
ס' 1:דף מ

 08/04/2019:תאריךיהודה אור ובניה לתכנון המקומית הועדה
תשע״ט ניסן ג׳

1st00 בשעה תשע״ש ניסו, ג/ 08/04/19 תאריך שני ביום 20190004 מספר: ישיבה

השתתפו:
חברים:

עופר בוז י
ימית קרקוקל י
אברהם בורכוב 
הבטמו אייאיו 

סגל:
אדר׳ ליאת בן אבו 
עו״ד גל אוהב-צי ון

אדר׳ אירנה דמצעקו
יעל בר ארז 

 מוזמנים:
רמי בן סעדון 

 נעדרו
 חברים:

סויד יוסף
מסים ארבי ב

נציגים:
ולרי פוהורילס 

רפ״ק עופר שלי ט
יוליה פלדמן סלומון 

אליק אלב ז
גילי טסלר 
אורית צבר
יגאל פברמן 

סגל:
עו״ד שלומית שפינדל

-יו״ר וועדת משנה
 עזבה את הישיבה בשעה 16:00- חברת ועדה

־ חבר ועדה
 הצטרף לישיבה בשעה 16:00- חבר וועדה

העיר מהנדסת ־
- יועמ״ש חיצוני לוו עדה

הוועדה תכנון מנהלת ־
העיר מהנדסת עוזרת -

־ מבקר העירייה

־ חבר ועדה 
־ חבר ועדה

-נציגת משרד הבריאות
- נציג משטרת ישראל
- נציגת משרד השיכון

- מפקד שתתי כבאות והצלה אזור בני בר ק
-נציגת רמ״י

- נציגת לשכת התכנון
- נציג הג״א

־ יועמ״ש הוועדה

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004 מספר: משנה ועדת לישיבת פרוטוקול

ע״מ3 קוטפלוט - IB5,7x31 גרסה



2:דף מס<

15:15 פשעה נפתחה הישיפה

x הועדה פוזי-יו״ד עופי
 ,16:00 מהשעה החל נתחיל ארביב, ניטים הועדה חבר של לבקשתו בעיקר הבאות, הישיבות את הישיבה. את פותח אני

 שאלות? למישהו יש האם .12,3.2019 מיום 20190003 מספר משנה וועדת פרוטוקול אישור - ראשון סעיף
אחד, פה בעד?

,12.3,19 מיום 20190003 מספר משנה וועדת פרוטוקול אחד פה מאשרים החלטה:

16:10 פשעה ננעלה הישיפה

אושר טדם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך; 20190004 מטפי: משנה ועדת לישיבת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - IB5.7x31 גרסה



3 דף: מס׳

08/04/19 ־ בתאריך 20190004:מספר משנה ועדת לישיבת פרוטוקול
תפנוניים נושאים רשימת

עט. תכנוני התהנית/נושא שם תבנוגי נושא מספד סעיף
4  בתחום 116-118 מגרשים בינוי תכנית

1005תמל/ התכנית
אישור לצורך דיון 4/1005מאא/תב/ 1

6 וחלוקה איחוד תשריט אישור לצורך דיון 6508-85-88ח- 2

אושר טדט זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריךן 20190004 מטפר; משנה ועדת לישיבת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - IB5,7x31 גרסת



4:דף מס<

4/1005מאא/תב/ ; בינרי תכנית
פרוטוקול ועדת משנה ישיבה מספר: 20190004 בתאריך: 8/04/2019 0

 1005תמל/ התכנית בתחום 116-118 מגרשים בינוי תכנית שם;
 אישור לצורך דיון ;נושא
 יהודה אור עיריית :מקומית רשות

 מקומית סמכות;ועדה
עגייו: כעלי

יזם: ♦
מתכנן: ♦

 t לתכנית הלכות גושים/
 6231 גוש:

131,130,124
1005:תמל/ מתכנית בשלמותו 116 לתפנית: מגישים

1005תמל/ ; מתכנית בשלמותו 117
 1005;תמל/ מתכנית בשלמותו 118

הדיוו מטית
 העירייה ומדיניות בתוקף, אשר 1005 תמ״ל/ התכנית להוראות בהתאם הבינוי תכנית אישור
 .בניה היתר למתן כתנאי אדריכלי ועיצוב פיתוח בינוי, בנושא

ת ו ד ט ת מ י נ פ ת ה
 בינוי תכנית במסגרת בע״מ״ גרדנס ״גינדי - היזם של ועיצוביים תכנוניים פתרונות

 לפי 116-118 מגורים מגרשי בפארק, בית בשכונת בניה בפרוייקט ופיתוח
,1005תמל/ בתב״ע

בע״מ גרנדס גינדי
בע״ם ערים ובינוי אדריכלות בלנדר רן

התפנית מהות
}.B וטוריים(טיפוס )A פינתיים(טיפוס בנינים מסוגי למגורים מיועד המגרשים שטח .1
הרחוב. בחזית הפרטית הגינה ועד המגרש מגבול מ׳ 3 ברוחב גינון רצועת .2
תברואה. מחלקת להוראות בהתאם טמונה, אשפה מתקני .3
ההנאה. זיקת על לא אך הבניינים בין תותרנה למרתפים- ירידה רמפות .4
המגרש. משטח 30%מ יפחת לא גינון שטח .5
 לתשריט. בהתאם בלבד הקדמית הרחוב בחזית הקרקע בקומת מ׳ 3 של נסיגה .6

וממ״דים. עמודים ירידת תותר
לתשריט. בהתאם ולרכב לבניינים כניסה .7
מ/ 1.5 ברוחב גינון רצועת הבניין- עם ההנאה זיקת בגבול .8
 0.00 במפלסי ולבניינים למגרשים בכניסות הגמר, בחומרי ושינויים- גמישות .9

העיר. מהנדס בסמכות וניקוז- חלחול בפתרון הבניינים, ובעיצוב בגובה
ההנאה. זיקת על למקם ניתן אש כיבוי רחבות .10
מ״ר, 50 מ יפחת שלא בשטח לבניין כניסה מבואות .11

המאושרת: תפנית לפי דירות פמות כתחומה מפילים מגרשיה
 יח״ד 126 -116 מגרש
 יח״ד 126 -117 מגרש
 יח״ד 126-118 מגרש
יח״ד 378; סח״כ

 מגרשי בין המחברות רגל להולכי מעבר זכות - הנאה זיקות מתוכננות המתחם בשטח
מ, 10 כ- ברוחב ציבוריים ושטחים מגורים

גמר: חומרי
וכהה בהיר אבן גווני אבן של שילוב אבן, בחיפוי מגורים- מבני

ס זה פרוטוקול אושר טו
08/04/19 בתאריך: 20190004 מספר: משגה ועדת לישיבת פרוטוקול

בע״מ קוטפלוט - IB5.7X31 גרסה



5:דף מס<

 יח״ד? תמהיל
 20% - מ״ר 80 דירות
 33% - מ״ר 120-125 חדרים 5 דירות
 33% - מ״ר 140-145 חדרים 6 דירות

 5% ־ פנהאוזיס/דופלקסים
 9% - פרטי מרתף עם גן דירות
100% סה״כ

חניה?
 חניה אין קל. ורכב נכים לאורחים, חניה כולל ,הועדה ומדיניות הארצי התקן לפי חניה

עילית.
 להיתר בקשות במסגרת חלחול פתרון יוגש מהמגרש. 850/0 העולה בתכסית חניה מרתפי 2

 שבמגרש. ההנאה וזיקות המגרש בתחום הכיבוי רחבות
להיתר, המפורט בתכנון מעט וישתנה יתכן הנ״ל כל

ד ל ה ו מ ו י ד ה
העיד? מהנדסת - אבו בו ליאת אדר׳

 התכנונית. ההמלצה ואת התוכנית מהות את מפרטת
ד עופי ״ -יו הועדה? מזי

 הוועדה? מהנדסת המלצת אישור בעד מי שאלות? יש
אחד. פה :בעד

הוועדה. מהנדסת המלצת את אחד פה מאשרים :החלטה

ת ו ט ל ח ה
:הדרישות השלמת בתנאי הבינוי תכנית את לאשר

הועדה, מהנדסת דרישות כל מילוי .1
התכנית. במסמכי טכניים תיקונים תיקון .2
 ותכנית 1005מאא/תב/תמל/ תכנית בתחום ופיתוח בינוי בנושאי להנחיות התכנית התאמת .3

.1005מאא/תב/ אדריכלי ועיצוב בינוי

דדישות
הועדה. מהנדסת דרישות כל מילוי .1
התכנית, במסמכי טכניים תיקונים תיקון .2
 1005מאא/תב/תמל/ תכנית בתחום ופיתוח בינוי בנושאי להנחיות התכנית התאמת .3

,1005מאא/תב/ אדריכלי ועיצוב בינוי ותכנית

השלמה מ,

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך! 20190004 מספר! משנה ועדת לישיבת פרוטוקול

בע״מ קוטפלוט - IB5.7x31 גרסה



6:דף מס׳

. 6508-85-88ח- :וחלוקה איחוד תשריט
08/04/2019 :בתאריך 20190004 מספר: ישיבה משנה ועדת פרוטוקול

 וחלוקה איחוד תשריט שם!
 אישור לצורך דיון :נושא
 יהודה אור עיריית :מקומית רשות

 מ״ר 3,560.000 שטחהתוכנית:
מקומית סמכות:ועדה

לתכנית יחס
100מאא/ כפיפות
7מאא/ כפיפות

ת ו ל ו ב ת ג י נ כ ת ח
דרומי תעשיה א.

:לתכנית חלקות משים/
 6508 גוש:

85, 88 ,
הדיוו מטית
 הדרומי התעשיה באזור למגרשים חדשה חלוקה תשריט אישור

ת י נ כ ת ה ת  ו ר ט מ
 ואיחוד, חלוקה ע״י 85 ו־ 88 חלקות בין תו״ב לחוק 138 סעיף לפי חדשה חלוקה הסדרת

בתוקף. מהתכנית ובסטיה הבעלים בהסכמת
התכנית מהות

 הפיתוח. רשות בבעלות נמצאות 85ו- 88 חלקות

:העדכנים הזכויות בפנקס מרישום העתקים לפי
ושיווק. למסחר חברה וגדישר מ״בע ארגה נשר חוכרים קיימים 88 בחלקה .1
 אזהרה הערת שנים. 49 לתקופת זוהר מועלם - ביירושה) שכירות חוכר(העברת 85 בחלקה ,2

רפאל. ומצסה סאלמה מצסה לשם )126 (סעיף

 החוכר בע״מ, אנרגיה נשר :הצדדים ע״י ורכישה מכירה הסכם נחתם 13,3,2006 בתאריך
 מחלקה חלק נמכר זה, הסכם לפי רפאל. ומצסה סאלמה מצסה - והקונה ,88 מחלקה חלק

O באות מ״ר(המסומן 150כ־ של בשטח 88 i( 3.78 של בשיעור בניה זכויות בתוספת % 
 על חלה אשר אחרת תכנית כל ו/או 7מאא תכנית לפי המקרקעין על החלים הבניה מזכויות

החוזה. תנאי פי על הכל להלן, מקרקעין

 חלוקת את ולשנות בלבד החדשים המגרשים צורת את להסדיר מבקש חלוקה תשריט
:הבא באופן השטחים

מקורי. פ״ר 1191 במקום מ״ר 1341 יהיה 85 חלקה .1
מקורי, מ״ר 3962 במקום ט״ר 3812 יהיה 88 חלקה ,2

 רשות לאישור 86 ו- 85 חלקות בין בפרצלציה שינוי הסדרת לצורך נערך חלוקה תשריט
מכירה. חוזה לפי בעלות הסדרת ותהליכים הפיתוח

 משטח נגזר מ״ר 150 של בשטח מ׳ 20,73*7.23 בגודל שטח חלק התשריט, שמגדיר כפי
 שאינה בצורה 88 בחלק הקיים הבנוי לבצב בהתאם 85 לחלקה ומצורף 88 החלקה
 לגבול בסמוך צפונה מ< 13,6כ בתזוזה אלא ,85 חלקה של צדדיות בגבולות לא - רגולרית
החלקה. של הקיים האחורי

 אלון דור תדלוק ותחנת אנרגיה נשר מבנה של קיים למצב המתייחסת רגולרית שאינה חלוקה מהווה !.פרצלציה
.88 בחלקה

אושל טלם זה פלוטוקול
08/04/19 גתאריל: 20190004 מטפי: משנה ועדה לישיגת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט ־ IB5.7x3i גרסה



7:דף מס<

 שטח ופלישת 86 חלקה שטח לתוך סככה שטח של פלישת - הדרומית בחלקה בניה חריגות קיימות 85 בחלקה ,2
,88 חלקה שטח לתוך מורחי בצד החדשה הפרצלציה לגבול מעבר וגדר הסככה
פלישות, הסדרת נדרשת

 הבניה וכויות להסדרת כלי ואינו בלבד החלקות ובשטח החדשים בגבולות החדשה פרצלציה מסדירה חלוקה תשריט ,3
ובעלות,

 הליכים מהווה תו״ב חוק ולפי בתוקף תב״ע לתכנית תואמת אינה בתשריט המוצעת המגרשים וחלוקת איחוד ,4
.149 בסעיף הקובעים

ד ל ה ו מ ו י ד ה
ז העיד מהנדסת - אבו בו ליאת אדי'

 לא למעשה אולם בזמן, לפרסם שיספיקו בתנאי לדיון הועלה וה וחלוקה. איחוד תכנית היום, מסדר להוריד מבקשים
היום, מסדר הסעיף את מורידים אנו ולכן יום 15 עברו

היום. מסדר הסעיף את להוריד החלטה־

ת ו ט ל ח ה
בעיתונות. הפרסום מיום ימים 15 עברו שלא מכיוון היום מסדר הסעיף את להוריד

השלמה ת. דד<שומ
התשריט. ע״ג בקרקע עניין בעלי חתימת ,1

להריסה, 85 בחלקה הפלישות כל של להריסה סימון ,2
שיפוי. כתב הגשת ,3

אושר טרט זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004 משפר: משנה וערה לישיבת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - IB5.7x31 גרסה



8:דף מס׳

08/04/2019:תאריך 08/04/19:בתאריך 20190004:מספר משנה ועדת לישיבת פרוטוקול
הבקשות רשימת

ענו. בתובת המבקש פיסי מגדש חלקה גוש ! ! ! lE lI I I l l i l l l i סעיף
9 יהודה אור אריאל שרון אורי כהן 33 6218 275000 20130038 1

12  אור 16 קזז יחזקאל
יהודה

בע״מ אחזקות אוריאל 84 6229 308016 20170046 2

22 יהודה אור 4 נתניהו יוני בע״מ תעשיה מבנה חס 157 6483 40003 20180123 3
28 להודה אור 24 שלהבת אדריכל חתוכה- יואל 161 6504 117024 20180002 4
31  אור 68 אליהו סעדון

יהודה
דניאל ציון 23 7214 205068 20180204 5

34 יהודה אור ניצן בע״מ ובנין מגורים שפיר 102 50 7408 277020 20180211 6
46 יהודה אור ניצן מ״בע ובנין מגורים שפיר 103 51 7408 277022 20180212 7
57 יהודה אור ניצן מ״בע ובנין מגורים שפיר 104 67 7408 277024 20180213 8
69 יהודה אור ניצן בע״מ ובנין מגורים שפיר 504 50 7408 277026 20180214 9

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004 מספר: משנה ועדה לישיבת פרוטוקול

בע״ט קומפלוט - IB5.7x31 גרסה



9:דף מס<

275000 *גייס תיק 20150058 בקשת: מספד
■ ; : 08/04/2019 :בתאריך 20190004 :מספר ישיבה משנת ועדת פרוטוקול

ש:1מפל
11/03/2013 הגשת אודי פתן ♦

אפרים יהוד-נווה ג 5 ההגנה
חגפט: פעל

מ.מ,י, י
ת״א הממשלה קריית 125 בגין מנחם דרך

עודד:
טלי אנדרסון כהן ♦

אפרים יהרד-נווה 12 משה דייו דרך
 להיתר בקשה :בקשה סוג

;זמין רישוי בקשה מספר
נתניתו יוגי תעשיה אזוד שפוגה: יהודה אוד אדיאל שדע הפניק: פתופת

חקלאית; קרקע יעוד: 33 חלקה? 6218 גוש! וחלקח: גוש
:יעוד 61; 172 י 193; 56; 59; 174; 187; 189:חלקה 6219;גוש

;חקלאית קרקע
(חקלאית קרקע :יעוד 1; 2; 3; 4; 5; 6{ 119:חלקה 6482;גוש

 קרקע יעוד: 38; 107; 109; 115; 117; 119; 121 חלקה: 6483 גוש:
חקלאית

בסשה תאור
 חדש מבנה הקמת משתלה או חקלאי
ת ו ה ח מ ש ק פ ה

: 25/2/14 מיום 20130038 מס' היתד בביטול דיון
.100מאא/ הודאות לפי חקלאית בתוצדת דאשוני לטיפול מפנה הקמת

ת ו ד ע ה ה י ד :ה פ
 .100מאא/ הוראות לפי חקלאית בתוצרת ראשוני לטיפול מבנה להקמת בנייה היתר יצא 25/2/14 בתאריך

להריסה, בהיתר שסומנו המגורונים הריסת נדרשת ההיתר במסגרת
 תוקף פקיעת בשל וכן להריסה בהיתר שסומנו המגורונים הריסת אי בשל 20130038 מס' היתר בביטול לדיון מובא

ישראל, מקרקעי רשות מול העונתית השכירות הסכם

הוחלט: ופה 20180003 מספד מליאה ועדת התלזיימה 12/06/2018 פתאדיד
 להקמת בניה להיתר בקשה המקומית(בתנאים) הועדה אישרה 2014 פברואר בחודש
חקלאי. שיעודה בקרקע מ״ר, 240 של בשטח סככה

 הבקשה בתשריט סומנו אשר מגורונים מבני הריסת גם נתבקשו וכתנאי, ההיתר, במסגרת
להריסה, צהוב בצבע להיתר

 בחתימתה ציינה אשר ישראל, מקרקעי רשות הבעלים, בחתימת ההיתר הותנה לכך, נוסף
 השכירות חוזה פי על בתוקף העונתית השכירות עוד כל תקף לתוכנית רמ״י ״אישור כי

והוראותיו״,
בניה. היתר למבקש ניתן 25.2.2014 ביום כך, כבתוך

 הקים ההיתר מבקש כי עלה המקומית בועדה הפיקוח מחלקת על־ידי שנערכו מבדיקות
 את הרס ולא ההיתר ותנאיי ההיתר שאד את השלים לא אך המבוקשת הסככה את

 לא המבקש כי יוער ).156 במגרש מגורון להריסה(למעט בהיתר סומנו אשר המבנים
 תקף. בניה היתר כיום בידו אין מקרה בכל ומשכך 4 טופס יצא ולא ההיתר את השלים
 שזו ככל חוקית) בניה(אפילו מאפשרים שאין והבניה התכנון בדיני הוא יסוד כלל כידוע,

חוקיות. בלתי בניה עבירות גבי על מבוצעת
קרית-אונו ובניה לתכנון המקומית הועדה 0 גומבוש אילן 5344/11 ערר(ת״א) למשל ראו

אושר טרם זה פרוטוקול
; בתאו 20190004 טטפר; משנה ועדת לישיבת פרוטוקול 08/04/19 ק

בע״כן קומפלוט ־ IB5.7x3i גרסה
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 הדין את נוגד החקלאית לסככה הבניה היתר לכך, בהתאם ),26.2.2012 בנבו, (פורסם
 היחסית הבטלות לדוקטרינת בכפוף מעיקרו בטל והינו חוקי, בלתי היתר הינו ולפיכך

 ;בנבו}) ואח׳([פורסם יהודה מטה המקומית הועדה נ. דוד משה 324/08 (ערר(ירושלים)
 צפון מחוז לתו״ב מחוזית ערר ועדת נ׳ ביטון שלום ברק 37921-03-13 עת״מ(נצ׳) וכן

 יהודה מטה המקומית הוועדה נ, שמע 140/08 ערר וכן ; )28.7.2014 בנבו], עפורסם
בנבוך ואח׳([פורסם

 מדובר מכונו. על הדברים מצב את להותיר ניתן לא בו מובהק מקרה הינו שלפנינו המקרה
 בהיתר שסומנו המבנים את הרס ולא ותנאיו, הבניה היתר את קיים שלא במבקש

 שזו על-אף החקלאית בסככה ולהשתמש ליהנות המבקש ממשיך במקביל, להריסה.
המגורונים. להריסת במקביל אושרה

 היתר ומשכך רמ״י מול תקף עונתית שכירות חוזה המבקש של בידיו אין כיום לכך, נוסף
 ההיתר. בתנאיי עומד ואינו רמ״י על־ידי עוד מאושר אינו שניתן הבניה

 מכיוון החוק; ובשלטון השוויון בעקרון פוגעת בולטת, החוקיות שאי מכיוון אלו־ בנסיבות
 טענת לקבל ניתן שלא כך הנושא, להסדרת המבקשת מול רבות עשתה המקומית שהוועדה
 מוצאת {כפיים) ניקיון בהיעדר פועל המבקש כי דומה הסתמכות(ואף או אי־ידיעה

 צידוק שום ואין בהיתר, שדבק אי״החוקיות מפגם להתעלם אין כי המקומית הוועדה
ולאפשרו. להמשיך

 אי בשל בטל היתר כי וקובעת המבקש, להתנהלות יד לתת שלא מחליטה המקומית הועדה
 עונתית שכירות חוזה היעדר בשל וכן המגורונים הריסת בתנאיי המבקש של עמידתו
 את השלים לא מעולם שהמבקש העובדה לאור גם זאת הבניה. היתר את לבטל יש בתוקף,
 ,.ש4 טופס מכוחו קיבל ולא ההיתר
:החלטה

 מנהלים גם והם הפלילי התיק במסגרת גישור הליך מתנהל כי טען המבקש וב״כ מאחר
 הבניה היתר תוקף התליית על להצהיר המקומית הועדה מחליטה המינהל, עם מו״מ
 את השלים לא שהמבקש בטענה לפגוע מבלי ימים, 120 של לתקופה וזאת למבקש, שניתן
 הסכם המקומית לועדה להציג למבקש יתאפר זו בתקופה ,4 טופס יצא ולא ההיתר תנאיי

 להריסת נוספת חדשה בקשה להגיש למבקש יתאפשר וכן רמ״י מול תקף עונתית שכירות
המגורונים.

 להריסת להיתר בקשה והגשת תקף שכירות הסכם הללו(הצגת התנאים ששני ככל
 נוסף לדיון הנושא יובא כאמור, הימים 120 חלוף עד כמלואן יקוימו לא המגורונים)

בועדה.

: לסיכום
 בשטח. הקיים למצב מתאים לא נמצא 24/03/2019 מתאריך פיקוח דוח פי על

החלקות. של המזרחי בשטח חקלאות שטחי וסככות+ מכולות מגורים, קיימים

 להיתר בקשה תוגש ולא שככל נכתב בה ,20180003 מספר ישיבה ,2018 יוני מחודש הוועדה להחלטת בהמשך
 לדיון הנושא מובא להחלטה, בהתאם הנושא, ההיתר. לביטול בועדה נוסף לדיון הנושא יובא המגורונים, להריסת
ההיתר. בביטול

ת צ ל מ ס ה ד נ ה ה מ ד ע ו ה
 ההחלטה, ע״פ כנדרש התנאים הוגשו ולא ומאחר ,12/6/18 מיום קודמת להחלטה בהתאם
 מבוטל, ההיתר

ו ו י ד ה ד  ל ה מ
העיר: מהנדסת - אבו בו ליאת אדר׳

 התכנונית. ההמלצה ואת הבקשה מהות את מפרטת
הועדה: בוזי-יו״ר עופר

 הועדה? מהנדסת המלצת אישור בעד מי
אחד, פה ;בעד

הועדה. מהנדסת המלצת את אחד פה מקבלים :החלטה

זהטרטאושה פרוטוקול
שיגת פרוטוקול טפי: משנה לעדו! לי 08/04/19 גתאריך: 20190004 מ

מג״מ קומפלוט - IB5.7x31 גרסה



11:דף מסי

ה ו ט ל דו ח
 ההחלטה, ע״פ כנדרש התנאים הוגשו ולא ומאחד ,12/6/18 מיום קודמת להחלטה כהתאם
מגוטל. ההיתר

דרישות
הנכס־. כבעל העירייה ראש חתימת
המהנדס. והצהרת אדמה ברעידות המבנה עמידות כולל 1989 התשמ״ט )10 מס׳ (תיקון

ה תוכנית אישור - ת אינסטלצי העירונית, לרשת והתחברות סניטרי
בעירייה. וביצוע תשתיות מחלקת אישור -
ם להיתר, הבקשה עותקי 2 פתן ־ קני ת, הועדה הערות לפי מתו מי  עם המקו

ת המינויים כל מו  כללי. קבלן לדווח, השלד,אחראי לביצוע אחראי + הנ״ל והחתי
סק ומסירת החתום ההיתר סריקת ביצוע למבקש״ ההיתר למסירת סופי תנאי הרישוי. לטח׳ הדי

 בפמ״י. הנכס היוון אישור הצגת לחילופין או ממ״י חתימת -
הרישוי. מח׳ הנחיות לפי להיתר הבקשה תיקון

בנייה אגרת ״תשלום
שיקמה., מי ולתאגיד לעירייה פיתוח היטלי תשלום ״

השלמה ת,

22/01/2014
11/03/2013
29/01/2014
29/01/2014

אושר 1טרכ זה פרוטוקול
08/04/19 גתאריך: 20190004 מספר! משנה ועדת לישיגת פרוטוקול
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308016 בניין: תיק 20170046 בקשת: מספר
■ ::: 08/04/2019 בתאריך: 20190004 :מספר ישיבה משכה ועדת פרוטוקול

מבסש:
05/06/2017 הגשה בע״מ אחזקות אוריאל ♦

הרצליה 81 השואה קדושי
הנכס: בעל

בע״מ אחזקות אוריאל ♦
הרצליה 81 השואה קדושי

עורד:
בע״מ ערים ומתכנני אדריכלים שחם א. א,פוגל ♦

תלאביב-יפו 6מיטב
שה בקשה: סוג  להיתר בק

־ זמין רישוי בקשה מספר
א׳ שקיא שכונה: יהודה אוד 16 קזז יחזקאל הבניין: כתובת

ומסחר מגורים יעוד: 84׳ חלקה: 6229 גוש: וחלקה: גוש
552-0253526 תכנית:

 בסשה תאור
חדשה בניה מגורים
ה ו ה ס מ ב ה ש ה

 בקומה מסחר הבולל קומוה 15 בן ומסחר מגורים בניין הקמת עבור החנייה בתקן נוסף דיון
וגידור, חניה מרתף קומות 3,1 ״15 בקומות יח״ד 87,קרקע

הקלות: פורסמו 24/12/2017 ביום
 יח״ד 67 שבמקום בך דירות 20 שהם שבס״, ״בחלון חוק ע״פ יח״ד 30% לתוספת הקלה ,1

בבניין, יח״ד 87 יהיו בבניין,
 בניין בנית שבמקום כך ״, ״כחלון״שב״ס חוק ע״פ שטחים 18% ב של לתוספת הקלה ,2

 ב של בולל בשטח(מגורים) בניין יבנה תב״ע, ע״פ מ״ר 14,145,8 כ של בולל בשטח(מגורים)
מ״ר, 16,610

 התנגדויות, התקבלו לא
 ואושרה, נדונה הבקשה
שטחים

 אחד שטח
במ״ר

יח״ד מט׳ במ״ד שירות שטח במ״ד עיקרי שטח שימוש מפלט
/קומה

תת
חלקה

מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים

7092,78 7566.48 ם רי גו מ

119.63 348,57 ר ח ס מ

7212.41 7915.05

0.00% %בניה: 7212.41 7915.05 סה״ב:

ת ו ר ע ס ה י ד :ה ב
 הקרקע, בקומת ומסחר קומות 15 בן ומסחר מגורים בניין הקמת מבוקש

וגידור, חניה מרתף קומות 3,1-15 בקומות יח׳׳ד 87

 גולן. קולנוע של ישן מבנה דיור יחידות בשטח(אין למצב תואמת הבקשה 05/06/2017 מתאריך הפיקוח דוח לפי
ובזנטים״ בברונט גידור + מזרח צפון באזור פלישה קיימת מסוכן. מבנה של פיקוח תיק קיים גולן קולנוע

