
 

 

 ח' תשרי תשפ"ג
 2022אוקטובר  03

 פרוטוקול

 12:30שעה:  02/10/2022תאריך:    1-22-0308ישיבה:  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 

  דהמרכזת הוע עו"ד שרון אלזסר 

  ע. מרכזת הועדה וקלדנית הועדה רחלי קריספל 
 
 

 מס'
 החלטה

 מספר
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 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

תוספות בניה/תוספות בניה  כירי מיכל 19מבצע קדש  0806-019 22-1471 1
 שונות )כולל קומת קרקע(

1 

תוספות בניה/תוספות בניה  דלאל מאיר 91"ל צה 0842-091 22-1503 2
 שונות )כולל קומת קרקע(

6 
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 רשות רישוי  

  06/09/2022 תאריך הגשה 22-1471 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

תוספות בניה שונות  תוספות בניה
 )כולל קומת קרקע(

 

 

 תל ברוך שכונה   19 בצע קדשמ כתובת

 0806-019 תיק בניין 637/6625 גוש/חלקה

 1081 שטח המגרש 1837, 2550א, 2550, 256, 2754, 1תמ"א/ מס' תב"ע
 

 כתובת שם בעל עניין

 6998319יפו  -א, תל אביב 19רחוב מבצע קדש  כירי מיכל מבקש

 6998319יפו  -א, תל אביב 19 רחוב מבצע קדש נהרי ירון מבקש

 6701201יפו  -, תל אביב 125דרך בגין מנחם  רשות מקרקעי ישראל בעל זכות בנכס

 69016יפו  -, תל אביב 10רחוב קפריסין  טל נטלי עורך ראשי

 4720188, רמת השרון 18רחוב בראשית  רוזנבאום גיל מתכנן שלד

 (נעמי מוסקוביץמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

ם ללא ניצול חללו , עבור יח"ד קומות עם גג רעפי 2בבניין קיים בחלק המזרחי של המגרש, בן שינויים ותוספת בניה 
 כמפורט: 9אחת )קוטג' בקיר משותף

  מ"ר במרווח האחורי עם חדר מכונות תת קרקעי כולל הקמת דק 26-הקמת בריכת שחיה לא מקורה בשטח של כ-
 מ' סביב הבריכה; 1.10ומעקה בטיחותי בגובה  מ"ר( 30-מ' )בשטח של כ 1.0-ברוחב של כ 

 מות החניה המאושרות במרווח הקדמי )זה ליד זה(; המקו 2הריסת קירוי מעל -
 הפרגולות מאושרת )שלא נבנו בפועל(, אחת בשטח החצר האחורית ושניה במרווח הקדמי )בין  2ביטול -
 החניה המקורה למבנה(;  
 מ"ר בחזית האחורית צמוד למבנה )הפרגולה קיים בפועל ומבוקשת כעת  39.50הקמת פרגולה מפלדה בשטח של -
 לאישור בדיעבד(;  
 מ'(; 1.50שינויים בגדר הקדמית כולל הסדרת מסתור אשפה, הוספת שער כניסה להולכי רגל ושער נגרר )בגובה -
 מ' בגבול המגרש האחורי לכיוון שצ"פ ;    1.50הקמת גדר בנויה בגובה -

 .2גרסה מס'  20/9/2022ריך הערה: ניתן לעורכת הבקשה לתקן את התכנית, דוח לוועדה הניה לפי תכ' המתוקנת מתא
 

 מצב קיים:
 קוטג'ים( בקיר משותף. 2יח"ד ) 2קומות  עבור  2בניין מגורים בן 

 הבקשה מתייחסת לקוטג' המזרחי בלבד.

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

 הקרקע, שינויים פנימיים ובחזיתות, תוספת בניה בקומת  16/05/2000 00-0424
 מקומות חניה ופרגולה מעץ לבניין קיים  -2הסדרת מוסך ל

 )קיים בחלק המזרחי של המגרש(.קומות עם גג הרעפים  2בן 

99-0887 

פרגולה לחניה, שינוי פיתוח שטח, תוספת מתקני משחקים וספסלים  10/05/1981 1/155
 קומות. 2במרווח האחורי צדדי לבניין קיים בן 

 

מכיל  קומות )במחצית המזרחית של המגרש( 2בניין בית מגורים בן  19/06/1977 257
חדרים, פטיו וחש' בקומת הקרקע מקלט, חדר   7דירת קוטג' בת 

 מקומות חניה וגדר. 2כביסה, מחסנים, 

 

 

