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 התנגדות   -רשות רישוי 

  20/07/2022 תאריך הגשה 22-1167 מספר בקשה

תוספות  מסלול
 ושינויים

תוספת בניה או  תוספות בניה
 א בק"ק(קומות )ל

 

 

החלק  -הצפון הישן  שכונה   4 אוסישקין כתובת
 הצפוני

 0202-004 תיק בניין 44/6963 גוש/חלקה

 296 שטח המגרש א3616, 58, 1תמ"א/ מס' תב"ע

 

 כתובת שם בעל עניין

 6340323יפו  -, תל אביב 168רחוב בן יהודה  פפיר רוד מבקש

 68018יפו  -, תל אביב 32רציף הרברט סמואל  רויסגל  בעל זכות בנכס

 64397יפו  -, תל אביב 111רחוב דיזנגוף  מולכו בני עורך ראשי

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

 

 (אדר' הילה גלמהות הבקשה: )
 מהות עבודות בניה

ניין הקיים מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה, לחיזוק הב 06/01/2021 -מ 19-1028שינויים כלפי היתר מס' 
 הכוללים:

והוספת ממ"ד  ' מורחבתההרחבת הבנייה על הגג עד לקונטור קומה ביטול ממ"ד, : חלקית במפלס קומת הגג  -
 הפנימית ובחזיתות.בעורף, שינויים בחלוקת השטחים  

הצמדת חציו  קולטי שמש, 4, ביטול לאריותמערכות סושינוי במערך המתקנים הטכניים ומיקום על הגג העליון:  -
( הכולל בריכת שחייה מבטון ודק עם גישה דרך גרעין המדרגות 13הקדמי של הגג הקדמי לדירה בקומה העליונה )

 המשותף של הבניין.
 

 .   יח"ד 13ות וקומת גג חלקית המכיל קומ 6סה"כ לאחר השינוי יתקבל בניין בן  

 
 מצב קיים:

 8קומות )בנוי בחצאי מפלסים( וחדר יציאה על הגג מעל קומת קרקע חלקית ומרתף, המכיל  3רים, בן בניין קיים למגו
 . הגובל מדרום 45יחידות דיור, בחלקו בנוי בקיר משותף עם הבניין בחלקה 

 ס'הבניין נמצא בשלבי עבודות גמר עם פיגומים עבור עבודות חיפוי המעטפת בהתאם להיתר תוספות וחיזוקים ראשי מ
 , כאשר המבוקש בבניה.18-0135 

 
 ממצאי תיק בניין:

היתרים 
 רלוונטיים

 מסמך תיאור שנה

 2יח"ד ) 8קומות מעל קומת קרקע חלקית ומרתף,  עבור  3בניין בן  02/01/1970 824
 מקומות חניה בחזית.  2יח"ד בכל קומה(. סידור 

 היתר מקורי

  לגג מתוך הדירה העליונההוספת חדר יציאה  24/07/1973 365

  שינויים פנימיים בחדר יציאה לגג. 14/05/1980 2/10

קומות וחדר יציאה על הגג מעל  3שינויים ותוספות בבניין מגורים , בן  17/04/2018 18-0135
קומת קרקע חלקית ומרתף, תמורת חיזוק הבניין הקיים מפני רעידות 

רה פתוח בין עמודים אדמה, הכוללים: סגירה חלקית של שטח מקו
בקומת הקרקע, הרחבת הדירות הקיימות הקדמיות בהמשך לקיר 

 משותף קיים והוספת ממ"ד לכל דירה עורפית קיימת.
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על הגג הקיים: פירוק כל הבנייה הקיימת )למעט גרעין מדרגות( 
יח"ד  2והקמת קומה מלאה בהיקף קומה טיפוסית מורחבת המכילה 

לה יחידת דיור אחת. בכל הקומות: ומעליה קומת גג חלקית המכי
הקמת פיר מעלית חיצוני במרווח צדדי מזרחי הכולל תחנות עצירה 

 בכל הקומות.
קומות וקומת גג  5סה"כ לאחר התוספות והשינויים: בניין מגורים, בן 

 יח"ד. 11חלקית המכיל 

הרחבת בנייה הכוללים שינויים במרתף,  18-0135שינויים כלפיי היתר  06/01/2021 19-1028
בקומה ה', הוספת קומת גג חלקית חדשה המכילה יח"ד וממ"ד, 

 הגבהת פיר מעלית ושינויים בגרעין מדרגות.

