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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה
 יפו –אביב -למרחב תכנון מקומי תל

 15/06/2022מיום  0019-22סדר יום מס' 
 

 09:00בשעה  15/06/2022 -כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה 
 .12ומה יפו, ק -אביב -תל 69בדיוק באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 

באולם האירועים יהיו נוכחים רק חברי הועדה, יועצת משפטית, מה"ע, מתמללת, מזכירת הועדה ואיש 
 מחשוב.

 חברי הוועדה מוזמנים לנכוח פיזית בישיבה.
חבר ועדה שמצטרף בזום ייקח בחשבון שעלולים להיות תקלות טכניות לא צפויות, שלא יאפשרו את 

 השתתפותו המלאה.
 יעלו באמצעות אפליקציית זום. שאר המשתתפים

 קישור לזום אישי ישלח יום יומיים לפני הועדה, הקישור הוא אישי נא לא לשרשר את הקישור האישי.
 להלן קישר לציבור הרחב לצפיה בלבד.

 
https://tel-aviv.zoom.us/j/82165906155  

 אנא הבא/י חומר זה אתך לישיבה.יום לישיבה.  להלן סדר
מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

שעה  תוכן סעיף מספר מבא"ת
 משוערת

   01/06/2022ב מיום 22-0017אישור פרוטוקול    
 09:00 דיון בפיצויים 4סמטת גור אריה מס' -א 3616  1 .1

  16רחוב הפרדס מס'  -א 3616  9 .2
 דיון בפיצויים 

 

 דיון בפיצויים 8תת חלקה  - 56רחוב ישעיהו מס' -א3616  20 .3
  5תת חלקה  – 7רחוב רות מס'  -א3616  28 .4

 דיון בפיצויים 
  7תת חלקה  – 17רחוב אסתר המלכה מס'  -א3616  36 .5

 דיון בפיצויים 
  8תת חלקה  – 17רחוב אסתר המלכה מס'  -א3616  44 .6

 דיון בפיצויים 
עדכון פרק פיתוח המגרש והסדרי חניה  -מרחביות  הנחיות  52 .7

 (2ופרק תכנון ועיצוב הבניין דיון באחר )
 מרכז קהילתי בבלי דיון בעיצוב ארכיטקטוני  66 .8
 בית ספר יסודי בנווה צדק דיון בעיצוב ארכיטקטוני  82 .9

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני 8הנחושת   88 .10
ת הולכי רגל ממרת"א )בי"ח איכילוב( לתחנת שאול מנהר 507-0731885 99 .11

 המלך דיון בהפקדה
10:00 

  דיון בהפקדה 25-29שלונסקי  507-1062868 117 .12
 מרחב האטד דיון בהפקדה 507-0629261 125 .13
 10:45 מרכז הרובע דיון בהפקדה -רובע שדה דב 507-0915108 149 .14
  צפון  הרובע דיון בהפקדה -רובע שדה דב 507-0973057 175 .15
 

חבר ועדה שמעוניין לקבל את מסמכי תכנית בסמכות ועדה מקומית שבסדר היום ולא מצליח לראותם 
 תכנון זמין,  –באתר מינהל התכנון 

 .aviv.gov.il-teldavidof_e@mailיפנה במייל לאלה דוידוף מזכירת הועדה במייל 
 

 בכבוד רב,
 

 אלה דוידוף
 מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו -אביב -תל

https://tel-aviv.zoom.us/j/82165906155
mailto:davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il
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 0017-22פרוטוקול החלטות מספר 
 13:00 - 09:00 01/06/2022ב' סיון תשפ"ב 

 
 12יפו, קומה  -אביב -תל 69באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 

 09:22הישיבה נפתחה בשעה: 
 חות: דורון ספיר, חיים גורן, אלחנן זבולון, חן אריאליבנוכ

 
 

מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 מספר
 מבא"ת

 תוכן סעיף

  18/05/2022ב מיום 22-0016אישור פרוטוקול    

 דיון רגיל -דיון בהפקעה  6976בגוש  74הפקעת חלק מחלקה   1 .1
 דיון בפיצויים 16אוסישקין  -א' 3616  2 .2
 דיון בפיצויים 7תת חלקה  - 17רחוב ישעיהו מס'  -א'3616  3 .3
 דיון בפיצויים 14רחוב נצח ישראל מס'  -א' 3616  4 .4
 דיון בפיצויים 96רחוב אוסישקין מס'  -א' 3616  5 .5
 דיון בפיצויים 12תת חלקה  - 3רחוב ישעיהו מס'  -א' 3616  6 .6
ת אליפלט דיון בעיצוב איל -תכנית עיצוב אדריכלי  - 4236תא/תעא/  7 .7

 ארכיטקטוני
תוספת כיתות גן ומבנה קהילה דיון בעיצוב -תכנית עיצוב בית יעקב  8 .8

 ארכיטקטוני
 חבר הלאומים דיון בהפקדה 507-0859850 9 .9

 ב'106שכונת שפירא פרסום נוסף של  6ו  4מושות  507-0323345 10 .10
( דיון נוסף בסעיף 77-78, שכונת התקווה )6979/10הסדרת מגרשים  507-0726562 11 .11

 הארכת תנאים מגבילים 78 77
הארכת  78( דיון בסעיף 77-78, שכונת התקווה )6135/3רה פרצלציה  507-0720755 12 .12

 (2תנאים מגבילים)
עדכון  78( דיון בסעיף 77-78שכונת התקוה ) 6979רה פרצלציה בגוש  507-0802678 13 .13

 (2)תנאים מגבילים
( בקשה להארכה 77-78שכונת התקווה ) - 6135רה פרצלציה בגוש   507-0807792 14 .14

 (2) 78דיון בסעיף 
 78( דיון בסעיף 77-78בשכונת התקווה )  6135רה פרצלציה בגוש  507-0807792 15 .15

 (2הארכת תנאים מגבילים )
 תנגדויותדיון בה 6135/27-29,31,32רה פרצלציה  507-0924282 16 .16
 דיון באישור מדיניות 5000מדיניות מבואות יפו   17 .17
 (2דיון בהפקדה ) 20הס   18 .18
 

 דיווח על תכניות שאושרו:
 לבית העיתונאים 15ניוד זכויות מרמב"ם  - 5003תא/מק/



 התוכן מס' החלטה
15/06/2022 

 1 - -ב' 22-0019
  4סמטת גור אריה מס' -א 3616 -  

 דיון בפיצויים

 

2007"ת ספטמבר מבא  3עמ'   

 

 
חוות דעת משפטית מטעם ב"כ  לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הוועדה יונתן לוי,

 הדין אילנה בראף שניר ויונתן הראל. ותעורכהוועדה 
בחוות הדעת המצורפות  מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא מהווה חלק בלתי נפרד 

 מהחומר והמידע המונחים בפני הוועדה.
 

 
 מטרת הדיון: מענה לתביעת פיצויים

 
 רקע קודם:

פרק ט' לחוק התכנון  הוגשה לוועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים לפי 07/01/2021בתאריך 
 .1965והבנייה תשכ"ה 

 הבקשה מתייחסת לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין שלא בדרך הפקעה.
 א.3616התוכנית שעומדת ביסוד התביעה היא תוכנית 

 
( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  1)החלטה מספר  23/06/2021ב' מיום 21-0015בישיבתה מספר 

ימים, למתן החלטה בתביעות הפיצויים על ידי   240בת  לאשר ארכה, בתכנית והחליטה:
 הוועדה המקומית ובמהלכם תובאנה תביעות הפיצויים לדיון בוועדת המשנה.

 
 

 פרטי הנכס התובע:
  371חלקה:  6215גוש: 

 4כתובת: סמטת גור אריה מס' 
 גליקסמן דליה: תתובע

 בא כוח התובעים: עו"ד קורן מנחם
                               

  :סביבה תרשים
 

 
 
 
 

 פירוט סכום הפיצויים: 
 מל"ש 1,714,000
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 1 - -ב' 22-0019
  4סמטת גור אריה מס' -א 3616 -  

 דיון בפיצויים

 

 

 
 טענות התובעים )מתוך חוו"ד שמאי התובעים חננאל ברהום(: 

 
 : לתביעה( 21)עמ'  א' הינה כדלקמן 3616הפגיעה הנטענת בעקבות אישור תכנית 

נות להרחיב את דירתם עפ"י תכנית ג' א' ביטלה את יכולתם של דיירי הקומות העליו/3616תכנית "

והתכנית קבעה כי תוספת הבניה בשטח הגג תועבר תכנונית אל כלל דיירי הבית אשר יוכלו לממש 

 "413את אותן זכויות רק אם ישפצו ויחזקו את הבניין ע"פ תקן 

 
 

 :יונתן לוי חוו"ד שמאי הוועדה המקומית
 

 וא זכויות הבניה ודירות המגורים בחלקה.במקרה שבנדון, מדובר על תובעת המחזיקה במל

בחינת קיומה של פגיעה )לכאורה( בדירות הנדונות, נבחנה ע"י הערכת השווי בשני מצבי התכנון, 

 כמפורט להלן :

 

    /(. המצב התכנוני הקודםא' )להלן: "3616אפשרויות ניצול ערב אישורה של תכנית תא"

הינו המבנה הקיים אשר נוצלו בו כל זכויות במצב התכנוני הקודם, השימוש הטוב והיעיל 

 הבניה עפ"י תכניות מאושרות, למעט זכויות לבניית חדרי יציאה לגג.

 

    /(. המצב התכנוני החדשא' )להלן: "3616אפשרויות ניצול לאחר אישורה של תכנית תא"

 במצב התכנוני החדש, השימוש הטוב והיעיל הינו תוספת בניה למבנה הקיים.

 
 ו:לענייננ

 מ"ר. 130.59)לפני הפחתות והתאמות(:לחלקה בשלמות  סה"כ מ"ר אקו' במצב התכנוני הקודם 
  מ"ר. 426.89:  )לפני הפחתות והתאמות(: לחלקה בשלמות  סה"כ מ"ר אקו' במצב התכנוני החדש

 
 מצב קודם

עסקינן בתובעת המחזיקה במלוא זכויות הבניה ודירות המגורים בחלקה. במקרים אלו, יש  .א

לבחון את שווי המקרקעין בשלמות בשני מצבי התכנון, ולא נכונה הגישה הקובעת ירידת 

ערך )המוכחשת( לדירות הגג, בהתעלם מההשבחה הנוצרת לכלל המקרקעין ולדירות 

 התחתונות, מהם נהנית התובעת.

עמדת התובעת היא כי שווי זכויות הבניה במצב הקודם, למימוש  חדרי יציאה לגג נאמד  .ב

וכי שווי זכויות הבניה במצב החדש במקרקעין לכלל הדירות ₪;  3,026,300לות של בגבו

כלומר גם לעמדת התביעה ועל פי חישוביה )המוכחשים בחלקם( שווי ₪  4,761,972הינו 

 ₪.  1,735,000זכויות הבעלות של התובעת שופרו בהיקף של כ 

 ך לבצע התאמות בפנים הדירותכי צורשמאי התובע לא הביא בחשבון במצב התכנוני הקודם   .ג

התאמה למבנה קיים )אלא רק במצב התכנוני החדש(. לפיכך, יש להביא בחשבון גם במצב 

. לעמדתי, להבדיל מהמצב התכנוני הקודם מקדם התאמה לבניה על גבי מבנה קיים

התכנוני החדש המבקש להוסיף יח"ד נוספות בבניין דלעיל, הרי שלצורך מימוש הבניה 

נוני הקודם נדרשות התאמות בדירה עצמה הכוללות פריצת פתח לגג, מדרגות במצב התכ

 בדירה, תשתיות חשמל/מים למפלס העליון.
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  4סמטת גור אריה מס' -א 3616 -  

 דיון בפיצויים

 

 

 

 מצב חדש

 

קומה א' מאפשרת תוספת בניה כדלקמן: סגירה של קומת העמודים בכפוף לנסיגות, תוספת  3616 תכנית .א

 קומת גג חלקית.מלאה ותוספת 

 מ' ברוטו( ותותר בה  4.5מ' ) 3.4קומת הגג של עד  שמאי התובע לא הביא בחשבון כי .ב

מ' עפ"י תוכנית ג' במצב התכנוני הקודם. שמאי התובע התעלם  2.5בריכת שחיה. לעומת 

מאפשרות לתוספת הבניה בקומת הקרקע. משכך, יש להביא בחשבון במצב התכנוני החדש 

וזכויות להשלמת קומת  א' את מלוא הזכויות לתוספת קומות עליות במבנה 3616מכוחה של 

 הקרקע.

 יש להביא בחשבון במצב החדש כי עלויות החיזוק תורמות לשווי הנכס.   .ג

 עסקינן בבעלים יחיד אשר יכול לממש   כי  בחשבון להביא ישמדובר על בעלים יחיד בחלקה.    .ד

 ה   את זכויות הבניה באופן מיידי, בדיוק באותו האופן בו יכל לבצע את תוספת חדרי היציא  

 לגג, ללא כל אלמנט סיכון. במקרה זה, ניתן להניח כי תקופת הדחיה הנדרשת הינה    

 .מינימליות, ותואמת את זו הנדרשת להתארגות לבניה במצב החדש  

 שמאי התובע הביא בחשבון מקדמי דחיה ומשושעא המהווים כפל מקדמים. השמאי      .ה

 מאית גבע בלטר. ביחס לשומה זו הוגש ערר תלוי    מתבסס על שומה מכרעת שנערכה ע"י הש         

 ועומד, אשר במסגרתו נטען בין היתר, בגין מקדמי ההפחתה שנקבעו ע"י השמאית המכריע   

 תוך ביצוע כפל הפחתה.   

 

 אחת בבעלות)המצויים  במקרקעין"כ הזכויות האקו' במצב התכנוני הקודם סה, לעיל שפורט כפי
 .למקרקעיןהמשויכות  החדש התכנוני במצבה"כ הזכויות האקו' ( נמוך מסכאמור בשלמות

 תא' ומשכך התובע 3616לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית , לכן
 .לחוק 197לפיצויים לפי סעיף ת זכאי אינה
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שטח אקוו'מקדם אקוו'שטח לשיווקשטח בניה )ברוטו(מהות

24.7570%17.33שטח בניה - קומת הקרקע

240.62220.62100%220.62שטח בניה - קומה נוספת

156.40136.40120%163.68שטח בניה - מפלס הגג

84.2230%25.27יתרת שטח - מרפסת גג

426.89

₪ 25,000

₪ 289,896

89.0%

₪ 9,240,340

שטח אקוו'מקדם אקוו'שטח לשיווקשטח בניה )ברוטו(מהות

92.00100%92.00שטח בניה - קומה נוספת

128.6230%38.59יתרת שטח - מרפסת גג

130.59

₪ 25,000

90%

₪ 2,938,185

כופר חניה - 6 מקומות חניה

אומדן שווי זכויות הבניה במצב החדש

סה"כ שטח אקוו' לבניה במצב החדש

אומדן שווי מ"ר מבונה אקוו'

מקדם דחייה למימוש - 2 שנים, 6%

שווי תוספת ז"ב במצב החדש

אומדן שווי זכויות הבניה במצב הקודם

סה"כ שטח אקוו' לבניה במצב הקודם

אומדן שווי מ"ר מבונה אקוו'

התאמות נדרשות בדירות המגורים שבנדון )על הצד הזהיר(

 החלק היחסי המיוחס לדירות בקומה השלישית שבנדון במצב הקודם
 

 
 

 :מיתב"כ הוועדה המקו הדין  אילנה בראף שניר ויונתן הראל ,  ותתקציר חוות דעת עורכ

)להלן:  1965 -לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  197חוות דעת משפטית זו עוסקת בתביעה לפי סעיף 

"החוק" או "חוק התכנון והבניה"(, אשר הגישה דליה גליקסמן )להלן: "התובעת"( בגין ירידת ערך 

 א' אשר פורסמה למתן3616נטענת של המקרקעין כהגדרתם להלן, לאור אישורה של תכנית תא/

 א'"(.3616( )להלן: "התכנית" או "תכנית 9/01/18מיום  7668)י.פ.  24.1.2018תוקף ביום 

 

, סמטת גור 6215בגוש  371, הידוע כחלקה בשלמותהתובעת היא הבעלים הרשום של בניין מגורים 

 קומות, קומת גג טכנית 3אביב )להלן: "המקרקעין"(. על חלקה זו קיים בנין מגורים בן -בתל 4אריה 

דירות בקומה  4מעל קומת עמודים מפולשת )להלן: "הבניין"(. הנכס נשוא התביעה הוא לכאורה 

העליונה של הבניין; אולם כפי שיפורט להלן למעשה עסקינן בבניין בשלמות )אשר אינו מחולק 

 לחלקות משנה(. 

רכם של א' לא פגעה בע3616כבר בפתח הדברים יובהר וכפי שיפורט בהרחבה בהמשך, כי תכנית 

  .לדחותה וישהמקרקעין ומשכך, אין ולא היה מקום להגשת תביעת הפיצויים נשוא חוות דעת זו 

התייחסותנו המשפטית לתביעה שבנדון ניתנת במצורף לחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה 

 אביב )להלן: "הוועדה המקומית"(. -המקומית לתכנון ולבניה בתל
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 רקע כללי 

 קומות. 3-5ת בבניה ותיקה ומחדשת של בנייני מגורים בבנייה רוויה בני סביבת המבנה מאופיינ

א', שהינה תכנית מתאר מקומית המעודדת התחדשות עירונית 3616אושרה תכנית  2018בשנת 

במרכז העיר תל אביב, תוך שמירה על מאפייני המרקם הקיים, וקביעת מסגרת זכויות בנייה 

יזוק המבנים בפני רעידות אדמה. כמפורט בחוות דעת שמאי מחייבת לבניינים בתחומה ובכפוף לח

 הוועדה המקומית, במסגרת התכנית הוקנו למבנה זכויות מכוחה על גג המבנה.

להוראותיה המתאר את היחס בין התכנית  1.6א', בסעיף 3616במסגרת הוראותיה של תכנית 

 שינוייה )בנייה על גגות בתים(. א' מחליפה את תכנית ג' על3616לתכניות קודמות, נקבע כי תכנית 

לחוק בגין ירידת ערך נתמכת בחוות דעת שמאית מאת  197תביעתה של התובעת לפיצויים לפי סעיף 

עו"ד חננאל ברהום, שמאי מקרקעין וכלכלן )להלן בהתאמה: "שמאי התובע", "חוות דעת שמאי 

יותיה מכוחה של תכנית ג' התובע"(, במסגרתה נטען כי שווין של הדירות ירד עקב פגיעה בזכו

 ₪.  1,714,000להקמת חדרי יציאה לגג. סכום התביעה הועמד על סך 

הוועדה המקומית פנתה לשמאי המקרקעין יונתן לוי ויוחאי חן )להלן: "שמאי הוועדה המקומית"( 

 השפעת את המקומית הוועדה שמאי נובחלשם עריכת חוות דעת שמאית מטעמה. בחוות דעת זו 

 בחוות שהועלו לטיעונים התייחסות תוך, ווקבע, מקרקעיןשל ה םערכ עלא' 3616 כניתת הוראות

: )להלן התכניתאישורה של  עם המקרקעין של בערכהכל פגיעה  קיימת לאהתובע, כי  שמאי דעת

 "חוות דעת שמאי הוועדה המקומית"(. 

 התייחסות משפטית לתביעה

 היורדת לשורשו של ענין ומביאה לבטלותהחוות דעת שמאי התובע לוקה בהנחת יסוד שגויה 

, קובעות כי תובע המגיש 1971-אקנות התכנון והבניה )הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה(, תשל"ת

תביעה לפיצויים חייב לצרף לתביעתו הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות העובדות 

 עליהן הוא מבסס את תביעתו. 

תובע הלחוק, מוטל על  197כנוע להתקיימות יסודותיו של סעיף פסוקה היא, כי נטל הש הלכה

תכנית, הלהוכיח כי המקרקעין אכן נפגעו על ידי  התובעיםעל ש, מכאןפיצויים על פי סעיף זה. 

 איןההערכה השמאית הנדרשת  יןילענלרבות כמובן, הוכחת שעור הפגיעה. עוד קבעה הפסיקה, כי 

את מלוא  ולכלול, ומנומקת משכנעת להיות חייבת דעתה שחוות אלא, סתמית דעת בחוות די

 הפיצויים. לתביעתהנתונים החיוניים 

 הרשות פגיעת על לפצות נועד וזה קנייני הינו לחוק 197 סעיף של מכוחו הפיצוי של מהותויובהר, כי 

 .מקרקעין בעל של הקניין בזכות, כדין שנעשתה, התכנונית

 6483/15שר נקבעו על ידי בית המשפט העליון במסגרת רע"א יפים לענייננו במדויק הם הדברים א



 התוכן מס' החלטה
15/06/2022 

 1 - -ב' 22-0019
  4סמטת גור אריה מס' -א 3616 -  

 דיון בפיצויים

 

 

 (. 2.8.16אח' )פורסם בנבו,  56-נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ נ' רות קטן ו

 דלי 10212/16בר"מ  –כן יפים הם הדברים אשר נקבעו במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון 

בדבר  (1.4.2020, בנבו פורסם) הרצליה ולבנייה לתכנון קומיתהמ הוועדה' נ' אח 333 ועוד דליה

 ההגנה על זכות הקניין. 

במסגרת חוות דעת שמאי התובעת, נטען כי במצב תכנוני קודם, מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירות 

בקומה העליונה של הבניין זכויות תכנוניות להקמת חדרי יציאה לגג ואילו עם אישורה של תכנית 

א', נגדעה למעשה הזכות הבלעדית של הדירות להקמת חדרי יציאה לגג כאמור, ובמקום זאת 3616

הוקנו ל"כלל הדיירים", בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, זכויות על גג המבנה בהיקף של 

 תוספת קומה וקומת גג חלקית. 

 .יש לדחות טענה זו, המהווה את הבסיס לתביעת הפיצויים בענייננו, מכל וכל

במסגרת התביעה מבקשת התובעת לבצע הפרדה מלאכותית בין הדירות בקומה העליונה, המצויות 

המצוי אף הוא בבעלותה הבלעדית, וזאת על אף שגם  –בבעלותה הבלעדית, לבין יתר חלקי הבניין 

זכויות הבניה שנקבעו בתכנית )בגינה הוגשה התביעה( מצויות אף הן בבעלותה הבלעדית של 

 התובעת.

כאשר על פי  –למעשה, גם על פי חישובי שמאי התובעת, שווי המקרקעין עלה לאחר אישור התכנית 

לעומת שווי של ₪,  4,761,972שווי זכויות הבניה במצב החדש עומד על סך של  25תחשיבו בעמ' 

 במצב הקודם.₪  3,026,300

ומטעם זה  –התכנית לפיכך, הלכה למעשה אין כל מחלוקת כי שווי המקרקעין עלה עקב אישור 

 לבדו יש לדחות את התביעה.

לשיטתה יש "לפצל" את הדירות העליונות משאר חלקי  –ואולם, כפי שעולה מחוו"ד התובעת 

המקרקעין ולבחון את הפגיעה לפי קיומה של "זכות בלעדית" לדירות אלה לבניית חדרי יציאה לגג, 

 אל מול חלקן היחסי בזכויות הבניה במצב החדש. 

 על חלק מהחלקה )או המקרקעין( בלבד. –לחוק  197בר אפוא בתביעה לפיצויים לפי ס' מדו

תל אביב, במסגרת ערר תא/  -ניסיון זה נדחה בעבר על ידי וועדת הערר לפיצוים והיטלי השבחה  

(, שם דנה וועדת 6.10.2020חינאווי ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב )  51885/04

תביעה שהוגשה בגין "פגיעה" בחלקה אשר ייעוד של חלק ממנה שונה לדרך בעוד שיתרת הערר ב

 197החלקה הושבחה משמעותית. וועדת הערר קבעה מפורשות כי לא ניתן לתבוע פיצויים לפי ס' 

 בגין "פגיעה" בחלק מחלקה.

, מקום בו יש לדחות את טענת התובעת, כי הדירות העליונות נפגעו לכאורה –כך גם בענייננו 

 הושבחו בשיעור ניכר! –המצויים בבעלות מלאה ובלעדית של התובעת  –המקרקעין בשלמותם 

 לפיכך יש לדחות את התביעה מכל וכל.
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למען הזהירות בלבד יצוין כי ממילא נפל פגם בשומת התובעת אשר ייחסה את מלוא הבעלות על 

 לכלל הדירות בבניין.  הזכויות לחדרי יציאה לגג לדירות בקומות העליונות, ולא

 :  תהתובע שמאי דעת בחוות נוספות שגיאות

למעלה מן הנדרש יצוין, כי בחוות דעת שמאי התובע נפלו פגמים נוספים, כפי שאלו באים לידי ביטוי 

 נכונה בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית.

וספת שטחים ראשית, במצב התכנוני החדש חישב שמאי התובעת את שווי המקרקעין על בסיס ת

מ"ר בקומת הגג החלקית(, בעוד שלפי  121.9מ"ר בלבד )ממנה נגזרת תוספת של  196בהיקף של מ"ר 

תוספת קומה טיפוסית במצב  –חישובי שמאי הוועדה המקומית המבוססים על הוראות התכנית 

"ר מ 156.4מ"ר לשיווק )וכנגזרת מכך תוספת קומת גג חלקית בשטח של  240.62החדש עומדת על 

מ"ר לשיווק( וכן השלמת בניה בקומת הקרקע  84.22לשיווק, אליה צמודה מרפסת גג בשטח של 

 מ"ר לשיווק.  24.75בהיקף של 

שנית, לעמדת הוועדה המקומית, יש להביא בחשבון תוספת שווי ביחס לקומת הגג מכוחה של 

הת קומת הגג אשר א', בשל הזכות להקמת בריכת שחיה על גג המבנה וכן בגין הגב3616תכנית 

 התאפשרה מכוחה.

ברי, כי עצם הקניית האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג של המבנה מכוחה של תכנית 

 , אשר לא הייתה קיימת במצב תכנוני קודם, מעלה את שווי המקרקעין.'א3616

ורש כי , הקובעת בהוראותיה במפ'בנוסף, במצב תכנוני קודם, חלה כאמור ביחס למקרקעין תכנית ג

התירה בקומת הגג בניה עד לגובה  'מטרים. כלומר, תכנית ג 2.5גובה חדר היציאה לגג לא יעלה על 

 מ', המהווה את גובה קומת הגג במצב תכנוני קודם. 2.5של 

נקבע כי גובה קומת הגג יהיה כגובה קומה  'א3616מנגד, במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית 

 מ'. 3.4טיפוסית ועד 

הוועדה המקומית, הן לאור הזכות להקים בריכת שחייה על גג המבנה והן לאור הגובה לעמדת 

המותר לקומת הגג, יש להביא בחשבון מקדם שווי גבוה יותר לקומת הגג במצב תכנוני חדש מכוחה 

 .א' לעומת המצב התכנוני הקודם3616של תכנית 

למימוש  0.7ם דחייה בשיעור זאת ועוד, לעמדת שמאי הוועדה המקומית אין מקום לקבוע מקד

הזכויות במצב החדש, וזאת לאור העובדה כי מדובר בבניין בבעלות בשלמות של התובעת. בשל כך, 

 בהתאם. 89%העריכו שמאי הוועדה המקומית תקופת דחיה מינימלית ומקדם דחיה של 

ות שכן לעמדת שמאי הוועדה המקומית, גם בהערכת שווי המצב הקודם בשומת התובעת נפלה טע

שמאי התובעת לא לקח בחשבון את עלויות התאמת הדירות בקומה העליונה לבניה החדשה של 

 חדרי היציאה לגג )פריצת התקרה בדירות וחיבור תשתיות(. 

נוכח כל האמור לעיל, יש להורות על דחיית תביעת הפיצויים, תוך אימוץ חוות דעת שמאי הוועדה 
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 עיל. המקומית ולאור הטעמים המשפטיים דל

לחילופין ולמען הזהירות בלבד, אם וככל שייקבע, כי אכן נגרמה למקרקעין נשוא התביעה פגיעה 

לחוק,  200הנובעת מאישורה של התכנית, יש לקבוע כי פגיעה זו הינה פגיעה הבאה בגדרו של סעיף 

 בגינה.   אשר אינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין ואין זה מן הצדק לשלם לתובע פיצויים

כל הנטען בחוות דעת משפטית זו נטען באופן מצטבר ו/או באופן חלופי, במידה והטענה איננה 

 הכול בהתאם לעניין ולהדבק הדברים.  -מתיישבת עם טענה אחרת כלשהיא 

בנוסף, אין באמור להלן כדי לגרוע מזכותה של הוועדה המקומית לטעון, לנמק ולהוסיף כל טענה 

  ת, בין שנטענה לעיל ובין אם לאו. אחרת ו/או נוספ

 
 
 

 חוו"ד מה"ע:
לאמץ את חוות דעת היועצות המשפטיות ושמאי הועדה ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים 

 המפורטים מעלה.
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וולוך, סיגל ויצמן  אהרוני, ע. אבו שחאדה, פנינה קראוס חן, ציפי ברנד פרנק, ראובן לדיאנסקי, עו"ד, רועי 

 אלקבץ, שולה קשת, שלי דביר
 

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  4תוך החלטה זו תהיה בטלה 
 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
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2007מבא"ת ספטמבר   9עמ'   

 

חוות דעת משפטית מטעם ב"כ  ,לוייונתן לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הוועדה 
 אילנה בראף שניר ויונתן הראל. הדין יהוועדה עורכ

ביתר פירוט והיא מהווה חלק בלתי נפרד חוות הדעת המצורפות  מפורטים הממצאים ב
 מהחומר והמידע המונחים בפני הוועדה.

 
 מטרת הדיון: מענה לתביעת פיצויים

 
 :קודם רקע

הוגשה לוועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט' לחוק התכנון והבנייה  23/02/2021בתאריך 
 .1965תשכ"ה 

 עין שלא בדרך הפקעה.הבקשה מתייחסת לפיצויים בגין פגיעה במקרק
 א.3616התוכנית שעומדת ביסוד התביעה היא תוכנית 

 
( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  1)החלטה מספר  23/06/2021ב' מיום 21-0015בישיבתה מספר 

ימים, למתן החלטה בתביעות הפיצויים על ידי הוועדה   240לאשר ארכה, בת  בתכנית והחליטה:
 תביעות הפיצויים לדיון בוועדת המשנה. המקומית ובמהלכם תובאנה

 

 
 פרטי הנכס התובע:

 11תת חלקה:  296חלקה:  6215גוש: 
 16כתובת: רחוב הפרדס מס' 

  גל ומיכל אבידור. : תובעים
 בא כוח התובעים: עו"ד קורן מנחם

                               
  :תשריט סביבה

 

 
 

 
 פירוט סכום הפיצויים: 

490,000 ₪ 
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 טענות התובעים )מתוך חוו"ד שמאי התובעים חננאל ברהום(:

 להלן עיקרי טענות התובעים )המוכחשות(:

 

 לתביעה(:  22א' הינה כדלקמן )עמ'  3616הפגיעה הנטענת בעקבות אישור תכנית 

א' ביטלה את יכולתם של דיירי הקומות העליונות להרחיב את דירתם עפ"י תכנית ג' /3616"תכנית 

כנית קבעה כי תוספת הבניה בשטח הגג תועבר תכנונית אל כלל דיירי הבית אשר יוכלו לממש את והת

 "413אותן זכויות רק אם ישפצו ויחזקו את הבניין ע"פ תקן 

 
 :יונתן לוי_חוו"ד שמאי הוועדה המקומית

 
תכנון, כמפורט בחינת קיומה של פגיעה )לכאורה( בדירה הנדונה, נבחנה ע"י הערכת השווי בשני מצבי ה

 להלן :

 /(. במצב המצב התכנוני הקודםא' )להלן: "3616אפשרויות ניצול ערב אישורה של תכנית תא"

התכנוני הקודם, השימוש הטוב והיעיל הינו המבנה הקיים אשר נוצלו בו כל זכויות הבניה עפ"י 

 תכניות מאושרות, למעט זכויות לבניית חדרי יציאה לגג.

 (. במצב המצב התכנוני החדשא' )להלן: "3616אישורה של תכנית תא/ אפשרויות ניצול לאחר"

 התכנוני החדש, השימוש הטוב והיעיל הינו תוספת בניה למבנה הקיים.

 

 לענייננו:
 מ"ר. 6.67)לפני הפחתות והתאמות(: יםמ"ר אקו' במצב התכנוני הקודם ביחס לדירת התובע

 
 מ"ר. 21.18:  )לפני הפחתות והתאמות(ם עימ"ר אקו' במצב התכנוני החדש ביחס לדירת התוב

 
 להלן עיקרי הנקודות כפי שעלה מחוו"ד:

 

 מצב קודם

בהתאם להוראותיה של תכנית ג' אשר פורטו לעיל ולאור מדידה גרפית שנערכה על ידי, נמצא כי ניתן 

 .לנצל את מלוא זכויות הבניה לחדר היציאה לגג ואת יתרת השטח למרפסת גג

הבעלות בזכויות הנ"ל הינה של כלל בעלי  עת המשפטית מטעם הוועדה המקומית,בהתאם לחוות הד

)כמפורט  חלקים 58/842הדירות בבניין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף ובענייננו 

 בחוו"ד(.

 דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה לבניין קיים.הבאנו בחשבון 

 

 מצב חדש

מאפשרת תוספת בניה כדלקמן: סגירה של קומת העמודים בכפוף לנסיגות, תוספת א'  3616תכנית 

 קומה מלאה ותוספת קומת גג חלקית.

הבעלות בזכויות הנ"ל, הינה של כלל בעלי הדירות בבניין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש 

 .חלקים 58/842המשותף ובענייננו 

 .ת וכי התוספת הינה לבניין קייםבחשבון דחיה למימוש, בעלות משותפהבאנו 
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ס.יש להביא בחשבון כי עלות החיזוק תורמת לשווי הנכ  

 

 
כפי שפורט לעיל, סה"כ הזכויות האקו' במצב התכנוני הקודם המשויכות לדירת התובע נמוך מסה"כ 

 הזכויות האקו' במצב התכנוני החדש המשויכות לדירת התובע.

לכן, לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית 3616 א' ומשכך התובע אינו 

 זכאי לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק.

 

 

 
 
 
 

לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית כפי שעולה מהתחשיב הנ"ל, 
 לחוק. 197ומשכך התובע אינו זכאי לפיצויים לפי סעיף  א'3616
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 , ין  אילנה בראף שניר ויונתן הראל דעורכי התקציר חוות דעת 

 ב"כ הוועדה המקומית:

 

)להלן:  1965 -לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  197חוות דעת משפטית זו עוסקת בתביעה לפי סעיף 

ם"( בגין ירידת "החוק" או "חוק התכנון והבניה"(, אשר הגישו ה"ה גל ומיכל אבידור )להלן: "התובעי

א' אשר פורסמה למתן 3616ערך נטענת של המקרקעין כהגדרתם להלן, לאור אישורה של תכנית תא/

 א'"(.3616( )להלן: "התכנית" או "תכנית 9/01/18מיום  7668)י.פ.  24.1.2018תוקף ביום 

  

 6215גוש ב 296בחלקה  11התובעים הינו הבעלים הרשומים של דירת מגורים הידועה כחלקת משנה 

קומות מעל  3אביב )להלן: "המקרקעין"(. על חלקה זו קיים בנין מגורים בן -בתל 16ברחוב הפרדס 

קומת קרקע מפולשת )להלן: "המבנה"(. הנכס נשוא התביעה הינו דירת מגורים הממוקמת בקומה 

 העליונה במבנה )להלן: "הדירה"(.

 

א' לא פגעה בערכה של הדירה 3616, כי תכנית כבר בפתח הדברים יובהר וכפי שיפורט בהרחבה בהמשך

 ומשכך, אין ולא היה מקום להגשת תביעת הפיצויים נשוא חוות דעת זו ויש לדחותה.

 

התייחסותנו המשפטית לתביעה שבנדון ניתנת במצורף לחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית 

 אביב )להלן: "הוועדה המקומית"(.-לתכנון ולבניה בתל

 

 לי רקע כל

 

 3-5ני רוויה, ב בבניה סביבת המבנה מאופיינת בבנייה ותיקה ומתחדשת של בתי מגורים משותפים,

 קומות.

א', שהינה תכנית מתאר מקומית המעודדת התחדשות עירונית במרכז 3616אושרה תכנית  2018בשנת 

מחייבת לבניינים העיר תל אביב, תוך שמירה על מאפייני המרקם הקיים, וקביעת מסגרת זכויות בנייה 

בתחומה ובכפוף לחיזוק המבנים בפני רעידות אדמה. כמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, 

 במסגרת התכנית הוקנו למבנה זכויות מכוחה על גג המבנה.

להוראותיה המתאר את היחס בין התכנית לתכניות  1.6א', בסעיף 3616במסגרת הוראותיה של תכנית 

 א' מחליפה את תכנית ג' על שינוייה )בנייה על גגות בתים(. 3616נית קודמות, נקבע כי תכ

לחוק בגין ירידת ערך נתמכת בחוות דעת שמאית מאת  197תביעתם של התובעים לפיצויים לפי סעיף 

עו"ד חננאל ברהום, שמאי מקרקעין וכלכלן )להלן בהתאמה: "שמאי התובעים", "חוות דעת שמאי 
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כי שוויה של הדירה ירד עקב פגיעה בזכויותיה מכוחה של תכנית ג' להקמת  התובעים"(, במסגרתה נטען

 ₪.  490,000חדר יציאה לגג. סכום התביעה הועמד על סך 

הוועדה המקומית פנתה לשמאי המקרקעין ה"ה יונתן לוי ויוחאי חן )להלן: "שמאי הוועדה המקומית"( 

 הוראות השפעת את המקומית הוועדה שמאי בחןלשם עריכת חוות דעת שמאית מטעמה. בחוות דעת זו 

, יםהתובע שמאי דעת בחוות שהועלו לטיעונים התייחסות תוך, וקבעשל הדירה,  ערכה עלא' 3616 תכנית

: "חוות דעת שמאי הוועדה )להלן התכניתאישורה של  עם הדירה של בערכהכל פגיעה  קיימת לאכי 

 המקומית"(.

 התייחסות משפטית לתביעה

 ת שמאי התובעים לוקה בהנחת יסוד שגויה היורדת לשורשו של ענין ומביאה לבטלותהא'. חוות דע

, קובעות כי תובע המגיש 1971-אקנות התכנון והבניה )הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה(, תשל"ת

תביעה לפיצויים חייב לצרף לתביעתו הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות העובדות עליהן 

 את תביעתו. הוא מבסס 

תובע פיצויים הלחוק, מוטל על  197פסוקה היא, כי נטל השכנוע להתקיימות יסודותיו של סעיף  הלכה

תכנית, לרבות כמובן, הלהוכיח כי המקרקעין אכן נפגעו על ידי  התובעיםעל ש, מכאןעל פי סעיף זה. 

 דעת בחוות די איןת ההערכה השמאית הנדרש יןילענהוכחת שעור הפגיעה. עוד קבעה הפסיקה, כי 

את מלוא הנתונים החיוניים  ולכלול, ומנומקת משכנעת להיות חייבת הדעת שחוות אלא, סתמית

 הפיצויים. לתביעת

 הרשות פגיעת על לפצות נועד וזה קנייני הינו לחוק 197 סעיף של מכוחו הפיצוי של מהותויובהר, כי 

 .עיןמקרק בעל של הקניין בזכות, כדין שנעשתה, התכנונית

נתיבי  6483/15יפים לענייננו במדויק הם הדברים אשר נקבעו על ידי בית המשפט העליון במסגרת רע"א 

 (.2.8.16אח' )נבו,  56-ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ נ' רות קטן ו

 ליהד דלי 10212/16בר"מ  –כן יפים הם הדברים אשר נקבעו במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון 

 בדבר ההגנה על זכות הקניין. (1.4.2020, נבו) הרצליה ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה' נ' אח 333 ועוד

במסגרת חוות דעת שמאי התובעים, נטען כי במצב תכנוני קודם, מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה 

דר יציאה לגג ואילו עם באופן בלעדי, בהיותה דירה בקומה העליונה במבנה, זכויות תכנוניות להקמת ח

א', נגדעה למעשה הזכות הבלעדית של הדירה להקמת חדר יציאה לגג כאמור, 3616אישורה של תכנית 

ובמקום זאת הוקנו לכלל הדיירים, בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, זכויות על גג המבנה בהיקף 

 מ"ר.  69של 
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 ם בענייננו, מכל וכל.יש לדחות טענה זו, המהווה את הבסיס לתביעת הפיצויי

לבין הצמדת  הגג המהווה חלק מהרכוש המשותף הצמדת בין הבחנה קיימת כי, נבהיר הטוב הסדר למען

 זכויות בניה.

שייך לכלל בעלי הזכויות במקרקעין בהתאם  גג המבנה מהווה בעקרון חלק מהרכוש המשותף ומשכך

המשותף הוצמד הגג או חלקו אלא אם במסגרת מסמכי הבית  לחלקם היחסי ברכוש המשותף,

 לדירה/דירות מסוימות.

בהתאם להלכה הפסוקה, זכויות הבניה נובעות מהבעלות בקרקע עליה ניצב הבית המשותף, ומשכך אלו 

, אלא אם במסגרת מסמכי הבית המשותף הוצמדו במקרקעין הזכויות לבעלי במשותף שייכות

 לדירה/דירות מסוימות.

 היא משותף ובבית במקרקעין מהבעלות הנגזרת ערך בעלת קניינית תזכו למעשה מהווה בניה זכות

 יעקב וברטה שואעי נ' דניאל בכרך 7156/96"א ע. )ראו היחסי לחלקה בהתאם ודירה דירה לכל נלווית

 .((23.3.05)נבו,  לביא ישעיהו נ' אליעזר יעקב שטרייכר 10322/03 ע"א-( ו9.2.99)נבו, 

זכויות הבנייה שייכות לכלל בעלי הדירות בבניין צורף לתביעה עולה, כי בנסח רישום המקרקעין ש מעיון

 בהתאם לחלק היחסי של דירה ברכוש המשותף, ואף גג הבניין לא הוצמד לדירה מסויימת.

חלקים ברכוש המשותף  58/842כמצוין בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובעים, לדירה קיימים 

מבנה קיימים חלקים ברכוש המשותף, בהתאם לחלקן היחסי ברכוש ובאופן זהה גם ליתר הדירות ב

 המשותף.

, אשר כידוע במסגרתו לא קיימות הצמדות מצויבנוסף, כעולה מנסח הרישום, למקרקעין קיים תקנון 

 כלל.

בדבר הצמדת כל זכויות הבנייה כל אזכור  אין, המשותף הבית במסמכי והן הרישום בנסח הןלאמור, 

 ו/או הצמדה של גג המבנה לדירה.לדירה הנדונה 

בחוות דעת שמאי התובע צוין מפורשות, כי "מבחינה קניינית, זכויות הבניה אינן מוקנות  אף, כי נציין

 . "העליונות לדירותבהכרח 

משלא קיימת כל הצמדה קניינית כאמור הן של שטח הגג ואף לא של זכויות הבניה, הבאה לידי ביטוי 

רישום ובמסמכי הבית המשותף, הרי שהן שטח גג המבנה עצמו והן זכויות באמירה מפורשת בנסח ה

 הבניה על גג המבנה, משותפים לכלל הדירות במבנה, בהתאם לחלקן היחסי ברכוש המשותף. 

משכך, ברי כי לדירה נשוא התביעה בענייננו, לא קיימת כל הצמדה קניינית בגג המבנה ו/או הצמדה של 
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 נה.זכויות הבניה על גג המב

לאור האמור, יש לדחות מכל וכל את טענת שמאי התובעים בחוות דעת שמאי התובעים ולפיה במצב 

א', מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה באופן בלעדי זכויות בניה בלעדיות 3616תכנוני קודם לתכנית 

 להקמת חדר יציאה לגג.

 בהתאם, במבנה הדירות לכלל קניינית תשייכו, לגג יציאה חדר להקמת', ג תכנית של מכוחה, אלו זכויות

 .המשותף ברכוש היחסי לחלקן

 אך תכנונית מבחינה לניצול הניתנותחדרי יציאה לגג,  להקמתג' מעניקה זכויות  תכניתזאת, על אף ש

 .באמצעות גרם מדרגות פנימי במבנה העליונה בקומה לדירות ורק

תכנונית את הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג  נבהיר ונדגיש, כי על אף העובדה כי תכנית ג' מעניקה

לדירות בקומה העליונה בלבד, בהיותן הדירות היחידות אשר יכולות להוסיף את חדרי היציאה לגג 

( להוראותיה, במקרה של גג 2)א()9לשטחן באמצעות מדרגות פנימיות, הרי שבהתאם לקבוע בסעיף 

 שיוךת במקרקעין לבניה מכוחה של התכנית לטובת משותף, כבענייננו, תידרש הסכמת כלל בעלי הזכויו

 זכויות הבניה ומימושן כאמור בדרך של הקמת חדר יציאה לגג.

ב)ד( לחוק המקרקעין מנגנון של תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה 71בהתאם לאמור, נקבע בסעיף 

ל פי השיעור היחסי יפצה ניתנת להרחבה, כך שבעל הדירה אשר הרחיב את דירתו יותר מכפי המגיע לו ע

את בעלי הדירות האחרות אשר זכויותיהן נגרעו מהזכויות היחסיות באמצעות דמי איזון על מנת להשיב 

 על כנו את "האיזון". 

לאמור, על אף העובדה כי הדירות היחידות אשר יכולות לנצל פיזית את הזכויות להקמת חדרי היציאה 

קומה העליונה במבנה, אין באמור כדי לתמוך במסקנת שמאי לגג ולהצמידן לדירתן הינן הדירות ב

התובע בחוות דעת שמאי התובע ולפיה זכויות הבנייה מכוחה של תכנית ג' שייכות לדירות בקומה 

 העליונה במבנה בלבד.

 לא, במבנה העליונה בקומה לדירות קניינית והן תכנונית הן משויכות היו אלו זכויותש ככלברי, כי 

לא בהתאם לדין ואף לא  - ומימושן ניצולן לצורך במקרקעין הזכויות בעלי כל הסכמת שתנדר הייתה

 בהתאם לתכנית ג.

 ברכוש היחסי לחלקם בהתאם במקרקעין הזכויות בעלילכלל קניינית משויכות  אלו משזכויותדא עקא, 

את נית קניי, לא ניתן לשייך המשותף הבית ובמסמכי המקרקעין רישום בנסח כמפורט, המשותף

הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' לבעלי הדירות בקומה העליונה במבנה בלבד, אלא 

 . במבנה דירותלכלל בעלי ה

גיטה רוז  4784-11-16יפים לעניין זה במדויק הם דבריו של כב' השופט גלעד הס בפסק דינו בתא )הרצ'( 

ובמסגרתו נקבע  מכוחה והזכויות' ג תכנית של בעניינה שריןבמיעסק  אשר(, 25.12.18נ' עינת ארנן )נבו, 
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. לאמור, בהיעדר זכות המשותף הבית דיירי לכלל קניינית שייכות' ג תכנית של מכוחה הזכויותכי 

אשר שויכה והוצמדה לו באופן מפורש בנסח הרישום  ,קניינית בלעדית של התובעים בגג המבנה

 .3עה בתכונות המקרקעין באישור תכנית רובע ובמסמכי הבית המשותף, לא נוצרה פגי

חוות דעת שמאי הוועדה המקומית, במצב תכנוני ב ביטוי לידי באה שזו כפי, המקומית הוועדה לעמדת

היו שייכות זכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת חדרי יציאה לגג,  יםא', לתובע3616 לתכניתקודם 

 לחלקה בהתאם אחת כל, במבנה הדירות בעלי ליתר היחסי ברכוש המשותף, באופן זהה םבהתאם לחלק

 .המשותף ברכוש היחסי

א' החליפה את תכנית ג' ולמעשה הטמיעה במסגרת 3616מבלי לגרוע מהאמור, כפי שהוצג לעיל, תכנית 

הוראותיה את זכויות הבניה מכוחה, כך שזכויות אלו לא נגרעו ונגדעו ביחס למקרקעין אלא מצאו את 

 א'.3616כויות המוקנות למקרקעין מכוחה של תכנית ביטוין כחלק מהז

 של בשוויה ערךחלה כל ירידת  לאמשכך, כמפורט בתחשיב המוצג בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, 

 .לחוק 197זכאי לפיצויים לפי סעיף  אינו התובעומשכך  א'3616 תכנית של אישורה עקב הדירה

לחוק ופסק דין ברגר המיוחסים  126שווה בין תיקון ב. שגה שמאי התובעים עת ביקש לגזור גזירה 

 לחוק 197לגביית היטל השבחה לבין תביעת פיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף 

יש לדחות מכל וכל את טענת שמאי התובעים בחוות דעת שמאי התובעים ולפיה ביקש לחזק את טענתו 

ת ג' במצב תכנוני קודם לדירה באופן בדבר ייחוס הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכני

והלכות שנקבעו קודם בעניין ברגר, חיזקו את האמור לעיל וקבעו כי  126תיקון "בלעדי, בהתבססו על 

 ...."דמי היטל ההשבחה בגין תוספת הבניה על הגג, ישולמו אך ורק על ידי בעלי דירות הגג

 השבחה היטל בגביית עניינן, לו קדמו אשר יקותוהפס לחוק 126 תיקוןראשית, ובאופן עקרוני, נבהיר כי 

 יםהתובע שמאי דעת בחוות המאוזכרות ומהפסיקות לחוק מהתיקון להקיש איןהא ותו לאו. לאמור,  –

 .לחוק 197 סעיף מכוח ערך לירידת לתביעה

מעילות שונות עם תבחינים הדינים, כלומר היטל השבחה מחד ופיצויי ירידת ערך מנגד, נובעים  2

רים אשר על כל אחד מהם רובץ נטל ראיה שונה בתכלית. כלל נקוט הוא שהיטל השבחה ותביעת אח

, הינם שני הסדרי דין שונים ונפסק לא אחת כי קיים חוסר סימטריה בין לחוק 197פיצויים לפי סעיף 

 ההוראות המרכיבות כל אחד מהם.

היטל ההשבחה אותו יש לשלם אין לעשות שימוש במבחנים שנקבעו בקשר לחישוב גובה  ,לכךאי 

לחוק )ראה לעניין  197בעקבות אישור תכנית משביחה, לשם קביעה מתי ניתן לבסס תביעה מכוח סעיף 

 (.5.8.14, הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת נ' גולדן פוינט בע"מ )נבו 2647/14 "מזה בר

ידה והתבחינים שנקבעו ביחס מן המפורסמות הוא כי אין להחיל דין זהה באשר לאמות המ ,זאת ועוד

לחישוב גובה היטל ההשבחה, על השתת חיוב בתשלום פיצויים בגין תביעה לפגיעה הנטענת מכוח סעיף 
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אשון ם נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ר-האוניברסיטה העברית י 377/08)מרכז(  : עררולחוק )רא 197

 . (30.6.13לציון )נבו, 

נטלי ראיה ותבחינים שונים, אין לעשות שימוש זהה במבחנים שנקבעו הווה אומר כי, מאחר ומדובר ב

בקשר לחישוב גובה היטל ההשבחה, ביחס לקביעה אם בכלל ובאיזה שיעור, ניתן לחייב בתשלום 

 .ןלחוק, הואיל ומדובר בעילות שונות שאין מקום לערבב בניה 197פיצויים מכוח סעיף 

לתוספת השלישית לחוק  11לחוק ובמסגרתו תיקון סעיף  126תיקון  כי, יובהר מהאמור לגרוע מבלי

)א( לתוספת השלישית לחוק, עוסק באופן הטלת היטל ההשבחה בגין זכויות 11באמצעות הוספת סעיף 

 ההשבחה היטל תשלום שחובת כך, פלונית לדירהניתן להצמידן ,של הרכוש המשותף  וטיב לפי אשר,

 .בלבד התכנונית מההשבחה הנהנה על תושת

כדי להפוך את הזכויות הנ"ל לזכויות השייכות קניינית לאותה דירה  126נבהיר, כי אין באמור בתיקון 

אשר ניתן להצמיד אליה את הזכויות הנ"ל וכי יש להביא בחשבון במסגרת תחשיב ההשבחה, באמצעות 

תכנית הפחתות שמאיות, את הסכמות יתר בעלי הזכויות במקרקעין למימוש הזכויות מכוחה של ה

קרוק ישראל יעקב וצירה נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה  8113-19המשביחה, כפי שנקבע בערר 

 (.10.6.2020ירושלים )נבו, 

רישום המקרקעין ובמסמכי הבית המשותף לא  משבנסחונדגיש, כפי שהובהר קודם לכן, כי  נחזור

 העליונה בקומה לדירות המבנה גג על הבנייה זכויות ושל המבנה גג של קנייניתקיימת כל הצמדה 

במישור מן ואופן מימושן ויישהכללים של מכוחה של תכנית ג', על אף התכנוניות  שהזכויות הרי, במבנה

 כל אחד בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף.  –לכלל בעלי הזכויות במבנה קניינית התכנוני, שייכות 

 קודם תכנוני במצב בלעדי באופן בחשבון להביא יש ולפיה יםהתובע שמאי טענת את לדחות ישמשכך, 

 א' ביחס לדירה התובעת בענייננו, את הזכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת חדר יציאה לגג.3616 לתכנית

 לכלל משויכות, חדש תכנוני במצבא' 3616אלו כאמור, באופן זהה לזכויות מכוחה של תכנית  זכויות

 .המשותף ברכוש לחלקו בהתאם אחד כל, במקרקעין והדירות הזכויות בעלי

 לאא' 3616 תכנית כי, המקומית הוועדה שמאי דעת בחוות שנערך בתחשיב כמפורט, עולה מהמקובץ

 .הפיצויים תביעתשל הדירה ומשכך יש לדחות את  בערכה פגעה

 יםהתובע שמאי דעת בחוות נוספות שגיאותג. 

נפלו פגמים נוספים, כפי שאלו באים לידי ביטוי  למעלה מן הנדרש יצוין, כי בחוות דעת שמאי התובעים

 נכונה בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית.

של שמאי התובעים, היה על שמאי  ראשית, במצב תכנוני קודם, אף לשיטתו )המוכחשת כאמור(

המגלמים את המורכבות הקניינית לניצול הזכויות מכוח של התובעים להביא בחשבון מקדמי הפחתה 
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 .להקמת חדר היציאה לגגתכנית ג' 

נבהיר בעניין זה, כפי שפורט בהרחבה לעיל, כי הזכויות להקמת חדר היציאה לגג אינן שייכות לדירה 

נשוא התביעה בענייננו, ומשכך על מנת לממש זכויות אלו, נדרשו הסכמות של כל בעלי הזכויות 

 תמע מכך.( להוראותיה של תכנית ג', על כל המש2)א()9במקרקעין כאמור סעיף 

בנוסף, שמאי התובעים הביא בחשבון במצב תכנוני חדש מקדמי הפחתה התואמים את שומתה המכרעת 

 1ביחס למקרקעין ברח' הקליר  19.4.2020של השמאית המכריעה גבע בלטר בשומתה המכריעה מיום 

 (.6953/12/2)גו"ח 

אשר תלוי ועומד בפני ועדת הערר ביחס לשומה מכרעת זו יובהר, כי הוגש על ידי הוועדה המקומית ערר 

לפיצויים והיטלי השבחה, אשר במסגרתו נטען, בין היתר, בגין מקדמי ההפחתה אשר הובאו בחשבון על 

 ידי השמאית המכריעה תוך ביצוע כפל הפחתה.

א', מקדם שווי 3616יתרה מזו, בשומה מכרעת זו, נקבע ביחס לקומת הגג אשר נוספה מכוחה של תכנית 

, תוך הסתמכות 1עת בחוות דעת שמאי התובעים הובא בחשבון, בניגוד לכך, מקדם שווי של , 1.3של 

 בעניין זה על שומות מכריעות אחרות מבלי לציינן.

א', 3616לעמדת הוועדה המקומית, יש להביא בחשבון תוספת שווי ביחס לקומת הגג מכוחה של תכנית 

 גין הגבהת קומת הגג אשר התאפשרה מכוחה.בשל הזכות להקמת בריכת שחיה על גג המבנה וכן ב

, 'א3616ברי, כי עצם הקניית האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג של המבנה מכוחה של תכנית 

אשר לא הייתה קיימת במצב תכנוני קודם )אלא בהליך של הקלה כמפורט בהרחבה בהתייחסות שמאית 

 מעלה את שווי המקרקעין. ,0הוועדה המקומית לשומה האחרת( ומשכך שוויה הינו 

, הקובעת בהוראותיה במפורש כי 'בנוסף, במצב תכנוני קודם, חלה כאמור ביחס למקרקעין תכנית ג

התירה בקומת הגג בניה עד לגובה של  'מטרים. כלומר, תכנית ג 2.5גובה חדר היציאה לגג לא יעלה על 

 מ', המהווה את גובה קומת הגג במצב תכנוני קודם. 2.5

נקבע כי גובה קומת הגג יהיה כגובה קומה טיפוסית  'א3616במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית  מנגד,

 מ'. 3.4ועד 

לעמדת הוועדה המקומית, הן לאור הזכות להקים בריכת שחייה על גג המבנה  והן לאור הגובה המותר 

ש מכוחה של תכנית לקומת הגג, יש להביא בחשבון מקדם שווי גבוה יותר לקומת הגג במצב תכנוני חד

 .א' לעומת המצב התכנוני הקודם3616

 סוף דבר

נוכח כל האמור לעיל, יש להורות על דחיית תביעת הפיצויים, תוך אימוץ חוות דעת שמאי הוועדה 
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 המקומית ולאור הטעמים המשפטיים דלעיל. 

ביעה פגיעה לחילופין ולמען הזהירות בלבד, אם וככל שייקבע, כי אכן נגרמה למקרקעין נשוא הת

לחוק, אשר  200הנובעת מאישורה של התכנית, יש לקבוע כי פגיעה זו הינה פגיעה הבאה בגדרו של סעיף 

 אינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין ואין זה מן הצדק לשלם לתובעים פיצויים בגינה.  

ה והטענה איננה מתיישבת כל הנטען בחוות דעת משפטית זו נטען באופן מצטבר ו/או באופן חלופי, במיד

 הכול בהתאם לעניין ולהדבק הדברים.  -עם טענה אחרת כלשהיא 

בנוסף, אין באמור להלן כדי לגרוע מזכותה של הוועדה המקומית לטעון, לנמק ולהוסיף כל טענה אחרת 

 ו/או נוספת, בין שנטענה לעיל ובין אם לאו. 

 
 
 

 חוו"ד מה"ע:
ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים  ושמאי הועדה משפטיותות הלאמץ את חוות דעת היועצ

 המפורטים מעלה.
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2007מבא"ת ספטמבר   20עמ'   

 

חוות דעת משפטית מטעם ב"כ , לוי יונתןמר שמאי הוועדה לדרפט מצורפת חוות דעתו של 
 אירית יומטוב והראל וינטרוב. הדין יהוועדה עורכ

היא מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר חוות הדעת המצורפות  מפורטים הממצאים ביתר פירוט וב
 והמידע המונחים בפני הוועדה.

 
 מטרת הדיון: מענה לתביעת פיצויים

 
 :קודם רקע

ה המקומית בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט' לחוק התכנון וועדהוגשה ל 23/02/2021בתאריך 
 .1965תשכ"ה  בנייהוה

 הפקעה. הבקשה מתייחסת לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין שלא בדרך
 .א3616התוכנית שעומדת ביסוד התביעה היא תכנית 

 
( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  1)החלטה מספר  23/06/2021ב' מיום 21-0015בישיבתה מספר 

ימים, למתן החלטה בתביעות הפיצויים על ידי הוועדה   240לאשר ארכה, בת  בתכנית והחליטה:
 ויים לדיון בוועדת המשנה.המקומית ובמהלכם תובאנה תביעות הפיצ

 

 
 פרטי הנכס התובע:

 8תת חלקה:  99חלקה:  6957גוש: 
 56רחוב ישעיהו מס' כתובת: 

 גולדשטיין אילן אליהו: שם התובע
 עו"ד קורן מנחםבא כוח התובע: 

 

 :תשריט סביבה

 

 
 

 
 

 פירוט סכום הפיצויים: 
520,000 ₪ 

 
 

 ים חננאל ברהום(:טענות התובעים )מתוך חוו"ד שמאי התובע

 להלן עיקרי טענות התובעים )המוכחשות(:

 לתביעה(:  16א' הינה כדלקמן )עמ'  3616הפגיעה הנטענת בעקבות אישור תכנית 

א' ביטלה את יכולתם של דיירי הקומות העליונות להרחיב את דירתם עפ"י תכנית /3616"תכנית 
נונית אל כלל דיירי הבית אשר יוכלו ג' והתכנית קבעה כי תוספת הבניה בשטח הגג תועבר תכ

 "413לממש את אותן זכויות רק אם ישפצו ויחזקו את הבניין ע"פ תקן 
  

 
 
 

 :_יונתן לויחוו"ד שמאי הוועדה המקומית
 בשני מצבי התכנון,השווי ע"י הערכת  נבחנה, )לכאורה( בדירה הנדונה בחינת קיומה של פגיעה

 : כמפורט להלן
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 (. במצב המצב התכנוני הקודםא' )להלן: "3616ב אישורה של תכנית תא/אפשרויות ניצול ער"

התכנוני הקודם, השימוש הטוב והיעיל הינו המבנה הקיים אשר נוצלו בו כל זכויות הבניה עפ"י 

 תכניות מאושרות, למעט זכויות לבניית חדרי יציאה לגג.

 /(. במצב ב התכנוני החדשהמצא' )להלן: "3616אפשרויות ניצול לאחר אישורה של תכנית תא"

 התכנוני החדש, השימוש הטוב והיעיל הינו תוספת בניה למבנה הקיים.

