
 1965חוק התכנון והבניה התשכ"ה                                                                                                      יפו –עיריית תל אביב 
 מינהל           ההנדסה

 29עמ'   17-1811  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 45ריינס 

 
 

 45חלקה:    6215 גוש:  17-1811 בקשה מספר: 

 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 13/11/2017 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0323-045 תיק בניין:

 מ"ר 464 שטח: 0 בקשת מידע:

    תא' מסירת מידע:

 
 בע"מ 33מותג עירוני פרויקטים  מבקש הבקשה:

 , בני ברק * 16כבא בר כו

 
 חטיבה תמיר עורך הבקשה:

 66882יפו  -, תל אביב  31רוטשילד 

 
 תוכן הבקשה (ע"י עורך הבקשה)

מספר תכנית  9אחר: מתקן חניה רובוטי מספר יח"ד מורחבות:  3כמות יח"ד לתוספת:  1.6כמות קומות לתוספת: 
שטח דירה/משרד לאחר  10ג שטח התוספת (מ"ר): -, קרקע, אקומה בה מתבצעת התוספת: מרתף 38הרחבה: תמ"א 
כיוון התוספת: לאחור כיוון התוספת: לצד מבוקשים שינויים פנימיים הכוללים: תוספת מעלית  120תוספת (מ"ר): 

 תוספת אחרת: חדר אשפה, לובי, מחסן, מסתורי כביסה ומזגנים שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים + משרד במרתף
שטח פרגולה  160ת הגג: כיוון התוספת: לחזית כיוון התוספת: לאחור כיוון התוספת: לצד שטח התוספת (מ"ר): בקומ 

השימוש בתוספת המבוקשת:  1953חומר הפרגולה: בטון הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת:  42(מ"ר): 
 3ד (מטר): נסיגה מהמעקה מצד אח 14.3למגורים גובה המבנה הקיים (מטר): 

 
 

 16ההחלטה : החלטה מספר 
 22/05/2019מתאריך  2-19-0009מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע  3לחיזוק מפני רעידות אדמה, שינויים ותוספות בנייה בבניין קיים למגורים בן  לאשר את הבקשה .1

 יח"ד, הכוללים: 8-חלקית ומרתף גלוי בחלקו העורפי, עבור משרד ו
קומת מרתף: שינויים פנימיים בחלוקת השטחים, המשך מסתור למזגנים במרווח הצדדי צפוני, הגדלת קומת המרתף  - 

רווח האחורי הכולל מרחב מוגן ומחסן כהמשך לטורי הממ"דים שנוספו לבניין וחפירת מתקן חנייה אוטומטי עבור במ
 חניות שבחלקו עד גבול המגרש הצדדי דרומי, חדר מדרגות  וחדר טכני בצמוד למתקן לתפעול. 13

חיזוק הבניין, תוספת פיר מעלית פנימית בכל קומות הבניין כולל במרתף: שינויים בקונטור הבניין ע"י קירות הקשחה ל - 
 הכולל תחנות עצירה בכל קומה.

קומת קרקע: הגדלת לובי קיים, הסדרת חדר אשפה במרווח הקדמי בתחום הרצועה המפולשת והסדרת תא קליטה  - 
 מתרומם לירידה לחניון אוטומטי תת קרקעי.

ת, הגדלת שטח הדירות הקיימות ע"י הוספת ממ"דים ג הקיימות: שינויים בחזיתו-בנוסף בקומת הקרקע ובקומות א - 
במרווח האחורי ותוספת מרפסות פתוחות בחזית האחורית בהמשך למרפסות סגורות קיימות ותוספת מסתורי כביסה 

 ומזגנים בחזיתות הצד.
"ד עם יח 2על הגג הקיים (קומה עליונה חדשה): הקמת קומה מלאה חדשה בהיקף קומה טיפוסית מורחבת המכילה  - 

 ממ"ד לכל דירה, תוספת מרפסות והמשך מסתורי כביסה בחזיתות הצד.
קומת גג חלקית חדשה: מכילה יח"ד אחת עם ממ"ד, מרפסות גג צמודות בהיקף הבניין, פרגולה מבטון מעל מרפסת גג  - 

 קדמית וכן, המשך מסתור כביסה בחזית הצד הצפונית.
 מזגנים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין ופיר מעלית.קומת גג עליון: מערכות סולריות, מעבי  - 
בחצר: הריסת גרמי מדרגות במרווחים הצדדיים ובניית גרמי מדרגות חדשים במקומם המשמשים לגישה לקומת  - 

