
 

 

 כ"ז אלול תשפ"ב
 2022ספטמבר  23

 פרוטוקול

 12:30שעה:  22/09/2022תאריך:    6-22-0061ישיבה:  התנגדות -רשות רישוי 
תל  69בבנין העירייה , רח' אבן גבירול  12באולם ההנהלה בקומה 

 יפו –אביב 
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 התנגדות   -רשות רישוי 

  06/07/2022 תאריך הגשה 22-1080 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

תוספת בניה לפי  תוספות בניה
 38 תמ"א

 

 

סביבת ככר -הצפון החדש שכונה 20 רחוב רמז דוד 108 ז'בוטינסקי כתובת
 המדינה

 0194-108 תיק בניין 743/6213 גוש/חלקה

 1612 שטח המגרש א3729, 50, 570, איי, 1, ע3/38, תמ"א4ב/34תמ"א מס' תב"ע

 



 2עמ' 
<ms_meyda>      22-1080     0194-108   

 

 כתובת שם בעל עניין

 5342201, גבעתיים 9חנים רחוב הצנ אביב בעיר בע"מ מבקש

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  כתבי גאולה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  סרור אליהו בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  דובסקי )שלם( אביבה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  למן דניאלהוו בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  קרמר ורדה בעל זכות בנכס

 6435215יפו  -, תל אביב 11רחוב נצח ישראל  שבק גרינברג אסתר בעל זכות בנכס

 6219801פו י -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  פרנקלין אילנה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  בר דיין נילי בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  ולנר איתן בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  רוזנשטוק רבקה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108ינסקי רחוב ז'בוט שלסקי טל בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  עבודי דורון בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  מטמור אורה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  שלסקי חגית צילה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  ליטוין דורון בנכסבעל זכות 

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  ליטוין גרשון ורד בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  שריון אורית בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108 רחוב ז'בוטינסקי לבנה קרן-גרינברג בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  ליטוין גיל בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  בכר שרה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  אטל שירה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  חקרוזנשטוק יצ בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  כץ שרה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  עופר ורדה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  עבודי דני בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  שפיגל אלון דוד בנכס בעל זכות

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  שפיגל יוכי-דדון בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  אטל איב בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -ביב , תל א108רחוב ז'בוטינסקי  חורדי דורית בעל זכות בנכס

 9010000, קרית ארבע 51רחוב מעלות חברון  פרץ אודט בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  שמואלי קלודט בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  דנגור עמית בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108סקי רחוב ז'בוטינ חדש אבי בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  פרחי שני בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  פולני מלכה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  חדש ניר בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  אירבנימין מ בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  זגה משה בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  פולני עזריאל בעל זכות בנכס

"אקוסדוס" בית קפה  בעל זכות בנכס
 וקונדיטוריה תל אביב בע"ם

 6219801יפו  -, תל אביב 108י רחוב ז'בוטינסק

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  כהן שלומי אילן בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  כהן אוולין בעל זכות בנכס

 6219801יפו  -, תל אביב 108רחוב ז'בוטינסקי  מולי ביאטריס בעל זכות בנכס
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 כתובת שם בעל עניין

 64734יפו  -, תל אביב 6רחוב קפלן אליעזר  ר אריאתג עורך ראשי

 69512יפו  -, תל אביב 12חורשה רוזן פנחס  שילר ערן מתכנן שלד

מורשה חתימה 
 מטעם המבקש

 5342201, גבעתיים 9רחוב הצנחנים  אביב אשר

 

 מהות הבקשה: )אדר' רבנר רוני(

 מהות עבודות בניה

 קומות מעל קומת קרקע  3קיים למגורים עם חזית מסחרית, בן  חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין
 יח"ד, כמפורט: 36מסחרית ומקלט במרתף, עבור 

 עבור חניות, מחסנים דירתיים. -5,-4,-3,-2קומות מרתף  4חפירת  .1
: קירות יורדים והגדלת תכסית הקומה, להסדרת מחסן אופניים, מחסנים -1בקומת המרתף הקיימת  .2

מחסנים למסחר בקומת הקרקע, הצמדת חלק משטח מחסן ליחידת מסחר אחת בקומת הקרקע  דירתיים, 
 באמצעות מדרגות עלייה פנימיות, תוספת חדר טראפו.

: תוספת שטח והגדלת תוואי הקומה לסידור שטח מסחרי נוסף, הגדלת שטחי המסחר בקומת הקרקע .3
זית מרחוב ז'בוטינסקי ותוספת לובי מגורים שלישי הקיימים,  הרחבת שני לובאי כניסה למגורים קיימים בח
 עם גרעין מדרגות ומעלית, הסדרת שתי חצרות פנימיות. 

