
 

 

 ח' תשרי תשפ"ג
 2022אוקטובר  03

 פרוטוקול

 12:30שעה:  02/10/2022תאריך:    1-22-0307ישיבה:  רשות רישוי
תל  69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו –אביב 
 
 

מ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון  דורון ספיר, עו"ד 
 ובניה

 

-עו"ד הראלה אברהם 
 אוזן

  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

 מ"מ מהנדס העיר מנהל מחלקת רישוי בניה אדר' מאיר אלואיל 

  מזכיר ועדת בניין עיר עו"ד פרדי בן צור 

  הועדהמרכזת  עו"ד שרון אלזסר 

  ע. מרכזת הועדה וקלדנית הועדה רחלי קריספל 
 
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 8אבירים קאסלרוק מהר"ל  8מהר"ל  0258-008 21-1101 1
 תל אביב בע"מ

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה 
 מ'( 13)מעל 

1 

צוות רובינגרופ ) הכנסת  13הכנסת הגדולה  0597-013 22-1218 2
 תא ( בע'''מ 13הגדולה 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה 
 מ'( 13)מעל 

10 
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 רשות רישוי )דיון נוסף( 

  10/08/2021 תאריך הגשה 21-1101 מספר בקשה

 בניה חדשה מסלול
 בניה חדשה

 בניה חדשה
 בניה חדשה

ן מגורים גבוה בניי
 מ'( 13)מעל 

בנייה חדשה תמ"א 
38 

 
 

 

החלק  -הצפון הישן  שכונה   8 מהר"ל כתובת
 הצפוני

 0258-008 תיק בניין 64/6955 גוש/חלקה

 359 שטח המגרש א3616, 58, 1א, ע/3/38, תמ"א4ב/34תמ"א מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 8מהר"ל אבירים קאסלרוק  מבקש
 תל אביב בע"מ

 4366238, רעננה 10רחוב זרחין אלכסנדר 

 6248108יפו  -, תל אביב 8רחוב מהר"ל  ישראל דרור בעל זכות בנכס

 6248108יפו  -, תל אביב 8רחוב מהר"ל  אלגור רות בעל זכות בנכס

 43905, גבעת ח"ן 117ת.ד.   שפיגל רון עורך ראשי

 4585000, ג'לג'וליה 116 1 רחוב רח ראבי לביב מתכנן שלד

מורשה חתימה 
 מטעם המבקש

 4366238, רעננה 10רחוב זרחין אלכסנדר  בודוק אבי

מורשה חתימה 
 מטעם המבקש

 4366356, רעננה 10רחוב היצירה  יצחק אבן ארי

 

 (אדר' אריאל אברהםמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

קומות וקומת גג  6מפני רעידות אדמה, והקמת בניין מגורים חדש בן  קומות שחיזוקו נדרש 4הריסת בניין מגורים בן 
 יח"ד הכוללים: 11מפלסי מרתף, עבור סה"כ:  3חלקית מעל 

מ' עם כניסה לחניה המוצעת ע"י  7.57מקומות חניה במתקן חניה אוטומטי בעומק של  12קומות המרתף:  3ב  -
טפת הבניין, וגישה נוספת באמצעות המשך גרעין מעלית רכב הממוקמת בחזית קדמית מערבית, בתחום מע

 המדרגות המשותף של הבניין.
(: -3חניות. במרתף תחתון ) 5(: חדר מכונות, ומאגר מים, -2)אמצעי חניות. במרתף  2מחסנים,  8(: -1במרתף עליון )

 חניות. 5
חצר דר עגלות, ו חקרקעי,בקומת הקרקע: לובי כניסה, חדר אשפה, חדר בלוני גז, תא קבלה למתקן חניה תת  -

 אופניים בחלקו המפולש של הקומה בעורף הבניין.
 יח"ד עם ממ"ד לכל דירה ומרפסות גזוזטרה בחזית קדמית ועורפית. 2)בכל קומה(:  1-5בקומות  -
בקומת הגג החלקית: יחידת דיור אחת עם ממ"ד, מרפסות גג צמודות בחזית ובעורף, ופרגולה מפלדה מעל מרפסות  -

 הקדמית והעורפית. הגג
 מעבים למיזוג אוויר עם גישה באמצעות גרעין מדרגות הכללי של הבניין. 2-על הגג העליון: מערכות סולאריות  ו -
 בכל קומות הבניין: גרעין חדר מדרגות ופיר מעלית, מעברים, מבואות ופירי תשתיות. -
גבולות מגרש, פילר חשמל בצמוד לגדר צדדית בחצר: פיתוח שטח, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות ב -

 בצמוד לגדר צדדית צפונית. ונישה לתשתית מים ,דרומית

 
 מצב קיים:

 מבוקש להריסה. -קומות 4בניין מגורים בן 

 
 ממצאי תיק בניין:
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היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

ומקלט בקומה תחתונה קומות על קומה א' פנויה חניה  2לבניין בית בן  1963 779
 3 -כניסה, ביתן פחי אשפה, שטח מיועד לחניה ל –המכיל בקומה א' 

חדרים וחדר שירות  3דירות בנות  2מכוניות, שטח פתח וגדר. ובקומות ב', ג' 
 בכל קומה.

 היתר

 היתר חדרים וחדר שירות. 3דירות בנות  2להוספת קומה ג' המכילה:  1964 327
 

 בעלויות:
חלקות משנה. הבקשה חתומה ע"י מורשה חתימה מטעם מבקש הבקשה וכן באמצעות  7כבית משותף בן הנכס רשום 

ב' ולא 36נשלחו הודעות לפי תקנה מיופה כוחם של רוב בעלי הזכויות בנכס. לבעלי הנכס שלא חתמו על הבקשה 
 התקבלו התנגדויות.

 

 ה(רחוב לא ראשי מחוץ לתחום אזור ההכרז-א' 3616)התאמה לתב"ע 

 סטייה מוצע מותר  

קומות + קומת גג  6 מספר קומות:
 חלקית

  קומות + קומת גג חלקית 6

 קווי בניין:
קדמי מזרחי לרח'  

 סוקולוב:
 

 לצד דרום:
 

 לצד צפון:
 

 לאחור:
 

בניה מעבר לקו בניין 
 קדמי

 
 

 מ' לאחר ההפקע 3.00
 
 מ' 2.50
 
 מ' 2.50
 
 מ' 4.50
 

תתאפשר בנייה מעבר 
דמי בשיעור לקו בניין ק

 50%מ' ועד  0.5של 
מרוחב החזית לכל 
גובהה. הבלטה זו 

תתאפשר בכפוף לנסיגה 
מקו בניין קדמי בשטח 
 זהה, ובתנאים הבאים:

הבלטת מרפסות  .א
בהתאם לקו בניין 

 הקדמי.

תשמרנה נסיגות  .ב
בקרקע וקומת גג מקו 

 הבניין הקדמי.

 
 

 מ' 3.00
 
 מ' 2.50

 
 מ' 2.50
 
 מ' 4.00
 

.ה 4.1.2פי סעיף נסיגות ל
 ב( 6)

 מ' 0.5הבלטה של 
 
 
 
 
 

 בהתאם למותר
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זכויות בנייה:
 קומה טיפוסית:

 
 
 
 
 

 שטחי שירות :

בקומות טיפוסיות 
)למעט קומת קרקע 

וקומה עליונה חלקית( 
תכנית נפחית, בתוך קווי 

בניין לפי התכנית 
ובמסגרת מס' הקומות 

 המותר.
 

מהשטחים  20%
לפחות( המתוכננים )

 יוקצו לשטחי שירות.