רקע:
,552-0253526 במגרש שחלה בניה זכויות לעניין תב״ע

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004 מספר: משגה ועדת לישיבת פרוטוקול
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 )שפ״פ + ומסחר(דרך מגורים אזור :המגרש יעוד
לשימור בניין
 .506,36 מאושרת מ״ר,דרך 1562.36 ומסחר: מגורים המגרש שטח
 מ״ר. 3976.8:הקובעת לכניסה מתחת מותר מרתפים שירות שטח
 מ״ר. 350 הקובעת הכניסה מעל למסחר מותר עיקרי שטח
מ״ר. 120 הקובעת הכניסה מעל למסחר מותר שירות שטח
 מרפסות). עבור מ״ר804 בתוכו מ״ר(כולל 7169 ;הכניסה מעל למגורים מותר עיקרי שטח
 מ״ר. 3000:הכניסה מעל למגורים מותר שירות שטח

יח״ד.67יח״ד־
 יח״ד). 13(ממ״ד + עיקרי מ״ר 63 של בשטח קטנות יח״ד יהיו יח״ד מסך 20%
, 62 משנת מס׳ 776 רישיון היתר קיים

שטחים:
 מ״ר. 917.13: להריסה שטח

מרחף! קומה
 מ״ר. 1509.72: -1 מרתף - מוצע שירות שטח
 מ״ר. 1449.86: ־2 מרתף - מוצע שירות שטח
מ״ר. 1295,54: ״3 מרתף - מוצע שירות שטח

 גיכיח. טטייה - למוחר תואם לא י- המותרים מ״ר 3976.8 > מ״ר 4255.12 = המרתף בקומות מוצע שירות שטח סה״כ
מהשטח. 80% למקסימום מרתף את להתאים יש

! מסחרי קרקע קומה
 למותר. תואם - המותרים מ״ר 350 = מ״ר 349.94 - מסחרי קרקע בקומת עיקרי שטח
למותר, תואם - המותרים מ״ר 120 - מ״ר 119,89 :קרקע בקומת מוצע שירות שטח

מגורים! קרקע קומה
 מ״ר. 55*8: כנסת דיירים+בית מגורים-מועדון קרקע בקומת עיקרי שטח
 .מ״ר 75.08: +מדרגות טכני שירות שטח

מ״ד. 240434:קרקע בקומת מוצע שירות שטח סה״כ

!1״13 קומות
 מ״ד. 510405:1-13 בקומות מוצע עיקרי שטח

 מ״ר 6630,65 מוצע: עיקרי שטח סח״כ
 מ״ר. 981,37:1-13 בקומות מוצע ממ״דים שירות שטח
 .מ״ר 87.67: +מדרגות טכני שירות שטח
 מ״ר. 1139.71 ־ 1-13 בקומות מוצע שירות שטח

 מ״ר. 2121.08 : 1-13 בקומות ממ״דים + מוצע שירות שטח סח»כ
 מ״ר, 59.84 - בקומה מרפסות שטח

 מ״ר. 777.92: 1-13 בקומות מרפסות שטח סה״כ
!14 קומה
 מ״ר. 486.08: בקומה מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 62,49:בקומה מוצע ממ״דים שירות שטח
 מ״ר. 82.93:בקומה מוצע טכני + שירות שטח

 מ״ר. 145.42 ! 14 בקומות ממ״דים + מוצע שירות שטח סה״כ
 מ״ר. 30.09: בקומה מרפסות שטח
 מ״ר, 87.89:גג מרפסת שטח

 מ״ר. 117.98:14 בקומה מרפסות שטח סח״כ
!15 קומה
 מ״ד. 449.75: בקומה מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 49.49 בקומה: מוצע ממ״דים שירות שטח
 מ״ר. 88,58 ;בקומה מוצע שירות שטח

 מ״ר. 137.07 ! 15 בקומות ממ״דים + מוצע שירות שטח סח״כ
 מ״ר. 38.27: בקומה מרפסות שטח
 מ״ר, 81,21:גג מרפסת שטח

מ״ר. 119.48:14 בקומה מרפסות שטח סה״כ

אושר טדם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004 : מספר משצה ועדת לישיבת פרוטוקול
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הגג קומת
 מ״ר. 137.05 מוצע: שירות שטח

גג. שטח להוסיף יש

מגויים: שטח טה״כ
 תואם לא - המותרים מ״ר 3976.8 > מ״ר 4255.05: המרתף בקומות מוצע שירות שטח סה״כ

למותי.
 מ׳׳ר. 846.28 : מרפסות שטח סה׳׳כ ,מ׳׳ר 7622.28 :הקרקע מעל מגורים מוצע עיקרי שטח סה׳׳ב
א המותרים מ״ר 7169 > מ״ר 8468.56:מרפסות כולל למגורים מוצע שטח סה׳׳כ ל  למותי. תואם -
 מ׳׳ר 1105.52־ ממ״דים שטח סה׳׳כ : מ׳׳ר 2780.96:הקרקע מעל מגורים מוצע שירות שטח סה״כ
 .למותי תואם -לא המותרים מ״ר 3000 > מ״ר 3886.48 הקרקע מעל מגורים ממ״דים + מוצע שירות שטח סה״כ

 - )1)(3(ב 151 סעיף ע״פ שטחים 20% של לתוטפת הקלה מבוקשת
היזם: מטעם משפטית דעת חוות התקבלה 6/7/17 ביום

ת מרשתנו, בשם אל חבר רי ת או קו חז קעין בעלת בע״מ, א קר מ תכבד שבנדון, ה ת נ מן לפנו ק .כדל

שה מרשרגנו .1 שה הגי תר בק ח להי כס״). שפרטיו לנכס בקשר בניי הנ דון(״ בנ

ת .2 ר מסג שה, ב שה הבק שתנו ביק ת מר ספו תר בין (והקלות) בנייה תו ק פי על הי תכנון חו ה ה בניי ה  שעה) (הוראה ו

שע״ו- ם בספר פורסמה אשר ,2015הת קי ס החו דועה ואשר ,31.12.2015 גיו ה י ת בכינויי קנו ת שבס-כחלוך׳ כ״
ת (להלן: א ר הו ה״). ״ ע ש ה

ראת ספק, כל הסר למען 3 ה הו שע ה על חלה ה ש מ ב ™ ה תי ה ל ש י ג ה שתכו ל ומרשתנו מר
ת אי כ ת ז מו ה ת ל בו ט ה ה ת מ מו לו ראת הג ם השעה, בהו ע ט ה : הבא מ

ת פי על .4 א ר שעה הו ה ),2(1 (סעיף ה ת ל חו ה ת ת לגבי הינ שרה״ תכניו אי עדה ש ם ל*יי מחוזית״ ו ה יו ת ל חי  של ת
ראת השעה. הו

 הוועדה כי ומצאנו הנכס), לגבי להיתר הבקשה הוגשה (מכוחה 1/536מאא/ תכנית את לבחון איפוא פנינו 5
ה המחוזית שר ת אי ת א תכני ה ה ת חלט ה ם ב ה בחצי דהיינו, ,27.7.15 מיו קפה תחילת לפני שנ  הוראת של תו

שעה )!31.12.15( ה

ה למכתבנו מצ״ב  ע□ המחוזית הוועדה חותמת מוטבעת ועליו 1/536מאא/ תכנית של הראשון העמוד העתק ז
מן התכנית, את אישורה תאריך אי. נספח מסו

 מרשתנו זכאית ולפיכך השעה, הוראת של תוקפה תחילת לפני רב זמן אושרה לנכס הנוגעת התכנית - וראה צא 6
השעה. הוראות להטבות

 (והדבר פרסומה תאריך הינו 1/536מאא/ תכנית לעניין הקובע התאריך כי הטוען יטען א□ אף מזאת, יתירה .7
לת מועד לפני שוב, ,20.12.15 ב־ פורסמה שזו הרי מוכחש). ה תחי קפ שעה הוראת של תו  מכל ).31.12.15( ה

ם, ע הננו מקו תנו להבי ה הואיל זו, לפרשנות התנגדו הינ שת לשונה את סותרת ו שעה, הוראת של המפור  ה
ש נכתב בה אשר ך כי במפור שרה בו המועד הינו הקובע התארי ת הוועדה אי חוזי מ ת, את ה מכני  המועד ולא ה

מה בו רס ת. פו תכני ה בבל ה ר ס ם ובשני מ שתגו המקרי ם עומדת מר טריוני שעה הוראת של בקרי  ובהתאם ה
שה לכד ק ת בי פ ס בו בכמות 20% של תו ם(ו חי ט ש ת 30% ה סס ת בבמות תו דו חי ם הי א ת ה ת ב קנ ת שבם). ל

אושר טרם זה פרוטוקול
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ר כל לאור .8  להיתר הבקשה ועל מרשתגו על להחיל אחרת או חוקית מניעה כל איו לעיל, זה במכתבנו האמו
המבוקשת. הבנייה שטחי תוספת אה למרשתנו מכוחה ולהעניק השעה, הוראת את שהגישה

 את הוועדה כב׳ בפני מפרט אשר שוהם, אריק אדר׳ התכנית, אדריכל של מכתבו מצורף זה למכתבנו ועוד, זאת .9
ם גריעת (בדמות לפרויייקט שייגרם האדיר הנזק מו ם ישומרו באם חניה), מקומות 14 מיני  המבנה מן חלקי

ס, הפרוייקט. בכדאיות אנושות יפגע אשר דבר ,התב״ע פי על היא נ□ הקיימת שחזורם, חלופת חלף הקיי

ם המבנה חזית שחזור בעניין האדריכל חוו״ד זה למכתבנו מצ׳יב ת שימורו, חלף הקיי מנ ב נספח מסו

ם הננו 10 די ש הוועדה לכב' מו ה על מרא ת ש ת גי בי חיו המעודדת ה ט, ו ק רוי פ חוד ל ת נוכח בי ק צו  והצורך הדיור מ

די מיי ת ה צע בהגדל ת הי רו ת הדי מינו ם, הז רי ש, תוך למגו מו תר, בין שי ה בבלי הי ק קי ח  כגון לכך, שנועדו ה
ה הוראת ע ש ה

הבהרה. / שאלה כל לצורך לרשותכם הננו . 11

הוועדה: של המשפטי היועץ של הדעת חוות התקבלה 6/12/17 ביום
 הדעת לחוות בהתאם הנתונים את שבדקנו ולאחר עליי, מקובלת אוריאל חבית ב״ב ידי על שהועברה הדעת ״חוות

פדטום״. נוסח להם ולתת התיק את להכניס ניתן

 מ״ר 14145.80 > מ״ר 16610.09 הקרקע: ומתחת הקרקע מעל שירות הקרקע+ מעל עיקרי מגורים שטח סה״כ
שב״ס. כחלון חוק ע״פ המותרת הקלה 20% < 117.42% שהם = המותרים

מסחרי: שטח סה״ב
 למותר. תואם - המותרים מ״ר 350 < מ׳׳ר 349.94 בקרקע: מוצע עיקרי שטח סה״כ
למותי. -תואם המותרים מ״ר 120 < מ״ר 119.89 :קרקע בקומה מוצע שירות שטח סה״כ

:יח״ד
 למותי. תואם לא - המותרות יח״ד 67 > יח״ד 87 מבוקש

תוספת. 20% שהם יח״ד 11 לתוספת הקלה מבוקשת
 סטייה תקנות ע״פ הקלה לתת ניתן - תב״ע ע״פ מותר מעבר יח״ד 20 שהם 30% לתוספת הקלה נדרשת למעשה

(ד). 9 סעיף ניבית

:קטנות יח״ד
 מ״ר 927.55 סה׳׳כ מ״ר. 71.35 של בשטח יח״ד A : 13 טיפוסים :מוצע

 מ״ר 1067.22 סה׳׳כ מ״ר. 76.23 של בשטח יח״ד B : 14 טיפוסים מוצע:
 מ״ר 1994.77 ־ קטנות דירות סה״כ
:גדולות יח״ד

 מ״ר 1339.65 סה׳׳כ מ״ר. 103.05 של בשטח יח׳׳ד C: 13 טיפוסים מוצע:
 מ״ר 1297.92 סה׳׳כ מ״ר. 99.84 של בשטח יח׳׳ד D : 13 טיפוסים :מוצע
 מ״ר 1611.68 סה׳׳כ מ׳׳ר. 115.12 של בשטח יח״ד E :14 טיפוסים :מוצע
 מ״ר 1679.30 סה׳׳ב מ״ר. 119.95 של בשטח יח״ד F : 14 טיפוסים :מוצע
 מ׳׳ר 236.66 סה״כ מ״ר. 118.33 של בשטח יח״ד G :2 טיפוסים :מוצע
 מ״ר 237.88 סה׳׳כ מ״ר. 118.94 של בשטח יח״ד H :2 טיפוסים :מוצע

 מ׳׳ר 129.59 סה״כ מ׳׳ר. 129.59 של בשטח יח״ד I :1 טיפוסים מוצע:
מ״ר 132.38 סה״כ מ׳׳ר. 132.38 של בשטח יח״ד J :1 טיפוסים מוצע:

בניין: קווי
 בניין השימור בינוי־לצודך בנספח שמופיעה כפי דרומי קדמי קו + מ׳ 2.7 מערבי קדמי קו + מ׳ 5 מערבי קדמי בניין קו

החזית.
 מ׳. 5 מערבי קדמי קו
 מ׳. 5 השפ״פ־ צפוני צדדיים בניין קו
. ולמעלה 1 מקומה בליטה תותר מ׳ 5 מזרחי אחורי בניין קו

קול טו ה פרו ם ז ר שר ט או
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ומסחר מגורים 4.4
ס יינתן ת של ברוחב פ ם מ׳, 2 לפחו ת המגרש, בתחו ק  ופס הציבור לכלל רגלי למעבר הנאה לזי

ת עבור מ׳ 3 עד של ברוחב ק אה זי רן לרכב הנ  הבינוי. ובנספח בתשריט שמופיע כפי חניה, לצו

שטח כל ר בין ה מי, המערבי המגרש לגבולות המסחרי האזו ה והדרו הי  גדרות. ללא פתוח י
מי הבניין קו קד רחי, ־ ה ה מז הי ת מ' 5 י מ קו  מקו מטר של הבלטה אפשרות ותינתן הקרקע, ב

ץ ה מעל הבינ מ ראשונה. קו
______  _

 למומי. תואם לארגל- להולכי מעבר וזיקת מבנה לשימור מ׳ 2.7 מזרחי אחורי בניין קו
להתאים. יש - בניין בקוו בעיה יש

קומות;
 קומות. 16 מוצע - הקרקע מעל קומות 17 מותר תב״ע ע׳׳פ

למוצע. תואם - קרקעיות תת קומות 3 מותר

תכנית הוגשה לא - 6.6 סעיף : לשימור בניין

לשימיי בציו 6.6
ת גוש .1 ת החזי חזי ת( מי ת פינה + דרומית הדרו רחי  למתן תנאי במקומו. ישומר מ׳) 3 לאורך מז

תר ה בניה הי הי ק תכנית הצגת י ת ודיפון לחפירה ביצוע ותכניות חיזו מו  מהנדס בידי חתו
ה. ת יתרת קונסטרוקצי ת החזי  השימור יועץ ובאישור התיעוד לתיק בהתאם תשוחזר המזרחי

ת לוועדה מי קו מ ת. לוועדה השימור יועץ או ה מחוזי
ם והיה ההיתר, הוצאת בשלב .2 ת יפחית 6.6.1 בסעיף כמפורט השימור ביצוע א ת מס׳ א מו  מקו

ת הועדה להכרעת הנושא יובא החניה, מי ם באם המקו שחזור. או זה בקטע שימור לקיי

 הוועדה. מטעם שימור יועץ אישור לקבל יש - השימור לנושא היזם מטעם דעת חוות הוגשה 2/2/18 בתאריך

היתר: למתן תנאים
 ירוקה בניה של אלמנטים קרקע קומת פיתוח נופי אדריבלי עיצוב מטמך יוכו בניה היתר הגשת טרם .1

.תכנית הוגשה לא - )6.7.1 (סעיף אופניים. וחניית
)6.7.2 אתר(טעיף ארגון תכנית תוגש .2
)6.7.3 מפורטת(טעיף ניקוז תכנית הכנת יהיה ראשון להיתר תנאי .3
)6.7.4 חפירה(סעיף עודפי ואומדן חפירות תכנית .4
)6.7.5 בניין(טעיף פסולת אישור לקבל יש .5
(סעיף הסיבה. לאיכות היחידה מול שתתואם קרקעי, התת לחניון אוורור הגשת יהיה בניה להיתר תנאי .6

6.7.6(
ההודאה.(סעיף קבלת דבר על אישור וקבלת התוכנית הקמת לפי שבשבועיים הביטחון ממשרד יידוע .7

6.7.7(

תכנית הוגשה לא- 6.4 סעיף נגר: מי ניהול
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נגר מי ניהול 6.4
ח יש .1 שטח לפחות 20% כי להבטי ת הכולל המגרש מ שטח יושאר השפ״פ א ם, חדיר כ  ׳ שטח למי

סה או מגונן אחר. חדיר בחומר מכו
ת להפוך יש .2 ת ל״אנן הבנוי המגרש א קוו ר זעיר״, הי שאי ת בתוכו המ  עליו. היורד הגש□ רוב א

מ 20 בגובה גדר לבנות ניתן צא בה וליצור הנמוך בקצהו או המגרש סביב לפחות ס״  לעודפי מו

ס ת בעת שיוצרו מי פו ן גדולות. סו
ם את לחבר יש .3 חי שט ם ה מי טו א ם ה שטחי ם ל רי בים בעזרת במגרש, החדי  הגגות מן מרז

ם ושיפועים בחצר. מתוכנני
ת כושר על לשמור יש .4 רו ת הקרקע חדי מרי של עירוב מניעת ידי על החדיר, בשטח הטבעי  חו

ם וחומרי□ בניה מי ט ם, או ק של מניעה אחרי וכוי. הקרקע הידו
תן ככל ייעשה .5 ר למשל חדירים, ריצוף כחומרי שימוש הני ה, באזו החניי

6.5 סעיף בוגדים: עצים על שמירת
 המשומן בעץ פגיעה או בייתה תותי ישומי.לא )1 מס׳ עץ העצים( ונספח בתשריט לשימור המסומן העץ

תכנית. הוגשה לא לשימור־

 תבנית הוגשה לא-6.11 סעיף ע׳׳פ מחסנים עם תכנית
תבנית הוגשה לא — ומגורים מסחרי תנועה נספח

תבנית הוגשה לא ־ מסחר:
״'" מטחי 6.13

שטחים על .1 ם ה  והמגבלות העירוניים, העזר בחוקי הקבועות המגבלות הלות המסחריי

שורות ת הסביבה לאיכות הרשות ודרישות עסק רשיון למתן הק כך. על המופקד
ת יופרדו .2 ת המסחר עבור החניו המגורים. עבור מהחניו
ר .3 הבית. דיירי עבור שטח מכלל יופרד המסחר עבור ופריקה הטעינה אזו

ת והמערכות ואשפה, פסולת שפכים, הביוב, מערכת .4 מהמערכות יופרדו המסחר עבור הטכניו

הקלות: פורסמו 24/12/2017 ביום
 87 יהיו בבניין, יח״ד 67 שבמקום בן דירות 20 שהם שבס״, ״בחלון חוק ע״פ יח״ד 30% לתוספת הקלה .1

בבניין. יח״ד
 בשטח(מגורים) בניין בנית שבמקום כן ״, ״בחלון־שב״ס חוק ע״פ שטחים 18% כ של לתוספת הקלה .2

מ״ר. 16,610 כ של בולל בשטח(מגורים) בניין יבנה תב״ע, ע״פ מ״ר 14,145.8 כ של כולל

התנגדויות. התקבלו לא

כלליות: הערות
שטחים. טבלת לתקן יש
 המגרש. 80% למקסימום מרתף את להתאים יש
 עליון. גג שטח לחשב יש
הטבלאות. כל למלאות יש
 ׳׳כחלון־שב׳׳ס״ הקלה של בהגשה יח״ד את לסמן יש
 למגרש. בהתאם אחוזים את לתקן יש
נגר מי תכנית את להגיש יש
אופניים וחניית ירוקה בניה של אלמנטים קרקע קומת פיתוח נופי אדריכלי עיצוב תכנית להגיש יש

 תכנית. וכל שטחים נבדקו טרם מתוקנת תכנית התקבלה 9/01/2018 בתאריך
:כחלון תקנות ע״פ
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 מוסדות כי לפניה, שהוצגה הוועדה מהנדס דעת חוות לפי המקומית, הוועדה של דעתה להנחת הוכח ״(ט)
 יחידות מספר מהגדלת הנובעים לצרכים מענה נותנים החניה ושטחי התשתיות הפתוחים, השטחים הציבור,
הדיור;״

 :מצורף הוועדה, מהנדס דעת חוות נדרש

לכבוד
בן-אבו ליאת אדי׳
יהודה אוד העיד מהנדס מ״מ
ג.נ.,

08/04/2019

 552-0253526 מט' תב״ע הגדור:
 לה1להל בל!שה - גולו מגדל - 1/536מאא/

ציבוד לשטחי מענה לנושא חוו״ד

רב שלום
 (להלן: העירונית ההתחדשות מנהלת התייחסות להלן והבניה, התכנון לחוק )(ט)1)(3(ב151 סעיף להוראות בהתאם

שבנדון. לנושא ״המנהלת״)

 העיר במערב וממוקמת יח״ד 67 הקמת המתירה מאושרת תכנית הינה ״התכנית״) שבנדון(להלן: התכנית .1
הותיקה.

 )3(ב151 סעיף מכוח יח״ד, 20 שהן המאושרת, היח״ד ממס׳ 30% לתוספת הקלה לבקש התכנית יזמי בכוונת .2
שבס־כחלון״). שעה ״הודאת והבניה(להלן: התכנון לחוק

 דעתה להנחת ״הוכח אם ניכרת לסטיה תיחשב לא ההקלה כי קובע שבס־כחלון שעה בהוראת (ט) משנה סעיף .3
 הפתוחים, השטחים הציבור, מוסדות כי לפניה, שהוצגה הוועדה מהנדס דעת חוות לפי המקומית, הוועדה של

הדיור״. יחידות מספר מהגדלת הנובעים לצרכים מענה נותנים החניה ושטחי התשתיות
 לחינוך פרוגרמתי ניתוח שכללה ,2027 לשנת ציבור למוסדות פרוגרמה המנהלת ערכה ,2017 דצמבר בחודש .4

 בעיר הקיים הותיק למרקם הרך לגיל חינוך למוסדות וניתוח העיר, לכלל ציבור ומוסדות יסודי ועל יסודי
 (הן בעיר ומתוכננות מאושרות תב״עות מימוש אמדני בסיס על נערכה הפרוגרמה 1״הפדוגדמה״). (להלן:

 בפרוגרמה ).100%( מלא מימוש הונח לגביה התכנית, זה ובכלל עירונית), בהתחדשות והן חדשות בשכונות
 כמו חדשים. חינוך מוסדות ולבניית קיימים חינוך מוסדות של מחדש לעיבוי/בניה נדרשים פרויקטים הוצגו

בו. כלולה התכנית אשר יהודה, אור למערב עירונית להתחדשות מדיניות מסמך המנהלת ערכה כן,
 בפרויקטי חדשות יח״ד 1,200כ־ עד של תוספת מאפשר ספר בבתי חדשות לכיתות המענה כי קבעה הפרוגרמה .5

 שטחי ציפוף ידי על יום ומעונות גן לכיתות מענה לספק ניתן וכי הותיקה, העיר במערב עירונית התחדשות
 במוסדות רחב היצע קיים כי קבעה הפרוגרמה מנוצלים. שאינם ציבורי בייעוד בשטחים בניה או קיימים ציבור
האוכלוסיה. תוספת של הארי לחלק מענה לספק המסוגל הקיים, במצב ורווחה קהילה לשירותי ציבור

2 1חינוך. למוסדות הצפוי לביקוש זניחה תוספת יוצרת המבוקשת ההקלה .6
הדיור. יחידות מס׳ מהגדלת הנובעים לצרכים הולם מענה ייתנו הציבור מוסדות כי הינה דעתנו חוות לכן, .7

רב, בכבוד
דן ויואב רייכר נתי

יהודה אור - עירונית להתחדשות המנהלת
AVIV AMCG

 המגרש. בתחומי ותשתיות חנייה פתרון מציגה להיתר הבקשה בנוסף,

לטיכום:
הוועדה. דעת לשיקול

ת התכנון בלשכת בדיון הוצגו הפרוגרמה עיקרי 1 .6/12/2017 בתאריך המחוזי
־2 יסודיים על בתי״ס תלמידי 9-ו יסודי בתי״ס תלמידי 9כ~ גן, בגילאי ילדים 5כ- מעון, בגיל ילדים 2כ

טוקול ה פרו ם ז אושר טר
08/04/19 בתארין: 20190004 מספר: משנה ועדת לישיבת פרוטוקול
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 27/02/2018 המאריך: 20180003 בישיבה: החלטה והתקבלה משנה בוועדת נדונה הבלזשה
 רישוי. מחי עם ובתיאום דרישות וגיליון בדיקה הערות להשלמת בכפוף הבקשה את לאשר

 שימור יועץ אישור קבלת ללא היתר יוצא לא ,6.6.2 תעיף לתב״ע בהתאם ספק; השר למען ־
שחזור. לשימור/ הקיר לעגיין

בע״מ״. החזקות ״אוריאל של דינו מעורך מכתב התקבל 0/^02/2019 בתאריך
 ־ הושלמו שטרם דרישות ישנם אך היתר, הפקת לשלב להגיע כדי החברה של מאמציה את מסכם המכתב
תנועה. יועץ אישור

ז לטענותיהם הפירוט להלן
 יח״ד 87 שמוצע: כפי יהיה התקן לכך הוועדה אישור את מבקשת החברה תנועה; יועץ אישור
חניה. מקומות 87 יקבלו

 חניה תקן נדרש שלנו החניה מדיניות וע״פ ארצי חניה תקן הינו הנדרש חניה תקן תב״ע ע״פ
1:1.5,

 הדיונים במסגרת כי יוער .1:1 לפי חניות מסומנות התב״ע של התנועה בתכנית זאת, לעומת
 תכנית הגשת לאפשר שיש לכך המחוזית הועדה התייחסה התב״ע אישור לפני המחוזית בועדה

.1:1 תקן לפי ותנועה חניה
ב* 70 לתת״ל בהתאם גבוה בהספק ציבורית ולתחבורה הסגול, לקו סמוך שהמגרש העובדה לאור

 עמדת ;הפיסיות המגבלות לאור ;וצורתו המגרש מיקום לאור ;אישור לקראת בהליך שנמצא
 היא המקצועי הצוות המלצת חניה, מקומות להפחתת הארציות המגמות ;המחוזית הועדה
.1:1 של חניה תקן לאשר

הועדה. יועמ״ש של משפטית בחוו״ד נתמכת ההמלצה
 התב״ע של התנועה לנספח בהתאם דיור, יחידת כל עבור אחד חניה תקן לשקול ניתן לסיכום;

ב׳). בתקנות(אזור שנקבע בטווח עומד גם אשר

ת צ ל מ ס ה ד נ ה ה מ ד ע ו ה
 גם אשר התב״ע של התנועה לנספח בהתאם דיור, יחידת כל עבור אחד חניה תקן לשקול ניתן

 ס), בתקנות(אזור שנקבע בטווח עומד
ד ל ה ו מ ו י ד  ה

העיר; מהנדסת - אבו בו ליאת אדרי
 התכנונית. ההמלצה ואת הבקשה מהות את מפרטת

 הועדה; -ידיר בוזי עופר
 אישורים. וניתנו בדיקות שנעשו מבין אני

העיר; מהנדסת - אבו בו ליאת אדרי
 לדון נשאר כעת אושרה, הבקשה הזאת ומהבחינה דיור ויחידות השטחים כולל להיתר, הבקשה של בשלב נבדק הבניין