 .קומת גלריה חלקיתעם ממ"ד, מסתור כביסה ומרפסת גזוזטרה בחזית הצד הדרומית בתוספת יחידת דיור  .4
וספת מרפסות גזוזטרה פתוחות תוספת שטח וממ"ד לכל אחת משמונה יח"ד בקומה, ת :קיימות 3 -1בקומות  .5

בחזית לרחוב רמז, סגירת מרפסות בחזית לרחוב רמז וסגירת מרפסות חלקית ליחידות הדיור בחזית לרחוב 
 ז'בוטינסקי, הסדרת שתי חצרות פנימיות.

יח"ד עם ממ"ד, מסתור  1יח"ד בכל קומה.   8בהיקף קומה טיפוסית מורחבת, עבור  חדשות 74,5,6,קומות  .6
מרפסות גזוזטרה פתוחות  2-יח"ד עם שיפור מיגון ו 1מרפסות גזוזטרה פתוחות ומקורות,  2-ו כביסה

יח"ד עם ממ"ד,  3יח"ד עם ממ"ד ומסתור כביסה,  2יח"ד עם חדר שיפור מיגון ומרפסת גזוזטרה,  1ומקורות, 
 ות.מקורות במצללות בנוי 7מסתור כביסה ומרפסת גזוזטרה פתוחה ומקורה. המרפסות בקומה 

עם ממ"ד , מסתור כביסה ובריכת שחיה במרפסת גג בחזית לרח'  1יח"ד.  4עבור  חלקית חדשה 8קומה  .7
עם חדר שיפור מיגון, מסתור  1עם ממ"ד , מסתור כביסה ומרפסת גג בחזית לרח' ז'בוטינסקי,  1ז'בוטינסקי, 

, מסתור כביסה ובריכת שחיה יח"ד עם חדר שיור מיגון 1-כביסה ומרפסת גג בחזית לרח' ז'בוטינסקי ו
 במרפסת גג בחזית לרח' ז'בוטינסקי ובחזית לרח' רמז. מרפסות הגזוזטרה מקורות חלקית במצללה.

 של הבניין. יםהמדרגות הכללי ני: מערכות סולאריות ומיזוג אוויר עם גישה באמצעות גרעיעל הגג העליון .8

ן, תוספת סתיו עמודים חדשים לקולונדה לרח' ז'בוטינסקי : הריסת גגונים קיימים למסחר, ריצוף וגינובחצר .9
ורחוב רמז, נישה לבלוני גז בצמוד לגדר צדדית מזרחית ובמרווח הצד הדרומי חדרי אשפה בתחום הבינוי. 

 רמפה ירידה למרתפים עם מעלית רכב עם כניסה מרחוב רמז.
 

קומות  5גג חלקית עם מסחר בקומת הקרקע, מעל  קומות וקומת 8בניין מגורים, בן  -סה"כ לאחר שינויים ותוספות 
 יח"ד חדשות(. 36יח"ד קיימות + 24יח"ד ) 60מרתף, המכיל 

 
 מצב קיים:

 יח"ד, הבנוי בשני מפלסים 24קומות מעל קומת קרקע מסחרית ומקלט במרתף עבור סה"כ  3בניין בן 

 
 ממצאי תיק בניין:

 תיאור שנה היתרים רלוונטיים

יח"ד בקומה(  8יח"ד ) 24קומות מעל קומת עמודים ומקלט במרתף עבור  3בן  בניין 1956 408
 וחדר כביסה על הגג.

 יח"ד בבניין. 28יח"ד בשטח הפתוח. סה"כ  4סידור  –שינוים בקומת העמודים  1957 8

 שינויים פנימיים בקומת העמודים להפיכתה לקומה מסחרית. 1958 852

 גורים למטבח לבית קפה, שינויים פנימיים והנמכת רצפהשינוי ייעוד ממחסן מ 1979 2/47

מעלית פנימית בתוך פיר מדרגות הכללי ובניית חדר מכונות על הגג בתוך חדר המדרגות  1999 3-99515
 קומות מעל קומת קרקע ומרתף 3הקיים בבניין קיים בן 

 

 
 בעלויות:
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 27"י מבקשת הבקשה וכן באמצעות מיופה כוחם של תת חלקות. מפרט הבקשה חתום ע 35הנכס רשום כבית משותף בן 
ב' והתקבלו  36. נשלחו הודעות לזכאים לפי תקנה  מבעלי הזכויות בבניין 77%המהווים  בעלי זכויות )בשלמות(

 התנגדויות.  

