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 אגף תכנון העיר
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה
 יפו –אביב -מרחב תכנון מקומי תל

 
 0026-22מספר החלטות פרוטוקול  

 13:00 - 09:00 14/09/2022י"ח אלול תשפ"ב 
 

 12יפו, קומה  -אביב -תל 69באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 
 09:23הישיבה נפתחה בשעה: 

 ליאור שפירא, אלחנן זבולון, גל שרעבי בנוכחות: דורון ספיר, חיים גורן,
 לריסה קאופמן מ"מ מהנדס העיר

 
 מ"מ ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה דורון ספיר, עו"ד השתתפו ה"ה:

 מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי, יושב ראש המועצה ליאור שפירא, עו"ד 
 חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
 גן ראש העירייהס אלחנן זבולון 
 משנה לראש העירייה גל שרעבי דמאיו 
 מ"מ וסגן ראש העיריה חיים גורן 
 

 משנה ליועמ"ש לענייני תכנון ובניה הראלה אברהם אוזן, עו"ד נכחו ה"ה:
 מנהלת אגף תכנון העיר וסגנית מהנדס העיר אורלי אראל 
 מנהל אגף נכסי העירייה אלי לוי 
 ית הועדה המקומיתשמא אילנית לוזון שגב 
 עוזר מ"מ וסגן ראש העירייה עו"ד פרדי בן צור 
 מנהל תחום מקרקעין דני ארצי 
 ע.מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה רות אריאל 
 מ. מח' תכנון יפו והדרום אוריון, אדר'-אירית סייג 
 מ. מח' תכנון מרכז לריסה קופמן, אדר' 
 מ. מח' תכנון מזרח ערן מאירסון 
 מתכננת תנועה ארוך טווח כלל אזורי אירינה זילברמן 
 יפו -אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אלה דוידוף 
 

 חבר מועצה אסף הראל חסרים:
 סגנית ראש העירייה מיטל להבי 
 סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
 סגנית ראש העירייה ציפי ברנד פרנק 
 

 יפו -רגון הקבלנים והבונים בתל אביב א אביגדור פרויד משקיפים
 נציג הועדה המחוזית משרד הפנים עמית גולדשטיין 
 משרד הפנים מלי פולישוק, עו"ד 
 
 
 

 
 מועדים שנקבעו בחוק ו/או בתקנות ו/או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך זה

 יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור הועדה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 מספר
 מבא"ת

 תוכן סעיף

  31/08/2022ב מיום 22-0025אישור פרוטוקול    

דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף  21רחוב בן יהודה מס'  -א  70תת"ל/  1 .1
 א70בגין אישור תכנית תת"ל/ 197

דיון בתביעת פיצויים  47יהודה מס' רחוב בן  -א'3616א'/ תא 70תתל   10 .2
 א'3616א'/ תא 70עקב אישור תתל 

 מכללת אפקה מקטע דרומי דיון בעיצוב ארכיטקטוני  22 .3
דיון  57רוטשילד  /7-9בצלאל יפה  /55רוטשילד  -מרכז תרבות קנדה  32 .4

 בהפקדה
 דיון בהמלצה להפקדה 3יהודה הלוי  507-0785451 42 .5
 דיון בהגדרת מגרש חדש לאחר הפקעה 54 פינסקר  48 .6
 (2מתחם שניצלר דיון בהפקדה ) 507-0337626 50 .7
 דיון בדיווח התנגדות מה"ע לתכנית 4-6דובנוב  507-0280933 72 .8
בניין הנדסה ותעשיה, אוניברסיטת תל אביב דיון בעיצוב   87 .9

 ארכיטקטוני
 
 

 בכבוד רב,
 

 אלה דוידוף
 ה לתכנון ובניהמזכירת ועדת המשנ

 יפו -אביב -תל
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2007מבא"ת ספטמבר   1עמ'   

 

  )הקו הסגול מקטע מערבי( א70בגין אישור תכנית תת"ל/ 197תביעת פיצויים עפ"י סעיף דיון ב

  21רחוב בן יהודה מס' 

 

 
חוות דעת משפטית מטעם ב"כ לדור,  הוועדה גלית אציל תלדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי

 197התייחסות לתביעת פיצויים לפי סעיף , ראל וינטרוברכות הדין אירית יומטוב וההוועדה עו
 תומר גור ורן דרוק. הדין ימטעם ב"כ החתום על השיפוי עורכ לחוק

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

 
 מטרת הדיון: מענה לתביעת פיצויים

 
 :קודם רקע

הוגשה לוועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה  16/09/2020בתאריך 
1965. 

 הבקשה מתייחסת לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין שלא בדרך הפקעה.
 א.70התוכנית שעומדת ביסוד התביעה היא תכנית תת"ל/

( דנה ועדת המשנה 3)החלטה מספר  12/05/2021ב' מיום 21-0011וועדת המשנה לתכנון ולבנייה בישיבתה מספר 
 לתכנון ולבניה  בתכנית והחליטה:

ימים למתן החלטות בתביעות הפיצויים על ידי הוועדה  360"לאור האמור לעיל, הועדה מאשרת ארכה של 
( 6638/279)גו"ח  22פינת רחוב ראול וולנברג   12המקומית, למעט תביעת הפיצויים ביחס לנכס ברחוב הנחושת 

יום לשם מתן החלטה בה אשר במהלכן יובאו תביעות הפיצויים לדיון בוועדת  120בה מבוקשת ארכה נוספת בת 
 המשנה".

 
 פרטי הנכס התובע:

  22חלקה:  6907גוש: 
 21כתובת: רחוב בן יהודה מס' 

                  רונן טוסי וצמרות בן יהודה בע"מ: תובע/ים
 יפת יאיר עו"ד בעים: בא כוח התו

                               
  :תשריט סביבה
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 פירוט סכום הפיצויים: 
 בש"ח 1,850,000

 
 

 כתב השיפוי:
 א./70א חתום ע"י יוזמי התוכנית תת"ל/70לתוכנית קיים כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים בגין תכנית תת"ל

עורכי הדין תומר ב"כ החתום על כתב השיפוי לחוק מטעם  197פי סעיף מצורפת התייחסות לתביעת פיצויים ל
 גור ורן דרוק אליה מצורפת חוות דעתו השמאית של שמאי נת"ע מר' יוגב מנחם. 

   חלק בלתי נפרד מהמידע והממצאים המונחים בפני הוועדה. ההתייחסות המצורפת הינה

 

 

 

 

 
 ים רן וירניק(: טענות התובעים )מתוך חוו"ד שמאי התובע

 
 א'70תת"ל תכנית  ה שלעקב אישורביחס לנכס בשלמות תביעה לפיצויים ו התובעים הגיש 16/09/2020בתאריך 

 . 1965לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  197לפי הוראות סעיף 
 

 : כפי שמפורט בחוות דעת שמאי התובעים שצורפה לתביעה טענותהלהלן עיקרי 
 :כדלקמן הינהא' 70"ל תת תכנית שוראי בעקבות הנטענת הפגיעה

א' נגרמה לנכס פגיעה נטענת כתוצאה משינוי תוואי הרכבת הקלה ברחוב בן 70כתוצאה מאישורה של תת"ל 
יהודה מתת קרקעי לעל קרקעי וכתוצאה מכך פגעה בשווי המגורים )רעש, התקהלות של נוסעים, זיהום אוויר 

 וכיוצ"ב(. 
 
 

 : עדה המקומית גלית אציל לדורתקציר חוות דעת שמאית הוו
 

וקובעת שקו  5על שינוייה ותמ"מ  א'23א' משנה את קביעות תמ"א 70טוען כי תת"ל  יםשמאי התובע .א
ים, אשר נטענה בעלמא ובהיעדר יהיה עילי. לגישת שמאי התובעבו יהודה הסעת ההמונים שברחוב 

סביבתיים משמעותיים יותר מאלו של רכבת עילית צפויה לגרום למפגעים  חוות דעת מקצועיות כנדרש,
 .רכבת תחתית

על  והשפעתוהנטען  השינוילהעריך ולקבוע מה תהיה משמעות  יםלדחות את ניסיונו של שמאי התובע יש .ב
דעת מקצועיות נדרשות, תחשיבים, סימוכין  חוות. המדובר בהערכה בעלמא, נעדרת כל הנכסשווי 

 יש לדחותה מכל וכל. משכךואסמכתאות ו

 זו טענה לדחות יש, ומשכך במקרקעין לפגיעה ההוכחה בנטל עומדת אינה יםהתובע טענת כי, רנבהי .ג
 .וכל מכל

יצרה שלד תחבורתי המיועד  4א//23לגרוע מהאמור ולגופה של טענה, במצב תכנוני קודם תמ"א  מבלי .ד
לתכנון רק  להנחות את תכנון ופיתוח המטרופולין. התמ"א שומרת זכויות דרך באמצעות קביעת רצועות

עבור הרשת הדרושה לפיתוח. כך שהמגבלות המוטלות על הסביבה הן לרשת קונקרטית בלבד. יובהר כי 
)ראה דברי ההסבר( אינה  4א'//23אשר קדמו לה ושונו על ידה, תמ"א  5א' ותמ"מ 23בשונה מתמ"א 

ואים השמורים קובעת טכנולוגיה להסעת המונים ואינה קובעת את מפלס המעבר של קו המתע"ן. התו
בה מתאימים לטכנולוגיות שונות שייקבעו בעתיד, ומפלס המעבר, ייקבע בתכנון המפורט. בהקשר זה 

 6.7.1א על תיקוניה, באשר לקו הרכבת שבנדון. בסעיף /23אינה מהווה שינוי לתמ"א  5יודגש כי תמ"מ 
חולו הוראות התמ"א על א י/23הובהר כי: "על תוואי הרכבת הקלה, המסומנים עפ"י תמ"א  5לתמ"מ 

שינוייה..." לפיכך, הטענה לקיומה של פגיעה עקב המרת מפלס הקו מקו תת קרקעי לקו עילי הינה 
 שגויה.

 להוראות 10 בסעיףמפלס המעבר של קו המטע"ן ייקבע בתכנון עתידי מפורט.  כיקבעה  4א'//23תמ"א  .ה
 והרכבת המסילה ולתפעול להקמה, וןלתכנ נדרשות תכליות לקבוע יהיה ניתן כי נקבע 4א//23"א תמ

 .עצמה המסילה זה בכלל, הקרקע מעל מפלס ובין הקרקע למפלס מתחת בין, הקרקע במפלס בין, הקלה
ועד רח'  אלנביבקטע שמרחוב  יהודה בןצוין שהקו הסגול עובר ברח'  4א'//23בנספח א' לתמ"א  .ו
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המתע"ן. מפלס המעבר ייקבע כאמור  אינה קובעת את מפלס המעבר של קו 4א'//23. תמ"א ארלוזורוב
 בתכנון המפורט.

א', שהינה התכנית המפורטת אשר קובעת את מפלס המעבר, ובענייננו מעל פני הקרקע, 70לכן, תת"ל  .ז
ומשכך אינה משנה את תוואי המפלס אלא קובעת אותו ולכן  4א'//23מיישמת את הוראותיה של תמ"א 

 דת הערך הנטענת )והמוכחשת(.אין בקביעת מפלס המעבר כדי להביא לירי
לאור כל האמור לעיל, ההנחה העומדת בבסיס חוות דעת שמאי התובעים לפיה במצב קודם תוואי  .ח

 המסילה הינו תת קרקעי ובמצב חדש עילי הינה שגויה.
נקבע כי במקרה הנדון רוחב הרצועה לתכנון יהיה כרוחב זכות הדרך  4א'//23כן יצוין, כי בתמ"א  .ט

ים בין קווי הבניין, לכל מפלס, שנקבעו בתכניות המאושרות הגובלות בשני צידי הדרך בצירוף המרחק
מ', דהיינו השטח התחום בין קו הבניין הקדמי לגבול החלקה  30המאושרת עד כדי רוחב מירבי של 

מוגדר כרצועה לתכנון. בשטח הרצועה לא תאושר כל תכנית ולא יינתן כל היתר בניה או הרשאה, כל עוד 
 אושרה רצועת המסילה בתכנית מפורטת. לא

יודגש כי במקרה הנדון התת"ל אינה חלה על החלקה הנדונה אך מסמנת בתחום החלקות הסמוכות לה  .י
 רצועת מתע"ן בתחום דרך מאושרת.

להוראות התת"ל נקבע כי עם אישורה של התת"ל יבוטלו הרצועות לתכנון עלפי התמ"א.  6.9בסעיף  .יא
 המקרקעין בכך שמבטלת את המגבלות שיצרה התמ"א. דהיינו התת"ל מטיבה עם

א' תוביל לצמצום עומסי תנועה, לירידה בזיהום האוויר 70לגרוע מהאמור, יישומה של תת"ל  מבלי .יב
רכיבים אשר לא הובאו בחשבון במסגרת התביעה,  –ולשיפור באקלים האקוסטי ביחס למצב הקיים 

 בניגוד לדין.
נן, בין היתר, צמצום מס' נתיבי הנסיעה לרכבים ממונעים לכדי במסגרת פרויקט הרכבת הקלה מתוכ .יג

נתיב אחד בלבד, הרחבת מדרכות, התווית שבילי אופניים וכן התווית מסילה עבור הקו הסגול של 
" אשר מתאפיינת בנסיעה שקטה יחסית ובהנעה  LRTהרכבת הקלה הצפויה לפעול בטכנולוגיית " 

בדלק. יובהר כי קיבולת הנוסעים של הרכבת גבוהה משמעותית  אלקטרונית בעלת תלות נמוכה לשימוש
  .מזו של אוטובוסים ורכבים

מהווה כיום ציר תנועה ראשי בעיר תל אביב המאופיין בתנועת רכבים ערה שבו רח' בן יהודה יודגש כי  .יד
מצום נוסעים אוטובוסים המונעים בבנזין או בדיזל בתדירות גבוהה. משכך, יישום הפרויקט יוביל לצ

עומסי התנועה, ירידה בזיהום האוויר ואף צפוי לחול שיפור ניכר באקלים האקוסטי בסביבתו הקרובה 
שמאי התובעים הפנה לשומה מייעצת של השמאי המכריע, משה נדם, ברחוב גת רימון של הנכס שבנדון. 

י המקרקעין אלא )חלק((. בשומה זו לא נקבע כי רכבת עילית פוגעת בשוו 22, חלקה 6925)גוש  5-ו 3
נקבע כי לרכבת תחתית קיימים יתרונות המשביחים את המקרקעין. סביר להניח שיתרונות אלו יפים 

גם כלפי רכבת עילית. בהתאם לחוות הדעת הסביבתיות כפי שמפורטים להלן, צפויה ירידה בזיהום 
ת הקלה ברחוב. כמו האוויר וברעש במיוחד בהתחשב במאפייני רחוב בן יהודה טרם אישור תכנית הרכב
 כן, כפי שפורט בחוות דעת זו, במצב קודם לא נקבע כי הרכבת תהיה תת קרקעית.   

עבור  17.2.2021בהתאם לחוות הדעת שנערכה על ידי חברת אקו הנדסה סביבה ואקוסטיקה מיום  .טו
רום נבחנו ההיבטים הסביבתיים לעניין הרעש והרעידות, במסגרתה נקבע תנועת הרק"ל לא תג ,נת"ע

 לעליה במפלס הרעש.
"ע בעניין בחינת נתעבור  7.6.2021ידי המהנדס בן ציון כרמל מיום -לחוות דעת שנערכה על בהתאם .טז

כי אין פגיעה באיכות האויר כתוצאה זיהום האוויר בהפעלת הרכבת הקלה בגוש דן הובהר, בין היתר, 
 מהפעלת הרכבת הקלה.

 
 
 

עיל עולה כי מחירי המקרקעין ברחוב בו ממוקם הנכס זאת ועוד, מעסקאות ההשוואה המפורטות ל .יז
בשנים האחרונות. לטעמי, עלייה זו נובעת, בין היתר, ממגמת ההתפתחות ושדרוג מערכת  עלוהנידון 

, אשר הולכות ונבנות א70שמוקמות מכוח תכנית תת"ל  הכבישים והתשתיות המודרניות המתוכננות
אחרונות. הרכבת הקלה הינה התפתחות מודרנית לתחבורה בעיר ובסביבה באופן קבוע במהלך השנים ה

המתאימה למילניום הבא אשר מקלה בעומס האוטובוסים מפחיתה את כמות הרעש וזיהום האויר 
עליית המחירים נובעת גם  "מועדון" זה.-ובכך מגבירה את רצון הקונה הסביר לרצות להשתייך ל

זיהום האוויר, הרעש והעומס רמת לירידה בכנית התת"ל בעלת המרכיבים המשביחים אשר גוומת
 בכבישים ביחס למצב התכנוני הקודם.

ממחקרים שונים שנערכו בעולם עולה כי מחירי הנדל"ן לאורך קווי מסילת רכבת עלו. לטענת מומחים  .יח
הסיבה לכך נעוצה ביתרונות הנובעים מקרבה למערכת תחבורה מסילתית. מדובר באלמנטים רבים, 

ינם נגישות לתחבורה הציבורית, קישור יעיל ומהיר לכל חלקי העיר, הפחתת רעש שהחשובים בהם ה
כן אפנה לשומתו המייעצת של השמאי המייעץ דוד דדון שניתנה לאחרונה )ביום וזיהום אויר וכיו"ב. 

בתל אביב בגין תביעה לירידת ערך כתוצאה מאישורה  170( ביחס למקרקעין ברח' ארלוזורוב 16.8.2022
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א', 70א', כבענייננו, במסגרתה נקבע בנושא האלמנטים המשביחים מכוחה של תת"ל 70ית תת"ל של תכנ
כי קיימת השבחה ניכרת הן לנכסי מגורים הצמודים לקו הרכבת הקלה והן לנכסי מסחר הצמודים לקו 

 הרכבת הקלה.

על  38"א שמאי התובעים מבסס את שווי המקרקעין במצב התכנוני הקודם על זכויות מכוחה של תמ .יט
כמפורט בהרחבה בחוות הדעת המשפטית מטעם תיקוניה. לעמדת הוועדה המקומית, הנחה זו שגויה. 

, הזכויות הכלולות , התואמת את הדין ואת פסיקות בתי המשפט וועדות העררהוועדה המקומית
סום לפי פרלתי וודאיות הכפופות לנקיטת ב, שכן הן מותנות מוקנותאינן במעמד של זכויות  38בתמ"א 

ומשכך אין להביאן בחשבון כלל כחלק מהזכויות  ולשיקול דעתה הרחב של הועדה המקומית 149סעיף 
להוראות התכנית, הוראותיה הינן בתוקף  לחמש שנים  29כמו כן, עפ"י סעיף . במצב התכנוני הקודם

 בלבד.

לי השבחה במחוז תל אבהיר, כי במסגרת החלטה עקרונית שניתנה על ידי ועדת הערר לפיצויים והיט .כ
, נקבע כי אין להביא בחשבון כלל במצב התכנוני הקודם את 18.8.2022מיום  3אביב ביחס לעררי רובע 

 .38הזכויות מכוח תמ"א 

א', השימוש הטוב  70לאור זאת, וכפי שמובא בחשבון בחוות דעת זו, במועד הקובע לתכנית תת"ל  .כא
בנייה כמפורט לעיל, בו אין יתרת זכויות בנייה, למעט זכויות והיעיל הינו הבינוי הקיים ובניצול זכויות ה

 לתוספת חדרי יציאה לגג.

א' ולקבוע כי תכנית זו לא פגעה 70משכך יש לדחות את הפגיעה הנטענת בתביעת התובעים בעניין תת"ל  .כב
 .הנכסשל  ובערכ

 
 

 כ הוועדה המקומית:אירית יומטוב והראל וינטרוב, ב" ה"דעוהיועצות המשפטיות תקציר חוות דעת 
 כל פגיעה במקרקעין בגין אישורן של תכנית תת"ל  ולא הוכיח יםיש לדחות את התביעה מחמת שהתובע

 א'.70
 

 טענות סף
 

 היעדר זכות תביעה
 
  מקנה זכות תביעה רק ל"מי שביום תחילתה של התכנית היה )א( לחוק, 197כלל יסוד הוא, כי סעיף

לחוק, לצרף את כלל  197עוד קובע הדין, כי על תובע פיצויים על פי סעיף  .בעל המקרקעין או בעל זכות בהם"
המסמכים המעידים על זכויותיו במקרקעין במועד הקובע. ככל שאלו לא צורפו, לא עמד התובע בנטל להוכיח 

 .את זכותו הקניינית ודין תביעתו להידחות על הסף
 בנסח הרישום אשר צורף לתביעה, הנושא תאריך  מעיון במסמכים אשר צורפו לתביעה בענייננו, עולה כי

א'(, רשומה כבעלת זכות הבעלות במקרקעין בשלמות 70)קרי לאחר מועד פרסומה של התכנית תת"ל  10.9.2020
 יחידת התובעים חברת צמרות בן יהודה בע"מ בלבד.

  .ביחס ליחיד התובעים רונן טוסי, לא רשומה כל זכות במקרקעין בנסח הרישום 

 מנסח הרישום עולה כי יחיד התובעים רונן טוסי לא עמד בנטל להוכיח כי הינו בעל הזכויות , כלומר
 .יש למחוק את התובע רונן טוסי מהתביעה. משכך, ברי כי א'70בנכס התובע במועד הקובע לאישורה של תת"ל 

 ויאיר יפת,  מבלי לגרוע מהאמור, התביעה הוגשה על ידי התובעים באמצעות עוה"ד גיא מדמוני לנדאו
 אך לתביעה לא צורף ייפוי כוח כנדרש. 

  יתרה מזו, על טופס התביעה, חתום מר רונן טוסי בשמו ובשם צמרות בן יהודה בע"מ, בהיעדר כל
 מסמך המתיר למר רונן טוסי לחתום על התביעה בשמה של צמרות בן יהודה בע"מ.

 או מסמך אשר התירה למר רונן טוסי  לאמור, יש לדחות על הסף את התביעה וזאת בהיעדר כל ראייה
 .לחתום על התביעה בשמה של צמרות בן יהודה בע"מ במועד הגשתה

 .למען הזהירות, בכפוף לקבלת מסמך תקין כאמור לעיל, יינתן להלן מענה לגופה של תביעה 
 

חוות דעת שמאי התובעים חסרה ולוקה בפגמים מהותיים היורדים לשורשו של ענין המביאים 
 הלבטלות

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

 את תביעתו. 
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  לחוק, מוטל על התובע פיצויים  197הלכה פסוקה היא, כי נטל השכנוע להתקיימות יסודותיו של סעיף
על פי סעיף זה. מכאן, שעל התובעות להוכיח כי המקרקעין אכן נפגעו על ידי התכנית, לרבות כמובן, הוכחת 

אין די בחוות דעת סתמית, אלא שחוות שעור הפגיעה. עוד קבעה הפסיקה, כי לענין ההערכה השמאית הנדרשת 
 . ול את מלוא הנתונים החיוניים לתביעת הפיצוייםולכלהדעת חייבת להיות משכנעת ומנומקת, 

  לא זו בלבד שעל חוות הדעת השמאית להיות מפורטת, מבוססת ונתמכת בנתונים, אלא שעל השמאי
הנובעים מן התכנית  חלה חובה לכלול במסגרתה גם את האלמנטים המשביחיםהעורך את חוות הדעת 

 טען בערכם של המקרקעין.   ולהתחשב בהם בבואו להעריך את שיעור הפגיעה הנ
  ,חוות דעת שמאי התובעים חסרה ולוקה בפגמים מהותיים היורדים לשורשו של עניין, לוקהיתרה מזו 

ואינה עומדת בנטל הוכחת  בהנחות מוצא שגויות, חסרה בחוות דעת מקצועיות, מתעלמת משיקולים רלוונטיים
, הכול כמפורט בהרחבה ת בסיס התביעה בכללותהולהשמט פגיעה בשווים של המקרקעין, המביאים לבטלותה

אך מטעמים אלה לבדם יש לדחות את בחוות דעת משפטית זו ובחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית. 
 .התביעה שבנדון, בשל אי הרמת הנטל להוכחתה

 

שגה שמאי התובעים עת לא הביא בחשבון את מלוא המצב התכנוני הקודם ערב אישורה של תת"ל 
 א'70

  לחוק, יש להשוות בין  197כלל ידוע הוא, כי בהערכת שיעור הפגיעה לעניין תביעת פיצויים לפי סעיף
 שווי המקרקעין ערב אישור התכנית, שנטען כי היא פוגעת, לבין שווי המקרקעין לאחר האישור.

 בחון מה היו במסגרת בחינת המצב התכנוני ערב אישור התכנית, יש לסקור את כלל התכניות החלות ול
ככל שחוות הדעת השמאית לוקה בחסרים האפשרויות התכנוניות של התובעות בטרם אושרה התכנית. 

 . מהותיים, כבענייננו, יש לקבוע כי לא הורם הנטל להוכחת תביעת הפיצויים והפגיעה הנטענת
  לק אשר אושרה כח 4א//23חרף זאת, חוות דעת שמאי התובעים אינה מביאה בחשבון את תמ"א

מהמצב התכנוני הקודם והמשמעויות העולות מממנה, אשר יש בהן כדי להשפיע באופן ישיר על שווי המקרקעין 
 א', כדלקמן: 70במצב תכנוני קודם לתכנית תת"ל 

  אשר במסגרתה, כפי שפורט לעיל וכמפורט 12.8.2010-אשר פורסמה למתן תוקף ב 4א//23תמ"א ,
קומית, סומן תוואי קו המתע"ן לאורך רחוב בן יהודה. בשונה מתמ"א בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המ

אינה קובעת טכנולוגיה להסעת המונים ואינה  4א//23תמ"א , 4א//23, אשר קדמו לתמ"א 5א' ותמ"מ 23
התוואים השמורים בה מתאימים לטכנולוגיות שונות שייקבעו  .קובעת את מפלס המעבר של קו המתע"ן

 .ייקבע בתכנון מפורטבעתיד, ומפלס המעבר 
א', תוואי ה"קו הסגול" היה זהה לתוואי אשר סומן בסופו של יום 70במצב תכנוני קודם לתת"ל כלומר, 
כפי  –א', אך מפלס המעבר של קו המתע"ן לא היה ידוע ונקבע כי מפלס זה ייקבע בתכנון מפורט 70בתת"ל 

 .א'70שבא לידי ביטוי בתת"ל 
א' היה תת קרקעי, הינה 70תוואי ה"קו הסגול" ערב אישורה של תת"ל משכך, טענת התובעים ולפיה 

 ., הוראותיה ואפשרויותיה התכנוניות4א//23שגויה הואיל ושמאי התובעים לא סקר את תמ"א 
, תוך אזכור תיקוניה וצירוף תשריט מכוחה של תמ"א 23שמאי התובעים הסתפק בתיאור כללי של תמ"א 

 .כאמור, על מלוא משמעותיו התכנוניות 4ופירוט תיקונים אלו, וביניהם תיקון  א' בלבד, אך בהיעדר ניתוח23
  נבהיר כי היעדר תיאור מלוא המצב התכנוני הקודם לתכנית על מלוא משמעויותיו על שווי המקרקעין

א', המשפיעים באופן מהותי על שווי המקרקעין במצב התכנוני הקודם, מהווה 70במצב תכנוני קודם לתת"ל 
מהותי בחוות דעת שמאי התובעים, המביא למעשה לתמונת מצב שגויה ומטעה, אשר יש בה כדי לשמוט  פגם

 .את הקרקע תחת חוות הדעת בכללותה
  כמפורט לעיל, משמעות בחינת המצב התכנוני הקודם לאשורו, הינה כי במצב תכנוני קודם מכוחה של

כפי שבא לידי  –ידוע וייקבע בתכנון מפורט  נקבע כי מפלס המעבר של קו המתע"ן לא היה 4א//23תמ"א 
 .א' במצב התכנוני החדש70ביטוי בתת"ל 

  לחוק בגין אישורה  197משכך, ברי כי יש לדחות על הסף את טענת התובעים בדבר פגיעה לפי סעיף
 .א'70של תת"ל 

 

חוות א' באמצעות 70שגה שמאי התובעים עת לא ביסס את טענותיו לפגיעה עקב אישורה של תת"ל 
 דעת מקצועיות

  שמאי התובעים טען בעלמא ובהיעדר התבססות על חוות דעת מקצועיות כנדרש, כי המרת קו המתע"ן
לעילי במקום תת קרקעי תעצים את רמות הרעש מהרחוב, בין היתר כתוצאה ממפגעים של צפירות, כריזה 

נה מהמצב התכנוני הקודם )לטענתו לנוסעים, התגודדויות במרחב הדרך וכל זה בשעות ארוכות של היממה, בשו
 השגויה כמפורט לעיל ולהלן( שם תוואי קו המתע"ן תוכנן כתת קרקעי.
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  בהיעדר כל תימוכין, 5%טענתו זו של שמאי התובעים, תורגמה על ידו לירידת ערך בגובה של ,
 אסמכתאות וחוות דעת מקצועיות.

  ת כאמור, מצריכות תימוכין בחוות דעת לפגיעה הנטענהלכה פסוקה הינה כי טענות בדבר ראש הנזק
מקצועית מתאימה, ודי בכך שלא צורפה חוות דעת מקצועית כאמור, על מנת לדחות את טענות הפגיעה הנטענת 

 לגופן.

  ,בחוות דעת שמאי התובעים לא נתמכה הטענה בדבר הפגיעה העקיפה הנטענת בענייננו כמפורט לעיל
 .)והמוכחשת( לאור תוואי המתע"ן העילי

  ,יש בו כדי לדחות על הסף את טענת התובעים גם מטעם זה, נפל פגם מהותי בתביעה אשר משכך
 .א'70לחוק בגין אישורה של תת"ל  197בדבר פגיעה לפי סעיף 

 

 א'70שגה שמאי התובעים עת לא הביא בחשבון את האלמנטים המשביחים מכוחה של תת"ל 

 ת ולפיה מאחר ותוואי המתע"ן תועד לראשונה עוד שמאי התובעים הסתפק בחוות דעתו באמירה כללי
א', אלמנטים אלו אינם 70א', הרי שככל וקיימים אלמנטים משביחים מכוחה של תת"ל 23מכוחה של תמ"א 

 מהווים תוצר של תכנית זו.
 .יש לדחות טענתו זו של שמאי התובעים בחוות דעתו 

 טים המשביחים מכוחה של תת"ל כמפורט בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית, האלמנ
 א', נוצרו אך ורק לאור קביעת תוואי מתע"ן עילי.70

  חלה חובה לכלול במסגרתה גם את האלמנטים נחזור ונבהיר, כי על שמאי העורך את חוות הדעת
הנובעים מן התכנית הפוגעת לטענתו )המוכחשת בענייננו( ולהתחשב בהם בבואו להעריך את שיעור  המשביחים

 ה הנטען בערכם של המקרקעין.   הפגיע

  א' 70חרף זאת, חוות דעת שמאי התובעים אינה מביאה בחשבון אלמנטים משביחים שמקורם בתת"ל
 ובעצם קביעת תוואי המתע"ן כתוואי עילי ולא תת קרקעי.

  קביעת תוואי המתע"ן בתוואי העילי, תביא , בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומיתכמפורט
ס' נתיבי הנסיעה לרכבים ממונעים לכדי נתיב אחד בלבד, הרחבת מדרכות, התווית שבילי אופניים צמצום מל

וכן התווית מסילה עבור הקו הסגול של הרכבת הקלה הצפויה לפעול בטכנולוגיה המתאפיינת בנסיעה שקטה 
ת השמאית יחסית ובהנעה אלקטרונית בעלת תלות נמוכה לשימוש בדלק. יתרה מזו, כמפורט בחוות הדע

מטעם הוועדה המקומית, קיבולת הנוסעים של הרכבת גבוהה משמעותית מזו של אוטובוסים ורכבים פרטיים 
בנוסף, קביעת תוואי המתע"ן בתוואי עילי, תביא  .אשר תוביל לצמצום ניכר בעומסי התנועה הקיימים כיום

אלמנטים משביחים אשר לא הובאו  -לירידה בזיהום האוויר ולשיפור באקלים האקוסטי ביחס למצב הקיים 
 .בחשבון בשגגה בחוות דעת שמאי התובעים אשר לכל הפחות מאיינים את ירידת הערך הנטענת )והמוכחשת(

  א' והתחשבות 70נבהיר כי היעדר הכללתם של האלמנטים המשביחים הנובעים מכוחה של תת"ל
גם מהותי בחוות הדעת אשר גם בפגם זה א', מהווה פ70בהם לצורך בחינת הפגיעה הנטענת מכוחה של תת"ל 
 .יש כדי לשמוט את הקרקע תחת חוות הדעת בכללותה

  לחוק בגין אישורה  197משכך, ברי כי יש לדחות על הסף את טענת התובעים בדבר פגיעה לפי סעיף
 .א'70של תת"ל 

  סף, בשל א' על ה70מכלל הטעמים אשר פורטו לעיל, יש לדחות את התביעה בגין אישורה של תת"ל
 .אי הרמת הנטל להוכחתה

 

 מענה לגופן של טענות

  מבלי לגרוע מהאמור, יש לדחות את התביעה גם לגופה, מחמת שהתובעים לא הוכיחו כל פגיעה
 .א'70במקרקעין בגין אישורה של תכנית תת"ל 

  א' הן על הסף )בהתאם לטעמים 70יש לדחות את הטענה לפגיעה )מוכחשת( עקב אישורה של תת"ל
 .שר פורטו בהרחבה לעיל( והן לגופןא
  א' השתנה מפלס קו 70במסגרת חוות דעת שמאי התובעים, נטען כאמור, כי עקב אישורה של תת"ל

א', שם הוגדר קו 70המתע"ן של רחוב בן יהודה כך שהוא יהיה על קרקעי, בניגוד לתכניות שקדמו לתת"ל 
 המתע"ן כקו תת קרקעי.

  כפי שפורט לעיל ויפורט בהרחבה להלן(, נטען כאמור בעלמא ובהיעדר בשל שינוי תוואי זה )המוכחש
חוות דעת מקצועית כנדרש, כי שווי שטחי המגורים הגובלים נפגע, שכן הרכבת, ובכלל זה מתקני הדרך שלה, 

 התחנות והרציפים המתוכננים, יעצימו את רמות הרעש מהרחוב.
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 וסעים, התגודדויות במרחב הדרך וכל זה בשעות זאת, בין היתר, בשל מפגעים של צפירות, כריזה לנ
 ארוכות של היממה.

  5%לאור זאת, הוערכה ירידת הערך על ידי שמאי התובעים בחוות דעת שמאי התובעים, בשיעור של ,
 בהיעדר כל תימוכין ואסמכתאות. 

 יש לדחות את טענותיהם של התובעים מכל וכל. 

  אשר יצרה שלד תחבורתי 4א//23למקרקעין תמ"א א', חלה ביחס 70במצב התכנוני הקודם לתת"ל ,
 המיועד להנחות את תכנון ופיתוח המטרופולין. 

  התמ"א שומרת זכויות דרך באמצעות קביעת רצועות לתכנון רק עבור הרשת הדרושה לפיתוח, כך
 שהמגבלות המוטלות על הסביבה הן לרשת קונקרטית בלבד. 