 
הבנייה מוצעת בתוך קווי 

הבניין בהתאם למותר 
 בהוראות התכנית.

 
 
 

31.70% 
 לפי חישוב עורך הבקשה. 

 מ"ר שירות 308.16
מ"ר )שטחים  972.02

 (כוללים

 

 יח"ד 12 צפיפות:
מ"ר) שטחים  972.02לפי 

כוללים המוצעים בקווי 
קומות וקומה  6 -בניין ב

 יח"ד 12
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 סטייה מוצע מותר  

ת( לפי עליונה חלקי
 .80מקדם 

גובה קומה )בין 
 רצפות(:

  מ' בכל קומה. 3.15עד  מ' 3.30עד 

סגירת קומת עמודים  רצועה מפולשת:
תוך שמירה על רצועה 

 מ'. 3.00מפולשת ברוחב 

 3.00רצועה מפולשת ברוחב 
מ' לאורך כל החזית 
הקדמית לכיוון רחוב 

 סוקולוב.

 

 קומה גג חלקית:
 הגג: נסיגות ממעקה

 לחזית:
 לאחור:

 
גובה הבנייה ברוטו, 

 כולל מתקנים: 
 
 
 
 
 

 בינוי:

 
 
 מ' 3.00
 מ' 2.00
 

מ' ממפלס רצפת  4.50עד 
קומת הגג ועד למפלס 
המעקה העליון למעט 
הגבהה נקודתית עבור 

מתקנים טכניים ומבנה 
 5.00מעלית על הגג עד 

 מ'
 

הבטחת גישה למתקנים 
טכניים משותפים דרך 

 פים.שטחים משות

 
 
 מ' 3.00
 מ' 2.00
 

מ' )ברוטו( כולל  4.50
 מתקנים טכניים.

 
 
 
 
 

מוצעת גישה לשטחים 
טכניים משותפים על הגג 
באמצעות גרעין המדרגות 

 המשותף של הבניין.

 

 מרפסות:
קו בניין קדמי לרח' 

 סוקולוב:
 קו בניין אחורי:

 
 שטח:

 
 ממוצע שטח:

 
 
 
 

 הוראות בינוי:

 
 מ' 1.60עד 

 
 מ' 1.60עד 

 
 מ"ר למרפסת. 14עד 

  
סך שטח מרפסות לא 

 12יעלה על ממוצע של 
 מ"ר לכל יח"ד בבניין.

 
 

לא יותרו מרפסות 
 בנויות לסירוגין.

 
 מ' 1.60 -כ

 
 מ' 1.60 -כ 

 
 בהתאם למותר.

 
לפי מדידה גרפית סך שטח 

המרפסות בבניין הינו 
מ"ר  9.69מ"ר.  106.62

 ממוצע למרפסת.
 

 מוצעות מרפסות  בחזית
קדמית ועורפית בצורה 

 אחידה.

 

 מצללה  על הגג:
 נסיגות בגג:

 
 
 
 

 גובה:

 
 מ' 1.20 -לא יפחת מ
 
 
 
 

גובה המצללה לא יעלה 
 מ'  3.00על 

)כולל גובה הקורות 
 העליונות(

 
מ' ממעקה גג קדמי  1.50

 מערבי.
מ' ממעקה גג עורפי  1.20

 מזרחי.
 

מ' בחזית קדמית  3.00
 ועורפית.

 

  מגורים יםמגור שימושים:

ניתן להתקין במקומות  מזגנים:
 –הבאים 

 בפיר ייעודי -
במרפסת שירות אשר  -

 לא חורגת מקווי בניין.

 
מוצע פתרון מיזוג 

במסתורים לכלל הדירות 
בהתאם למותר, ולדירת הגג 

מוצע פתרון מיזוג בתחום 
 הגג העליון. 
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 סטייה מוצע מותר  

)ר' גם התייחסות בהמשך  על הגג העליון. -
 בהתאמות(.

לא תותר הבלטת  - ורי כביסה:מסת
מסתורי כביסה מקווי 

 הבניין
ביח"ד הפונות לחזית  -

קדמית, יותר פתרון 
 בתחום המרפסת.

במסגרת הבקשה מוצע 
תכנון של אגף מסתורי 
כביסה  בחזית צדדית 

צפונית )ר' גם התייחסות 
 בהתאמות(.

 

 

 א'(:3616, 1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע 
 סטייה צעמו מותר 

קומות  4קומות עליונות +  2 קומות: 
 עבור שטחי שירות כלליים.

קומה  1קומות עליונות +  2
תחתונה, הכוללים מתקן חניה 

 מ'. 7.57אוטומטי, בעומק 

 

 מ' נטו 4.00 -קומות עליונות  2 גובה:
 
 מ' נטו 3.50 –קומות תחתונות 

 (-1מ' במפלס עליון ) 2.30
 (-2) מ' במפלס עליון 2.45
 (-3מ' במפלס תחתון ) 2.45

 

 חניה/ מחסנים דירתיים/ שימוש:
חדר משחקים/ חדרים  /

 טכניים

 2מחסנים,  8(: -1במרתף עליון )
 חניות. 

(: חדר מכונות, -2במרתף עליון )
 חניות.  5מאגר מים, 

  חניות. 5(: -3במרתף תחתון )

 

 תכסית :
 

לפי  –משטח המגרש  80%
 .1הוראות תכנית ע'

ניתן לאשר עד  34פי תמ"א ל
משטח המגרש תוך מתן  85%

שטחים  15% -פתרון טבעי ל
 חדירי מים.

שטח לחלחול מתוכנן במרווח 
הקדמי והאחורי של המגרש נשוא 

 הבקשה.
מ"ר  90.42לפי חישוב עורך: 

 -משטח המגרש  25.18% המהווים
 מ"ר. 359

מבדיקה גרפית שטח החלחול יותר 
להציג  יידרש כתנאי טכניגדול. 

 חישוב חלחול מתוקן.

 

 

 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

 גודל חדרים -
 רוחב מסדרון/פודסט -
 רוחב חדר מדרגות -
 אוורור -

* 
* 
* 
* 

 
 
 
 

 
 
 
 

, תבקומות הטיפוסיות מוצעים מסתורי כביסה בחזית הצפוני  * מסתורים:
מ' כנדרש בהנחיות מרחביות/מדיניות  0.65בעומק מינימלי של 

 עדה.הוו

 מוצע פתרון למערכות מיזוג אויר לכל יחידת דיור בבניין הנדון.  * מזגנים: 

מתקנים סולאריים בהתאמה למס' יח"ד המוצעות   11תוכננו   * מתקנים סולאריים:
 בבניין.

הוצג מיקום דודי אגירה עבור כל דירה מתוכננת בתחום מסתורי   * דודי אגירה: 
גג מוצע בתחום שטח הדירה דירת כביסה. פתרון לדוד אגירה ל

 הכל בהתאם למותר בהנחיות מרחביות.עצמה, 

 גדרות:
 
 
 
 
 

*  
 
 
 
 
 

 במסגרת הבקשה הוצגה פריסת גדרות בכל גבולות המגרש.
מ' בהתאם למותר  0.35גובה גדר בגבול מגרש קדמי הינו עד 

 בהנחיות מרחביות/מדיניות.
מ'   1.50ם והעורפי הינו עד גובה גדרות בגבולות המגרש הצדדיי

 בהתאם לתקנות התכנון והבניה והנחיות מרחביות.
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 הערות לא כן 

מ' בגבול המגרש הקדמי השונה מהגובה  0.90הוצג שעה בגובה  * שערים:
יידרש כתנאי טכני הכולל של הגדר, בניגוד להנחיות המרחביות. 