 
 רחוב ראשי מסחרי לא בתחום אזור ההכרזה( –א' 3729, איי, 570, 50התאמה לתב"ע )

 .1956 ההיתר המקורי משנת -
 ניתן אישור עקרוני להגשת הבקשה הנדונה ע"י בוחן קונסטרוקציה במכון הרישוי. -
בקשת המקור כללה ליקויים. לעורך הבקשה ניתנה אפשרות לתיקון הבקשה בהתאם לדרישות ולצורך התאמה  -

 :18/09/22-לתכניות התקפות. המפורט בטבלת ההתאמות מתייחס לגרסה מתוקנת מ
 סטייה צעקיים+מו מותר  

  קומות + קומת גג חלקית 8 קומות + קומת גג חלקית 8 מספר קומות:

 קווי בניין:
 קדמי צפוני לרחוב זבוטינסקי

 
 קדמי מערבי לרחוב רמז

 
 צדדי מזרחי

 
 צדדי דרומי

 
 קווי בניין לממ"דים:

 
 מ'  4.00

  
 מ' 6.00

 
 מ' 4.00

 
 מ' 4.00

 
 מ'2.00לצד: 

 
מ' קיים בהיתר)כולל 2.19
 סות(מרפ

 
 

 מ' קיים בהיתר+ חיזוק5.80
 

 מ' קיים בהיתר+ חיזוק3.47
 

 מ' 4.00
 

 מ'2.00לצד מזרח: 
 מ'2.00לצד דרום: 

 
 
 
 
 
 

 זכויות בנייה:
 בקומת הקרקע:

 
 
 

 בקומות הקיימות:
 
 
 
 

 בקומות החדשות:

 
מילוי קומת קרקע לפי 

קונטור הקומות הטיפוסיות 
 המורחבות.

 
מ' ליח"ד קיימות  13עד 

 ר )לא כולל ממ"ד(בהית
 
 
 

 בקונטור הקומה המורחבת

 
מוצע מילוי קומת הקרקע שאינו 

חורג מקונטור הקומות 
 הטיפוסיות המורחבות.

 
לאחר חישוב תוספת השטחים 

לדירות הקיימות בניכוי שטחים 
 –שהוחסרו מהדירה המקורית 

 בהתאם להוראות התוכנית.
 

 בהתאם להוראות התוכנית.

 

 צפיפות:
 
 

ד המרבי בקומות מספר יח"
החדשות יהיה עד מספר 
יחידות הדיור הקיימות 

 8בקומה הטיפוסית. )=
 יח"ד(

 
בקומת הגג יקבע מס' 

יחידות הדיור ע"י חלוקת 
 70סך השטח במקדם 

 יח"ד(10)=

 
 יח"ד בהתאם לנדרש 8
 
 
 
 

 יח"ד  4מוצעות 

 
 
 
 
 
 

 קומת קרקע מסחרית
 570תכנית 

 
 שטח:

 
 
 
 
 

 גובה:
 
 
 

 רוחב:
 

 
 
 
שטח הבנוי בקומת ה

החנויות של כל שלושת 
החזיתות המסחריות לא 

משטח הבנוי  %50 יעלה על 
 של קומה רגילה.

 
גובה החנויות בכל האזורים 

מטר ולא  3לא יעלה על 
 מ' 2.70 -יהיה פחות מ

 
רוחב חנויות לא יהיה פחות 

 מטר.                                    4 -מ

 
 
 

 בהתאם לנדרש.
 
 
 
 
 
 התאם לנדרש.ב
 
 
 

 בהתאם לנדרש.

 

  3.63 -5פרט לגובה קומה  3.20כגובה קומה טיפוסית ועד  גובה קומה בין רצפות:
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 סטייה צעקיים+מו מותר  

בשל הצורך בתקרת  מ' 3.40
 טרנספורמציה.

 ניתן לאשר

 מרפסות:
 

 חזית קדמית:
 

 שטח:
 

 שטח ממוצע: 
 
 
 

 סגירת מרפסות:
 
 
 
 
 

 :תוספת מרפסות
 
 
 
 

 
 

 מ' 1.60עד 
 

 יחידת דיור. מ"ר ל 14עד 
 

שטחן הממוצע של כל 
המרפסות בבניין לא יעלה 

 מ"ר ליח"ד. 12על 
 

בקומות הקיימות תותר 
סגירה אחידה  וקלה  לכל 

אורך האגף או לחילופין 
 פתיחת כל המרפסות באגף.

 
 

בקומות הקיימות תותר 
תוספת מרפסות פתוחות 

 בלבד.
בקומות התוספת תותר 

התוספת מרפסות פתוחות 
המרפסות בקמות כדוגמת 

 הקיימות.