 לאו, או מופחת תקן מאשרים אם
 העירייה; מבסר - סעדוו בו רמי

 נוספת? השבחה יוצר החניה תקן הקטנת
הועדה; יועמ״ש - אוהב-ציוו גל עו״ד

 מדיניות שינוי תב״ע״י. שהוא משהו לא זה החניה תקן הקטנת אבל התב״ע, על וגם ההקלות על רק תשולם ההשבחה
 השבחה. היטל תשלום מחייב לא
העירייה; מבסר - סעדוו בו רמי מר
 זה למעשה אז לו, כשמקטינים וכעת שאושר בזמן שהיה לתקן המגרש בגבולות חניה למקומות פתרון נדרש בעבר אם

אחר. למשהו מתפנה הוא וכעת לחניה בעבר שיועד שטח להיות הופך

אושר טרם m פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004:מספר משנה וערת לישיבת פרוטוקול
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מועדה: יועמ״ש - אוהב-ציוו גל עו״ד
 ומגדיל הבניה עלויות את לו מקטין זה ואז לבנות עריך לא שהוא מהעובדה דווקא היא כלשהי השבחה פה נועדת אם
 השבחה היטל לשלם ניתן חניה תקן הפחתת עקב אם הזה בנושא משפט בית פסיקות יש זיכרוני למיטב הרווח. את לו

 לא. היא והתשובה
 הועדה: יו״ר - בוזי עופד

 בעיקר. מדיניות שינוי זה
העיד: מהנדסת - אבו בו ליאת אדה

 אחד. זה מאושר שמתע״ן וברגע 1,5 על החלטנו אנחנו לשתים, אחד בין a אזור על שמדבר ארצי תקן תואם זה
 הועדה: יו״ד - בוזי עופר

 הועדה? מהנדסת המלעת אישור בעד מי
אחד. פה :בעד

הועדה. מהנדסת המלעת את אחד פה מקבלים ;החלטה

ט ל ה ות ה
 התנועה לנספח בהתאם יח״ד, בל עבור 1:1 של מופחת חניה לתקן בהתאם הבקשה את לאשר

ב'). והבניה(אזור התכנון בתקנות שנקבע בטווח עומד גם אשר התב״ע של

השלמה ת. דרישות
בנכס, חוכות בעלי חתימת -
בטיחות. יועץ ע״י חתומה בטיחות אמצעי לנקיטת מפורטת תכנית מסירת -
ם חישובים הגשת -  מהנדס. והצהרת סטטיי

העורף, פיקוד -אישור
ה תוכנית אישור - העירונית. לרשת והתחברות סניטרית אינסטלצי
בעירייה. וביצוע תשתיות מחלקת אישור -
המוצע, החניה לפתרון הועדה של תנועה יועץ אישור קבלת -
ישראלי. בתקן לעמידה מורשה בודק מכון עם התקשרות הסכם -
צפויה, פסולת כמות לגבי הבקשה עורך הצהרת -
 הסביבה. להגנת המשרד ע״י המאושר בנין פסולת פינוי אתר עם הסכם -

אש. מכבי -אישור
 אשפה. לענין תברואה מחלקת אישור -
ס אישור ־ וטל״כ. חשמל חברת בזק, ח
ם קרקע קומת פיתוח נופי אדריכלי עיצוב מסמך הכנת ־ 6,7,1 אופניים וחניית ירוקה בניה של אלמנטי
,6.7.3 סעיף - מפורטת ניקוז תכנית -
מדן הכוללת חפירה תכנית - 7,4,6 - חפירה עודפי או
)6.7.6 (סעיף הסיבה, לאיכות היחידה מול שתתואם קרקעי, התת לחניון אוורור הגשת -
 6.7.7 - ההודאה קבלת דבר על אישור וקבלת התוכנית הקמת לפי שבשבועיים הביטחון ממשרד יידוע -
6,4 נגר מי ניהול תכנית הגשת ־
.6,6 סעיף שימור קיר לנושא הוועדה מטעם שימור יועץ אישור ־
השבחה. היטל תשלום -

 שיקמה. מי ולתאגיד לעירייה פיתוח היטלי תשלום
בניה, אגרת תשלום

ם להיתר, הבקשה עותקי 3 מתן ״ ת, הועדה הערות לפי מתוקני  עם המקומי
ת המינויים כל מו החתי  כללי. קבלן לדווח, השלד,אחראי לביצוע אחראי + הנ״ל ו

סק ומסירת החתום ההיתר סריקת ביצוע למבקש- ההיתר למסירת סופי תנאי הרישוי, לטח׳ הדי
ק לדרישות בהתאם נוספות ודרישות תנאים ייתכנו - בתקן. שינוי בשל ו/או החו

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 פתאויך; 20190004 מספר; משנה ועדת שיפת לי פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - IB5.7X31 גרסה



ס׳ 21 דף: מ

: 08/04/2019 ;־בתאריך 20190004 מספד־ ישיבה משנה ועדת פרוטוקול
מפקש:

05/07/2018 הגשה בע״מ תעשיה מבנה חב׳ ♦
 אביב-לפו תל 7 הארץ תוצרת

הנפש: בעל
ישראל מקרקעי מנהל י

אביב-יפו תל 125 בגין מנחם
עודד:

רוטברד מנחם 4
אביב-יפו תל 36 אביב תל נמל

 מנחם של במשרד אח יורם־ ♦
אביב-יפו תל 36 אביב תל נמל

שה;17ב אחדאי
מיכליצחקוב 4

 הקלות/שיחורג הכוללת להיתר בקשה סוגבקשה־
23896195694 ־ ומין רישוי בקשה מספר

 יהודה אוד 4 נתניהו יוני הבניץ; כתובת
ומשרדים; תעשיה יעוד; 157 חלקה? 6483 גוש: וחלקה; גוש

ומשרדים מסחר :יעוד 132; 133:חלקה
בסשה תאור

קיים במבנה תוספות,שינויים ומשרדים תעשיה
ת ו ה ה מ ש ק ב ה
 ניוד ע״י עיקריים שטחים חוטפה ללא A לבנין חמישיה קומה חוטפה

קרקעיים. הה שרוח שטחי יהרה ע״ח אחטנה)

 הבולל בשטח ממרהפים מנוצלים לא שירות שטחי לניוד הקלה פורטמה 17/09/2019 בתאיין
 השטחים במטגרה וטה״ב חמישיה קומה הוטפה לצורך עליונות לקומות מ״ר, 1000 ב- של

המותרים.
 התנגדויות. התקבלו לא

שטחים
 אחר שטח

במ״ר
ח״ד מט׳ י ח שטח מ במ״ר שי במ״ד עיקרי שטח שימוש מפלט

/קומה
חח

חלקה
מבוקש ס קיי מבוקש ס קיי מבוקש ס קיי

971.10 מחסן 5.00

971.10

0.00% %בניה; 971.10 טה״ב;

נתניהו יוני תעשיה אזור שפונה:

 שירות שטח
971.10

שטחי שטחים(הגדלת

ת ו ר ע ה ה י ד ; ב ה
).6206532555!־׳זמין ברישוי בקשה זמין(מט׳ ברישוי בקשה התקבלה 05/07/2018 בתאריך

 של הקומות בבל אחטון ושטחי חמישית קומה תוטפת בולל , B לבניין A בניין בין היתרים פיצול הבקשה; מהות
.A בניין

 בשטח. המצב את תואמת הבקשה 08/07/2018 מתאריך פיקוח דוח לפי
הבניין. שלד בבניית נמצא המבוקש

אושר טרס זה פרוטוקול
שיגת פרוטוקול 08/04/19 גתאריך־ 20190004 ז מספר משנה ועדת לי

ט״בע קומפלוט - IB 5.7x31 גרסה
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♦ נדחתה הבקשה 15/07/2018 בתאריך
מוקדמים, בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה־ שיבה

),6206532555־2 זמין ברישוי בקשה זמין(מש' ברישוי בקשה התקבלה 22/08/2018 בתאריך

:ההיתר לבקשת הבאים המסמכים צורפו לא
.24/12/2018 בתאריך התקבל ־ 149 בקרקע/פרסום זכויות לבעלי הודעות למשלוח אישור .1
.04/02/2019 בתאריך התקבל בי־ 36 תקנה לפי זכויות בעלי חתימת .2
,2019/17/01 בתאריך התקבל ״ אקוששי נשפח .3
,17/01/2019 בתאריך התקבל אש־ בשיחות נשפח .4
,2019/17/01 בתאריך התקבל - יציבות נשפח .5
,17/01/2019 בתאריך התקבל ־ מיגון נשפח .6
,24/12/2018 בתאריך התקבל תברואה־ נשפח .7
,17/01/2019 בתאריך התקבל ״ העורף מפיקוד פשור על אישור .8
,17/01/2019 בתאריך התקבל ״ רת״א התעופה־ רשות אישור .9

וועדה) מעקב וועדה(לא החלשת לאחר יינתן תנועה־ יועץ אישור .10

פרשום(יש(); נושה צורף
 חמישית קומה הוספת לצורך עליונות לקומות מ״ר, 400 כ־ של הכולל בשטח ממרתפים מנוצלים לא שירות שטחי ניוד

המותרים. השטחים במסגרת וסח״כ

 שאישרנו, כמו נכונים היו לא שהשטחים כך באופן פורשמה הבקשה
חדש, פרשום נושח למבקש נשלח

פרשום(חדש); נושח
 קומה הוספת לצורך עליונות לקומות מ״ר, 1000 כ- של הכולל בשטח ממרתפים מנוצלים לא שירות שטחי ניוד

המותרים. השטחים במסגרת וסה«כ חמישית

 האחרון. הפרשום פורשם 17/09/2018 בתאריך
התנגדויות, התקבלו לא

נדחתה, הבקשה 05/09/2018 בתאריך
מוקדמים, בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה־ שיבה

מעלה). להיתר(משומנים הבקשה הגשת בשלב שבוקשו המשמכים את להושיף יש

.2389619569-1 זמין ברישוי חדשה בקשה התקבלה 24/12/2018 בתאריך
במערכת) תקלה עקב הקבצים את להעלות הצליח לא הבקשה ועורך היות חדשה, בקשה (נפתחה

נדחתה, הבקשה 08/01/2019 בתאריך
מוקדמים, בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה־ שיבה

מעלה), להיתר(משומנים הבקשה הגשת בשלב שבוקשו המשמכים את להושיף יש

 ,2389619569־2 זמין ברישוי בקשה התקבלה 08/01/2019 בתאריך
 נדחתה, הבקשה 17/01/2019 בתאריך

מוקדמים. בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה־ שיבה
מעלה), להיתר(משומנים הבקשה הגשת בשלב שבוקשו המשמכים את להושיף יש

 ,2389619569־3 זמין ברישוי בקשה התקבלה 17/07/2019 בתאריך
נדחתה, הבקשה 27/01/2019 בתאריך

 בנכש. הזכות בעלי חתימת + עדכני שאבו נשח להושיף יש לדחייה־ שיבה
 ,2389619569־4 זמין ברישוי בקשה התקבלה 04/02/2019 בתאריך
מרחבית, לבקרה ועברה מוקדמים תנאים עברה הבקשה 07/02/2019 בתאריך

אושר טרם זה פרוטוקול
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רקע:
 /ב.158מאא/ :במגרש שחלה בניה זכויות לעניין תב״ע
 /ג,158מאא/ j במגרש שלה בניה זכויות לעניין תב״ע
 ומשרדים, תעשיה :המגרש יעוד
מ״ר, 6,507:המגרש שטח
 מ״ר. 10411.20:הקרקע מעל :לבנייה מותר עיקרי שטח
מ״ר. 4685,04:הקרקע מעל :מותר שידות שטח

מ״ר. 17568,90 לקרקע; מתחת
קומות. 5;הקובעת הכניסה מעל :מותרות קומות ;מס

קומות. 3:הקובעת לכניסה מתחת

המבנה. הקמת עבור־20150050:מס׳ היתר קיים

שטחים:
 מ״ר. 4728.9: -3 בקומה קיים שירות שטח
 מ״ר. 4661.98 : -2 בקומה קיים שירות שטח
מ״ר. 4661.98; -1 בקומה קיים שירות שטח
 מ״ר, 3088.17:דלק) תחנת קרקע(כולל בקומת קיים עיקרי + שירות שטח
 מ״ר. 2826.20 ראשונה: בקומה קיים עיקרי + שירות שטח
 מ״ר. 2826,20:שניה בקומה קיים עיקרי + שירות שטח
 מ״ר, 2826.20 שלישית: בקומה קיים עיקרי + שירות שטח
 מ״ר, 2826,20 רביעית: קומה קיים עיקרי + שירות שטח
 מ״ר. 522.76 גג: קומת קיים שירות שטח

מ״ר. 28968.59 בהיתר: קיים ושירות עיקרי שטח סה״ב

 לבניית עיקרי שטח לפנות בכדי שירות לשטחי אותם ולהפוך הקיימות בקומות כעיקרי שחושבו שטחים לפנות מבוקש
נוספת. קומה
 למותר; תואם תב״ע־ ע״פ המותר מ״ר 10411.20 < מ׳׳ר 10398.06 מוצע: עיקרי שטח סה״ב

 הקלה. בוקשה מ״ר־ 971.1 נוצלו: שלא קרקע תת שירות מזבויות שנוידו שירות שטחי סה״ב

הקלה: פורסמה 17/09/2019 בתאריך
 קומה הוספת לצורך עליונות לקומות מ״ר, 1000 כ- של הכולל בשטח ממרתפים מנוצלים לא שירות שטחי ניוד

 המותרים. השטחים במסגרת וסה״כ חמישית
התנגדויות. התקבלו לא

ומבקשים: היתרים ופיצול קנייניות זבויות
 המוצעת. הבקשה - ״1996 בע״מ והשקעות סחר בנין ״צרור בשם מ״ר־ 5,080 =48.8% יקבל -A בנין
 רישוי. רשות -20180151 מס׳ בקשה בע״מ״- תעשיה ״מבנה בשם מ״ר־ 5,331.2 =52.2% יקבל -B בנין

למותר. תואם הקרקע־ מעל עיקרית לבניה מותרים מ״ר 10411,2 :סה״כ
 ובמקומם בשמם חתימות ולתת המבקשים בכוח לבוא פנסו, אורי עו״ד בשם המבקשים של דינם מעורך כוח ייפוי צורף
 הקנייניות. והזכויות הבעלויות לגבי

הבקשה: מעורך תצהיר התקבל בנוסף;
 הקגיינ״ם החלקימ/השטחים שמירת על האחריות את לוקח הבקשה שעורך :יצוין

הבניינים בין היחסיים

בברכה.

•mi 0522725951 אדרי ר״זינגר 
בע"מ. ערים ובוני אדריכלים צור משה משח־

בנין: קווי
 מ׳. 5 קדמי: בנין קו
 מ/ 5 אחורי: בנין קו
 מ׳. 5:צידי בנין קו

בשטחים. חריגה אין

אושר טרם זה פרוטוקול
אויך 20190004:מספר משגה וערה ת1ל<שי פרוטוקול ת 08/04/19 : ג
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אקוסטיקה:
 מיוחד אקוסטי טיפול יציג אשר במפרט ילוו התכנית בתחום הבניה היתרי

 מומחה אקוסטי יועץ ע״י ייערך האקוסטי המפרט מטוסים. רעש להפחתת
 למיקום בהתאמה 4ו־ 3 מר״מ לגבי 2 /4 לתמ״א 2א- נספח הוראות פי על

 לבניין לתשתיות חיבור אישור למתן תנאי מההיתר. חלק ויהיה המבנה
 הנספה למפרט בהתאס הבניה-בוצעה כי מומחה אקוסטי יועץ אישור יהיה

האקוסטי.

חניות:
תנועה. יועץ אישור + תקן ע״פ מפורט חניות נספח להגיש יש
וטעינה״. פריקה לצורך התפעולית החניה למעט קרקעית, תת תהיה חניה ״כל )4.3 תב״ע(סעיף ע״פ

גובה:
 אבסולוטי). גובה לרשום למותר(יש תואם טיסה- גובה קו ממגבלת חורג לא מ׳־ 26.50 גג גובה מוצע
תב״ע: ע״פ

 שיידרש העגומים גובה את הבניינים תכנון שיקולי במסגרת לכלול המתכנן על
הפרוייקט. לביצוע
 ומערכות מתקנים שירות, חדרי מעקות, לרבות לבנייה המותר המירבי הגובה

 בקווי כמצויין הינו הבנייה בזמן ומנופים עגומים וכן המבנה גג על טכניות
 הקומות מס׳ בין סתירה של במקרה ממנו. לחרוג ואין בתשריט הגובה הגבלות
התשריט. עפ״י הקבוע הגובה יגבר התשריט, עפ״י המותר והגובה

. 6.1 ,סעיף 6 בפרק נוספות הוראות
 התבנית. ע״ג חתימה ע״י רת״א אישור התקבל
רת״א: החלטת מצורפת בנוסף,

האזרחית. התעופה רשות אישור יהיה בניה היתר למתן תנאי 6.3.1
 המפורט התכנון העיר. מהנדס לאישור להיתר הבקשה נשוא השטח פיתוח של מפורט תכנון הגשת 6.3.2
 חומרי השקיה, מערכות מצללות, הנדסיים, מתקנים ריהוט, ריצוף, ונטיעות, גינון פירוט היתר בין יכלול

המקומית. הועדה מהנדס כדרישת הכל וכד׳ בנין
 לתקנות השניה התוספת להוראות בהתאם העילי הנגר לפתרון העירייה של התשתיות יועץ אישור 6.3.3

.25 סעיף 4/ב/34תמ״א/ להוראות ובהתאם והבניה התכנון
מוגבלויות עס לאנשים המתחם להנגשת בנוגע החוק בהוראות עומד התכנון כי נגישות יועץ אישור 6.3.4

החלטה:
ת התעופה לרשות חי ר אז ן ה ת אי שור התנגדו ת לאי ספ ם למבנה תו א ת ת בה כין למכתב שצורפה לתכני מו  שבסי

ת א ת לאחר וז ק ה בדי ת מ א ת ה להגבלות ה ת בגין הבני חו טי ה ב ס טי מו הנובעות ה קיו  גוריון. בן תעופה נמל של מ
:הבגיה מהיתר בחלס הבאים בתנאים זאת

לילה לסימוו הנחיות
ת חזי ה ב בנ מ קין יש הדרומי) (הצד ה ת ה פינות על לה מבנ ם ה קי ח ר מ ב רכז( מ ב ת 4 שווים) ו רת מערכו ה תאו ר ה  אז
ה מ ג קבועה אדו סו .L-810 מ

נוספים הגאים
ם נדרש .1 א ת ת ל תר א ה הי ת עם הבני ב ם חטי ה לאור התעופה שדות ברשות מבצעי רב ק שה לציר ה  הגי

ה ת חי ל על לנ בנתב״ג. 12 מסלו
ם אין .2 קי ה ה באתר עגורן ל ם ללא הבני או ת. התעופה רשות עם ת חי ר אז ה
ם גובה .3 פי מנו ר + 52.0 ל מוגבל /עגורנים ה ט ת לידע יש הים. פני מעל מ ם א ט יז ק רוי פ זו. בהגבלה ה
ה .4 בנ מ א ה צ מ ת נ ם תח ח ת ם רעש מ סי טו א פי על 3 מ מ״ ספח מצורף לנתב״ג, 2/4 ת טי נ ס קו ם א א תו  ה

ם ח ת ה, מ ת פי על לפעול יש ז חיו הנ ת ה רפו ם המצו ת ולהקי ת א פ ס תו ה ה פיהן. על למבנ

קול טו ה פרו ם ז שר טר או
08/04/19 בתאריך: 20190004 מספר: משנה ועדת לישיבת פרוטוקול
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העדות:
בשירות. וגם בעיקרי גם הטפוצלים- השטחים לבין במבנה הקיימים השטחים בין להפריד יש . 1
בשירות. וגם בעיקרי גם וקומה־ קומה בכל מוצע שטח כל עבור ברור באופן לכתוב יש .2
מ<. 86 מפלס מציאת לצורך הים פני מפלס ע״פ מבנה גובה ובחזיתות בחתכים לסמן יש .3
המקורי. הבנין לחזית להתאימו יש הנוספת- הקומה עבור החיפוי סוג את לסמן יש .4

לטיכום:
 וגיליון בדיקה הערות להשלמת ובכפוף המותרים השטחים במסגרת המבוקשות ההקלות כולל הבקשה את לאשר

רישוי. מח׳ עם ובתיאום דרישות

ת צ ל מ ט ה ד ג ח ה מ ד ע ו ת
 להשלמת ובכפוף המותרים השטחים במסגרת המבוקשות ההקלות כולל הבקשה את לאשר
 רישוי. מת עם ובתיאום דרישות וגיליון בדיקה הערות

ך ל ה ו מ ו י ד ה
- מחגדטת העיד: אדי' ליאת בו אבו 

מפרטת את מהות הבקשה ואת ההמלצה התכנונית .
 הועדה: בוזי-יו״ד עופד

 הועדה? מהנדסת המלצת אישור בעד מי
אחד. פה בעד:

הועדה. מהנדסת המלצת את אחד פה מקבלים :החלטה

ת ו ט ל ח ה
 להשלמת ובכפוף המותדים השטחים במטגדת המבוקשות ההקלות כולל הבקשה את לאשד
ת עם ובתיאום דדישות וגיליון בדיקה העדות דישוי. מ

השלמה ת, דדישות
 התנועה. יועץ ע״י וחניה תנועה תכנית אישור תכן- בקרת שלב
ם חישובים הגשת תכן- בקרת שלב  מהנדס. והבהרת סטטיי
 אתר. ארגון תכנית תכן״ בקרת שלב
בוק. אישור תכן- בקרת שלב
והצלה, לכבאות הארצית הרשות אישור תכן- בקרת שלב
 הפסולת, כמויות לגבי הבקשה עורך הצהרת + מורשה בנין פסולת פינוי אתר עם הסכם תכן- בקרת שלב
אשפה. לענין תברואה מחלקת אישור תכן- בקרת שלב
 העירונית. לרשת והתחברות סניטרית אינסטלציה תוכנית אישור תכן- בקרת שלב
 הפסולת, כמויות לגבי הבקשה עורך הצהרת + מורשה בנין פסולת פינוי אתר עם הסכם תכן- בקרת שלב
 חשמל. חברת אישור תכן- בקרת שלב
 המבוקשת. לבניה בטיחות יועץ אישור תכן- בקרת שלב
קה. יועץ אישור תכן- בקרת שלב סטי אקו

השבחה. היטל תשלום -
ת בנקאית ערבות - טונומי ם להבטחת או  והבניה, התכנון תקנות א׳ 21 תקנה פי על ההיתר תנאי קיו
שיקמה, מי ולתאגיד לעירייה פיתוח היטלי תשלום ־

שלום אגרתבניה. -ה
ם להיתר, הבקשה עותקי 3 מתן - ת, הועדה הערות לפי מתוקני מי עם המקו

אושר טרם זה פרוטוקול
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ת הנ«ל + אחראי לביצוע השלד,אחראי לדווח, קבלן כללי , מו כל המינויים והחתי
סק למח< הרישוי , הדי תר למבקש״ ביצוע סריקת ההיתר החתום ומסירת  ההי - תנאי סופי למסירת 

ק ו/או בשל שינוי בתקן,  החו ם ודרישות נוספות בהתאם לדרישות  ״ ייתכנו תנאי
שלב הגשת הבקשה להיתר- אישור למשלוח הודעות לבעלי זכויות בקרקע/פרסום 149 ,

ס , ה 36  תקנ שלב הגשת הבקשה להיתר- חתימת בעלי זכויות לפי 
שלב הגשת הבקשה להיתר- תכנית ראשית. 

שלב הגשת הבקשה להיתר- מפת מדידה להיתר ,
שלב הגשת הבקשה להיתר- נספח אקוסטי, 

שלב הגשת הבקשה להיתר- נספח בטיחות אש, 
שלב הגשת הבקשה להיתר- נספח יציבות .

שלב הגשת הבקשה להיתר- נספח מיגון. 
שלב הגשת הבקשה להיתר- נספח תברואה ,
שלב הגשת הבקשה להיתר- תכנית פיתוח. 

שלב הגשת הבקשה להיתר- אישור על פטור מפיקוד העורף ,
ת - רת״א. אזרחי שלב הגשת הבקשה להיתר- אישור רשות תעופה 

07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004 מספד: משנה וערה לישיבת פרוטוקול

מ״בע קומפלוט - IB5.7X31 גרסה



27;דף מס׳

117024׳ תיקכניין: 20180002 *קשה: מספד
־ ־ 08/04/2019 בתאריך: 20190004 מספד:־ ישיבה משנה ועדת פרוטוקול

מבקש:
03/01/2018 הגשה אדריכל חתוכה- יואל ♦

יהודה אור 24 שלהבת
הנפש: בעל

מרדכי רפאלוב ♦
יהודה אור 24 שלהבת

עודד:
פרייבבוריס ♦

חדרה 40 האילנות
 להיתר בקשה :בקשה סוג

:זמין רישוי בקשה מספר
גיודא קדית שכונה: יהודה אוד 24 שלהכת הבניין: כתובת

ד׳ ממדים יעוד: 161 חלקה: 6504 מש: וחלקה: מש
3/55/7,100מאא/ ;תכנית

שירות שטח עיסרי שטח בסשה תאור
13,00 15.19 בניה תוספת מגורים
ת ו ה ה מ ש ס ב ה

 ב/ בקומה מגולים לבנייו בתוספת נוסף דיון
.6/2/19 מיום מתוקנת תבנית ע״פ

 חדרים תוספת לצייד המגרש משטח 6% כמותית הקלה פורסמה 17/05/2018 בתאריך
 קיימת. לתוספת בהמשך ב׳ בקומה לדירה

 התנגדויות. התקבלו לא
שטחים

 אחר שטח
במ״ר

ח״ד מסי י במ״ר שירוח שטח 1 במ״ר עיקרי שטח שימוש מפלס
/קומח

הה
חלקח

מבוקש ס קיי מבוקש ס קיי 1 מבוקש ס קיי

ן 32173 ם רי מגו 1,00
13.00 15.19 291.96 ם רי מגו 2.00

ן 291,96 ם רי מגו 3.00
291.96 ם רי מגו 4.00

13,00 | 15.19 1197.61

0,00% %בניה: 13.00 1212,80 סה״כ:

ת ו ר ע ק ה י ד :ה ב
 11/02/2018 בתאריד: 20180002 בישיבה: מסומית רישוי רשות החלטות

הבאות: מהסיבות הבקשה את לדחות
המותרים. מהשטחים חריגה .1
בניין. קווי מבחינת לבדיקה ניתנת אינה מוגשת, שהיא כפי הבקשה .2

הוחלט: 12/06/18 מ: 20180003 מספר: מסומית(מליאה) ועדה בישיבת
רישוי. מח׳ עם ובתיאום הדרישות וגיליון בדיקה הערות להשלמת בכפוף הבקשה את לאשר

 המחוזק בחדר מעוניין לא והמבקש היות מחוזק, החדר את המבטלת חדשה בקשה התקבלה 06/02/2019 בתאריך
הבנייה. של גבוהות עלויות מטעמי

אושר טרס זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריךז 20190004 מספר} משנה ועדה לישיגה פרוטוקול

בע״ט קומפלוט - IB5.7X31 גרסה



28;דף מס׳

שטחים:
 מ״ר. 119,84 העמודים: בקומת קיים שירות שטח
 מ״ר. n> :321.73 קומה קיים עיקרי שטח
 מ״ר. 291,96: ס קומה קיים עיקרי שטח
 מ״ר, 291.96:ח קומה קיים עיקרי שטח
מ״ר. 291.96:ד׳ קומה קיים עיקרי שטח
 שבוקשה. ההקלה במסגרת למותר תואם מ״ר־ 15,20:ס בקומה מובע עיקרי שטח
למותר. תואם מ״ר- 13,26 של בשטח a בקומה גג מרפסת מוצע

הקלה: פורסמה 17/05/2018 בתאריך
 קיימת. לתוספת בהמשך ב׳ בקומה לדירה הדרים תוספת לצורך המגרש משטח 6% במותית הקלה

התצגדויות. התקבלו לא

בציץ: קווי
 מ׳ 5:קדמי בניין קו
 מ׳ 6 ־ אחורי בניין קו
 מ׳ 4: צדדי בניין קו

בצין. בקווי חריגה אין

הערות:
מ׳. 1.10ל- גג מעקה גובה להגביהה יש .1
ובחתך, בתכנית מעקה גובה להתאים יש .2
המוצע. הגג מרפסת שטח + מפלס לשים יש .3
מ׳. 25.15 ולא מ׳ 15.20 ל- מוצע חדר שטח לתקן יש .4
השטחים. בטבלת העמודים בקומת קיים שירות שטח להוסיף יש .5

לסיבום:
רישוי. פח׳ עם ובתיאום דרישות וגיליון בדיקה הערות להשלטת בכפוף הבקשה את לאשר

ת צ ל מ ס ה ד צ ה ה מ ד ע ו ה
 רישוי, מח׳ עם ובתיאום הדרישות וגיליון בדיקה הערות להשלטת בכפוף הבקשה את לאשר

ד ל ה ו מ ו י ד ה
העיר: מהצדסת - אבו בו ליאת אדר׳

מפרטת את מהות הבקשה ואת ההמלצה התכנונית ,
עופר בוזי״יו״ר הועדה: 

מי בעד אישור המלצת מהנדסת הועדה ?
בעד: פה אחד.

