה בחריגה מקווי הבניין המותרים לחזית בגדר סטייה ניכרת ובניה בקיר משותף לצד ללא  .3
 הצמודים . ללא הוכחת התאמה ארכיטקטונית בין הבניינים     

עם כניסה נפרדת למרתף המוצע משטח החצר באמצעות הקמת גרם מדרגות  1הוגשה בניגוד להוראות תכנית ע .4
 חדש בקומת הקרקע עד גבול המגרש מחוץ לקו בניין הצדדי המותר.

 
 הערה: חו"ד מהנדס העיר נשלחה למבקש ולעורך הבקשה.

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 80עמ'   22-1262  

 

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות למסחר ומגורים , שכן: 3לשינויים , תוספת שטח וקומות  לבניין קיים , בן הבקשה  לא לאשר את

יחידות מותרות והבקשה  4יחידות ) כולל יחידה מסחרית( , לעומת  5מהווה הגדלת  מספר יחידות בנכס עד  .5
 הוגשה ללא התייחסות לכך. 

ים אינו מטבי ומונע תכנון של שטחי המסחר רחבים התכנון של השטח המסחרי בנסיגה כלפי רחוב  מסילת ישר .6
לאורך  רח'  מסילת ישרים על מנת  לשמור על אופי המסחר האיכותי באזור. תיקון המפרט לעניין זה יהווה שינוי 

 מהותי בתכנון. 

  מהווה אישור בניה בחריגה מקווי הבניין המותרים לחזית בגדר סטייה ניכרת ובניה בקיר משותף לצד ללא .7
 ללא הוכחת התאמה ארכיטקטונית בין הבניינים הצמודים .     

עם כניסה נפרדת למרתף המוצע משטח החצר באמצעות הקמת גרם מדרגות  1הוגשה בניגוד להוראות תכנית ע .8
 חדש בקומת הקרקע עד גבול המגרש מחוץ לקו בניין הצדדי המותר.

 
 ה.הערה: חו"ד מהנדס העיר נשלחה למבקש ולעורך הבקש

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 81עמ'   22-0908  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 10יד מדובנא המג

 
 

 22חלקה:    8997 גוש:  22-0908 בקשה מספר: 
 עג'מי וגבעת עליה שכונה: 07/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 3188-010 תיק בניין:
 מ"ר 481 שטח: 201801160 בקשת מידע:

   26/07/2018 תא' מסירת מידע:

 
 חבש תאופיק מבקש הבקשה:

 6817722יפו  -, תל אביב  31אבן סינא 
 סחליה אמיר 

 6804207יפו  -, תל אביב  5מנדס פרנס 
 חבש פאיק 

 6800423יפו  -, תל אביב  12כ"ץ יעקב יוסף 
 

 כנף רמי עורך הבקשה:
 5228901, רמת גן  1סמ אלברט 

 
 (תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה

, הדירה, לרבות הבנייה על הגג 25.4, שטח פרגולה )מ"ר(: 15.2בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 
, נסיגה מהמעקה 13.48, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 2015קיימת בהיתר משנת: 

 , 1.45, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 2.75מצד אחד )מטר(: 
 

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

 גן ילדים: קיים ממ"ד: כן
 
 
 

 ביקרנו במקום, תוכנית תואמת את המצב בשטח, המבוקש בנוי במלואו.
 
 
 

 (זנדר אוחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות  3שניתן להקמת בניין חדש למגורים, בן  15-0197בפועל בסטייה להיתר לאשר את הבקשה לשינויים שבוצעו 
 כולל ההקלות הבאות: יחידות דיור 6ובנייה חלקית על הגג, מעל קומת מרתף, עבור 

מן המרווח  40%ר, המהווה מ' מעבר לקו הבניין המות 1.2הבלטת גזוזטראות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של  .1
 המותר.