  ונו על ידה ובניגוד לנטען בחוות דעת שמאי התובעים, שקדמו לה וש 5א' ומתמ"מ 23בשונה מתמ"א
  .ואינה קובעת את מפלס המעבר של קו המתע"ןאינה קובעת טכנולוגיה להסעת המונים  4א//23תמ"א 

  ,ומפלס המעבר, ייקבע בתכנון התוואים השמורים בה מתאימים לטכנולוגיות שונות שייקבעו בעתיד
 .המפורט

  שקדמו לה, בהן נקבע כי מפלס המעבר יהיה תת קרקעי. 5"מ א' ומתמ23זאת, בשונה מתמ"א 
  מפלס המעבר של קו המתע"ן ייקבע בתכנון עתידי מפורטשינתה הוראה זו וקבעה ש 4א//23תמ"א . 

  לעניין מערכת הסעת המונים.  5א' ואת הקבוע בתמ"מ 23שינתה בכך את תמ"א  4א//23תמ"א 
  ול עובר ברח' בן יהודה.צוין, כי הקו הסג 4א//23בנספח א' לתמ"א 

  מפלס המעבר ייקבע כאמור  .אינה קובעת את מפלס המעבר של קו המתע"ן 4א//23יודגש, כי תמ"א
 .בתכנון המפורט

  ,א', שהינה התכנית המפורטת אשר היא זו אשר קובעת את מפלס המעבר, ובענייננו מעל 70תת"ל לכן
משכך אינה משנה את תוואי המפלס מתת קרקעי ו 4א'//23פני הקרקע, מיישמת את הוראותיה של תמ"א 

 . 4א//23לעילי, אלא קובעת אותו ולמעשה מיישמת את הוראותיה של תמ"א 

 .לכן, אין בקביעת מפלס המעבר כדי להביא לירידת הערך הנטענת )והמוכחשת( על ידי התובעים  

 קרקעין לפני אישורן של יצוין, כי לצורך הערכת הפגיעה הנטענת בחוות דעת שמאי התובעים, שווי המ
 38א'( מבוסס גם על הזכויות שלכאורה הוקנו למקרקעין מכוחה של תמ"א 70התכנית הפוגעת לכאורה )תת"ל 

ובהתאם נטען כי שווי המקרקעין )והנכס על פי חלקו היחסי( במצב התכנוני הקודם, מורכב בין היתר גם משווי 
 על תיקוניה. 38הזכויות הכלולות בתמ"א 

  הוועדה המקומית, בהתאם לדין ולפסיקות בתי המשפט וועדות הערר, הזכויות מכוחה של לעמדת
שכן הן  –אינן במעמד של "זכויות קניין" של התובעים ואינן מהוות חלק מתכונות המקרקעין  38תמ"א 

שהם  מותנות, בלתי וודאיות, וכן ערטילאיות, שאינן חלות באופן קונקרטי ביחס למקרקעין )או כל מקרקעין
 . ברחבי המדינה(

  3החלטת ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה במחוז תל אביב בעניין עררי רובע יפה לעניין זה היא 
(, אשר עוסקת אמנם בהיטלי השבחה, אך דבריה יפים ונכונה גם לתביעות לירידת 18.8.2022)פורסם בנבו, 

 .38ת הזכויות מכוחה של תמ"א ערך, לפיה אין להביא בחשבון כחלק מהמצב התכנוני הקודם א

  ואף נוכח קיומו של פרק נפרד העוסק בשיקול הדעת של הוועדה  38נוכח לשונה של תמ"א נבהיר, כי
להוראות התמ"א(, נקבע  29-ו 27, 22המקומית לסרב ליתן את ההיתר למימוש זכויות בניה לפיה )ראו סעיפים 

בתמורה לחיזוק מבנים נגד רעידות  38ת במסגרת תמ"א באופן חד משמעי כי זכויות הבנייה הניתנו בפסיקה
אדמה, אינן זכויות מוקנות, אלא זכויות המסויגות בשיקול דעתה הרחב של הוועדה המקומית ואף הכפופות 

לחוק, ומשכך מהוות זכויות מותנות אשר אין להביאן בחשבון עד למועד  149להליך פרסום לפי סעיף 
 .ן היתר בניה בגינןהתגבשותן בפועל, קרי מועד מת

  ,38בבחינת שווי המקרקעין במצב הקודם אין לקחת בחשבון את הזכויות הכלולות בתמ"א משכך. 

  אינן "זכויות" וקל וחומר אינן מהוות חלק מקניינם של  38הנה כי כן, הזכויות הכלולות בתמ"א
 .התובעים ועל כן אין להביאן בחשבון כחלק מהמצב התכנוני הקודם

 ,הועדה המקומית לתכנון  1560/13בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון במסגרת בר"מ  זאת ועוד
לא ניתן להתחשב בתכניות , (22.7.14)פורסם בנבו,  ולבניה רמת גן נ' מגן אינטרנשיונל יזמות והשקעות בע"מ

ות מכוחה נעדרות בחישוב שווי המקרקעין במצב קודם, הואיל והזכוי - 38בתמ"א  -מתאר ארציות, ובענייננו 
 קונקרטיזציה ביחס לנכס. 

  דהיינו, כאשר התמ"א חלה על כל הארץ, הוצאת היתר בניה מכוחה כפוף להתנגדות ונקיטת הליך לפי
לחוק ולשיקול דעתה של הוועדה המקומית, ובהתאם, רק עם אישור היתר בניה נוצרת נורמה תכנונית  149ס' 

 חדשה במקרקעין.
  ,בחישוב שווי המצב הקודם, אלא לאחר  38חשבון את הזכויות מכוחה של תמ"א אין לקחת בלאור זאת
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 . הוצאת היתר בניה
  יש לנטרל -ובהתאם, על הזכויות המותנות בה, היא "שקופה" 38משמעות פסיקות אלו, הינה כי תמ"א

 .בעת בחינת שווי מקרקעין במצב קודם 38את השפעת תמ"א 

 ל, אין להביא בחשבון כלל במצב התכנוני הקודם את בהתאם להלכה הפסוקה אשר אוזכרה לעי
 .38הזכויות מכוחה של תמ"א 

  או כל )לא זו אף זו, מדובר בזכויות ערטילאיות ובלתי וודאיות ביחס למקרקעין מושא התביעה
 אינה מהווה חלק מתכונות המקרקעין במצב הקודם. 38ומטעמים אלו, תמ"א  (מקרקעין אחרים

  הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית ובניגוד לחוות דעת שמאי התובעים, בהתאם, כמפורט בחוות
 השימוש המיטבי במקרקעין הינו בחלופת חיזוק ותוספת בניה. 

  ,קביעת תוואי המתע"ן מבלי לגרוע מהאמור, כמפורט בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית
נעים לכדי נתיב אחד בלבד, הרחבת מדרכות, צמצום מס' נתיבי הנסיעה לרכבים ממובתוואי העילי, תביא ל

התווית שבילי אופניים וכן התווית מסילה עבור הקו הסגול של הרכבת הקלה הצפויה לפעול בטכנולוגיה 
המתאפיינת בנסיעה שקטה יחסית ובהנעה אלקטרונית בעלת תלות נמוכה לשימוש בדלק. יתרה מזו, כמפורט 

ית, קיבולת הנוסעים של הרכבת גבוהה משמעותית מזו של בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומ
בנוסף, קביעת תוואי  .אוטובוסים ורכבים פרטיים אשר תוביל לצמצום ניכר בעומסי התנועה הקיימים כיום

 – המתע"ן בתוואי עילי, תביא לירידה בזיהום האוויר ולשיפור באקלים האקוסטי ביחס למצב הקיים
או בחשבון בשגגה בחוות דעת שמאי התובעים אשר לכל הפחות מאיינים את אלמנטים משביחים אשר לא הוב

 .ירידת הערך הנטענת )והמוכחשת(
  יתרה מזו, כמפורט בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית, כעולה ממחקרים שונים שנערכו

ים אלו, נעוצה בעולם, הרי שמחירי הנדל"ן לאורך קווי מסילת רכבת עלו, כאשר הסיבה לכך, כנטען במחקר
ביתרונות הנובעים מקרבה למערכת תחבורה מסילתית, לרבות אך לא רק נגישות לתחבורה ציבורית, קישור 

 יעיל ומהיר לכל חלקי העיר, הפחתת רעש וזיהום אוויר וכיוצ"ב.

  לא זו אף זו, כעולה מחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית, בהתאם לסקר מחירים אשר הוצג
נובעת, בין היתר,  2015-2018ברי כי העלייה הגבוהה והחדה במחירי הדיור ברח' בן יהודה בין השנים  במסגרתה,

 א'.70כתוצאה מהשפעתה החיובית של תת"ל 

 ( ביחס 16.8.2022המייעצת של השמאי המייעץ דוד דדון שניתנה לאחרונה )ביום  כן נפנה לשומתו
א', 70תביעה לירידת ערך כתוצאה מאישורה של תכנית תת"ל בתל אביב בגין  170למקרקעין ברח' ארלוזורוב 

א', כי קיימת השבחה ניכרת הן 70כבענייננו, במסגרתה נקבע בנושא האלמנטים המשביחים מכוחה של תת"ל 
 .לנכסי מגורים הצמודים לקו הרכבת הקלה והן לנכסי מסחר הצמודים לקו הרכבת הקלה

 א' הן על הסף 70נטענת בתביעת התובעים בעניין תת"ל מהמקובץ עולה, כי יש לדחות את הפגיעה ה
 .והן לגופה ולקבוע כי תכנית זו לא פגעה בערכם של המקרקעין

 סוף דבר

  נוכח כל האמור לעיל, יש להורות על דחיית תביעת הפיצויים, תוך אימוץ חוות הדעת השמאית מטעם
 הוועדה המקומית ולאור הטעמים המשפטים דלעיל.

 הזהירות בלבד, אם וככל שייקבע, כי אכן נגרמה למקרקעין מושא התביעה פגיעה  לחילופין ולמען
א', יש לקבוע כי פגיעה זו, כפי שפורט והוצג בחוות הדעת השמאית מטעם 70הנובעת מאישורן של תכנית תת"ל 

בות לחוק, אשר אינה עוברת את תחום הסביר בנסי 200הוועדה המקומית, הינה פגיעה הבאה בגדרו של סעיף 
 העניין ואין זה מן הצדק לשלם לתובעים פיצויים בגינה. 

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

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

 
 
 
 
 
 

 חוו"ד מה"ע:
ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים המפורטים  ושמאי הועדה ות המשפטיותלאמץ את חוות דעת היועצ
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 א70בגין אישור תכנית תת"ל/ 197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף 

 

 

 מעלה.
 

 

 
 
 
 

 

ועדת המשנה ( דנה 1פר )החלטה מס 14/09/2022מיום  ב'22-0026בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
הועדה ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים  תלאמץ את חוות דעת היועצות המשפטיות ושמאי

 המפורטים מעלה.
 
 

דורון ספיר, ליאור שפירא, חיים גורן משתתפים: 
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חוות דעת משפטית מטעם ב"כ לדרפט מצורפת חוות דעתה של שמאית הוועדה גלית אציל לדור 
הוועדה עוה"ד אירית יומטוב והראל וינטרוב , התייחסות לתביעה  מטעם נת"ע החתומה על ידי 

 עורכי הדין תומר גור ורן דרוק. 
בחוות הדעת המצורפות  מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר 

 והמידע המונחים בפני הוועדה.
 

 ון: מענה לתביעת פיצוייםמטרת הדי
 

 רקע קודם:
הוגשה לוועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט' לחוק  16/09/2020בתאריך 

 .1965התכנון והבנייה תשכ"ה 
 הבקשה מתייחסת לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין שלא בדרך הפקעה.

 א'.3616א' ותא 70התוכניות שעומדות ביסוד התביעה הן תכניות תתל 
( 3)החלטה מספר  12/05/2021ב' מיום 21-0011וועדת המשנה לתכנון ולבנייה בישיבתה מספר 

 דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  בתכנית והחליטה:
ימים למתן החלטות בתביעות הפיצויים על  360"לאור האמור לעיל, הועדה מאשרת ארכה של 

פינת רחוב ראול  12ברחוב הנחושת  ידי הוועדה המקומית, למעט תביעת הפיצויים ביחס לנכס
יום לשם מתן החלטה בה אשר  120( בה מבוקשת ארכה נוספת בת 6638/279)גו"ח  22וולנברג  

      במהלכן יובאו תביעות הפיצויים לדיון בוועדת המשנה".
 

 פרטי הנכס התובע:
  65חלקה:  6905גוש: 

 47כתובת: רחוב בן יהודה מס' 
 חי גורדון בע"מ ; טוסי סוויטות יוקרה בע"מתובעים: רונן טוסי; פר

 בא כוח התובעים: עו"ד יפת יאיר
 

 :                          תשריט סביבה

 

 

 

 

 
 פירוט סכום הפיצויים: 

  ₪. 3,288,000 –א 70תת"ל/
 ₪. 10,980,000 –א /3616תא/
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 כתב השיפוי:
נתיבי תחבורה עירוניים  –וי כנגד תביעות פיצויים חתום ע"י נת"ע לתוכנית קיים כתב שיפ
 להסעת המונים בע"מ.

מצורפת התייחסות לתביעה מטעם נת"ע לתביעה אשר נערכה על ידי ב"כ החתום על כתב 
 מר ע"נת שמאי של השמאית דעתו השיפוי עוה"ד תומר גור ורן דרוק אליה מצורפת חוות

פת הינה חלק בלתי נפרד מהמידע והממצאים המונחים ההתייחסות המצורמנחם.  יוגב
  בפני הוועדה.

 
 

 טענות התובעים )מתוך חוו"ד שמאי התובעים רן וירניק(: 
 

 : א' הינה כדלקמן70הפגיעה בעקבות אישור תכנית תת"ל 
א' נגרמה לנכס פגיעה כתוצאה משינוי תוואי הרכבת הקלה 70כתוצאה מאישורה של תת"ל 

ודה מתת קרקעי לעל קרקעי וכתוצאה מכך פגיעה בשווי המגורים )רעש, התקהלות ברחוב בן יה
 של נוסעים, זיהום אויר וכיוצ"ב(.

 : א' הינה כדלקמן3616הפגיעה בעקבות אישור תכנית תא/
א' נגרמה לחלקה ירידת ערך נטענת הנובעת מהגבלת גובה הבניין 3616כתוצאה מאישור תכנית 

 38ס לתכניות החלות על הנכס במצב התכנוני הקודם, לרבות תמ"א והקטנת זכויות הבניה ביח
 על תיקוניה. 

השווי במצב קודם חושב ע"י שמאי התובעים בהתבסס על שימוש טוב ויעיל של הריסה ובניה 
 על תיקוניה. 38ותמ"א  44מחדש וניצול זכויות עפ"י תכנית 

סה ובניה בהתאם לתכנית השווי במצב חדש חושב בהתבסס על שימוש טוב ויעיל של הרי
 א'.    3616תא/

 
 תקציר חוות דעת שמאית הוועדה המקומית גלית אציל לדור: 

 
 :א קו סגול מקטע מערבי/70התייחסות לתת"ל

 
א' על שינוייה ותמ"מ 23א' משנה את קביעות תמ"א 70שמאי התובעים טוען כי תת"ל  .א

לי. לגישת שמאי התובעים, וקובעת שקו הסעת ההמונים שברחוב בן יהודה יהיה עי 5
אשר נטענה בעלמא ובהיעדר חוות דעת מקצועיות כנדרש, רכבת עילית צפויה לגרום 

 למפגעים סביבתיים משמעותיים יותר מאלו של רכבת תחתית.
יש לדחות את ניסיונו של שמאי התובעים להעריך ולקבוע מה תהיה משמעות השינוי  .ב

בהערכה בעלמא, נעדרת כל חוות דעת  הנטען והשפעתו על שווי הבניין. המדובר
 מקצועיות נדרשות, תחשיבים, סימוכין ואסמכתאות ומשכך יש לדחותה מכל וכל.

נבהיר, כי טענת התובעים אינה עומדת בנטל ההוכחה לפגיעה במקרקעין ומשכך, יש  .ג
 לדחות טענה זו מכל וכל.

יצרה שלד  4א//23מבלי לגרוע מהאמור ולגופה של טענה, במצב תכנוני קודם תמ"א  .ד
תחבורתי המיועד להנחות את תכנון ופיתוח המטרופולין. התמ"א שומרת זכויות דרך 

באמצעות קביעת רצועות לתכנון רק עבור הרשת הדרושה לפיתוח. כך שהמגבלות 
א' ותמ"מ 23המוטלות על הסביבה הן לרשת קונקרטית בלבד. יובהר כי בשונה מתמ"א 

)ראה דברי ההסבר( אינה קובעת  4א'//23מ"א אשר קדמו לה ושונו על ידה, ת 5
טכנולוגיה להסעת המונים ואינה קובעת את מפלס המעבר של קו המתע"ן. התוואים 

השמורים בה מתאימים לטכנולוגיות שונות שייקבעו בעתיד, ומפלס המעבר, ייקבע 
א על /23אינה מהווה שינוי לתמ"א  5בתכנון המפורט. בהקשר זה יודגש כי תמ"מ 

הובהר כי: "על תוואי  5לתמ"מ  6.7.1וניה, באשר לקו הרכבת שבנדון. בסעיף תיק
א יחולו הוראות התמ"א על שינוייה..." /23הרכבת הקלה, המסומנים עפ"י תמ"א 

לפיכך, הטענה לקיומה של פגיעה עקב המרת מפלס הקו מקו תת קרקעי לקו עילי הינה 
 שגויה.

ו המטע"ן ייקבע בתכנון עתידי מפורט. קבעה כי מפלס המעבר של ק 4א'//23תמ"א  .ה
נקבע כי ניתן יהיה לקבוע תכליות נדרשות לתכנון,  4א//23להוראות תמ"א  10בסעיף 

להקמה ולתפעול המסילה והרכבת הקלה, בין במפלס הקרקע, בין מתחת למפלס 
 הקרקע ובין מפלס מעל הקרקע, בכלל זה המסילה עצמה.

הסגול עובר ברח' בן יהודה בקטע שמרחוב אלנבי  צוין שהקו 4א'//23בנספח א' לתמ"א  .ו
אינה קובעת את מפלס המעבר של קו המתע"ן.  4א'//23ועד רח' ארלוזורוב. תמ"א 

 מפלס המעבר ייקבע כאמור בתכנון המפורט.
א', שהינה התכנית המפורטת אשר קובעת את מפלס המעבר, ובענייננו 70לכן, תת"ל  .ז
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ומשכך אינה משנה את  4א'//23יה של תמ"א מעל פני הקרקע, מיישמת את הוראות
תוואי המפלס אלא קובעת אותו ולכן אין בקביעת מפלס המעבר כדי להביא לירידת 

 הערך הנטענת )והמוכחשת(.

לאור כל האמור לעיל, ההנחה העומדת בבסיס חוות דעת שמאי התובעים לפיה במצב  .ח
 שגויה. קודם תוואי המסילה הינו תת קרקעי ובמצב חדש עילי הינה 

נקבע כי במקרה הנדון רוחב הרצועה לתכנון יהיה כרוחב  4א'//23כן יצוין, כי בתמ"א  .ט
זכות הדרך בצירוף המרחקים בין קווי הבניין, לכל מפלס, שנקבעו בתכניות המאושרות 

מ', דהיינו השטח  30הגובלות בשני צידי הדרך המאושרת עד כדי רוחב מירבי של 
י לגבול החלקה מוגדר כרצועה לתכנון. בשטח הרצועה לא התחום בין קו הבניין הקדמ

תאושר כל תכנית ולא יינתן כל היתר בניה או הרשאה, כל עוד לא אושרה רצועת 
 המסילה בתכנית מפורטת.

יודגש כי במקרה הנדון התת"ל אינה חלה על המקרקעין אך מסמנת בתחום החלקות  .י
 הסמוכות לה רצועת מתע"ן בתחום דרך מאושרת.

להוראות התת"ל נקבע כי עם אישורה של התת"ל יבוטלו הרצועות לתכנון  6.9יף בסע .יא
עלפי התמ"א. דהיינו התת"ל מטיבה עם המקרקעין בכך שמבטלת את המגבלות 

 שיצרה התמ"א.
א' תוביל לצמצום עומסי תנועה, לירידה 70מבלי לגרוע מהאמור, יישומה של תת"ל  .יב

רכיבים אשר לא  –ביחס למצב הקיים  בזיהום האוויר ולשיפור באקלים האקוסטי
 הובאו בחשבון במסגרת התביעה, בניגוד לדין.

במסגרת פרויקט הרכבת הקלה מתוכנן, בין היתר, צמצום מס' נתיבי הנסיעה לרכבים  .יג
ממונעים לכדי נתיב אחד בלבד, הרחבת מדרכות, התווית שבילי אופניים וכן התווית 

" אשר  LRTהצפויה לפעול בטכנולוגיית " מסילה עבור הקו הסגול של הרכבת הקלה 
מתאפיינת בנסיעה שקטה יחסית ובהנעה אלקטרונית בעלת תלות נמוכה לשימוש 

בדלק. יובהר כי קיבולת הנוסעים של הרכבת גבוהה משמעותית מזו של אוטובוסים 
 ורכבים. 

נועת יודגש כי רח' בן יהודה מהווה כיום ציר תנועה ראשי בעיר תל אביב המאופיין בת .יד
רכבים ערה שבו נוסעים אוטובוסים המונעים בבנזין או בדיזל בתדירות גבוהה. משכך, 

יישום הפרויקט יוביל לצמצום עומסי התנועה, ירידה בזיהום האוויר ואף צפוי לחול 
שיפור ניכר באקלים האקוסטי בסביבתו הקרובה של הנכס שבנדון. שמאי התובעים 

, 6925)גוש  5-ו 3ריע, משה נדם, ברחוב גת רימון הפנה לשומה מייעצת של השמאי המכ
)חלק((. בשומה זו לא נקבע כי רכבת עילית פוגעת בשווי המקרקעין אלא  22חלקה 

נקבע כי לרכבת תחתית קיימים יתרונות המשביחים את המקרקעין. סביר להניח 
שיתרונות אלו יפים גם כלפי רכבת עילית. בהתאם לחוות הדעת הסביבתיות כפי 

מפורטים להלן, צפויה ירידה בזיהום האוויר וברעש במיוחד בהתחשב במאפייני ש
רחוב בן יהודה טרם אישור תכנית הרכבת הקלה ברחוב. כמו כן, כפי שפורט בחוות 

 דעת זו, במצב קודם לא נקבע כי הרכבת תהיה תת קרקעית.   
מיום  בהתאם לחוות הדעת שנערכה על ידי חברת אקו הנדסה סביבה ואקוסטיקה .טו

עבור נת"ע, נבחנו ההיבטים הסביבתיים לעניין הרעש והרעידות, במסגרתה  17.2.2021
 נקבע כי תנועת הרק"ל לא תגרום לעלייה במפלס הרעש.

עבור נת"ע  7.6.2021ידי המהנדס בן ציון כרמל מיום -בהתאם לחוות דעת שנערכה על .טז
ובהר, בין היתר, כי אין בעניין בחינת זיהום האוויר בהפעלת הרכבת הקלה בגוש דן ה

 פגיעה באיכות האויר כתוצאה מהפעלת הרכבת הקלה.
זאת ועוד, מעסקאות ההשוואה המפורטות לעיל עולה כי מחירי המקרקעין ברחוב בו  .יז

ממוקם הנכס הנידון עלו בשנים האחרונות. לטעמי, עלייה זו נובעת, בין היתר, ממגמת 
המודרניות המתוכננות שמוקמות ההתפתחות ושדרוג מערכת הכבישים והתשתיות 

א, אשר הולכות ונבנות בעיר ובסביבה באופן קבוע במהלך 70מכוח תכנית תת"ל 
השנים האחרונות. הרכבת הקלה הינה התפתחות מודרנית לתחבורה המתאימה 

למילניום הבא אשר מקלה בעומס האוטובוסים מפחיתה את כמות הרעש וזיהום 
"מועדון" זה. עליית -נה הסביר לרצות להשתייך להאויר ובכך מגבירה את רצון הקו

המחירים נובעת גם מתוכנית התת"ל בעלת המרכיבים המשביחים אשר גורמת לירידה 
 .בזיהום האוויר, הרעש והעומס בכבישים ביחס למצב התכנוני הקודם

 ממחקרים שונים שנערכו בעולם עולה כי מחירי הנדל"ן לאורך קווי מסילת רכבת עלו.  .יח

נה לשומתו המייעצת של השמאי המייעץ דוד דדון שניתנה לאחרונה )ביום כן אפ .יט
בתל אביב בגין תביעה לירידת ערך  170( ביחס למקרקעין ברח' ארלוזורוב 16.8.2022

א', כבענייננו, במסגרתה נקבע בנושא 70כתוצאה מאישורה של תכנית תת"ל 
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ניכרת הן לנכסי  א', כי קיימת השבחה70האלמנטים המשביחים מכוחה של תת"ל 
 מגורים הצמודים לקו הרכבת הקלה והן לנכסי מסחר הצמודים לקו הרכבת הקלה.

שמאי התובעים מבסס את שווי המקרקעין במצב התכנוני הקודם על זכויות מכוחה  .כ
על תיקוניה. לעמדת הוועדה המקומית, הנחה זו שגויה. כמפורט בהרחבה  38של תמ"א 

עדה המקומית, התואמת את הדין ואת פסיקות בתי בחוות הדעת המשפטית מטעם הוו
אינן במעמד של זכויות מוקנות,  38המשפט וועדות הערר, הזכויות הכלולות בתמ"א 

ולשיקול דעתה  149שכן הן מותנות בלתי וודאיות הכפופות לנקיטת פרסום לפי סעיף 
צב הרחב של הועדה המקומית ומשכך אין להביאן בחשבון כלל כחלק מהזכויות במ

להוראות התכנית, הוראותיה הינן בתוקף   29התכנוני הקודם. כמו כן, עפ"י סעיף 
 לחמש שנים בלבד.

א', 70לאור זאת, וכפי שמובא בחשבון בחוות דעת זו, במועד הקובע לתכנית תת"ל  .כא
השימוש הטוב והיעיל הינו הבינוי הקיים ובניצול זכויות הבנייה כמפורט לעיל, בו אין 

 נייה, למעט זכויות לתוספת חדרי יציאה לגג.יתרת זכויות ב

א' ולקבוע כי 70משכך יש לדחות את הפגיעה הנטענת בתביעת התובעים בעניין תת"ל  .כב
 .תכנית זו לא פגעה בערכה של החלקה

 
 

 א3616התייחסות לתכנית 
 

לטענת התובעים שווי המקרקעין לפני אישורן של התכניות הפוגעות לכאורה )תכנית  .א
 . 38א( מבוסס גם על הזכויות בהתאם לתמ"א /70תת"ל -וא' 3616תא/

עמדת הוועדה המקומית, כמפורט בהרחבה בחוות הדעת המשפטית מטעם הוועדה  .ב
המקומית, בהתאם לדין ולפסיקות בתי המשפט וועדות הערר, הינה כי הזכויות מכוחה 

הכפופות  אינן במעמד של זכויות מוקנות, שכן הן מותנות בלתי וודאיות 38של תמ"א 
ולשיקול דעתה הרחב של הועדה המקומית. כמו כן עפ"י  149לנקיטת פרסום לפי סעיף 

 להוראות התכנית, הוראותיה הינן בתוקף לחמש שנים בלבד. 29סעיף 
משכך, אין להביאן בחשבון כלל כחלק מהמצב התכנוני הקודם ערב אישורן של תכניות  .ג

 א'.3616א' ותא/70תת"ל 

לתוספת בניה לבניין  38ניתן היתר בניה בהתאם לתמ"א  2013במקרה הנדון בשנת  .ד
 קיים.

בהתחשב בבינוי הקיים ובניצול זכויות הבנייה כמפורט לעיל, השימוש המיטבי הינו הבינוי  
 הקיים, וזאת בהתאם להיתרי הבניה שניתנו בחלקה הנדונה.

ינו הריסה שמאי התובעים קובע בחוות דעתו כי השימוש הטוב והיעל בנכס הנדון ה .ה
ובניה מחדש. השמאי מתעלם מהיתר הבניה שניתן בחלקה הנדונה לתוספת בניה. היתר 

זה מחזק את עמדת הוועדה לפיה השימוש הטוב והיעל הינו הנכס במצבו ובהתאם 
 .2013להיתר משנת 

 א' מהווה תכנית משביחה: 3616תכנית  .ו
, השימוש המיטבי הינו בהתחשב בבינוי הקיים ובניצול זכויות הבנייה כמפורט לעיל

 . 2013הבינוי הקיים והיתר הבניה משנת 
 לאור זאת מרכיבי ההשבחה בנכס הנדון הינם כדלקמן:

קומות ומעלה  3התכנית מאפשרת תוספת בניה ברח' בן יהודה : בבניינים שגובהם 
קומות וקומת גג  6כולל קומת קרקע מסחרית וקומת גג, תותר השלמת בנייה עד 

מ'  1.2מ' מקו אחת החזיתות הבניין הקדמיות ו 3-בנסיגה שלא תפחת מ חלקית שתבנה
משטח הגג )הנמוך  65%מקו החזית הנוספת )ככל וקיימת( ושטחה לא יעלה על 

 מבניהם(. 
הובא בחשבון כי בקומת הגג יותרו יח"ד נפרדות בניצול היעיל. גובה מירבי של הבנייה  .ז

טו ממפלס רצפת קומת הגג. תותר הקמת מ' ברו 4.5 -מ' ו 3.4על הגג לא יעלה על 
בריכת שחיה בקומת הגג התחתון והעליון בתנאי הבטחת פתרונות למתקנים 

 ולמערכות הטכניות, בתנאים המפורטים בתכנית. 
 יש להביא בחשבון כי חיזוק המבנה תורם לשווי.  .ח
צב בהתחשב בבינוי הקיים ובניצול זכויות הבנייה כמפורט לעיל, השימוש המיטבי במ .ט

 א'. 3616תכנוני חדש הינו הבינוי  הקיים,  בתוספת זכויות הבניה מכוח תכנית תא/
א' מהוות רכוש 3616הובא בחשבון כי זכויות הבנייה הנוספות בהתאם לתכנית תא/ .י

 משותף ומשויכות לכלל בעלי הזכויות. 
א' 3616מרבית השמאים המכריעים אשר פסקו ברחוב בן יהודה מצאו כי תכנית תא/ .יא
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במצב קודם לפי גישת שמאי  38ווה תכנית משביחה )גם בהתחשב בתמ"א מה
 התובעים(.

יובהר כי הוועדה המקומית הגישה ערר על השומות המכריעות אשר נערכו בגין תכנית  .יב
א, שבמסגרתן נקבע כי במימוש בדרך של מכר יש להתחשב במצב הקודם /3616תא/

רונית שניתנה על ידי ועדת הערר . במסגרת החלטה עק38בזכויות הבנייה מכח תמ"א 
, נקבע 18.8.2022מיום  3לפיצויים והיטלי השבחה במחוז תל אביב ביחס לעררי רובע 

 .38כי אין להביא בחשבון כלל במצב התכנוני הקודם את הזכויות מכוח תמ"א 
 כתכנית המקנה זכויות בניה לכלל המבנים הכלולים בה. 38כאמור, אין לראות בתמ"א  .יג
הינן זכויות תיאורטיות אשר מתגבשות בעת אישור  38בניה מכוח תמ"א זכויות ה .יד

היתר בניה למבנה ספציפי ולאחר הפעלת שיקול דעת נרחב על ידי הוועדה המקומית 
הבקשה להיתר אשר כולל, בין היתר, הליכי פרסום ושמיעת  -במסגרת הליך 

להתחשב בהוראות  התנגדויות. כמו כן התכנית הינה בתוקף לחמש שנים. לפיכך, אין
 על תיקוניה בחישוב שווי הזכויות במצב קודם. 38תמ"א 

זאת ועוד, שמאי התובעים מתעלם מגורמים משביחים הנובעים מאישורה של תכנית  .טו
א', כגון: תוספת זכויות בניה מוקנות לסל הזכויות הקיים טרם אישורה. 3616תא/

מ"ר  23לגג בשטח של עד הותרה הקמת חדרי יציאה  1994בהתאם לתכנית ג' משנת 
 מ'. 2.5לכל יח"ד עליונה, בכפוף להוראות התכנית, ובגובה של עד 

א' מאפשרת הקמת דירות גג בגובה קומה טיפוסית לעומת בניה מכח 3616תכנית תא/ .טז
מ'. ובכך נוצר שיפור תכנוני משמעותי  2.5-תכנית ג' המגבילה את גובה קומת הגג עד ל

א' נדרש היה לפרסם הקלה להגבהת גובה 3616ית תא/בקומת הגג. בטרם אישור תכנ
 מ'. 2.5קומת הגג לצורך הקמת דירות גג בגובה העולה על 

א' מאפשרת הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי ואחורי 3616כמו כן תכנית תא/ .יז
מ' וכן הקמת בריכת שחיה בקומת הגג התחתון והעליון.  1.6בשיעור שלא יעלה על 

ני הקודם מכוחה של תכנית מ', יש להקים מרפסות שירות בשטח בנוסף, במצב התכנו
מ"ר.  80 -מ"ר לדירות בשטח הגדול מ 3 -מ"ר ו 80מ"ר לדירות בשטח של עד  2.5של 

א' אינה מחייבת עוד בתכנון מרפסות שירות. מרפסות שירות מגבילות 3616תכנית תא/
א' 3729תכניות תא/ את התכנון הדירתי ולראיה במרבית הדירות המתוכננות בתחום

( אין כלל מרפסות שירות. לפיכך, התכנית יוצרת השבחה 3א' )רובע 3616( ותא/4)רובע 
משינוי סיווג השטח כמרפסות שירות לשטח עיקרי כללי המאפשר גמישות תכנונית של 

 השטחים הנבנים.
א', בין היתר, להטמיע את עקרונות הבניה של הכרזת 3616מטרתה של תכנית תא/ .יח

הכלול באזור ההכרזה, תוך שמירה על הערכים האורבניים  3קו בתחום רובע אונס
והאדריכליים הייחודיים במתחם זה. בסמכותה של הוועדה המקומית לקבוע מדיניות 
ולהתאים את הוראות תכנית זו למאפייני היישוב או חלקים ממנו וכן לקבוע בתכנית 

 ל שינוייה.ע 38מפורטת הוראות שונות מהקבוע בהוראות תמ"א 
הינן זכויות אשר  38כמפורט לעיל בהרחבה יובהר, כי זכויות הבניה מכח תמ"א  .יט

מתגבשות בעת אישור היתר בניה למבנה ספציפי ולאחר הפעלת שיקול דעת נרחב על 
ידי הוועדה המקומית. לא ניתן לטעון לפגיעה בזכות שטרם התגבשה ותלויה בשיקול 

א' אינה פגעה בזכויות 3616א כי תכנית תא/דעתם של מוסדות התכנון. יוצא אפו
התובעים, ההיפך התכנית יצרה השבחה בדמות תוספת זכויות בניה מוקנות לסל 

 הזכויות הקיים טרם אישורה.