 

 

 
 בעלויות:

בעלי הזכויות י מבקש הבקשה וכן ע"י מיופה כוח מטעם חלקות משנה, המפרט חתום ע" 9הנכס רשום כבית משותף בן 
 ב' ולא התקבלו התנגדויות.36הודעות לזכאים לפי תקנה  נשלחו, ) עו"ד יוסי סילס( בנכס

 
 רחוב לא ראשי מחוץ לאזור ההכרזה.  –א'3616התאמה לתב"ע  

 .1970ההיתר המקורי משנת  -
 אישור שהוצג במסגרת ניתן אישור עקרוני להגשת הבקשה הנדונה ע"י בוחן קונסטרוקציה במכון הרישוי על סמך  -
  בקשה קודמת.  
 

 הערות מוצע מותר  

 
 מספר קומות:

 
 קומות+ קומת גג חלקית 6

 
 קומות+ קומת גג חלקית 6

 

 
 קווי בניין לממ"דים:

 
 לצד דרום

 
 לאחור

 
 

 
 מ' 2.00 

 
 'מ 3.00

 
 

 
 מ' 2.00
 
 מ' 3.00

 
 
 

 זכויות בנייה:
 בקומה גג חלקית

בהתאם לקונטור קומה טיפוסית 
 מורחבת.

תאם לקונטור קומה טיפוסית בה
 לרבות נסיגות נדרשותמורחבת 

 )ר' מטה סעיף נסיגות( 

 
 

 גובה בין רצפות:
 בקומות התוספת

 
 מ' 3.40עד 

 
 3.15בקומת הגג: 

 

 בנייה על הגג:
 שטח

 
 

 נסיגה לחזית
 
 

גובה הבנייה ברוטו, כולל 
 מתקנים טכניים.

 

 
כל שטח הגג למעט הנסיגות 

 הנדרשות לחזית הבניין.
 
 מ' 3.00

 

מ' 4.50  

 
 
 

 
 בהתאם

 
 
 מ' 3.00
 
 

 ~מ' 4.25
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מרפסות:
 

 סגירת מרפסות :
 
 
 

 תוספת מרפסות:

 
 

סגירה אחידה וקלה לכל אורך 
האגף או לחילופין פתיחת כל 

 המרפסות באגף.
 

תותר הקמת מרפסות סגורות  
 בתנאי עיצוב אחיד של המרפסות.

 

 
 

מוצעת סגירה אחידה ע"י חלונות 
ת לכל אורך האגף בחזית קדמי

 ועורפית.
 

הגג במסגרת הבקשה מוצע בקומת 
מרפסות סגורות ע"י  החלקית
עורף הבניין מעל ב הזזהחלונות 

מרפסות שאושרו בהיתר קודם 
 בסגירה קלה באותו תוואי ושטח.
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תותר הקמת בריכה על הגג  בריכת שחיה:
התחתון והעליון בתנאי הבטחת 

פתרונות למתקנים ומערכות 
 טכניות.

 
 

ה לא יעלה על גובה הבריכ
הגובה המרבי המותר בתכנית 

 זו.
 

מיקום הבריכה יהיה בנסיגה 
מ' ממעקה 1.00-שלא תפחת מ

 הגג.
 
 

 בהתאם להוראות התכנית.
 
 
 
 
 

 בהתאם להוראות התכנית.
 
 
 

 בהתאם להוראות התכנית.

יש להציג פרטי  -למעט
בריכה שחיה בהתאם 

לתקנות התכנון 
והבניה, יש להציג 
ו אם גישה לבריכה ו'א

נגרש מעקה בטיחות 
שקוף בהתאם להוראות 

, כמו התכנית התקפה
כן יש להציג מיקום 
חדר מכונות בפרטי 

הבניין ודוח אקוסטיקה 
המתייחס לבריכת 

השחייה, יידרש כתנאי 
 טכני.

 

 התאמות:
 הערות לא כן 

ים למס' יח"ד או להציג יח"ד, יש להתאים מס' קולט 13קולטי שמש בעוד קיימות  9ישנן  *  מתקנים סולאריים:
 אישור יועץ אינס' למס' מבוקש, כתנאי טכני.

