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 רשות רישוי  

  17/08/2022 תאריך הגשה 22-1380 מספר בקשה

 בתי ספר/גני ילדים/מועדון(תוספת בניה עירונית ) ציבורי ציבורי/תעסוקה מסלול

 

 התקווה שכונה   25 סמטת כביר כתובת

 4025-025 תיק בניין 7/6979 גוש/חלקה

 מ"ר 22,724.1 שטח המגרש 1778, 2215, 1א2215, 1, צ, ע1תמ"א/ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6789115יפו  -א, תל אביב 55ון יגאל רחוב אל .קום שכונות בתיחברת מוסדות חנוך, תרבות וש

 פלומין אייל מורשה חתימה מטעם המבקש

 6416201יפו  -, תל אביב 69רחוב אבן גבירול  עיריית תל אביב בעל זכות בנכס

 67448יפו  -, תל אביב 8רחוב נחלת יצחק  אמריו אריאל אברה עורך ראשי

 4913020תקווה , פתח 21רחוב יגיע כפיים  זכאים שהרם מתכנן שלד

 

 (שמעון גלמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

המקלט לגרם מדרגות קיים למרפסת גג פתוחה בקומה ב',  הוספת פיר מעלית פנימי והשלמת גרם מדרגות חרום מגג
 קומות מעל מקלט תת קרקעי המשמש מרכז קהילתי "בית דני". 3במבנה בן )לרבות הריסות מקומיות( 

 
 מצב קיים:

 קומות )מרכז קהילתי בית דני( 3קיים מבנה בן  6979בגוש  7בחלקה 

 
 ממצאי תיק בניין:

 ז הקהילתי.לא נמצא היתר בניה עבור המרכ
 ניתנה חוות דעת המתייחסת לנושא: 25.5.2022 -מבפניה שנעשתה ליועצת המשפטית, עו"ד הראלה אברהם אוזן 

 
, )אודיטוריום, מרכז קהילתי( "בהמשך לישיבה שקיימנו היום סוכם כי הגם שלא נמצא היתר בניה למבנים הנדונים

לכן ניתן להתיר את תוספות הבניה המיועדות להנגשת  ין.בהתאם לחזקת תקינות המעשה המנהלי מבנים אלו נבנו כד
 המבנים ולבטיחות".

 

 
 בעלויות:

 19/07/2022מירי גלברט  -נכסים 
לחוק  19בבעלות מדינת ישראל, עיריית תל אביב בעלים על חלק מהחלקה מתוקף הפקעה לפי סעיף  6979בגוש  7חלקה 

 המקרקעין .
 

יפו לחברת מוסדות חינוך תרבות ושיקום שכונות בתל אביב , -מסגרת בין עיריית ת"א נחתם חוזה  4/12/2016ביום 
שנים נוספות  5-שנים מיום חתימת החוזה ול 5 -למטרת הפעלה ופיתוח מוסדות ופעולות חינוך, תרבות, ספורט ופנאי ל

 פחות יום.
 

 לאור האמור לעיל אין מניעה מצדנו לאשר את הבקשה

 
 מבני ציבור( -1778 כנית)תצ' התאמה לתב"ע 

 
 הערות:
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גרם מדרגות חירום בפטיו פנימי פתוח מגג המקלט להשלמת מבוקשים פיר מעלית פנימי )לרבות הריסות מקומיות( ו .1
ומכיוון שלא נמצא היתר בתיק הבניין, נעשה חישוב לכל שטח המבנה הקיים של המרכז הקהילתי,  מדרגות קיים

  מ"ר. 3,023 -עיקרי ושירות יחד, מעל הקרקע
 מ"ר. 22,724.1יס של הן על בס 1778זכויות הבניה על פי תכנית  .2
 מפת המודד אינה מציגה גרפית את שטח המגרש ואת השטח המדוד )מצוין קטע מהמגרש הכולל את המבנה הנדון .3

  . ( ומכיוון שכך, לא ניתן להתייחס לנתונים המספרייםבלבד
, במקרה 5.3.2017-ת דעת היועצת המשפטית מוב כנדרש על פי תכנית צ' אך לאור חווהתכנית מוגשת ללא תכנית עיצ .4