החלטה: מקבלים פה אחד את המלצת מהנדסת הועדה.

ת ו ט ל ח ה
רישוי. מח׳ עם ובתיאום הדרישות וגיליון בדיקה הערות להשלמת בבפוף הבקשה את לאשר

דרישות
בטיחות, יועץ ע״י חתומה בטיחות אמצעי לנקיטת מפורטת תכנית מסירת -

היטל השבחה , - תשלום 
-תשלום אגרת בניה.

טונומית, בשיעור בשיעור של 5000 ש״ח, למילוי הדרישות שבהיתר ת או מתן ערבות בנקאי

אושר טדם זה פרוטוקול
08/04/19 ז בתאריך 20190004 מספד: משנה ועדה לישיבת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט ־ IB5.7X31 גרסה

השלמה ת.



29:דף מס׳

ת, עם  ־ מתן 3 עותקי הבקשה להיתר, מתוקנים לפי הערות הועדה המקומי
ת הנ״ל + אחראי לביצוע השלד,אחראי לדווח, קבלן כללי . מו החתי ם ו כל המינויי

סק למח׳ הרישוי.  הדי ם ומסירת  תנאי סופי למסירת ההיתר למבקש״ ביצוע סריקת ההיתר החתו
ק ו/או בשל שינוי בתקן.  ־ ייתכנו תנאים ודרישות נוספות בהתאם לדרישות החו

09/01/2017 חתימת בעלי הזכות בנכס. ־ 
09/01/2017 חתימת בעלי הבניין השכן הגובל במבוקש בקו בניין ע״ג הבקשה ־ הצגת 
05/02/2019 ם והצהרת מהנדס.  סטטיי - הגשת חישובים 
13/01/2019 שור פיקוד העורף, -אי
05/02/2019 ־ הסכם התקשרות עם מכון בודק מורשה לעמידה בתקן ישראלי .
05/02/2019 ־ הצהרת עורך הבקשה לגבי כמות פסולת צפויה,
05/02/2019 - הסכם עם אתר פינוי פסולת בנין המאושר ע״י המשרד להגנת הסביבה, 
28/05/2018 ־ פרסום הקלה.
09/01/2018 ה חכירה. חוז - הוכחת בעלות, נסח טאבו או 
09/01/2018 - הצגת תעודת הרישום של קבלן השלד + תעודת זהות.
09/01/2018 - מינוי אחראי לביצוע השלד,

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004 מספר: משנה ועדת לישיבת פרוטוקול

מ״בע ט קומפלו - IB5,7x3i גרסה



30:דף מסי

205068 בניין: תיק 20180204 בקשת: «פפד
:־ ;־ 08/04/2019 בתאריך: 20190004 :מספר ישיבה משנה ועדת פרוטוקול

מבלוש:
06/11/2018 הגשה דניאל ציון ♦

יהודה אור 10 החלוצים
עודד:

הילל יקותיאל ♦
יהודה אור 5 יהונתן נתניהו

בתשה: אהדאי
מרציאנו שירלין ♦

 הקלות/ש,חורג הכוללת להיתר בקשה :בקשה סוג
2640289371 :זמין רישוי בקשה מספר

ב׳ שקיא שמנה: יהודה אוד 68 אליהו שעדון הבניין: כתובת
מטהר יעוד! 23 חלקה! 7214 גוש! וחלקה! גוש

100מ,א.א/ תכנית:
עילזרי שטח בסשה תאור

10.60 בניה תוספת מסחרי מבנה
ת ו ה ל מ נ ה1ה ש
 קיים. מצב הסדרת קיים- מטהרי למרכז תוטפת

הקלות! פורטמו 20/12/2018 ביום
 1.2 לב- תב״ע עפ״י מ׳ 4 בניין מקו אחת, קומה בעל מטחרי במבנה צדדי, בניין בקו הקלה .1

ניכרת. טשייה הקיימת לבניה בהתאם מ׳
 עיקרי כשטח המשמש מ״ר 10 כ- של בשטח קרקע, לקומת א׳ מקומה שטחים בניוד הקלה .2

המותרים. השטחים במטגרת טה״ב קיימת, מטחרית ליחידה
 התנגדויות. התקבלו לא

שטחים
 אחר שטח

במ׳׳ר
ח״ד י מט׳ במ״ר שירות שטח במ״ר עיקרי שטח שימוש מפלט

מח קו /
תת

חלקה
מבוקש ם קיי מבוקש ם קיי מבוקש ם קיי

33,10 10,60 917,92 ר ח ס מ 0.00

21.60 164.85 ר ח ס מ 1,00

54.70 10,60 1082,77

0.00% %בניה! 54.70 1093,37 טה״כ:

ת ו ר ע ה ה י ד !ה ב
״זמין(מטי ברישוי בקשה התקבלה 2/11/2018 בתאריך !264028937( 

קיים. מצב הטדרת קיים״ מטחרי למרכז תוטפת הבקשה! מהות

קיים מצב הטדרת בנוי- כבר בשטח למצב מתאים נמצא 11/11/2018 מתאריך פיקוח דוח עפ״י

הבקשה. נדחתה 11/112018 בתאריך

טף. בתנאי עמידה אי הבקשה- לדחיית טיבות

:הבאים המסמכים צורפו לא
25/02/2019 ב התקבל העורף־ מפיקוד פטור על אישור . 1

ה פרוטוקול אושר טרם ז
08/04/1? גהאריך: 20190004 מטפי; משנה וערה לישיגה פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - IB5.7X31 גרסה



31:דף מס׳

משנה רועדת אחרי הפיתוח־ רשות חתימת חסרה ב׳- 36 תקנה לפי וכויות בעלי חתימת .2
25/02/2019 ב״ ־התקבל פרסום .3
 ,48026926 קבלה מס׳ 20/11/2018 ב- התקבל קובץ- מצורף פיקדון- .4

,264028937-2 מס׳ זמין בדישה בקשה התקבלה 25/02/2019 בתאדיך

מרחבית, לבקרה וממשיבה מוקדמים בתנאים עמדה הבקשה 05/03/2019 בתאריך

רקע:
 .3/55/2:וכויות לעניין תב״ע
 .100מאא/ :וכויות לעניין תב״ע
 מסחרית. יח׳ :המגרש יעוד
 טאבו. נסח עפ״י מ״ר 2392;המגרש שטח
 לקומה. מקסימלית בנייה 35%;לבניה מותר עיקרי שטח
 מ״ר. 837.2 לקומה: מותר עיקרי שטח
קומות. 2:המותרות הקומות מס׳

 א. קומה תוספת מסחרי מבנה עבור 20030020 מס׳ היתר קיים
קרקע. קומת קיימת לחנות תוספת עבור 10303 מס׳ היתר קיים

שטחים:
 מ״ר. 917.92 קרקע: בקומת קיים עיקרי שטח
 מ״ר. 10.6 קרקע: בקומת מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 33.1:קרקע בקומת קיים שירות שטח
 מ״ר. 164.85:א׳ קומה קיים עיקרי שטח
מ״ר, 21,6:א׳ קומה קיים שירות שטח

 בניוד הקלה בוקשה למותר־ תואם לא מ״ר־ 837,2 > מ״ר 928,52 קרקע: בקומת מוצע + קיים עיקרי ששח סה״ב
קרקע, לקומת א׳ מקומה שטחים

בניין: קווי
 מ־ הבניין; לקו בנוגע זאת בכל הקלה ניתנה העורך בקשת עפ״י צדדי; בניין מקו ניכרת סטייה קיימת צדדי־ בניין קו
לאשרה, ניתן ולא ניכרת סטייה מהווה הבקשה כי 8 בסעיף בפרסום הבקשה לעורך הודגש מ׳, 1,2 לכ- מ׳ 4

 רלוונטי. לא קדמי- בניין קו
רלוונטי. לא אחורי- בניין קו

הקלות: פורסמו 20/12/2018 ביום
 לבניה בהתאם מ׳ 2,1 לב־ תב״ע עפ״י מ׳ 4 בניין מקו אחת; קומה בעל מסחרי במבנה צדדי; בניין בקו הקלה .1

ניכרת. סטייה הקיימת
 ליחידה עיקרי כשטח המשמש מ״ר 10 כ־ של בשטח קרקע; לקומת א׳ מקומה שטחים בניוד הקלה .2

המותרים. השטחים במסגרת סה״כ קיימת; מסחרית

התנגדויות, התקבלו לא

לסיכום*
צדדי. בניין מקו ניכרת סטייה המהווה הבקשה את לדחות

ת צ ל מ ס ה ד נ ה ה מ ד ע ו ה
 צדדי. בנייך מקו ניכרת סטייה המהווה הבקשה את לדחות

ד ל ה ו מ ו י ד ה
העיר: מהנדסת - אבו בו ליאת אדר׳

התכנונית. ההמלצה ואת הבקשה מהות את מפרטת

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאדין; 20190004 מספר: משנה ועדת לישיפת פרוטוקול

בע״מ ט קומפלו - IB5.7x31 גרסה
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תיעדה? כוז<-<ו״ד עופי
 הועדה? מהנדסת המלצת אישור בעד מי

אחד. פה ־ בעד
 הועדה. מהנדסת המלצת את אחד פה מקבלים :החלטה

ת ו ט ל ח ה
צדדי, בניין מקי ניכרת סטייה שמהייה מכיוון הכקשה את לדחות

השלמה ת, דרישות
מת להיתר״ בקשה שלב  ס. 36 תקנה לפי וכויות בעלי חתי
ם חישובים הגשת תכו־ בקרת שלב  מהנדס, והצהרת סטטיי
פיתוח. תכנית תכו־ בקרת שלב
ק אישור, תכן- בקרת שלב  ביצוע, התחלת לפני הכבלים וחבי בז
 נגישות. מורשה אישור תכן- בקרת שלב
 הבריאות. משרד אישור תכו־ בקרת שלב
העורף, פיקוד אישור תכן־ בקרת שלב
 הסביבה. להגנת המשרד ע״י המאושר בניו פסולת פינוי אתר עם הסכם תכן- בקרת שלב
ם תכן־ בקרת שלב בלבד, בטוני
ה תוכנית אישור תכן־ בקרת שלב  העירונית. לרשת והתחברות סניטרית אינסטלצי
 בעירייה. וביצוע תשתיות מחלקת אישור תכן־ בקרת שלב
 המוצע. החניה לפתרון הועדה של תנועה יועץ אישור קבלת תכן- בקרת שלב

השבחה, היטל תשלום ־
 שיקמה, מי ולתאגיד לעירייה פיתוח היטלי תשלום ־
בניה. אגרת תשלום ־
שבהיתר. הדרישות למילוי שייקבע, בשיעור אוטונומית, בנקאית ערבות מתן -
ת, הועדה הערות לפי מתוקנים להיתר, הבקשה עותקי 3 מתן - המקומי
סק ומסירת החתום ההיתר סריקת ביצוע למבקש- ההיתר למסירת סופי תנאי ־ הרישוי, למח׳ הדי
בתקן. שינוי בשל ו/או החוק לדרישות בהתאם נוספות ודרישות תנאים ייתכנו ־

06/11/2018 להיתר, מדידה מפת להיתר־ בקשה שלב
06/11/2018 ראשית. תכנית להיתר־ בקשה שלב
06/11/2018 תברואה, אישור + נספח להיתר־ בקשה שלב
25/02/2019 ממקלט. פטור קבלת להיתר־ בקשה שלב
06/11/2018 בטיחות, יועץ ע״י חתומה בטיחות אמצעי לנקיטת מפורטת תכנית מסירת להיתר־ בקשה שלב

אושר טרס זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004:מספר משגה ועדת לישיבת פרוטוקול בע״מ קומפלוט ־ IB5.7X31 גרסה



ס' 33:דף מ

; 08/04/2019 :בתאריך 20190004 :מספד ישיבה משנה; ועדת פרוטוקול
מבקש:

14/11/2018 הגשה בע״מ ובנין מגויים שפיד ♦
תקווה פתח 12 ברקת

הנכס: בעל
יהודה אור עיריית ♦

יהודה אור 120 אליהו סעדון
עודד:

שהין אבנר ♦
יפו - אביב תל א 36 אביב תל נמל

בקשה: אחדאי
מיכליצחקוב ♦

 הקלות/שדזורג הכוללת להיתר בקשה ;בקשה סוג
13077658025 :זמין רישוי בקשה מספר

יבין נווה שכונה: יהודה אוד ניצן הבניין: כתובה
ממדיםד׳; יעודי: 102 מגרש: 50 חלקה: 7408 מש: וחלקה: מש

עדיין מעודכן לא :יעוד 102:מגרש ;חלקה :גוש
יח«ד עיסרי שטח בסשה תאור

76 7697.65 חדש מבנה הקמת מגורים
ת ו ה ה מ ש ק ב ה

 מרתף. קומות ושתי הקרקע מעל קומות 16 בן א׳) ממרים(בניין מבנה בניית
יח״ד. 76 סה״כ

הקלות: פורסמו 23/12/18 בתאריך
בחלקה. לבניה המותר הבולל מהשטח 8.0% המהווים עיקרי שטח ר״מ 1043 של תוספת .1
 מתוך 26.7% של הגדלה המהווה יח״ד 76ל־ יח״ד 60מ- בחלקה הדיור יחידות מספר הגדלת .2

המותרים. 30%
 התנגדות. התקבלה
שטחים

 אחר שטח
במ״ר

יח״ר מט׳ במ״ר שירות שטח במ״ר עיקרי שטח שימוש מפלט
/קומה

תת
מבוקשחלקה קייט מבוקש קייס מבוקש קייס

76 7697,65 מגורים 0.00

76 7697.65

0.00% %בניה: 7697.65 סה״כז

מתנגדים
 137 ת,ד, גוריון בו התעופה נמל רת״א ♦

ת ו ר ע ם ה י ד :ה ב
;הוחלט 12/03/19:מ 20190003:מספר משנה ועדת בישיבת

הבאה. הועדה בישיבת לדיון נדחית היא בבקשה, לדון קוורום של קיומו אי בשל

 מרתף. קומות ושתי הקרקע מעל קומות 16 בן 0א מגורים(בניין מבנה בניית
יח״ד. 76 סה״ב

).41914414110־1(זמין ברישוי בקשה התקבלה 14/11/2018בתאריך
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זמין. ברישוי נדחתה הבקשה 18/11/2018 בתאריך

חורג♦ ושימוש הקלות בהליך מחודשת בקשה להגיש יש מלא, רישוי בהליך הוגשה הבקשה

מוקדמים♦ בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה- שיבה

 :ההיתר לבקשת הבאים המסמכים צורפו לא
1 . הדמיה- הושלם בתאריך 19/12/18.

העירייה♦ חתימת נדרשת בנכס- הזכות בעלי חתימת .2
♦22/01/19 בתאריך הושלם וביסוס- קרקע דוח .3
♦22/01/19 בתאריך הושלם מיגון- נספח .4
♦22/01/19 בתאריך הושלם ניקוז- נספח .5
♦22/01/19 בתאריך הושלם תברואה- נספח .6
בוצע♦ התשלום - הפיקדון תשלום לצורך מסלקה מספר צורף .7

 הבאות; מהסיבות נדחתה הבקשה 18/11/2018 בתאריך
מובן♦ לא פרסום נוסח

 בנפרד)♦ מגרש לבל יח״ד מבקשים(מס' אותו למגרש ספציפי פרסום נוסח להגיש יש
נפרדות. בקשות 3ל- הפרסום את לחלק יש

 חורג♦ ושימוש הקלות בהליך זמין ברישוי חדשה בקשה התקבלה 21/11/2018 בתאריך
♦1307765802-1 זמין ברישוי בקשה מס'

 נדחתה♦ הבקשה 25/11/2018 בתאריך
 מוקדמים. בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה- סיבה
בנפרד♦ מגרש לבל להתייחס יש בדור. לא פרסום נוסח

 ♦1307765802-2 זמין- ברישוי בקשה התקבלה 02/12/2018 בתאריך
 פרסום♦ נוסח עם נדחתה הבקשה 02/12/2018 בתאריך

מעלה♦ המצוינים המסמבים צורפו לא בנוסף

 ♦130775802-3 זמין ברישוי בקשה התקבלה 13/12/2018 בתאריך
 נדחתה. הבקשה 29/12/2019 בתאריך

 מוקדמים. בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה- סיבה
מעלה♦ המצוינים המסמבים צורפו לא

 ♦130775802-4 זמין ברישוי בקשה התקבלה 22/01/2019 בתאריד
 נדחתה. הבקשה 29/01/2019 בתאריך

 מוקדמים. בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה- סיבה
מעלה. המצוינים המסמבים צורפו לא

 ♦130775802-5 זמין ברישוי בקשה התקבלה 07/02/2019 בתאריך
מרחבית♦ לבקרה וממשיכה מוקדמים בתנאים עמדה הבקשה

.A בניין קומות- 15 בן חדש מגורים בניין בניית מבוקש
),0ו־ B ליד(בניין הנמצאים בניינים עם משותף חניה מרתף מעל יח״ד 76

בבנייה. החל טרם והמבוקש בשטח למצב תואמת הבקשה 20/11/2018 מתאריך פיקוח דוח לפי

רקע:
 .543מאא/ במגרש שחלה בניה זכויות לעניין תב״ע

 .2 מגוריםד׳ יעודהמגרש:
 .102:מגרש

.7408:גוש

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריךז 20190004 מספר; משנה ועדת לישיבת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - IB5.7X31 גרסה



35:דף מס׳

50:חלקה
 תב״ע. ע״פ מ״ר 2196:מגרש שטח
 מ׳. 86 לבנייה המותר גובה
 מ״ר. 6600 הקרקע: מעל מותר עיקרי שטח
 מ״ר. 200 לקרקע: מתחת מותר עיקרי שטח
 מ״ר. 3300 הקובעת: חכניטה מעל מותר שירות שטח
 מ״ר. 2900 הקובעת: לכניטה מתחת מותר שירות שטח
יח״ד. 60 מותרות: יח״ד

קומות:
 קומות. 16 הקובעת: הבניטה מעל

 קומות. 3 הקובעת: לכניטה מתחת
קרקעיים. התת החניונים בין רכב כלי למעבר הנאה: זיקת

קומות: 15 בן בניין מוצע: גובה
 מ׳. +34.70 אבסולוטי מפלס הבניין= של 0.00 גובה
 למותר. תואם מ׳- +86.00 = מ׳ +86.00 עליון גג מוצע

רת״א. אישור לקבל יש

בנייה: היתר להוצאת תנאי
:״ב״ למתחם בניה היתר למתן תנאים 6.4

אי תר למתן תנ ה הי ם במגרשי□ ראשון בניי עדי אי ושפ״פ, למגורי□ המיו ס׳ שטח ת  מ
א ב׳) (מתחם 102,103,104,504 ה הו ס רי ם כל ופינוי ה ם המבני מי קיי ס במגרשי□ ה עדי מיו  ה

ה ם, לבני רי תאי שצ״פ למגו שפ״פ( ס׳ שטח ול ת פינוי וכן )102,103,104,504 מ ס הרי  כל ו
□ ם המבני מי קיי ה וכן )301 מסי שטח (תא ציבור לבניני שטח שייעודו במגרש ה ס רי  ופינוי ה

ה כל של ם מבנ קיי אי לאורך ה ס׳ כביש סלילת וכן (רבין) 11 כביש תוו  וכן אורכו לכל 11 מ
ת ס רי ם כל ה טי מנ אל ם ה מני סו מ קו בתוך ה צה ה מחו לו. ו

6.4.1

צא לא ת בניה היתר יו תר למעט זו לתכני סה, לבצוע בניה הי א הרי ת הגשת לאחר אל תכניו  ה
ת או ב ם ה ח ת מ ת, הועדה ואישור ב׳ ל מי קו מ  :להלן כמפורט ה
ת א. בינוי: תכני
ת ה של רקע ע״ג 1:500 בקנ״מ תוגש בינוי תכני ד מון עם מדי קה סי תכלול למגרשי□ החלו :ו
ת .1 מד ם, הע ם המבני חי קווי מרוו ם, מפלס׳•□ בניין, ו ת מוצעי תו □ חזי ם. וחתכי עקרוניי
ם .2 קו ת מי ם וחניוני□ חניו ה סי מפל ת ת כניסו כולל ו או צי רגל. להולכי רכב וי
שימת .3 מרי ר ם של גמר חו ם כולל הבנייני גווני□. ו סוגי

6.4.2

ת ב. ח: תכני תו פי
ת ח תכני תו מ תוגש הפי ת רקע ע״ג 1:500 בקנ״ ת הבינוי תכני תכני ם ו שי ל: הכבי תכלו ו
שבילים מערך .1 ת יכלול אשר ה סו ח תיי ם, ולשבילי רגל הולכי לשבילי ה פניי ת או  מדרכו

ם שטחי ם ו חי תו ם פ תחו ת. ב התכני
□ תכנון .2 שטחי ם, ה ריי בו שי הצי ם מגר רי רי המגו אזו ת ו ת. החצרו הפרטיו
שפה פינוי פתרונות .3 וגזם. א
ת. מבני .4 שתי ת
קוז, ביוב, פתרונות .5 ם, ני ה מי צי טל ס ותאורה. אינ
ם. גמר חומרי פירוט .6 פויי חי ו
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ת ג. ת תכני שתי :ת
ת □ תכני או ת ת( תי ש ת מ תוגש מערכות) ה ״ קנ ת רקע ע״ג 1:500 ב ח תכני תו ת הפי תכניו  ו

ם שי ת ותכיל הכבי ם א שאי ם הנו אי :הב
ת מערך .1 שו ב הי ת( תיו ש ת והרטובות). ה
גז. .2 רי ב צו
רה. .3 תאו
תיעול. .4
ל .5 פו ם עילי נגר במניעת טי שי ם מהמגר ת ר חד ה לקרקע. ו
ת חיבורי .6 שתיו ת. למערכת הת הציבורי
ת. מבני .7 שתי ת

ר יש ת להסדי שתיו תוח ת ה ופי א צ תו שינוי כ ם. גבולות מ שי ___________________המגר
ם ד. אי ם תנ ספי תר נו :בניה להי
אי .1 ה בניה היתר למתן תנ הי ר י שו ת. התעופה רשות אי רחי האז
אי .2 ה בניה היתר למתן תנ הי שור י ת, רשות אי קו ם העתי ה בתחו רז הכ בלבד. ה
אי . 3 ה בניה היתר למתן תנ הי שת י ספח הג קוז נ ת בעלי ע״י שיערך ני כויו  בקרקע, הז

ת עפ״י_______ חיו ת הועדה הנ חוזי מ שמרת לבנית נ ם, מ עדה לבדיקת מי ת. הו מי קו מ ה

גוריזן גן התעופה לנמל ארצית מתאר תכנית - 2/4תמ״א/ בגין בניה הגבלות 6.5
ם על חו ת ת תכני ת שנקבעו כפי בניה הגבלות חלות ה ראו א/ בהו מ׳׳ ת ,2/4ת ר תכני א ת  מ

ת רצי ת א קי מ - גוריון בן התעופה לנמל חל ר״ מי לגובה, בניה הגבלות לרבות ,1 מ ח ת  רעש מ
□ סי טו ת ומיזעור מ לתעופה. ציפורי□ סכנ

6.5.1

ת תכני ת ה מ ק מו ם מ ה הגבלות בתחו ה הנובעות הבני ל״ מגנ שור מה רט המעבר וממי  כמפו
א/ מ״ ת רבי הגובה בגין הבניה הגבלות .2/4ב תר המי ם, ללרבות לבניה, המו ת, תרני בו  ארו
ם, פי מן ועגורנים מנו ה בז ם הבני לי שו מכ ם ו קי קי פי יהיו ד ל ת ע ראו א/ הו מ׳׳ .2/4ת

6.5.2

אי ם בניה היתר למתן תנ ת בתחו תכני ה ה הי שור י ת התעופה רשות אי חי ר אז  ומשרד ה
הבטחון.

