
 

 

 ח' תשרי תשפ"ג
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 פרוטוקול

 12:30שעה:  02/10/2022תאריך:    1-22-0311ישיבה:  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

 1 שינויים/שינוי שם/שינוי תנאי ת"א בע"מ 80גבאי דיזנגוף  80דיזנגוף  0187-080 22-1436 1
 3 שינויים/חידוש היתר טאוור ברוזנבאום בע"מ 5באום רוזנ 0340-005 22-1537 2
 5 שינויים/חידוש היתר טוקטלי בתיה קרן 14השחף  3038-014 22-1490 3
 7 שינויים/חידוש היתר שוסטר חנן 57וולפסון  0033-057 22-1495 4
 9 שינויים/חידוש היתר שוסטר חנן 55וולפסון  0033-055 22-1497 5
 11 שינויים/חידוש היתר פרס אמיר 21הסדנה  0002-107 22-1545 6
 13 שינויים/חידוש היתר פלורנטין 5גנני  5גנני  3363-005 22-1588 7
 15 שינויים/חידוש היתר פלורנטין 5גנני  7גנני  3363-007 22-1592 8
 



 1עמ' 
<ms_meyda>      22-1436     0187-080   

 

 
 
 

 רשות רישוי )דיון נוסף( 

  31/08/2022 תאריך הגשה 22-1436 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

שינוי שם/שינוי  שינויים
 תנאי

 

 

 החלק הדרומי-הצפון הישן שכונה 82 רחוב דיזנגוף 80 דיזנגוף כתובת

 0187-080 תיק בניין 100/7092 גוש/חלקה

  שטח המגרש א2052, 2710, 286, 346, 58א', 3616, 1ע מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6744316פו י -, תל אביב 65רחוב אלון יגאל  ת"א בע"מ 80גבאי דיזנגוף  מבקש

 6744316יפו  -, תל אביב 65רחוב אלון יגאל  ת"א בע"מ 80גבאי דיזנגוף  בעל זכות בנכס

 6439316יפו  -, תל אביב 10רחוב הירשנברג  מינין דורון יעקב עורך ראשי

 6951235יפו  -ב, תל אביב 12רחוב רוזן פנחס  שילר ערן מתכנן שלד

מיופה כח מטעם 
 המבקש

 6744316יפו  -, תל אביב 65רחוב אלון יגאל  הגבאי טובול מי

 (איריס מושייבמהות הבקשה: )
קומות  3וקים לבניין מגורים בן לתוספות וחיז 25/03/2020שניתן בתאריך  20-0381ההיתר המקורי של הבניין מספרו 

 מעל מרתף חיזוקו נדרש לרעידות אדמה.
 .1977אבנר יורם לפרימה מלונות ותיירות ישראל -יצא היתר לשינוי שם בעל ההיתר מ 26/05/2021בתאריך 

גבאי קבוצת -ל 510768401ח.פ.  1977פרימה מלונות ותיירות ישראל -כעת מוגשת בקשה נוספת לשינוי שם בעל ההיתר מ
 .025073156על ידי גבאי טובול מיה ת.ז.  516363702פיתוח אשקלון בע"מ ח.פ. 

 
 והבעלים החדשים לשינוי שם בעלי ההיתר. שהוחלפוהתקבלה בקשתם של בעלי ההיתר 

 התקבלה הסכמתו של מתכנן השלד שממשיך בטיפול עם הבעלים החדשים.
 

 (מרגריטה גלוזמןנדס הועדה: )ע"י חוות דעת מה
 

 26/05/2021שניתן בתאריך  21-0431שינוי שם בעל ההיתר בהיתר מס' לאור בקשת בעל ההיתר לאשר את הבקשה ל
על ידי  516363702קבוצת גבאי פיתוח אשקלון בע"מ ח.פ. -ל 510768401ח.פ.  1977מפרימה מלונות ותיירות ישראל 

 .025073156גבאי טובול מיה ת.ז. 
 

