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 יפו –אביב -מרחב תכנון מקומי תל

 
 0032-22מספר החלטות פרוטוקול  

 12:00 - 09:00 21/12/2022כ"ז כסלו תשפ"ג 
 

 12יפו, קומה  -אביב -תל 69באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 
 09:27הישיבה נפתחה בשעה: 

 רועי אלקבץ, חן קראוס, ענת בן לוי יליזרוב בנוכחות: דורון ספיר, חן אריאלי,
 
 

 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 
 סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
 חבר מועצה לקבץרועי א 
 סגן ראש העירייה אלחנן זבולון 
 פנינה קראוס חן 

 ענת בן לוי יליזרוב
 סגנית ראש העירייה

 חברת מועצה
 

 מהנדס העיר אהוד כרמלי, אדר' נכחו ה"ה:
 משנה ליועמ"ש לענייני תכנון ובניה הראלה אברהם אוזן, עו"ד 
 העירמנהלת אגף תכנון העיר וסגנית מהנדס  אורלי אראל 
 עוזר מ"מ וסגן ראש העירייה עו"ד פרדי בן צור 
 מנהל תחום מקרקעין דני ארצי 
 ע.מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה רות אריאל 
 ע.מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה חדוה מזרחי 
 מ. מח' תכנון מרכז לריסה קופמן, אדר' 
 מ. מח' תכנון מזרח ערן מאירסון 
 אלה דוידוף 

 ה אשכנזיהיל
 שירה קאשי דקלו

 יפו –אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל
 מנהלת יחידה לקידום זכויות בנכסים

 סגנית מנהל אגף ושמאית הוועדה המקומית
 
 סגנית ראש העירייה מיטל להבי 
 משנה לראש העירייה גל שרעבי דמאיו 
 מ"מ וסגן ראש העיריה חיים גורן 
 

 יפו -ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  רוידאביגדור פ משקיפים
 נציג רשות מקרקעי ישראל עמי אלמוג 
 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

 בכפוף לאישור הועדה בישיבתה הקרובהיתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול 
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 מספר
 מבא"ת

 תוכן סעיף

  07/12/2022ב מיום 22-0031אישור פרוטוקול    

דיון  12תת חלקה  2021-00438תיק   - 12רחוב אלחריזי מס'  -א 3616  1 .1
 א3616בגין אישור תכנית  197יף בתביעת פיצויים עפ"י סע

 10תת חלקה  - 2021-00429תיק  - 12רחוב אלחריזי מס'  -א3616  11 .2
 א3616בגין אישור תכנית  197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף 

תת חלקה   2021-00439תיק מספר  - 77רחוב סוקולוב מס'  -א 3616  22 .3
 א3616גין אישור תכנית ב 197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף  7

תוספת שטחי שירות לתכנית ל' בתחום התכניות המפורטות   32 .4
 דיון נוסף 2400, תא/715, תא/685, תא/1185, תא/1099תא/

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני 6הנחושת   35 .5
 (2רמת אביב דיון בדיווח ) -התחדשות מתחם עמידר  507-0888040 46 .6
 התשב"צ דיון בהתנגדויות 507-0931071 59 .7
דרום  - 3000דרום הקריה דיון שינוי שלביות בתכנית מאושרת תא/  91 .8

 הקריה
 
 

 בכבוד רב,
 

 אלה דוידוף
 מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

 

 12תת חלקה  00438-2021תיק   – 12רחוב אלחריזי מס' 

 א3616ן אישור תכנית בגי 197תביעת פיצויים עפ"י סעיף דיון ב

 
 

, חוות דעת משפטית מטעם ב"כ הוועדה וניסן פרנקו לדרפט מצורפת חוות דעת של שמאי הוועדה רחל פרנקו
 .ושירה בן יונתן הראל, עורכי הדין אילנה בראף

בחוות הדעת המצורפות  מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע 
 י הוועדה.המונחים בפנ

 
 מטרת הדיון: מענה לתביעת פיצויים

 
 :קודם רקע

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

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

( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  בתכנית 1)החלטה מספר  23/06/2021ב' מיום 21-0015בישיבתה מספר 
ימים, למתן החלטה בתביעות הפיצויים על ידי הוועדה המקומית  240לאשר ארכה, בת  והחליטה:

 ובמהלכם תובאנה תביעות הפיצויים לדיון בוועדת המשנה.
 

 
 פרטי הנכס התובע:

 12תת חלקה:  253חלקה:  6215גוש: 
 12כתובת: רחוב אלחריזי מס' 

 סוקול רוכמן חוה ורוכמן פלד: תובעים
 א כוח התובעים: עו"ד קורן מנחםב

                               
  :תשריט סביבה
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 פירוט סכום הפיצויים: 
 ש"ח 583,000

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

 
 להלן עיקרי טענות התובע )המוכחשות(:
 לתביעה(:  18א' הינה כדלקמן )עמ'  3616הפגיעה הנטענת בעקבות אישור תכנית 

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

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

 
 
 
 
 

 :וניסן פרנקו רחל פרנקו חוו"ד שמאי הוועדה המקומיתתקציר 

חלקים ברכוש המשותף  57/631, לדירה קיימים יםהרישום וכן בחוות דעת שמאי התובע כמצוין בנסח

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

המשותף. בנוסף, כעולה מנסח הרישום, למקרקעין קיים תקנון מצוי, אשר כידוע במסגרתו לא קיימות 

הן בנסח הרישום והן במסמכי הבית המשותף, אין כל אזכור בדבר הצמדת כל . לאמור, הצמדות כלל

 .זכויות הבנייה לדירה הנדונה ו/או הצמדה של גג המבנה לדירה

מ"ר )כולל שטח ההיטל  23הותרה בניית חדרי גג בשטח של עד  בהתאם להוראות תכנית ג' המצב הקודם:

מ' בתנאי שהקומה העליונה אינה קומה חלקית. חדר  2.5ה בגובה של המדרגות הפנימיות( לכל דירה עליונ

מ' מאחד המעקות החיצוניים של גג הבנין. הנסיגה משאר המעקות  2היציאה לגג יבנה במרחק של לפחות 

 מ'.  1.2החיצוניים של הגג תהיה לפחות 

ינית לכלל בעלי מעיון בנסח רישום המקרקעין שצורף לתביעה עולה, כי זכויות הבנייה שייכות קני

הדירות בבניין בהתאם לחלק היחסי של דירה ברכוש המשותף, ואף גג הבניין לא הוצמד לדירה 

 מסויימת.

כמפורט בחוות הדעת המשפטית מטעם הוועדה המקומית, מאחר ובמקרה שבנדון לא קיימת כל הצמדה 

גג במסמכי הבית המשותף, קניינית של הזכויות ו/או הסכמה מפורשת באשר לשיוך זכויות הבנייה על ה

הרי שהן שטח גג המבנה והן זכויות הבנייה שייכים לכלל בעלי הזכויות במבנה בהתאם לחלקם היחסי 

יובהר כי יש להביא בחשבון דחיה  חלקים ביחס לדירה התובעת. 57/631ברכוש המשותף ובענייננו 

 למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה מעל לבניין קיים.

 .₪ 126,534ווי הזכויות במצב התכנוני הקודם המשויכות לדירת התובעים הינו סה"כ ש

בהתחשב בבינוי הקיים ובניצול זכויות הבנייה, השימוש א' ו3616בהתאם להוראות תכנית  המצב החדש:

 המיטבי הינו תוספת בניה למבנה הקיים, בו אין יתרת זכויות בנייה למעט הזכויות מכוחה של תכנית ג'. 

 ר זאת תוספות הבינוי האפשריות במבנה בו מצוי הנכס הן כדלקמן:לאו

תוספת קומה: התכנית מאפשרת תוספת קומה לפי קונטור הגג הקיים. כמו כן התכנית מאפשרת סגירת  -

מרפסות מקורות בבנין קיים שהיתר הבנייה לו הוצא טרם כניסתה לתוקף של תכנית מ' כמפורט 

מ"ר ובניכוי שטח ח"מ  244 -פשרת בניית קומה נוספת בשטח של כבהוראות התכנית. בהתאם לכך מתא

 .מ"ר 224 -מ"ר מתקבלת בניה בשטח של כ 20 -ומעלית בשטח של כ

משטח הגג  65%תוספת קומת גג: בתוך אזור ההכרזה תכסית הבנייה הכוללת על הגג לא תעלה על  -
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' מהחזית הנוספת )במגרשים מ 1.2 -מ' מקווי החזית הקדמית הקדמית ו 3 -ובנסיגה שלא תפחת מ

מ"ר  20 -מ"ר ובהפחתת שטח של כ 158 -פינתיים(. לאור זאת מתקבלת בנייה בקומת גג בשטח של כ

 .מ"ר 86 -מ"ר ומרפסת גג בשטח של כ 138 -עבור ח"מ ומעלית מתקבלת בנייה של כ

ת העמודים א', תותר סגירת קומ3616.ח להוראות תכנית 4.1.3השלמת קומת הקרקע: בהתאם לסעיף  -

מ' מקו חזית הבניין וזאת בנוסף להרחבות ולשטחים  3.0-למעט רצועה מפולשת ברוחב שלא יפחת מ

מ"ר אשר  18 -המותרים לבנייה מעל גג הבניין הקיים. לפיכך, השטח לסגירת קומת העמודים הינו כ

 .0.8יובא בחשבון במקדם אקו' 

מ' ממפלס רצפת קומת הגג וכן  4.5לא יעלה על  גובה מירבי של הבנייה על הגגיש להביא בחשבון כי 

אשר מגדילה את אינטנסיביות השימוש  האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג התחתון והעליון

משכך, יש להביא בחשבון את הבניה בקומת הגג  במרפסת הגג ותורמת ליוקרתיות הדירה וייחודיותה.

 .0.3ואת מרפסת הגג במקדם  1.2החלקית במקדם 

 ש להביא בחשבון דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה מעל לבניין קיים.י

 יש להביא בחשבון כי עלות החיזוק תורמת לשווי הנכס.

 .₪ 556,468סה"כ שווי הזכויות במצב התכנוני החדש המשויכות לדירת התובעים הינו 

 

 סיכום

התובע נמוך מסה"כ שווי הזכויות במצב  סה"כ שווי הזכויות במצב התכנוני הקודם המשויכות לדירת

 התכנוני החדש המשויכות לדירת התובע.

 םאינ יםא' ומשכך התובע3616לפיכך, לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית 

 לחוק. 197לפיצויים לפי סעיף  םזכאי

 
 
 

 :ה בן, ב"כ הוועדה המקומיתתקציר חוות דעת עורכי הדין אילנה בראף שניר, יונתן הראל ושיר
 

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

"החוק" או "חוק התכנון והבניה"(, אשר הגישו רוכמן פלד וסוקול רוכמן חוה )להלן: "התובעים"( בגין 

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

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

, 6215בגוש  253בחלקה  12התובעים הינם הבעלים הרשומים של דירת מגורים הידועה כחלקת משנה 

קומות מעל קומת  3קה זו קיים בנין מגורים בן אביב )להלן: "המקרקעין"(. על חל-בתל 12ברחוב אלחריזי 

עמודים בנויה חלקית )להלן: "המבנה"(. הנכס נשוא התביעה הינו דירת מגורים הממוקמת בקומה 

 העליונה במבנה )להלן: "הדירה"(.

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

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

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

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

קה מעל קומת קרקע בנויה חלקית או קומת בעיקרה במבני מגורים בבניה ותימאופיינת סביבת המבנה 

 עמודים, לצד בניה חדשה. באזור פיתוח עירוני מלא וכולל כבישים, מדרכות, תאורת רחוב ותשתיות. 

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

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

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

 במסגרת התכנית הוקנו למבנה זכויות מכוחה על גג המבנה.

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

 א' מחליפה את תכנית ג' על שינוייה )בנייה על גגות בתים(, כדלקמן:3616קודמות, נקבע כי תכנית 

 

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

חוות דעת שמאי התובעים"(, חננאל ברהום, שמאי מקרקעין וכלכלן )להלן בהתאמה: "שמאי התובעים", "

במסגרתה נטען כי שוויה של הדירה ירד עקב פגיעה בזכויותיה מכוחה של תכנית ג' להקמת חדר יציאה 

 ₪.  583,000לגג. סכום התביעה הועמד על סך 

הוועדה המקומית פנתה לשמאי המקרקעין רחל פרנקו וניסן פרנקו )להלן: "שמאי הוועדה המקומית"( 

דעת שמאית מטעמם. בחוות דעת זו בחנו שמאי הוועדה המקומית את השפעת הוראות  לשם עריכת חוות

א' על ערכה של הדירה, וקבעו, תוך התייחסות לטיעונים שהועלו בחוות דעת שמאי התובעים, 3616תכנית 

כי לא קיימת כל פגיעה בערכה של הדירה עם אישורה של התכנית )להלן: "חוות דעת שמאי הוועדה 

 (. המקומית"

 התייחסות משפטית לתביעה

 חוות דעת שמאי התובעים לוקה בהנחת יסוד שגויה היורדת לשורשו של ענין ומביאה לבטלותה

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

יות לאימות העובדות עליהן הוא מבסס לפיצויים חייב לצרף לתביעתו הערכה של שמאי מקרקעין, וכן רא

 את תביעתו. 

לחוק, מוטל על התובע פיצויים על  197הלכה פסוקה היא, כי נטל השכנוע להתקיימות יסודותיו של סעיף 

פי סעיף זה. מכאן, שעל התובעים להוכיח כי המקרקעין אכן נפגעו על ידי התכנית, לרבות כמובן, הוכחת 

יקה, כי לעניין ההערכה השמאית הנדרשת אין די בחוות דעת סתמית, אלא שעור הפגיעה. עוד קבעה הפס

 שחוות הדעת חייבת להיות משכנעת ומנומקת, ולכלול את מלוא הנתונים החיוניים לתביעת הפיצויים.

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

 שתה כדין, בזכות הקניין של בעל מקרקעין.התכנונית, שנע

נתיבי  6483/15יפים לענייננו במדויק הם הדברים אשר נקבעו על ידי בית המשפט העליון במסגרת רע"א 
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 (.2.8.16אח' )פורסם בנבו,  56-ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ נ' רות קטן ו

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

( בדבר ההגנה על זכות 1.4.2020אח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה )פורסם בנבו,  333ועוד 

 הקניין.

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

ירה בקומה העליונה במבנה, זכויות תכנוניות להקמת חדר יציאה לגג ואילו עם אישורה בלעדי, בהיותה ד

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

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

 ה וקומת גג חלקית.  קומ

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

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

 זכויות בניה.

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

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

 לדירה/דירות מסוימות.

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

ם במסגרת מסמכי הבית המשותף הוצמדו שייכות קניינית במשותף לכלל בעלי הזכויות במקרקעין, אלא א

 לדירה/דירות מסוימות.

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

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

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

מעיון בנסח רישום המקרקעין שצורף לתביעה עולה, כי זכויות הבנייה שייכות קניינית לכלל בעלי הדירות 

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

חלקים ברכוש המשותף  57/631הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובעים, לדירה קיימים כמצוין בנסח 

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

 המשותף.

 בנוסף, כעולה מנסח הרישום, למקרקעין קיים תקנון מצוי, אשר כידוע במסגרתו לא קיימות הצמדות כלל.