6.5.3

אי ת תנ מ ק ה ם עגורנים ל מנופי ם ו תחו ת ב תכני א ה ת התעופה רשות אישור קבלת הו חי ר אז  ה
ם או תי ת וקבלת גובה ל חיו מון. הנ סי

6.5.4

ם חו ת ת תכני ם נמצא ה חו ת מ ב תרי .1 מר״ ה הי ת בכפוף מתנו הבני ראו הו א ז׳ פרק ל מ״ ת  ל
אי בתנ ת בניה ו טי ס קו ת פי על א ראו א 2א- נספח הו מ״ ת טי לתכנון (תדריך ב ס קו מי א ח ת מ  ב

ם) רעש סי ה מטו הוו מ ת חלק ה ראו הו ת מ רט זו תכני ת 4.2.2 בסעיף וכמפו ראו ת בהו זו. תכני

6.5.5

ח תו שטח בפי ה עצים, נטיעת לרבות ה חי מ ח יש וכיוצ״ב, צ ם שימוש להבטי חי מ ם בצ מ א  ש
שכי ח יש ציפורים. מו ש ניקוז להבטי ת ולהמנע המגר צרו קווי מהיוו ם מ ם מי מדי  בכפוף עו

שור להעברה ה לענץ יועץ אי ת. התעופה רשות אל ז רחי האז

6.5.6

____________________ . _________________________________עתיקות: 6.6
ת שטח קו תי רז ע כ מו ק ה חו ת רשות ע״י כ קו תי קף הע ק בתו ת חו קו תי חולו ועליו 1978- בתל״ח הע  י

ס הלי ת הגו או ר הו ק של ו ת. חו קו תר ינתן לא העתי שטח בניה הי ה ב שו אלא ז ת. רשות רבאי קו תי הע

חניה: חצוערן, דרכים, 6.7
קן ה ת ה החני הי ת שנקבע כפי י ת בתכני שי א/ הרא א בנספח )4 סעיף ה׳ (חלק 90/3מ עה ו  התנו

שלה.
6.7.1

ם ח ת מ ת - א׳ ב ראו ה תנועה בעניו הו חני ם ו ק/ בתכנית שנקבעו כפי ה מ א/ א .1102מ 6.7.2
ם ח ת מ רט ב׳, ב ת 150% דהיינו לעיל, 6.5.1 בסעיף כמפו שו קן מדרי ת סף פרטי לרכב ה בנו  ו

ס׳ 20% מ ח״ד מ ה במגרש י ם. כחני רחי ה לאו ם החני רחי ה לאו ה תהי ת חני לי ם עי א ת ה  ב
ת השפ״פ. בתוך הבינוי לתכני

6.7.3

אי תר למתן תנ □ הראשון הבניה הי ם למגורי ח מ ה ב׳ ב הי ה תנועה נספח הכנת י חני  לכל ו
ם, ח ת מ ת, תכנון התנועה, הסדרי לרבות ה ה הכניסה הסדרי הרמפו א צי הי ם ו  התת■ לחניוני
ם עיי ק ר ת העילי, ולחניון ק עדה של התנועה יועצת ע״י שיאושר וכו׳ אש כיבוי רחבו  הו

ת. מי קו מ ה

6.7.4

שטח ח גינון יבוצע הקרקע, לפני מעל לחניה המיועד ב תו פי טיעת ע״י נופי ו  3 לכל בוגר עץ נ
ת מו קו ה מ ם חני לפחות עיליי

6.7.5

___________________השגחה: היטל 6.8
טל שבחה הי ק יגבה ה חו ת. הועדה ע״י כ מי קו מ ה
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________________________. ___________________ציכוד: לציפי הסקעות 6.9
ם שטחי ם ה עדי מיו ת הועדה ע״י יופקעו ציבור לצרכי ה מי קו מ ת, הרשות ש□ על וירשמו ה מי מקו ם ה א ת  בה
ת ראו ק ,ח פרק להו שב״ה והבניה התכנון לחו ______________________________________.1965- הת

_____________________________________________________ומילוי: חפירת חומד 6.10
ך אישור מ ס פול מ ם ומילוי, חפירה בחומרי לטי א ת הל של העדכניות להנחיות בה מ  זה. בנושא התכנון מ

מך מס ת יפרט ה קף א לוי החפירה חומרי הי המי ת ו שה בעת יוגש בהם. לטיפול והפתרונו  בניה, להיתר הבק
ת חיו הנ טמעו ו בהיתר. יו

________________________________________________קרקעיות: על תשתיות 6.11
.502 מגרש פיתוח בולל היזם, על יחולו - המגרשים גבולות משינוי כתוצאה ובפיתוח בתשתיות השינויים בל

___________________________ ■ _____________קרקעיות: תת תשתיות 6.12
רה, חשמל, ת כל :וטל״כ טלפון תאו ה המערכו ת תהיינ ח לרבות קרקעיות, ת ת ם ח. כאשר גבוה, מ אי שנ  ה

ת יהיו ם. ת קעיי ר __________________________________________________________________ק

6-13: ס י _______________ :. ״■___________________’_______________מ
צא לא תר יו □ בניה הי ת במתח ת הכנת לפני התכני ת המראה תכני ת ודרך מקור א ק פ ס □ א  בעלי ע״י המי

ת כויו ס דעת להנחת בקרקע, הז ד ת. הועדה מהנ מי קו מ _____________________________________ה

ה6,14 ק _________________________________■ __________________:ומילוי ני
שם א. ת תר ק אה זי ת הג ם בין הדדי שי ת למעבר המגר שתיו קוז + ביוב ת ם ני _________מגרש. כל בתחו
א לא ב צ תר יו ם בניה הי תחו ת ב ת הכנת לפני התכני ת בעלי ע״י כחוק ביוב תכני כויו ת בקרקע, הז ח להנ

ס דעת ד הנ ת. הועדה מ מי קו מ ______________________________________________________ה
ת ג. תכניו חו ביצוע שלבי תכלולנה ה ח עבודות ביצוע עם בבד בד יבוצע הביוב פתרון כי שיבטי תו  הפי

ה ח ובאופן והבני ח״ד ג□ ביוב פתרון שיבטי ת לי מו קיי צה והן במתחם הן ה ______________לו. מחו

 בתנאים. ואושרה הבינוי תכנית נידונה 14/08/18 בתאריך

שטחים:
 מרתף: קומות שתי

: -2 מרתף
 מ״ר. 86.86 :מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 3.36 :שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 726.13 חניה: מוצע שידות שטח
מ״ר. 101.09 :אחסנה מוצע שידות שטח

: -1מדתף
 מ״ר. 92.82:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 22.47 :שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
 מ׳׳ר. 638.17 :חניה מוצע שידות שטח
 מ״ר. 102.03:אחסנה מוצע שידות שטח
מ״ר. 54.75 :דיירים מועדון מוצע עיקדי שטח

יחדיו): המרתפים הקובעת(בשני הכניטה לקומת מתחת שידות שטח טה״ב
למותר. תואם מ״ר־ 2,900 < מ״ד 1.795.75

הקובעת: לבניטה מתחת עיקרי שטח טה״ב
מ״ר. 200מ״ר< 54.75

קרקע: קומת
 מ״ר. 422.57 :למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 48 :מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 189.78 :מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
מ״ר. 5.18 :שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח

:1 קומה

אושר טרם זה פרוטוקול
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ס׳ 38:דף מ

 מ״ר. 423.39;למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 48:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 101.43;מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר, 50,46:מרפסות מוצע שטח

:2 קומה
 מ״ר. 508.06:למגורים מוצע עיקדי שטח
 מ״ר. 59.34:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 77.31 מדרגות: וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 143.81;מרפסות מוצע שטח

13 קומה
 מ״ר. 486.80 למגורים: מוצע עיקדי שטח
 מ״ר. 30:גינה מרפסות מוצע עיקדי שטח
 מ״ר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 ט״ר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5,18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 61,95:מרפסות מוצע שטח

:4 קומה
 מ״ר. 486,80 למגורים: מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 59.33 מוגן: מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 77,31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 63.23:מרפסות מוצע שטח

15 קומה
 מ״ר, 486,80 למגורים: מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 30:גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 77,31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר, 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 61.95:מרפסות מוצע שטח

;6 קומה
 מ״ר. 486,80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33 מוגן: מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 77,31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 63.23:מרפסות מוצע שטח

ז 7 קומה
 מ״ר. 486.80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 30:גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר, 5,18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 61.95:מרפסות מוצע שטח

% 8 קומה
 מ״ר. 486.80;למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 59,33:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח

אושר טרם זה פרוטוקול
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39:דף מס׳

מ״ר, 63,23:מרפסות מוצע שטח

;9 קומה
 מ״ר. 486.80;למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 30 ן גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 59.33:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר, 5.18 שירות: ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר. 61.95 מרפסות: מוצע שטח

:10 קומה
 מ״ר. 486.80;למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59,33:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5.18 שירות: ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר, 63.23 מרפסות־ מוצע שטח

:11 קומה
 מ״ר. 486.80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 30:גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 59.33:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר, 77,31 מדרגות: וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר, 61,95 מרפסות: מוצע שטח

:12 קומה
 מ״ר, 486,80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר, 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר. 63.23:מרפסות מוצע שטח

:13 קומה
 מ״ר. 486,80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 30;גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33;מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר. 61,95:מרפסות מוצע שטח

:14 קומה
 מ״ר. 508,06 למגורים: מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 40:גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.31 מדרגות־ וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר, 72,25:מרפסות מוצע שטח

:15 קומה
 מ״ר. 426.02:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 35.74 ־ מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר, 1537.86 מדרגות: וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
מ״ר. 121,29:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מחייג״ וגוון אחיד פרט ע״פ תיגננה ״הפרגולות תג״ע: ע״פ למותר תואם מ״ר- 109 מוצע: פרגולות שטח

אושר טרש זה פרוטוקול
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40:דף מס׳

:הקובעת הכניסה מעל מוצע עיקרי שטח סה״כ
הקלה. למותד־מבוקשת תואם מ׳׳ר־לא 6600 > מ׳׳ר 7697.65

:דיירים) הקובעת(מועדון לכניסה מתחת מוצע עיקרי שטח סה״כ
למותי. מ״ר־תואם 200מ״ר< 54.75

 :הקובעת לכניסה מעל שירות שטח סה״כ
למותר. מ״ר־תואם 3300מ״ר< 2391.38

 :הקובעת לכניסה מתחת שירות שטח סה״כ
למותר. מ״ר-תואם 2900 מ״ר< 1793.18

 מרפסות + מרפסות כולל הקובעת לכניסה ומתחת הקובעת הכניסה מעל מוצע שירות ושטח מוצע עיקרי שטח סה״כ
כחלוו. הקלת מבוקשת - מהשטחים חריגה -מ״ר 13000 > מ״ר 13200.78 גינון: עבור

חניות:
 ניכרת. סטייה למותר־ תואם לא ־ בשפ״פ כולל הבניינים שלושת עבור משותף במרתף חניות מוצעות

 190 של חוסר קיים אורחים חניית במגרש יח״ד ממספר 20% לזה ובנוסף התקן מעל 150% נדרש ובתב״ע מאחר
ניכרת. סטייה מהווה - חנייה מקומות

ם ח ת מ רט ב׳, ב שות 150% דהיינו לעיל, 6.5.1 בסעיף כמפו קן מדרי ת סף פרטי לרכב ה בנו  ו
ס׳ 20% מ ח״ד מ ה במגרש י ם. כחני רחי ה לאו □ החני ה לאורחי הי ה ת ת חני ם עילי א ת ה  ב

ת השפ״פ. כתוך הבינוי לתכני

6.7.3

אי תן תנ מ תר ל ה הי שון הבני ם הרא רי ם למגו ח מ ה ב׳ ב הי ת י ספח הכנ ה תנועה נ חני  לכל ו
ם, ח ת מ ת, תכנון התנועה, הסדרי לרבות ה סדרי הרמפו סה ה ה הכני א צי הי ם ו  התת־ לחניוני
ם עיי ק ר ת העילי, ולחניון ק עה יועצת ע״י שיאושר וכו׳ אש כיבוי רחבו עדה של התנו  הו

ת. מי קו מ ה

6.7.4

ח שט ה המיועד ב ח גינון יבוצע הקרקע, לפני מעל לחני תו פי טיעת ע״י נופי ו  3 לכל בוגר עץ נ
ת מו קו ה מ ם חני לפחות. עיליי

6.7.5

יח״ד:
חניה מצאי חניה דריעות חניה תקו

דייה מסי עימוט
אופנייםקרקע אופנוע

פרטי רכב
אופניים אופנוע

פרטי רכב
אופניים אופנוע אורחיםפרסי רכב בחסימה בודדות 205.׳אורחים דיירים

22B
בנוחסנים
דירתיים

23
16<

 לנכים מ״ח 2 +
 רגיל-ו רכב
1גבוה- רכב

76 247

228 23 46 323
39

1 : L L : 10
1 : 1

220
39 נזיר 75 עד דירות

323מהורים
 לנכים מיח 6 +

 רהיל-ב רכב
גנוה-ב רכב 284 1.5 : 1 109 נדד 75 מעל דירות

 למותר. תואם לא יח״ד־ 60יח״ד> 76
הקלה. מבוקשת

מרת״א: התנגדות התקבלה
 מטיל בן־גוריון תעופה נמל אשר טיסה בטיחות בגין בניה הגבלות בתחומי נופל שבנדון הבקשה תחום

 - 2/4תמא/ בהוראות נקבעו שאלה כפי ,1 מר״מ - מטוסים רעש בגין בניה הגבלות לרבות סביבו,
בן־גוריון. תעופה לנמל הארצית המתאר תכנית

 לרעש גבוהה רגישות בעל כשימוש 2/4בתמא/ המוגדר יעוד ,למגורים בבניה עוסקת שבנדון הבקשה
אקוסטי. במיגוו חייב ולפיכך
 בהתאם תבוצע שהבניה מפורשות הקובעת 543מאא\ מאושרת מתכנית נגזרת שבנדון הבקשה בנוסף,
 ו- (ט)4.2.2 סעיפים (ראה מההיתר חלק יהווה והוא בניה להיתר לבקשה שיצורף אקוסטי לנספח
המאושרת). 543מאא\ להוראות 6.5.5

אושר טרם זה פרוטוקול
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ס׳ 41:דף מ

בניין: קווי
 מ׳, 3 קדמי־ בניין קו
מ׳. ג3 אחורי- בניין קו

 תב״ע; ע״פ בליטה מותרות בולטות־ ואחוריות קדמיות מרפסות מוצעות
__________ _______- _____________תימת: מיפטות ד

 שיהיו ובתנאי המגרש גבול מקו יותר ולא הבניין מקו מ׳ 2 עד מרפסות להבליט יהיה ניתן א,
בלבד. והאחוריות הקדמיות בחזיתות

 ;תב״ע ע״פ מהמותר יותר קדמי בניין מקו הבולטות מרפסות מוצעות ־14 בקומה בנוסף,
מ׳. 2 עד קדמי בניין בקו מדפסת בליטת להתאים יש למותר. תואט לא מ׳־ 2,00 > מ׳ 2.20

מ׳. 5 שמאלי מ/ 5 ימני צידי־ בניין קו

עילי; נגר מי שימור
 תואם המגרש־ משטח 15% > מ״ר 645 כ־ של בשטח מים חדירת חלחול לצורך קרקע בקומת מגונן קרקע שטח מוצע

למותר.

 להערות. בהתאם שטחים בדיקת השלמת נדרשת

הקלות; פורסמו 23/12/18 בתאריך
בחלקה. לבניה המותר הבולל מהשטח 8.0% המהווים עיקרי שטח מ״ר 1043 של תוספת .1
 המותרים. 30% מתוך 26.7% של הגדלה המהווה יח״ד 76ל־ יח״ד 60מ־ בחלקה הדיור יחידות מספר הגדלת .2

התנגדות. התקבלה

הערות;
 האישור הפנים, משרד לאישור פשרה הסכם הוגש השבחה, והיטלי פיתוח היטלי תשלום לעניין כי לב, לשים יש .1
במלואה, השומה בסכום השבחה והיטל פיתוח היטלי חובות קיימים זח, למועד נכון כן, ועל התקבל טרם

הראשית. לתכנית מדידה מפת להוסיף יש .2
ובחויתות, בחתכים מפלסים להראות יש .3
עיקרי. שטח בתור לחשב יש גינון המרפסות את גינון. מרפסות משטחי גזוזטראות שטחי לפצל יש . 4

 לסעיף בהתאם חנייה, ושטחי תשתיות פתוחים, שטחים ציבור, מוסדות לנושא הוועדה מהנדסת חוו״ד
פחלוו). - שבס שעה ״הוראת )(ט)(להלו;1)(3(ב151

 למתחם שבנדון לנושא העיר מהנדסת התייחסות להלן והבניה, התכנון לחוק )(ט)1)(3(ב151 סעיף להוראות בהתאם
.20180213,20180212,20180211 מספר בקשות עבור כולו

 נווה בשכונת וממוקמת יח״ד 180 הקמת המתירה מאושרת תכנית הינה ״התפנית״) ולהלן: שבנדון התכנית .1
רביד

 )3(ב 151 סעיף מכוח יח״ד, 48 שהן המאושרת, היח״ד ממס׳ 30% לתוספת הקלה לבקש התכנית יזמי בכוונת .2
שבס־פחלון״). שעה ״הוראת :והבניה(להלן התכנון לחוק

 דעתה להנחת ״הוכח אם ניכרת לסטיה תיחשב לא ההקלה כי קובע שבס־כחלון שעה בהוראת משנה(ט) סעיף .3
 הפתוחים, השטחים הציבור, מוסדות כי לפניה, שהוצגה הוועדה מהנדס דעת חוות לפי המקומית, הוועדה של

הדיור״, יחידות מספר מהגדלת הנובעים לצרכים מענה נותנים החניה ושטחי התשתיות

 ניתוח שכללה ,2027 לשנת ציבור למוסדות פרוגרמה עירונית להתחדשות המנהלת ערכה ,2017 דצמבר בחודש .4
 הקיים למרקם הרך לגיל חינוך למוסדות וניתוח העיר, לכלל ציבור ומוסדות יסודי ועל יסודי לחינוך פרוגרמתי

 בעיר(הן ומתוכננות מאושרות תב״עות מימוש אמדני בסיס על נערכה הפרוגרמה ״הפרוגרמה״). :בעיר(להלן
 בפרוגרמה ).100%( מלא מימוש הונח לגביה התכנית, זה ובכלל עירונית), בהתחדשות והן חדשות בשכונות

חדשים, חינוך מוסדות ולבניית קיימים חינוך מוסדות של מחדש לעיבוי/בניה נדרשים פרויקטים הוצגו

 בשכונה והמוצעות הקיימות היח״ד עבור הפתרונות כל מתבססים ועליהם בשכונה, הקיימים החינוך מוסדות .5
בשכונה, כבר הבנויים ילדים וגני מנור״, ״אהוד יסודי ספר בית מבנה כוללים, תב״ע), ע״פ (מאושרות
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להרחבה. ניתן/מתוככן ולא מקסימלית, בתפוסה נמצא מנור, אהוד ספר בית
 וזאת בשכונה, הקיים במצב ילדים בגני ממשי חוסר יש וכיום מלאה, בתפוסה נמצאים הקיימים הילדים גני
לשכונה. ילדים גני 2 עוד כיום מתכננת והרשות המוצעות, יח״ד תוספת ללא אף

 חוסר ואין המדובר, למתחם בצמידות הנמצא היקף, ורחב גדול פארק קיים בשכונה פתוחים, שטחים לעניין .6
פתוחים. בשטחים

 המותרות, היח״ד לכמות גם חתב״ע, ע״פ הנדרשים חנייה במקומות חוסר מציגות הבקשות חניות, בנושא .7
המבוקשת. יח״ד התוספת עבור ספק וללא

 למוסדות הצפוי לביקוש סבירה} ניכרת(ואינה בצורה ומכבידה משמעותית, תוספת יוצרת המבוקשת ההקלה .8
בשכונה. חינוך

 ע״פ הנדרש החנייה ותקן העירונית, החנייה למדיניות ובניגוד ניכרת, סטייה מהוות הבקשות החניות בנושא .9
בשכונה. החניה ומקומות התשתיות על יעמיסו ספק וללא תב״ע,

 ע״פ בבקשות, המוצעות יח״ד תוספת את להכיל יכולה אינה שהשכונה הינה, דעתי חוות לעיל, לאמור בהתאם .10
 ולא בשכונה, משמעותית בצורה יפגעו התב״ע ע״פ למותר מעבר יח״ד ותוספת כחלון״, - ״שבס שעה הוראת

יח״ד. מספר מהגדלת הנובעים לצרכים מענה קיים

 רב, בכבוד
 אבו בן ליאת אדר׳

העיר מהנדסת

לסיכום;
הכאות; מהסיבות נדחית הבקשה

 יח״ד תוספת כחלון״ - ״שבס שעה להוראת בהתאם להוסיף ניתן לא הוועדה, מהנדסת דעת לחוות בהתאם .1
במגרש. ושטחים

במרתפים. חניות כמות להגדיל יש לתב״ע. תואם אינו המוצע חניה תקן .2
.14 בקומה מ׳ 2 עד קדמי בניין בקו מרפסת בליטת להתאים יש .3

ת צ ל מ ס ה ד נ ה ה מ ד ע ו ה
:הבאות מהסיבות הבקשה את לדחות

 - ״שבס שעה להוראת בהתאם להוסיף ניתן לא הוועדה, מהנדסת דעת לחוות בהתאם ,1
במגרש. ושטחים יח״ד תוספת כחלון״

במרתפים. חניות כמות להגדיל יש לתב״ע. תואם אינו המוצע חניה תקן ,2
 .14 בקומה מ׳ 2 עד קדמי בניין בקו מרפסת בליטת להתאים יש ,3

ד ל ה ו מ ו י ד ה
 16; 00 כשעה לישיכה הצטרף אייאו אכסמו

עניינים לניגוד חשש כשל הישיכה את עזכה קרקוקלי ימית

העיד; מהנדסת - אכו כו ליאת אדי'
מפרטת את מהות הבקשה ואת ההמלצה התכנונית .

 העירייה; מכסי - סעדוו כו רמי מר
במספר מקומות החניה הם נתנו פתרון למספר יח״ד המוגדלות ?

העיר; מהנדסת - אכו כו ליאת אדר׳
כן, אבל הוא לא תואם לתב״ע,
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מועדה: <ו״ד - גוזי עומד
 הועדה? מהנדסת המלצת אישור בעד מי

אחד. פה בעד:
 הועדה. מהנדסת המלצת את אחד פה מקבלים :החלטה

ת ו ט ל ח ה
הבאות: מהסיבות הבקשה את לדחות

 - ״שבס שעה להוראת בהתאם להוסיף ניתן לא הוועדה, מהנדסת דעת לחוות בהתאם ג.
במגרש. ושטחים יח״ד תוספת כחלון״

במרתפים. חניות במות להגדיל יש לתב״ע. תואם אינו המוצע חניה תקן .2
.14 בקומה מ׳ 2 עד קדמי בניין בקו מרפסת בליטת להתאים יש .3

השלמה וג. דרישות
מת להיתר״ הבקשה שלב תי  ב׳. 36 תקנה לפי זכויות בעלי ח

 העתיקות, רשות אישור תכן־ בקרת
 רת״א. ״ אזרחית תעופה רשות אישור תכן־ בקרת
 חשמל, חברת אישור תכן־ בקרת
 נגישות. מורשה אישור תכן- בקרת
ם חישובים הגשת תכן- בקרת  מהנדס, והצהרת סטטיי
 הכפר. ופיתוח החקלאות משרד ־ היערות פקיד אישור תכן־ בקרת
 אקוסטי. אישור + נספח תכן- בקרת
 אש, בטיחות אישור + נספח תכן- בקרת
 יציבות, אישור + נספח תכן- בקרת
 ביסוס. אישור תכן- בקרת
 אתר. ארגון תכנית תכן־ בקרת
שור בקרת  בזק. תכן-אי
ה אישור תכן- בקרת  וכבלים. טלויזי
 חשמל. חברת אישור תכן- בקרת
 והצלה. כבאות אישור תכן־ בקרת
ד אישור תכן־ בקרת קו העורף. פי
 העירונית. לרשת והתחברות סניטרית אינסטלציה תוכנית אישור תכן- בקרת
 לבטונים. ישראלי בניה בתקן עמידה אישור תכן- בקרת
 התנועה, יועץ ע״י וחניה תנועה תכנית אישור תכן־ בקרת
 התוכנית. גבי על שפ״ע־תברואה מחלקת אישור תכן־ בקרת
 ,149 בקרקע/פרסום זכויות לבעלי הודעות למשלוח אישור תכן־ בקרת
 רת״א, ־ אזרחית תעופה רשות אישור תכן־ בקרת
אוורור. יועץ אישור + מרתפים לאוורור פתרון תכן- בקרת
 הפסולת, כמויות לגבי הבקשה עורך הצהרת + מורשה בנין פסולת פינוי אתר עם הסכם תכן־ בקרת
 אשפה. לעניו תברואה מחלקת אישור תכן- בקרת
 השבחה, היטל תשלום תכן־ בקרת
שיקמה, מי תשלום תכן־ בקרת

ם להיתר, הבקשה עותקי 3 מתן - ת, הועדה הערות לפי מתוקני  עם המקומי
ת המינויים כל מו החתי כללי, קבלן לדווח, השלד,אחראי לביצוע אחראי + הנ״ל ו

19/12/2018
 בתקן, שינוי בשל ו/או החוק לדרישות בהתאם נוספות ודרישות תנאים ייתכנו -

ראשית. תכנית להיתר- הבקשה שלב
19/12/2018 הדמיה, להיתר- הבקשה שלב
19/12/2018 להיתר. מדידה מפת להיתר־ הבקשה שלב
29/01/2019 ח להיתר־ הבקשה שלב וביסוס. קרקע דו
29/01/2019 ניקוז, נספח להיתר״ הבקשה שלב
29/01/2019 תברואה, נספח להיתר־ הבקשה שלב
31/01/2019 פיתוח. תכנית להיתר- הבקשה שלב
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: 08/04/2019 בתאריך: 20190004 מספר: ישיבה משנה ועדת פרוטוקול
מבקש;

18/11/2018 הגשה בע״מ ובנץ ממדים שפיד ♦
תקווה פתח 12 ברקת

עודד:
שהין אבנר ♦

יפו - אביב תל א 36 אביב תל כמל
בקשת; אתדאי

מיכליצחקוב ♦
 הקלות/ש.חורג הכוללת להיתר בקשה :בקשה סוג

72831423565 :זמין רישוי בקשה מספר
לגין נמה שמנה; יהודה אוד ניצן המיץ; כתובת

ד׳ מגורים יעוד: 103 מגרש; 51 הלקה; 7408 גוש; וחלקה; גוש
יח״ד עיסרי שטח בסשה תאור

76 7696,39 חדש מבנה הקמת מגורים
ת ו ה ה מ ש מ ג ה

 מרתף. קומות שתי הקרקע; מעל קומות 16 גן ג׳) מגורים(בניין מגנה גניית
יח״ד. 76 סה״ג

הקלות; פורסמו 23/12/18 גתאריך
גחלקה. לגניה המותר הגולל מהשטח 7.6% המהווים עיקרי שטח מ״ר 1043 של תוספת .1
 מתוך 26.7% של הגדלה המהווה יח״ד 76ל־ יח״ד 60מ־ גחלקה הדיור יחידות מספר הגדלת .2

המותרים. 30%
 התנגדות. התקגלה
שטחים

 אחר שטה
במ״ר

יח״ד מט׳ גמ״ר שירות שטח במ׳׳ר עיקרי שטח שימוש מפלט
/קומה

תת
חלקה

מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים

76 7 6 9 6 ,19 מגורים

76 7 6 9 6 ,19

0.00% %גניה; 7696.39 סה״ג;

מתנגדים
 137 ת,ד, גוריון בו התעופה נמל רת״א ♦

ת ו ר ע י ה ד ; ס ג ה
הוחלט; 12/03/19 מ; 20190003 מספר; משנה ועדת גישיגת

הבאה. הועדה בישיבת לדיון נדחית היא בבקשה, לדון קוורום של קיומו אי בשל

 )94503240761-1(זמין ברישוי בקשה התקבלה 18/11/2018בתאריך

 זמין. גרישוי נדחתה הגקשה 18/11/2018 בתאריך

מוקדמים. גתנאים עומדת לא הגקשה לדחייה- סיגה

חורג. ושימוש הקלות גהליך מחודשת גקשה להגיש יש מלא; רישוי גחליך הוגשה הגקשה
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מוקדמים♦ בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה- סיבה

:ההיתר לבקשת הבאים המסמכים צורפו לא

,19/12/18 בתאריך הושלם הדמיה־ .8
עירייה♦ אישוד נדרש בנכס־ הזכות בעלי חתימת . 1
♦22/01/19 בתאריך הושלם וביסוס־ קרקע דוח .2
.22/01/19 בתאריך הושלם מיגוו־ נספח .3
♦22/01/19 בתאריך הושלם ניקוז־ נספח .4
♦22/01/19 בתאריך הושלם תברואה־ נספח .5
בוצע. התשלום הפיקדון־ תשלום לצורך מסלקה מס׳ צורך .6

 הבאות: מהסיבות נדחתה הבקשה 18/11/2018 בתאריך
מובן♦ לא פרסום נוסח

 בנפרד)♦ מגרש לבל יח״ד מבקשים(מס' אותו למגרש ספציפי פרסום נוסח להגיש יש
נפרדות♦ בקשות 3ל־ הפרסום את לחלק יש

 חורג♦ ושימוש הקלות בהליך זמין ברישוי חדשה בקשה התקבלה 21/11/2018 בתאריך
♦7283142356-1 זמין: ברישוי בקשה מס'

 נדחתה. הבקשה 25/11/2018 בתאריך
 מוקדמים♦ בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה־ סיבה
בנפרד. מגרש לבל להתייחס יש ברור. לא פרסום נוסח

 ♦7283142356-2 זמין: ברישוי בקשה התקבלה 02/12/2018 בתאריך
 פרסום. נוסח עם נדחתה הבקשה 02/12/2018 בתאריך

מעלה. המצוינים המסמבים צורפו לא בנוסף

 ♦7283142356-3 זמין ברישוי בקשה התקבלה 13/12/2018 בתאריך
 נדחתה. הבקשה 29/12/2019 בתאריך

 מוקדמים♦ בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה- סיבה
מעלה. המצוינים המסמבים צורפו לא

 ♦7283142356־4 זמין ברישוי בקשה התקבלה 22/01/2019 בתאריך
 נדחתה♦ הבקשה 29/01/2019 בתאריך

 מוקדמים♦ בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה־ סיבה
מעלה. המצוינים המסמבים צורפו לא

 ♦7283142356־5 זמין ברישוי בקשה התקבלה 07/02/2019 בתאריך
מרחבית. לבקרה וממשיכה מוקדמים בתנאים עמדה הבקשה

♦B בניין קומות־ 15 בן חדש מגורים בניין בניית מבוקש
).0ו A ליד(בניין הנמצאים בניינים עם משותף חניה מרתף מעל יח״ד 76

בבנייה. החל טרם והמבוקש בשטח למצב תואמת הבקשה 20/11/2018 מתאריך פיקוח דוח לפי

רקע:
 ,543מאא/ במגרש שחלה בניה זכויות לעניין תב״ע
 .2 ד מגורים המגרש; יעוד

 .103 מגרש;
 ,7408;גוש

51:חלקה
 תב״ע, ע״פ מ״ר ;מגרש שטח
מ/ 86 לבנייה המותר גובה

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19:בתאריך 20190004;מספד משנה וערה לישיבת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - IBS. 7x31 גרסה



