
 

 

 ח' תשרי תשפ"ג
 2022אוקטובר  03

 פרוטוקול

 12:30שעה:  02/10/2022תאריך:    1-22-0318ישיבה:  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 מידע שרון צ'רניאק 

  מזכיר ועדת בניין עיר עו"ד פרדי בן צור 

  מרכזת הועדה עו"ד שרון אלזסר 

  ע. מרכזת הועדה וקלדנית הועדה חלי קריספלר 
 
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 1 מסלול מקוצר/שלט מרקעים שילוט חוצות בע"מ 16האחים מסלאויטה  0517-016 22-1491 1
 3 תוספות בניה/הריסה אונגר גדי 12חיותמן  1092-012 22-1333 2
 



 1עמ' 
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 רשות רישוי  

  08/09/2022 תאריך הגשה 22-1491 מספר בקשה

  שלט מסלול מקוצר מסלול מקוצר מסלול

 

 מונטיפיורי כונהש   16 האחים מסלאויטה כתובת

 0517-016 תיק בניין 53/7107 גוש/חלקה

  שטח המגרש 50 מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6701026יפו  -, תל אביב 15רחוב האחים מסלאויטה  מרקעים שילוט חוצות בע"מ מבקש

ג'רוזלם פוסט פובליקישנס  בעל זכות בנכס
 בע"מ

 6701026יפו  -, תל אביב 15ה רחוב האחים מסלאויט

 4803620, ראש העין 20רחוב שילה  בן נפתלי אלישע עורך ראשי

 4803620, ראש העין 20רחוב שילה  בן נפתלי אלישע מתכנן שלד

מורשה חתימה 
 מטעם המבקש

 5363106, גבעתיים 43רחוב בן צבי שמעון  סביליה תומר

 

 (פרץ שנימהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 לשלט מסוג טוטם במבוקש מתקן 

 
 מצב קיים:

 ש חניה ריקקיים מגר
 

 
 בעלויות:

 החברה  יוהבקשה חתומה ע"י נציגהנכס בבעלות חברות 

 
 הערות נוספות:

, שקדמה לה 50 ותכנית א'1043 -ו 1043, על המגרש חלות הוראות התכניות 2022-01469במסגרת תיק המידע מס'   .1
 .  ותעשייהלתעסוקה המייעדת את המגרש 

 )שילוט( )שלטים בנתיבי איילון(.  תואם תקנות הדרכיםהשלט נבדק ונמצא  .2
 השלט המבוקש הוצב בצד המזרחי, הפונה לנתיבי איילון.

עפ"י תקנות הדרכים )שילוט( )שלטים בנתיבי איילון( התקנת שלט על גבי מתקן המיועד לשילוט, מותרת בתנאים 
 הבאים:

 מוגבלת, עד להוצאת היתר לבנייה במגרש שבנידון.יינתן היתר לתקופה  .א

 .יעוד הקרקע אינו למגורים .ב

ית מבנה ע"פ תכנית, ובלבד שלא יוקם יותר ממתקן אחד במגרש כאמור. יהמתקן יוקם במגרש ריק שבו מותרת בנ .ג
 ומתקן זה לא יחרוג מעבר לקו שנקבע בתכנית כגבול לבניה בתחומי המגרש.

 מ' הנמוך מבניהם. 20ת השלט לא יעלה על גובה הבניה המותרת ע"פ התכנית, או על גובה המתקן לרבו .ד
 

  במסגרת קווי הבניין יצוין כי השלט מוצע בתחום החלקה בהתייחס למידת התאמת המבוקש לתקנות הדרכים 

 הצבת מתקן השילוט בתנאים הבאים:לפיה אושרה , 12/06/2019תאריך מ החלטת ועדת השילוטצורפה 

 בטחת הוצאת היתר בניה למתקן השילוטה 
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  עד להקמת מבנה מתוקף היתר בניה המקודם בימים 161חלקה  7105הצבת מתקן שילוט על מגרש ריק בגוש ,
 . אלו

  החלטת ועדת מ' במסגרת המגבלות שנבעו ב 20וגובהו מ',  2.0מ', רוחב  8.0מידות השלט המוצע הם: אורך
 השילוט.

 וי הבניין המותרים:קו 50על פי תכנית  .3
 מ' קו אחורי. 4 -מ' קווים צדדיים, ו 3מ' לחזית, רחוב האחים מסלוויטה,  4

 .50 -מיקום השלט מוצע במסגרת קווי הבניין המותרים על פי תכנית זו 

 חו"ד נוספות:
 

 27/07/2022מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית. 7107בגוש  53חלקה 

 .1205עה ביעוד דרך ושצ"פ לפי תב"ע חלק מהחלקה מיועדת להפק
 . 14/7/2022יש לפעול לפי הנחיות נתיבי איילון כחלק מהבעלים על החלקה ושהתקבל ב  -

 אין מניעה לאשר את הבקשה מבחינת אגף הנכסים.
 