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

 לדירה הנדונה ו/או הצמדה של גג המבנה לדירה.

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

 בהכרח לדירות העליונות". 
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קיימת כל הצמדה קניינית כאמור הן של שטח הגג ואף לא של זכויות הבניה, הבאה לידי ביטוי משלא 

באמירה מפורשת בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, הרי שהבעלות הן בשטח גג המבנה עצמו והן 

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

כך, ברי כי לדירה נשוא התביעה בענייננו, לא קיימת כל הצמדה קניינית בגג המבנה ו/או הצמדה של מש

 זכויות הבניה על גג המבנה.

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

באופן בלעדי זכויות בניה בלעדיות  א', מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה3616תכנוני קודם לתכנית 

 להקמת חדר יציאה לגג.

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

 לחלקן היחסי ברכוש המשותף.

ית אך ורק זאת, על אף שתכנית ג' מעניקה זכויות להקמת חדרי יציאה לגג, הניתנות לניצול מבחינה תכנונ

 לדירות בקומה העליונה במבנה באמצעות גרם מדרגות פנימי.

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

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

( להוראותיה, במקרה של גג משותף, 2)א()9ות פנימיות, הרי שבהתאם לקבוע בסעיף באמצעות מדרג

כבענייננו, תידרש הסכמת כלל בעלי הזכויות במקרקעין לבניה מכוחה של התכנית לטובת שיוך זכויות 

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

 

המקרקעין מנגנון של תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה  ב)ד( לחוק71בהתאם לאמור, נקבע בסעיף 

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

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

 על כנו את "האיזון". 

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

ולהצמידן לדירתן הינן הדירות בקומה העליונה במבנה, אין באמור כדי לתמוך במסקנת שמאי התובעים 

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

 במבנה בלבד.

ברי, כי ככל שזכויות אלו היו משויכות הן תכנונית והן קניינית לדירות בקומה העליונה במבנה, לא הייתה 

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

 לתכנית ג.
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לכלל בעלי הזכויות במקרקעין בהתאם לחלקם היחסי ברכוש  דא עקא, משזכויות אלו משויכות קניינית

המשותף, כמפורט בנסח רישום המקרקעין ובמסמכי הבית המשותף, לא ניתן לשייך קניינית את הזכויות 

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

 הדירות במבנה. 

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

(, אשר עסק במישרין בעניינה של תכנית ג' והזכויות מכוחה ובמסגרתו 25.12.18עינת ארנן )פורסם בנבו, 

 נקבע כי הזכויות מכוחה של תכנית ג' שייכות קניינית לכלל דיירי הבית המשותף.

לאמור, בהיעדר זכות קניינית בלעדית של התובעים בגג המבנה, אשר שויכה והוצמדה להם באופן מפורש  

 .3בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, לא נוצרה פגיעה בתכונות המקרקעין באישור תכנית רובע 

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

א', לתובעים היו שייכות קניינית זכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת חדרי יציאה לגג, 3616קודם לתכנית 

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

 היחסי ברכוש המשותף.

חליפה את תכנית ג' ולמעשה הטמיעה במסגרת א' ה3616מבלי לגרוע מהאמור, כפי שהוצג לעיל, תכנית 

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

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

ירידת ערך בשוויה של משכך, כמפורט בתחשיב המוצג בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, לא חלה כל 

 לחוק. 197א' ומשכך התובעים אינם זכאים לפיצויים לפי סעיף 3616הדירה עקב אישורה של תכנית 

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

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

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

בדבר ייחוס הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' במצב תכנוני קודם לדירה באופן בלעדי, 

 והלכות שנקבעו קודם בעניין ברגר. 126בהתבססו על תיקון 

 –לחוק והפסיקות אשר קדמו לו, עניינן בגביית היטל השבחה  126י, נבהיר כי תיקון ראשית, ובאופן עקרונ

הא ותו לאו. לאמור, אין להקיש מהתיקון לחוק ומהפסיקות המאוזכרות בחוות דעת שמאי התובעים 

 לחוק. 197לתביעה לירידת ערך מכוח סעיף 

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

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

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

 המרכיבות כל אחד מהם.

במבחנים שנקבעו בקשר לחישוב גובה היטל ההשבחה אותו יש לשלם בעקבות  אי לכך, אין לעשות שימוש

לחוק )ראה לעניין זה בר"מ  197אישור תכנית משביחה, לשם קביעה מתי ניתן לבסס תביעה מכוח סעיף 



 התוכן חלטהמס' ה
21/12/2022 

 1 - -ב' 22-0032
  12תת חלקה  2021-00438תיק   - 12רחוב אלחריזי מס'  -א 3616 -  

 א3616בגין אישור תכנית  197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף 

 

 

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

ת הוא כי אין להחיל דין זהה באשר לאמות המידה והתבחינים שנקבעו ביחס זאת ועוד, מן המפורסמו

לחישוב גובה היטל ההשבחה, על השתת חיוב בתשלום פיצויים בגין תביעה לפגיעה הנטענת מכוח סעיף 

ם נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון -האוניברסיטה העברית י 377/08לחוק )ראו: ערר)מרכז(  197

 (. 30.6.13ם בנבו, לציון )פורס

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

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

 בב בניהן.לחוק, הואיל ומדובר בעילות שונות שאין מקום לער 197מכוח סעיף 

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

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

יטל ההשבחה תושת אשר לפי טיבו של הרכוש המשותף, ניתן להצמידן לדירה פלונית, כך שחובת תשלום ה

 על הנהנה מההשבחה התכנונית בלבד.

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

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

עלי הזכויות במקרקעין למימוש הזכויות מכוחה של התכנית הפחתות שמאיות, את הסכמות יתר ב

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

 (10.6.2020ירושלים )פורסם בנבו, 

ת נחזור ונדגיש, כפי שהובהר קודם לכן, כי משבנסח רישום המקרקעין ובמסמכי הבית המשותף לא קיימ

כל הצמדה קניינית של גג המבנה ושל זכויות הבנייה על גג המבנה לדירות בקומה העליונה במבנה, הרי 

שהבעלות בזכויות מכוחה של תכנית ג', על אף הכללים של אופן מימושן ויישומן במישור התכנוני, שייכות 

 תף. כל אחד בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשו –קניינית לכלל בעלי הזכויות במבנה 

משכך, יש לדחות את טענת שמאי התובעים ולפיה יש להביא בחשבון באופן בלעדי במצב תכנוני קודם 

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

ש, משויכות קניינית א' במצב תכנוני חד3616זכויות אלו כאמור, באופן זהה לזכויות מכוחה של תכנית 

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

א' לא פגעה 3616מהמקובץ עולה, כמפורט בתחשיב שנערך בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, כי תכנית 

 בערכה של הדירה ומשכך יש לדחות את תביעת הפיצויים.

 תובעיםשגיאות נוספות בחוות דעת שמאי ה

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

 נכונה בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית.

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

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

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

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

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

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

)גו"ח  1ביחס למקרקעין ברח' הקליר  19.4.2020השמאית המכריעה גבע בלטר בשומתה המכריעה מיום 

6953/12/2.) 

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

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

 ידי השמאית המכריעה תוך ביצוע כפל הפחתה.

א', 3616לקומת הגג אשר נוספה מכוחה של תכנית  שלישית, ויתרה מזו, בשומה מכרעת זו, נקבע ביחס

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

 הסתמכות בעניין זה על שומות מכריעות אחרות מבלי לציינן.

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

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

א', 3616ברי, כי עצם הקניית האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג של המבנה מכוחה של תכנית 

התייחסות שמאי אשר לא הייתה קיימת במצב תכנוני קודם )אלא בהליך של הקלה כמפורט בהרחבה ב

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

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

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

 המהווה את גובה קומת הגג במצב תכנוני קודם.

א' נקבע כי גובה קומת הגג יהיה כגובה קומה טיפוסית ועד 3616מנגד, במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית 

 מ'. 3.4

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

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

 א' לעומת המצב התכנוני הקודם.3616

לבסוף, גם בחישובי השטחים במצב החדש, נמצא על ידי שמאי הוועדה המקומית כי נפלו שגגות בחוות 

ון בבחינת שווי הנכס במצב החדש דעת התובעים, שכן בניגוד לנטען על ידי התובעים, יש לקחת בחשב

מ"ר )לאחר ניכוי ח"מ ומעלית( וכן תוספת קומת גג חלקית בשטח סחיר  224תוספת קומה בשטח סחיר של 

 מ"ר מרפסת גג )לאחר ניכוי ח"מ ומעלית(.  86-מ"ר ו 138של 

ד זאת ועוד, שמאי התובעים אף לא הביא בחשבון שטח המתאפשר להשלמת קומת הקרקע, זאת בניגו

מ"ר כפי שקבעו שמאי הוועדה  18 -, קרי תוספת של כ3לתוספת השטחים המותרים מכוח תכנית רובע 
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 עפ"י מדידה מתשריט היתר הבניה שערכו. 

 סוף דבר

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

 המקומית ולאור הטעמים המשפטיים דלעיל. 

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

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

 ינה.  עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין ואין זה מן הצדק לשלם לתובעים פיצויים בג

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

 הכול בהתאם לעניין ולהדבק הדברים.  -עם טענה אחרת כלשהיא 

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

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

 
 

 חוו"ד מה"ע:

ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים  ושמאי הועדה ות המשפטיותלאמץ את חוות דעת היועצ

 המפורטים מעלה.

 

 

 
 

ועדת המשנה ( דנה 1)החלטה מספר  21/12/2022מיום  ב'22-0032בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים  ושמאי הועדה ות המשפטיותאת חוות דעת היועצ לאמץ

 המפורטים מעלה.

 
 יליזרוב, חן קראוס, רועי אלקבץ  ענת בן לוימשתתפים: דורון ספיר, חן אריאלי, 
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2007מבא"ת ספטמבר   11עמ'   

 

  10תת חלקה  – 00429-2021תיק  – 12רחוב אלחריזי מס' 

 א3616בגין אישור תכנית  197תביעת פיצויים עפ"י סעיף דיון ב
 

 
, חוות דעת משפטית מטעם ב"כ וניסן פרנקו לדרפט מצורפת חוות דעת של שמאי הוועדה רחל פרנקו

 .ושירה בן יונתן הראל, הוועדה עורכי הדין אילנה בראף
בחוות הדעת המצורפות מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע 

 פני הוועדה.המונחים ב
 

 מטרת הדיון: מענה לתביעת פיצויים
 

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

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

( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  בתכנית 1)החלטה מספר  23/06/2021ב' מיום 21-0015בישיבתה מספר 
ימים, למתן החלטה בתביעות הפיצויים על ידי הוועדה המקומית  240לאשר ארכה, בת  והחליטה:

 ובמהלכם תובאנה תביעות הפיצויים לדיון בוועדת המשנה.
 

 
 פרטי הנכס התובע:

 10תת חלקה:  253חלקה:  6215: גוש
 12כתובת: רחוב אלחריזי מס' 

              ברונמן דרור, ברונמן מיכאל והכט ורדה.: תובעים
 בא כוח התובעים: עו"ד קורן מנחם

 
  :תשריט סביבה
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 פירוט סכום הפיצויים: 
 ש"ח 642,000

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

 :)המוכחשות( להלן עיקרי טענות התובע
 : לתביעה( 18)עמ'  א' הינה כדלקמן 3616הפגיעה הנטענת בעקבות אישור תכנית 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 :וניסן פרנקו רחל פרנקו חוו"ד שמאי הוועדה המקומיתתקציר 
 

חלקים ברכוש המשותף  68/631, לדירה קיימים יםשום וכן בחוות דעת שמאי התובעכמצוין בנסח הרי

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

המשותף. בנוסף, כעולה מנסח הרישום, למקרקעין קיים תקנון מצוי, אשר כידוע במסגרתו לא קיימות 

הן בנסח הרישום והן במסמכי הבית המשותף, אין כל אזכור בדבר הצמדת כל מור, הצמדות כלל. לא

 .זכויות הבנייה לדירה הנדונה ו/או הצמדה של גג המבנה לדירה

מ"ר )כולל שטח ההיטל  23הותרה בניית חדרי גג בשטח של עד  בהתאם להוראות תכנית ג' המצב הקודם:

מ' בתנאי שהקומה העליונה אינה קומה חלקית. חדר  2.5ובה של המדרגות הפנימיות( לכל דירה עליונה בג

מ' מאחד המעקות החיצוניים של גג הבנין. הנסיגה משאר המעקות  2היציאה לגג יבנה במרחק של לפחות 

 מ'.  1.2החיצוניים של הגג תהיה לפחות 

לכלל בעלי  מעיון בנסח רישום המקרקעין שצורף לתביעה עולה, כי זכויות הבנייה שייכות קניינית

הדירות בבניין בהתאם לחלק היחסי של דירה ברכוש המשותף, ואף גג הבניין לא הוצמד לדירה 

 מסויימת.

כמפורט בחוות הדעת המשפטית מטעם הוועדה המקומית, מאחר ובמקרה שבנדון לא קיימת כל הצמדה 

מסמכי הבית המשותף, קניינית של הזכויות ו/או הסכמה מפורשת באשר לשיוך זכויות הבנייה על הגג ב

הרי שהן שטח גג המבנה והן זכויות הבנייה שייכים לכלל בעלי הזכויות במבנה בהתאם לחלקם היחסי 

יובהר כי יש להביא בחשבון דחיה  חלקים ביחס לדירה התובעת. 68/631ברכוש המשותף ובענייננו 

 למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה מעל לבניין קיים.

 .₪ 150,952הזכויות במצב התכנוני הקודם המשויכות לדירת התובעים הינו סה"כ שווי 

בהתחשב בבינוי הקיים ובניצול זכויות הבנייה, השימוש א' ו3616בהתאם להוראות תכנית  המצב החדש:

 המיטבי הינו תוספת בניה למבנה הקיים, בו אין יתרת זכויות בנייה למעט הזכויות מכוחה של תכנית ג'. 

 ת תוספות הבינוי האפשריות במבנה בו מצוי הנכס הן כדלקמן:לאור זא

תוספת קומה: התכנית מאפשרת תוספת קומה לפי קונטור הגג הקיים. כמו כן התכנית מאפשרת סגירת  -

מרפסות מקורות בבנין קיים שהיתר הבנייה לו הוצא טרם כניסתה לתוקף של תכנית מ' כמפורט 

מ"ר ובניכוי שטח ח"מ  244 -בניית קומה נוספת בשטח של כ בהוראות התכנית. בהתאם לכך מתאפשרת

 .מ"ר 224 -מ"ר מתקבלת בניה בשטח של כ 20 -ומעלית בשטח של כ
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משטח הגג  65%תוספת קומת גג: בתוך אזור ההכרזה תכסית הבנייה הכוללת על הגג לא תעלה על  -

חזית הנוספת )במגרשים מ' מה 1.2 -מ' מקווי החזית הקדמית הקדמית ו 3 -ובנסיגה שלא תפחת מ

מ"ר  20 -מ"ר ובהפחתת שטח של כ 158 -פינתיים(. לאור זאת מתקבלת בנייה בקומת גג בשטח של כ

 .מ"ר 86 -מ"ר ומרפסת גג בשטח של כ 138 -עבור ח"מ ומעלית מתקבלת בנייה של כ

מודים א', תותר סגירת קומת הע3616.ח להוראות תכנית 4.1.3השלמת קומת הקרקע: בהתאם לסעיף  -

מ' מקו חזית הבניין וזאת בנוסף להרחבות ולשטחים  3.0-למעט רצועה מפולשת ברוחב שלא יפחת מ

מ"ר אשר  18 -המותרים לבנייה מעל גג הבניין הקיים. לפיכך, השטח לסגירת קומת העמודים הינו כ

 .0.8יובא בחשבון במקדם אקו' 

מ' ממפלס רצפת קומת הגג וכן  4.5יעלה על גובה מירבי של הבנייה על הגג לא יש להביא בחשבון כי 

אשר מגדילה את אינטנסיביות השימוש  האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג התחתון והעליון

משכך, יש להביא בחשבון את הבניה בקומת הגג  במרפסת הגג ותורמת ליוקרתיות הדירה וייחודיותה.