 

 לענייננו:
 

 מ"ר. 6.77מ"ר אקו' במצב התכנוני הקודם ביחס לדירת התובע )לפני הפחתות והתאמות(:
 מ"ר. 18.77לפני הפחתות והתאמות(: ) מ"ר אקו' במצב התכנוני החדש ביחס לדירת התובע

 
 קודם מצב

בהתאם להוראותיה של תכנית ג' אשר פורטו לעיל ולאור מדידה גרפית שנערכה על ידי, נמצא כי 

 .ניתן לנצל את מלוא זכויות הבניה לחדר היציאה לגג ואת יתרת השטח למרפסת גג

הבעלות בזכויות הנ"ל הינה של כלל  בהתאם לחוות הדעת המשפטית מטעם הוועדה המקומית,

 חלקים 36/321ין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף ובענייננו בעלי הדירות בבני

 )כמפורט בחוו"ד(.

 דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה לבניין קיים.הבאנו בחשבון 

 

 מצב חדש

א' מאפשרת תוספת בניה כדלקמן: סגירה של קומת העמודים בכפוף לנסיגות,  3616תכנית 

 תוספת קומת גג חלקית.תוספת קומה מלאה ו

הבעלות בזכויות הנ"ל, הינה של כלל בעלי הדירות בבניין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה 

 .חלקים 36/321ברכוש המשותף ובענייננו 

 .בחשבון דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה לבניין קייםהבאנו 

 .סיש להביא בחשבון כי עלות החיזוק תורמת לשווי הנכ

 

 
 

"כ הזכויות האקו' במצב התכנוני הקודם המשויכות לדירת התובע נמוך סה, לעיל שפורט כפי

 .המשויכות לדירת התובע החדש התכנוני במצבמסה"כ הזכויות האקו' 

א' ומשכך התובע  3616, לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית לכן

 .לחוק 197אינו זכאי לפיצויים לפי סעיף 
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לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית כפי שעולה מהתחשיב הנ"ל, 

 לחוק. 197א' ומשכך התובע אינו זכאי לפיצויים לפי סעיף  3616
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ב"כ הוועדה המקומית ,המקומית , ב"כ הוועדהאירית יומטוב והראל וינטרובתקציר חוות דעת 
 
  בתל  56ישעיהו ברח'  6957גוש  99בחלקה  8הינה הבעלים הרשומים של חלקת משנה התובע

קומות מעל קומת קרקע  3"(. על המקרקעין קיים בנין מגורים בן המקרקעיןאביב )להלן: "
והעליונה  שלישיתית בקומה הדרומ"(. הנכס מושא התביעה הינו דירת מגורים המבנה)להלן: "

 "(.הדירהבמבנה )להלן: "
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 א' לא פגעה בערכה של 3616בר בפתח הדברים יובהר וכפי שיפורט בהרחבה בהמשך, כי תכנית כ
 .לדחותה וישהדירה ומשכך, אין ולא היה מקום להגשת תביעת הפיצויים מושא חוות דעת זו 

 

א'. חוות דעת שמאי התובע לוקה בהנחת יסוד שגויה היורדת לשורשו 
 של ענין ומביאה לבטלותה

 קובעות כי תובע המגיש 1971-אוהבניה )הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה(, תשל" קנות התכנוןת ,
תביעה לפיצויים חייב לצרף לתביעתו הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות העובדות 

 עליהן הוא מבסס את תביעתו. 

 תובע ה לחוק, מוטל על 197פסוקה היא, כי נטל השכנוע להתקיימות יסודותיו של סעיף  הלכה
תכנית, לרבות הלהוכיח כי המקרקעין אכן נפגעו על ידי  תובעעל ש, מכאןפיצויים על פי סעיף זה. 

 די איןההערכה השמאית הנדרשת  לעניןכמובן, הוכחת שעור הפגיעה. עוד קבעה הפסיקה, כי 
את מלוא  ולכלול, ומנומקת משכנעת להיות חייבת הדעת שחוות אלא, סתמית דעת בחוות

 .הפיצויים לתביעתם החיוניים הנתוני

  פגיעת על לפצות נועד וזה קנייני הינו לחוק 197 סעיף של מכוחו הפיצוי של מהותויובהר, כי 
 .מקרקעין בעל של הקניין בזכות, כדין שנעשתה, התכנונית הרשות

  במסגרת חוות דעת שמאי התובע, נטען כי במצב תכנוני קודם, מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה
באופן בלעדי, בהיותה דירה בקומה העליונה במבנה, זכויות תכנוניות להקמת חדר יציאה לגג 

א', נגדעה למעשה הזכות הבלעדית של הדירה להקמת חדר 3616ואילו עם אישורה של תכנית 
יציאה לגג כאמור, ובמקום זאת הוקנו לכלל הדיירים, בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, 

 מ"ר אקו'.  163.3נה בהיקף של זכויות על גג המב

  ,הבסיס לתביעת הפיצויים בענייננו, מכל וכל המהווה אתיש לדחות טענה זו. 

 לבין  הגג המהווה חלק מהרכוש המשותף הצמדת בין הבחנה קיימת כי, נבהיר הטוב הסדר למען
 הצמדת זכויות בניה.

  לי הזכויות במקרקעין שייך לכלל בע חלק מהרכוש המשותף ומשכךבעקרון גג המבנה מהווה
אלא אם במסגרת מסמכי הבית המשותף הוצמד הגג  בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף,

 .או חלקו לדירה/דירות מסוימות
  ,זכויות הבניה נובעות מהבעלות בקרקע עליה ניצב הבית המשותף, בהתאם להלכה הפסוקה

, אלא אם במסגרת מסמכי יןבמקרקע הזכויות בעליכלל ל במשותףקניינית  שייכותומשכך אלו 
 .הבית המשותף הוצמדו לדירה/דירות מסוימות

 משותף ובבית במקרקעין מהבעלות הנגזרת ערך בעלת קניינית זכות למעשה מהווה בניה זכות 
 .היחסי לחלקה בהתאם ודירה דירה לכל נלווית היא

 ת קניינית לכלל זכויות הבנייה שייכובנסח רישום המקרקעין שצורף לתביעה עולה, כי  מעיון
בעלי הדירות בבניין בהתאם לחלק היחסי של דירה ברכוש המשותף, ואף גג הבניין לא הוצמד 

 .לדירה מסוימת

  ברכוש  חלקים 36/321קיימים כמצוין בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובע, לדירה
אם לחלקן המשותף ובאופן זהה גם ליתר הדירות במבנה קיימים חלקים ברכוש המשותף, בהת

 היחסי ברכוש המשותף.

  כידוע במסגרתו לא קיימות  , אשרמצויתקנון בנוסף, כעולה מנסח הרישום, למקרקעין קיים
 הצמדות כלל.

  ,בדבר הצמדת כל זכויות כל אזכור  אין, המשותף הבית במסמכי והן הרישום בנסח הןלאמור
 .הבנייה לדירה הנדונה ו/או הצמדה של גג המבנה לדירה

 לחוות דעת שמאי התובע(, כי  17אף בחוות דעת שמאי התובע צוין מפורשות )עמ' , כי נציין
 ."מבחינה קניינית, זכויות הבניה אינן מוקנות בהכרח לדירות העליונות"

  הבאה לידי הן של שטח הגג ואף לא של זכויות הבניה כאמורקניינית משלא קיימת כל הצמדה ,
שטח גג בהן הבעלות ובמסמכי הבית המשותף, הרי שביטוי באמירה מפורשת בנסח הרישום 

לכלל הדירות במבנה, בהתאם לחלקן  תזכויות הבניה על גג המבנה, משותפבהמבנה עצמו והן 
 .היחסי ברכוש המשותף

  ,בגג המבנה ו/או לא קיימת כל הצמדה קניינית מושא התביעה בענייננו,  ברי כי לדירהמשכך
 .בנההצמדה של זכויות הבניה על גג המ

  לאור האמור, יש לדחות מכל וכל את טענת שמאי התובע בחוות דעת שמאי התובע ולפיה במצב
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א', מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה באופן בלעדי זכויות בניה 3616תכנוני קודם לתכנית 
 בלעדיות להקמת חדר יציאה לגג.

 במבנה הדירות לכלל נייניתק שייכות, לגג יציאה חדר להקמת', ג תכנית של מכוחה, אלו זכויות ,
 .המשותף ברכוש היחסי לחלקן בהתאם

 מבחינה לניצול הניתנותחדרי יציאה לגג,  להקמתג' מעניקה זכויות  תכניתזאת, על אף ש 
 .באמצעות גרם מדרגות פנימי במבנה העליונה בקומה לדירות ורק אך תכנונית

 נונית את הזכויות להקמת חדרי יציאה נבהיר ונדגיש, כי על אף העובדה כי תכנית ג' מעניקה תכ
לגג לדירות בקומה העליונה בלבד, בהיותן הדירות היחידות אשר יכולות להוסיף את חדרי 

( להוראותיה, 2)א()9היציאה לגג לשטחן באמצעות מדרגות פנימיות, הרי שבהתאם לקבוע בסעיף 
מקרקעין לבניה מכוחה של במקרה של גג משותף, כבענייננו, תידרש הסכמת כלל בעלי הזכויות ב

 זכויות הבניה ומימושן כאמור בדרך של הקמת חדר יציאה לגג, כדלקמן: שיוךהתכנית לטובת 

  

 

  ב)ד( לחוק המקרקעין מנגנון של תשלומי איזון לבעל דירה 71בהתאם לאמור, נקבע בסעיף
מגיע לו על פי שדירתו אינה ניתנת להרחבה, כך שבעל הדירה אשר הרחיב את דירתו יותר מכפי ה

השיעור היחסי יפצה את בעלי הדירות האחרות אשר זכויותיהן נגרעו מהזכויות היחסיות 
 באמצעות דמי איזון על מנת להשיב על כנו את "האיזון". 

  לאמור, על אף העובדה כי הדירות היחידות אשר יכולות לנצל פיזית את הזכויות להקמת חדרי
הדירות בקומה העליונה במבנה, אין באמור כדי לתמוך  היציאה לגג ולהצמידן לדירתן הינן

במסקנת שמאי התובע בחוות דעת שמאי התובע ולפיה זכויות הבנייה מכוחה של תכנית ג' 
 שייכות לדירות בקומה העליונה במבנה בלבד.

  במבנה העליונה בקומה לדירות קניינית והן תכנונית הן משויכות היו אלו זכויותש ככלברי, כי ,
לא בהתאם לדין  - ומימושן ניצולן לצורך במקרקעין הזכויות בעלי כל הסכמת נדרשת הייתה לא

 .ואף לא בהתאם לתכנית ג

  ,היחסי לחלקם בהתאם במקרקעין הזכויות בעלילכלל קניינית משויכות  אלו משזכויותדא עקא 
שייך , לא ניתן להמשותף הבית ובמסמכי המקרקעין רישום בנסח כמפורט, המשותף ברכוש

את הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' לבעלי הדירות בקומה קניינית 
 . במבנה דירותהעליונה במבנה בלבד, אלא לכלל בעלי ה

 באופן  האשר שויכה והוצמדה ל ,לאמור, בהיעדר זכות קניינית בלעדית של התובע בגג המבנה
באישור תכנית  הדירהצרה פגיעה בתכונות מפורש בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, לא נו

 .א'3616

 חוות דעת שמאי הוועדה המקומית, במצב ב ביטוי לידי באה שזו כפי, המקומית הוועדה לעמדת
זכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת קניינית א', לתובע היו שייכות 3616 לתכניתתכנוני קודם 

 בעלי ליתרש המשותף, באופן זהה ברכו של הדירה היחסי החדרי יציאה לגג, בהתאם לחלק
 .המשותף ברכוש היחסי לחלקה בהתאם אחת כל, במבנה רותהדי

  א' החליפה את תכנית ג' ולמעשה הטמיעה 3616מבלי לגרוע מהאמור, כפי שהוצג לעיל, תכנית
במסגרת הוראותיה את זכויות הבניה מכוחה, כך שזכויות אלו לא נגרעו ונגדעו ביחס למקרקעין 

 .א'3616את ביטוין כחלק מהזכויות המוקנות למקרקעין מכוחה של תכנית  אלא מצאו

  ,ערךחלה כל ירידת  לאמשכך, כמפורט בתחשיב המוצג בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית 
זכאי לפיצויים לפי סעיף  ואינ התובעומשכך  א'3616 תכנית של אישורה עקב הדירה של בשוויה

 .לחוק 197
 

לחוק  126שווה בין תיקון  גזירה רוגזל ביקש עתשגה שמאי התובע  .ב
 לבין תביעת פיצוייםהמיוחסים לגביית היטל השבחה ברגר  ק דיןופס

 לחוק 197לפי סעיף  בגין ירידת ערך
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  יש לדחות מכל וכל את טענת שמאי התובע בחוות דעת שמאי התובע ולפיה ביקש לחזק את
מכוחה של תכנית ג' במצב תכנוני קודם  טענתו בדבר ייחוס הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג

והלכות שנקבעו קודם בעניין ברגר, חיזקו את  126תיקון "לדירה באופן בלעדי, בהתבססו על 
האמור לעיל וקבעו כי דמי היטל ההשבחה בגין תוספת הבניה על הגג, ישולמו אך ורק על ידי 

 לחוות דעת שמאי התובע(. 17)עמ'  ..."בעלי דירות הגג

 ,היטל בגביית עניינן, לו קדמו אשר והפסיקות לחוק 126 תיקוןובאופן עקרוני, נבהיר כי  ראשית 
 דעת בחוות המאוזכרות ומהפסיקות לחוק מהתיקון להקיש איןהא ותו לאו. לאמור,  – השבחה

 .לחוק 197 סעיף מכוח ערך לירידת לתביעה התובע שמאי

 2 מעילות שונות עם תבחינים רך מנגד, נובעים הדינים, כלומר היטל השבחה מחד ופיצויי ירידת ע
אחרים אשר על כל אחד מהם רובץ נטל ראיה שונה בתכלית. כלל נקוט הוא שהיטל השבחה 

, הינם שני הסדרי דין שונים ונפסק לא אחת כי קיים חוסר לחוק 197ותביעת פיצויים לפי סעיף 
 סימטריה בין ההוראות המרכיבות כל אחד מהם.

  שות שימוש במבחנים שנקבעו בקשר לחישוב גובה היטל ההשבחה אותו יש לשלם אין לע ,לכךאי
 לחוק. 197בעקבות אישור תכנית משביחה, לשם קביעה מתי ניתן לבסס תביעה מכוח סעיף 

 מן המפורסמות הוא כי אין להחיל דין זהה באשר לאמות המידה והתבחינים שנקבעו  ,זאת ועוד
על השתת חיוב בתשלום פיצויים בגין תביעה לפגיעה הנטענת ביחס לחישוב גובה היטל ההשבחה, 

 לחוק.  197מכוח סעיף 

  ,מאחר ומדובר בנטלי ראיה ותבחינים שונים, אין לעשות שימוש זהה במבחנים הווה אומר כי
שנקבעו בקשר לחישוב גובה היטל ההשבחה, ביחס לקביעה אם בכלל ובאיזה שיעור, ניתן 

לחוק, הואיל ומדובר בעילות שונות שאין מקום לערבב  197סעיף  לחייב בתשלום פיצויים מכוח
 .ןבניה

 לתוספת השלישית  11לחוק ובמסגרתו תיקון סעיף  126תיקון  כי, יובהר מהאמור לגרוע מבלי
)א( לתוספת השלישית לחוק, עוסק באופן הטלת היטל ההשבחה 11לחוק באמצעות הוספת סעיף 

 תשלום שחובת כך, פלונית לדירהניתן להצמידן , כוש המשותףשל הר וטיב לפי אשר, בגין זכויות
 .בלבד התכנונית מההשבחה הנהנה על תושת ההשבחה היטל

  כדי להפוך את הזכויות הנ"ל לזכויות השייכות קניינית לאותה  126נבהיר, כי אין באמור בתיקון
רת תחשיב דירה אשר ניתן להצמיד אליה את הזכויות הנ"ל וכי יש להביא בחשבון במסג

ההשבחה, באמצעות הפחתות שמאיות, את הסכמות יתר בעלי הזכויות במקרקעין למימוש 
 הזכויות מכוחה של התכנית המשביחה.

 ובמסמכי הבית המשותף רישום המקרקעין משבנסחונדגיש, כפי שהובהר קודם לכן, כי  נחזור 
 בקומה לדירות המבנה גג על הבנייה זכויות ושל המבנה גג של קנייניתלא קיימת כל הצמדה 

אופן מימושן הכללים של מכוחה של תכנית ג', על אף  זכויותהבעלות בש הרי, במבנה העליונה
כל אחד בהתאם לחלקו  –לכלל בעלי הזכויות במבנה קניינית התכנוני, שייכות במישור מן ווייש

 . היחסי ברכוש המשותף

  ,תכנוני במצב בלעדי באופן בחשבון להביא יש ולפיה התובע שמאי טענת את לדחות ישמשכך 
א' ביחס לדירה התובע בענייננו, את הזכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת 3616 לתכנית קודם

 .חדר יציאה לגג

 משויכות, חדש תכנוני במצבא' 3616אלו כאמור, באופן זהה לזכויות מכוחה של תכנית  זכויות 
 .המשותף ברכוש לחלקו בהתאם אחד לכ, במקרקעין והדירות הזכויות בעלי לכללקניינית 

 תכנית כי, המקומית הוועדה שמאי דעת בחוות שנערך בתחשיב כמפורט, עולה מהמקובץ 
 .הפיצויים תביעתשל הדירה ומשכך יש לדחות את  בערכה פגעה לאא' 3616

 

 

 התובע שמאי דעת בחוות נוספות שגיאותג. 

  נפלו פגמים נוספים, כפי שאלו באים לידי למעלה מן הנדרש יצוין, כי בחוות דעת שמאי התובע
 ביטוי נכונה בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית.

 )של שמאי התובע, היה על שמאי התובע  במצב תכנוני קודם, אף לשיטתו )המוכחשת כאמור
המורכבות הקניינית לניצול הזכויות מכוח של להביא בחשבון מקדמי הפחתה המגלמים את 

 .ציאה לגגתכנית ג' להקמת חדר הי

  נבהיר בעניין זה, כפי שפורט בהרחבה לעיל, כי הזכויות להקמת חדר היציאה לגג אינן שייכות
התביעה בענייננו, ומשכך על מנת לממש זכויות אלו, נדרשו הסכמות של כל בעלי  מושאלדירה 
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 ( להוראותיה של תכנית ג', על כל המשתמע מכך.2)א()9סעיף בהזכויות במקרקעין כאמור 

 לי לגרוע מהאמור וכמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, היה על שמאי התובע להביא מב
 בחשבון מקדם התאמה ביחס למצב התכנוני הקודם.

  מכוחה של תכנית  שונהביחס למצב התכנוני החדש, שמאי התובע הביא בחשבון היקף זכויות
היקף זכויות  –ועדה המקומית הו שמאיא' מהיקף הזכויות אשר הובא בחשבון בחוות הדעת 3616

התאם למדידה גראפית, עפ"י תשריט היתר הבנייה ובהתאם להוראות תכנית אשר נקבע ב
 , ומשכך יש להביאו בחשבון במצב התכנוני החדש.א'3616

  בנוסף, שמאי התובע הביא בחשבון במצב תכנוני חדש מקדמי הפחתה התואמים את שומתה
ביחס למקרקעין  19.4.2020לטר בשומתה המכריעה מיום המכרעת של השמאית המכריעה גבע ב

 (.6953/12/2)גו"ח  1ברח' הקליר 

  ביחס לשומה מכרעת זו יובהר, כי הוגש על ידי הוועדה המקומית ערר אשר תלוי ועומד בפני ועדת
הערר לפיצויים והיטלי השבחה, אשר במסגרתו נטען, בין היתר, בגין מקדמי ההפחתה אשר 

 על ידי השמאית המכריעה תוך ביצוע כפל הפחתה.הובאו בחשבון 

  א', 3616יתרה מזו, בשומה מכרעת זו, נקבע ביחס לקומת הגג אשר נוספה מכוחה של תכנית
, 1, עת בחוות דעת שמאי התובע הובא בחשבון, בניגוד לכך, מקדם שווי של 1.3מקדם שווי של 

 ציינן.תוך הסתמכות בעניין זה על שומות מכריעות אחרות מבלי ל

 ,יש להביא בחשבון כמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית,  לעמדת הוועדה המקומית
א', בשל הזכות להקמת בריכת שחיה על גג 3616תוספת שווי ביחס לקומת הגג מכוחה של תכנית 

 המבנה וכן בגין הגבהת קומת הגג אשר התאפשרה מכוחה.

 ה בקומת הגג של המבנה מכוחה של תכנית ברי, כי עצם הקניית האפשרות להקמת בריכת שחי
, אשר לא הייתה קיימת במצב תכנוני קודם )אלא בהליך של הקלה כמפורט בהרחבה 'א3616

, מעלה את שווי 0בהתייחסות שמאית הוועדה המקומית לשומה האחרת( ומשכך שוויה הינו 
 המקרקעין.

 הקובעת בהוראותיה במפורש 'בנוסף, במצב תכנוני קודם, חלה כאמור ביחס למקרקעין תכנית ג ,
 מטרים.  2.5כי גובה חדר היציאה לגג לא יעלה על 

 מ', המהווה את גובה קומת הגג במצב  2.5התירה בקומת הגג בניה עד לגובה של  'כלומר, תכנית ג
 תכנוני קודם.

  נקבע כי גובה קומת הגג יהיה כגובה קומה  'א3616מנגד, במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית
 מ'. 3.4פוסית ועד טי

  ,הן לאור הזכות להקים בריכת שחייה על גג המבנה והן לאור הגובה לעמדת הוועדה המקומית
המותר לקומת הגג, יש להביא בחשבון מקדם שווי גבוה יותר לקומת הגג במצב תכנוני חדש 

 .א' לעומת המצב התכנוני הקודם3616מכוחה של תכנית 

 

 סוף דבר
 ,ש להורות על דחיית תביעת הפיצויים, תוך אימוץ חוות דעת שמאי הוועדה י נוכח כל האמור לעיל

 המקומית ולאור הטעמים המשפטיים דלעיל. 

  לחילופין ולמען הזהירות בלבד, אם וככל שייקבע, כי אכן נגרמה למקרקעין מושא התביעה פגיעה
 200של סעיף  הנובעת מאישורה של התכנית, יש לקבוע כי פגיעה זו הינה פגיעה הבאה בגדרו

לחוק, אשר אינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין ואין זה מן הצדק לשלם לתובע 
 פיצויים בגינה.  

  כל הנטען בחוות דעת משפטית זו נטען באופן מצטבר ו/או באופן חלופי, במידה והטענה איננה
 ן ולהדבק הדברים. יל בהתאם לענוהכ -מתיישבת עם טענה אחרת כלשהיא 

 עדה המקומית לטעון, לנמק ולהוסיף כל טענה וסף, אין באמור להלן כדי לגרוע מזכותה של הובנו
 ובין אם לאו. לעילאחרת ו/או נוספת, בין שנטענה 

 
 
 
 

 חוו"ד מה"ע:
ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים  ושמאי הועדה ות המשפטיותלאמץ את חוות דעת היועצ
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 המפורטים מעלה.
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2007מבא"ת ספטמבר   28עמ'   

 

חוות דעת משפטית מטעם ב"כ , יונתן לוימר שמאי הוועדה ט מצורפת חוות דעתו של לדרפ
 אירית יומטוב והראל וינטרוב. הדין יהוועדה עורכ

חוות הדעת המצורפות  מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר ב
 והמידע המונחים בפני הוועדה.

 
 ייםמטרת הדיון: מענה לתביעת פיצו

 
 :קודם רקע

ה המקומית בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט' לחוק וועדהוגשה ל 23/02/2021בתאריך 
 .1965תשכ"ה  בנייההתכנון וה

 הבקשה מתייחסת לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין שלא בדרך הפקעה.
 .א3616התוכנית שעומדת ביסוד התביעה היא תכנית 

 
( דנה ועדת המשנה לתכנון 1)החלטה מספר  23/06/2021ב' מיום 21-0015בישיבתה מספר 

ימים, למתן החלטה בתביעות הפיצויים על   240לאשר ארכה, בת  ולבניה  בתכנית והחליטה:
 ידי הוועדה המקומית ובמהלכם תובאנה תביעות הפיצויים לדיון בוועדת המשנה.

 

 
 פרטי הנכס התובע:

 5תת חלקה:  71חלקה:  6903גוש: 
 7מס'  ותררחוב כתובת: 

 לוי יהודית-לנדמן: שם התובעת

 עו"ד קורן מנחם: תבא כוח התובע
 

 :תשריט סביבה

 

 
 

 

 פירוט סכום הפיצויים: 
560,000 ₪ 

 
 טענות התובעים )מתוך חוו"ד שמאי התובעים חננאל ברהום(:

 להלן עיקרי טענות התובעים )המוכחשות(:

 לתביעה(:  25הינה כדלקמן )עמ' א'  3616הפגיעה הנטענת בעקבות אישור תכנית 

א' ביטלה את יכולתם של דיירי הקומות העליונות להרחיב את דירתם עפ"י /3616"תכנית 

תכנית ג' והתכנית קבעה כי תוספת הבניה בשטח הגג תועבר תכנונית אל כלל דיירי הבית אשר 

 "413יוכלו לממש את אותן זכויות רק אם ישפצו ויחזקו את הבניין ע"פ תקן 

 

 :_יונתן לויחוו"ד שמאי הוועדה המקומית
 בשני מצבי התכנון,השווי ע"י הערכת  נבחנה, )לכאורה( בדירה הנדונה בחינת קיומה של פגיעה

 : כמפורט להלן

 /(. המצב התכנוני הקודםא' )להלן: "3616אפשרויות ניצול ערב אישורה של תכנית תא"

המבנה הקיים אשר נוצלו בו כל זכויות במצב התכנוני הקודם, השימוש הטוב והיעיל הינו 
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 הבניה עפ"י תכניות מאושרות, למעט זכויות לבניית חדרי יציאה לגג.

 /(. המצב התכנוני החדשא' )להלן: "3616אפשרויות ניצול לאחר אישורה של תכנית תא"

 במצב התכנוני החדש, השימוש הטוב והיעיל הינו תוספת בניה למבנה הקיים.

 
 לענייננו:

 מ"ר. 13.57)לפני הפחתות והתאמות(: תקו' במצב התכנוני הקודם ביחס לדירת התובעמ"ר א
 מ"ר. 49.97: ת )לפני הפחתות והתאמות(מ"ר אקו' במצב התכנוני החדש ביחס לדירת התובע

 
 להלן עיקרי הנקודות כפי שעלה מחוו"ד:

 

 מצב קודם

רפית שנערכה על ידי, נמצא בהתאם להוראותיה של תכנית ג' אשר פורטו לעיל ולאור מדידה ג

 .כי ניתן לנצל את מלוא זכויות הבניה לחדר היציאה לגג ואת יתרת השטח למרפסת גג

הבעלות בזכויות הנ"ל הינה של כלל  בהתאם לחוות הדעת המשפטית מטעם הוועדה המקומית,

 66/390בעלי הדירות בבניין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף ובענייננו 

 )כמפורט בחוו"ד(. חלקים

 דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה לבניין קיים.הבאנו בחשבון 

 

 מצב חדש

א' מאפשרת תוספת בניה כדלקמן: סגירה של קומת העמודים בכפוף לנסיגות,  3616תכנית 

 תוספת קומה מלאה ותוספת קומת גג חלקית.

רות בבניין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה הבעלות בזכויות הנ"ל, הינה של כלל בעלי הדי

 .חלקים 66/390ברכוש המשותף ובענייננו 

 .בחשבון דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה לבניין קייםהבאנו 

 .סיש להביא בחשבון כי עלות החיזוק תורמת לשווי הנכ

 

 

 

כות לדירת התובע נמוך "כ הזכויות האקו' במצב התכנוני הקודם המשויסה, לעיל שפורט כפי

 .המשויכות לדירת התובע החדש התכנוני במצבמסה"כ הזכויות האקו' 

א' ומשכך התובע  3616, לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית לכן

 .לחוק 197אינו זכאי לפיצויים לפי סעיף 
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ל הדירה עקב אישורה של לא חלה כל ירידת ערך בשוויה שכפי שעולה מהתחשיב הנ"ל, 
 לחוק. 197א' ומשכך התובע אינו זכאי לפיצויים לפי סעיף  3616תכנית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ב"כ הוועדה  ,המקומית , ב"כ הוועדהאירית יומטוב והראל וינטרובתקציר חוות דעת 
 :המקומית

 

  בתל  7רות ' ברח 6903גוש  71בחלקה  5התובעת הינה הבעלים הרשומים של חלקת משנה
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)כולל קומת קומות  3"(. על המקרקעין קיים בנין מגורים בן המקרקעיןאביב )להלן: "
 שנייה"(. הנכס מושא התביעה הינו דירת מגורים צפונית בקומה ההמבנה)להלן: " קרקע(

 "(.הדירהוהעליונה במבנה )להלן: "
  א' לא פגעה בערכה 3616כבר בפתח הדברים יובהר וכפי שיפורט בהרחבה בהמשך, כי תכנית

 ויששל הדירה ומשכך, אין ולא היה מקום להגשת תביעת הפיצויים מושא חוות דעת זו 
 .לדחותה

 

א'. חוות דעת שמאי התובעת לוקה בהנחת יסוד שגויה היורדת 
 לשורשו של ענין ומביאה לבטלותה

 ות כי תובע , קובע1971-אקנות התכנון והבניה )הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה(, תשל"ת
המגיש תביעה לפיצויים חייב לצרף לתביעתו הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות 

 העובדות עליהן הוא מבסס את תביעתו. 

 לחוק, מוטל על  197פסוקה היא, כי נטל השכנוע להתקיימות יסודותיו של סעיף  הלכה
קרקעין אכן נפגעו על ידי להוכיח כי המ תובעעל ש, מכאןתובע פיצויים על פי סעיף זה. ה
ההערכה  לעניןתכנית, לרבות כמובן, הוכחת שעור הפגיעה. עוד קבעה הפסיקה, כי ה

 משכנעת להיות חייבת הדעת שחוות אלא, סתמית דעת בחוות די איןהשמאית הנדרשת 
 .הפיצויים לתביעתאת מלוא הנתונים החיוניים  ולכלול, ומנומקת

  על לפצות נועד וזה קנייני הינו לחוק 197 סעיף של חומכו הפיצוי של מהותויובהר, כי 
 .מקרקעין בעל של הקניין בזכות, כדין שנעשתה, התכנונית הרשות פגיעת

  במסגרת חוות דעת שמאי התובעת, נטען כי במצב תכנוני קודם, מכוחה של תכנית ג', הוקנו
וניות להקמת חדר לדירה באופן בלעדי, בהיותה דירה בקומה העליונה במבנה, זכויות תכנ

א', נגדעה למעשה הזכות הבלעדית של הדירה 3616יציאה לגג ואילו עם אישורה של תכנית 
להקמת חדר יציאה לגג כאמור, ובמקום זאת הוקנו לכלל הדיירים, בהתאם לחלקם היחסי 

 מ"ר אקו'.  255.2ברכוש המשותף, זכויות על גג המבנה בהיקף של 

  ,הבסיס לתביעת הפיצויים בענייננו, מכל וכל המהווה אתיש לדחות טענה זו. 

 הגג המהווה חלק מהרכוש המשותף הצמדת בין הבחנה קיימת כי, נבהיר הטוב הסדר למען 
 לבין הצמדת זכויות בניה.

 
  שייך לכלל בעלי הזכויות  חלק מהרכוש המשותף ומשכךבעקרון גג המבנה מהווה

אם במסגרת מסמכי הבית  אלא במקרקעין בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף,
 .המשותף הוצמד הגג או חלקו לדירה/דירות מסוימות

  ,זכויות הבניה נובעות מהבעלות בקרקע עליה ניצב הבית בהתאם להלכה הפסוקה
, אלא אם במקרקעין הזכויות בעליכלל ל במשותףקניינית  שייכותהמשותף, ומשכך אלו 

 .מסוימותבמסגרת מסמכי הבית המשותף הוצמדו לדירה/דירות 

 ובבית במקרקעין מהבעלות הנגזרת ערך בעלת קניינית זכות למעשה מהווה בניה זכות 
 .היחסי לחלקה בהתאם ודירה דירה לכל נלווית היא משותף

 זכויות הבנייה שייכות קניינית בנסח רישום המקרקעין שצורף לתביעה עולה, כי  מעיון
ירה ברכוש המשותף, ואף גג הבניין לכלל בעלי הדירות בבניין בהתאם לחלק היחסי של ד

 .לא הוצמד לדירה מסוימת

  ברכוש  חלקים 66/390קיימים כמצוין בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובעת, לדירה
המשותף ובאופן זהה גם ליתר הדירות במבנה קיימים חלקים ברכוש המשותף, בהתאם 

 לחלקן היחסי ברכוש המשותף.

 ,כידוע במסגרתו לא קיימות  , אשרמצויתקנון למקרקעין קיים  בנוסף, כעולה מנסח הרישום
 הצמדות כלל.

  ,בדבר הצמדת כל כל אזכור  אין, המשותף הבית במסמכי והן הרישום בנסח הןלאמור
 .זכויות הבנייה לדירה הנדונה ו/או הצמדה של גג המבנה לדירה

  ות דעת שמאי התובעת(, לחו 25אף בחוות דעת שמאי התובעת צוין מפורשות )עמ' נציין, כי
 .כי "מבחינה קניינית, זכויות הבניה אינן מוקנות בהכרח לדירות העליונות"

  הבאה הן של שטח הגג ואף לא של זכויות הבניה כאמורקניינית משלא קיימת כל הצמדה ,
הן הבעלות לידי ביטוי באמירה מפורשת בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, הרי ש
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לכלל הדירות במבנה,  תזכויות הבניה על גג המבנה, משותפבמו והן שטח גג המבנה עצב
 .בהתאם לחלקן היחסי ברכוש המשותף

  ,בגג המבנה לא קיימת כל הצמדה קניינית מושא התביעה בענייננו,  ברי כי לדירהמשכך
 .ו/או הצמדה של זכויות הבניה על גג המבנה

 ת בחוות דעת שמאי התובעת ולפיה לאור האמור, יש לדחות מכל וכל את טענת שמאי התובע
א', מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה באופן בלעדי זכויות 3616במצב תכנוני קודם לתכנית 

 בניה בלעדיות להקמת חדר יציאה לגג.

 הדירות לכלל קניינית שייכות, לגג יציאה חדר להקמת', ג תכנית של מכוחה, אלו זכויות 
 .המשותף ברכוש היחסי לחלקן בהתאם, במבנה

 מבחינה לניצול הניתנותחדרי יציאה לגג,  להקמתג' מעניקה זכויות  תכניתזאת, על אף ש 
 .באמצעות גרם מדרגות פנימי במבנה העליונה בקומה לדירות ורק אך תכנונית

  נבהיר ונדגיש, כי על אף העובדה כי תכנית ג' מעניקה תכנונית את הזכויות להקמת חדרי
העליונה בלבד, בהיותן הדירות היחידות אשר יכולות להוסיף את  יציאה לגג לדירות בקומה

( 2)א()9חדרי היציאה לגג לשטחן באמצעות מדרגות פנימיות, הרי שבהתאם לקבוע בסעיף 
להוראותיה, במקרה של גג משותף, כבענייננו, תידרש הסכמת כלל בעלי הזכויות במקרקעין 

ניה ומימושן כאמור בדרך של הקמת חדר זכויות הב שיוךלבניה מכוחה של התכנית לטובת 
 יציאה לגג, כדלקמן:

  

 

  ב)ד( לחוק המקרקעין מנגנון של תשלומי איזון לבעל דירה 71בהתאם לאמור, נקבע בסעיף
שדירתו אינה ניתנת להרחבה, כך שבעל הדירה אשר הרחיב את דירתו יותר מכפי המגיע לו 

רות אשר זכויותיהן נגרעו מהזכויות על פי השיעור היחסי יפצה את בעלי הדירות האח
 היחסיות באמצעות דמי איזון על מנת להשיב על כנו את "האיזון". 

  לאמור, על אף העובדה כי הדירות היחידות אשר יכולות לנצל פיזית את הזכויות להקמת
חדרי היציאה לגג ולהצמידן לדירתן הינן הדירות בקומה העליונה במבנה, אין באמור כדי 

מסקנת שמאי התובעת בחוות דעת שמאי התובעת ולפיה זכויות הבנייה מכוחה של לתמוך ב
 תכנית ג' שייכות לדירות בקומה העליונה במבנה בלבד.

  העליונה בקומה לדירות קניינית והן תכנונית הן משויכות היו אלו זכויותש ככלברי, כי 
לא  - ומימושן ניצולן לצורך במקרקעין הזכויות בעלי כל הסכמת נדרשת הייתה לא, במבנה

 .בהתאם לדין ואף לא בהתאם לתכנית ג

  ,לחלקם בהתאם במקרקעין הזכויות בעלילכלל קניינית משויכות  אלו משזכויותדא עקא 
, לא המשותף הבית ובמסמכי המקרקעין רישום בנסח כמפורט, המשותף ברכוש היחסי

חה של תכנית ג' לבעלי את הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוקניינית ניתן לשייך 
 . במבנה דירותהדירות בקומה העליונה במבנה בלבד, אלא לכלל בעלי ה

 האשר שויכה והוצמדה ל ,בגג המבנה תלאמור, בהיעדר זכות קניינית בלעדית של התובע 
 הדירהבאופן מפורש בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, לא נוצרה פגיעה בתכונות 

 .א'3616באישור תכנית 

 חוות דעת שמאי הוועדה המקומית, ב ביטוי לידי באה שזו כפי, המקומית הוועדה מדתלע
זכויות מכוחה של תכנית קניינית היו שייכות  תא', לתובע3616 לתכניתבמצב תכנוני קודם 

ברכוש המשותף, באופן זהה  של הדירה היחסי הג' להקמת חדרי יציאה לגג, בהתאם לחלק
 .המשותף ברכוש היחסי לחלקה בהתאם אחת כל, במבנה רותהדי בעלי ליתר

  א' החליפה את תכנית ג' ולמעשה 3616מבלי לגרוע מהאמור, כפי שהוצג לעיל, תכנית
הטמיעה במסגרת הוראותיה את זכויות הבניה מכוחה, כך שזכויות אלו לא נגרעו ונגדעו 

ה של ביחס למקרקעין אלא מצאו את ביטוין כחלק מהזכויות המוקנות למקרקעין מכוח
 .א'3616תכנית 

  ,ערךחלה כל ירידת  לאמשכך, כמפורט בתחשיב המוצג בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית 
לפיצויים  תזכאי האינ תהתובעומשכך  א'3616 תכנית של אישורה עקב הדירה של בשוויה
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 .לחוק 197לפי סעיף 

 

 126שווה בין תיקון  גזירה רוגזל ביקש עת תשגה שמאי התובע .ב
לבין תביעת המיוחסים לגביית היטל השבחה ברגר  ק דיןפסלחוק ו
 לחוק 197לפי סעיף  בגין ירידת ערך פיצויים

  יש לדחות מכל וכל את טענת שמאי התובעת בחוות דעת שמאי התובעת ולפיה ביקש לחזק
את טענתו בדבר ייחוס הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' במצב תכנוני 

והלכות שנקבעו קודם בעניין ברגר,  126תיקון "באופן בלעדי, בהתבססו על  קודם לדירה
חיזקו את האמור לעיל וקבעו כי דמי היטל ההשבחה בגין תוספת הבניה על הגג, ישולמו 

 לחוות דעת שמאי התובעת(. 25)עמ'  ..."אך ורק על ידי בעלי דירות הגג

  בגביית עניינן, לו קדמו אשר והפסיקות לחוק 126 תיקוןראשית, ובאופן עקרוני, נבהיר כי 
 המאוזכרות ומהפסיקות לחוק מהתיקון להקיש איןהא ותו לאו. לאמור,  – השבחה היטל
 .לחוק 197 סעיף מכוח ערך לירידת לתביעה תהתובע שמאי דעת בחוות

 2  מעילות שונות עם הדינים, כלומר היטל השבחה מחד ופיצויי ירידת ערך מנגד, נובעים
אחרים אשר על כל אחד מהם רובץ נטל ראיה שונה בתכלית. כלל נקוט הוא שהיטל  תבחינים

, הינם שני הסדרי דין שונים ונפסק לא אחת כי לחוק 197השבחה ותביעת פיצויים לפי סעיף 
 קיים חוסר סימטריה בין ההוראות המרכיבות כל אחד מהם.

  בה היטל ההשבחה אותו יש אין לעשות שימוש במבחנים שנקבעו בקשר לחישוב גו ,לכךאי
 197לשלם בעקבות אישור תכנית משביחה, לשם קביעה מתי ניתן לבסס תביעה מכוח סעיף 

 לחוק.
 מן המפורסמות הוא כי אין להחיל דין זהה באשר לאמות המידה והתבחינים  ,זאת ועוד

שנקבעו ביחס לחישוב גובה היטל ההשבחה, על השתת חיוב בתשלום פיצויים בגין תביעה 
 לחוק.  197לפגיעה הנטענת מכוח סעיף 

  ,מאחר ומדובר בנטלי ראיה ותבחינים שונים, אין לעשות שימוש זהה הווה אומר כי
במבחנים שנקבעו בקשר לחישוב גובה היטל ההשבחה, ביחס לקביעה אם בכלל ובאיזה 

ות לחוק, הואיל ומדובר בעילות שונ 197שיעור, ניתן לחייב בתשלום פיצויים מכוח סעיף 
 .ןשאין מקום לערבב בניה

 לתוספת  11לחוק ובמסגרתו תיקון סעיף  126תיקון  כי, יובהר מהאמור לגרוע מבלי
)א( לתוספת השלישית לחוק, עוסק באופן הטלת 11השלישית לחוק באמצעות הוספת סעיף 

 לדירהניתן להצמידן , של הרכוש המשותף וטיב לפי אשר, היטל ההשבחה בגין זכויות
 .בלבד התכנונית מההשבחה הנהנה על תושת ההשבחה היטל תשלום שחובת כך, פלונית

  כדי להפוך את הזכויות הנ"ל לזכויות השייכות קניינית  126נבהיר, כי אין באמור בתיקון
לאותה דירה אשר ניתן להצמיד אליה את הזכויות הנ"ל וכי יש להביא בחשבון במסגרת 

את הסכמות יתר בעלי הזכויות במקרקעין  תחשיב ההשבחה, באמצעות הפחתות שמאיות,
 למימוש הזכויות מכוחה של התכנית המשביחה.

 ובמסמכי הבית  רישום המקרקעין משבנסחונדגיש, כפי שהובהר קודם לכן, כי  נחזור
 המבנה גג על הבנייה זכויות ושל המבנה גג של קנייניתלא קיימת כל הצמדה  המשותף

מכוחה של תכנית ג', על אף  זכויותהבעלות בש הרי, במבנה העליונה בקומה לדירות
לכלל בעלי הזכויות קניינית התכנוני, שייכות במישור מן ואופן מימושן ויישהכללים של 

 . כל אחד בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף –במבנה 

  ,במצב בלעדי באופן בחשבון להביא יש ולפיה תהתובע שמאי טענת את לדחות ישמשכך 
א' ביחס לדירה התובעת בענייננו, את הזכויות מכוחה של תכנית 3616 תכניתל קודם תכנוני

 .ג' להקמת חדר יציאה לגג

 חדש תכנוני במצבא' 3616אלו כאמור, באופן זהה לזכויות מכוחה של תכנית  זכויות ,
 ברכוש לחלקו בהתאם אחד כל, במקרקעין והדירות הזכויות בעלי לכללקניינית  משויכות
 .המשותף

 תכנית כי, המקומית הוועדה שמאי דעת בחוות שנערך בתחשיב כמפורט, עולה בץמהמקו 
 .הפיצויים תביעתשל הדירה ומשכך יש לדחות את  בערכה פגעה לאא' 3616
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 תהתובע שמאי דעת בחוות נוספות שגיאותג. 

  למעלה מן הנדרש יצוין, כי בחוות דעת שמאי התובעת נפלו פגמים נוספים, כפי שאלו באים
 די ביטוי נכונה בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית.לי

 )היה על שמאי תשל שמאי התובע במצב תכנוני קודם, אף לשיטתו )המוכחשת כאמור ,
המורכבות הקניינית לניצול הזכויות להביא בחשבון מקדמי הפחתה המגלמים את  תהתובע

 .מכוח של תכנית ג' להקמת חדר היציאה לגג

 ורט בהרחבה לעיל, כי הזכויות להקמת חדר היציאה לגג אינן נבהיר בעניין זה, כפי שפ
התביעה בענייננו, ומשכך על מנת לממש זכויות אלו, נדרשו הסכמות  מושאשייכות לדירה 

( להוראותיה של תכנית ג', על כל 2)א()9סעיף בשל כל בעלי הזכויות במקרקעין כאמור 
 המשתמע מכך.

 שמאי הוועדה המקומית, היה על שמאי התובעת  מבלי לגרוע מהאמור וכמפורט בחוות דעת
 להביא בחשבון מקדם התאמה ביחס למצב התכנוני הקודם.

  ביחס למצב התכנוני החדש, שמאי התובעת הביא בחשבון היקף זכויות נמוך יותר מכוחה
הוועדה המקומית  שמאיא' מהיקף הזכויות אשר הובא בחשבון בחוות הדעת 3616של תכנית 

התאם למדידה גראפית, עפ"י תשריט היתר הבנייה ובהתאם אשר נקבע ב היקף זכויות –
 , ומשכך יש להביאו בחשבון במצב התכנוני החדש.א'3616להוראות תכנית 

 הביא בחשבון במצב תכנוני חדש מקדמי הפחתה התואמים את  תבנוסף, שמאי התובע
 19.4.2020שומתה המכרעת של השמאית המכריעה גבע בלטר בשומתה המכריעה מיום 

 (.6953/12/2)גו"ח  1ביחס למקרקעין ברח' הקליר 

  ביחס לשומה מכרעת זו יובהר, כי הוגש על ידי הוועדה המקומית ערר אשר תלוי ועומד בפני
ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה, אשר במסגרתו נטען, בין היתר, בגין מקדמי ההפחתה 

 ביצוע כפל הפחתה. אשר הובאו בחשבון על ידי השמאית המכריעה תוך

  א', 3616יתרה מזו, בשומה מכרעת זו, נקבע ביחס לקומת הגג אשר נוספה מכוחה של תכנית
הובא בחשבון, בניגוד לכך, מקדם שווי  ת, עת בחוות דעת שמאי התובע1.3מקדם שווי של 

 , תוך הסתמכות בעניין זה על שומות מכריעות אחרות מבלי לציינן.1של 

 יש להביא בחשבון כמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית,  מית,לעמדת הוועדה המקו
א', בשל הזכות להקמת בריכת שחיה 3616תוספת שווי ביחס לקומת הגג מכוחה של תכנית 

 על גג המבנה וכן בגין הגבהת קומת הגג אשר התאפשרה מכוחה.

 חה של ברי, כי עצם הקניית האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג של המבנה מכו
, אשר לא הייתה קיימת במצב תכנוני קודם )אלא בהליך של הקלה כמפורט 'א3616תכנית 

, 0בהרחבה בהתייחסות שמאית הוועדה המקומית לשומה האחרת( ומשכך שוויה הינו 
 מעלה את שווי המקרקעין.

 הקובעת בהוראותיה 'בנוסף, במצב תכנוני קודם, חלה כאמור ביחס למקרקעין תכנית ג ,
 מטרים.  2.5רש כי גובה חדר היציאה לגג לא יעלה על במפו

 מ', המהווה את גובה קומת הגג  2.5התירה בקומת הגג בניה עד לגובה של  'כלומר, תכנית ג
 במצב תכנוני קודם.

  נקבע כי גובה קומת הגג יהיה כגובה  'א3616מנגד, במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית
 מ'. 3.4קומה טיפוסית ועד 

  הן לאור הזכות להקים בריכת שחייה על גג המבנה והן לאור הוועדה המקומית, לעמדת
הגובה המותר לקומת הגג, יש להביא בחשבון מקדם שווי גבוה יותר לקומת הגג במצב 

 .א' לעומת המצב התכנוני הקודם3616תכנוני חדש מכוחה של תכנית 

 

 סוף דבר
 ,הפיצויים, תוך אימוץ חוות דעת שמאי יש להורות על דחיית תביעת  נוכח כל האמור לעיל

 הוועדה המקומית ולאור הטעמים המשפטיים דלעיל. 

  לחילופין ולמען הזהירות בלבד, אם וככל שייקבע, כי אכן נגרמה למקרקעין מושא התביעה
פגיעה הנובעת מאישורה של התכנית, יש לקבוע כי פגיעה זו הינה פגיעה הבאה בגדרו של 

ינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין ואין זה מן הצדק לשלם לחוק, אשר א 200סעיף 
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 לתובעת פיצויים בגינה.  

  כל הנטען בחוות דעת משפטית זו נטען באופן מצטבר ו/או באופן חלופי, במידה והטענה
 ן ולהדבק הדברים. יל בהתאם לענוהכ -איננה מתיישבת עם טענה אחרת כלשהיא 

  עדה המקומית לטעון, לנמק ולהוסיף כל ולגרוע מזכותה של הובנוסף, אין באמור להלן כדי
 ובין אם לאו. לעילטענה אחרת ו/או נוספת, בין שנטענה 

 
 
 
 
 

 חוו"ד מה"ע:
ולדחות את התביעה לפיצויים  ושמאי הועדה ות המשפטיותלאמץ את חוות דעת היועצ

 מהטיעונים המפורטים מעלה.
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2007מבא"ת ספטמבר   36עמ'   

 

 יחוות דעת משפטית מטעם ב"כ הוועדה עורכ, יונתן לויו של שמאי הוועדה מר לדרפט מצורפת חוות דעת
 אירית יומטוב והראל וינטרוב. הדין

חוות הדעת המצורפות  מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע ב
 המונחים בפני הוועדה.

 
 מטרת הדיון: מענה לתביעת פיצויים

 
 :קודם רקע

הוגשה לוועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט' לחוק התכנון והבנייה  23/02/2021אריך בת
 .1965תשכ"ה 

 הבקשה מתייחסת לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין שלא בדרך הפקעה.
 א.3616התוכנית שעומדת ביסוד התביעה היא תוכנית 

 
( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  בתכנית 1 )החלטה מספר 23/06/2021ב' מיום 21-0015בישיבתה מספר 

ימים, למתן החלטה בתביעות הפיצויים על ידי הוועדה המקומית   240לאשר ארכה, בת  והחליטה:
 ובמהלכם תובאנה תביעות הפיצויים לדיון בוועדת המשנה.

 

 
 פרטי הנכס התובע:

 7תת חלקה:  69חלקה:  6903גוש: 
 17כתובת: רחוב אסתר המלכה מס' 

               ורדה קינדרמן: תובעת
 : עו"ד קורן מנחםתבא כוח התובע

 
  :תשריט סביבה

 
 

 
 פירוט סכום הפיצויים: 

 בש"ח 800,000
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 חננאל ברהום(: ת)מתוך חוו"ד שמאי התובע תטענות התובע
 )המוכחשות(: תלהלן עיקרי טענות התובע

 לתביעה(:  24' הינה כדלקמן )עמ' א 3616הפגיעה הנטענת בעקבות אישור תכנית 
א' ביטלה את יכולתם של דיירי הקומות העליונות להרחיב את דירתם עפ"י תכנית ג' /3616"תכנית 

והתכנית קבעה כי תוספת הבניה בשטח הגג תועבר תכנונית אל כלל דיירי הבית אשר יוכלו לממש את אותן 
. בכך, נוטרלה הלכה למעשה יכולתם של בעלי דירות 341זכויות רק אם ישפצו ויחזקו את הבניין ע"פ תקן 

  הגג לממש את זכויותיהם על הגג, ושווי זכויותיהם נפגע."
 
 
 

 :יונתן לוי חוו"ד שמאי הוועדה המקומית
בחינת קיומה של פגיעה )לכאורה( בדירות הנדונות, נבחנה ע"י הערכת השווי בשני מצבי התכנון, כמפורט 

 להלן :

 (. במצב התכנוני המצב התכנוני הקודםא' )להלן: "3616ערב אישורה של תכנית תא/ אפשרויות ניצול"

הקודם, השימוש הטוב והיעיל הינו המבנה הקיים אשר נוצלו בו כל זכויות הבניה עפ"י תכניות 

 מאושרות, למעט זכויות לבניית חדרי יציאה לגג.

 /(. במצב התכנוני המצב התכנוני החדשא' )להלן: "3616אפשרויות ניצול לאחר אישורה של תכנית תא"

 החדש, השימוש הטוב והיעיל הינו תוספת בניה למבנה הקיים.

 לענייננו:
 מ"ר. 10.21)לפני הפחתות והתאמות(: תמ"ר אקו' במצב התכנוני הקודם ביחס לדירת התובע
 מ"ר. 39.20: ת )לפני הפחתות והתאמות(מ"ר אקו' במצב התכנוני החדש ביחס לדירת התובע

 להלן עיקרי הנקודות כפי שעלה מחוו"ד:
 

 מצב קודם

בהתאם להוראותיה של תכנית ג' אשר פורטו לעיל ולאור מדידה גרפית שנערכה על ידי, נמצא כי ניתן לנצל 

 .את מלוא זכויות הבניה לחדר היציאה לגג ואת יתרת השטח למרפסת גג

זכויות הנ"ל הינה של כלל בעלי הבעלות ב בהתאם לחוות הדעת המשפטית מטעם הוועדה המקומית,

)כמפורט  חלקים. 10/82הדירות בבניין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף ובענייננו 

 דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה לבניין קיים.בחוו"ד(. הבאנו בחשבון 

 
 מצב חדש

העמודים בכפוף לנסיגות, תוספת קומה א' מאפשרת תוספת בניה כדלקמן: סגירה של קומת  3616תכנית 

 מלאה ותוספת קומת גג חלקית.

הבעלות בזכויות הנ"ל, הינה של כלל בעלי הדירות בבניין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש 

 .חלקים 10/82המשותף ובענייננו 

 .בחשבון דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה לבניין קייםהבאנו 

ס.חשבון כי עלות החיזוק תורמת לשווי הנכיש להביא ב  

  וכי עסקינן בשתי בעלים אשר יכולות לממש את זכויות הבניה באופן מיידי, בדיוק באותו האופן בו

יכולות לבצע את תוספת חדרי היציאה לגג, ללא כל אלמנט סיכון. במקרה זה, ניתן להניח כי תקופת הדחיה 

הנדרשת להתארגות לבניה במצב החדש. בנסיבות אלו, גם במקרה הנדרשת הינה מינימליות, ותואמת את זו  

 זה הובאה בחשבון דחייה של שנתיים לביצוע פרויקט.

כפי שפורט לעיל, סה"כ הזכויות האקו' במצב התכנוני הקודם במקרקעין )המצויים בבעלות אחת בשלמות 
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 כאמור( נמוך מסה"כ הזכויות האקו' במצב התכנוני החדש המשויכות למקרקעין.

 תא' ומשכך התובע 3616, לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית לכן
 אינה זכאית לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק.

 
 

א'  3616עקב אישורה של תכנית  ותשל הדיר ןלא חלה כל ירידת ערך בשוויכפי שעולה מהתחשיב הנ"ל, 
 לחוק. 197לפיצויים לפי סעיף  תזכאי ינהאת בעומשכך התו

 
 

 :המקומית , ב"כ הוועדהאירית יומטוב והראל וינטרובתקציר חוות דעת 
  פינת  17ברח' אסתר המלכה  6903גוש  69בחלקה  7התובעת הינו הבעלים הרשומים של חלקת משנה

 קומות טיפוסיות + 3בן ורים על המקרקעין קיים בנין מג"(. המקרקעיןבתל אביב )להלן: " 3רחוב רות 
הנכס מושא התביעה הינו דירת "(. המבנהקומת גג טכנית מעל קומת קרקע בנויה למגורים )להלן: "

 "(.הדירה)להלן: " מגורים מזרחית בקומה השלישית והעליונה במבנה
 
  דירה א' לא פגעה בערכה של ה3616כבר בפתח הדברים יובהר וכפי שיפורט בהרחבה בהמשך, כי תכנית

 .לדחותה וישומשכך, אין ולא היה מקום להגשת תביעת הפיצויים מושא חוות דעת זו 
 

 א'. חוות דעת שמאי התובעת לוקה בהנחת יסוד שגויה היורדת לשורשו של ענין ומביאה לבטלותה

 קובעות כי תובע המגיש תביעה 1971-אקנות התכנון והבניה )הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה(, תשל"ת ,
לפיצויים חייב לצרף לתביעתו הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות העובדות עליהן הוא מבסס 

 את תביעתו.

 תובע פיצויים על הלחוק, מוטל על  197פסוקה היא, כי נטל השכנוע להתקיימות יסודותיו של סעיף  הלכה
תכנית, לרבות כמובן, הוכחת הלהוכיח כי המקרקעין אכן נפגעו על ידי  תובעעל ש, מכאןפי סעיף זה. 

 אלא, סתמית דעת בחוות די איןההערכה השמאית הנדרשת  לעניןשעור הפגיעה. עוד קבעה הפסיקה, כי 
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 .הפיצויים לתביעתאת מלוא הנתונים החיוניים  ולכלול, ומנומקת משכנעת להיות חייבת הדעת שחוות

  הרשות פגיעת על לפצות נועד וזה קנייני הינו לחוק 197 סעיף של מכוחו הפיצוי של מהותויובהר, כי 
 .מקרקעין בעל של הקניין בזכות, כדין שנעשתה, התכנונית

  במסגרת חוות דעת שמאי התובעת, נטען כי במצב תכנוני קודם, מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה באופן
ג ואילו עם אישורה בלעדי, בהיותה דירה בקומה העליונה במבנה, זכויות תכנוניות להקמת חדר יציאה לג

א', נגדעה למעשה הזכות הבלעדית של הדירה להקמת חדר יציאה לגג כאמור, ובמקום 3616של תכנית 
 280.8זאת הוקנו לכלל הדיירים, בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, זכויות על גג המבנה בהיקף של 

 מ"ר אקו'. 

 ענייננו, מכל וכליש לדחות טענה זו, המהווה את הבסיס לתביעת הפיצויים ב. 

 לבין הצמדת  הגג המהווה חלק מהרכוש המשותף הצמדת בין הבחנה קיימת כי, נבהיר הטוב הסדר למען
 זכויות בניה.

 שייך לכלל בעלי הזכויות במקרקעין בהתאם  גג המבנה מהווה בעקרון חלק מהרכוש המשותף ומשכך
ותף הוצמד הגג או חלקו אלא אם במסגרת מסמכי הבית המש לחלקם היחסי ברכוש המשותף,

 .לדירה/דירות מסוימות
  ,זכויות הבניה נובעות מהבעלות בקרקע עליה ניצב הבית המשותף, ומשכך אלו בהתאם להלכה הפסוקה

, אלא אם במסגרת מסמכי הבית המשותף במקרקעין הזכויות בעליכלל ל במשותףקניינית  שייכות
 .הוצמדו לדירה/דירות מסוימות

 שם תקנון מוסכם, במסגרתו נקבע בנושא זכויות הבניה כדלקמן:ביחס למקרקעין נר 

 

  ובבית במקרקעין מהבעלות הנגזרת ערך בעלת קניינית זכות למעשה מהווה בניה זכותנבהיר, כי 
 . היחסי לחלקה בהתאם ודירה דירה לכל נלווית היא משותף

 זכויות הבנייה שייכות לה, כי עוובתקנון המוסכם כאמור בנסח רישום המקרקעין שצורף לתביעה  מעיון
קניינית לכלל בעלי הדירות בבניין בהתאם לחלק היחסי של דירה ברכוש המשותף, ואף גג הבניין לא 

 .הוצמד לדירה מסוימת

  חלקים ברכוש המשותף  10/82כמצוין בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובעת, לדירה קיימים
ים חלקים ברכוש המשותף, בהתאם לחלקן היחסי ברכוש ובאופן זהה גם ליתר הדירות במבנה קיימ

 המשותף.

  ,בדבר הצמדת כל זכויות הבנייה כל אזכור  אין, המשותף הבית במסמכי והן הרישום בנסח הןלאמור
בתקנון המוסכם מצוין במפורש  –הוא הנכון  ההיפך. לדירה הנדונה ו/או הצמדה של גג המבנה לדירה

תף יתחלקו בין בעלי היחידות במבנה על פי החלקים של כל דירה ודירה כי זכויות הבניה ברכוש המשו
 .ברכוש המשותף

  לחוות דעת שמאי התובעת(, כי "מבחינה  24אף בחוות דעת שמאי התובעת צוין מפורשות )עמ' נציין, כי
 .קניינית, זכויות הבניה אינן מוקנות בהכרח לדירות העליונות"

 מור הן של שטח הגג ואף לא של זכויות הבניה, הבאה לידי ביטוי משלא קיימת כל הצמדה קניינית כא
באמירה מפורשת בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, הרי שהבעלות הן בשטח גג המבנה עצמו 
והן בזכויות הבניה על גג המבנה, משותפת לכלל הדירות במבנה, בהתאם לחלקן היחסי ברכוש 

 .המשותף

  ,עה בענייננו, לא קיימת כל הצמדה קניינית בגג המבנה ו/או הצמדה ברי כי לדירה מושא התבימשכך
 .של זכויות הבניה על גג המבנה

  לאור האמור, יש לדחות מכל וכל את טענת שמאי התובעת בחוות דעת שמאי התובעת ולפיה במצב
דיות א', מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה באופן בלעדי זכויות בניה בלע3616תכנוני קודם לתכנית 

 להקמת חדר יציאה לגג.

