
 

 

 כ"ה אלול תשפ"ב
 2022ספטמבר  21

 פרוטוקול

 12:30שעה:  15/09/2022תאריך:    6-22-0060ישיבה:  התנגדות -רשות רישוי 
תל  69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו –אביב 
 
 

 ע"י מ"מ, עו"ד ליאור שפירא מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר -דורון ספיר  

-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 רעו"ד שרון אלזס 

  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 או  כהן אביבה 26הא באייר  0567-026 22-1162 1
 קומות )לא בק"ק(

1 
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 התנגדות   -רשות רישוי 

  20/07/2022 תאריך הגשה 22-1162 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

תוספת בניה או  תוספות בניה
 מות )לא בק"ק(קו

 

 

סביבת ככר -הצפון החדש שכונה 13 רחוב חברה חדשה 26 הא באייר כתובת
 המדינה

 0567-026 תיק בניין 1305/6213 גוש/חלקה

 462 שטח המגרש 1815ב, 1815, 2710, 600 מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6706844יפו  -אביב , תל 62רחוב לוחמי גליפולי  כהן אביבה מבקש

 6706844יפו  -, תל אביב 62רחוב לוחמי גליפולי  כהן אביבה בעל זכות בנכס

 6706844יפו  -, תל אביב 62רחוב לוחמי גליפולי  כהן גדעון בעל זכות בנכס

 6706800יפו  -, תל אביב 64רחוב לוחמי גליפולי  בן מאיר יורם בעל זכות בנכס

 6970683יפו  -, תל אביב 52חוב קהילת לודג' ר נחמיאס מיטל עורך ראשי

 8708059, שדרות 4רחוב משעול האתרוג  נווה רועי מתכנן שלד

 
 (אדר' אברהם אריאלמהות הבקשה: )

 מהות עבודות בניה

קומות מעל קומת קרקע  5בחנות הדרום מזרחית של בניין בן   בקומת המסחר והיציעבדיעבד  שינויים ותוספות
 למסחר ויציעים ומעל קומת מרתף חלקית, הכוללים:

שינוי בחלוקת השטחים של החנות הדרומית כולל שינוי במיקום מדרגות עלייה ליציע  -בקומת הקרקע המסחרית
 ביחס למאושר בהיתר.

 -חדשה בשטח של כ ותוספת בנייהמ"ר לשטח יציע קיים בהיתר  17 -אישור בדיעבד לתוספת של כ  -בקומת היציע
 מ"ר לגלריה קיימת. 6.30

 
 מצב קיים:

קומות מעל קומת קרקע מסחרית וקומת ביניים ליציעים, מעל קומת מרתף חלקית  5בניין קיים למסחר ומגורים בן 
 הכולל מקלט.

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

 קומות, קומת ביניים וקומת מרתף. 6לבניין בית בן  7.8.69 439
 מקלט וכול' -במרתף

 חנויות 2 -בקומה א
 יציעים לחנויות 2 -בקומת הביניים

 דירות מגורים 10 -ו-ובקומות ב

 

 
 בעלויות:

ומים ע"ג מפרט חת 4-5תתי חלקות. המבקשים שהינם בעלי הזכות בנכס בת.ח  33הנכס רשום כבית משותף המכיל 
 ב' והתקבלו התנגדויות.36לשאר בעלי הזכויות בנכס נשלחו הודעות לפי תקנה הבקשה. 
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 סביבת כיכר המדינה, רחוב שאינו ראשי, מחוץ לאזור ההכרזה -ב1815, 1815, 600התאמה לתכנית 

 סטייה מוצע מותר  

 שטחים עיקריים
 

תוספת יציעים לפי תקנות 
 התכנון והבניה.

רה הנ"ל חנות ששטחה במק
השטח  -מ"ר 50עולה על 

המקסימלי של רצפת היציע 
 משטח החנות 40%יהיה עד 

 מ"ר 22.40 -סה"כ:  כ

 
 

 16.18 -מוצע יציע קיים )כ
מ"ר( + בנייה חדשה בשטח 

 מ"ר. 6.30 -של כ

 
 
 

 הוראות בינוי
 

המרחק המינימאלי בין הקיר -
החיצוני של החנות בחזית ובין 

 מ' לפחות 1 היציע יהיה
 
לא תותרנה כניסות מחדר -

המדרגות הראשי, הגישה תהיה 
 דרך השטחים המסחריים

 בהתאם למותר
 
 
 

 בהתאם להוראות.

 
 
 
 
 

 
 הערות נוספות:

( נדחו בוועדה בשל חריגה מהשטח המקסימלי לגלריה על פי תקנות 19-1488, 21-0690הבקשות הקודמות )שתי  .1
 ב'.1815אות תכנית התכנון והבניה ובניגוד להור

על עמידות המבנה לגבי התוספת המבוקשת וכי אין צורך בחיזוק  26/06/2019הוגש תצהיר מתכנן שלד מתאריך  .2
 לבניין.