 א' הינה תכנית משביחה ולא תכנית פוגעת.3616לאור כל האמור לעיל תכנית תא/ .כ
 
 

 
טוב והראל וינטרוב, ב"כ הוועדה תקציר חוות דעת היועצים המשפטיים עוה"ד אירית יומ

 המקומית:
 
  יש לדחות את התביעה מחמת שהתובעים לא הוכיחו כל פגיעה במקרקעין בגין אישורן של

 א'.70תכנית תת"ל 
 

 טענות סף
 

 היעדר זכות תביעה
 
  מקנה זכות תביעה רק ל"מי שביום תחילתה של התכנית )א( לחוק, 197כלל יסוד הוא, כי סעיף
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 197עוד קובע הדין, כי על תובע פיצויים על פי סעיף  .קעין או בעל זכות בהם"היה בעל המקר
לחוק, לצרף את כלל המסמכים המעידים על זכויותיו במקרקעין במועד הקובע. ככל שאלו לא 

 .צורפו, לא עמד התובע בנטל להוכיח את זכותו הקניינית ודין תביעתו להידחות על הסף
 ביעה בענייננו, עולה כי בנסח הרישום אשר צורף לתביעה, מעיון במסמכים אשר צורפו לת

א'(, 3616א' ותא/70)קרי לאחר מועד פרסומן של תכניות תת"ל  21.11.2019הנושא תאריך 
, רשום יחיד 1-7רשומה יחידת התובעים פרחי גורדון בע"מ כבעלת הזכויות של חלקות משנה 

ורשומה יחידת התובעים טוסי  14-ו 9התובעים רונן טוסי כבעל הזכויות של חלקות משנה 
 .16-ו 10סוויטות יוקרה )ט.ס.י( בע"מ כבעלת הזכויות של חלקות משנה 

  רשומים כבעלים במועדים הקובעים לתכניות התובעות, 15-ו 11-13, 8ביחס לחלקות משנה ,
 בעלים אחרים שאינם התובעים בענייננו.

 8ועדים הקובעים ביחס לחלקות משנה לאמור, התובעים בענייננו לא הוכיחו את זכותם במ ,
 .15-ו 11-13

  ,מנסח הרישום עולה כי התובעים בענייננו לא עמדו בנטל להוכיח כי הינם בעלי כלומר
א', 3616א' ותא/70הזכויות במקרקעין בשלמות במועדים הקובעים לאישורן של תכניות תת"ל 

 . על אף שהתביעה הוגשה כאמור ביחס למקרקעין בשלמות
 לא צירפו ולא הציגו כל מסמך שיש בו כדי לבסס את זכותם להגשת ר, כי התובעים נבהי

 .לחוק ביחס לחלקות משנה אלו 197תביעת פיצויים לפי סעיף 
  ,ו 13-11, 8התובעים לא עמדו בנטל להוכיח את זכותם הקניינית בחלקות משנה אשר על כן-

 .ת חלקות אלובמקרקעין ולכן יש לדחות על הסף התביעה ביחס לחלקו 15

  מבלי לגרוע מהאמור, התביעה הוגשה על ידי התובעים באמצעות עוה"ד גיא מדמוני לנדאו
 ויאיר יפת, אך לתביעה לא צורף ייפוי כוח כנדרש. 

  יתרה מזו, על טופס התביעה, חתום מר רונן טוסי בשמו ובשם פרחי גורדון בע"מ וטוסי
ך המתיר למר רונן טוסי לחתום על התביעה סוויטות יוקרה )ט.ס.י( בע"מ, בהיעדר כל מסמ

 בשמן.

  לאמור, יש לדחות על הסף את התביעה וזאת בהיעדר כל ראייה או מסמך אשר התירה למר
רונן טוסי לחתום על התביעה בשמן של פרחי גורדון בע"מ וטוסי סוויטות יוקרה )ט.ס.י( 

 .בע"מ( בע"מ במועד הגשתה
 ין כאמור לעיל, יינתן להלן מענה לגופה של תביעה למען הזהירות, בכפוף לקבלת מסמך תק

 ביחס לחלקות המשנה אשר בעניינן הוכחה זכותם של התובעים כאמור.

 
חוות דעת שמאי התובעים חסרה ולוקה בפגמים מהותיים היורדים לשורשו של ענין 

 המביאים לבטלותה

 )קובעות כי תובע 1971-, תשל"אתקנות התכנון והבניה )הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה ,
המגיש תביעה לפיצויים חייב לצרף לתביעתו הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות 

 העובדות עליהן הוא מבסס את תביעתו. 

  לחוק, מוטל על התובע  197הלכה פסוקה היא, כי נטל השכנוע להתקיימות יסודותיו של סעיף
וכיח כי המקרקעין אכן נפגעו על ידי התכנית, פיצויים על פי סעיף זה. מכאן, שעל התובעות לה

לרבות כמובן, הוכחת שעור הפגיעה. עוד קבעה הפסיקה, כי לענין ההערכה השמאית הנדרשת 
ולכלול את אין די בחוות דעת סתמית, אלא שחוות הדעת חייבת להיות משכנעת ומנומקת, 

 . מלוא הנתונים החיוניים לתביעת הפיצויים
 ת הדעת השמאית להיות מפורטת, מבוססת ונתמכת בנתונים, אלא שעל לא זו בלבד שעל חוו

 חלה חובה לכלול במסגרתה גם את האלמנטים המשביחיםהשמאי העורך את חוות הדעת 
הנובעים מן התכנית ולהתחשב בהם בבואו להעריך את שיעור הפגיעה הנטען בערכם של 

 המקרקעין.   
  ,לוקה בפגמים מהותיים היורדים לשורשו של חוות דעת שמאי התובעים חסרה ויתרה מזו

בהנחות מוצא שגויות, חסרה בחוות דעת מקצועיות, מתעלמת משיקולים  עניין, לוקה
 ואינה עומדת בנטל הוכחת פגיעה בשווים של המקרקעין, המביאים לבטלותה רלוונטיים

חוות , הכול כמפורט בהרחבה בחוות דעת משפטית זו ובולהשמטת בסיס התביעה בכללותה
אך מטעמים אלה לבדם יש לדחות את התביעה הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית. 

 .שבנדון, בשל אי הרמת הנטל להוכחתה
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שגה שמאי התובעים עת לא הביא בחשבון את מלוא המצב התכנוני הקודם ערב אישורה 
 א'70של תת"ל 

 לחוק, יש  197פי סעיף כלל ידוע הוא, כי בהערכת שיעור הפגיעה לעניין תביעת פיצויים ל
להשוות בין שווי המקרקעין ערב אישור התכנית, שנטען כי היא פוגעת, לבין שווי המקרקעין 

 לאחר האישור.
  במסגרת בחינת המצב התכנוני ערב אישור התכנית, יש לסקור את כלל התכניות החלות ולבחון

ל שחוות הדעת ככמה היו האפשרויות התכנוניות של התובעות בטרם אושרה התכנית. 
השמאית לוקה בחסרים מהותיים, כבענייננו, יש לקבוע כי לא הורם הנטל להוכחת תביעת 

 . הפיצויים והפגיעה הנטענת

  אשר אושרה  4א//23חרף זאת, חוות דעת שמאי התובעים אינה מביאה בחשבון את תמ"א
השפיע באופן כחלק מהמצב התכנוני הקודם והמשמעויות העולות מממנה, אשר יש בהן כדי ל

 א', כדלקמן: 70ישיר על שווי המקרקעין במצב תכנוני קודם לתכנית תת"ל 
  אשר במסגרתה, כפי שפורט לעיל 12.8.2010-אשר פורסמה למתן תוקף ב 4א//23תמ"א ,

וכמפורט בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית, סומן תוואי קו המתע"ן לאורך רחוב 
אינה  4א//23תמ"א , 4א//23, אשר קדמו לתמ"א 5' ותמ"מ א23בן יהודה. בשונה מתמ"א 

התוואים  .קובעת טכנולוגיה להסעת המונים ואינה קובעת את מפלס המעבר של קו המתע"ן
השמורים בה מתאימים לטכנולוגיות שונות שייקבעו בעתיד, ומפלס המעבר ייקבע בתכנון 

 .מפורט
קו הסגול" היה זהה לתוואי אשר סומן א', תוואי ה"70במצב תכנוני קודם לתת"ל כלומר, 

א', אך מפלס המעבר של קו המתע"ן לא היה ידוע ונקבע כי מפלס זה 70בסופו של יום בתת"ל 
 .א'70כפי שבא לידי ביטוי בתת"ל  –ייקבע בתכנון מפורט 

א' היה תת 70משכך, טענת התובעים ולפיה תוואי ה"קו הסגול" ערב אישורה של תת"ל 
, הוראותיה 4א//23יה הואיל ושמאי התובעים לא סקר את תמ"א קרקעי, הינה שגו

 .ואפשרויותיה התכנוניות
, תוך אזכור תיקוניה וצירוף תשריט 23שמאי התובעים הסתפק בתיאור כללי של תמ"א 

 4א' בלבד, אך בהיעדר ניתוח ופירוט תיקונים אלו, וביניהם תיקון 23מכוחה של תמ"א 
 .נוניותכאמור, על מלוא משמעותיו התכ

  נבהיר כי היעדר תיאור מלוא המצב התכנוני הקודם לתכנית על מלוא משמעויותיו על שווי
א', המשפיעים באופן מהותי על שווי המקרקעין 70המקרקעין במצב תכנוני קודם לתת"ל 

במצב התכנוני הקודם, מהווה פגם מהותי בחוות דעת שמאי התובעים, המביא למעשה 
 .ה, אשר יש בה כדי לשמוט את הקרקע תחת חוות הדעת בכללותהלתמונת מצב שגויה ומטע

  כמפורט לעיל, משמעות בחינת המצב התכנוני הקודם לאשורו, הינה כי במצב תכנוני קודם
נקבע כי מפלס המעבר של קו המתע"ן לא היה ידוע וייקבע בתכנון  4א//23מכוחה של תמ"א 

 .תכנוני החדשא' במצב ה70כפי שבא לידי ביטוי בתת"ל  –מפורט 
  לחוק בגין  197משכך, ברי כי יש לדחות על הסף את טענת התובעים בדבר פגיעה לפי סעיף

 .א'70אישורה של תת"ל 

 

א' 70שגה שמאי התובעים עת לא ביסס את טענותיו לפגיעה עקב אישורה של תת"ל 
 באמצעות חוות דעת מקצועיות

 דעת מקצועיות כנדרש, כי המרת קו  שמאי התובעים טען בעלמא ובהיעדר התבססות על חוות
המתע"ן לעילי במקום תת קרקעי תעצים את רמות הרעש מהרחוב, בין היתר כתוצאה 
ממפגעים של צפירות, כריזה לנוסעים, התגודדויות במרחב הדרך וכל זה בשעות ארוכות של 

י קו היממה, בשונה מהמצב התכנוני הקודם )לטענתו השגויה כמפורט לעיל ולהלן( שם תווא
 המתע"ן תוכנן כתת קרקעי.

  בהיעדר כל תימוכין, 5%טענתו זו של שמאי התובעים, תורגמה על ידו לירידת ערך בגובה של ,
 אסמכתאות וחוות דעת מקצועיות.

  לפגיעה הנטענת כאמור, מצריכות תימוכין בחוות הלכה פסוקה הינה כי טענות בדבר ראש הנזק
ורפה חוות דעת מקצועית כאמור, על מנת לדחות את דעת מקצועית מתאימה, ודי בכך שלא צ

 טענות הפגיעה הנטענת לגופן.
  ,בחוות דעת שמאי התובעים לא נתמכה הטענה בדבר הפגיעה העקיפה בענייננו כמפורט לעיל

 .הנטענת )והמוכחשת( לאור תוואי המתע"ן העילי
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  ,הסף את טענת יש בו כדי לדחות על גם מטעם זה, נפל פגם מהותי בתביעה אשר משכך
 .א'70לחוק בגין אישורה של תת"ל  197התובעים בדבר פגיעה לפי סעיף 

 

שגה שמאי התובעים עת לא הביא בחשבון את האלמנטים המשביחים מכוחה של תת"ל 
 א'70

  שמאי התובעים הסתפק בחוות דעתו באמירה כללית ולפיה מאחר ותוואי המתע"ן תועד
הרי שככל וקיימים אלמנטים משביחים מכוחה של א', 23לראשונה עוד מכוחה של תמ"א 

 א', אלמנטים אלו אינם מהווים תוצר של תכנית זו.70תת"ל 

 .יש לדחות טענתו זו של שמאי התובעים בחוות דעתו 
  כמפורט בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית, האלמנטים המשביחים מכוחה של

 תע"ן עילי.א', נוצרו אך ורק לאור קביעת תוואי מ70תת"ל 
  חלה חובה לכלול במסגרתה גם את נחזור ונבהיר, כי על שמאי העורך את חוות הדעת

הנובעים מן התכנית הפוגעת לטענתו )המוכחשת בענייננו( ולהתחשב  האלמנטים המשביחים
 בהם בבואו להעריך את שיעור הפגיעה הנטען בערכם של המקרקעין.   

 ה מביאה בחשבון אלמנטים משביחים שמקורם חרף זאת, חוות דעת שמאי התובעים אינ
 א' ובעצם קביעת תוואי המתע"ן כתוואי עילי ולא תת קרקעי.70בתת"ל 

  קביעת תוואי המתע"ן בתוואי , בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומיתכמפורט
צמצום מס' נתיבי הנסיעה לרכבים ממונעים לכדי נתיב אחד בלבד, הרחבת העילי, תביא ל

התווית שבילי אופניים וכן התווית מסילה עבור הקו הסגול של הרכבת הקלה  מדרכות,
הצפויה לפעול בטכנולוגיה המתאפיינת בנסיעה שקטה יחסית ובהנעה אלקטרונית בעלת 
תלות נמוכה לשימוש בדלק. יתרה מזו, כמפורט בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה 

ותית מזו של אוטובוסים ורכבים המקומית, קיבולת הנוסעים של הרכבת גבוהה משמע
בנוסף, קביעת תוואי  .פרטיים אשר תוביל לצמצום ניכר בעומסי התנועה הקיימים כיום

המתע"ן בתוואי עילי, תביא לירידה בזיהום האוויר ולשיפור באקלים האקוסטי ביחס למצב 
 אלמנטים משביחים אשר לא הובאו בחשבון בשגגה בחוות דעת שמאי התובעים -הקיים 

 .אשר לכל הפחות מאיינים את ירידת הערך הנטענת )והמוכחשת(
  א' 70נבהיר כי היעדר הכללתם של האלמנטים המשביחים הנובעים מכוחה של תת"ל

א', מהווה פגם מהותי 70והתחשבות בהם לצורך בחינת הפגיעה הנטענת מכוחה של תת"ל 
 .ת הדעת בכללותהבחוות הדעת אשר גם בפגם זה יש כדי לשמוט את הקרקע תחת חוו

  לחוק בגין  197משכך, ברי כי יש לדחות על הסף את טענת התובעים בדבר פגיעה לפי סעיף
 .א'70אישורה של תת"ל 

  א' על 70מכלל הטעמים אשר פורטו לעיל, יש לדחות את התביעה בגין אישורה של תת"ל
 .הסף, בשל אי הרמת הנטל להוכחתה

 

 מענה לגופן של טענות
 
  מהאמור, יש לדחות את התביעה גם לגופה, מחמת שהתובעים לא הוכיחו כל מבלי לגרוע

 .א'3616א' ותא/70פגיעה במקרקעין בגין אישורן של תכניות תת"ל 
 

 תת"ל 70א'

  א' הן על הסף )בהתאם 70יש לדחות את הטענה לפגיעה )מוכחשת( עקב אישורה של תת"ל
 .לטעמים אשר פורטו בהרחבה לעיל( והן לגופן

 א' השתנה 70חוות דעת שמאי התובעים, נטען כאמור, כי עקב אישורה של תת"ל  במסגרת
מפלס קו המתע"ן של רחוב בן יהודה כך שהוא יהיה על קרקעי, בניגוד לתכניות שקדמו לתת"ל 

 א', שם הוגדר קו המתע"ן כקו תת קרקעי.70

 ן כאמור בעלמא בשל שינוי תוואי זה )המוכחש כפי שפורט לעיל ויפורט בהרחבה להלן(, נטע
ובהיעדר חוות דעת מקצועית כנדרש, כי שווי שטחי המגורים הגובלים נפגע, שכן הרכבת, ובכלל 

 זה מתקני הדרך שלה, התחנות והרציפים המתוכננים, יעצימו את רמות הרעש מהרחוב.

  זאת, בין היתר, בשל מפגעים של צפירות, כריזה לנוסעים, התגודדויות במרחב הדרך וכל זה
 ות ארוכות של היממה.בשע
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  לאור זאת, הוערכה ירידת הערך על ידי שמאי התובעים בחוות דעת שמאי התובעים, בשיעור
 , בהיעדר כל תימוכין ואסמכתאות. 5%של 

 יש לדחות את טענותיהם של התובעים מכל וכל. 
  אשר יצרה שלד 4א//23א', חלה ביחס למקרקעין תמ"א 70במצב התכנוני הקודם לתת"ל ,

 רתי המיועד להנחות את תכנון ופיתוח המטרופולין. תחבו
  ,התמ"א שומרת זכויות דרך באמצעות קביעת רצועות לתכנון רק עבור הרשת הדרושה לפיתוח

 כך שהמגבלות המוטלות על הסביבה הן לרשת קונקרטית בלבד. 

  שקדמו לה ושונו על ידה ובניגוד לנטען בחוות דעת שמאי 5א' ומתמ"מ 23בשונה מתמ"א 
ואינה קובעת את מפלס אינה קובעת טכנולוגיה להסעת המונים  4א//23התובעים, תמ"א 

  .המעבר של קו המתע"ן
  ,ומפלס המעבר, ייקבע התוואים השמורים בה מתאימים לטכנולוגיות שונות שייקבעו בעתיד

 .בתכנון המפורט
  היה תת קרקעי.שקדמו לה, בהן נקבע כי מפלס המעבר י 5א' ומתמ"מ 23זאת, בשונה מתמ"א 
  מפלס המעבר של קו המתע"ן ייקבע בתכנון עתידי שינתה הוראה זו וקבעה ש 4א//23תמ"א

 . מפורט
  לעניין מערכת הסעת המונים.  5א' ואת הקבוע בתמ"מ 23שינתה בכך את תמ"א  4א//23תמ"א 

  צוין, כי הקו הסגול עובר ברח' בן יהודה. 4א//23בנספח א' לתמ"א 

  מפלס המעבר ייקבע  .אינה קובעת את מפלס המעבר של קו המתע"ן 4א//32יודגש, כי תמ"א
 .כאמור בתכנון המפורט

  ,א', שהינה התכנית המפורטת אשר היא זו אשר קובעת את מפלס המעבר, 70תת"ל לכן
ומשכך אינה משנה את  4א'//23ובענייננו מעל פני הקרקע, מיישמת את הוראותיה של תמ"א 

לעילי, אלא קובעת אותו ולמעשה מיישמת את הוראותיה של  תוואי המפלס מתת קרקעי
 . 4א//23תמ"א 

  לכן, אין בקביעת מפלס המעבר כדי להביא לירידת הערך הנטענת )והמוכחשת( על ידי
  התובעים.

  יצוין, כי לצורך הערכת הפגיעה הנטענת בחוות דעת שמאי התובעים, שווי המקרקעין לפני
א'( מבוסס גם על הזכויות 3616א' ותא/70כאורה )תת"ל אישורן של התכניות הפוגעות ל

ובהתאם נטען כי שווי המקרקעין במצב  38שלכאורה הוקנו למקרקעין מכוחה של תמ"א 
 על תיקוניה. 38התכנוני הקודם, מורכב בין היתר גם משווי הזכויות הכלולות בתמ"א 

  ולפסיקות בתי המשפט לעמדת הוועדה המקומית, כפי שיפורט בהרחבה להלן, בהתאם לדין
אינן במעמד של "זכויות קניין" של התובעים ואינן  38וועדות הערר, הזכויות מכוחה של תמ"א 

שכן הן מותנות, בלתי וודאיות, וכן ערטילאיות, שאינן חלות  –מהוות חלק מתכונות המקרקעין 
 באופן קונקרטי ביחס למקרקעין )או כל מקרקעין שהם ברחבי המדינה(. 

 ,בבחינת שווי המקרקעין במצב הקודם, אין לקחת בחשבון את הזכויות הכלולות  לפיכך
כלל ולא קמה עילת פיצוי בגין אישור תכנית אשר העניקה זכויות הפחותות מהיקף  38בתמ"א 

 .38הזכויות המירבי שניתן היה לאשר, באופן תיאורטי, על פי תמ"א 

 קביעת תוואי טעם הוועדה המקומית, מבלי לגרוע מהאמור, כמפורט בחוות הדעת השמאית מ
צמצום מס' נתיבי הנסיעה לרכבים ממונעים לכדי נתיב אחד המתע"ן בתוואי העילי, תביא ל

בלבד, הרחבת מדרכות, התווית שבילי אופניים וכן התווית מסילה עבור הקו הסגול של 
 הרכבת הקלה הצפויה לפעול בטכנולוגיה המתאפיינת בנסיעה שקטה יחסית ובהנעה

אלקטרונית בעלת תלות נמוכה לשימוש בדלק. יתרה מזו, כמפורט בחוות הדעת השמאית 
מטעם הוועדה המקומית, קיבולת הנוסעים של הרכבת גבוהה משמעותית מזו של אוטובוסים 

בנוסף, קביעת  .ורכבים פרטיים אשר תוביל לצמצום ניכר בעומסי התנועה הקיימים כיום
ביא לירידה בזיהום האוויר ולשיפור באקלים האקוסטי ביחס תוואי המתע"ן בתוואי עילי, ת

אלמנטים משביחים אשר לא הובאו בחשבון בשגגה בחוות דעת שמאי  – למצב הקיים
 .התובעים אשר לכל הפחות מאיינים את ירידת הערך הנטענת )והמוכחשת(

  שונים יתרה מזו, כמפורט בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית, כעולה ממחקרים
שנערכו בעולם, הרי שמחירי הנדל"ן לאורך קווי מסילת רכבת עלו, כאשר הסיבה לכך, כנטען 
במחקרים אלו, נעוצה ביתרונות הנובעים מקרבה למערכת תחבורה מסילתית, לרבות אך לא 
רק נגישות לתחבורה ציבורית, קישור יעיל ומהיר לכל חלקי העיר, הפחתת רעש וזיהום אוויר 

 וכיוצ"ב.
 א זו אף זו, כעולה מחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית, בהתאם לסקר מחירים ל



 התוכן מס' החלטה
14/09/2022 

 2 - -ב' 22-0026
  47רחוב בן יהודה מס'  -א'3616א'/ תא 70תתל  -  

 א'3616א'/ תא 70ר תתל דיון בתביעת פיצויים עקב אישו

 

2007מבא"ת ספטמבר   19עמ'   

 

אשר הוצג במסגרתה, ברי כי העלייה הגבוהה והחדה במחירי הדיור ברח' בן יהודה בין השנים 
 א'.70נובעת, בין היתר, כתוצאה מהשפעתה החיובית של תת"ל  2015-2018

 ( 16.8.2022יעץ דוד דדון שניתנה לאחרונה )ביום כן נפנה לשומתו המייעצת של השמאי המי
בתל אביב בגין תביעה לירידת ערך כתוצאה מאישורה  170ביחס למקרקעין ברח' ארלוזורוב 

א', כבענייננו, במסגרתה נקבע בנושא האלמנטים המשביחים מכוחה של 70של תכנית תת"ל 
לקו הרכבת הקלה והן לנכסי  א', כי קיימת השבחה ניכרת הן לנכסי מגורים הצמודים70תת"ל 

 מסחר הצמודים לקו הרכבת הקלה.
  א' הן 70מהמקובץ עולה, כי יש לדחות את הפגיעה הנטענת בתביעת התובעים בעניין תת"ל

 .על הסף והן לגופה ולקבוע כי תכנית זו לא פגעה בערכם של המקרקעין

 

 א'3616תא/

 א' 70ות הפוגעות לכאורה )תת"ל לטענת התובעים, שווי המקרקעין לפני אישורן של התכני
על  38תמ"א א'( מבוסס גם על הזכויות שלכאורה הוקנו למקרקעין מכוחה של 3616ותא/

 . תיקוניה

  בהתאם נטען בחוות דעת שמאי התובעים, כי שווי המקרקעין מורכב גם משווי הזכויות
 על תיקוניה.  38הכלולות בתמ"א 

 וות דעת שמאי התובעים למסקנה, כי אישור תכנית על בסיס הנחה זו, מגיע שמאי התובעים בח
א' הוביל לפגיעה לכלל המגרש, הואיל ובמסגרתה צומצמו זכויות הבניה המותרות 3616תא/

 על שינוייה וכן מכוחן של יתר התכניות החלות על המקרקעין. 38מכוחן של תמ"א 

  בהתאם לדין וכן והזכויות מכוחה, הרי שלעמדת הוועדה המקומית,  38בעניינה של תמ"א
אינן במעמד של  38הזכויות הכלולות בתמ"א בהתאם לפסיקות בתי המשפט וועדות הערר, 

"זכויות קניין" של התובעים ואינן מהוות חלק מתכונות המקרקעין, שכן הן מותנות, בלתי 
וודאיות, וכן ערטילאיות, שאינן חלות באופן קונקרטי ביחס למקרקעין )או כל מקרקעין שהם 

 . בי המדינה(ברח

  יפה לעניין זה היא החלטת ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה במחוז תל אביב בעניין עררי
(, אשר עוסקת אמנם בהיטלי השבחה, אך דבריה יפים ונכונה 18.8.2022)פורסם בנבו,  3רובע 

ת גם לתביעות לירידת ערך, לפיה אין להביא בחשבון כחלק מהמצב התכנוני הקודם את הזכויו
 .38מכוחה של תמ"א 

  ואף נוכח קיומו של פרק נפרד העוסק בשיקול הדעת של  38נבהיר, כי נוכח לשונה של תמ"א
 29-ו 27, 22הוועדה המקומית לסרב ליתן את ההיתר למימוש זכויות בניה לפיה )ראו סעיפים 

 באופן חד משמעי כי זכויות הבנייה הניתנות במסגרת להוראות התמ"א(, נקבע בפסיקה
בתמורה לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה, אינן זכויות מוקנות, אלא זכויות  38תמ"א 

המסויגות בשיקול דעתה הרחב של הוועדה המקומית ואף הכפופות להליך פרסום לפי סעיף 
לחוק, ומשכך מהוות זכויות מותנות אשר אין להביאן בחשבון עד למועד התגבשותן  149

 .ניה בגינןבפועל, קרי מועד מתן היתר ב
 /א' אשר הוקנה למגרשים 3616כן נבהיר, כי היקף הזכויות המוקנות מכוחה של תכנית תא

בתחום התכנית, הינו בהתאם לסמכותה ושיקול דעתה הרחב של הוועדה המקומית, בהתאם 
 .38לתמ"א  23לקבוע בסעיף 

  ,של תכנית  ברי כי דינה של טענה בעניין היקף הזכויות המוקנות למקרקעין מכוחהמשכך
 א' להידחות.3616תא/

  23מהותה של טענת התובעים השגויה בעניין זה הינה, הלכה למעשה, ריקונו מתוכן של סעיף 
ומאפשר לוועדה המקומית  א'3616המהווה את הבסיס לאישורה של תכנית תא/ 38לתמ"א 

יחולו למאפייני ישוב או חלקים ממנו, תוך קביעה כי  38להתאים את הוראותיה של תמ"א 
 38או אף לקבוע הוראות שונות מהקבוע בתמ"א  38בתחומה רק חלק מהוראותיה של תמ"א 

 .במספר עניינים המפורטים בה
 /א', על 3616בהתאם להלכה של בית המשפט כמו גם ועדות הערר, אישורה של תכנית תא

נה אי, 38הזכויות הפחותות שהיא העניקה בהשוואה לסל הזכויות המירבי הכלול בתמ"א 
 . מהווה פגיעה בזכות הקניין

  בבחינת שווי המקרקעין במצב הקודם אין לקחת בחשבון את מבלי לגרוע מהאמור, יודגש כי
ולא קמה עילת פיצוי בגין אישור התכנית אשר העניקה זכויות  38הזכויות הכלולות בתמ"א 

 .38מ"א הפחותות מהיקף הזכויות המירבי שניתן היה לאשר, באופן תיאורטי, על פי ת

  אינן "זכויות" וקל וחומר אינן מהוות חלק מקניינם  38הנה כי כן, הזכויות הכלולות בתמ"א
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אינה מהווה פגיעה בקניין  38של התובעים ועל כן "גריעה" ממירב הזכויות הכלולות בתמ"א 
 .בגין אותה "פגיעה" נטענת 197ובהתאם לכך אין לפצות לפי ס'  –

 הועדה  1560/13של בית המשפט העליון במסגרת בר"מ  זאת ועוד, בהתאם לפסק דינו
)פורסם בנבו,  המקומית לתכנון ולבניה רמת גן נ' מגן אינטרנשיונל יזמות והשקעות בע"מ

בחישוב שווי  - 38בתמ"א  -לא ניתן להתחשב בתכניות מתאר ארציות, ובענייננו , (22.7.14
 קונקרטיזציה ביחס לנכס. המקרקעין במצב קודם, הואיל והזכויות מכוחה נעדרות 

  דהיינו, כאשר התמ"א חלה על כל הארץ, הוצאת היתר בניה מכוחה כפוף להתנגדות ונקיטת
לחוק ולשיקול דעתה של הוועדה המקומית, ובהתאם, רק עם אישור היתר  149הליך לפי ס' 

 בניה נוצרת נורמה תכנונית חדשה במקרקעין.

  ,בחישוב שווי המצב הקודם,  38מכוחה של תמ"א  אין לקחת בחשבון את הזכויותלאור זאת
 . אלא לאחר הוצאת היתר בניה

  הועדה המקומית  3002/12מסקנה זו עולה גם מפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א
(, בו נקבע, בין השאר, כי ההשבחה 15.7.14)פורסם בנבו,  לתכנון ובניה גבעתיים נ' אליק רון

 במועד הוצאת היתר הבניה.נוצרת רק  38 מכוחה של  תמ"א

  ובהתאם, על הזכויות המותנות בה, היא "שקופה" 38משמעות פסיקות אלו, הינה כי תמ"א-
 .בעת בחינת שווי מקרקעין במצב קודם )או חדש( 38יש לנטרל את השפעת תמ"א 

 מאופיין בהיעדר מסוימות ביחס למקרקעין כלשהם, ועל כן  38אישורה של תמ"א  -לסיכום
א שינה את תכונות המקרקעין, ויש לראותה כאירוע "שקוף" בכל הנוגע לבחינת אישורה ל

 א'. 3616קיומה של פגיעה )או שיעורה( הנובעת מאישור תכנית תא/

  לחוק, המבוססת על  197לפיכך, יש לדחות את התביעה לפיצויים בגין ירידת ערך על פי סעיף
 .38מהזכויות הכלולות בתמ"א  א' ועל "הגריעה" כביכול,3616אישורה של תכנית תא/

  בהתאם להלכה הפסוקה אשר אוזכרה לעיל, אין להביא בחשבון כלל במצב התכנוני הקודם
 .38את הזכויות מכוחה של תמ"א 

  נבהיר, כי יש לדחות מכל וכל את הפסיקות אשר עליהן ביקש להתבסס שמאי התובעים
ה והמחייבת אשר תוארה ופורטה בחוות דעת שמאי התובעים, בהיותן מנוגדות להלכה הפסוק

 .בהרחבה לעיל

 /א' ויש 3616לאור כל המפורט לעיל, יש לדחות את התביעה לפיצויים בגין אישורה של תא
בפסיקה ובהחלטות  .38לדחות את הטענה כי תכנית זו "גרעה" מהזכויות הכלולות בתמ"א 

מהוות "זכות" של  אינן 38בתי המשפט וועדות הערר, נקבע כי הזכויות מכוחה של תמ"א 
 .התובעים וקל וחומר שאינן מהוות "זכות קניין"

  על כן, אישור תכנית הכוללת זכויות בהיקף קטן מההיקף המירבי שניתן לאשר מכוחה של
  .לחוק 197,  אינה מהווה "פגיעה" לפי סעיף 38תמ"א 

 או כל )התביעה  לא זו אף זו, מדובר בזכויות ערטילאיות ובלתי וודאיות ביחס למקרקעין מושא
אינה מהווה חלק מתכונות המקרקעין במצב  38ומטעמים אלו, תמ"א  (מקרקעין אחרים

 הקודם.
  מבלי לגרוע מהאמור וכמפורט בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית, הרי שתכנית

א' משביחה את המקרקעין, תוך שהיא הקנתה למקרקעין זכויות רבות אשר פורטו 3616תא/
וות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית וכפי שנקבע בשומות מכריעות רבות בהרחבה בח

 שנערכו בתחומה.
 /א' השביחה את הנכסים, 3616נציין, כי בגין שומות מכריעות אשר לא קבעו כי תכנית תא

הוגשו עררים על ידי הוועדה המקומית אשר בעניינם כאמור התקבלה החלטת ועדת הערר לפיה 
 ה תכנית משביחה אשר יש לגבות בגינה היטל השבחה.א' הינ3616תכנית 

  לא זו אף זו, כמפורט בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית, בחוות דעת שמאי
התובעים לא הובאו בחשבון כנדרש, מלוא האלמנטים המשביחים מכוחה של תכנית 

ישורה, הגבהת א', וביניהם תוספת זכויות בניה מוקנות לסל הזכויות הקיים טרם א3616תא/
מ' וכן  1.6קומת הגג, הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי ואחורי בשיעור שלא יעלה על 

הקמת בריכת שחיה בקומת הגג התחתון והעליון של המבנה. יתרה מזו, בניגוד למצב התכנוני 
 א' אינה מחייבת עוד בתכנון מרפסות שירות.3616הקודם, תכנית תא/

 ורט בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית ובניגוד לחוות מבלי לגרוע מהאמור, כמפ
 דעת שמאי התובעים, השימוש המיטבי במקרקעין הינו בחלופת חיזוק ותוספת בניה. 

  מהמקובץ עולה, כי יש לדחות את הפגיעה הנטענת בתביעת התובעים בעניין תכנית
 .א' ולקבוע כי תכנית זו לא פגעה בערכם של המקרקעין3616תא/
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 סוף דבר

  נוכח כל האמור לעיל, יש להורות על דחיית תביעת הפיצויים, תוך אימוץ חוות הדעת השמאית
 מטעם הוועדה המקומית ולאור הטעמים המשפטים דלעיל.

  לחילופין ולמען הזהירות בלבד, אם וככל שייקבע, כי אכן נגרמה למקרקעין מושא התביעה
א', כולן או חלקן, יש לקבוע כי פגיעה 3616' ותא/א70פגיעה הנובעת מאישורן של תכניות תת"ל 

זו, כפי שפורט והוצג בחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית, הינה פגיעה הבאה בגדרו 
לחוק, אשר אינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין ואין זה מן הצדק  200של סעיף 

 לשלם לתובעים פיצויים בגינה. 
 טית זו נטען באופן מצטבר ו/או באופן חלופי, במידה והטענה איננה כל הנטען בחוות דעת משפ

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

 
 
 
 

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

 מהטיעונים המפורטים מעלה.
 