 .0.3ואת מרפסת הגג במקדם  1.2החלקית במקדם 

 ביא בחשבון דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה מעל לבניין קיים.יש לה

 יש להביא בחשבון כי עלות החיזוק תורמת לשווי הנכס.

 .₪ 663,857סה"כ שווי הזכויות במצב התכנוני החדש המשויכות לדירת התובעים הינו 

 

 סיכום

בע נמוך מסה"כ שווי הזכויות במצב סה"כ שווי הזכויות במצב התכנוני הקודם המשויכות לדירת התו

 התכנוני החדש המשויכות לדירת התובע.

 םאינ יםא' ומשכך התובע3616לפיכך, לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית 

 לחוק. 197לפיצויים לפי סעיף  םזכאי

 
 
 
 

 , ב"כ הוועדה המקומית:ןושירה בהדין אילנה בראף שניר, יונתן הראל  יתקציר חוות דעת עורכ
 

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

"החוק" או "חוק התכנון והבניה"(, אשר הגישו הכט ורדה, ברונמן מיכאל וברונמן דרור )להלן: 

א' 3616ר אישורה של תכנית תא/"התובעים"( בגין ירידת ערך נטענת של המקרקעין כהגדרתם להלן, לאו

( )להלן: "התכנית" או "תכנית 9/01/18מיום  7668)י.פ.  24.1.2018אשר פורסמה למתן תוקף ביום 

  א'"(.3616

, 6215בגוש  253בחלקה  10התובעים הינם הבעלים הרשומים של דירת מגורים הידועה כחלקת משנה 

מעל קומת קומות  3על חלקה זו קיים בנין מגורים בן  אביב )להלן: "המקרקעין"(.-בתל 12ברחוב אלחריזי 

)להלן: "המבנה"(. הנכס נשוא התביעה הינו דירת מגורים הממוקמת בקומה עמודים בנויה חלקית 

 העליונה במבנה )להלן: "הדירה"(.

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

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



 התוכן מס' החלטה
21/12/2022 

 2 - -ב' 22-0032
  10תת חלקה  - 2021-00429תיק  - 12רחוב אלחריזי מס'  -א3616 -  

 א3616שור תכנית בגין אי 197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף 

 

 

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

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

 רקע כללי 

יה ותיקה מעל קומת קרקע בנויה חלקית או קומת במבני מגורים בבנבעיקרה מאופיינת סביבת המבנה 

 באזור פיתוח עירוני מלא וכולל כבישים, מדרכות, תאורת רחוב ותשתיות. . עמודים, לצד בניה חדשה

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

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

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

 במסגרת התכנית הוקנו למבנה זכויות מכוחה על גג המבנה.

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

 א' מחליפה את תכנית ג' על שינוייה )בנייה על גגות בתים(, כדלקמן:3616קודמות, נקבע כי תכנית 

 

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

ים", "חוות דעת שמאי התובעים"(, חננאל ברהום, שמאי מקרקעין וכלכלן )להלן בהתאמה: "שמאי התובע

במסגרתה נטען כי שוויה של הדירה ירד עקב פגיעה בזכויותיה מכוחה של תכנית ג' להקמת חדר יציאה 

 ₪.  642,000לגג. סכום התביעה הועמד על סך 

הוועדה המקומית פנתה לשמאי המקרקעין רחל פרנקו וניסן פרנקו )להלן: "שמאי הוועדה המקומית"( 

 הוראות השפעת את המקומית הוועדה שמאי נובחת חוות דעת שמאית מטעמם. בחוות דעת זו לשם עריכ

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

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

 קומית"(. המ

 התייחסות משפטית לתביעה

 חוות דעת שמאי התובעים לוקה בהנחת יסוד שגויה היורדת לשורשו של ענין ומביאה לבטלותה

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

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

 את תביעתו. 

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

תכנית, לרבות כמובן, הוכחת הלהוכיח כי המקרקעין אכן נפגעו על ידי  יםהתובעעל ש, מכאןפי סעיף זה. 

 אלא, סתמית דעת בחוות די איןההערכה השמאית הנדרשת  ןילעניעה הפסיקה, כי שעור הפגיעה. עוד קב

 הפיצויים. לתביעתאת מלוא הנתונים החיוניים  ולכלול, ומנומקת משכנעת להיות חייבת הדעת שחוות
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 הרשות פגיעת על לפצות נועד וזה קנייני הינו לחוק 197 סעיף של מכוחו הפיצוי של מהותויובהר, כי 

 .מקרקעין בעל של הקניין בזכות, כדין שנעשתה, תהתכנוני

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

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

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

בדבר ההגנה על זכות  (1.4.2020, בנבו פורסם) הרצליה ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה' נ' אח 333 ועוד

 הקניין.

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

ותה דירה בקומה העליונה במבנה, זכויות תכנוניות להקמת חדר יציאה לגג ואילו עם אישורה בלעדי, בהי

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

ת זאת הוקנו לכלל הדיירים, בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, זכויות על גג המבנה בהיקף של תוספ

 קומה וקומת גג חלקית.  

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

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

 זכויות בניה.

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

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

 לדירה/דירות מסוימות.

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

אלא אם במסגרת מסמכי הבית המשותף הוצמדו , במקרקעין הזכויות בעליכלל ל במשותףקניינית  שייכות

 לדירה/דירות מסוימות.

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

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

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

זכויות הבנייה שייכות קניינית לכלל בעלי הדירות בנסח רישום המקרקעין שצורף לתביעה עולה, כי  מעיון

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

חלקים ברכוש המשותף  68/631בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובעים, לדירה קיימים כמצוין 

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

 המשותף.

 כלל. , אשר כידוע במסגרתו לא קיימות הצמדותמצויבנוסף, כעולה מנסח הרישום, למקרקעין קיים תקנון 

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

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

 . "העליונות לדירותבהכרח 

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

באמירה מפורשת בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, הרי שהבעלות הן בשטח גג המבנה עצמו והן 

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

משכך, ברי כי לדירה נשוא התביעה בענייננו, לא קיימת כל הצמדה קניינית בגג המבנה ו/או הצמדה של 

 זכויות הבניה על גג המבנה.

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

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

 להקמת חדר יציאה לגג.

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

 .המשותף ברכוש היחסי לחלקן

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

 .באמצעות גרם מדרגות פנימי במבנה העליונה בקומה לדירות

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

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

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

זכויות  שיוךכבענייננו, תידרש הסכמת כלל בעלי הזכויות במקרקעין לבניה מכוחה של התכנית לטובת 

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

 

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

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

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

 ן". על כנו את "האיזו

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

ולהצמידן לדירתן הינן הדירות בקומה העליונה במבנה, אין באמור כדי לתמוך במסקנת שמאי התובעים 

דירות בקומה העליונה בחוות דעת שמאי התובעים ולפיה זכויות הבנייה מכוחה של תכנית ג' שייכות ל



 התוכן מס' החלטה
21/12/2022 

 2 - -ב' 22-0032
  10תת חלקה  - 2021-00429תיק  - 12רחוב אלחריזי מס'  -א3616 -  

 א3616שור תכנית בגין אי 197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף 

 

 

 במבנה בלבד.

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

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

 לתכנית ג.

 ברכוש היחסי לחלקם בהתאם במקרקעין הזכויות בעלילכלל יינית קנמשויכות  אלו משזכויותדא עקא, 

את הזכויות קניינית , לא ניתן לשייך המשותף הבית ובמסמכי המקרקעין רישום בנסח כמפורט, המשותף

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

 . במבנה דירותה

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

ובמסגרתו  מכוחה והזכויות' ג תכנית של בעניינה במישריןעסק  אשר(, 25.12.18עינת ארנן )פורסם בנבו, 

 .תףהמשו הבית דיירי לכלל קניינית שייכות' ג תכנית של מכוחה הזכויותנקבע כי 

אשר שויכה והוצמדה להם באופן מפורש  ,לאמור, בהיעדר זכות קניינית בלעדית של התובעים בגג המבנה

 .3בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, לא נוצרה פגיעה בתכונות המקרקעין באישור תכנית רובע 

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

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

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

 .המשותף ברכוש היחסי

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

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

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

 של בשוויה ערךכל ירידת  חלה לאמשכך, כמפורט בתחשיב המוצג בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, 

 .לחוק 197לפיצויים לפי סעיף  םזכאי םאינ יםהתובעומשכך  א'3616 תכנית של אישורה עקב הדירה

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

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

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

בדבר ייחוס הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' במצב תכנוני קודם לדירה באופן בלעדי, 

 והלכות שנקבעו קודם בעניין ברגר. 126בהתבססו על תיקון 

 – השבחה היטל בגביית עניינן, לו קדמו אשר והפסיקות לחוק 126 תיקוןקרוני, נבהיר כי ראשית, ובאופן ע

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

 .לחוק 197 סעיף מכוח ערך לירידת לתביעה

מעילות שונות עם תבחינים אחרים גד, נובעים שני הדינים, כלומר היטל השבחה מחד ופיצויי ירידת ערך מנ

אשר על כל אחד מהם רובץ נטל ראיה שונה בתכלית. כלל נקוט הוא שהיטל השבחה ותביעת פיצויים לפי 
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, הינם שני הסדרי דין שונים ונפסק לא אחת כי קיים חוסר סימטריה בין ההוראות לחוק 197סעיף 

 המרכיבות כל אחד מהם.

ימוש במבחנים שנקבעו בקשר לחישוב גובה היטל ההשבחה אותו יש לשלם בעקבות אין לעשות ש ,לכךאי 

 "מלחוק )ראה לעניין זה בר 197אישור תכנית משביחה, לשם קביעה מתי ניתן לבסס תביעה מכוח סעיף 

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

רסמות הוא כי אין להחיל דין זהה באשר לאמות המידה והתבחינים שנקבעו ביחס מן המפו ,זאת ועוד

לחישוב גובה היטל ההשבחה, על השתת חיוב בתשלום פיצויים בגין תביעה לפגיעה הנטענת מכוח סעיף 

אשון ם נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ר-האוניברסיטה העברית י 377/08: ערר)מרכז( ולחוק )רא 197

 . (30.6.13פורסם בנבו, לציון )

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

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

 .ןלערבב בניה לחוק, הואיל ומדובר בעילות שונות שאין מקום 197מכוח סעיף 

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

, )א( לתוספת השלישית לחוק, עוסק באופן הטלת היטל ההשבחה בגין זכויות11באמצעות הוספת סעיף 

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

 .בלבד התכנונית מההשבחה הנהנה על

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

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

תר בעלי הזכויות במקרקעין למימוש הזכויות מכוחה של התכנית הפחתות שמאיות, את הסכמות י

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

 ירושלים.

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

 הרי, במבנה העליונה בקומה לדירות המבנה גג על הבנייה זכויות ושל המבנה גג של קנייניתכל הצמדה 

התכנוני, שייכות במישור מן ואופן מימושן ויישהכללים של מכוחה של תכנית ג', על אף  זכויותהבעלות בש

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

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

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

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

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

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

 .הפיצויים תביעתשל הדירה ומשכך יש לדחות את  בערכה

 יםהתובע שמאי דעת בחוות נוספות שגיאות
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רש יצוין, כי בחוות דעת שמאי התובעים נפלו פגמים נוספים, כפי שאלו באים לידי ביטוי למעלה מן הנד

 נכונה בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית.

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

ית לניצול הזכויות מכוח של תכנית ג' את המורכבות הקניינלהביא בחשבון מקדמי הפחתה המגלמים 

 .להקמת חדר היציאה לגג

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

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

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

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

)גו"ח  1ביחס למקרקעין ברח' הקליר  19.4.2020השמאית המכריעה גבע בלטר בשומתה המכריעה מיום 

6953/12/2.) 

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

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

 ידי השמאית המכריעה תוך ביצוע כפל הפחתה.

א', 3616ה מכוחה של תכנית שלישית, ויתרה מזו, בשומה מכרעת זו, נקבע ביחס לקומת הגג אשר נוספ

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

 הסתמכות בעניין זה על שומות מכריעות אחרות מבלי לציינן.

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

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

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

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

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

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

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

 ה את גובה קומת הגג במצב תכנוני קודם.המהוו

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

 מ'. 3.4

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

ם שווי גבוה יותר לקומת הגג במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית לקומת הגג, יש להביא בחשבון מקד

 .א' לעומת המצב התכנוני הקודם3616

לבסוף, גם בחישובי השטחים במצב החדש, נמצא על ידי שמאי הוועדה המקומית כי נפלו שגגות בחוות 

במצב החדש  דעת התובעים, שכן בניגוד לנטען על ידי התובעים, יש לקחת בחשבון בבחינת שווי הנכס
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מ"ר )לאחר ניכוי ח"מ ומעלית( וכן תוספת קומת גג חלקית בשטח סחיר  224תוספת קומה בשטח סחיר של 

 מ"ר מרפסת גג )לאחר ניכוי ח"מ ומעלית(.  86-מ"ר ו 138של 

זאת ועוד, שמאי התובעים אף לא הביא בחשבון שטח המתאפשר להשלמת קומת הקרקע, זאת בניגוד 

מ"ר כפי שקבעו שמאי הוועדה  18 -, קרי תוספת של כ3תרים מכוח תכנית רובע לתוספת השטחים המו

 שערכו.  עפ"י מדידה מתשריט היתר הבניה

 סוף דבר

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

 המקומית ולאור הטעמים המשפטיים דלעיל. 

ירות בלבד, אם וככל שייקבע, כי אכן נגרמה למקרקעין נשוא התביעה פגיעה הנובעת לחילופין ולמען הזה

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

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

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

 הכול בהתאם לעניין ולהדבק הדברים.  -עם טענה אחרת כלשהיא 

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

 ן אם לאו.ו/או נוספת, בין שנטענה לעיל ובי

 
 חוו"ד מה"ע:

ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים  ושמאי הועדה ות המשפטיותלאמץ את חוות דעת היועצ

 המפורטים מעלה.