 
 התנגדויות:

 יקהז כתובת שם

 2בנכס תת חלקה בעלי זכות  5592330, גני תקווה 30רחוב הרמה  . גבע אברהם1

 4מייצג של בעלי זכות בנכס לתת חלקה  5252007, רמת גן 7רחוב ז'בוטינסקי  . מימון אביטן2

יפו  -, תל אביב 4רחוב אוסישקין  . עינת עינת3
6259108 

 4בעלי זכות בנכס תת חלקה 

 
 עיקרי ההתנגדויות: 

כם ההתקשרות המקורי, כמו כן, הבקשה סותרת . ישנה הפרה של תנאי ההסכם התמ"א כאשר המבוקש לא הופיע בהס1
 את הסכם התמ"א מבחינת הזכויות המוקצות ליזם.

 ק"ג ל מ"ר.  1000מ' הוא  1ק"ג למ"ר. עומס בריכה בעומק  150מדבר על עומס של  2016. דוח מהנדס משנת 2
 . ישנה סכנה של ערעור יציבות המבנה בשל העומס והמומנט המופעל על השלד.3
 נזילות  -של איטום לקוי  חיבורים דולפים . סכנה 4
 . מפגעי רעש ממערכת הטיהור ומחזור המים5
 

 התייחסות להתנגדויות: 
הועדה המקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד ולא בנושאים קניינים ו/או הסכמים של בין היזם לדיירים,  :1סעיף  .1

 א'.3616התאם לתכנית התקפה החלה על המקום כמו כן, הבקשה המוגשת תואמת לזכויות הבניה המותרות ב

הבקשה מוגשת תוך ליווי/אישור וחתימה של מתכנן שלד מוסמך בעל רישיון, כאשר הוגש תצהיר  :2-4הסעיפים  .2
בהתאם לחוות דעת אנשי  413מתכנן שלד חתום לעניין עמידות הבניין בעומסים הנדרשים לפי ת"י 

 ויקט מטעם בעלי העניין.המקצוע/קונסטרוקטור המלווים את הפר

 כחלק מאישור הבקשה, נדרשו בעליי בעניין להציג לאחר דיון דוח אקוסטי המתייחס לבריכת השחייה. :3סעיף  .3
 

בהתאם למפורט לעיל, לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.

 חו"ד מכון רישוי
 28/08/2022נדב בר 

 להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי נדב בר
 

 חניהתנועה ו
 הבקשה להרחבת דירה קיימת

 מקומות חניה 0דרישת התקן : 
 המלצה: לאשר את הבקשה
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 אדריכלות מכון הרישוי
 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:
 05/11/2022דוד יורדן 

 תוכנית תואמת את המצב בשטח. המבוקש בבניה.
 מצא בשבלי עבודות גמר עם פיגומים עבור עבודות חיפוי המעטפת.הבניין נ

 

 (אדר' הילה גלחוות דעת מהנדס הועדה: )ע"י 
 
לחיזוק הבניין הקיים מפני רעידות אדמה  06/01/2021 -מ 19-1028שינויים כלפי היתר מס' לאשר את הבקשה ל .1

 ותוספות בנייה, הכוללים:
והוספת ממ"ד  ' מורחבתההרחבת הבנייה על הגג עד לקונטור קומה ביטול ממ"ד, : חלקית במפלס קומת הגג - 

 הפנימית ובחזיתות.בעורף, שינויים בחלוקת השטחים  
הצמדת  קולטי שמש, 4, ביטול מערכות סולאריותומיקום שינוי במערך המתקנים הטכניים על הגג העליון:  - 

( הכולל בריכת שחייה מבטון ודק עם גישה דרך גרעין 13חציו הקדמי של הגג הקדמי לדירה בקומה העליונה )
 המדרגות המשותף של הבניין.

 
  .   יח"ד 13ות וקומת גג חלקית המכיל קומ 6סה"כ לאחר השינוי יתקבל בניין בן  

 
ת ההתנגדות באשר לטענה הנוגעת למפגעי הרעש מבריכת השחייה, כאשר יוגש דוח אקוסטי אחרי ועדה לקבל א .2

 כחלק מהתנאים לאישור הבקשה, לדחות את יתר ההתנגדויות שכן:
הועדה המקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד ולא בנושאים קניינים ו/או הסכמים של בין היזם לדיירים, כמו כן, 

מוגשת תוך וא' 3616תואמת לזכויות הבניה המותרות בהתאם לתכנית התקפה החלה על המקום  הבקשה המוגשת
 .ליווי/אישור וחתימה של מתכנן שלד מוסמך בעל רישיון

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

 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1
 )ד( לחוק145התשלומים כאמור בסעיף תשלום כל  . 2
 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1 . 3

 (.4402)מוצג  52.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה 2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 ( לחוק.)ד145. תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 4

 אישור רשות הכבאות . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
מגרש ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח ה . 2

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. 