 במבנה הדירות לכלל קניינית שייכות, לגג יציאה חדר להקמת', ג תכנית של מכוחה, אלו זכויות ,
 .המשותף ברכוש היחסי לחלקן בהתאם

 אך תכנונית מבחינה לניצול הניתנותחדרי יציאה לגג,  להקמתג' מעניקה זכויות  תכניתזאת, על אף ש 
 .באמצעות גרם מדרגות פנימי במבנה נההעליו בקומה לדירות ורק
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  נבהיר ונדגיש, כי על אף העובדה כי תכנית ג' מעניקה תכנונית את הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג
לדירות בקומה העליונה בלבד, בהיותן הדירות היחידות אשר יכולות להוסיף את חדרי היציאה לגג 

( להוראותיה, במקרה של גג 2)א()9בסעיף  לשטחן באמצעות מדרגות פנימיות, הרי שבהתאם לקבוע
 שיוךמשותף, כבענייננו, תידרש הסכמת כלל בעלי הזכויות במקרקעין לבניה מכוחה של התכנית לטובת 

 זכויות הבניה ומימושן כאמור בדרך של הקמת חדר יציאה לגג, כדלקמן:

  

 

  איזון לבעל דירה שדירתו אינה ב)ד( לחוק המקרקעין מנגנון של תשלומי 71בהתאם לאמור, נקבע בסעיף
ניתנת להרחבה, כך שבעל הדירה אשר הרחיב את דירתו יותר מכפי המגיע לו על פי השיעור היחסי יפצה 
את בעלי הדירות האחרות אשר זכויותיהן נגרעו מהזכויות היחסיות באמצעות דמי איזון על מנת להשיב 

 על כנו את "האיזון". 

 ות היחידות אשר יכולות לנצל פיזית את הזכויות להקמת חדרי היציאה לאמור, על אף העובדה כי הדיר
לגג ולהצמידן לדירתן הינן הדירות בקומה העליונה במבנה, אין באמור כדי לתמוך במסקנת שמאי 
התובעת בחוות דעת שמאי התובעת ולפיה זכויות הבנייה מכוחה של תכנית ג' שייכות לדירות בקומה 

 העליונה במבנה בלבד.

 לא, במבנה העליונה בקומה לדירות קניינית והן תכנונית הן משויכות היו אלו זכויותש ככלי, כי בר 
לא בהתאם לדין ואף לא  - ומימושן ניצולן לצורך במקרקעין הזכויות בעלי כל הסכמת נדרשת הייתה

 .בהתאם לתכנית ג

  ,ברכוש היחסי לחלקם התאםב במקרקעין הזכויות בעלילכלל קניינית משויכות  אלו משזכויותדא עקא 
את קניינית , לא ניתן לשייך המשותף הבית ובמסמכי המקרקעין רישום בנסח כמפורט, המשותף

הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' לבעלי הדירות בקומה העליונה במבנה בלבד, 
 . במבנה דירותאלא לכלל בעלי ה

  אשר שויכה והוצמדה לה באופן מפורש  ,התובעת בגג המבנהלאמור, בהיעדר זכות קניינית בלעדית של
 א'.3616בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, לא נוצרה פגיעה בתכונות הדירה באישור תכנית 

 חוות דעת שמאי הוועדה המקומית, במצב תכנוני ב ביטוי לידי באה שזו כפי, המקומית הוועדה לעמדת
זכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת חדרי יציאה קניינית כות היו שיי תא', לתובע3616 לתכניתקודם 

 אחת כל, במבנה הדירות בעלי ליתרברכוש המשותף, באופן זהה  של הדירה היחסי הלגג, בהתאם לחלק
 .המשותף ברכוש היחסי לחלקה בהתאם

  א' החליפה את תכנית ג' ולמעשה הטמיעה 3616מבלי לגרוע מהאמור, כפי שהוצג לעיל, תכנית
סגרת הוראותיה את זכויות הבניה מכוחה, כך שזכויות אלו לא נגרעו ונגדעו ביחס למקרקעין אלא במ

 .א'3616מצאו את ביטוין כחלק מהזכויות המוקנות למקרקעין מכוחה של תכנית 

  ,של בשוויה ערךחלה כל ירידת  לאמשכך, כמפורט בתחשיב המוצג בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית 
 .לחוק 197לפיצויים לפי סעיף  תזכאי האינ תהתובעומשכך  א'3616 תכנית של רהאישו עקב הדירה

 

לחוק ופסק דין ברגר המיוחסים לגביית  126שגה שמאי התובעת עת ביקש לגזור גזירה שווה בין תיקון ב. 

 לחוק 197היטל השבחה לבין תביעת פיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף 

 י התובעת בחוות דעת שמאי התובעת ולפיה ביקש לחזק את טענתו יש לדחות מכל וכל את טענת שמא
בדבר ייחוס הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' במצב תכנוני קודם לדירה באופן 

והלכות שנקבעו קודם בעניין ברגר, חיזקו את האמור לעיל וקבעו כי  126תיקון "בלעדי, בהתבססו על 
 24)עמ'  ..."ספת הבניה על הגג, ישולמו אך ורק על ידי בעלי דירות הגגדמי היטל ההשבחה בגין תו

 לחוות דעת שמאי התובעת(.

  השבחה היטל בגביית עניינן, לו קדמו אשר והפסיקות לחוק 126 תיקוןראשית, ובאופן עקרוני, נבהיר כי 
 תהתובע שמאי דעת בחוות המאוזכרות ומהפסיקות לחוק מהתיקון להקיש איןהא ותו לאו. לאמור,  –

 .לחוק 197 סעיף מכוח ערך לירידת לתביעה
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 2  מעילות שונות עם תבחינים אחרים הדינים, כלומר היטל השבחה מחד ופיצויי ירידת ערך מנגד, נובעים
אשר על כל אחד מהם רובץ נטל ראיה שונה בתכלית. כלל נקוט הוא שהיטל השבחה ותביעת פיצויים לפי 

הסדרי דין שונים ונפסק לא אחת כי קיים חוסר סימטריה בין ההוראות , הינם שני לחוק 197סעיף 
 המרכיבות כל אחד מהם.

  אין לעשות שימוש במבחנים שנקבעו בקשר לחישוב גובה היטל ההשבחה אותו יש לשלם בעקבות  ,לכךאי
 לחוק. 197אישור תכנית משביחה, לשם קביעה מתי ניתן לבסס תביעה מכוח סעיף 

 פורסמות הוא כי אין להחיל דין זהה באשר לאמות המידה והתבחינים שנקבעו ביחס מן המ ,זאת ועוד
לחישוב גובה היטל ההשבחה, על השתת חיוב בתשלום פיצויים בגין תביעה לפגיעה הנטענת מכוח סעיף 

 לחוק.  197
  ,עו מאחר ומדובר בנטלי ראיה ותבחינים שונים, אין לעשות שימוש זהה במבחנים שנקבהווה אומר כי

בקשר לחישוב גובה היטל ההשבחה, ביחס לקביעה אם בכלל ובאיזה שיעור, ניתן לחייב בתשלום 
 .ןלחוק, הואיל ומדובר בעילות שונות שאין מקום לערבב בניה 197פיצויים מכוח סעיף 

 לתוספת השלישית לחוק  11לחוק ובמסגרתו תיקון סעיף  126תיקון  כי, יובהר מהאמור לגרוע מבלי
, )א( לתוספת השלישית לחוק, עוסק באופן הטלת היטל ההשבחה בגין זכויות11הוספת סעיף באמצעות 

 ההשבחה היטל תשלום שחובת כך, פלונית לדירהניתן להצמידן , של הרכוש המשותף וטיב לפי אשר
 .בלבד התכנונית מההשבחה הנהנה על תושת

  לזכויות השייכות קניינית לאותה דירה  כדי להפוך את הזכויות הנ"ל 126נבהיר, כי אין באמור בתיקון
אשר ניתן להצמיד אליה את הזכויות הנ"ל וכי יש להביא בחשבון במסגרת תחשיב ההשבחה, באמצעות 
הפחתות שמאיות, את הסכמות יתר בעלי הזכויות במקרקעין למימוש הזכויות מכוחה של התכנית 

 המשביחה.

 לא  ובמסמכי הבית המשותף רישום המקרקעין חמשבנסונדגיש, כפי שהובהר קודם לכן, כי  נחזור
 העליונה בקומה לדירות המבנה גג על הבנייה זכויות ושל המבנה גג של קנייניתקיימת כל הצמדה 

אלא קיימת קביעה מפורשת בתקנון המוסכם לפיה זכויות הבניה ישויכו לכלל בעלי הזכויות  ,במבנה
מכוחה של תכנית ג', על  זכויותהבעלות בש הרי בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף,

 –לכלל בעלי הזכויות במבנה קניינית התכנוני, שייכות במישור מן ואופן מימושן ויישהכללים של אף 
 . כל אחד בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף

  ,םקוד תכנוני במצב בלעדי באופן בחשבון להביא יש ולפיה תהתובע שמאי טענת את לדחות ישמשכך 
א' ביחס לדירה התובעת בענייננו, את הזכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת חדר יציאה 3616 לתכנית

 .לגג

 קניינית  משויכות, חדש תכנוני במצבא' 3616אלו כאמור, באופן זהה לזכויות מכוחה של תכנית  זכויות
 .המשותף ברכוש לחלקו בהתאם אחד כל, במקרקעין והדירות הזכויות בעלי לכלל

 לאא' 3616 תכנית כי, המקומית הוועדה שמאי דעת בחוות שנערך בתחשיב כמפורט, עולה מקובץמה 
 .הפיצויים תביעתשל הדירה ומשכך יש לדחות את  בערכה פגעה

 

 תהתובע שמאי דעת בחוות נוספות שגיאותג. 

  לידי ביטוי למעלה מן הנדרש יצוין, כי בחוות דעת שמאי התובעת נפלו פגמים נוספים, כפי שאלו באים
 נכונה בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית.

 )של שמאי התובעת, היה על שמאי התובעת להביא  במצב תכנוני קודם, אף לשיטתו )המוכחשת כאמור
המורכבות הקניינית לניצול הזכויות מכוח של תכנית ג' להקמת בחשבון מקדמי הפחתה המגלמים את 

 .חדר היציאה לגג

  שפורט בהרחבה לעיל, כי הזכויות להקמת חדר היציאה לגג אינן שייכות לדירה נבהיר בעניין זה, כפי
מושא התביעה בענייננו, ומשכך על מנת לממש זכויות אלו, נדרשו הסכמות של כל בעלי הזכויות 

 ( להוראותיה של תכנית ג', על כל המשתמע מכך.2)א()9במקרקעין כאמור בסעיף 

 עת שמאי הוועדה המקומית, היה על שמאי התובעת להביא מבלי לגרוע מהאמור וכמפורט בחוות ד
 בחשבון מקדם התאמה ביחס למצב התכנוני הקודם.

  ביחס למצב התכנוני החדש, שמאי התובעת הביא בחשבון היקף זכויות נמוך יותר מכוחה של תכנית
ות אשר היקף זכוי –א' מהיקף הזכויות אשר הובא בחשבון בחוות הדעת שמאי הוועדה המקומית 3616

, ומשכך יש א'3616התאם למדידה גראפית, עפ"י תשריט היתר הבנייה ובהתאם להוראות תכנית נקבע ב
 להביאו בחשבון במצב התכנוני החדש.

  היקף זכויות זה אשר הובא בחשבון בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית, מביא בחשבון גם
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א', אשר  3616פוף לנסיגות מכוחה של תכנית זכויות בגין השלמת קומת העמודים לקומה מלאה בכ
דירות בבניין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש ב הזכויות לכלל בעלישייכות קניינית גם הן 

 .ולא הובאו בחשבון כלל בחוות דעת שמאי התובעת המשותף

 מכרעת בנוסף, שמאי התובעת הביא בחשבון במצב תכנוני חדש מקדמי הפחתה התואמים את שומתה ה
 1ביחס למקרקעין ברח' הקליר  19.4.2020של השמאית המכריעה גבע בלטר בשומתה המכריעה מיום 

 (.6953/12/2)גו"ח 

  ביחס לשומה מכרעת זו יובהר, כי הוגש על ידי הוועדה המקומית ערר אשר תלוי ועומד בפני ועדת הערר
קדמי ההפחתה אשר הובאו בחשבון על לפיצויים והיטלי השבחה, אשר במסגרתו נטען, בין היתר, בגין מ

 ידי השמאית המכריעה תוך ביצוע כפל הפחתה.

  א', מקדם שווי 3616יתרה מזו, בשומה מכרעת זו, נקבע ביחס לקומת הגג אשר נוספה מכוחה של תכנית
, תוך הסתמכות 1, עת בחוות דעת שמאי התובעת הובא בחשבון, בניגוד לכך, מקדם שווי של 1.3של 

 על שומות מכריעות אחרות מבלי לציינן. בעניין זה

  לעמדת הוועדה המקומית, כמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, יש להביא בחשבון תוספת שווי
א', בשל הזכות להקמת בריכת שחיה על גג המבנה וכן בגין 3616ביחס לקומת הגג מכוחה של תכנית 

 הגבהת קומת הגג אשר התאפשרה מכוחה.

  א3616הקניית האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג של המבנה מכוחה של תכנית ברי, כי עצם' ,
אשר לא הייתה קיימת במצב תכנוני קודם )אלא בהליך של הקלה כמפורט בהרחבה בהתייחסות שמאית 

 , מעלה את שווי המקרקעין.0הוועדה המקומית לשומה האחרת( ומשכך שוויה הינו 

 הקובעת בהוראותיה במפורש כי גובה 'לה כאמור ביחס למקרקעין תכנית גבנוסף, במצב תכנוני קודם, ח ,
 מטרים.  2.5חדר היציאה לגג לא יעלה על 

 מ', המהווה את גובה קומת הגג במצב תכנוני  2.5התירה בקומת הגג בניה עד לגובה של  'כלומר, תכנית ג
 קודם.

  בה קומת הגג יהיה כגובה קומה טיפוסית נקבע כי גו 'א3616מנגד, במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית
 מ'. 3.4ועד 

  ,הן לאור הזכות להקים בריכת שחייה על גג המבנה והן לאור הגובה המותר לעמדת הוועדה המקומית
לקומת הגג, יש להביא בחשבון מקדם שווי גבוה יותר לקומת הגג במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית 

 .א' לעומת המצב התכנוני הקודם3616
 

 סוף דבר

  נוכח כל האמור לעיל, יש להורות על דחיית תביעת הפיצויים, תוך אימוץ חוות דעת שמאי הוועדה
 המקומית ולאור הטעמים המשפטיים דלעיל. 

  לחילופין ולמען הזהירות בלבד, אם וככל שייקבע, כי אכן נגרמה למקרקעין מושא התביעה פגיעה הנובעת
לחוק, אשר אינה  200פגיעה זו הינה פגיעה הבאה בגדרו של סעיף מאישורה של התכנית, יש לקבוע כי 

 עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין ואין זה מן הצדק לשלם לתובעת פיצויים בגינה.  

  כל הנטען בחוות דעת משפטית זו נטען באופן מצטבר ו/או באופן חלופי, במידה והטענה איננה מתיישבת
 בהתאם לענין ולהדבק הדברים. הכול  -עם טענה אחרת כלשהיא 

  בנוסף, אין באמור להלן כדי לגרוע מזכותה של הוועדה המקומית לטעון, לנמק ולהוסיף כל טענה אחרת
 ו/או נוספת, בין שנטענה לעיל ובין אם לאו. 

 
 
 
 

 חוו"ד מה"ע:
עונים ולדחות את התביעה לפיצויים מהטי ושמאי הועדה ות המשפטיותלאמץ את חוות דעת היועצ

 המפורטים מעלה.
 

 

 החלטת הוועדה:
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 יחוות דעת משפטית מטעם ב"כ הוועדה עורכ, לוייונתן לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הוועדה מר 
 אירית יומטוב והראל וינטרוב. הדין

ע חוות הדעת המצורפות  מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר והמידב
 המונחים בפני הוועדה.

 
 מטרת הדיון: מענה לתביעת פיצויים

 
 :קודם רקע

הוגשה לוועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט' לחוק התכנון והבנייה  23/02/2021בתאריך 
 .1965תשכ"ה 

 הבקשה מתייחסת לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין שלא בדרך הפקעה.
 א.3616היא תוכנית התוכנית שעומדת ביסוד התביעה 

 
( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  בתכנית 1)החלטה מספר  23/06/2021ב' מיום 21-0015בישיבתה מספר 

ימים, למתן החלטה בתביעות הפיצויים על ידי הוועדה המקומית   240לאשר ארכה, בת  והחליטה:
 ובמהלכם תובאנה תביעות הפיצויים לדיון בוועדת המשנה.

 

 
 כס התובע:פרטי הנ

 8תת חלקה:  69חלקה:  6903גוש: 
 17כתובת: רחוב אסתר המלכה מס' 

 : גוטליב ציפורה עטרהתובעת
 : עו"ד קורן מנחםתבא כוח התובע

                               
  :תשריט סביבה

 

 
 

 
 פירוט סכום הפיצויים: 

 בש"ח 820,000
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 חננאל ברהום(: תע)מתוך חוו"ד שמאי התוב תטענות התובע

 )המוכחשות(: תלהלן עיקרי טענות התובע
 לתביעה(:  24א' הינה כדלקמן )עמ'  3616הפגיעה הנטענת בעקבות אישור תכנית 

א' ביטלה את יכולתם של דיירי הקומות העליונות להרחיב את דירתם עפ"י תכנית ג' /3616"תכנית 
ונית אל כלל דיירי הבית אשר יוכלו לממש את והתכנית קבעה כי תוספת הבניה בשטח הגג תועבר תכנ

. בכך, נוטרלה הלכה למעשה יכולתם של בעלי 413אותן זכויות רק אם ישפצו ויחזקו את הבניין ע"פ תקן 
 דירות הגג לממש את זכויותיהם על הגג, ושווי זכויותיהם נפגע." 

  
 
 

 :יונתן לוי חוו"ד שמאי הוועדה המקומית
לכאורה( בדירות הנדונות, נבחנה ע"י הערכת השווי בשני מצבי התכנון, כמפורט בחינת קיומה של פגיעה )

 להלן :

 /(. במצב התכנוני המצב התכנוני הקודםא' )להלן: "3616אפשרויות ניצול ערב אישורה של תכנית תא"

הקודם, השימוש הטוב והיעיל הינו המבנה הקיים אשר נוצלו בו כל זכויות הבניה עפ"י תכניות 

 ת, למעט זכויות לבניית חדרי יציאה לגג.מאושרו

 /(. במצב התכנוני המצב התכנוני החדשא' )להלן: "3616אפשרויות ניצול לאחר אישורה של תכנית תא"

 החדש, השימוש הטוב והיעיל הינו תוספת בניה למבנה הקיים.

 
 לענייננו:

 מ"ר. 10.21ת(:)לפני הפחתות והתאמו תמ"ר אקו' במצב התכנוני הקודם ביחס לדירת התובע
 מ"ר. 39.20: ת )לפני הפחתות והתאמות(מ"ר אקו' במצב התכנוני החדש ביחס לדירת התובע

 
 להלן עיקרי הנקודות כפי שעלה מחוו"ד:

 מצב קודם

בהתאם להוראותיה של תכנית ג' אשר פורטו לעיל ולאור מדידה גרפית שנערכה על ידי, נמצא כי ניתן לנצל 

 .דר היציאה לגג ואת יתרת השטח למרפסת גגאת מלוא זכויות הבניה לח

הבעלות בזכויות הנ"ל הינה של כלל בעלי  בהתאם לחוות הדעת המשפטית מטעם הוועדה המקומית,

)כמפורט  חלקים. 10/82הדירות בבניין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף ובענייננו 

 וכי התוספת הינה לבניין קיים. דחיה למימוש, בעלות משותפתבחוו"ד(. הבאנו בחשבון 

 

 מצב חדש

תוספת בניה כדלקמן: סגירה של קומת העמודים בכפוף לנסיגות, תוספת  בענייננו א' מאפשרת 3616תכנית 

 קומה מלאה ותוספת קומת גג חלקית.

הבעלות בזכויות הנ"ל, הינה של כלל בעלי הדירות בבניין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש 

 .חלקים 10/82ובענייננו  המשותף

 .בחשבון דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה לבניין קייםהבאנו 

ס.יש להביא בחשבון כי עלות החיזוק תורמת לשווי הנכ  

  וכי עסקינן בשתי בעלים אשר יכולות לממש את זכויות הבניה באופן מיידי, בדיוק באותו האופן בו

יציאה לגג, ללא כל אלמנט סיכון. במקרה זה, ניתן להניח כי תקופת הדחיה יכולות לבצע את תוספת חדרי ה

הנדרשת הינה מינימליות, ותואמת את זו הנדרשת להתארגות לבניה במצב החדש. בנסיבות אלו, גם במקרה זה 

 הובאה בחשבון דחייה של שנתיים לביצוע פרוייקט.
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כפי שפורט לעיל, סה"כ הזכויות האקו' במצב התכנוני הקודם במקרקעין )המצויים בבעלות אחת בשלמות 

 כאמור( נמוך מסה"כ הזכויות האקו' במצב התכנוני החדש המשויכות למקרקעין.

 האינ תא' ומשכך התובע 3616, לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית לכן
 לחוק. 197לפיצויים לפי סעיף ת זכאי

 

  

 
א'  3616עקב אישורה של תכנית  ותשל הדיר ןלא חלה כל ירידת ערך בשווי"ל, כפי שעולה מהתחשיב הנ

 לחוק. 197לפיצויים לפי סעיף  תזכאי ינהאת ומשכך התובע
 
 
 

 :המקומית , ב"כ הוועדהאירית יומטוב והראל וינטרובתקציר חוות דעת 
  פינת  17ר המלכה ברח' אסת 6903גוש  69בחלקה  8התובעת הינו הבעלים הרשומים של חלקת משנה

 קומות טיפוסיות + 3בן על המקרקעין קיים בנין מגורים "(. המקרקעיןבתל אביב )להלן: " 3רחוב רות 
הנכס מושא התביעה הינו דירת "(. המבנהקומת גג טכנית מעל קומת קרקע בנויה למגורים )להלן: "

 "(.הדירה)להלן: " מגורים מערבית בקומה השלישית והעליונה במבנה
 
 א' לא פגעה בערכה של הדירה 3616ר בפתח הדברים יובהר וכפי שיפורט בהרחבה בהמשך, כי תכנית כב

 .לדחותה וישומשכך, אין ולא היה מקום להגשת תביעת הפיצויים מושא חוות דעת זו 
 

 א'. חוות דעת שמאי התובעת לוקה בהנחת יסוד שגויה היורדת לשורשו של ענין ומביאה לבטלותה

 קובעות כי תובע המגיש תביעה 1971-אוהבניה )הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה(, תשל" קנות התכנוןת ,
לפיצויים חייב לצרף לתביעתו הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות העובדות עליהן הוא מבסס 

 את תביעתו.
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 תובע פיצויים על הלחוק, מוטל על  197פסוקה היא, כי נטל השכנוע להתקיימות יסודותיו של סעיף  הלכה
תכנית, לרבות כמובן, הוכחת הלהוכיח כי המקרקעין אכן נפגעו על ידי  תובעעל ש, מכאןפי סעיף זה. 

 אלא, סתמית דעת בחוות די איןההערכה השמאית הנדרשת  לעניןשעור הפגיעה. עוד קבעה הפסיקה, כי 
 .הפיצויים לתביעתהחיוניים  את מלוא הנתונים ולכלול, ומנומקת משכנעת להיות חייבת הדעת שחוות

  הרשות פגיעת על לפצות נועד וזה קנייני הינו לחוק 197 סעיף של מכוחו הפיצוי של מהותויובהר, כי 
 .מקרקעין בעל של הקניין בזכות, כדין שנעשתה, התכנונית

  באופן במסגרת חוות דעת שמאי התובעת, נטען כי במצב תכנוני קודם, מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה
בלעדי, בהיותה דירה בקומה העליונה במבנה, זכויות תכנוניות להקמת חדר יציאה לגג ואילו עם אישורה 

א', נגדעה למעשה הזכות הבלעדית של הדירה להקמת חדר יציאה לגג כאמור, ובמקום 3616של תכנית 
 280.8נה בהיקף של זאת הוקנו לכלל הדיירים, בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, זכויות על גג המב

 מ"ר אקו'. 

 יש לדחות טענה זו, המהווה את הבסיס לתביעת הפיצויים בענייננו, מכל וכל. 

 לבין הצמדת  הגג המהווה חלק מהרכוש המשותף הצמדת בין הבחנה קיימת כי, נבהיר הטוב הסדר למען
 זכויות בניה.

 לי הזכויות במקרקעין בהתאם שייך לכלל בע גג המבנה מהווה בעקרון חלק מהרכוש המשותף ומשכך
אלא אם במסגרת מסמכי הבית המשותף הוצמד הגג או חלקו  לחלקם היחסי ברכוש המשותף,

 .לדירה/דירות מסוימות
  ,זכויות הבניה נובעות מהבעלות בקרקע עליה ניצב הבית המשותף, ומשכך אלו בהתאם להלכה הפסוקה

, אלא אם במסגרת מסמכי הבית המשותף יןבמקרקע הזכויות בעליכלל ל במשותףקניינית  שייכות
 .הוצמדו לדירה/דירות מסוימות

 :ביחס למקרקעין נרשם תקנון מוסכם, במסגרתו נקבע בנושא זכויות הבניה כדלקמן 

 

  ובבית במקרקעין מהבעלות הנגזרת ערך בעלת קניינית זכות למעשה מהווה בניה זכותנבהיר, כי 
 . היחסי לחלקה תאםבה ודירה דירה לכל נלווית היא משותף

 זכויות הבנייה שייכות עולה, כי ובתקנון המוסכם כאמור בנסח רישום המקרקעין שצורף לתביעה  מעיון
קניינית לכלל בעלי הדירות בבניין בהתאם לחלק היחסי של דירה ברכוש המשותף, ואף גג הבניין לא 

 .הוצמד לדירה מסוימת

 חלקים ברכוש המשותף  10/82ובעת, לדירה קיימים כמצוין בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי הת
ובאופן זהה גם ליתר הדירות במבנה קיימים חלקים ברכוש המשותף, בהתאם לחלקן היחסי ברכוש 

 המשותף.

  ,בדבר הצמדת כל זכויות הבנייה כל אזכור  אין, המשותף הבית במסמכי והן הרישום בנסח הןלאמור
בתקנון המוסכם מצוין במפורש  –הוא הנכון  ההיפך. ה לדירהלדירה הנדונה ו/או הצמדה של גג המבנ

כי זכויות הבניה ברכוש המשותף יתחלקו בין בעלי היחידות במבנה על פי החלקים של כל דירה ודירה 
 .ברכוש המשותף

  לחוות דעת שמאי התובעת(, כי "מבחינה  24אף בחוות דעת שמאי התובעת צוין מפורשות )עמ' נציין, כי
 .זכויות הבניה אינן מוקנות בהכרח לדירות העליונות" קניינית,

  משלא קיימת כל הצמדה קניינית כאמור הן של שטח הגג ואף לא של זכויות הבניה, הבאה לידי ביטוי
באמירה מפורשת בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, הרי שהבעלות הן בשטח גג המבנה עצמו 

לכלל הדירות במבנה, בהתאם לחלקן היחסי ברכוש  והן בזכויות הבניה על גג המבנה, משותפת
 .המשותף

  ,ברי כי לדירה מושא התביעה בענייננו, לא קיימת כל הצמדה קניינית בגג המבנה ו/או הצמדה משכך
 .של זכויות הבניה על גג המבנה

  לאור האמור, יש לדחות מכל וכל את טענת שמאי התובעת בחוות דעת שמאי התובעת ולפיה במצב
א', מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה באופן בלעדי זכויות בניה בלעדיות 3616י קודם לתכנית תכנונ

 להקמת חדר יציאה לגג.

 במבנה הדירות לכלל קניינית שייכות, לגג יציאה חדר להקמת', ג תכנית של מכוחה, אלו זכויות ,
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 .המשותף ברכוש היחסי לחלקן בהתאם

 אך תכנונית מבחינה לניצול הניתנותחדרי יציאה לגג,  להקמתות ג' מעניקה זכוי תכניתזאת, על אף ש 
 .באמצעות גרם מדרגות פנימי במבנה העליונה בקומה לדירות ורק

  נבהיר ונדגיש, כי על אף העובדה כי תכנית ג' מעניקה תכנונית את הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג
יכולות להוסיף את חדרי היציאה לגג  לדירות בקומה העליונה בלבד, בהיותן הדירות היחידות אשר

( להוראותיה, במקרה של גג 2)א()9לשטחן באמצעות מדרגות פנימיות, הרי שבהתאם לקבוע בסעיף 
 שיוךמשותף, כבענייננו, תידרש הסכמת כלל בעלי הזכויות במקרקעין לבניה מכוחה של התכנית לטובת 

 לגג, כדלקמן: זכויות הבניה ומימושן כאמור בדרך של הקמת חדר יציאה

  

 

  ב)ד( לחוק המקרקעין מנגנון של תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה 71בהתאם לאמור, נקבע בסעיף
ניתנת להרחבה, כך שבעל הדירה אשר הרחיב את דירתו יותר מכפי המגיע לו על פי השיעור היחסי יפצה 

באמצעות דמי איזון על מנת להשיב  את בעלי הדירות האחרות אשר זכויותיהן נגרעו מהזכויות היחסיות
 על כנו את "האיזון". 

  לאמור, על אף העובדה כי הדירות היחידות אשר יכולות לנצל פיזית את הזכויות להקמת חדרי היציאה
לגג ולהצמידן לדירתן הינן הדירות בקומה העליונה במבנה, אין באמור כדי לתמוך במסקנת שמאי 

ולפיה זכויות הבנייה מכוחה של תכנית ג' שייכות לדירות בקומה התובעת בחוות דעת שמאי התובעת 
 העליונה במבנה בלבד.

  לא, במבנה העליונה בקומה לדירות קניינית והן תכנונית הן משויכות היו אלו זכויותש ככלברי, כי 
לא בהתאם לדין ואף לא  - ומימושן ניצולן לצורך במקרקעין הזכויות בעלי כל הסכמת נדרשת הייתה

 .התאם לתכנית גב

  ,ברכוש היחסי לחלקם בהתאם במקרקעין הזכויות בעלילכלל קניינית משויכות  אלו משזכויותדא עקא 
את קניינית , לא ניתן לשייך המשותף הבית ובמסמכי המקרקעין רישום בנסח כמפורט, המשותף

ה במבנה בלבד, הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' לבעלי הדירות בקומה העליונ
 . במבנה דירותאלא לכלל בעלי ה

 אשר שויכה והוצמדה לה באופן מפורש  ,לאמור, בהיעדר זכות קניינית בלעדית של התובעת בגג המבנה
 א'.3616בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, לא נוצרה פגיעה בתכונות הדירה באישור תכנית 

 חוות דעת שמאי הוועדה המקומית, במצב תכנוני ב ויביט לידי באה שזו כפי, המקומית הוועדה לעמדת
זכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת חדרי יציאה קניינית היו שייכות  תא', לתובע3616 לתכניתקודם 

 אחת כל, במבנה הדירות בעלי ליתרברכוש המשותף, באופן זהה  של הדירה היחסי הלגג, בהתאם לחלק
 .המשותף ברכוש היחסי לחלקה בהתאם

 א' החליפה את תכנית ג' ולמעשה הטמיעה 3616י לגרוע מהאמור, כפי שהוצג לעיל, תכנית מבל
במסגרת הוראותיה את זכויות הבניה מכוחה, כך שזכויות אלו לא נגרעו ונגדעו ביחס למקרקעין אלא 

 .א'3616מצאו את ביטוין כחלק מהזכויות המוקנות למקרקעין מכוחה של תכנית 

 של בשוויה ערךחלה כל ירידת  לאמוצג בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, משכך, כמפורט בתחשיב ה 
 .לחוק 197לפיצויים לפי סעיף  תזכאי האינ תהתובעומשכך  א'3616 תכנית של אישורה עקב הדירה

 

לחוק ופסק דין ברגר המיוחסים לגביית  126שגה שמאי התובעת עת ביקש לגזור גזירה שווה בין תיקון ב. 

 לחוק 197לבין תביעת פיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף היטל השבחה 

  יש לדחות מכל וכל את טענת שמאי התובעת בחוות דעת שמאי התובעת ולפיה ביקש לחזק את טענתו
בדבר ייחוס הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' במצב תכנוני קודם לדירה באופן 

ות שנקבעו קודם בעניין ברגר, חיזקו את האמור לעיל וקבעו כי והלכ 126תיקון "בלעדי, בהתבססו על 
 24)עמ'  ..."דמי היטל ההשבחה בגין תוספת הבניה על הגג, ישולמו אך ורק על ידי בעלי דירות הגג

 לחוות דעת שמאי התובעת(.
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  השבחה היטל בגביית עניינן, לו קדמו אשר והפסיקות לחוק 126 תיקוןראשית, ובאופן עקרוני, נבהיר כי 
 תהתובע שמאי דעת בחוות המאוזכרות ומהפסיקות לחוק מהתיקון להקיש איןהא ותו לאו. לאמור,  –

 .לחוק 197 סעיף מכוח ערך לירידת לתביעה

 2  מעילות שונות עם תבחינים אחרים הדינים, כלומר היטל השבחה מחד ופיצויי ירידת ערך מנגד, נובעים
ונה בתכלית. כלל נקוט הוא שהיטל השבחה ותביעת פיצויים לפי אשר על כל אחד מהם רובץ נטל ראיה ש

, הינם שני הסדרי דין שונים ונפסק לא אחת כי קיים חוסר סימטריה בין ההוראות לחוק 197סעיף 
 המרכיבות כל אחד מהם.

  אין לעשות שימוש במבחנים שנקבעו בקשר לחישוב גובה היטל ההשבחה אותו יש לשלם בעקבות  ,לכךאי
 לחוק. 197תכנית משביחה, לשם קביעה מתי ניתן לבסס תביעה מכוח סעיף  אישור

 מן המפורסמות הוא כי אין להחיל דין זהה באשר לאמות המידה והתבחינים שנקבעו ביחס  ,זאת ועוד
לחישוב גובה היטל ההשבחה, על השתת חיוב בתשלום פיצויים בגין תביעה לפגיעה הנטענת מכוח סעיף 

 לחוק.  197
  מאחר ומדובר בנטלי ראיה ותבחינים שונים, אין לעשות שימוש זהה במבחנים שנקבעו אומר כי, הווה

בקשר לחישוב גובה היטל ההשבחה, ביחס לקביעה אם בכלל ובאיזה שיעור, ניתן לחייב בתשלום 
 .ןלחוק, הואיל ומדובר בעילות שונות שאין מקום לערבב בניה 197פיצויים מכוח סעיף 

 לתוספת השלישית לחוק  11לחוק ובמסגרתו תיקון סעיף  126תיקון  כי, יובהר מורמהא לגרוע מבלי
, )א( לתוספת השלישית לחוק, עוסק באופן הטלת היטל ההשבחה בגין זכויות11באמצעות הוספת סעיף 

 ההשבחה היטל תשלום שחובת כך, פלונית לדירהניתן להצמידן , של הרכוש המשותף וטיב לפי אשר
 .בלבד התכנונית מההשבחה הנהנה על תושת

  כדי להפוך את הזכויות הנ"ל לזכויות השייכות קניינית לאותה דירה  126נבהיר, כי אין באמור בתיקון
אשר ניתן להצמיד אליה את הזכויות הנ"ל וכי יש להביא בחשבון במסגרת תחשיב ההשבחה, באמצעות 

מוש הזכויות מכוחה של התכנית הפחתות שמאיות, את הסכמות יתר בעלי הזכויות במקרקעין למי
 המשביחה.

 לא  ובמסמכי הבית המשותף רישום המקרקעין משבנסחונדגיש, כפי שהובהר קודם לכן, כי  נחזור
 העליונה בקומה לדירות המבנה גג על הבנייה זכויות ושל המבנה גג של קנייניתקיימת כל הצמדה 

כויות הבניה ישויכו לכלל בעלי הזכויות אלא קיימת קביעה מפורשת בתקנון המוסכם לפיה ז ,במבנה
מכוחה של תכנית ג', על  זכויותהבעלות בש הרי בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף,

 –לכלל בעלי הזכויות במבנה קניינית התכנוני, שייכות במישור מן ואופן מימושן ויישהכללים של אף 
 . כל אחד בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף

 קודם תכנוני במצב בלעדי באופן בחשבון להביא יש ולפיה תהתובע שמאי טענת את לדחות יש, משכך 
א' ביחס לדירה התובעת בענייננו, את הזכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת חדר יציאה 3616 לתכנית

 .לגג

 קניינית  משויכות, חדש תכנוני במצבא' 3616אלו כאמור, באופן זהה לזכויות מכוחה של תכנית  זכויות
 .המשותף ברכוש לחלקו בהתאם אחד כל, במקרקעין והדירות הזכויות בעלי לכלל

 לאא' 3616 תכנית כי, המקומית הוועדה שמאי דעת בחוות שנערך בתחשיב כמפורט, עולה מהמקובץ 
 .הפיצויים תביעתשל הדירה ומשכך יש לדחות את  בערכה פגעה

 

 תהתובע שמאי דעת בחוות נוספות שגיאותג. 

  למעלה מן הנדרש יצוין, כי בחוות דעת שמאי התובעת נפלו פגמים נוספים, כפי שאלו באים לידי ביטוי
 נכונה בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית.

 )של שמאי התובעת, היה על שמאי התובעת להביא  במצב תכנוני קודם, אף לשיטתו )המוכחשת כאמור
ינית לניצול הזכויות מכוח של תכנית ג' להקמת המורכבות הקניבחשבון מקדמי הפחתה המגלמים את 

 .חדר היציאה לגג

  נבהיר בעניין זה, כפי שפורט בהרחבה לעיל, כי הזכויות להקמת חדר היציאה לגג אינן שייכות לדירה
מושא התביעה בענייננו, ומשכך על מנת לממש זכויות אלו, נדרשו הסכמות של כל בעלי הזכויות 

 ( להוראותיה של תכנית ג', על כל המשתמע מכך.2א())9במקרקעין כאמור בסעיף 

  מבלי לגרוע מהאמור וכמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, היה על שמאי התובעת להביא
 בחשבון מקדם התאמה ביחס למצב התכנוני הקודם.

 ביחס למצב התכנוני החדש, שמאי התובעת הביא בחשבון היקף זכויות נמוך יותר מכוחה של תכנית 
היקף זכויות אשר  –א' מהיקף הזכויות אשר הובא בחשבון בחוות הדעת שמאי הוועדה המקומית 3616
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, ומשכך יש א'3616התאם למדידה גראפית, עפ"י תשריט היתר הבנייה ובהתאם להוראות תכנית נקבע ב
 להביאו בחשבון במצב התכנוני החדש.

  מטעם הוועדה המקומית, מביא בחשבון גם היקף זכויות זה אשר הובא בחשבון בחוות הדעת השמאית
א', אשר  3616זכויות בגין השלמת קומת העמודים לקומה מלאה בכפוף לנסיגות מכוחה של תכנית 

דירות בבניין בהתאם לחלקה היחסי של כל דירה ברכוש ב הזכויות לכלל בעלישייכות קניינית גם הן 
 .תולא הובאו בחשבון כלל בחוות דעת שמאי התובע המשותף

  בנוסף, שמאי התובעת הביא בחשבון במצב תכנוני חדש מקדמי הפחתה התואמים את שומתה המכרעת
 1ביחס למקרקעין ברח' הקליר  19.4.2020של השמאית המכריעה גבע בלטר בשומתה המכריעה מיום 

 (.6953/12/2)גו"ח 

 י ועומד בפני ועדת הערר ביחס לשומה מכרעת זו יובהר, כי הוגש על ידי הוועדה המקומית ערר אשר תלו
לפיצויים והיטלי השבחה, אשר במסגרתו נטען, בין היתר, בגין מקדמי ההפחתה אשר הובאו בחשבון על 

 ידי השמאית המכריעה תוך ביצוע כפל הפחתה.

  א', מקדם שווי 3616יתרה מזו, בשומה מכרעת זו, נקבע ביחס לקומת הגג אשר נוספה מכוחה של תכנית
, תוך הסתמכות 1ת דעת שמאי התובעת הובא בחשבון, בניגוד לכך, מקדם שווי של , עת בחוו1.3של 

 בעניין זה על שומות מכריעות אחרות מבלי לציינן.

  לעמדת הוועדה המקומית, כמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, יש להביא בחשבון תוספת שווי
ת בריכת שחיה על גג המבנה וכן בגין א', בשל הזכות להקמ3616ביחס לקומת הגג מכוחה של תכנית 

 הגבהת קומת הגג אשר התאפשרה מכוחה.

  א3616ברי, כי עצם הקניית האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג של המבנה מכוחה של תכנית' ,
אשר לא הייתה קיימת במצב תכנוני קודם )אלא בהליך של הקלה כמפורט בהרחבה בהתייחסות שמאית 

 , מעלה את שווי המקרקעין.0ומה האחרת( ומשכך שוויה הינו הוועדה המקומית לש

 הקובעת בהוראותיה במפורש כי גובה 'בנוסף, במצב תכנוני קודם, חלה כאמור ביחס למקרקעין תכנית ג ,
 מטרים.  2.5חדר היציאה לגג לא יעלה על 

 ומת הגג במצב תכנוני מ', המהווה את גובה ק 2.5התירה בקומת הגג בניה עד לגובה של  'כלומר, תכנית ג
 קודם.

  נקבע כי גובה קומת הגג יהיה כגובה קומה טיפוסית  'א3616מנגד, במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית
 מ'. 3.4ועד 

  ,הן לאור הזכות להקים בריכת שחייה על גג המבנה והן לאור הגובה המותר לעמדת הוועדה המקומית
יותר לקומת הגג במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית  לקומת הגג, יש להביא בחשבון מקדם שווי גבוה

 .א' לעומת המצב התכנוני הקודם3616
 

 סוף דבר

  נוכח כל האמור לעיל, יש להורות על דחיית תביעת הפיצויים, תוך אימוץ חוות דעת שמאי הוועדה
 המקומית ולאור הטעמים המשפטיים דלעיל. 

 כי אכן נגרמה למקרקעין מושא התביעה פגיעה הנובעת לחילופין ולמען הזהירות בלבד, אם וככל שייקבע ,
לחוק, אשר אינה  200מאישורה של התכנית, יש לקבוע כי פגיעה זו הינה פגיעה הבאה בגדרו של סעיף 

 עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין ואין זה מן הצדק לשלם לתובעת פיצויים בגינה.  

 ן מצטבר ו/או באופן חלופי, במידה והטענה איננה מתיישבת כל הנטען בחוות דעת משפטית זו נטען באופ
 הכול בהתאם לענין ולהדבק הדברים.  -עם טענה אחרת כלשהיא 

  בנוסף, אין באמור להלן כדי לגרוע מזכותה של הוועדה המקומית לטעון, לנמק ולהוסיף כל טענה אחרת
 ו/או נוספת, בין שנטענה לעיל ובין אם לאו.

 
 
 
 
 

 "ע:חוו"ד מה
ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים  ושמאי הועדה ות המשפטיותלאמץ את חוות דעת היועצ

 המפורטים מעלה.
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 החלטת הוועדה:
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 הנחיות מרחביות כלל עירוניות ומדיניות עיצוב 
 , תכנון ועיצוב הבנייןהסדרי חניה ,פיתוח המגרש ים:פרקעדכון 

 לתכנון ובניהועדה מקומית : ההנחיות/מדיניות לאשר אתמוסד התכנון המוסמך 

 הסבר כללי: 

לחוק התכנון והבניה, היא לייצר שקיפות וודאות כך  101מטרת ההנחיות המרחביות, אשר נקבעו בתיקון 

שעורך הבקשה ידע מראש מה יידרש ממנו בכדי לייצר שפה עיצובית עירונית בעניינים שאינם נתונים 

את תהליך התכנון. בתיקון לחוק נקבע כי היתר בניה יבחן ויאושר על ידי הועדה  לשיקול דעת, ובכך לייעל

 המקומית/רשות רישוי בהתאמה לחוק, לתכניות ולהנחיות המרחביות שנקבעו על ידה. 

לחוק התכנון  101עירוניות בהתאם לתיקון -הנחיות מרחביות כלל 2016הוועדה המקומית אישרה בשנת 

ת ההנחיות תוך שהינה רואה לנגד עיניה את חזונה התכנוני של כלל העיר תל אביב הוועדה קבעה אוהבניה. 

 יפו, מתוך שמירה על האינטרסים הציבוריים בכללותם, לרבות האינטרסים של בעל הזכויות הפרטיים.

 הרציונל התכנוני של ההנחיות המרחביות שנקבעו הוא:

ים, החלל בו מתקיימים החיים הציבורי לדופן הבנויה של רחובות העיר תפקיד מרכזי בהגדרת .1

 ובעיצוב הזהות הייחודית לעיר.  סביבה עירונית איכותיתביצירת 

, על מרכיביהם העיצוביים והנופיים, תורמים להבניית הזהות השטחים הפתוחים בתחום המגרש .2

  הייחודית לעיר ולשכונותיה השונות.

ל התחדשות שיש להם השפעה על יפו עובר תהליכים מואצים ש-אביב-בתלמרחב העירוני ה .3

  המרכיבים העיצוביים והנופיים של הדופן הבנויה.

ההנחיות נועדו לאפשר בקרה עיצובית על הבינוי העירוני לשם שמירה על אחידות, סדר  .4

, להבטיח שהמופע של המבנים ישתלב עם המרחב הציבורי ויצור שפה אדריכלית ואסתטיקה

  ן בהתאם לאופייה וייחודה של העיר.ותכנונית של הקיים אל מול המתוכנ

תכנון ועיצוב הבניין; פיתוח המגרש; הסדרי חניה; ההנחיות נערכו בפרקים העוסקים בנושאים שונים: 

כוללות בתוכן את הדרוש  הןאשפה; עצים; איכות הסביבה; בניה ירוקה; ארגון וגידור אתרי בניה. 

 .קבלת היתרלצורך 

עררים לוועדת הערר המחוזית. ועדת הערר הורתה לוועדה המקומית כנגד ההנחיות המרחביות הוגשו 

. להלן עיקרי הנושאים 21.2.2019לתקן את פרקים ההנחיות המרחביות בהתאם להחלטתה מיום 

 המובאים לאישור הוועדה המקומית:

עדכון והתאמה של הסעיפים איחוד פרקי הנחיות מרחביות "פיתוח המגרש" ו"הסדרי חניה";  .1

; עריכה, ביטול ו/או בעררים ניםהדיו חלטת ועדת ערר ולהסכמות שגובשו במסגרתבהתאם לה

 תוספת של סעיפים בהתאם להמלצות הצוות המקצועי.

בפרק "הנחיות מרחביות  ועדת הערר ה המפורטת שלשלא נכללו בהחלטתוספת סעיפים בודדים  .2

 .21.6.2020בתאריך  פרק תכנון ועיצוב הבניין" שפורסם -כלל עירוניות ומדיניות עיצוב 
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 ההנחיות המרחביות המעודכנות מצורפות כקובץ נפרד בסוף דראפט זה.

 

 תחום העיר תל אביב יפו. מיקום:

 כל תחום העיר תל אביב יפו תחולה:
 

 יפו-הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביביוזם התכנית: 
 

 פרטיים, עירייה, מדינה. בעלות:
 

 צוות העבודה: 
 אדריכל העיר

 גף רישוי ופיקוח על הבניה א
 אגף תכנון העיר 

 אגף תנועה
 אגף רישוי עסקים

 המרכז העירוני לתיאום הנדסי
 יחידת התיעול

 לשכה משפטית
 

 מצב תכנוני קיים

 18.9.2017( ועודכן בתאריך 1)מהדורה  9.3.2016אושר בוועדה המקומית בתאריך  פרק "פיתוח המגרש"

יפו -אביב-בתלשל פיתוח השטחים הפתוחים בתחום המגרשים ם שונים היבטיעוסק ב פרק זה(. 2)מהדורה 

להם תרומה משמעותית לאיכותו של הרחוב העירוני, לרציפותו וליצירת סביבה נעימה ובטוחה להולכי 

הרגל. ההנחיות נועדו לאפשר פיתוח והתאמה של התשתיות הדרושות לבניינים לצד שמירה על סדר 

המרווח הקדמי  הפונה למרחב הציבורי. ההנחיות שמות דגש על תחוםואסתטיקה בתחום שטח המגרש 

 . ומרווחי הצד, ולממשק שלהם עם הרחוב

 15.6.2017( ועודכן בתאריך 1)מהדורה  9.3.2016אושר בוועדה המקומית בתאריך  פרק "הסדרי חניה"

על אף מעמדם " בתחום העיר 2016 חניה תקנון" 9072מק /תא/בפרק זה שולבה מדיניות (. 2)מהדורה 

"הנחיות מרחביות פרק הסדר  הנושא את הכותרתיחד בקובץ אחד  פורסמושונה. שני החלקים ההמשפטי 

 חניה".

( ועודכן בתאריך 1)מהדורה  9.3.2016אושר בוועדה המקומית בתאריך  פרק "תכנון ועיצוב הבניין"

יפו. -אביב-וב בניינים בתחום העיר תלשל תכנון ועיצהיבטים שונים (. פרק זה עוסק ב2)מהדורה  21.6.2020

, בין אם במסגרת בנייה חדשה ובין אם במסגרת פיתוח חדשהתפיסה התכנונית של הנחיות אלו היא כי 

. ההנחיות מתייחסות באופן לחזק את הרקמה העירונית הקיימתלהשתלב וצריך  תוספת לבניין קיים,

רחוב ולשטחים ציבוריים, ומסדירות כללים ביחס בולט למאפיינים העיצוביים של דופן הבנויה הפונה ל

 למעטפת הבניין ולמערכות טכניות והנדסיות הנחוצות לתפקודו. 
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בתאריך כנגד ההנחיות המרחביות הוגשו עררים לוועדת הערר המחוזית. בהחלטת ועדת הערר, שהתקבלה 

והמגרש לעיצוב הבניין  לעסוק בנושאים הנוגעים אמטרתן של ההנחיות המרחביות הינקבע כי , 21.2.19

. כמו כן נקבע כי היבטים תכנוניים המצויים )"קביעות עיצוביות"( במובן הפשוט והמצומצם של המונח

בשיקול דעתה של הוועדה המקומית על פי תכנית סטטוטורית או על פי תקנות אין מקומן בהנחיות 

 הוועדה המקומיתאשר לגביהם  שאיםנוב יעסקו נחיות מרחביותההד'. הודגש ש 145מרחביות על פי סעיף 

ועדת הערר הורתה על ביחס לבקשה קונקרטית.  זקוקה להפעלת שיקול דעת פרטני אינהאינה מעוניינת או 

ביטולן של הנחיות אשר לדעתה אינן מתאימות להיות מוסדרות בהנחיות מרחביות, ואפשרה להסדירן 

לפעול על פיה ולהוסיפה כתנאי בתיק המידע  במעמד של מדיניות מאושרת אשר הוועדה המקומית רשאית

 להיתר.

בסעיפים שנדונו בישיבותיה  מפורטתהחלטה ועדת הערר קיבלה  "תכנון ועיצוב הבנייןביחס לפרק "

 .21.6.2020בתאריך  הועלה לאתר העירוניאשר ( 2קובץ מעודכן )מהדורה ובהתאם פורסם 

על אף  מפורטתהחלטה קיבלה  לאהערר ועדת  "פיתוח המגרש" ו"הסדרי חניהביחס לפרקים "

 (: 53שהתקיים דיון בכל הטענות שהועלו בעררים, וקבעה )עמ' 

משמעות ההחלטה היא תיקון שני הפרקים הללו כך שרק סעיפים העוסקים ב"קביעות עיצוביות" במעמד 

 של "הנחיות מרחביות" והשאר במעמד "מדיניות ועדה מקומית". 

 מוצעמצב תכנוני 

בקובץ הנחיות  מודגשים באדוםהשינויים . לפי פרקים –המקצועיים המובאים לאישור ינויים תמצית הש

 המעודכן המצורף לדראפט.

 

 פרק פיתוח המגרש והסדרי חניה -הנחיות מרחביות כלל עירוניות ומדיניות עיצוב  .א

ות על מנת שכל ההוראות הנוגע איחוד פרקי הנחיות מרחביות "פיתוח המגרש" ו"הסדרי חניה" .1

לתכנון ולפיתוח השטחים הפתוחים בתחום המגרשים הפרטיים יהיו מוסדרות תחת קורת גג 

בהתאם להחלטת ועדת הערר  אחת. הפרקים שאושרו יבוטלו, ובמקום יאושר מסמך אחד חדש.

 9072מק/תא/ובהמלצת צוות התכנון ואגף התנועה הוסרו החלקים של המדיניות המאושרת 

חקיקה , מבוא ",דרישת מקומות חניהפרקים "-" ובוטלו תתיהעירבתחום  2016 חניה תקנון"

 .תרשים אזוריםו הגדרות, ותקינה

  הגדרת מעמד משפטי לכל סעיף: .2

 ד' בחוק מהן לא ניתן לסטות או לאשר הקלות.  145לפי סעיף  הנחיות מרחביות .א

 סעיפים בהם הוועדה יכולה להפעיל שיקול דעת מטעמים מיוחדים. – מדיניות .ב
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, לנוחיות כל העוסקים במלאכה, מכלול ההוראות התכנוניות אשר במסמך אחדזו מוצגים בדרך 

בפרק המבוא  ומוסבר לצד כל סעיףוצג המעמד המשפטי מ .ןבחשיבות תשוומבחינה מקצועית הן 

יפורסמו בהתאם להוראות הדין ותהיה עליהם  סעיפים במעמד "הנחיות מרחביות"של המסמך. 

 ות החוק. זכות ערר בהתאם להורא

בתיאום עם יחידת התיעול במטרה לצמצם את עומסי הנגר העילי  עדכון תת פרק "ניהול מי נגר" .3

טפל בנגר על מערכות הניקוז העירוניות ואת נזקי ההצפות. ההוראות הן במעמד מדיניות ונועדו ל

די לשטח הציבורי ולשפר את החלחול וזאת על ינגר היוצא , להפחית את כמות הבתחום המגרש

 הותרת שטחים חדירים למים ואמצעים להשהיית מי הנגר בתחום המגרש.

. ההוראות הן במעמד מדיניות ונועדו להציג תוספת תת פרק "בריכות )שחיה / ג'קוזי/ נוי(" .4

תבחינים אחידים להמלצה בתיק מידע על בקשות לבריכות )שחיה / נוי / ג'קוזי( המבוקשת 

משותף. המדיניות גובשה לאור גידול משמעותי בפניות להקמת במרווח צדדי או אחורי של בניין 

חוסן העירוני לשטחים בעלי חשיבות  -בריכות פרטיות בשטחים הפתוחים בבניינים משותפים 

. בנוסף, בריכות גינון ונטיעות באמצעות הפחתת אי החום העירוניבהיבטים של ניהול מי נגר ו

ולהפרדות מטעמי תקינה או רצון לפרטיות )כמו  שחיה פרטיות בשטח פתוח גוררת בקשות לחיץ
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( שאינם עומדים בקנה אחד עם עקרונות הוועדה אמצעים אקוסטייםמעקות ודרות מוגבהות, ג

 המקומית לפיתוח המרווחים.

 

תחום סעיף מדיניות ביחס לפיתוח המרווח הקדמי ברצף עם מפלס הרחוב במגרשים ב תוספת .5

 . 2 /5ובהוראות תמ"מ  3 ב/ /34בתמ"א מוגדר כפשט הצפה של נחל הירקון 

. ההוראות הן במעמד מדיניות ונועדו להציג תבחינים תוספת תת פרק "חצר חפורה )מונמכת(" .6

 העמקת חצר, כולה או חלקה, אל מפלס המרתף.אחידים להמלצה בתיק מידע על בקשות ל
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נספח דה לאחר עדכונן כ. הנחיות אלו יובאו לאישור הוע/ פרגוד" עונתי ביטול תת פרק "סוכך .7

 .סוככים עונתיים בבתי עסק - 3954עיצוב לפי תכנית תא/

 ." ו"שונות"מבני עזר ומחסןפרקים "-תת ביטול .8

הסעיפים בפרקים אלו עודכנו ונערכו מחדש. להלן תמצית (: 12 – 10הסדרי חניה )פרקים   .9

 השינויים:

מות חניה; רמות שירות; הנחיות כללי; חקיקה ותקינה; הגדרות; דרישת מקו ביטול פרקים:א. 

 ; טעינה חשמלית; הנחיות ביצוע.38להסדרי חניה בתמ"א 

 ב. סעיפים שמעמדם השתנה למדיניות:

 ג. סעיפים חדשים שנוספו:
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 "חניה לאופנועים" 11ד. עדכון פרק 

 

ה

.

 

ש, להקצאת מקומות החניה בתחום השטח הפנוי במגר "חניה לאופניים" 12ה. עדכון פרק 

לשימוש מיטבי של דיירי הבניין וכחלק מתהליך הסדרה עירוני רחב לצמצום כמות האופניים 

 החונות בשטח מדרכות העיר.

 

 פרק תכנון ועיצוב  הבניין -הנחיות מרחביות כלל עירוניות ומדיניות עיצוב  .ב

תכנון ועיצוב  פרק -תוספת סעיפים ושינויים בפרק "הנחיות מרחביות כלל עירוניות ומדיניות עיצוב 

 :21.6.2020( שפורסם בתאריך 2הבניין" )מהדורה 

  תתווסף הנחייה מרחבית כדלקמן: חלונות ופתחים בבניין מגורים, תת פרק 3פרק 

לרחוב או  הפונה קרקע בחזית בקומת מדירה יציאה פתחי יאושרו לא בבניין מגורים משותף

 בחזית הצד, אלא אם תוכנית קבעה אחרת.
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  תתווסף הנחייה מרחבית כדלקמן: מרפסות וגזוזטרותק , תת פר3פרק 

צמודות של יחידות דיור נפרדות בבניין יתוכננו כאלמנט משני הפרדה בין מרפסות מחיצות 

ס"מ, יהיו אחידות בעיצובן וניתן שיגיעו עד לתחתית  10במעטפת. המחיצות, בעובי שלא יעלה על 

 התקרה של הקומה מעל. 

  תתווסף הנחייה מרחבית כדלקמן:ומאפייניו  סוג הגג, תת פרק 6פרק 

 מ'. 1.30לא יעלה על  בבניין מגורים עם גג שטוחמעקה גג 

  תתווסף הנחייה מרחבית כדלקמן: חומרי גמר גגות , תת פרק6פרק 

יאושר חיפוי גג שטוח בעץ מסוג  לא. FSCבאישור יהיו עץ מחומרי גמר לחיפוי גגות שטוחים 

 או קומרו. אירוקו איפאה,

  כדלקמן 7.01עדכון הטבלה בסעיף , מדיניות ועדה מקומית: שיפוצים – 7פרק: 

 

 שוטףזמן ביצוע: 

 )מוגש ע"י אדריכל העיר בשילוב צוותי התכנון והרישוי( חו"ד משותפת
 

 לאשר את ההנחיות והמדיניות

 
 
 
 

 :יוןתיאור הד 13/01/2021מיום  ב'21-0001ישיבה מספר  ועדת המשנה לתכנון ולבניה
 

 יואב דוד וקרן מטרני: מציגים את ההנחיות המרחביות במצגת.
דורון ספיר: לעניין סגירת מרפסות, מבקש לסייג ולציין כי ככלל לא תאושר סגירת מרפסות, ולדרוש 

 סגירה אחידה  רק במקרים בהם תאושר סגירה כאמור. 
מ', במידה וכן  1.30עקה גג אטום מעל לעניין גובה מעקה הגג העליון, צריך לסייג ולומר שלא תתאפשר מ

 ויש סיבה פרטנית.
 קרן מטרני: אפשר להוסיף את המילה בנוי.
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ראובן לדיאנסקי: מימוש ההנחיות חשוב במיוחד בכל מה שקשור למרחב הציבורי.  האם החיוב לשיפוץ 
. מבקש להחיל מלא כולל גם חידוש החצרות? צריך להיכנס לרמת החצר, פינוי, נטיעות, הורדת גדר וכד'

 את כל ההנחיות והמדיניות של פרק פיתוח המגרש על דרישות לשיפוץ מלא.
שיתופי פעולה לשימוש בחצרות בתים משותפים לצורך הגדלת ההיצע הירוק במקומות שבהם אין לנו 

אפשרות לשתול עצים בגלל שהמדרכות צרות. החל מסוף החודש אנחנו יוצאים במבצע עירוני עם הרשות 
ת הסביבה לשתילת עצים במגרשים משותפים בקווים קדמיים למגרשים שצמודים למדרכות. לאיכו

הכוונה היא לשתול עצים בכמות מכובדת עבור התושבים והולכי הרגל והנמצאים בסביבה. במסגרת הרצון 
ה ליירק את העיר יש לעודד את התושבים לגדר את הבניין בשיחים וגדרות חיות, ולא גדר בנויה. אם תהי

 סמ' זה מעודד את האנשים לשים שיחים ולשים ירוק.  40סמ' או  10גדר של 
יואב דוד: ההנחיות בעניין שיקום חצרות מופיעות בפרק תכנון ועיצוב הבניין. לעניין הגדר, אנשים 

 מבקשים לגדר כדי למנוע כניסה לא רק בשביל העצים.
 סמ'. 30ד משמעיים ושהגדר לא תהיה יותר מראובן לדיאנסקי: אם רוצים לעודד ירוק צריכים להיות ח

יש לקדם את הנושא שבתי האשפה יהיו בחלקים האחוריים של הבנין, אם אפשר בין   -מתקני אשפה
 מגרשים בין בנינים ולא בחזיתות. 

זה מעט. אני חושב שאנחנו בנויים לעלות שלב, כדי  15%אני חושב ש -אזור פנוי במגרש ממרתף חניה  
וזה מתכתב נכון עם הרצון להקטין תקני החניה גם   25%ירוק במגרשים צריך להעלות ל להגיע ליותר

במחיר שיצטרכו לבנות חניונים יותר עמוקים. ליזם יש אינטרס לחפור כמה שפחות מרתפים, ואולי הן 
מרתפים, מלבד  3יחליטו כתוצאה מכך לא לחפור מרתפים. אם המגרש מאפשר אז לעשות במקום שניים  

שים עם בעיות של נושא מי תהום וכד'. אולי זה לא נוח ליזם אבל הדבר משאיר מגרש יותר פנוי. מגר
בנוסף, רחבת חניה ענקית מאספלט ומדרכות עם מרצפות צמודות לא מאפשרים בכלל חלחול וזה לא 

יה הגיוני. לכן צריך שתהיה הוראה שמחייבת ריצוף מחלחל. דוגמא הפוכה בבזל פינת סוקולוב עשו חנ
 קדמית עם מרצפות מחלחלות, זה חייב להיות חלק מההנחיות.