 המותרים. 50%משטח הגג, לעומת  60%הגדלת תכסית בניה על הגג עד  .2
 הגבהת פיר מעלית ופתח יציאה לגג מעבר לקבוע בתב"ע. .3
 התקנת מתקנים טכניים על הגג בגובה החורג מהגובה הקבוע בתב"ע. .4

  
:ים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנא

 
 
 
 

 תנאים למתן היתר
 וועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס ה . 1
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 2
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 3
 תשלום אגרות והיטלים. . 4



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

 82עמ'   22-0908  

 

כנגד  413הנדס השלד למסוגלות לשאת בעומסים לפי תקן ישראלי הגשת חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מ . 5
 רעידת אדמה.

 
 תנאים בהיתר

 לחוק המקרקעין 27רישום השטחים המשותפים בבניין ובתצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין לפי תקנה  . 1
 ההיתר כפוף לתנאים המפורטים בהיתר המקורי . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 קבלת אישור מכון הרישוי לביצוע המיגון.

 
 .הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 
 
 
 

 : תיאור הדיון
 

 מעל לשנתיים, נאלץ לעשות את הפרסומים  מחדש. הפרסומים עבור ההקלות הינם הלל הלמן:
הבקשה הזאת הומלצה לוועדה בחיוב ולא הוגשו התנגדויות לבנייה בהקלות. אין שום בעיה לחדש  יבגניה פלוטקין:

 פרסומים ולעשות אותם כדין בתקווה שלא יתקבלו התנגדויות כי ההקלות הן מינוריות. 
 . לשוב ולדון לאחר פרסומים דורון ספיר:

 
 
 
 

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 פרסומים.ביצוע ולדון לאחר  לשוב

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 5יד הלפ

 
 

 342חלקה:    6986 גוש:  22-1290 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 04/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3613-005 תיק בניין:
 מ"ר 530 שטח: 202000520 בקשת מידע:

   26/03/2020 תא' מסירת מידע:

 
 ארנון שמר מבקש הבקשה:

 6676152,   5הלפיד 
 איסחרוב לאה 

 6676152יפו  -, תל אביב  5הלפיד 
 כהן דנה 

 6676152יפו  -, תל אביב  5הלפיד 
 הנדלס רועי 

 0,   5הלפיד 
 כץ עדן 

 0,   5הלפיד 
 

 מידד אמנון עורך הבקשה:
 6993439יפו  -, תל אביב  78צה"ל 

 
 ה(תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקש

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: 2230, מספר תכנית הרחבה: 3מספר יח"ד מורחבות: 
 לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת בניה כולל שינויים פנימים, 

 
מבוקשת: בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, השימוש בתוספת ה

 למגורים, 
 

 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 
 

ת בבניין ( כולל חפירת מרתף חלקי צמוד קיימו 4דירות ) מתוך  3שינויים ותוספת בניה עבור לאשר את הבקשה ל
הדירות העליונות  ושינויים בפיתוח השטח בבניין קיים  2לדירה תחתונה והקמת חדרי יציאה לגג בו זמנית עבור 

 כולל ההקלות הבאות:יחידות דיור,  4קומות עם  2למגורים, בן 
 

המותרים בדומה למאושר בשאר הדירות לשם מ'  4.55מ' לעומת  4.15מקו הבניין הצדדי של   10%חריגה של עד  -
 תכנון מיטבי ומימוש מלוא הזכויות המותרות. 

 סטייה מטיפוס הבניה לעניין צורה ואופן הבינוי לשם תכנון אופטימלי -
 

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 ת תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהוראו . 3
 הגשת התחייבות לשיפוץ הבניין בהתאם להנחיות חברת שמ''מ. . 4
כנגד  413הגשת חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד למסוגלות לשאת בעומסים לפי תקן ישראלי  . 5

 רעידת אדמה.
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  .6

 

 תנאים בהיתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות חברת שמ''מ. . 2
 ההיתר אינו מקנה כל אישור לבנייה קיימת ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. . 3
ואטימת הפתחים בפועל בהתאם למסומן במפרט. סידור גדר אטומה  בגובה של  346ק המדרגות לכיוון חלקה פירו . 4