 הערה:
 .25/03/2020שניתן בתאריך  20-0381מספרו אין בשינוי השם כדי להאריך את תוקף ההיתר המקורי ש

 
 בכפוף להערות התנאים של ההיתר המקורי בכפוף לכל דין.

 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 18/09/2022מתאריך  1-22-0285מספר  רשות רישוי

 
 26/05/2021שניתן בתאריך  21-0431שינוי שם בעל ההיתר בהיתר מס' אור בקשת בעל ההיתר לאשר את הבקשה לל

על ידי  516363702קבוצת גבאי פיתוח אשקלון בע"מ ח.פ. -ל 510768401ח.פ.  1977מפרימה מלונות ותיירות ישראל 
 .025073156גבאי טובול מיה ת.ז. 

 
 הערה:

 .25/03/2020שניתן בתאריך  20-0381מספרו ריך את תוקף ההיתר המקורי שאין בשינוי השם כדי להא
 

 בכפוף להערות התנאים של ההיתר המקורי בכפוף לכל דין.
 



 2עמ' 
<ms_meyda>      22-1436     0187-080   

 

 
 
 
 

 מהות הדיון הנוסף:
ון בע"מ ח.פ. קבוצת גבאי פיתוח אשקל-הבקשה מובאת לדיון נוסף לצורך תיקון טעות סופר בשם בעל ההיתר מ

 .025073156על ידי גבאי טובול מיה ת.ז.  516363702ת"א בע"מ ח.פ.  80קבוצת גבאי דיזנגוף -ל 516363702
 
 

 נימוקי הדיון הנוסף:
 516363702קבוצת גבאי פיתוח אשקלון בע"מ ח.פ. -לאור טעות הסופר שנפלה בשם בעל ההיתר בבקשה לשינוי שם מ

 .025073156א בע"מ ע"י גבאי טובול מיה ת.ז. ת" 80קבוצת גבאי דיזינגוף -ל
 

 (אדר' שמעון ברנשטייןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

קבוצת -לאשר את תיקון טעות הסופר בשם בעל ההיתר מ 18/09/2022מתאריך  1-22-0285' בהמשך להחלטה מס
ע"י גבאי טובול  516363702ת"א בע"מ ח.פ.  80קבוצת גבאי דיזינגוף -ל 516363702גבאי פיתוח אשקלון בע"מ ח.פ. 

 .025073156מיה ת.ז. 

 2: החלטה מספר )דיון נוסף(ההחלטה 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0311מספר  רשות רישוי

 
 

קבוצת -לאשר את תיקון טעות הסופר בשם בעל ההיתר מ 18/09/2022מתאריך  1-22-0285בהמשך להחלטה מס' 
ע"י גבאי טובול  516363702ת"א בע"מ ח.פ.  80קבוצת גבאי דיזינגוף -ל 516363702גבאי פיתוח אשקלון בע"מ ח.פ. 

 .025073156מיה ת.ז. 
 
 
 
 
 



 3עמ' 
<ms_meyda>      22-1537     0340-005   

 

 
 
 

 רשות רישוי  

  12/09/2022 תאריך הגשה 22-1537 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

  חידוש היתר שינויים

 

 החלק הדרומי-הצפון הישן שכונה   5 רוזנבאום כתובת

 0340-005 תיק בניין 116/7111 גוש/חלקה

  שטח המגרש 58, 2710ב', 2650 מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 4804918, ראש העין 6רחוב גבעתי  טאוור ברוזנבאום בע"מ מבקש

 4804918, ראש העין 6 רחוב גבעתי טאוור ברוזנבאום בע"מ בעל זכות בנכס

 52215, רמת גן 3רחוב שלם  שטיין יהונתן עורך ראשי

 6951235יפו  -, תל אביב 12רחוב רוזן פנחס  שילר ערן מתכנן שלד

מיופה כח מטעם 
 המבקש

 4804918, ראש העין 6רחוב גבעתי  ברדה יאיר

 (איריס מושייבמהות הבקשה: )
 

 קומות. 4יין מגורים לשימור בן לתוספות ושינויים בבנ 28/07/2016שניתן בתאריך  16-0480מס'  הארכת תוקף היתר
 

 28/07/2022ת תוקף היתר המקורי לשלוש שנים נוספות עד כניתן היתר להאר. 
 