המרתף ולחצר, הריסת מחסן שנבנה ללא היתר, הריסת גדרות הצד ובנייתם מחדש. בנוסף, שינויים בפיתוח שטח, 
 צפים, גינון ונטיעות.משטחים מרו

 

יח"ד  8יח"ד ( 11-קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף עבור משרד ו 5סה"כ לאחר השינויים והתוספות יתקבל בניין בן 
 יח"ד חדשות).  3קיימות + 

 חניות. 13-לאשר את ההקלה להקמת מתקן חניה מתרומם במרווח הקדמי ותא קליטה ל .2
בחלקן לעניין שמירה על עצים ערכיים לשימור על המדרכה הציבורית. לשם שימור העצים הללו לקבל את טענות המתנגדים  .3

ידרשו השלמת דרישות ועמידה בתנאים שנכתבו בהתאם ע"י מכון הרישוי וע"י פקיד היערות הארצי, כל זאת טרם הוצאת 
 היתר הבניה. 
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כריתת עץ בתחום המגרש השכן, יוצג פתרון חנייה חלופי במידה ולא יתקבל אישור סופי של פקיד היערות והסכמת השכנים ל 
 שיאושר ע"י מכון הרישוי.

לדחות את יתרת טענות המתנגדים שכן הטענות נוגעות לנושאים תכנוניים שנבדקו במסגרת בחינת הבקשה בהתאם להוראות  .4
 א כפי המפורט בבדיקה המרחבית.3616תכנית 

 
 דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים: בתנאי התאמה להנחיות המרחביות, מילוי

 
 תנאים להיתר

 תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי לרבות קבלת אישור סופי של פקיד היערות הארצי שמולאו . 1
 כל דרישותיו בכל הנוגע לעצים לשימור על המדרכה הציבורית.

 התוספת מוצעת בניה קשיחה מעבר לקווי הבניין הצדדיים, מעל מרפסות קיימות שנסגרו בבנייה קלה, אשרבקומת  . 2
 א. נדרשת התאמת הבניה לבניה קלה בהמשך למרפסות הקיימות.3616לא ניתן לאשרה בניגוד להוראות תכנית 

 א והנחיות העיצוביות.3616ית התאמת גובה קומות התוספת לגובה קומה טיפוסית קיימת בהתאם להוראות תכנ . 3
 התאמת הבניה המבוקשת להנחיות העיצוביות באזור ההכרזה לרבות: . 4

 סגירת המרפסות בקומות הקיימות בחזית הקדמית בהתאמה להנחיות העיצוביות לרבות מופע מרפסות אחיד.  -
 ביטול סגירת המרפסת בחזית הקדמית בקומת התוספת. -
 ניין לפתחים הקיימים בהיתר המקורי או סידור פתחים באופן רציף ואחיד.התאמת כל הפתחים של הב -
 הסדרת מעקה מרפסת הגג בכל היקף הגג למותר. -
 התאמת חומרי הגמר המוצעים בחלקם בגוונים כהים בהתאמה לבניין הקיים על גווניו הבהירים. -

 א.3616בהתאם להוראות תכנית  מ' לבתי גידול לעצים במרווח הקדמי 1.5הסדרת העומק הנדרש של  . 5
הסדרת דודי השמש של הדירות החדשות המוצעים על הגג העליון בתחום שטח הדירות בהתאם למדיניות הועדה המקומית/ הנחיות  . 6

 המרחביות.
 הנמכת גובה מעקה גג עליון באזור שאינו המשך של גרעין המדרגות כך שסך גובה הקומה העליונה כולל המעקה לא . 7

 א.3616מ', בהתאם להוראות תכנית  4.50יעלה על 
 

 תנאים בהיתר
לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל דיירי  27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1

 הבניין והמרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא.
 המרתף יבוצעו ע"י דיפון כלונסאות ללא עוגנים זמניים. קירות . 2
לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק,  . 3

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 הציבורית בהתאם לאישורם הסופי. ביצוע כל הנחיות פקיד היערות הארצי לשימור העצים על המדרכה . 4
 וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. 16.1.19שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות באישורם מיום  . 5

 
 הערות

 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין ו/או בשטח המגרש.
 

 
 חד.ההחלטה התקבלה פה א

 
 
 
 