 
 

 מ' קיים1.94
 

 מ"ר למרפסת 13.27עד 
 

 מ"ר4.72-בממוצע של כ
 
 
 

מבוקשת סגירת מרפסות אחידה 
וקלה לכל אורך האגף בקומות 

 הקיימות
 
 
 

בקומות הקיימות מוצעת תוספת 
 מרפסות פתוחות בלבד.

 
 בהתאם לנדרש.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסתורי כביסה:
 בקומת התוספת:

 יח"ד חדשה תחויב   כל  -
 במסתור כביסה.  
 בתוספת לבניין קיים,      -
 תותר הבלטת מסתורי   
 כביסה ממישור החזית   
 המתקבלת בכפוף לפתרון   
 אחיד ורציף לכל גובה  
 הבניין.    
ביח"ד הפונות לחזית  -

קדמית בלבד יותר פתרון 
 בתחום המרפסת

 בהתאם לנדרש -
 
 
 
 
 
 
 
יור בעלות חזית עבור יחידות הד -

קדמית בלבד מוצעת תליית 
 כביסה בשטח המרפסות

 

ניתן להתקין במקומות  מזגנים:
 הבאים :

 בפיר ייעודי -
 במרפסת שירות אשר לא   -

 חורגת מקווי בניין.   
 על הגג העליון.  -

 
מוצעים מזגנים במסתורי הכביסה 

 ועל הגג העליון

 

 בנייה על הגג:
 

 נסיגה לחזית קדמית: 
 
 
 
 

 גובה הבנייה ברוטו, )כולל 
 מתקנים טכניים(:

 
 מצללה:

 :נסיגות בגג
 

 גובה:

 
 

מ' מאחת החזיתות  3.00
 הקדמיות

מ' מהחזית הקדמית 1.20
 הנותרת

 
מ' ברוטו כולל מעקה  4.50

 הגג העליון.
 
 

 מ' 1.20 -לא יפחת מ
 

גובה מצלה לא יעלה על 
מ' כולל גובה הקורות  3.00

 העליונות.

 
 

ת לרח' ז'בוטינסקי מקו החזי
 בהתאם

 מ'1.20מקו החזית לרח' רמז 
 
 

 מ'4.50
 
 
 

 מ'1.20
 
 

 מ'3.00

 
 
 
 
 
 
 

מתקנים טכניים על גג 
 הבניין:

 שימושים וגישה
 

 
 
על הגג העליון מתקנים -

 טכניים לשירות הבניין

 
 
 

 בהתאם.
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 סטייה צעקיים+מו מותר  

 
 
 
 

 בריכת שחיה
 
 
 

והבטחת גישה למתקנים 
דרך השטחים 

 המשותפים.
 

תותר הקמת בריכה על 
התחתון והעליון  הגג

בתנאי הבטחת פתרונות 
למתקנים ומערכות 

 טכניות.
 

גובה הבריכה לא יעלה על 
הגובה המרבי המותר 

 בתכנית זו.
 

מיקום הבריכה יהיה 
-בנסיגה שלא תפחת מ

 מ' ממעקה הגג.1.00
 

יותר מעקה שקוף 
לבריכה בהתאם לנדרש 
 על פי תקנות הבטיחות.

 
 
 
 
 

שחיה  מוצעות שתי בריכות
במרפסות הגג. המערכות הטכניות 

לבריכות ממוקמות בחלל כלוא 
 ברצפה

 
 

 גובה הבריכה בהתאם.
 
 
 
 

 מ'1.00
 
 
 

 לא מבוקש מעקה לבריכות.

 
 

 
 (:1בנייה תת קרקעית, מרתפים )ע"פ תכנית ע'

 סטייה קיים+ מוצע מותר 

 מס' קומות: 
 
 

קומות  4קומות ועד  2
מרתף נוספות עבור 

 רות כללייםשטחי שי

  קומות מרתף 5

 4.00 -קומות עליונות 2 גובה קומות:
 מ' נטו

 3.50 -קומות תחתונות
 מ' נטו

 מ'3.74: -1קומה 
 מ'3.60: -2קומה 
 מ'2.45: -3קומה 
 מ'2.45: -4קומה 
 מ'2.54: -5קומה 

 

שטח נלווה למסחר  שימוש:
בשימוש מחסן, חדרים 
טכניים, חדר הסקה, 

 מקלט.

, אחסנה מחסנים דירתיים
למסחר, חדר אופניים, חללים 

 טכניים, חדר טראפו

 

שטח נלווה למסחר בקומת 
 הקרקע:

כשטח היחידה המסחרית 
  בהתאם בקומת הקרקע.