 לבטל את השער ממתכת.

 מצללה על הגג:
 שטח המצללה: -
 
 פרט וחומר: -

 
* 

 
* 

 
 
 
 

 
מוצעות מצללות מעל  מרפסות גג בחזית ובעורף, בשטח התואם 

 את המותר לפי תקנות התכנון והבניה.
 הוצגו פרט וחומר בהתאם למותר

מ'  0.06-הגבהה של כמפלסי החצרות הקדמיות מתוכננים ב  * פיתוח המגרש )מרווח קדמי(
תוך שמירה על רצועת גינון ברוחב העולה על  ההמדרכממפלס 

 בהתאם למותר בהוראות ההנחיות המרחביות.–' מ 2.00

מ' ממפלס  0.26 -מ', גבוה ב 8.40גובה מפלס הכניסה  המבוקש =   * מפלס כניסה קובעת:
 המדרכה הקרובה.

 חיפוי מעטפת בניין
 גוון -

-  
 צבע -

 
 
 

 
* 

 
* 

 
מבוקש חיפוי קירות חזית בשליכט בהיר, וטרספה דמוי עץ 

לון( בניגוד להנחיות המרחביות. וטרספה כהה )גוון דומה לח
 חיפוי בהתאם להנחיות המרחביות. יידרש כתנאי טכני להציג

 יידרש כתנאי טכני.לא צויין גוון רפפות. 

מיקום פתח אוורור ושחרור עשן מהמרתפים בחצר האחורית   * מתקנים ופרטי עזר
 בקומת קרקע.

 מ' מגבול קדמי.  1.00גמל מים במרחק של 

יידרש כתנאי טכני להציג דמיות שונות מהבקשה שהוגשה. הה *  הדמיות
 הדמיות בהתאם לתכניות וחזיתות.

 
 

 הערות נוספות:

,שכן פתרון החניה בניגוד לדרישות התקן, והבקשה  17.03.2021-נדחתה ברשות רישוי ב 21-0129בקשה קודמת שמספרה  .1
 א'.3616הוגשה בניגוד להוראות תוכנית 

 ן שלד לכך כי תכנון המרתף יעשה ללא עוגנים זמניים.הוגש תצהיר מתכנ .2

ז'  6.5)שלב מקדמי( לבנייה ירוקה מטעם חב' "גרין צ'ק" כנדרש בהוראות סעיף  5281הוגש אישור לעמידה בדרישות ת.י.  .3
 א'.  3616בתכנית 

 הבדיקה מקשה על בדיקתה בנושאים הבאים: .4
  מ' בניגוד להוראות התוכנית. 2.40ת אינם נכונות, ומציגות קו בניין של קווי הבניין וקווי המגרש שסומנו בחזיתו א.
 תואמות את התכנון שהוצג. ןההדמיות אינ ב.
  נדרש לתקן ולחשב שטח חלחול מחדש, שכן החישוב של החלחול לא תקין. ג.

 
 חו"ד מכון רישוי

 24/10/2021גלית בלס 
 להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי גלית בלס )עדכון תנועה וחניה(

 
 תנועה וחניה

במערכת מקוונת  2500חוות דעת מעודכנת מתייחסת לתכנית ראשית מתוקנת, תואמת נספח תנועה, שצורפה למוצג 
 :18/10/2021ביום 

 מ"ר. 120עד יחידות דיור בשטח  11קומות ובהן  6הבקשה כוללת: מבנה החדש בן 
 דרישת התקן:

 מקומות חניה לרכב פרטי 11
 מקום חניה לרכב נכים 1
 מקומות חניה לאופנועים 2

 מקומות חניה לאופניים. 11
 מתוכנן:

 מקומות חניה לרכב פרטי במתקן חניה אוטומטי. 11
 מקום חניה לרכב נכים במתקן חניה אוטומטי באישור מורשה נגישות אסף קינן. 1
 ה לאופנועים בקומה מפולשת בחצר האחורי.מקומות חני 2

 מקומות בקומה מפולשת בחצר האחורי. 8מקומות בחדר עגלות ואופניים+  3 -מקומות חניה לאופניים בקומת קרקע 11
 מתכנן תנועה יוסי וייס.

 חוות דעת: פתרון תנועתי המוצע עונה לדרישות.
 המלצה: לאשר את הבקשה
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 אצירת אשפה

 שפה באמצעות חדר אשפה עם עגלותמוצג פתרון אצירת א
 התאמה להנחיות מרחביות תעשה לתעודת גמר.

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 גנים ונוף
במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם 

 נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש.
 ת המבנה יש לבצע כריתה/ העתקה של עצים כמפורט בטבלה זו.כדי להקים א

 ₪. 352ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא 
 לעץ. 700₪(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  3יש לנטוע במגרש 

 עצים: 16הוזן סקר ובו 
 ש.ש"ח מאושר לכריתה לטובת פיתוח המגר 362, בוגר, בערך 14עץ 
 במגרש שכן יבש/מת לכריתה. 16עץ 
 מ' מבניה מבוקשת(.3יח'( במגרש שכן לשימור )מרחק מינמלי של  4) 2-5

 יח'( יבש/גדם לכריתה. 4) 6-8, 1עצים 
 והיתרה אינם בוגרים לכריתה לטובת פיתוח המגרש.

 ור( תכנון פרט גדר שאינו פוגע בשורשי העצים לשימ 100יש לכלול בתכנית הראשית )מוצג 
 ניתנו תנאים בהיתר למיגון עצים קיימים, לנטיעות ולפיצוי נופי.

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אדריכלות מכון הרישוי
 עונה לדרישות התחנה. 2500במגירה  18.10.21תוכנית ראשית מיום 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 קונסטרוקציה
ונמצא שניתן  38ישות להגשת בקשה לפי תמ"א הוגשו המסמכים הנדרשים לביצוע בקרה הנדסית, נבחנה עמידה בדר

 .38להגיש את הבקשה לדיון בוועדה במסלול תמ"א 
 המלצה: לאשר את הבקשה

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה )נושאי איכות הסביבה וכיבוי אש בהתאם למהות הבקשה(.

 
 טבלת עצים

 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

  כריתה 0. 0. 0. עץ יבש ומת 1
 20,771 שימור 3.0 70.0 5.0 פיקוס השדרות 2
 2,473 שימור 4.0 25.0 10.0 תות לבן 3
 972 שימור 3.0 45.0 3.0 דקל וושינגטוניה 4
 8,038 שימור 3.0 80.0 12.0 איזדרכת מצויה 5
  כריתה 0. 0. 0. גדם וותיק 6
  כריתה 0. 0. 0. גדם וותיק 7
  כריתה 0. 0. 0. גדם וותיק 8
  כריתה 0. 15.0 4.0 הדר 9

  כריתה 0. 10.0 6.0 איזדרכת מצויה 10
  כריתה 0. 15.0 5.0 הדר 11
  כריתה 0. 0. 0. עץ יבש ומת 12
  כריתה 0. 18.0 8.0 איזדרכת מצויה 13
 352 כריתה 2.0 20.0 10.0 איזדרכת מצויה 14
  כריתה 0. 5.0 4.0 הדר 15
  כריתה 0. 0. 0. עץ יבש ומת 16
 

 (אדר' אריאל אברהםחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ש בן קומות שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, והקמת בניין מגורים חד 4הריסת בניין מגורים בן לאשר את הבקשה ל
 יח"ד. 11מפלסי מרתף, עבור סה"כ:  3קומות וקומת גג חלקית מעל  6
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 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים
 

 היתרמתן תנאים ל
 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם. . 1
תק חניה אוטומטי הנ"ל באישורה של היועצת המשפטית למנהל מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מ . 2

 הנדסה.
 