 

 
 

 
 
 

ועדת המשנה ( דנה 2)החלטה מספר  14/09/2022מיום  ב'22-0026בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
הועדה ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים  תשפטיות ושמאילאמץ את חוות דעת היועצות המ

 המפורטים מעלה.
 

דורון ספיר, ליאור שפירא, חיים גורן משתתפים: 
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 יפו-הוועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 יפו-ם העיר תל אביבדיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח נופי למבנה ציבור בתחו
 

 הסבר כללי:
 קמפוס מכללת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה, מרחב אורות.

ארבעה מבנים לשימוש המכללה, שכוללים גם שימוש מסחר בקומת הקרקע. מבנים בעלי עד שש קומות, 
 קומות, כולל עליה לגג. 8קומות נוספות עד לסך של  2ואפשרות עתידית לתוספת 

 
 הקו מסמן את אזור ההתערבותה דיין. רחוב מש מיקום:

 
 , תל אביב.58-60רחוב משה דיין  כתובת:
 (2)דרך  1305רחוב  

 
 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 מוסדר 6134
 כל הגוש

687  
688  
689  
690  

 696  חלק
  דונם 11 –: כ תישטח התכנ

 
 :ניםמתכנ

 ציונוב ויתקון אדריכלים – ציונובליאור אדריכל התכנית: 
 אב אדריכלות נוףמתכנן פיתוח ונוף: 

 מאיה המלי קונסטרוקטור:
 מתכננים ויועצים בע"מ -ויטל הררי יועץ בניה ירוקה: 

 גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מיועץ תנועה: גל גרונר, 
 ע"מפתילת המדבר באגרונום: 
 הנדסה וניהול משאבי מים בע"מ -ירון גלר  הידרולוג:

 רביד תכנון והנדסה בע"מ יועץ תשתיות:
 אריאל גרדשטיין גישה טובה בע"מיועץ נגישות:  

 מ.ג. יועצים לאקוסטיקה בע"מ  יועץ אקוסטיקה:
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 נחשון-אילן לב  יועץ אשפה:
 

 יפו.-הרשות לפיתוח כלכלי, תל אביביזם התכנית: 
 יפו.-יריית תל אביבע בעלות:

 
 : מצב השטח בפועל

המגרשים פנויים מבנייה,  נמצא על דופן רחוב משה דיין. מדרום לו מוקמים מעונות סטודנטים, מצפון לו 
 בית גיל פז, וממזרח לו שצ"פ.

 קיימים עצים המיועדים לשימור, כריתה והעתקה.במגרש 
 

 : ומצב סטטוטורי מדיניות קיימת
 ב/1767לתוכנית  1גרדיה" שינוי -"מתחם לה –ג /1767תכנית תא/ -

 "תוכנית חניה לתל אביב יפו" –תוכנית ח'  -
 -של תכנית מתאר מקומית "ע"  1995לשנת  1"מרתפים" שינוי מס'  – 1תוכנית ע/ -

 יפו"-"תכנית המתאר של תל אביב – 5000מרתפיםבהתאם למטרות והוראות תכנית תא/
 

 :מצב תכנוני מוצע
 מת ארבעה מבנים וחניון תת קרקעי הכוללים מספר שימושים:התוכנית מציעה הק

 קמפוס מכללת אפקה (1

 מסחר, הכולל בית קפה וחנויות. (2
 

הבינוי מתוכנן כקמפוס בעל רחבה פנימית. בכניסה לקמפוס, תתוכנן כיכר עירונית, בהתאם להוראות 
פלס הקרקע יתוכננו . הכיכר הציבורית תוגדר בבינוי הצמוד לה )ללא גדרות(. במ5000תוכנית תא/

ג /1767שימושים של מסחר וכניסה ראשית לקמפוס. הבינוי של יתר המבנים יהיה ע"פ הגדרות תוכנית תא/
ויכללו הקלות לשיפור התכנון הכוללות תוספת קומות, תוספת לגובה הקומות, הקלה תכסית, ביטול 

 קולונדה מזרחית ושינוי ברוחב זיקת הנאה מזרחית. 
היה בנפחים בעלי צורת ר', ויכללו דירוג קומות וגגות מועילים ופעילים.  עיצוב החזיתות עיצוב הבינוי י

במפלס הקרקע יכלול קירות מסף והצללות, הקומות מעל יכללו חזית בעלת הצללות וחזות אחידה 
 למתחם.  מערכות יוסתרו בגגות המבנים ובמרתפים. 

רות וחירום בדפנות השונות. הפיתוח יסדיר את למתחם כניסה ראשית אחת הפונה לכיכר, וכניסות שי
 המרחב הפנימי וניהול מי הנגר. נטיעות עצים וחניות אופניים כנדרש.

(, תתוכנן כניסה לחניון, לרבות מעבר עתידי לחניון עתידי מצפון למתחם.. וחניון תת 2)דרך  1305ברחוב 
 קרקעי שישרת את כלל מבני הקמפוס המתוכננים.

 
 :נתונים נפחיים

 
 קומות( 8עד  –קומות נוספות  2קומות )המבנה יותאם לתוספת  6מספר קומות: עד 

 חניון בקומת מרתף אחת
 מטר, יתכנו שינויים בגובה הסופי בשלב היתר הבניה 29-כגובה: 

 :  חיצוניים למתחם קווי בניין
 אפס מטר :לכיוון בינוי עתידי –צפוני–קו בניין קדמי 
 אפס מטר :כיוון שצ"פל –מזרחי–קו בניין קדמי 
 מטר 3 :(2)דרך  1305לכיוון רח'  –דרומי–קו בניין קדמי 
 אפס מטר :לכיוון רח' משה דיין –מערבי–קו בניין קדמי 

 
 

 :שלביות
 תתאפשר שלביות בניה בהתאם לדרישות העירייה בעת הביצוע

 הפרוייקט כולל שני שלבי ביצוע. 
 ףקומות וקומת מרת 5הקמת מבנה בן  –שלב א' 
 קומות. 8תוספת קומות עד לסך כולל של  –שלב ב' 
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 אפקה טבלת זכויות מכללת
     

 

 
 

 ג1767 תוכנית 
       

 טבלת שטח מאושר         
       

 זכויות מגרשים         

 שטח מגרש מגרש
% 

 שירות עיקרי בניה
סה"כ 

 מסחר מ"ר
% 

 מ"ר מרתף מרתפים

5 1,995 370% 5,387 1,995 7,382   300% 5,985 

 
6 1,990 370% 5,373 1,990 7,363 199 300% 5,970  

 
7 1,960 370% 5,292 1,960 7,252   300% 5,880  

 
8 2,160 370% 5,832 2,160 7,992 216 300% 6,480  

-5סה"כ  
8 8,105 370% 21,884 8,105 29,989 415 300% 24,315 

 

         
 

         
 

 טבלת שטחים מוצעים
 

 שלב א'
     

 

         
 

  זכויות מגרשים

 מגרש
שטח 
 מגרש

% 
 שירות עיקרי בניה

אחוז 
 מסחר בניה

% 
 מרתפים

מ"ר 
  מרתף

5 1,995 370% 4,700   236% 0 8% 160  

 
6 1,990 370% 5,100   256% 0 75% 1,500  

 
7 1,960 370% 1,900   97% 0 5% 100  

 
8 2,160 370% 4,600   213% 216 17% 370  

-5סה"כ  
8 

8,105 370% 16,300   8     2,130 
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 המבנים הדמיות 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שטחהפיתוח תכנית 
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 הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי

 העיצוב האדריכלי .1

 אפיון המבנים בפרויקט 1.1

תחם ומייצרים רחבה פנימית למכללה. הבינוי המבנים בנויים בארבעת מגרשי המ – תיאור כללי .א

החיצוני מהווה "גדר" לסביבה והשלמות הגידור יהיו בין המבננים. יותר להקים "גשרים" 

המחברים את המבננים בקומות העליונות.למבנים מעטפת להצללה. המעטפת החיצונית בנויה 

צללות על חלונות וקירות ממערכת אלומיניום סטטית, המהווה הן מרכיב עיצובי, והן מענה לה

 המסך של המעטפת הפנימית. מעטפת זו, תובא לאישור אדריכל העיר. 

 .גובה המבנים, מס' קומות .ב

 –קומות  מגרש
 במגרש חלק א'

 –קומות 
 במגרש חלק ב'

 –תכסית  מרתף
 מגרש חלק א'

  –תכסית 
 מגרש חלק ב'

 מוצע מאושר מוצע מאושר מוצע מאושר מוצע מאושר מוצע מאושר 
5 5 6 2 3 3 1 100% 99% 50% 27% 
6 5 6 2  3 1 100% 81% 50% 0% 
7 5 4 2 3 3 1 100% 17% 50% 54%* 
8 5 6 2 3 3 1 100% 76% 50% 40% 

33     3 1     
 *לצורך ביצוע הפרוייקט, קיים הכרח לאישור ההקלות המבוקשות

 מפלסים .ג

 מצויין בחוברת העיצוב.מפלס החצר הפנימים יהווה את מפלס הכניסה הקובעת, כ .א

מפלס הדפנות הפעילות והמסחר, יתואם למפלס הרחובות המשיקים )שימוש למסחר  .ב

שיתאפשר לאחר  –יתוכננו הכנות לשימוש מסחרי  7, 5. במגרשים 8, 6יותר במגרשים 

 אישור של תוכנית מפורטת או בהליך של שימוש חורג בעתיד(

 

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת 1.2

בטון/בלוקים וקירות מסך. המעטפת החיצונית, מקומה א' ועד  המעטפת הפנימית – םחומרי .א

מעטפת מאלומיניום או חומר אחר באישור אדריכל העיר. מסד הקרקע,  –לקומת מערכות הגג 

 קירות מסך והצללות חיצוניות.

המרפסות במבנה, הינן מרפסות פנימיות, מוצללות, מעקה פנימי מזכוכית או  –מרפסות  .ב

 מסגרות. המעטפת החיצונית מכסה גם את המרפסות הללו.

 :שימוש במרפסות הגגו חזית חמישית .ג

  למבנים גג פעיל בקומות הביניים. בנוסף, על הגג ימוקמו המערכות השונות הגג העליון

כולל שדה תאים פוטו וולטאים. מיקום הגג לשימוש פוטוולטאי יתוכנן בשלב היתר 

-ת. אזורי גג עליון יהווה גג מועיל )גג כחול, או פוטו הבניה בהתאם ליעילות המערכ

וולטאי, או ירוק או שילובים שונים(. חומרי גמר של הגג, יהיו מולבנים ע"פ דרישות תקן 

 בניה ירוקה.

  כל מערכות הגג, יקבלו מסתור של המעטפת החיצונית של הבניין, וחיפוי אקוסטי ע"פ

 .הצורך
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  גג כחול, יגוננו כמפורט בתוכנית זו /מרפסות  והגג הפעיל / גג ירוק. 

  מ"מ למ"ר לכל הפחות, ויעמדו בתקני  25אחיזת מים של יעמוד ביכולת גג כחולFLL  או

 תקנים מקבילים לגגות מעכבי נגר. המפרטים יאושרו על ידי אדריכל העיר

 וולתאים, לרבות מערכת הקונסטרוקציה מעל לגג הפעיל יעמדו -אזורי התקנת תאים פוטו

 מ"ר. ))כפי שיתוכנן בתכנון המפורט( 150 -ל שטח של כע

 

 כניסות למבנה ולמתחם – קומת הקרקע 1.3

  בקומת הקרקע תתוכנן כיכר עירונית, בצמוד למבנה הכניסה. ביתן השומר, ישולב בתוך מבנה

ימוקמו  –( 2)דרך  1305הכניסהשל מכללת אפקה. בחזית לכיכר, ברחוב משה דיין וברחוב 

הפתוחים לרחוב ולכיכר. המסחר כולל בית קפה, חנויות, וקפיטריה המשמשת גם  שטחי מסחר

 את המכללה. בחזית הדרומית כניסה לחניון עתידי ושירות למרתפי המבנים. 

  מטרים )מערב למזרח(, פיתרון לנגישות ינתן מתוך  6הקמפוס מגשר על הפרש טופוגרפי של כ

ות והרמפות בפנים חצר הקמפוס. מפלסי המבנים עצמם, במטרה להפחית את כמות המעק

 הפיתוח בהתאם למפלסים ולחתכים המוצגים בחוברת העיצוב.  

 

 אצירת אשפה:  1.4

  בקומת המרתף, עם נגישות לרכב פינוי אשפה  8מיקום חדר אצירת האשפה: בתחום מגרש

זמנים, עד (, בנוסף, יתוכננו חדרי אשפה מקומיים לאצירה 2)דרך  1305מתוך החניון אל רחוב 

 (.2)דרך  1305לפינויים לחדר המרכזי. גישה ופינוי מרחוב 

 נייר, זכוכית, מתכת, קרטון, ופסולת כולל אצירת זרמי פסולת למחזור החדר כולל שטח עבור :

 מוצרי חשמל

  תוכנית אשפה מפורטת, תאושר במסגרת היתר הבניה בכפוף לאישור מח' אשפה של עיריית תל

 אביב יפו.

 ה וחניה:תנוע  1.5

 :חניון 

  דרישת החניה בעבור השימושים המוצגים תיפתר באמצעות תקן חניה מתחמי וחניון המרתף

 יוצג כחניון משותף עבור כלל המבנים בארבעת המגרשים. 

  החניון ישמש את באי מכללת אפקה במהלך שעות הפעילות של המכללה, ואת הציבור ביתרת

 הזמן. 

 רות, פריקה וטעינה ופינוי אשפה.החניון ישמש לרכבי תפעול ושי 

  (.2)דרך  1305, מרחוב 8רמפת הכניסה לחניון, תתוכנן בחלקו המזרחי של מגרש 

 .רמפת החניון תמוקם בתחום תכסית המבנה ותתוכנן כך שלא תיפגע רציפות המדרכה 

  ישמר מעבר עתידי, דרך הרמפה הראשית למתחם חניון צפוני עתידי )יקודם במסגרת תב"ע

 ת(. עתידי

 .חניות נכים יתוכננו ע"פ תקן כמפורט במאזן התנועה 
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  תקן החניה לרכב לכלל השימושים במגרש יהיה עפ''י התקן התקף לעת הוצאת היתר הבניה

ויהווה תקן חניה מירבי, המלצת אגף התנועה הפחתת תקן החניה בהתאמה לאילוצים 

 התכנוניים במגרש.

 ויהיה כמפורט במאזן החניה  –צע בתוכנית זו  , יתן מענה לבינוי המירבי המותקן החניה

 שבנספח החניה.

  תקן החניה לאופניים ודו''ג יהיה עפ''י התקן התקף להעת הוצאת היתר הבניה וייפתר בתחום

 המגרש.

 .מיקום מקומות החניה לאופניים ודו''ג יהיה עפ''י נספח תנועה מאושר ע''י אגף התנועה 

 

 (2)דרך  1305דרך 

  זו, יאפשר הרחבת מדרכה )בשלב ת. העיצוב בפועל ובהמשך גם סטטוטורית קו בנין לדרך

 במסגרת תכנית בניין עיר עתידית( וכן אפשרות למעבר ציבורי בקומה בקולונדה לכיוון דרום.

 לאורך הצד הצפוני של הדרך, יתוכנן שביל אופניים 

 שכי ובלתי מופרע.בסוף הדרך ממזרח, יתוכנן "פטיש" סיבוב באופן שיבטיח ציר ציבורי המ 

  8כניסה לרמפת החניון תהיה ע"פ נספח התנועה בתחום מגרש  

 דרך משה דיין

 לאורך הצד המזרחי של משה דיין, יתוכנן שביל אופניים 

 גישה לשביל הצפוני, תהיה דרך משה דיין 

 ישמר מעבר פנוי מתשתיות ועצים לרכב חירום 

 שביל צפוני

 השביל הצפוני ישמש לרכב חירום בלבד 

 )פיתוח השביל יהיה כמפורט בנספח הפיתוח )ללא כיסוי אספלט, ועם פיתרון חילחול 

  (4, 3יתוכנן "פטיש" במרכז הדרך, ללא חריגה למגרשי בינוי צפוניים )מגרשים 

 .בשביל זה, ימוקמו חניות אופניים ואופנועים כמפורט במאזן החניה שבנספח החניה 

 

 

 

 פיתוח הסביבתי .2

 שטחהפיתוח   

 :וצמחיה א. עצים

  צמחיה כמוצג בחוברת העיצוב, בכל מקרה תהיה באדמה חופשית  :צמחייההוראות לשתילת

 ותכלול מערכת השקיה וניקוז.

 מ"ר, עצים בעלי מגוון, ועלווה צפופה,  50עצים חדשים ביחס של אחד ל  :עצים נטיעתהוראות ל

על רציפות בתי גידול , עם יכולת הצללה טובה. העצים יינטעו באדמה לא מהודקת תוך שמירה 

. קוטר גזע העצים שינטעו, מ' 1.5עומק גנני מינימלי של מ"ק לעץ ב 24כל בית גידול לא יקטן מ 

 בגובה מטר מהקרקע.   4לא יפחת מ "
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 הצללות: .ב

 משטח הפיתוח. יותר  33%-בתחום שטח הפיתוח במפלס הקרקע תהיה הצללה בתכסית של כ

 –לפחות  10לשימור ועצים מתוכננים: עצי צל, בגודל  שההצללה תעשה באמצעות עצים קיימים

 מ"ר.   25גודל עץ בוגר. מעל חניית האופניים מתוכננת הצללת סככה בשטח של 

 ניהול השהיית והחדרת מי נגר: .ג

 :שטח הפיתוח ינוקז במערכת משולבת של נגר עילי ומערכות ניקוז תת"ק. מי נגר  מי נגר

צפות( יופנו אל השטחים המגוננים. שטחי הגינון ממפלס הפיתוח )שבילים ורחבות מרו

משטח הפיתוח במפלס הקרקע, ישמשו להשהייה וחלחול טבעי של  20%והמדשאות מהווים 

מ'. השטחים  0.6הנגר. שטחי הגינון יכילו מילוי אדמה גננית מאווררת היטב בעובי מינימלי של 

ות ושבילים על מנת שמי נגר ס"מ מרחבות מרוצפ 10-המגוננים מעל קרקע טבעית יונמכו כ

 ינוקזו, יושהו ויחלחלו בתחום זה.

 

 מתקני חשמל בתחום המגרש: .3

 .חדרי אנרגיה ממוקמים במרתפי המבנים, ומחוברים לרשת מתח גבוה של חברת חשמל 

 

 )בהתאם לאישור מוקדם של בניה ירוקה/אדריכל העיר(מאפייני בניה ירוקה   .4

לבנייה בת קיימא והנחיות  5281ית זו יהיה עמידה בת"י תנאי להוצאת היתרי בנייה מתוקף תכנ

 הוועדה המקומית בנושא זה לעת הוצאת היתר בנייה.

 הצללות והעמדת המבנים  .א

 בשטחים הפתוחים ינטעו עצי צל.

 המוצלות ע"י רפרפות אלומיניום. -כיתות הלימוד מופנים לחזיתות מערב ומזרח

 יעילות אנרגטית  .ב

ומעלה ובהנחיות הוועדה המקומית  Bדירוג אנרגטי ב 5282ת"י מדו ביע המבנים בתחום התכנית

 .לנושא זה התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה

  ניהול מי נגר .ג

הספיקות היוצאות מהמגרש  תאפשר הקטנתו התכנית תכלול פתרון להשהיית מי נגר בתחומה -

 (.50-ל 1ביחס למצב הקיים באירועי שיא )לפחות  25%-בבמגרשים מבונים 

 .רנג לצורך חלחול מי ,נקי מכל תכסיתלפחות,  15%טח תחום תוכנית העיצוב כולל ש -

 . וזהשהיית מי נגר ומתן פתרונות בנושא ברמת אגן הניקבמגרש יתוכננו אזורים ל -

 איוורור החדרים .ד

פנים המבנה מאוורר דרך המרפסות המצויות בכל הקומות, והחלל המרכזי, בו תתאפשר זרימת 

 כמה העקרונית של איוורור חללי הפנים, ראו חוברת תוכנית עיצוב.  אויר, כמתואר בס

 דו"ח תרמי עקרוני .ה

, לנושא הבידוד התרמי. כמתואר בחוברת העיצוב 5258ו  1045המבנה יעמוד בדרישות תקן 

 בנספח בניה ירוקה.

 ריצוף חוץ .ו
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ניעת סנוור. יש תכנית הפיתוח תכלול ריצוף בעל גוון בהיר להפחתת תופעת אי החום העירוני ולמ

לפרט אמצעים למניעת התופעה ע"י הצללה לאזורים הפתוחים ו/או שימוש בריצוף בעל ערכי 

SR (-Solar Reflectance )0.33של לפחות  מקדם החזר קרינה/חום . 

 

 נגישות  .5

(. התכנון לכיוון צפון, 2)דרך  1305המתחם מתוכנן ומייצר נגישות מלאה מרחוב משה דיין ורחוב 

חיבור נגיש עתידי גם למתחם הצפוני. פיתרון הנגישות לגישור הפרשי גובה טופוגרפי יאפשר 

לתקנות הנגישות התקפות מתייחסים הבינוי והפיתוח קיים יוצנע בתוך המבנים הגובלים. 

 מוגבלויות. מענה לדרישות ההנגשה לאנשים עם נותניםו

 שילוט בתחום המתחם: .6

ויכלול את שלטי התורמים  ילוט מכללת אפקהלשיהיה בהתאם בתוך המתחם כל השילוט 

 , וכן יהיה בהתאם להנחיות השילוט העירוניות ובכפוף לאישור וועדת השילוט.נטיםווהרל

 מישות:ג .7

מהנדס העיר או מי  שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י

 ולא יחייבו חזרה לועדה המקומית. מטעמו

 :. שלביות8

קומות, שלב שני קומה נוספת, וחיבור בגשרים.  5פשר שלביות: בשלב הראשון יוקמו תתא

 לוחות הזמנים יקבעו בהתאם לצרכי מכללת אפקה.

 (ואדריכל העיר : )מוגש ע"י צוות מזרחמשותפתחו"ד 
 

מומלץ לאשר את תכנית העיצוב והפיתוח האדריכלי להקמת מכללת 'אפקה' )מקטע דרומי( בתחום מרחב 
 ורות' בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:'א
 

מכלל שטחי הקרקע פנויים מבינוי על ותת קרקעי המאפשרים חלחול  15%יש להבטיח שמירה של  .1
 טבעי של מי נגר, בכל אחד מארבעת מגרשי הבנייה.

יש להשלים לאישור משרד אדריכל העיר בדיקה פרטנית ביחס לכלל העצים המוצעים לכריתה  .2
ולבחון אפשרות העתקתם למגרש השצ"פ הסמוך למכללה ממזרח, לרבות  בתחום תכנית העיצוב

 תכנון מיקום הקליטה בהתאם לשלביות הביצוע והנחיות האגרונום העירוני.

ועדת המשנה ( דנה 3)החלטה מספר  14/09/2022מיום  ב'22-0026בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
ח האדריכלי להקמת מכללת 'אפקה' )מקטע דרומי( בתחום מרחב 'אורות' לאשר את תכנית העיצוב והפיתו
 בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

 
מכלל שטחי הקרקע פנויים מבינוי על ותת קרקעי המאפשרים חלחול  15%יש להבטיח שמירה של  .1

 טבעי של מי נגר, בכל אחד מארבעת מגרשי הבנייה.
פרטנית ביחס לכלל העצים המוצעים לכריתה יש להשלים לאישור משרד אדריכל העיר בדיקה  .2

בתחום תכנית העיצוב ולבחון אפשרות העתקתם למגרש השצ"פ הסמוך למכללה ממזרח, לרבות 
 תכנון מיקום הקליטה בהתאם לשלביות הביצוע והנחיות האגרונום העירוני.

יהיה  לנושא הוצאת היתרי בניה, כך שתקן החניה 2016מאושר לסטות ממדיניות החניה משנת  .3
 בהתאם לתקן הקבוע בתקנות החניה, הקובע תקן מירבי אותו ניתן להקטין.

 
 



 התוכן מס' החלטה
14/09/2022 

 3 - -ב' 22-0026
 מכללת אפקה מקטע דרומי  -( 1ג)1767תא/תעא/ 

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

2007מבא"ת ספטמבר   31עמ'   

 

דורון ספיר, חיים גורן, ליאור שפירא משתתפים: 
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 הועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
   

 

  
 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 י חלקותמספר

 בחלקן
7455   8 ,9 ,10  

 
 מ"ר  1858: שטח התכנית

 
 אדריכלים +AN מתכנן:

 
 אנט מרתס שוקולד ציפס קוקי קומפני אינק  יזם:

 
  מגרשים מוסרים: בעלות:
 אנט מרתס שוקולד ציפס   -(7455גוש  8)חלקה  7פינת בצלאל יפה   66רח' אחד העם               
 מפני אינקקוקי קו              
 אנט מרתס שוקולד ציפס קוקי  -(  7455גוש  9)חלקה  9פינת בצלאל יפה  55רח' רוטשילד               
 קומפני אינק              
 מגרש מקבל:                
 די ג'י אר טים בע"מ   -( 7455)חלקה   גוש  57רח' רוטשילד               

 
קיימים שני מבנים לשימור בהגבלות מחמירות . שני  7455בגוש  9-ו 8בחלקות : מצב השטח בפועל

רח' אחד העם  8)חלקה  1926 -( ו55שד' רוטשילד  9)חלקה  1925המבנים מהסגנון האקלקטי שניבנו בשנת 
 ( . אלו שני בנייני פינה מרשימים בפרטיהם.. מבנים אלו משמשים למגורים .66

 מפלסי חניה.  3קומות מעל קומת קרקע מעל  4מבנה בן  (:57)שד' רוטשילד  7455בגוש  10בחלקה 
 

  66, אחד העם 55 : שד' רוטשילדכתובת
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 :  מדיניות קיימת
 ב'.2650לעודד שימור ושיפוץ מבנים לשימור בהתאם  לתכנית השימור 

הגדלת מצאי שטחי תרבות עידוד שימוש והגדלת מצאי יחידות  מלונאיות באזור שד' רוטשילד, עידוד 
 חשיפה לפעילות תרבות בינלאומית באזור רוטשילד. מרכז תרבות קנדה תוך כדי באמצעות הקמת

 
 

 :מצב תכנוני מאושר
 (  55ושד' רוטשילד  66) רח' אחד העם  7455בגוש   9ו  8המבנים לשימור בחלקות 

וכמבנים לשימור בהגבלות מחמירות לפי  44לפי תכנית תא/  IIואזור דירות  Iמוגדרים ביעוד אזור דירות 
 .  ב2650תכנית השימור תא/ 

 .44לפי תכנית תא/  מוגדר אזור דירות א   57שד' רוטשילד   7455בגוש   10המבנה בחלקה 
 ב, תא/ ע2650, תא  74, תא/ 281, תא/  44תכניות תקפות:  תא/ 

 
   יעוד קיים:

 IIיעוד אזור דירות   -7455בגוש  8חלקה  66רח' אחד העם 
 ב, תא/ ע2650,  תא 74, תא/ 281, תא/  44תא/  -תכניות תקפות 

 
 Iיעוד אזור דירות  - 7455בגוש  9שד' רוטשילד חלקה 

 ב, תא/ ע2650,  תא 74, תא/ 281, תא/  44תא/  -תכניות תקפות 
 

 Iיעוד אזור דירות  -7455בגוש  10חלקה  57שד' רוטשילד 
 , תא/ מ1, תא/ ע74, תא/ 281, תא/ 44תא/  -תכניות תקפות

 
   שטח התכנון:

 מ"ר 738 -7455בגוש  8חלקה  66רח' אחד העם 
 מ"ר  696 –7455בגוש  9שד' רוטשילד חלקה 

 מ"ר 424  -) מגרש מקבל( -7455בגוש  10חלקה  57שד' רוטשילד 
   מ"ר 1.858סה"כ : 

 
  9ו  8לחלקות  יח"ד )בנוי בפועל( 12סה"כ  צפיפות:
 יח"ד .  8מותרת הקמת   10לחלקה               

 
 ניות חלות:זכויות בניה מתוקף תכ

 
 מ"ר  1119.17:         44שטח עיקרי מתוקף תכנית  7455בגוש  8חלקה  66רח' אחד העם 

 קומות( X3לקומה  40%)
 )בכפוף לאישור הועדה המקומית( –תמריץ 

 -תמריץ קומת מרתף 
 ב(2650)על פי תכנית תא/ 

 
 מ"ר  968.96   :          44שטח עיקרי מתוקף תכנית  7455בגוש  9שד' רוטשילד חלקה 

 מ"ר  
 קומות( X3לקומה  42%)

 תמריץ  )בכפוף לאישור הועדה המקומית(
 -תמריץ קומת מרתף 

 ב(2650)על פי תכנית תא/ 
 

 מ"ר  2088                                                                                      סה"כ זכויות בניה:
 
 

 מגרש מקבל:7455בגוש  10חלקה  57שד' רוטשילד 
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 שטח עיקרי מתוקף תכניות חלות :
 146% X 424                                                                             )מ"ר  642)פחות מ' +ג 

 
 
 
 
 
 

 שטחי בניה מצב קיים:
 מ"ר 833.51בנוי בפועל  66אחד העם 
 מ"ר 1005.28בנוי בפועל   55רוטשילד 

 מ"ר בנוי בפועל 1839סה"כ: 
            + 
 מ"ר מתמריצים לניוד 826            

 מ"ר  2664סה"כ כולל תמריצים 
 מ"ר מותר עיקרי מצב קיים לשני המבנים 609עיקרי בנוי מתוך מ"ר  316תת קרקעי: 

 
 

 760.01נרשם   ,2016משנת   20150753מ"ר. )בהיתר מס'  829בהתאם להיתר בניה מאושר   : 57רוטשילד 
 מ"ר שטח עיקרי על קרקעי.(   נבנה כבניין משרדים בעל אופי ציבורי . 

 מ"ר עיקרי 617בנוי בפועל 
 

 קווי בניין מאושרים:
 בנין לשימור  –בהתאם לבנוי בפועל   7455בגוש  8חלקה  66רח' אחד העם 

 בנין לשימור  –בהתאם לבנוי בפועל  – 7455בגוש  9שד' רוטשילד חלקה 
מ',   5 -מ' , אחורי 3 –מ' , קו בניין צידי  4שד' רוטשילד  –לחזית  –7455בגוש  10חלקה  57ד' רוטשילד ש

 מ'  4.5מ' , אחורי ,  2.5מ' , צידי  4המקודמת : קדמי   5-6רובע  4320ולפי תכנית תא/
 

 גובה/ מס' קומות:
 ימור בנין לש –בהתאם לבנוי בפועל   7455בגוש  8חלקה  66רח' אחד העם 

 בנין לשימור  –בהתאם לבנוי בפועל  – 7455בגוש  9שד' רוטשילד חלקה 
קומות  מרתף. לפי היתר  2קומות  מעל  3גובה מאושר לפי תב"ע  –7455בגוש  10חלקה  57שד' רוטשילד 

. ניתן קומה  5סה"כ  –קומות מעל קומת כניסה ויציע  4,  ניתן לבנות   2016משנת   20150753מאושר מס' 
 קומות . נבנה כבניין משרדים בעל אופי ציבורי .  5.65חלקית בהקלה. מס הקומות לא יעלה על  6
 
 

  0292219-507מס'  4320תא/  6ו  5רובעים התכנית לחוק ל 78ו  77חלים תנאים לפי סעיף במגרש 
 

 קומות וקומת גג חלקית.  6עד  –מ"ר ומעלה  500גובה מבנים:  במגרשים שגודלם 
 מ"ר עד חמש קומות וקומת ג חלקית.  500במגרשים שגודלם עד                       

 מ' רצפה עד רצפה.  3.3גובה קומת מדורים לא יעלה על                       
 תוספת לבניה קיימת עד חמש קומות וקומת גג חלקית.                       

 מ' ,   3לפי תכנית מאושרת, צידי  -מ"ר :קדמי 500קווי בניין:     לבניה חדשה במגרשים גדולים מ 
 . ’מ 5אחורי                       
 מ', 2.5לפי תכנית מאושרת, צידי  -מ"ר : קדמי 500לבניה חדשה במגרשים קטנים מ                       
 מ' .  4.5אחורי                       
 יהיה למקם ממ"ד בתחום הבניין, יותר להחריג את הממ"ד, במקרים בהם לא ניתן                       
 מ'  3מ', וזאת במרחק של לכל הפחות  2כך שקו הבניין הצידי לממ"ד בלבד יהיה                       
 מקו  בניין הקדמי.                      

 אלמנטים לחיזוק. לא תותר חריגה מקו בנין קדמי עבור הרחבות בנייה למעט                    
 צפיפות:       הצפיפות בכל תחום התכנית בהתאם לתכניות תקפות.

 בלבד. 20%ניתן יהיה לאשר בהקלה תוספת יח"ד של עד                       
 
 



 התוכן מס' החלטה
14/09/2022 

 4 - -ב' 22-0026
 /7-9בצלאל יפה  /55רוטשילד  -מרכז תרבות קנדה - 4844_______ תא/-___

  57רוטשילד 
 דיון בהפקדה

 

2007מבא"ת ספטמבר   35עמ'   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פירוט שטחי בניה מצב תכנוני מוצע: 
 

 שטח מוצע כולל במבנים לשימור:
 מ"ר+ 1838
 ממומשים במרתף+מ"ר מנויד מתמריצים לא  295
 מ"ר ניצול תמריצים 421

 מ"ר למסחר( 220)מתוכם  מ"ר עיקרי 2536
 (35%מכוח דרפט שטחי שירות למלונאות )מ"ר שירות  1026+ 
 

 תת קרקעי:
 מ"ר מומר משטח עיקרי )לפי תמריצי תוכנית השימור( לשירות מכוח תוכנית זו+ 316
 +1-ל  2-מ מ"ר מבוקש לנייד שטחי שירות ע"פ תוכנית ע  609
 מ"ר שירות מבוקש מכוח תוכנית זו  900

 מ"ר שירות תת קרקעי 1825
 
 

 שטח מוצע כולל למגרש מקבל:
 עיקרי מצב מוצע: 

 מ"ר לפי מצב קיים+  642
 יד מתמריציםמ"ר מנו 248

 מ"ר עיקרי 890סה"כ 
 

 שירות  מצב מוצע:
 מ"ר מנויד בשווי עיקרי+  114
 מ"ר שירות  109
 מ"ר שירות 223

 מ"ר שירות 109מ"ר עיקרי+  362 -57סה"כ לניוד למגרש רוטשילד 
 

 מ"ר עיקרי 43יתרה לניוד/ מחיקה= 
 
 

 מצב תכנוני מוצע:
 

 מטרות התכנית
ורח' אחד  55עידוד שימור ושיפוץ שני מבנים בהגבלות מחמירות ועידוד הקמת מלונות בשד' רוטשילד 

 באמצעות תוספת אגף חדש בין שני המבנים לשימור .על ידי הקמת מרכז תרבות קנדה  ומלון   66העם 

 
 עיקרי הוראות התכנית

( 1)תא שטח  66רח' אחד העם  /7ורח' בצלאל יפה  55רוטשילד  /9. שינוי ייעוד שני המגרשים בצלאל יפה 1

 יחידות מלונאיות. 44ועבור הקמת  אות כולל שימוש למרכז תרבות קנדהלמגורים ומלונ

למגרש בניה , 66רח' אחד העם   /7ורח' בצלאל יפה  55רוטשילד  /9ים בצלאל יפה . איחוד שני המגרש2

 אחד.