תביעות 
 משפטיות

 נגד המבנה - 212ס'  13/09/1999
 1מספר תביעה:  41-9-1999-0182מספר תיק: 
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 משפט הועבר לבית

  עבודה אסורה )ללא היתר( 18/05/2004 
 1מספר תביעה:  41-9-2004-0033מספר תיק: 

 בוטלה התביעה

 

 בעלויות:
 רמ"י ובחכירות  פרטיות.הנכס בבעלות 

 במגרש. 1הבקשה הוגשה בחתימת המבקשים שהינם חוכרים בתת חלקה 
במגרש, ולבעלי חלקות גובלות לגבי הקמת בריכת  2ב' לרמ"י ולחוכרים של תת חלקה  36נשלחו הודעות לפי תקנה 

 שחיה ולא התקבלו התנגדויות.
 

 : 17/7/2022אגף הנכסים ע"י מירי גלברט 
 בבעלות קק"ל. 6625בגוש  637חלקה 

 המבקשת תכננה גדר מפרידה לשצ"פ.
 תנאי לתעודת גמר:

 .6625 בגוש 692אישור סופי של אגף ושהגדר נבנתה בגבולות המגרש לשצ"פ לחלקה 
 לאור האמור לעיל אין מניעה לאשר את  הבקשה להיתר בלבד.

 
 תל ברוך(אזור להקמת בריכת שחיה בבתים פרטיים ) 2754התאמה לתב"ע 

 סטייה מוצע מותר  

הקמת בריכת  מיקום
שחיה בכל 

תחום המגרש 
כולל קו בניין 

 מ' 0
 
 

מוצעת בריכת 
שחיה במרווח 
אחורי במרחק 

מ'  1.85של בין 
מ' מגבול  1.60-ל

 המגרש האחורי,
מ' מגדר  1.0

הפרדה עם השכן 
-לצד המערבי, ו

מ' מגבול  3.40
 -המגרש הצדדי

 מזרחי.

 

  מ"ר 26-כ לא מוגדר שטח

חדר מכונות תת  לא מוגדר מתקנים טכניים 
קרקעי בשטח 

 מ"ר 8.50-של כ

 

  מ' 1.10 מ' 1.10 גדר בטיחות 

התאמה להנחיות  
 מרחביות

ת הקמת בריכ
שחיה במרווח 
 צדדי או אחורי

בריכת שחיה לא 
מקורה במרווח 

 האחורי

 

 
 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

מ' מסביב הבריכה  1.0מ"ר ברוחב של  30-משטח דק בשטח של כ  +           בנייה במרווחים/בליטות
 כחלק מפתוח שטח ללא שינוי במפלס החצר האחורית.

מ"ר ובמסגרת  39.50-פלדה במרווח האחורי בשטח של כפרגולה מ  +       מצללה בחצר
 קווי הבניין המותרים.

 .1:50הוצגו פרטי הפרגולה בק"מ 

 +     פיתוח שטח /גדרות
 

    + 

בחזית קדמית ואחורי, בהתאם  1.50הגדרות מוצעות בגובה  
 לתקנות החוק.

השינוי בפיתוח שטח מוצעת ללא שינוי במפלס הקרקע הקיימת 
 במגרש.

 הוצגו פרטי בריכת שחיה.  +    ריכות שחיהב

 ללא שינוי  +     מפלס כניסה קובעת
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 חו"ד מכון רישוי
 12/09/2022מרינה נלקין 

 להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי מרינה נלקין
 
 

 גנים ונוף
עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי,  14ביבתו קיימים במגרש ובס

 חלקם נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש.
 עצים לא מוגנים כמפורט בטבלה זו. 2כדי להקים את הבריכה ותוספת בניה המבוקשת יש לבצע כריתה של 

 ש"ח, לכן לא נדרש רשיון כריתה. 0צים המיועדים לכריתה הוא ערך הפיצוי הנופי עבור כלל ע
 לעץ.₪  700(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  3יש לנטוע במגרש 
 המיועד לשימור. 1במגרש קיים עץ 

 בגבול מזרחי של המגרש נשארת גדר אבן קיימת, לכן עצים הקיימים במגרש שכן ישמרו.
 עצים קיימים, לנטיעות.ניתנו תנאים בהיתר למיגון 

 המלצה: לאשר את הבקשה.
 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה.