 ניתן לאשר את המבוקש ללא תכנית עיצוב.שכן מדובר בתוספת בנייה מינורית, )ראה בהמשך( דומה 
 ת לא הוצג חישוב שטחים הכולל למגרש הציבורי אך לנוכח יתרת הזכויות הגדולה במגרש, התוספת המבוקשת כע .5

)ראה בהמשך( ניתן לפטור את המבוקש מהצגת  , במקרה דומה16.4.2019-זניחה ולאור חוות הדעת המשפטית מ 
 כנדרש לפי תכנית צ'. ה והתכסית במגרשיהמפרטת את כל זכויות הבני טבלת שטחים

יא לגרסה , ההערות הועברו לעורך הבקשה והוצג מפרט מתוקן וההתייחסות כאן ההתוכנית הוצגה באופן חסר .6
המעודכנת.

 חו"ד מכון רישוי
 04/09/2022גלית בלס 

 בלס להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי גלית
 

 מרחבים מוגנים
 1652הוטען במגירה  10.7.22אישור פקע"ר לפטור ממיגון מיום 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 גנים ונוף
 לבקשה זו אין נגיעה לעצים ועל כן לא נדרשת חוות דעת בנושא זה.

 
 אדריכלות מכון הרישוי

 הבקשה כוללת תוספת מעלית וגרם מדרגות.
 אין נגיעה לחזית הרחוב.

 ישות לתחנה.אין דר
 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 

 חו"ד מחלקת פיקוח:
 28/07/2022ויקטור זמוירו 

 נהרס, טרם בנוי תוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש טרם

 יעוץ משפטי: חו"ד
 5.3.2017-אוזן מ -עו"ד הראלה אברהם

ית עיצוב אדריכלי לתוספת בנייה טרם הוצאת היתרי בנייה, מתייחסת בתכנית צ', לאישור תכנ 4.1הדרישה בסעיף 
 לתוספת בנייה משמעותית העומדת בפני עצמה, כתוספת אגף, קומות וכד'.

תוספות בנייה כגון סגירת קומת עמודים, תוספת מעלית, סגירת מרפסות, תוספת גגונים, קירוי כניסה למבנה, מדרגות 
 ת תכנית עיצוב לכל המבנה הקיים במגרש.חירום וכיוב' אינה דורשת הכנ

הנושא מסור לשיקול דעת מהנדס העיר או מי מטעמו, לקבוע אלו תוספות בניה הינן מהותיות הדורשות אישור תכנית 
 עיצוב ואלו לא.

  
 16.4.2019-אוזן מ -עו"ד הראלה אברהם

חוק מבני ציבור ,כאשר עבודות ההנגשה מסרתם לי כי העיריה נדרשת להנגיש ע"פ   16/4/19בישיבה שקיימנו ביום  
כוללות עבודות שיש בהן תוספת שטח מינורית שהן :הקמת פיר מעלית , הקמת שירותים לנכים והקמת מבואה וכן 

 עבודות ללא תוספת שטח כגון ,רמפות ומאחזים.
ציבור עבור הנגשה מהניסיון המצטבר של הגורמים המקצועיים במנהל הנדסה עולה כי היקף השטחים המוסף למבני ה

מ"ר , תלוי בסוג הפרויקט , בעוד שהמגרשים הציבוריים בהם מבוצעת הבניה הינם בשטח של  30 -עומד בממוצע על כ
 דונם. 1.5לפחות 

כיום, בבקשות להנגשה מבוקש לערוך חישוב של כל שטחי הבניה הקיימים במגרש. דרישה זו מכבידה לעין ערוך על 
 ר הנגשה ומאריכה את זמן הטיפול בהן.הטיפול בבקשות להיתר עבו
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הוסיפה שטחי בניה לכל  2016תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור שפורסמה למתן תוקף ביולי  –כידוע, תכנית צ 
ובמגרשים  270%דונם שטחי הבניה הם  1.5המגרשים ביעוד מבני ציבור שטחי בניה בהיקף גבוה. מגרשים ששטחם עד 