 אודי כרמלי: אנחנו לא רוצים לאפשר חניה קדמית.
ראובן לדיאנסקי: בכל מקרה לדרוש בכל מקום מרוצף לעשות שימוש במרצפות מחלחלות, למרות שצריך 

 תחזוקה.
 קרן מטרני: הנושא כבר בתוך ההנחיות. 

שהחלחול יהיה בקו בנין קדמי של הבנין אני רוצה להשיג צל של  70% 80%ראובן לדיאנסקי: כשאמרתם 
 חלחול. 15%עצים מהגינה הפרטית  מקדימה עבור הולך רגל, ולא רק חלחול בקו אחורי של 

: מה קורה עם גובה גדרות בבניינים קיימים? מה קורה עם השפ"פים וחניה על אופירה יוחנן וולק
וך ההנחיות בכל צורה שתמצאו את הפתרונות שחקרתם פה ובעולם בכל המדרכות. אני מציעה לשים בת

מה שנוגע בחלחול. כמו כן מה הוא עומק הגומה לעצים? איך מתגברים מצד אחד שיהיה מקום לשתילה 
 ומצד שני שהשורשים לא ירימו את המדרכה?

זה פוגע אסף הראל: מצד אחד אמרתם שבריכה שנמצאת בקומת קרקע גוררת הגבהה של גדרות ו
בהליכתיות ובמראה. מצד שני בהנחיות נרשם שאם כל הבנין רוצה אז מאשרים. אם אמרתם שבריכה 

 בקומת הקרקע היא פתרון לא מוצלח מבחינת התכנון אז מה קשור נושא הקניין?
 אודי כרמלי: בחזית הקדמית.

 אסף הראל: מה הדין לגבי חצרות פרטיות כמו אלה שבקריית שאול. 
 : זה דוגמא לא נכונה כי זו טיפולוגיה של "רביעיות". חשוב לשמור את החצר המשותפת.אודי כרמלי

 אסף הראל: אם יש בניין שלם בבעלות אחת, כמו וילה ברחוב מלצ'ט עם חצר קדמית עם יציאה
 אודי כרמלי: לא נאשר. ברגע שהשטח פרטי אז זהו שטח פרטי, הרעיון לא להשתלט על שטח משותף.

זה לא בסדר? לא ברור כמה קומות צריך להיות מעל.   4קומות וב 2ה חצר מונמכת בסדר באסף הראל: למ
בנוגע לסגירת מרפסות האחידות היא לא ערך. אם יש לי בנין סגור ומרפסת אחת פתוחה האחידות היא לא 

 פונקציה. האחידות היא בחומרים. לא רוצים לסגור מרפסת נוספת בשם האחידות. 
 שאם יש מרפסת אחת פתוחה אז משאירים.יואב דוד: כמובן 

ברגע שזה נוגע  -אולי כדאי לתת תמריץ כלכלי. במתח שבין עץ מול חניה  15%אסף הראל: בנוגע ל
גוברים.  הלמגורים העצים מפסידים. לכן אנחנו נלחמים כאשר בשביל חניה כורתים עץ. הירוק והצמחיי

 מצדנו שלא יהיה חניון ושלא יכרתו עצים.
 קבץ: חניה איפה? בכל העיר ?רועי אל

 אסף הראל: צריך להפעיל שיקול דעת בכל מקום. תוכנית ח' תעשה סדר בנושא.
מרתפים ויכול להיות ככה נשיג שיהיה פחות חניה  2ראובן לדיאנסקי: תטיל על היזם עוד נטל שיחפור עוד 

 ויותר חלחול ועצים כי היזם יגיד .
מטר זה נכון? אני  3מטר וגם מכפיל החניה שאתם דורשים הוא  3 מלי פולישוק: המרווח הצידי הוא בד"כ

ס"מ כך שלמעשה מונעים  10מ' ויש עוד גדר שתוספת  3מ' בגלל שזה  2.70יודעת שיש מכפילי חניה של 
 מ' במכפילי חניה . 2.70מ' אז אולי אפשר לאשר  3מכפילי חניה במרווח הצידי. לכן אם לא כתוב 

יינים שיש בהם עסקים בעיקר בחצרות אחוריות, ישנה בד"כ הזנחה, יש מתקנים דורון ספיר: בחצרות בנ
 של העסקים כמו מיזוג אויר וכד'. האם יש לנו יכולת להתגבר על הנושא הזה לעשות איזושהי הסדרה? 

חדשים  םיואב דוד: לשאלה של חצרות אחוריות מדובר בהנחיות מרחביות לעורכי היתר בניה לבנייני
 על הסדרה של מתקנים קיימים. ואתה מדבר 
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 דורון ספיר: אנחנו נותנים היתר בניה בשימושים חורגים.
חדשים עם קומה מסחרית ממילא האשפה ובורות השומן יהיו בצורה מוסדרת. יתכן  םיואב דוד: בבנייני

 וצריך להוסיף הוראה גם לבניינים קיימים.
ב וצריך מנגנון שיסדיר את זה. צריך להוסיף דורון ספיר: אנחנו עומדים לקבל בעיר הרבה מסחר רחו

 הוראה בהנחיות המרחביות לגבי שימושים חורגים כדי שניתן יהיה להפעיל אכיפה.
 קיימים. םיואב דוד : אנחנו נוסיף הוראה בהנחיות המרחביות בבנייני

 בילות עליו?ראובן לדיאנסקי: אם יש בקשה לשימוש חורג של בנין מגורים להיות מלון, ההנחיות הללו ק
 הראלה אברהם אוזן: כל מה שמגיע להוצאת היתר בניה.

 ראובן לדיאנסקי: כל בנין שמקבל היתר והוא לא מגורים?
הראלה אברהם אוזן: ההנחיות לא עושות אבחנה בין מגורים ללא מגורים השאלה אם הבניין עושה הסבה 

 וללא תוספת שטח, והאם נבקש ממנו לעמוד בהנחיות. 
 אנסקי: איך זה משתלב על מבני ציבור .ראובן לדי

יואב דוד: ההנחיות המרחביות לא חלות על מבני ציבור כיוון שכל מבני ציבור מחויב לעשות תוכנית עיצוב 
 ופתוח שבתוכן יש פתרונות.

 אודי כרמלי: תוכנית עיצוב גוברת על הנחיות מרחביות. 
 יר צריך לשנות בתכנית צ' את הסטנדרטים.ראובן לדיאנסקי: שום תב"ע לא מחייבת בדיקת זיהום או

יואב דוד: כרגע ההנחיות המרחביות הם דיוק של מדיניות קיימת וזו הדרישה של המחוקק שהכל יהיה 
 כתוב במקום אחד שייתן ודאות תכנונית.

מ',  3במרחב צידי קיימים מתקנים במרווח צידי בתוך  4, ו3גם ברובע  -לענין מתקני חניה במרווח צידי 
 כלומר זה בעובדה קיים אבל זה פתרון לא מוצלח. 

 מ'  למכפיל. 3מ' ואתם דורשים  3מלי פולישוק: האם המרחק 
 3יואב דוד למלי פולישוק: אין הנחייה ביחס לרוחב המתקן. בנינים קיימים במקום בו המרווח הצידי הוא 

 3מכפיל החניה לא חייב להיות  מ' אז זה אפשרי. אנחנו אומרים שמכפילי חניה לא יהיה במרווח הקדמי.
 מ'.

 נבחן אם יש  הוראה על שטחי החצר.   –כללים לשיפוצים  21יואב לראובן לדיאנסקי: לעניין 
 קרן מטרני: זה בפנים, יש הוראה. נמצא בפרק התכנון ועיצוב הבניין.

ה בשכונת רמת המקום היחידי שאפשרנו צמצום גדרות בנויות הי -יואב דוד: לעניין תכנון ללא גדרות 
אביב הירוקה במסגרת מדיניות מיוחדת של הועדה המקומית. אי אפשר לכלול באופן גורף בכל העיר. אני 

מאמין בחצר משותפת, וזה בהלימה מלאה שלא לעשות בריכות וכד'. עושים את זה כדי שהחצרות יהיו 
  משותפות. אבל לקבוע בצורה גורפת שלא יהיו גדרות קדמיות זה לא אפשרי.

 ראובן לדיאנסקי: אני אמרתי לעשות תקן יותר קטן מבחינת הבינוי של הגדר שתהיה עד חצי מטר גובה.
מטר בשאר  1ס"מ בנוי באזור ההכרזה,  ועד גובה  70יואב דוד: לפי ההנחיות בחצר קדמית הגדר תהיה עד 

 ערור על הנחיה מרחבית.אזורי העיר. במרווח הקדמי בצמודי קרקע אפשרנו יותר. צריך לזכור שלא ניתן ל
על הציבור  לחשובאודי כרמלי: ההנחיות המרחביות כובלות את ידי המתכננים הועדה והאדריכלים. יש 

 הרחב כדי שלא נהיה כבולים. לבוא ולהגיד שכל הבתים... 
ס"מ בנויה בבתים משותפים ושישימו גדרות חיות ירוקות במגרש  50ראובן לדיאנסקי: בוא נקבע גדר עד 

 דמי שלהם.הק
אודי כרמלי:  בסופו של דבר האחריות שלנו לא לקבל הנחיה שהרוב לא יוכל לעמוד בה. כי גדר חיה צריך 

 לתחזק ולא תמיד מתחזקים אותם ואני לא חושב שכל העיר תוכל לעמוד בה. 
ראובן לדיאנסקי: הכי קל לשנות את ההנחיות המרחביות אם ההנחיה לא יכולה לעמוד בישומה אפשר 

 ום לשנות אותם.ש
, ובזמן הזה טופלו אלפי 2021הגענו לתקן ב 2016אודי כרמלי: ממש לא. את ההנחיה במרחבית שקבענו ב

סמ', לוקח לשוק להתרגל, לבוחנים להתרגל ולהטמיע ולכן  10היתרים. כל שינוי של הנחיה, אפילו של 
 אנחנו עושים בשום שכל.

להגיש עליה ערר אבל על ההחלטה שלכם אפשר לערור. הראלה אברהם אוזן: הנחיה מרחבית אי אפשר 
אבל ברגע שזה עובר את ועדת ערר זה הופך ל"חוק" ואי אפשר לערור עליו. אם מהנדס העיר לא ממליץ על 

 זה ותקבלו החלטה אחרת, סביר להניח שנצטרך להגן עליה בועדת ערר וזה לא יהיה פשוט.
בו מפורטים מיקום חדר האשפה בתוך קווי הבניין הערה יואב דוד:  יש פרק שלם בהנחיות המרחביות ש

 שרשמנו פה היתה לגבי בתים פרטים רצינו להבטיח שהאלמנטים הטכנים לא יפנו לרחוב.
שטח פנוי  15% -לדעתנו, גם לאור הניסיון כרגע וגם בתוכניות עיצוב שיש מו"מ  –חלחול  15%לגבי ה

ל אותו בעתיד, אבל לא כרגע. להגדיל מעבר לזה יהיה לחלחול הוא מספק. ואם נבסס אותו נוכל להגדי
מאד קשה. לעניין תוספת קומות מרתף אני מוכן לעשות בדיקה מעמיקה. לפי מה ששמעתי מגורמים 

 מקצועיים הפגיעה הסביבתית של עוד מרתף היא מאוד חמורה. 
עילית אנחנו קובעים  נמצא בהנחיות בפרק חניה. כאשר בהיתר בניה מאושרת חניה -לגבי ריצוף מחלחל 

שהיא צריכה להיות בריצוף מחלחל או אבן דשא. בנוסף, בקרוב נגיע לוועדה עם מדיניות לתכנון חניונים 
ושם נבקש שבחניונים חלק ממקומות החניה יהיו בריצוף מחלחל ויהיו נטיעות. לגבי אופציה שאזור 

לו יהיו בצד הקדמי ככל הניתן, לא כתנאי החלחול ורצועת הגינון יהיו בחפיפה אנחנו רוצים שהאזורים הל
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מחייב כי יש מצבים בהם יש עצים לשימור במרווח האחורי או ענין טופוגרפי ובמצבים האלה נוכל לאשר 
 לא ירוכזו במרווח הקדמי או ברצועת הגינון. יש בזה גמישות כי נתקלו במקרים כאלה. 15%ש

כי יש סוגיות כמו מבנים לשימור תוספות בניה שהם אודי כרמלי: צריך לשמור את האופציה הזו פתוחה  
צריכים  לא פתירים הנדסית וזה מובא לועדה ואם הועדה השתכנעה בגמישות כמו בפרויקט מסוים שהיינו

 אחרת לא היה פרויקט.  13.6%להגיע ל
 קרן מטרני: כל תת הפרק הזה הוא במעמד מדיניות.

המרחביות לא באו להסדיר מצב קיים. לגבי מדרכות  ההנחיות -יואב דוד: לעניין הסדרת מצב קיים 
 נעשה עבודה ונחזור אליכם. ריצוף מחלחל בוודאי בחניונים אין בעיה  -מחלחלות, זה לא פשוט 

ראובן לדיאנסקי: אתה מתכוון במרחב הציבורי אפשר כשיש שדרה רחב אפשר לעשות חלחול בצידי 
 חלחול.  30%השדרה ואפשר להוסיף עוד 

 ד: אנחנו נבדוק את הרצוף במדרכות. בתוך המגרש הפרטי יהיו באופן מחלחל.יואב דו
.א ניהול מי נגר: כל האזורים המרוצפים והשבילים למעט שביל הכניסה 3.10קרן מטרני: זה קיים בסעיף 

 הראשי של הולכי הרגל למעט הגודל המינימלי יעשו בחומר שיאפשר חלחול )הקריאה את הסעיף(.
 וולק: האם תקף לשטחים הציבורים?אופירה יוחנן 

 יואב דוד: לא. אבל נבדוק איך אפשר ליישם זאת. 
עירית ת"א אימצה סטנדרטים לבתי גידול במרתפים בפרויקטים בתחום  -לגבי בתי גידול במרחב ציבורי 

המגרש הפרטי. בד"כ בתוכניות עיצוב ופתוח כתוב לפחות מטר וחצי. לעניין זה האגרונומים הגיעו 
מ"ק 10 -קנה שמטר וחצי לא תמיד נכון, וצריך לדבר על נפח לשורשי העצים. לפעמים צריך למעלה מלמס

 אדמה פנויה לעץ. הדברים הללו מעוגנים בהנחיות שלנו. 
דיברנו על זה רבות.  -להערות של אסף הראל לגבי ברכות וחצרות מונמכות והשמירה של המרווח הקדמי 

ים ליהנות מהקניין שלהם ולאפשר להם לעשות בריכות, אבל מצד שני התפיסה מנסה מצד אחד לתת לאנש
לייצר תמהיל נכון עם האינטרס הציבורי ולקבוע סייגים לשימוש נכון בקניין הפרטי. בין לתת לאנשים 

לעשות מה שהם רוצים לבין להציב גבולות. לגבי המרווח הקדמי קבענו שישאר  פנוי לא מנוכס, לא מגודר, 
פעם האחידות הייתה ערך עליון. היום אנחנו מעודדים מרפסות פתוחות,  -ין סגירת מרפסות מאוזן. לעני

ובחזית שיש מרפסת פתוחה לא נחייב לסגור מרפסות. במקום שיש מרפסות סגורות נבטיח שכן יוכלו 
 לפתוח את המרפסות, ולא נחייב סגירה.  

 לו בחצר מאחור לעשות בריכה? אסף הראל: כלומר הבנין במלצ'ט שרוצה לעשות בריכה נאפשר
 יואב דוד: בלב העיר כמדומני לא אישרנו.

 ניתן להצמיד דירות גן אחוריות. 4-ו 3לריסה: בתוכניות רובעים 
 אודי כרמלי: לא אישרנו בהצמדה לקרקע .

אסף הראל: נושא החצרות האחוריות נוגע לי אישית. למה אתם לא שומרים את החצרות האחריות כמו 
 מית?החצר הקד

אודי כרמלי: יש דרישה גבוה לדירות גן ולכן אנחנו עושים את ההבדלים בין דירות הגן וחצרות אחוריות 
שלרוב יש בהן מפגעים והם מוזנחות. יש להסתכל על כלל המכלול ולשמור על מגוון טיפוסי הדיור במינון 

עיר ליצור כמה שיותר טיפוסי ראוי. זה מוצר מבוקש ולא ראוי לבטל אותו. זה מחזק גם את החוסן  של ה
 דיור במרחב נתון. תסתכלו על ההנחיות החדשות.

 אסף הראל: יש סיכוי שחצרות אחוריות ישרתו בנין שלם וכדאי לתת את הדעת על זה.
 אודי כרמלי: בוא נצא לסיור ונגיע למסקנות ויש לזכור את נושא מגוון טיפוסי דיור. 

 ותפות שיהיו פעילות, זו תהיה פעולה קהילתית.יואב דוד: טוב ונכון שיהיו חצרות מש
אסף הראל: ברגע שיש לך ילד חצר אחורית נחוצה. שנעשה סיור זה לא ייתן כלום תשאיר את המקומות 

 מגוונים. 
 אודי כרמלי: השארנו את החצרות הצידיות ואת הקדמיות. 

 אסף הראל: קח את הצידית ותן את האחורית.
 אתם רוצים להוריד את דירות הגן בתל אביב?אודי כרמלי: לא מסכים אתך 

ראובן לדיאנסקי: מדובר על מקומות שהחצר האחורית הופכת למקום מפגש כמו שהחצרות הפכו לסלון 
של כולם. ברגע שלוקחים חצר אחורית והופכים לבריכה אין אפשרויות אחרות. באזורים מסוימים שאין 

 ן. שטחים פתוחים צריך להקפיד לא לעשות דירות ג
אודי כרמלי: אני צריך הנחיות לבוחני רישוי בתיק מידע. אפשר לחזור עם תשובה לגבי בריכות בחצר 

 אחורית למרות שאין מצבים כמו אלו שאתה מתאר.
כתבנו הנחיה שלא יהיו הצמדות של שטחים פרטיים לדירות הקרקע .ההוראה ירדה  2016קרן מטרני: ב

עסוק בנושאים קניינים. לכן אני מציעה לפנות את השאלה מה לא כיוון שהנחיות מרחביות לא יכולות ל
 רוצים שיקרה ולתת הנחיות תכנוניות מתאימות. 

הראלה אברהם אוזן : בסיבוב הראשון של ההנחיות המרחביות נתנו הנחיה משפטית שלא יהיו אמירות 
התכנוני. לכן בחזית  כמו לא "תותר הצמדות לחצר" שהן אמירות קניניות. מה שמוביל אותנו הוא הקו

אנחנו לא רוצים לראות דירות גן ויש אמירה ברורה שמתארת תכנונית מה לא יהיה. ההחלטה היא 
תכנונית איך אנחנו רוצים לראות את החצר האחורית. בעבר כולם רצו לתת הנחיות לגבי החצר האחורית. 

לצרף את החצרות האחוריות ולעשות  גיליתי לפני מס' שנים שבתוכניות לב העיר יש הוראה בכל מבנן יכול
שימוש משותף בחצרות האחוריות. זו הוראה טובה שקיימת בתוכניות המאושרות. מעולם לא נעשה 
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שימוש בהוראה הזו. כנראה יש פער בין מה שהתכנון מאפשר לבין איך שהאנשים תופסים את הזכויות 
 שלהם בקרקע.

 יש. ראובן לדיאנסקי: אז לא היה מינהל קהילה היום
הדיונים  8בכל  2016יואב דוד: לדעתי פעולות הסברה יכולות לעזור. תשובה לאסף לגבי עץ מול חניה מ

שהתקיימו בוועדת ערר עמדנו על הנושא הזה. היזמים נלחמו מלחמת חורמה על החניות והעמדה שלנו 
היא מחזיקה היטב. היתה מאוד ברורה לטובת העץ, הסביבה, החזות והנוף., התפיסה הזו מלווה אותנו ו

 העץ מנצח. -עץ מול חניה 
מלי פולישוק: לגבי ההנחיות צריך לחדד על הן חלות ומי כפוף למי. יש תוכנית עיצוב. כדאי לחדד את 

 ההנחיות ומה נגרע .
 קרן מטרני: זה כתוב בצורה פורשת בעמוד השני .

 יואב דוד: בעמוד המבוא של ההנחיות רשום על מי הן חלות.
רהם אוזן: במבוא סעיף קטן ט בהנחיות המרחביות של פיתוח המגרש והסדרי חניה  )מקריאה הראלה אב

את הסעיף( "ההוראות על המסמך לא חלות על מבנים לשימור מבני ציבור בנינים שאושרו להם תוכניות 
 עיצוב ופיתוח מכח תוכנית מגרשים שנקבעו או יקבעו הוראות פרטניות." 

 כות בחצרות האחוריות?אסף הראל: מה לגבי הברי
-, ו5, 4, 3אודי כרמלי: אני לא מכיר סיטואציה כזו באופן עקרוני אני לא מתלהב לראות בריכות ברובעים 

6. 
 את ענין הבריכות. 3,4,5,6אסף הראל: אם אפשר להחריג ברובעים 

 יואב דוד: אני בעד.
רית. הנחיה מרחבית לא יכולה יש אפשרות להצמיד דירת גן אחו 3,4אורלי אראל: בתוכנית הרובעים 

 לסתור תב"ע.
בעריכה. אני חושב שבבניין אחד כדאי  6-ו 5זה לא יחולו. תוכניות לרובעים   4-ו 3אודי כרמלי: ברובעים 

שיהיו כמה שיותר טיפוסי דיור. לאפשר דירת קרקע בלי הצמדה לדירת גן, שהיא אולי הדירה הלא טובה 
חורי אתה מקבל עצים וגינה מטופחת ומאפשר לייצר דפוס שימוש והכי חשוכה, וברגע מצמיד לה גן א

 שונה. 
 דורון ספיר: דירת גן היא בחצר בפרטית כלומר הדיירים ויתרו להשתמש על החצר האחורית.

 אודי כרמלי: מראש ההיתר הוא כזה.
 אורלי אראל: בתב"עות חדשות אנחנו אוסרים דירות גן.

 שה. אסף הראל: אבל מהותית יש בניה  חד
 יואב דוד: אם יש עוד אפשרות לשמר דירות גן לא הייתי מחסל בהנחיה מרחבית. 

 אופירה יוחנן וולק: לא בכל בנין שיעמוד יהיו דירות גן.
 אורלי אראל: בסוף זה יהיה רק בתוכניות הרובעים וזה מה שנקבע.

מ' בבתים משותפים לא  0.4. גובה גדר בנויה לא תעלה על 1 –ראובןלדיאנסקי : מבקש להביא להצבעה 
 כולל בתים פרטים. תותר הקמת גדר חיה ללא הגבלה.

למגרש פנוי לטובת חלחול ושתילת  25%כולל מעל תקרת מרתף החניה.  25%. השטח הפנוי במגרש יהיה 2
 עצים וירוק במידה ולא סותר תב"ע .

 1אודי כרמלי: אתה לא יכול להגיד את זה, זה בסתירה לתכנית ע
מעל הקרקע? זה תואם את הוראות תכסית שיש במגרשים שבהם נקבעו  15%הם אוזן: ההראלה  אבר

 . 85%-קווי בנין, למעט ביפו באזורים שם התכסית גבוהה מ
 אודי כרמלי: ביפו לדוגמא זה יכול לסתור את תב"ע .

 ראובן לדיאנסקי : אז נוסיף במידה וזה לא סותר תב"ע. 
חוץ מיפו העתיקה, עג'מי, כרם  60%ת המותרת בתב"ע היא עד אורלי אראל : ברוב התוכניות התכסי

 יותר גדולה. לכן זה מיותר לומר אמירה כזו. התימנים ונווה צדק שם מותרת תכסית
אודי כרמלי: החוק מחייב אותנו בתב"ע להגיד תכסית, אין תב"ע בעיר שאין את הנתון הזה. המקום 

 נקודות שאורלי אמרה.  3הם אותם  75%-היחיד שיש תכסיות שעולות על 
 ?38ראובן לדיאנסקי : מה לגבי תמ"א 

 .75%עם תכסית מעל  38אודי כרמלי: אין תמ"א 
 75%ראובן לדיאנסקי: יש מניעה להעלות מעל 

 אורלי אראל: כן, קווי הבנין לא מאפשרים . 
דיניות. , כמ38הראלה אברהם אוזן: הסכמנו בזמנו שהנחיות המרחביות חלות על בקשות לפי תמ"א 

המשמעות היא שנדרוש את הדרישות האלה וזה בא כמדיניות ולא הנחיה מרחבית ועל זה אפשר להגיש 
 ערר לוועדת ערר.

אלא שכאשר אתה במסלול  38יואב דוד: אותן הנחיות המרחביות יחולו גם על מבקשי היתר לפי תמ"א 
 , למעט שאפשר לערר עליהם. היא מקבלת מעמד של מדיניות. כל הסט נשאר אותו הדבר 38של תמ"א 

ראובן לדיאנסקי: זה מה שיש כרגע, לפני הבנתי את ההסברים. בהמשך כשיבואו לפה מסמכי המדיניות 
 .38אני אבקש לתקן את המסמכים השונים ביחס להתחדשות עירונית ותמ"א 

 אין שינוי בהוראות רק במעמד שלהם. -הראלה אברהם אוזן: זה אותם מסמכים 
 המסמך הזה?ראובן: זה 
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 יואב דוד: כן
לפי החלטת ועדת הערר זה מדיניות  38הראלה אברהם אוזן: כל נושא ההנחיות המרחביות לצורך תמ"א 

ולא הנחיה מרחבית. זה מאפשר למי שמבקש את ההיתר וקיבל המלצה שלילית להגיש ערר, בעוד שהנחיה 
 המרחבית שתתקבל תהיה חלוטה ואין אפשרות ערעור עליה. 

חושבים, כדי שזה יהיה שירותי, שבמסמך הסופי שיתפרסם יהיה רשום אם זה הנחיה או מדיניות.   אנחנו
 שלעורך בקשה יהיה  נוח.

 לא יאפשרו דירות גן.  6-ו 5אסף הראל: עמדתי שברובעים 
 דורון ספיר: בדיון בתוכניות הללו נוכל לקבל את ההחלטות.

 אודי כרמלי: זה סותר תב"עות. 
 25%קי: אני משאיר את שני הסייגים. השני מבקש להשאיר את השטח הפנוי במגרש על ראובן לדיאנס

 מהמגרש שמתחת יש תכסית מרתף חניה. 10%פנוי מבניה תת קרקעית ועוד  15% -מהמגרש 
 אודי כרמלי: מה שראובן מציע סותר תבע"ות קיימות בחלקים בעיר.

 גוברת.ראובן לדיאנסקי: במקום שהתב"ע מסדירה אחרת התב"ע 
אסף אראל: אני מבקש להצביע על החצרות האחוריות, ולא לאפשר דירות גן כדי שהחצר האחורית תהיה 

 משותפת.
 דורון ספיר: ההנחיה צריכה להיות תכנונית שלא יהיו דירות גן.

 
 הצבעה להצעתו של ראובן:

 ים צמודי קרקעס"מ בבתים משותפים ולא בבת 40להגביל גובה גדר בנויה לעד  לסעיף גובה הגדר:
לא לערוך שינוי ביחס למוצע בהנחיות: דורון ספיר, זבולון אלחנן,  אופירה יוחנן וולק ,  –בעד חו"ד מה"ע 

 רועי אלקבץ, חן אריאל, גל דמאיו שרעבי
 בעד הגבלת גובה גדר: ראובן לדיאנסקי, אסף הראל

 דורון ספיר: ההסתייגות ירדה
 הצבעה לסעיף השני:

 לטובת חלחול וירוק ככל שזה לא סותר תב"ע 25%תכסית של  דורון ספיר: לקבוע
לא לערוך שינוי ביחס למוצע בהנחיות: דורון ספיר, חן אריאלי, רועי אלקבץ, אופירה  –בעד חו"ד מה"ע 

 יוחנן וולק אלחנן זבולון, גל דמאיו שרעבי
 : ראובן לדיאנסקי, אסף הראל25%בעד תכסית 

 
 ות לאחוריות משותפות בכל העיר, ככל שלא סותר תב"ע  דורון ספיר: הסתייגות לגבי חצר

לא לערוך שינוי ביחס למוצע בהנחיות:  אופירה יוחנן וולק, אלחנן זבולון, דורון ספיר,  -בעד חו"ד מה"ע 
 רועי אלקבץ, גל דמאיו שרעבי

 בעד הצעת אסף לחצרות אחוריות משותפות: ראובן לדיאנסקי, אסף הראל, חן אריאלי
 ה התקבלה חוות דעת מה"ע.ההצעה ירד

 
הצבעה כללית על כל סעיפים ההנחיות המרחביות ומדיניות העיצוב: דורון ספיר, אלחנן זבולון, אופירה 

 יוחנן וולק, ראובן לדיאנסקי, אסף הראל, גל דמאיו שרעבי, חן אריאלי, רועי אלקבץ.
 פה אחד.

 אודי כרמלי: תודה ליואב דוד וקרן מטרני
 תודות לכל הפועלים בנושא ורוח חדשה עומדת בפתח.ראובן לדיאנסקי: 

 דורון ספיר: גם אם ההסתייגויות נפלו הן משקפות שאיפה שצריך להגיע אליה.
 
 
 

ועדת המשנה ( דנה 7)החלטה מספר  13/01/2021מיום  ב'21-0001בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
 לאשר את עדכון ההנחיות המרחביות.

 
אסף הראל,  אופירה יוחנן וולק, אלחנן זבולון, ראובן לדיאנסקי, גל דמאיו שרעביפים: דורון ספיר, משתת

 
 
 

 עדכון החלטה:
ב לתקן את ההנחיות המרחביות 22-0013אישרה ועדת המשנה לתכנון ובניה בישיבה מס'  27.4.2022ביום 

 בנושא פיתוח המגרש והסדרי חניה כדלקמן:
דונם, אלא אם  3 -יחולו על מבני ציבור בבניה חדשה למעט על מגרשים הקטנים מההנחיות המרחביות לא 

 דונם תכנית עיצוב פרטנית בועדה המקומית. 3 -תאושר למגרשים ששטחם קטן מ



 ועדה מקומית
 

 ומדיניות עיצובהנחיות מרחביות 
 ון ועיצוב הבנייןתכנ ,הסדרי חניה ש,פיתוח המגר ים:עדכון פרק
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מדיון זה נשמט פרק נוסף הקיים בהנחיות המרחביות, פרק תכנון ועיצוב הבניין ואשר גם אותו יש להחיל 

 דונם 3 –שה במגרשים הקטנים מ על מבני ציבור בבניה חד
לאור האמור, עדכון ההנחיות מובא לדיון חוזר על מנת להחיל את פרק תכנון ועיצוב הבניין על מבנים 

 כאמור.
  

יצוין כי מלבד השמטת פרק תכנון ועיצוב הבניין, הדראפט של החלטת הוועדה כלל בטעות נוסח לא 
. למען הסדר הטוב הועדה 2021הנחיות שעודכנו בשנת ולא את קובץ ה 2016מעודכן של ההנחיות משנת 

מתייחסת לקובץ ההנחיות בנושא פיתוח המגרש  27.4.22מתבקשת להבהיר ולאשר כי החלטתה מיום 
 . 2021והסדרי חניה שעודכנו בשנת 
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 דיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח נופי למרכז קהילתי שכונת בבלי

 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה : לאשר את התכנית מוסד התכנון המוסמך

 שכונת בבלי, מתחם מבני ציבור, מערבית לרחוב ניסים, מזרחית לרחוב טולדנו.  :מיקום

 , תל אביב יפו15הרב ניסים : כתובת

 
 

 

 גושים וחלקות בתכנית:

 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן

 מספרי חלקות

 בחלקן

 224  חלק דרמוס 6107

 435 435 חלק מוסדר 6107

 443  חלק מוסדר 6107

 468  חלק מוסדר 6107
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 : שטח התכנית

 2249,2008דונם מגרש ייעוד קרקע  11.959

 

  מתכננים:

 אדריכל תכנית: ליאור לייטמן, אדום אדריכלים

 מתכנן פיתוח ונוף: אב אדריכלים      

  יועץ בנייה ירוקה: מיכל ויטל

 

 יפו-הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב : תכניתיזם ה

 יפו-עיריית ת"א: בעלות

 

  : מצב השטח בפועל
 מרחב ציבורי במגרש בייעוד מבני ציבור.

 קומות. 3מבנה אשכול גנים בן -בחלק הדרומי בצד המערבי 

 . 1בחלק המזרחי מבנה גן ילדים בן קומה 

 מות,  הכולל מגרשי ספורט וחצר בי"ס. קו 3בחלק הצפוני ממקום בי"ס בבלי, מבנה בן 

 קומות. 2במרכז השטח ממוקם מרכז קהילתי ומעון יום מבנה בן 

 : מצב תכנוני קיים

 "756לתכנית מפורטת מס'  2שינוי " – 1182תכנית מפורטת תא/ -

 התכנית מגדירה את המגרש ביעוד מבנים ומוסדות ציבור.

 וח מתחם בי"ס בבלי"תכנית עיצוב ופית" – 1תעא/תכנית מפורטת תא/ -

 

 "תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור" –תא/מק/צ'  507-0271700תכנית  -

מענה על צרכי הציבור, המשתנים לאורך ציר הזמן, תוך ניצול אופטימלי של הקרקע המוקצית 

 להם, הכול מתוך ראיה כוללת של התפתחות העיר וחשיבה על הדורות הבאים.

 

 יפו"-של תל אביב"תכנית המתאר  – 5000תא/ -

 

 : מצב תכנוני מוצע

 2קומות, עם אפשרות לתוספת בינוי עתידית עם  3התוכנית הינה להקמת מרכז קהילתי חדש בן  -

 קומות

כיתות, מבואת כניסה, בית קפה, משרדים, חדרי חוגים, חדרי ספח  3בקומת הקרקע: מעון יום הכולל 

 וחדר אשפה.
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 קומה א: חדרי חוגים  וחצר גג.

 ב: חדרי חוגים, אולם רב תכליתי וחצר גג.קומה 

 קומות עתידיות לשימוש עבור צרכים עירוניים נדרשים. 2

עקרונות הפיתוח: הפיתוח כולל שבילים ציבוריים המחברים בין רחובות הרב ניסים וטולדנו  -

 ומאפשרים גישה לשצ"פ ובי"ס גני הילדים ולמרכז המוצע.

 מטרים ברוחבם.  2ו מהשבילים ממזרח למערב ומדרום לא יפחת -

 נתונים נפחיים:

 קומות. 5מספר קומות: 

 יתכנו שינויים בגובה הסופי בשלב היתר הבניה. מטר, 23.10 -גובה: כ

 מ"ר(, יתכנו שינויים בתכסית הסופית בשלב היתר הבניה. 1546-)כ  13% -תכסית: כ

   יאושר במסגרת ההיתר. יתוכנן חדר טראפו תת קרקעי עפ"י דרישות חברת חשמל והיועצים. תכנון

 קווי בניין:  

 מטר 0לחזית מזרחית רחוב ניסים, דרך: קו בניין 

 מטר  0רחוב בבלי:  לכיוון דרוםקו בניין 

 מטר  0צידי  צפוני לשצ"פ:  קו בניין

 מטר 2.5קו בניין צידי צפוני למגורים: 

 מטר 0מערבי לשצ"פ ודרך: קו בניין 

 

 

 טבלת נתונים:

מצב  נתונים

  קיים

במגרש 

 כולו

 הריסה

מרכז 

קהילתי 

 קיים

 

 מצב מוצע

 )שלב א'( 

מרכז 

קהילתי 

 חדש

 מצב מוצע 

 )שלב ב'(

 מצב קיים + מוצע

 סה"כ בנוי במגרש 

 

תכנית 

 תא/מק/צ 

סה"כ 

זכויות 

 בניה

 270% 90% 22% 31% -17.5% 53% אחוזים

 32,289 10,802-כ 2715-כ 3757 -2099 6429 מ"ר

שטח 

 עיקרי

 23,918 10,702 -כ 2615 -כ 3600-כ -2099 6429 מ"ר

שטח 

 שרות

 8,371 100-כ 100-כ 157-כ 0 0 מ"ר

  0 0 400 0  מ"ר מרפסות

  5 5 3 3  קומות גובה

 מ' 40 מ' 23-כ מ'  23-כ 15.5-כ 13-כ  מטר
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 ( 60%) 7,175 (30%) 3617 0 1546 -861 2932 מ"ר תכסית

 

 

 

 

 

 הדמיות המבנים 

 מותקו 3 –שלב א' 

 
 קומות  5 -שלב ב' 
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 תכנית פיתוח השטח

 

 
 

 

 העיצוב האדריכלי .1

 אפיון המבנים בפרויקט    1.1

 קומות. 5המבנה הינו בן  – א. תיאור כללי

 מ'.  23.10-: גובה המבנה המתוכנן כגובה המבנים, מס' קומות ומפלסים .ב

                    

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת   1.2

 טיח, בטון, אלומיניום, זכוכית.  –ומרים א. ח      

מרפסות המבנה תהיינה מקורות ע"י הקומות שמעליהן, או ע"י מפרשי הצללה  –ב. מרפסות 

 ופרגולות, המעקות יתוכננו ממסגרות בשילוב גדר בנויה.

 שילוט יהיה בהתאם להנחיות מח' השילוט העירונית ובאישורה. -ג. שילוט

 ד. חזית חמישית

מערכות טכניות לא תבלוטנה מעבר למעקה הגג. במידה ויהיו מתקנים טכניים על הגג : מערכות

 כגון מעבים, תתוכנן הסתרה בשל נראות מבנייני המגורים הסמוכים, הגבוהים ממבנה זה.

 הגג יחופה בגוון בהיר ע"פ הנחיות בניה ירוקה.
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 קומת הקרקע/קומת הכניסה  1.3

  :א. כניסות

 כיוון רחוב טולדנו ממערב ) דרך השצ"פ(כניסה ראשית למבנה מ

כניסות משניות יתאפשרו מהחלק הדרומי של המבנה דרך גרם מדרגות חיצוני ומכיוון מזרח דרך 

 מעבר ציבורי.

 +. 8.02מפלס הכניסה הקובעת הינו 

 כניסה למעונות היום תתאפשר מכיוון מזרח ומערב דרך מעבר הולכי רגל ציבורי.

 + . 7.42מעונות היום הינו מפלס מפלס הכניסה הקובעת ל

כיתות, בחלק המזרחי של המבנה כאגף נפרד, חצרות  3: כוללת מעון יום הכולל ב. קומת הקרקע

כיתות המעון מתוכננות במזרח. כניסה ראשית למבואה מכיוון מערב, בית קפה בחלק הדרום 

בח קהילתי וחדרי מערבי פתוח ללכיכר הכניסה, חדרי מנהלה, משחקיה, חדר רב תכליתי, מט

 ספח.
 

 נגישות 1.4

הבקשה להיתר תעמוד בתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים בעלי 

 מוגבלויות. המבנה כולל מעלית נגישה ומעלית אלונקה.

 תנועה  1.5

 בתיאום מול מחלקת התנועה.

 מערכות  1.6

 ג הגג העליון.ולטאים ע"-המבנה יכלול הכנה למערכת תאים פוטו ולטאים:-פוטו תאים .א

 ימוקמו בגג המבנה ויוסתרו ע"י מעקה גג בנוי ואלמנט הסתרה אופקי.  –מערכות מיזוג אויר  .ב

מתוכנן חדר אשפה כחלק מהמבנה בחזית הדרום מזרחית  – אצירה ופינוי אשפה, מיחזור .ג

יפו. הפינוי יבוצע מרח' ניסים באזור זה -אביב-בתיאום עם מחלקת התברואה של עיריית תל

 ננת אבן שפה מונמכת. מתוכ

תאורה היקפית תמוקם ע"ג המבנה ובצידי שבילי הולכי הרגל ותאיר את השבילים  – תאורה .ד

 ההיקפים של המבנה לרווחת משתמשי המבנה והציבור.

ברזי סניקה כחלק מגמל המים יתוכננו בנישות ייעודיות ע"פ הנחיות יועץ בטיחות  - כיבוי אש .ה

 באישור כיבוי אש. 

מזרחי -נישה לפילר חשמל תתוכנן כחלק מגדר מעונות יום בחלק הדרום – תקנים טכנייםפילרים ומ

 מזרחית. -של המגרש. נישה לגמל מים תתוכנן כחלק מגדר מעונות יום בפינה הצפון

 יתוכנן חדר תת קרקעי בחלק המזרחי של המתחם עפ"י הנחיות חח"י.  – חדר טרפו .ו

ר ע"פ הנחיות יועץ אקוסטיקה באישור היחידה לאיכות המבנה יתוכנן ויאוש –הנחיות אקוסטיות  1.7

 יפו. -הסביבה של עיריית תל אביב

 בניה בשלבים :  1.8

 תתאפשר בניה בשלבים בהתאם לצרכים העירוניים ובאישור מה"ע.
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 . הנחיות הפיתוח הסביבתי2

 שטחים פתוחים  2.1

 התכנון כולל מגוון שטחים פתוחים לרווחת הציבור:

 מגרש מתוכנן חצרות מעון היום. חצרות הגנים מגודרות בהתאם להנחיות בצד המזרחי של ה

 מנהל החינוך. 

  בהיקף המבנה מתוכננים מעברים ציבוריים מרוצפים המאפשרים מעבר בין רח' ניסים לבין

מטרים. מעברים אלו ללא גידור או הפרעה למעבר  2-רח' טולדנו ושצ"פ ממערב, שלא יפחת מ

 ושהות הציבור 

 פיתוח השטח   2.2 

 א. הוראות הכוללות:

 משטח המגרש 15%מינימום חלחול טבעי  -מי נגר 

 עומק גנני מינימלי )כולל בתי גידול ו/או מילוי אדמת  -הוראות לשתילת צמחייה ונטיעת עצים

 מ'(. 1.5גן בעומק של לפחות 

  קו"ב. העצים  24נפח השתילה המזערי עבור עצים )לא רק עבור מיתון רוחות( יהיה

 שנים לפחות ביום שתילתם. 3שינטעו יהיו עצים בוגרים בני 

 .עצים המשמשים בין השאר גם למיתון רוחות יהיו בעלי עלווה צפופה, לא נשירים 

  עצים. 11עצים בתחום התכנון וכריתת  8התכנית כוללת העתקת 

 

 

 . מאפייני בניה ירוקה3

בהנחיות הוועדה המקומית לבנייה ירוקה ו 5281תנאי לפתיחת בקשה להיתר בנייה יהיה עמידה בת"י 

 התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה.

 יעילות אנרגטית  .א

ומעלה ובהנחיות הוועדה המקומית  Bבדירוג אנרגטי  5282המבנים בתחום התכנית יעמדו בת"י 

 התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא זה.

   ניהול מי נגר .ב

מה ותאפשר הקטנת הספיקות היוצאות מהמגרש התכנית תכלול פתרון להשהיית מי נגר בתחו

 (.5-ל 1לפחות ביחס למצב הקיים באירועי שיא ) 20%-ב

 דו"ח תרמי עקרוני .ג

 דו"ח קצר המתייחס לכל המבנים בתכנית:

של מכון התקנים  5282ו  1045צירוף חתכי קירות חיצוניים וציון שטחי זיגוג העומדים בתקן 

 הישראלי 

 ריצופים .ד
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יש לול ריצוף בעל גוון בהיר להפחתת תופעת אי החום העירוני ולמניעת סנוור. תכנית הפיתוח תכ

לפרט אמצעים למניעת התופעה ע"י הצללה לאזורים הפתוחים ו/או שימוש בריצוף בעל ערכי 

SRI (-Solar Reftecting Index  ו/או ציון היחס בין תכסית השטחים )מקדם החזר קרינה/חום

 המגוננים. הבנויים והמרוצפים לשטחים

 . גמישות:4

 שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו 

 ולא יחייבו חזרה לועדה המקומית. 

 

 . הנחיות מרחביות ותכנית ראשית:5

בעת הוצאת  3-4יתר הנושאים שאינם מפורטים במסמך זה, יחולו עליהם הנחיות מרחביות לרובע 

 ההיתר

 

 .שלביות:6

 תתאפשר הקמת המבנה בשלבים לפי צרכי העיריה בעת הוצאת ההיתר.
 דיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח נופי למרכז קהילתי שכונת בבלי

 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה : מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית

 יסים, מזרחית לרחוב טולדנו. שכונת בבלי, מתחם מבני ציבור, מערבית לרחוב נ :מיקום

 , תל אביב יפו15הרב ניסים : כתובת
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 גושים וחלקות בתכנית:

 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן

 מספרי חלקות

 בחלקן

 224  חלק מוסדר 6107

 435 435 חלק מוסדר 6107

 443  חלק מוסדר 6107

 468  חלק מוסדר 6107

 

 

 : שטח התכנית

 2249,2008דונם מגרש ייעוד קרקע  11.959

 

  מתכננים:

 אדריכל תכנית: ליאור לייטמן, אדום אדריכלים
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 מתכנן פיתוח ונוף: אב אדריכלים      

  יועץ בנייה ירוקה: מיכל ויטל

 

 יפו-הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב : יזם התכנית

 יפו-עיריית ת"א: בעלות

 

  : מצב השטח בפועל
 ציבורי במגרש בייעוד מבני ציבור.מרחב 

 קומות. 3מבנה אשכול גנים בן -בחלק הדרומי בצד המערבי 

 . 1בחלק המזרחי מבנה גן ילדים בן קומה 

 קומות,  הכולל מגרשי ספורט וחצר בי"ס.  3בחלק הצפוני ממקום בי"ס בבלי, מבנה בן 

 קומות. 2במרכז השטח ממוקם מרכז קהילתי ומעון יום מבנה בן 

 : צב תכנוני קייםמ

 "756לתכנית מפורטת מס'  2שינוי " – 1182תכנית מפורטת תא/ -

 התכנית מגדירה את המגרש ביעוד מבנים ומוסדות ציבור.

 תכנית עיצוב ופיתוח מתחם בי"ס בבלי"" – 1תעא/תכנית מפורטת תא/ -

 

 "תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור" –תא/מק/צ'  507-0271700תכנית  -

צרכי הציבור, המשתנים לאורך ציר הזמן, תוך ניצול אופטימלי של הקרקע המוקצית מענה על 

 להם, הכול מתוך ראיה כוללת של התפתחות העיר וחשיבה על הדורות הבאים.

 

 יפו"-"תכנית המתאר של תל אביב – 5000תא/ -

 

 : מצב תכנוני מוצע

 2תוספת בינוי עתידית עם קומות, עם אפשרות ל 3התוכנית הינה להקמת מרכז קהילתי חדש בן  -

 קומות

כיתות, מבואת כניסה, בית קפה, משרדים, חדרי חוגים, חדרי ספח  3בקומת הקרקע: מעון יום הכולל 

 וחדר אשפה.

 קומה א: חדרי חוגים  וחצר גג.

 קומה ב: חדרי חוגים, אולם רב תכליתי וחצר גג.

 קומות עתידיות לשימוש עבור צרכים עירוניים נדרשים. 2

ונות הפיתוח: הפיתוח כולל שבילים ציבוריים המחברים בין רחובות הרב ניסים וטולדנו עקר -

 ומאפשרים גישה לשצ"פ ובי"ס גני הילדים ולמרכז המוצע.

 מטרים ברוחבם.  2השבילים ממזרח למערב ומדרום לא יפחתו מ -
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 נתונים נפחיים:

 קומות. 5מספר קומות: 

 בה הסופי בשלב היתר הבניה.יתכנו שינויים בגו מטר, 23.10 -גובה: כ

 מ"ר(, יתכנו שינויים בתכסית הסופית בשלב היתר הבניה. 1546-)כ  13% -תכסית: כ

   יתוכנן חדר טראפו תת קרקעי עפ"י דרישות חברת חשמל והיועצים. תכנון יאושר במסגרת ההיתר.

 קווי בניין:  

 מטר 0לחזית מזרחית רחוב ניסים, דרך: קו בניין 

 מטר  0רחוב בבלי:  יוון דרוםלכקו בניין 

 מטר  0צידי  צפוני לשצ"פ:  קו בניין

 מטר 2.5קו בניין צידי צפוני למגורים: 

 מטר 0מערבי לשצ"פ ודרך: קו בניין 

 

 

 טבלת נתונים:

מצב  נתונים

 קיים 

במגרש 

 כולו

 הריסה

מרכז 

קהילתי 

 קיים

 

 מצב מוצע

 )שלב א'( 

מרכז 

קהילתי 

 חדש

 מצב מוצע 

 )שלב ב'(

 ב קיים + מוצעמצ

 סה"כ בנוי במגרש 

 

תכנית 

 תא/מק/צ 

סה"כ 

זכויות 

 בניה

 270% 90% 22% 31% -17.5% 53% אחוזים

 32,289 10,802-כ 2715-כ 3757 -2099 6429 מ"ר

שטח 

 עיקרי

 23,918 10,702 -כ 2615 -כ 3600-כ -2099 6429 מ"ר

שטח 

 שרות

 8,371 100-כ 100-כ 157-כ 0 0 מ"ר

  0 0 400 0  מ"ר מרפסות

  5 5 3 3  קומות גובה

 מ' 40 מ' 23-כ מ'  23-כ 15.5-כ 13-כ  מטר

 ( 60%) 7,175 (30%) 3617 0 1546 -861 2932 מ"ר תכסית
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 הדמיות המבנים 

 קומות 3 –שלב א' 

 
 קומות  5 -שלב ב' 
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 תכנית פיתוח השטח

 

 
 

 

 העיצוב האדריכלי .2

 אפיון המבנים בפרויקט    1.2

 קומות. 5המבנה הינו בן  – יאור כלליא. ת

 מ'.  23.10-: גובה המבנה המתוכנן כגובה המבנים, מס' קומות ומפלסים .ג

                    

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת   1.2

 טיח, בטון, אלומיניום, זכוכית.  –א. חומרים       

יהן, או ע"י מפרשי הצללה מרפסות המבנה תהיינה מקורות ע"י הקומות שמעל –ב. מרפסות 

 ופרגולות, המעקות יתוכננו ממסגרות בשילוב גדר בנויה.

 שילוט יהיה בהתאם להנחיות מח' השילוט העירונית ובאישורה. -ג. שילוט

 ד. חזית חמישית

: מערכות טכניות לא תבלוטנה מעבר למעקה הגג. במידה ויהיו מתקנים טכניים על הגג מערכות

 הסתרה בשל נראות מבנייני המגורים הסמוכים, הגבוהים ממבנה זה.כגון מעבים, תתוכנן 

 הגג יחופה בגוון בהיר ע"פ הנחיות בניה ירוקה.
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 קומת הקרקע/קומת הכניסה  1.3

  :א. כניסות

 כניסה ראשית למבנה מכיוון רחוב טולדנו ממערב ) דרך השצ"פ(

ות חיצוני ומכיוון מזרח דרך כניסות משניות יתאפשרו מהחלק הדרומי של המבנה דרך גרם מדרג

 מעבר ציבורי.

 +. 8.02מפלס הכניסה הקובעת הינו 

 כניסה למעונות היום תתאפשר מכיוון מזרח ומערב דרך מעבר הולכי רגל ציבורי.

 + . 7.42מפלס הכניסה הקובעת למעונות היום הינו מפלס 

בנה כאגף נפרד, חצרות כיתות, בחלק המזרחי של המ 3: כוללת מעון יום הכולל ב. קומת הקרקע

כיתות המעון מתוכננות במזרח. כניסה ראשית למבואה מכיוון מערב, בית קפה בחלק הדרום 

מערבי פתוח ללכיכר הכניסה, חדרי מנהלה, משחקיה, חדר רב תכליתי, מטבח קהילתי וחדרי 

 ספח.
 

 נגישות 1.9

לאנשים בעלי  הבקשה להיתר תעמוד בתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה

 מוגבלויות. המבנה כולל מעלית נגישה ומעלית אלונקה.

 תנועה  1.10

 בתיאום מול מחלקת התנועה.

 מערכות  1.11

 ולטאים ע"ג הגג העליון.-המבנה יכלול הכנה למערכת תאים פוטו ולטאים:-פוטו תאים .ז

 י. ימוקמו בגג המבנה ויוסתרו ע"י מעקה גג בנוי ואלמנט הסתרה אופק –מערכות מיזוג אויר  .ח

מתוכנן חדר אשפה כחלק מהמבנה בחזית הדרום מזרחית  – אצירה ופינוי אשפה, מיחזור .ט

יפו. הפינוי יבוצע מרח' ניסים באזור זה -אביב-בתיאום עם מחלקת התברואה של עיריית תל

 מתוכננת אבן שפה מונמכת. 

בילים תאורה היקפית תמוקם ע"ג המבנה ובצידי שבילי הולכי הרגל ותאיר את הש – תאורה .י

 ההיקפים של המבנה לרווחת משתמשי המבנה והציבור.

ברזי סניקה כחלק מגמל המים יתוכננו בנישות ייעודיות ע"פ הנחיות יועץ בטיחות  - כיבוי אש .יא

 באישור כיבוי אש. 

מזרחי -נישה לפילר חשמל תתוכנן כחלק מגדר מעונות יום בחלק הדרום – פילרים ומתקנים טכניים

 מזרחית. -מל מים תתוכנן כחלק מגדר מעונות יום בפינה הצפוןשל המגרש. נישה לג

 יתוכנן חדר תת קרקעי בחלק המזרחי של המתחם עפ"י הנחיות חח"י.  – חדר טרפו .יב

המבנה יתוכנן ויאושר ע"פ הנחיות יועץ אקוסטיקה באישור היחידה  –הנחיות אקוסטיות  1.12

 יפו. -לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב

 בניה בשלבים :  1.13

 תתאפשר בניה בשלבים בהתאם לצרכים העירוניים ובאישור מה"ע.
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 . הנחיות הפיתוח הסביבתי2

 שטחים פתוחים  2.1

 התכנון כולל מגוון שטחים פתוחים לרווחת הציבור:

  בצד המזרחי של המגרש מתוכנן חצרות מעון היום. חצרות הגנים מגודרות בהתאם להנחיות

 מנהל החינוך. 

 ננים מעברים ציבוריים מרוצפים המאפשרים מעבר בין רח' ניסים לבין בהיקף המבנה מתוכ

מטרים. מעברים אלו ללא גידור או הפרעה למעבר  2-רח' טולדנו ושצ"פ ממערב, שלא יפחת מ

 ושהות הציבור 

 פיתוח השטח   2.2 

 א. הוראות הכוללות:

 משטח המגרש 15%מינימום חלחול טבעי  -מי נגר 

  עומק גנני מינימלי )כולל בתי גידול ו/או מילוי אדמת  -ונטיעת עציםהוראות לשתילת צמחייה

 מ'(. 1.5גן בעומק של לפחות 

  קו"ב. העצים  24נפח השתילה המזערי עבור עצים )לא רק עבור מיתון רוחות( יהיה

 שנים לפחות ביום שתילתם. 3שינטעו יהיו עצים בוגרים בני 

 היו בעלי עלווה צפופה, לא נשירים.עצים המשמשים בין השאר גם למיתון רוחות י 

  עצים. 11עצים בתחום התכנון וכריתת  8התכנית כוללת העתקת 

 

 

 . מאפייני בניה ירוקה3

ובהנחיות הוועדה המקומית לבנייה ירוקה  5281תנאי לפתיחת בקשה להיתר בנייה יהיה עמידה בת"י 

 התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה.

 יעילות אנרגטית  .ה

ומעלה ובהנחיות הוועדה המקומית  Bבדירוג אנרגטי  5282ם התכנית יעמדו בת"י המבנים בתחו

 התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא זה.

   ניהול מי נגר .ו

התכנית תכלול פתרון להשהיית מי נגר בתחומה ותאפשר הקטנת הספיקות היוצאות מהמגרש 

 (.5-ל 1לפחות ביחס למצב הקיים באירועי שיא ) 20%-ב

 תרמי עקרונידו"ח  .ז

 דו"ח קצר המתייחס לכל המבנים בתכנית:

של מכון התקנים  5282ו  1045צירוף חתכי קירות חיצוניים וציון שטחי זיגוג העומדים בתקן 

 הישראלי 

 ריצופים .ח
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יש תכנית הפיתוח תכלול ריצוף בעל גוון בהיר להפחתת תופעת אי החום העירוני ולמניעת סנוור. 

פעה ע"י הצללה לאזורים הפתוחים ו/או שימוש בריצוף בעל ערכי לפרט אמצעים למניעת התו

SRI (-Solar Reftecting Index  ו/או ציון היחס בין תכסית השטחים )מקדם החזר קרינה/חום

 הבנויים והמרוצפים לשטחים המגוננים.

 . גמישות:4

 ר או מי מטעמו שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י מהנדס העי

 ולא יחייבו חזרה לועדה המקומית. 

 

 . הנחיות מרחביות ותכנית ראשית:5

בעת הוצאת  3-4יתר הנושאים שאינם מפורטים במסמך זה, יחולו עליהם הנחיות מרחביות לרובע 

 ההיתר

 

 .שלביות:6

 תתאפשר הקמת המבנה בשלבים לפי צרכי העיריה בעת הוצאת ההיתר.

 מחלקת תכנון עיר, מרכז ואדריכל העיר( על ידי)מוגש  :וות דעת משותפתח
 

 ממליצים לקדם את התוכנית לדיון בוועדה מקומית, בכפוף לתנאים הבאים:
קנות בניה תיחסות לאיפוס אנרגיה וליכולל הת היחידה לתכנון בר קיימאהשלמת תיאום עם  .1

 ותיקון מסמכי תוכנית העיצוב בהתאם. ירוקה
ף התנועה לפתרונות התחבורתיים, הורדת והעלאת נוסעים, התייחסות השלמת תיאום ואישור אג .2

 לתקן חניה, רכב חירום והצלה, ופריקה וטעינה.
מערכת אוורור על גג המבנה תכנן במידה ומתוכנן מטבח מבשל, יש ליתווסף תנאי לתקנון כי  .3

 בתיאום עם הרשות לאיכות הסביבה.

 לעת הוצאת ההיתר. ,ת לאיכות הסביבהמיקום ופרטי חדר טרנספורמציה עם הרשו תיאום .4

 טבלת ערכיות כל העצים. נדרש להוסיף לנספח העצים .5

כל המגרש החום כולל התחברות לקיים )בית הספר, מבנה  והצגתתכנית הפיתוח הכללית תיקון  .6
 (., והסרת כיתוב מקום חניההגנים, השצ"פ
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  - ציבור רחוב אלחנן יצחקדיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח נופי מתחם מבני 
 בית ספר בשכונת נווה צדק.

 
 ועדה מקומית לתכנון ובניה : מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית

 מבני ציבור סמוכים.,ממערב רחוב המרד ,מצפון וממזרח שכונת נווה צדק, רחוב דון יחיא שבתי  :מיקום

 תל אביב יפו  36המרד  ,1דון יחייא שבתי : כתובת

 
 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 24   מוסדר 7003

 
 : שטח התכנית

 מ"ר, כל השטח החום. 9,746
 

  מתכננים:

 אדריכל תכנית: ליאור לייטמן, אדום אדריכלים

 מתכנן פיתוח ונוף: עומר ינבויץ'     

  ל ויטליועץ בנייה ירוקה: מיכ

 יפו-הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב : יזם התכנית

 יפו-ל אביבעיריית ת: בעלות
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בחלק הדרום מערבי בי"ס תקומה, בחלק הצפון מערבי מבנה אשכול גנים בית  : מצב השטח בפועל
 קומות, ומבנה בן 2-3מבנים ראשיים בני  2קומות בחלק המזרחי מוסד בני יעקב הכולל  2אברמס בן 

 קומה אחת בחלק הדרום מזרחי.
 

 : מצב תכנוני קיים

 "ג-א/2615שינוי לתכניות מפורטות תא/" – ג/2615תכנית מפורטת תא/ -
 התכנית מגדירה את המגרש ביעוד מבנים ומוסדות ציבור.

 
 "תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור" –תא/מק/צ'  507-0271700תכנית  -

רך ציר הזמן, תוך ניצול אופטימלי של הקרקע המוקצית מענה על צרכי הציבור, המשתנים לאו
 להם, הכול מתוך ראיה כוללת של התפתחות העיר וחשיבה על הדורות הבאים.

 

 
 

 : מצב תכנוני מוצע

 5כיתות חינוך מיוחד בן  6כיתות אם +  18מבנה בי"ס הכולל  והקמתהריסת מבנה בי"ס תקומה,  -
 .קומות 

 קומות וקומה טכנית:  5תכנית העיצוב כוללת מבנה בן  -

 בקומת הקרקע: מבואת כניסה, מנהלה,  ספרייה, חדרי ספח וחדר אשפה.

 כיתות חינוך מיוחד, מרחבים מוגנים וחדרי עזר וספח. 2כיתות אם,  6ג: -קומה א

 קומה ד: חדר הכנה ומדעים , אולם רב תכליתי וחצר גג.

 גג כוללת חדר משאבות ומאגר מים.הקומת 

 ט"ז קיים.תט עירוני קיים, לשימוש בי"ס בשעות הפעילות, ומבנה בי"ס כולל מקל
עקרונות הפיתוח: הפיתוח כולל כניסה ראשית מרחוב דון יחיא שבתי, המבנה מייצר פטיו פתוח  -

עצים בוגרים במרכז הפטיו. הרחבת המדרכות הקיימות, מגרש  3לחזית הכניסה, התכנון שומר על  
לתיאום  תחום ביה"ס. אופציה לכניסת רכב חירום מרחוב איל"ןספורט בית ספר בחלק הצפוני של 

 עם רן מצקין.
תכנית מופיעה  -פיתוח הנוף כולל שימור עצים קיימים, כריתה והעתקה )ע"פ הנחיית האגרונום -

חניות אופניים , פינוי האשפה, הורדת והעלאת נוסעים יעשו  72בנספח העיצוב(. בנוסף מתוכננות 
 לתיאום עם רן מצקין. -מרח' דון יחיא שבתי

עיצוב החזיתות והמעטפת: חזיתות המבנה יבוצעו בטיח אקרילי בהיר משולב גוונים האישור  -
 אדריכל העיר.