בשד' שימור בהגבלות מחמירות . קביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור בבניינים ל3

  66ורח' אחד העם  55רוטשילד 
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ורח' אחד העם  55רוטשילד . שינוי הוראות בינוי במגרשים המיועדים לשימור בהגבלות מחמירות )שד' 4

 תפקוד המלון ומרכז התרבות .  ך( ותוספת אגף מחבר לצור 66

 .1. שינוי קוו בניין אחורי בתא שטח 5

לאזור למגבלות  מ' בלבד )לא כולל מעקה גג(, בהתאם 28. גובה התוספת החדשה באגף המחבר עד 6

 ת אונס"קו.הכרז

מתכסית קומת  80%ולא יותר בהתאם לנספח הבינוי . הגדלת תכסית מרתפי חניה עד גבול המגרש 7

ה והרחבת המדרכה פינוי חניות מחזית רחוב בצלאל יפו רכז התרבות והמלוןמלצורך תפקוד קרקע, 

 .לטובת הולכי רגל

 . קביעת חזית מסחרית פעילה הפתוחה כולל לחצר עורפית.8

בין הבניינים  גדרות קיימותינים וביטול מרחב בין הבניוב קת הנאה להולכי רגל בחצר הפנימית. קביעת זי9

 .55ו שד' רוטשילד  57שד' רוטשילד  בכתובת

)שד'   2שטח  א. קביעת זיקת הנאה לכלי רכב לכניסה משותפת לחניה דרך רמפת חניה קיימת מת10

 ( 57רוטשילד 

 בוגרים.. קביעת הוראות לעניין עצים 11

 425וניוד מור בהגבלות מחמירות לאגף החדש מבנים לשי. ניוד יתרת שטחי הבניה הלא מנוצלים בשני ה12

 (.57)שד' רוטשילד  2לתא שטח  מ"ר עיקרי

כשטחים ר בהגבלות מחמירות בלתי מנוצלים . ניוד תמריץ בניה מתחת למפלס הכניסה למבנים לשימו13

 עיקריים לנפח המבנים בהגבלות מחמירות.

, בהתאם למגבלות מ' 4.5 -מ', קו בניין עורפי 2.5די: : קו בניין צד 2. קביעת קווי בניין בתא שטח 14

 .5-6תוכנית רובע 

  תבוטל. -. יתרת זכויות שלא תמומש מכוח תוכנית זו15
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 נתונים

 מצב מוצע מצב קיים

 

  8חלקה 
אחד 
 העם 

66 

  9חלקה 
שד' 

 רוטשילד 
55 

 10חלקה 
 שד'

רוטשילד 
57  

  1תא שטח 
 (  9ו  8)חלקות 

  2תא שטח 
 ( 10)חלקה 
 

 שרות עיקרי  שרות עיקרי   
סה"כ 

זכויות 
 בניה

שטח  מ"ר 
הבניין 
הקיים 
833.51 

 מ"ר
 
 + 
 

479.32 
 מ"ר

+ 
60.31 
מ"ר 
נתון 

לשיקול 
דעת 
 הועדה

 
שטח 
מרתף 
 קיים

 מ"ר 100

שטח 
הבניין 
 הקיים 
1005.28 

 מ"ר
 
+ 
 

255.36 
 מ"ר
 + 

31.27 
מ"ר נתון 
לשיקול 

דעת 
 הועדה

 
 

שטח 
מרתף 
 קיים 

 מ"ר  216

מ"ר  617
 שטח כולל

  
בהיתר 
אושר 
828.97 

 מ"ר
שטח כולל 
 על קרקעי 

 
 

שטחי 
שרות 

 במרתפים 
מ"ר  1031

מאושר 
בהיתר 
 בניה  

 מ"ר עיקרי על קרקעי  2316
 למלונאות

______________ 
 מ"ר עיקרי על קרקעי 220

 למסחר  

 
יתרת שטחים לא מנוצלת 

 תמחק -מ"ר 43בהיקף 
 
  

 מ"ר 926
 שרות

 על קרקעי 
 למלונאות 

 
מ"ר  100

שרות על 
 קרקעי

 למסחר 

מ"ר  1626
שרות תת 

 קרקעי 
 למלונאות

מ"ר  200
שרות תת 
קרקעי  
 למסחר

 
 

מ"ר  642
 קיים+ 

מ"ר  248
מנויד 
מתא 
 1שטח 

 
 

מ"ר  114
מנויד 
מתא 
  1שטח 
+ 

מ"ר  109
 שירות 

 
  

מ"ר למגרש  2664 סה"כ
 המאוחד

 תמריצי שימור כולל 
 

 מ"ר עיקרי על קרקעי 2536 
 מ"ר שרות על קרקעי 1026
           מ"ר שרות תת קרקעי 1825

מ"ר  890
 עיקרי

מ"ר  223
שרות על 

 קרקעי
1080 
מ"ר 

שרות תת 
 קרקעי

מספר 
 יח"ד

יחידות  44עד  חדרי מלון   60עד  8 6 6 
מלונאיות ומרכז 

  תרבות קנדה
 גודל 
 יח"ד

 "רל ל"ר ל"ר מ"ר

 קומות גובה
 
 
 
 

 במטרים

מבנים לשימור 
 3 –בהתאם לבנוי 

קומות מעל מפלס 
 הכניסה 

 

 מ' 14.65

קומות  3 –מבנים לשימור בהתאם לבנוי  5.65
 מעל מפלס הכניסה 

 
 

 מ' עד רצפת הגג 28

5.65  
 
 

 
 מ' 28

קווי 
 בניין

קווי  מ'
בניין 

 קדמיים 
)בניין 
 פינתי( 

בהתאם 
 לבנוי  

קווי בניין 
 מיים קד

)בניין 
 פינתי( 

בהתאם 
 לבנוי  

 4קדמי 
 2.5צידי 

  4.5אחורי 
 

 קו בניין קדמי לחזיתות ללא שינוי
   מהבנוי בפועל

)רח' אחד  7י לכיוון חלקה קו בניין ציד

 מ',  2.5  )-68העם 
)שד' רוטשילד  10קו בניין לכיוון חלקה 

 מ'  2.5( 57

ללא קדמי 
שינוי 

  מהקיים

 2.5צידי 
 מ'

 4.5אחורי 
 מ'

קומות  3
מרתף 

בגבולות 
 המגרש

על פי   חניה
תקן 
 תקף

 1:50תקן החניה למסחר יהיה   
או התקן התקף לעת הוצאת 

 היתר לפי הנמוך בניה,
 0תקן החניה למלונאות יהיה 

  ללא שינוי 
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2007מבא"ת ספטמבר   39עמ'   

 

 )בניה מתחת לקרקע( 9 -)קוו בניין( , ו 1תכנית זו כוללת תמריצי שימור לפי סעיפים:  *
 ב2650תא/ר בתכנית לפי המוגד

 
 26.5.19מתאריך  1901החלטת ועדת שימור מס' 

הוועדה מברכת על הפרויקט ומנחה להתקדם לקראת הצגת התכנית בוועדה המחוזית בכפוף ליישום הערות 
 הבאות: 

 יש לבחון את צמצום גודל חדרי המלון המוצעים בתוספת הבניה לצורך הגדלה משמעותית של מספרם.  .1
 וש בקומות העליונות באופן שיהווה חלק ממרכז התרבות.יש לבחון שימ .2
 אישור קידום תכנית למלונאות לצמיתות יותנה במחיקת הייעוד למגורים. .3

 

 
 :הסברים נוספים ותנאים למימוש

 
 להעברת מסמכים לועדה המחוזית:תנאים  .1

 חתימת בעל המגרש המקבל על כתב שיפוי בגין תוספת הזכויות במגרש המקבל. .א
לי המבנים לשימור על כתבי התחייבות לשימור ושיפוץ בפועל של המבנה עפ"י הוראות חתימת בע .ב

 מחלקת השימור.
לחוק התכנון והבנייה בגין אישור התכנית דנן, מבעל  197מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ"י סעיף  .ג

 המבנה לשימור.

 

 תנאים להוצאת היתר בנייה במגרש המקבל: .2

 שימור בהגבלות מחמירות כפי שיאושרו ע"י מחלקת השימור. השלמת תיק תיעוד למבנים ל .א
 ובהתאם לתוכנית השימור

 
 תנאים למתן תעודת אכלוס במגרש המקבל: .3

סיום עבודות השימור במבנים לשימור בהגב"מ במגרשים המוסרים ע"פ הנחיות מחלקת השימור.  .א
יום עבודות השימור, תהייה היה ושוכנעה הוועדה כי מסיבות שונות לא ניתן לעמוד בתנאי לעניין ס

הוועדה המקומית רשאית להמיר את התנאי שלעיל במתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע 
 השימור כפי שייקבע על ידי מה"ע או מי מטעמו.

השלמת רישום הערה בנוסח הטאבו עבור זיקת הנאה לטובת הציבור אשר תשמר פתוחה בכל שעות  .ב
 היממה ובכל ימות השנה.

 

 ישום הערה:ר .4
הוועדה המקומית תהיה רשאית לבצע רישום בפועל של הערה במגרש לשימור בהגבלות מחמירות, עפ"י 

, בדבר מחיקת זכויות הבנייה שנעשית מכח 2011לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום( התשע"ב  27תקנה 
 תכנית זו. 

 
 

שנים מיום אישור התכנית 10 -:  כזמן ביצוע

 ש ע"י מבנים לשימור(: )מוגחו"ד הצוות
 

 בתנאים הבאים: ממליצים לוועדה המקומית להעביר את התכנית לדיון להפקדה לוועדה המחוזית

 

חתימת בעלי המבנה לשימור על כתב התחייבות לשימור  -תנאי להעברת מסמכי התכנית למחוז  .1
 .המבנה עפ"י הוראות מחלקת השימור ושיפוץ בפועל של

בעלי המגרשים בתחום הקו הכחול על כתב  כלחתימת  -ת למחוז תנאי להעברת מסמכי התכני .2
 שיפוי בגין תוספת הזכויות במגרש המקבל.

לחוק  197מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ"י סעיף  -תנאי להעברת מסמכי התכנית למחוז  .3
 .התכנון והבנייה בגין אישור התכנית דנן
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מסמכי התוכנית ויחס ההמרה בהתאם  תשומות ותחשיבים למגרשים ומוסרים ולתקן א עדכון .4
 במסמכי התוכנית, כתנאי להפקדה בפועל.

 הגשת סקר עצים ואישורו. .5

 תיאום התכנון עם מחלקת השימור. .6

 .1שינוי ייעוד הקרקע לייעוד מלונאי ומבנה ציבור/תרבות בלבד בתא שטח  .7

כנית, כולל הינו אישור תוכנית עיצוב בכל תחום התו 1תנאי להגשת בקשה להיתר בתא שטח  .8
חומרי גמר, ריצוף, נטיעות עצים, הריסת גדרות, פיתוח המרחב הציבורי וכל נושא שידרש ע"י 

 אדריכל העיר.

יהיה השלמת ביצוע עבודות השימור  -2עבור המבנה המבוקש בתא שטח  אכלוס לתעודתתנאי  .9
בת הציבור והשלמת רישום הערה בנוסח טאבו עבור זיקת הנאה לטו 1ים לשימור בתא שטח במבנ

 אשר תשמר פתוחה לרשות הציבור בשכל שעות היממה ובכל ימות השנה. 

 למבנים לשימור. 15%לאשר תוספת תמריץ בגין שמירה על שווי זכויות להעברה של  .10

רישוי ויחידת יישום  קשות בתוכנית זו ע"י מחלקת השבחה,סופי של היקף הזכויות המבואישור  .11
 השימור.

 התכנית.חלחול בתחום  15%השארת  .12

 תאום ואישור אגף התנועה לנספח התנועה ולחניות המוצעות.  .13

 סיום תאום ואישור מסמכי התכנית עם המחלקות השונות.  .14
 
 

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

 

ועדת המשנה ( דנה 4)החלטה מספר  14/09/2022ם מיו ב'22-0026בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
 להעביר את התכנית לדיון להפקדה לוועדה המחוזית בתנאים הבאים:לאשר 

 

חתימת בעלי המבנה לשימור על כתב התחייבות לשימור  -תנאי להעברת מסמכי התכנית למחוז  .1
 חלקת השימור.ושיפוץ בפועל של המבנה עפ"י הוראות מ

בעלי המגרשים בתחום הקו הכחול על כתב  כלחתימת  -תנאי להעברת מסמכי התכנית למחוז  .2
 שיפוי בגין תוספת הזכויות במגרש המקבל.

לחוק  197מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ"י סעיף  -תנאי להעברת מסמכי התכנית למחוז  .3
 התכנון והבנייה בגין אישור התכנית דנן.

מות ותחשיבים למגרשים ומוסרים ולתקן את מסמכי התוכנית ויחס ההמרה בהתאם עדכון שו .4
 במסמכי התוכנית, כתנאי להפקדה בפועל.

 הגשת סקר עצים ואישורו. .5

 תיאום התכנון עם מחלקת השימור. .6

 .1שינוי ייעוד הקרקע לייעוד מלונאי ומבנה ציבור/תרבות בלבד בתא שטח  .7

הינו אישור תוכנית עיצוב בכל תחום התוכנית, כולל  1תנאי להגשת בקשה להיתר בתא שטח  .8
חומרי גמר, ריצוף, נטיעות עצים, הריסת גדרות, פיתוח המרחב הציבורי וכל נושא שידרש ע"י 

 אדריכל העיר.

יהיה השלמת ביצוע עבודות השימור  -2תנאי לתעודת אכלוס עבור המבנה המבוקש בתא שטח  .9
ם הערה בנוסח טאבו עבור זיקת הנאה לטובת הציבור והשלמת רישו 1במבנים לשימור בתא שטח 

 אשר תשמר פתוחה לרשות הציבור בשכל שעות היממה ובכל ימות השנה. 

 למבנים לשימור. 15%לאשר תוספת תמריץ בגין שמירה על שווי זכויות להעברה של  .10
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יישום רישוי ויחידת  סופי של היקף הזכויות המבוקשות בתוכנית זו ע"י מחלקת השבחה,אישור  .11
 השימור.

 חלחול בתחום התכנית. 15%השארת  .12

 תאום ואישור אגף התנועה לנספח התנועה ולחניות המוצעות.  .13

 סיום תאום ואישור מסמכי התכנית עם המחלקות השונות.  .14
 

דורון ספיר, ליאור שפירא, חיים גורן, אופירה יוחנן וולק משתתפים: 
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2007מבא"ת ספטמבר   42עמ'   

 

 דה המחוזיתהוע מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית:

 
 מיקום:

  
 
 

 כתובת:
 א תל אביב יפו3, יהודה הלוי 3יהודה הלוי 

 
 גושים וחלקות בתכנית:

 
מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
 מספרי חלקות

 בחלקן

  27 חלק מוסדר 6923

  26 חלק מוסדר 6923

 
 : שטח התכנית

 מ"ר 280: 27חלקה   6923גוש  3יהודה הלוי 
 מ"ר 280: 26חלקה  6923א גוש 3יהודה הלוי 

 
 אדריכלית תמר פרצוב מתכנן:

 
 יוסי בלוך וגלי ליברמן יזם:

 
 בעלות: 

 : יוסי בלוך וגלי ליברמן3יהודה הלוי 



 פורום מצומצם
27/02/2019 

 3יהודה הלוי  - 4890תא/מק/

 

2007מבא"ת ספטמבר   18מ' ע  

 

 א:   ישראל משה יעקב  3יהודה הלוי 
 

 מצב השטח בפועל :
 קומות במקור + קומת גג חלקית . 2מבנה בן 

 ב'.  2650ם ומסומן כמבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות בתכנית תא/ המבנה הקיים משמש למגורי
 המבנה עבר שימור לפני אישור תכנית השימור.

 
 
 

  
 

 רקע:

של  30 -המבנה המכונה הבית הארוך, תוכנן על ידי האדר' ויקטור גחון, בסגנון אקלקטי ונבנה בשנות ה

ם שווים, כך שבכל חלק מתוכנן בית בנפרד חלקי 2-. הבית נבנה על חלקה אחת שנחלקה ל20 -המאה ה

הדומה במדויק לחלק הצמוד בתמונת ראי. שני החלקים מהווים בצורתם בית אחד. ומשמש כבית מגורים 

קומות ובניה על  2 קומות וחציו בן  2קומות. במהלך השנים נוספה לו קומה בנסיגה  והיום חציו בן  2בן 

 ב'.2650ית השימור הגג. המבנה הוכרז לשימור במסגרת תוכנ

 
ב', בעל המבנה דאז הגיש תביעה לירידת ערך בגין תכנית השימור 2650בעקבות אישור תכנית השימור 

בטענה כי תכנית השימור מונעת ממנו מימוש זכויות הבניה ע"פ תכנית ס' בהקלה לשתי קומות. בתאריך 
ה, מחלקת השימור ומדור מידע תכנוני( התקיימה פגישה בין נציגי העירייה )אגף הכנסות מבני 02.02.2011

לבין בעל המבנה כאשר בסיכום פגישה זו נציגי העירייה המליצו על הכנת תכנית בסמכות וועדה מקומית 
 150לשינוי הוראות העיצוב של תכנית השימור לצורך תוספת קומה למבנה ולהשלמת הבניה על הגג לכדי 

התכנית עברה פורום  2014. בשנת ל התביעה לירידת ערךמ"ר כאשר תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה ביטו
נחתם הסכם מכר בו הומחתה זכות תביעת 2017תכנון מצומצם בעקבותיו החלו בקידום התכנית. בשנת 

 197נחתם הסכם פשרה עם הבעלים המקוריים והקונים, בעקבותיו נמחקה תביעת  2019לקונים. ביוני  197
ך על קידום ואישור התכנית. במהלך קידום התכנית, הסתבר כי והערר שהוגש לוועדת הערר, בהסתמ

תכנית "ס" אינה חלה על המבנה ולפיכך, בהסכמה עם הקונים הוחלט שהתוספת על הגג תהיה מניוד 
 ב מאפשרת מתחת לכניסה הקובעת ועל תיקון הסכם הפשרה.2650שטחי הבנייה שתכנית 

מ"ר, שמשמש  71-לק האחורי בשטח רשום של כזאת ועוד, בעת קידום התכנית נמצא שיש מבנה בח
ליחידת מגורים ללא היתר הרשום כיחידה נפרדת במסמכי הבית המשותף ושאינו בעל ערכים לשימור. 



 פורום מצומצם
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 3יהודה הלוי  - 4890תא/מק/

 

2007מבא"ת ספטמבר   19מ' ע  

 

לאחר בדיקת והמלצת מחלקת השימור, נוכח החשיבות בשימור המבנים שנקבעו לשימור  ומאחר והמבנה 
המגרש, איכלוס תוספת הבנייה המוצעת בתכנית לא מאחור אינו נצפה מהרחוב ואינו משפיע על פיתוח 

 יותנה בהריסת המבנה האחורי.  
 
 

 מדיניות קיימת:
 לעודד שימור ושיפוץ מבנים לשימור והתחדשות עירונית בהתאם לרוח תכנית השימור.

 
 מצב תכנוני מאושר:

 ב' תכנית לשימור מבנים ואתרים. 2650, ע, 1200תוכניות תקפות: 
  ב2650ר לתכנון בעתיד, עם מבנה לשימור אקלקטי מתכנית אזו יעוד קיים:

  מ"ר 280שטח התכנון: 
 
 
 
 

 מצב קיים בנוי בפועל:

 מ"ר 294סה"כ  מ"ר. 83מ"ר. קומה ב  111מ"ר. קומה א'  100: קומת קרקע (3)יהודה הלוי  27חלקה 

 מ"ר 215סה"כ  מ"ר. 111מ"ר. קומה א':  104: קומת קרקע: א(3)יהודה הלוי  26חלקה 

 
 

 מצב תכנוני מוצע:
 

 מטרת התכנית:

א, קביעת הוראות ותנאים לשם 3-ו 3עידוד שימור ושיפוץ המבנה לשימור שברחוב יהודה הלוי  .1

 הבטחת ביצוע השימור בו.

שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי ע"י  מימוש זכויות בניה תת קרקעיות לא מנוצלות  .2

 ב'.2650ספח ד' בתכנית השימור  ושטחי בניה הנובעים מתמריצי נ

 

 עיקרי התכנית:
 
 .א בהתאם להנחיות מחלקת השימור3,3הבטחת ביצוע שימור המבנה ברחוב יהודה הלוי .1

 :זכויות בנייה. 2

על ידי ניוד   .תוספת בנייה להשלמת הבנייה הקיימת על הגג ותוספת קומה רביעית חלקית מעליה 2.1

 שטחים מתת הקרקע

 .שטח שירות עבור מעלית 5%תוספת   2.2

שינוי הוראות והנחיות עיצוב ובינוי לשימור המבנה ולתוספת הבניה בהיקף של קומה שלישית מלאה .3

 .וקומה רביעית חלקית

ובהתאם לנספח  לתוספת הבינוי בקומה השלישית והרביעית החלקיתקביעת קווי בנין על קרקעים . 4

 .הבינוי

הריסת חלקים מקומה חלקית קיימת, סגירת מרפסות (, סבכה)יה קלה הקמת מעלית ומעברי גישה מבנ. 6

 .'ב 2650בהתאם להנחיות מחלקת השימור ותוכנית השימור ו באישור בחזית אחורית 

 . הסרת הגדר בחזית המבנה לשם יצירת חזית אחידה כלפי הרחוב.7
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2007מבא"ת ספטמבר   20מ' ע  

 

 
 

  
 

 :טבלת השוואה
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

חלקה  -א' 3יהודה הלוי    
26 

חלקה  -3יהודה הלוי 
27 

סה"כ זכויות 
 בניה

בהתאם למבנה הבנוי  אחוזים
 בפועל

 
 

 מ"ר   164.1קיים + 

 

 
 

 מ"ר 81.1קיים + 

 

 (27מ"ר )חלקה  294 מ"ר
 (26מ"ר )חלקה  215

 מ"ר  375.1מ"ר                                 379.1  סה"כ 
 קומות + קומה חלקית 2 קומות גובה

 )דירת גג בנסיגה(
 קומות. קומה מלאה וקומה בנסיגה.  2קומות +  2

 מ' 17.15 מ' 13.15 מטר
לפי המבנה לשימור  תכסית

 הקיים
 ללא שינוי

לפי המבנה לשימור  קווי בנין
 הקיים

 ללא שינוי

 ללא שינוי דירת גג 1+ לפי הקיים מס' יח"ד
 דירת גגכל מ"ר ל 150 לפי הקיים גודל יח"ד

 
 
 :26/5/19מתאריך  1901חלטת וועדת שימור ה

הוועדה ממליצה לקדם תכנית לאישור הוועדה המקומית למבנה כולו )שתי החלקות( בתנאי 
 התאמת עיצוב תוספת הבניה למבנה הקיים באישור מחלקת השימור.



 פורום מצומצם
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 3יהודה הלוי  - 4890תא/מק/

 

2007מבא"ת ספטמבר   21מ' ע  

 

  
ימור התקבלה חוו"ד מהיועמ"ש של הועדה המחוזית לפיה  כל תוספת בנייה על מבנים לש 2018ביוני 

בהגבלות מחמירות, תהיה בסמכות מחוזית .חווה"ד התייחסה למבנים לשימור מחמיר בתכנית השימור 
 ב.2650

 
לפיה   2020לאחר בדיקת נושא הסמכות בשנית מול היועמ"ש של הוועדה המקומית, ניתנה חוו"ד ביוני 

נוי ו/או זכויות מעבר שלא בהגבלות מחמירות מחמירות עליו מוסיפים בי הגם  שמדובר במבנה לשימור
 .לתכניות התקפות הרי שמדובר בתכנית בסמכות מחוזית

 
 5000\טבלת התאמה לתכנית המתאר תא

 
מסמך 
 לבדיקה

 התאמה  מצב מוצע  5000 \תא  
+\- 

 הסבר \הערות  

תשריט אזורי 
 ייעוד

אזור הייעוד 
שבתחום 
התכנית 
 מוצעת:

502 

 

+ +   

סימונים 
נוספים 
בתחום 

 התכנית:

+ + +   

הוראות 
התכנית, פרק 

3 

 +  + 1.3 0.87 רח"ק בסיסי:
יידרש מסמך 

מדיניות אלא אם 
כן התוכנית 

מוסיפה זכויות 
 רח"ק  0.5בהיקף 

  + 1.3 0.87 רח"ק מירבי:

נספח עיצוב 
 עירוני

סימונים 
נוספים 
בתחום 

 התכנית:

מרקם בנוי 
 לשימור 

+ +   

מספר קומות 
 מקסימאלי:

   + + קומות 4עד 

נספח אזורי 
 תכנון

הגדרת האזור 
רחוב בנספח \

אזורי 
 התכנון:

502 + +   

הוראות 
התכנית, פרק 

5 

הוראות 
מיוחדות 

לאזור 
 התכנון:

רחובות יותוו 
בהמשך 

לרחובות 
הקיימים, 

ישמרו מאפייני  
המרקם 

ההיסטורי 
ובכלל זה גודל 

המגרשים 
 האופייני

   + ללא שינוי

תשריט 
 תחבורה

סימונים 
תחום ב

התכנית או 
 בסביבתה

בקרבת רכבת 
 קלה קו אדום

 +   
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2007מבא"ת ספטמבר   22עמ'   

 

 חו"ד צוות התכנון )מוגש ע"י יישום השימור(: 
 

ממליצים לוועדה המקומית להיכנס כמגישת התכנית, נוכח העדר הסכמת כל הבעלים במבנה ביהודה הלוי 
 ( והחשיבות התכנית ותרומתה לשימור בפועל של המבנים.26א )חלקה 3
 

 ם לוועדה המקומית להעביר את התכנית לדיון להפקדה לוועדה המחוזית בתנאים הבאים:ממליצי
 

על הסכם פשרה מתוקן, הכולל התחייבות לשימור המבנה ואישור  27חתימת הבעלים בחלקה  .1
 וועדת הפשרות את הפשרה המוצעת כתנאי להעברת מסמכי התכנית למחוז.

טרות הצגה בלבד. תאום, תכנון ואישור התוספת, עיצוב תוספת הבנייה על הגג המוצגת הינה למ .2
 כולל הגאומטריה, החומרים והפרופורציות יעשו מול מחלקת השימור, במסגרת היתר הבנייה. 

 סיום תאום מסמכי התכנית עם המחלקות השונות. .3
 

ועדת המשנה ( דנה 5)החלטה מספר  14/09/2022מיום  ב'22-0026בישיבתה מספר 
 :נית והחליטהבתכ  לתכנון ולבניה

 
  לאשר להעביר את התכנית לדיון בהפקדת התכנית לועדה המחוזית בתנאים הבאים: 

 

 הצטרפות הועדה המקומית כמגישת התכנית. .1

על הסכם פשרה מתוקן, הכולל התחייבות לשימור המבנה ואישור  27חתימת הבעלים בחלקה  .2
 למחוז.וועדת הפשרות את הפשרה המוצעת כתנאי להעברת מסמכי התכנית 

עיצוב תוספת הבנייה על הגג המוצגת הינה למטרות הצגה בלבד. תאום, תכנון ואישור התוספת,  .3
 כולל הגאומטריה, החומרים והפרופורציות יעשו מול מחלקת השימור, במסגרת היתר הבנייה. 

 סיום תאום מסמכי התכנית עם המחלקות השונות. .4
 

רןדורון ספיר, ליאור שפירא, חיים גו משתתפים: 
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 דיון בהגדרת מגרש חדש לאחר הפקעה

 

2007מבא"ת ספטמבר   48עמ'   

 

 מטרת הבקשה: 
 .וביצוע יתרת ההפקעה הגדרת מגרש חדש לאחר ביטול חלק מההפקעה

 
  מיקום:

 
  

 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 שטח בעלות חלקה גוש

 רשום
 במ"ר

 שטח
 ההפקעה

 במ"ר

 יעוד
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

תפוס על ידי מבנה  דרך מוצעת 86 470 פרטית 93 7093
 ומדרכה לשימור

 
 : קעשטח הקר

 מ"ר 470
 

 : שטח הקרקע המופקע
 מ"ר 87
 

  בעלות:
 פרטיים

 
 : מצב השטח בפועל

 תפוס על ידי מבנה לשימור ומדרכה
 
 

 :מצב תכנוני קיים
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2007מבא"ת ספטמבר   49עמ'   

 

 מ"ר  86הינו  671השטח להפקעה מיועד לדרך מוצעת בהתאם להוראות תכנית 
 

 ב . 2650אהינו מבנה מגורים  שהוכרז לשימור במסגרת תוכנית השימור ת 54פינסקר 
חלק אינטגרלי מערכי הנוף והמקום של כהמבנה ממוקם בלב אזור ההכרזה כחלק מרצף מבנים לשימור 

 העיר ומיטיבים עם  הולכי הרגל ברחובות העיר. 
 
 

 :סטטוטורימצב 
המאושרת, שטחי דרכים בתחום מבנים לשימור יבוטלו  ב'2650בתוכנית תא 11.1בהתאם להוראות סעיף 

 .ם המקוריויחזרו לייעוד
 
 

 :מחלקת השימורחו"ד 
ולהמשיך את מ"ר(  33)מחלקת שימור ממליצה לבטל חלק משטח ההפקעה עד גבול המרפסות הבנויות 

 במטרה לאפשר מעבר הולכי רגל רציף. ככל שקיימים רצף הבינוי הקיים, המדרכות וביטול גדרות 
 

 ב'.2650מור תאלתוכנית השי 11.1על פי סעיף  מ"ר( 33) ההפקעה תבוטל בחלקה
 מ"ר( יופקע לטובת הרחבת המדרכה ומתן אפשרות למעבר רציף להולכי רגל.  53השטח הנותר )

 
 . בחלקה גבולות המגרש יוגדרו על פי החלטת הועדה המקומית, לאחר ביטול ההפקעה

 מ"ר. 417גודל המגרש לאחר ההפקעה יהיה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ועדת המשנה ( דנה 6)החלטה מספר  14/09/2022מיום  ב'22-0026בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
ולהמשיך את רצף הבינוי הקיים, מ"ר(  33)לבטל חלק משטח ההפקעה עד גבול המרפסות הבנויות 

 במטרה לאפשר מעבר הולכי רגל רציף. ככל שקיימים המדרכות וביטול גדרות 
 

 ב'.2650לתוכנית השימור תא 11.1על פי סעיף  מ"ר( 33) ההפקעה תבוטל בחלקה
 מ"ר( יופקע לטובת הרחבת המדרכה ומתן אפשרות למעבר רציף להולכי רגל.  53השטח הנותר )

 
 . בחלקה גבולות המגרש יוגדרו על פי החלטת הועדה המקומית, לאחר ביטול ההפקעה

 מ"ר 417גודל המגרש לאחר ההפקעה יהיה 
 
 

ירה יוחנן וולק, ליאור שפיראדורון ספיר, חיים גורן, אופ משתתפים: 
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 (2ן בהפקדה )דיו

 

2007מבא"ת ספטמבר   50עמ'   

 

 : ועדה מחוזית  מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 

 --דיון קודם בוועדה המקומית--

 

המתחם ממוקם בין הרחובות שניצלר ממערב, פראנצויז מצפון, אליפלט ממזרח ושלמה מדרום  מיקום:
 נוגה ויפו. בנקודת מפגש בין שכונת פלורנטין, המושבה האמריקאית, שכונת

 

 גושים וחלקות בתכנית:

מספר 
 גוש

 מספרי חלקות מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש סוג גוש

 בחלקן

 120 44-58 חלק  מוסדר  7051

 

 דונם.   10.492: שטח התכנית
 

 ישר אדריכלים.  מתכנן:

 
 בעלים פרטיים, הועדה המקומית לתכנון ובניה. יזם:

 י  וכן בעלים פרטיים מרובים. עיריית תל אביב, רמ" בעלות:



 מס' החלטה
 
  

 

 

2007ת ספטמבר מבא"  51עמ'   

 

 

במרבית שטח המתחם מבנים נמוכים וצפופים, בחלקם ארעיים, המאכלסים : מצב השטח בפועל
 מערבי ממוקמת תחנת דלק פז. -מוסכים, פחחים וכדומה. בקצה הדרום

 רחוב אליפלט כיום הינו רחוב צר של נתיב אחד לכל כיוון. קטע רחוב פראנצויז הגובל בתוכנית, בין
הרחובות שניצלר ואליפלט, חסום במבנים הממוקמים על זכות הדרך.  רחוב שניצלר אינו כולל מדרכות 

 ומעברי הולכי רגל מוסדרים. 

 

 כמפורט מטה.  5000בהתאם לתכנית המתאר המופקדת תא/: מדיניות קיימת

 

 :מצב תכנוני קיים

מלאכה. זכויות הבניה ומספר יעודי הקרקע המאושרים בהתאם לתכניות תקפות הינם לדרך ואזור 
 . 397הקומות נקבעו בתוכנית 

 1968משנת  397ותכנית  1970משנת  1367תכנית  .1

לאורך השנים אושרו על השטח מספר תכניות מתאר מקומיות להרחבת דרכים בסביבת המתחם.  תכנית  
רחבת הדרך מ', כהמשך לציר שלבים. ה 72קבעה הרחבה משמעותית של רחוב אליפלט לרוחב של  1367

מ'. גם במקרה זה,  17קבעה המשך של רחוב פוריה במתחם, ברוחב של  397מעולם לא בוצעה. תוכנית 
התכנית מעולם לא בוצעה. כתוצאה מכך, יעוד הקרקע במרבית שטח המתחם הינו לדרך. שטחי הדרך 

 י הדרך כיום. אינם יוצרים מערכת דרכים רציפה ואינם תואמים את צרכ 397ו  1367בשתי התוכניות, 

 1938, 936תא/ -יפו  -Bתכנית  .2

 יעוד הקרקע: אזור מסחרי לאורך רחוב שלמה. אזור תעשיה ביתרת שטח המתחם.  

 התכנית מגדירה חיבור של רחוב פראנצויז לרחוב אליפלט. 

 , אושרה למתן תוקף5000תכנית מתאר עירונית תא/ .3

מה מסומן כדרך עורקית עירונית ורחוב אליפלט יעוד הקרקע: אזור מעורב לתעסוקה ולמגורים. רחוב של
 מסומן כדרך עורקית עירונית מוצעת. בצומת הרחובות שלמה ואליפלט מסומן מוקד תעסוקה חדש. 

; הרח"ק לרח' 6; הרח"ק לציר אליפלט 5; הרח"ק לציר שלמה 12.8הרח"ק המרבי למוקד תעסוקה הינו 
 4.5שניצלר 

ומן כמרקם ובו בניה נקודתית חריגה לסביבתה. בהתאם, מספר מס' קומות מקסימלי: המתחם כולו מס
 קומות.  25הקומות המירבי הינו עד 

 

 . מצב תכנוני מוצע2

 תיאור מטרות התכנון

פיתוח והתחדשות רחובות שלמה ואליפלט והאזור כולו ע"י יצירת מתחם שוקק בעירוב שימושים של  .1
זאת תוך מיצוי יתרונות המיקום שלו בצומת  תעסוקה, מגורים ומסחר, בתפר שבין תל אביב ליפו.