 27/06/2022מיכל תהן  -הסדר קרקע 
 מאחר ומדובר בהקמת שלט פרסום טוטם בלבד, פוטרת מהצורך בהסדר קרקע.

 

 (פרץ שניחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

.12/06/22  לאשר את הבקשה למתקן שילוט בכפוף לכל דין, ולהחלטת וועדת השילוט מיום

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 

 
 תנאים בהיתר

 סמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמ
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0318מספר  רשות רישוי

 
 

.12/06/22פוף לכל דין, ולהחלטת וועדת השילוט מיום  לאשר את הבקשה למתקן שילוט בכ
 
 

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 

 
 נאים בהיתרת

 יתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח לה
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
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 רשות רישוי  

  14/08/2022 תאריך הגשה 22-1333 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

 הריסה

 

סביבת ככר -הצפון החדש שכונה   12 חיותמן כתובת
 המדינה

 1092-012 תיק בניין 1041/6213 גוש/חלקה

 מ"ר 308 שטח המגרש 1698א, 3729, 398, 50, 749, 830די, -סי מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6215468יפו  -, תל אביב 11רחוב דנין יחזקאל  אונגר גדי מבקש

 6215468יפו  -, תל אביב 11רחוב דנין יחזקאל  מאיה אונגר מבקש

 6215468יפו  -, תל אביב 11רחוב דנין יחזקאל  אונגר גדי בעל זכות בנכס

 6215468יפו  -, תל אביב 11רחוב דנין יחזקאל  אונגר מאיה בעל זכות בנכס

 6099000, שפיים 1רחוב שמורת השרון  אלרואי רוני עורך ראשי

 6162102יפו  -, תל אביב 62260ת.ד.   ריר מאירבה מתכנן שלד

 (ריהאם מסרימהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

 , ומבנים חד קומתיים מסביבו.קומות ומרתף 2מבוקש הריסת  מבנה קיים בן  -
 עצים קיימים.   6עצים , שימור   9כריתת  -

 
 מצב קיים:

 קומות ומרתף.  2על המגרש קיים בניין מגורים עבור יחידת דיור פרטית, קוטג', בן 

 
 ממצאי תיק בניין:

 

 ומרתף, עבור יחידת דיור אחת. קומות  2עבור בניין למגורים בן   703מס'  1968בתיק הבניין נמצא היתר משנת 

 
 בעלויות:

 על פי הנסח טאבו המגרש בבעלות פרטית, של משפחת אונגר גד ומאיה. הבקשה חתומה ע"י הבעלים. 

 
 ממצאי הבדיקה המרחבית :

 א. אין מניעה להריסת המבנה הקיים. 3729א, על פי תב"ע 2על פי תיק המידע המגרש ביעוד מגורים 
 ה לפיהם קיים קירוי מאסבסט  בחלק מהמבנים הקיימים. מעיון במסמכי הבקש

 חו"ד מכון רישוי
 

 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 490 שימור 3.0 19.0 7.0 ליצ'י סיני 10
 225 שימור 2.0 7.0 5.0 לגרסטרמיה הודית 11
 1,074 שימור 3.0 18.0 6.0 הדר האשכולית 12
 3,768 שימור 2.0 25.0 6.0 קליסטמון שני 31
 427 כריתה 3.0 10.0 5.0 זית אירופי 45
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 טבלת עצים
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 768 כריתה 3.0 22.0 1.6 צ'יקס מופשל 47
 2,796 כריתה 3.0 35.0 8.0 השיפלרה מקרינ 49
 2,788 שימור 3.0 20.0 7.0 פיקוס בנימינה 54
 2,566 שימור 3.0 17.0 7.0 פיקוס בנימינה 55
 120 כריתה 3.0 35.0 7.0 שיפלרה מקרינה 87
 720 כריתה 3.0 15.0 5.0 ארכי תמר אלכסנדריה 88
 384 כריתה 3.0 14.0 4.0 ארכי תמר אלכסנדריה 90
  שימור 0. 0. 0. תעץ כרו 95
  שימור 0. 0. 0. עץ כרות 96
  שימור 0. 0. 0. עץ כרות 97

 206 כריתה 3.0 20.0 9.0 פלפלון דמוי אלה 104
 960 כריתה 3.0 20.0 5.0 ארכי תמר אלכסנדריה 106
 23 כריתה 2.0 11.0 5.0 שיפלרה מקרינה 107

 26/07/2022גלית בלס  -מכון רישוי -גנים ונוף
 בקשה להריסה בלבד.