 .400%מוקפים בשטחי ציבור )דרכים/ שצ"פ/שב"צ/שבילים ציבוריים( שטחי הבניה הם דונם ה 1.5העולים על 
נוכח האמור לעיל חוות דעתי הינה שבבקשות לתוספת בניה עבור הנגשה בלבד אין צורך להתייחס לכלל שטחי הבניה 

המצב המאושר הקודם, במגרש , שכן כאמור תכנית צ הוסיפה שטחי בניה בכל המגרשים למבני ציבור באופן ניכר מול 
 וזאת בכפוף לכך שהבניה שנועדה עבור הנגשה תתבצע במבנים המרכזים הבנויים ע"פ היתר כדין.

 
 

 אדריכל העיר: חו"ד
 19.9.2022 -אדריכל שמעון גל מ

 ניתן לאשר מבחינה עיצובית, 

 (גלשמעון חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

מקומיות( ומדרגות חירום בפטיו פנימי פתוח מגג פיר מעלית פנימי )לרבות הריסות  לאשר את הבקשה להוספת
קומות עבור מרכז קהילתי "בית דני"  3במבנה בן  המקלט לגרם מדרגות קיים בין קומה א' למרפסת גג בקומה ב'

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

 תנאים למתן היתר
 לב בקרת תכן.  אישור הגורמים אם נדרשים על פי דין לש1
 (.4402)מוצג  52.  הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת תכן לפי תקנה 2
 .  עמידת הבקשה בהוראות תכן הבנייה.3
 

 תנאים בהיתר
ת התקפות לגבי המעלית בעת מבקש ההיתר אחראי שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיו . 1

 הוצאת ההיתר.
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
 תאום הנדסי מאושר מאת האגף לתאום הנדסי במנהל בת"ש

 
 תנאים לתעודת גמר
 תאישור רשות הכבאו

 
 הערות

 ההיתר הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין או בשטח המגרש. . 1
 21.6.2022 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות הדעת של יועץ נגישות, האדריכל אבי ורשבסקי מ . 2

 
 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים אם נדרשים על פי דין לשלב בקרת תכן . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת תכן לפי תקנה  . 2
 

 תנאים בהיתר
מבקש ההיתר אחראי שהמעלית המותקנת תעמוד בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי המעלית בעת  . 1

 הוצאת ההיתר.
 שלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות ל . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
 תאום הנדסי מאושר מאת האגף לתאום הנדסי במנהל בת"ש . 1
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור רשות הכבאות . 1
 

 הערות
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 ר הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין או בשטח המגרש.ההית . 1
 21.6.2022 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות הדעת של יועץ נגישות, האדריכל אבי ורשבסקי מ . 2

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0310מספר  רשות רישוי

 
 

ית פנימי )לרבות הריסות מקומיות( ומדרגות חירום בפטיו פנימי פתוח מגג פיר מעל לאשר את הבקשה להוספת
קומות עבור מרכז קהילתי "בית דני"  3במבנה בן  המקלט לגרם מדרגות קיים בין קומה א' למרפסת גג בקומה ב'

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

 תנאים למתן היתר
 אם נדרשים על פי דין לשלב בקרת תכן .  אישור הגורמים1
 (.4402)מוצג  52.  הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת תכן לפי תקנה 2
 .  עמידת הבקשה בהוראות תכן הבנייה.3
 

 תנאים בהיתר
ל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי המעלית בעת מבקש ההיתר אחראי שהמעלית המותקנת תעמוד בכ . 1

 הוצאת ההיתר.
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
 תאום הנדסי מאושר מאת האגף לתאום הנדסי במנהל בת"ש

 
 ם לתעודת גמרנאית

 אישור רשות הכבאות
 
 ערותה
 ההיתר הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין או בשטח המגרש. . 1
 21.6.2022 -ההיתר ניתן בהסתמך על חוות הדעת של יועץ נגישות, האדריכל אבי ורשבסקי מ . 2

 
 
 

 
 
 