 נתונים נפחיים:
 קומות. 5מספר קומות: 

 .מטר 22.75 -גובה: כ

תכנון בניית חדר טכני תת קרקעי ע"פ דרישות היועצים, וביטול חדרים טכניים קיימים.  שייתכן ויידר

   יאושר במסגרת ההיתר.

 

 קווי בניין:  
 מטר. 0לחזית מזרחית רחוב המרד, דרך: קו בניין 

 מטר  0רחוב דון יחיא שבתי, דרך:  לכיוון דרוםקו בניין 

 מטר  0לכיוון צפון רחוב אלחנן יצחק, דרך:  קו בניין

 מטר 0קו בניין לכיוון מזרח רחוב מטולה, דרך: 
 תייחסת לכל השטח החום וכך גם חישוב אחוזי הבניה.הטבלה מ  טבלת נתונים:
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  תא/מק/צתכנית  מצב מוצע  מצב קיים נתונים
סה"כ 

זכויות 
 בניה

 400% 60% 34% אחוזים
 38,984 5,883-כ 3,331 מ"ר

שטח 
 עיקרי

 29,235 5,463 -כ 4616 מ"ר

שטח 
 שרות

 9,745 420-כ 0 מ"ר

   0  מרפסות
 10 5 2 קומות גובה

 מטר 40 מ'  24.75-כ 12.78 מטר
 5,847 מ"ר 2,990-כ 3,079 מ"ר תכסית

 
 הדמיות המבנים 

 
 תכנית פיתוח השטח

 העיצוב האדריכלי .3

 אפיון המבנים בפרויקט    1.3

עצים גדולים  3מבנה בתצורת ח' , סובב סביב  ,קומות וגג טכני 5המבנה הינו בן  – תיאור כללי .א

לשימור ומייצר פטיו מוצל "הצופה" לכלל מרחבי החוץ כיתתי. קומת הקרקע מחולקת לשני 

כיתות אם  6מסות כאשר הכניסה הראשית למבנה מהחלק המזרחי. כל קומה טיפוסית מכילה 

שנה חצר פעילה לכיוון ח"מ ומרחבים חוץ כיתתים הצופים לפטיו המרכזי. בקומת הגג י 3+ 

  דרום.

מ'.  3.90-מ'. גובה קומה כ 22.75-: גובה המבנה המתוכנן כגובה המבנים, מס' קומות ומפלסים .ד

 מפלסי קומות יקבעו בהתאם לחתך המוצע.
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 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת   1.2

  .הגמר יאושרו במסגרת היתרי הבניהטיח, בטון, אלומיניום, זכוכית. חומרי  – א. חומרים      

, גדר מסגרותכמרפסות המבנה תהיינה מקורות ע"י מפרשי בד, המעקות יתוכננו  –ב. מרפסות 

 יתאפשרו תאים פוטוולטאים .

 שילוט יהיה בהתאם להנחיות מח' השילוט העירונית ובאישורה. -ג. שילוט

 

 ד. חזית חמישית

מערכות  .ות, מערכות מיזוג, אינסטלציה וחשמלמתוכננים מאגר מים וחדר משאב: מערכות

 טכניות לא תבלוטנה מעבר למעקה הגג.

 : לא מתוכנן גג פעיל. שני גרמי מדרגות מתוך השלושה המתוכננים מגיעים לקומת הגג. גג פעיל

  הגג יחופה בגוון בהיר ע"פ הנחיות בניה ירוקה.

 יחס להנחיות מרחביות:ה. 

 בהתאם להנחיות המרחביות.טים בתכנית עיצוב זו יהיו בכל יתר הנושאים שאינם מפור

 

 קומת הקרקע/קומת הכניסה  1.3

  :א. כניסות

הכניסה הראשיות למתחם ביה"ס מרחוב דון יחייא שבתי מדרום, המבנה כולל פטיו פתוח לרחוב 

שבתי, וכולל את הכניסה הראשית למבנה מצד מזרח וכניסה משנית מגרם מערבי. כניסה למבואת 

 . המשכי למפלס הרחוב הסמוךניסה מתוכננת דרך קומת עמודים מפולשת. מפלס הכניסה הינו הכ
 

 נגישות 1.14

תקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים בעלי המבנה יתוכנן בהתאם ל

 מוגבלויות. המבנה כולל מעלית נגישה.

 תנועה  1.15

כניסת רכב כיבוי  .ומית, בתחום הפיתוחחניות אופניים, ע"פ מדיניות הועדה המק 72מתוכננות 

 מצפון מערב , רחבת כיבוי בחלקו האחורי של המגרש )צפון מערב(. 

 מערכות  1.16

 ולטאים ע"ג הגג העליון.-המבנה יכלול הכנה למערכת תאים פוטו ולטאים:-פוטו תאים .יג

 ופקי. ויוסתרו ע"י מעקה גג בנוי ואלמנט הסתרה א  ימוקמו בגג המבנה –מערכות מיזוג אויר  .יד

מתוכנן חדר אשפה כחלק מהמבנה בחזית הדרום מזרחית  – אצירה ופינוי אשפה, מיחזור .טו

 דון יחיא שבתי,יפו. הפינוי יבוצע מרח' -אביב-בתיאום עם מחלקת התברואה של עיריית תל

 באזור זה מתוכננת אבן שפה מונמכת. 

קה באישור היחידה המבנה יתוכנן ויאושר ע"פ הנחיות יועץ אקוסטי –הנחיות אקוסטיות  .טז

 יפו. -לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב
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תאורה היקפית תמוקם ע"ג המבנה ובצידי מגרש הספורט לרווחת משתמשי המבנה  – תאורה .יז

 והציבור.

ברזי סניקה כחלק מגמל המים יתוכננו בנישות ייעודיות ע"פ הנחיות יועץ בטיחות  -כיבוי אש  .יח

. ייתכנו  בחלקו הצפון מזרחי של המגרשי אש תמוקם  באישור מחלקת כיבוי אש. רחבת כיבו

 שינויים ע"פ אישור כיבוי אש. 

נישות לחשמל, גמל מים ותקשורת ימוקמו כחלק ומישור גדר  - פילרים ומתקנים טכניים .יט

 ביה"ס.

 

 . הנחיות הפיתוח הסביבתי2

 שטחים פתוחים  2.1

 קים ואיזורי גינון, ללא בינוי, הצד הצפוני של מתחם ביה"ס יכלול מגרשי ספורט מתקני משח

 תוך שימור העצים הקיימים.

 פיתוח השטח   2.2 

 א. הוראות הכוללות:

 תואם עם רון גובז'נסקי.משטח המגרש 15%מינימום חלחול טבעי  -מי נגר . 

 עומק גנני מינימלי )כולל בתי גידול ו/או מילוי אדמת  -הוראות לשתילת צמחייה ונטיעת עצים

 מ'(. 1.5חות גן בעומק של לפ

  קו"ב . העצים  24נפח השתילה המזערי עבור עצים )לא רק עבור מיתון רוחות( יהיה

 שנים לפחות ביום שתילתם.  3שינטעו יהיו עצים בוגרים בני  

  .עצים המשמשים בין השאר גם למיתון רוחות יהיו בעלי עלווה צפופה, לא נשירים 

  דרכה ברחוב קק"לעצים בתחום שיקום המ 2התכנית כוללת נטיעת 

  

 . מאפייני בניה ירוקה3

נקודות לכל הפחות ובעמידה  60בניקוד של  5281תנאי לפתיחת בקשה להיתר בנייה יהיה עמידה בת"י 

ובהנחיות הוועדה המקומית לבנייה ירוקה התקפות בעת הוצאת היתר  בכוכב אחד בהתאם לתקן

 הבנייה.

 יעילות אנרגטית  .ט

ומעלה ובהנחיות הוועדה המקומית  Bבדירוג אנרגטי  5282בת"י  המבנים בתחום התכנית יעמדו

 התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא זה.

   ניהול מי נגר .י

התכנית תכלול פתרון להשהיית מי נגר בתחומה ותאפשר הקטנת הספיקות היוצאות מהמגרש 

 (.5-ל 1לפחות ביחס למצב הקיים באירועי שיא ) 15%-ב

 דו"ח תרמי עקרוני .יא

 "ח קצר המתייחס לכל המבנים בתכנית:דו

של מכון התקנים  5282ו  1045צירוף חתכי קירות חיצוניים וציון שטחי זיגוג העומדים בתקן 

 (.um=1052820100he/SII.aspx?standard_n-http://www.sii.org.il/488 הישראלי )ראה:

http://www.sii.org.il/488-he/SII.aspx?standard_num=1052820100
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 ריצופים .יב

יש תכנית הפיתוח תכלול ריצוף בעל גוון בהיר להפחתת תופעת אי החום העירוני ולמניעת סנוור. 

לפרט אמצעים למניעת התופעה ע"י הצללה לאזורים הפתוחים ו/או שימוש בריצוף בעל ערכי 

SRI (-Solar Reftecting Index ו/או ציון היחס ב )ין תכסית השטחים מקדם החזר קרינה/חום

 הבנויים והמרוצפים לשטחים המגוננים.

 . גמישות:4

 שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו 

 ולא יחייבו חזרה לועדה המקומית. 

 

 צוות מרכז(משרד אדריכל העיר ו: )מוגש ע"י חו"ד הצוות
 

 העיצוב האדריכלי.מומלץ לאשר את תכנית 
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 יפו-הוועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב: את התכנית אשרמוסד התכנון המוסמך ל
 

 יפו-דיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח נופי למבנה ציבור בתחום העיר תל אביב
 

 רמת החיל מיקום:
 

 רמת החי"ל תל אביב 8הנחושת  כתובת:

 
 

 ים מתוך מערכת מעקב תב"ענתונ גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 - 269 חלק  6638

 
 מ"ר 2113: שטח התכנית

 
  :ניםמתכנ

 ניר קוץ אדריכלים –אריה קוץ : אדריכל תכנית

  סטודיו אדריכלות נוף –אריה קוץ  :פיתוח ונוףמתכנן 

                  WAWA :בנייה ירוקהיועץ 

                                            ( בע"מ1985בינת נכסים )יזם: 

 ( בע"מ1985בינת נכסים )בעלות: 

 
 : מצב השטח בפועל

 מיועד להריסה –קומות מעל קומת מרתף אחת, ביעוד תעסוקה  6קיים בניין בן 
 

  :מצב תכנוני קיים
 תוספת זכויות בתנאים: –חי"ל ה-אזור תעסוקה רמת – 3561תכנית 

ע"י הוועדה  1:250תנאי להגשת בקשה למתן היתר במגרש יהיה אישור "תכנית עיצוב אדריכלי" בקנ"מ 
 המקומית. התכנית תפרט ותעגן את מימוש השיפורים הנמנים להלן:

 .מעבר ציבורי ורישום זיקת הנאה למעבר הציבור בתחום קו בנין קדמי ו/או אחורי 

 ת הנאה למעבר הציבור לפחות בצד אחד משני קוי בנין צדי.הסדרת זיק 



 התוכן מס' החלטה
15/06/2022 

 10 - -ב' 22-0019
  8הנחושת  -( 3)3561תא/תא/תעא/ 

 ון בעיצוב ארכיטקטונידי

 

2007מבא"ת ספטמבר   89עמ'   

 

  ,שיפורים הנדרשים בתחום המגרש ובמפגש עם המדרכה העירונית כגון הסרת גדרות וקירות
 הסגת מחסום הכניסה לחניון אל מעבר לקו בנין קידמי, הסדרת תשתיות עיליות וכד'.

 .איחוד חניונים בין מגרשים סמוכים וביטול כניסות 

 ול חניה עילית לכלי רכב.ביט 

 .תוספת שימושים ציבוריים בהתאם לשימושים כמפורט בהוראות תכנית זו 

 .השהיית מי נגר וניקוז 

  הוספת חניון אופניים על פי תקן, הוספת מלתחות ומקלחות, הוספת חניה לרכב דו גלגלי על פי
 תקן.

 
  :מצב תכנוני מוצע

 
 נתונים:טבלת 

 הערות ב מוצעמצ 3561תכנית זכויות ע"פ  
בין שטחים  10%תתאפשר המרה של   מ"ר 8980.25 מ"ר 8980.25= 425% עיקרי

 עיקריים לשטחי שירות

  למסחר 25%מתוכם עד 
  מ"ר 3697.75 מ"ר 3697.75=175% שירות

-תת
 קרקעי

  מ"ר 5100 מ"ר 8452= 400%

 תכסית
 )על קרקע(

  60%ניתן יהיה להגדיל את התכסית המבוקשת עד  54% 50%
עמידה של שיפור מרחב מפלס הולכי הרגל בתנאי 

 במגרש
 תכסית

-)תת
 קרקע(

80% 80%  

אין פירוט למרפסות  מרפסות
 בתכנית זו

בליטות המותרות על פי תקנות התכנון והבניה " מ"ר 1512.0
 (3) 4.03" סעיף מבנין

  קומות 19 קומות 20 גובה

  מטר 87 

  תעסוקהלשימוש מתוכנן בניין 

 מ"ר 150 -כ וכנן שטח מסחרי בהיקף שלבקומת הקרקע מת 

 קומת המרתף העליונה מתוכננים שטחי שירות, חניה ושטח מוצמד לשטחי המסחר שבקומת ב

 מ"ר. 295 -(. השטח המוצמד הוא בהיקף של כ1הקרקע )עפ"י תכנית ע

  .גג הבניין מתוכנן ברובו כשטח פנאי משותף 

 מל, מים וכו'.הגג העליון מתוכנן כגג טכני למערכות מיזוג, חש 
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 המבנההדמיות 

 
  

   שטחהפיתוח תכנית 
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 העיצוב האדריכלי .2

 בפרויקט המבנהאפיון     2.1

  – תיאור כללי

 מ'  6קומת קרקע בגובה  .א
 קומה ראשונה חלקית מעל קומת הקרקע

מרחב מגונן מתוכננת בחלקה הקדמי הפונה לרחוב הנחושת, כגג הקומות טיפוסיות, קומת  15 
 .טכני, בחלקה האחורי  מתוכנן אזור חת העובדים בבנייןלרוו

עבור מיזוג, חשמל מים וכו' על פי המפורט בתכנית מערכות עליון )פתוח לשמיים( מתוכנן כגג גג 
 הגג המצורפת.

 גלגליים וכן שטחי שירות לבניין.-מרתפי חניה לרכבים ולכלי רכב דו 3בתת הקרקע מתוכננים 
מפלסי החניה השונים תהיה מתוך חניון מגדלי זיו הצמוד, לא תהיה הגישה לרכבים ממונעים ל

קיר מסך המשולב בזכוכית שקופה ובפנלים  במעטפת הבניין רמפת כניסה ייעודית לחניון זה.
שני גרעיני הבניין תהיה בחיפוי יבש מעטפת  אטומים )זכוכית צבועה אטום/פנל אלומיניום(,

 או פנל צמנטי. HPLבפנלים מתועשים, אלומיניום או 
 בכל קומות הבניין מתוכננות מרפסות בגדלים שונים הכוללות בתי גידול גדולי נפח לצמחיה כולל

 עצים.

בחזית המגרש הפונה לרחוב הנחושת מתוכננת רחבה פתוחה ללא גדרות והפרדה המובילה לחזית  .ב
 המסחרית של הבניין.

הרגל ורוכבי האופניים לכניסות לבניין שני מעברים רחבים משני צידי המגרש מובילים את הולכי 
ומתחברים למגרש הצפוני של מגדלי זיו השכנים. לאורך המעברים מתוכננים אזורים מגוננים 
ושטחי חילחול. יוקצו זיקות הנאה למעבר לטובת הציבור הן בחזית הראשית לרחוב הנחושת והן 

 מזרחי.-בקו בניין צדדי דרום

 

 :ם, מס' קומות ומפלסיהמבנהגובה  .ג
  קומות על קרקעיות 18הבניין מתוכנן עם 

i.  מ' 6קומת קרקע גבוהה כ 

ii. קומה ראשונה חלקית מעל קומת הקרקע 

iii. 15  מ' 4 –כ קומות תעסוקה, גובה קומה טיפוסית 

iv. קומת גג חלקית משולבת במרפסת גג מגוננת 

v. קומת גלריה עליונה טכנית 

vi. גג עליון למערכות, חדרי יציאה לגג, מעקים ומתקן ניקוי 

 ת הקרקע מתוכננים שלושה מרתפים לטובת חניון ומערכות טכניותבת 

 -גובה קומות המרתפים יקבע בהתאמה לגובה קומות המרתף של חניון מגדלי זיו הצמוד

 ממנו מתוכננת הכניסה לחניון הבניין החדש.

יוקצה שטח מוצמד לטובת השטח המסחרי שבקומת הקרקע ל"שטחים  -1במרתף 

 1י הנחיות תכנית ע'נילווים" למסחר, על פ

  – קווי בניין .ד

 : מבוקשיםהו (1765מותרים )עפ"י תכנית הבניין הקווי 

 מ' 10 קו בניין קדמי )לרחוב הנחושת(

 מ'  4  קווי בניין צידיים 
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 מ'  7   קו בניין אחורי
 

 ומעטפת המבנהבינוי, חזיתות     2.2

טיביות שלא תעלה על תחופה בקירות מסך, זכוכית שקופה ברפלק מעטפת הבניין – חומרים .א
, משולב בפנלים אטומים בזכוכית צבועה )זכוכית קרמית( או בלוחות אלומיניום צבועים, 14%

 גוון החלקים האטומים יהיה גוון בהיר/לבן. 

 או פנל צמנטי HPLמעטפת גרעיני הבניין תהיה בחיפוי יבש בפנלים מתועשים, אלומיניום או 

 מח' השילוט העירונית ובאישורה.שילוט יהיה בהתאם להנחיות  -שילוט .ב

 חזית חמישית .ג

  ,על גג הבניין תהיה מרפסת גג משולבת בגינון, הבינוי יהיה בנסיגה לכיוון רחוב הנחושת
התכנית מציעה פרגולה בנויה עד לקווי הבניין בכל החזיתות. הפרגולה מורכבת מפנלים 

 סולאריים.

 די מעקה בנוי בהיקף הבניין שיהווה חלק מתקנים טכניים שיותקנו על גג הבניין יוסתרו על י
 אינטגרלי מעיצוב חזיתות הבניין.

  גג הבניין המגונן יהיה מונגש לכלל משתמשי הבניין, מעליות הבניין יגיעו עד לקומה זו כמו גם
 חדרי המדרגות.

  .המערכות הטכניות יוסתרו ויטפלו טיפול אקוסטי בהתאם לדרישות היחידה לאיכות הסביבה 

 למעט מתקן הניקוי לחזיתות ה לא יבלטו המערכות הטכניות מעל למעקה הגג העליוןבכל מקר ,
 הבניין.

 תאורה אדריכלית .ד
 תאורה אדריכלית תהיה על פי מדיניות הוועדה המקומית.

 יחס להנחיות מרחביות: .ה
 התכנית מציעה מרפסות "מדלגות" כדי לאפשר לעצים צמיחה משמעותית.  

 ה עד לקווי הבניין בכל החזיתות.פרגולה מעל הגג המגונן תהי

 
 קומת הקרקע/קומת הכניסה    2.7

  המבנהכניסות א. 

  הכניסה הראשית להולכי רגל תהיה ממרכז החזית הצידית של הבניין, דרך שביל גישה פתוח
 ומגונן.

כניסת רכבים לחניון תהיה דרך חניון מגדלי זיו הצמוד לבניין החדש )מצפון(, הכניסה לחניון 
 מרמפת הכניסה של מגדלי זיו, לא מתוכננת כניסה רכבים חדשה לחניון זה.תהיה 

  .חניון אופנים מתוכנן על פי תכנית התנועה המאושרת המופיעה בחוברת העיצוב המצורפת
מלתחות מתוכננות בצמוד לחניון האופניים, כפי שמופיע בתכניות המרתפים בחוברת העיצוב 

 המצורפת.
  קומת הקרקעב. 

 חזית מסחרית הכוללת גלריה מסחרית ומרתף מוצמד , לובי כניסה לבנייןרקע: בקומת הק
בחזית האחורית הפונה לרחבה התפעולית של מתחם זיו ומהווה המשך טיבעי שלו,  למסחר.

מתוכננים שטחי שירות לבניין, רחבת פריקה וחדר אשפה. )תב"ע שמקודמת במקביל מציעה 
 מתחמים הצמודים )בבעלות אחת(.קרוי של אזור זה עד לקוי אפס בשני ה

 נגישות  2.8
תכנון הבינוי והפיתוח יתייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים 

 .מוגבלויות עם
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 .משטח המגרש 80%תכסית המרתפים תהיה  נועהת 2.9

 תעסוקה: -תקן חניה 

 מ"ר 240לכל  1 רכב פרטי: 

 מ"ר 250לכל  1 אופניים: 

 מ"ר 100לכל  1 אופנועים:

 - חניה תפעולית:

 מסחר : –תקן חניה 

 מ"ר 50לכל  1 רכב פרטי: 

 מ"ר 300לכל  1 אופניים: 

 מ"ר 100לכל  1 אופנועים:

 מ"ר 400לכל  1 חניה תפעולית:

 רמפות וכניסה לחניון מתוכננים דרך חניון מגדלי זיו, במגרש השכן, לא יהיו רמפות במגרש זה.

 חניות( 44מקומות חניה לרכב )נדרש עפ"י תקן  44חניון מתוכננים בקומות ה .1

)גישה עם שתי מעליות חניון ייעודיות( ועוד  -3חניות אופניים במפלס חניון  36מתוכננות  .2

 מקומות חניה במפלס הפיתוח בקומת הקרקע. 30כ 

 לי זיו., גישה לרכב ממונע דרך חניון מגד-3חניות אופנועים בפלס חניון  92מתוכננות  .3

חניה תפעולית וחניית רכב נכה גבוהה מתוכננת בחצר התפעול האחורית של הבניין  .4

 , בהמשך ישיר לחצר המשק הקיימת במגדלי זיו.0.00במפלס 

 

 מערכות  2.10

  – מתקנים טכניים והנדסיים  .א

חדרים טכניים ימוקמו בקומות המרתף השונות ובקומות טכניות בגג הבניין. הגישה לחדרים אלו 

 מאזורים משותפים בבניין. תהיה

הבניין יחובר לחח"י במתח גבוה, עובדה המייתרת חדר טרנספורמציה ציבורי. חדר מיתוג לחח"י 

יהיה בקומת המרתף העליונה בחזית הפונה לרחוב הנחושת. על פי דרישת חברת חשמל פתח 

בעיצוב הריצוף.  הכנסת ציוד לחדר המיתוג יהיה ברווח הקדמי לכיוון רחוב הנחושת. הפתח ישולב

חדר שנאים פרטי ימוקם על גג הבניין באזור ייעודי בקומה הטכנית )במרחק אנכי של קומה אחת 

 לפחות מאזור מאוכלס בבניין(

חיבור מים ראשי לבניין יהיה על גבול המגרש השכן מכיוון צפון מזרח(, חיבור המים מרחוב 

 הנחושת.

  תאים פוטוולטאים: .ב

תקנו כמערכת הצללה )פרגולה( מעל מרפסת הגג של הבניין בשטח תאים פוטו וולטאיים יו

תכסית קומה טיפוסית. אושר כחלק מנספח הבניה הירוקה לתכנית זו, על  40%שלא יפחת מ 

 ידי בניה ירוקה וקיימות במשרד אדריכל העיר.

  –מערכות מיזוג אויר  .ג

 ל גג הבנייןמערכות מיזוג וטיפול באויר )מערכות אויר צח( מרכזיות תהיינה ע
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 .עבור השטחים המגוננים במרפסות השונותייעשה שימוש חוזר במי עיבוי מזגנים להשקיה 

 מערכת הטיפול במים תמוקם במרתפים.

משולבים במעטפת  ופתחי הכנסת אויר לחניונים יהי - איוורור חניונים ושטחים מסחריים .ד

חר יעלו עד למפלס הגג הטכני שחרור אויר, יניקות עשן וארובות מנדפים לשטחי המס .הבניין

 של הבניין.

  – אצירה ופינוי אשפה, מיחזור .ה

פעולי תאזור הפונה אל הבחלקה האחורי של קומת הקרקע,  מתוכנןחדר אצירת אשפה מרכזי 

. החדר סגור ממוזג ומאוורר לגג הבניין. בצמוד אליו מתוכנן חדר מיחזור של מתחם מגדלי זיו

וכננים על פי הנחיות אגף תברואה בעיריית תל אביב. גישה מרכזי לבניין. שני החדרים מת

לפינוי אשפה למתחם תהיה דרך כביש השירות של מתחם מגדלי זיו )המתחם הצמוד מצפון 

 למתחם הפרוייקט(, גישה זו היא בהסדר והרשאה מלאים של בעלי הזכויות במתחם זיו.

 הבניה. היתרהבקשה לבמסגרת יוצג פתרון תאורה אדריכלית  -תאורה  .ו

לבניין מוגדרות שתי רחבות כינוי אש, אחת פונה לרחוב הנחושת, השניה ממוקמת  – כיבוי אש .ז

ברחבה התפעולית בחזית האחורית של הבניין. רחבות הכיבוי מסומנות בתכנית הפיתוח 

 המצורפת לחוברת העיצוב האדריכלי.

 בנייןברזי סניקה וכיבוי יותקנו בקרבה לרחבות הכיבוי. בנישות בקיר ה

 במגרש ובסביבתו )חשמל, תקשורת, מערכות ציבוריות( ומתקנים טכניים קיימים פילרים .ח

מול הגורמים המתקדם ובתת הקרקע במידת הצורך. התאום  המבנהיוטמעו במעטפת 

 . במסגרת הטיפול בבקשה להיתר בנייההמאשרים יעשה 

 חב הציבורי כל מתקני התשתית ימוקמו כחלק אינטגרלי מהבינוי ולא יבלטו למר

 . הנחיות הפיתוח הסביבתי3

 שטחים פתוחים /זיקות הנאה  3.1

  בחזית הבניין הפונה לרחוב הנחושת מוגדר  שטח בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל מקו הבניין

 מ"ר. 250מ' עומק, לרוחב כל המגרש. שטח זיקת ההנאה כ  10הקדמי ועד לגבול המגרש, 

  רצועת מעבר בזיקת הנאה להולכי רגל.לאורך החזית הדרום מערבית תוגדר  

  כך  6לאורך החזית המזרחית שטח מפותח  המשכית ומתואם עם הפרויקט ברחוב הנחושת

 מ' מגונן ומפותח ללא מכשולים וגדרות בין המבנים.  10-שיווצר מעבר רחב ברוחב של כ

 שטחהפיתוח    3.2 

 שטח פנוי מבנייה- 

 משטח המגרש מתוכננים כשטחי חילחול טבעי 20%משטח המגרש,  80%תכסית מרתפים היא 

 מ"ק עם שלושה קידוחי החדרה. 70בנוסף מתוכננים שלושה מאגרי השהיית נגר בנפח כולל של 

  צמחייה ונטיעת עציםשתילת  

בשטח הפיתוח הוגדרו אזורים פנויים שאינם מעל מרתפים עבור בתי גידול לעצים בוגרים. 

 הפיתוח המצורפת לחוברת העיצוב האדריכלי. מיקום בתי הגידול מסומן בתכנית

  שנים לפחות ביום  5 שתלו עצים בוגרים בנייי. מ"ק 24נפח השתילה המזערי עבור עצים יהיה

 שתילתם. 

  .עצים המשמשים בין השאר גם למיתון רוחות יהיו בעלי עלווה צפופה, לא נשירים 
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 י הגידול יחדרו אל מתחת לריצוף לא יהיו עצים ברחבות מרוצפות אלא רק בערוגות שתילה. בת

 הסמוך כדי לעמוד בנפח הנדרש.

  פיתוח שפ"פים עם זיקות הנאה ו/או זיקות הנאה ברצף מפלסי עם המדרכות וללא אמצעי

 .תיחום

 הוראות לחומרי גמר בתחום הפיתוח : 

 שטחי הפיתוח יהיו מרוצפים בריצופים שונים בגוון בהיר

ניה בת קיימה אושר ע"י מחלקת בניה בת קיימה במשרד אדריכל נספח ב -ירוקה  . מאפייני בניה 4

 .ובהנחיות הוועדה המקומית לבנייה ירוקה  5281בת"י  . התכנון המוצע עומד העיר

 ניתוח השפעת רוחות .א

מ'/ש' אינן חורגות  15מ'/ש' , 9מ'/ש',  6תוצאות הניתוח מראות כי הרוחות במהירויות:  

 ה. מהשכיחות המותרת באזורי הבדיק

בנקודות העניין שנבדקו במודל לא צפויות להתפתח בגובה הולכי הרגל רוחות בהסתברות 

מסחר( צפוי  –כניסה לחנייה ודרום למנה  –חורגת. יחד עם זאת, בצמוד למבנה )צפון למבנה 

 , מתוכנניםלהוות בעונת החורף ובמעודים שונים בשנה, מוקד התגברות רוח חזקה. בשל כך 

 צעים למיתון רוחות.באזור הנ"ל אמ

כניסה  :באזורים המוגדרים כרגישים במגרש עצים בוגרים וצמחיהמתוכננת שתילה של  במתחם

חורגות בזמנים  \לבניין ואזורי שהייה, על מנת לצמצם את ההסתברות להופעת רוחות חזקות 

 במועדים לכך בשנה. 

ומית )דרום מזרח/מערב( חזית דרומית: כמות הקרינה המצטברת על החזית הדר: הצללה לקיץ .ב

ביום קיץ, גדולה. הבניינים מסביב נמוכים יותר במשאירים את כל החלק הדרומי חשוף לקרינה 

סטראוגרמת השמש: בשל העמדת המבנה והצפיפות בין בניינים, החזיתות פחות יזכו  ישירה.

 לקרינה ישירה הן בעונת הקיץ והן בעונת החורף. 

 אקלימיות פסיביות-ביו אסטרטגיות - פוטנציאל אוורור .ג

ניתן לראות בסכמה אוורור פסיבי על ידי  –ע"י אוורור מפולש למשרדים  קיץ: אוורור נוחות

יש לציין  פתחים )דלתות במרפסות(, אפשרות לאוורור ואיקלום שלא בהיסתמך על מ"א מיכני.

המאפשרות גם  כי הבניין מוקף מרפסות מגוננות ובכל אחד משני אגפיו הנגדיים יש ארבע דלתות

של המבנה פונה ארוכה החזית בשל אופן העמדת המבנה, החורף: חימום פאסיבי:  אורוור טבעי.

 .מזרח-לדרום

 יעילות אנרגטית  .ד

ומעלה ובהנחיות הוועדה המקומית  Bבדירוג אנרגטי  5282המבנה בתחום התכנית עומד בת"י 

 התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא זה.

   ניהול מי נגר .ה

 ממי הגשמים הנופלים על המגרש יטופלו ע"י: 76%

(  קידוחי החדרה  והשהיית מי הפיתוח  והחזיתות  3טיפול  במי  הנגר  העילי  באמצעות  שלוש )

 אשר  יופנו למאגר השהייה. 

 Drainboxמ"ק בו תותקן מערכת  70מי הפיתוח והחזיתות  יופנו למאגר השהייה  בנפח  של 



 התוכן מס' החלטה
15/06/2022 

 10 - -ב' 22-0019
  8הנחושת  -( 3)3561תא/תא/תעא/ 

 ון בעיצוב ארכיטקטונידי

 

2007מבא"ת ספטמבר   97עמ'   

 

 להשקיה חיסכון במים שפירים .ו

 םוהעברת משרדיםה הממבנ מזגניםעיבוי תותקן מערכת לקליטת מי  חיסכון בעזרת: 15%יושגו 

מערכת השקיה עם בקר השקיה הכולל , שימוש בצמחייה חסכנית במים, גינוןהשטחי להשקיית 

 .שיטת השקיה בטפטוף, ספירת מים והגנת מפריצת מים מצנרת פגומה

 חיסכון במים שפירים בבניין .ז

ל'/דקה במטבחים או ברזים  7-ל'/דקה בכיורים ו 6-ים חסכוניים עם הגבלת ספיקה לברז

חסכוניים  )ממוקמים בצמוד לחניית אופניים שבקומת החניון( יהיו ראשי מקלחת, אוטומטיים

כל האביזרים הבאים במגע , ל' 3-6מיכלי הדחה דו כמותיים . ל'/דקה 9.6-עם הגבלת ספיקה ל

 .5452ת"י עם מי שתייה יעמדו ב

 דו"ח תרמי עקרוני

 דו"ח קצר המתייחס לכל המבנים בתכנית:

 של מכון התקנים הישראלי  5282ו  1045חתכי קירות חיצוניים וזיגוג העומדים בתקן 

-קיר מסך

 
 -קיר חוץ
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 ריצופים .ח

 תכנית הפיתוח תכלול ריצוף בעל גוון בהיר להפחתת תופעת אי החום העירוני ולמניעת סנוור. 

 .קיר מסך -חזיתות חומרי הגמר של הגגות והחזיתות )כולל גוונים(: -עטפת בנייןמ .ט

 .גוונים בהירים –חיפוי דק, גמר צבע  -גגות

 

 גמישות:. 5

  מהנדס העיר או מי מטעמו שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנה יאושרו ע"י
 ולא יחייבו חזרה לועדה המקומית.  

 

 (ואדריכל העיר צפון מחלקת תכנון: )מוגש ע"י פתמשותחו"ד 
 

 לאשר את תכנית העיצוב והפיתוח
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 יפו-תל אביב לתכנון ובניה הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

ברחוב  ,הרכבת הקלהשל מתחנת שאול המלך של הקו האדום בתת הקרקע תוואי המנהרה  מיקום:
בקטע בין )שאול המלך, הנרייטה סולד  ותלרחוב תמגרש קרן הקריה, מתח בתחוםמעבר מנחם בגין. 

בתוך  Sועד למגרש מגדל  (בקטע בין רחוב הנרייטה סולד)דפנה ורחוב , (דפנהרחוב שאול המלך לשדרות 
 מרכז רפואי ת"א )איכילוב(.

 

 דרך מנחם בגין  רום: ד             
 בית חולים איכילוב  צפון:              
 מערב: בית משפט ומוזאון תל אביב            

 מזרח:  מתחם דפנה 
 

 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 מספרי חלקות בחלקן
מספרי חלקות 

 בשלמותן
 מספר גוש סוג גוש כל הגוש /חלק 

238-239, 248, 387, 
393, 454, 456, 458, 

462 

 6110 מוסדר חלק 392 ,350 ,344

 6111 מוסדר חלק  725

 7102 מוסדר חלק 85 89 ,87 ,70

 7197 מוסדר חלק 8 4

 Sמגדל 

קרן 
 הקריה

ביה"ח איכילוב 

 )מרת"א(

ס
ו
ל

 ד

ו
י
י
צ
מ

 ן

שד' שאול 
 המלך
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 דונם 20.320  : תכניתשטח ה
 

   :ניםמתכנ
 עורכי התכנית:      אדריכלים מנספלד קהת, אדר' דנה קהת

 בע"מזילברשטיין מהנדסים יועצים תנועה ותשתיות:   לוי שטרק 
 ועיצוב בע"מתכנון, ניהול  -נופים , אלי מסלובסקי               אגרונום: 

 הבריאות ע"י מרכז רפואי על שם סוראסקי )מרת"א( דמשר                       יזם: 
 ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב       

 
 רשות מקרקעי ישראלאביב, -עיריית תל                    בעלות:

 
 

  :מצב השטח בפועל
רחובות ההממוקם בין , (א"מרת)א "רפואי תהלמרכז  ןמכל רחבי גוש ד עשרות אלפי אנשיםמגיעים מדי יום 

משתמשים  1000 -ל 500בין  מתחנה זו למרת"א צפויים להגיע, לפי התחזיות. הנרייטה סולד ודפנה, צמןיוי
  .בתחבורה ציבורית תוך שימוש מהםרבים , בשעה

 
 תוואי המנהרה התת קרקעית:

קו האדום, עם כניסה  –ות של הרכבת הקלה בגדה המזרחית של רחוב מנחם בגין מושלמות העבוד -
 לתחנה. 

 מגרש קרן הקריה משמש בפועל לחניה ואתר התארגנות לבנית תחנת הרכבת הקלה. -
 חציית רחוב שאול המלך, רחוב עירוני עם שתי נתיבים לכיוון.  -
 ל כיוון. הנרייטה סולד מצומת שאול המלך עד הצומת עם רחוב דפנה, רחוב שכונתי עם נתיב אחד לכ -
 רחוב דפנה מהצומת של הנרייטה סולד מערבה, רחוב שכונתי, חד סטרי. -
 

  :מדיניות קיימת
 בעל סגור ממתחם המקום בתיפקוד שינוי יצירת הוא המדיניות חזון -מרחב היבשות  – 9200תא/מק/

 במרחב יהפיז בהיבט הן - לסביבתו המתקשר ומזמין למרחב מתחדש, פעיל, פתוח ירוד, ציבורי מרחב
 .השימושים ואופי ערוב מבחינת התיפקודי בהיבט והן הציבורי

 
 

 :קיים מצב תכנוני
המנהרה מתחברת  – תל אביב ןרכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולי – 1/ 5תמ"מ  -

 לתחנת שאול המלך בתחום תוכנית זו. 

 יפו".-תל אביב "תכנית המתאר של – 5000התכנית תואמת את מטרות והוראות תכנית תא/ -

שימושים וזכויות בתחום  – תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור -תא/מק/'צ'  - 507-0271700 -
 בית החולים מתוקף תוכנית זו. 

מנחם בגין, שאול המלך, הנרייטה סולד יעוד דרך ורחוב זכות הדרך ברחובות קביעת  – Gתא/  -
 ודפנה. 

נים הנדסיים וכניסות תת קרקעיות של תחנות קביעת תחומים להקמת מתק -  3639תא/ מק/  -
 המנהרה מתחברת לתחנת שאול המלך בתחום תוכנית זו. -( 1/ 5הרכבת הקלה )לפי תממ 

המנהרה עוברת   –פיתוח המתחם הדרומי של המרכז הרפואי ע"ש סוארסקי  –ה  /2451תא/ מק/  -
 מתוקף תוכנית זו. בתת הקרקע בתחום תוכנית זו. זכויות ושימושים בתחום בית החולים 

 קרן הקריה: – 507-0178616 - 4094תא/ -
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בהוראות התכנית: "ככל שתוקם מנהרה למעבר ציבורי להולכי רגל בתחום  6.1.11עפ"י סעיף 
התכנית לצורך חיבור תחנת הרכבת הקלה "שאול המלך" למרחב בית החולים "איכילוב" לא 

  ."תהווה הקמתה שינוי לתכנית זו

עירוני מעורב יותרו השימושים הבאים "במפלס המרתפים: ...כניסות ד' בתחום  4.1.1עפ"י סעיף 
 ויציאות לתחנת רכבת תחתית, שטחים טכניים...".

  שימושים וזכויות במגרש קרן הקריה מתוקף תוכנית זו.

המנהרה  -הרחבת זכות הדרך ברחוב שאול המלך  –ארלוזרוב נמיר  –מתחם דפנה  3885תא/  -
 .ע בזכות הדרך בתחום תוכנית זועוברת בתת הקרק

/א סימנה בשאול המלך תוואי חלופי למסילת רכבת  23תמ"א שדרות שאול המלך: הרחבת  -
ביטלה את סימון שדרות שאול המלך  4/א/  23תמ"א  .5, ובהתאם לכך סומנה בתמ"מ עירונית

המלך על פי הרחבת שדירות שאול לשקדמו לה. לכן אין מניעה  5מ /א ובתמ" 23המופיע בתמ"א 
שלא מדובר בדרך שאושרה  שמאפשר הרחבה ובלבד ( לחוק התכנון והבניה2א)א()62סעיף 

 .בתמ"א

 

 :מוצע מצב תכנוני

מתחנת הרכבת הקלה עד , מטרים 350-באורך כולל של כ, קרקעית-מנהרת הולכי רגל תת מציעההתכנית 
המנהרה תאפשר לנוסעים להגיע  .  ומתחת לדרכים קיימות" קרן הקריה"דרך מגרש ,  למרכז הרפואי

בנוחות , ברמת שירות גבוהה, בזמן קצר ככל האפשר, מתחנת הרכבת הקלה אל תוך בית החולים וקרבתו
 .וביעילות מקסימליות

נדרשת על מנת לשפר את , 5000/המהווה הפרדה מפלסית מקומית כהגדרתה בתא, מנהרת הולכי הרגל
 .ולתועלת מערכת הסעת המונים(, אביבמרכז רפואי תל )הנגישות למתחם ציבורי 

והעלאת רמת , ביצועה יאפשר הפחתת עומסי הולכי הרגל ברחובות מנחם בגין ושדרות שאול המלך
 .הבטיחות בצמתים

 .דפנה והנרייטה סולד, שאול המלך, התוכנית מאפשרת כניסות ויציאות מהמנהרה ברחובות מנחם בגין
 

 :  מטרות התכנון .1
של הקו " שאול המלך"שתחבר בין תחנת הרכבת הקלה , ולכי רגל תת קרקעיתהקמת מנהרת הלאפשר 
 (.חולים איכילובהבית )למרכז הרפואי תל אביב , האדום

 

 :עיקרי הוראות התכנית .1.1

 לשיפור , י תכנית מאושרת אחרת"ביעוד דרך וביעוד עפ, מעבר תחתי להולכי רגל/קביעת מנהרה

 (.רכבת קלה הקו האדום)ולתועלת מערכת הסעת המונים ( בבית חולים איכילו)נגישות למתחם ציבורי 

 קביעת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל בתת הקרקע. 

 קביעת זכויות בניה למנהרה ביעוד דרך . 

 שינוי הוראות תוכנית קרן הקריה בדבר קווי בנין בתת הקרקע והוראות בינוי או עיצוב אדריכליים. 

  לחוק התכנון והבניה( 2()א)א62הרחבת שדירות שאול המלך על פי סעיף. 
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 תשריט מצב מוצע

 
 
 

   דים:ועיפירוט י .1.2
 הייעודים במצב המוצע: דרך מאושרת, דרך מוצעת וייעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת. 

 

 שימושים: .2

  בתת קרקע.ולרוכבי אופניים מנהרה תת קרקעית להולכי רגל 

 חדרים למערכות טכניות בתת קרקע. -ם קווי תשתית, מתקנים הנדסיים ומתקני תשתית לסוגיה 

 .פירים וארובות למערכות טכניות ולכניסת ויציאת אויר ועשן 

 דרגנועים, מעליות ומדרגות המקשרים בין המפלס התת קרקעי למפלס פני הקרקע., מסועים 

  מבני כניסות מקורים, סככות, גגונים, מתקני אופניים מקורים, גידור.  - מעל פני הקרקע 
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 זכויות בניה: .3
בניין /  תאי שטח יעוד

 מקום

 גודל מגרש

 )מ"ר(

 שטחי בניה

 )מ"ר(

גובה 

מעל  -מבנה

הכניסה 

 הקובעת

 )מטר(

 מספר קומות

    מתחת לכניסה הקובעת מעל הכניסה הקובעת    

גודל מגרש    

 כללי

מעל   שרות עיקרי שרות עיקרי

הכניסה 

 הקובעת

מתחת 

לכניסה 

 הקובעת

דרך 

 מאושרת

103,107  8985.22 240    8985.22 

(1) 

6 1 2 

 2 0 0 (1) 369    369  108 דרך מוצעת

יעוד עפ"י 

תכנית 

מאושרת 

 אחרת

 2 1 6 (2) 1000  (2) 50 (2) 50 8771.69 קרן הקריה 204, 501

יעוד עפ"י 

תכנית 

מאושרת 

 אחרת

בי"ח  105 - 104

 איכילוב

1558.35 50 (2) 50 (2)  400 (2) 6 1 2 

ד עפ"י יעו

תכנית 

מאושרת 

 אחרת

תחנת רכבת  106

 קלה

635.46 50 (2) 50 (2)  400 (2) 6 1 2 

 
 :מצב מוצע –הערות לטבלת זכויות והוראות בניה 

יחשבו כשטחי שירות על , במנהרה התת קרקעית, וליתר השימושים המותרים השטחים המיועדים למעבר הולכי רגל (1)

היקף השטחים (. חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים)ניה לתקנות התכנון והב( 7( )ד) 9פי תקנה 
על מנת לשמור על גמישות בתכנון מנהרת הולכי הרגל ושמירת , המותרים מתחת לפני הקרקע הוא מקסימלי

 .האפשרות לחיבורים ומעברים נוספים

 שטחי הבניה הינם מתוך הזכויות עפ"י התוכניות התקפות בכל תא שטח. (2)
 
 
 

 :5000לתוכנית המתאר תא/התאמה  .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שימושים: .א

  בתוכנית המתאר. 1.6שימושים למרחב הציבורי, דרכים ותשתיות לפי סעיף 

 5000נספח עיצוב עירוני תא/ 5000תא/תחבורה נספח  5000תשריט אזורי יעוד תא/



 התוכן מס' החלטה
 
 -  

מנהרת הולכי רגל ממרת"א )בי"ח איכילוב( לתחנת  - 4888תא/מק/ 507-0731885
 שאול המלך 

 דיון בהפקדה

 

2007מבא"ת ספטמבר   104עמ'   

 

 

 שימושים ל: 
o  הפרדות מפלסיות –מקבץ דרכים 
o  קווי ומתקני מים, ביוב, תיעול, חשמל תקשורת, שאיבה. –מקבץ תשתיות 
o  תת ולכי רגל, גשרים ומעבריםמשטחים לתנועה ושהייה של ה –מקבץ מרחב ציבורי 

 רגל. להולכי קרקעיים
 

 שימוש לתשתיות כחלק מהשימושים ( בתוכנית המתאר: )ז 3.1.1 שימושים לתשתיות עפ"י סעיף
אלא אם שוכנעה הועדה, בכפוף לבדיקה , רק מתחת למפלס הכניסה הקובעת  הכלליים יותר

למפלס זה, שלא ייפגע תפקודו של תכנונית מוקדמת, המתייחסת לאפשרות שימוש לתשתיות מעל 
 י.השימוש הראש

 

בתוכנית המתאר נדרשת חוות דעת מהנדס העיר בהתאם לכך  1.4.5וסעיף  3.6.12עפ"י סעיף  .ב
הכיכר העירונית  -מ' מכיכר עירונית המסומנת בתוכנית המתאר 500שהתוכנית ממוקמת ברדיוס 

 .4094בתכנית המאושרת קרן הקריה תא/מקבלת מענה ומסומנת 
 כמו כן השטחים בתכנית דנן בתחום זה הינם תת קרקעיים לטובת מנהרת הקישורית.

 

 תכנונית לבדיקה בכפוף תכנית של הפקדתה על תחליט הועדהבתוכנית המתאר  3.6.14סעיף עפ"י  .ג
 שכונתי ברחובמ'  6, עירוני ברחוב מ' 8-10  של למדרכות רוחב לאפשרות להבטיח בנוגע מוקדמת

התכנית עוברת  - אופניים לשבילי נאותות תשתיות להבטיח ולאפשרות ימקומברחוב  'מ 5ו
 בהם רוחב המדרכות נתון והתוכנית אינה עוסקת בכך. ברחובות קיימים

 

עפ"י  בשדרות שאול המלך, רחובות דפנה והנרייטה סולדהתכנית קובעת שטחי בניה מעל הקרקע  .ד
 –ק"מ דרך וברחוב שכונתי  1מ"ר לכל  80וני המתיר ברחוב עירבתוכנית המתאר )א(  3.6.14 סעיף

 ק"מ דרך. 1מ"ר לכל  40

 ים :שכונתי ותרחובוהנרייטה סולד הם דפנה  ותרחוב

o  רחוב המקיף את השכונה או מחבר בין רחובות עירוניים המקיפים את רחוב שכונתי הוא
 השכונה. 

o  בע בתכנית עתידית רחוב שייק" - עפ"י הגדרתו בתוכנית המתאר רחוב שכונתי  –בהגדרות
 כרחוב שכונתי בשל תפקידו במערך הרחובות באשר להולכי רגל ורוכבי אופניים."

 

)ד(  3.8.3בהתאם לסעיף  הפרדה מפלסית מקומיתמנהרה/מעבר תחתי, המהווה התכנית קובעת  .ה
 בתוכנית המתאר. 

קומית בין בתוכנית המתאר ניתן לקבוע בתוכנית הפרדה מפלסית מ( 1. )ד( )3.8.3סעיף עפ"י 
 היתר לתועלת מערכת הסעת המונים. 

( בחוות הדעת לקביעת הפרדה מפלסית מקומית, יתייחס מהנדס העיר 2)ד()3.8.3עפ"י סעיף 
( והם: מזעור הפגיעה באיכות מרקם העירוני, מניעת הפרעה 3)ג()3.8.3המפורטים בסעיף לתנאים

ההפרדה ב יבסהולכי רגל  עבר רציף ואיכותי שללמעבר תחבורה ציבורית, שמירה על מ
  המפלסית.

 

 :הבאות ההוראות יחולו ן"לקו מתע הסמוכה תכנית על -בתוכנית המתאר  3.8.4סעיף עפ"י  .ו

 ויוטמעו יות ומחוז ארציות בתכניות למאושר בהתאם בתכניות יסומן ן"המתע קווי תוואי (א)

 .אלו בתכניות הכלולות הרלוונטיות ההוראות כל בתכנית

 בהוראות התוכנית. 4.3.2הוטמעו בסעיף  1/ 5יות מתמ"מ ההוראות הרלוונט .ז

 . ן "המתע לקו הוראותיה של ההתאמה תיבחן ן"המתע קו של בתוואי הגובלת ב(  בתכנית(

 כנית כוללת התחברות מנהרת הולכי רגל לתחנת שאול המלך של הקו האדום.הת .ח
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מגבלות שיחולו על בנית התכנית תכלול התייחסות לתאום עם נת"ע, לאופן ההתחברות לתחנה ול .ט
 .המנהרה

 

 לעצים והתייחסות עצים נטיעות בדבר מרחביות עמידה בהנחיותבתוכנית המתאר  4.2.4סעיף  .י
 . סקר עצים. מצורף לתוכנית התכנית קובעת הוראות בנוגע לנטיעות עצים - בוגרים

 

התכנית  -  הקרקע-בתת יוקמו תשתית מתקני (פרק התשתיותבתוכנית המתאר ) 4.6סעיף עפ"י  .יא
 תשתיות ביצוע הבטחת יהיה בניה היתראישור ל תנאי כי בתכנית כוללת נספח תשתיות. נקבע

 .בתכנית המוצעים השימושים או הבניה תפקוד נדרשת לצורך הקמתן אשר

 

חוות בעלת השפעה סביבתית, וכנית תרף לותצבתוכנית המתאר   4.4.2)ב(  ו 4.4.1 סעיפיםעפ"י  .יב
הוועדה בכפוף להמלצת מהנדס העיר והרשות  4.4.6בנספח סביבתי.  עפ"י שתוטמע  דעת סביבתית

לאיכות הסביבה מהוראות הסעיפים הנ"ל מנימוקים מיוחדים אם שוכנעה שהתוכנית אינה 
 משפיעה מהותית על הסביבה הקיימת.  

 

ת ר מהכנת מסמך מדיניות כתנאי להפקדת תכניופטבתוכנית המתאר ניתן . )ו( 5.2.1סעיף עפ"י  .יג
הדרישה למסמך מדיניות אינה רלוונטית, מכיוון שהתכנית אינה מוסיפה  - רח"ק 0.5המוסיפה עד 

כלל שטחי בניה בתחום המגרשים, אלא רק קובעת שטחי בניה ביעוד דרך, לטובת מעבר תת 
 קרקעי להולכי רגל. 

 

 בינוי:  .5
שיציג  ,עיצוב ופיתוח, נספח בינויאישור ותיאום נדרש  .שת תוכנית עיצוברנספח הבינוי הינו מנחה ולא נד
  כתנאי להיתר בניה. של קרן הקריה,שילוב המנהרה במבנה במגרש 

 הנספח תואם ואושר מול אגף אדריכל העיר ומנהלת הרק"ל.
 

 תנועה:  .6
 .מהיר לעירו הקריהשדרות  של מטמיע פרוייקטיםנספח התנועה 

 נספח התנועה תואם ואושר ע"י אגף התנועה.
 

 תשתיות: .7
 . ישולבו במבנה המיועד לשימושים נוספים, ואם הדבר לא ניתן, ני תשתית יוקמו בתת הקרקעמתק

 ,בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת, ניתן להתיר הקמת מתקני תשתית מעל הקרקע שלא בשילוב כאמור
לפיה מיקום זה נדרש לצורך תפקוד מתקן התשתית או שהקמת המתקן בתת הקרקע אינה אפשרית 

וכי המתקן המוצע אינו מהווה מטרד לשימושים אחרים , דסית או מבחינה תכנונית אחרתמבחינה הנ
 .בסביבתו וכי המגבלות שהוא מטיל על סביבתו יהיו קטנות ככל האפשר

 נעשה תיאום הנדסי והתקבל אישור לנספח התשתיות מלילך שטיין ויורם נחום.
 

 איוורור:  .8
  בנין מעונות הצוות.בים התכנית כוללת פיר איוורור בתחום בית החול

של עיריית  מאגף רשות לאיכות סביבה וקיימותאיכות אויר ו מחלקתפתרון האיוורור תואם ואושר מול 
 תל אביב.

 

 סקר העצים:  .9
עיקר השטחים שנסקרו נמצאים בתחומי רחובות וחניונים ומיעוטם בתחומי מגרשים פרטיים, כמתואר 

 .נספח העציםב
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 :שלבים 2-צפויות להתבצע ב העבודות במסגרת הפרויקט
 : עבודות הקמת המנהרות -

 . במקרה זה ניתן יהיה לשמר את כל הקיים על פני הקרקע  - חפירת מנהרות תת"ק
העתקה של עצים לצורך פינוי מקום לשטחי /כריתהבמקרה זה יהיה הכרח לבצע  - חפירה וכיסוי

 .התארגנות וכריית המנהרות
 : עבודות פיתוח וכבישים -

בודות הביצוע של המנהרות צפויות עבודות לשדרוג מערכת הכבישים והמדרכות. במסגרת בתום ע

לאור זאת, יהיה צורך  .זו צפויים שינויים גיאומטריים במערך הכבישים בתחומי התב"ע
בכריתה/העתקה של עצים אשר מיקומם לא יתאים מבחינת השינויים הגיאומטריים הנדרשים 

 .במערך התנועה
 

ובכפוף לכל הנתונים  השלביםהעצים המיועדים לכריתה/העתקה/שימור נבחנו הן נתוני  לצורך קביעת

 .גובש סיווג העצים לכריתה/העתקה/שימור
עצים ובהם עצי אורן, אביציה, בוהיניה, ברוש, וושינגטוניה, פיקוס, חרוב סיגלון  71בתחומי האתר נמצאו 

 . עצים 5 –עצים להעתקה  .עצים 53 –ימור עצים לש .ועצים נוספים כמפורט בטבלת העצים שבהמשך
עצים לעקירה הינם עצים אשר אינם מתאימים להעתקה, או עצים שמצבם ירוד ) עצים 13 –עצים לעקירה 

 .)והם אינם ראויים להעתקה
 

 .חיים גבריאל התקבל אישור לסקר העצים ע"י פקיד היערות של העירייה
 
 

 אדריכל העיר ותכנון אסטרטגי:   .10
 יאום עם יחידת אדריכל העיר.בוצע  ת
 .09.12.2019פטור מאגף תכנון האסטרטגי בתאריך התקבל 

 
 

 סביבה:  .11
 בהתאם לחוו"ד רשות לאיכות הסביבה:

 "התכנית מקדמת בינוי של מעבר תת קרקעי להולכי רגל, והשימושים בה אינם מהווים שימושים רגישים.
וי והשימושים המוצעים בה אינם רגישים להשפעות )א( מדובר בתכנית שהבינ 4.4.6אי לכך, עפ"י סעיף 

ולכן ניתן לפטור אותה מהכנת נספח  הסביבתיות שבסביבת התכנית ושאינה משפיעה על סביבתה הקיימת
 סביבתי."

 

 טבלת השוואה: .12
 מצב מוצע מצב קיים נתונים
סה"כ 

 זכויות בניה
 מעל הקרקע

 100% 0 אחוזים

 540 0 מ"ר

סה"כ 
 זכויות בניה

 מתחת
 הקרקע

 100% 0 אחוזים

 11154 0 מ"ר

 1  קומות גובה

 6  מטר

 
 



 התוכן מס' החלטה
 
 -  

מנהרת הולכי רגל ממרת"א )בי"ח איכילוב( לתחנת  - 4888תא/מק/ 507-0731885
 שאול המלך 

 דיון בהפקדה

 

2007מבא"ת ספטמבר   107עמ'   

 

 

 לביות:ש .13
 

  מספר שלב אור שלבית התניה

תתאפשר הוצאת היתר בניה בשני שלבים:  

היתר/הרשאה לבניית חלק  –שלב ראשון 

המנהרה שמחוץ לתחום תוכנית קרן הקריה 

המנהרה בתחום לבניית היתר  --ושלב שני 

 ה.תוכנית קרן הקרי

0 

תוכנית קרן  לתחוםבינוי חלק המנהרה מחוץ  

 הקריה.

1 

תיאום הקמת מרתפי - 204א. בתא שטח 

חניה מכוח תוכנית קרן הקריה ותיאום 

הביצוע של המנהרה עם יזמי קרן הקריה או 

 מי מטעמם. 

תיאום  -ב. ביתרת תחום תכנית קרן הקריה 

 עם רשות מקרקעי ישראל.

כנית קרן המנהרה בתוך שטח תו בינוי

 הקריה.

2 

 
 מרכז(תכנון עיר : )מוגש ע"י צוות חו"ד צוות

 
 מומלץ לאשר את התוכנית להפקדה בכפוף להשלמת תיקונים טכניים במסמכי התוכנית.

 בהתאם לחוו"ד רשות לאיכות הסביבה, מומלץ לפטור את התוכנית מהכנת נספח סביבתי.  
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 תל אביב לתכנון ובניה מחוזיתהועדה ה: המוסמך להפקיד את התכניתמוסד התכנון 
 

 , רובע צפון מזרח, שכונת נאות אפקה ב', בין הרחובות שלונסקי, גליקסברג, ראובן רובין.2רובע   מיקום:
 

 
 

 29, 25שלונסקי  כתובת:
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 פרי חלקותמס מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בחלקן
 1147 1141 ,1122 ,1121 חלק מהגוש מוסדר 6625

 
   דונם 2.7 :שטח התכנית

 
 משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ  מתכנן:

 
 רותם שני יזמות והשקעות בע"מ יזם:

 
 יפו. -פרטיים, עיריית ת"א בעלות:

 
 : מצב השטח בפועל

 הוגדרומ"ר. מבנים אלו  122יח"ד, בשטח ממוצע של  30הכוללים קומות  7 בני מגורים מבני שני קיימים
 טבאוגוס, למבנים אכלוס טופס ניתן 1996 מסוכנים בשל שיטת הבניה המכונה "פלקל". בשנת כמבנים

 לפעול נדרשו בעלי הדירות עירוני. עזר חוק לפי מסוכנים כמבנים הוועדה ידי עלהמבנים  הוכרזו 2001
 לחיזוקן. ולפעול מטעמם מומחה ידי על התקרות יציבות לבדיקת מידית
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המקומית, ,הועדה ,העירייה ,המדינה נגד מחוזי המשפט לבית בעלי הדירות תביעה י"ע הוגשה 2006 בשנת
שבעלי  נקבע ובו -2016 ב שנחתם גישור בהסדר הסתיימה התביעה. ועוד חברת הבנייה הוועדה המחוזית,

 ממועד . החלהריסה ובניה מחדשל נקודתית תכנית המקומית והמחוזית הוועדה לאישור הדירות יקדמו
במבנים. היזם,  בנייה פעולות או חיזוקים או שינויים בוצעו לא היום ועד כמסוכנים המבנים על ההכרזה

 .הריסה ובניה מחדש. צוות התכנון תוכנית עם יחד שנבחר ע"י בעלי הדירות קידם
 
 : מדיניות קיימת 

 5000תכנית מתאר תא/
 'נאות אפקה א', נאות אפקה ב – 202: תכנון אזור

 אזור מגורים בבניה עירוניתייעוד: תשריט אזורי  -
 קומות 8: בנייה עד עירוני נספח עיצוב -
 4רח"ק מירבי:  -

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מצב תכנוני קיים:
 1892תב"ע תקפה: 

 ייעוד קיים: מגורים ד', מגורים ג', שביל, שפ"פ ודרך.
 מ"ר שירות )על קרקעיים( 555.22"ר עיקרי, מ 3,652.91זכויות בניה: 

 
 מצב תכנוני מוצע:

 ית.מחוזהועדה ה בסמכותללא הסכמת בעלים  ח"או כניתת
 95 קומות הכוללים 11של שני מבני מגורים בני במקומם הקמה מבני מגורים  ושני  הריסתהתכנית מציעה 

וחצר. הרח"ק  המגורים הע של מבנבקומת הקרק ציבורהמ"ר שטחים מבונים לצרכי  300, יחידות דיור
 .5.3המוצע בתכנית הוא 

 מ"ר ליח"ד, לפי החלוקה הבאה: 3התחשיב הכלכלי של התכנית מבוסס על תמורה ממוצעת של 
מ"ר )דירות בבעלות בעלים להם קיימת יותר מיח"ד אחת בתחום התכנית, היזם ישא בעלויות  0 -יח"ד 7

 של מס בשבח במקום תמורה במ"ר(
מ"ר * )דירה בבעלות בעלים להם קיימת יותר מיח"ד אחת בתחום התכנית, היזם ישא  1.5-4.5 -יח"ד 1

 בעלויות של מס בשבח במקום תמורה במ"ר(
 מ"ר * 3-9 -יח"ד 22

 * בכפוף לגובה היטל ההשבחה, תשלום שיפוי והמטלה הציבורית
רחוב ראובן רובין. בין ל ,קיבין רחוב שלונס לחיבורהמזרחי,  צדטח ציבורי פתוח בשהתכנית מציעה 

מ'. זיקת  4-ברוחב שלא יפחת מ, 24/7למעבר ושהייה של הציבור  בנוסף, התכנית מציעה זיקת הנאה
שפר את קישוריות המרחב הציבורי בסביבת תרחוב גליקסברג ובין חבר בין רחוב ראובן רובין להמעבר ת

 מטרים. 6-המרחק בין המבנים לא יפחת מ .תכניתה
 

 תכניתעיקרי ה
 . קביעת ייעודי קרקע: מגורים ד' ושטח ציבורי פתוח.1
 . קביעת שימושים למגורים.2
 .בנוי יחידות דיור ושטח ציבורי 95. קביעת זכויות בניה להקמת 3
 . קביעת שטחים עבור מרפסות למגורים מעבר לשטחים שנקבעו בתכנית.4
 . קביעת שטחי בניה תת קרקעיים.5
 קומות וגג טכני. 11עד  -. קביעת גובה הבניה 6
 . קביעת הוראות בדבר גובה הקומות.7
 .. קביעת הוראות בדבר עיצוב אדריכלי8

תשריט אזורי ייעוד מתוך 
 5000תא/

נספח עיצוב עירוני מתוך 
 5000תא/

נספח איזורי תכנון מתוך 
 5000תא/
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 .מ'  4 -ברוחב שלא יפחת מ. קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר רגלי ושהייה 9
 תקני חניה. . קביעת 10
 . קביעת הוראות לעניין איכות הסביבה, קיימות ובניה ירוקה.11
 ים להגשת היתר בניה. קביעת תנא12
 . קביעת תנאים לאיכלוס.13
 הסכמת בעלים, בהתאם לפרק ג' סימן ז'.ללא . קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה 14
 . קביעת הוראות בדבר שטח ציבורי בנוי בתחום התכנית15
 

 זכויות בניה:
 שטחי שירות שטח עיקרי שימוש ייעוד

 2חת לקרקע מת 1מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע
 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 320% 8020   13157   529 13157* מגורים מגורים
מבנים  

ומוסדות 
 ציבור

300 12%        

 שטחים ברוטו; היקף שטחי השירות ייקבע במעמד ההיתר*
 % מהשטח העיקרי - 1
 % משטח הקרקע - 2
 
 

 תמהיל יח"ד מוצע:
 95סה"כ יח"ד: 

 מ"ר. 115-כ –ממוצע ליח"ד שטח "פלדלת" 
 

 פירוט ייעודים:
 מגורים ד', שצ"פ

 
 נתונים נפחיים:

 קומות 11מבנים מרקמיים בני עד  2מספר קומות וגובה:
 

 60%תכסית: 
 

 קווי בניין: 
 מ' 3 -קדמי )לרח' שלונסקי( 

 מ' 4 -אחורי )לרח' רובין(
 מ' 4.5 -קדמי )לרח' גליקסברג(

 מ'  0.5 -צדדי מזרחי 
 מ' 4  -ן צידי צפוניקו בני

 
 שימושים: 

 מעל מפלס הכניסה הקובעת:
 . מגורים ושטחים לפנאי ורווחת הדיירים.1
 . מתקנים טכניים ושימושים נלווים למגורים.2
 . שטחים בעלי אופי ציבורי, בהתאם לשימושי צ'.3
 

 מתחת למפלס הכניסה הקובעת:
שטחים טכניים ושטחי שירות  ,רתיים, חניהשטחים לפנאי ורווחת הדיירים, שטחים עבור מחסנים די

 .1, ועפ"י הוראות תכנית המתאר עהנחוצים לתפקוד הבניין
 

 עקרונות ודברי הסבר נוספים:
 פיתוח המרחב הציבורי:   

השטח בצפון התכנית, המחבר בין רחוב גליקסברג לרחוב ראובן רובין, יפותח כמעבר רגלי לטובת  א.
 מ'. 4תשריט. תישמר זיקת הנאה של הציבור ויסומן כזיקת הנאה ב

( הינו שצ"פ אשר יועתק מהרווח בין המגרשים וימוקם 601השביל ממזרח למבני המגורים )תא שטח ב. 
בקצה המזרחי של המגרש וישמש למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים בין רחוב רובין לרחוב שלונסקי ויכלול 

 שטחים לנטיעות ולגינון.
ויצירת ים מבנשני הישירה ל גישה הקרקע, יעשה באופן המשכי ונגיש תוך יצירת פיתוח השטח במפלסג. 