 2020תקנת שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )דחיית מועדים בענייני תכנון ובניה ותנאים למתן תעודת גמר(, התש"ף 
לא תבוא במניין המועדים ולכן אין למנות תקופה זו  24/05/2020ועד ליום  15/03/2020קובעות שהתקופה שמיום 

 בתוקפו של ההיתר.
 

 .06/10/2022מהאמור עולה כי בשלב זה תוקפו של ההיתר הינו עד ליום 
 

התקבלה בקשה מבעלי ההיתר להארכת תוקף היתר: בפרויקט הנדון הוגש היתר שינויים בעקבות הערות של הפיקוח על 
ניין, מבנה לשימור, בנוי מזה למעלה משנה, בנייתו ארכה זמן רב מהצפוי עקב עיכובים הבנייה לאחר גמר הביצוע. הב

 .2020בשלב הביקורת של מחלקת שימור שנגרמו בין היתר בגלל סגרים בתקופת הקורונה במהלך שנת 
. אי לכך היתר השינויים שהוגש למעשה אושר אך לא ניתן היה להפיק אותו במערכת מכיוון שפג תוקף ההיתר המקורי

 מבוקש להאריך את ההיתר כדי שניתן יהיה להפיק במערכת את היתר השינויים ולקבל תעודת גמר לבניין.
 

לבקשה צורפו מכתבי הסכמה של עורך הבקשה ומתכנן השלד להמשיך באחריותם גם בהיתר המוארך.

 (אדר' שמעון ברנשטייןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

ל המחלקה אדר' מאיר אלואיל, לאשר את הבקשה לאור הנימוק שמובא בבקשת המבקשים ולאור אישורו של מנה
, בשל הנסיבות 06/01/2023עד  06/10/2022-לשלושה חודשים מ 16-0480להארכת תוקף חריגה להיתר המקורי מס' 

 המיוחדות, כפוף להערות והתנאים המפורטים בהיתר המקורי.

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0311מספר  רשות רישוי

 
 



 4עמ' 
<ms_meyda>      22-1537     0340-005   

 

שים ולאור אישורו של מנהל המחלקה אדר' מאיר אלואיל, לאשר את הבקשה לאור הנימוק שמובא בבקשת המבק
, בשל הנסיבות 06/01/2023עד  06/10/2022-לשלושה חודשים מ 16-0480להארכת תוקף חריגה להיתר המקורי מס' 

 המיוחדות, כפוף להערות והתנאים המפורטים בהיתר המקורי.
 
 
 
 
 



 5עמ' 
<ms_meyda>      22-1490     3038-014   

 

 
 
 

 רשות רישוי  

  08/09/2022 תאריך הגשה 22-1490 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

  חידוש היתר שינויים

 

 עג'מי וגבעת עליה שכונה 15 רחוב הצדף 14 השחף כתובת

 3038-014 תיק בניין 17/9005 גוש/חלקה

  שטח המגרש 1, ע2509, 5תמ"מ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6803437יפו  -, תל אביב 15רחוב הצדף  טוקטלי בתיה קרן מבקש

 6803437יפו  -ל אביב , ת15רחוב הצדף  טוקטלי בתיה קרן בעל זכות בנכס

 6311504יפו  -, תל אביב 205רחוב דיזנגוף  נבון גבריאל עורך ראשי

 6760435יפו  -, תל אביב 17גינת שבתאי  זיבגורסקי אלכס מתכנן שלד

 (אבנגליה מנצורמהות הבקשה: )
28/1/2018שניתן בתאריך    17-1105חידוש היתר מס' 

 .קומות ובניה על הגג עבור יחידת דיור אחת 2שיפוץ ושינויים בבניין קיים בחזית לרחוב הצדף, בן ל
 