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

 והנכסים הגובלים.
 תקני חניה.עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של מ . 2
 

 להתחלת עבודותתנאים 
בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל )אם  . 1

 ייגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
ום:  שטחים משותפים בבניין, ואי סגירת המרפסות הפתוחות בכל לעניין ריש 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 1

 צורה שהיא.
 6.5כנדרש לפי סעיף  5281הצגת אישור מטעם מכון מורשה , כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה  בהתאם לתקן  . 2

 א'.3616ז' בהוראות תכנית 
 

 הערות
 ניים.קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמ

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 27/10/2021מתאריך  1-21-0269מספר  רשות רישוי

 
 

קמת בניין מגורים חדש בן קומות שחיזוקו נדרש מפני רעידות אדמה, וה 4לאשר את הבקשה להריסת בניין מגורים בן 
 יח"ד. 11מפלסי מרתף, עבור סה"כ:  3קומות וקומת גג חלקית מעל  6
  

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

 תנאים למתן היתר
 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם. . 1
ה, תפעול ותחזוקה של מתק חניה אוטומטי הנ"ל באישורה של היועצת המשפטית למנהל מתן התחייבות להתקנ . 2

 הנדסה.
 

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

 והנכסים הגובלים.
 בות להתקנה ותחזוקה של מתקני חניה.עמידה בתנאי כתב התחיי . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל )אם ייגרם( 

 והחזרת המצב לקדמותו.
 
 נאים לתעודת גמרת
לעניין רישום:  שטחים משותפים בבניין, ואי סגירת המרפסות הפתוחות בכל  27לפי תקנה הצגת רישום הערה  . 1

 צורה שהיא.
 6.5כנדרש לפי סעיף  5281הצגת אישור מטעם מכון מורשה , כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה  בהתאם לתקן  . 2

 א'.3616ז' בהוראות תכנית 
 

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

 
 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה
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 מהות הדיון הנוסף:
 ון הבקרה.באמצעות מכ תכן בקרת הבקשה לאישור בדיעבד לביצוע החזרת

 
 ן הנוסף:נימוקי הדיו

הבקשה אושרה בוועדה במסלול ללא מכון בקרה, אף על פי  שהמבנה מחויב בבקרת תכן בהתאם להנחיית מנהל התכנון 
 .2021שפורסמה באוגוסט 

עורך הבקשה אכן ביצע את הבדיקה כפי שנדרש, באמצעות מכון בקרה אך מאחר והבקשה לא אושרה ככזאת לא ניתנו 
  אים הרלוונטיים להמשך הטיפול הנכון בבקשה.התנ

 (אברהםאריאל אדר' חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
ולאשר את התנאים הבאים למתן  27.10.2021ההחלטה מיום נוכח האמור לעיל, מתבקשת הוועדה המקומית לתקן את 

 היתר במסלול של מכון בקרה:

 .תוצאות הבקרה תקינות קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי .1

 .52בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות  .2

)ד( לחוק.145ם כאמור בסעיף תשלום כל התשלומי .3

 1: החלטה מספר )דיון נוסף(ההחלטה 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0307מספר  רשות רישוי

 

ולאשר את התנאים הבאים למתן  27.10.2021תבקשת הוועדה המקומית לתקן את ההחלטה מיום נוכח האמור לעיל, מ
 היתר במסלול של מכון בקרה:

 קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות. .4

 .52תקנה  הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי .5

)ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  .6

 
 היתרמתן תנאים ל

 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם. . 1
ק חניה אוטומטי הנ"ל באישורה של היועצת המשפטית למנהל מתן התחייבות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מת . 2

 הנדסה.
 

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

 והנכסים הגובלים.
 מתקני חניה.עמידה בתנאי כתב התחייבות להתקנה ותחזוקה של  . 2
 

 להתחלת עבודותתנאים 
בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל )אם  . 1

 ייגרם( והחזרת המצב לקדמותו.
 

 תנאים לתעודת גמר
ן רישום:  שטחים משותפים בבניין, ואי סגירת המרפסות הפתוחות בכל לעניי 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 1

 צורה שהיא.
 6.5כנדרש לפי סעיף  5281הצגת אישור מטעם מכון מורשה , כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה  בהתאם לתקן  . 2

 א'.3616ז' בהוראות תכנית 
 

 הערות
 פון כלונסאות ללא עוגנים זמניים.קירות המרתף יבוצעו ע"י די . 1
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
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 רשות רישוי  

 נדרש מכון בקרה 26/07/2022 תאריך הגשה 22-1218 מספר בקשה

 בניה חדשה מסלול
 בניה חדשה
 בניה חדשה

 דשהבניה ח

 בניה חדשה
 בניה חדשה
 בניה חדשה
 בניה חדשה

בניין מגורים גבוה 
 מ'( 13)מעל 

 חפירה ו/או דיפון
בנייה חדשה תמ"א 

38 
 מרתפים

 
 
 
 

 

 בבלי שכונה   13 הכנסת הגדולה כתובת

 0597-013 תיק בניין 490/6106 גוש/חלקה

 801 שטח המגרש א3729, 50, 1, ע2/5תמ"מ מס' תב"ע

 

 כתובת םש בעל עניין

צוות רובינגרופ ) הכנסת  מבקש
 תא ( בע'''מ 13הגדולה 

 , הרצליה12040ת.ד.  

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   זבורובסקי רומן בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   יעקב שדה לינדה אלכסנדרה בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   גרסיאלה רחלוייסר גרנק  בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   סמינה שבתאי בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   דגן יעקב בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   סמינה חמוטל בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1.  ת.ד פינלט שדה יאיר שלמה בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   בכורי חגי בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   גולדפלד סיוון בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   גולדפלד אורי דוד בעל זכות בנכס

 6100001 יפו -, תל אביב 1ת.ד.   שבח יהודית בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   ארין דניאל אברהם בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   צויגהפט אריה בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   גרנק יאיר בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   ברמן צבי בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   מזור שרונה בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   צויגהפט אטי בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   ברמן גונן בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   גפן מטרסו סמדר בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -אביב  , תל1ת.ד.   דגן כהן תמר בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   ארין לוינגד נגה חיה בעל זכות בנכס

 6100001יפו  -, תל אביב 1ת.ד.   בכורי אבי ג'יל בעל זכות בנכס

 6579505יפו  -, תל אביב 36רחוב נחמני  מושלין אייל קובי עורך ראשי

 6951235יפו  -יב , תל אב12רחוב רוזן פנחס  שילר ערן מתכנן שלד

מיופה כח מטעם 
 המבקש

 , הרצליה12040ת.ד.   רובין אורי

 

 (אדר' הילה גלמהות הבקשה: )
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 מהות עבודות בניה

 לקית ומרתף חלקי שחיזוקו נדרש כנגד רעידות אדמה.קומות מעל קומת קרקע ח 3הריסת בניין מגורים קיים בן  .1

קומות מרתף עבור  2קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5הקמת בניין מגורים חדש בן   .2
( בהתאם לקיים 15הבניין ייבנה באופן חלקי בקיר משותף עם הבניין בחלקה הסמוכה )הכנסת הגדולה  יח"ד, 28

 : הכולל כיום,
 חנית נכים,  מקומות ע"י דו חניון 12ניה, מהם מקומות חניה לרכב פרטי במרתפי ח 29 :קומות המרתף 2-ב