 

 

ועדת המשנה ( דנה 2)החלטה מספר  21/12/2022מיום  ב'22-0032בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים  ושמאי הועדה משפטיותות הלאמץ את חוות דעת היועצ

 המפורטים מעלה.
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2007מבא"ת ספטמבר   22עמ'   

 

חוות דעת ואביעד משולם,  דור-)מיקי( עין לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הוועדה מיכאל
 .אילנה בראף שניר, יונתן הראל וחני רביץ הדין ימשפטית מטעם ב"כ הוועדה עורכ

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

 
 מטרת הדיון: מענה לתביעת פיצויים

 
 :קודם רקע

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

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

 

 
 פרטי הנכס התובע:

 7תת חלקה:  35חלקה:  6956גוש: 
 77כתובת: רחוב סוקולוב מס' 

 טלי ורן בר לבב: תובעים
 .בא כוח התובעים: עו"ד קורן מנחם

                               
  :תשריט סביבה

 

 
 
 
 
 
 

 פירוט סכום הפיצויים: 
 ש"ח 510,000
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 טענות התובעים )מתוך חוו"ד שמאי התובעים חננאל ברהום(: 

 
 :)המוכחשות( להלן עיקרי טענות התובע

 : לתביעה( 28)עמ'  א' הינה כדלקמן 3616הפגיעה הנטענת בעקבות אישור תכנית 
העליונות להרחיב את דירתם עפ"י  א' ביטלה את יכולתם של דיירי הקומות/3616תכנית "

תכנית ג' והתכנית קבעה כי תוספת הבניה בשטח הגג תועבר תכנונית אל כלל דיירי הבית אשר 
. בכך, נוטרלה הלכה 413יוכלו לממש את אותן זכויות רק אם ישפצו ויחזקו את הבניין ע"פ תקן 

 "שווי זכויותיהם נפגע.למעשה יכולתם של בעלי דירות הגג לממש את זכויותיהם על הגג, ו
 
 

 
 
 
 

 :ואביעד משולם דור-מיכאל)מיקי( עין חוו"ד שמאי הוועדה המקומית
 

חלקים ברכוש  52/356כמצוין בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובעים, לדירה קיימים 
המשותף ובאופן זהה גם ליתר הדירות במבנה קיימים חלקים ברכוש המשותף, בהתאם לחלקן 

ברכוש המשותף. בנוסף, כעולה מנסח הרישום, למקרקעין קיים תקנון מצוי, אשר כידוע היחסי 
הן בנסח הרישום והן במסמכי הבית המשותף, אין במסגרתו לא קיימות הצמדות כלל. לאמור, 

 .כל אזכור בדבר הצמדת כל זכויות הבנייה לדירה הנדונה ו/או הצמדה של גג המבנה לדירה
 

מ"ר )כולל שטח  23הותרה בניית חדרי גג בשטח של עד  הוראות תכנית ג'בהתאם ל המצב הקודם:
מ' בתנאי שהקומה העליונה אינה  2.5ההיטל של המדרגות הפנימיות( לכל דירה עליונה בגובה 
מ' מאחד המעקות החיצוניים של גג  2קומה חלקית. חדר היציאה לגג יבנה במרחק של לפחות 

 מ'.  1.2וניים של הגג תהיה לפחות הבנין. הנסיגה משאר המעקות החיצ

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

 לדירה מסויימת.
, מאחר ובמקרה שבנדון לא קיימת כל כמפורט בחוות הדעת המשפטית מטעם הוועדה המקומית

הצמדה קניינית של הזכויות ו/או הסכמה מפורשת באשר לשיוך זכויות הבנייה על הגג במסמכי 
הבית המשותף, הרי שהן שטח גג המבנה והן זכויות הבנייה שייכים לכלל בעלי הזכויות במבנה 

 לדירה התובעת. חלקים ביחס 52/356בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף ובענייננו 
 יובהר כי יש להביא בחשבון דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה מעל לבניין קיים.

סה"כ מ"ר אקו' במצב התכנוני הקודם ביחס לדירת התובעים )לאחר הפחתות והתאמות(:  
 מ"ר אקו'. 5.77

 

ל זכויות הבנייה בהתחשב בבינוי הקיים ובניצוא' ו3616בהתאם להוראות תכנית  המצב החדש:
כמפורט לעיל, השימוש המיטבי הינו תוספת בניה למבנה הקיים, בו אין יתרת זכויות בנייה למעט 

 הזכויות מכוחה של תכנית ג'. 
 לאור זאת תוספות הבינוי האפשריות במבנה בו מצוי הנכס הם כדלקמן:

ת אפשרת סגירת תוספת קומה טיפוסית לפי קונטור הגג הקיים, כ"כ התכניהתכנית מאפשרת 
מרפסות מקורות בבנין קיים שהיתר הבנייה לו הוצא טרם כניסתה לתוקף של תכנית מ' כמפורט 

 .מ"ר 128 -של כ"סחיר" בהוראות התכנית. בהתאם לכך מתאפשרת קומה נוספת בשטח 
משטח הגג ובנסיגה שלא  65%בתוך אזור ההכרזה תכסית הבנייה הכוללת על הגג לא תעלה על 

מ' מהחזית הנוספת )במגרשים פינתיים(.  1.2 -מ' מקווי החזית הקדמית הקדמית ו 3 -תפחת מ
. מ"ר 30 -מ"ר ומרפסת גג בשטח של כ 98-כסחיר של לאור זאת מתקבלת בנייה בקומת גג בשטח 

התכנית מאפשרת בריכת שחיה בגג עליון )לא חושבה בהתאם להיקף התוספת הקטן יחסית 
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 הכלול בהשבחה(.
 חשבון דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה מעל לבניין קיים.יש להביא ב

 יש להביא בחשבון כי עלות החיזוק תורמת לשווי הנכס.
סה"כ מ"ר אקו' במצב התכנוני החדש ביחס לדירת התובעים )לאחר הפחתות והתאמות(: 

 מ"ר אקו'. 20.43-כ
 

ממנה עולה כי  גבי מימוש קודם בחלקהל 13.09.2021יום בבניין ניתנה החלטת שמאית מכריעה מ
 התכנית לא פוגעת בשווי.

 
 סיכום

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

א' ומשכך 3616ישורה של תכנית לפיכך, לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב א
 .לחוק 197התובעים אינם זכאים לפיצויים לפי סעיף 

 
 
 
 
 
 
 

  ין אילנה בראף שניר, יונתן הראל וחני רביץדעורכי התקציר חוות דעת 

 ב"כ הוועדה המקומית:

 

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

החוק" או "חוק התכנון והבניה"(, אשר הגישו בר לבב טלי ורן )להלן: "התובעים"( בגין )להלן: "

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

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

 א'"(.3616

  

, 6956בגוש  35בחלקה  7ים הינם הבעלים הרשומים של דירת מגורים הידועה כתת חלקה התובע

קומות  3אביב )להלן: "המקרקעין"(. על חלקה זו קיים בנין מגורים בן -בתל 77ברחוב סוקולוב 

מעל קומת קרקע חלקית ומרתף חלקי )להלן: "המבנה"(. הנכס נשוא התביעה הינו דירת מגורים 

 העליונה במבנה )להלן: "הדירה"(. הממוקמת בקומה

 

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

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

 

ית מטעם הוועדה התייחסותנו המשפטית לתביעה שבנדון ניתנת במצורף לחוות הדעת השמא

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

 

 רקע כללי 
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קומות. רחוב  3-4סביבת המבנה מאופיינת בעיקר בבנייני מגורים וותיקים הכוללים ברובם 

סוקולוב מחבר בין רחוב ארלוזורוב בדרום לבין רחוב ישעיהו בצפון. הנכס הנדון מצוי בחלק 

 הרחוב, ומעברו המערבי. בסביבה פיתוח עירוני מלא.הצפוני של 

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

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

ידות אדמה. כמפורט בחוות דעת שמאי מחייבת לבניינים בתחומה ובכפוף לחיזוק המבנים בפני רע

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

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

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

 כדלקמן:

 

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

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

מכוחה של  שמאי התובעים"(, במסגרתה נטען כי שוויה של הדירה ירד עקב פגיעה בזכויותיה

 ₪.  510,000תכנית ג' להקמת חדר יציאה לגג. סכום התביעה הועמד על סך 

דור ואביעד משולם )להלן: "שמאי הוועדה -הוועדה המקומית פנתה לשמאי המקרקעין מיכאל עין

 המקומית הוועדה שמאי נובחהמקומית"( לשם עריכת חוות דעת שמאית מטעמם. בחוות דעת זו 

 שהועלו לטיעונים התייחסות תוך, ווקבעשל הדירה,  ערכה עלא' 3616 ניתתכ הוראות השפעת את

 התכניתאישורה של  עם הדירה של בערכהכל פגיעה  קיימת לאהתובעים, כי  שמאי דעת בחוות

 : "חוות דעת שמאי הוועדה המקומית"(. )להלן

 

 התייחסות משפטית לתביעה

ה היורדת לשורשו של ענין ומביאה א'. חוות דעת שמאי התובעים לוקה בהנחת יסוד שגוי

 לבטלותה

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

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

 עליהן הוא מבסס את תביעתו. 

 התובעיםלחוק, מוטל על  197השכנוע להתקיימות יסודותיו של סעיף פסוקה היא, כי נטל  הלכה

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

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

את מלוא  ולכלול, ומנומקת משכנעת להיות חייבת הדעת תשחוו אלא, סתמית דעת בחוות די

 הפיצויים. לתביעתהנתונים החיוניים 

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

 .מקרקעין בעל של הקניין בזכות, כדין שנעשתה, התכנונית הרשות

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

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

2.8.16.) 
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 דלי 10212/16בר"מ  –כן יפים הם הדברים אשר נקבעו במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון 

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

 ההגנה על זכות הקניין.

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

לדירה באופן בלעדי, בהיותה דירה בקומה העליונה במבנה, זכויות תכנוניות להקמת חדר יציאה 

א', נגדעה למעשה הזכות הבלעדית של הדירה להקמת חדר 3616ם אישורה של תכנית לגג ואילו ע

יציאה לגג כאמור, ובמקום זאת הוקנו לכלל הדיירים, בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, 

 מר"א. 192.426זכויות על גג המבנה בהיקף של 

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

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

 הצמדת זכויות בניה.

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

ג או אלא אם במסגרת מסמכי הבית המשותף הוצמד הג בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף,

 חלקו לדירה/דירות מסוימות.

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

, אלא אם במסגרת מסמכי במקרקעין הזכויות בעליכלל ל במשותףקניינית  שייכותומשכך אלו 

 הבית המשותף הוצמדו לדירה/דירות מסוימות.

 משותף ובבית במקרקעין מהבעלות הנגזרת ערך בעלת נייניתק זכות למעשה מהווה בניה זכות

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

)פורסם  לביא ישעיהו נ' אליעזר יעקב שטרייכר 10322/03 ע"א-( ו9.2.99)פורסם בנבו,  דניאל בכרך

 .((23.3.05בנבו, 

זכויות הבנייה שייכות קניינית לכלל בעלי המקרקעין שצורף לתביעה עולה, כי  בנסח רישום מעיון

הדירות בבניין בהתאם לחלק היחסי של דירה ברכוש המשותף, ואף גג הבניין לא הוצמד לדירה 

 מסויימת.

חלקים ברכוש  52/356כמצוין בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובעים, לדירה קיימים 

הה גם ליתר הדירות במבנה קיימים חלקים ברכוש המשותף, בהתאם לחלקן המשותף ובאופן ז

 היחסי ברכוש המשותף.

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

 הצמדות כלל.

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

 בנייה לדירה הנדונה ו/או הצמדה של גג המבנה לדירה.ה

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

 . "העליונות לדירותמוקנות בהכרח 

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

באמירה מפורשת בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, הרי שהבעלות הן בשטח גג  ביטוי

המבנה עצמו והן בזכויות הבניה על גג המבנה, משותפת לכלל הדירות במבנה, בהתאם לחלקן 

 היחסי ברכוש המשותף. 

משכך, ברי כי לדירה נשוא התביעה בענייננו, לא קיימת כל הצמדה קניינית בגג המבנה ו/או 



 התוכן מס' החלטה
21/12/2022 

 3 - -ב' 22-0032
  7תת חלקה   2021-00439תיק מספר  - 77רחוב סוקולוב מס'  -א 3616 -  

 א3616בגין אישור תכנית  197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף 

 

 

 מדה של זכויות הבניה על גג המבנה.הצ

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

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

 בלעדיות להקמת חדר יציאה לגג.

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

 .המשותף ברכוש היחסי לחלקן בהתאם

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

 .באמצעות גרם מדרגות פנימי במבנה העליונה בקומה לדירות ורק אך

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

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

( להוראותיה, 2)א()9היציאה לגג לשטחן באמצעות מדרגות פנימיות, הרי שבהתאם לקבוע בסעיף 

, תידרש הסכמת כלל בעלי הזכויות במקרקעין לבניה מכוחה של במקרה של גג משותף, כבענייננו

 זכויות הבניה ומימושן כאמור בדרך של הקמת חדר יציאה לגג.  שיוךהתכנית לטובת 

 

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

ב את דירתו יותר מכפי המגיע לו על פי השיעור אינה ניתנת להרחבה, כך שבעל הדירה אשר הרחי

היחסי יפצה את בעלי הדירות האחרות אשר זכויותיהן נגרעו מהזכויות היחסיות באמצעות דמי 

 איזון על מנת להשיב על כנו את "האיזון". 

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

ג ולהצמידן לדירתן הינן הדירות בקומה העליונה במבנה, אין באמור כדי לתמוך היציאה לג

במסקנת שמאי התובעים בחוות דעת שמאי התובעים ולפיה זכויות הבנייה מכוחה של תכנית ג' 

 שייכות לדירות בקומה העליונה במבנה בלבד.

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

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

 ואף לא בהתאם לתכנית ג.

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

, לא ניתן לשייך המשותף הבית מכיובמס המקרקעין רישום בנסח כמפורט, המשותף ברכוש

את הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' לבעלי הדירות בקומה העליונה קניינית 

 . במבנה דירותבמבנה בלבד, אלא לכלל בעלי ה

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

 והזכויות' ג תכנית של בעניינה במישריןעסק  אשר(, 25.12.18ת ארנן )פורסם בנבו, גיטה רוז נ' עינ

 הבית דיירי לכלל קניינית שייכות' ג תכנית של מכוחה הזכויותובמסגרתו נקבע כי  מכוחה

 .המשותף

אשר שויכה והוצמדה לו באופן  ,לאמור, בהיעדר זכות קניינית  בלעדית של התובעים בגג המבנה

סח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, לא נוצרה פגיעה בתכונות המקרקעין באישור מפורש בנ

 .3תכנית רובע 

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

זכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת קניינית א', לתובע היו שייכות 3616 לתכניתתכנוני קודם 
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, במבנה הדירות בעלי ליתראה לגג, בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף, באופן זהה חדרי יצי

 .המשותף ברכוש היחסי לחלקה בהתאם אחת כל

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

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

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

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

 זכאי לפיצויים לפי סעיף אינו התובעיםומשכך  א'3616 תכנית של אישורה עקב הדירה של בשוויה

 .לחוק 197

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

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

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

בר ייחוס הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' במצב תכנוני קודם טענתו בד

והלכות שנקבעו קודם בעניין ברגר, חיזקו את  126תיקון "לדירה באופן בלעדי, בהתבססו על 

האמור לעיל וקבעו כי דמי היטל ההשבחה בגין תוספת הבניה על הגג, ישולמו אך ורק על ידי בעלי 

 ...."דירות הגג

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

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

 .לחוק 197 סעיף מכוח ערך לירידת לתביעה התובעים שמאי

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

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

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

 סימטריה בין ההוראות המרכיבות כל אחד מהם.