צים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם במגרש ובסביבתו קיימים ע
 נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש.

 לצורך ביצוע העבודות המבוקשות יש לבצע כריתה/ העתקה של עצים כמפורט בטבלה זו.
יגבה מהמבקש במסגרת אגרות הבנייה לצורך נטיעת י₪,  6404ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא 

 עצים ברחבי העיר.
 

 עצים: 18הוטען סקר ובו 
 יח'( במגרש שכן נסקרו ככרותים. 3) 95-97עצים 
 בשטח הציבורי לשימור. 31,54,55עצים 
 יח'( במגרש שכן לשימור. 3) 10-12עצים 

 עצים בוגרים מאושרים לכריתה. 3יתרת העצים במגרש, מתוכם 
 

 תנאים בהיתר
 . דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.1

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 6404. תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של 2
 
 

 28/06/2022מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית. 6213בגוש  1041חלקה 

 אין מניעה לאשר את הבקשה.
 
 

 (מסריריהאם חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 

 מרתף, ומבנים חד קומתיים מסביבו.קומות ו 2לאשר את הבקשה להריסת  מבנה קיים בן 
 עצים קיימים.  6עצים ושימור  9כריתת 

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון ובתנאים הבאים

 
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
בוצע לפי הנחיות המפורטות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע פירוק האסבסט י . 2

את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אסבסט ופרטי האתר המורשה לשפיכת 
 פסולת האסבסט. 

מנת למנוע מטרדי אבק לסביבה. יש להרטיב את חלקי המבנה המיועדים להריסה לפני ובמהלך ההריסה על  . 3
המשאיות תפננה את פסולת הבניין לאתר מוסדר ומאושר וקבלות על כמויות הפסולת שפונתה יומצאו למחלקת 

 פיקוח על הבנייה.
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 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4
 אגף שפ"ע.בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם 

 ₪. 6404תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר פינוי אסבסט לאתר מורשה. . 1
צים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת הע . 2

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

 הערות
 ההיתר הינו עבור עבודות הריסה בלבד ואינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש ו/או הבניין הקיים.

 
 

 מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה טיוטת חוות דעתהערה: 
 

 
 תנאים בהיתר

 תעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד ל . 1
פירוק האסבסט יבוצע לפי הנחיות המפורטות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע  . 2

את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אסבסט ופרטי האתר המורשה לשפיכת 
 פסולת האסבסט. 

יש להרטיב את חלקי המבנה המיועדים להריסה לפני ובמהלך ההריסה על מנת למנוע מטרדי אבק לסביבה.  . 3
המשאיות תפננה את פסולת הבניין לאתר מוסדר ומאושר וקבלות על כמויות הפסולת שפונתה יומצאו למחלקת 

 פיקוח על הבנייה.
 די גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על י . 4

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 6404תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 

 תנאים להתחלת עבודות
 מורשה.יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר פינוי אסבסט לאתר  . 1
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

 הערות
 ר לבנייה הקיימת בתחום המגרש ו/או הבניין הקיים.ההיתר הינו עבור עבודות הריסה בלבד ואינו מהווה כל אישו . 1
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  1-22-0318מספר  רשות רישוי

 
 

 קומות ומרתף, ומבנים חד קומתיים מסביבו. 2יים בן לאשר את הבקשה להריסת  מבנה ק
 עצים קיימים.  6עצים ושימור  9כריתת 

 
 :בכפוף לכל דין, תיאום תכנון ובתנאים הבאים

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
פירוק האסבסט יבוצע לפי הנחיות המפורטות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע  . 2

את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אסבסט ופרטי האתר המורשה לשפיכת 
 פסולת האסבסט. 

ובמהלך ההריסה על מנת למנוע מטרדי אבק לסביבה.  יש להרטיב את חלקי המבנה המיועדים להריסה לפני . 3
המשאיות תפננה את פסולת הבניין לאתר מוסדר ומאושר וקבלות על כמויות הפסולת שפונתה יומצאו למחלקת 

 פיקוח על הבנייה.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 4

 רי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.בשטח הציבו



 6עמ' 
<ms_meyda>      22-1333     1092-012   

 

 ₪. 6404תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 5
 
 

 תנאים להתחלת עבודות
 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר פינוי אסבסט לאתר מורשה. . 1
)לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה . 2

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

 הערות
 ההיתר הינו עבור עבודות הריסה בלבד ואינו מהווה כל אישור לבנייה הקיימת בתחום המגרש ו/או הבניין הקיים.

 
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 
 
 
 