 ומתקנים טכניים ושירות משותפים לרבות מאגר מים, חדר משאבות וכול'. ופניים ואופנועיםחניות לא
 עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח  דירות גן 3ז,ג נישת חדר אופניים,  לובי כניסה, חדר אשפה, :בקומת הקרקע

 צדי/עורפי.
  יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לכל דירה 4בכל קומה   ה:-אבקומות. 
 )עם ג'קוזי יח"ד עם ממ"ד לכל דירה, מרפסת גג בחזית הקדמית 3 :בקומה שישית )חלקית תחתונה 

  לרבות מצללות. ,ומרפסות גזוזטרה בחזית האחורית
 לרבות מצללה עורפית עם גישה לדירה ת גג ויח"ד עם ממ"ד, מרפס 2 :עליונה( בקומה שביעית )חלקית

 הקדמית דרך מעלית הבניין.
 מערכות סולאריות, מעבי מזגנים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין  -על הגג העליון

 וגג פרטי לדירה שבקומת הגג החלקית העליונה. 
 מעליות ומתקני  2חדר מדרגות הכללי של הבניין, מסתורי כביסה, ה קומתית, מבוא :בכל קומות הבניין

 תשתית משותפים.
 פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף  :בחצר

 , מתקני תשתית וגדרות בגבולות המגרש.ערביבמרווח הצדדי מ

 
 מצב קיים:

הבנוי באופן חלקי בקיר משותף עם  מקלט עבורקומות מעל קומת קרקע חלקית וקומת מרתף  4יים בן בניין מגורים ק
 . (15הבניין בחלקה הסמוכה )רחוב הכנסת הגדולה 

 יח"ד בבניין. 12סה"כ: 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

ומות מעל קומת עמודים מפולשת ק 4היתר לבניית בניין מגורים בן  1967 945
חלקית ומקלט במרתף. בקומת עמודים מקומות חניה, בקומות 

יח"ד, לרבות חדר כביסה וחדר מכונות על הגג. סה"כ  3ד -טיפוסיות א
 יח"ד. 12

 היתר מקורי.

 

 
 בעלויות:

 ה החברה המבקשתתתי חלקות בבעלות פרטית. ע"ג מפרט הבקשה חתומ 16רשום כבית משותף המכיל הנכס 
החברה  מטעמה )רובין אורי( וחותמתבאמצעות מורשה החתימה  תא ( בע'''מ " 13" צוות רובינגרופ ) הכנסת הגדולה   

ושות' בהתאם לייפוי כוח בלתי אלטר  זוהר אלונה מבעלי הזכויות בנכס חתום עו"ד  13לפי פרוטוקול חתום. וכן, בשם 
  המבקשת. כם שנחתם בין בעלי הזכויות לחברהחוזר שנחתם בין הצדדים ובהתאם להס

 ב ולא התקבלו התנגדויות.36לפי תקנה ליתרת בעלי הזכות בנכס נשלחו הודעות 

 
 המגרש נמצא ברחוב שאינו ראשי ומחוץ לאזור ההכרזה -(4א )רובע 3729התאמה לתכנית 

 1967ההיתר המקורי להקמת הבניין הינו משנת  -

 ע"י יועץ מהנדס העיר וניתן אישור עקרוני להגשת הבקשה. החישובים הסטטיים נבדקו -

 סטייה מוצע מותר  

  קומות גג חלקיות 2+  6 קומות גג חלקיות 2+  6 : מספר קומות

 קווי בניין:
 

 קדמי 
 
 
 

 צדדי 

 
 

 מ' 6.00
 
 
 

 מ'  3.00

 
 

 בקרקע מ' 6.00
 בקרקע מ' 6.00

 בקומות הטיפוסיות
 

 מ'  3.00
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 אחורי

 
 מ' 5.00

 
 
 

 
 מ' 5.00

 
 

 בהתאם. 

 : זכויות בנייה
 )תכנית נפחית(

מ"ר ויותר,  750במגרשים בשטח 
 50%תכסית הבניה לא תעלה על 

משטח המגרש במספר הקומות 
 המותר

)כולל הנסיגות הנדרשות בקומת 
 הקרקע וקומת הגג החלקית(

 מ"ר X0.5 =400.5מ"ר 801

 -מתוכננת תכסית בניה של כ
 למותרמ"ר, בהתאם  400.5

 

 

מסך השטחים  20%מינימום   :שטחי שירות
 מ"ר( ~610הכוללים המתוכננים )

 בהתאם למותר
 

 

 :צפיפות

 

במגרש ביעוד מגורים, מחושב 
מסה"כ השטחים המותרים לפי 

  90מקדם צפיפות של 
 יח"ד ~33מ"ר= ~ 3050/90

 יחידות דיור 28
 

 

  מ' 3.30 מ' ברוטו 3.30 : גובה קומה

ח בקומת בינוי ופיתו
 הקרקע:

 

בינוי מלא/ חלקי של קומת -
 הקרקע לאחר שמירה על

 -רצועה מפולשת שלא תפחת מ
 מ' מקו בניין קדמי 3.00

 
יוקצו שטחים לשירות כלל  -

הדיירים בבניין ואלו ימוקמו 
בתחום הבניין, לרבות: שטחים 

 טכניים, חדר אשפה, חדר גז וכול'
 
 
תותר הצמדת חצרות ליח"ד -

ע במרווחים בקומת הקרק
 הצדדיים והאחורי

 בהתאם למותר
 
 
 
 

 בהתאם למותר
 
 
 
 
 

מתוכננות חצרות פרטיות לדירות 
 הקרקע במרווח הצדדי והאחורי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :קומות גג חלקיות
 

 נסיגות ממעקה הגג
 
 
 
 
 

 גובה הבניה על הגג
 

גובה המתקנים 
 הטכניים

 
 

-מקו החזית הקדמית ב -מ' 3.00
 .ות הגג החלקיותקומ 2
 

אחורית מקו החזית ה -מ' 2.00
 בקומת הגג החלקית העליונה

 
 מ' 4.50 -כולל מעקה הגג העליון

 
 כולל מבנה המעלית/ מדרגות

 מ' 5.00

 
 

 בהתאם.מ'  3.00
 
 

 מ'  בהתאם. 2.00
 
 

 מ' 4.50
 

 מ' 4.50
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :מרפסות
 

הבלטה מקו בניין 
 קדמי ואחורי

 
 שטח

 
 
 
 
 

 
 

 מ'  1.60
 
 

מ"ר למרפסת הבולטת  14
מקירות הבניין החיצוניים ובלבד 

מ"ר בממוצע  12שלא יעלה על 
 מ"ר 336 =לסך המרפסות בבניין

 
 

 
 

 מ' 1.60
 
 

שטחי המרפסות בהתאם למותר 
 .מ"ר 14עד 

 מ"ר  12ממוצע לא עולה על 
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 עיצוב המרפסות

 
לא יותרו מרפסות לסירוגין -

 )מרפסות קופצות(
 
 
 
 חומרי גמר מרפסות אחיד-

 
 בהתאם למותר

 
 
 
 

 בהתאם למותר.

התקנת מזגנים לכל יח"ד בפיר  מזגנים:
ייעודי, במרפסת שירות שאינה 

חורגת מקונטור הבניין או על הגג 
 העליון.

  בהתאם למותר על גג עליון .

 מסתורי כביסה:
 
 
 
 
 

 עיצוב המסתורים

נדרש לכל יח"ד ובאופן שאינו 
 חורג מקונטור הבניין.

ונות לחזית קדמית ביח"ד הפ
בלבד, יותר פתרון בתחום 

 המרפסת הקדמית.
 