התקבלה בקשה מטעם המבקשים להארכת תוקף ההיתר ובו נימקו כל הסיבות לעיכוב בתחילת עבודות הבניה והוגשו 
 י הסכמה של מתכנן השלד שממשיך לקחת אחריות גם בהיתר המוארך.כל המסמכים הנדרשים לכך כולל מכתב

 
 .28/01/2021שנים עד ליום  3-והוא תקף ל 28/01/2018נמסר ביום  17-1105היתר מס' 

 
 2020תקנת שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )דחיית מועדים בענייני תכנון ובניה ותנאים למתן תעודת גמר(, התש"ף 

לא תבוא במניין המועדים ולכן אין למנות תקופה זו  24/05/2020ועד ליום  15/03/2020מיום קובעות שהתקופה ש
 בתוקפו של ההיתר.

 
  2020-נגיף הקורונה החדש( )אישורים רגולטוריים( תש"ף-בנוסף, בהתאם לחוק הארכת תקופות )הוראת שעה

ועד ליום  1.1.2021הרגולטוריים הוא מיום  חוק אישורים רגולטוריים(, במצב בו מועד פקיעה של האישורים -)להלן
 האישור יוארך בשנה ממועד הפקיעה באופן אוטומטי, כאשר היתר בניה נמנה בין האישורים המנויים בחוק. 30.9.2021

 
 .08/04/2022עד ליום מהאמור עולה כי בשלב זה תוקפו של ההיתר הינו 

 
תקנות הרישוי(  -)להלן 2016כנון והבניה )רישוי בניה(, תשע"ו )א( לתקנות הת 60מועד זה ניתן להארכה בהתאם לתקנה 

.08/4/2025י ניתן להאריך את ההיתר עד לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים ומכאן כ

 (יבגניה פלוטקיןעדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 

 לאור הנימוק המובא בבקשת המבקשים, 
 .08/04/2025לשלוש שנים נוספות עד לתאריך  17-1105היתר מס'  לאשר את הבקשה לחידוש

 
בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים.

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0311מספר  רשות רישוי

 
 

 שים, לאור הנימוק המובא בבקשת המבק
 .08/04/2025לשלוש שנים נוספות עד לתאריך  17-1105לאשר את הבקשה לחידוש היתר מס' 



 6עמ' 
<ms_meyda>      22-1490     3038-014   

 

 
בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים.

 
 
 
 



 7עמ' 
<ms_meyda>      22-1495     0033-057   

 

 
 
 

 רשות רישוי  

  08/09/2022 תאריך הגשה 22-1495 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

  חידוש היתר שינויים

 

 נוה שאנן שכונה   57 וולפסון כתובת

 0033-057 תיק בניין 15/9029 גוש/חלקה

  שטח המגרש 3/38, תמ"א1, ע1, אף, ג44 מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 4724820, רמת השרון 20רחוב הסיפן  שוסטר חנן מבקש

 4522826, הוד השרון 40רחוב כוכבן  מרקוביץ יריב מבקש

 4486400, כוכב יאיר 35רחוב גלבוע  י ארנוןפנינ מבקש

 6971009יפו  -, תל אביב 5רחוב הברזל  קבוצת רוזיו ניהול בע"מ בעל זכות בנכס

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור  בר אורין גידי עורך ראשי

 6744822יפו  -, תל אביב 28רחוב נחלת יצחק  שטיינברג חיים מתכנן שלד

 (אבנגליה מנצורמהות הבקשה: )
הריסת הבניה הקיימת בחלקה והקמת בניין חדש על שטח ל 29/8/2019יך ארשניתן בת 19-0580הארכת תוקף היתר מס' 

קומות מרתף, סך הכול  3קומות ובניה חלקית על הגג, מעל  6מגרשים נפרדים )ללא איחודם( למגורים ומסחר, בן  2של 
 .יחידות דיור בתחום המגרש הנדון 24יחידות דיור וביניהן:  54
 

כת תוקף ההיתר ובו נימקו כל הסיבות לעיכוב בתחילת עבודות הבניה והוגשו התקבלה בקשה מטעם המבקשים להאר
 כל המסמכים הנדרשים לכך כולל מכתבי הסכמה של מתכנן השלד שממשיך לקחת אחריות גם בהיתר המוארך.