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

 
 טבלת עצים

 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

  כריתה 2.5 8.0 5.5 שיח 56
  כריתה 3.0 12.0 5.0 ליצ'י 108
 3,149 שימור 1.0 23.0 11.0 אבוקדו אמריקני )זנים שונים( 113

  שימור 5.0 40.0 10.0 שפלרה מקרינה 1000
  שימור 5.0 30.0 9.0 שפלרה מקרינה 1001
 1,782 שימור 4.5 22.0 5.5 סייגרוס רומנזוף 1002
 1,782 שימור 5.0 24.0 5.5 סייגרוס רומנזוף 1003
 2,106 שימור 4.5 24.0 6.5 סייגרוס רומנזוף 1004
  שימור 2.5 15.0 5.0 סייגרוס רומנזוף 1005
 1,944 שימור 4.5 22.0 6.0 סייגרוס רומנזוף 1006
 2,376 שימור 5.0 25.0 5.5 סייגרוס רומנזוף 1007
  שימור 6. 8.0 6. הדר הלימון 1008
  שימור 3.0 15.0 3.0 דרצנה מרגינטה 1009
 4,951 שימור 4.0 30.0 12.0 אראוקריה רמה 1010

 חו"ד מחלקת פיקוח:
 31/05/2022דוד יורדן 

 תוכנית תואמת את המצב בשטח. טרם החלו לבנות.

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

קומות עם גג רעפים )ללא ניצול חללו(  2 שינוים ותוספת בניה בקוטג' המזרחי הקיים במגרש בןלאשר את הבקשה ל
 הכוללים:

סביב מומעקה בטיחותי  הקמת בריכת שחיה לא מקורה במרווח האחורי עם חדר מכונות תת קרקעי כולל הקמת דק -
 בריכה;ל

 ות החנייה המאושרות במרווח הקדמי;המקומ 2הריסת קירוי מעל  -
ה יחניהת בשטח החצר האחורית ושניה במרווח הקדמי )בין הפרגולות מאושרת )שלא נבנו בפועל(, אח 2ביטול  -

 המקורה למבנה(;
 הקמת פרגולה מפלדה בחזית האחורית צמוד למבנה; -
שינויים בגדר הקדמי כולל הסדרת מסתור אשפה, הוספת שער כניסה להולכי רגל ושער נגרר בפני מקומות  -

 ;יהיהחנ
  גרש האחורי לכיוון שצ"פ ;הקמת גדר בגבול המ -
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:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

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

 נערכו שינויים מרחביים
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה( . 3
 )ד(לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 .אישור רמ"י . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 בעלי היתר אחרים שהבריכה תאמוד בכל התנאי והתקנות הרלוונטיים לגבי בריכת שחיה בעת הוצאת היתר. . 2
 רווח הקדמי בזמן ביצוע עבודות הבניה.הריסת פרגולה וסככה קיימת במ . 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.
 )תנאי ע"י גנים ונוף(. 896לא תבנה גדר חדשה בגבול מזרחי של המגרש בסמוך למגרש  . 5
 

 ודת גמרתנאים לתע
1. 
2 . 

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת 
 . 6625בגוש  692קבלת אישור סופי של אגף הנכסים על בניית הגדר המפרידה לשצ"פ לחלקה 

 
 הערות

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

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0308מספר  רשות רישוי

 
 

קומות עם גג רעפים )ללא ניצול חללו(  2בניה בקוטג' המזרחי הקיים במגרש בן  לאשר את הבקשה לשינוים ותוספת
 הכוללים:

הקמת בריכת שחיה לא מקורה במרווח האחורי עם חדר מכונות תת קרקעי כולל הקמת דק ומעקה בטיחותי מסביב  -
 לבריכה;

 המקומות החנייה המאושרות במרווח הקדמי; 2הריסת קירוי מעל  -
רגולות מאושרת )שלא נבנו בפועל(, אחת בשטח החצר האחורית ושניה במרווח הקדמי )בין החנייה הפ 2ביטול  -

 המקורה למבנה(;
 הקמת פרגולה מפלדה בחזית האחורית צמוד למבנה; -
שינויים בגדר הקדמי כולל הסדרת מסתור אשפה, הוספת שער כניסה להולכי רגל ושער נגרר בפני מקומות  -

 החנייה;
 ר בגבול המגרש האחורי לכיוון שצ"פ ; הקמת גד -
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, ( אם נדרש לפי דין . 1
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
 )ד(לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 אישור רמ"י. . 5
 

 ים בהיתרתנא
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 בעלי היתר אחרים שהבריכה תאמוד בכל התנאי והתקנות הרלוונטיים לגבי בריכת שחיה בעת הוצאת היתר. . 2
 הקדמי בזמן ביצוע עבודות הבניה.הריסת פרגולה וסככה קיימת במרווח  . 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.