 -בהתאם להנחיות המרחביות
 מ' 2.00מ'/ אורך  0.60עומק 

 
חפיפה ואחידות לכל גובה -

 הבניין לרבות חומרי הגמר

 בהתאם למותר
 
 
 
 
 

 בהתאם למותר
 
 

 בהתאם למותר

יש לסמן מסתורי 
כביסה לדירות 

בקומת גג עליונה 
ניתן במסגרת 

 רפסת הגג.מ

מתקנים טכניים על 
 גג הבניין:

 שימושים וגישה
 
 
 
 
 

 
 
על הגג העליון מתקנים טכניים -

 לשירות הבניין
והבטחת גישה למתקנים דרך 

 השטחים המשותפים
 
 

 
 

מתוכננים מתקנים טכניים על גג 
לרבות חדר משאבות  עליון

וגישה דרך גרם  ומאגר מים
 המדרגות הכללי של הבניין.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

החניה תהיה תת קרקעית  חניה:
והנגישות אליה תהיה אחת 

ותוצמד ככל הניתן לדופן הצדית 
 של המגרש.

באם נדרש אזור המתנה הוא 
 ימוקם בתחום המגרש.

  

מתוכנן חניון תת קרקעי שהגישה 
 הצפוניאליו דרך רמפה במרווח 

 בצמוד לגבול המגרש.
 

 

הוראות נוספות 
 למתן היתר:

 
 
 
 

לים מגרשים הכלו
בתחום פשט ההצפה 

 2/5בהתאם לתמ"מ 
 3ב//34ותמ"א 

אישור לבניה ירוקה לעמידה -
  5281בתקן 

 אישור נגישות המבנה -
נספח יציבות חתום ע"י מתכנן -

 השלד של הפרויקט

 הוגש אישור התקשרות מקדמי  -
 
 בהתאם לנדרש-
 
 בהתאם לנדרש-

 

  

 אישור רשות נחל הירקון-

 

 

 אישור רשות הניקוז-

 

נספח לניהול מי נגר )חו"ד -
 הידרולוגית(

הוגש אישור רשות ניקוז ירקון 
התאם לבקשה אשר בתחום ב

גם  פשט הצפה, יש להגיש בנוסף 
אישור רשות נחל הירקון  , כמו 
כן נדרש להגיד כתב התחייבות 
בגין אי תביעות לבקשה לבניית 

ן חדש  באזור פשט הצפה לפי בניי
 '.א3729תכנית

 
 בהתאם לנדרש
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כתב התחייבות לוועדה -
המחוזית והמקומית בגין הצפות 

העלולות להיגרם בשל מיקום 
 המגרש בתחום זה

בגין  27רישום הערה לפי תקנה -
  מיקום המגרש בתחום האמור

 
 ייכתב כתנאי בהיתר-

 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע

 סטייה מוצע מותר 

 מס' קומות: 
 
 

ות מרתף קומ 4קומות ועד  2
נוספות עבור חניה ושטחי שירות 

 כלליים

  קומות מרתף 3
 

 מ' נטו 4.00 -קומות עליונות 2 גובה קומות:
 מ' נטו 3.50 -קומות תחתונות

  בהתאם למותר

חניה/ מחסנים דירתיים / משרד  שימושים:
לבעל מקצוע חפשי/ שטח נלווה 

לדירה בקומת הקרקע עבור חדר 
 משחקים

ת לאופניים חניית נכים, חניו
חי שירות ולאופנועים, שט

, משותפים, חדרים טכניים
 מאגרי מים, חדר משאבות וכול'

 

מחסנים דירתיים בשטח של עד  - מחסנים:
מ"ר למחסן וכמספר יח"ד  12

 בבניין

מחסנים דירתיים  11מתוכננים 
 מ"ר 12בשטח של עד 

 

 
 

ותכנית  34לפי תמ"א  85% תכסית:
  מ"ר 680א = 3729

 מ"ר(~ 120שטח מחלחל=  15%)

מ"ר~ תכסית  671בהתאם. 
 מרתף

מ"ר שטח מחלחל  ~129 -מוצע כ
 משטח המגרש. 16%המהווה 

רוב שטחי החלחול מתוכננים 
בעיקרו לכיוון המרווח הקדמי 

התאם לאילוצי המגרש ב
 .והתכנון, ניתן לאשר

 

 
 :התאמה לתקנות התכנון והבניה ומדיניות אדריכל העיר/ הנחיות מרחביות

 הערות לא כן 

   + בנייה במרווחים

 מפלס הכניסה הקובעת
 מ' ביחס למפלס המדרכה הסמוכה  0.5עד -

+ 
+ 

אך יש להוסיף בהתאם לחתך נראה תקין,  
יש לוודא מפלסים בלובי בתכנית הקרקע ו

כי גובה מפלס כניסה קובעת לא יעלה על 
ס"מ ממרכז המדרכה ברחוב. כתנאי  50

 טכני.

 גדרות ושערים
 מ' 0.70גדר קדמית לרחוב בגובה -
 מ' 1.50גדר בין מגרשים שכנים -

 
+ 
+ 
 
 
 

 
 

 

 פיתוח שטח
מפלס רצועת הגינון יהיה כמפלס הרחוב ובכל -

 מ' מעל מפלס זה. 0.40מקרה, לא יעלה על 
רצועת גינון רציפה ככל הניתן וברוחב של לפחות -

מ' מהמרווח הקדמי וכן, דרכי הגישה והשטחים  2.00
 רוצפים יתוכננו באופן שיותיר שטח גינון זההמ

עומק שתילה לבתי גידול לעצים מעל מרתפים -
 מ' 1.2בעומק 

יש למקם את מדרגות הכניסה לבניין מעבר לרצועת -
 הגינון בחלקו הפנימי של המרווח הקדמי

 
+ 

 
+ 
 
 
+ 

 
+ 

 

  
 
 
 
 

 

 
יש לצמצם שבילים ודרכי גישה, לא נדרש 

 ר גמל מים.שביל גישה ופתח בגדר עבו
 כתנאי טכני.



 15עמ' 
<ms_meyda>      22-1218     0597-013   

 

 חומרי גמר הבניין
חומר הגמר העיקרי יהיה טיח בגוון בהיר/ בטון 

חשוף/ לבני סיליקט בהירים וכן, יותר חיפוי 
 דקורטיבי לשם הדגשות עיצוביות של החזית

 
+ 

 
 

 
חזית צפונית ודרומית נראות כהות בעיקרן 

בניגוד להנחיות מרחביות. יש לתכנן 
בהתאם להנחיות  חומרי גמר בהירים

מרחביות כאשר רק לשם הדגשה עיצובית 
יותר שילוב אקראי מצומצם של חיפוי/גוון 

 כתנאי טכני. אחר.

 מתקני תשתית וטכניים
 ימוקמו בצמוד לגבול המגרש הצדדי ובניצב לרחוב-
 
 מ' מהגדר הקדמית 1.00-יש להרחיק את הנישות ב-
 
לגבול  מתקני אוורור ושחרור עשן ממרתפים יוצמדו -

המגרש הצדדי או האחורי בלבד. יש להפנות את 
 פתחי האוורור לכיוון פנים המגרש.

 
+ 

 
+ 
 
 
+ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 מערכות סולריות
 מערכת סולריות לכל יח"ד

 
+ 

 
 

יש להתאים את מס' הקולטי שמש למס' 
היח"ד או להציג אישור יועץ אינס' למס' 

 מבוקש. כתנאי טכני.