 
 .29/08/2022שנים עד ליום  3-והוא תקף ל 29/08/2019נמסר ביום   19-0580היתר מס' 

 
 2020ף הקורונה החדש( )דחיית מועדים בענייני תכנון ובניה ותנאים למתן תעודת גמר(, התש"ף תקנת שעת חירום )נגי

לא תבוא במניין המועדים ולכן אין למנות תקופה זו  24/05/2020ועד ליום  15/03/2020קובעות שהתקופה שמיום 
 בתוקפו של ההיתר.

 
.07/11/2022תוקפו של ההיתר הינו עד ליום מהאמור עולה כי בשלב זה 

 (יבגניה פלוטקיןעדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 

 29/08/2019ביום  שניתן   19-0580היתר מס'  לאור הנימוק המובא בבקשת המבקשים , לאשר את הבקשה לחידוש
 .07/11/2025לשלוש שנים נוספות עד לתאריך 

 
בכפוף לכל דין, להערות והתנאים המפורטים בהיתר המקורי.

 4ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0311מספר  רשות רישוי

 
 

 29/08/2019שניתן  ביום   19-0580שים , לאשר את הבקשה לחידוש היתר מס' לאור הנימוק המובא בבקשת המבק
 .07/11/2025לשלוש שנים נוספות עד לתאריך 

 
 בכפוף לכל דין, להערות והתנאים המפורטים בהיתר המקורי.

 
 



 8עמ' 
<ms_meyda>      22-1495     0033-057   

 

 
 
 



 9עמ' 
<ms_meyda>      22-1497     0033-055   

 

 
 
 

 רשות רישוי  

  08/09/2022 תאריך הגשה 22-1497 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

  חידוש היתר שינויים

 

 נוה שאנן שכונה   55 וולפסון כתובת

 0033-055 תיק בניין 16/9029 גוש/חלקה

, אף, 1, ג1, ע2/4, תמ"א3/38, תמ"א5, תמ"מ38תמא מס' תב"ע
44 ,287 

  שטח המגרש

 

 כתובת שם בעל עניין

 4724820, רמת השרון 20רחוב הסיפן  שוסטר חנן מבקש

 4522826הוד השרון , 40רחוב כוכבן  מרקוביץ יריב מבקש

 4486400, כוכב יאיר 35רחוב גלבוע  פניני ארנון מבקש

 6971009יפו  -, תל אביב 5רחוב הברזל  קבוצת רוזיו ניהול בע"מ בעל זכות בנכס

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור  בר אורין גידי עורך ראשי

 6744822יפו  - , תל אביב28רחוב נחלת יצחק  שטיינברג חיים מתכנן שלד

 (אבנגליה מנצורמהות הבקשה: )
הריסת הבניה הקיימת בחלקה והקמת בניין חדש על ל 01/09/2019אריך שניתן בת 19-0579הארכת תוקף היתר מס' 

קומות מרתף, סך  3קומות ובניה חלקית על הגג, מעל  6מגרשים נפרדים )ללא איחודם( למגורים ומסחר, בן  2שטח של 
 .יחידות דיור בתחום המגרש הנדון 30יחידות דיור וביניהן:  54הכול 

 
רכת תוקף ההיתר ובו נימקו כל הסיבות לעיכוב בתחילת עבודות הבניה והוגשו התקבלה בקשה מטעם המבקשים להא

 כל המסמכים הנדרשים לכך כולל מכתבי הסכמה של מתכנן השלד שממשיך לקחת אחריות גם בהיתר המוארך.
 

