
 

 

 ז' תשרי תשפ"ג
 2022אוקטובר  02

 פרוטוקול

 12:30שעה:  02/10/2022תאריך:    1-22-0309ישיבה:  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

 ע"י מ"מ, עו"ד ליאור שפירא

-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 

  מרכזת הועדה 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

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  קורן סוניה אילנית 8הגייסות  1078-008 22-1213 1
 התכנית הרחב

1 

 



 1עמ' 
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 רשות רישוי  

 26/07/2022 תאריך הגשה 22-1213 מספר בקשה

 תוספת בניה לפי תכנית הרחבה תוספות ושינויים מסלול

 

 יד אליהו שכונה   8 כיכר הגייסות כתובת

 1078-008 תיק בניין 756/6133 גוש/חלקה

, 2691, 297, 3366, 367א, 566, 691, 9040, 1, ג1קיי, ע מס' תב"ע
2323 

 1390 שטח המגרש

 

 כתובת שם בעל עניין

 6706443 יפו -, תל אביב 8כיכר הגייסות  קורן סוניה אילנית מבקש

 6706443יפו  -, תל אביב 8כיכר הגייסות  קורן סוניה אילנית בעל זכות בנכס

 6458723יפו  -, תל אביב 32רחוב ריינס  גרינשפון זויה עורך ראשי

 6458723יפו  -, תל אביב 32רחוב ריינס  גרינשפון זויה מתכנן שלד

 

 (בנימיני תהילהמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

ה השנייה מעל המשך קירות ממ"ד, מעטפת  ועמודים שינויים פנימיים והרחבת דירה אחורית מערבית בקומ
 התומכים בקומת הקרקע.

 
 מצב קיים:

 קומות מעל קומת קרקע למגורים ומסחר. 3בניין בן 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

  קומות מעל קומת עמודים חלקית ומרתף 3בניין בן  1957 259

  חנויות בקומת עמודים 2 הוספת 1959 320

  הרחבת דירה קדמית מזרחית בקומה השנייה  2013 12-1138

  הרחבת דירה קדמית מערבית בקומה השנייה 2022 22-0095
 

 בעלויות:
דירות בבעלות קרן קיימת לישראל, שאר הדירות  2תתי חלקות,  16( רשום כבית משותף עם 6133בגוש  756הנכס)חלקה 

 . הבקשה חתומה על ידה.5פרטית, כולל דירת המבקשת הרשומה כתת חלקה  בבעלות
 ב' נשלחו הודעות לקרן קיימת לישראל ולשאר בעלי הדירות בבניין ולא התקבלו התנגדויות.36לפי תקמה 

 
 (, אזור מגורים ג', שכונת יד אליהו3366, 2691, 1/74, טיפוס ד/2323תכנית התאמה לתב"ע )

 יהסטי מוצע מותר  

 שטחים עיקריים
 

 שטחי שירות

 מ"ר 98
 

 מ"ר + קירות 9

 מ"ר 97
 

 מ"ר + קירות 9

 

תחום הרחבה 
 מקסימלי 

 מ' 3.2 מ' הרחבה בצד המערבי 3.2
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 התאמה לתקנות:

 הערות לא כן 

 גודל חדרים -
 אוורור -

+ 
+ 

 
 

 

 
 הערות נוספות:

 .2022בהיתר משנת  בה שאושרהובדומה להרח 2323ההרחבה מוצעת בהתאם להוראות תכנית  .1

 היתר הבנייה יחייב הקמת אגף שלם של הרחבות לכל גובה הבית בשלב אחד. 2323.ד בהוראות תכנית 12לפי סעיף  .2
במקרים מיוחדים ובהסכמת דיירי כל האגף, תהיה הועדה המקומית רשאית לא לחייב את ההרחבה של הקומה 

 העליונה.
ירות ללא אגף שלם בתנאי שההרחבה תבוצע מלמטה  )מקומת הקרקע או קומה ניתן להרחיב ד 2691לפי תכנית 

שניה במקרה הנדון(.

 חו"ד מחלקת פיקוח:
 18/05/2022ויקטור זמוירו 

 , טרם בנויתוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש טרם נהרס
 

 חו"ד נוספות:
 02/05/2022מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית 6133בגוש  756חלקה 

 
 יעה לאשר את הבקשה .אין מנ

 
 25/04/2022רינת ברקוביץ'  -מכון רישוי -גנים ונוף

 מ' ממנו ומהבנייה ועל כן לא נדרשת חוות דעת. 4אין עצים במגרש או בקרבה של 
 

 (בנימיניתהילה חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

השנייה, מעל המשך קירות ממ"ד ועמודים התומכים שינויים והרחבת דירה עם ממ"ד בקומה לאשר את הבקשה ל
 בקומת הקרקע.

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג הצגת  . 2
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
 

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

 
 תנאים לתעודת גמר
 לפתרון המיגון אישור מכון הרישוי

 
 הערות

 ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת בביין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה.
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0309מספר  רשות רישוי

 
 

ת דירה עם ממ"ד בקומה השנייה, מעל המשך קירות ממ"ד ועמודים התומכים לאשר את הבקשה לשינויים והרחב
 בקומת הקרקע.
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:בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן )מוצג  . 2
 תשלום אגרות והיטלים. . 3
 

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 ן הרישוי לפתרון המיגוןאישור מכו
 

 הערות
 ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת בביין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה.

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

 
 
 
 