 דוודים
מערכות הסולריות יתוכננו בתחום דודי האגירה של ה

 שטחי הדירות/ קומות

 
+ 

 
 

 
 

 אשפה
 דלתות חדר האשפה לא ייפתחו אל המדרכה

  

+   

 חו"ד מכון רישוי
 15/08/2022סטפני וויגינטון 

 וויגינטוןלהלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי סטפני 
 

 תנועה וחניה
 25.5.22 -ותכנית אדריכלית מ  28.11.21 -חוות דעת לנספח תנועה שנטען ב 
 מ"ר( 120יחידות דיור בשטח מעל  3 -מ"ר ו  120יח"ד בשטח עד  25יחידות דיור )  28הבקשה כוללת : מבנה החדש עם 

 בהתאם לחישוב שטחים ושימושים המפורטים בטבלת מאזן חניה. 
 

 התקן: דרישת
 מקומות חניה לרכב פרטי 29
 מקום חניה לרכב נכים 1
 מקומות חניה לאופנועים 5

 מקומות חניה לאופניים 26
 בהתאם לחישוב שטחים ושימושים המפורטים בטבלת מאזן חניה בנספח תנועה. 

 
 מתוכנן:

 מקומות ע"י דו חניון 12מקומות חניה לרכב פרטי במרתפי חניה, מהם  29
 רכב נכים במרתףמקום חניה ל 1
 מקומות חניה לאופנועים במרתף 5

 מקומות חניה לאופניים בקומת קרקע ובמרתף 26
 מתכנן תנועה ללציוק הנדסה
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 אצירת אשפה

 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: חדר אשפה עם עגלות אשפה
 נכתבו הנחיות מפורטות בחוות הדעת.

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 ים ונוףגנ
במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם 

 נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש.
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 כדי להקים את המבנה יש לבצע כריתה של עצים כמפורט בטבלה זו. העצים לכריתה בתחום הבניה או שאינם בוגרים.
 ₪. 1686הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא ערך 

 לעץ. 700₪(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  7יש לנטוע במגרש 
 ניתנו תנאים בהיתר למיגון עצים קיימים, לנטיעות ולפיצוי נופי.

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אדריכלות מכון הרישוי
 נבדקים ע"י מכון הרישוימאושר מבחינת נושאים אדריכליים ה

 המלצה: לאשר את הבקשה
 
 

 קונסטרוקציה
 .38ונמצא שניתן להגיש את הבקשה לדיון בוועדה במסלול תמ"א  38נבחנה עמידה בדרישות להגשת בקשה לפי תמ"א 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה

שה בוועדה )נושאי איכות הסביבה, כיבוי אש ובקרה הנדסית שלב ב' בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבק
 יבדקו בהתאם למהות הבקשה(. 38במסלול של תמ"א 

 
 טבלת עצים

 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

  כריתה 3.0 9.0 4.0 פיטוספורום   יפני 1
  כריתה 2.0 6.0 3.0 פיטוספורום   יפני 2
  כריתה 1.0 13.0 4.0 ורום   יפניפיטוספ 3
  כריתה 3.0 11.0 5.0 פיטוספורום   יפני 4
 2,176 שימור 8.0 19.0 12.0 מייש   גשר הזיו 5
 10,249 שימור 4.0 40.0 15.0 ברוש   מצוי צריפי 6
 5,149 שימור 7.0 29.0 9.0 קליסוטמון   הנצרים 9

 7,841 שימור 6.0 49.0 4.0 פיקוס   הגומי 11
 1,200 כריתה 4.0 38.0 2.5 וושינגטוניה   חוטית 12
 486 כריתה 3.0 17.0 2.0 וושינגטוניה   חסונה 13

 (אדר' הילה גלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

י שחיזוקו נדרש כנגד ומת קרקע חלקית ומרתף חלקקומות מעל ק 3הריסת בניין מגורים קיים בן  לאשר את הבקשה ל
קומות  2קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5הקמת בניין מגורים חדש בן  רעידות אדמה ו

( בהתאם 15הבניין ייבנה באופן חלקי בקיר משותף עם הבניין בחלקה הסמוכה )הכנסת הגדולה  יח"ד, 28מרתף עבור 
 , הכולל:לקיים כיום

ית נכים, חניות יחנ מקומות ע"י דו חניון 12נייה, מהם יה לרכב פרטי במרתפי חימקומות חנ 29 :קומות המרתף 2-ב *
 '.לרבות מאגר מים, חדר משאבות וכו ומתקנים טכניים ושירות משותפים ופניים ואופנועיםלא

דירות גן עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח  3ז,ג נישת חדר אופניים,  לובי כניסה, חדר אשפה, :בקומת הקרקע *
 צדי/עורפי.

 .יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לכל דירה 4בכל קומה   ה:-אבקומות  *
ומרפסות  עם ג'קוזי יח"ד עם ממ"ד לכל דירה, מרפסת גג בחזית הקדמית 3 :בקומה שישית )חלקית תחתונה( *

  לרבות מצללות. ,גזוזטרה בחזית האחורית
לרבות מצללה עורפית עם גישה לדירה הקדמית ת גג ויח"ד עם ממ"ד, מרפס 2 :ת )חלקית עליונה(בקומה שביעי *

 דרך מעלית הבניין.
וגג מערכות סולאריות, מעבי מזגנים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין  על הגג העליון: *

 פרטי לדירה שבקומת הגג החלקית העליונה. 
מעליות ומתקני תשתית  2חדר מדרגות הכללי של הבניין, מסתורי כביסה, מבואה קומתית,  :יןבכל קומות הבני *

 משותפים.
פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף במרווח  :בחצר *

  , מתקני תשתית וגדרות בגבולות המגרש.ערביהצדדי מ
 

 :יאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, ת
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 תנאים למתן היתר
הוגש אישור רשות ניקוז ירקון התאם לבקשה אשר בתחום פשט הצפה, יש להגיש בנוסף גם  אישור רשות נחל  . 1

פשט הצפה לפי הירקון  , כמו כן נדרש להגיד כתב התחייבות בגין אי תביעות לבקשה לבניית בניין חדש  באזור 
 א'.3729תכנית 

 במסלול מכון בקרה: . 2
 (. 4400)מוצג -.קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות1
 (.4402)מוצג 52.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה 2
 )ד( לחוק.145ור בסעיף .תשלום כל התשלומים כאמ3

 פשט הצפה בבנייה חדשה: . 3
 מילוי דרישות וקבלת אישורם הסופי של רשות נחל הירקון לתכנון המוצע. 

 השלמת אישורים בתחום פשט ההצפה בהתאם  לרבות כתב שיפוי וכו'
 

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

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

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 1686ים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצ . 7
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
 מסלול מכון בקרה: . 1

בקרה לרשות הרישוי על  הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון
 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 ר מבוקשת כריתת עץ במגרש שכן:כאש . 4

 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2

 כאשר קיימים עצים לשימור: 
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה

 תחילת עבודות הבנייה.קבלת אישור מכון הבקרה טרם  . 5
 **והוספת תנאי במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה. 