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

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

, הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת נ' גולדן פוינט בע"מ )פורסם בנבו 2647/14 "מלעניין זה בר

5.8.14.) 

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

ביחס לחישוב גובה היטל ההשבחה, על השתת חיוב בתשלום פיצויים בגין תביעה לפגיעה הנטענת 

ם נ' הועדה המקומית -האוניברסיטה העברית י 377/08: ערר)מרכז( ולחוק )רא 197מכוח סעיף 

 . (30.6.13אשון לציון )פורסם בנבו, ר לתכנון ובניה

הווה אומר כי, מאחר ומדובר בנטלי ראיה ותבחינים שונים, אין לעשות שימוש זהה במבחנים 

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

 .ןונות שאין מקום לערבב בניהלחוק, הואיל ומדובר בעילות ש 197בתשלום פיצויים מכוח סעיף 

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

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

 תשלום שחובת כך, פלונית לדירהניתן להצמידן ,של הרכוש המשותף  וטיב לפי אשר, בגין זכויות

 .בלבד התכנונית מההשבחה הנהנה על תושת ההשבחה היטל

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

ת, את הסכמות יתר בעלי הזכויות במקרקעין למימוש ההשבחה, באמצעות הפחתות שמאיו

קרוק ישראל יעקב וצירה נ'  8113-19הזכויות מכוחה של התכנית המשביחה, כפי שנקבע בערר 

 (.10.6.2020הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים )פורסם בנבו, 

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

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

מן ואופן מימושן ויישהכללים של מכוחה של תכנית ג', על אף  זכויותהבעלות בש הרי, במבנה

קו היחסי כל אחד בהתאם לחל –לכלל בעלי הזכויות במבנה קניינית התכנוני, שייכות במישור 

 ברכוש המשותף. 

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

א' ביחס לדירה התובעים בענייננו, את הזכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת 3616 לתכנית קודם

 חדר יציאה לגג.

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

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

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

 .הפיצויים תביעתשל הדירה ומשכך יש לדחות את  בערכה פגעה לא

 התובעים שמאי דעת בחוות נוספות שגיאותג. 

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

 ביטוי נכונה בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית.

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

מקדמי הפחתה המגלמים את המורכבות בון מקדמי הפחתה המגלמים את התובעים להביא בחש

 .הקניינית לניצול הזכויות מכוח של תכנית ג' להקמת חדר היציאה לגג

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

ות אלו, נדרשו הסכמות של כל בעלי לדירה נשוא התביעה בענייננו, ומשכך על מנת לממש זכוי

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

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

מקרקעין ביחס ל 19.4.2020המכרעת של השמאית המכריעה גבע בלטר בשומתה המכריעה מיום 

 (.6953/12/2)גו"ח  1ברח' הקליר 

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

הערר לפיצויים והיטלי השבחה, אשר במסגרתו נטען, בין היתר, בגין מקדמי ההפחתה אשר 

 ה.הובאו בחשבון על ידי השמאית המכריעה תוך ביצוע כפל הפחת

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

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

 תוך הסתמכות בעניין זה על שומות מכריעות אחרות מבלי לציינן.

גג, שמאי התובעים מייחס מקדם שווי זהה הן לחדר יציאה ביחס למקדמי שווי לשטחים בקומת ה

לגג במצב הקודם והן לקומת הגג במצב החדש. לעמדת הועדה המקומית לא ניתן לתת מקדם שווי 

זהה לשטחים אלו. בניה ע"פ תכנית ג' מוגבלת להרחבת דירה במפלס תחתון וכן לגובה מירבי של 

דש אשר תשמש ליח"ד חדשות בגובה מירבי של עד מ' בלבד. זאת לעומת קומת הגג במצב הח 2.5
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 מ'. 4.5

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

 מ'. 3.4טיפוסית ועד 

לעמדת הוועדה המקומית, לאור הגובה המותר לקומת הגג, יש להביא בחשבון מקדם שווי גבוה 

 .א' לעומת המצב התכנוני הקודם3616וני חדש מכוחה של תכנית יותר לקומת הגג במצב תכנ

כמו כן, מקדמי הפחתה לסיכון ודחיה ומקדם הפחתה למושע, שנקבעו על ידי שמאי התובעים 

בשומתו הינם שגויים היות ולעמדת הועדה המקומית מדובר בכפל דחיות. הדחיה הנדרשת לצורך 

 חיה הכללית שנלקחה בחשבון.הסכמת הדיירים בשל המושע חופפת לתקופת הד

זאת ועוד, וכמפורט בחוות דעת השמאי מטעם הוועדה המקומית, גם בחישובי השטחים בחוות 

דעת שמאי התובעים נפלו טעויות וכי שמאי התובעים העריך בחסר את תוספת השטחים במצב 

 באופן המקטין את שווי הזכויות במצב החדש. – א'3616 החדש על פי תכנית

 

 רסוף דב

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

 המקומית ולאור הטעמים המשפטיים דלעיל. 

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

 200ו הינה פגיעה הבאה בגדרו של סעיף הנובעת מאישורה של התכנית, יש לקבוע כי פגיעה ז

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

 בגינה.  

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

 נין ולהדבק הדברים. הכול בהתאם לע -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:

ולדחות את התביעה לפיצויים  ושמאי הועדה ות המשפטיותלאמץ את חוות דעת היועצ

 ורטים מעלה.מהטיעונים המפ

 

 

 
 
 
 

 

ועדת המשנה ( דנה 3)החלטה מספר  21/12/2022מיום  ב'22-0032בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה
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לאמץ את חוות דעת היועצות המשפטיות ושמאי הועדה ולדחות את התביעה לפיצויים מהטיעונים 

 המפורטים מעלה.
 

 יליזרוב, חן קראוס, רועי אלקבץ  נת בן לויעמשתתפים: דורון ספיר, חן אריאלי, 
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 תוספת שטחי שירות לתכנית ל'
 

 , שכונות נווה אביבים, רמת אביב ב', אפקה1: רובע מיקום
 

 
 אגף תכנון עיר, אגף רישוי ופיקוח על הבנייה מגיש הבקשה:

 
ראשית"(, תוספת שטחי שירות לזכויות המפורטות בתכנית ל' )להלן: "התכנית ה תוכן הבקשה:

 2400, תא/715, תא/685, תא/1185, תא/1099בתחום התכניות המפורטות תא/
 

 פרטים: 
תוספת שטחי שירות לשטחים העיקריים המותרים בתכנית הראשית, על מנת לאפשר שטחי 

שירות עבור שימושים משותפים הנדרשים לתפקוד הבניין במסגרת היתרים להריסה של בניינים 
, בהתאם לדרישות הבטיחות הסטנדרטים העדכניים, התקינה ובהתאם קיימים והקמתם מחדש

( להלן 1992-לתקנות התכנון והבנייה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים, תשנ"ב
 "התקנות". 

תוספת שטחי השירות מעבר לשטחים העיקריים מכוח תכנית ל', בתחום הקווים הכחולים של 
 בלבד.  2400, תא/715, תא/685, תא/1185, תא/1099התכניות הבאות: תא/

השטחים המפורטים בתכנית ל' הם שטחים עיקריים מותרים לבנייה. בנוסף לשטחים אלו יותרו 
 שטחי שירות על קרקעיים עבור השימושים הבאים: 

 :במפלס הכניסה הקובעת ומעליו
ים, מערכות מ"ר לקומה, כולל ארונות טכניים ) דווד 60:  עבור מבואות וחדרי מדרגות .א

מ"ר לצורך מבואות, על כל  4תינתן תוספת של  -יח"ד ומעלה בקומה 5תשתית וכד'(. 
 יח"ד נוספת. 
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מתכסית קומה א' לצורך קומת עמודים מפולשת  35%עד  בקומת הקרקע בלבד : .ב

המשמשת כשטח משותף, ועבור מערכות הנחוצות לתפקוד הבניין כגון חדר אשפה, חדר 
 .אופניים וחדר עגלות

מ"ר עבור חדר מדרגות נוסף ומבואה נוספת  30תותר תוספת של  – 1בבניינים רבי קומות .ג
 בלבד. 

 , כהגדרתן בתקנות.  שטח עבור בליטות .ד

יובהר כי לא יותרו שטחי שירות מכוח פרוטוקול זה, במקום בו הותרו שטחי שירות לכלל 
 על תיקוניה.   –רת השימושים המשותפים הנדרשים עבור תפקוד הבניין, בכל תכנית אח

 
 
 

                                                 
קומות" לפי חוק התכנון והבניה: בניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין –בניין רב" 1

 29ותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף, עולה על מפלס הכניסה לקומה הגבוהה בי
 .מטרים

ועדת המשנה ( דנה 4)החלטה מספר  21/12/2022מיום  ב'22-0032בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
, 2400, תא/1099, תא/1185, תא/685בתחום תוכניות תא/ל'  תוספת שטחי שירות על קרקעיים לתכנית 

 עבור השימושים הבאים:  715תא/
 

 :הקובעת ומעליובמפלס הכניסה 
 

 ת טכניים ) דוודים, מערכות תשתיתמ"ר לקומה, כולל ארונו 60:  עבור מבואות וחדרי מדרגות .א
 מ"ר לצורך מבואות, על כל יח"ד נוספת.  4תינתן תוספת של  -יח"ד ומעלה בקומה 5וכד'(. 

 
 טח מתכסית קומה א' לצורך קומת עמודים מפולשת המשמשת כש 35%בקומת הקרקע בלבד : עד  .ב

 משותף, ועבור מערכות הנחוצות לתפקוד הבניין כגון חדר אשפה, חדר אופניים וחדר עגלות.
 

 מ"ר עבור חדר מדרגות נוסף ומבואה נוספת בלבד. 30תותר תוספת של  – (1)בבניינים רבי קומות .ג
 

 שטח עבור בליטות, כהגדרתן בתקנות.   .ד
 

מקום בו הותרו שטחי שירות לכלל השימושים יובהר כי לא יותרו שטחי שירות מכוח פרוטוקול זה, ב
 על תיקוניה.   –המשותפים הנדרשים עבור תפקוד הבניין, בכל תכנית אחרת 

 
 משתתפים: דורון ספיר, חן אריאלי, ענת בן לוי יליזרוב, חן קראוס, רועי אלקבץ ,זבולון אלחנן
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 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

2007מבא"ת ספטמבר   35עמ'   

 

 יפו-ובניה תל אביב לתכנון וועדה מקומיתמוסד התכנון המוסמך לאשר  את התכנית: 
 
 פרטים כלליים .1

 מיקום: 
 רח' הנחושתמדרום: , 638מזרח : חלקה , 616מצפון : חלקה , 269מערב : חלקה 

   כתובת:
 6רח' הנחושת , יפו-תל אביב

 
 גושים וחלקות בתכנית:

 
מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
 מספרי חלקות

 בחלקן
6638   268  

 
 : התכניתשטח 
 דונם  3.378
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  מתכננים:

 אדריכל תכנית: בר אוריין אדריכלים 

 אדריכל נוף –עומרי עוז אמר מתכנן פיתוח ונוף: 

 בניה ירוקה – WAWAיועץ בניה ירוקה: 

 יועץ תנועה: דגש הנדסה

 בע"מ 1בעלות: קרן ריט  
 

 מצב השטח בפועל:
 קומות מרתף חניה. 3קומות תעסוקה, מעל  6 -חרית וקומות הכולל קומת קרקע מס 7בניין משרדים בן 

 
 :מצב תכנוני קיים

 אזור התעסוקה רמת החייל.   3561על המגרש  חלה תכנית תא/

שטחי שירות.  175%שטח עיקרי לתעסוקה ומסחר ו  425%.  600% -התכנית הגדילה את זכויות הבניה ל 

 תעסוקה ומסחר בקומת הקרקע. -ייעוד המגרש 

 
 :וני מוצעמצב תכנ

הקומות הקיימות, כך שניתן  7קומות משרדים מעל  4, מוצעת תוספת של 3561בהתאם לתכנית תא/

למצות את שטחי הבניה המותרים במסגרת התכנית. בהתאם להוראות הבינוי בתכנית, מוצעות חזיתות 

כי רגל לשביל מסחריות לכיוון רחוב הנחושת ולכיוון החזית האחורית, בחזית זו גם מתוכנן מעבר הול

עתידי בדופן המזרחי של המגרש. הדופן המערבי של המגרש מתוכנן כאזור מרוצף ללא גדרות עם המגרש 

 (. 8השכן )הנחושת 

 

 טבלת נתונים:

 3561לפי תכנית תא/ נתונים
 מ"ר 10008 מעל הקרקע  שטחי בניה )תוספת(

 7  מספר קומות קיימות
 4  מספר קומות חדשות

 מ"ר 20,268 600% זכויות 
 מ"ר לקומה 1046 - 49% מעל הקרקע  תכסית

 מ"ר 2,066 -  95% מרתפים 
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 עיקרי הוראות התכנית

 

 חיפוי הבניין הקיים והחדש ליצירת חזית אחידה –הדמייה 
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 תכנית פיתוח השטח
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 .  העיצוב האדריכלי2

 אפיון המבנה בפרויקט   2.1

 
  ר כלליתיאו .א

קומות משרדים קיימות מעל קומת קרקע  6 –קומות מרתף חניה   3קומות מעל  12בניין בן  

קומות משרדים חדשות וגג  4מסחרית לכיוון רחוב הנחשות וחזית מסחרית אחורית. מעלייהן 

למערכות טכניות ואזור שהייה ציבורי פתוח. בין הקומות הקיימות לקומות החדשות מתוכננת קומת 

 ביניים לטובת מיקום מערכות ואזור שהייה ציבורי פתוח ומקורה.  גג

בקומת הקרקע הוגדל לובי הכניסה ונוספה חזית מסחרית לכיוון הרחבה האחורית של המבנה. 

ל ביטול חניות תפעוליות לצורך פתיחת חזית מסחרית אחורית תוכנן פיתוח המגרש בהתאם, כול

 ושימושים טכניים, טיפול בגינון ותכנון חיבור למעבר הולכי רגל עתידי בדופן המזרחי של המגרש. 

 

 קווי בניין  .ב

  3561ובהתאם לתכסית מותרת בתכנית  קווי הבניין יהיו ע"פ תכניות בתוקף

  בליטה לצורך חיזוק  ( ובנוסף3561מ' )לפי תכנית  10קו בנין קדמי קומת קרקע לרחוב הברזל

 לפי פרט לאישור.

  מ' ובנוסף בליטה לצורך חיזוק לפי פרט לאישור.  4.65לפי בנין קיים  -קו בנין צידי צפון 

  מ' ובנוסף בליטה לצורך חיזוק לפי פרט לאישור. 4.35לפי בנין קיים  -קו בנין צידי דרום 

   מ'. 7קו בנין אחורי לכיוון השצ"פ 

 

 ם ומעטפתבינוי, חזיתות המבני 2.2

 

  חומרים .א

   תוספת הקומות החדשות ע"ג קונסטרוקציית פלדה המשמשת גם לחיזוק עמודי הבטון

הקיימים. הקונסטרוקציה הינה גלויה וחיצונית לבניין הקיים. יוצג פרט לאישור אורך 

 הבליטה מקו בניין צידי

 המעטפת של הקומות החדשות, מקירות מסך מזכוכית בידודית בין עמודי הפלדה 

 הנושאים את הבניין.