 . (6986בגוש  346לחלקה )ציבורי לכיוון מגרש   מ'  בגבול המגרש 1.5
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 5

 רי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.בשטח הציבו
 ₪. 1827תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6

 
 תנאים להתחלת עבודות

הריסת כל הבניה החורגת הקיימת בסביבת המגרש הכוללת בין היתר גדרות, מחסנים, סככות, וחלקם אף פולש  . 1
יה והכל/ או חלק מהמוזכר לעיל, כפי שמופיע במפת המדידה, שייך לבעלי דירות אחרים, יש מתחום המגרש, ה

 לצרף תצהיר על שייכות הבניה החריגה וכן לסמן את הבעלות עליהם בתכנית הראשית.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

 תנאים לתעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
ה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפ . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 16/11/2022מתאריך  2-22-0020מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קיימות בבניין ( כולל חפירת מרתף חלקי צמוד  4דירות ) מתוך  3קשה לשינויים ותוספת בניה עבור לאשר את הב

הדירות העליונות  ושינויים בפיתוח השטח בבניין קיים  2לדירה תחתונה והקמת חדרי יציאה לגג בו זמנית עבור 
 יחידות דיור, כולל ההקלות הבאות: 4קומות עם  2למגורים, בן 

 
מ' המותרים בדומה למאושר בשאר הדירות לשם  4.55מ' לעומת  4.15מקו הבניין הצדדי של   10%ל עד חריגה ש -

 תכנון מיטבי ומימוש מלוא הזכויות המותרות. 
 סטייה מטיפוס הבניה לעניין צורה ואופן הבינוי לשם תכנון אופטימלי -
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 בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

 
 תנאים למתן היתר

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

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

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע''י מהנדס הוועדה( . 3
 הגשת התחייבות לשיפוץ הבניין בהתאם להנחיות חברת שמ''מ. . 4
כנגד  413הגשת חישובים סטטיים נלווים לתצהיר מהנדס השלד למסוגלות לשאת בעומסים לפי תקן ישראלי  . 5

 אדמה.רעידת 
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  .6
 

 תנאים בהיתר
 מסמך ''רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר('' של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות חברת שמ''מ. . 2
 לבנייה קיימת ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. ההיתר אינו מקנה כל אישור . 3
ואטימת הפתחים בפועל בהתאם למסומן במפרט. סידור גדר אטומה  בגובה של  346פירוק המדרגות לכיוון חלקה  . 4

 ( .6986בגוש  346מ'  בגבול המגרש  לכיוון מגרש ציבורי )לחלקה  1.5
 בוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור י . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 1827תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

 תנאים להתחלת עבודות
ין היתר גדרות, מחסנים, סככות, וחלקם אף פולש הריסת כל הבניה החורגת הקיימת בסביבת המגרש הכוללת ב . 1

מתחום המגרש, היה והכל/ או חלק מהמוזכר לעיל, כפי שמופיע במפת המדידה, שייך לבעלי דירות אחרים, יש 
 לצרף תצהיר על שייכות הבניה החריגה וכן לסמן את הבעלות עליהם בתכנית הראשית.

ריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כ . 2
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

 
 תנאים לתעודת גמר

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  5קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 1
ת כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע א . 2

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 17זר צונ

 
 

 325חלקה:    6986 גוש:  22-0922 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 12/06/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 3651-017 תיק בניין:
 מ"ר 502 שטח: 202100606 בקשת מידע:

   19/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 חאלו מרדכי בקשה:מבקש ה

 6680219יפו  -, תל אביב  6לבנדובסקי אליעזר 
 

 פינחסוב יוסף עורך הבקשה:
 6810729יפו  -, תל אביב  33שז"ר זלמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, 68(: , קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, שטח התוספת )מ"ר2230, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, 119שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 