 ם.מעברים המאפשרים רצף של תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניי
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 תנועה וחניה: 
)בהתאם לחניות קיימות(, תקן החניה לדירות  1.53:1דירות התמורה:  30-תקן החניה למגורים ל .1

 הנמוך מביניהם. -או תקן תקף לעת הוצאת היתר בניה מקסימלי( )תקן 0.8:1התוספת יהיה לפי תקן 
 בנוסף חניות לרכב נכה, אופניים ודו"ג בהתאם לתקן, לאמצעים אלה התקן יהיה מינימלי.

 הנמוך מביניהם. -)מקסימלי( או תקן תקף לעת הוצאת היתר בניה 1:50 -תקן חניה למבנה הציבורי .2
 
 

 :ובניה ירוקה וכו'(איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי 
 לבנייה ירוקה ברמת שלושה  5281. תקינה לבנייה ירוקה  על המבנים בתחום התכנית לעמוד בת"י 1

לפחות, ובדרישות מדיניות הועדה המקומית להיתרי  goldברמת  LEED v4כוכבים לפחות, או בתקן 
 בנייה בנושא בנייה ירוקה.

ומעלה עבור  Bבדירוג אנרגטי  5282ם התכנית לעמוד בת"י . תקינה ליעילות אנרגטית  על המבנים בתחו2
, C-הבניין כולו, באופן שהדירוג האנרגטי של כל יחידת דיור ואכסון מלונאי בפרויקט לא יפחת מ

 ובהנחיות הוועדה המקומית התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא זה.
ם ונקז השקייה של מצע מנותק, והעברתם יותקנו מערכות לקליטת כל מי עיבוי המזגני: חסכון במים .3

להשקיית שטחי הגינון, למתקני חלחול ו/או הדחת אסלות בתחום המגרש כמפורט בפרק ניהול מי נגר. 
 במידה ויועברו המים להשקיית גינות, יוסף מתקן מינרליזציה/דישון בראש מערכת ההשקייה כנדרש.

 . תשתיות ואנרגיה:4
יות האנרגיה הקוויות )חשמל, גז, מים חמים וכיוב( בתחום התכנית, הן . תשתית תת קרקעית: כל תשתא

במרחב הציבורי והן במרחב הסחיר, יהיו תת קרקעיות. לא תותר הקמת תחנת שנאים עילית )על עמוד(. 
 כל תחנות השנאים יהיו פנימיות )בתוך מבנה(.

אם להנחיות אדריכל העיר. יש . יש לייצר אנרגיה ממקורות מתחדשים על פי ממצאי סקר אנרגיה בהתב
 לנסח סעיפים נדרשים כדי לאפשר התקנת מערכת פוטו וולטאית בהיקף הנדרש.

 . עמדות טעינת כלי רכב חשמליים:ג
. בחניות שאינן מוצמדות, המיועדות לשטחים שאינם למגורים תוקם תשתית לטעינת רכב חשמלי (1)

 פחות.מעמדות החניה בחניון לכל ה 10%-)עמדות טעינה( ב
. בכל החניות המיועדות למגורים תוקם תשתית הכנה להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי. התשתית (2)

תוקם באופן שניתן יהיה לחבר עמדות הטענה לתשתית בהדרגה, ללא שינוי בתשתיות החשמל של הבניין 
 וללא צורך בכבילה וחיווט חיצוניים ע"ג קירות החניון או התקרה.

 
 ניהול מי נגר

. נפח הנגר המצטבר למיתון, שיהוי, ריסון וחלחול בתחום התכנית יהיה שקול לפחות לזה שנקבע בנספח 1
 ניהול הנגר.

מק לכל דונם בתחום המגרש. על פי  30שעות של  24. יש להתקין אמצעים לחלחול ו/או השהייה למשך 2
כלולים בנספח הניקוז המנחה העקרונות לחישוב הנפחים, הגדרת סכמת הניקוז ואמצעי חלחול והשהייה ה

 של התכנית.
. מים ממרזבי גגות, מעבי מזגנים ומרפסות יופנו ישירות למתקן חלחול בתחום המגרש על פי הנחיות 3

ההוראות למתקני תברואה בהתאם לנספח ניהול הנגר. הגלשת עודפים ממתקן החלחול תהיה בעדיפות 
רש. מיקום מתקן החלחול ותכנונו ההנדסי יפורט ראשונה לשטח הפנוי מתכסית תת קרקעית בתחום המג

 בתכנית עיצוב ופיתוח.
 . כל שטח הפיתוח במגרש ינוקז לשטח הפנוי מתכסית תת קרקעית שיתוכנן כשטח הנמוך ביותר במגרש.4
משטח המגרש, הגדול מביניהם,  15%משטחי הפיתוח הבלתי מבונים במפלס הקרקע או  50%. לפחות 5

ים למים אשר להם כושר ספיגה וקליטה של מים, במטרה למתן את ספיקות הנגר יכוסו בחומרים חדיר
המועברות למרחב הציבורי. חומרים אלו כוללים שימוש באדמה פוריזיבית כדוגמת חצץ, טוף, אבן דשא 

 ושטחי גינון.
. הגלשת עודפים מאזור ההשהיה המגרש תהיה לשטח ציבורי פתוח או למדרכה בהתאם לתשריט בנספח 6

 ניהול נגר. מיקום החיבור בין המגרש למרחב הציבורי ותכנונו ההנדסי יתוכננו בתכנית עיצוב ופיתוח.
 

 שמירה על עצים בוגרים
נבחן  2מסומן להעתקה ואופן השימור של  1, מתוכם 10עצים בערכיות מעל  7בתחום התכנית נמצאים 

 ביחס לתכנון המרתף.
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 :התייעצות עם הציבורדיווח אודות 

העירייה החליטה בישיבתה מתאריך  ראש מ"ומ סגן - ספיר דורון ד"הועדה לשיתוף ציבור ברשות עו תת
 (.2-4, גליקסברג 31-33כי יערך עדכון הציבור למבנים הגובלים )שלונסקי  30.8.21

, בהנחיית יועץ חברתי מטעם היזם 21.2.22בתאריך  ZOOMעדכון הציבור התקיים באמצעות תוכנת ה
נציגי אגף תכנון העיר, אגף התנועה ומינהל קהילה צפון מזרח. כמו כן השתתף אדריכל  ובהשתתפות

 תושבים. 25-התכנית, מתכננת התנועה ונציג מטעם היזם. בערב זה השתתפו כ
 עיקר הסוגיות שעלו בעדכון הציבור נגעו לנושאים הבאים:

 א. הסדרי תנועה וחניה
 ב. שימושים ציבוריים בתכנית

 ית לתכנית המתאר לעניין הגבהיםג. יחס התכנ
 ד. השפעת המבנים על מבנים שכנים

 ה. תמהיל יחידות הדיור
 ו. לוחות הזמנים הצפויים להשלמת הליכי התכנון

 
 נושאים שהוטעמו בתכנון עקב עדכון הציבור:

 לא בוצעו שינויים בתכנית בעקבות התייעצות עם הציבור.
 ם המפגש הופץ באמצעות הדיגיתל לתושבי השכונה.מצגת התכנית הועלתה לאתר העירוני וסיכו

 
 :טבלת השוואה

 
 מצב קיים נתונים

 25שלונסקי 
 מצב קיים

 29שלונסקי 
 מצב מוצע

 25שלונסקי 
 מצב מוצע

 29שלונסקי 
 מגורים מגורים ייעוד

סה"כ זכויות בניה מעל 
 הקרקע

 13,157 2,177.21 2,030.92 מ"ר

זכויות בניה סה"כ 
 לקומה

 675 795 374 370 מ"ר

 44 51 16 14  מספר יח"ד
 115.5 124 מ"ר גודל יח"ד ממוצעת

 11 11 7 קומות גובה
 41 41 24 מטר

 לדירות תמורה  1.53:1 20 26 מקומות חניה
 לפי קיים( 46) 
  לדירות תוספת 0.8:1

 לדירות התוספת( 52)
תקן מקסימלי, או תקן תקף לעת 

 .הנמוך מביניהם -הוצאת היתר בניה
חניות  5חניות נכים +  4)+ 98סה"כ 

 ציבוריות(
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 מצב קיים: -רקע תצלום אוויר

 
 

 תשריט מצב מאושר:

 
 

 :זמן ביצוע
היתר בניה כלל, תתבטלנה  אשנים מיום מתן תוקף לתכנית זו, במגרש ממגרשי התכנית לא הוצ 10אם תוך 

 שטחו הוראות התכנית הראשית.במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו ב
 

 :חוו"ד היח' לתכנון אסטרטגי
עליו  מלץמ"ר שטח לחצר. השימוש שהו 250מ"ר בנוי לשימוש ציבורי בקומת הקרקע,  300יש להקצות 

אולם התכנית תכלול את השימושים המותרים לפי תכנית צ', בהתאם לצרכים  הינו שימוש לצרכי קהילה.
 העירוניים.

 
 

 : )מוגש ע"י צוות צפון(ותחו"ד הצו
 

בכפוף לבדיקה כלכלית . יחד עם זאת, 5000סל הזכויות של התכנית חורג את הרח"ק  המותר לפי תא/
שהתכנית  וכן לטובת הקצאת שטח ציבורי בנוי עבור תוספת יח"דע"י אגף הכנסות מבניה ופיתוח שנערכה 

 .הקיימיםזהו סל הזכויות שיאפשר תכנית להתחדשות המבנים  -מציעה 
 המחוזית, בכפוף לתנאים הבאים: המומלץ לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בוועד

 
 קומות, כולל כל סוגי הקומות. 11מספר הקומות המקסימלי יהא  .א
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 מ"ר חצר. 250השטח הציבורי הבנוי בקומת הקרקע יכלול שימושים לפי תכנית צ', וכן הצמדת  .ב

 ומת הקרקע, למעט גידור עבור חצר השטח הציבורי )באם ידרש(לא יותרו דירות גן ו/או גידור בק .ג

מטרים לכל אורך הצד  4-, ברוחב שלא יפחת מ24/7סימון זיקת הנאה למעבר ושהייה של הציבור  .ד
 הצפוני של התכנית.

על קרקע. שטח זה יהיה בחפיפה לשטח הפנוי מבניה פנוי מבנייה בתת יהיה  מהמגרש 20%פחות ל .ה
 רהחדרת אור טבעי ו/או אוורול שמשוי 5%-ובתנאי ששטח מגונן  15%ת ל הקרקע. ניתן להפחי

 החלחול יעשה בתאום עם יחידת אדריכל העיר.שטח מיקום  מרתפים.ל

 התכנית תכלול הוראות של תכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי  .ו

 הסכם התחייבות להקמת השטח הציבורי הבנוי על חתימה - בניה היתר להוצאת תנאי .ז

 התקנות י"עפ יהיה למרפסות שטחמ"ר פלדלת,  115ליח"ד יהא עד שטח ממוצע  .ח
 תיאומים נדרשים: .ט

  יח' אדריכל העיר ובניה בת קיימא: כולל פתרון כניסה למבנים מרחוב שלונסקי, מיקום
 מערכות מוצע, מילוי אדמה מעל מרתפי חניה ועיצוב המבנים.

  לדירות היזם(, פתרונות חניה  0.8:1לדירות התמורה,  1:1.53אגף התנועה )על בסיס תקן חניה
 לאופניים ורכב דו גלגלי.

 תיאום תמהיל יח"ד עם היח' לתכנון אסטרטגי 

  הכנת לוח הקצאות וטבלאות איזון וחלוקה שיהוו חלק מתכנית זו ואישורם ע"י תחום
 מקרקעין

 הטמעת הערות תאום הנדסי 

 אגף הנכסים, אגף התנועה, תאגיד המים 

  ל הטמעת הוראות גנריות לשטח הציבוריכול -אגף מבני ציבור 

 אישור סקר העצים -אגרונום העיר 

 סבב הערות בתחנות העירייה והטמעת הערות השירות המשפטי למסמכי התכנית 
 
 

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  4החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
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 הועדה המקומית לתכנון ובנייה: ד התכנון המוסמך להפקיד את התכניתמוס
 

שטח התכנית תחום על ידי רחוב יפו מדרום, רחוב פינס ממזרח, שביל האטד ממערב מיקום: 
 ופארק המסילה מצפון. 

 2,4,6,8,10,11,13,7,9, רחוב שביל האטד 44-48רח' פינס  ,1רח' דרך יפו כתובת: 
 

 
 

 תוכנית:גושים וחלקות ב
מספרי חלקות 

 בחלקן

מספרי חלקות 

 בשלמותן
 מספר גוש סוג גוש  כל הגוש /חלק 

10 ,12  4-1 ,8-6 ,11  7385 מוסדר חלק 

 
 דונם.   6.378 -: כשטח התכנית

 
 עורך ראשי: ישר אדריכלים. מתכנן:

 אדריכל שימור: איל זיו אדריכלים, ארכוד אדריכלים.             
 קטורה.פיתוח: מאזא ארכיט
 תנועה: דגש הנדסה .
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 תשתיות: אמנון יושע מהנדסים יועצים בע"מ.
 סביבה: לשם שפר איכ"ס בע"מ.

 אגרונום: דורון לנג.
 שמאות: אסף לוי שמאות מקרקעין בע"מ.

 
 .תדהר ייזום והשקעות נדל"ן בע"מ  יזם:

 
 .תדהר ייזום והשקעות נדל"ן בע"מ  מגיש:

 
 בעלות:  

 

 מצב השטח בפועל:

ברחוב אילת מדרום, רחוב פינס ממזרח, שצ"פ המסילה  תגובלוהיא  דונם 6.378-שטח התכנית כ
 ן, סמטת האטד ומרחב נחושתן ממערב. מצפו
מרחבי תכנון המחולקים ע"י שביל האטד: בחלקו הדרומי של המרחב  2 התכנית כולל שטח

קיימים כיום חניון ומבנים נמוכים בגובה של קומה אחת עד שלוש המשמשים לשימושי תעשיה, 
 התכנית המוצעת מרכזת בחלק זה את זכויות הבנייה. מסחר ותעסוקה.

 מבנים טמפלרים 4הצפוני של מרחב התכנון הגובל בסמטת האטד ושצ"פ המסילה קיימים  בחלקו
אינם מוגדרים לשימור על פי תכנית  מימי המושבה וולהאלה וסביבם תוספות בנייה. המבנים

כמבנים לשימור תוך הגבלות המוצעת מגדירה אותם תכנית והב, 2650השימור העירונית תא/
 מדיניות של מרחב המסילה.מחמירות, בהתאם למסמך ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7385גוש  שם
 חלקות בבעלות 

 7+8 ייזום והשקעות בע"מ -ואות עתיד מב
 4 שאנס דני, יום טוב יגאל, קוגמן שאול

 3 7012בגוש  14לנצביצקי יהודית, חלקה 
 2 פנחס פלדר, רחל בן צבי, מרים קליינר, מרגלית קולר, גורן שיינר שגית, שיינר חגי

 1 רן אפרת, זלסקי ארז, יניב יעקב, יהודית לנצביצקי
ודשטין דליה, עמוס אברהם, לשובר יהודה ליאון, מרגלית מרדכי ארליך, בר

מרגליות, נחשון מרגליות, מרגליות ברק, מרגליות צבי, מרגלית שפחה, עופר ליאה, 
נחמיאס חיים, קורופטבה פלצמן שרה, קורופטבה רבקה רבית, קורופטבה בלהה 

יעקב זלמן, יעלה, שליקאר קאוה, ליאוניד זאב, יוסף בטש, שלמה נגר לוי, בינשטוק 
בלום מאיר, בלום אביבה, פרידמן בתיה, אלישיב רבקה, וינשטיין דן, שלמה לוי, 

 יובל גנות, גבע ניר, גבע גולדברג תמר

6 

 10,11 עיריית תל אביב
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 תשריט מצב מאושר:
ייעוד הקרקע: שטח לתכנון  – 03/07/1975מתן תוקף:  –פיתוח מנשייה  1200תכנית קובעת: תא/

 בעתיד
 

 
  

 תכניות תקפות:
 

התכנית קובעת הגבלות בנייה לגובה במשפכי  –גוריון -לנמל תעופה בן 2/4תמ"א  .א
 לל זה מגבלות בנייה.ההמראה, בכו הנחיתה 

 מ' מעל פני הים. 180התכנית קובעת מגבלת גובה לתכנית זו של עד 
 

מטרת התכנית היא יצירת תכנית מתאר עירונית מפורטת לכל השטחים  –תא/מק/'צ'  .ב
למבנים ומוסדות ציבור בעיר אשר תתקן ותחליף תכניות אזוריות ונקודתיות החלות 

 באזורים השונים בעיר. 
בעת הוראות ותנאים להקמת מבנים ומוסדות ציבור תוך ניצול אופטימאלי התכנית קו

בנושא פיתוח  5000של הקרקע, הכל בהתאם למטרות והוראות תכנית המתאר תא/ 
 מבנים ושירותי ציבור.

 .24/07/2016התכנית הינה תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה, מתן תוקף: 
 ת זו וכל יתר הוראות תכנית 'צ' ממשיכות לחול.תכנית זו משנה רק את המפורט בתכני

 
מטרת התכנית היא להתוות דרכים חדשות, להרחיב דרכים קיימות ולבטל  –1200תא/ .ג

דרכים קיימות, לקבוע אזור מגורים, מרכז עסקים, אזור מלאכה, תעשיה זעירה, החסנה 
יבוריים ושרותי מסחר )שוק( מגרשים מיוחדים, שטח לבניינים ציבוריים, שטחים צ

פתוחים שטח חוף הים, טיילת ושרותי שפת הים, לקבוע שטח שלב  א' ושטח לתכנון 
בעתיד כמפורט בתשריט ולקבוע תקנות בניה והוראות מחייבות בשטח התכנית הזאת. 

 .10/07/1975מתן תוקף: 
תכנית זו משנה רק את התכנית מגדירה את שטח התכנית הנוכחית כשטח לתכנון בעתיד, 

 ממשיכות לחול. 1200בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית תא/המפורט 
 

מטרת התכנית היא לקבוע הוראות ותנאים לשימור המורשת הבנויה של  – ב/2650תא/ .ד
 .08/03/2015העיר תל אביב יפו, מתן תוקף: 
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ב תחולנה /2650ב, הוראות תכנית תא//2650תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תא/
 על תכנית זו.

 
  – 5000כנית מתאר עירונית תא/ת .ה

אזור תעסוקה מטרופוליני, אזור סמוך להסעת המונים: שימושים  תשריט אזורי יעוד:
ו/או  2ומשרדים. שימושים נוספים: מגורים, מסחר  1תעסוקה  1ראשיים: מסחר 

 .2תעסוקה 

 .4.2 רח"ק בסיסי:

 דונם(. 1.5-)למגרש הגדול מ 12.8 רח"ק מירבי:

 קומות, בנייה נקודתית חריגה לסביבתה. 8מרקמי עד  וני:נספח עיצוב עיר

 כרם התימנים, שבזי, נוה צדק ומנשיה. - 502אזור תכנון  נספח אזורי תכנון:

 אזור תעסוקה מטרופוליני בסמוך לציר הסעת המונים.

  רחוב אילת, בניה נקודתית חריגה מסביבתה הוראות מיוחדות למרחב:

קומות. תכנית שאינה  40תותר עפ"י מסמך מדיניות ועד  בניה נקודתית חריגה מסביבתה
תואמת את מסמך המדיניות תותנה בהכנת מסמך מדיניות חדש לכל המתחם שיכלול גם 

 את הבינוי מדרום לרח' אילת, בצומת עם רחוב אליפלט.
 

 תשריטי תכנית המתאר:

 
 תשריט עיצוב עירוני                   תשריט אזורי יעוד                        תשריט אזורי תכנון   

 

, עדכון: 27/05/2009)אושרה בוועדה המקומית  9032מדיניות תכנון מתחם המסילה תא/ .ו
03/05/2011 ,18/11/2020): 

מטרת המדיניות היא פיתוח ושיקום הרקמה העירונית במרחב המסילה וחיזוק הקשרים לסביבת 
שלד המרחבי באמצעות חיזוק צירי הרוחב המקומיים, וזאת ע"י קביעת הנחיות לתכנון, שיקום ה

אילת(, עיבוי הרקמה הבנויה באמצעות -חיזוק צירי האורך העירוניים )פארק המסילה ורחוב יפו
יצירת מרקם עירוני המחובר לסביבתו פיזית ופרוגרמתית, חיזוק ההשפעות ההדיות עם המרחבים 

 .השכנים בטיפולוגית בינוי, בשימושים ובמשתמשים
המדיניות מחלקת את המתחם למספר מתחמי משנה ובניהם מרחב האטד בו מתכוננת תכנית 

 זאת. היא קובעת הנחיות לתכנון בתחום מרחב האטד:

את תחום המתחם: בין רחוב פינס במזרח, רחוב יפו בדרום, תחום תכנית נחושתן  .1

 א( במערב ופארק המסילה מצפון.2355)תא/
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 מיסוד השימוש בסמטת האטד. .2

 תחום זה תתאפשר הקמתו של מגדל אחד בלבד.ב .3

תכנית שתקודם בתחום זה תקבע לשימור את אבעת המבנים לאורך הדופן הצפונית של  .4

המגרשים. בניינים אלה נותרו מהמושבה הטמפלרית ושימורים ישלים רצף מבנים 

 לשימור לאורך הרחוב הראשי ההיסטורי במושבה.

מ"ר.  1200קמי לרחוב אילת ומגדל בתכסית של עד הוראות בינוי מנחות: הקמה של מסד מר

מ' לבניה המרקמית לרחוב אילת.   8העמדת המגדל תהייה תוך שמירה על עומק של לפחות 

 קומות. 40גובה המגדל במתחם לפי המדיניות הינו עד 

 משטח התכנית המפורטת לשב"צ ושצ"פ והרחבת מדרכות. 30%הקצאות לצורכי ציבור: 

 למגורים. 0.75 -, ו1:350-ת תקני חניה מופחתים לתעסוקה תקני חניה: קביע

 

 . מצב תכנוני מוצע2
 

 מטרת התכנית:

מימוש הפיתוח וההתחדשות העירונית לאורך מרחב המסילה באמצעות קביעת מגרש בעירוב 
מבנים ומוסדות ציבור; ל מגרשטי פתוח; קביעת שימושים למגורים, מסחר ותעסוקה ושטח פר

קביעת מבנים  ;וקביעת דרך משולבת יבורי על ידי הרחבת הדרכים הסובבותשיפור המרחב הצ
. כל זאת בהתאם לתוכנית המתאר לשימור וזיקות הנאה לשימוש הציבור בשטח שסביבם

 והמדיניות העירונית, תוך מיצוי יתרונות המיקום בקרבה למערכת להסעת המונים.  5000תא/
ים כולל גדרות ואלמנטים מבניים נוספים ארבעה מבנים טמפלרי קביעת השימור כוללת

חומה הוראות שימור לבנוסף לשמירה על התוואי ההיסטורי של שביל האטד ו בסביבתם, זאת
 המסילה הגובל בתכנית מצפון. פארקההיסטורית לאורך 

 
 

 עיקרי הוראות התוכנית:

 . קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בכל תחום התכנית.1

נוי יעוד הקרקע מ"שטח לתכנון בעתיד" ל"מגורים, מסחר ותעסוקה", שפ"פ, דרך מוצעת, . שי2

 מוסדות ציבור".מבנים ודרך משולבת ו"

 . קביעת מבנים לשימור והוראות שימור בתחום התכנית.3

 . הוראות והנחיות לשטחים הפתוחים.4

וי לשימושים הציבורים קביעת זכויות בניה והוראות בינקביעת שטח קרקע לצרכי ציבור, . 5

 כל זאת בהתאם לתכנית צ' העירונית.

 5000. קביעת זכויות הבניה בתכנית עבור השימושים המותרים בהתאם לתכנית המתאר תא/6

 . 

, משרדים. קביעת שימושים 1, תעסוקה 1. קביעת שימושים ראשיים על קרקעיים למסחר 7

 . 2ו/או תעסוקה  2וכן שימושי מסחר מסך הזכויות העל קרקעיות למגורים  25%נוספים עד

 מ' גובה מפני הים. 180קומות,  40. קביעת הגובה המותר לבניה בתחום התכנית למגדל עד 8

 . קביעת תנאים להוצאת היתר בניה, לרבות הוראות לעריכת תכנית עיצוב אדריכלי.9

 . קביעת הוראות להריסת מבנים.10

 ירוקה. . קביעת הוראות לאיכות סביבה ובנייה11

 . קביעת הוראות לשטחי הבניה התת קרקעיים ותקני החניה בתחום התכנית.12
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 . קביעת זיקת הנאה למעבר רכב.13

 . קביעת זיקת הנאה למעבר ושהייה להולכי רגל.14

 
 תשריט מצב מוצע:

 
 

 :חלוקה ו/או רישום
ם לפרק ז' האיחוד והחלוקה מחדש יבוצעו על פי לוח ההקצאות ללא הסכמת הבעלים, בהתא

לחוק  125, ויירשמו בלשכת רישום המקרקעין לפי סעיף 1965 -לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 
 התכנון והבנייה.

 
 הקצאות ציבוריות:

  מ"ר והיקף  1,026ביעוד מבנים ומוסדות ציבור בשטח של  200התכנית קובעת את תא שטח
 וכנית תא/מק/צ. מ"ר עבור שטח ציבורי בהתאם לת 2,776זכויות על קרקעי של 

  בחלקו המערבי של מעבר האטד בייעוד דרך משולבת 800התכנית קובעת את תא שטח. 
  מ"ר עבור הרחבת תחום הדרך ברח' פינס וברח' אילת. 543התכנית מקצה 
 .התכנית קובעת זיקות הנאה למעבר הולכי רגל וכלי רכב 

 
 תועלות ציבוריות:

 תועלת ציבוריתכ והחומה הטמפלרית בתחומה התכנית קובעת את שימור המבנים הטמפלרים
מ"ר שטחי ציבורי  937הקצאת מקורות לקרן לשימור מבני ציבור בהיקף המשקף קובעת בנוסף, ו

 מבונים
 

 שטחי בניה מוצעים:

800 

200 

100C 

100A 

100C 
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 מ"ר ברוטו על קרקעי לכלל השימושים 48,319סה"כ שטחי הבניה בתכנית המוצעת הינם 
 .הסחירים והציבוריים

מושי מסחר, תעסוקה ומגורים כוללים את שטחי הבנייה במבנים לשימור בתא מ"ר לשי 45,543
ובו הוראות המאפשרות הקמת מגדל  100Aושאר זכויות הבנייה מרוכזות בתא שטח  100Bשטח 

 קומות.  40עד 
 מ"ר עבור כל יח"ד. 12לשטחים אלו נוספים שטחים עיקריים למרפסות ביעוד מגורים בהיקף של 

 
, משרדים, 1, שימושי מסחר 5000: בהתאם להוראות תוכנית תא/ימושיםפירוט יעדים/ש

 ושימושי מגורים בהתאם למפורט. 1תעסוקה 

 יבחנו בכפוף לחוו"ד סביבתית ואישור הרשות לאיכ"ס לעת הוצאת היתר בניה. 2שימושי מסחר 

 סה"כ שטחים לפי שימושים:

 
 מ"ר ברוטו. 34,157  סה"כ שטחים למסחר ותעסוקה: -

 מ"ר ברוטו. 11,386   ה"כ שטחים למגורים:ס -

 מ"ר ברוטו . 2,776   סה"כ שטחים למבני ציבור: -

 מ"ר ברוטו. 48,319    סה"כ לכל השימושים: -

 
 מ"ר. 15,420 -שטחי חניונים ושטחי שירות תת קרקעיים נוספים: כ -
 
 

תא שימוש יעוד
י 

שט
 ח

בניין / 
 מקום

גודל 
 מגרש
 )מ"ר(

 שטחי בניה
 )מ"ר(

ספר מ
 יח"ד

גובה 
 -מבנה
מעל 

הכניסה 
 הקובעת
 )מטר(

 מספר קומות

מעל הכניסה      
 הקובעת

מתחת לכניסה 
 הקובעת

    

גודל     
מגרש 
 מוחלט

מעל    שרות עיקרי שרות עיקרי
הכניס

ה 
הקובע

 ת

מתחת 
לכניסה 
 הקובעת

מגורים 
מסחר 

 ותעסוקה

מסחר 
 ותעסוקה

100 100A 
100B 

 26275  7882       

ים מגור
מסחר 

 ותעסוקה

    100A  8758 2628   127 100 מגורים

מגורים 
מסחר 

 ותעסוקה

 100A 100 סה"כ
100B 

3558 35033 10510  12920  127 165  40 5 

שטחים 
פתוחים 
ומבנים 

ומוסדות 
 ציבור

שטחים 
פתוחים 
ומבנים 

ומוסדות 
 ציבור

200  1026 2056 720  2500   4 4 

 

 יה:הערות מרכזיות לשטחי הבנ

הזכויות בטבלה הן נגזרת הרח"ק המותר כפי שנקבע בתכנית המתאר. הזכויות עבור שימוש  .א

ששטחו  100Aבשטח תת תאי השטח  12.8מגורים מסחר ותעסוקה חושבו ע"י מכפלת רח"ק 

מ"ר בייעוד מגורים מסחר ותעסוקה. זכויות  1,706ששטחו הוא:  100B -מ"ר ו 1,858הוא:  

 ולא תתאפשר בניה על קרקעית בתחום השפ"פ. C100השפ"פ  הבנייה לא חושבו משטח

ניתן יהיה להמיר שטחי תעסוקה לשטחי מלונאות במסגרת הגשת בקשה להיתר בנייה  .ב
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ובהתאמה לתכנית עיצוב שתכלול אפשרות זו, כל זאת לפי חוות דעת מהנדס העיר או מי 

 העירונית לאזור.מטעמו, באישור הועדה המקומית לתכנון ובנייה ובהתאם למדיניות 

ניתן יהיה להמיר שטחי שירות על קרקעיים לשטחים עיקריים ולהיפך, ובלבד שסך הזכויות  .ג

 שטחי שירות בכל שימוש. 25%העל קרקעיות בכל שימוש יוותר ללא שינוי ושישמרו לפחות 

שטחי המסחר הינם מתוך שטחי המסחר והתעסוקה בתכנית. היקף שטחי המסחר הסופי  .ד

, 4.1מ"ר בהתאם לסעיף  600-העיצוב האדריכלי. שטחי המסחר לא ייפחתו מ ייקבע בתכנית

 הנחיות מיוחדות.

. שטח 100Bשטחי הבנייה למסחר ותעסוקה כוללים את שטחי הבניינים לשימור בתא שטח  .ה

 המבנים לשימור יקבע בהתאם לתיקי התיעוד.

חידה מלונאית . שטחי מ"ר עבור כל י 6-מ"ר עבור כל יח"ד ו 12לזכויות הבנייה יתווספו  .ו

 המרפסות יהיו בהתאם לתקנות הבניה למרפסות.

 מ'. 180בהתאם למגבלות רת"א גובה הבניה המירבי מפני הים לא יעלה על  .ז

 בלבד. A100יחידות הדיור יתאפשרו במגרש  .ח

 .100A 100Bגודל המגרש לחישוב זכויות הבנייה במגרש הסחיר כולל את תאי השטח  .ט

 

 יח"ד:

 מ"ר. 90מ"ר/ שטח ברוטו ממוצע של  65יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של  127עד  תותר הקמתם של

 
 בינוי ושימושים

 
 : בינוי

מ' מעל פני הים, כולל  180קומות,  40הבינוי כולל מגדל בגובה שלא יעלה על  A100בתא שטח 

קומת הכניסה והקומה הטכנית על גג המבנה, כאשר ארבע הקומות התחתונות מהוות קומות 

 מרקמיות. מסד

קומות המסד יבנו כבינוי מרקמי מלווה רחוב לאורך רחוב דרך יפו ורחוב פינס, וזאת על מנת 

לשמר על האופי הרציף המאפיין את הרחובות הסמוכים. תותר הקמה של עד ארבע קומות מסד 

מ' ממפלס הכניסה הקובעת ועד מפלס גג המסד ללא מעקות  18בגובה מירבי שלא יעלה על 

. מספר קומות המסד לכל אחד מהרחובות וגובהן יבחן במסגרת תכנית העיצוב בהתאם ומתקנים

 ולחתכי הרחובות הסובבים. 200לגובה המרבי של המבנה הציבורי בתא שטח 

 

קומות מרקמיות מלוות רחוב לאורך  4)מגרש ציבורי למבנה ציבור( הבינוי כולל  200בתא שטח 

מ' לפחות  8אחוז מהקומות הטיפוסיות, ובנסיגה של  65%דרך יפו ועוד קומה חלקית בתכסית 

 מחזית דרך יפו.

 

 : גובה קומות
 
 מ'.  6גובה קומת הקרקע לא יעלה על  .א

 מ' לקומה.  4.5גובה קומות המסד/המרקמיות לא יעלה על  .ב

 מ' ברוטו. 3.6גובה קומת מגורים טיפוסית לא יעלה על  .ג

 רוטו.מ' ב 3.8גובה קומת תעסוקה טיפוסית לא יעלה על  .ד
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במסגרת תכנית העיצוב, תיבחן האפשרות לקומות גבוהות מהקומות הטיפוסיות המותרות  .ה

ובתנאי שגובה המבנה המירבי וגובה קומות המסד ישארו ללא שינוי. מספרם של הקומות 

 קומות, לרבות כל קומות המסד. 5המיוחדות לא יעלה על 

שרו שימושים עיקריים לשימושים מ' כך שיתאפ 4.5-גובה קומת המרתף העליונה לא יפחת מ .ו

 בתקנון התכנית. 4.1.1השונים כמפורט בסעיף 

 

 

 

 : קווי בניין

 :100תא שטח 

A100 – בניה חדשה 

 מ'. 8מ', לקומות המגדל  0לקומות המסד  -מדרום )לכיוון דרך יפו( 

 מ'. 2מ', לקומות המגדל  0לקומות המסד  -מצפון )לאורך סמטת האטד( 

 מ'. 4מ', לקומות המגדל  2לקומות המסד  -וב פינס( ממזרח )לכיוון רח

 מ'.  0מ', לקומות המגדל  0( לקומות המסד 200ממערב )לכיוון תא שטח 

 

B100 – מבנים לשימור 

קווי הבניין העל קרקעיים יהיו בהתאם לקונטור המבנים לשימור ובתיאום עם מחלקת השימור 

 בעירייה.

דשים, שאינם מרתפים הקיימים במבנים לשימור, ישמרו דופן הדיפון החיצוני של המרתפים הח

 על מרחק מינימאלי של שני מטרים מדופן המבנים לשימור ובכלל זה מדופן המרתפים לשימור.

 

 מבנה ציבור – 200תא שטח 

 בכל תחום המגרש ובתנאי שתישמר תכסית הבניה המירבית המותרת.  0תותר בניה בקו בניין 

 נו מחייב.קו הבניין לדרך אילת הי

 

 :עיקריות נוספות הוראות

של קומות המסד, זאת על מנת לאפשר  0לא תותר בניית פתחים בחזית המערבית בקו בניין  .א

 .200למבנה הציבורי בתא שטח  0השקה בקו 

 מ"ר ברוטו. 1,200תכסית קומת מגדל מקסימלית )כולל שטחי מרפסות וגרעין( לא יעלה על  .ב

 ולא יבלטו מעבר לקו הבניין. מרפסות ישולבו בעיצוב החזית  .ג

 לא יותרו שימושי תעסוקה/מלונאות/מגורים באותה קומה. .ד

 ככל שיאושרו, לשימושי המגורים יהיו מופרדות. -הכניסות בין שימושי תעסוקה ומלונאות  .ה

קומות מרתף תת קרקעיות בהתאם לקו הבניין התת קרקעי המסומן  חמשתותר בניית  .ו

 .20%פנויה  מבניה על ותת קרקעית של לפחות בתשריט ובכפוף להשארת תכסית 

)תתי  100ותיספר מסך השטחים של תא שטח  80%תכסית הבינוי התת קרקעית לא תעלה על  .ז

 (. 100A, 100B, 100Cתאי שטח 
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)תתי  100ותיספר מסך השטחים של תא שטח  70%תכסית הבינוי העל קרקעית לא תעלה על  .ח

 (.100A, 100B, 100Cתאי שטח 

 
 :חר בקומת הקרקעשטחי מס

בתחום הבניה החדשה: קומת הקרקע תכלול שימושים למסחר בחזיתות שפונות לדרך יפו, רחוב 

פינס ולשביל האטד,  מיקומם הסופי יקבע בתכנית העיצוב האדריכלי ושטחם המינימאלי יעמוד 

 מאורך החזיתות. 70%מ"ר. אורך החזיתות המסחריות והפעילות לא יפחת מ 600על סך 

 ם המבנים לשימור: יקבע לעת אישור תכנית העיצוב האדריכלי.בתחו

 

 

 

 :שימור מבנים

מבנים וחומות לשימור, אשר תחומים ע"י שצ"פ המסילה מצפון ושביל  4בשטח התכנית ישנם 

האטד מדרום. לאורך החומה הפונה לשביל האטד ישנם אלמנטים מעוטרים עשויי בטון ושערים 

אלו ישומרו וישוחזרו. לאורך גבול התכנית הצפוני הנושק למרחב ברזל בעבודת פרזול מקצועית 

 המסילה ישנה חומת אבן המוגדרת אף היא לשימור ובאחריות נת"ע. 

פיתוח מרחב זה, המוגדר לשימור, יעשה באופן רציף תוך איזכור והתחשבות בחלקות 

 המנדטוריות שחלות על השטח היום. 

 19-ומה אחת עד שלוש קומות, נבנו בסוף המאה הארבעת המבנים המקוריים במרחב בעלי ק

תוספות אלו יפורקו  –בסגנון בניה טמפלרי. לאורך השנים נוספו למבנים תוספות בניה מאוחרות 

 בהתאם לתיק תיעוד ובתיאום ואישור מחלקת השימור.

כחלק מתכנית זו נעשה תיק תיעוד מקדים המקיף את ערכם ההיסטורי של המבנים. תכנית זו 

שרת את המבנים לרבות פירוק התוספות המאוחרות ופיתוח השטחים הפתוחים תוך משמ

 .100התייחסות לחלקות ההיסטוריות.שימור המבנים יהיה תנאי לאכלוס בכל מגרש 

 

 המרחב הפתוח

מדרכות להולכי לצורך הרחבת הפקעה לדרך,  לאורך דרך יפו ורחוב פינסהתכנית המוצעת קובעת 

 .הרגל

דרך משולבת בחלקו המערבי של מעבר האטד הקיים, ובחלקו המזרחי שטח התכנית הפקעה ל

פרטי פתוח עם זיקת הנאה למעבר ולשימוש הציבור ברגל וברכב. הוראות הפיתוח קובעות לאורך 

 כל מעבר האטד פיתוח משולב תנועה והולכי רגל.

הציבור. התכנית קובעת את השטח שסביב המבנים לשימור בזיקת הנאה למעבר ושהייה של 

פיתוח השטח שבתחום המבנים לשימור יפותח לכדי מרחב רציף תוך התייחסות לחומות 

בשטח זה ההיסטוריות ולפרצלציה המנדטורית ותוך תיאום עם מחלקת השימור בעירייה. 

מרוכזים שטחים ללא בנייה מעל ומתחת לקרקע לצורך חלחול ונטיעת עצים, בשטח של לפחות 

 חיר. משטחו של המגרש הס 20%

כך כל השטח הפתוח בתכנית יהיה בשימוש הציבור ויצטרף למערך השטחים הפתוחים במרחב 

 המסילה. 
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 זיקות הנאה:

תירשם זיקת הנאה לטובת הציבור למעבר רגלי ושהייה במפלס הקרקע בכל היקף  .א

הרחובות הסובבים ובשפ"פ ועד קו הבנייה בפועל. בשטחים אלה יאפשרו מעבר ושהיית 

שעות ביממה ובכל ימות השנה והם יפותחו כמרחב רציף לשטחים  24 הולכי רגל

הציבוריים הגובלים בהם. בשטחים אלה תותר הצבת כיסאות ושולחנות למסחר בהתאם 

 למדיניות העירונית. לא תותר הצבת גדרות או מכשולים בתחום זה.

ון תירשם זיקת הנאה למעבר כלי רכב לחני 100Aבמפלס המרתף העליון בתא שטח  .ב

 המבנה הציבורי. מיקומה המדויק ייקבע בתכנית העיצוב. – 200השייך לתא שטח 

לא תותר הוצאת אויר ממרתפים , פליטת אגזוז גנרטור בתחום זיקת הנאה או לכיוון  .ג

 במגרש הציבורי.

 

 

 

 תחום הנחיות מיוחדות:

ע יתאפשר מעבר תשתיות עירוניות  בתחום ההנחיות המיוחדות המופיע בתשריט המוצ .א

מ', מיקומה  2מ' ובעומק של עד  3ברוחב של עד  –של התכנית על תוואי שביל האטד 

 המדויק ועומקה הסופי ייקבעו לעת הכנת תכנית העיצוב.

יתאפשר מעבר תשתיות עירוניות בתחום ההנחיות המיוחדות ב' המופיע בתשריט המוצע  .ב

מ', מיקומה  1.5עד  מ' ובעומק של 1.5ברוחב של  –של התכנית על תוואי רחוב פינס 

 המדויק ועומקה הסופי ייקבעו לעת הכנת תכנית העיצוב.

 

 תנועה וחניה

רמפת הכניסה למרתף ולחניון הפרויקט תאפשר דרך רחוב פינס בלבד ובתוך תחום קווי  .א

 הבניין, מיקומה הסופי יקבע בתכנית העיצוב האדריכלי.

 פורט להלן, הנמוך מבניהם:תקן החניה לפי התקן התקף לעת הוצאת היתר בניה או המ .ב

או התקן התקף לעת הוצאת היתר בניה, הנמוך  0.5:1תקן החניה למגורים יהיה  - 

 מבניהם.

או התקן התקף לעת הוצאת היתר בניה, הנמוך  1:350תקן החניה לתעסוקה יהיה  - 

 מבניהם.

 יהם.או התקן התקף לעת הוצאת היתר בניה, הנמוך מבנ 1:50תקן חניה למסחר יהיה  - 

הועדה המקומית רשאית לצמצם את תקני החניה במסגרת תכנית העיצוב ולאפשר  .ג

הסבתם של שטחי החניה לשטחים עיקריים לעת הפעלת הקו האדום, וזאת בהליך הכולל 

 פרסום.

תקן החניה לרכב דו גלגלי ואופניים יהיה על פי התקן התקף לעת הגשת הבקשה להיתר  .ד

 בנייה.

 הינה תת קרקעיות. כל החניות לרכב פרטי ת  .ה

 חניות לדיירי המגורים תהינה נפרדות מן החניות ליתרת השימושים במתחם.  .ו
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תירשם זיקת הנאה לכלי רכב לחניון השייך  100Aבמפלס המרתף העליון בתא שטח  .ז

 לשטח הציבורי. מיקומה המדויק ייקבע בתכנית העיצוב.

הפוך בעתיד לשטחים החניונים במרחב יתוכננו כחניונים ברי הסבה אשר יוכלו ל .ח

 מ'. 4.5לשימושים עיקריים. לצורך כך גובה קומת המרתף העליונה לא יפחת מ

תותר הצמדת חניות לשימוש המגורים בלבד. בשימושי התעסוקה תותר הצמדה של עד  .ט

ממקומות החניה בלבד. שאר החניות ינוהלו כחניון פרטי פתוח לשימוש הציבור  10%

בקומות העליונות ככל הניתן, כאשר מיקומן הסופי בתשלום, הן ימוקמו במרוכז, 

והוראות נוספות ייקבעו בתכנית העיצוב. לצורך הכוונה יוצב שילוט באופן בולט וברור 

 במרתפי החנייה עצמם ומחוץ לבניין לרבות בכניסה וביציאה. 

עמדות  67מעמדות החנייה לפחות ) 30%-יותקנו עמדות לטעינת רכבים חשמליים ב .י

מעמדות החנייה.  100%-ותוקם תשתית מתאימה עבור התקנת עמדות טעינה בלפחות(, 

העמדות יותקנו בחניות המיועדות למסחר ולתעסוקה. מקומות החניה יהיו הקרובים 

ביותר לכניסה לבניין )למעט מקומות לנכים( ויהיו מסומנים. תותקן מערכת לניהול 

קם באופן שניתן יהיה לחבר טעינה עבור כלל עמדות הטעינה בפרויקט. התשתית תו

עמדות הטענה לתשתית בהדרגה, ללא שינוי בתשתיות החשמל של הבניין וללא צורך 

 בכבילה וחיווט חיצוניים ע"ג קירות החניון או התקרה.

 

 

 תכנון בר קיימא, איכות הסביבה ובנייה ירוקה

ע"י  תידרש בחינה מפורטת לנספח הסביבתי בשלב תכנית העיצוב האדריכלי שתאושר .א

המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב. בנספח תינתן התייחסות לפתרונות בנושא 

איכות אוויר )פתרונות אוורור מרתפים, פליטת אגזוז גנרטור, נידוף מסחר ומלונאות(, 

 הצגת פתרונות אקוסטיים למערכות מכניות על קומות המסד, מיקום חדר טרפו ומרחקי

בהתאם להנחיות חברת החשמל, ופתרונות לבניה  הפרדה מאזורי שהייה ממושכת

 משמרת מים וניצול מיטבי של מי הנגר. 

יפו -תנאי למתן היתר בנייה תיאום ואישור הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב  .ב

 בהתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים:

הטיפול בקרקע וגזי הקרקע יעשה בכפוף לחקירה הסביבתית ובהתאם להנחיות  .1

 משרד להגנת הסביבה.ה

הצגת פתרון מערכות הוצאת אוויר מחניונים, פליטת אגזוז גנרטור ונידוף שטחי  .2

מסחר, בהתאם להנחיות הרשות לאיכות הסביבה. לא יותר מיקום פתחי 

 האוורור של הבניין ומערכותיו בגובה הולכי הרגל במפלס הקרקע.

ורה, שפכים והפרדתם פתרונות לפינוי פסולת בניין, אצירת אשפה לרבות מחז .3

יהיו חלק מהתנאים למתן היתר בנייה, ויערכו על פי תקנות החוק וההנחיות של 

 משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה כפי שהיו באותה העת.

 פירי פליטת אוויר לחניונים הפרטיים ישולבו בבניינים. .4

ת בגרסתו המעודכנת לע 5281הבנייה החדשה תעשה על פי תקן בנייה ירוקה  .5

 הוצאת היתר הבנייה, בדרגה שתקבע על ידי הרשות המקומית.
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 5281על המבנים החדשים בתחום התכנית לעמוד בת"י  –תקינה לבנייה ירוקה  .6

ברמת  LEED v4לבנייה ירוקה ברמת ארבעה כוכבים לפחות, או בתקן 

platinum  לפחות, ובדרישות מדיניות הועדה המקומית להיתרי בנייה בנושא

 קה. בנייה ירו

בדירוג  5282על המבנים בתחום התכנית לעמוד בת"י  –תקינה ליעילות אנרגטית  .7

ומעלה עבור הבניין כולו, באופן שהדירוג האנרגטי של כל יחידת דיור  Bאנרגטי 

, ובהנחיות הוועדה המקומית התקפות C-ואיכסון מלונאי בפרויקט לא יפחת מ

 בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא זה.

 

 וב אדריכליתתכנית עיצ

תנאי להוצאת להיתר בנייה הינו אישור תכנית עיצוב אדריכלי על ידי הוועדה המקומית. היתר 

 יכלול תכנית עיצוב לכלל שטח התכנית.  100Aהבניה לתא שטח 

ובהתאם להנחיות מה"ע או מי מטעמו ותכלול התייחסות לנושאים  1:250התוכנית תפורט בקנ"מ 

 הבאים:

עיצוב לרבות: העמדת המבנים, גובה המבנים, גובה ומספר הקומות לכל שימוש, . הוראות בינוי ו1

 חזיתות מסחריות, מרפסות, מיקום הכניסה לכלי רכב, חתכים, עיצוב חזיתות וחומרי גמר. 

. הוראות בנושא פיתוח לרבות: מפלסי הכניסות הקובעות ומפלסי פיתוח הקרקע הסופיים , גינון 2

יצופים, ריהוט רחוב, מתקנים הנדסיים, מצללות, פתרונות לחלחול מי נגר, ונטיעות, בתי גידול, ר

חומרי גמר ופרטים אופייניים בקנה מידה מתאים וכן כל פרט אחר אשר יידרש על ידי מהנדס 

 העיר. 

 לנושא השימור ושאר הוראות תכנית זאת. 6.1תיאום שימור בהתאם להוראות פרק . 3

 ה להולכי הרגל, מעבר תשתיות ומעבר כלי רכבמקומן הסופי של זיקות ההנא. 4

. סידורי תנועה וחניה עקרוניים לרבות עבור רכב דו גלגלי, שבילי אופניים, הסדרי אשפה, פריקה 5

וטעינה לשימושים השונים. קביעת מיקום, רחבות כיבוי אש ומעברים לרכב חרום וסידורי תנועה 

החניון הציבורי בבעלות פרטית בהתאם  מיוחדים לשימוש הציבורי במידה וידרשו, מיקום

 .6.3להוראות סעיף 

 . התייחסות לנושאים סביבתיים: 6

א. פתרונות אוורור למרתפים, פליטת אגזוז גנרטור, נידוף שטחי מסחר בתחום הבניה ומבנים 

 לשימור יעשו בהתאם להנחיות היחידה לאיכות הסביבה ולשימושים הציבוריים שיקבעו

 מפרידי שומן ככל שידרשו לשטחי המסחר. ב. הנחיות לעניין

 ג. הנחיות למיקום חדרי טרפו בתחום הבנייה החדשה, ככל שיידרשו ע"י חברת החשמל.

ד. הצגת פתרונות אקוסטיים למערכות מכניות ושילובן בגגותכחזית חמישית/גג פעיל וכו' או 

 מיקומן בתת הקרקע/חדריםייעודיים. 

רגיה לרבות: אמצעים להתייעלות אנרגטית של כל המערכות ה. פירוט יישום מסקנות סקר האנ

האלקטרומכניות בתחום התכנית, הספק ופרישה של פאנלים פוטו וולטאיים על גגות 

וחזיתות המבנים החשופים לשמש, מרכז אנרגיה הכולל הפקת חום וקור מרכזית מחשמל 

 ו/או גז טבעי, עמדות טעינה לרכב חשמלי וכיוצא בזה.
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לפחות ערוך וחתום על ידי יועץ  1:250נחיות נספח הניקוז ובכלל זה תשריט בקנ״מ . פירוט ה7

הניקוז ויועץ הנוף של התכנית. התשריט יציג בין היתר: מיקום אזורי השהייה ואזורי חלחול 

טבעי, הנפח והתכנון הנופי שלהם; תרשים מחייב של מהלך זרימת הנגר בתוך המגרש 

יקום בורות להחדרת מי נגר )ככל שיידרשו( ותכנון הנדסי ראשוני ומהמגרשים למרחב הציבורי ומ

 שלהם.

 . תיאום מעבר תשתיות עירוניות בתחום זיקות ההנאה מול מהנדס העיר או מי מטעמו.8

 
 

 :טבלת השוואה

 

 

 

 הדמיות

 

 

 מגדל האטד במרכז, משמאל מגדל נחושתן ומימין מגדל ליבר מבט מדרום,

 מצב מאושר 
 

 מצב מוצע

 יעוד
 

 אחוזים מ"ר יעוד אחוזים מ"ר

 8.91 568.38 דרך מאושרת
 8.62 549.86 דרך מאושרת
 8.5 542.44 דרך מוצעת

 7.21 460.08 דרך משולבת

 91.09 5811.29 שטח לתכנון עתידי

מגורים, מסחר 
 ותעסוקה

3557.89 55.78 

 3.78 241 שטח פרטי פתוח
מבנים ומוסדות 

 ציבור
1027.27 16.11 

 100% 6378.55 סה"כ 100% 6379.67 סה"כ
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 מבט מצפון, מגדל האטד במרכז, מימין מגדל נחושתן ומשמאל מגדל ליבר

 

 

 חזית רחוב אילת, מבט מזרחה, חזית מבנה הציבור וחזית מסד המגדל

 ועדת שימור

 :07.06.20התכנית הוצגה בפני ועדת השימור בתאריך 
המבנים והאלמנטים המרחבים במתחם  4ר החליטו להמליץ על הכרזת חברי וועדת השימו

)כדוגמת חלקי חומה( לשימור. חברי הוועדה ביקשו לראות סקר תיעוד מתחמי המציג את יתר 
 המבנים במרחב התכנון, והוחלט שהנושא יוצג בשנית.
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 :20.08.20התכנית הוצגה בשנית בפני ועדת השימור בתאריך 

לבקשת חברי הוועדה והתייחס לכל המבנים היסטוריים במתחם שבנדון. לפי סקר התיעוד הורחב 
הסקר עולה כי חלק מהמבנים המקוריים שהיו במתחם נהרסו, חלקם עברו שינויים רבים, 

ערך ארכיטקטוני נמוך. לפיכך, מבקשים להישאר עם הגרסה שהוצגה לדיון  –ולחלקים שנותרו 
חברי הועדה המליצו על  שימור בהגבלות מחמירות.מבנים וקטע חומה ל 4הקודם עם הכרזת 

 קידום התכנית לדיון להפקדה בועדה המקומית כפי שהוצגה.

 

 חוות דעת תחבורתית

 חוות הדעת כוללת את עקרונות תכנון התחבורה, התנועה והחנייה כפי שמפורטים בדראפט
 על ידי אגף התנועה.ואושרה 

 

 חוות דעת סביבתית

ספח הסביבתי ולהוראות הרלוונטיות בתקנון התכנית לעניין בנייה חוות הדעת מתייחסת לנ
 ירוקה, תכנון בר קיימא ואיכות הסביבה, כפי שמפורטים בדראפט.

 היחידה לאיכות הסביבה אישרה את פרקי הנספח הסביבתי הרלוונטיים ואת הוראות התקנון.
בתי ואת סקר האנרגיה. אקלים בנספח הסבי-קיימא אישרה את פרקי המיקרו-היחידה לתכנון בר

ככל שיידרשו פתרונות אדריכליים ונופיים למיתון רוחות הם יינתנו בתכנית העיצוב. התכנית 
 הקרקע ומעליה לטובת חלחול ונטיעת עצים.-שטח קרקע פנוי מבנייה בתת 20%מבטיחה לפחות 

 
 

 חוות דעת אסטרטגית
 
 צרכי ציבור נדרשים בגין הפרויקט המוצע:  .1

. לצורך חישוב האוכלוסייה מעבר למצב הקיים בפועל יח"ד 109תוספת  התכנית מציעה

, סה"כ תוספת אוכלוסייה צפוי 2, גודל משק בית 4הצפויה נלקח דגם אוכלוסייה דומה לרובע 

 תושבים בשטח התכנית. 220-כ

 שטח קרקע ציבור הנדרש נורמטיבית בגין תוספת המגורים* :

 סה"כ 

 0.5 שב"צ מקומי )דונם(

צ כלל עירוני שב"

 )דונם(
0.1 

 0.6 ס"הכ שב"צ )דונם(**

 1.1 שצ"פ )דונם(***

 *הניתוח מתבסס על התדריך החדש של מינהל התכנון לקביעת היקף שטחי ציבור.

** תוספת השב"צ הנדרשת כוללת את השטחים הנדרשים עבור השירותים המקומיים וכן החלק 

 היחסי הנדרש עבור שטחים כלל עירוניים.

תוספת השצ"פ הנדרשת כוללת את השטחים המוגדרים "סף הבית" ו"עירוני". לא כולל  ***

 מ"ר לנפש. 5שטחיים "שצ"פ כלל עירוני". סה"כ 

 עבור תוספת שטחים שאינם למגורים
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היקף ההקצאה  בגין מגרש המיועד לשימושים סחירים שאינם למגורים, 5000על פי הנחיות תא/

לבנייני ציבור/דרכים  בגין תוספת שטחי הבניה )ללא המצב הקיים(, לשטח ציבורי פתוח ו/או לשטח 

 משטח התוכנית בהתחשב במצב הזכויות הנכנס. 40%יהיה שטח קרקע בהיקף של עד 

 

 חישוב שטחי ציבור נדרשים בגין תוספת שטחי בניה שאינם למגורים )תעסוקה(: 

 הסבר סה"כ 

רח"ק לפי תכניות 

 תקפות
0.9 

ומוגדר שטח לתכנון  1200תכנית המגרש הינו חלק מ

בעתיד. במקרה כזה אנו מחשבים את הזכויות במצב 

הנכנס לפי המצב הקיים בפועל במגרש מנתוני ארנונה. 

-מ"ר על מגרש ששטחו כ 5,080לפי נתוני ארנונה בנויים 

  0.9דונם ~= רח"ק  5.8

 12.8 רח"ק מוצע
לפי תכנית המתאר, אזור תעסוקה  12.8רח"ק 

 ני סמוך להסעת המונים.מטרופולי

שטח המגרש 

לחישוב זכויות 

 במצב המוצע

 שטח לחישוב זכויות לאחר הפקעות מוצעות מ"ר 3,558

 מ"ר 1,525 הפקעה מוצעת

 1,025הפקעה מוצעת בתכנית למגרש בייעוד ציבורי )

מ"ר בייעוד דרך  746מ"ר(. יחד עם  500מ"ר( ולדרכים )

 )רחוב באטד(. 

שיעור ההקצאה 

 שהנדר
37% 

הדלתא בין הרח"ק המוצע לרח"ק הנוכחי לחלק לרח"ק 

מהחלק היחסי של תוספת  40%. כלומר, 40%המוצע * 

 הרח"ק מכלל שטח הבנייה.