 דרכים ראשיות ובקרבה למערכות הסעת המונים. 
 פיתוח הרחובות אליפלט ופראנצויז באמצעות פינוי מבנים הממוקמים בתחום הדרך.  .2
פינוי תחנת תדלוק פעילה בצומת הרחובות שלמה ושניצלר, המגבילה פיתוח, התחדשות עירונית  .3

 בתה.ושימוש למגורים בסבי
 הגדרת מערכת שטחים פתוחים לרווחת הציבור ולמעבר הולכי רגל.  .4
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 בהתאם קובעת התוכנית:

 איחוד וחלוקה של המגרשים בתחום התכנית. .1
 שינוי יעוד הקרקע למגורים, מסחר ותעסוקה. קביעת התכליות והשימושים המותרים ביעוד זה.   .2
 תעסוקה ושימושים ציבוריים. קביעת זכויות הבניה לשימושי מגורים, מסחר, .3
התווית מערך הדרכים והנגישות לכלי רכב, בהתאם לתכנון התנועתי העדכני לציר אליפלט, לרבות  .4

פינוי מבנים קיימים על זכות הדרך ברחוב אליפלט ובהמשך  רחוב פראנצויז על מנת לאפשר את 
 סלילתו בתחום התכנית. 

)תוספת של עד קומות כולל קומת הקרקע, וקומה טכנית,  30עד  –קביעת גובה המבנים המותר לבניה  . 5
 .  קומות למותר בתכנית המתאר בהתאם להקלה המותרת במס' הקומות( 5

 קביעת הוראות בינוי והנחיות לעריכת תוכנית עיצוב אדריכלי.  . 6
 קביעת שטחים פתוחים בזיקת הנאה למעבר הציבור. . 7
 בהיתר התקף עד לקבלת היתר בניה מכוח תכנית זו. הסדרת המשך השימושים הקיימים .8
 

 פירוט יעודים/שימושים

שטחי הדרך המאושרים סטטוטורית בתחום התכנית יצומצמו בהתאם לתכנון התנועתי העדכני לדרך 
שלמה ואליפלט כפי שמקודמת ע"י נתיבי איילון בימים אלו. מתוך שטח התוכנית, שטח המגרש לבניה 

צורך חישוב שטחי הבניה בלבד, חולק המגרש לשני מגרשים כדלקמן: מגרש לתעסוקה דונם. ל 6.2-הינו כ
דונם, מוצע ביעוד  4.2-דונם, בו יותרו שימושים למסחר ומשרדים. יתרת השטח, בהיקף של כ 2בהיקף של 

 של מגורים ומסחר. בשטח המגרש יוגדרו זיקות הנאה למעבר הולכי רגל בקומת הקרקע. 
ומת קרקע מסחרית לאורך הרחובות הסובבים וכלפי השטחים הפתוחים במרכז תחול חובת הקמת ק

 הפרויקט.
 '. 1תחת כל שטח המגרש תותר הקמת חניות תת קרקעיות בהתאם להוראות תכנית ע

 

 זכויות בניה מוצעות

 2משטח מגרש בהיקף  12.8מ"ר לתעסוקה ומסחר, המהווים רח"ק   25,600יוקצו שטחי בניה בהיקף של 
משטח מגרש למגורים  6מ"ר למגורים ומסחר, המהווים רח"ק  25,362,  ושטחי בניה בהיקף של דונם

 מ"ר ברוטו לשימושים ציבוריים. 1,250דונם. בנוסף יוקצו  4.227ומסחר בהיקף של 

תאי שטח האחד  2יובהר כי מדובר במגרש תכנוני אחד ביעוד לתעסוקה, מגורים, ומבני ציבור הכולל 
קה ומסחר והשני המשלב מסחר, מגורים, ומבני ציבור. המגרש כולל מרתפי חניה לשימושי תעסו

 משותפים.  

 מ"ר.   52,212סה"כ שטחי בניה על קרקעיים לשימושים השונים 

 

 חלוקת שטחי הבניה:

 סה"כ בכל שטח התכנית:

 בכל שטח התכנית

 

 יעוד/ שימוש

 שטחי שירות שטח עיקרי

 2מתחת לקרקע  1על הקרקע מ סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 360% 22,320 25% 5,072 20,290 - - 483% 20,290 מגורים ומסחר 

 25% 5,120 20,480 - - 1024% 20,480 תעסוקה ומסחר  

   25% 250 1,000    1,000 ציבורי 
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סה"כ מגורים, 
 תעסוקה ומסחר

41,770 673% 0 0 41,770 10,442 25% 22,320 360% 

 % מהשטח העיקרי - 1     
 % משטח הקרקע   - 2     

 

 

 

 נתונים נפחיים

 קומות כולל קומת הקרקע. ו קומה טכנית.  30עד  : מספר קומות

 מ' ממפלס הכניסה הקובעת. 107גובה בניה מקסימאלי בתחום התוכנית הינו   : גובה

 משטח המגרש.  50%עד  : תכסית

 מ'.  3 -לרחוב פראנצויז –מצפון  :  קווי בניין

 מ'.  3 –לרחוב אליפלט  –ממערב 

 מ'.  0 –לרחוב שניצלר –ממזרח 

 מ' בקומת הקרקע.  5מ' בקומות העיליות,  1 –לדרך שלמה  –מדרום 

 מ"ר. 80 -יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של כ  254 -כ    : יח"ד

 

 עקרונות ודברי הסבר נוספים

המתאר כאזור מעורב למגורים ומסחר ומסומן בו מוקד לתעסוקה. נספח תחום התכנית מוגדר בתכנית 
 קומות.  25העיצוב העירוני קובע בניה חריגה לסביבתה ברוב שטח המתחם עד לגובה של 

התכנון המוצע  משלב   מוקד למע"ר  בעוצמות גבוהות עם בניה למגורים ומסחר.  כאשר הבינוי  בשני 
 קומות.  7י מלווה רחוב עד מגדלים הנסמכים על בינוי מרקמ

התכנית מבוססת על התאגדות חלק מבעלי הקרקע בתחומה, לצורך קידום התכנון. התכנית מקודמת ללא 
 ( . 70% -הסכמת כל הבעלים )אחוז הסכמות הבעלים עומד על כ

גבול התכנית נקבע בהתאם לגבול הבעלות וכולל בנוסף גם חלקות לאורך רחוב אליפלט, אשר יעודכן 
מסגרת תוכנית זו ויותאם לרוחב הדרך העדכני שיקבע מול נתיבי איילון. בנוסף, כולל גבול התוכנית את ב

רחוב פרנצויז, במטרה להסדיר את פינוי המבנים הבנויים היום בתחום זכות הדרך, וכן חלקה ברחוב 
 שניצלר, במטרה להסדיר את ייעודה כדרך.

 דונם.  6.2-שטח סחיר לתכנון הינו כדונם. מתוכם  10.5 –שטח התוכנית הינו כ 

 

 הוראות בינוי

הבינוי המוצע כולל שילוב של בניה נמוכה מלוות דופן לאורך הרחובות אליפלט, שלמה ופראנצויז, ובניה 
האחת  -קומות. העמדת המבנים הינה סביב שתי  רחבות ציבוריות 30לגובה של שני מגדלים בגובה של עד 

 מה, והשניה לאורך רחוב שניצלר.בפינת הרחובות אליפלט ושל

קומות מעל קומת הקרקע, המהווה דופן עירונית פעילה  5לאורך רחוב אליפלט מוצע מבנה מסד בגובה 
לרחוב. גובה המבנה תואם את הבינוי המוצע במסגרת תוכניות המקודמות במקביל, לאורך ציר אליפלט. 

 במבנה זה יותרו שימושים לתעסוקה ולמגורים. 

קומות מעל קומת הקרקע  5גורים כולל מסד לאורך הרחובות שניצלר ושלמה, בגובה של מגדל המ
 מסחרית. קומות המסד ישמשו למגורים. 
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 דונם.  2 -כל השטחים הפתוחים יהיו בזיקת הנאה למעבר הציבור. שטח זיקת הנאה בתוכנית לא יפחת מ

תהיה חובה לשימושים מסחריים   בקומת הקרקע כלפי הרחובות הסובבים וכן כלפי השטחים הפתוחים
 בלבד. 

 

 תחבורה, תנועה, תשתיות 

מערך הדרכים במסגרת התכנית המוצעת מבוסס על תכנית אותה מקדמת העירייה להסדרת רחוב אליפלט 
כהמשך לציר שלבים. במסגרת התכנון מוסדרת סלילת המשך רוחב פרנצויז עד לרחוב אליפלט וכן הרחבה 

 מ'.  12של של רחוב שניצלר לרוחב 

 שבילי אופנים מתוכננים בהיקף הפרויקט, לאורך הרחובות אליפלט ושלמה. 

החניה וכן כל דרכי השירות במתחם תהיינה תת קרקעיות לרבות אזורים לפריקה וטעינה, ולאצירת ופינוי 
 קרקעיות תהינה משולבות בבינוי העתידי. -אשפה. רמפות הכניסות לדרכים התת

 תת קרקעיים תהיינה מרחוב שניצלר, ומרחוב פראנצויז.הכניסות לחניונים ה

 הפרויקט וסביבתו:

הריסה ופינוי מבנים מוזנחים ורעועים המהווים מטרד לסביבה, על מנת לאפשר את ביצוע רחוב אליפלט 
 והמשך רחוב פראנצויז.  

 
-ת, בנוסף לדונם. זא 2 –פיתוח של שטחים פתוחים בזיקת הנאה לרווחת הציבור בהיקף שלא יפחת מ 

 מ"ר הבנויים המוקצים לעירייה לשימושים ציבוריים.  1,250
 

 תועלות ציבוריות
, ניתן להוסיף זכויות  עד למלוא הרח"ק   5000ה(  בתוכנית המתאר תא/-)ג   3.1.3בהתאם לסעיפים 

המרבי  בקביעת תועלות ציבוריות בתוכנית.  התכנית מגדילה את זכויות הבניה לרבות בתא השטח 

 . 12.8המיועד לתעסוקה עד לרח"ק מכסימלי של 

מ"ר שטח  250-מ"ר שטח עיקרי ו 1000מכאן ההמלצה  היא להקצות שטחי ציבור נוספים  בהיקף של 

לעיל(.  זאת בשל המחסור בשטחי ציבור  3שרות מעבר להיקף צרכי הציבור הנורמטיביים שנקבעו )סעיף 

תכניות בהליכי התחדשות עירונית והפיכתו מאזור מלאכות  באזור מבואות יפו  בו מקודמות מספר רב של

לאזור עם מגורים מעורב  בשימושי מסחר ומלאכה.  היקף שטחי הציבור נקבע על פי מפתח המרה  

)ה( בתכנית המתאר.   יש לציין כי בהתאם לדרישות הנורמטיביות תוספת של עוד  3.1.3בהתאם לסעיף 

את הפוטנציאל למתן  המענים לצרכי ציבור בהתייחס  לדרישות מ"ר של שטחי ציבור מרחיבות  1250

 מ"ר שטח ציבורי מבונה. 2,500המקובלות.  כך שבתכנית זו יוקצו 

 :טבלת השוואה

 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 סה"כ זכויות בניה

 )שטח עיקרי(

 -משטח המגרש, המהווים כ 120% מ"ר
מ"ר משטחי המגרשים  3,070

 יום. ביעוד אזור מלאכה ה

 מ"ר  41,770

קומות כולל קומת הקרקע,  25עד  3 קומות גובה
 וקומת גג טכנית . בשני מבנים

 מ' ממפלס הכניסה.  107 לא נקבע בתוכנית התקפה  מטר
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 50% 40% תכסית

בהתאם לתקן התקף בהוצאת  מקומות חניה
 היתר בניה.

בהתאם לתקן התקף בהוצאת  
 היתר בניה.

 

 :זמן ביצוע

 שנים מיום אישורה.  10וער לביצוע התוכנית הינו זמן מש

 :חוות דעת צוות התכנון

 ממליצים לקדם את התכנית לדיון בועדה המחוזית, בכפוף לתיקונים והשלמת הנושאים הבאים:
 

תנאי להעברת התכנית לועדה המחוזית הוא חתימת היזמים על הסכם התחייבות לביצוע  .1
ל כתב שיפוי על מגרשי הבעלים התומכים בקידום השטחים הציבוריים בתכנית וחתימה ע

 התוכנית.

יח"ד.  שטח  254 -יח"ד לדונם ולא יעלה על  41מס' יח"ד בתכנית יעמוד על  –תמהיל דירות  .2
דירות  20%-מ"ר עיקרי, התכנית תקבע תמהיל דירות אשר יתפלג ל 80ממוצע ליח"ד לא יפחת 

 20%-מ"ר  ו 75-90ינוניות שטח דירה יהיה בין דירות ב 60%מ"ר,  60 -קטנות שטח דירה גדול מ
 מ"ר. 140דירות גדולות שטח דירה לא יעלה על 

 שלבים.  –תיאום מול נתיבי איילון לקביעת רוחב הדרך הסופית של ציר אליפלט  .3
 מ'. 4קביעת שטח בזיקת הנאה לציבור בקומת הקרקע שלא יפחת מרוחב 

מ"ר בהתאם לחוות דעת היחידה  1,250 הקצאת שטחי ציבור בנויים נוספים בהיקף של .4
 -מ"ר שטח ברוטו מתוכם כ 2500האסטרטגית סה"כ השטחים הבנויים לטובת הציבור יעמוד 

 מ"ר שטח עיקרי. 2000

התכנית תקבע הוראות מפורטות לנושא בניה ירוקה בהתאם לקובץ ההנחיות  –בניה ירוקה  .5
 העירוני כפי שאושר ע"י הועדה.

מול אגף התנועה לקביעת חתכי רחוב מתואמים לרבות רוחבי מדרכות  השלמת התאום -תנועה  .6
 ושבילי אופניים.

התכנית תקבע הוראות להכנת תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים  –איחוד וחלוקה  .7
 ותוגש עם טבלאות איזון ולוח הקצאות.

ממגישי ידוע הבעלים הנוספים במתחם שאינם חלק  -טרם העברת המסכים לוועדה המחוזית .8
 התכנית.

 במידה ותכנית המתאר תאושר בחודשים הקרובים תכנית זו תעבור לסמכות הועדה המקומית. .9

הסכמות ,  70% -לאור העובדה כי התכנית מקודמת ללא הסכמת כל הבעלים אלא מבוססת על כ .10
המלצת הצוות היא לצרף את הועדה המקומית כיזמית התכנית.  

11.  

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 7)החלטה מספר  15/06/2016מיום ב' 16-0015מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 אדריכל: מציג את התוכנית.
אלי דיגא: תוכנית המתאר סימנה את המקום של מוקד תעסוקה בלב אזור שהוא מעורב למגורים. יש כאן 

גדול. ומגדל יותר קטן לשימושי התפלגות שטחי התעסוקה למוקד תעסוקה, כלומר מגדל תעסוקה אחד 
 המגורים שריכז את שטחי המגורים שניתן היה לבנות ע"פ תוכנית המתאר ע"פ שטח המגרש.

 נתן אלנתן: איפה המוקד לתעסוקה? כאן משתמע שזה חצי חצי תעסוקה ומגורים.
להעמיס,  דונם לשטחי תעסוקה, שעליהם העמסנו את מירב הזכויות שאנחנו יכולים 2אלי דיגא: הקצנו 

כיון שאנחנו רוצים שטחי תעסוקה כי אלו שטחי התעסוקה לכל אורך ציר שלבים. לכן הביטוי הוא נפחי די 
גדול אינטנסיבי ביחס לשטח המגרש, שאר השטח הוא למגורים כפי שתוכנית המתאר מגדירה. אין הגדרה 

 ה.בתוכנית המתאר לכמויות או תשריט שמו רק סימבול גם בבינוי וגם בתעסוק
 ראובן לדיאנסקי: אין כאן התאמה לרוח תוכנית המתאר למוקד מסחר לתעסוקה. זה חוטא למטרה.
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 שמואל גפן: כמה דונם למגורים?
 דונם. 4אלי דיגא: בערך 

דונם במסגרת מיקוד העירוני החלק הפנימי פונה לשכונה והפרשנו מגרש  10אדריכל: היקף המתחם הוא 
 ליות וסך הזכויות הפכנו לבניה מרוכזת.פינתי לתעסוקה עם זכויות מקסימ

אלי דיגא: אין אמירה לגבי שטחים ונעשתה חלוקה בין ההקצאות למגורים לבין התעסוקה כדי לקבל את 
 .6מירב השטחים. הרח"ק הוא 

ראובן לדיאנסקי:  האזור אמור להיות מוטה תעסוקה ומסחר ובסופו של דבר בתוכנית הזו המתחם הוא 
 רים.יותר לכיוון המגו

 נתן אלנתן: איך אני מבטיח שלא יבנה רק מבנה מגורים ולא יהיה תעסוקה.
 אדריכל:  יוקצו שטחי ציבור המעמסה היא פינוי כל המוסכים מאליפלט לפרנצויוז.

 .תנתן אלנתן: זו דרך סטטוטורי
יקבלו אלי: ההפקעות הללו היו הפקעות עבר אבל אנחנו מכניסים את הבעלים לאיחוד וחלוקה כדי שהם 

 משהו יותר ממה שנתיבי איילון נותנים היום זו המטלה. 
ראובן לדיאנסקי: אני לא חושב שזו הדרך כדי להביא אנשים שיגורו שם. והמגדל יהפוך למגדל יוקרתי, 

 האזור לא יהיה מוטה תעסוקה אלא מגורים.
 ים להיות מופקעים.נתן אלנתן: המגדל לא יהיה יוקרתי. אבל המטרה יש כאן המון שטחים שהיו אמור

 ראובן לדיאנסקי: המטרה מחטיאה זהו לא אזור מוטה תעסוקה.
 נתן אלנתן: איך אני מבטיח שלא יבנו את בנין המגורים ולא יבנה מגדל המשרדים.

אדריכל: בעלי הקרקע שהתארגנו הם יושבים על רצועת שניצלר כחלק מהתוכנית עושים פרוייקט שמטפל 
 בכל המתחם כאחד.

 דיאנסקי: אז שההיתר יצא במקביל לכל הפינויים.ראובן ל
 אלי דגיא: זו תוכנית אחת עם מימוש אחד עם חניון משותף אחד. עם היתר אחד.

נתן אלנתן: אם אתה מבטיח שיהיה בנין מגורים עם תעסוקה. כלומר זהו מגרש בניה אחד. רק 
 רקע זה יעוד אחד.תאי שטח אבל מבחינת יעודי ק 2פרוצדולרית היו צריכים לחלק אותו ל

הראלה אברהם אוזן: מה זה אומר מוציאים היתר בניה למרתפים בתחחם כל המגרש המגורים 
 והתעסוקה זהו אותו מרתף.

 אלי דגיא: כן הכל ביחד, כל הפינויים שביצענו הם פרויקט אחד. 
 המשרדים. נתן אלנתן: אני לא רוצה שיווצר מצב שיעשו את הפינויים והכל ובסוף לא יבנו את מגדל

אלי דיגא: בהמלצת הצוות יש סעיף שאומר שהועדה המקומית נכנסת כיזמת התוכנית בגלל הפינויים 
 ואחוז ההסכמות כרגע לא מלא.

נתן אלנתן: לאשר את המלצת הצוות עם תנאי שכל הפרוייקט הוא פרוייקט אחד והיתר בניה למגורים 
 ולמשרדים יצא ביחד.

 ציבור ולמה הם משטחי התעסוקה? עידן עמית: מהם שטחים לצורכי
מ' בגלל העליה ברח"ק לטובת התעסוקה הוספנו  1250אלי דיגא: יש הקצאות לצורכי ציבור שאופיינו כ

 מטר. 2500לצורכי ציבור לתועלת ציבורית סה"כ  1250עוד 
 הצבעה: בעד:  נתן אלנתן ראובן לדיאנסקי וגפן שמואל.

 הוחלט פה אחד.
 

 הועדה מחליטה: 
להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בכפוף לתנאים בחוו"ד צוות ובנוסף יש להוסיף לאשר 

 תנאי שכל הפרויקט הוא כפרויקט אחד והיתר הבניה למגורים ולמשרדים יצא יחד.
 

 נתן אלנתן, שמואל גפן,  ראובן לדיאנסקי. משתתפים:
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 לתכנון ובניה עדה המקומיתוו וסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית:מ

 שניצלר רחב תכנוןמ – 4487תא/מק/

 
התוכנית שבנדון ממוקמת במתחם הרחובות שניצלר, שלמה, אליפלט והמשכו של רחוב  מיקום:

 פראנצויז.
 פראנצויזצפון: רחוב 

 דרום: רח' שלמה
 מזרח: רח' שניצלר

 מערב: רחוב אליפלט
 

  כתובת:

 ישוב רחוב מספר בית

 יפו-תל אביב אליפלט ב, ,א5א, 3, 7,1,5,9

 דרך שלמה 29, 33, 31, 27, 35

 שניצלר א3, 11,9, 7ב, 3א, 5, 1

 

 גושים וחלקות בתכנית:
 בחלקן מספרי חלקות מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 120-121 ,52 ,47-49 53-58 ,44-46 חלק מוסדר 7051
 

 דונם. 7.1-כ: שטח התכנית
 

 עורך ראשי: ישר אדריכלים :מתכנן
 תנועה: דגש הנדסה

 קמיל, טרשנסקי, רפאל שמאות מקרקעין ושרותי נדלן :שמאי
 לשם שפר: איכות סביבה

 אמת מידה מדידות מיפוי והנדסה בע"מ  :מודד
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 בע"מ אקרו נכסים :יזם
 

 .יפו-תל אביב לתכנון ובניה , הוועדה המקומית בע"מ  אקרו נכסים :מגיש

 בעלות:
  מ"בע נפט חברת פז -
  רן  שקולניק ,מאיר שקולניק -

  הפיתוח רשות -

     מ"בע ר.ד.ש ראם תחנת -
 מ"בע איילון חברת נתיבי ,עטיה רחמים ,אברהם רנו'בז -
 גלעד הוכמן ,זמירה הוכמן -

 סימונה  חזקיה -
 יפו-עיריית תל אביב -

 
 מבנה הבעלויות וההסכמות בתכנית:

נון ובניה החליטה לאשר ולהעביר את התכנית לדיון להפקדה הועדה המקומית לתכ 15/06/2016בתאריך 
 הבאים:בועדה המחוזית בכפוף לתנאים 

 יש להוסיף תנאי שכל הפרויקט הוא כפרויקט אחד והיתר הבניה למגורים ולמשרדים יצא יחד. .1
התכנית תקבע הוראות להכנת תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים  –איחוד וחלוקה  .2

 אות איזון ולוח הקצאות.ותוגש עם טבל
ידוע הבעלים הנוספים במתחם שאינם חלק ממגישי  -כים לוועדה המחוזיתמטרם העברת המס .3

 התכנית.
 במידה ותכנית המתאר תאושר בחודשים הקרובים תכנית זו תעבור לסמכות הועדה המקומית. .4
הסכמות,  70% -לאור העובדה כי התכנית מקודמת ללא הסכמת כל הבעלים אלא מבוססת על כ .5

 .  המלצת הצוות היא לצרף את הועדה המקומית כיזמית התכנית

בחלוף השנים לאור מימוש הפקעות לאורך רחוב אליפלט/שלבים ע"י נת"א, צומצם הקו הכחול של 
התכנית ובהתאם נערכו שינוים בתכנית ובתחולתה: הגדלת שטחי הציבור המבונים, קביעת תמהיל 

 יחידות דיור.שימושים וקביעת גודל ותמהיל 

 תחום הקו הכחול בנוי בפועל רובו ככולו. 

ביעוד דרך בתחום  60%-חלקו הגדול בייעוד דרך שלא הופקעה או מומשה. מדובר בכ תמבחינה סטטוטורי
 התכנית. 

, במהלך של איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים, השווי השמאי במצב הנכנס של 15בהתאם לתקן 
נמוך משמעותית ביחס לשטח הסחיר שבתכנית. נוכח האמור המליץ צוות התכנון חלקות הדרך הינו שווי ה

לקדם תכנית מוסכמת בה יגיע היזם להסכמות עם כלל בעלי הקרקע בתחום התכנית כך שטבלת האיחוד 
 והחלוקה תהיה בהסכמה. 

ם של לאחרונה הציג יזם התכנית את הסכמות כל בעלי הזכויות בתחום התכנית, למעט הסכמת הבעלי
לפיהן מוסכם כי חלקות  - 7051בגוש  52וניתנה הסכמה חלקית של חלקה  7051בגוש  57חלקה מספר 

המקובל ביחס לחלקות ביעוד דרך, וזאת על סמך חוות דעת  10%במקום שווי  41%הדרך תיכנסנה בשווי 
יעוד הדרך משקף את שווי העסקאות שבוצעו ביחס למקרקעין ב 41%שמאית מטעם היזם לפיה שווי של 

 בסביבה. 

הנושא נבחן על ידי מנהל תחום מקרקעין במנהל הנדסה והינו סבור כי נוכח ההסכמה הרחבה אליה הגיעו 
, 7051בגוש  52וחלק מן הבעלים של חלקה  57כל בעלי הזכויות בתחום התכנית, למעט הבעלים של חלקה 

 .15הצדקה לחריגה מתקן  נהיששהינה הסכמה המטיבה עם בעלי הזכויות בחלקות ביעוד הדרך, 

יפו, הועדה -הגישה עתירה כנגד עיריית תל אביב 7051בגוש  57כמו כן יצוין כי בעלת הזכויות בחלקה 
אשר קבעו  1367ותא/ 397במסגרתה היא מבקשת את ביטולן של תכניות תא/ ,המקומית והועדה המחוזית

 יפו. Bלתכניות אלו בהתאם לתכנית את יעוד החלקה כדרך והחזרת היעוד למצב הסטטוטורי הקודם 

 התקיים דיון בבית המשפט וכעת הצדדים ממתינים למתן פסק דין.    16.3.2022ביום 
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במרחב התכנון מבנים נמוכים וצפופים, בחלקם ארעיים, המאכלסים מוסכים,  מצב השטח בפועל:
נות גם היא כחלק פחחים וכדומה. בפינה הדרום מערבית ממוקמת תחנת תדלוק, אשר עתידה להתפ

 מהתכנית.
 

 תכניות תקפות:
תכנית זו משנה רק את התכנית קובעת עקרונות להתוויית דרך באיזור מרחב שלבים.  -1367תא/ .1

 11/09/1975מתן תוקף: ממשיכות לחול. 1367המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית תא/ 
קומות,  5לאכה נקיה בגובה של עד "מכבי צריפין" קביעת איזור תעשיה עתירת ידע ומ -2496תא/ .2

 13/08/1997קביעת דרכים, שצ"פ. התכנית המוצעת נמצאת בכפיפות לתכנית זו. מתן תוקף 
 , לקבוע תקנות      2מטרת התכנית היא לתכנן מחדש את השטחים המפורטים בסעיף  - 397תא/ .3

משנה רק את המפורט בתכנית תכנית זו . בניה חדשות ולנות בהתאם לכך את תוכנית בנין עיר "בי" יפו
 03/11/1968 ממשיכות לחול. 397זו וכל יתר הוראות תכנית תא/ 

  – 5000תא/ .4
 ב, מוקד תעסוקה חדש.702אזור מעורב לתעסוקה ולמגורים, אזור  :תשריט איזורי יעוד

 .5+1רח"ק  101בתא שטח ו 12.8 -ל 100מתחלק באיזור תא שטח  :רח"ק מירבי
 קומות עם בניה נקודתית חריגה לסביבתה. 15ד ע נספח עיצוב עירוני:

יחולו הוראות מתחם התחדשות עירונית, לאורך ציר שלבים אליפלט הוראות מיוחדות למרחב: 
 .6רח"ק לשימושים שאינם מגורים, ובכל מקרה סך הרחק לא יעלה על  1תתותר תוספת של 

 

 
 
 
 
 

 מדיניות קיימת:
  (2019מדיניות שלבים)אושר ב- 9078\תא

של הנחיות לקדום תכניות חדשות לאורך ציר שלבים. הגדרת הקצאת קרקע  מדיניות עירונית המגדירה
תמהיל , אופן חלוקת שטחי הבניהמתן הנחיות בינוי ופיתוח .המדיניות מנחה על  , משטח התכנית  35%

 לתעסוקה.  20%למגורים ו 80% -השונים בהיקף של כהשימושים 
ולכן היא הוחרגה בחלקה ממדיניות שלבים בהתאם להחלטת  5000אישור תא קידום התכנית החל לפני 

 מה"ע בעת אישור התכנית בפורום מה"ע.
 

 מצב תכנוני מוצע:
הבינוי  המוצע משלב בניה מרקמית מגדירת דופן לרחובות . תכנית התחדשות של מרחב תעשיה ומלאכה

קומות כולל קומת הקרקע והקומות  30ה של עד ופרנצויז, הבינוי כולל שני מגדלים בגוב שניצלראליפלט, 
בפינת הרחובות שלמה ואליפלט בסמוך ליציאה העתידית מתחנת המטרו.  מגדל מגורים על  הטכניות.

העמדת המבנים הינה סביב מערך שטחים פתוחים הכולל  .רחוב סלמה ומגדל תעסוקה על רחוב אליפלט
פלט, וכן שטח פתוח מגונן הפונה לרחוב שניצלר. כיכר עירונית מסחרית בפינת הרחובות שלמה ואלי

 .מעל הקרקע מ"ר 6,000-התכנית כוללת הקמת שטחי ציבור מבונים איכותיים בהיקף של כ
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 רקע לקידום התכנון:
ת תכנית המתאר לעניין הרח"ק. קידום התכנית החל עוד בטרם אישור תכנית המתאר, אך נשען על הוראו

משטח  35%במהלך השנים אושרה תכנית מדיניות לציר שלבים שקבעה הקצאות לצורכי ציבור )לפחות 
במטרה ליצר תשתית ציבורית באזור שמשנה את פניו מאזור מלאכה לאזור מגורים  המגרש הסחיר(

תכנית זו הוחרגה  .חים פתוחיםושאינו כולל כיום שטחים למוסדות ציבור ושט ותעסוקה עתיר זכויות
  .מדיניות זו תואמתאינה כפי שקודמה תכנית שניצלר   ממנו בנושאי ההקצאה תמהיל ועוד.

לאור הזמן הרב שחלף מתחילת קידום התכנית, וחוסר התאמתה למדיניות שלבים ולמקובל בתכניות 
 ההקצאות לשטחי ציבור בתכנית. מאפייניות  וגרמפרועודכנו הדמות היום באזור, אחרות המקו

 
 :נתונים כללים

 דונם. 6.3שטח מגרש סחיר לתכנון:  .1

 מ"ר לפי הפירוט הבא:  48,680 –סה"כ שטחים בנויים מעל הקרקע  .2
של  דונם ברח"ק מירבי 1.6עבור מוקד התעסוקה:  -תעסוקה ומסחרביעוד מגרש סחיר  100מגרש  -

שימושים מותרים: שטחי ציבור, מסחר, תעסוקה, מלאכה, חיי  .מ"ר בנוי 20,480סה"כ  – 12.8
 לילה, בילוי תרבות וכד'

 28,200סה"כ  – 6מירבי  דונם ברח"ק 4.7ומסחר: תעסוקה סחיר לשימושי מגורים  101 מגרש -
בילוי תרבות,  שימושים מותרים: שטחי ציבור, מסחר, תעסוקה, מלאכה, חיי לילה, מ"ר בנוי

 מגורים וכד'

 סה"כ שטחים: .3
קרקעיים -שטחי ציבור תת 15%)שטח כולל מעל הקרקע( + מ"ר  6,000שטחים למבני ציבור:  -

 עבור תפעול

 מ"ר . 22,200שטחי מגורים ומסחר: עד  -

 40מ"ר )ברוטו(.  100מ"ר )עיקרי(,  72בשטח ממוצע של  יח"ד, 210 סה"כ יח"ד מקסימלי:  -
 דב"י.מיחה"ד הוקצו ל

 
 תיאור מטרות התכנון: 

 איחוד וחלוקה של המגרשים בתחום התכנית. .1

 שינוי יעוד הקרקע משצ"פ לדרך להסדרת הדרך בפועל. .2
שינוי יעוד הקרקע מתעשיה ומלאכה ודרך מוצעת למגורים, מסחר ותעסוקה. קביעת התכליות  .3

 והשימושים המותרים ביעוד זה.  
 מסחר, תעסוקה ולשימושים ציבוריים. קביעת זכויות הבניה לשימושי מגורים, .4
התווית מערך הדרכים והנגישות לכלי רכב, בהתאם לתכנון התנועתי העדכני לציר אליפלט, לרבות  .5

פינוי מבנים קיימים באזור המיועד להמשך רחוב פראנצויז על מנת לאפשר את סלילתו בתחום 
 התכנית והרחבת רחוב שניצלר. 

 . קומות מעל קומת הקרקע והקומות הטכניות30יה לעד קביעת גובה המבנים המותר לבני .6
 קביעת הוראות בינוי והנחיות לעריכת תוכנית עיצוב אדריכלי.  .7
 מעבר הציבור.שהייה קביעת שטחים פתוחים בזיקת הנאה ל .8
 וקביעת הוראות בינויקביעת שטחי ציבור מבונים  .9

 . יח"ד דב"י 40רי(, ומתוכן מ"ר )עיק 72בשטח ממוצע של , יח"ד( 210)קביעת מס' יח"ד מרבי  .10
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 ותמהיל יח"ד: צפיפות
  יחידות.  210מספר יחידות הדיור לא יעלה על 

 מ"ר עיקרי. התמהיל הסופי ייקבע בתכנית העיצוב ויהיה  72-גודל ממוצע ליחידת דיור לא יפחת מ
 ת בהתאם לממוצע.מגוון ובאופן שמשקף דירות קטנות, בינוניות וגדולו

 40  ,מופחת ממחיר  40%דירות מסך יח"ד יהיו דירות בהישג יד כהגדרתן ע"פ התוספת השישית לחוק
 שנים.  25שוק ולתקופה של 

  תמהיל שטחי הדירות 5מ"ר כמצוין בטבלה  3,963סה"כ השטחים העל קרקעיים לטובת דב"י הינם .
 דירות בפרויקט.ויתאם לתמהיל כלל ה ומיקומן יקבע בתכנית העיצוב

 :גובה
 קומות מעל קומת קרקע( 29) קומות. 30: עד מספר קומות

 מ' מהכניסה הקובעת )כולל מתקנים טכניים(.  125עד : מקסימלי גובה

 גבהי קומות:
 .יקבע במסגרת תכנית העיצוב ובהתאם למדיניות העירונית

 :בניין קווי
 ניין עילי.קו ב 3מ' לקומת הקרקע ו 5 -דרומי לכיוון רחוב שלמה

 0 -רחוב שניצלר ממערב לכיוון 
  0 -לכיוון רחוב פארנצויזמצפון 

 מ'. 5 -רחוב אליפלטממזרח לכיוון 
  מהשטח הסחיר בלבד לצורך שטחי חלחול, ניהול מי נגר ונטיעות עצים. 85%תותר הקמת מרתפים עד **
 

 זכויות בניה:
גודל  יעוד

תא 
 שטח

 
 שימוש

 שטחי שירות שטח עיקרי
מתחת  על הקרקעמ

 לקרקע
 מתחת לקרקע  מעל הקרקע  סה"כ

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

מסחר 
 ותעסוקה

2082 
 מ"ר

תעסוקה 
 ומסחר

17890 

1280 
 

0** 0 63015 

6260 

35* 

8850 

425 

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

1850 
650 

מגורים 

מסחר 

 ותעסוקה

4200 
 מ"ר

  15120 מגורים

650 0** 0 

18255 5880  17850 

 160 540 מסחר
מבנים 

ומוסדות 
 ציבור

2595 905 

 
  :התייחסות לסביבה 

 אליפלט  מדרום, שלביםמתוכננים מהלכי התחדשות אינטנסיבים )משולש  במרחב התכנון
הקצאות משמעותיות לצרכי  מגורים, מסחר ותעסוקה הכוללים  כמרחבי פראנצויז, המחוגה(

  ציבור.
 שילוב בניה מגדלית הכולל ( 4236\אליפלט" )תא-מאושר "אילתהתחדשות עירונית  פרויקט מצפון

הפונה בשילוב כיכר עירונית  ומגורים תעסוקה מסחרל קומות( 7)כ מרקמיתובניה קומות(  24)כ
 דרומה ושימור בית הבאר הסמוך.