 המבוקש הינו שינויים פנימיים בלבד ואין כלל נגיעה בחזיתות המבנה ובמראה הבניין. .3

 התנגדויות:

 :יקרי ההתנגדויותע כתובת שם

  6299804יפו  -אביב , תל 26רחוב הא באייר  . גואטה בנימין1
הגלריה פוגעת בכל הבניין, בין היתר  .1

ישנם בעיות רטיבות על קירות הבניין 
הפנימיים, טחב ועובש כתוצאה ממים 

עומדים, ריחות לא נעימים וליקויים 
 שונים בדירות הגובלות עם הגלריה.

המקלט הקיים אינו יכול להכיל את  .2
 כלל הדיירים ואת מבקרי החנות.

ספת הגלריה עלולה לסכן את יציבות תו .3
 המבנה.

אנו סובלים מתנועה רבה של אנשים  .4
אשר תופסים את בכניסה לבניין 

 החניות הפרטיות שלנו!

 6299804יפו  -, תל אביב 26רחוב הא באייר  . טפרברג מנחם2

 6299804יפו  -, תל אביב 26רחוב הא באייר  . סימן טוב יוכבד3

 
 ויות:התייחסות להתנגד

כתנאי להוצאת היתר בנייה נדרשת הצגת חשבון יציבות הכולל בדיקות קרקע, חישובים סטטיים  -1סעיף  .1
ותצהיר מהנדס שלד מוסמך. בנוסף לכך, מבקש היתר הבנייה יפקיד לפני תחילת העבודות בידי הוועדה העתק 

 ותו.פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמ
הבקשה נבדקת ע"י הגורמים המקצועיים בעירייה הנדרשים ועל המבקש להציג כל המסמכים  -2,4סעיף  .2

בתקנות התכנון והבניה. במידה ומשהו מהמצוין לעיל עולה על הסביר, ניתן לפנות המאשרים שהתכנון עומד 
 בזמן אמת לגורמים האמונים על טיפול במטרדים אלו.

' ומדיניות הועדה המקומית/ ב1815, 1815, 600 ללו מתוכננות בהתאם למותר בתכניתהתוספות ה -3סעיף  .3
 הנחיות מרחביות ועל כן, אין מניעה לאשר. 

 
התכנית אין מניע ליציע בקומת בהתאם למפורט לעיל, לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות, שכן בהתאם להוראות 

ועיים הנדרשים ועל המבקש להציג פתרונות במידה ואין במקום נבדק ע"י כל הגורמים המקצ היציעואף המסחר 
מספקים. תנאים
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 חו"ד מכון רישוי
 02/06/2022סטפני וויגינטון 

 סטפני וויגינטוןלהלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי 
 

 אצירת אשפה
========= 

 לא נדרשת תוספת בהפח האשפה
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 גנים ונוף

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

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אדריכלות מכון הרישוי
============== 

 ים ע"י מכון הרישוי, שאר הנושאים יבדקו ע"י מהנדס הרישוי .מאושר מבחינת נושאים אדריכליים הנבדק
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 מרחבים מוגנים

========== 
 מאושר פטור מוצג מרחב מוגן תקני באישור פיקוד העורף

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 סיכום מכון הרישוי
============= 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

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

 חו"ד מחלקת פיקוח:
 20/10/2021אוסקר סילביו קריקון 

 בנוי במלואותוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש 
 

 (אדר' אברהם אריאלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
קומות מעל  5והיציע בחנות הדרום מזרחית של בניין בן שינויים ותוספות בקומת המסחר לאשר את הבקשה ל .1

 קומת קרקע למסחר ויציעים ומעל קומת מרתף חלקית.
לדחות את ההתנגדויות, שכן בהתאם להוראות התכנית אין מניע ליציע בקומת המסחר ואף היציע נבדק ע"י כל  .2

 מקום תנאים מספקים.הגורמים המקצועיים הנדרשים ועל המבקש להציג פתרונות במידה ואין ב
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

 הערות
 כל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור ל . 1
 מילוי תנאי הבקשה להיתר אינם מייתרים אישורים רלוונטים נוספים/אחרים הנדרשים על פי החוק והתקנות. . 2
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
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 15/09/2022מתאריך  6-22-0060מספר  התנגדות -רשות רישוי 

 
 
קומות מעל  5שינויים ותוספות בקומת המסחר והיציע בחנות הדרום מזרחית של בניין בן לאשר את הבקשה ל .3

 קומת קרקע למסחר ויציעים ומעל קומת מרתף חלקית.
לדחות את ההתנגדויות, שכן בהתאם להוראות התכנית אין מניע ליציע בקומת המסחר ואף היציע נבדק ע"י כל  .4

 ש להציג פתרונות במידה ואין במקום תנאים מספקים.הגורמים המקצועיים הנדרשים ועל המבק
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52ר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדב . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 

 הערות
 ניין ו/ או בשטח המגרש.ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בב . 1
 מילוי תנאי הבקשה להיתר אינם מייתרים אישורים רלוונטים נוספים/אחרים הנדרשים על פי החוק והתקנות. . 2
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 
 
 