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 6
לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא  . 7

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
 לחוק המקרקעין לעניין: 27הצגת מפרט צבוע לרישום הערה לפי תקנה  . 3

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

 א' 3729ג.         המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית 
 א'.3729רישום הערה כי קיימת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי הוראות תכנית  

ובהתאם להנחיות  5821ר, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן הצגת אישו . 4
 המרחביות לנושא זה

 מסלול מכון בקרה: . 5
הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו 

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

 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 6
 **והוספת תנאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה

 מילוי דרישות מחלקת ביוב ומי אביבים . 7
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 8
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 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7נוף באגף שפ"ע לנטיעת קבלת אישור מחלקת גנים ו . 9
יש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור המרתפים )מהנדס בלבד !(  ובו יודיע כי בדק את  . 10

 המבנה ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.
ם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתא . 11

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

 

 תנאים למתן היתר
להגיש בנוסף גם  אישור רשות נחל  הוגש אישור רשות ניקוז ירקון התאם לבקשה אשר בתחום פשט הצפה, יש . 1

הירקון  , כמו כן נדרש להגיד כתב התחייבות בגין אי תביעות לבקשה לבניית בניין חדש  באזור פשט הצפה לפי 
 א'.3729תכנית 

 במסלול מכון בקרה: . 2
 (. 4400)מוצג -.קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות1
 (.4402)מוצג 52.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה 2
 )ד( לחוק.145.תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 3
 

 פשט הצפה בבנייה חדשה: . 3
 מילוי דרישות וקבלת אישורם הסופי של רשות נחל הירקון לתכנון המוצע. 

 פשט ההצפה בהתאם  לרבות כתב שיפוי וכו'השלמת אישורים בתחום 
 

 
 תנאים בהיתר

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 4

 
5 .  

 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם לאישורם לשלב בקרת התכן.
 

 וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף  . 6
 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.

 ₪. 1686תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7
 שפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא הא . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
 מסלול מכון בקרה: . 1

הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות הרישוי על 
 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 כאשר מבוקשת כריתת עץ במגרש שכן: . 4

 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2
 

 שר קיימים עצים לשימור: כא
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה

 
 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 5

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

 שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום.יש להציג אישור של אחד הגורמים  -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 6
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הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 7
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

 
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 ד העורף לפתרון המיגוןאישור פיקו . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
 לחוק המקרקעין לעניין: 27הצגת מפרט צבוע לרישום הערה לפי תקנה  . 3

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

 א' 3729רש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית ג.         המג
 א'.3729רישום הערה כי קיימת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי הוראות תכנית  

 
ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 4

 המרחביות לנושא זה
 ה:מסלול מכון בקר . 5

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

 תעודת גמר.
 

 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 6
 נאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה**והוספת ת

 
 מילוי דרישות מחלקת ביוב ומי אביבים . 7
 קבלת אישור פיקוד העורף לאכלוס . 8
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 9

מרתפים )מהנדס בלבד !(  ובו יודיע כי בדק את יש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור ה . 10
 המבנה ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 11
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

 
 

 הערות
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 1
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0307מספר  רשות רישוי

 
קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף חלקי שחיזוקו נדרש כנגד  3גורים קיים בן לאשר את הבקשה ל הריסת בניין מ

קומות  2קומות גג חלקיות, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  2-קומות ו 5רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן  
( בהתאם 15הגדולה יח"ד, הבניין ייבנה באופן חלקי בקיר משותף עם הבניין בחלקה הסמוכה )הכנסת  28מרתף עבור 

 לקיים כיום, הכולל:
מקומות ע"י דו חניון חניית נכים, חניות  12מקומות חנייה לרכב פרטי במרתפי חנייה, מהם  29קומות המרתף:  2-ב *

 לאופניים ואופנועים ומתקנים טכניים ושירות משותפים לרבות מאגר מים, חדר משאבות וכו'.
דירות גן עם ממ"ד וחצר פרטית במרווח  3ה, חדר אופניים,  נישת גז,בקומת הקרקע: לובי כניסה, חדר אשפ *

 צדי/עורפי.
 יח"ד עם ממ"ד ומרפסת גזוזטרה לכל דירה. 4ה:  בכל קומה -בקומות א *
יח"ד עם ממ"ד לכל דירה, מרפסת גג בחזית הקדמית עם ג'קוזי ומרפסות  3בקומה שישית )חלקית תחתונה(:  *

 רבות מצללות. גזוזטרה בחזית האחורית, ל
יח"ד עם ממ"ד, מרפסות גג לרבות מצללה עורפית עם גישה לדירה הקדמית  2בקומה שביעית )חלקית עליונה(:  *

 דרך מעלית הבניין.
על הגג העליון: מערכות סולאריות, מעבי מזגנים, מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין וגג  *

 העליונה.  פרטי לדירה שבקומת הגג החלקית
מעליות ומתקני תשתית  2בכל קומות הבניין: מבואה קומתית, מסתורי כביסה, חדר מדרגות הכללי של הבניין,  *

 משותפים.
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בחצר: פיתוח שטח, גינון ונטיעות, חצר משותפת וחצרות פרטיות, משטחים מרוצפים, רמפת ירידה למרתף במרווח  *
 ת המגרש. הצדדי מערבי, מתקני תשתית וגדרות בגבולו

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

 
 תנאים למתן היתר

הוגש אישור רשות ניקוז ירקון התאם לבקשה אשר בתחום פשט הצפה, יש להגיש בנוסף גם  אישור רשות נחל  . 1
קשה לבניית בניין חדש  באזור פשט הצפה לפי הירקון  , כמו כן נדרש להגיד כתב התחייבות בגין אי תביעות לב

 א'.3729תכנית 
 במסלול מכון בקרה: . 2

 (. 4400)מוצג -.קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות1
 (.4402 )מוצג52.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה 2
 )ד( לחוק.145.תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 3

 פשט הצפה בבנייה חדשה: . 3
 מילוי דרישות וקבלת אישורם הסופי של רשות נחל הירקון לתכנון המוצע. 

 השלמת אישורים בתחום פשט ההצפה בהתאם  לרבות כתב שיפוי וכו'
 

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

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

 ם זאת עם אגף שפ"ע.בשטח הציבורי יש לתא
 ₪. 1686תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
 מסלול מכון בקרה: . 1

למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות הרישוי על  הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה
 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.

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

 ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.נזק, במידה 
 כאשר מבוקשת כריתת עץ במגרש שכן: . 4

 . הצגת רישיון כריתה לעץ 1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2

 כאשר קיימים עצים לשימור: 
 ניהאישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הב

 קבלת אישור מכון הבקרה טרם תחילת עבודות הבנייה. . 5
 **והוספת תנאי במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה. 

 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 6
מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים(  . 7

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

 תנאים לתעודת גמר
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון . 1
 בדיקה ובקרה שתנאי נכסים לשלב זה הוטמעו בהיתר . 2
 לחוק המקרקעין לעניין: 27ערה לפי תקנה הצגת מפרט צבוע לרישום ה . 3

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

 א' 3729ג.         המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית 
 א'.3729הוראות תכנית   רישום הערה כי קיימת התחייבות לאי תביעה בגין הצפות לפי

ובהתאם להנחיות  5821הצגת אישור, ממכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 4
 המרחביות לנושא זה

 מסלול מכון בקרה: . 5
הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו 

ת עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת בתקנו
 תעודת גמר.
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 קבלת חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע במכון הבקרה . 6
 **והוספת תנאי נוסף במידה ונדרש ע"י מכון הבקרה

 מילוי דרישות מחלקת ביוב ומי אביבים . 7
 ף לאכלוסקבלת אישור פיקוד העור . 8
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  7קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 9

יש להגיש מסמך חתום על ידי מתכנן או מבצע מערכות אוורור המרתפים )מהנדס בלבד !(  ובו יודיע כי בדק את  . 10
 המבנה ומצא כי מערכות אוורור המרתפים בוצעו בהתאם להיתר.

יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 11
 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

 
 הערות

 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים
 

 מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה הערה: טיוטת חוות דעת
 
 