  על גבי קונסטרוקציית הפלדה החיצונית, בקומות הקיימות, תורכב מעטפת רפפות

אלומיניום, אשר תתן מענה לפתרון הצללה וכמו כן תיצור מראה עדכני למבנה. על גבי 

מעטפת הקומות החדשות תורכב מערכת של רשתות פלדה להצללה וליצירת מראה 

 יוצג פרט לאישור אורך הבליטה מקו בניין צידי. שקוף ושונה מהמבנה הקיים.

 

 הצללות בפיתוח  .ב
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הצללת אזורי השהייה והשבילים יעשה ע"י המבנה עצמו ונטיעות בהתאם לדוח הצללות שהוגש  

 למחלקת קיימות בעיריה. בגג הבניין מוצעים אלמנטי הצללה קלים לשהייה, מוצג בתכנית גגות.

 

  הצללת הבנין .ג

עה על גבי חזיתות הבניין הקיים, ומערכת הצללה מרשתות פלדה בקומות מעטפת רפפות קבו 

החדשות. מערכת ההצללה הינה חלק אינטגרלי בחיפוי כלל הבניין, ותמוקם על גבי "כלוב" 

 קונסטרוקציית הפלדה החיצוני.

 

 - חזית חמישית ושימוש במרפסות הגג .ד

 טים קלים וע"י מעקה הגג. מערכות טכניות הממוקמות בקומות אלו יוסתרו על ידי אלמנ 

  גג המבנה ישמש בחלקו אזור שהייה ופעילות לדיירי המשרדים ויפותח בהתאם, כולל

 גינון והצללה. אל גג המבנה מתוכננת גישה נגישה.

 ס"מ, ע"פ  30-גג המבנה ישמש כאזור השהיה למי נגר, ויחופה בשכבת חצץ בגובה של כ

 חישוב הידרולוג.

 

 

 הכניסה קומת הקרקע/קומת 2.3

 

   קומת הקרקע .א

מתוכננת חזית מסחרית לכיוון רחוב הנחשות וחזית מסחרית לכיוון הרחבה האחורית של 

המבנה. בחזיתות אלו מתוכננים אזורי ישיבה לטובת ההסעדה.  בחזית האחורית של המבנה, 

מתוכננת גישה לשביל הולכי הרגל העתידי בדופן המזרחית של המגרש. פריקה וטעינה תעשה 

לקומת הקרקע.  -1דרך מרתף החניה. לצורך כך, מתוכננת מעלית שירות שתחבר בין מרתף 

בשטח שסביב המבנה מתוכנן מרחב ציבורי מגונן ומרוצף, בהתאם להנחיות העיצוביות של 

ובהתאם לדרישות בניה ירוקה. בחזית הראשית המדרכה המשכית למדרכות  3561תכנית 

 הקיימות ולפי פרט עירוני.

 

  סותכני .ב

כניסה ראשית לבניין המשרדים, מצד דרום, לפי הקיים היום. לובי הכניסה הוגדל.פינוי אשפה 

יבוצע בהתאם לפינוי היום מרחוב הנחושת מדחסנית קיימת בהתאם לדרישות אגף שפ"ע.כניסה 

נגישה למסחר בחזית הקדמית דרך רחוב הנחושת כניסה נגישה למסחר האחורי דרך מעבר 

 ופן המזרחי של המגרש.כניסה לחניון קיים מרחוב הנחושת. הולכי הרגל בד

 נגישות   2.4

תכנון הבינוי והפיתוח יתייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים עם 

 מוגבלויות.
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 מערכות    2.5

 מערכות מיזוג אויר  .א

 העליון.יחידות מיזוג האוויר ימוקומו על הגג הטכני בקומת הביניים ובגג 

 

  איוורור חניונים ושטחים מסחריים .ב

 ביטול איוורור חניונים בפיתוח ותכנון אוורור מאולץ לגג המבנה.

 

  אצירה ופינוי אשפה, מיחזור .ג

פינוי אשפה יבוצע בהתאם לפינוי היום מרחוב הנחושת מדחסנית קיימת בהתאם לדרישות 

 אגף שפ"ע.

 

 כיבוי אש .ד

 בחזית הבניין על רחוב הנחושת ושניה בחזית האחורית. אחת -רחבות כיבוי אש  2מתוכננות 

 

 

 
 

 תנועה   2.6

מערך תכנון התנועה משתלב במדיניות העירונית לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ועדוד השימוש 

 –באמצעי תחבורה חלופיים )אופניים / הולכי רגל(. המגרש ממקום בסמיכות לקו מתע"נ בביצוע 

( המתוכנן מצפון, זאת בנוסף 3Mאול ולנברג וממוקם בסמיכות לקו מטרו )על רחוב ר –הקו הירוק 

 לסמיכות לתחנות אוטובוסים קיימות ופעילות לאורך רחוב ראול ולנברג והברזל.

המתחם בסמיכות לצירי אופנים על רחוב ראול ולנברג ולציר האופנידן )קו ירקון( שעובר בפארק 

 הירקון ומגיע עד רחוב הנחושת.

 ויציאות  כניסות .א

במסגרת תכניות הפיתוח עבור המתחם מוסדרת הרחבה לאורך רחוב הנחושת כולל ביטול של 

מדרגות ושאר אלמנטים היוצרים הפרדת מפלסים באופן שתווצר רחבה ומדרכה רציפה בחזית 

מטרים רוחב(, כמו כן נערכו שינויים מקומיים לרמפה הקיימת של המבנה באופן  18-המבנה )כ

 רה ויוסתר. שחלקו יקו

 מאזן חניה  .ב

הפרויקט מתבסס על חניון קיים ורמפה קיימת המשרת את המבנה הפעיל. התכנון אינו כולל הוספת 

מקומות חניה לרכב פרטי בכלל, כאשר חלק ממקומות החניה הקיימים ייגרעו לאור תוספת הבינוי / 

ו גלגלי )מחסנים עבור קונסטרוקציה ומערכות וכמו כן לאור תוספת מקומות לחניה עבור רכב ד

מקומות חניה  227אופניים בצמוד לגרעיני מעליות + אופנועים(. בסך הכול המתחם צפוי לכלול כ 

)ביחס לתקן החניה של  1:65לאחר הטממעת העדכונים הנ"ל באופן שיספק תקן חניה משוקלל של כ 

 (.1:35החניון הקיים שמשרת את המבנה הנוכחי ומבוסס על תקן של 

 

  



 מס' החלטה
 
  

 

 

  43עמ' 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מערך פינוי האשפה  .ג

פינוי אשפה יבוצע בהתאם לפינוי היום מרחוב הנחושת מדחסנית קיימת בהתאם לדרישות אגף 

 שפ"ע.

 מערך רחבות כיבוי אש  .ד

 רחבות כיבוי אש, אחת בחזית הבניין על רחוב הנחושת ושניה בחזית האחורית. 2מתוכננות 

 פריקה וטעינה  .ה

 -1ה. לצורך כך, מתוכננת מעלית שירות שתחבר בין מרתף פריקה וטעינה תעשה דרך מרתף החני

 לקומת הקרקע.

 . הנחיות הפיתוח הסביבתי3

 

 פיתוח השטח   3.1 

 מי נגר .א

תיעול ואיגום מי הנגר, כפי שמופיע בתכנית הפיתוח, השהיית מי נגר תעשה ע"י כיסוי רוב הגג 

ס"מ. השהיית מי הנגר תואמה עם  10ס"מ ויריעת גג סופח בעובי  30-העליון בשכבת טוף בגובה כ

 הידרולוג. עודפי מי הנגר ינוקזו לרחוב הנחושת.

ס"מ לצורך השהיית מי נגר בשטחי  40בשטחי הגינון תיושם שכבת אגרגט בעובי ממוצע של 

 הגינון שמעל מרתף.

שנה  1:50מנפח הנגר היממתי  51% -יישום אמצעי השהייה וויסות המפורטים לעיל מטפלים ב

 דונם. 5 -פרויקט עומד בהנחיות מנהל התכנון לשטח מגרש הקטן מולכן ה

 

 הוראות לשתילת צמחיה .ב

משטח המגרש.  95%בשטח סביב המבנה מתוכנן אזורים מגוננים. המרתף הקיים מתפרש על 

משטח המגרש, מתוכנן על אדמה גננית המוגבהת בחלקה. גובה גינון נע  15%-כ –הגינון המתוכנן 

 ס"מ בהתאם לתכנון הגינון ולניתן במסגרת גינון מעל מרתף קיים. 150ס"מ ל  70בין 

 

 מערכות  .ג

יותקנו מערכות לקליטת כל מי עיבוי המזגנים ונקז השקייה של מצע מנותק, והעברתם 

להשקיית שטחי הגינון, למתקני חלחול ו/או הדחת אסלות בתחום המגרש כמפורט בפרק ניהול 

ית גינות, יוסף מתקן מינרליזציה/דישון בראש מערכת מי נגר. במידה ויועברו המים להשקי

 ההשקייה כנדרש
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 . מאפייני בניה ירוקה4

לבנייה ירוקה ברמת שלושה כוכבים לפחות, או  5281על השטחים החדשים בתחום התכנית לעמוד בת"י 

ה לפחות, ובדרישות מדיניות הועדה המקומית להיתרי בנייה בנושא בניי goldברמת  LEED v4בתקן 

  ירוקה.

 דו"ח הצללות והעמדת המבנים .א

צורף בנפרד נספח הצללות על מנת לשפר משמעותית את ההצללה במגרש, תוכננו עצים רחבי 

צמרת לשתילה. בהתאם לדו"ח המצורף שתואם מול מחלקת קיימות במשרד אדריכל העיר 

 הראנו שיפור משמעותי באחוזי ההצללה ועמידה באחוזים הנדרשים.

 

 עקרונידו"ח תרמי  .ב

ומעלה עבור הבניין כולו  Bבדירוג אנרגטי  5282על כלל המבנה בתחום התכנית לעמוד בת"י 

 ובהנחיות הוועדה המקומית התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא זה.

 

 סקר אנרגטי .ג

מ"ר, בהתאם למסקנות הסקר  1075לייצור חשמל בגג המבנה בשטח של  PVיותקנו תאי 

 ות הרכבים יומרו לחניות לרכבים חשמליים.מסך חני 30%האנרגטי. 

 
 ריצופים וחיפויים .ד

ואלמנטי הצללה קבועים אשר שוברים את קרני השמש  14%נעשה שימוש בחיפוי רפלקטיבי עד 
ואינם גורמים לסנוור בסביבה הקרובה. שטח הפיתוח ירוצף באבן בגוון בהיר וכן יהא שימוש 

 ים  למניעת אפקט "אי החום העירוני".באלמנטים להצללה לשטחים הציבוריים הפתוח
 

  תנאים לתחילת עבודות .ה
יש לכלול את התנאים הבאים, ותנאים נוספים הנדרשים לעמוד ביעדים שהוגדרו בסעיפים 

 הקודמים.
לבנייה ירוקה ברמת  5281לעמידת התכנון בדרישות ת"י   אישור מעבדה מוסמכת )שלב א'(

, ובדרישות מדיניות הועדה 5282לפחות לפי ת"י  Bרמה שלושה כוכבים לפחות, ודירוג אנרגטי ב
 המקומית להיתרי בנייה בנושא בנייה ירוקה.

תכנית חשמל חתומה ע"י יועץ החשמל הכוללת יישום מסקנות סקר האנרגיה עפ"י הנחיות 
 המחלקה לתכנון בר קיימא ואנרגיה, משרד אדריכל העיר .

 

 תנאים להיתר אכלוס .ו

אים, ותנאים נוספים הנדרשים לעמוד ביעדים שהוגדרו בסעיפים יש לכלול את התנאים הב
 הקודמים.

לבנייה ירוקה ברמת שלושה  5281לעמידת התכנון בדרישות ת"י   אישור מעבדה מוסמכת )שלב ב'(
, או אישור מקביל מגורם 5282לפחות לבניין לפי ת"י  Bכוכבים לפחות, ודירוג אנרגטי ברמה 

 לפחות. goldברמת  LEED v4רשמי המסמיך לתקן 
מפסולת הבניין מאתר מורשה מטעם  75%הצגת הוכחה למחזור או לשימוש חוזר של לפחות 

המשרד להגנת הסביבה, על בסיס תעודות שקילה ובהתאמה לחישוב צפי עודפי עפר שבוצע ע"י 
קונסטרוקטור/ מהנדס ביסוס. ניהול עודפי עפר וטיפול בפסולת בניין יעשו בהתאם לנספח 

 ימות.הקי

 . גמישות:5

 שינויים לא מהותיים יהיו באישור מה"ע ולא ידרש שינוי בתכנית העיצוב.
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 (ואדריכל העיר צפון מחלקת תכנון: )מוגש ע"י חו"ד הצוות
 

 לאשר את תכנית העיצוב  לקידום היתר בנייה
 

ועדת המשנה ( דנה 5)החלטה מספר  21/12/2022מיום  ב'22-0032בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  ן ולבניהלתכנו

 
 לאשר את תכנית העיצוב  

 
 משתתפים: דורון ספיר, חן אריאלי, ענת בן לוי יליזרוב, חן קראוס, רועי אלקבץ ,זבולון אלחנן 
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דיווח בדבר החלטת הוועדה המחוזית )ועדת משנה להתחדשות עירונית( מתאריך 

 להפקיד את התכנית בתנאים: 21.11.2022
 
 

החליטה הוועדה המקומית שלא להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת  27.7.2022בתאריך  .א
התכנית, שהתכנית אינה מבטיחה דיור ציבורי לצמיתות, אינה מבטיחה שמירה על המאגר הקיים 

 של הדיור הציבורי או הגדלתו. 

 

 התכנון שאושר בוועדה המחוזית כולל: .ב
קומות בקונטור הבניין הקיים ותוספת  3 הכרזה על המבנה הצפוני כמבנה לשימור עם תוספת -

 קומות.  9גרעין הכולל מעליות וממ"קים לקבלת בניין בן סה"כ 
 קומות.  17הריסה של המבנה הדרומי והקמת בניין חדש בן סה"כ  -
מ"ר, עבור שימושים  250מ"ר, למסחר:  12,600סה"כ זכויות הבנייה בתכנית: למגורים  -

 בנוי(. מ"ר )שטח ציבורי  250ציבוריים 
 יח"ד.  237סה"כ יח"ד בתכנית=  -

 

בהתייחסותה לנושא הדיור הציבורי קבעה בוועדה המחוזית כי "התייחסות הוראות התכנית  .ג
ולפי הצורך,  21בתיאום עם היועמ"ש. יבחן היחס לנושא זה בחוו"ד לפי תקן  יוסרולדיור הציבורי 

 הנושא ישוב לדיון".  
 