 מבוקשים שינויים פנימיים: הרחבה + ממ"ד 
 

 הריסות פנימיות וגדרות רשת  ) והקמת גדר בנייה ( 
 

 , תוספת אחרת: מצללה צמוד לבנייה מוצעת בחצר אחורית ., 
 
 
 
 

 (כהןחיים חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ומת הקרקע )כולל ממ"ד ( , הוספת פרגולה לאשר את הבקשה לשינויים והרחבת הדירה באגף הצפון מערבי  בק
קומות  2במרווח האחורי, הריסת גדרות קיימים בתחום המגרש ובניית גדרות חדשים בגבולות המגרש בבניין קיים  בן 

 יח"ד. 4עם 
 

 כולל ההקלות הבאות:
ן בדומה למאושר לאופן הבינוי ללא שמירת הנסיגה לכיוון המעבר המשותף בכניסה לבניין עם חלו Aהקלה מטיפוס 

 לשכן לצורך תכנון  אופטימלי באופן דומה לכל הדירות 
 

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

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

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

 נערכו שינויים מרחביים
 תשלום אגרות והיטלים . 3
 ת חברת שמ"מ.הגשת התחייבות להשלמת שיפוץ הבניין להנחת דע . 4
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 5

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

 תנאים בהיתר
 ס למפורט בתוכן ההיתר בלבד.ההיתר אינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש או הבניין ומתייח . 1
ההיתר ניתן בכפוף לתצהיר מהנדס השלד והחישובים הנלווים אליו המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר כי תוספת  . 2

 הבנייה והשינויים בו יעמדו בפני רעידות אדמה לפי התקן הישראלי המתאים.
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 טון וצירוף השטח לשטח העיקרי של הדירה.רישום הערה בהיתר בדבר איסור הפיכת הפרגולה לגגון עם גג ב . 3
 השתתפות בהשלמת שיפוץ הבניין להנחת דעת חברת שמ"מ. . 4
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 5

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

 ₪. 3,086תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

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

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telהמפורט באתר העירוני בקישור: 
  

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

 בעצים בעקבות העבודות. שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 
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את הבקשה לשינויים והרחבת הדירה באגף הצפון מערבי  בקומת הקרקע )כולל ממ"ד ( , הוספת פרגולה  לאשר

קומות  2במרווח האחורי, הריסת גדרות קיימים בתחום המגרש ובניית גדרות חדשים בגבולות המגרש בבניין קיים  בן 
 יח"ד. 4עם 

 
 כולל ההקלות הבאות:

מירת הנסיגה לכיוון המעבר המשותף בכניסה לבניין עם חלון בדומה למאושר לאופן הבינוי ללא ש Aהקלה מטיפוס 
 לשכן לצורך תכנון  אופטימלי באופן דומה לכל הדירות 

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

 
 תנאים למתן היתר

כבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית ל . 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

 תשלום אגרות והיטלים . 3
 הבניין להנחת דעת חברת שמ"מ.הגשת התחייבות להשלמת שיפוץ  . 4
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 5

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

 תנאים בהיתר
 או הבניין ומתייחס למפורט בתוכן ההיתר בלבד. ההיתר אינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש . 1
ההיתר ניתן בכפוף לתצהיר מהנדס השלד והחישובים הנלווים אליו המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר כי תוספת  . 2

 הבנייה והשינויים בו יעמדו בפני רעידות אדמה לפי התקן הישראלי המתאים.

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 ולה לגגון עם גג בטון וצירוף השטח לשטח העיקרי של הדירה.רישום הערה בהיתר בדבר איסור הפיכת הפרג . 3
 השתתפות בהשלמת שיפוץ הבניין להנחת דעת חברת שמ"מ. . 4
דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות  . 5

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

 ₪. 3,086תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

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

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telני בקישור: המפורט באתר העירו
  

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

 ים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.שימור העצים ו/או העתקת העצ
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 4

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 בקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש ההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 16זר צונ

 
 

 88חלקה:    6986 גוש:  22-0966 בקשה מספר: 
 קרית שלום שכונה: 19/06/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 3651-016 תיק בניין:
 מ"ר 500 שטח: 202100605 בקשת מידע:

   11/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 יגודה ירון מבקש הבקשה:

 6683841יפו  -, תל אביב  16ר צונז
 

 ראביד דגן עורך הבקשה:
 5242437ב, רמת גן 11אבטליון 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

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

 במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: חדר משחקים, 
 
 קומת הקרקע: אחר: מגורים, ב
 

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

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

 פירוט נוסף: מבוקשת הריסת הבית הקיים, 
 

 ת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספ252.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 
 
 

 (כהןחיים חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ובנייתה מחדש בצורה מורחבת  )כולל  לא לאשר את הבקשה להריסת הדירה בקומת הקרקע באגף הצפוני של המבנה
 שכן: ממ"ד ( וחפירת מרתף מתחתיה, 

מקו הבניין האחורי המותר, בניגוד לנקבע בתקנות לעניין בניה בקיר  %10כוללת הרחבה עם פתחים בחריגה מעל  .1
 אטום והחריגה לא פורסמה כהקלה. 

 חבה  במסגרת קווי הבניין המותרים.  מאחר וניתן לממש את הזכויות להר 3578נוגדת הוראות תכנית  .2

הוגשה ללא הוכחה בחישוב של  התאמת השטח המוצע למותר כולל החלק היחסי בחדר המדרגות כפי שנקבע  .3
בתקנות התכנית, ללא התאמת תכנית פיתוח השטח , גינון וגובה הגדרות לנקבע בהנחיות מרחביות, ללא 

ם המגרש וללא התייחסות לשייכות  המחסן הקיים ללא היתר התייחסות לגדר מחומר קל הקיימת מעבר לתחו
 בחצר המשותפת. 

התכנון מאפשר שימוש בשטח המרתף הצמוד לדירה למטרה העיקרית אך אינו חושב בהתאם. בניגוד לנקבע  .4
. 1בתקנות תכנית ע

5.  
 
 
 
 
 
 
 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
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ה מחדש בצורה מורחבת  )כולל אשר את הבקשה להריסת הדירה בקומת הקרקע באגף הצפוני של המבנה ובנייתלא ל

 שכן: ( וחפירת מרתף מתחתיה, ממ"ד
מקו הבניין האחורי המותר, בניגוד לנקבע בתקנות לעניין בניה בקיר  %10כוללת הרחבה עם פתחים בחריגה מעל  .6

 אטום והחריגה לא פורסמה כהקלה. 

 מאחר וניתן לממש את הזכויות להרחבה  במסגרת קווי הבניין המותרים.   3578נוגדת הוראות תכנית  .7

הוגשה ללא הוכחה בחישוב של  התאמת השטח המוצע למותר כולל החלק היחסי בחדר המדרגות כפי שנקבע  .8
חיות מרחביות, ללא בתקנות התכנית, ללא התאמת תכנית פיתוח השטח , גינון וגובה הגדרות לנקבע בהנ

התייחסות לגדר מחומר קל הקיימת מעבר לתחום המגרש וללא התייחסות לשייכות  המחסן הקיים ללא היתר 
 בחצר המשותפת. 

התכנון מאפשר שימוש בשטח המרתף הצמוד לדירה למטרה העיקרית אך אינו חושב בהתאם. בניגוד לנקבע  .9
 . 1בתקנות תכנית ע

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניהפרוטוקול דיון 
 37בני ברק  52בת הרכ

 
 

 60חלקה:    6894 גוש:  22-0953 בקשה מספר: 
 נוה שאנן שכונה: 15/06/2022 תאריך בקשה:

 תעסוקה/תוספת בניה בתי מלון סיווג: 0041-037 תיק בניין:
 מ"ר 678 שטח: 202100526 בקשת מידע:

   09/05/2021 תא' מסירת מידע:

 
 מאי נכסים והשקעות בנדלן בע''מ א.ר.י מבקש הבקשה:

 6713205יפו  -, תל אביב  1קרליבך 
 ישעיהו משה 

 6423113יפו  -, תל אביב  13התמר 
 

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

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , שימוש המקום כיום: בהיתר מלון בהליך בנייה, 140''כ סה-חדרי מלון 37, אחר: תוספת 2כמות קומות לתוספת: 
 
 
 

 33, גודל: 33.00, מיקום: גג, נפח )מ"ק(: 10בריכה: קומה: 
 
 
 

 (טל חנניאלון חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קומות ותוספת קומה שישית מכוח תמ"א  5מבנה קיים בן ב  18-0606 שינויים כלפי היתר מספרלאשר את הבקשה ל
 קומות מרתף   2מעל  מסחר בקומת הקרקע המכילבית מלון עבור  , 38
 

 כולל ההקלות הבאות:
 שכן הוצג אישור רשות שדות התעופה .מ'  45.24מ' ל  40מ הגבהת גובה הבניין  .1
 ני מעל.קומות המותרות וגג טכ 9תוספת קומה מעל  .3
  מ"ר שטחי שרות תת קרקעיים לשימוש עבור שטחי שירות על קרקעיים. 156.44ניוד של   .4
 

 :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
 אישור משרד התיירות לשטחים למלונאות ולדרגת המלונאות המבוקשת. . 5
 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין השימוש המלונאי. 27רישום הערה לפי תקנה  . 2
 החזיתות הפונות לרחובות הרכבת ובני ברק ישמשו כחזית מסחרית. מאורך 50%ש  27רישום תקנה  . 3

 משטח קומת הקרקע ביעוד לשטחי מסחר. 50%ל  27רישום תקנה 
אישור אדריכל העיר לחומרי הגמר במעטפת ובפיתוח תוך התחברות למדרכות בהיקף המגרש, על ידי ביצוע  . 4

 דוגמאות בשטח
לתקנות המקרקעין האוסרות על סגירתן של המרפסות המקורות  27קנה הצגת רישום הערת אזהרה על פי ת . 5
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 הפתוחות.
 רישום בפועל של זיקת הנאה ע"ש העירייה. . 6
 

 התחייבויות להוצאת היתר
רישום זיקת הנאה למעבר רגלי במפלס הקרקע בשטחים המסומנים בתשריט התכנית. בשטחים אלה יתאפשרו מעבר 

 ביממה ובכל ימות השנה והם יפותחו כמרחב רציף לשטחים הציבוריים הגובלים בהם.שעות  24ושהיית הולכי רגל 
 

 הערות
 .20-0233והיתר שינויים מספר  18-0606ההיתר בכפוף לכל התנאים של ההיתר המקורי מספר 

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 
 
 
 

 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
 אישור משרד התיירות לשטחים למלונאות ולדרגת המלונאות המבוקשת. . 5
 

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין השימוש המלונאי. 27רישום הערה לפי תקנה  . 2
 מאורך החזיתות הפונות לרחובות הרכבת ובני ברק ישמשו כחזית מסחרית. 50%ש  27רישום תקנה  . 3

 משטח קומת הקרקע ביעוד לשטחי מסחר. 50%ל  27רישום תקנה 
אישור אדריכל העיר לחומרי הגמר במעטפת ובפיתוח תוך התחברות למדרכות בהיקף המגרש, על ידי ביצוע  . 4

 דוגמאות בשטח
לתקנות המקרקעין האוסרות על סגירתן של המרפסות המקורות  27הצגת רישום הערת אזהרה על פי תקנה   .5

 הפתוחות.
 רישום בפועל של זיקת הנאה ע"ש העירייה. . 6
 

 התחייבויות להוצאת היתר
ת. בשטחים אלה יתאפשרו רישום זיקת הנאה למעבר רגלי במפלס הקרקע בשטחים המסומנים בתשריט התכני . 1

שעות ביממה ובכל ימות השנה והם יפותחו כמרחב רציף לשטחים הציבוריים הגובלים  24מעבר ושהיית הולכי רגל 
 בהם.

 
 הערות
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