46:דף מס׳

 מ״ר. 6600 הקרקע: מעל מותר עיקרי שטח
 מ׳׳ר. 200 לקרקע: מתחת מותר עיקרי שטח
 מ״ר. 3300 הקובעת: הכניסה מעל מותר שירות שטח
 מ״ר. 3600 הקובעת: לכניסה מתחת מותר שירות שטח
יח׳׳ד. 60 מותרות: יח״ד

קומות:
 קומות. 16 הקובעת: הכניסה מעל

 קומות. 3 הקובעת: לכניסה מתחת
קרקעיים. התת החניונים בין רכב כלי למעבר הנאה: זיקת

קומות: 15 בן בניין מוצע: גובה
 מ׳. +34.70 אבסולוטי מפלס הבניין= של 0.00 גובה
 למותר. תואם מ׳- +86.00 = מ׳ +86.00 עליון גג מוצע

רת״א. אישור לקבל יש

בנייה: היתר להוצאת תנאי
ת ג. ת: תכני תי ש ת
ת כני □ ת או ת ת( תי ש ת מ תוגש מערכות} ה ת רקע ע׳יג 1:500 בקנ׳י ח תכני תו ת הפי תכניו  ו

ם שי ל הכבי תכי ת ו ם א שאי □ הנו :הבאי
ת מערך .1 תיו ש ת והרטובות). (היבשות ה
גז. .2 רי ב צו
רה. .3 תאו
תיעול. .4
ל . 5 פו לי נגר במניעת טי ם עי שי ר מג ם מה ת ר חד ה לקרקע. ו
רי .6 בו ת חי תיו ש ת ת. למערכת ה רי בו הצי
ת. מבני .7 שתי ת

ר יש סדי ה ת ל תיו ש ת ת תו פי ה ו א צ תו שינוי כ ם. גבולות מ שי ____________________המגר
□ ד. אי ם תנ ספי תר נו :בניה להי
אי . 1 תן תנ תר למ ה בניה הי הי ר י שו פה רשות אי ת. התעו חי ר אז ה
אי .2 תן תנ תר למ ה בניה הי הי ר י שו ת, רשות אי קו תי ם הע תחו ה ב כרז ה בלבד. ה
אי . 3 תן תנ תר למ ה בניה הי הי ח הגשת י ספ קוז נ ת בעלי ע״י שיערך ני כויו קע, הז ר ק  ב

ת עפ«י חיו עדה הנ ת הו חוזי מ שמרת לבגית ג ס, מ ת מי ק עדה לבדי המקומית■ הו

ה הגבלות 6.5 א/ בגין בני ״ מ ת - 2/4ת מדיון בן התעופה לנמל ארצית מתאר תבני
ם על חו ת ת תכני ת ה ת שנקבעו כפי בניה הגבלות חלו או ר א/ בהו מ״ ת ,2/4ת ר תכני א ת  מ

ת צי ר ת א קי ל פה לנמל ח מ - גוריון בן התעו ר״ ת לרבות ,1 מ מי לגובה, בניה הגבלו ח ת  רעש מ
□ סי טו ר מ עו מיז ת ו כנ □ ס לתעופה. ציפורי

6.5.1

ת כני ת ת ה מ ק מו ם מ ת בתחו ת הבניה הגבלו ה הנובעו ל״ מגנ ה ר מ שו רט המעבר וממי  כמפו
א/ מ״ ת ת .2/4ב ה הגבלו בי הגובה בגין הבני ר מי תר ה מו ם, ללרבות לבניה, ה ת, תרני בו  ארו
ם, פי מן ועגורני□ מנו ה בז ם הבני לי שו מכ ם ו קי קי פי יהיו ד ל ת ע או ר א/ הו ״ מ .2/4ת

6.5.2

אי תר למתן תנ ה הי ם בני חו ת ת ב תכני ה ה הי ר י שו ת התעופה רשות אי חי ר אז שרד ה  ומ
בטחון. ה

6.5.3

אי ת תנ מ ק ה ם ל ם עגורני פי מגו ם ו חו ת ת ב תכני א ה ת הו שור קבל ת התעופה רשות אי חי ר אז  ה
ם או תי קבלת גובה ל ת ו חיו מון. הנ סי

6.5.4

ם חו ת ת תכני א ה מצ ם נ חו ת מ ב ר״ תרי .1 מ ה הי תנו הבני ת בכפוף מ או ר א ז׳ פרק להו מ׳י ת  ל
אי תנ ב ה ו ת בני טי ס קו ת פי על א או ר א 2א- נספח הו מ״ ת טי לתכנון (תדריך ב ס קו מי א ח ת מ  ב

ם) רעש סי טו ת מ הוו מ ק ה ת חל או ר הו ת מ רט זו תכני כמפו ת 4.2.2 בסעיף ו ראו ת בהו כני זו. ת

6.5.5

ח תו טח בפי ש ם, נטיעת לרבות ה ה עצי חי מ ח יש וכיוצ״ב, צ טי ב ש לה ם שימו חי מ צ ם ב  שאינ
שכי ם. מו ח יש ציפורי טי ב ה קוז ל ע המגרש ני מנ ת ולה רו צ היוו וי מ קו □ מ ם מי מדי  בכפוף עו

שור להעברת ה לענין יועץ אי פה רשות אל ז תעו ת. ה חי ר אז ה

6.5.6

אושר טרם זה פרוטוקול
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_____________________ , __________________________________עתיקות: 4,6
ת שטח קו תי כרז ע ק המו חו ת רשות ע״י ב קו תי קף הע ק בתו ה חו קו תי ח הע חולו ועליו 1978 - בתל׳׳  י

ס הלי ת הגו או ר הו ק של ו ת. חו קו תר ינוע לא העתי שטח בניה הי ה ב ש אלא ז ת. רשות ורבאי קו תי הע

חניה: תנועה, דרכים, 6.7
קן ה ת ה החני הי ת שנקבע כפי י ת בתכני שי א/ הרא א  התנועה ובנספח )4 סעיף ה׳ (חלק 90/3מ

שלה.
6.7.1

ם ח ת מ ת - א׳ ב ראו ה תנועה בעניו הו חני ק/ בתכנית שנקבעו כפי ה□ ו מ א/ א .1102מ 6.7.2
ם ח ת מ רט ב׳, ב ת 150% דהיינו לעיל, 6.5.1 בסעיף כמפו שו קן מדרי ת סף פרטי לרכב ה בנו  ו

ס׳ 20% מ ח״ד מ ה במגרש י ם. כחני ה לאורחי ם החני רחי ה לאו הי ה ת ם עילית חני א ת ה  ב
ת השפ״פ. בתוך הבינוי לתכני

6.7.3

אי תר למתן תנ ה הי שון הבגי ם הרא רי ה ב׳ במחם למגו הי ת י ה תנועה נספח הכנ חני  לכל ו
ם, ח ת מ סדרי הרמפות, תכנון התנועה, הסדרי לרבות ה סה ה אה הכני צי הי ם ו  התת־ לחניוני
ם קעיי ר ת העילי, ולחניון ק  הועדה של התנועה יועצת ע״י שיאושר וכוי אש כיבוי רחבו

ת. מי קו מ ה

6.7.4

שטח ח גינון יבוצע הקרקע, לפגי מעל לחניה המיועד ב תו פי  3 לכל בוגר עץ נטיעת ע״י נופי ו
ת מו קו ה מ ם חני ליי לפחות. עי

6.7.5

___________________השגחה: היטל 6.8
טל שבחה הי ק יגבה ה ת. הועדה ע״י בחו מי קו מ ה

___________________________. _____________________ציבור: לציפי הסקעית 6.9
ם שטחי ם ה עדי מיו ת הועדה ע״י יופקעו ציבור לצרכי ה מי קו מ ת, הרשות ש□ על וירשמו ה מי מקו ם ה א ת  בה
ת ראו ק ,ח פרק להו שב״ה והבניה התכנון לחו ______________________________________.1965- הת

_____________________________________________________ומילוי; חסידה חומר 6.10
מן אישור ס פול מ ם ומילוי, חפירה בחומרי לטי א ת הל של העדכניות להנחיות בה  זה. בנושא התכנון מינ

מך מס ת יפרט ה קף א מרי הי לוי החפירה חו ת והמי  כניה, להיתר הבקשה בעת יוגש בהם. לטיפול והפתרונו
ת הנחיו טמעו ו בהיתר. יו

________________________, _________________קרקעיות: על תשתיות 6.11
.502 מנרש פיתוח כולל היזם, על יחולו - המגרשים נבולות משינוי בתוצאה ובפיתוח בתשתיות השינויים בל

___________________________. _____________קרקעיות: תת תשתיות 6.12
רה, חשמל, ת כל :וטל״ב טלפון תאו ה המערכו ת תהיינ ח לרבות קרקעיות, ת ת ם ח. כאשר גבוה, מ אי שנ  ה

ם. תת יהיו קעיי ר __________________________________________________________________ק

ס:6.13 _________________________;• ״■_________________’______________מי
צא לא תר יו תחם בניה הי ת במ ת המראה תכנית הכנת לפני התכני ת ודרך מקור א ק פ ס ם א מי  בעלי ע״י ה

ת כויו ס דעת להנחת בקרקע, הז ד הנ ת. הועדה מ מי מקו _____________________________________ה

_______________________1 •;;'•7 • __________________ומילוי: גיקוז 6.14
שם א. ת תר ק ת הגאה זי ם בין הדדי שי ת למעבר המגר שתיו ם ׳:יקוז + ביוב ת תחו _________מגרש. כל ב
א לא ב צ תר יו ם בניה הי ת בתחו ת הכנת לפני התכני ק ביוב תכני ת בעלי ע״י כחו כויו חת בקרקע, הז להנ

ס דעת ד הנ ______________________________________________________המקומית■ הועדה מ
ת ג. תכניו ח עבודות ביצוע עם בבד בד יבוצע הביוב פתרון כי שיבטיחו ביצוע שלבי תכלולנה ה תו  הפי

ה ח ובאופן והבני ח״ד ג□ ביוב פתרון שיבטי ת לי מו קיי ה והן במתחם תן ה צ ______________לו. מחו

 בתנאים. ואושרה הבינוי תכנית נידונה 14/08/18 בתאריך

שטחים:
 מרתף: קומות שתי

: ־2 מרתף
 מ׳׳ר. 82.04 :מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 11.76:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 1852.33 :חניה מוצע שירות שטח
מ״ר. 224.73 אחסנה: מוצע שירות שטח

אושד טרם זה פרוטוקול
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; -1 מדתף
 מ״ר, 82.04 ; מדרגות וחדרי מבואות מוצע שימת שטח
 ר.״מ 134,15:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 1636,49 חניה: מוצע שירות שטח
 מ״ר. 232,66:אחסנה מוצע שירות שטח
מ״ר, 53,46:דיירים מועדון מוצע עיקרי שטח

 יחדיו); המרתפים הקובעת(בשני הכניסה לקומת מתחת שירות שטח סה״כ
למותר, תואם מ״ר־ 3600 < מ״ר 3488.82

הקובעת; לכניסה מתחת עיקרי שטח סה״כ
S3.46 >מ״ר. 200מ״ר

קרקע; קומת
 מ״ר. 422.57 מוצעלמגורים; עיקרי שטח
 מ״ר. 48:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 189.79:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
מ״ר. 5,18;שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח

;1 קומה
 מ״ר. 423.39 מוצעלמגורים; עיקרי שטח
 מ״ר. 48;מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 101.43 מדרגות: וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5.17;שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר. 50.46 מרפסות; מוצע שטח

;2 קומה
 מ״ר. 508.06 מוצעלמגורים: עיקרי שטח
 מ״ר. 59.34:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.31 מדרגות: וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5,18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר. 84.65:מרפסות מוצע שטח

:3 קומה
 מ״ר, 486,80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 30;גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 59.33;מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.31;מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר, 5,18;שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר, 61,95:מרפסות מוצע שטח

;4 קומה
 מ״ר. 486,80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 ט״ר, 59,33;מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.31 מדרגות: וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5,18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר. 63.23:מרפסות מוצע שטח

;5 קומה
 מ״ר. 486,80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 30;גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 59.33;מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.31 מדרגות; וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר. 61,95:מרפסות מוצע שטח

אושר טרם זה פרוטוקול
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: 6 קומה
 כדר, 486.60:למגורים מוצע עיקרי שטח
 כדר, 59.33:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 כדר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 כדר, 5,18 ;שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
כדר, 63,23 מרפסות־ מוצע שטח

:7 קומת
 כדר. 486,60:למגורים מוצע עיקדי שטח
 כדר, 30:גינה מרפסות מוצע עיקדי שטח
 כדר. 59,33:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 77.31 מדרגות; וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ 5,18 ־ שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
כדר, 61,95 מרפסות: מוצע שטח

: 8 קומה
 כדר, 486.80 למגורים: מוצע עיקדי שטח
 כדר. 59.33 ־ מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 כדר, 77,31 מדרגות: וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5.18 שירות: ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
פדר. 63.23 מרפסות: מוצע שטח

;9 קומה
 כדר, 486,80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 כדר. 30:גינה מרפסות מוצע עיקדי שטח
 כדר. 59.33 ־ מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 כדר. 77.31;מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 כדר. 5.18;שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 61,95:מרפסות מוצע שטח

:10 קומה
 כדר, 486.80:למגורים מוצע עיקדי שטח
 כדר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 כדר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 כדר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
כדר. 63.23 מרפסות: מוצע שטח

:11 קומה
 כדר. 486.80:למגורים מוצע עיקדי שטח
 כדר, 30:גינה מרפסות מוצע עיקדי שטח
 כדר, 59.33:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 כדר. 77,31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5,18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
כדר. 91.95:מרפסות מוצע שטח

:12 קומה
 כדר. 486.80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 59,33 מוגן: מרחב מוצע שידות שטח
 פדר. 77.31;מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 63.23:מרפסות מוצע שטח

:13 קומה
 מ״ר. 486.80:למגורים מוצע עיקרי שטח
מ״ר, 30 :גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח

אישי טלם m פרוטוקול
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 מ״ר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5.18 :שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 63.23:מרפסות מוצע שטח

:14 קומה
 מ״ר. 508.06:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 40 :גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ׳׳ר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ׳׳ר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5.18 :שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 72.25:מרפסות מוצע שטח

:15 קומה
 מ׳׳ר. 426.02 :למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ׳׳ר. 35.74:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.53 :מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
מ״ר. 5.18 :שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מחייב״ וגוון אחיד פרט ע״פ תיבננה ״הפרגולות תב״ע: ע״פ למותר תואם מ״ר־ 109 מוצע: פרגולות שטח

:הקובעת הכניסה מעל מוצע עיקרי שטח סה״כ
הקלה. למותר־מבוקשת תואם מ״ר-לא 6600 > מ״ר 7642.90

:דיירים) (מועדון הקובעת לכניסה מתחת מוצע עיקרי שטח סה״כ
למותר. מ״ר־תואם 200מ״ר< 53.46

 :הקובעת לכניסה מעל שירות שטח סה״כ
למותר. מ״ר-תואם 3300מ׳׳ר< 2391.38

 :הקובעת לכניסה מתחת שירות שטח סה״כ
למותר. תואם מ״ר-לא 3600 > מ״ר 4292.93

 מרפסות + מרפסות כולל הקובעת לכניסה ומתחת הקובעת הכניסה מעל מוצע שירות ושטח מוצע עיקרי שטח סה״כ
כחלון. הקלת מבוקשת - מהשטחים חריגה מ״ר- 13700> מ״ר 15699.24 גינון: עבור

חניות:
 ניכרת. סטייה למותר- תואם לא - בשפ״פ כולל הבניינים שלושת עבור משותף במרתף חניות מוצעות

 190 של חוסר קיים אורחים חניית במגרש יח״ד ממספר 20% לזה ובנוסף התקן מעל 150% נדרש ובתב״ע מאחר
ניכרת. סטייה מהווה - חנייה מקומות

□ תח מ רט ב׳, ב ת 150% דהיינו לעיל, S.1.6 בסעיף כמפו שו קן מדרי ת סף פרטי לרכב ה בנו  ו
ס׳ 20% מ ח״ד מ ה במגרש י ם. כחני רחי ה לאו □ החני ה לאורחי הי ה ת ת חני לי ם עי א ת ה  ב

ת תון הבינוי לתכני השפ״פ. ב

6.7.3

אי תן תנ מ תר ל ה הי שון הבני ם הרא רי ט למגו ח מ ה ב׳ ב הי ת י ה תנועה נספח הכנ חני  לכל ו
ם, ח ת מ סדרי לרבות ה ת, תכנון התנועה, ה סדרי הרמפו סה ה ה הכני א צי הי ם ו  התת־ לחניוני
ם עיי ק ר ת העילי, ולחניון ק עה יועצת ע״י שיאושר וכוי אש כיבוי רחבו עדה של התנו  הו

ת. מי קו מ ה

6.7.4

ח שט ח גינון יבוצע הקרקע, לפגי מעל לחניה המיועד ב תו פי  3 לכל בוגר עץ נטיעת ע״י נופי ו
ת מו קו ה מ ם חני ת עיליי לפחו

6.7.5

יח״ד:
חניה מצאי חניה דרישת חניה תקן

אופניים אופנוע
פרסי רכב

אופניים אופנוע
פרסי רכב

אופניים אופנוע פרטי רכב
יחיד מם׳ שימוש

קרקע
אורחים בחסימה בודדות 20v.אורחים דיירים

228
C׳1 76 247

39 39 רימ 75 עד דירות
23  לנכים מ״ח 2 +

 רריל-ו רכב
1 גבוה- רכב

323 228 23 <16 323 1 : 1 1 : LO 228 מרורים
דירתיים  לנכים מים 6 +

 3רגיל- רכב
נבוה־נ רכב

284 1.5 . 1 189 נו״ו 75 מעל דירות

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004 מעופר: משנה וערת לישיבת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - 1135.7x31 גרסה
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למותי. תואם לא יח״ד- 60יח״ד> 76
 מתוך 26.7% של הגדלה המהווה יח״ד 70ל- יה״ד 60מ־ בחלקה דיור יחידות מספד להגדלת לתוספת הקלה מבוקשת

המותרים. 30%

מרת״א: התנגדות התקבלה
 מטיל בן־גוריון תעופה נמל אשר טיסה בטיחות בגין בכיה הגבלות בתחומי נופל שבנדון הבקשה תחום

 - 2/4תמא/ בהוראות נקבעו שאלה כפי ,1 מר״מ - מטוסים רעש בגין בניה הגבלות לרבות סביבו,
בן־גוריון. תעופה לנמל הארצית המתאר תכנית

 לרעש גבוהה רגישות בעל כשימוש 2/4בתמא/ המוגדר יעוד ,למגורים בבניה עוסקת שבנדון הבקשה
אלזוסטי. במיגוו חייב ולפיכך
 בהתאם תבוצע שהבניה מפורשות הקובעת 543מאא\ מאושרת מתכנית נגזרת שבנדון הבקשה בנוסף,
 ו־ (ט)4.2.2 סעיפים (ראה מההיתר חלק יהווה והוא בניה להיתר לבקשה שיצורף אקוסטי לנספח
המאושרת). 543מאא\ להוראות 6.5.5

בניין: קווי
 מ׳. 3 קדמי־ בניין קו
 מ׳. 13 אחורי- בניין קו
מ׳. 5 צידי־ בניין קו

בניין: קווי
 ונב״ע: ע״פ בליטה מותרות ־14 בקומה קדמית מרפסת מוצעת

____________________________________________________גינות:ו מרפסות ז.
 שיהיו ובתנאי המגרש גבול מקו יותר ולא הבניין מקו מ׳ 2 עד מרפסות להבליט יהיה ניתן א.

בלבד. והאחוריות הקדמיות בחזיתות

:עילי נגר מי שימור
 תואם המגרש- משטח 15% > מ״ר 645 כ- של בשטח מים חדירת חלחול לצורך קרקע בקומת מגונן קרקע שטח מוצע

למותר.

 להערות. בהתאם שטחים בדיקת השלמת נדרשת
הקלות: פורסמו 23/12/18 בתאריך

בחלקה. לבניה המותר הבולל מהשטח 7.6% המהווים עיקרי שטח מ״ר 1043 של תוספת .3
 המותרים. 30% מתוך 26.7% של הגדלה המהווה יח״ד 76ל־ יח״ד 60מ־ בחלקה הדיור יחידות מספר הגדלת .4

התנגדות. התקבלה

הערות:
 האישור הפנים. משרד לאישור פשרה הסכם הוגש השבחה, והיטלי פיתוח היטלי תשלום לעניין כי לב, לשים יש .1
במלואה. השומה בסכום השבחה והיטל פיתוח היטלי חובות קיימים זה, למועד נכון כן, ועל התקבל טרם

הראשית. לתכנית מדידה מפת להוסיף יש .2
ובחזיתות. בחתכים מפלסים להראות יש .3
עיקרי. שטח בתור לחשב יש גינון המרפסות את גינון. מרפסות משטחי גזוזטראות שטחי לפצל יש . 4

 לסעיף בהתאם חנייה, ושטחי תשתיות פתוחים, שטחים ציבור, מוסדות לנושא הוועדה מהנדסת חוו״ד
בחלון). - שבס שעה ״הוראת )(ט)(להלן:1)(3(ב151

 למתחם שבנדון לנושא העיר מהנדסת התייחסות להלן והבניה, התכנון לחוק )(ט)1)(3(ב151 סעיף להוראות בהתאם
.20180213,20180212,20180211 מספר בקשות עבור כולו

אושר טרם זה פרוטוקול
שיגת פרוטוקול 08/04/19 פתארין: 20190004 מספר: משנה ועדת לי

בע״מ קומפלוט - EB5.7X31 גרסה
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 נורה בשכונת וממוקמת יח״ד 180 הקמת המתירה מאושרת תכנית הינה ״התכנית״) שבנדון(להלן: התכנית .1
רביף

 )3(ב151 סעיף מכוח יח״ד, 48 שהן המאושרת, היח״ד ממס׳ 30% לתוספת הקלה לבקש התכנית יזמי בכוונת .2
שכס-כחלוף). שעה ״הודאת :והבניה(להלן התכנון לחוק

 דעתה להנחת ״הוכח אם ניכרת לסטיה תיחשב לא ההקלה כי קובע שבס־׳כחלון שעה בהוראת משנה(ט) סעיף .3
 הפתוחים, השטחים הציבור, מוסדות כי לפניה, שהוצגה הוועדה מהנדס דעת חוות לפי המקומית, הוועדה של

הדיור״. יחידות מספר מהגדלת הנובעים לצרכים מענה נותנים החניה ושטחי התשתיות

 ניתוח שכללה ,2027 לשנת ציבור למוסדות פרוגרמה עירונית להתחדשות המנהלת ערכה ,2017 דצמבר בחודש .4
 הקיים למרקם הרך לגיל חינוך למוסדות וניתוח העיר, לכלל ציבור ומוסדות יסודי ועל יסודי לחינוך פרוגרמתי

 בעיר(הן ומתוכננות מאושרות תב״עות מימוש אמדני בסיס על נערכה הפרוגרמה ״הפדוגדמה״). (להלן: בעיר
 בפרוגרמה ),100%( מלא מימוש הונח לגכיה התכנית, זה ובכלל עירונית), בהתחדשות והן חדשות בשכונות

חדשים, חינוך מוסדות ולבניית קיימים חינוך מוסדות של מחדש לעיבוי/בניה נדרשים פרויקטים הוצגו

 בשכונה והמוצעות הקיימות היח״ד עבור הפתרונות כל מתבססים ועליהם בשכונה, הקיימים החינוך מוסדות .5
בשכונה, כבר הבנויים ילדים וגני מנור״, ״אהוד יסודי ספר בית מבנה כוללים, תב״ע), ע״פ (מאושרות

להרחבה, ניתן/מתוכנן ולא מקסימלית, בתפוסה נמצא מנור, אהוד ספר בית
 וזאת בשכונה, הקיים במצב ילדים בגני ממשי חוסר יש וכיום מלאה, בתפוסה נמצאים הקיימים הילדים גני
לשכונה, ילדים גני 2 עוד כיום מתכננת והרשות המוצעות, יח״ד תוספת ללא אף

 חוסר ואין המדובר, למתחם בצמידות הנמצא היקף, ורחב גדול פארק קיים בשכונה פתוחים, שטחים לעניין .6
פתוחים. בשטחים

 המותרות, היח״ד לכמות גם התב״ע, ע״פ הנדרשים חנייה במקומות חוסר מציגות הבקשות חניות, בנושא .7
המבוקשת, יח״ד התוספת עבור ספק וללא

 למוסדות הצפוי לביקוש סבירה) ניכרת(ואינה בצורה ומכבידה משמעותית, תוספת יוצרת המבוקשת ההקלה .8
בשכונה, חינוך

 ע״פ הנדרש החנייה ותקן העירונית, החנייה למדיניות ובניגוד ניכרת, סטייה מהוות הבקשות החניות בנושא .9
בשכונה. החניה ומקומות התשתיות על יעמיסו ספק וללא תב״ע,

 ע״פ בבקשות, המוצעות יח״ד תוספת את להכיל יכולה אינה שהשכונה הינה, דעתי חוות לעיל, לאמור בהתאם .10
 ולא בשכונה, משמעותית בצורה יפגעו התב״ע ע״פ למותר מעבר יח״ד ותוספת כחלון״, - ״שבס שעה הוראת

יח״ד. מספר מהגדלת הנובעים לצרכים מענה קיים

 רב, בכבוד
 אבו בן ליאת אדר׳

העיר מהנדסת

t לסיכום
הכאות; מהפיכות נדחית הכקשה

 יח״ד תוספת כחלון״ - ״שבס שעה להוראת בהתאם להוסיף ניתן לא הוועדה, מהנדסת דעת לחוות בהתאם .1
במגרש. ושטחים

במרתפים חניות כמות להגדיל יש לתב״ע. תואם אינו המוצע חניה תקן .2

אושד טרם פרוטוקולזה
08/04/19 ו בתאריך 20190004 מטפל: משגה ועדת לישיבת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - IB5.7X31 גרסה



ס 53;דף ;מ

ת צ ל מ ט ה ד נ מ ה מ ד ע ו ה
;הבאות מהסיבות הבקשה את לדחות

 - ״שבס שעה להוראת בהתאם להוסיף ניתן לא הוועדה, מהנדסת דעת לחוות בהתאם ,1
במגרש. ושטחים יח״ד תוספת כחלון״

 במרתפים. חניות כמות להגדיל יש לתב״ע, תואם אינו המוצע חניה תקן .2
ו ו י ד ה ד  ל ה מ

העיד? מהנדסת - אגו בו ליאה אדי'
מפרטת את מהות הבקשה ואת ההמלצה התכנוני ת,

 הועדה: בוזי-יו״ד עופי
מי בעד אישור המלצת מהנדסת הועדה ?

בעד: פה אחד
החלטה; מקבלים פה אחד את המלצת מהנדסת  הועדה.