 .01/09/2022שנים עד ליום  3-והוא תקף ל 01/09/2019נמסר ביום   19-0579היתר מס' 
 

 2020יף הקורונה החדש( )דחיית מועדים בענייני תכנון ובניה ותנאים למתן תעודת גמר(, התש"ף תקנת שעת חירום )נג
לא תבוא במניין המועדים ולכן אין למנות תקופה זו  24/05/2020ועד ליום  15/03/2020קובעות שהתקופה שמיום 

 בתוקפו של ההיתר.
 

 .10/11/2022תוקפו של ההיתר הינו עד ליום מהאמור עולה כי בשלב זה 
 

תקנות הרישוי(  –)להלן  2016)א( לתקנות התכנון והבניה )רישוי בניה(, תשע"ו 60מועד זה ניתן להארכה בהתאם לתקנה 
 .10/11/2025לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים ומכאן כי ניתן להאריך  את ההיתר עד 

 

 (יבגניה פלוטקיןעדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו
 

 01/09/2019שניתן  ביום   19-0580וש היתר מס' חידלאור הנימוק המובא בבקשת עורך הבקשה, לאשר את הבקשה ל
 .10/11/2025לשלוש שנים נוספות עד לתאריך 

 
.בכפוף לכל דין, להערות והתנאים המפורטים בהיתר המקורי

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0311מספר  רשות רישוי

 
 



 10עמ' 
<ms_meyda>      22-1497     0033-055   

 

 01/09/2019שניתן  ביום   19-0580הבקשה, לאשר את הבקשה לחידוש היתר מס'  לאור הנימוק המובא בבקשת עורך
 .10/11/2025לשלוש שנים נוספות עד לתאריך 

 
 .בכפוף לכל דין, להערות והתנאים המפורטים בהיתר המקורי

 
 
 
 
 



 11עמ' 
<ms_meyda>      22-1545     0002-107   

 

 
 
 

 רשות רישוי  

  13/09/2022 תאריך הגשה 22-1545 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

  חידוש היתר שינויים

 

גבעת הרצל, אזור  שכונה 19 רחוב הסדנה 21 הסדנה כתובת
 יפו-המלאכה

 0002-107 תיק בניין 250/7061,  248/7061 גוש/חלקה

  שטח המגרש 1, ג1, ע2796 מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6423904יפו  -, תל אביב 4רחוב ויצמן  פרס אמיר מבקש

 6423904יפו  -, תל אביב 4צמן רחוב וי פרס אמיר בעל זכות בנכס

 6772310יפו  -, תל אביב 18רחוב בית ירח  כהן אדם עורך ראשי

 4671205, הרצליה 5רחוב שאול המלך  אכברט יובל מתכנן שלד

 (אבנגליה מנצורמהות הבקשה: )
שינויים ותוספת בנייה בבניין קיים למגורים ומסחר, בן שניתן ל 16/09/2019 שנמסר בתאריך 19-0669 חידוש היתר מס' 

 . יחידות דיור קיימות ומרחב מוגן קומתי )ממ"ק( בכל קומה 15קומות, מעל קומת המרתף, עם  3
 

התקבלה בקשה מטעם המבקשים להארכת תוקף ההיתר ובו נימקו כל הסיבות לעיכוב בתחילת עבודות הבניה והוגשו 
 המסמכים הנדרשים לכך כולל מכתבי הסכמה של מתכנן השלד שממשיך לקחת אחריות גם בהיתר המוארך.כל 

 
 .16/09/2022שנים עד ליום  3-והוא תקף ל 16/09/2019נמסר ביום  19-0669היתר מס' 

 
 2020, התש"ף תקנת שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )דחיית מועדים בענייני תכנון ובניה ותנאים למתן תעודת גמר(

לא תבוא במניין המועדים ולכן אין למנות תקופה זו  24/05/2020ועד ליום  15/03/2020קובעות שהתקופה שמיום 
 בתוקפו של ההיתר.