שיעור תעסוקה, 

מסחר ומלונאות 

 בחלופה

75%  

שטח קרקע ציבורי 

נדרש עבור 

שימושים שאינם 

 מגורים )בדונם( 

 דונם 1
אינם למגורים היקף ההפקעה הנדרש עבור השטחים ש

 [75%*37%*3,558. ]5000לפי תכנית המתאר תא 

 

 המלצות  .2

 שטח למבני ציבור:

בהתאם להוראות תכנית המתאר ובהתחשב בזכויות הבנייה שהיו קיימות במגרש לאור 

דונם עבור תוספת  0.6 – דונם מגרש למבני ציבור 1.6נדרשת תוספת של תכנית קודמות, 

 למגורים )לא כולל שצ"פ(. שאינםדונם עבור שימושים  1יח"ד )שב"צ מקומי בלבד( + 

 1,025התכנון המוצע כפי שהוצג ע"י יזמי התכנית, מציע מגרש ציבורי )חום/ירוק( של  

 מ"ר. 500מ"ר. בנוסף לכך מוצעת הפקעה לדרכים של 
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מוצע כי יעוד המגרש יהיה  ההקצאה המוצעת עונה על הצורך הציבורי בפרוייקט.לפיכך, 

"חום" על מנת לאפשר גמישות תכנונית בהקמת המוסד הציבורי  –וסדות ציבור עבור מ

 וכן שקיפות כלפי הציבור ביעוד המגרש העתידי.

 

 שטחים פתוחים:

על התכנית להציג חיבור ראוי ואיכותי לשצ"פ המסילה, כמו גם פתרונות כשפ"פ עם 

 זיקת הנאה לציבור בהתאם להנחיות צוות התכנון.

 

 אופן החישוב לגבי היקף התועלת  -יותתועלות ציבור .3

, ניתן להוסיף זכויות בניה עד למלוא הרח"ק המרבי אם 5000בהתאם לעקרונות תכנית המתאר תא 

התכנית קובעת אחת או יותר מהתועלות הציבוריות הבאות בתחום הקו הכחול של התכנית כגון: 

בנויים בתוך שטחים סחירים הקצאת קרקע נוספת לשימושים ציבוריים ו/או שטחים ציבוריים 

מעבר להקצאה  לצרכי ציבור הנדרשת , בניית יחידות דיור בהישג יד, תשתיות תחבורה וחניה, 

 העברת זכויות ו/או מקורות לקרן שימור בהתאם לתכנית השימור העירונית וכדומה.

 יהיה בהיקף כספי המהווה פועל יוצא של המשוואה הבאה:היקף התועלת הציבורית 

( * שווי מ"ר 12.8-8.5) מקדם( * הפרש הזכויות שבין רח"ק אמצע לרח"ק מקסימום )דהיינו:  0.2 

 לתעסוקה בפרוייקט.

 מ"ר .  3,060לפיכך, היקף התועלת הציבורית יהיה בשווי של 

 ]23,060m =0.2)]*3,558*8.5(- 45,543התחשיב: 

 
 

 יידוע ציבור
הועדה לשיתוף הציבור. בכנס -פי החלטת תתנערך כנס יידוע ציבור וזאת ל 13.09.20בתאריך 

 להצגת הוקדש הראשון חלקה - מרכזיים חלקים לשני חולק המפגשמשתתפים.  50-לקחו חלק כ
 י"ע מענה ניתן, שאלות נשאלו בו התושבים בהשתתפות דיון נערך השני בחלק .התכנית והסברת

  .לתכנית התייחסויותו והוצג המקצוע אנשי
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 )מוגש ע"י צוות מרכז( :חו"ד הצוות
 

 :ממליצים לאשר להפקיד את התכנית בתנאים הבאים
 חתימה על הסכם תועלות. .1
 השלמת תיאום מסמכי איחוד וחלוקה לשביעות רצון אגף נכסים.  .2
 השלמת תיאום הוראות השימור עם מחלקת השימור באגף תכנון העיר. .3
 תיאום הנדסי.השלמת תיאום מעבר תשתיות עם מי אביבים ו .4
 השלמת תיאום מסמכי התכנית עם נת"ע. .5
 השלמת תיאום נספח עצים בוגרים עם האגרונום העירוני. .6
 סיום תיקון מסמכי התכנית בהתאם להנחיות הגורמים העירוניים. .7
 השלמת תיקונים טכניים בתאום עם מהנדס העיר ובהתאם להנחיות הגורמים העירוניים. .8
 היועמ"ש לועדה המקומית לתכנון ובניה. השלמת תאום הוראות התכנית עם .9

 
 

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  4החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
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 לתכנון ובנייה הועדה המקומיתמוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: 

 

  מיקום:

 מערב העיר, בתחום מרחב שדה דב שהתפנה.-בצפון ד' 570-התכנית משתרעת על שטח של כ

  :גבולות

  ל' החדשה ונופי יםת ולוי אשכול ושכונמזרח: רחוב  

 מערב: חוף הים

 דרום: שכונת אשכול ותחנת הכח רדינג

 צפון: רחוב מרק שאגאל

 רובע שדה  דב כתובת:

 4444תא/ תחום תכנית מתאר
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 1/4444מצב מוצע תכנית                                        4444תא/ מצב מאושר תכנית

 

 וחלקות בתכנית: גושים

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן

 מספרי חלקות

 בחלקן

 88, 86, 84, 82, 80,  78 מלא מוסדר 6634

,89 ,275 ,279 ,304 ,305 

,306 

 

  264, 87, 85, 83, 81, 79 חלקי מוסדר 6634

  , 302, 271, 270 מלא מוסדר  6634

  308, 281 חלקי מוסדר 6634

  , 307, 303 מלא  מוסדר 6634

  2 חלקי  מוסדר 6884

  18-20, 4 חלקי מוסדר 6885

     

   158, 28 מלא מוסדר 6896

  29 חלקי מוסדר 6896

  167 חלקי מוסדר 6896

  204 חלקי מוסדר 6896

  23, 22, ,9, 6 חלקי מוסדר 6900

 

 שטח התכנית:

 ד' דונם 569.290
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  מתכנן:

 מיכאל וינד אדריכלות ובינוי ערים -ארי כהן , משרד מיכאל וינדאדר' 

  יזם:

 רשות מקרקעי ישראל

  בעלות:

 (8.7%( / עירייה )1.49%(/ פרטיים )3.64%( /מדינת ישראל ופרטיים )86.17%מדינה  ) 

 מצב השטח בפועל: 

הריסת שדה התעופה )מלבד מגדל הפיקוח( ונמצא בשלבי קדם פיתוח להנחת תשתיות השטח פנוי לאחר 

  ודרכים. 

 מדיניות קיימת: 

. התכנית קבעה ברמה מתארית את 2020( שאושרה בשנת 507-0403931) 4444מימוש תכנית המתאר תא/

 .עלתשתיות הוברמה מפורטת את , כלל עקרונות התכנון ואת רשת הרחובות וייעודי הקרקע

 קבעה את כל השטח כאזור לתכנון בעתיד ופארק חופי. 5000תכנית המתאר תא/

 מצב תכנוני קיים:

 14.8.2020 בתוקף  507-0403931תכנית מס'  - 44444מתאר שדה דב תא/  תכנית

כל היעודים לקיום רובע מגורים לרבות מלונאות, תעסוקה, דרכים, מוסדות, שצ"פ, פארק וגן :  יעוד קיים

י, כיכר עירונית, דרכים, אזור עירוני מעורב, מגורים ומסחר, מגורים מסחר ותעסוקה, תעסוקה ציבור

 ומלונאות. 

 דונם 570 -כ :שטח התכנון

 :)עיקרי+שירות מעל הקרקע( ברוטו יהיזכויות בנ

 מ"ר   665,860-יח"ד סחירות ו 5,845 -

 מ"ר  104,070 -יח"ד מוגן ציבורי ו 300-דב"י עירוני ו 983יח"ד מתוכן  1,283 -

 מ"ר ממוצע לחדר( 51.5מ"ר )לפי  87,600-חדרים ב 1,700מלונאות  -

מ"ר מסחר  203מ"ר מסחר במוקדים לאורך הפארק החופי,  1,125מ"ר מסחר, כולל  65,068סה"כ  -

 .עירוני מ"ר במגרשי דב"י 3,220 -מ"ר מסחר בכיכרות עירוניות ו 250בשצ"פים , 

 מ"ר תעסוקה 147,555 -

  )ללא דב"י("ר מוסדות ציבור מ 263,399 -

 .חניות( 1,600 -)כ מ"ר לחניה ציבורית במרתפי כיכרות עירוניות 127,450 -

 

 מצב תכנוני מוצע:

 

 4444תא/תכנית המתאר לשדה דב מס'  המפרטות את תכניות"מרכז רובע שדה דב" הינו  אחד משלוש 

 יא למימוש מס' יעדים:את התכנון במטרה להב התכנית מפרטת(. 507-0403931)מס' מקוון 

 .רובע עירוני חדש שיחבר בין המרקם העירוני הקיים והמתוכנן, וייצר רצף עירוני חי ונגיש 

 .רובע בעל איכויות עירוניות המבוסס על אינטנסיביות ועירוב שימושים 

  ובמגרשורגישות סביבתית ברמה רובעית ,שכונתית יישום עקרונות פיתוח בר קיימא . 
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 ירות עבור מגוון אוכלוסיות.יצירת מגוון ד 

התכנית ממשיכה את מגמתה של תכנית המתאר להגברת האיכויות העירוניות בצפון העיר וליצירת 

קישוריות בין השכונה והרובע לסביבתם, וכוללת עקרונות של עירוב שימושים לאורך שלד רחובות 

 כונות חדשות וחוף הים. ושטחים ציבוריים פתוחים, היוצר רצף עירוני בין שכונות קיימות, ש

 

המתוכננת כגריד המשכי לרחובות קיימים בהיקף  עירונית הרחובות רשתלתכנון השכונה הינו  הבסיס

מגוון  תהרחובות מקבילים לים או ניצבים אליו. רשת הרחובות מרובת צמתים ומאפשר מרבית –השכונה 

 .בשכונהאפשריות הליכה 

. לאורך כל הרחובות מתוכננת הרגל הולך של העירונית החוויהרחובות השכונה  הושם דגש על  בתכנון

לכל אורך הרחובות מתוכננים  ,דופן פעילה המורכבת ממסחר, מבני ציבור וכניסות למבני המגורים. בנוסף

הקמת בית גידול שיאפשר את צמיחתם לת ומחויבנקבעה כל העצים עבור הרחוב.  צידיעצי רחוב משני 

 .לצל להולכי הרג לגודל מלא, כך שיעניקו

כל מגרש מגורים כולל גם מסחר ולאורך אבן גבירול  - אינטנסיבי שימושים בעירוב מאופיינת השכונה

, כגון גני בנוייםציבוריים שטחים  מלונאות. בחלק ממגרשי המגורים משולביםומשולבים גם תעסוקה 

 .וסביבתה ושימושים ציבוריים נוספים לטובת תושבי השכונה, ילדים ומעונות יום

עירוניים  מגרשים הבינוי בשכונה מבוסס על ובנייה גבוהה:  מרקמיתעירוניים המשלבים בנייה  מגרשים

קומות אשר  9עד  מרקמיתה יבני –. בלוק המגורים מורכב משלושה טיפוסי בינוי משותפתסביב חצר 

 .קומות  25-45ושל  18-20 משתנה של בגובה מגדליםויוצרת דופן פעילה לרחוב, 

 

גדלים וצורות מגורים מתוך ראייה שמגוון  מנעדיחידות דיור, ב סוגיהבינוי כולל מגוון  :דיור סוגי מגוון

תושבים הינו אחד המרכיבים הנחוצים ליצירת עירוניות חיה ומתוך רצון לקדם שוויון חברתי בעיר. 

 350מוגבלויות, דיוריות, דיור מכליל על מאפייניו השונים, דירות מונגשות לבעלי  כולל הדיור תמהיל

( עירוני ידות דיור בהישג יד )דב"ייח 983 דיור מוגן ציבורי, יחידות  300לקשישים, פרטי דיור מוגן יחידות 

 .לחוק התכנון והבנייה 188לפי סעיף 

 מערך השטחים הפתוחים מבוסס על מספר מרכיבים: :פתוחים ושטחים ציבורי מרחב

 העיר של ימה חוף לאורך רציף חופי מפארק חלק מהווה אשר םדונ 133--כ של בשטח חופי פארק ,
 .ואשר לאורכו נמתחת טיילת להליכה ורכיבה

 דונם בחלקה המערבי של התוכנית, אשר מתוכנן לשמש ככיכר  46-"מרחב השוטטות", שטח של כ
עירונית שוקקת, עם דפנות מסחריות, שימושי מלונאות ותרבות ומרחבי הליכה ושהייה. הכיכר 

סמוכה לרצועת מבני ציבור  תוכל לשמש גם כשטח התכנסות לאירועים, הפגנות וכיו"ב. הכיכר
חלקם מיועדים לשימושים כלל עירוניים וחלקם לשימושים רובעיים ומקושרת למערך רחובות 

 .החופי לפארק ושבילים ציבוריים הסמוכים

  הפארק הגדול בסביבותיו  דונם מהווה את 7.5-, בשטח של כ2040הפארק המזרחי, סמוך לרחוב
 והינו  מוקד שכונתי חשוב.

  הפארק הכלקוליתי )שטח בו נמצאו ממצאים ארכאולוגיים מהתקופה הכלקוליטית( מחבר בין
כולל אתר ארכיאולוגי שישומר כחלק מביצוע התוכנית בתיאום עם  2040שד' אבן גבירול לרח' 

 רשות העתיקות.

 האחת בחלקו המערבי של רח' איינשטיין והשני  -ב מער-שדרות הליכה רחבות על צירי מזרח
. שדרות אלו אינן מכילות נתיבים לרכבים וישמשו הולכי רגל ורוכבי 3בחלקה המערבי של שדרה 

 אופניים.
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 המגרשים בלב לציבור פתוחות משותפות חצרות. 
 
 

 מטרות התכנון:  תיאור 

 . )להלן: "התכנית הראשית"( 4444פירוט תכנית מתאר תא/ .1

תאם לתכנית רוט מערך ייעודי הקרקע וקביעת זכויות בנייה לייעודי הקרקע השונים ובהפי .2

: מגורים ומסחר, מגורים מסחר ותעסוקה, תעסוקה, מסחר תעסוקה ותיירות, עירוני הראשית

דיור מיוחד,  כיכר עירונית, שטח ציבורי  )אכסון מלונאי(, מבנים ומוסדות ציבור, מלונאות מעורב,

 ם פתוחים ומתקנים הנדסיים, דרך מוצעת ודרך מאושרת.פתוח, שטחי

יח"ד  5,845יח"ד, מתוכן  7,128בהיקף של בהתאם לתכנית הראשית זכויות בנייה למגורים  פירוט .3
  .ציבורי מוגןלדיור  300 -ו לדיור מוגן פרטי 350, יח' דב"י עירוני 983 ,סחירות

 87,660תעסוקה,  147,555למסחר,  65,068זכויות בנייה סחירות במ"ר ברוטו בהיקף של  פירוט .4
  מגורים.  769,930למלונאות, 

יח"ד  50%-יח"ד בינוניות ו 25%יח"ד קטנות,  25%קביעת תמהיל יחידות הדיור הסחירות ל:  .5
 גדולות. 

 לגביהם. בינוי שטחים בנויים לשימושים ציבוריים וקביעת הוראות פירוט זכויות ל .6

 חצרות המשותפות.קביעת הוראות שימוש ופיתוח ל .7

 קביעת קווי בניין. .8

 מעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים.שהייה ולללכלל הציבור קביעת זיקות הנאה  .9

 .מינימלי ומירביקביעת מספר קומות על ותת קרקעיות, גובה המבנים וגובה קומה  .10

 לתכניות עיצוב אדריכלי ופיתוח בינוי קביעת הוראות  .11

 הנדסיים ומתקני תשתית.להקמת מתקנים בינוי קביעת הוראות  .12

 קביעת הוראות לשימוש במערכת אצירה ופינוי פסולת באופן פניאומטי ומחזור אשפה .13

 .קביעת הוראות המאפשרות שימושים זמניים .14

 סימון מבנים לפינוי והריסה. .15

 היתר בניה.פתיחת בקשה לקביעת תנאים ל .16

לות האנרגטית, יעדי ייצור ת הבניה הירוקה והיעיויעדי מינימום מחייבים לרמעקרונות וקביעת  .17

שנתיים מינימליים של אנרגיה ממקורות מתחדשים וקביעת נפח מי נגר מינימלי לניהול בתחום 

 המגרש.

 קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים. .18

 

 פירוט יעדים/שימושים:  

 

 מצב מוצע

 יעוד ר מחושב"מ אחוזים מחושב

 דיור מיוחד 7,376.58 1.30

 דרך מאושרת 132,593.47 23.29

 דרך מוצעת 3,426.63 0.60
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 מצב מוצע

 יעוד ר מחושב"מ אחוזים מחושב

   

 

 

 

יעוד עפ"י תכנית  16,147.19 2.84

  מאושרת אחרת

 ככר עירונית 20,418.06 3.59

 מבנים ומוסדות ציבור 92,246.67 16.20

 מגורים ומסחר 22,335.72 3.92

 מגורים ותעסוקה 77,452.53 13.61

 נאי(מלונאות )אכסון מלו 7,535.37 1.32

 מסחר תעסוקה ותיירות 8,309.58 1.46

 עירוני מעורב 9,626.07 1.69

 פארק / גן ציבורי 117,158.82 20.58

 שטח ציבורי פתוח 42,994.3 7.55

 תעסוקה 11,669.76 2.05

כ"סה 569,290.75 100  

 

 :נתוני מגורים

 

 דיור מוגן פרטי + 503+  לחוק התו"ב 188עירוני לפי סעיף  דב"י 983סחירות +  5,845 – 7,128: יח"ד סך

 .מיוחד ציבורידיור  300

 נטו לדונם"ד יח 52.5 ממוצע  צפיפות:

 מ"ר 95.5 -כ: שטח ממוצע ליח"ד )פלדלת(:שטח ממוצע ליח"ד

 :תמהיל

 1,374-כמ"ר "פלדלת":  35-60ששטחן קטנות מספר יח"ד  -

 1,374-כ": פלדלת"מ"ר  61-85ששטחן בינוניות מספר יח"ד  -

  2,747-כ": פלדלתמ"ר ומעלה " 86ששטחן גדולות ר יח"ד מספ -

 נתונים נפחיים:

 45עד:   5: מ:מספר קומות

 מ'  161מ' עד  25:גובה
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 80% מקסימום 45% מינימום:  תכסית

  80%תכסית מקסימלית תת קרקעית 

 מכלל המבנים בכל מבנן עירוני 65%:קומות 9עד  מרקמיתה יבנימבנים ב

 18: קומות 20-18בגובה מגדלים 

 .16: קומות 30-45בגובה  מגדלים

 

 : קווי בניין

 כלפי רחובות, שבילים 0קווי בניין 

 . מטר3לכיוון שצ"פים 

  מטר. 5לכיוון מבני ציבור  

 

 תחבורה, תנועה:  

 

התכנית המוצעת מיישמת את מטרת התכנית המתארית להפחית את השימוש ברכב פרטי בתחומה, על ידי 

"צ, בשבילי אופניים והדגשת תנועת הולכי הרגל. רוחב הרחובות מאפשר רוחב הגברת השימוש בתח

מדרכות נוח עבור הולכי רגל בשילוב נתיבי אופניים ייעודיים במטרה לעודד תנועה בת קיימא ברחבי 

 הרובע.

 היררכית רחובות ראשיים ומקומיים במערכת המוצעת: .א

ובות והשדרות מתחום התכנית ומדגיש את מערך הרחובות מייחד תפקיד עירוני שונה לסוגי הרח

 ההיררכיה ברובע המוצע. 

 

 :השלד הראשי

 רח' אבן גבירול 

אשר מצפון  3700מטבע הדברים, ציר "המשך רח' אבן גבירול" )כפי שהוא מכונה גם בתכנית 

מ'  45.0רוחב זכות הדרך של הרחוב הוא  לרובע שדה דב(, הוא עמוד השדרה של הרובע המתוכנן.

נתיבי  –כולל במרכזו רצועה השמורה לקו רכבת קלה )"הקו הירוק" המתוכנן על ידי נת"ע  והוא

פרט לרכבת קלה מתוכננים ברחוב אבן גבירול, שני נתיבי נסיעה בכל כיוון עם  תחבורה עירוניים(.

 אפשרות הפיכת אחד הנתיבים לנת"צ.

 

 (5רח' איינשטיין )שדירה מס' 

כנית סמוכה "הגוש הגדול", ואולם חיבורו הישיר לרח' אבן גבירול רוב אורכו של הרחוב מעוגן בת

מסלולי אשר במרכזו -הרחוב מתוכנן כדו הופך אותו לרחוב ראשי במערכת של רובע שדה דב.

"הסתעפות של ה"קו הירוק" שיעדה רמת אביב, אוניברסיטת תל  –שמורה רצועה לקו רכבת קלה 

 מזרח העיר. -וצפוןאביב 

 

 רחוב הים
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, ובאמצעות מספר שדרות רוחב צרות 3ב הים מתחבר אל אבן גבירול בעיקר באמצעות שדרה רחו

מסלולי וישמש, בין השאר, כדרך הגעה אל -הרחוב מתוכנן כרחוב חד .6-, ו4, 2נוספות, שדרות 

 המעגנה הסמוכה ולנגישות אל אתרי הנופש הפתוחים על חוף הים.

 

 רחובות ש"י עגנון ולוי אשכול 

ש"י עגנון במערב ולוי אשכול במזרח נמנים כחלק מהשלד הראשי למרות שאינם נכללים רחובות 

מדובר על רחובות  בתחום התכנית כיוון שהם משמשים ככבישי גישה ראשיים לרובע החדש.

עירוניים ראשיים אשר משמשים גם את השכונות סמוכות, וגם כתנועה עוברת. בשניהם מתוכננים 

 ים ובנוסף נתיבים לפניות ימינה ושמאלה. מספר נתיבי תנועה ראשי

 

 

 המשני:השלד 

 

מערב ומחברים את רחוב אבן גבירול  -רחובות נוספים חוצים את הרובע בכיוון מזרח  הארבע

 לרחוב הים.

-רחובות אלה מחלקים את התוכנית למתחמים/שכונות. בדרך כלל הרחובות מתוכננים כחד 

ן, ללא מפרדה, ובחלקם מתאפשרת תנועת אוטובוסים דרכם מסלוליים, בעלי נתיב נסיעה בכל כיוו

(, כמו גם תחנות אוטובוסים בסביבתם, אם בקרבת תחנות הסעה 6 -ו 3, 2)לדוגמה שדרות 

 המונית, ואם בקרבת השכונות עצמן.

 

 רשת הרחובות המוצעת:תיאור  .ב

ם שונים, מערך הרחובות ברובע המתוכנן מייצר רשת צפופה באופן יחסי של רחובות מסוגי

בהיררכיה המשלבת שדרות רחבות ידיים, רחובות משניים וסמטאות להולכי רגל ורוכבי אופנים. 

( מצביע על רמת קישוריות גבוהה בכל אזורי 130-מספר הצמתים הממוצע לקמ"ר )למעלה מ

 התכנית.

 

 :חניהג. 

כלי רכב לאור  תכנון הרובע מבוסס על ניהול משאב החניה וניצול מיטבי של קרקע עבור חניית

שימושים שאינם השפעתה על היבטי סביבה ועלויות הדיור. בהתאם, לא תותר הצמדת חניות ל

וחניונים במגרשים פרטיים ישמשו לרווחת התושבים, המועסקים והמבקרים ברובע,  מגורים,

 גלגליים כפי שיקבע בתכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח. -כולל חניה לאופניים ורכבים דו

 

 :התייחסות רמ"י לנושא תקן החניה המבוקש –חנייה  ד. תקן

)כולל  1:1. תקן החניה למגורים יהיה לפי התקן התקף לעת הוצאת היתרי בניה ולא יעלה על 1

חניית אורחים(. כך נקבע גם בתכנית המאושרת למתחם אשכול. באופן זה, דואגת התכנית כי 

רשת את צמצום תקן החניה בהתאם תקני החניה יותאמו לעקרונות תכנית המתאר, אשר דו

להתקדמות תשתיות תח"צ, תוך שמירה הכרחית על עקרונות השומה ועל השוויון היחסי בין 

 המתחמים השונים ברובע כולו. 
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. כזכור, תכנית המתאר מייצרת ברובע דב מתחם אחד לאיחוד וחלוקה, אשר תכנונו המפורט 2

י הקצאת הזכויות לבעלי המקרקעין ברובע מחולק לשלושה מתחמי משנה. במסגרת זו נקבע כ

תעשה באופן שוויוני, כאשר כל אחד מבעלי הזכויות יקבל ככלל את חלקו היחסי בכל אחד 

ממתחמי התכנון המפורט.  יחד עם זאת ועל מנת שלא ליצור הכבדה על בעלי הקרקעות או ליצור 

 מצב של "רסיסי זכויות" 

ו להגיש בקשות לריכוז זכויותיהם בכל אחד משלושת הוחלט לאפשר לבעלי הזכויות ברובע כול

המתחמים הכלולים ברובע.  זאת בכפוף להצהרת רמ"י כי בבחירה כאמור לא יהיה כדי לפגוע 

בשיוויון היחסי של הזכויות. מנגנון זה לריכוז זכויותיהם של בעלי המקרקעין, כמו גם אופן 

התכנית המאושרת למתחם אשכול )תמ"ל  יישומו הלכה למעשה, אף קיבלו ביטוי מפורש במסמכי

 (, כחלק ממסמך טבלאות האיזון. 3001

 

. בנסיבות אלה, על התכנית להקפיד ככלל על הלימה להוראות תכנית אשכול אשר יש בהן כדי 3

להשפיע על שווי המקרקעין, ובכלל זה להוראות כאמור שנקבעו ביחס לתקני החניה, באשר כל 

איזון האמור בין המתחמים השונים ולפגוע בשוויון היחסי של שינוי בהן עלול להפר את ה

 הזכויות. 

 

 עירוניים וחניה ברחובות ד. חניונים ציבוריים

 :עירוניים מתוכננים שלושה חניונים ציבוריים הרובע מרכזבתכנית 

  "מקומות חניה. 800-כ –חניון מרכזי תת"ק "ככר עירונית איינשטיין 

 מקומות חניה. 240 -כ – 5ורי ממערב לרחוב חניון דרומי תת"ק בשטח ציב 

  מקומות  600 -כ – 3חניון דרומי תת"ק בשטח מבני ציבור בפינת רחוב אבן גבירול ושדרה

 חניה.

חניה ברחובות תתאפשר בכל הרחובות פרט לרחוב אבן גבירול. חניות אלו ישמשו בעיקר לחניה 

רים לבתי מלון, חניה לרכב שיתופי, חניה לפריקה וטעינה, חניה לנכים, עצירת אוטובוסים של תיי

 גלגלי.-למוניות וחניה לרכב דו

רמפות ירידה לחניונים במגרשים סמוכים יאוחדו במידת האפשר במטרה להקטין את ההפרעה 

 לרציפות הולכי הרגל במדרכות.

 

 מערכת תחבורה ציבוריתה. 

במרכז רחוב אבן גבירול  מ', הממוקמת 13.50המרכיב הקשיח העיקרי הוא רצועת קרקע ברוחב 

"הקו הירוק" המתוכנן כולל בתחום התכנית שתי  ומיועדת לקו הרכבת הקלה )הקו הירוק(.

 תחנות רק"ל: תחנת איינשטיין, תחנת לוי אשכול ותחנת דב.

בנוסף לקו הרכבת הקלה, מתוכננים רחובות ראשיים אשר בהם ניתן לתכנן נת"צ )נתיב תחבורה 

בר בהקצאת אחד משני נתיבי הנסיעה המתוכננים ברחוב לטובת ציבורית(. יובהר שמדו

מ',  3.25בים ברוחב יאוטובוסים, ואולם תוך שינוי רוחב הנתיבים במסלול: כלומר, במקום שני נת

 מ'. 3.00ברוחב מ', והנתיב השני  3.50וחב מ'( יותקן נת"צ בר 6.50)ובסה"כ 
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( תוכננו 6 -, ו3, 2רית )רחוב הים ושדרות הרחובות המאספים המאפשרים נסיעה של תחבורה ציבו

, בצמתים מסלוליים.  ברחובות אלה אוטובוסים יכולים לנוע, לפנות -סטריים אך חד-כרחובות דו

 נתיב מיוחד לתחבורה ציבורית. לא יתאפשר בהם תחנות, אךב ולעצור

 

 מערכת שבילי האופנייםו. 

ינית והעירונית הראשית. על אלו נמנים התכנית כוללת את שבילי האופניים במערכת המטרופול

 שבילי אופניים ראשיים בציר אבן גבירול, רחוב איינשטיין ורחוב הים.

סטריים( בכל הרחובות -סטריים או דו-בתחום התכנית מתוכננים שבילי אופניים משניים )חד

 בנוסף לאלו מתוכננים שבילי אופניים ברצועות שצ"פ ופארק החוף. הראשיים.

תנועה )כולל הגבלת מהירות -ועה בתוך השכונות, המערכת מגדירה אזורי מיתוןבאשר לתנ

קמ"ש(, כך שרוכבי אופניים יכולים לנוע בהם כגישה ישירה אל שבילי האופניים  30-הנסיעה שם ל

 רה הראשית.ובמערכת התחב

 

 

 :תנועתימודל . ז

רובע בהתאם להנחיית נעשתה בחינה תנועתית מקיפה של התחבורה הציבורית ותנועות רכות ב

תכנית המתאר. מסקנות הבדיקה הן שלצורך הפחתת תנועת רכב פרטי בתכניות נדרשת מערכת 

 .משלימה לרק"ל של תחבורה ציבורית. מסקנות הבדיקה הוטמעו בנספח התחבורה הציבורית

 

 ח.  לוגיסטיקה:

יות המובילות אשר אליו יתנקזו משא מרכז לוגיסטיקה מקומימתוכנן  במגרש בדרום התכנית

סחורה לחנויות בשכונה. ממרכז זה יפוזרו המטענים בכלי רכב זעירים המיועדים לתנועה בתוך 

 .עיר. בכך תצומצם תנועת המשאיות בשכונה

 

 קיימא-תשתיות )ביוב, ניקוז, ניהול מי נגר( ותכנון בר

 

ניהול מי הנגר  פיים,בהיבטים אדריכליים, נובא לידי ביטוי התכנית שמה דגש על תכנון בר קיימא ה

 והתשתיות.

 

 נוחות אקלימית .1

 הצללה ורוחותמבחינת הבינוי, מיקום המבנים, ובכלל זה המגדלים, הינו מיטבי בהתאם להשפעות 

אקלים תלת מימדי. מעבר לכך, התכנון מותאם גם לנוחות האקלימית של -שנבדקו במודל מיקרו

 התושבים והמבקרים במרחב הציבורי. 

 ייבנו בהתאם לתקן בניה ירוקה או תקן אחר מחמיר יותר. המבנים כולם 

 

התכנית קובעת יעדים כמותיים פר מגרש לנושאים הבאים: נפח מי נגר להשהיה/החדרה, יעד ייצור 

 אנרגיה ויעד לאוורור המרחב הפתוח. 
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אפשרות לשימוש במערכת להשבת מים אפורים לצורך השקיית השטחים הציבוריים  תינתןכמו כן 

  ם, בהתאם להוראות תוכנית המתאר.וחיהפת

 אלמנט סביבתי חשוב נוסף הוא מתן מענה לנושא טעינה חשמלית בחניונים הפרטיים והציבוריים.

 

 ניהול מי נגר .2

בתכנון המוצע, שזור היבט הניקוז במספר רב של רובדי תכנון ואיננו עומד כדוקטרינה נפרדת.  .א

י קיצון על המרקם העירוני. התכנית בחרה מכירה בהשפעתם הגוברת של אירוע תפיסה זאת

 לייצר מענה מתכלל הבא לידי ביטוי בכל שטח התכנון, פרטי וציבורי כאחד.

–מבחינת תשתיות, התכנון שם דגש על כמות נטיעות ופיתוח ירוק ועל טיפול בר קיימא במי הנגר  .ב

ביתרת  מי נגר. עבור נטיעות וניהולמשטח כל מגרש יהיה קרקע פנויה מעל ובתת הקרקע  20%

מ' ובנפח מינימלי ע"פ המדיניות  1.5בעומק של לפחות מחויבת שכבת קרקע המגרש שמעל חניון 

 .נטיעותשגם היא תאפשר  העירונית

 התכנית מציגה חלוקה לאגני ניקוז, מהם יופנו העודפים לאזורי השהייה וויסות בפארק החופי.  .ג

 .יבתחום הפארק החופמי קיץ  תחנת התכנית כוללת  .ד

 

  תשתיות ביוב ומים: .3

 . ביובאל צנרת ה הבינוי תוכננו להתבייב באופן גרביטציוני כלל מגרשי .א

 +, בהתאמה 5.50התכנון הפיזי של מפלסי הבינוי והכבישים בוצע בדגש על מפלס מינימלי של  .ב

פתרון הקצה למתחם זה הינו תחנת  .למפלס גלישת החירום של תחנת שאיבה רידינג של איגודן

הביוב אל מערכת ההולכה של איגודן  רידינג של איגודן אשר סונקת את כלל שפכי אגן שאיבה

 לכיוון השפד"ן הנמצא בראשון לציון. 

 מערכת הביוב בתכנית "מרכז הרובע" תתבסס על המאסף הקיים החוצה את תחום התכנית .ג

 מתחםמ"מ לאורך גבולה המזרחי, וממשיך בתחום תכנית סמוכה, " 600-800בקוטר משתנה 

לקוטר  מ"מ 600מ"מ לכיוון ת"ש רידינג. קו זה יוגדל במעלה מקוטר  800-1250אשכול" בקטרים 

שינוי  .מ"מ ובמורד יועתק מקומית לצורך התאמה לתוואי הכבישים וחלוקת המגרשים 800

 .תאגיד מי אביבים בתיאום מולבעקרונות העתקת הקו יעשה 

תכנון מערך קווי התשתיות הרטובות החדש ופינוי  מבוצע תיאום עם מי אביבים ואיגודן הכולל .ד

 קווי תשתית קיימים שאינם תואמים את מערכת הדרכים של התכנית.

הוראות לשימוש במים אפורים למטרות השקיה של  כוללתתכנית ה   - שימוש במים אפורים .ה

 :לנושאים הבאים בין השאר מתייחסות הוראות השטח המגונן הציבורי בלבד. ה

 ואביזריה.המים הנאספים וצנרת ושילוט מכלי  , סימוןמיקוםהוראות ל 

  במים.לטיפול מתקן המיקום קביעת 

 

 

 תשתיות אנרגיה ותקשורת: .4

 :חשמל 3.1
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מ"ר שימושים  100התכנית גובלת בתחנת הכוח "רידינג" מדרום. בהתאם נקבעו ברדיוס של  .א

 מותרים.

רקעיים. בחתך השירותים יוקצו ק-מתח גבוה: קווי המתח הגבוה בגבולות התכנית יהיו תת .ב

 פרוזדורים לכבלי חח"י. 

תחנות השנאים יהיו פנימיות )בתוך המבנים( וישולבו במגרשי הבניה כחלק מעבודות הבניה של  .ג

 היזמים. 

 

 יצור, ניהול ואגירת אנרגיה: 3.2

 יתייצור האנרגיה הסולארעבודה מקיפה אשר בוחנת את פוטנציאל  נערכה: לתכנית ייצור אנרגיה .ד

' הנדרש בכל מחייבת לגבי היקף הייצור המינ של כל תא שטח. הוראות התכנית כוללות הוראה

מגרש. ההוראות מתייחסות לייצור אנרגיה באמצעות תאים פוטוולטאיים או כל שיטה מאושרת 

בחניונים  לטעינה חשמליתכמו כן, מתוכנן מתן מענה . בטכנולוגיות אנרגיות מתחדשות אחרת

 יבוריים ובמסוף התח"צ.הפרטיים והצ

: התכנית קובעת אפשרות להקמת מרכזי אנרגיה למקבץ מגרשים, אשר ניהול ואגירת אנרגיה .ה

תחייב התחברות של הצרכנים למרכז אנרגיה על מנת לאפשר ניהול והפעלה מרכזית של מקורות 

ל כל האנרגיה וחלוקתם. בכל מרכז אנרגיה תשולב מערכת ניהול במטרה לבצע אופטימיזציה ש

 צריכת השיא.  הספקיהמקורות והצרכנים המחוברים למרכז על מנת למתן את 

התכנית מציגה חלוקה לאזורים שישורתו ע"י מרכז אנרגיה, וקריטריונים מנחים : מרכזי אנרגיה .ו

למיקום מרכזי האנרגיה. מיקום המרכזים מסומן בתשריט יעודי הקרקע ובנספח האנרגיה, 

 הסביבתיים. בהתחשב במגבלות ובהיבטים 

יה לכל מגרש, בשלב קידום תכנית העיצוב נרגהתכנית מחייבת עריכת סקר א: סקר אנרגיה .ז

 האדריכלי. 

קרקעיות, בחתכי השירותים הת"ק יוקצו פרוזדורים -: כל תשתיות התקשורת יהיו תתתקשורת .ח

קרקעית -. בנוסף לתשתיות של חברות התקשורת תבוצע תשתית תתת"ק לקווי התקשורת

 רת עירונית )"עיר חכמה"(.לתקשו

 

 :תשתיות אצירה ופינוי אשפה .5

 דב יבוצע באמצעות רשת פניאומטית.  שדה אצירה ופינוי אשפה ברחבי רובע  .א

במרכז הרובע. התחנה משולבת עם שימושים נוספים כגון מרכז מיחזור, תחנת מעבר  מתוכננת .ב

 מרכז מידע וכד' שיאפשרו לייצר חזית פעילה לרחוב. 

 לל היבטים סביבתיים למניעת מטרדי ריח, רעש וכד'.התכנון כו .ג

 

 : ואספקה תשתיות לוגיסטיות .6

התכנית הטמיעה עקרונות המעודדים שרשרת אספקה מקיימת הנשענת על חלוקת סחורות גם  .א

ם, כולל כלים לא ממונעים, וזאת לטובת צמצום ההסתמכות באמצעות כלים ייעודיים במגוון גדלי

 על משאיות אספקה.
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שולב מרכז לוגיסטי שכונתי  (3המיועד לתעסוקה במרכז האזרחי )אבן גבירול פינת שדירה  במגרש .ב

אשר יוכל לקלוט אספקה ממשאיות ולפזר את האספקה ברובע באמצעי תחבורה מגוונים. המרכז 

 ה משולב עם מנחת רחפנים.יוכל גם לשמש כמרכז חלוק

 

 תיאום תשתיות: .7

רמים פנימיים וחיצוניים לרבות חברת החשמל, מי נערך הליך תיאום רחב מול רשויות וגו

למען השלמת תכנון נספחי תיאום התשתיות, אביבים, השפדן, גז וחברות התקשורת השונות. 

מקודם ע"י העירייה, כלל תיאום התשתיות ממשיך להתעדכן בהתאם לתכנון המפורט לביצוע ה

 אשפה פניאומטי.  לרבות תשתית גז טבעי וסילוק 

 

  בה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(:איכות סבי

 

התכנית המוצעת נסמכת על תסקיר השפעה על הסביבה שנערך בתכנית המתאר המאושרת וכלל  -

 בין השאר:

 סקר מצב קיים שסייע בין היתר לשקלל חלופות תכנון שונות.  .א

שימושי ויעודי קרקע, מאפיינים גיאולוגיים  –תסקיר רחב ומקיף שכלל דיסציפלינות רבות  .ב

ייסמולוגיים, הידרוגיאולוגיה וניקוז, אקלים ואיכות אויר, ערכי טבע, אקולוגיה וס

וארכיאולוגיה, עודפי עפר, היבטים ימיים שונים, סיכונים סייסמיים, סמיכות לתחנת הכוח 

רדינג, רעש, תשתיות, ייצור אנרגיה מקומי, תנועת כלי רכב, הולכי רגל, אופניים וחניה, 

 קיימות, חזות, ונוף.

 מיטוב משטר זרימת רוח והצללה לכלל הרובע. .ג

 סקרים היסטוריים לבדיקת פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום. .ד

 

על בסיס התסקיר המוזכר נגזרו הוראות ותנאים בנוגע לאיכות הסביבה אשר הוטמעו בתכנית  -

 המפורטת המוצעת וכוללות התייחסות לנושאים הבאים:

קרקעי . בתום התהליך יקבעו -בר הליך מיפוי תתשטח התכנית עו - זיהום קרקע ומי תהום .א

אמצעי הטיהור אשר יכולים לכלול טיהור באתר ו/או פינוי הקרקע. השלמת הליך זה הינו 

 תנאי למתן היתר. 

התכנון הסתייע בבדיקות אקלימיות אשר סייעו לדייק את איכות התכנון. הבדיקות  - אקלים .ב

נדרש לקיום תשתית צמחיה ועצים, מאידך, שנערכו נועדו למקסם את היקף חשיפת שמש ה

בוצעו בדיקות שנועדו להבטיח צמצום הצללות על מבנים. בנוסף, נעשתה עבודה אשר 

מבטיחה את אפשרות פיזור אי החום העירוני וקיום טווח נוחות אקלימי ברחבי הרובע ע"י 

 יצירת מסדרונות אוורור עירונים, תוך הימנעות מסף רוחות חזקות מדי.

בנוסף להשפעות מתחבורה המקור העיקרי המשפיע על איכות האויר בשדה דב  - ות אויראיכ .ג

 הינו תחנת הכוח רדינג, זו צפויה להשפיע בעיקר על איכות האויר בקומות המבנים הגבוהות.

על מנת לשמר ככל הניתן את ערכי הטבע בחוף התכנית משאירה חייץ פתוח רחב  - ערכי טבע .ד

גורים. עם זאת, בחלק המזרחי של התכנית יש להגביה באופן ניכר את וגדול בין קו המים למ
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מפלס הקרקע ביחס למצב הקיים, ולכן לא ניתן יהיה למרבה הצער לשמר אזורים ערכיים 

 שאותרו בשטח.

ישמר במידה רבה ויורחב כדי ליצור שטח ציבור פתוח וגדול לרווחת   - אזור הפארק החופי .ה

 הציבור.

הקיימות, נעשה מאמץ שלא להסתיר באופן ניכר מבטים לים של  ביחס לשכונות–  נוף .ו

הפארק החופי, פארק המסלול  –השכונות הקיימות ממזרח. בתכנית אלמנטים נופיים ניכרים 

שישמר במידת מה את רוח המקום, מעברים ירוקים רבים מאוד להולכי רגל, חתכי רחוב 

 משולבי צמחייה.

רגיה הרובעי הותר שימוש נרחב בפנלים סולריים לניצול על בסיס ניתוח צריכת האנ –אנרגיה  .ז

 משטחים העשויים לייצר אנרגיה.

יועצי קיימות אשר קיימו הליך מסודר של גיבוש נושאי  2בצוות התכנון פעלו  –קיימות  .ח

הקיימות בחזית הידע של הדיסציפלינות השונות. נדונו והוטמעו הנושאים הבאים: בנייה 

ם, התייעלות אנרגטית באמצעים פסיביים, מימוש אנרגיות מתחדשות בחומרי בנייה ידידותיי

ברובע, חיוב תשתיות חוסכות אנרגיה, מערכת פניאומטית לפינוי פסולת, צמצום בפסולות 

בעת ההקמה, קידום תחבורה ברת קיימא ע"י תשתיות לתנועת אופניים וכלי רכב אישיים, 

ל, עידוד כלכלה מקומית, חסכון במים, עידוד הליכה רגלית באמצעות מעברים להולכי רג

 נוחות המרחב הציבורי באמצעות צמחייה וצמצום אי החום העירוני.

 עיצוב )היבטים מקומיים, השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים(:  

 

תכניות מתוכם  3-דב לשדה תכנית המתאר אשר חילקה את רובע מ נגזריםגבולות תכנית מרכז הרובע 

 .טת אחת "תכנית אשכול"רה תכנית מפוראוש

תכנית מתאר שדה דב אפשרה את הנגשת חזית הים לשכונות הגובלות ממזרח באמצעות רשת דרכים 

ושבילים לכיוון הפארק החופי ורצועת החוף. התכנית המוצעת מבקשת להדק את ממשק המרקם הבנוי 

הציבורי באמצעות כלים והוראות כלפי הרשת המוזכרת על מנת להעצים את איכות השהייה במרחב 

 תכנוניות לרבות ארקדות, תשתית הצללות, והקפדה על משטר רוחות אשר יאפשר את צינון חלקי הרובע.

עירוב השימושים, שטחי המסחר והתעסוקה ומגוון השטחים הפתוחים מתוכננים כחלק מחייב מאזורי 

 יוני ופעיל לאורך כל שעות היממה.פעילות בדגש על קומות הקרקע ומטרתם מימוש רובע אורבני ח

בתכנית מרכז הרובע נמצא חלק משמעותי מהחזית המערבית הגובלת בים. חזית הים עוצבה תחת הנחיות 

מיוחדות כולל הגבלת גובה, יעוד מגרשים לשימושי מלונאות תוך יצירת תמהיל סוגי מלונות באזור חשוב 

ום התכנית הצפונית, כל זאת על מנת להעצים ולנצל זה, יצירת רצף תכנוני של חזית הים, הממשיך לתח

 את החוויה העירונית המיוחדת במקום.

 

 בינוי: .1

לרחובות. מבנים אלה  0קומות( בקו בניין  5-9ברובע זה הינה בנייה מרקמית ) תהבניה האופייני -

, המהווים חצר משותפת לדיירים. בשטח החצר במרכזםיוצרים מבננים עם שטחים פתוחים 

 ת תירשם זיקת הנאה למעבר ושהיית הציבור במשך כל שעות היממה וימות השנה.המשותפ

שטחים אלו יאפשרו מעברים חוצי מבנן אשר מייצרים רשת מעברים ידידותיים המאפשרת 
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הליכתיות, כל זאת  במרחב משותף ופתוח לכלל המשתמשים: דיירים במבנן, שכנים, מטיילים 

 ויוממים.

, מותקו 18-20בני  מגדלים 18-ו קומות 25-45בני מגדלים  16 מוצעיםבתחום מרכז הרובע  -

ורח' הים. מיקומם  3המלווים את הצירים המרכזיים ברובע: אבן גבירול, איינשטיין, שדירה מס' 

את  השפעתם בנושא הצללות, רוחות, צפיפות נתפסת וקו  נבדק במטרה לבחון של המגדלים

את מיקום המגדלים תוך הותרת גמישות מסוימת  הרקיע. תשריט התכנית מסמן בצורה מחייבת

 והיתר. תלשלב תכנית עיצוב אדריכלי

תמהיל הבינוי המרקמי והמגדלי עוצב תוך בחינת המופע לאורך השדרות והרחובות העיקריים.  -

ון בניית דופן הרחוב ע"י בנייה מרקמית ומיקום מגדלים בנסיגה לתוך פנים הוחלט על עיקר

 תן מענה למטרדי רוח והיבטי מיקרואקלים.המבנן, בינוי אשר נו

מלבד מבני המגדלים למגורים, תכנית הבינוי נמנעה מלהסתמך על טיפוסי בינוי חזרתיים ובמקום  -

ויצירת חצר פנימית איכותית מאידך, כל הציעה תכנון מבנים שמטרתו העצמת דופן הרחוב מחד 

 זאת בהתאם לתנאי תא שטח ספציפי )ולא גנרי(.

 

 וחים:שטחים פת .2

סקר עצים: לתכנית בוצע סקר עצים ע"י אורי מאירוביץ', אגרונום מוסמך, אשר אושר עקרונית  -

ע"י פקיד היערות העירוני. בשל היקף התכנית והשינויים הטופוגרפיים המתוכננים, מספר העצים 

 בהתאם לכך, הסקר נדרש לאישור פקיד היערות הארצי.  הנדרשים לכריתה גבוה.

מקומי, רובעי וכלל עירוני. להלן היררכיית  כוללת מערך שטחים פתוחים המוצעת התכנית -

 השטחים הפתוחים: 

, וממשיך צפונה בתחום תכנית צפון ירקוןמתחבר מדרום לטיילת רדינג ולפארק ההפארק חופי  -

פעילויות של פנאי, ספורט, מנוחה ונופש, תוך תכנון מוקפד  מגווןמאפשר   הרובע.  תכנון הפארק 

השהית נגר, אזורי תצפית  וכד'. פארק זה עתיד למשוך  איזוריירת  אזורי טבע עירוני, על יצ

 מבקרים מכלל רחבי העיר והמחוז. 

פארק המסלול אשר ממוקם על הרצועה ההיסטורית של מסלול הטיסה. הפארק מתווך בין  -

רובעי חשוב. בונה לסביבות הים. פארק זה כולל  מוקדי מסחר ופנאי ומתוכנן כמוקד הסביבה המ

 פארק המסלול ממשיך לתוך תחום צפון הרובע אולם בתצורה מבונה משני צידיו. 

שצ"פים  כגון הפארק המזרחי, פארק מרחב השוטטות והפארק הארכאולוגי הינם בעלי  -פארקים -

 ות פעילות הגובלות עימם. אופי מקומי ויכולת ממשק עם חזית

וכן יוכלו לאפשר,  (ן)ביניהן כיכר איינשטיירוני פעיל עירוניות מתוכננות להוות מוקד עי כיכרות -

במידת הצורך,  תשתית חניונים ציבוריים תת קרקעיים לרוכבי אופניים, רכב דו גלגלי  ורכב 

 פרטי.

מערב -השבילים ברובע מרכז מאפשרים מעברים בכיוון מזרח מערב וצפון דרום, ההפניה של מזרח -

  וש במשטר הרוחות לצינון המרחב הבנוי.מאפשרת, בנוסף לקישוריות נוחה, שימ

הפיתוח הנופי מהווה חלק ממערך שטחים של הובלת מים הממלאים תפקיד במערך הניקוז החל  -

 מרצועות הנטיעות בשולי הרחובות ועד לשטחים לאיגום והשהיית מי נגר. 

כך תשומת לב מיוחדת ניתנה למערך הנטיעות. שטחי קרקע משמעותיים הוקצו במרחב הרחוב  -

 ם.שיתאפשרו עצי צל גדולים ומפותחי
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 ציבור  מבני

 סוגים של מבני ציבור: 3כוללת  התכנית 

 ;מגרשים חומים המיועדים למבני ציבור -

 המיועדים לדיור בהישג יד )דב"י( עירוני. ,מגרשים חומים עם הנחיות מיוחדות -

 במגרשי מגורים. לשטחי ציבור מבוניםהקצאות  -

 מ'. 200-300קי הליכה נוחים ברדיוס שאינו עולה על פיזור המגרשים מאפשר מרח

 כונותרוניים והרובעיים של השילחלק מהצרכים העובנוסף,  ,לצרכי הציבור בתחומהמענה התכנית נותנת 

 . הגובלות

 דונם. 92.2-כ -"מבנים ומוסדות ציבור" בתוכנית מרכז הרובע סך השטח ביעוד 

 

 מבנים ושטחים בעלי ערך היסטורי

 עוברברצועה מצפון לדרום ממוקם על הרצועה ההיסטורית של מסלול הטיסה.  –מסלול פארק ה -

 . התכנית משמרת את התוואי.הרובע לצפון צפונה וממשיך הרובע מרכז בתחום הדרומי בחלקו

טיילת המסלול משמרת תוואי של מסלול קודם שעבר ממזרח )רח' לוי אשכול( למערב. טיילת זו  -

שכול וממשיכה מערבה עד למפגש עם הפארק החופי לאורך רצועת מתחילה בתחום תכנית א

 החוף.

מגדל הפיקוח אשר שימש את שדה התעופה ישוקם בתוך כיכר עירונית ויאפשר שימושים בעלי  -

 אופי ציבורי במבנה

 .וליתית ישוקם בתוך שצ"פ בתיאום עם רשות העתיקותקלכמתחם עתיקות מהתקופה ה -

 

 תכנית עיצוב אדריכלי:

להגשת היתרי בניה יהיה אישור תכנית עיצוב אדריכלי, אשר תתייחס לנושאי קיימות, עיצוב, בינוי, תנאי 

 עבור התכנית נערך מסמך הנחיות מהנדס העיר המנחה הכנת תכניות עיצוב אדריכלי ופיתוח. ותפעול. 

 

 דיווח אודות התייעצות עם הציבור:

 

במהלך  המתאר וכלל אמצעי שיתוף פיזיים ומקווניםהליך שיתוף ציבור רחב ומעמיק בוצע בשלב תכנית 

מגוונים.  מפגשים בהשתתפות מאות נציגי בעלי עניין חמישההתקיימו  2105מרץ -פברואר יםחודשה

בנוסף, התקיים מפגש ן. בעלי עניימגוון מפגשים התמקדו בסוגיות תכנון מרכזיות אליהם הוזמנו  הארבע

 העיר.  תושביהגובלות ול פתוח לכלל תושבי השכונות

בראשיתם נערכה למידה משותפת בה הוצגה תכנית רעיונית כבסיס ם. מפגשים כללו שני חלקים מרכזייה

 םהרלוונטיילאחר אפיון בעלי העניין   שונותהבהשתתפות בעלי עניין, בסוגיות  לדיון. בחלק השני נערך דיון

תפקידים  די ממשלה; ממלאישמות הכוללת נציגי משר 200-מוזמנים עם כ לתהליך גובשה רשימת

סמוכות; פעילי ארגוני סביבה וחברה; אנשי אקדמיה;  יפו; וועדי שכונות-ממחלקות שונות בעירית ת"א

וקבלנים; נאמני הגוש   תכנון ואדריכלות, מלונאות, ארגונים העוסקים בספורט ימי; יזמים נציגי ארגוני

המפגשים.  יחת טלפון ובהזמנה אלקטרונית לארבעתבאופן אישי בש הגדול ובעלי קרקעות. כל אלו, הוזמנו

 ן.ומגוון בסוגיות תכנו הגעתם למפגשים תרמה רבות ליצירת שיח מעמיק
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שעיקרו עדכון הציבור בתוצאות הליך השיתוף במהלך תכנית המתאר כפי שהוא מתבטא  ,המשך התהליך

ורטות, אושר בתת הוועדה הליך התכנון מתכנית מתאר לתכניות מפבתכניות המפורטות והצגת המשך ת

   .20.2.22לשיתוף הציבור בתאריך 

 :מפגשי עדכון הציבור 3 עד כה במסגרת התהליך התקיימו

 , במסגרתו נדונו הנושאים: תנועה ותחבורה התקיים מפגש בנושא 6.4.22-ב .1

 מערך רחובות, שטחים פתוחים -תכנית המתאר מפורטת ביחס לשלד העיקרי -

 עדפת כלי תחבורה ציבוריים וזעיריםה –חזון התחבורה במרחב  -

 מערך התחבורה הציבורית )אוטובוסים, רק"ל( -

 הליכה ברגל ושבילי אופניים -

 חניית כלי רכב ואמצעי תחבורה אחרים -

 פריקה וטעינה -

 , במסגרתו הוצגו הנושאים:בינוי ועיצוב עירוני, סביבה וקיימות מפגש בנושאהתקיים  28.4.22-ב .2

 ועה החופית, חיבור לשכונות הקיימותהשלד העירוני, חיבור לרצ -

 השימושים השונים, היקפיהם בתכנון המוצע -

 עקרונות עיצוב מחייבים -

 קיימות וסביבה: ניקוז, אנרגיה, מים אפורים, רוחות, חום, שטחים ירוקים -

 התקיים מפגש בנושא שטחי ציבור, במסגרתו הוצגו הנושאים: 31.5.22-ב .3

 פרוגרמה לשטחי ציבור -

 בתי ספר מיקומי וסוגי -

 סוגי מוסדות הציבור המתוכננים -

כולל איזכור תכנית אשכול שאושרה , 4444בכל מפגש הוצגו עקרונות התכנון בתכנית המתאר תא/

 ופירוט התכנון המפורט לנושא הרלוונטי לרובע.   ,בותמ"ל

 עיקרי המפגש הראשון: 

 ורקע קצר של תכנית המתאר. אדר' מיכאל וינד, עורך התוכנית, הציג את החזון המקיים לרובע,  •

 לאחר מכן, הוצגו עקרונות התכנון של רובע שדה דב: •

 שכונות, עם תשתיות המחברות ביניהן. 3הרובע חולק ל -

 לאורך הרחובות אבן גבירול ואיינשטיין עובר הקו הירוק של הרכבת הקלה. -

 .הרובע יהיה מעורב שימושים ויכלול מגורים, מלונאות, מסחר ותעסוקה -

 פירוט סך השטחים והפרוגרמה הכמותית והאיכותית -

 במהלך ההצגה צוינו סוגיות שעלו במהלך הליך שיתוף הציבור של תכנית המתאר ופורטה •

 ההתייחסות שניתנה להם בתכנון המפורט כגון:

 שיפור תשתיות להולכי רגל, מדרכות, שבילי הליכה ומקומות ישיבה -

 ת ושימוש באופנייםיצירת העדפה לתחבורה ציבורי -

 בניית תשתית לגידול עצי צל גדולים בצידי הדרך, חניונים תת קרקעיים -

 קידום תכנון וביצוע תשתיות של תחבורה ציבורית -

התושבים שאלו לגבי נושאי פריקה וטעינה, טעינת רכבים חשמלית, שבילי אופנים, מענה להולכי רגל,  

 ערך התנועה לצפיפות הצפויה. והתאמת מ 2040חניונים ציבוריים, כביש 

 עיקרי המפגש השני: 
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 אדר' מיכאל וינד, עורך התוכנית, ממשרד ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים, הציג:

 החזון המקיים לרובע, ורקע קצר של תכנית המתאר.  •

ן וההתייחסות שניתנה להם בתכנו 2015סוגיות שעלו במהלך הליך שיתוף הציבור של תכנית המתאר בשנת 

 המפורט כגון:

 חיבורים ממזרח למערב בין השכונות הקיימות אל חוף הים -

 חיבור מצפון לדרום ויצירת שלד ציבורי שמתחבר למרקם העיר בכל איבריו  -

 מרקם עירוני רציף הכולל עירוב שימושים הכולל מגורים, מלונאות, מסחר ותעסוקה. -

 ל הבינוי הרובע החדשתיווך בין הסביבה החופית לממשק האינטנסיבי ש -

 מרכיבים של השלד הציבורי שמשרתים ערכים של קיימות כגון:

 רשת נגישה וצפופה  -שלד הדרכים  -

 ריבוי שטחים פתוחים בכלל שטחי התכנית –הפארקים והגינות  -

 מיועדות לריכוז פעילות ציבורית אזרחית  –הככרות הציבוריות  -

 מעצים הליכתיותיוצרים ציפוף ש –שטחים ליניארים   -

 עירוב השימושים בתכנית.

 היבטי סביבה וקיימות בתכניות המפורטות.

התושבים שאלו לגבי השימושים מול נופי ים, פינוי אשפה פניאומטי, הפארק החופי ורוחבו, הרכבת הקלה, 

, מילוי שימושים זמניים, מיקום ושימושים צפוים במבני הציבור, גגות כחולים, טבע עירוני, נטיעות עצים

 הקרקע ועוד. 

 

 איחוד וחלוקה

 עקרונות לטבלת הקצאה ואיזון לתוכנית איחוד וחלוקה מפורטות

במהלכם  נציגי רמ"י והשמאי, נערכו מפגשי תיאום בין הבעלים הפרטייםבעת אישור התכנית המתארית, 

 הם הגישו בקשות לריכוז זכויות והחלפת זכויות עם רמ"י.

 חלוקה ללא הסכמת בעלים. התכנית היא תכנית איחוד ו

 

 עקרונות ההקצאה 

היחסי הנכנס  הרובע כוללת נספח מחייב לעקרונות שומה בו נקבעו העקרונות לקביעת השווימרכז תכנית 

הנכנס הינו העיקרון  של כל אחת מהחלקות בתחום תכנית הרובע. העיקרון המרכזי בעניין השווי היחסי

לשטח התכנית בכללותה, כך שלכל  האיחוד והחלוקה יערך ביחס" (:4)6.1בסעיף הקבוע בהוראות התכנית 

מהמתחמים לאיחוד וחלוקה כפי חלקו היחסי  אחד מבעלי הזכויות בתחום התכנית יוקצו זכויות בכל אחד

בהתאם לכך, השווי היחסי הנכנס בתכנית נגזר ממסמך עקרונות  במצב הנכנס בשטח התכנית בכללותו."

שר קובעים את השווי היחסי הנכנס , א4444תא/  איזון המצורפים לתכניתוה השומה ומטבלת ההקצאה

 .ל כל חלקהש

 

 בדומה להקצאה שנערכה בתכנית אשכול, עקרונות ההקצאה יהיו כדלקמן:

 .)לפרטיים יוקצו ככל הניתן בנייני מגורים )הכוללים בד"כ קומת קרקע מסחרית 

 .שימושי מלונאות יוקצו ככל הניתן למדינה 

  הגוש הגדול יוקצו ככל הניתן שימושי מגורים, תעסוקה. למנהלי 
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  קצו ככל הניתן שימושי תעסוקה ולוגיסטיקההולעירייה. 

  וקצו שטחים ביעוד מבני ציבור עבור מגרשים לשימוש דיור בהישג יד ומגרשים עבור ילעירייה

 .מבני ציבור לשימושי חינוך, קהילה, תרבות

 ארק, כיכרות עירונייםפתוחים לשימוש שצ"פ, פ ציבור שטחי. 