בקומות המרתף  מחסנים:
התחתונות יותרו מחסנים 

ששטחם בכל קומה לא 
משטח אותה  5%יעלה על 

 קומה.

 
 בהתאם

 

מטח המגרש לפי  80% תכסית:
 .1ית ע'הוראות תכנ

ניתן לאשר  34לפי תמ"א 
משטח המגרש  85%עד 

 -ל -תוך מתן פתרון טבעי ל
 שטחים חדירי מים 15%

 מ"ר1370.20= 

 
 

מ"ר על פי 929-בהתאם )=כ
 מדידה גראפית(

 

 

 התאמות:
 הערות לא כן 

 + אוורור:
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 מצללה על הגג:
 שטח:

 
 פרט וחומר:

 
+ 
 
+ 

  

   + גדרות: 

   + חומרי גמר

 מ'0.52פיר בבניה קשיחה בהבלטה של   + ות פנימיותחצר

מוצעים דודי אגירה במסתורי הכביסה אך לא נראים מסתורי כביסה  +  דודי אגירה:
 ניתן תנאי לתיקון עבור כל יחידות הדיור בבניין.

לא נראים פאנלים סולאריים עבור כל היחידות )מגורים ומסחר( בבניין   + מתקנים סולאריים:
 חו"ד יועץ אינסטלציה כי הפתרון מספק את צרכי הבניין כולו. צורפה

 + מפלס כניסה קובעת:
 

 
 

 ללא שינוי מהקיים

 
  הערות נוספות:

 בבדיקת הבקשה בגרסתה הראשונה נראה כפי מוצע אוורור חללים לחצרות פנימיות אשר לא עמדו בתקנות התכנון .1
לעניין גודלן. הנושא הובהר לעורך הבקשה והפתרון אשר התקבל הינו אוורור החללים הללו באוורור מאולץ  והבנייה

 לפיר ויוצעו חלונות אשר אינם ניתנים לפתיחה לשם הכנסת אור בלבד בהתאם לתקנות.
 . 2019מפגשי תאום מוקדם החל משנת  5לבקשה נערכו  .2

 התנגדויות:

 נימוקים כתובת שם

  . חברת בייקפה בע"מ1
 1התנגדות מס' 

 6473925יפו  -, תל אביב 28רחוב הארבעה  ו"ד. יוסי אביטן ע2

 2התנגדות מס'  108ז'בוטינסקי  . אייל ולנר3
 

 עיקרי ההתנגדויות: 
 :1התנגדות מס'  1

 הוגשה התנגדותה של חברת בייקפה בע"מ באמצעות עו"ד יוסי אביטן. להלן עיקרי התנגדותם:
 א. הוספת החניות העתידי תגרום לבעיות תחבורה קשות 

 . לא נראית חו"ד יועץ תחבורה או סביבתיתב
 ג. קיימת תנועת הולכי רגל ערה באזור אשר תהיה בסכנה

 ד. רמזור הכניסה/יציאה מהחניון תגרום לכאוס תנועתי
 ה. המתנה למעלית החניה תגרום לעומסים ופקקי תנועה

 התנועה באזורו. התכנון העתידי באזור הבקשה )כיכר המדינה( והבקשה הנוכחית תגרו להכבדת 
 ז. הכניס/יציאה חוצה את המדרכה ותהווה סכנה

 ח. עתידה להיפתח תחנת רכבת קלה עתידית קרוב
 

 :2התנגדות מס' . 2
 בבניין נשוא הבקשה. להלן עיקרי התנגדותו: 17הוגשה התנגדותו של מר איתן ולנר, בעלי חלקה מס' 

 א. לא נתתי ייפוי כוח לבקשה
 קר רק בשל בריכות בקומת הגגב. מבקשים חיזוק מיוחד וי

 ג. מציעים בנייה יוקרתית על חשבון הבעלים
 ד. מציעים עמודים קונסטרוקטיבים בתוך שטח הדירה שלי וגורעים ממני שטח

 ה. מוצע חדר מדרגות רחב על חשבון שטח הדירה שלי
 ו. אקבל דירה בצורת "נקניק" 

 ז. כמות הדירות המוצעות גבוהה מהכתוב בחוזה.
 מ"ר בקומה האחרונה המגדילה את הצפיפות בבניין ולא מופיעה בחוזה.50ספה דירה בשטח ח. נו

 

 התייחסות להתנגדויות: 
 :1. התנגדות מס' 1

 4קומות מרתף+  2, אשר לפייה ניתן לתכנן עד 1ההתנגדות אינה מתקבלת, שכן המרתף המתוכנן תואם הוראות ע'
ת החניה המוצעים עברה ביקורת של גורמים מוסמכים במכון הרישוי נוספות לטובת חנייה, כמו כן  החניון ומעלי