ת ו ט ל ח ה
הבאות: מהסיבות הבקשה את לדחות

a ״שבס שעה להודאת בהתאם להוסיף ניתן לא הוועדה, מהנדסת דעת לחוות בהתאם - 
במגרש. ושטחים יח״ד תוספת בחלון״

במרתפים. חניות במות להגדיל יש לתב״ע. תואם אינו המוצע חניה תקן .2

השלמה ת. דדישות
מת להיתר- הבקשה שלב  ב׳. 36 תקנה לפי זכויות בעלי חתי

 העתיקות. רשות אישור תכן- בקרת
 רת״א. - אזרחית תעופה רשות אישור תכן- בקרת
 חשמל. חברת אישור תכך- בקרת
 נגישות. מורשה אישור תכו־ בקרת
ם חישובים הגשת תכן- בקרת  מהנדס. והצהרת סטטיי
 הכפר, ופיתוח החקלאות משרד ־ היערות פקיד אישור תכן- בקרת
 אקוסטי. אישור + נספח תכן- בקרת
 אש. בטיחות אישור + נספח תכן- בקרת
 יציבות. אישור + נספח תכן- בקרת
 ביסוס, אישור תכן- בקרת
 אתר. ארגון תכנית תכן- בקרת
ק. אישור הכן- בקרת  בו
ה אישור תכן- בקרת  וכבלים. טלויוי
 חשמל, חברת אישור תכן- בקרת
 והצלה. כבאות אישור תכן- בקרת
העורף. פיקוד אישור תכן- בקרת
 העירונית, לרשת והתחברות סניטרית אינסטלציה תוכנית אישור תכן- בקרת
 לבטונים. ישראלי בניה בתקן עמידה אישור תכן- בקרת
 התנועה. יועץ ע״י וחניה תנועה תכנית אישור תכן- בקרת
 התוכנית. גבי על שפ״ע-תברואח מחלקת אישור תכן- בקרת
 ג.49 בקרקע/פרסום זכויות לבעלי הודעות למשלוח אישור תכן- בקרת
ת תעופה רשות אישור תכן- בקרת  רת״א, - אזרחי
אוורור. יועץ אישור + מרתפים לאוורור פתרון תכן- בקרת
 הפסולת. כמויות לגבי הבקשה עורך הצהרת + מורשה בנין פסולת פינוי אתר עם הסכם תכן- בקרת
 אשפה. לעניו תברואה מחלקת אישור תכן- בקרת
 השבחה. היטל תשלום תכן- כקרת
שיקמה. מי תשלום תכן- בקרת

ם להיתר, הבקשה עותקי 3 מתן - ת, הועדה הערות לפי מתוקני  עם המקומי
ם כל ת המינויי מו כללי. קבלן לדווח, השלד,אחראי לביצוע אחראי -1- הנ״ל והחתי

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004 מטפי; טשנה ועדת לישיבת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - IBS. 7x31 גרסה
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ק לדרישות בהתאם נוספות ודרישות תנאים ייתכנו ־ בתקן. שינוי בשל ו/או החו
19/12/2018 ראשית. תכנית להיתר- הבקשה שלב
19/12/2018 הדמיה, להיתר- הבקשה שלב
19/12/2018 להיתר. מדידה מפת להיתר- הבקשה שלב
19/12/2018 וביסוס. קרקע דוח להיתר- הבקשה שלב
19/12/2018 ניקוז. נספח להיתר- הבקשה שלב
19/12/2018 תברואה. נספח להיתר- הבקשה שלב
19/12/2018 פיתוח. תכנית להיתר- הבקשה שלב

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך! 20490004 מספר! משנה ועדת שיפת לי פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - IB5.7X31 גרסה



55;דף מס<

277024 בניין: תיק 20180213 :7מ^פדבקשו
. 08/04/2019 :בתאריך 20190004 ; מספר ישיבה: משגת ועדת פרוטוקול

מפהש:
18/11/2018 הגשה בע״מ ובנין מגולים שפיל ♦

תקווה פתח 12 ברקת
עודד:

שהין אבנר ♦
יפו ־ אביב תל א 36 אביב תל נמל

בקשה: אהדאי
מיכליצחקוב ♦

 הקלות/ש.חורג הכוללת להיתר בקשה :בקשה סוג
27726398745 ;ומין רישוי בקשה מספר

יהודה אוי ניצן הבניין: בתובת
ד' מגולים יעוד: 104 מגדש: 67 חלקה: 7408 גוש: וחלקה; גוש

עיסרי שטח בסשה תאור
7696.36 חדש מבנה הקמת מגורים
ת ו ה ה מ ש ק ב ה

 מרתף. קומות שתי הקרקע, מעל קומות 16 בן ג׳) מגורים(בניין מבנה בניית
יח״ד. 76 סה״ב

הקלות: פורסמו 23/12/18 בתאריך
בחלקה. לבניה המותר הכולל מהשטח 8.2% המהווים עיקרי שטח ר״מ 1043 של תוספת .1
 מתוך 26.7% של הגדלה המהווה יח״ד 76ל־ יח״ד 60מ־ בחלקה הדיור יחידות מספר הגדלת .2

המותרים. 30%
 התנגדות התקבלה
שטחים

 אחר שטח
במ״ר

יח״ד מט׳ במ״ר שירות שטח במ״ר עיקרי שטח שימוש מפלט
/קומה

תת
חלקת

מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים

76 7696.36 מגורים
76 7696.36

0.00% %בניה; 7696,36 סה״ב;

לבין נווה שבונה:

יח«ד
76

מתנגדים
 137 ת.ד. גוריון בו התעופה נמל רת״א ♦

ת ו ר ע ק ה י ד ;ה ב
:הוחלט 12/03/19:מ 20190003:מספר משנה ועדת בישיבת

הבאה. הועדה בישיבת לדיון נדחית היא בבקשה, לדון קוורום של קיומו אי בשל

6264739305-1 זמין ברישוי בקשה התקבלה 18/11/2018בתאריך

זמין. ברישוי נדחתה הבקשה 19/11/2018 בתאריך

מוקדמים. בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה־ סיבה

חורג. ושימוש הקלות בהליך מחודשת בקשה להגיש יש מלא, רישוי בהליך הוגשה הבקשה

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004 מספר: משנה ועדת לישיבת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט ׳ IB5.7X31 גרסה



מוקדמים בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה־ תיבה

:ההיתר לבקשת הבאים המסמכים צורפו לא

56:דף מס<

,19/12/18 בתאריך הושלם הדמיה־ .9
העירייה♦ אישור נדרש בנכס־ הומת בעלי חתימת .10
.22/01/19 בתאריך הושלם וביסוס־ קרקע דוח .11
.22/01/19 בתאריך הושלם מיגון־ נספח .12
.22/01/19 בתאריך הושלם ניקוז־ נספח .13
.22/01/19 בתאריך הושלם תברואה־ נספח .14
בוצע. התשלום ״ הפיקדון תשלום לצורך מסלקה מספר צורף .15

 :הבאות מהסיבות נדחתה הבקשה 18/11/2018 בתאריך
מובן. לא פרשום נוסח

 בנפרד). מגרש לבל יח״ד מבקשים(מס' אותו למגרש ספציפי פרסום נוסח להגיש יש
נפרדות. בקשות 3ל־ הפרסום את לחלק יש

 חורג. ושימוש הקלות בהליך זמין ברישוי חדשה בקשה התקבלה 21/11/2018 בתאריך
.2772639874־1 זמין ברישוי בקשה מס'

 נדחתה. הבקשה 25/11/2018 בתאריך
 מוקדמים. בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה־ סיבה
בנפרד. מגרש לבל להתייחס יש ברור. לא פרסום נוסח

 .2772639874־2 זמין ברישוי בקשה התקבלה 02/12/2018 בתאריך
 פרסום. נוסח עם נדחתה הבקשה 02/12/2018 בתאריך

מעלה. המצוינים הבאים המסמבים צורפו לא בנוסף

 .2772639874־3 זמין ברישוי בקשה התקבלה 13/12/2018 בתאריך
 נדחתה. הבקשה 29/12/2019 בתאריך

 מוקדמים. בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה־ סיבה
מעלה. המצוינים המסמבים צורפו לא

 .2772639874־4 זמין ברישוי בקשה התקבלה 22/01/2019 בתאריך
 נדחתה. הבקשה 29/01/2019 בתאריך

 מוקדמים. בתנאים עומדת לא הבקשה לדחייה־ סיבה
מעלה. המצוינים המסמכים צורפו לא

 .2772639874־5 זמין ברישוי בקשה התקבלה 07/02/2019 בתאריך
מרחבית. לבקרה וממשיכה מוקדמים בתנאים עמדה הבקשה

.C בניין קומות־ 15 בן חדש מגורים בניין בניית מבוקש
).13ו־ A ליד(בניין הנמצאים בניינים עם משותף חניה מרתף מעל יח״ד 76

בבנייה, החל טרם והמבוקש בשטח למצב תואמת הבקשה 20/11/2018 מתאריך פיקוח דוח לפי

רקע!
 ,543מאא/ במגרש שחלה בניה זכויות לעניין תב״ע
 .n 2 מגורלם המגרש: יעוד

 .104 מגרש:
 ,7408:גוש

.67 חלקה:
 תב״ע. ע״פ מ״ר 1880:מגרש שטח
מ׳. 86 לבנייה המותר גובה

אושד טדם זר פרוטוקול
08/04/19 בתאריך; 20190004 מספר: משנת ועדת לישיבת פרוטוקול

בע״ט קומפלוט ״ IB5.7X31 גרסה
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 מ״ר. 6600 חקדקע: מעל מותר עיקרי שטח
 מ״ר. 200 לקרקע: מתחת מותר עיקרי שטח
 מ׳׳ר. 3300 הקובעת: הבנילזה מעל מותר שירות שטח
 מ׳׳ר. 2600 הקובעת: לכניסה מתחת מותר שירות שטח
יח״ד. 60 מותרות: יח״ד

קומות:
 קומות. 16 הקובעת: הכניסה מעל

 קומות. 3 הקובעת: לכניסה מתחת
קרקעיים. התת החניונים בין רכב כלי למעבר הנאה: זיקת

קומות: 15 בן בניין מוצע: גובה
 מ׳. +34.70 אבסולוטי מפלס הבניין= של 0.00 גובה
 למותר. תואם מ׳- +86.00 = מ׳ +86.00 עליון גג מוצע

 רת״א. אישור לקבל יש
בנייה: היתר להוצאת תנאי

:״ב״ למתווס גניה היתר למתן תנאים 6.4
אי תר למתן תנ ה הי ם במגרשי□ ראשון בניי עדי מיו ם ה אי ושפ״פ, למגורי ס׳ שטח ת  מ

א ב׳) (מתח□ 102,103,104,504 ה הו ס רי ם כל ופינוי ה ם המבני מי קיי ם במגרשים ה עדי מיו  ה
ה ם, לבני רי ת פינוי וכן )102,103,104,504 מס׳ שטח (תאי ולשפ״פ שצ״פ למגו ס הרי  כל ו

ם מבני ם ה מי קיי סה וכן )301 מסי שטח (תא ציבור לבניני שטח שייעודו במגרש ה רי  ופינוי ה
ה כל של ם מבנ קיי אי לאורך ה ס׳ כביש סלילת וכן (רבץ) 11 כביש תוו  וכן אורכו לכל 11 מ

ת ס רי ם כל ה טי מנ אל ם ה מני סו מ קו בתוך ה צה ה מחו לו. ו

6.4.1

צא לא תר יו ת בניה הי תר למעט זו לתכני סה, לבצוע בניה הי א הרי ת הגשת לאחר אל  התכניו
ת ם הבאו ח ת מ ת, הועדה ואישור ב׳ ל מי קו מ  :להלן כמפורט ה
ת א. בינוי: תכני
ת דה של רקע ע״ג 1:500 בקנ״מ תוגש בינוי תכני מון עם מדי ה סי ק שים החלו ל: למגר תכלו ו
ת .1 מד □, הע ם המבני חי קווי מרוו ם בניין, ו ת מוצעים, מפלסי תו ם חזי תכי ח ם. ו עקרוניי
ם .2 קו ת מי ם חניו חגיוני ס ו ה סי ל מפ ת כולל ו סו ת כני או צי רגל. להולכי רכב וי
שימת .3 מרי ר ם של גמר חו ם כולל הבנייני גווני□. ו סוגי

6.4.2

ת ב. ח תכני תו :פי
ת ח תכני תו ת רקע ע״ג 1:500 בקנ״מ תוגש הפי ת הבינוי תכני תכני ם ו שי תכלול הכבי :ו
שבילים מערך .1 ת יכלול אשר ה סו ח תיי ם, ולשבילי רגל חולבי לשבילי ה פניי ת או  מדרכו

ם שטחי ם ו חי תו ם פ תחו ת. ב תכני ה
ם תכנון .2 חי שט ם, ה בוריי ם מגרשי הצי רי רי המגו אזו ת ו ת. החצרו הפרטיו
שפה פינוי פתרונות .3 וגזם. א
ת. מבני .4 שתי ת
ת .5 קוז, ביוב, פתרונו ם, ני ה מי צי טל ס תאורה. אינ ו
ט .6 מרי פירו ם. גמר חו פויי וחי

קול טו ה פרו ם ז שר טר או
08/04/19 בתאריך: 20190004:מספר משנה ועדת לישיבת פרוטוקול

בע״מ קומפלוט - IB5.7x31 גרסה
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____________________ . ________________________________עתיקות; 6.6
ת שטח קו תי כרז ע ק המו חו ת רשות ע״י כ קו תי קף הע ק בתו ת חו קו תי  יחולו ועליו 1978 - בתל״ח הע

ס הלי ת הני ראו הו ק של ו ת. חו קו תן לא העתי תר מ שטח בניה הי ה ב ת. רשות ורבאיש אלא ז קו העתי

ם, 6.7 כי ר ה, ד ע ה: תנו חני
קן ה ת ה החני הי ת שנקבע כפי י ת בתכני שי א/ הרא א  התנועה ובנספח )4 סעיף ה׳ (חלק 90/3מ

שלה.
6.7.1

ם ח ת מ ת - א׳ ב או ר ה תנועה בענין הו חני ק/ בתכנית שנקבעו כפי ה□ ו מ א/ א .1102מ 6.7.2
ם ח ת מ רט ב׳, ב ת 150% דהיינו לעיל, 6.5.1 בסעיף כמפו שו קן מדרי ת  ובנוסף פרטי לרכב ה

ס׳ 20% מ ה במגרש יח׳יד מ ם. כחני ה לאורחי ם החני חי ר ה לאו הי ה ת ת חני ם עילי א ת  בה
ת השפ״פ. בתוך הבינוי לתכני

6.7.3

אי תר למתן תנ ה הי שון הבני ם הרא רי ם למגו ח מ ה ב׳ ב הי ת י ה תנועה נספח הכנ חני  לכל ו
ם, ח ת מ סדרי הרמפות, תכנון התנועה, הסדרי לרבות ה סה ה ה הכני א צי הי ם ו  התת■ לחניוני
ם קעיי ר ת העילי, ולחניון ק  הועדה של התנועה יועצת ע״י שיאושר וכוי אש כיבוי רחבו

ת. מי קו מ ה

6.7.4

שטח ח גינון יבוצע הקרקע, לפגי מעל לחניה המיועד ב תו פי טיעת ע״י נופי ו  3 לכל בוגר עץ נ
ת מו קו ה מ ם חני לפחות. עיליי

6.7.5

___________________השגחה: היטל 6,8
טל שבחה הי ה ה גנ ק י חו ת. הועדה ע״י כ מי קו מ ה

ת ג. ת: תכני תי ש ת
ת ם תכני או ת ת( תי ש ת ת רקע ע׳יג 1:500 בקנ״מ תוגש מערכות) ה ח תכני תו ת הפי תכניו  ו

ם שי תכיל הכבי ת ו □ א שאי □ הנו :הבאי
ת מערך .1 שתיו והרטובות). (היבשות הת
גז. .2 ברי צו
רה. .3 תאו
תיעול. .4
ל .5 פו ם עילי נגר במניעת טי שי ם מהמגר ת חדר ה לקרקע. ו
ת חיבורי .6 שתיו ת. למערכת הת הציבורי
ת. מבני .7 שתי ת

ר יש ת להסדי שתיו ת ת תו ה ופי צא תו ם. גבולות משינוי כ שי ___________________המגר
ם ד. אי ם תנ ספי תר נו :בניה להי
אי . 1 ה בניה היתר למתן תנ הי שור י ת. התעופה רשות אי רחי האז
אי .2 ה בניה היתר למתן תנ הי שור י ת, רשות אי קו ם העתי ה בתחו רז הכ בלבד. ה
תן תנאי_.3 מ ה בניה היתר ל הי שת י קוז נספח הג ת בעלי ע״י שיערך ני כויו  בקרקע, הז

ת עפ״י______ חיו ת הועדה הנ מחוזי שמרת לבנית ג ם, מ קת מי ת. הועדה לבדי מי קו מ ה

גוריון גן התעופה לנמל אדציוג מתאר תבנית - 2/4תמ״א/ בגין בניה הגבלות 6.5
ם על חו ת ת ת התכני ת שנקבעו כפי בניה הגבלות חלו ראו א/ בהו ״ מ ת ,2/4ת ר תכני א ת  מ

ת רצי ת א קי מ גוריון בן התעופה לנמל חל ״ ר מ מי לגובה, בניה הגבלות לרבות ,1 - ח ת  רעש מ
□ סי טו מיזעור מ ת ו לתעופה. ציפורים סכנ

6.5.1

ת תכני ת ה מ ק מו ם מ ה הנובעות הבניה הגבלות בתחו ל״ מגנ ה שור מ רט המעבר וממי  כמפו
א/ מ״ ת ת .2/4ב ה הגבלו רבי הגובה בגין הבני תר המי ם, ללרבות לבניה, המו ת, תרני בו  ארו
ם, פי מן ועגורני□ מנו ה בז מ ם הב שולי ם ומכ קי קי ת עלפי יהיו ד ראו א/ הו מ״ .2/4ת

6.5.2

אי ם בניה היתר למתן תנ תחו ת ב ה התכני הי שור י ת התעופה רשות אי רחי אז  ומשרד ה
הבטחון.

6.5.3

אי ת תנ מ ק ה ם עגורני□ ל פי מנו ם ו תחו ת ב א התכני ת התעופה רשות אישור קבלת הו חי ר אז  ה
ם או תי ת וקבלת גובה ל חיו מון. הנ סי

6.5.4

ם חו ת ת ם נמצא התכני חו ת מ ב תרי .1 מר״ ה הי ת בכפוף מתנו הבני ראו א ז׳ פרק להו מ״ ת  ל
אי בתנ ת בניה ו טי ס קו ת פי על א ראו א 2א- נספח הו מ״ ת טי לתכנון (תדריך ב ס קו מי א ח ת מ  ב

ם) רעש סי ה מטו הוו מ ת חלק ה ראו הו ת מ רט זו תכני ת בהוראות 4.2.2 בסעיף וכמפו זו. תכני

6.5.5

ח תו שטח בפי ה עצים, נטיעת לרבות ה חי מ ח יש וכיוצייב, צ ם שימוש להבטי חי מ ם בצ מ א  ש
שכי ח יש ציפורים. מו טי הב ת ולהמנע המגרש ניקוז ל צרו קווי מהיוו ם מ ם מי מדי  בכפוף עו

שור להעברת ה לענין יועץ אי ת. התעופה רשות אל ז חי ר אז ה

6.5.6
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ת 6.9 קעו ס פי ה צי ____________________________. _______________________ציכור: ל
ם שטחי ם ה עדי ת הועדה ע״י יופקעו ציבור לצרכי המיו מי קו מ ת, הרשות ש□ על וירשמו ה מי מקו ם ה א ת  בה
ראות ק ,ח פרק להו שב״ה והבניה התכנון לחו ______________________________________.1965- הת

________________________________________________________ומילוי: חסידת תומר 6.10
ך אישור מ ס ל מ פו ם ומילוי, חפירה כחומרי לטי א ת  זה. בנושא התכנון מינהל של העדכניות להנחיות בה

מסמך ת יפרט ה קף א מרי הי לוי החפירה חו ת והמי שה בעת יוגש בהם. לטיפול והפתרונו  בניה, להיתר הבק
טמעו והנחיות בהיתר. יו

ת 6.11 תיו ש ת: על ת קעיו ר _________________________________■ ___________________ק
.502 מגרש פיתוח כולל היזס, על יחולו - המגרשים גבולות משינוי כתוצאה ובפיתוח בתשתיות השינויים כל

ת 6.12 תיו ש ת ת ת: ת עיו ק ר _________________________________________________________ק
ה המערכות כל :וטל״ב טלפון תאורה, חשמל, ת תהיינ ח לרבות קרקעיות, ת ת ם ח. כאשר גבוה, מ אי שנ  ה

ת יהיו ם. ת רקעיי __________________________________________________________________ק

ס: 6.13 ___________________________________י . ■___________________^_______________מי
צא לא תר יו ה הי ם בני ח ת מ ת ב ת הכנת לפני התכני מראה תכני ת ה ת ודרך מקור א ק ם אספ מי  בעלי ע״י ה

ת כויו דס דעת להנחת בקרקע, הז ת. הועדה מהנ מי קו מ _____________________________________ה

קוז 6,14 לוי ני מי ־_____________________:ו : • ; ;
ת תרשם א. ק ה זי א ת הג ת למעבר המגרשים בין הדדי שתיו קוז + ביוב ת ם ני _________מגרש. כל בתחו
צא לא ב תר יו ם בניה הי ת בתחו ת הכנת לפני התכני ת בעלי ע״י כחוק ביוב תכני כויו חת בקרקע, הז להנ

ס דעת ד הנ עדה מ ______________________________________________________המקומית■ הו
ת ג. תכניו ח עבודות ביצוע ע□ בבד בד יבוצע הביוב פתרון כי שיבטיחו ביצוע שלבי תכלולנה ה תו  הפי

ח ובאופן והבניה ת ליח״ד גס ביוב פתרון שיבטי מו קיי תחם הן ה ______________לו. מחוצה והן במ

ת: 6.6 קו תי _______________________ . ______________________________________ע
ת שטח קו תי רז ע כ מו ק ה חו ת רשות ע״י כ קו תי קף הע תו ק ב ה חו קו תי  יחולו ועליו 1978 - בתל״ח הע

ם חלי ת הנו או ר הו ק של ו ת. חו קו תר יגתן לא העתי שטח בניה הי ה ב ת. רשות ורבאיש אלא ז קו תי הע

ה, 6.7 ע צו ת ם, כי ר : ד ה י נ ח
קן ה ת חני ה ה הי ת שנקבע כפי י ת בתכני שי א/ הרא א  התנועה ובנספח )4 סעיף ה׳ (חלק 90/3מ

שלה.
6.7.1

ם ח ת מ ת - א׳ ב ראו ה תנועה בעגין הו חני ק/ בתכנית שנקבעו כפי ה□ ו מ א/ א .1102מ 6.7.2
ם ח ת מ רט ב׳, ב ת 150% דהיינו לעיל, 6.5.1 בסעיף כמפו שו קן מדרי ת  ובנוסף פרטי לרכב ה

ס׳ 20% מ ח״ד מ ה במגרש י ם. בחני רחי ה לאו ם החני רחי ה לאו ה תהי ת חני ם עילי א ת  בה
ת השפ״פ. בתוך הבינוי לתכני

6.7.3

אי ה היתר למתן תנ שון הבני ם הרא רי ם למגו ח מ ה ב׳ ב הי ת י ה תנועה נספח הכנ חני  לבל ו
ם, ח ת מ ת, תכנון התנועה, הסדרי לרבות ה סדרי הרמפו סה ה ה הכני א צי הי ם ו ת־ לחניוני ת  ה
ם עיי ק ר  הועדה של התנועה יועצת ע״י שיאושר ובו׳ אש כיבוי רחבות העילי, ולחניון ק

ת. מי קו מ ה

6.7.4

שטח ח גינון יבוצע הקרקע, לפגי מעל לחניה המיועד ב תו פי  3 לכל בוגר עץ גטיעת ע״י נופי ו
ת מו קו ה מ ם חני לפחות. עיליי

6.7.5

ל 6,8 ט : הי ה ח ג ש ________________________ה
טל שבחה הי ק יגבה ה חו ת. הועדה ע״י כ מי קו מ ה
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_________________________________י .____________________ציבור: לציפי הפקעות 6.9
□ שטחי ם ה עדי מיו ת הועדה ע״י יופקעו ציבור לצרכי ה מי קו מ ת, הרשות ש□ על וירשמו ה מי קו מ ם ה א ת  בה
ת ראו ק ,ח פרק להו שב״ה והבניה התכוון לחו ______________________________________.1965- הת

________________________________________________________:ומילוי חפירה חומר 6.10
ך אישור מ ס פול מ ם ומילוי, חפירה בחומרי לטי א ת  זה. בנושא התכנון מינהל של העדכניות להנחיות בה

ך מ ס מ ת יפרט ה קף א ת והמילוי החפירה חומרי הי שה בעת יוגש בהם. לטיפול והפתרונו  בניה, להיתר הבק
ת חיו הנ טמעו ו בהיתר. יו

______________________________. __________________קרקעיות: על תשתיות 6.11
.502 מגרש פיתוח בולל היזם, על יחולו - המגרשים גבולות משינוי בתוצאה ובפיתוח בתשתיות השינויים כל

___________________________________________________קרקעיות: תת תשתיות 6.13
ת כל :וטל״כ טלפון תאורה, חשמל, ה המערכו ת תהיינ ח לרבות קרקעיות, ת ת ם ח. כאשר גבוה, מ אי שנ  ה

ה יהיו ם. ת רקעיי __________________________________________________________________ק

ס:6.13 ______________ , , ■_________________[______________מי
צא לא תר יו ה הי □ בני ת במתח ת הכנת לפני התכני ת המראה תכני ת ודרך מקור א ק ספ ס א מי  ’בעלי ע״י ה

ת כויו דס דעת להנחת בקרקע, הז ת. הועדה מהנ מי קו מ _____________________________________ה

_______________________;___________________:ומילוי ניקוז 6.14
שם א. ת תר ק ה זי א ת הג ם בין הדדי שי ת למעבר המגר שתיו קוז + ביוב ת ם ני _________מגרש. כל בתחו
א לא ב צ תר יו ם בניה הי ת בתחו ת הכנת לפני התכני ת בעלי ע״י כחוק ביוב תכני כויו חת בקרקע, הז להנ

ס דעת ד הנ ת. הועדה מ מי מקו ______________________________________________________ה
ת ג. תכניו ח עבודות ביצוע עם בבד בד יבוצע הביוב פתרון כי שיבטיחו ביצוע שלבי תכלולנה ה תו  הפי

ה ח ובאופן והבני ת ליח״ד ג□ ביוב פתרון שיבטי מו קיי צה והן במתחם הן ה ______________לו. מחו

 בתנאים. ואושרה הבינוי תבנית נידונה 14/08/18 בתאריך

שטחים:
 מרתף: קומות שתי

: -2 מרתף
 מ׳׳ר. 82.04:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 124.26 :שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 1502.39 :חניה מוצע שירות שטח
מ״ר. 154.85:אחסנה מוצע שירות שטח

: ־1 מרתף
 מ״ר. 99.96:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 27.81:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 1309.17 :חניה מוצע שירות שטח
 מ״ר. 215.85 אחסנה: מוצע שירות שטח
מ״ר. 53.46:דיירים מועדון מוצע עיקרי שטח

 יחדיו): המרתפים הקובעת(בשני הבניטה לקומת מתחת שירות שטח טה״ב
למותר. תואם מ״ר- 3600 < מ״ר 3535.05 מ״ר

הקובעת: לבניטה מתחת עיקרי שטח טה״ב
מ״ר. 200מ״ר< 53.46

קרקע: קומת
 מ״ר. 422.67 :למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 48 :מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 189.96 :מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
מ״ר. 5.18 :שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח

:1 קומה
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 מ״ר. 423.39:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 48;טוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 101.43:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 50.46:מרפסות מוצע שטח

:2 קומת
 מ״ר. 508.06:למגורים מוצע עיקדי שטח
 מ״ר. 59.34:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 77,31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5.18 ; שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 143,81:מרפסות מוצע שטח

:3 קומה
 מ״ר, 486.80;למגורים מוצע עיקדי שטח
 מ״ר. 30:גינה מרפסות מוצע עיקדי שטח
 מ״ר. 59.33;מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר, 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5.18 שירות; ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 61,95 מרפסות: מוצע שטח

;4 קומה
 מ״ר. 486.80 למגורים: מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33;מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר, 77.31;מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר, 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 63.23 מרפסות; מוצע שטח

ז 5 קומה
 מ״ר. 486.80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 30:גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33;מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5,18;שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 61,95:מרפסות מוצע שטח

16 קומה
 מ״ר. 486.80;למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר. 77.31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר, 5,18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 63.23:מרפסות מוצע שטח

:7 קומה
 מ״ר. 486.80;למגורים מוצע עיקרי שטח
 ט״ר. 30:גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 59,33:מוגן מרחב מוצע שידות שטח
 מ״ר, 77.31;מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח
 מ״ר. 5.18 שירות; ומתקני טכניות מערכות מוצע שידות שטח
מ״ר. 61.95:מרפסות מוצע שטח

j 8 קומה
 מ״ר. 486,80 למגורים; מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 59.33;מוגן מרחב מוצע שידות שטח
מ״ר, 77,31;מדרגות וחדרי מבואות מוצע שידות שטח