 

 חוזית להפקדת התכנית.הוועדה המ חלטתה ראו בעמוד הבא
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 הועדה המחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 
 
 

 מיקום:
 רמת אביב א'

 
 ממערב: שצ"פ לאורך דרך נמיר

 מצפון: מגרש מגורים 
 ממזרח: שביל להולכי רגל 

 מדרום: רחוב שמעוני
  

 כתובת:
 פוי -תל אביב

 שכונת רמת אביב א' 
 27,29רחוב שמעוני 

 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

  35,36  מוסדר 6771
 

 4.789: שטח התכנית
 

 גדעון בר אוריין מתכנן:
 

 החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ –עמידר   יזם:
 ית להתחדשות עירוניתהרשות הממשלת 

 
 מדינה ובעלים פרטיים  -ד'(  4.17מגרש מגורים )שטח   בעלות:

 עירייה  -ד'(  0.62מגרש שב"צ )שטח 
  

 
 

 מצב השטח בפועל: 
מ"ר.  38יחידות דיור, כל אחת בשטח  76קומות ובהם  5בניינים בני  2( קיימים 36במגרש המגורים )חלקה 

 ר ציבורי בבעלות עמידר. היתר נמכרו ונמצאות בבעלות פרטית.  ( משמשות כדיו50-רוב הדירות )כ
 מגרש השב"צ ריק ומשמש כחלק מחצר המגורים.

 
 

 מדיניות קיימת: 
 תיקה מזהה את המתחם כבעל ערכים פיזיים וחברתיים לשימור.ומסמך המדיניות לרמת אביב הו

חד משני הבניינים, לשמר את המסמך מציב יעד של שימור הטיפולוגיה והשימוש וממליץ לשמר את א
 מרכיב הדיור הציבורי ולאפשר בניה לגובה. בנוסף המסמך ממליץ על שילוב מבנה/שטחי ציבור בפרויקט.

קומות כתחליף לבניין  15בבדיקות הנפחיות שבוצעו במסגרת מסמך המדיניות מוצע בניין גבוה עד 
 הדרומי. 

 
א( כאזור מגורים בבניה עירונית,  106ביב א )אזור קובעת את רמת א 5000תכנית המתאר הכוללנית תא/

 קומות.  15, בניה עד 5.0, רחק המרבי 4.0וכן כמרקם לשימור וכמתחם להתחדשות עירונית. רח"ק מותר 
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 תשריט אזורי ייעוד                                                          נספח עיצוב   

 
 

 רקע היסטורי: 
כמתחם "בית זוגות צעירים" ע"י משרד השיכון כמתחם  1963דונם הוקם בשנת  4.8 -של כהמתחם בשטח 

ע"י אדר' רוברט בנט, שהיה גם מתכנן  תוכנן  דיור ציבורי בסגנון ברוטליסטי אשר היה נפוץ בשנים אלו.

  .השכונה, יחד עם אדר' יצחק פרלשטיין

המושג על עקרונותיו  וקוסמוס הממחיש אתהמבנה תוכנן בתקופת השיכון לדוגמא ומהווה מעין מיקר

 בתוך מרקם של שיכון מימי ראשית המדינה.

המבנים הקיימים בני ארבע קומות בסגנון ברוטליסטי )חזיתות מבטון חשוף(, וכוללים פרוזדור פתוח 

 .וגרמי מדרגות מונומנטליים בעלי ערכי שימור

 
 מצב תכנוני קיים:

 , צ' 38, תמ"א 406, 524, 1, ג'1740, 2310 , ,2תב"ע תקפה )שם ומספר(:  ל', ל
 יעוד קיים:  מגרש שב"צ ומגרש מגורים 

 מ"ר. 4,789שטח התכנון:  
 מ"ר ברוטו( 4500-בהתאם למצב השטח בפועל )כ זכויות בניה למגרש המגורים:  

 4קומות :ק+
 תיקה.ומתאפשרת בכפוף למדיניות רמת אביב הו 38תמ"א 

  
 .  270%זכויות בהיקף  -בהתאם לתכנית צ' למבני ציבור  מ"ר(: 620ח זכויות למגרש השב"צ )בשט

 
 

 מצב תכנוני מוצע:
 מטרות התכנון:  

 קומות 16( ובמקומו בנייה של בניין בן 27התחדשות המבנים על ידי הריסת המבנה הדרומי )שמעוני 

לל הפרשה מבונה לשני הכו קומות מלאות 2 -( בתוספת קומה חלקית ו29ושימור המבנה הצפוני )שמעוני 

. כל זאת תוך שימור יחידות הדיור הציבורי ותוספת שטחים ויחידות דיור לדיור גני ילדים וחצר צמודה

 .  ציבורי נוסף כתועלת ציבורית
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     עיקרי התכנית:

 .27קומות על רחוב שמעוני  5הריסת מבנה דרומי בן  .1

 . איחוד חלקות שלא בהסכמה.2

 למגורים בלבד קע . קביעת ייעוד קר3

קומות מעל קומת קרקע הכוללת  14. קביעת הוראות לבניה חדשה ברחוב שמעוני לבניין מגורים בן 4

 שימוש מסחרי, וקומת גג חלקית.

 יח"ד  237. קביעת 5

 קומות מלאות. 2 -ותוספת של קומה בנסיגה ו 29. קביעת הוראות לשימור המבנה בשמעוני 6

 מעבר ציבורי בכיוון מזרח מערב.  . קביעת זיקת הנאה לצורך7

 קווי בניין . קביעת 8

 . קביעת צפיפות 9

 .קביעת הוראות תנועה וחנייה כולל כניסות כלי רכב לחניון תת קרקעיים.10

 .ופיתוח להכנת תכנית עיצוב.קביעת הוראות 11

 .קביעת הוראות לאיכות סביבה.12

 .צמודות לשימוש זה חצרותבניין לשימור בשילוב שטח בנוי ציבורי )שב"צ( בקומת הקרקע ב . הקצאת13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 עקרונות ודברי הסבר נוספים:  

דיירי הדיור הציבורי בפרויקט לצד הגדלת מלאי הדיור הציבורי בעיר הפרויקט מציע שדרוג ואינטגרציה ל

 14תוספת שטחים לדירות ושיפורן ותוספת של  זאת על ידי שימור יחידות הדיור הציבורי הקיימות, ת"א.

 עיר תל אביב.תושבי היחידות דיור ציבורי ל

בקומת הקרקע במבנה ומסחר התכנית משלבת שטחי ציבור מבונים בקומת הקרקע במבנה הצפוני 

 הדרומי. 

מיקומו של השימוש המסחרי בפינת רחוב  קובעת את קו המבנה הדרומי כקו אפס לרחוב שמעוני.התוכנית 

מרכז שכונתי של פעילות למגוון ברמה התפקודית  שמעוני, ושילוב השטחים הציבוריים המבונים, ייצר

מי יגשר על הפרשי המפלסים שבין רחוב שמעוני המבנה הדרו. באופן פיזי, גילאים ולאורך כל שעות היום

 לבין מפלס החצר, קומת הקרקע תהיה מפולשת בחלקה ותאפשר חיבור בין הרחוב לחצר. 

קומת הקרקע המפולשת מתחברת לחצר שבין המבנים, מאפשרת מעבר הולכי רגל  דרך המגרש, ממשיכה 

 רב.ושומרת על ציר הרוחב השכונתי בכיווני מזרח מעמחזקת אותה 

שטחים הלא מבונים במגרש למעבר ושהיית כל הבנוסף, התכנית קובעת זיקות הנאה במפלס הקרקע ב

 וכן התחברות עתידית מערבה לרכבים. הולכי רגל.

 
 פירוט יעודים/ שימושים:

 : ייעוד מגורים ד', שימושים: מגורים, מב"צ ומסחר 100בתא שטח 
 

  קווי בניין:
 מ'  0 קו בניין קדמי לרחוב שמעוני:

 מ' 3קו בניין צידי )מזרח(: 
 מ'   5קו בניין צידי )מערב(: 
 מ'  5קו בניין אחורי )צפון(: 
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  שימור:

 שימור המבנה הקיים יהיה עפ"י תיק התיעוד המאושר של המבנה.

 כמבנה לשימור  29קביעת המבנה הצפוני ברח' שמעוני 

 

  זיקת הנאה:

 מבונים במגרש למעבר ושהיית הולכי רגל. תירשם זיקת הנאה במפלס הקרקע בשטחים הלא

בחלקת המגורים השוכנת ממערב לרחוב שמעוני תקבע בנוסף זיקת הנאה לכלי רכב כמופיע בתשריט 

 המוצע. 

 מרתפים:
  1עבהתאם לתכנית .1
 מהמגרש. 15%חלחול .2
 

  תמהיל הדיור :

 60%מ"ר:  32-50דירות קטנות  

 37%מ"ר:  51-85דירות בינוניות 

 3%מ"ר:  86-110גדולות  דירות

  237סה"כ יח"ד: 
 

 נתונים נפחיים:
 מבנה לשימור: 

 )כולל קומת קרקע וקומת גג(. 6.65מספר קומות: סה"כ 
 מ' 26גובה המבנה: 

 לפי קיים  תכסית:
 

 מבנה חדש )מגדל(:  
 )כולל קומת קרקע וקומת גג(. 16מספר קומות: סה"כ 

 מ' 60גובה המבנה: 
 21% תכסית:

 
 

 מצב מוצע: תשריט
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 תכנית קומת קרקע: 

 

 
 
 

 הדמיה: 

 
 
 
 
 

 :זכויות בניה
 

 יעוד
סה"כ  שטח עיקרי שימוש 

עיקרי + 
 שירות

 שטחי שירות

מתחת  מעל הקרקע 
 לקרקע

מעל 
ומתחת 
 לקרקע

מתחת לקרקע  1מעל הקרקע 
2 

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר 
מגורים 

 ד'
 מגורים

 מבנה חדש  
10,062 210 - - 13,251 3,189 31 12,128 

(1) 
260 

מגורים 
 ד'

 מסחר 
 מבנה חדש 

250 5 - - 265 15 6 - - 

מגורים 
 ד' 

 מגורים 
 מבנה לשימור 

2,350 50 - - 3,830 1,480 63 - - 

מגורים 
 ד' 

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור 
 מבנה לשימור 

250 5 - - 280 30 12 - - 

 % מהשטח העיקרי - 1      
 % משטח הקרקע - 2                                                                                                                                                                     
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 סה"כ שטחי בניה מתחת לכניסה הקובעת  (1)
 

 :טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 310% 83% אחוזים יות בניהסה"כ זכו

 17,625 4500 -כ מ"ר
 6.65,  16 4 קומות גובה

 26, 60 12 מטר
 32% 18% תכסית

 199 0 מקומות חניה

 
 

  הוראות לתנועה וחניה:

 הסדרי התנועה והחנייה יהיו בהתאם לנספח התנועה. . 1

 . 0.8:1יהיה  למגורים תקן החניה . 2

 .בעת מתן היתרי הבנייה התקףפי התקן הארצי  עבור שאר השימושים ייקבע על

. יותקנו חניות אופנועים ואופניים על פי התקן התקף לעת הוצאת היתרי בניה והוא יהיה תקן מינימלי. 3

חניות אופניים יוסדרו במחסנים משותפים, בשטחי הפיתוח בקומת הקרקע או באזורים נגישים לגרעיני 

 המבנים.

מצעות מתקנים אוטומטים, מעליות חנייה או כל שילוב שלהם ובאישור מהנדס . יותר פתרון החנייה בא4

 העיר או מי מטעמו, לעת הוצאת היתרי הבניה.

.תותר התקנת חניות נכים בקומת הקרקע בתחום זיקת ההנאה לרכבים ברחוב שמעוני בפינה הדרום 5

 מערבית של המגרש.

 

 הוראות לעצים בוגרים:

ים העצים הבוגרים בתשריט בסימונים של "עץ/ קבוצת עצים לשימור", או . על תאי השטח בהם מסומנ1

 "עץ/ קבוצת עצים לעקירה" יחולו ההוראות כפי שיקבע ברישיון לפי פקודת היערות וכן ההוראות הבאות:

 א. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ המסומן לשימור.

 היתר.ב. תנאי למתן היתר יהיה הטמעת דרישות פקיד היערות בבקשה ל

ג. תנאי למתן היתר יהיה הטמעת ההנחיות העירוניות שיתקבלו להגנה על העצים המיועדים לשימור 

 בתאום עם אגף שפ"ע.

 
 הוראות לאיחוד וחלוקה:

 ויירשמו  1965האיחוד וחלוקה מחדש יבוצעו בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה 

. שטחי המגרשים לאחר ביצוע החלוקה ניתנים לשינויים לחוק 125בלשכת רישום המקרקעין על פי סעיף 
 כתוצאה ממדידות בשטח והכנת תוכנית לצורכי רישום.
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 : )מוגש ע"י צוות צפון(חו"ד הצוות

 
 .מנהל ההנדסהתיאום עם השלמת ההתכנית הוגשה ישירות לועדה המחוזית לתו"ב ללא 

 לבד. בהתאם לכך, הנתונים בדרפט הם מטעם יזם התכנית ב
 

שבפרויקט )דירות התמורה(  הציבורי יחידות הדיור 52-במתווה בו מקודמת התכנית קיים חשש ש
 .הציבורי הדיור ממאגר עלולות, לאחר האכלוס, להימכר ולהיגרע

 
 .   לא סיפק מענה מניח את הדעת לסוגיית הבטחת כמות יחידות הדיור הציבורי בפרויקטעד כה היזם 

 
 , מומלץ לוועדה המקומית שלא להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת תכנית זו.לאור כל האמור לעיל

 
 

 רקע: 
בעלי מתחם הדיור הציבורי היחיד של חברת עמידר בצפון תל אביב, כאשר המבנים הקיימים במדובר 

עם אדר'  אדר' יצחק פרלשטיין בשיתוףשכונת רמת אביב: ידי מתכנני -תוכננו עלערכים היסטוריים ו
  בנט. רוברט 

 
וסן עירוני ולמניעת מתוך הכרה בחשיבות קיומו של הדיור הציבורי ליצירת קהילה מגוונת וכאמצעי לח

. זאת, לאחר שבשנים הפרויקט בא לשמר ואף להגדיל את מאגר הדיור הציבורי ברמת אביבקיטוב חברתי, 
לחוק הדיור הציבורי האחרונות כשליש מיחידות הדיור הציבורי במגרש נמכרו לדיירי עמידר בהתאם 

  .)זכויות רכישה(
ליחידות דיור ציבורי  הסבת ההקצאה של שטחי הציבורהתכנית מוסיפה יחידות דיור ציבורי באמצעות 

 נוספות. 
 שימוש שאינו נכלל בשימושים הציבוריים שמאפשרוש ציבורי ליחידות דיור ציבורי )על מנת לקבוע שימ

 ית הוגדרה כתכנית בסמכות הועדה המחוזית. התכנלחוק התכנון והבניה(  188סעיף 
התכנית מציעה שדרוג ואינטגרציה לדיירי הדיור הציבורי בפרויקט. יחידות הדיור הציבורי יוטמעו 

במסגרת הבינוי החדש לצד יחידות הדיור הפרטיות. התכנית תתרום לרווחת משתכני הדיור הציבורי 
     דרוגן הפיזי באמצעות חיזוק, הנגשה ומיגון.בחידוש והרחבת יחידות הדיור הקיימות, וכן בש

 
 :תיאור הדיון 27/07/2022מיום  ב'22-0022ישיבה מספר  ועדת המשנה לתכנון ולבניה

 
, מתחם של עמידר ברמ"א הירוקה, קודמה תוכנית מטעם עמידר כשהמטרה 29 27ערן וקסלר:  בשמעוני 

היתה נקודת כשל שבגינה אנחנו לא ממליצים על לשמר ולעבות את הדיור הציבורי בצפון העיר. אבל 
התוכנית והיא חוסר היכולת של עמידר להבטיח לנו שיח"ד של הדיור הציבורי ישמרו ולא ימכרו לאחר 

 אישור התוכנית לדיירים ובכך הן יגרעו מהמאגר. 
יחידות  אודי כרמלי: אין מחלוקת תכנונית עם המשרד המתכנן. יש מחלוקת אידאולוגית על מעמדן של

 הדיור הציבורי והיכולת של הפרויקט להבטיח כמות מספקת של דיור ציבורי לאחר מימוש התכנית.
אורלי אראל: הנושא היה דיון מספר פעמים וניסינו להבטיח שיח"ד של הדיור הציבורי יהיו ועמידר  לא 

ות דירות של עמידר הסכימו ולכן בדיוני תכנון נאמר שלא נקדם תוכנית שלא יובטח לאורך זמן לצמית
 והם יעמדו למכירה לציבור. אתה מוכר את הדירות ולא יהיה דיור ציבורי.