  תקיבוץ גלויו-ב' מקודמת תחנת מטרו בצומת שלבים 102במסגרת תת"ל . 
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  לאור השינויים הצפויים בפיתוח הרחובות הסמוכים והפרשי הטופוגרפיה המשמעותיים , תנתן
תשומת דגש לנושא הפיתוח וגישור המפלסים בעת תכנית העיצוב, כתלות בתכנון המפורט של 

 (4236\אליפלט תא-, אילת3929\פוריה תא -התכניות המאושרות הסמוכות )וסרמן

 5000\בתא ות מיוחדותטבלת הוראבהתאם להנחיה ב: 
 דונם." 7ב, בתכניות מפורטות יקבעו מגרשים למבני ציבור ששטחם לא יפחת מ702"באזור תכנון 

התכניות המפורטות העתידות להיות מקודמות באזור התכנון כפופות למדיניות שלבים אשר 
התכנון  ירוק( לסך מרחב\דונם ציבורי )חום 7ועתידות להוסיף כ 35%דורשת הקצאת קרקע של 

דונם למוסדות  7ועל כן קיים צפי למימוש סך השטח הנדרש בתכניות עתידיות בהיקף הנדרש של 
 ציבור.

  במסגרת 101ו  100התכנון המוצע מאפשר גמישות למיקום מבנה ציבור העתידיים בתאי שטח .
הציבור ביה"ס דרויאנוב למוסד -תכנית העיצוב ידרש לתת מענה לחיבור בין המגרש הצפון מזרחי 

 ב(702. )אזור 5000\שיבנה, כנדרש בטבלה הוראות מיוחדות בתא
 

 : איכות סביבה
 האזור מסומן כאזור החשוד בזיהום קרקע.

 התכנית נערך נספח סביבתי שבחן את היבטי איכות הסביבה: םבמסגרת קידו

 ע"י  : נערך סקר היסטורי והוגשה תכנית דיגום בנושאי קרקע וגזי קרקע שאושרוזיהום קרקע
 המשרד להגנת הסביבה לביצוע בשלב היתרי הבנייה.

 :בוצע סקר אסבסט למבנים הקיימים כיום בתחום הקו הכחול של התוכנית. אותרו  אסבסט
חלקי האסבסט במבנים המיועדים להריסה. הסקר יוגש למשרד להגנת הסביבה לקבלת היתר 

 פירוק להיתרי בנייה. 
 :כנית לשלב תכנית העיצוב והיתרי הבנייה.הוטמעו הנחיות בתקנון הת אקוסטיקה 

 הוטמעו דרישות בנושאים הסביבתיים בתנאים להיתרי הבנייה ובתנאים למתן היתר אכלוס.
 
 

 רוגרמה לצורכי ציבור והמלצות:פ

 (2.5יח"ד )בהנחה לגודל משק בית  210עבור חושבו הקצאות לצורכי ציבור הנדרשות  .1

מבונים כחלף דונם. שטחי ציבור  2.2עסוקה והמגורים: סה"כ הקצאת קרקע נדרשת עבור רכיב הת .2
  שטחים תת קרקעיים לצורכי תפעול. 15%+ מ"ר  6,000-הפקעה: כ

מ"ר ויתאפשר שיוך  250תתאפשר שיוכן של חצרות בקומת הקרקע לשטחי הציבור בשטח של עד  .3
 חצרות בגג המבנה.

דונם  2.5פתוח לציבור: לפחות  שטחו מ"ר בנוי כחלף הפקעה 6,000יבור: המלצה: שטח למבני צ .4
 שיפותח כגינה איכותית כולל קיום עצים בוגרים ועתירי צל.שטחים פתוחים בזיקת הנאה 

 
 תחבורה, תנועה, תשתיות: 

, ובייעוד מסחר ותעסוקה תותר הקמת מרתף משותף לכל המגרשים ביעוד מגורים מסחר ותעסוקה .1
 וללא תלות בגבולות תאי השטח ביעוד זה.

בלבד. יותרו שינויים לא מהותיים במיקום הכניסות לכלי  למרתפים תהינה מרחוב שניצלר כניסות .2
 י.רכב. מיקום סופי של הכניסות לאורך הרחובות יקבע במסגרת תוכנית עיצוב אדריכל

 החניה תהיה בחניון תת קרקעי בלבד, לרבות חניה תפעולית ופינוי אשפה.  .3
 אנצויז ופותחת אותו לתנועה מוטרית ורגליתהתכנית מפנה את הבינוי הקיים ברחוב פר .4
מרחב הולכי התכנית כוללת הסדרת מדרכות רחבות בכל הרחובות הגובלים בתכנית.  : הולכי רגל .5

  הרגל בתוכנית תוכנן בקפידה, והוקצה עבורו שטח נדיב שמתבסס הן על זכות דרך, והן על זיקת הנאה.
 .המשכיותו מדרכות רציפות לאורך כל הרחובות המקיפים את המתחם מתוכננות

 שביל אופניים מתוכנן ברחוב אליפלט במסגרת תכנית ציר שלבים. .6
תחנות אוטובוס על ציר שלבים,  משורתת היטב ע"י תחבורה ציבורית: התכנית תחבורה ציבורית:  .7

דרך שלמה, שד' ירושלים , נת"צ לכיוון מזרח ברחוב אילת מהצומת עם אליפלט, נת"צ לכיוון מערב 
-הקו האדום במרחק כ קוי רק"ל עתידיים: קיבוץ גלויות.-ך שלמה )סלמה( עד לצומת עם וסרמןבדר
 מטר 250-אליפלט במרחק של כ-מטר )תחנת אליפלט(, תחנת המטרו של סלמה 200

 תקן חניה: .8

 (0מ"ר ברוטו תקן  50-או התקן התקף לעת הוצאת היתר בניה. )יח"ד קטנות מ 1:0.8מגורים  -
 התקן התקף לעת הוצאת היתר בניה. או 1:350תעסוקה  -
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 או התקן התקף לעת הוצאת היתר בניה. 1:50מסחר  -
 או התקן התקף לעת הוצאת היתר בניה. 1:50ציבור  -

חוות הדעת  .רפת להלןהמצואבירם אגאי, ע"י  17/8/2022ניתנה חוות דעת תחבורתית מיום  .9
נהלת היחידה לתכנון ארוך טווח מאירית לבהר גבאי, על ידי  18/8/2022התחבורתית אושרה ביום 

 .אגף התנועהב
 

 בטים חברתיים:יה
לחוק  120מכלל יחידות הדיור בפרויקט כדיור בהישג יד בהתאם לתיקון  15%התכנית מגדירה היקף של 

ממחיר השכירות בהתאם לחוק. מיקומן ייקבע  40%שנה ובהנחה של כ 25לתקופה של  התכנון והבניה
 בתכנית העיצוב.

 

 בור מבונים )הקצאות לצרכי ציבור(:שטחי צי

 .מ"ר ברוטו מעל הקרקע 6,000התוכנית מציעה תוספת שטח ציבורי בנוי בשיעור של  .1
 אשר ימומשו בהינף אחד 101ו  100ההקצאות ניתנות בשני תאי שטח  .2
השטחים המיועדים לצרכי ציבור במגרש ירשמו בבעלות עיריית תל אביב ללא תמורה בלשכת רישום  .3

ן לאחר רישום הבית כבית משותף, כשהם פנויים פינוי גמור ומוחלט, מכל מבנה אדם או המקרקעי
 חפץ וחופשיים מכל שימוש חזקה או שיעבוד מסוג שהוא שאינו עיריית תל אביב ו/או בהסכמתה. 

בעת רישום הבית המשותף יירשמו בבעלות עיריית תל אביב יפו, ללא תמורה, השטחים הציבורים  .4
 דות להם כיחידה נפרדת וזאת ע"י מבקש ההיתר.והחניות הצמו

 
 

 הוראות פיתוח
יפו. בתי -בתי גידול לעצים במדרכות ציבוריות יהיו בהתאם לסטנדרט מעודכן של עיריית תל אביב .1

הגידול יהיו איכותיים בעלי נפח קרקע מספק לתמיכה בעצים גדולים ומאריכי חיים. יש להבטיח תנאי 
 רור טובים עבור העצים.תאורה, ניקוז, השקיה ואוו

 לפחות לפי סטנדרט משרד החקלאות.  10עצים חדשים שיינטעו בתחום התוכנית יהיו בגודל  .2
 יפו.  -מיני העצים שיינטעו בתחום התוכנית יהיו מתוך רשימת העצים המאושרת ע"י עיריית תל אביב .3
( יתוכננו כחלק בלתי נפרד שטחים המיועדים לגינון ונטיעות מעל תקרה בנויה )שטחי מרתפים, גג ירוק .4

מ"ק לפחות בין  22מטר ובנפח מינימאלי של  1.2מתקרת המרתף על מנת לאפשר בית גידול שעומקו 
 פני הקרקע המתוכננת לבין האיטום שמעל תקרת המרתף. 

משטח המגרש, יהיה עומקו של בית הגידול  85% -במקרה של בנייה תת קרקעית בתכסית הגבוהה מ .5
 ת בין פני הקרקע המתוכננת לבין פני האיטום שמעל תקרת המרתף.מטרים לפחו 1.5

 בתי הגידול יהיו מחוברים למערכת המים והניקוז של הבניין, למערכת השקיה ויש להכין בהם .6
 

 ניהול מי נגר: 
משטח המגרש נקי מכל תכסית מעל ובתת הקרקע חופף;  לצורך חלחול מי נגר, השהייה  15%לפחות  יותרו

 .ים בהתאמה למדיניות העירוניתונטיעות עצ
 

  התייעצות עם הציבור:
רוב . ע"י חברת אקרו נדל"ן לצורך קידום התכנית מאוגדיםבעלי הקרקעות  מרביתלטענת יזם התכנית 

 ידם את וסמכובעלי הזכויות כאמור התקשרו בהסכם עקרונות לשיתוף פעולה לקידום הליכים תכנוניים 
 יועצים, שמאים והרשויות השונות. כל הנוגע להתנהלות מול מתכננים,לפעול בשמם ב היזמית החברה של

תוך עדכון בעלי הנכסים טרם , 26.10.2021בתאריך בקרקע הענין לבעלי התכנון והצגת שיתוף הליך בוצע
 .17.2.2022בהתאם להחלטת תת ועדה לשיתוף ציבור מתאריך  - הפקדת התכנית

במקטע שבין  ,ת כלל התכניות המקודמת במרחב ציר שלביםבוצע מפגש כולל להצג 15.5.2022 בתאריך
והומלץ להפקיד את התכנית. -ו יפבלציבור התושבים בשכונת פלורנטין ו ,בוץ גלויותידרך אילת לק
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 (מחלקת תכנון יפו והדרום: )מוגש ע"י חו"ד הצוות

 
הזכויות בתחום התכנית למעט בעלי חלקה לאור מבנה הבעלויות, כפי שתואר לעיל, וההסכמות כל בעלי 

, נראה כי התוצאה התכנונית והשמאית להלן היא מאוזנת ולטובת כולם. על כן המלצתנו 7051בגוש  57
 שהוועדה המקומית תיכנס כמגישת התכנית יחד עם היזם לטובת קידום התכנית.

 :טרם הפקדת התכנית בפועל יושלמו התיאומים הבאים
 ת בפועל: הטמעת הערות מסבב הערות ותיקון מסמכי התכנית בהתאם. תנאי להפקדת התכני .1

 תיאום עם: אדריכל העיר והיחידה לתכנון בר קיימא, אגף מבני ציבור, השירות המשפטי. .2

נדרשות מול אגף נכסים ומול מחלקת הכנסות מבניה ופיתוח לעניין: דב"י,  תחתימה על התחייבויו .3
 י זיקות הנאה. תועלות ציבוריות והסכם תחזוקת שטח

 .2016שנת עמידה בדרישת המשרד להגנת הסביבה לעדכון סקר היסטורי מ .4

על מנת לאפשר הריסת ופינוי מבנים בשלמות ברחוב פרנצויז, יש לבחון הגדלת תחום הקו הכחול  .5
 כלפי צפון לכל תחום הדרך.

 הנחיות מה"ע או מי מטעמו.  .6
 

 
 

ועדת המשנה ( דנה 7)החלטה מספר  14/09/2022מיום  ב'22-0026בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 

 לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים:

 הצטרפות הועדה המקומית כמגישת התכנית. .7
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תנאי להפקדת התכנית בפועל: הטמעת הערות מסבב הערות ותיקון מסמכי התכנית  .8
 בהתאם. 

 א, אגף מבני ציבור, השירות המשפטי.תיאום עם: אדריכל העיר והיחידה לתכנון בר קיימ .9

נדרשות מול אגף נכסים ומול מחלקת הכנסות מבניה ופיתוח  תחתימה על התחייבויו .10
 לעניין: דב"י, תועלות ציבוריות והסכם תחזוקת שטחי זיקות הנאה. 

 .2016שנת עמידה בדרישת המשרד להגנת הסביבה לעדכון סקר היסטורי מ .11

בנים בשלמות ברחוב פרנצויז, יש לבחון הגדלת תחום הקו על מנת לאפשר הריסת ופינוי מ .12
 הכחול כלפי צפון לכל תחום הדרך.

 .ומי מטעמובתאום עם מהנדס העיר למסמכי התכנית השלמת תיקונים טכניים  .13

.ועדה המקומית לתכנון ובניהוהשלמת תאום הוראות התכנית עם היועמ"ש ל .14

 
 אור שפירא, חיים גורןאופירה יוחנן וולק, לימשתתפים: דורון ספיר, 

 
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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 ועדה מחוזית :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

הוף לאמנות", מדרום בית ממזרח רחוב דה וינצ'י, ממערב רחוב דובנוב, מצפון "מרכז מאיר    מיקום:
 הסוכנות היהודית.

 
 יפו -, תל אביב6-4דובנוב   : כתובת

 
 :  גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
 759, 758 חלק מוסדר 6111

 

 
                                        

 דונם 3.5 -כ שטח התכנית:
 

 צדיק אליקים, אליקים אדריכלים בע"מ -ך ראשיעור  מתכנן:
 אילנה אופיר, אילנה אופיר אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי בע"מ -תכנון נופי              
    כנרת דביר, ר.ע.מ. הנדסת כבישים ותנועה -תכנון תנועה 

 
 רשות מקרקעי ישראל, וועדה מקומית לתכנון ובנייה                   יזם:

 
 יפו -עיריית תל אביב  :בעלות

 קרן קיימת לישראל               
 

   מצב השטח בפועל:
 "חניון דובנוב" של אחוזות החוף. -בחכירת עיריית תל אביב, משמשת כמגרש חניה עירוני -758חלקה 
 תרבות וחינוך( ועליה בית הקיבוץ הארצי של תנועת  -בחכירת התנועה הקיבוצית )חבצלת -759חלקה 

 השומר הצעיר.                   
 

ה וינצ'י
ד
 

 קפלן
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    :מצב תכנוני קיים
 

 ב' התכנית משנה יעוד במגרש מחניון ציבורי לבניין משרדים וחניה תת קרקעית.2397תא/  תכנית מס':
 : "אזור משרדים"יעוד המגרש

יר(. בניה קיימת )בית השומר הצע 4,011מ"ר כולל  11,028זכויות בניה.  300%:  זכויות בניה ומספר קומות
 קומת כניסה ועוד שבע קומות מדורגות.

 : משרדים.שימושים
 

  :מדיניות קיימת
 

 :5000תכנית מתאר תא/
 אזור תעסוקה מטרופוליני סמוך  להסעת המונים. -   ייעוד

 קומות . 40עד  -  גובה מותר 
  12.8 -  רח"ק מירבי 
 דונם  3.352 -  שטח התכנית
 שמשטח המגר 60%עד   -  תכסית בינוי 

 
 :הסכם הקו הירוק

 
יפו, ר.מ.י  ומשרד האוצר, בשנת  –המגרשים כלולים ב"הסכם הקו הירוק " שנחתם בין עירית תל אביב 

2012. 
 700%-מ"ר עיקרי )כ 23,500 -בהיקף בניה שלא יפחת מבהתאם להסכם הקו הירוק, התוכנית תקודם 

 .מהשטחים העיקריים 50%על משטח מגרש נטו לפי תוכנית תקפה( מהם שטח המגורים לא יעלה 

 מ"ר שטח עיקרי בנוי לשימושים ציבוריים. 1,500התוכנית תכלול בנוסף 

   :מצב תכנוני מוצע
 

התכנית מציעה מגדל משולב של תעסוקה,מסחר,שטחים לצרכי ציבור ומגורים, לצד מבנה 
 "השומר הצעיר הקיים" אליו מתווספים שימושים נוספים.

מות החניה העל ותת קרקעיים במבנה השומר הצעיר לחניון המגדל , התכנית מציעה העברת מקו
ביטול רמפה ירידה לחניון במפלס תת הקרקע במבנה השומר הצעיר והסבת שטחי החניה לחדרי 

 שנאים של חברת חשמל.
 מכאן, יצירת מרחב ציבורי מפולס במפלס הקרקע במרחב התכנית.

 
         :עיקרי הוראות התכנית

 קרקע מ "אזור משרדים" ל "עירוני מעורב". שינוי ייעוד 

  שימור מבנה השומר הצעיר כמנוף לחשיפת ערכים אדריכליים של המורשת הבנויה בשנים שלאחר
 .קום המדינה

 :קביעת שני תאי שטח 
o  לבנייה חדשה  בשימושי תעסוקה, מסחר, שטחים לצרכי ציבור ומגורים. 1תא שטח  : 

o  יותרו שימושי  תעסוקה, מלונאות ושטחים לצרכי ציבור. קיים - :  מבנה לשימור 2תא שטח , 

  מ"ר. 38,846קביעת זכויות בניה כוללות )מבנה קיים ומבנה מוצע(  בסך 

 .קביעת הוראות בינוי 
 .קביעת זיקות הנאה לציבור 

 .קביעת זיקות הנאה למעבר כלי רכב 

 מ"ר ברוטו.  2,100-קביעת שטחים לצרכי ציבור בשטח שלא יפחת מ 
     

  גובה ומספר קומות:
 

 :1תא שטח מס' 
 

 קומות שניתן לקבל בהקלה( 5+ 40קומות ) 45מס' קומות מרבי: 
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 :גובה קומה
 מ' ברוטו 6עד  -גובה קומת קרקע 

 מ' ברוטו 8עד  -גובה קומה ציבורית 
 מ' ברוטו 3.8 -גובה קומת משרדים 

 מ' ברוטו 3.6 -גובה קומת מגורים 
                     

מ' מעל פני הים, כולל מתקנים טכניים ובכפוף למגבלות גובה של משרד הביטחון  180: עד הבנייןגובה 
 ורשות שדות התעופה ליום הוצאת ההיתר.

                    
 קווי בניין:

 
 :1תא שטח  

 מ'. 4 -757חלקה  -לצפון 
 מ'. 2 -760חלקה  -לדרום 

 מ'. 4 -רחוב דובנוב -למערב 
 758מ' מגבול מגרש מזרחי של חלקה  17 -ת הקיבוץ הארציבי 759חלקה  -למזרח. 

 בגבולות המגרש. -מתחת לקרקע 
 
 : 2תא שטח 

 .לפי המבנה הקיים בשטח 
 

 : צפיפות
 מ"ר שטח עיקרי לדירה. 68שטח ממוצע ליח"ד, 

 מ"ר שטח עיקרי לדירה. 53שטח מינימלי ליח"ד,  
 
 

 על קרקעי -מקסימלי 60%: תכסית
 תת קרקעי -מקסימלי 85%              

 
 שטחים ציבוריים:

 
 מ"ר. 2,100 –מ"ר שטחי שרות סה"כ  600מ"ר עיקרי ועוד  1,500סך שטחי הציבור בתכנית  .1

תישמר עצמאות תפעולית לשטחים הציבוריים, כולל מערכי תנועה בלעדיים בכל הקומות בהם  .2
 קיימים שטחי ציבורי.

השטחים הציבוריים ובהפניה לכיוון צפון  מ"ר ברוטו בקומת הקרקע מסך 125יוקצו לפחות  .3
 )בסמיכות למגרש החום(. לעת אישור תע"א רשאית הוועדה המקומית לקבוע אחרת.

סך השטחים הציבוריים הכלולים בתכנית הם על קרקעיים. שטחי תפעול, חדרי מכונות ומחסנים  .4
 אלו. הדרושים להפעלת השטחים הציבוריים ימוקמו בתת הקרקע ויהיו מעבר לשטחים

תע"א תציג פתרונות אוורור בהתאם להנחיות היח' לאיכות הסביבה עבור מטבח מבשל בשטחים  .5
 הציבוריים.

 מ' ברוטו וייקבע בתע"א. 8גובה קומה ציבורית סטנדרטית יהיה עד  .6

 תע"א תקבע מיקום שטחי העלאה והורדת נוסעים לטובת השטחים הציבוריים, ככל שיידרש. .7

 כניות מעל ובצמוד לשטח הציבורי.לא תתאפשר הקמת קומות ט .8

תע"א תקבע את מיקומם של השימושים המטרדים, כגון: כניסה ויציאה מחניון, אזורי תפעול,  .9
אזורי אצירה ופינוי אשפה, ארובות, פחי יציאת אוויר בחניון וכד', כך שלא יהוו מטרד לשטחים 

 הציבוריים.

לתקן החניה התקף לעת הוצאת היתר הקצאת מקומות חנייה לשטחים הציבוריים תהיה בהתאם  .10
הבנייה. מקומות החנייה עבור השימוש הציבורי יוקצו במפלס קומת המרתף העליונה ובסמוך 

 ככל הניתן לאפשרויות הגישה לשימוש הציבורי.

חזיתות המבנה בקומות הציבוריות יאפשרו פתיחה ליצירת חללים מאווררים כדוגמת חצרות לגני  .11
 ילדים בתחום המבנה.
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 פיתוח שטח:
 
השטחים שבמרחב התכנית  עם הרחובות דובנוב ולאונרדו יפותחו ברצף עיצובי ותפקודי אחד יחד עם  .1

 שטחי המדרכות הגובלים של אותם רחובות ועם השטחים לגביהם נקבעה זיקת הנאה.
 . מתחת למפלס הפיתוח, במרחב התכנית.1.5יש להבטיח בתי גידול לנטיעות בעומק שלא יפחת מ  .2
 
 
 וראות שימור למבנה השומר הצעיר:ה

 התכנית תקבע הוראות לשימור מבנה הקיבוץ הארצי, שיקומו ותחזוקתו. .1

 מבנה השומר הצעיר ישוקם וישומר  בהתאם למבנה המקורי ולאחר הכנת תיק תיעוד מפורט.  .2
 יוסרו חלקי  מבנה שהינם תוספות מאוחרות בתיאום ולאישור מחלקת שימור.

לתעסוקה ו/או מלונאות ואו שטחים לצרכי ציבור ושימושים  שימושים יותרו לשימור במבנה .3
 מסחריים בקומת הקרקע .  

מערכת התשתיות והמתקנים הטכניים יהיו מנותקים מהמבנה, במידה ויותקנו תשתיות ע"ג גג המבנה  .4
 הם יותקנו באופן סמוי .

 
 בניה ירוקה :

וד בתקן בניה ירוקה עפ"י הנחיות מהנדס העיר המבנה יישם עקרונות של תכנון ובניה ברי קיימא ויעמ .1
 בעת הוצאת היתרי הבניה.

 
 

 : תחבורה, תנועה, תשתיות
תקן החניה יהיה לפי התקן התקף לעת הוצאת היתר הבניה כולל חניה לרכב דו גלגלי וחניה נגישה ע"פ  .1

 תקן.

 פריקה וטעינה כמו גם חדרי אשפה יהיו על קרקעיים. .2
 ס על תכנון רחוב דובנוב המתוכנן בימים אלו על ידי אגף התנועה:מערך התנועה ההיקפי מתבס .3

נתיבי נסיעה בסה"כ, שביל אופניים ומדרכות רחבות הכוללות רצועת תשתיות,  3חתך הרחוב יכלול 
 רצועת הליכה ומקומות ייעודיים לתחנות אוטובוס.

 .לא לחניות –ברחוב לטובת שליחים, מוניות וכו'  Dropoffיינתנו מקומות  .4
הקו הירוק ברחוב אבן גבירול  –הגעה למתחם תסתמך במידה רבה על מערכות ההסעה ההמונית  .5

 ורכבת ישראל תחנת השלום הממוקמת כקילומטר מהמתחם.
 במסגרת פרויקט "מהיר לעיר" מתוכנן נתיב תחבורה ציבורית ברחוב שאול המלך. .6
גבירול, שאול המלך, קפלן, דובנוב,  שבילי אופניים קיימים/מתוכננים בכלל הרחובות ההיקפיים ]אבן .7

 דה וינצ'י[
 

 : זיקות הנאה
 

 : 1תא שטח 
  זיקת הנאה להולכי רגל בכל השטח הלא בנוי בקומת הקרקע בתחום התכנית . 

 זיקת הנאה לרכב ברמפות הירידה לחניון לטובת אפשרות כניסה לבניין הסוכנות היהודית. 

  שמל( ע"פ דרך השירות המופיעה בתשריט. זיקת הנאה לרכב שירות )כיבוי אש, חסרת ח 
 :  2תא שטח 

 זיקת הנאה להולכי רגל בכל השטח הלא בנוי בקומת הקרקע בתחום התכנית. 

  .זיקת הנאה לרכב שירות )כיבוי אש, חסרת חשמל( ע"פ דרך השירות המופיעה בתשריט 
 

 :תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי

 ת הוועדה המקומית, כתנאי להיתר בניה.תוכן תכנית עיצוב אדריכלי, בסמכו 

 התכנית תכלול בין השאר את מיקום שטחי הציבור במרחב התכנית 
 

 
 :טבלת השוואה
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)תא  758חלקה  -מצב מוצע מצב קיים נתונים

 (1שטח 
 -מצב קיים

)תא  759חלקה 
 (2שטח 

סה"כ זכויות 
 בניה

)שטחי בניה  300 אחוזים
 עיקריים(

 485 )שטחי בניה עיקריים( 745

שטחי  11,028  מ"ר
בניה מותרים 

בתכנית 
 מאושרת,

 3,846מתוכם 
בנויים בבית 

 השומר הצעיר

מ"ר שטחי בניה  25,000
 עיקריים המחולקים: 

 11,750 .למגורים 
 11,750  לתעסוקה

 ומסחר.
 1,500 .לשטחי ציבור 

 
 שטחי שרות: 40%בנוסף, 

 10,000.שירות 

 35,000 .מ"ר ברוטו 
 3,846  .מ"ר בנויים 

 .בבית השומר הצעיר
 

 סה"כ:
 מ"ר 38,846

 

 מ"ר 3,846
 מתוכם:

 
 3,582 -עיקרי
 264 -שירות

זכויות בניה 
 בתת הקרקע

מ"ר  1,210 1בהתאם לתכנית ע  
 שירות

 
 יח"ד 160עד    מספר יח"ד

 
 

על פי הבניין   45עד  כולל ק. קרקע 8 קומות גובה
 הקיים בשטח.

פי הבניין  על מ' מעל פני הים. 180עד   מטר
 הקיים בשטח.

על פי הבניין  משטח תא השטח 60%עד   תכסית
הקיים בשטח. 

בתוספת לנדרש 
לחיזוקים 

ועמידה 
 .בתקנות

לפי התקן התקף לעת  360 מקומות חניה
 הוצאת היתר הבניה

חניות עבור 
המבנה הקיים, 
בהתאם להיתר 
הקיים, יותקנו 
בחניון המגדל 

 החדש.
 

 עם הציבור: דיווח אודות התייעצות
 .מרחב התכנית נמצא במרחב תעסוקה קיים ופעיל 

  .התכנית מקודמת בהתאם להסכם "הקו הירוק" בין עירית תל אביב למדינת ישראל 

 .הצוות לא ממליץ על הליך שיתוף ציבור 
 
 

 :זמן ביצוע
  

כלל, שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו, במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה    7אם תוך  
תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית.
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 : חו"ד הצוות

 
 ממליצים להעביר לדיון להפקדה בוועדה המחוזית בתנאים הבאים:

 
 .יש להשלים תיאום נספח התנועה עם סיום תכנון רחוב דובנוב ע"י אגף התנועה 

 לקת שימור.ליווי יועץ שימור ותאום מפורט מול מח 

 המשך תפקודו של  לצורך בניה מינוריות  למבנה השומר הצעיר, הקיים, יותרו תוספת שטחי
 המבנה בלבד בהתאם להנחיות מח' שימור. 

 .אישור נספח פיתוח ע"י אדריכל העיר לתכנית וסביבתה 

 .אישור הוועדה המצומצמת לנושא התייעצות עם הציבור 

  קביעת שטח מסחר, מחייב, מינימלי. 

 .הכנת נספח תשתיות ונספחי רוחות והצללה, כנדרש בתכנית המתאר 

 שנה. 99+  99הוראות התכנית יכללו חכירה לעיריה ל
  

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 7)החלטה מספר  06/03/2019מיום ב' 19-0004מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

 
 הנושא ירד מסדר הדיון מפאת חוסר הזמן

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 7)החלטה מספר  20/03/2019מיום ב' 19-0005מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
היא אחת מתוך מס' תוכניות הכלולות  בהסכם הקו הירוק שאושר במועצת העיר.   צבי לוין: תוכנית זו

' פרויקטים וקובעת זכויות הבניה הסכם הקו הירוק מאפשר בניה חורגת לתוכנית המתאר במס
והשימושים בכל אחד מהפרויקטים. בתמורה לכך הסכימה המדינה להטמין את הקו הירוק ברח' אבן 

 גבירול בתת הקרקע.
 צדיק אלייקים: מציג את התוכנית במצגת. 
 ליאור שפירא: יש מלאונרדו כניסה לחניון?

 צדיק אלייקים:  לא, רק מדובנוב.
 אשפה צריכה להיות בקומת הקרקע? אסף הראל: האם ה

צבי לוין:  הדרישה של הצוות היתה שלא תכנסנה משאיות לתת הקרקע מכיוון שרמפה למשאיות תופסת 
שטחים וחורצת את המרחב הציבורי.  לכן בדומה לפרויקט שוק בצלאל, עדיף להקים חדר אשפה בקומת 

ת תוכנית עיצוב אדריכלי  ניתן יהיה לבדוק הקרקע. מעבר לכך, נספח הבינוי הוא נספח מנחה ולעת הגש
 בשנית את מיקום חדרי האשפה.

 ראובן לדיאנסקי: כרגע אין בעיה אבל זו יכולה להיות עילה להגיש התנגדות. 
 שעות. 6צדיק אלייקים: מבחינת חוק החשמל אין מניעה לשבת ליד חדר טרפו מעבר ל

 ראובן לדיאנסקי: עדין יכולה להיות להגשת התנגדות
 אסף הראל: יש כאן כיכר ציבורית חבל לשים לידה חדר טרפו אפשר להזיז אותו.

 צבי לוין: מקבלים את ההערה נבחן זאת מחדש.
 ליאור שפירא: הכניסה מדובנוב האם אפשר לבטל את הכניסה משם ולעשות כניסה ויציאה מדה ווינצי.

קט זה, מוקם פרויקט הכנרית והקרבה צבי לוין: לא זה לא אפשרי, זה עלול  לגרום לפקק. מול פרויי
 לצומת לא מאפשרת פניה שמאלה.

דורון ספיר: הפניה שמאלה יכולה להישקל. חייבים  להסדיר את הצומת לכן יש לבדוק את צומת שאול 
 דובנוב. -המלך

 צבי לוין: השלמת הנספח התנועה יהיה בתאום אגף התנועה ובהתאם לעבודה שמכינים לרחוב דובנוב כולו.
 אם יש שני מגדלים בשני עברי הכביש האם יש אפשרות לחיבור עם החניון?   סף הראל:א

צבי לוין: כן, תאורטית ישנה אפשרות לפתרון ואנחנו מסכימים עם פתרונות שכאלה, על מנת להמעיט את 
 מספר הרמפות הפוגעות במרחב הציבורי. זה פתרון שמתהווה תוך כדי עבודה.

 לתוכנית הזו?אסף הראל: הוא רלוונטי 
 צבי לוין: לא, פרוייקט הכנרית כבר בבניה על סמך תכנית תקפה.

 צדיק אלייקים: מקריא את סעיף התנועה בחוו"ד צוות.
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 אדריכלית הנוף : מציגה בתשריט את תוכנית הנוף.
 אסף הראל: זו כיכר עם עצים שאלת המטר וחצי למה זה מספק לעצים האם זה מספיק לכותר של העצים?

 כלית הנוף: ישנה את הטכנולוגיה והמצע המנקז בהחלט אפשר במטר וחצי טיפול נכון לעצים.אדרי
 דורון ספיר: האם יש תוכנית צל? אנחנו רוצים נספח צל מחייב לתוכנית הזו.

 אסף הראל: מה מס' תמהיל הדירות?
וב. הועדה צריכה ראובן לדיאנסקי: תמהיל הדיור צריכה להיות אמירה מנחה לגבי זה לפני תוכנית העיצ

 לומר כי היא רואה לנכון שתמהיל הדירות יהיה כדלקמן כי זה הזמן להנחות .
 .50  25דורון ספיר: אתם רוצים שתמהיל הדירות יהיו 

צבי לוין: הנסיון של הצוות מוביל שיש פער של שנים בין החלטות של הועדה לבין מימוש בשטח. יכול 
ע הועדה המקומית תחשוב אחרת וכלן אנחנו לא קובעים את להיות שיבוא לממש את הזכויות בקרק

תמהיל הדירות עכשיו. מאידך המוצע נעשה בתיאום עם היחידה לתיאום אסטרטגי.. מה שהועדה תקבע 
 מקובל כמובן, אבל החשש הוא כי ייקבע תמהיל ואח"כ נצטרך לשנות.