 
 25/11/2022תוקפו של ההיתר הינו עד ליום מהאמור עולה כי בשלב זה 

 
תקנות הרישוי(  -)להלן 2016שוי בניה(, תשע"ו )א( לתקנות התכנון והבניה )רי 60מועד זה ניתן להארכה בהתאם לתקנה 

 .25/11/2025ניתן להאריך את ההיתר עד לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים ומכאן כי 

 
 (יבגניה פלוטקיןעדה: )ע"י וחוות דעת מהנדס הו

 
 -לשלוש שנים נוספות מ 19-0669 היתר מס' חידושלאשר את הבקשה ללאור הנימוק המובא בבקשת המבקשים, 

 .25/11/2025עד  25/11/2022
 

בכפוף לכל דין, להערות והתנאים שפורטו בהיתר המקורי.

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0311מספר  רשות רישוי

 
 
 

 -לשלוש שנים נוספות מ 19-0669לאשר את הבקשה לחידוש היתר מס' קשים, לאור הנימוק המובא בבקשת המב
 .25/11/2025עד  25/11/2022

 



 12עמ' 
<ms_meyda>      22-1545     0002-107   

 

בכפוף לכל דין, להערות והתנאים שפורטו בהיתר המקורי.
 
 
 



 13עמ' 
<ms_meyda>      22-1588     3363-005   

 

 
 
 

 רשות רישוי  

  20/09/2022 תאריך הגשה 22-1588 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

  חידוש היתר שינויים

 

 פלורנטין שכונה   5 גנני כתובת

 3363-005 תיק בניין 56/7083 גוש/חלקה

  שטח המגרש 1(, ע5)2790, בי)יפו(, תעא/2790 מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור  פלורנטין 5גנני  מבקש

 6522604יפו  -אביב , תל 44רחוב בלפור  פלורנטין 5גנני  בעל זכות בנכס

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור  בר אורין גידי עורך ראשי

 6744822יפו  -, תל אביב 28רחוב נחלת יצחק  שטיינברג חיים מתכנן שלד

מורשה חתימה 
 מטעם המבקש

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור  אריסון אורי

 
 (אבנגליה מנצורמהות הבקשה: )

מגרשים נפרדים  2להריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש על שטח של  16/09/2019 -שניתן ב 19-0518חידוש היתר מס' 
 קומות מרתף. 3יח"ד במגרש הנדון(, מעל  8יחידות דיור ) 18קומות ובניה חלקית על הגג, סך הכול   7)ללא איחודם( בן 

 
ת עבודות הבניה והוגשו מקו כל הסיבות לעיכוב בתחילוהתקבלה בקשה מטעם המבקשים להארכת תוקף ההיתר ובו נ

 כל המסמכים הנדרשים לכך כולל מכתבי הסכמה של מתכנן השלד שממשיך לקחת אחריות גם בהיתר המוארך.
 

 .16/09/2022שנים עד ליום  3-והוא תקף ל 16/09/2019נמסר ביום  19-0518היתר מס' 
 

 2020יה ותנאים למתן תעודת גמר(, התש"ף תקנת שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )דחיית מועדים בענייני תכנון ובנ
לא תבוא במניין המועדים ולכן אין למנות תקופה זו  24/05/2020ועד ליום  15/03/2020קובעות שהתקופה שמיום 

 בתוקפו של ההיתר.
 
 .25/11/2022תוקפו של ההיתר הינו עד ליום האמור עולה כי בשלב זה כל מ
 

תקנות הרישוי(  -)להלן 2016)א( לתקנות התכנון והבניה )רישוי בניה(, תשע"ו  60מועד זה ניתן להארכה בהתאם לתקנה 
.25/11/2025ניתן להאריך את ההיתר עד לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים ומכאן כי 

 (יבגניה פלוטקיןחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

, 16/09/2019נמסר ביום  19-0518היתר מס' ש חידולאשר את הבקשה ללאור הנימוק המובא בבקשת עורך הבקשה, 
 .25/11/2025לשלוש שנים נוספות עד לתאריך 

 
להערות והתנאים המפורטים בהיתר המקורי.בכפוף לכל דין, 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0311מספר  רשות רישוי