ומחלקת התנועה בעירייה וניתן אישור ע"י בוחנת התנועה והחנייה של מכון הרישוי לתכנון המוצע ולמעלית תוך 
התחייבות לתפעול ותחזוקה באישור היועצת המשפטית למנהל ההנדסה והבניה המבוקשת והשפעותיה הינם חלק 

 חות עירונית רצויה.מהתפת
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 :2. התנגדות מס' 2
תתי חלקות המהוים  35מבעלי הזכויות בבניין בו  27א. ההתנגדות אינה מתקבלת, הבקשה הוגשה עם הסכמתם של 

 מבעלי הזכויות בבניין על כן הבקשה הוגשה עם היתכנות קניינית.  77%
לוקחת צד בהסכמים קניינים ודנה בשיקולים תכנוניים  יובהר כי הוועדה אינהב. ג.ד.ה.ו.ז.ח. הינן טענות קנייניות. 

 בלבד.
לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.בהתאם למפורט לעיל, 

 חו"ד מכון רישוי
 07/09/2022סטפני וויגינטון 

 י וויגינטוןלהלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי סטפנ
 

 תנועה וחניה
 5.9.22 -מ  2500ותכנית אדריכלית הנמצא במגירה  5.9.22מתאריך  1500חוות דעת לנספח תנועה במגירה 

 128 -מ"ר( ו 120יחידות דיור בשטח מעל  4 -מ"ר ו  120יח"ד בשטח עד  32יחידות דיור )  36הבקשה כוללת : תוספת 
 ימושים המפורטים בטבלת מאזן חניה.מ"ר שטח מסחרי בהתאם לחישוב שטחים וש

 
 דרישת התקן:

 מקומות חניה לרכב פרטי 40
 מקומות חניה לרכב נכים 2
 מקומות חניה לאופנועים 8

 מקומות חניה לאופניים 36
 בהתאם לחישוב שטחים ושימושים המפורטים בטבלת מאזן חניה בנספח תנועה. 

 
 מתוכנן:

שימושים הקיימים( במרתפי חניה, כאשר נגישות כלי רכב למרתף מתוכנן ע"י מקומות חניה לרכב פרטי )כולל עבור ה 69
 מעליות רכב

 ותמרון מכוניות במרתף ע"י מתקני צלחות סיבוב 
 מקומות חניה לרכב נכים במרתף 2
 מקומות חניה לאופנועים במרתף 8

 מקומות חניה לאופניים במרתף 36
 מתכנן תנועה משרד אור מהנדסים

 
 לוועדה לאישורהמלצה: להעביר 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 אצירת אשפה
 מוצג פתרון אצירת אשפה באמצעות: חדר אשפה עם מכלים ודחסן קרטונים.

 18.8.21מאושר ע"י מאיר ראובן מאגף התברואה בתאריך
 נכתבו הנחיות מפורטות בחוות הדעת.

 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 גנים ונוף
הם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטי

 נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש.
 כדי להקים את המבנה יש לבצע כריתה של עצים כמפורט בטבלה זו.

 ממוקמים במרכז המגרש בתחום קווי הבניין 1-4עצים 
מרוחק בפחות ממטר מגבול המגרש וכדי  6מרוחק מהבנייה, אך עץ מס'  7ממוקמים במגרש הסמוך, עץ מס'  6,7עצים 

מ' של החפירה ממנו. רמפת הירידה לחניון מתוכננת עד גבול מגרש זה. מכיון שלא ניתן  2.8לשמרו נדרשת התרחקות של 
שרים לכרות את להיכנס למגרש מרחוב ז'בוטינסקי )ציר ראשי( ולא ניתן לתכנן תא ירידה לחניון במפלס הקרקע אנו מא

 .6עץ מס' 
על מבקש ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות שבשטחם נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל 

 לאחר קבלת הרישיון.
 נוסף תנאי לתחילת עבודות.

 ₪. 8,203ערך הפיצוי הנופי עבור כלל עצים המיועדים לכריתה הוא 
 לעץ.₪  700(, בערך של לפחות 4לפחות )" 10עצים בגודל  16יש לנטוע במגרש 

 ניתנו תנאים בהיתר למיגון עצים קיימים, לנטיעות ולפיצוי נופי.
 המלצה: לאשר את הבקשה

 
 אדריכלות מכון הרישוי

 מאושר מבחינת נושאים אדריכליים הנבדקים ע"י מכון הרישוי
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 המלצה: לאשר את הבקשה
 

 טיפול בפטורים -נגישות 
 חסות הנציב לפטור ובה אישורו לפטור המבוקש. )מתוייק במסמכי התחנה(קיבלנו את התיי