 

 טבלת השוואה:

 

 )עיקרי+שירות(  מצב קיים נתונים

 4444לפי תא/

 )עיקרי+שירות( מצב מוצע

סה"כ זכויות 

 למגורים

   אחוזים

 769,930 769,930 מ"ר

סה"כ זכויות 

 למסחר

   אחוזים

 65,068 65,068 מ"ר

סה"כ זכויות 

 לתעסוקה

   אחוזים

 147,555 147,555 מ"ר

סה"כ זכויות 

 למלונאות

   אחוזים

 87,660 87,660 מ"ר

   אחוזים בניהסה"כ זכויות 

 1,070,460 1,070,460 מ"ר

 45 לא נקבעה הגבלה קומות גובה

 161 לא נקבעה הגבלה מטר

תת קרקעית  תכסית

 מקסימלית

80% 80% 

  מקומות חניה

 )ללא החניון הציבורי(

 8,449 בתכנית המתארית לא חושב

 

 :זמן ביצוע

 שנה מאישור התכנית 20
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 ועדה מקומית
 

 "מרכז רובע שדה דב" 1 /4444תכנית תא/
  ברובע  שדה ד – 507-0403931מספר מקוון 
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 (בתיאום עם אגף נכסי העירייה  : )מוגש ע"י צוות צפוןחו"ד הצוות

  מומלץ לוועדה המקומית לאשר את הפקדת התכנית בתנאים הבאים:
 

טבלאות האיזון יובאו לדיון בהתאם לחוות דעת אגף נכסים ומנהלת תחום מקרקעין להלן,  .1
בפני הועדה המקומית כתנאי להפקדה בפועל, כולל הצגת הטמעת השטחים המעודכנים נוסף 

 .5טבלה ב

מרבית עקרונות השומה : איחוד וחלוקה: מוגש ע"י מנהל תחום המקרקעין 1.1
שהועברו מקובלים. קיים חוסר ודאות לגבי הקצאת שטחי הציבור. להשלמת 

טת, נסחי טאבו חוות הדעת נדרשים המסמכים הבאים: טבלת הקצאות מפור
 מעודכנים, מפות מדידה אנליטית.

השטחים המיועדים לצורכי ציבור, לרבות השטחים חוו"ד אגף נכסי העירייה:  1.2
הציבוריים הבנויים יירשמו בבעלות עיריית תל אביב יפו ללא תמורה בלשכת 

רישום המקרקעין במסגרת רישום החלוקה החדשה, כשהם פנויים פינוי גמור 
בנה, אדם או חפץ, וחופשיים מכל שימוש, חזקה ו/או שעבוד מסוג ומוחלט, מכל מ

העירייה תהיה רשאית להפקיע, עפ"י דין, את השטחים הציבוריים  שהוא"
 ולתפוס חזקה בהם עם אישור התכנית.

 
תנאים להפקדה יהיו העברת החומרים החסרים והשלמת ההוראות לגבי הנושאים המפורטים   .2

  להלן:
 
 ל מסמכי התכנית בהתאם להתייחסות להלן.השלמת תיקונים בכ 1.1
 חוו"ד אגף התנועה: לא התקבלה חוו"ד אגף התנועה. יש להשלים ולהעביר.  1.2

 חוו"ד סביבתית: בהתאם לחוות הדעת יעשה תיאום ועדכון . 1.3

ניהול נגר: יש לעדכן את התכנון בהתייחס לעובדה כי הנתונים הכמותיים שהוצגו להשהייה  1.4
ובהתאם להציע פתרונות חלופיים לנושא  -אינם ניתנים למימושבתחום השטחים הפתוחים 

 הטיפול בעודפי הנגר. יש להעביר את העדכון וההשלמות לאישור הגורמים האחראים. 

, כולל תיאום בין הנספח הגראפי והמילולי בהתאם להערות הצוות נספח הניקוזהשלמת  1.5
 ישורים הנדרשים מרשות המיםהניקוז לנספח הנוף וכן כל הא הגראפי למילולי, בין נספח

 .לנושא חלחול והחדרה

מים אפורים: יש להשלים תכנון והנחיות מפורטות בנושא כמות המים שתידרש להשקיה  1.6
בשטחים מגוננים, מס' יח"ד שתחול עליהם חובת התחברות למערכת וזיהוי שלהם בנספחים, 

 וכן איתור מיקום למתקן טיפול במים

 עיקרי ההנחיות לתכניות העיצוב האדריכלי.את ובנספח הבינוי  הוראותבינוי: יש להטמיע ב 1.7

 אישור סקר העצים שהועבר לפקיד היערות הארצי. 1.8

שטחי ציבור: יש להטמיע את ההנחיות ואת חוות בדעת שהועברו ע"י אגף מבני ציבור  1.9
 והיחידה לתכנון אסטרטגי.

תכנית  4444יש לפרט את תמהיל הדיור המכליל בהתאם להנחיות תא/דיור מכליל:  1.10
מתאר רובע שדה דב, כך שיביא ליצירת רובע עירוני המעניק פתרונות מגורים לקבוצות 

אוכלוסיה מגוונות מבחינת מאפיינים חברתיים ורמות הכנסה. יש להציג בדיון חוזר בפני 
הועדה המקומית את תמהיל ומתווה הדיור המכליל וחתימה על הסכמים נלווים למתווה מול 

 פו.עיריית ת"א י

והגשת המסמכים  והצוות העירונייעודי קרקע: הטמעת הערות מחלקת יעודי קרקע  1.11
 לאישורן. 

 אישור התכנית בוולחוף. 1.12

תאום מסמכי התכנית עם היועצת המשפטית לוועדה המקומית. 1.13

 
ועים חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקב 4החלטה זו תהיה בטלה תוך 

קד' לחו86י סעיף בה וזאת עפ"
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 לתכנון ובנייה הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 

  מיקום:

 בתחום מרחב שדה דב שהתפנה  \דונם בצפון מערב העיר 394-התכנית משתרעת על שטח של כ

  :גבולות 

 צפון:  רחוב פרופס.

 חוף תל ברוך.  תמערב: טייל

 דרום: המשך רחוב בשביס זינגר. 

 רחוב אבן גבירול. משךהמזרח: 

 : רובע שדה דב.כתובת

 4444תא/ תחום תכנית מתאר

 

 
 

 



 פורום מה"ע
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                                        4444תא/ מצב מאושר תכנית                                                   2 /4444תא/ מצב מוצע תכנית 

 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות 

 לקןבח

מספרי חלקות 

 בשלמותן
 מספר גוש סוג גוש  כל הגוש /חלק 

87-93, 109, 126, 

273-275, 277-278, 

282, 293-294 

94-108, 121, 127, 

279-281 

 6632 מוסדר חלק

 6883 מוסדר חלק 10 9

 6884 מוסדר חלק  2

16, 37, 77, 82, 204, 

207 

14-15, 75-76, 78-81, 

83, 206 

 6896 מוסדר חלק

 6900 מוסדר חלק  23 ,9 ,6

 

 שטח התכנית:

 דונם 393.596 

  מתכנן:

  ,מנעדמשרד ראש הצוות: אדר' יאיר אביגדור 

  ,מנעד משרד אדריכל: אדר' רונן כינורי 

  יזם:
 רשות מקרקעי ישראל

 
  בעלות:

  (7.7%( / עירייה )11.3%( / פרטיים )81%מדינה  ) 
 



 פורום מה"ע
 

 "צפון רובע שדה דב" 2/ 4444תכנית תא/
  רובע  שדה דב – 507-0403931 מספר מקוון

 

  

2007מבא"ת ספטמבר   177עמ'   

 

 מצב השטח בפועל: 
יסת מבנים ותשתיות. בשטח  נותר אתר דלק ששימש את חברת חשמל הכולל  מיכלי דלק. השטח פנוי לאחר הר

 במערב התכנית קיים חניון רכב עילי לחוף תל ברוך.  השטח נמצא בשלבי קדם פיתוח להנחת תשתיות ודרכים. 

  

 מדיניות קיימת: 

עה ברמה המתארית את כלל . התכנית קב2020( שאושרה בשנת 507-0403931) 4444מימוש תכנית המתאר תא/

 .וברמה מפורטת את תשתיות העל עקרונות התכנון ואת רשת הרחובות וייעודי הקרקע

 קבעה את כל השטח כאזור לתכנון בעתיד ופארק חופי. 5000תכנית המתאר תא/

 מצב תכנוני קיים:

 14.8.2020 בתוקף  507-0403931תכנית מס'  - 4444מתאר שדה דב תא/  תכנית

כל היעודים לקיום רובע מגורים לרבות מלונאות, תעסוקה, דרכים, מוסדות, שצ"פ, פארק וגן ציבורי, ם:  יעוד קיי

 כיכר עירונית, דרכים, מגורים ומסחר, מגורים מסחר ותעסוקה, תעסוקה ומלונאות. 

 דונם  394-כשטח התכנון:  

 זכויות בנייה ברוטו )עיקרי+שירות מעל הקרקע(:

 חדרי אכסון מלונאי 1,320-כיח"ד ו 4,028 •

 עירוני  מ"ר דב"י 40,410, ובנוסף מ"ר מגורים 373,615 •

 מ"ר מלונאות 82,940 •

 חופיהרק מוקדים לאורך הפאמ"ר מסחר ב 1,250, כולל מ"ר מסחר 23,225 •

 מ"ר תעסוקה 29,095 •

  •מבני ציבורמ"ר  86,800 •

 ורית וחניון ציבורימ"ר תת"ק בפארק החופי עבור מסוף תחבורה ציב 70,000 •

 

 מצב תכנוני מוצע:

  

ברובע שדה דב המפרטות את תכנית המתאר המקומית תכניות  הינה אחת משלוש " שדה דב "צפון רובעתכנית 

 התכנית מפרטת את התכנון במטרה להביא למימוש מס' יעדים:(. 4444לשדה דב )תא/

 ן, וייצר רצף עירוני חי ונגיש.רובע עירוני חדש שיחבר בין המרקם העירוני הקיים והמתוכנ 

 .רובע בעל איכויות עירוניות המבוסס על אינטנסיביות ועירוב שימושים 

 ברמה רובעית, שכונתית  ובמגרש. ורגישות סביבתית יישום עקרונות פיתוח בר קיימא  

 .יצירת מגוון דירות עבור מגוון אוכלוסיות 

איכויות העירוניות בצפון העיר וליצירת קישוריות בין התכנית ממשיכה את מגמתה של תכנית המתאר להגברת ה

עקרונות של עירוב שימושים לאורך שלד רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים, , וכוללת השכונה והרובע לסביבתם

 היוצר רצף עירוני בין שכונות קיימות, שכונות חדשות וחוף הים. 

 

 –כננת כגריד המשכי לרחובות קיימים בהיקף השכונה המתו רשת הרחובות עירוניתהבסיס לתכנון השכונה הינו 

 הרחובות מקבילים לים או ניצבים אליו. רשת הרחובות מרובת צמתים ומאפשר מגוון אפשריות הליכה בשכונה.
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. לאורך כל הרחובות מתוכננת דופן פעילה החוויה העירונית של הולך הרגלבתכנון רחובות השכונה הושם דגש על 

שימושים קהילתיים וכניסות למבני המגורים. בנוסף לכל אורך הרחובות מתוכננים עצי רחוב המורכבת ממסחר, 

משני צידי הרחוב. לכל העצים חובת הקמת בית גידול גדול שיאפשר את צמיחתם לגודל מלא, כך שיעניקו צל 

 להולכי הרגל 

חר ולאורך אבן גבירול משולבים כל מגרש מגורים כולל גם מס - בעירוב שימושים אינטנסיביהשכונה מאופיינת 

  בנויים, כגון גני ילדים ומעונות יום ציבוריים גם תעסוקה ומלונאות. בחלק ממגרשי המגורים משולבים שטחים

 ושימושים ציבוריים נוספים לטובת תושבי השכונה וסביבתה.

גרשים בהם הבינוי על מ הבינוי בשכונה מבוסס: בנייה גבוהההמשלבים בנייה מרקמית ו עירוניים מגרשים

קומות אשר יוצרת  9עד  מרקמיתבניה  –. מגרש המגורים מורכב משלושה טיפוסי בינוי משותפתמאורגן סביב חצר 

מפגש רחוב אבן גבירול והרחובות ב קומות 39ושל עד  22עד  משתנה של  בגובהומגדלים דופן פעילה לרחוב, 

 מערב.-הראשיים בכיוון מזרח

נוי כולל מגוון סוגי יחידות דיור, במנעד גדלים וצורות מגורים מתוך ראייה שמגוון תושבים הבי :דיור סוגי מגוון

הינו אחד המרכיבים הנחוצים ליצירת עירוניות חיה ומתוך רצון לקדם שוויון חברתי בעיר. תמהיל הדיור כולל דיור 

 983יחידות דיור מוגן לקשישים,  350מכליל על מאפייניו השונים, דירות מונגשות לבעלי מוגבלויות, דיוריות, 

  יחידות לדיור מיוחד ציבורי. 300 -לחוק התכנון והבנייה, ו 188יחידות דיור בהישג יד )דב"י עירוני( לפי סעיף 

 מערך השטחים הפתוחים מבוסס על מספר מרכיבים: מרחב ציבורי ושטחים פתוחים:

 פי רציף לאורך חוף ימה של העיר.דונם אשר מהווה חלק מפארק חו 135-פארק חופי בשטח של כ 

 דונם העובר בלב השכונה בתוואי מסלול הטיסה שהתקיים בשדה  24-פארק המסלול בשטח כולל של כ

התעופה. הפארק פרוס לאורך השכונה כולה ולאורכו ממוקמים מבני הציבור של השכונה, כך שהפארק 

ולפארק החופי במערכת  המשותפותות יהווה את לב החיים הקהילתיים של השכונה. הפארק מקושר לחצר

 שבילים ציבוריים.

  פתוחות לציבור בלב הבלוקים העירוניים. משותפותחצרות 

 

 מטרות התכנון:  

 

 . )להלן: "התכנית הראשית"( 4444.פירוט תכנית מתאר תא/1

: מגורים יתתאם לתכנית הראשפירוט מערך ייעודי הקרקע וקביעת זכויות בנייה לייעודי הקרקע השונים ובה.2

)אכסון מלונאי(,  מלונאות מעורב,ומסחר, מגורים מסחר ותעסוקה, תעסוקה, מסחר תעסוקה ותיירות, עירוני 

דיור מיוחד,  כיכר עירונית, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים, דרך  מבנים ומוסדות ציבור,

 מוצעת ודרך מאושרת.

יח' דב"י עירוני. בנוסף  449-יח"ד סחירות ו 3,279יח"ד, מתוכן  3,728יקף של זכויות בנייה למגורים בה פירוט. 3

 יח"ד מוגן.  300מתוכננות 

אלף מ"ר  29-אלף מ"ר מסחר, זכויות בנייה לתעסוקה בהיקף של כ 23-זכויות בנייה למסחר בהיקף של כ . פירוט4

 אלף מ"ר. 83-תעסוקה וזכויות בנייה למלונאות בהיקף של כ

 יח"ד גדולות.  50%-יח"ד בינוניות ו 25%יח"ד קטנות,  25%ת תמהיל יחידות הדיור הסחירות ל: . קביע5

 לגביהם. בינוי שטחים בנויים לשימושים ציבוריים וקביעת הוראות פירוט זכויות ל 6

 . קביעת הוראות שימוש ופיתוח לחצרות המשותפות.8
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 . קביעת קווי בניין.9

 מעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים.שהייה וללציבור לכלל ה. קביעת זיקות הנאה 10

 .מינימלי ומירבי. קביעת מספר קומות על ותת קרקעיות, גובה המבנים וגובה קומה 11

 לתכניות עיצוב אדריכלי ופיתוח בינוי . קביעת הוראות 12

 להקמת מתקנים הנדסיים ומתקני תשתית.בינוי . קביעת הוראות 13

 ומחזור אשפה במערכת אצירה ופינוי פסולת באופן פניאומטי קביעת הוראות לשימוש .14

 .. קביעת הוראות המאפשרות שימושים זמניים15

 . סימון מבנים לפינוי והריסה.16

 היתר בניה.פתיחת בקשה ל. קביעת תנאים ל17

נתיים ת הבניה הירוקה והיעילות האנרגטית, יעדי ייצור שויעדי מינימום מחייבים לרמעקרונות ו.קביעת 18

 מינימליים של אנרגיה ממקורות מתחדשים וקביעת נפח מי נגר מינימלי לניהול בתחום המגרש.

 . קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.19

 

 פירוט יעדים/שימושים:  

 

 מצב מוצע

 יעוד ר מחושב"מ אחוזים מחושב

 דיור מיוחד 2,765.37 0.70

 דרך מאושרת 100,234.98 25.47

 ככר עירונית 438.38 0.11

 מבנים ומוסדות ציבור 29,493.63 7.49

 מגורים ומסחר 29,404.8 7.47

 מגורים מסחר ותעסוקה 48,717.76 12.38

 מלונאות )אכסון מלונאי( 12,339.58 3.14

 תעסוקה 1,943.95 0.49

 פארק / גן ציבורי 156,471.32 39.75

 שטח ציבורי פתוח 11,792.73 3

כ"סה 393,602.49 100  

 

 

 

 :נתוני מגורים

 



 פורום מה"ע
 

 "צפון רובע שדה דב" 2/ 4444תכנית תא/
  רובע  שדה דב – 507-0403931 מספר מקוון

 

  

2007מבא"ת ספטמבר   180עמ'   

 

 דיור מוגן. 300+ עירוני דב"י  449סחירות +  3,279 -  4,028 :יח"ד ךס

 יח"ד/דונם נטו. 42 ממוצע  :צפיפות

 מ"ר  95)פלדלת(:  שטח ממוצע ליח"ד

 :תמהיל

  820-כ: פלדלת מ"ר 35-60ששטחן קטנות מספר יח"ד 

 820 -כ :לתפלד מ"ר 61-85ששטחן בינוניות מספר יח"ד 

 1,639 -כ :ומעלה פלדלת מ"ר 86ששטחן גדולות מספר יח"ד 

 
 :נתונים נפחיים

 
 40 :עד 9: מ:מספר קומות

 מטר 150 עד  40 :גובה

 80%, תכסית מקסימלית  45%תכסית על קרקעית מינימלית :  תכסית

  80%מקסימלית תת קרקעית  תכסית

 ים בכל מבנן עירונימכלל המבנ 65%ומות:ק 9מבנים בבנייה מרקמית עד 
 18קומות:  20-22בגובה  מגדלים

 .6קומות:   40מגדלים בגובה 
 

   קווי בניין:
 כלפי רחובות, שבילים   0קווי בניין 

 מטר 5לכיוון שצ"פים 
 מטר. 5לכיוון מבני ציבור   

 

 תחבורה, תנועה:  

 

פרטי בתחומה, על ידי הגברת  התכנית המוצעת מיישמת את מטרת התכנית המתארית להפחית את השימוש ברכב

השימוש בתח"צ, בשבילי אופניים והדגשת תנועת הולכי הרגל. רוחב הרחובות מאפשר רוחב מדרכות נוח עבור 

 הולכי רגל בשילוב נתיבי אופניים ייעודיים במטרה לעודד תנועה בת קיימא ברחבי הרובע. 

 תחנות בתחום התכנית. קו הרק"ל )הקו הירוק( שיעבור ברחוב אבן גבירול, כולל שתי

 

  היררכית רחובות ראשיים ומקומיים במערכת המוצעתא. 

 מערב.-דרום ומזרח-מערך הרחובות מבוסס על רשת רחובות ניצבים בכיוון צפון

מתפקד כרחוב עירוני ראשי ורחוב הים מתפקד כרחוב עירוני. רוחב זכות הדרך  גבירולאבן דרום רחוב -בכיוון צפון
 –מ' והוא כולל במרכזו רצועה השמורה לקו רכבת קלה )"הקו הירוק" המתוכנן על ידי נת"ע  45.0של הרחוב הוא 

שני נתיבי נסיעה בכל כיוון עם אפשרות  ,נתיבי תחבורה עירוניים(.פרט לרכבת קלה מתוכננים ברחוב אבן גבירול
 הפיכת אחד הנתיבים לנת"צ.

ומתחבר בהמשכו עם רח' אבן גבירול באמצעות שדירות מתחבר בחלק הצפוני ישירות לרח' פרופס,  רחוב הים
 .7-, ו9, 11הרוחב 

מסלולי וישמש, בין השאר, כדרך הגעה למסוף תחבורה ציבורית )המתוכנן ממערב לרחוב -הרחוב מתוכנן כרחוב חד
 הים כמסוף תת קרקעי מתחת לפארק החופי( ולנגישות אל אתרי הנופש הפתוחים על חוף הים.

 

 מרכז העיר.ודרומה לכיוון  3700משיכים צפונה לתחום תכנית רחובות אלה מ
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נמנה כחלק מהשלד הראשי למרות שאינו נכלל בתחום התכנית כיוון שהוא משמש ככביש גישה ראשי  רחוב פרופס
 לרובע החדש.

 מאלה. מדובר על רחוב עירוני ראשי. ברחוב מתוכננים שני נתיבי תנועה ראשיים ובנוסף נתיבים לפניות ימינה וש
 

מערב הם מאספים או משניים מבחינה תנועתית. רחובות אלה מחברים את רחוב -הרחובות הניצבים בכיוון מזרח
בשכונת נופי ים. כך מחברים את  -ומאפשרים המשכיות לרשת הרחובות העירונית הקיימת אבן גבירול לרחוב הים

. בדרך כלל הרחובות 3700רובע ומצפון בתכנית השכונה למערך התנועה העירוני הקיים והמתוכנן מדרום במרכז ה
מסלוליים, בעלי נתיב נסיעה בכל כיוון, ללא מפרדה, ובחלקם מתאפשרת תנועת אוטובוסים דרכם -מתוכננים כחד 

(, כמו גם תחנות אוטובוסים בסביבתם, אם בקרבת תחנות הסעה המונית, ואם בקרבת 11 -ו 9, 7)לדוגמה שדרות 
 השכונות עצמן.

 
 

 תיאור רשת הרחובות המוצעתב. 

רחובות מסוגים שונים, בהיררכיה המשלבת  שלבאופן יחסי  צפופה רשתמערך הרחובות ברובע המתוכנן מייצר 

שדרות רחבות ידיים, רחובות משניים וסמטאות להולכי רגל ורוכבי אופנים. מספר הצמתים הממוצע לקמ"ר 

 אזורי התכנית. ( מצביע על רמת קישוריות גבוהה בכל130-)למעלה מ

מערך הרחובות מייחד תפקיד עירוני שונה לסוגי הרחובות והשדרות מתחום התכנית ומדגיש את ההיררכיה ברובע 

 המוצע. 

 

. מערכת צפופה של שבילים ומדרכות רחבות  עבור הולכי הרגל ורוכבי האופנייםדגש נוסף בתכנון התנועה הוא 

רוב המגרשים  .מלאים המאפשרים מעבר של הולכי רגל ואופניים צמתים 4לאורך רחוב אבן גבירול מתוכננים 

מערב לרווחת כלל הולכי הרגל ואוורור הבניינים. רחובות השכונה -דרום ומזרח-על ידי מעברים צפון נחצים

 . בשבילי אופנייםמרושתים 

 

תחבורה ולמסוף ה בהסתמך על הקירבה לרק"ל מפחיתה את תלות תושביה ומבקריה ברכב הפרטיהתכנית 

הכולל מסוף תחבורה הציבורית. בתת הקרקע בתחום הפארק החופי הצפוני, מתוכנן מערך תנועה  תת קרקעי 

.  הגישה למסוף ולחניון תהיה מרחוב הים ומרחוב מכוניות 1,500-אוטובוסים וחניון לרכב פרטי לכ 40-ציבורית לכ

 פיים, וכד' וכן לצרכי טעינת רכבים.רודנסקי. החניון יוכל לתת מענה לחניית רכבים פרטיים, שיתו

 

 . חניהג

תכנון הרובע מבוסס על ניהול משאב החניה וניצול מיטבי של קרקע עבור חניית כלי רכב לאור השפעתה על היבטי 

וחניונים במגרשים פרטיים  לשימושים שאינם למגוריםסביבה ועלויות הדיור. בהתאם, לא תותר הצמדת חניות 

גלגליים כפי שיקבע -ם, המועסקים והמבקרים ברובע, כולל חניה לאופניים ורכבים דוישמשו לרווחת התושבי

 בתכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח. 

 

  :התייחסות רמ"י לנושא תקן החניה המבוקש –תקן חנייה ד. 

. כך )כולל חניית אורחים( 1:1. תקן החניה למגורים יהיה לפי התקן התקף לעת הוצאת היתרי בניה ולא יעלה על 1

נקבע גם בתכנית המאושרת למתחם אשכול. באופן זה, דואגת התכנית כי תקני החניה יותאמו לעקרונות תכנית 

המתאר, אשר דורשת את צמצום תקן החניה בהתאם להתקדמות תשתיות תח"צ, תוך שמירה הכרחית על 

 עקרונות השומה ועל השוויון היחסי בין המתחמים השונים ברובע כולו. 
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ר, תכנית המתאר מייצרת ברובע דב מתחם אחד לאיחוד וחלוקה, אשר תכנונו המפורט מחולק . כזכו2 

לשלושה מתחמי משנה. במסגרת זו נקבע כי הקצאת הזכויות לבעלי המקרקעין ברובע תעשה באופן שוויוני, כאשר 

עם זאת ועל מנת כל אחד מבעלי הזכויות יקבל ככלל את חלקו היחסי בכל אחד ממתחמי התכנון המפורט.  יחד 

 שלא ליצור הכבדה על בעלי הקרקעות או ליצור מצב של "רסיסי זכויות" 

הוחלט לאפשר לבעלי הזכויות ברובע כולו להגיש בקשות לריכוז זכויותיהם בכל אחד משלושת המתחמים 

ל הזכויות. הכלולים ברובע.  זאת בכפוף להצהרת רמ"י כי בבחירה כאמור לא יהיה כדי לפגוע בשיוויון היחסי ש

מנגנון זה לריכוז זכויותיהם של בעלי המקרקעין, כמו גם אופן יישומו הלכה למעשה, אף קיבלו ביטוי מפורש 

(, כחלק ממסמך טבלאות האיזון. 3001במסמכי התכנית המאושרת למתחם אשכול )תמ"ל   

בהן כדי להשפיע על שווי . בנסיבות אלה, על התכנית להקפיד ככלל על הלימה להוראות תכנית אשכול אשר יש 3

המקרקעין, ובכלל זה להוראות כאמור שנקבעו ביחס לתקני החניה, באשר כל שינוי בהן עלול להפר את האיזון 

 האמור בין המתחמים השונים ולפגוע בשוויון היחסי של הזכויות. 

 
 וחניה ברחובותעירוניים חניונים ציבוריים ד. 

 מקומות חניה 1,500 בתת הקרקע המאפשר עדצפוני "תל ברוך"  עירוני יבוריבתכנית צפון רובע דב מתוכנן חניון צ

 .מוקמות חניה כל אחד 500בחלוקה לשלושה חניונים בני 

חניה ברחובות תתאפשר בכל הרחובות פרט לרחוב אבן גבירול. חניות אלו ישמשו בעיקר לחניה לפריקה וטעינה, 

 גלגלי.-מלון, חניה לרכב שיתופי, חניה למוניות וחניה לרכב דו חניה לנכים, עצירת אוטובוסים של תיירים לבתי

 

 ה. מערכת תחבורה ציבורית

מ', הממוקמת במרכז רחוב אבן גבירול ומיועדת לקו  13.50רצועת קרקע ברוחב  המרכיב הקשיח העיקרי הוא

, תחנת פרופסחנת "הקו הירוק" המתוכנן כולל בתחום התכנית שתי תחנות רק"ל: ת הרכבת הקלה )הקו הירוק(.

 .הגוש הגדול

בנוסף לקו הרכבת הקלה, מתוכננים רחובות ראשיים אשר בהם ניתן לתכנן נת"צ )נתיב תחבורה ציבורית(. יובהר 

שמדובר בהקצאת אחד משני נתיבי הנסיעה המתוכננים ברחוב לטובת אוטובוסים, ואולם תוך שינוי רוחב הנתיבים 

מ', והנתיב השני  3.50מ'( יותקן נת"צ ברוחב  6.50מ', )ובסה"כ  3.25ברוחב בים יבמסלול: כלומר, במקום שני נת

 מ'. 3.00ברוחב 

 
-( תוכננו כרחובות דו11 -, ו9, 7הרחובות המאספים המאפשרים נסיעה של תחבורה ציבורית )רחוב הים ושדרות 

ואף נמצאים להם מקומות  מסלוליים.  ברחובות אלה אוטובוסים יכולים לנוע, לפנות בצמתים, -סטריים אך חד
 נתיב מיוחד לתחבורה ציבורית. לא יתאפשר בהםלתחנות, אך 

 
בקצה הצפון מערבי של הרובע מתוכנן מסוף תחבורה ציבורית תת קרקעי הכולל חניה תפעולית וחניה מנהלתית 

 לאוטובוסים בגדלים שונים בהתאם לפרוגרמה של משרד התחבורה.
 

 ו. מערכת שבילי האופניים
 

כנית כוללת את שבילי האופניים במערכת המטרופולינית והעירונית הראשית. על אלו נמנים שבילי אופניים הת
 ראשיים בציר אבן גבירול, פרופס ורחוב הים.

 הרחובות הראשיים. בכלסטריים( -סטריים או דו-בתחום התכנית מתוכננים שבילי אופניים משניים )חד
 ם ברצועות שצ"פ, פארק המסלול ופארק החוף.בנוסף לאלו מתוכננים שבילי אופניי
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קמ"ש(, כך  30-תנועה )כולל הגבלת מהירות הנסיעה ל-באשר לתנועה בתוך השכונות, המערכת מגדירה אזורי מיתון
 שרוכבי אופניים יכולים לנוע בהם כגישה ישירה אל שבילי האופניים במערכת התחברה הראשית.

 

 תנועתימודל . ז

ית מקיפה של התחבורה הציבורית ותנועות רכות ברובע בהתאם להנחיית תכנית המתאר. נעשתה בחינה תנועת

מסקנות הבדיקה הן שלצורך הפחתת תנועת רכב פרטי בתכניות נדרשת מערכת משלימה לרק"ל של תחבורה 

 .ציבורית. מסקנות הבדיקה הוטמעו בנספח התחבורה הציבורית

 

 . לוגיסטיקהח

אשר אליו יתנקזו משאיות  מרכז לוגיסטיקה מקומיעם רחוב שגאל מתוכנן  במגרש בדרום התכנית, במפגש

המובילות סחורה לחנויות בשכונה. ממרכז זה יפוזרו המטענים בכלי רכב זעירים המיועדים לתנועה בתוך עיר. בכך 

 תצומצם תנועת המשאיות בשכונה.

 

 

 קיימא-תשתיות )ביוב, ניקוז, ניהול מי נגר( ותכנון בר

 

 ניהול מי הנגר והתשתיות. בהיבטים אדריכליים, נופיים,בא לידי ביטוי שמה דגש על תכנון בר קיימא ההתכנית 

 

 נוחות אקלימית

שנבדקו במודל  הצללה ורוחותמבחינת הבינוי, מיקום המבנים, ובכלל זה המגדלים, הינו מיטבי בהתאם להשפעות 

של התושבים והמבקרים במרחב  וחות האקלימיתלנאקלים תלת מימדי. מעבר לכך, התכנון מותאם גם -מיקרו

 הציבורי. 

 המבנים כולם ייבנו בהתאם לתקן בניה ירוקה או תקן אחר מחמיר יותר.

התכנית קובעת יעדים כמותיים פר מגרש לנושאים הבאים: נפח מי נגר להשהיה/החדרה, יעד ייצור אנרגיה ויעד 

 לאוורור  המרחב הפתוח. 

מוש במערכת להשבת מים אפורים לצורך השקיית השטחים הציבוריים הפתוחים, כמו כן תיבחן אפשרות לשי

 בהתאם להוראות תוכנית המתאר. 

 אלמנט סביבתי חשוב נוסף הוא מתן מענה לנושא טעינה חשמלית בחניונים הפרטיים והציבוריים.

 

 

 ניהול מי נגר

ננו עומד כדוקטרינה נפרדת. תפיסה זאת א. בתכנון המוצע, שזור היבט הניקוז במספר רב של רובדי תכנון ואי

מכירה בהשפעתם הגוברת של אירועי קיצון על המרקם העירוני. התכנית בחרה לייצר מענה מתכלל הבא לידי 

 ביטוי בכל שטח התכנון, פרטי וציבורי כאחד.

משטח כל  20% - התכנון שם דגש על כמות נטיעות ופיתוח ירוק ועל טיפול בר קיימא במי הנגרמבחינת תשתיות, ב. 

ביתרת המגרש שמעל חניון מחויבת שכבת עבור נטיעות וניהול מי נגר. מגרש יהיה קרקע פנויה מעל ובתת הקרקע 

 .נטיעותשגם היא תאפשר מ' ובנפח מינימלי ע"פ המדיניות העירונית  1.5בעומק של לפחות קרקע 

תנוהל בכל . בהתאם לכך, 1ותואמת את תמ"א  התכנית מתאימה לאירועי קיצון תדיריםמבחינת ניהול מי נגר, ג. 

 מ"ק/דונם.  84-113, משמע 2%בהסתברות סופה של  מנפח הנגר היומי 100%-75% -מגרש כמות של כ
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 מציגה חלוקה לאגני ניקוז, מהם יופנו העודפים לאזורי השהייה וויסות בפארק החופי.  התכניתד. 

החוף ומציעה איגום וויסות  קומוצאים הפזורים לאורך  4 . בכדי לווסת את "הגל הגואה" התכנית כוללתה

 כמפורט בנספח הניקוז.פי פארק החובו בשצ"פים

 בתחום הפארק החופי.מי קיץ  תחנתכוללת  התכניתה. 

 

 תשתיות ביוב ומים

 א. כלל מגרשי הבינוי תוכננו להתבייב באופן גרביטציוני אל צנרת הביוב. 

למפלס גלישת  +, בהתאמה 5.50והכבישים בוצע בדגש על מפלס מינימלי של  התכנון הפיזי של מפלסי הבינויב. 

פתרון הקצה למתחם זה הינו תחנת שאיבה רידינג של איגודן אשר  .החירום של תחנת שאיבה רידינג של איגודן

 הביוב אל מערכת ההולכה של איגודן לכיוון השפד"ן הנמצא בראשון לציון.  סונקת את כלל שפכי אגן

וצע תיאום עם מי אביבים ואיגודן הכולל תכנון מערך קווי התשתיות הרטובות החדש ופינוי קווי תשתית ג. מב

 קיימים שאינם תואמים את מערכת הדרכים של התכנית.

הוראות לשימוש במים אפורים למטרות השקיה של השטח המגונן  כוללתתכנית ה -שימוש במים אפורים ד.

 בין השאר: סותמתייח הוראות ה הציבורי בלבד.

 ואביזריה.המים הנאספים וצנרת שילוט מכלי לו , לסימוןהוראות למיקום 

  במים.לטיפול מתקן המיקום קביעת 

 

 

 תשתיות אנרגיה ותקשורת

 :חשמל 3.1

קרקעיים. בחתך השירותים יוקצו פרוזדורים -מתח גבוה: קווי המתח הגבוה בגבולות התכנית יהיו תת .ט

 לכבלי חח"י. 

 יהיו פנימיות )בתוך המבנים( וישולבו במגרשי הבניה כחלק מעבודות הבניה של היזמים.  תחנות השנאים .י

 

 יצור, ניהול ואגירת אנרגיה: 3.2

את פוטנציאל הייצור של כל תא שטח. הוראות התכנית  בחנהעבודה מקיפה אשר  הא. ייצור אנרגיה: לתכנית נערכ

 לייצור אנרגיההנדרש בכל מגרש. ההוראות מתייחסות כוללות הוראה מחייבת לגבי היקף הייצור המינימלי 

 לטעינה חשמליתוולטאיים או כל שיטה מאושרת אחרת. כמו כן, מתוכנן מתן מענה -באמצעות תאים פוטו

 בחניונים הפרטיים והציבוריים ובמסוף התח"צ.

 ניהול ואגירת אנרגיה:  .יא

תחייב התחברות של הצרכנים למרכז  התכנית קובעת אפשרות להקמת מרכזי אנרגיה למקבץ מגרשים, אשר
אנרגיה על מנת לאפשר ניהול והפעלה מרכזית של מקורות האנרגיה וחלוקתם. בכל מרכז אנרגיה תשולב מערכת 
ניהול במטרה לבצע אופטימיזציה של כל המקורות והצרכנים המחוברים למרכז על מנת למתן את זמני צריכת 

 השיא. 
שורתו ע"י מרכז אנרגיה, וקריטריונים מנחים למיקום מרכזי האנרגיה. מיקום התכנית מציגה חלוקה לאזורים שי

 המרכזים מסומן בתשריט יעודי הקרקע ובנספח האנרגיה, בהתחשב במגבלות ובהיבטים הסביבתיים. 

 לכל מגרש, בשלב קידום תכנית העיצוב האדריכלי.  אנרגיההתכנית מחייבת עריכת סקר  .יב

קרקעיות, בחתכי השירותים הת"ק יוקצו פרוזדורים ת"ק לקווי -תת תהיינהורת כל תשתיות התקש תקשורת: 3.3

 קרקעית לתקשורת עירונית )"עיר חכמה"(.-התקשורת. בנוסף לתשתיות של חברות התקשורת תבוצע תשתית תת
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 תשתיות אצירה ופינוי אשפה

 ית.  דב יבוצע באמצעות מערכת פינוי פניאומטשדה אצירה ופינוי אשפה ברחבי רובע 

 שימושים נוספים כגון מרכז מיחזור, מרכז מידע וכד'.  תחנת המעבר תמוקם במרכז הרובע ותשולב עם 

 

 תשתיות לוגיסטיות ואספקה

התכנית הטמיעה עקרונות המעודדים שרשרת אספקה מקיימת הנשענת על חלוקת סחורות גם באמצעות כלים 

 זאת לטובת צמצום ההסתמכות על משאיות אספקה.ייעודיים במגוון גדלים, כולל כלים לא ממונעים, ו

שולב מרכז לוגיסטי שכונתי אשר יוכל לקלוט אספקה ממשאיות ולפזר את בייעוד 'מסחר ותעסוקה'  1572במגרש 

 האספקה  ברובע באמצעי תחבורה מגוונים. המרכז יוכל גם לשמש כמרכז חלוקה משולב עם מנחת רחפנים.

 

 תיאום תשתיות

ם רחב מול רשויות וגורמים פנימיים וחיצוניים לרבות חברת החשמל, מי אביבים, השפד"ן, גז נערך הליך תיאו

וחברות התקשורת השונות. למען השלמת תכנון נספחי תיאום התשתיות, כלל תיאום התשתיות ממשיך להתעדכן 

 ניאומטי.  בהתאם לתכנון המפורט לביצוע המקודם ע"י העירייה, לרבות תשתית גז טבעי וסילוק אשפה פ

 

 

   איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(:

 

 שנערך בתכנית המתאר המאושרת וכלל בין השאר: הסביבה השפעה על תסקירהתכנית המוצעת נסמכת על 

 .לשקלל חלופות תכנון שונותשסייע בין היתר סקר מצב קיים  .ה

פיינים גיאולוגיים וסייסמולוגיים, שימושי ויעודי קרקע, מא–דיסציפלינות רבות תסקיר רחב ומקיף שכלל .ו

היבטים ימיים אקולוגיה וארכיאולוגיה, עודפי עפר, ערכי טבע,  ,אויר הידרוגיאולוגיה וניקוז, אקלים ואיכות

סיכונים סייסמיים, סמיכות לתחנת הכוח רדינג, רעש, תשתיות, ייצור אנרגיה מקומי, תנועת כלי רכב, שונים, 

 קיימות, חזות, ונוף.הולכי רגל, אופניים וחניה, 

 זרימת רוח והצללה לכלל הרובע.משטר  מיטוב .ז

 זיהום קרקע ומי תהום.סקרים היסטוריים לבדיקת פוטנציאל  .ח

 

על בסיס התסקיר המוזכר נגזרו הוראות ותנאים בנוגע לאיכות הסביבה אשר הוטמעו בתכנית המפורטת המוצעת 

 וכוללות התייחסות לנושאים הבאים:

אמצעי הטיהור  ובתום התהליך יקבע .קרקעי-תתשטח התכנית עובר הליך מיפוי  -תהום זיהום קרקע ומי  .ט

 , השלמת הליך זה הינו תנאי למתן היתר. פינוי הקרקע אשר יכולים לכלול טיהור באתר ו/או

התכנון הסתייע בבדיקות אקלימיות אשר סייעו לדייק את איכות התכנון. הבדיקות שנערכו נועדו  -אקלים .י

ת היקף חשיפת שמש הנדרש לקיום תשתית צמחיה ועצים, מאידך, בוצעו בדיקות שנועדו להבטיח למקסם א

צמצום הצללות על מבנים. בנוסף, נעשתה עבודה אשר מבטיחה את אפשרות פיזור אי החום העירוני וקיום 

חות חזקות טווח נוחות אקלימי ברחבי הרובע ע"י יצירת מסדרונות אוורור עירונים, תוך הימנעות מסף רו

 מדי.
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בנוסף להשפעות מתחבורה המקור העיקרי המשפיע על איכות האויר בשדה דב הינו  - איכות אויר .יא

 תחנת הכוח רדינג, זו צפויה להשפיע בעיקר על איכות האויר בקומות המבנים הגבוהות.

דול בין על מנת לשמר ככל הניתן את ערכי הטבע בחוף התכנית משאירה חייץ פתוח רחב וג - ערכי טבע .יב

קו המים למגורים. עם זאת, בחלק המזרחי של התכנית יש להגביה באופן ניכר את מפלס הקרקע 

 ביחס למצב הקיים, ולכן לא ניתן יהיה למרבה הצער לשמר אזורים ערכיים שאותרו בשטח.

 ישמר במידה רבה ויורחב כדי ליצור שטח ציבור פתוח וגדול לרווחת הציבור.  - אזור הפארק החופי .יג

ביחס לשכונות הקיימות, נעשה מאמץ שלא להסתיר באופן ניכר מבטים לים של השכונות –  נוף .יד

הפארק החופי, פארק המסלול שישמר במידת  –הקיימות ממזרח. בתכנית אלמנטים נופיים ניכרים 

 מה את רוח המקום, מעברים ירוקים רבים מאוד להולכי רגל, חתכי רחוב משולבי צמחייה.

יס ניתוח צריכת האנרגיה הרובעי הותר שימוש נרחב בפנלים סולריים לניצול על בס –אנרגיה  .טו

 משטחים העשויים לייצר אנרגיה.

יועצי קיימות אשר קיימו הליך מסודר של גיבוש נושאי הקיימות  2בצוות התכנון פעלו  –קיימות  .טז

מרי בנייה בחזית הידע של הדיסציפלינות השונות. נדונו והוטמעו הנושאים הבאים: בנייה בחו

ידידותיים, התייעלות אנרגטית באמצעים פסיביים, מימוש אנרגיות מתחדשות ברובע, חיוב תשתיות 

חוסכות אנרגיה, מערכת פניאומטית לפינוי פסולת, צמצום בפסולות בעת ההקמה, קידום תחבורה בת 

מעברים להולכי  קיימא ע"י תשתיות לתנועת אופניים וכלי רכב אישיים, עידוד הליכה רגלית באמצעות

רגל, עידוד כלכלה מקומית, חסכון במים, נוחות המרחב הציבורי באמצעות צמחייה וצמצום אי החום 

 העירוני.

 

 

 עיצוב )היבטים מקומיים, השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים(:  

 

 תכניות מתוכם אושרה 3-דב לשדה תכנית המתאר אשר חילקה את רובע נגזרים מהרובע  צפוןגבולות תכנית 

 תכנית מפורטת אחת "תכנית אשכול".

תכנית מתאר שדה דב אפשרה את הנגשת חזית הים לשכונות הגובלות ממזרח באמצעות רשת דרכים ושבילים 

לכיוון הפארק החופי ורצועת החוף. התכנית המוצעת מבקשת להדק את ממשק המרקם הבנוי כלפי הרשת 

איכות השהייה במרחב הציבורי באמצעות כלים והוראות תכנוניות לרבות ארקדות, המוזכרת על מנת להעצים את 

 תשתית הצללות, והקפדה על משטר רוחות אשר יאפשר את צינון חלקי הרובע.

עירוב השימושים, שטחי המסחר והתעסוקה ומגוון השטחים הפתוחים מתוכננים כחלק מחייב מאזורי פעילות 

 מימוש רובע אורבני חיוני ופעיל לאורך כל שעות היממה.בדגש על קומות הקרקע ומטרתם 

חזית הים עוצבה תחת הנחיות מיוחדות כולל הגבלת גובה, יעוד מגרשים לשימושי מלונאות תוך יצירת תמהיל סוגי 

מלונות באזור חשוב זה, יצירת רצף תכנוני של חזית הים, כל זאת על מנת להעצים ולנצל את החוויה העירונית 

 במקום. המיוחדת

 

 בינוי

לרחובות. מבנים אלה יוצרים  0קומות( בקו בניין  9ברובע זה הינה בנייה מרקמית ) תהבניה האופייני -

במרכזם. שטחים אלו יאפשרו מעברים חוצי מבנן אשר מייצרים משותפים מבננים עם שטחים פתוחים 
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לכלל המשתמשים: דיירים רשת מעברים ידידותיים המאפשרת הליכתיות, כל זאת  במרחב משותף ופתוח 

 במבנן, שכנים, מטיילים ויוממים.

קומות( המלווים את הצירים  20-22) מגדלים 18-קומות( ו 40מגדלים ) 6בתחום צפון הרובע מוצעים  -

המרכזיים ברובע: אבן גבירול ופארק המסלול. מיקומם של המגדלים נבדק במטרה לבחון את  השפעתם 

נתפסת וקו הרקיע. תשריט התכנית מסמן בצורה מחייבת את מיקום בנושא הצללות, רוחות, צפיפות 

 והיתר. תהמגדלים תוך הותרת גמישות מסוימת לשלב תכנית עיצוב אדריכלי

לאורך השדרות והרחובות העיקריים. הוחלט על  תמהיל הבינוי המרקמי והמגדלי עוצב תוך בחינת המופע -

קום מגדלים בנסיגה לתוך פנים המבנן, בינוי אשר נותן עיקרון בניית דופן הרחוב ע"י בנייה מרקמית ומי

 מענה למטרדי רוח והיבטי מיקרואקלים.

מלבד מבני המגדלים למגורים, תכנית הבינוי נמנעה מלהסתמך על טיפוסי בינוי חזרתיים ובמקום הציעה  -

בהתאם תכנון מבנים שמטרתו העצמת דופן הרחוב מחד ויצירת חצר פנימית איכותית מאידך, כל זאת 

 לתנאי תא שטח ספציפי )ולא גנרי(.

 

 שטחים פתוחים

התכנית המוצעת כוללת מערך שטחים פתוחים מקומי, רובעי וכלל עירוני. להלן היררכיית השטחים  -

 הפתוחים: 

.  3700, וממשיך צפונה בתחום תכנית פארק החופי בתכנית מרכז הרובעהפארק חופי מתחבר מדרום ל -

ון פעילויות של פנאי, ספורט, מנוחה ונופש, תוך תכנון מוקפד על יצירת  אזורי תכנון הפארק  מאפשר  מגו

טבע עירוני, איזורי השהית נגר, אזורי תצפית  וכד'. פארק זה עתיד למשוך מבקרים מכלל רחבי העיר 

 והמחוז. 

פארק המסלול אשר ממוקם על הרצועה ההיסטורית של מסלול הטיסה. הפארק עובר בלב שכונת  -

רך כל וים ולאורכו פרושים מבני הציבור בשכונה. הפארק עתיד להוות מרכז החיים של השכונה לאהמגור

 שעות היום. 

 שצ"פים  בעלי אופי מקומי ויכולת ממשק עם חזיתות פעילות הגובלות עימם.  -פארקים -

 עירוניות מתוכננות להוות מוקד עירוני פעיל. כיכרות -

של הובלת מים הממלאים תפקיד במערך הניקוז החל מרצועות  הפיתוח הנופי מהווה חלק ממערך שטחים -

 הנטיעות בשולי הרחובות ועד לשטחים לאיגום והשהיית מי נגר. 

תשומת לב מיוחדת ניתנה למערך הנטיעות. שטחי קרקע משמעותיים הוקצו במרחב הרחוב כך שיתאפשרו  -

 עצי צל גדולים ומפותחים.

 מבני ציבור

 מבני ציבור: סוגים של 3כוללת  התכנית  -
 מגרשים חומים המיועדים למבני ציבור -
 מגרשים חומים עם הנחיות מיוחדות המיועדים לדיור בהישג יד )דב"י( עירוני. -
 במגרשי מגורים. לשטחי ציבור מבוניםהקצאות  -
 מ'.  200-300פיזור המגרשים מאפשר מרחקי הליכה נוחים ברדיוס שאינו עולה על  -

 כונותרוניים והרובעיים של השילחלק מהצרכים העיבור בתחומה ובנוסף, לצרכי הצמענה התכנית נותנת 

 . הגובלות

 מבנים ושטחים בעלי ערך היסטורי

  בחלקו עובר ברצועה מצפון לדרום ממוקם על הרצועה ההיסטורית של מסלול הטיסה.  –פארק המסלול 

 התוואי . . התכנית משמרת אתהרובע לצפון צפונה וממשיך הרובע מרכז בתחום הדרומי
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 תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח:

, אשר תתייחס לנושאי לאישור הועדה המקומית תנאי להגשת היתרי בניה יהיה אישור תכנית עיצוב אדריכלי

עבור התכנית נערך מסמך הנחיות מהנדס העיר המנחה הכנת תכניות עיצוב אדריכלי קיימות, עיצוב, בינוי, ותפעול. 

 ופיתוח. 

 

  התייעצות עם הציבורדיווח אודות 

 יםחודשהבמהלך  הליך שיתוף ציבור רחב ומעמיק בוצע בשלב תכנית המתאר וכלל אמצעי שיתוף פיזיים ומקוונים

מפגשים התמקדו  המגוונים. ארבע מפגשים בהשתתפות מאות נציגי בעלי עניין חמישההתקיימו  2105מרץ -פברואר

 בנוסף, התקיים מפגש פתוח לכלל תושבי השכונותן. עלי ענייבמגוון בסוגיות תכנון מרכזיות אליהם הוזמנו 

 העיר.  הגובלות ולתושבי

בראשיתם נערכה למידה משותפת בה הוצגה תכנית רעיונית כבסיס לדיון. ם. מפגשים כללו שני חלקים מרכזייה

לתהליך  םונטייהרלולאחר אפיון בעלי העניין   שונותהבהשתתפות בעלי עניין, בסוגיות  בחלק השני נערך דיון

תפקידים ממחלקות שונות בעירית  שמות הכוללת נציגי משרדי ממשלה; ממלאי 200-מוזמנים עם כ גובשה רשימת

תכנון ואדריכלות,  סמוכות; פעילי ארגוני סביבה וחברה; אנשי אקדמיה; נציגי ארגוני יפו; וועדי שכונות-ת"א

 נים; נאמני הגוש הגדול ובעלי קרקעות. כל אלו, הוזמנווקבל  מלונאות, ארגונים העוסקים בספורט ימי; יזמים

המפגשים. הגעתם למפגשים תרמה רבות ליצירת שיח  באופן אישי בשיחת טלפון ובהזמנה אלקטרונית לארבעת

 ן.ומגוון בסוגיות תכנו מעמיק

בתכניות  המשך התהליך שעיקרו, עדכון הציבור בתוצאות הליך השיתוף במהלך תכנית המתאר כפי שהוא מתבטא

לשיתוף הציבור המפורטות והצגת המשך תהליך התכנון מתכנית מתאר לתכניות מפורטות אושר התת הוועדה 

 מפגשים: 3.  התקיימו 17.2.2022בתאריך 

 תחבורה ותנועהועסקה ב 6.4.2022 בתאריך התקיימה ראשונה ציבור עדכון פגישת. 1

 .תוועיצוב עירוני, סביבה וקיימ שלדעסקה בנושא  28.4.2022 בתאריך שנייה פגישה .2

 ועסקה בפרוגרמה לצרכי ציבור ובבינוי הרובע.  31.5.2022. פגישה שלישית התקיימה בתאריך 3

כולל איזכור תכנית אשכול שאושרה בותמ"ל. ופירוט  4444בכל מפגש הוצגו עקרונות התכנון בתכנית המתאר תא/

  התכנון המפורט לנושא הרלוונטי לרובע.

 המפגש הראשון: עיקרי  

 אדר' מיכאל וינד, עורך התוכנית, הציג את החזון המקיים לרובע, ורקע קצר של תכנית המתאר.  •

 לאחר מכן, הוצגו עקרונות התכנון של רובע שדה דב: •

 שכונות, עם תשתיות המחברות ביניהן. 3הרובע חולק ל -

 הרכבת הקלה. לאורך הרחובות אבן גבירול ואיינשטיין עובר הקו הירוק של -

 הרובע יהיה מעורב שימושים ויכלול מגורים, מלונאות, מסחר ותעסוקה. -

 פירוט סך השטחים והפרוגרמה הכמותית והאיכותית -

ההתייחסות  במהלך ההצגה צוינו סוגיות שעלו במהלך הליך שיתוף הציבור של תכנית המתאר ופורטה •

 שניתנה להם בתכנון המפורט כגון:

 ת להולכי רגל, מדרכות, שבילי הליכה ומקומות ישיבהשיפור תשתיו -

 יצירת העדפה לתחבורה ציבורית ושימוש באופניים -

 בניית תשתית לגידול עצי צל גדולים בצידי הדרך, חניונים תת קרקעיים -
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 קידום תכנון וביצוע תשתיות של תחבורה ציבורית -

חשמלית, שבילי אופנים, מענה להולכי רגל, חניונים  התושבים שאלו לגבי נושאי פריקה וטעינה, טעינת רכבים 

 והתאמת מערך התנועה לצפיפות הצפויה.  2040ציבוריים, כביש 

 עיקרי המפגש השני: 

 אדר' מיכאל וינד, עורך התוכנית, ממשרד ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים, הציג:

 החזון המקיים לרובע, ורקע קצר של תכנית המתאר.  •

וההתייחסות שניתנה להם בתכנון  2015במהלך הליך שיתוף הציבור של תכנית המתאר בשנת סוגיות שעלו 

 המפורט כגון:

 חיבורים ממזרח למערב בין השכונות הקיימות אל חוף הים -

 חיבור מצפון לדרום ויצירת שלד ציבורי שמתחבר למרקם העיר בכל איבריו  -

 מגורים, מלונאות, מסחר ותעסוקה. מרקם עירוני רציף הכולל עירוב שימושים הכולל -

 תיווך בין הסביבה החופית לממשק האינטנסיבי של הבינוי הרובע החדש -

 מרכיבים של השלד הציבורי שמשרתים ערכים של קיימות כגון:

 רשת נגישה וצפופה  -שלד הדרכים  -

 ריבוי שטחים פתוחים בכלל שטחי התכנית –הפארקים והגינות  -

 מיועדות לריכוז פעילות ציבורית אזרחית  –ת הככרות הציבוריו -

 יוצרים ציפוף שמעצים הליכתיות –שטחים ליניארים   -

 עירוב השימושים בתכנית.

 היבטי סביבה וקיימות בתכניות המפורטות.

התושבים שאלו לגבי השימושים מול נופי ים, פינוי אשפה פניאומטי, הפארק החופי ורוחבו, הרכבת הקלה, 

יים, מיקום ושימושים צפוים במבני הציבור, גגות כחולים, טבע עירוני, נטיעות עצים, מילוי הקרקע שימושים זמנ

 ועוד. 

 

 עקרונות ודברי הסבר נוספים:  
 מפורטותכנית איחוד וחלוקה וטבלת הקצאה ואיזון לתעקרונות ל

גישו בקשות לריכוז נערכו מפגשי תיאום בין הבעלים הפרטיים במהלכם הם הבעת אישור התענית המתארית 

 זכויות והחלפת זכויות עם רמ"י.

 עקרונות ההקצאה 

 בדומה להקצאה שנערכה בתכנית אשכול, עקרונות ההקצאה יהיו כדלקמן:

 .)לפרטיים יוקצו ככל הניתן בנייני מגורים )הכוללים בד"כ קומת קרקע מסחרית 

 .שימושי מלונאות יוקצו ככל הניתן למדינה 

 קצו ככל הניתן שימושי מגורים, תעסוקה. למנהלי הגוש הגדול יו 

 .לעירייה יוקצו ככל הניתן שימושי תעסוקה ולוגיסטיקה 

  לעירייה יוקצו שטחים ביעוד מבני ציבור עבור מגרשים לשימוש דיור בהישג יד ומגרשים עבור מבני ציבור

 לשימושי חינוך, קהילה, תרבות 

 ירוניים  פתוחים לשימוש שצ"פ, פארק, כיכרות ע ציבור שטחי 
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 :בלת השוואהט

 

 )עיקרי+שירות(  מצב קיים נתונים

 4444לפי תא/

 )עיקרי+שירות( מצב מוצע

סה"כ זכויות 

)כולל דב"י  למגורים

 עירוני(

   אחוזים

 414,025 414,025 מ"ר

סה"כ זכויות 

 למסחר

   אחוזים

 223,225 23,225 מ"ר

סה"כ זכויות 

 לתעסוקה

   אחוזים

 29,095 29,095 מ"ר

סה"כ זכויות 

 למלונאות

   אחוזים

 82,940 82,940 מ"ר

 בניהסה"כ זכויות 

 עיליות

   אחוזים

 657,085 657,085 מ"ר

 40 לא נקבעה הגבלה קומות גובה

 145 לא נקבעה הגבלה מטר

תת קרקעית  תכסית

 מקסימלית

80% 80% 

  מקומות חניה

 )ללא החניון הציבורי(

 4,541 ריתבתכנית המתא לא חושב

 

 :זמן ביצוע

 .שנה מאישור התכנית 20
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 (בתיאום עם אגף נכסי העירייה  : )מוגש ע"י צוות צפוןחו"ד הצוות
 מומלץ לוועדה המקומית לאשר את הפקדת התכנית בתנאים הבאים: 

לדיון נוסף בפני  בהתאם לחוות דעת אגף נכסים ומנהלת תחום מקרקעין להלן, טבלאות האיזון יובאו .3
 .5הועדה המקומית כתנאי להפקדה בפועל, כולל הצגת הטמעת  השטחים המעודכנים בטבלה 

איחוד וחלוקה: מוגש ע"י מנהל תחום המקרקעין: מרבית עקרונות השומה שהועברו  1.3
מקובלים. קיים חוסר ודאות לגבי הקצאת שטחי הציבור. להשלמת חוות הדעת נדרשים 

ת הקצאות מפורטת, נסחי טאבו מעודכנים, מפות מדידה המסמכים הבאים: טבל
 אנליטית.

השטחים המיועדים לצורכי ציבור, לרבות השטחים הציבוריים חוו"ד אגף נכסי העירייה:  1.4
הבנויים יירשמו בבעלות עיריית תל אביב יפו ללא תמורה בלשכת רישום המקרקעין 

ומוחלט, מכל מבנה, אדם או במסגרת רישום החלוקה החדשה, כשהם פנויים פינוי גמור 
העירייה תהיה רשאית  חפץ, וחופשיים מכל שימוש, חזקה ו/או שעבוד מסוג שהוא"

 להפקיע, עפ"י דין, את השטחים הציבוריים ולתפוס חזקה בהם עם אישור התכנית.
 

 תנאים להפקדה יהיו העברת החומרים החסרים והשלמת ההוראות לגבי הנושאים המפורטים  להלן:  .4
 ת תיקונים בכל מסמכי התכנית בהתאם להתייחסות להלן.השלמ 1.14
 חוו"ד אגף התנועה: לא התקבלה חוו"ד אגף התנועה. יש להשלים ולהעביר.  1.15

 חוו"ד סביבתית: בהתאם לחוות הדעת יעשה תיאום ועדכון . 1.16

ניהול נגר: יש לעדכן את התכנון בהתייחס לעובדה כי הנתונים הכמותיים שהוצגו להשהייה בתחום  1.17
ובהתאם להציע פתרונות חלופיים לנושא הטיפול בעודפי  -חים הפתוחים אינם ניתנים למימושהשט

 הנגר. יש להעביר את העדכון וההשלמות לאישור הגורמים האחראים. 

, כולל תיאום בין הנספח הגראפי נספח הניקוז הגראפי והמילולי בהתאם להערות הצוותהשלמת  1.18
לנושא חלחול  וף וכן כל האישורים הנדרשים מרשות המיםהניקוז לנספח הנ למילולי, בין נספח

 .והחדרה

מים אפורים: יש להשלים תכנון והנחיות מפורטות בנושא כמות המים שתידרש להשקיה בשטחים  1.19
מגוננים, מס' יח"ד שתחול עליהם חובת התחברות למערכת וזיהוי שלהם בנספחים, וכן איתור מיקום 

 למתקן טיפול במים

, ניהול ואגירה. יש להשלים תכנון של חלוקה לפוליגונים אשר קובעים את המגרשים אנרגיה: ייצור 1.20
הנדרשים להתחברות לכל מרכז אנרגיה, בהתאם לקביעת מיקום אפשרי למרכזי האנרגיה בתשריט. 
יש להוסיף הוראות לגבי דרישות המרכז: מגבלות  והיבטים סביבתיים, זכויות, שטח נדרש וכד', וכן 

עת סמכות הועדה המקומית לחייב התחברות המגרשים למרכזי אנרגיה ו/או הקמת הוראות לקבי
 מרכזי אנרגיה במגרשים בשלב תכנית העיצוב

 בינוי: יש להטמיע בהוראות ובנספח הבינוי את עיקרי ההנחיות לתכניות העיצוב האדריכלי. 1.21

 אישור סקר העצים שהועבר לפקיד היערות הארצי. 1.22

ההנחיות ואת חוות בדעת שהועברו ע"י אגף מבני ציבור והיחידה לתכנון  שטחי ציבור: יש להטמיע את 1.23
 אסטרטגי.

תכנית מתאר רובע שדה  4444יש לפרט את תמהיל הדיור המכליל בהתאם להנחיות תא/דיור מכליל:  1.24
דב, כך שיביא ליצירת רובע עירוני המעניק פתרונות מגורים לקבוצות אוכלוסיה מגוונות מבחינת 

תיים ורמות הכנסה. יש להציג בדיון חוזר בפני הועדה המקומית את תמהיל ומתווה מאפיינים חבר
 הדיור המכליל וחתימה על הסכמים נלווים למתווה מול עיריית ת"א יפו.

 יעודי קרקע: הטמעת הערות מחלקת יעודי קרקע והצוות העירוני והגשת המסמכים לאישורן.  1.25

 מהחזית בשורה הראשונה לים. 30%-תיקון מגרשי המלונאות כך שיעמדו בדרישה ל 1.26

 אישור התכנית בוולחוף. 1.27

תאום מסמכי התכנית עם היועצת המשפטית לוועדה המקומית.  1.28
 
 

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  4החלטה זו תהיה בטלה תוך 
ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 

 
 