 ים לתת את הפתרון הכי נכון.דורון ספיר: אני ממליץ לשמור על גמישות והצוות עם היזמים יכול
 הראל: אני ממליץ להגדיל את המס' המקסימלי של יח"ד.   אסף

יח"ד לא  20צבי לוי: תמהיל יח"ד הדיור יקבע לעת אישור תוכנית העיצוב האדריכלי ומאידך ותוספת 
 יהווה סטיה ניכרת לתוכנית.

יח"ד ולהזכירכם זו  20את תוספת ההראלה אברהם אוזן: אם יהיה כתוב בתוכנית לא תהיה בעיה להוסיף 
 תוכנית בסמכות מחוזית. 

 
 : החלטה

 הועדה ממליצה להעביר  לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים:

 .יש להשלים תיאום נספח התנועה עם סיום תכנון רחוב דובנוב ע"י אגף התנועה 

 .ליווי יועץ שימור ותאום מפורט מול מחלקת שימור 

 המשך תפקודו של  לצורך בניה מינוריות  יר, הקיים, יותרו תוספת שטחילמבנה השומר הצע
 המבנה בלבד בהתאם להנחיות מח' שימור. 

 .אישור נספח פיתוח ע"י אדריכל העיר לתכנית וסביבתה 

 .אישור הוועדה המצומצמת לנושא התייעצות עם הציבור 

  קביעת שטח מסחר, מחייב, מינימלי. 

 וחות והצללה, כנדרש בתכנית המתאר.הכנת נספח תשתיות ונספחי ר 

 שנה. 99+  99הוראות התכנית יכללו חכירה לעיריה ל 

 .תוכנית צל מחייבת כחלק מתוכנית העיצוב 

 לעת אישור תוכנית העיצוב  20%תוכנס הוראה לתוכנית המאפשרת הגדלת היקף יחידות הדיור ב
 תוכנית העיצוב. בכפוף לשיקול דעת הועדה המקומית. תמהיל יח"ד יקבע לעת אישור

 
 

משתתפים: דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק, אסף הראל, חן קראוס, ציפי ברנד, ראובן לדיאנסקי, ליאור 
 שפירא

 
 : 5.4.22מתארית  22003החלטת ועדת שימור 

 אושר להכניס את בניין בית הקיבוץ הארצי לרשימת השימור העירונית .1

ורי של התוכניות בהן דנו היום בועדה וכולל את יש להכין מסמך הנחיות לפיתוח המרחב הציב .2
 .לסקוב לצורך חיזוק ערכי המורשת -שאול המלך-דובנוב-לאונרדו-הרחובות קפלן

 
בשל עבודות שיפוץ שנעשו בבניין המיועד לשימור נמסר צו מנהלי להפסקת עבודה,  03.03.2022בתאריך 

 רמ"י בעלי הקרקע. )בית קיבוץ הארצי( ע"י החוכרים, צו זה הובא גם לידיעת
 

התקיים דיון בועדה המחוזית בו התקבלה החלטה על פרסום להפקדת התכנית לאחר  21.03.2022בתאריך 
 שתתוקן ובתנאים שפורטו בהחלטה. 
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 פורסמה התכנית להפקדה, התכנית הופקדה ללא חתימתה של הועדה המקומית. 29.07.2022בתאריך 
ללא הסכמה וחתימת אגף  התכנית הופקדהיפו,  -יית תל אביב רשומה בבעלות עיר 6111בגוש  758חלקה 

 הנכסים של העירייה כבעלים רשום.
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 :4-6דובנוב  – 4497תא/ 507-0280933יפו לתכנית -אביב-להלן סעיפי התנגדות מה"ע תל
 תכנית זו קודמה במסגרת הסכם קו ירוק ובאופן עקרוני תואמה עם מינהל ההנדסה ולכן הומלצה בחיוב

 לועדה המקומית והתקבלה המלצת  הועדה המקומית להפקדה.
 יחד עם זאת, קיימים סעיפים עקרוניים בתכנית המופקדת עליהם מגישים התנגדות מה"ע:

 מ"ר ציבוריים שהיו בהסכם. 360ביטול  .3

 הבטחת השימור כתנאי למתן תוקף לתכנית. .4

 כתב שיפוי .5

 תיקונים טכניים. .6
 

 , כדלקמן:לפי סדרם הכרונולוגי התכנית תלהלן התיקונים הנדרשים להוראו
 
על תתי סעיפיו )"עירוני מעורב"( יש לתקן את המונח "שטחים מבונים לצרכי ציבור" למונח  4.1בסעיף  .1

 "שטחים ציבוריים בנויים". השימוש במונח הקיים אינו אחיד לאורך כל סעיף זה.

 

 -ם בסעיף זה תחת הכותרת "הוראות בינוי יש לכלול את כלל הוראות הבינוי לשטחים הציבוריים הבנויי
לפי שטחים ציבוריים בנויים" ולכלול את כל הוראות הבינוי הגנריות לשטחי הציבור הבנויים בתכנית" )

 .(2022בשילוב עם מסמך מעודכן לשנת  2019מסמך משנת 
 

לטובת השימוש  יוצמדו מקומות חנייההבנויים לשטחים הציבוריים בנוסף, יש להוסיף הוראה, כדלקמן: 
. שטחי החניה יהיו מתוך כלל השטחים בתת הקרקע שישמשו לפי התקן בעת הוצאת ההיתר ,הציבורי

 ". לחניה

נחתם בין העירייה לבין משרד האוצר ולבין רמ"י, הסכם עקרונות לקידום שיקוע  21.06.2012בתאריך  .2
נקבעו, בין היתר, מס' הוראות "(, במסגרתו הסכם הקו הירוקהקו הירוק בציר אבן גבירול )להלן: "

 מקומות חניה לחניון ציבורי שישמש את כלל הציבור. 360ביחס לתכנית שבנדון וביניהן נקבע כי ייבנו 
 

בשל הסכמי הקו  מצויים במחסור של שטחי ציבור שצפוי להתעצם עם התחדשות האזור. 5-6רובעים 
לאור  לא את ההקצאה במלואה.הירוק תוכנית זו הקצתה רק חלק משטחי הציבור הנדרשים ו

 הנסיבות הללו ישנו צורך מובהק בהגדלת היקף השטחים הציבוריים המבונים בתוכנית.
 

 מתוך מסמך הפרוגרמה שנערך לתוכנית: 
ובהתחשב בזכויות הבנייה שהיו קיימות במגרש לאור תכנית קודמות, נדרשת  5000"על פי הנחיות תא/

 דונם עבור תוספת שטחי התעסוקה.  0.45צ עבור תוספת יח"ד + דונם שב" 0.6הקצאה נורמטיבית של 
 2,800-סה"כ כ – 2.7דונם אותם ניתן להמיר לשטח ציבורי בנוי לפי מפתח המרה של רח"ק  1.05סה"כ 

 "מ"ר ברוטו.
שטח מ"ר  1,500בפועל, לפי הסכם הקו הירוק, ההקצאה של שטחים ציבוריים בנויים בתכנית היא של 

 מ"ר שטחי שירות. 600עיקרי + 
 

התכנות לכלל מקומות החניה אשר נקבעו בהסכם, שווי מקומות החניה שלא יקבלו מימוש, היות ואין 
 יומרו לשטחי ציבור על פי פרוגרמה שתקבע ע"י היחידה האסטרטגית בעת שלב תכנית העיצוב. 

מקומות חניה  360יוקצו  2"בתא שטח )"עירוני מעורב"(, כדלקמן:  4.1יש להוסיף הוראה בסעיף 
מקומות החניה אשר לא  .ציבור ואת שימושי התעסוקה והמסחרכחניון ציבורי שישמש את כלל ה
בבעלות העירייה בהתאם לשווים הכלכלי בעת  מבונים אשר ירשמו יקבלו מימוש יומרו לשטחי ציבור

 אישור תכנית העיצוב".
 

מספר החניות אשר יוקצו  , כדלקמן:נועהנספח התו(, 1) 6.3(, סעיף 1ו' ) 4.1סעיפים  יש לתקן את .3
. כל 1:0.8למגורים יהיה על פי התקן התקף בעת אישור תכנית העיצוב האדריכלי, ואשר לא יעלה מעל 

מקומות החניה אשר יאושרו בעת מתן ההיתר, למעט מקומות החניה המוקצים למגורים, יהיו חניון 
 ציבורי.
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 יה למלונאות כדלקמן :תנאי להיתר בנ  2.ה 4.1יש להוסיף בסעיף  .4

a.   יחידה אסטרטגית ואשור משרד התיירות כולל אשור הועדה הנדרשת חוות דעת של
 המקומית לגבי הצורך בשימוש מלונאי באזור זה.

b.  אשור מחלקת שימור הכולל את שיקום תיק תיעוד ומאחר ומדובר במבנה לשימור נדרש
 המבנה כתנאי לפתיחת הבקשה. 

c.  בפועל . הבטחת השימור יהיה לדיון בועדה תנאי  

d.  תנאי לרשיון עסק למלונאות/ תעודת אכלוס  יהיה שמור בפועל של המבנה  וקבלת אשור
 מחלקת שימור לרמת גמר ביצוע למבנה. 

 " כל עוד אין פגיעה בערכי המבנה."הערה כדלקמן :   3.ה 4.1יש להוסיף בסעיף  .5

 ח הערות כדלהלן:  4.1יש להוסיף  בסעיף   .6

a. ור יכלול שיקום/ שיחזור  חללים ציבורים כמבואות פנים וחוץ, אולם כנסים "המבנה לשימ
 "מידה וימצאו במסגרת התיק התיעוד.חללי חדרי מדרגות, ואלמנטים נוספים בעלי ערכים ב

b.  המבנה לשימור יתוחזק בהתאם להנחיות השימור ועל פי התוספת הרביעית לחוק התכנון
 והבניה

c.  עירוני יהיו בהתאם להנחיות אישור מחלקת השימורכל עבודה הכוללת היתר/ אשור 

 

 )"טבלת זכויות והוראות בניה"(, כדלקמן: 5יש להוסיף הוראות בסעיף  .7

מקומות חניה כחניון ציבורי שישמש את  360יוקצו  2"בתא שטח : יש להוסיף הערה כדלקמן 4.1
ש יומרו מקומות החניה אשר לא יקבלו מימו .ציבור ואת שימושי התעסוקה והמסחרכלל ה

בבעלות העירייה בהתאם לשווים הכלכלי בעת אישור  מבונים אשר ירשמו לשטחי ציבור
    תכנית העיצוב".

עבור השימוש "מבנים ומוסדות ציבור" יותר להמיר שטחים "   :יש להוסיף הערה כדלקמן 4.2
תותר המרה מלאה בין שטחי השירות , לשטחי שירות ולהיפך על קרקעיים עיקריים

 ".ומשטח מבונה לשטח חצר, שטחים עיקריים עיליים ולהיפךהעיליים ל

שטחי שירות בתת הקרקע לטובת  1יש להוסיף לשימוש מבנים ומוסדות ציבור בתא שטח  4.3
 השימושים הציבוריים.

יתווספו  שמעל הקרקע "עבור השימוש "מבנים ומוסדות ציבור"  יש להוסיף הערה כדלקמן:  4.4
מחסנים וכיו"ב הדרושים להפעלתם, שימוקמו בתת שטחים עבור תפעול, חדרי מכונות, 

)העל  ים הציבוריים הבנויים. שטחים אלו יהיו בנוסף לשטחמ"ר 315הקרקע בהיקף של 
 .( ובנוסף לשטחי החניה"יםקרקעי

, ישמשו את כלל 1יש להוסיף הערה, כדלקמן: שטחי השרות בתת הקרקע בתא שטח  4.5
 השימושים בתא השטח". 

 ,"ללא פגיעה בערכיו "יותרו תוספות מינוריות לצורך תפקודו של המבנה ( 10סעיף ) לתקןיש  4.6
 "כגון מדרגות חירום..".למחוק את ו

על מנת לאפשר שימושים ציבורים במפורט בתקנון יש להקצות שטח מבואה ציבורית בקרקע  4.7
 מ"ר. 300לשטח המבואה תתאפשר הצמדת  חצר בשטח של כ  מ"ר. 210כך שיעמוד על כ 

 ציבורים יתווספו ויוצמדו שטחי מרפסות בנוסף לשטח העיקרי והשרות המופיע.לשטחים ה 4.8

מהשטח הציבורי  15%כ לשטח הציבורי יוצמדו חניות ושטחי שרות בתת הקרקע בהיקף של  4.9
 לשירות וחדרים טכנים.

 

אופן יישום כל הוראות הבינוי לשטחי  במסגרת תכנית העיצוב ייקבע"  6.1ה בסעיף יש להוסיף הורא .8
  ציבור הבנויים בתכנית בהתאם להנחיות הגנריות התקפות לעת מתן ההיתר"ה

 1בהתאם למטרות התוכנית  לפיתוח כל השטח הפנוי במפלס הקרקע בתחום התוכנית , ומאחר ובמגרש  .9
תנאי תוכנית העיצוב   :  "  6.1ה בסעיף יש להוסיף הוראקיימים חללים תת קרקע, ותשתיות מעל הקרקע, 

 . "1עוד למגרש הכנת תיק תי

 "תוכנית הפיתוח תכלול את כל שטח זיקת ההנאה" -1  6.1בסעיף להוסיף  .10
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 תוכנית העיצוב תותנה באשור מחלקת שימור. -  6.1בסעיף להוסיף  .11

 :2ובתא שטח  1בתא שטח  מכל סוג  בניה להגשת היתרתנאי "  : 6.2להוסיף בסעיף   .12

a. הבטחת  שימור  מבנה הקיבוץ הארצי  

b. עוד מאושר ע"י מחלקת שימור."אשור תיק תי 

 .6.2.2וסעיף  6.2.1יש להסיר את סעיף  .13
 

 את הנושאים הבאים:  6.2יש להוסיף בסעיף  .14

יהיה  1"תנאי להגשת היתר בניה בתא שטח )"תנאים למתן היתרי בניה"( הוראה, כדלקמן:  6.1
 הבטחת הקמת השטחים הציבוריים הבנויים".

הינו הבטחת  2י להגשת היתר בניה בתא שטח תנא כמו כן, יש להוסיף הוראה, כדלקמן:
מקומות החניה אשר לא יקבלו מימוש יומרו  .מקומות חניה לחניון ציבורי 360הקצאת 

בבעלות העירייה בהתאם לשווים הכלכלי בעת אישור אשר ירשמו  מבונים לשטחי ציבור
    תכנית העיצוב".

 
החניות והחצרות   התכניתהבטחת הקמה ורישום השטחים הציבוריים הבנויים בתחום  6.2

 המוצמדות להם בבעלות העירייה. 
 הבטחת רישום השטחים הציבוריים בבעלות העירייה. 6.3
 הבטחת רישום זיקות ההנאה לטובת הציבור. 6.4
הערה למתכנן: בתכניות איחוד וחלוקה סעיפי הרישום הנ"ל יהיו מתייחסים לרישום לוח  6.5

 ההקצאות של התכניות
 

"השטחים ) "רישום שטחים ציבוריים"( ולרשום, כדלקמן:  6.11 יש למחוק את הוראות סעיף .15
 98הציבוריים הבנויים וכן השטחים הנלווים לשטחים הציבוריים, יוחכרו לעירייה לתקופה של 

שנים שתתחדש מאליה אוטומטית ולצמיתות וללא כל תמורה או תשלום מצד העירייה.  98שנים ועוד 
 אית לתפוס חזקה ולנהוג מנהג בעלים בשטחים אלו."עד לרישום החכירה העירייה תהיה זכ

 
 ובו לרשום:  "תנאים לאיכלוס", סעיף קטן 6סעיף ליש להוסיף  .16

a.  התכניתרישום בפועל ומסירת החזקה לידי העירייה של השטחים הציבוריים הבנויים בתחום 
 לרבות השטחים המוצמדים 

b. העירייה. רישום בפועל של השטחים הציבוריים בתחום התכנית בבעלות 
c. רישום בפועל של זיקות ההנאה לטובת הציבור . 

d. שימור בפועל של מבנה הקיבוץ הארצי  והפיתוח הסובב וקבלת אשור מח שימור לרמת גמר 

 

 את תשריטי התכנית על נספחיה בכל הנוגע לסימונים הבאים: יש לעדכן  .17

a.  מבנה. נדרש לכלול הסימון הינו למגרש ולא רק ל  –סימון מבנה לשימור בתשריט מצב מוצע
 גם את הבינוי בתת קרקע. 

b.  יש לשים לב שקיים הפרש גובה בין תא  –יש לעדכן את החתכים בהתאם לגבהים המתוכננים
 , הפרש זה לא קיבל ביטוי בחתך, ולא בתכניות הפיתוח. 2לתא שטח  1שטח 

c.  הניתן, עם יש לעדכן את התשריטים, בדגש על הפיתוח, שיכללו פיתוח צמחייה אינטסיבי ככל
. יש להסיר את הסימון למסעה של רכב שירות בתחום 2 -ל 1טיפול בגבולות שבין תא שטח 

 התכנית.   

למתן תוקף של  םקבלת כתב שיפוי מרמ"י  על שימור המבנה ההיסטורי, והבטחת השימור בפועל, יהוו תנאי .18
תוכנית. 
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ועדת המשנה נה ( ד8)החלטה מספר  14/09/2022מיום  ב'22-0026בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
 הועדה קיבלה דיווח על התנגדות מה"ע לתכנית.

 
 אופירה יוחנן וולק, ליאור שפירא, חיים גורןמשתתפים: דורון ספיר, 



 התוכן מס' החלטה
14/09/2022 

 9 - -ב' 22-0026
 תל אביב בניין הנדסה ותעשיה, אוניברסיטת  -( 10)2642_______ תא/תעא/צ/-___

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

2007מבא"ת ספטמבר   87עמ'   

 

 
 לתכנון ובניה ועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית

 וניברסיטת תל אביבבנין הנדסה ותעשיה, א –( 10)2642תא/תעא/צ/

 
 מיקום:

הבניין נמצא בחלקו הדרומי של קמפוס אוניברסיטת ת"א ומשלים את אשכול בנייני ההנדסה. הבניין ממשיך את 

 תוואי גדר הקמפוס הדרומית המפרידה בין הקמפוס למתחם המעונות.

 
 כתובת:

 
 אביב-אוניברסיטת תל

 

 
 

 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות 

 בחלקן

י חלקות מספר

 בשלמותן
 מספר גוש סוג גוש  כל הגוש /חלק 

 6650 מוסדר חלק 13,14,12 62,15

101,100,96,93,92,8

1,102 

117,118,119,105,106

,107,108,104, 

 6651 מוסדר חלק

 



 

2 
 

 : שטח התכנית
 דונם 5.4-כ

  מתכננים:

 זרחי אדריכלים בע"מ                  אדריכל תכנית:   
 זרחי אדריכלים בע"מ ף:       מתכנן פיתוח ונו

 מ"אדריכלות ירוקה בע WAWA יועץ בנייה ירוקה: 
 אוניברסיטת ת"א                        יזם: 

 אוניברסיטת ת"א בחכירה מעיריית ת"א   בעלות: 
 

 : מצב השטח בפועל
 השטח מחוץ לגדר הקמפוס הנוכחית ומשמש כמגרש חניה עילי

 
 : מצב סטטוטורי קיים

 אוניברסיטת ת"א– 2642יקט מתבסס על תכנית מפורטת הפרו -
 "תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור" –תא/מק/צ'  507-0271700תכנית  -

 
 : מצב תכנוני מוצע
הנדסה למחקר המשלים את צידו הדרומי של אשכול בנייני הנדסה. הבניין כולל עשר קומות, הפרויקט הינו בניין 

 קומה טכנית וקומת מרתף. 
 
פיתוח הנופי ממשיך את מפלסי ועקרונות הפיתוח של הקמפוס ויכלול את השלמת הגינה הצפונית כמו גם פיתוח ה

 -'עירוני' בצידו הדרומי של הבניין שנמצא נכון לעכשיו מחוץ לגדר הקמפוס. ע"מ ליצור חיבור מיטבי למפלס הקמפוס 
 -1, -1יסה, כיתות ואיזורי עבודה פתוחים. קומות קומת הקרקע תשמש כקומת הכניסה הראשית ותכלול שני לובאי כנ

 ישמשו למחקר 'יבש'. 4-9ישמשו למעבדות מחקר 'רטובות' וקומות 
 

מעטפת הבניין משקפת את העקרונות ההנדסיים ויוצרת מעין 'שלד חיצוני' לבניין המאפשר גמישות מירבית לשימושי 
 המחקר מחד וזהות אדריכלית ברור לבניין מאידך. 

 
 סות לבניין יתבצעו מציר הולכי הרגל הנמתח משד' הטכנולוגיה לכיוון מזרח, לעבר הכניסה לבניין ברודקום.הכני

 
 טבלת נתונים:

 
 

 תכנית צ' 2642תכנית  נתונים
   מ"ר 

שטחים 
 עיקריים

 1,422,000 281,791 מ"ר

 474,000 169,209 מ"ר שטחי שרות
    מרפסות

 קומות 10 קומות 8 קומות גובה
   מטר

 עיקרי הוראות התכנית

2462 
 התכנית קובעת הוראות והנחיות תכנון לכל שטח האוניברסיטה על מנת להקל בתהליכי רישוי ותכנון.

 
 צ'

 הוספת שימושים לצורכי ציבור במגרשים המיועדים לצורי ציבור בעיר. .1
משטח  270%ורכי ציבור עד הגדלת שטחי הבניה לצורכי ציבור מעל הכניסה הקובעת, במגרשים המיועדים לצ .2

 המגרש.
 מסך השטח הכולל המותר במגרש. 10%הוספת שימוש מסחרי ושטח לבניית שטחי מסחר בהיקף של עד  .3
 קביעת גובה בניה מכסימלי, קווי הוראות בינוי וקביעת שטחים והוראות בינוי למרתפים. .4
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 הדמיות המבנים 

 
 מבט מצפון

 

 

 

 
 מבט מדרום
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 תכנית פיתוח השטח

 
 

 הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי

 .  העיצוב האדריכלי2

 אפיון המבנים בפרויקט    2.1

  – תיאור כללי

 קומות ממפלס הכניסה מהקמפוס.  10נפח המבנה המוצע הינו מונוליטי, בן 

ת במעטפהבניין בפרופורציות מלבניות, כאשר חזיתותיו הארוכות פונות צפונה ודרומה. הבניין מתאפיין 

המשקפת את העקרונות ההנדסיים ויוצרת מעין 'שלד חיצוני' לבניין, בעל עמודים ההולכים והופכים צרים 

לגובהו של הבניין. 'שלד חיצוני' זה מאפשר גמישות מרבית לשימושי המחקר מחד וזהות אדריכלית ברור 

 לבניין מאידך. 
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  – גובה המבנים, מס' קומות ומפלסים .א

מ' מעל פני הים אבסולוטי. אופן חלוקת הקומות הינו כדלהלן: קומת קרקע  92נו גובה המבנה הסופי הי

קומות עיליות למחקר וקומה טכנית.  9במפלס הקמפוס, קומת מרתף המאווררת האמצעות חצר אנגלית, 

 קומות מעל הקרקע.  10סה"כ 

מ'.  4-חקר 'יבש' הינו כמ'. גובה קומות המיועדות למ 4.75-גובה קומות המיועדות למחקר 'רטוב' הינו כ

 הגובה המדוייק יקבע במסגרת היתר הבניה.

 – קווי בניין .ב

"אוניברסיטת ת"א", עם זאת במקרה זה, קווי הבניין אינם  – 2642קווי הבניין יהיו ע"פ תכנית מפורטת 

 רלוונטיים כיוון שמדובר בבניה שאינה גובלת בגבולות הקמפוס.

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת    2.2

הדגשה של העמודים וקווי התקרות ע"י חיפוי קשיח בגוונים בהירים, ביניהם מילואות המשלבות  – ומריםח .ד

 . 14%חלקים אטומים ושקופים. קיר המסך מוגבל לרפלקטיביות מירבית של 

 קיימות מרפסות קומתיות בחזית הדרומית המשולבות בנפח הבניין. –מרפסות  .ה

 .לא רלוונטי – הצללות וסגירות חורף .ו

יותר להוסיף ע"ג חזית המבנה בחלקה העליון ו/או התחתון את סמל האוניברסיטה באישור מהנדס  -שילוט .ז

 העיר

 חזית חמישית .ח

קירות קומת הגג ימשיכו את מעטפת הבניין ויסתירו את המערכות והמתקנים הטכניים. מעטפת קומת הגג 

אקוסטיות כך שיתאפשר שימוש בגג תהיה אסטטית ואקוסטית השומרת על מראה הבניין ועל הדרישות ה

 בכל עת. 

 קומת הקרקע/קומת הכניסה     2.3

  כניסות המבנים .א

לבניין שתי כניסות ראשיות הממוקמות לאורך ציר הולכי הרגל הנמתח משד' הטכנולוגיה במערב, לכניסה 

 לבנין ברודקום במזרח. שתי הכניסות נסוגות ממישור החזית הראשית של הבניין ומייצרות איזור

התכנסות מקורה וכן סימול בהיר ונהיר של הכניסות לבנין. הגישה ברכב למבנה, הן לכיבוי אש והן לשירות 

 מתבצעת כנהוג בקמפוס על גבי הפיתוח.

  קומת הקרקע .ב

כך ששתי הכניסות מתבצעות מגבהים שונים.  –קומת הקרקע עוקבת אחרי השיפוע הטבעי של הקרקע 

אמצעות שיפוע קומת הקרקע, באופן שמתאים הן לעליה נגישה והן הגישור על הבדלי הגובה מתבצע ב

 לכיתות משופעות. קומה הקרקע ממשיכה באופן רציף את מפלסי הפיתוח כך שמתייתר הצורך במדרגות.

 נגישות    2.4

המבנה הינו נגיש במלואו על פי התקן. הכניסה נגישה לאנשים בעלי מוגבלויות. שיפוע הפיתוח מאפשר גישה אופקית 

 לדלת הכניסה. 
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 מערכות     2.5

  – מתקנים טכניים והנדסיים 3

  מרכז האנרגיה )חשמל, אינסטלציה, מיזוג אויר( ימוקם בקומת הגג הטכני של הבניין.

  –מערכות מיזוג אויר  4

הבניין הינו בניין מעבדות הדורש ציוד מיזוג אוויר כבד )החלפות אוויר מרובות, תנאי נקיון מחמירים וכו'(. 

מיזוג האוויר ימוקמו בגג הבניין בהתאם להנחיות איכ"ס. במערכות יעשה שימוש חוזר במי עיבוי  מערכות

 המזגנים להשקיה ו/או הדחת אסלות.

 לא רלוונטי. – איוורור חניונים ושטחים מסחריים 5

 – אצירה ופינוי אשפה, מיחזור 6

 12זה בבניין המעונות מס'  פתרונות האשפה, כנהוג בקמפוס, מבוססים על דחסניות 'אזוריות', במקרה

 הממוקם למזרח בניין הנדסה ותעשיה.

 כלל המערכות יטופלו אקוסטית ובהתאם לתקן  –הנחיות אקוסטיות  7

תאורת הבינן תדגיש את קוי הקונסטרוקציה העיקריים. התאורה בשטחי הפיתוח תותאם להנחיות  – תאורה 8

  גרת היתר הבניה.קמפוס האוניברסיטה. אישור פתרון תאורה אדריכלית במס

 מיקום רחבת הכיבוי בהתאם להנחיות כיבוי אש, בצידו הדרומי של הבניין )ראה תכנית פיתוח(. – כיבוי אש 9

 

 לא רלוונטי -בניה בשלבים    2.6

 

 . הנחיות הפיתוח הסביבתי3

 שטחים פתוחים /זיקות הנאה  3.1

 פיתוח מפלס הכניסה מחולק למספר איזורים: .א

 הכניסה  –דונם הכוללים את ציר הולכי הרגל ממערב למזרח )שד' הטכנולוגיה  2.5-מצפון לבנין כ

 לברודקום( וכן גינה מגוננת באופן אינטנסיבי.

  איזור מרוצף של כדונם שיהווה חלק מכיכר עתידית בעלת אופי 'עירוני'. –מדרום לבנין 

  החדש 17ממערב לבנין איזור מרוצף שיוביל לשער 

  (.12וצפת ומפותחת שיכולה לשמש כאיזור השירות של הבניין )וכן של בנין רחבה מר –ממזרח לבנין 

 גדלי המתחמים המצויינים לעיל גמישים ויותאמו לתכנון המפורט במסגרת היתר הבניה. .ב

 תחזוקת המתחם על ידי מחלקת התחזוקה של אוניברסיטת ת"א. .ג

 

 . מאפייני בניה ירוקה4

 או לפחות, כוכבים שלושה ברמת ירוקה לבנייה 5281 בת"י דהעמי יהיה בנייה להיתר בקשה לפתיחת תנאי
 בנייה בנושא בנייה להיתרי המקומית הועדה מדיניות בדרישות עמידה וכן לפחות, gold ברמת v4 LEED בתקן

  ירוקה.
  

 רוחות דו"ח .1
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 וןמהקריטרי חריגות צפויות לא כי מעלה הקיימות לנספח המצורף הרחוב במפלס הרוחות השפעת ניתוח
 רוחות. למיתון באמצעים צורך אין ולפיכך בתוכנית השימושים כלל עבור הנדרש,

  
 המבנים והעמדת הצללות דו"ח .2

 
 מלאה עמידה מתקיימת הפיתוח אזורי של המוחלט ברובם חיובית, הצללה ניתוח למסקנות בהתאם

 הצל. כיסוי לדרישות
  

 אנרגטית יעילות .3
 

ומעלה עבור הבניין כולו, באופן שהדירוג  Bבדירוג אנרגטי  5282על המבנים בתחום התכנית לעמוד בת"י 

, ובהנחיות הוועדה המקומית התקפות בעת הוצאת היתר C-האנרגטי של כל יחידת דיור בפרויקט לא יפחת מ

 הבנייה לנושא זה.

 נגר מי ניהול     . 4     

, לפי תבנית לניסוח ההמלצות בהתאם פרק זה יתבסס על פרק ההמלצות של נספח ניהול מי הנגר שבוצע לתכנית

 :2021למסמך מדיניות לניהול נגר עירוני, והנחיות עיריית תל אביב באמצעות היחידה לקיימות מנהל התכנון, מרץ 

 

נפח הנגר המצטבר למיתון, שיהוי, ריסון וחלחול בתחום התכנית יהיה שקול לפחות לזה שנקבע בנספח  .1.1

 ניהול הנגר.

מ״ק לכל דונם בתחום המגרש. על פי העקרונות  30לחול ו/או השהייה במפתח של יש להתקין אמצעים לח .1.2

לחישוב הנפחים, הגדרת סכימת הניקוז ואמצעי חלחול והשהייה הכלולים בנספח הניקוז המנחה של 

 התכנית.

מים ממרזבי גגות, מעבי מזגנים ומרפסות יופנו ישירות למתקן חלחול בתחום המגרש על פי הנחיות  .1.3

ת למתקני תברואה בהתאם לנספח ניהול הנגר. הגלשת עודפים ממתקן החלחול תהיה בעדיפות ההוראו

ראשונה לשטח הפנוי מתכסית תת קרקעית בתחום המגרש. מיקום מתקן החלחול ותכנונו ההנדסי יפורט 

 בתכנית עיצוב ופיתוח.

 מוך ביותר במגרש.כל שטח הפיתוח במגרש ינוקז לשטח הפנוי מתכסית תת קרקעית שיתוכנן כשטח הנ .1.4

משטח המגרש, הגדול מביניהם,  20%משטחי הפיתוח הבלתי מבונים במפלס הקרקע או  50%לפחות  .1.5

יכוסו בחומרים חדירים למים אשר להם כושר ספיגה וקליטה של מים, במטרה למתן את ספיקות הנגר 

חצץ, טוף, אבן דשא המועברות למרחב הציבורי. חומרים אלו כוללים שימוש באדמה פוריזיבית כדוגמת 

 ושטחי גינון. 

הגלשת עודפים מאזור ההשהיה המגרש תהיה לשטח ציבורי פתוח או למדרכה בהתאם לתשריט בנספח  .1.6

 ניהול נגר. מיקום החיבור בין המגרש למרחב הציבורי ותכנונו ההנדסי יתוכננו בתכנית עיצוב ופיתוח.

 
 במים חסכון .4

 
 הגינון. שטחי להשקיית והעברתם מנותק, מצע של השקיה ונקז גניםהמז עיבוי מי כל לקליטת מערכות יותקנו

 כנדרש. מינרליזציה/דישון מתקן יוסף
  
  
 עקרוני תרמי דו"ח      .6
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ומעלה עבור הבניין כולו, באופן שהדירוג האנרגטי  Bבדירוג אנרגטי  5282על המבנים בתחום התכנית לעמוד בת"י 
, ובהנחיות הוועדה המקומית התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא C-מ של כל יחידת דיור בפרויקט לא יפחת

 זה.
  

 ריצופים       .7

 וריצוף שיחים עצים, שתילת באמצעות יטופלו הפיתוח משטחי 50%-כ העירוני", החום "אי תופעת מיתון לצורך

 בהיר. בגוון
 

לבנייה ירוקה  5281דת התכנון בדרישות ת"י תנאי להוצאת היתר בניה יהיה אישור מעבדה מוסמכת )שלב א'( לעמי

 והנחיות מה"ע העיר לנושא זה. 5282לפחות לפי ת"י  Bברמת שלושה כוכבים לפחות, ודירוג אנרגטי ברמה 

 .חלות דרישה זו תהיה על כל סוגי המבנים והשימושים בשטח התכנית

 

 . גמישות:5

ולא יחייבו יאושרו ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים 

 חזרה לועדה המקומית.

 

 

 תנאים להיתר אכלוס

 יש לכלול את התנאים הבאים, ותנאים נוספים הנדרשים לעמוד ביעדים שהוגדרו בסעיפים הקודמים.

לבנייה ירוקה ברמת שלושה  5281אישור מעבדה מוסמכת )שלב ב'(  לעמידת התכנון בדרישות ת"י  .1.1

או אישור מקביל מגורם רשמי  5282לפחות לבניין לפי ת"י  Bוכבים לפחות, ודירוג אנרגטי ברמה כ

 .GOLDברמת  LEED v4המסמיך לתקן 

מפסולת הבניין מאתר מורשה מטעם המשרד  75%הצגת הוכחה למחזור או לשימוש חוזר של לפחות  .1.2

שבוצע ע"י קונסטרוקטור/  פי עפרלהגנת הסביבה, על בסיס תעודות שקילה ובהתאמה לחישוב צפי עוד

 מהנדס ביסוס. ניהול עודפי עפר וטיפול בפסולת בניין יעשו בהתאם לנספח הקיימות.

 

 : )מוגש ע"י צוות צפון(חו"ד הצוות
 לאשר את תכנית העיצוב ולקדם להיתר בנייה.

 

ועדת המשנה ( דנה 9)החלטה מספר  14/09/2022מיום  ב'22-0026בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  נון ולבניהלתכ

 
 לאשר את תכנית העיצוב.

 
 

דורון ספיר, חיים גורן, אופירה יוחנן וולק, ליאור שפירא משתתפים: 

 
 