אישו״ טדם זה פרוטוקול
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 מ״ר. 5.18;שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר. 63.23 מוצעמרפסות: שטח

:9 קומת
 מ״ר. 486.80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 30:גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33;מוגך מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.31 מדרגות: וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5.18 שירות: ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר, 61,95:מרפסות מוצע שטח

:10 קומת
 מ״ר. 486.80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר, 77,31 מדרגות־ וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 ט״ר. 5.18 שירות: ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר. 63,23:מרפסות מוצע שטח

:11 קומת
 מ״ר, 486.80 ־ למגורים מוצע עיקרי שטח
 ר.״מ 30:גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33 ־ מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77,31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר, 61,95;מרפסות מוצע שטח

:12 קומת
 מ״ר. 486,80 ־ למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33 ־ מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77,31:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5.18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר. 63.23:מרפסות מוצע שטח

:13 קומת
 מ״ר, 486.80:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 30 ־ גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77,31 ־ מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5,18:שירות ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מ״ר. 61.95 מרפסות: מוצע שטח

:14 קומת
 מ״ר. 508.06:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר, 40:גינה מרפסות מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 59.33:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77,31 ־ מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
 מ״ר. 5.18 שירות: ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
ט״ר. 72.25:מרפסות מוצע שטח

;15 קומת
 מ״ר, 426,02:למגורים מוצע עיקרי שטח
 מ״ר. 35.74:מוגן מרחב מוצע שירות שטח
 מ״ר. 77.53:מדרגות וחדרי מבואות מוצע שירות שטח
מ״ר. 121.29 שירות: ומתקני טכניות מערכות מוצע שירות שטח
מחייב״ וגוון אחיד פרט ע״פ תיבננה ״תפרגולות תג״ע: ע״פ למותר תואם מ״ר- 109 מוצע: פרגולות שטח
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 :הקובעת הכניסה מעל מוצע עיקרי שטח סה׳׳כ
הקלה. למותר־מבוקשח תואם מ״ר-לא 6600 > מ״ר7643.00

:דיירים) הקובעת(מועדון לכניסה מתחת מוצע עיקרי שטח סה׳׳כ
למותר. מ״ר-תואם 200מ״ר< 53.46

 :הקובעת לכניסה מעל שירות שטח סה״כ
למותר. מ״ר־תואם 3300מ״ר< 2391.56

 :הקובעת לכניסה מתחת שירות שטח סה״כ
למותר. תואם לא מ״ר־ 2600 > מ״ר 3535.05

 מרפסות + מרפסות כולל הקובעת לכניסה ומתחת הקובעת הכניסה מעל מוצע שירות ושטח מוצע עיקרי שטח סה״כ
כחלון. הקלת מבוקשת - מהשטחים חריגה מ״ר־ 12700 > מ״ר 14941.64 גינון.♦ עבור

חניות:
 ניכרת. סטייה למותר־ תואם לא ־ בשפ״פ כולל הבניינים שלושת עבור משותף במרתף חניות מוצעות

 190 של חוסר קיים אורחים חניית במגרש יח״ד ממספר 20% לזה ובנוסף התקן מעל 150% נדרש ובתב״ע מאחר
ניכרת. סטייה מהווה - חנייה מקומות

ם ח ת מ רט ב׳, ב שות 150% דהיינו לעיל, 6.5.1 בסעיף כמפו קן מדרי ת סף פרטי לרכב ה בנו  ו
ס׳ 20% מ ח״ד מ ה במגרש י ם. כחני רחי ה לאו ם החני רחי ה לאו ה תהי ת חני לי ם עי א ת ה  ב

ת השפ״פ. בתוך הכינוי לתכני

6.7.3

אי תן תנ מ תר ל ה הי שון הבני ם הרא רי ט למגו ח מ ה ב׳ ב הי ת י ה תנועה נספח הכנ חני  לכל ו
ם, ח ת מ סה הסדרי הרמפות, תכנון התנועה, הסדרי לרבות ה ה הכני א צי הי ם ו ת- לחניוני ת  ה
ם עיי ק ר ת העילי, ולחניון ק בוי רחבו עדה של התנועה יועצת ע״י שיאושר וכו־ אש כי  הו

ת. מי קו מ ה

6.7.4

ח שט ח גינון יבוצע הקרקע, לפני מעל לחניה המיועד ב תו פי טיעת ע״י נופי ו  3 לכל בוגר עץ נ
ת מו קו ה מ ם חני לפחות. עיליי

6.7.5

יח״ד:
חגיה מצאי חניה דריעות חניה תקו

■היד נזם׳ עוימוט
אופנייםקרקע אופנוע

פרסי רכב
אופניים אופמע

פרסי רכב
אופניים אופנוע אורחיםפרסי רכב בחסימה מדדות /׳אורחים .20 דיירים

226
במחסנים
רירתיים

23

16<
 לנכים מ״ח 2 +

 רהיל-ו רכב
הבוה-ו רכב

76 247

228 23 46 323
39

1 : 1 1 : 10
1 : 1

220
39 מיו 75 עד דירות

323טהורים
 לנכים מיח 6 +

 רגיל-ב רכב
נכוה-ב רכב

264 1.5 . 1 189 מיד 75 מעל דירות

 למותר. תואם לא יח״ד־ 60יח״ד> 76
הקלה. מבוקשת

מרת״א: התנגדות התקבלה
 מטיל בן־גוריון תעופה נמל אשר טיסה בטיחות בגין בניה הגבלות בתחומי נופל שבנדון הבקשה תחום

ם רעש בגין בניה הגבלות לרבות סביבו, סי  2/4תמא/ בהוראות נקבעו שאלה כפי ,1 מר״מ - מטו
בן־גוריון. תעופה לנמל הארצית המתאר תכנית

 לרעש גבוהה רגישות בעל כשימוש 2/4בתמא/ המוגדר יעוד ,למגורים בבניה עוסקת שבנדון הבקשה
אקוסטי. במיגון חייב ולפיכך

 בהתאם תבוצע שהבניה מפורשות הקובעת 543מאא\ מאושרת מתכנית נגזרת שבנדון הבקשה בנוסף,
 ו- (ט)4.2.2 סעיפים (ראה מההיתר חלק יהווה והוא בניה להיתר לבקשה שיצורף אקוסטי לנספח
המאושרת). 543מאא\ להוראות 6.5.5

בניין: קווי
מ׳. 2.5 מ׳, 5 קדמי- בניין קו

קול טו ה פרו ם ז שד טר או
08/04/19 בתאריך: 20190004 מספר: משנה ועדת לישיבת פרוטוקול

בע׳׳מ קומפלוט ־ IB5.7X31 גרסה
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 מ׳. 13 אחורי־ בניין קו
מ׳, 7 צידי־ בניין קו

בניין; קמי
 תב״ע: ע״פ בליטה מותרות ״14 בקומה קדמית מדפטת מוצעת

_____________________________________________________וגינות: מרפטות ד
 שיהיו ובתנאי המגרש גבול מקו יותר ולא הבניין מקו מ׳ 2 עד מרפסות להבליט יהיה ניתן א,

בלבד. והאחוריות הקדמיות בחזיתות

עילי; נגד מי שימור
 תואם המגרש־ משטח 15% > מ״ר 645 כ- של בשטח מים חדירת חלחול לצורך קרקע בקומת מגונן קרקע שטח מוצע

למותר,

עילי: נגר מי שימור
 תואם המגרש־ משטח 15% > מ״ר 645 כ־ של בשטח מים חדירת חלחול לצורך קרקע בקומת מגונן קרקע שטח מוצע

למותר,

להערות. בהתאם שטחים בדיקת השלמת נדרשת

הקלות; פורסמו 23/12/18 בתאריך
בחלקה. לבניה המותר הבולל מהשטח 8.2% המהווים עיקרי שטח מ״ר 1043 של תוספת .5
 המותרים. 30% מתוך 26.7% של הגדלה המהווה יח״ד 76ל- יח״ד 60מ״ בחלקה הדיור יחידות מספר הגדלת .6

התנגדות. התקבלה

הערות;
 האישור הפנים. משרד לאישור פשרה הסכם הוגש השבחה, והיטלי פיתוח היטלי תשלום לעניין כי לב, לשים יש .1
במלואה. השומה בסכום השבחה והיטל פיתוח היטלי חובות קיימים זה, למועד נכון כן, ועל התקבל טרם

הראשית. לתכנית מדידה מפת להוסיף יש .2
ובחזיתות. בחתכים מפלסים להראות יש .3
עיקרי. שטח בתור לחשב יש גינון המרפסות את גינון. מרפסות משטחי גזוזטראות שטחי לפצל יש . 4

 לסעיף בהתאם חנייה, ושטחי תשתיות פתוחים, שטחים ציבור, מוסדות לנושא הוועדה מהנדסת חוו״ד
בחלוו). - שבס שעה ״הוראת )(ט)(להלו;1)(3(ב151

 למתחם שבנדון לנושא העיר מהנדסת התייחסות להלן והבניה, התכנון לחוק )(ט)1)(3(ב151 סעיף להוראות בהתאם
.20180213,20180212,20180211 מספר בקשות עבור כולו

 נווה בשכונת וממוקמת יח״ד 180 הקמת המתירה מאושרת תכנית הינה ״התבנית״) שבנדון(להלן: התכנית .11
רביו.

 )3(ב151 סעיף מכוח יח״ד, 48 שהן המאושרת, היח״ד ממס׳ 30% לתוספת הקלה לבקש התכנית יזמי בכוונת .12
שבס״בחלון״). שעה ״הוראת ;והבניה(להלן התכנון לחוק

 דעתה להנחת ״הוכח אם ניכרת לסטיה תיחשב לא ההקלה כי קובע שבס־כחלון שעה בהוראת משנה(ט) סעיף .13
 הפתוחים, השטחים הציבור, מוסדות כי לפניה, שהוצגה הוועדה מהנדס דעת חוות לפי המקומית, הוועדה של

הדיור״. יחידות מספר מהגדלת הנובעים לצרכים מענה נותנים החניה ושטחי התשתיות

 ניתוח שכללה ,2027 לשנת ציבור למוסדות פרוגרמה עירונית להתחדשות המנהלת ערכה ,2017 דצמבר בחודש .14
 הקיים למרקם הרך לגיל חינוך למוסדות וניתוח העיר, לכלל ציבור ומוסדות יסודי ועל יסודי לחינוך פרוגרמתי

 בעיר(הן ומתוכננות מאושרות תב״עות מימוש אמדני בסיס על נערכה הפרוגרמה ״הפרוגרמה״), בעיר(להלן;
 בפרוגרמה ).100%! מלא מימוש הונח לגביה התכנית, זה ובכלל עירונית), בהתחדשות והן חדשות בשכונות

חדשים, חינוך מוסדות ולבניית קיימים חינוך מוסדות של מחדש לעיבוי/בניה נדרשים פרויקטים הוצגו

ה פרוטוקול אושר טרם ז
08/04/191 בהאריך 20190004t מספר משיה ועדה לישיבה פרוטוקול

בע״ט קוטפלוט ״ IBS.7X31 גרסה
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 בשכונה והמוצעות הקיימות היח״ד עבור הפתרונות כל מתבססים ועליהם בשכונה, הקיימים החינוך מוסדות .15
בשכונה. כבר הבנויים ילדים וגני מנוח/ ״אהוד יסודי ספר בית מבנה כוללים, תב״ע), ע״פ (מאושרות

להרחבה. ניתן/מתוכנן ולא מקסימלית, בתפוסה נמצא מנור, אהוד ספר בית
 וזאת בשכונה, הקיים במצב ילדים בגני ממשי חוסר יש וכיום מלאה, בתפוסה נמצאים הקיימים הילדים גני
לשכונה. ילדים גני 2 עוד כיום מתכננת והרשות המוצעות, יח״ד תוספת ללא אף

 חוסר ואין המדובר, למתחם בצמידות הנמצא היקף, ורחב גדול פארק קיים בשכונה פתוחים, שטחים לעניין .16
פתוחים. בשטחים

 המותרות, היח״ד לכמות גם חתב״ע, ע״פ הנדרשים חנייה במקומות חוסר מציגות הבקשות חניות, בנושא .17
המבוקשת. יח״ד התוספת עבור ספק וללא

 למוסדות הצפוי לביקוש סבירה) ניכרת(ואינה בצורה ומכבידה משמעותית, תוספת יוצרת המבוקשת ההקלה .18
בשכונה חינוך

 ע״פ הנדרש החנייה ותקן העירונית, החנייה למדיניות ובניגוד ניכרת, סטייה מהוות הבקשות החניות בנושא .19
בשכונה, החניה ומקומות התשתיות על יעמיסו ספק וללא תב״ע,

 ע״פ בבקשות, המוצעות יח״ד תוספת את להכיל יכולה אינה שהשכונה הינה, דעתי חוות לעיל, לאמור בהתאם .20
 ולא בשכונה, משמעותית בצורה יפגעו התב״ע ע״פ למותר מעבר יח״ד ותוספת כחלוף/ - ״שבס שעה הוראת

יח״ד. מספר מהגדלת הנובעים לצרכים מענה קיים

 רב, בכבוד
 אבו בן ליאת אדח

העיר מהנדסת

לסיכום;
;הבאות מהסיבות נדחית הבקשה

 ושטחים יח״ד תוספת כחלון״ - ״שבס שעה להוראת בהתאם להוסיף ניתן לא הוועדה, מהנדסת דעת לחוות בהתאם .1
במגרש.

במרתפים, חניות כמות להגדיל יש לתב״ע. תואם אינו המוצע חניה תקן .2

ת צ ל מ ס ה ד נ ה ה מ ד ע ו ה
;הבאות מהסיבות הבקשה את לדחות

 - ״שבס שעה להוראת בהתאם להוסיף ניתן לא הוועדה, מהנדסת דעת לחוות בהתאם .1
במגרש. ושטחים יח״ד תוספת כחלון״

 במרתפים. חניות כמות להגדיל יש לתב״ע, תואם אינו המוצע חניה תקן .2
ו ו י ד ה ד  ל ה מ

העיד: מהנדסת - אבו כו ליאת אדר'
מפרטת את מהות הבקשה ואת ההמלצה התכנוני ת.

 הועדה; כוזי-יו״ד עופר
מי בעד אישור המלצת מהנדסת הועדה?

אושר טדם זה פרוטוקול
טפי משנה ועדת לישיבת פרוטוקול 08/04/19 בתאריך! 20190004 ז מ

בע״ט קומפלוט ׳ IB5.7X31 גרסה
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אחד. פה :בעד
הועדה. מהנדסת המלצת את אחד פה מקבלים :החלטה

ת ו ט ל ח ה
הבאות; מהסיבות הבקשה את לדחות

 - ״שבס שעה להודאת בהתאם להוסיף ניתן לא הוועדה, מהנדסת דעת לחוות בהתאם .1
במגרש. ושטחים יח״ד תוספת בחלון״

במרתפים, חניות במות להגדיל יש לתב״ע, תואם אינו המוצע חניה תקן ,2

דרישות
 העתיקות. רשות אישור תכן״ בקרת
ת תעופה רשות אישור תכן- בקרת  רת״א. ־ אזרחי
 חשמל. חברת אישור הכן־ בקרת
 נגישות. מורשה אישור תכן- בקרת
ם חישובים הגשת תכן־ בקרת  מהנדס. והצהרת סטטיי
 הכפר. ופיתוח החקלאות משרד ־ היערות פקיד אישור תכן־ בקרת
סטי. אישור + נספח הכן- בקרת  אקו
ת אישור + נספח תכן־ בקרת  אש. בטיחו
 יציבות. אישור + נספח תכן- בקרת
 ביסוס. אישור תכן- בקרת
ק־ בקרת  אתר. ארגון תכנית ת
ק־ בקרת  בזק. אישור ה
ה אישור תכן־ בקרת  וכבלים. טלויוי
ק׳ בקרה  חשמל. חברת אישור ת
 והצלה. כבאות אישור תכך- בקרת
העורף. פיקוד אישור תכן־ בקרת
 העירונית. לרשת והתחברות סניטרית אינסטלציה תוכנית אישור תכן- בקרת
 לבטונים, ישראלי בניה בתקן עמידה אישור תכן־ בקרת
 התנועה, יועץ ע״י וחניה תנועה תכנית אישור תכן־ בקרת
 התוכנית. גבי על שפ״ע-תברואה מחלקת אישור תכן- בקרת
 ,149 בקרקע/פרסום זכויות לבעלי הודעות למשלוח אישור תכן־ בקרת
ת תעופה רשות אישור תכן- בקרת  רת״א. ־ אזרחי
אוורור. יועץ אישור + מרתפים לאוורור פתרון תכן- בקרת
 הפסולת. כמויות לגבי הבקשה עורך הצהרת + מורשה בנין פסולת פינוי אתר עם הסכם תכן־ בקרת
 אשפה, לעניו תברואה מחלקת אישור תכן- בקרת
השבחה, היטל תשלום תכן־ בקרת
ם השבחה), ה, תשלום דחיית של התחייבות(למקרה תצהיר מתן תכן־ בקרת  עו״ד, בפני חתו
שיקמה. טי תשלום תכן- בקרת

ם להיתר, הבקשה עותקי 3 מתן ־ ת, הועדה הערות לפי מתוקני  עם המקומי
ת המינויים כל מו כללי. קבלן לדווח, השלד,אחראי לביצוע אחראי + המיל והחתי

 בתקן. שינוי בשל ו/או החוק לדרישות בהתאם נוספות ודרישות תנאים ייתכנו ־

השלמה ת.

19/12/2018 שלב הבקשה להיתר־ תכנית ראשית. 
19/12/2018 שלב הבקשה להיתר־ הדמיה,
19/12/2018 ס,  מת כעלי זכויות לפי תקנה 36  חתי שלב הבקשה להיתר־ 
19/12/2018 שלב הבקשה להיתר־ מפת מדידה להיתר ,
19/12/2018 שלב הבקשה להיתר־ דוח קרקע וביסוס .
19/12/2018 שלב הבקשה להיתר־ נספח ניקוז. 
19/12/2018 שלב הבקשה להיתר־ נספח תברואה ,
19/12/2018 שלב הבקשה להיתר־ תכנית פיתוח.

אושר טדם זה פרוטוקול
08/04/19 גתאריך; 20190004 מספד: משנה ועדת שיפת לי פרוטוקול

בע״מ קומפלוט ־ IB5.7X31 גרסה
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י:׳-־־׳ 08/04/2019 . בתאריך 20190004 מספר: ישיבה משגה ועדת פרוטוקול
ש:1מכ?

18/11/2018 הגשה כע״מ ובנין מגידים שפיד ♦
תקווה פתח 12 ברקת

עודד:
שהלן אבנר ♦

יפו - אביב תל א 36 אביב תל נמל
כקשה: אהדאי

מיכליצחקוב ♦
 הקלות/שדוורג הכוללת להיתר בקשה ־ בקשה סוג

59232010303 זמין; רישוי בקשה מספר
יבין צווה שכונה: יהודה אוד ניצן הבניין: כתובה

פתוח פרטי שטח יעוד; 504 מגרש: 50 חלקה; 7408 גוש; וחלקה; גוש
שירות שטח בסשה תאור

3300.13 חדשה בניה זמין רישוי ־ מרתף
ה ו ה ה ש ה הב מ

 בניינים. 3 בין למתחם טרנספורמציה וחדר חניות פיתוח, קרקעי, תת מרתף בניית
שטחים

 אחר שטח
במ״ר

יח״ר מט' במ״ר שירות שטח מ״ר עיקרי שטח ב שימוש ט פל מ
ת מ קו /

ת ת
ח ק חל

ש מבוק ס י קי ש מבוק ם קיי ש מבוק ם קיי

1619.25 ף ת ר מ 2.00־

1680.88 א דכן ל עו עדיין מ 1,00-

א דכן ל עו עדיין מ

3300.13

0,00% %בניה; 3300.13 טה״ב;

ת ו ר ע ה ה י ד ;ה ב
בניינים. 3 בין למההם טדנטפודמציה והדד הניות פיתוח, קדקעי, תת מדתף בניית

הוחלט: 12/03/19 מ: 20190003 מספר: משנה ועדת בישיבת
הבאה, הועדה בישיבת לדיון נדחית היא בבקשה, לדון קוורום של קיומו אי בשל

 5923201030־1 זמין ברישוי בקשה התקבלה ג8/11/2018בתאריך

 זמין. ברישוי נדחתה הבקשה 26/11/2018 בתאריך

לדחייה; טיבות
:להיתר בקשה לשלב הבאים המסמכים הוגשו לא

העיר. ראש חתימת נדרשת מהעירייה. עקרוני אישור צורף בנכס- הזכות בעלי חתימת .1
.07/02/19 בתאריך התקבל וקרקע- ביסוס דוח .2
.07/02/19 בתאריך התקבל ניקוז- נספח .3
.07/02/19 בתאריך התקבל תברואה- נספח .4

אישי טרם זה פרוטוקול
שיגת פרוטוקול 08/04/19 במאריך: 20190004 : מטפי משנה וערה לי

בע״מ קומפלוש - IBS.7x31 גרסה
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 מוצאות במגרש. עתיקות גילוי לצודך שפיר מטעת אדמה חתכי קת כדי תתכצע העתיקות־כאתר רשות אישור .5
האישור. יינתן מכן לאחד ורק העתיקות לרשות יינתנו הכדיקה

הוועדה. לאחר יצורף האישור רת״א. מול טיפול המשד מכתכ רת״א־צורף התעופה־ רשות אישור .6

 הפיקדון. תשלום לצורך מסלקה מטפר צורף
שולם.

בבנייה. החל טרם והמבוקש בשטח למצב תואמת הבקשה 20/11/18 פיקוח דוח לפי

כניינים. 3 למתחם טרנספורמציה חדר חניות, פיתוח, קומות, 2 כעל קרקעי תת מרתף כניית מכוקש

רקע:
 ,543מאא/ :במגרש שחלה בניה זכויות לעניין תב״ע
 שפ״פ. :המגרש יעוד

,504 מגרש:
מ״ר. 2047 המגרש: שטח
 מ״ר. 4102:הקוכעת לכניסה מתחת לבנייה מותר שירות שטח

t שטחים
 מ״ר, 1489.81: -1 מרתף קומת הקוכעת־ לכניסה מתחת מוצע שירות שטח
 מ׳׳ר. 1680.88: -2 מרתף קומת הקובעת־ לכניסה מתחת מוצע שירות שטח

 למותר. תואם מ״ר־ 4120 < מ״ר 3170.69;הקוכעת לכניסה מתחת מוצע שירות שטח סה״כ
 מ״ר. 16.52 שנאים)- הקוכעת־קרקע(חדר הכניסה מעל מוצע שירות שטח
 העיר. מהנדס של החלטתו עפ״י יאושר וכר־ שנאים חדר כמו טכניים מבנים תב״ע: ע״פ

חשמל. חכרת אישור לקכל יש כנוסף
למותר. מ״ר־תואם 4120 < מ״ר 3187.21:הקוכעת לכניסה ומתחת מעל מוצע שירות שטח סה״כ

חניה:
תנועה. יועץ אישור לקכל יש ובמרתפים־ בקרקע חניות מוצעות

 וכד׳ טכניים מבנים מחסנים, חניונים, למטרת יהיו השטחים ־504 מס׳ שטח בתא ״שפ״פ בתב״ע: )4( 5 סעיף ע״פ
למותר. תואם ״־102־104 השטח בתא מגורים בנייני לשימוש

כניין: קווי
 המגרש. לגבול מ׳ 0.0 של קרקעיים לחניונים בניין קווי יותרו

 בשפ״פ. מדובר
כניין. כקווי חריגות אין

הערות:
לתכנית. מדידה מפת להכניס יש .1
 שנאים. החדר של כקרקע השטח את שטחים לטכלת להכניס יש .2

לסיכום:
 מקומות 190כ־ של חניות חוסר שיש נראה הבניינים עבור שהוגשו ־20180211,20180212,20180213 מס׳ בבקשות

 נוספת. מרתף קומת בניית נדרש ולכן חנייה,
 ולבניין. למרתפים הבקשה בין התאמה אין לפיכך,
בהתאם. הבקשה את לדחות

ת צ ל מ ס ה ד נ ה ה מ ד ע ו ה
;הבאות מהסיבות הבקשה את לדחות

 חוסר שיש נראה הבניינים עבור שהוגשו ־20180211,20180212,20180213 מס׳ בבקשות
 נוספת. מרתף קומת בניית נדרש ולכן חנייה, מקומות 190כ־ של חניות

 בהתאם. הבקשה את לדחות ויש ולבניין, למרתפים הבקשה בין התאמה אין לפיכך,
ד ל ה ו מ ו י ד ה

העיר: מהנדסת - אכו כו ליאת אדר׳
התכנונית. ההמלצה ואת הבקשה מהות את מפרטת

אושר טרם זה פרוטוקול
08/04/19 בתאריך: 20190004 מספר: משנה ועדת לישיבת פרוטוקול

בע״מ קוטפלוט - 1B5,7x31 גרסה
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הועדה: -יו״ד בוזי עופי
 הועדה? מהנדסת המלצת אישור בעד מי

אחד. פה :בעד
הועדה. מהנדסת המלצת את אחד פה מקבלים :החלטה

16:10 בשעה ננעלה הישיבה

ת ו ט ל ח ה
הבאות: מהסיבות הבקשה את לדחות

 חוסר שיש נראה הבניינים עבור שהוגשו -20180211,20180212,20180213 מס׳ בבקשות
 נוספת. מרתף קומת בניית נדרש ולבן חנייה, מקומות 190כ- של חניות

בהתאם. נדחית והבקשה ולבניין, למרתפים הבקשה בין התאמה אין לפיבך,

השלמה ת. דרישות
 ב׳. 36 תקנה לפי זכויות בעלי חתימת להיתר- הבקשה הגשת שלב
 הכפר. ופיתוח החקלאות משרד - היערות פקיד אישור להיתר־ הבקשה הגשת שלב
 העתיקות. רשות אישור להיתר- הבקשה הגשת שלב

 רת״א. - אזרחית תעופה רשות אישור תכן- בקרת
ם חישובים הגשת תכן- בקרת  מהנדס. והצהרת סטטיי
 אש. בטיחות אישור + נספח תכן- בקרת
 אקוסטי. אישור + נספח תכן- בקרת
 ביסוס. אישור + נספח תכן- בקרת
 יציבות. אישור + נספח תכן- בקרת
 חניה). מאזן טבלת (כולל תנועה אישור + נספח תכן- בקרת
העורף. פיקוד אישור תכן- בקרת
 הפסולת. כמויות לגבי הבקשה עורך הצהרת + מורשה בנין פסולת פינוי אתר עם הסכם תכן- בקרת
אתר. ארגון תכנית תכן- בקרת
 העירונית. לרשת והתחברות סניטרית אינסטלציה תוכנית אישור תכן- בקרת
 השבחה. היטל תשלום תכן- בקרת
שיקמה. מי תשלום תכן- בקרת

ת, הועדה הערות לפי מתוקנים להיתר, הבקשה עותקי 3 מתן - עם המקומי
ת המינויים כל מו כללי. קבלן לדווח, השלד,אחראי לביצוע אחראי + הנ״ל והחתי

בתקן. שינוי בשל ו/או החוק לדרישות בהתאם נוספות ודרישות תנאים ייתכנו -
31/01/2019 ראשית. תכנית להיתר- הבקשה הגשת שלב
31/01/2019 הדמיה. להיתר- הבקשה הגשת שלב
31/01/2019 להיתר. מדידה מפת להיתר־ הבקשה הגשת שלב
31/01/2019 וביסוס. קרקע דוח להיתר- הבקשה הגשת שלב
31/01/2019 ניקוז. נספח להיתר- הבקשה הגשת שלב
31/01/2019 תברואה. נספח להיתר- הבקשה הגשת שלב
31/01/2019 פיתוח. תכנית להיתר- הבקשה הגשת שלב

ה כ ר ב ב

 בוזי עופר
משנה וועדת יו׳׳ר

קול טו ה פרו ם ז שר טר או
08/04/19 בתאריך: 20190004 מספר: משנה ועדת לישיבת פרוטוקול
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