 אנו מקבלים את החלטתו ומאשרים את הפטור.
 בהתאם להחלטת הנציבות B Cהתכנית עודכנה וסומנו בה מעלונים בכניסות 

 המלצה: לאשר את הבקשה
 קונסטרוקציה

 .38להגיש את הבקשה לדיון בוועדה במסלול תמ"א ונמצא שניתן  38נבחנה עמידה בדרישות להגשת בקשה לפי תמ"א 
 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 
 

 םטבלת עצי
 

 קוטר גובה סוג #
 גזע

 קוטר
 צמרת

 ערך נופי יעוד

 1,326 כריתה 3.0 20.0 5.0 פלומריה 1
 1,004 כריתה 3.0 20.0 5.0 שסק 2
  כריתה 0. 0. 0. וושינגטוניה 3
  כריתה 0. 10.0 4.0 הדר 4
  כריתה 0. 10.0 5.0 בוהיניה 5
 3,200 כריתה 6.0 35.0 9.0 איזדרכת 6
 2,592 שימור 3.0 20.0 6.0 רומנזוף   סאגרוס 7
 647 כריתה 4.0 25.0 5.0 אילנטה   בלוטית 8

 חו"ד מחלקת פיקוח:
 23/01/2022ויקטור זמוירו 

 טרם בנויתוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש טרם נהרס, 

 חו"ד נוספות:
 31/01/2022מירי גלברט  -נכסים 
 בבעלות פרטית. 6213בגוש  743חלקה 

 
צהיר מהנדס שלא מתוכננים עוגנים, במידה ותוגשנה תכניות לא תואמות במערכת המקוונת ובתאום הנדסי התקבל ת -

 לנושא חפירה ודיפון עם עוגנים פולימרים/בלי עוגנים פולימרים הבקשות תדחנה.
 יש לשוב לרישוי בניה ולבקש מחדש היתר לחפירה ודיפון ולהגיש תכניות תואמות בשתי המערכות.

 
 חתם על כתב התחייבות להבטחת רישום זיקת הנאה ע"ש העירייה. המבקש -
 

 תנאי לתעודת גמר:
 רישום בפועל של זיקת הנאה ע"ש העירייה.

 
 לאור האמור לעיל אין מניעה לאשר את הבקשה להיתר בלבד.

 
 27/01/2022אילנית הדסי  -תאום הנדסי 

 הוצג הצהרת מהנדס -אין עוגנים 
 דוח קרקע

 חוו"ד הידרולוג
 תוכנית תנועתית חתומה ומאושרת ע"י אגף התנועה ומח' דרכים

 

  (רבנררוני חוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
 3בניין קיים למגורים עם חזית מסחרית, בן חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בלאשר את הבקשה ל .1

בניין מגורים,  -סה"כ לאחר שינויים ותוספות  יח"ד, 36קומות מעל קומת קרקע מסחרית ומקלט במרתף, עבור 
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יח"ד קיימות  24יח"ד ) 60קומות מרתף, המכיל  5קומות וקומת גג חלקית עם מסחר בקומת הקרקע, מעל  8בן 
 יח"ד חדשות(. 36+

 

קומות מרתף+  2, אשר לפייה ניתן לתכנן עד 1המרתף המתוכנן תואם הוראות ע' שכן 1קבל את התנגדות מס' לא ל .2
ביקורת של גורמים מוסמכים במכון הרישוי  כמו כן החניון ומעלית החניה המוצעים עברונוספות לטובת חנייה,  4

מכון הרישוי לתכנון המוצע ולמעלית תוך ומחלקת התנועה בעירייה וניתן אישור ע"י בוחנת התנועה והחנייה של 
 .התחייבות לתפעול ותחזוקה

 

 שכן: 2לא לקבל את התנגדות מס'  .3
 מבעלי הזכויות 77%וים תתי חלקות המהו 35מבעלי הזכויות בבניין בו  27הבקשה הוגשה עם הסכמתם של  
 לא דנה בסוגיות קנייניות. הבקשה הוגשה עם היתכנות קניינית. כמו כן, הוועדה המקומיתבבניין על כן  
  

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

 

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

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
ות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטי . 2

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
לפני פירוק פיגום, לביקורת יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ו . 4

 וקבלת הנחיות.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 5

 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 
הנדסית חוזרת תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה 

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 6

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 8,203בערך של  תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר . 7
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 1

 לקדמותו.נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב 
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
חריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס א . 3

הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר 
 האינטרנט העירוני.

הוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש ל . 4
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות שבשטחם  6אושרה כריתה של עץ מספר   
 נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:

 רישיון כריתה לעץ. 1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 א. שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 
 א תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא ב. המרפסות הפתוחות ל

 ג. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.
 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 2
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות  וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 סעיפיה. 22על כל  201900814השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  13קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני  . 6
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 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש . 1
 כמפורט במפרט הבקשה. קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים . 2
 

טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

 תנאים בהיתר
 לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד  . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

 והנכסים הגובלים.
 ם.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפי . 3
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 4

 וקבלת הנחיות.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 5

 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 
למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת  תנאי

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 6

 ת עם אגף שפ"ע.בשטח הציבורי יש לתאם זא
 ₪. 8,203תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
יקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פ . 1

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

 את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד 
יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 3

הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר 
 האינטרנט העירוני.

ישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת ר . 4
 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 

במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות שבשטחם  6אושרה כריתה של עץ מספר  . 5
 צא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:נמ
 . רישיון כריתה לעץ1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2
 
 
 

 
 

 תנאים לתעודת גמר
 קעין לעניין:לתקנות המקר 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 א.שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין 
 ב.המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

 ג. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.
 

 ות הרבים.רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרש . 2
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות  וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 3
 סעיפיה. 22על כל  201900814השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  13קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 6
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 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

 הערות
 עשתה בבניין ו/ או בשטח המגרשההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנ . 1
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה. . 2
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 22/09/2022מתאריך  6-22-0061מספר  התנגדות -רשות רישוי 

 
 
 3חיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בבניין קיים למגורים עם חזית מסחרית, בן לאשר את הבקשה ל .1

בניין מגורים,  -יח"ד, סה"כ לאחר שינויים ותוספות  36קומות מעל קומת קרקע מסחרית ומקלט במרתף, עבור 
יח"ד קיימות  24יח"ד ) 60קומות מרתף, המכיל  5קומות וקומת גג חלקית עם מסחר בקומת הקרקע, מעל  8בן 
 יח"ד חדשות(. 36+

 
קומות מרתף+  2, אשר לפייה ניתן לתכנן עד 1שכן המרתף המתוכנן תואם הוראות ע' 1לא לקבל את התנגדות מס'  .2

נוספות לטובת חנייה, כמו כן החניון ומעלית החניה המוצעים עברו ביקורת של גורמים מוסמכים במכון הרישוי  4
יתן אישור ע"י בוחנת התנועה והחנייה של מכון הרישוי לתכנון המוצע ולמעלית תוך ומחלקת התנועה בעירייה ונ
 התחייבות לתפעול ותחזוקה.

 
 שכן: 2לא לקבל את התנגדות מס'  .3

 מבעלי הזכויות 77%תתי חלקות המהווים  35מבעלי הזכויות בבניין בו  27הבקשה הוגשה עם הסכמתם של  
 יתכנות קניינית. כמו כן, הוועדה המקומית לא דנה בסוגיות קנייניות.בבניין על כן הבקשה הוגשה עם ה 
  

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 תנאים בהיתר
 ר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להית . 1
אי גרימת נזקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים  . 2

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
ני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת יש לזמן את מהנדס משה ממון לפ . 4

 וקבלת הנחיות.
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 5

 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלו. 
מסמכים הנדסיים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת  תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 6

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 8,203עדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיו . 7
 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 8
 

 תנאים להתחלת עבודות
שלישי לכיסוי  לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד . 1

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
הגשת "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב"  למחלקת פיקוח על הבניה, חתום על ידי האחראי לביקורת, מתכנן  . 2

 השלד, האחראי לביצוע השלד, הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס  מאתר האינטרנט העירוני.
יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את "טופס אחריות לביצוע פרוייקט מורכב", כשהוא מלא וחתום על ידי כל  . 3

הנוגעים בדבר. את הטופס ניתן להוריד מדף תחנת קונסטרוקציה אשר תחת קבוצת תחנות מכון הרישוי באתר 
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 האינטרנט העירוני.
תת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כרי . 4

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות שבשטחם  6אושרה כריתה של עץ מספר   

 את כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ו
 . רישיון כריתה לעץ1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2
 
 
 
 
 
 
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 שמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין א. שטחים משותפים שיר
 ב. המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא 

 ג. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.
 רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 2
 ם להנחיות שמ"מ המפורטות  וסיומן עד גמר עבודות הבנייה.שיפוץ הבניין בהתא . 3
 סעיפיה. 22על כל  201900814השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  13קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
פה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אש . 6

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש . 1
 קירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים כמפורט במפרט הבקשה. . 2
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 
 
 