 5עמ' 
<ms_meyda>      22-1471     0806-019   

 

 )תנאי ע"י גנים ונוף(. 896לא תבנה גדר חדשה בגבול מזרחי של המגרש בסמוך למגרש  . 5
 

 מרתנאים לתעודת ג
1. 
2 . 

 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת 
 . 6625בגוש  692קבלת אישור סופי של אגף הנכסים על בניית הגדר המפרידה לשצ"פ לחלקה 

 
 הערות

 בבניין ו/או במגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר ואינו מקונה אישור לכל בנייה אחרת 
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 
 



 6עמ' 
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 רשות רישוי  

  11/09/2022 תאריך הגשה 22-1503 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

תוספות בניה שונות  תוספות בניה
 )כולל קומת קרקע(

 

 

 צהלה שכונה   91 צה"ל תכתוב

 0842-091 תיק בניין 13/6336 גוש/חלקה

 מ"ר 821 שטח המגרש 2754, 333, תגפ1תמ"א/ מס' תב"ע
 מ"ר של המבקש 410.5

 

 כתובת שם בעל עניין

 6993452יפו  -, תל אביב 91רחוב צה"ל  דלאל רוזי מבקש

 6993452יפו  -יב , תל אב91רחוב צה"ל  דלאל מאיר מבקש

 6993452יפו  -, תל אביב 91רחוב צה"ל  דלאל רוזי בעל זכות בנכס

 6993452יפו  -, תל אביב 91רחוב צה"ל  דלאל מאיר בעל זכות בנכס

 61003יפו  -, תל אביב 430ת.ד.   כהן דניאל עורך ראשי

 4720188, רמת השרון 18רחוב בראשית  רוזנבאום גיל מתכנן שלד

 

 (אהוד עמרםמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

דדי, הריסת מקטע גדר פיתוח שטח במגרש הכולל הקמת בריכת שחיה וחדר מכונות תת קרקעי במרווח האחורי והצ
הפולשת לרחוב צה"ל, הריסת גדרות הפולשות לשצ"פ והקמתן מחדש בגבול מגרש הצדדי הדרומי, הריסת מטבח 

 חוץ, מתקן ילדים וסככה הבנויים ללא היתר; 
 קומות וגג רעפים )מנוצל(, עבור יח"ד אחת. 2הכל במחצית הדרומית של המגרש בו קיים קוטג' בקיר משותף בן 

 
 ב קיים:מצ

 2יח"ד סה"כ )קוטג'ים בקיר משותף(. יח"ד במחצית הצפונית בת  2כניסות, עבור  2על המגרש קיים בניין למגורים עם 
 קומות וגג רעפים )מנוצל(. 2קומות וגג רעפים )לא מנוצל( ויח"ד במחצית הנידונה )הדרומית( בת 

ת לשצ"פ, בחזית האחורית לבניין מגורים ובחזית יח"ד הנידונה פונה בחזית הקדמית לרחוב צה"ל, בחזית הדרומי
 הצפונית בקיר משותף.

יש לציין שקיימות גדרות הפולשות לשצ"פ ולרחוב צה"ל, וכן בניה קלה בחצר שנבנתה ללא היתר ואשר כעת מיועדים 
 להריסה.

 
 ממצאי תיק בניין:

 פר בקשהמס תיאור שנה מספר היתר

קומות וגג רעפים )עם  2ח"ד הנידונה ובנייתה מחדש בת הריסה של י 2013 13-0293
 מ"ח במרווח הקדמי. 2 -ניצול חלל הגג(. בהיתר הנ"ל אושר מוסך ל

11-1962 

 07-1514 שינוי שימוש ביח"ד הנידונה לשימוש כיתות גן ופיתוח שטח במגרש. 2009 09-0724

פים )ללא הרחבת קומת הקרקע הקיימת והוספת קומה עם גג רע 1987 2-108
 ניצול( ביח"ד במחצית הצפונית של המגרש )איננה הבקשה הנידונה(. 

 

יח"ד  2כניסות בן קומה אחת וגג שטחו עבור  2הקמת בנין עם  1953 869
 )קוטג'ים בקיר משותף(.

 

 

 בעלויות:
 החלקה רשומה בבעלות משותפת והבקשה חתומה ע"י הבעלים של המחצית הנידונה. 