 
 

, 16/09/2019נמסר ביום  19-0518לאשר את הבקשה לחידוש היתר מס' הבקשה,  לאור הנימוק המובא בבקשת עורך
 .25/11/2025לשלוש שנים נוספות עד לתאריך 

 



 14עמ' 
<ms_meyda>      22-1588     3363-005   

 

 להערות והתנאים המפורטים בהיתר המקורי.בכפוף לכל דין, 
 
 
 
 
 
 



 15עמ' 
<ms_meyda>      22-1592     3363-007   

 

 
 
 

 רשות רישוי  

  21/09/2022 תאריך הגשה 22-1592 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

  חידוש היתר שינויים

 

 פלורנטין שכונה 29 דרך מסילת וולפסון 7 גנני כתובת

 3363-007 תיק בניין 59/7083 גוש/חלקה

  שטח המגרש 1(, ע5)2790, בי)יפו(, תעא/2790 מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור  פלורנטין 5גנני  מבקש

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור  פלורנטין 5גנני  בעל זכות בנכס

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור  בר אורין גידי עורך ראשי

 6744822יפו  -, תל אביב 28רחוב נחלת יצחק  שטיינברג חיים מתכנן שלד

מורשה חתימה 
 מטעם המבקש

 6522604יפו  -, תל אביב 44רחוב בלפור  אריסון אורי

 (אבנגליה מנצורמהות הבקשה: )
מגרשים נפרדים  2להריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש על שטח של  15/09/2019 -שניתן ב 19-0517חידוש היתר מס' 
 קומות מרתף. 3יח"ד במגרש הנדון(, מעל  10יחידות דיור ) 18קומות ובניה חלקית על הגג, סך הכול   7)ללא איחודם( בן 

 
בודות הבניה והוגשו התקבלה בקשה מטעם המבקשים להארכת תוקף ההיתר ובו נימקו כל הסיבות לעיכוב בתחילת ע

 כל המסמכים הנדרשים לכך כולל מכתבי הסכמה של מתכנן השלד שממשיך לקחת אחריות גם בהיתר המוארך.
 

 .15/09/2022שנים עד ליום  3-והוא תקף ל 16/09/2019נמסר ביום  19-0517היתר מס' 
 

 2020ותנאים למתן תעודת גמר(, התש"ף תקנת שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )דחיית מועדים בענייני תכנון ובניה 
לא תבוא במניין המועדים ולכן אין למנות תקופה זו  24/05/2020ועד ליום  15/03/2020קובעות שהתקופה שמיום 

 בתוקפו של ההיתר.
 

 .24/11/2022תוקפו של ההיתר הינו עד ליום מהאמור עולה כי בשלב זה 
 

תקנות הרישוי(  -)להלן 2016תקנות התכנון והבניה )רישוי בניה(, תשע"ו )א( ל 60מועד זה ניתן להארכה בהתאם לתקנה 
  .24/11/2025יתן להאריך את ההיתר עד לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים ומכאן כי נ

 

 עדה: )ע"י יבגניה פלוטקין(וחוות דעת מהנדס הו
 

, 15/09/2019נמסר ביום  19-0518וש היתר מס' לאור הנימוק המובא בבקשת עורך הבקשה, לאשר את הבקשה לחיד
 .24/11/2025לשלוש שנים נוספות עד לתאריך 

 
 בכפוף לכל דין, להערות והתנאים המפורטים בהיתר המקורי.

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0311מספר  רשות רישוי

 
 

, 15/09/2019נמסר ביום  19-0518הבקשה, לאשר את הבקשה לחידוש היתר מס'  לאור הנימוק המובא בבקשת עורך
 .24/11/2025לשלוש שנים נוספות עד לתאריך 

 



 16עמ' 
<ms_meyda>      22-1592     3363-007   

 

 בכפוף לכל דין, להערות והתנאים המפורטים בהיתר המקורי.
 
 
 
 
 
 