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
מגרש , בלשכת רישום המקרקעין בגין מיקום ה2011לתקנות המקרקעין, התשע"ב  27רישום הערה לפי תקנה  . 2

 בתחום פשט הצפה
 לחוק המקרקעין לעניין: 27הצגת מפרט צבוע לרישום הערה לפי תקנה  . 3

 שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין  א.
 הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה  ב.

 ניתנת לפיצול              
 א'3616המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית  ג.
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 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1
 חוק)ד( ל145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 2
 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1 . 3

 (.4402)מוצג  52.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה 2
 .עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.3
 )ד( לחוק.145. תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 4
 

 ותאישור רשות הכבא . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש  . 2

 יתר המקורי.ואין בו הארכת תוקף הה
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. 

 
 
 
 

 תנאים לתעודת גמר
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
, בלשכת רישום המקרקעין בגין מיקום המגרש 2011לתקנות המקרקעין, התשע"ב  27רישום הערה לפי תקנה  . 2

 בתחום פשט הצפה
 לחוק המקרקעין לעניין: 27הצגת מפרט צבוע לרישום הערה לפי תקנה  . 3

 שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין  א.
 

הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו יחידת דיור אחת שאינה  ב.
 ניתנת לפיצול 

 
 א'3616הוראות תכנית המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם ל ג.

 אישור רשות הכבאות . 4
 
 
 

 הבקשהולמבקש טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הערה: 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 02/10/2022מתאריך  6-22-0063מספר  התנגדות -רשות רישוי 

 
 
לחיזוק הבניין הקיים מפני רעידות אדמה  06/01/2021 -מ 19-1028שינויים כלפי היתר מס' לאשר את הבקשה ל .1

 ותוספות בנייה, הכוללים:
במפלס קומת הגג חלקית: ביטול ממ"ד, הרחבת הבנייה על הגג עד לקונטור קומה ה' מורחבת והוספת ממ"ד  - 

 בעורף, שינויים בחלוקת השטחים  הפנימית ובחזיתות.
קולטי שמש, הצמדת  4ג העליון: שינוי במערך המתקנים הטכניים ומיקום מערכות סולאריות, ביטול על הג - 

( הכולל בריכת שחייה מבטון ודק עם גישה דרך גרעין 13חציו הקדמי של הגג הקדמי לדירה בקומה העליונה )
 המדרגות המשותף של הבניין.

 
 יח"ד.     13גג חלקית המכיל קומות וקומת  6סה"כ לאחר השינוי יתקבל בניין בן  

 
לקבל את ההתנגדות באשר לטענה הנוגעת למפגעי הרעש מבריכת השחייה, כאשר יוגש דוח אקוסטי אחרי ועדה  .2

 כחלק מהתנאים לאישור הבקשה, לדחות את יתר ההתנגדויות שכן:
בין היזם לדיירים, כמו כן, הועדה המקומית דנה בנושאים תכנוניים בלבד ולא בנושאים קניינים ו/או הסכמים של 
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א' ומוגשת תוך 3616הבקשה המוגשת תואמת לזכויות הבניה המותרות בהתאם לתכנית התקפה החלה על המקום 
 ליווי/אישור וחתימה של מתכנן שלד מוסמך בעל רישיון.

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

 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור פיקוד העורף . 1
 )ד( לחוק145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 2
 .אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.1 . 3

 (.4402)מוצג  52.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה 2
 בניה..עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן ה3
 )ד( לחוק.145. תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 4

 אישור רשות הכבאות . 4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
ישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/ או בשטח המגרש ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה א . 2

 ואין בו הארכת תוקף ההיתר המקורי.
 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. 

 
 תנאים לתעודת גמר

 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
, בלשכת רישום המקרקעין בגין מיקום המגרש 2011, התשע"ב לתקנות המקרקעין 27רישום הערה לפי תקנה  . 2

 בתחום פשט הצפה
 לחוק המקרקעין לעניין: 27הצגת מפרט צבוע לרישום הערה לפי תקנה  . 3

 שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי הבניין  א.
 יחידת דיור אחת שאינה הדירה/ות בקומת הקרקע ו/או בקומה עליונה כל אחת על כל מפלסיהן יהוו  ב.

 ניתנת לפיצול              
 א'3616המגרש בתחום פשט ההצפה בהתאם להוראות תכנית  ג.

 אישור רשות הכבאות . 4
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשה
 
 
 
 