 לא התקבלו התנגדויות.ב' לבעלי המחצית הצפונית, ו36דעות לפי תקנה נשלחו הו



 7עמ' 
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 30/06/2022מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית. 6336בגוש  13חלקה 

 
 . 6336בגוש  79המבקש סימן בצהוב להריסה כל החורג לשצ"פ לחלקה 

  :לתחילת עבודותתנאי 
 .6336בגוש  79הריסה בפועל של כל החורג לשצ"פ לחלקה 

 להיתר בלבד. לאשר את הבקשהלאור האמור לעיל אין מניעה 

 
 :2754ת בריכת שחייה לפי בניי

 סטייה מוצע מותר 

בריכת שחיה 
 2754לפי 

בריכת שחיה לא מקורה 
במרווח צדדי ו/או אחורי, עד 

 גבול מגרש
 

בריכת שחיה לא מקורה במרווח 
מ"ר  31.98 -כאחורי בשטח של 

 מטר 1.5ובעומק מירבי של 
 

 

חדר מכונות 
 2754לפי 

חדר מכונות תת קרקעי הצמוד 
לבריכת השחיה בגובה נטו שלא 

 מ' 2.20יעלה על 

חדר מכונות תת קרקעי בצמוד 
 2.6-לבריכת השחיה בשטח של כ

 מטר 2מ"ר ובגובה נטו של 

 

 
 

 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

מוצעת בריכת שחיה הכוללת חדר מכונות תת קרקעי וגדר בטיחות -  + טותבנייה במרווחים/בלי
  2754היקפית לפי תכנית 

 גדרות:
 גדר דרומית לשצ"פ

 
+ 

  
מ' מפני  1.5חלק הגדר המיועד להריסה ולבניה מחדש מוצע בגובה של -

 מגרש המבקש וניתן לאשר.

 מ'. 1.05בגובה של  מוצעת גדר בטיחות היקפית לבריכה-  + בריכות שחיהבטיחות 
 מ'.  1מוצע מדרך רגל פנימי לבריכה בעומק של -
מוצע משטח מחופה ריצוף מונע החלקה סביב הבריכה ברוחב העולה -

 מ'. 1על 

 הבקשה חתומה ע"י מהנדס מורשה.-  + חיזוק וחישובים סטטיים

 

 הקלות מבוקשות:
 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות: 149נעשו פרסומים לפי סעיף 

 ית.מ"ר בחצר האחור 32הקמת בריכה בשטח של  .1
 

 מבוקשות:ההקלות התייחסות ל
, נדרש פרסום וידוע שכנים לפי מתכונת 2754שכן הקמת בריכת שחיה מותרת מכוח תכנית  הקלה לא נדרשת .1

  פרסומים.
 

 דויות.נגולא התקבלו הת, 09/08/2022תאריך הודעה אחרונה: 
 

 חו"ד מכון רישוי
 20/09/2022אפרת גורן 

 להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי אדר' אפרת גורן:
 

 גנים ונוף
 צים במגרש ובקרבת הבריכה במגרשים הסמוכיםאין ע

 לאשר את הבקשההמלצה: 
 

 סיכום מכון הרישוי
 המלצה: לאשר את הבקשה

 בקרת תכן תבוצע לאחר אישור מרחבי של הבקשה בוועדה.
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 חו"ד מחלקת פיקוח:
 05/03/2022אהרון מיכאלי 

 המבוקש טרם נהרס, טרם בנוי. תוכנית תואמת את המצב בשטח

 (עמרםאהוד חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 לאשר את הבקשה להקמת בריכת שחיה עם חדר מכונות תת קרקעי במרווח האחורי והצדדי, 
 קומות וגג רעפים )מנוצל(, עבור יח"ד אחת. 2חצית הדרומית של המגרש בו קיים קוטג' בקיר משותף בן במ

 
:בכפוף לכל דין, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

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

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

 הריסת הסככה והמטבח הקיימים ללא היתר במרווח הצדדי דרומי, כפי המסומן בתכנית הבקשה. . 1
 צה"ל .ביעוד שצ"פ וכן מקטע גדר החורגת לרחוב  6336בגוש  79הריסת ופינוי כל החורג לחלקה  . 2

 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0308מספר  רשות רישוי

 
 

 יה עם חדר מכונות תת קרקעי במרווח האחורי והצדדי, לאשר את הבקשה להקמת בריכת שח
 קומות וגג רעפים )מנוצל(, עבור יח"ד אחת. 2במחצית הדרומית של המגרש בו קיים קוטג' בקיר משותף בן 

 
:בכפוף לכל דין, 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

 גרות והיטלים.תשלום א . 3
 

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

 
 נאים להתחלת עבודותת
 קשה.הריסת הסככה והמטבח הקיימים ללא היתר במרווח הצדדי דרומי, כפי המסומן בתכנית הב . 1
 ביעוד שצ"פ וכן מקטע גדר החורגת לרחוב צה"ל . 6336בגוש  79הריסת ופינוי כל החורג לחלקה  . 2

 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 
 
 