יח"ד שיהיו  18ל 14נציג עמידר: כרגע יש חוק ואנחנו נעשה ככל שאפשר לטפל בנושא. עמידר הקצתה בין 
הכריח דיירים דיור סוציאלי ונאמר שהם לא ימכרו בשוק הפרטי ויהיו חלק  מהמטלות. אנחנו לא יכולים ל

לא למכור את הדירה. יש חוק זכויות הדיור הציבורי לעמידר אין עמדה בנושא. עמידר הקצתה ביחד עם 
הצוות יח"ד שיהיו דיור סוציאלי והם באמת לא יוכלו להימכר והיה רציונל לשים הערת אזהרה על 

 הדירות הללו כדי שלא ימכרו בשוק הפרטי.
 היו דירות ציבוריות?ליאור שפירא: וכל יתר הדירות י

גם אתם ואנחנו רוצים שיהיה דיור ציבורי ואני מציע שלא תמכרו את יתר הדירות ותשמרו אותם ונגמר 
 הסיפור של התחדשות עירונית ויש מלאי דירות ציבוריות.

 דירות הקיימות. 50אורן אלייתים: מדובר בתוכנית עם רוב דיור ציבורי. אתם בקשתם להבטיח את ה
דירות חדשות אחרי  50ירא: יש חוק וברגע שיש התחדשות עירונית כתוצאה מהבניה יווצרו ליאור שפ

 ההתחדשות תהפכו אותם לדירות פרטיות ואז לא יהיה מלאי דירות ציבוריות.
אורן אלייתים: התחדשות עירונית היא למעשה נותנת תוספת לדירות הקיימות ופעם שניה כל המיזם 

וח יזמי. סוכם שנלך עד הקצה עם הרווחיות ונקצה יותר יח"ד לדיור ציבורי צריך להרוס והדלתא הוא רו
 רווח כלכלי יזמי. האינטרס שלנו הוא שיהיו כמה שיותר יחידות דיור ציבורי.  20%והגענו ל
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 ליאור שפירא: למה עמידר צריכה רווח יזמי?
כרווח יזמי.  הכספים  15%ות אורן אלייתים: צריך כדאיות כלכלית כדי שהבנקים יממנו והם דורשים לפח

האלה חוזרים אלינו חזרה לשיפוץ ותחזוקת של דירות קימות, קרן פריפריה. הקופה הזו הולכת ליעוד 
 ציבורי. 

 ליאור שפירא: מי קונה את הדירות הללו? אנשים מבחוץ ואז נוצרת ג'נטריפקציה.
 50ר לקחת את הכל או כלום. יש כאן אורן אלייתים : אנחנו אפילו לא מגיעים לרח"ק המקסימלי. אי אפש

יח"ד דיור. כמנהל  20-נכים בלי נגישות בלי ממ"דים והסכמנו להוסיף קרוב ל 24דיירים קשישים ו
 שנים ואני מתואם עם הצוות.  5הפרויקט יש כאן דרך של 

ת אסף הראל: אפשר לחשוב על מנגנון שאתה שומר אצלך דירות ולא מוכר אלא משכיר אותן. ואז דירו
 עמידר שנמכרות, אתה יכול לתת דירה חליפית במקומן. 

ליאור שפירא: אם עושים התחדשות עירונית הדייר רשאי לקנות. אומרת העיריה זה אכן החוק, אבל 
 הוצאת את הדירות האלה מהמאגר. הבעיה שהוא רוצה רווח יזמי. 

ועם כל ההנחות דייר עמידר לא אורן  אלייתים: בכל מקרה ברגע שהפרויקט יבוצע, שווי הדירות יעלה 
 יוכל לקנות אותן. אלו דיירים מיעוטי יכולת. 

 
 דיון פנימי

 ליאור שפירא: לא להמליץ על התוכנית. 
 
 

ועדת המשנה ( דנה 34)החלטה מספר  27/07/2022מיום  ב'22-0022בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
 שלא להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת תכנית זו. מחליטה  הועדה המקומיתלאור כל האמור לעיל, 

 
ליאור שפירא, חיים גורן, אלחנן זבולון, אסף הראל, מוטי רייףמשתתפים: 

 
 

 : )מוגש ע"י צוות צפון(חו"ד הצוות
 

מתוך הכרה בחשיבותו של הדיור הציבורי ועל מנת לקבוע שימוש ציבורי של יחידות דיור ציבורי )שימוש 
לחוק התכנון והבנייה( הועדה המקומית המליצה  188ו נכלל בשימושים הציבוריים שמאפשר סעיף שאינ

כי התכנית תוגדר כתכנית בסמכות הוועדה המחוזית, שתכלול שדרוג ואינטגרציה לדיירי הדיור הציבורי, 
ושדרוג פיזי של  שילוב יחידות דיור ציבוריות במסגרת הבינוי החדש, לצד יחידות דיור פרטיות, וכן הרחבה

    יחידות הדיור הציבורי הקיימות בבניין לשימור.

 
החליטה הוועדה המקומית שלא להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכנית, שכן  27.7.2022בתאריך 

יחידות הדיור הציבורי שבפרויקט עלולות  52-במתווה בו קודמה התכנית ע"י חברת עמידר, עלה החשש ש
 מאגר הדיור הציבורי. להימכר ולהיגרע מ

 
התכנית הוגשה ישירות לועדה המחוזית, הועדה המחוזית דנה בתכנית והחליטה להפקידה תוך הסרה של 

 ההוראות בתכנית הנוגעות לדיור ציבורי.
 מצ"ב החלטת הועדה המחוזית.

 
י וללא אנו ממליצים כי תוגש התנגדות מה"ע, בין היתר לנושא שמירה על מלאי יחידות הדיור הציבור

   מכירתן והבטחה ורישום יחידות הדיור הציבורי החדשות.
 

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

 

ועדת המשנה ( דנה 6)החלטה מספר  21/12/2022מיום  ב'22-0032בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  יהלתכנון ולבנ

 
 הועדה קבלה דיווח
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אלחנן חן אריאלי, ענת בן לוי יליזרוב, חן קראוס, רועי אלקבץ ,ליאור שפירא, משתתפים: דורון ספיר, 
 זבולון
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 יפו-תל אביב  הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 מיקום:
 התחייהגן כרונינגן ורחוב  -  צפון

 דרך בן צבי -  דרום
 רח' שלבים -  מזרח
   72,71,64,63,62 חלקות -  מערב

 
 כתובת:

 31-13 דרך בן צבי, 20-10 התחיה
 :גושים וחלקות בתכנית

 תחום התכנית

 מצב מאושר
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 בחלקן מספרי חלקות מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 126, 55-56 127-129, 59-74 חלק מוסדר 7087
 58  חלק מוסדר 7089

 
 דונם 29.455: תכניתשטח ה

 
 קייזר אדריכלים :מתכנן

 
 (שותפות מוגבלת) IIIריאליטי קרן השקעות בנדל"ן  :יזם

 
(, קבוצת שותפות מוגבלת) IIIריאליטי קרן השקעות בנדל"ן יפו, דיור ממשלתי, -עיריית תל אביב בעלות:

 מנרב בע"מ )קיימת הערת אזהרה, בהליכי רישום(  ופרטיים

 
  :פועלמצב השטח ב

 תיאור מצב פיסי קיים:
 תחנת כיבוי אש יפו.וכן  תעשייה זעירהובתחום התכנית פועלים בתי מלאכה, אחסנה, ייצור 

 בשטח קיימים המבנים כמפורט להלן:
, מבנה בן שתי קומות מעל 20-של המאה ה 60-מבנה "בית התעשייה יפו" נבנה בשנות ה - 14רח' התחייה  .1

 ח""ית, המבנה כולל שלושה אגפים, שני האגפים הקיצוניים בצורת קומת קרקע וקומת מרתף חלק
 ולאגף המרכזי חצר פנימית.

 .מבנה המחולק לשני אגפים בני שתי קומות מעל קומת קרקע - 29דרך בן צבי  /16רח' התחייה  .2

 מבנה חד קומתי בעל גגות משופעים. - 5-3/ דרך שלבים  20רח' התחייה  .3

 קומות בנסיגה מקו הרחוב. 3מבנה בן  - 29דרך בן צבי  .4

 כיבוי אש. תחנת -27-25 דרך בן צבי .5

 מבני מוסכים ואחסנה בני קומה אחת או קומה אחת מעל קומת קרקע. 23-13דרך בן צבי  .6
 

 . המשמשת כדרך בפועל ביעוד שצ"פ, 7087בגוש  129חלקה 
 . ביעוד דרך 7087בגוש  128חלקה 

 . וד דרך שטרם הופקעה בפועלבדרך בן צבי בייע 7089בגוש  58חלק מחלקה 
 רחוב התחיה. -ביעוד דרך  7087בגוש  126חלק מחלקה 

 בייעוד מגרש בית חנייה. 7087בגוש  56-ו 66חלק מחלקות 
 

 תיאור מצב קנייני:
)לרבות ייעודי שב"צ, שצ"פ, מגרש בית חנייה בבעלות עירייה  44%-כ, משטח התכנית בבעלות פרטית 49%-כ

 .(כיבוי אשממשלתי )הדיור הלות בבע 7%-וכודרכים( 
 

  :מדיניות קיימת
 . 5000. תכנית מתאר תא/1

 אזור מעורב לתעסוקה ומגורים -   יעוד
 מוקד תעסוקה חדש )בחזית רח' שלבים( -  
  שטח פתוח עירוני חדש -  
 (מ', הדורש התייחסות 500מוסד ציבורי עירוני חדש )מחוץ לתחום הקו הכחול אך בתחום רדיוס  -  

 
    .קומות 25 עד מרקם ובו בנייה נקודתית חריגה לסביבתה. בגובה - לאורך רחוב שלבים - גובה מותר 

 .קומות 15עד  לאורך רחוב בן צבי -    
 .קומות 8עד  לאורך רחוב התחיה -

 
 במגרשים הגובלים ברח' שלבים. 6רח"ק  - רח"ק מירבי 

 במגרשים העורפיים. 5רח"ק  -
 .ד התעסוקהבמוק 12.8רח"ק  -

 
 
 
  :1.1.2019–מדיניות לקביעת הנחיות לתכנון מפורט וליצירת שטחי ציבור במרחב שלבים  - 9078. תא/2

 בתחום מדיניות שלבים, התכנית תואמת את מסמך המדיניות . 22התכנית מהווה את יחידת תכנון 
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 תחום התכנית -מדיניות שלבים 
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 :קיים מצב תכנוני
 תכניות תקפות:

 
פרסומים ילקוט  מספר תכנית  יתשם תכנ מתן תוקף 

 1תמא/   12/02/2020 8688

 א /2 /4תמא/  2שינוי מס' -נתב"ג-תכנית מתאר ארצית חלקית 19/08/1997 4559

 5000תא/  יפו -מתאר תל אביב  תכנית 22/12/2016 7407

 1תא/ ע/  (4מרתפים ) 1-ע 15/01/2004 5264

 1367תא/  483,397,250, 500שינוי של תכניות מפורטות  11/09/1975 2142

 א /786תא/  250של תכנית מפורטות מס'  1970לשנת  1תיקון מס'  09/06/1974 2015

 610תא/  בנית מגן דוד אדום, מכבי אש וכד' 04/08/1960 783

 500תא/  250של תכנית מפורטות מס'  1957לשנת  1תיקון מס'  08/05/1958 598

 250תא/  קביעת יעודים יפו 02/06/1955 418

 /47תא/ בת/  "מתחם התחיה" 26/01/1995 4278

2577 

קביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות  16/04/2001 4978

 בדבר  הקמת קרן חניה וחניונים ציבור

 תא/ח

 
 

 :מוצע מצב תכנוני
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 תיאור מטרות התכנון: 
המאפיינים היצרניים  חיזוקהציבורית והעצמת התשתית , יצירת סביבה עירונית אינטנסיבית, מעורבת שימושים

  העירוני. מהשלד הירוק איכותי כחלק פתוח תוח מרחב ציבורי ופי הייחודיים לאזור

 בהתאם קובעת התוכנית:

. שינוי ייעודי הקרקע התקפים בתחום התכנית מייעוד "אזור תעשייה", "אזור מסחר ואחסנה", "אזור תעשיה 1

"דרך מאושרת" לייעודים "מגורים ד'", "תעסוקה", -יה", "שטח ציבורי פתוח" וומלאכה בקומות", "מגרש בית חני

"תעסוקה ומבנים  לייעודיי"מגורים, מסחר ותעסוקה" עבור שימושי תעסוקה, מלונאות, משרדים, מסחר ומגורים, 

יעוד של "שטח וליעבור שימושים ציבוריים לרבות שירותי חירום והצלה  ומוסדות ציבור", "מבנים ומוסדות ציבור"

 ציבורי פתוח".

 . קביעת זכויות והוראות בנייה לרבות תכסית, קווי בניין, מספר וגובה קומות עבור היעודים והשימושים השונים.2

 . ושטחן יח"ד 400-כ. קביעת 3

 . קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר ושהייה להולכי רגל בתחום המגרשים הפרטיים.4

אה בתת הקרקע עבור מעבר להולכי רגל וכלי רכב בין המגרשים הפרטיים בתחום . קביעת הוראות לזיקת הנ5

 התכנית ובין המגרשים הפרטיים למגרשים הציבוריים בתחום התכנית. 

 מרתפים, לרבות מיקום הכניסות אליהם.הולשימושי  להקמת. קביעת הוראות והנחיות 6

 .402-400 ית פרט למבנים בתאי שטח. קביעת הוראות להריסת כל המבנים הקיימים בתחום התכנ7

 .. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, והבטחת רישום שטחים ציבוריים8

 
  פירוט יעודים/שימושים:

 :100מגרש מס' 
שימושי הכוללת  קעקומות לרבות קומת קר 25בניין בן  הכולל דונם בייעוד מגורים ד' 3.7 -קביעת מגרש בשטח של כ

 .מסחר וקומת גג טכני
 בחלקו המזרחי של המגרש, בפינת הרחובות שלבים והתחייה תפותח כיכר עירונית פתוחה לרווחת הציבור.

 
 :101-103 מגרשים מס'

קומות  15בני יוקמו בניינים  ים אלהדונם בייעוד מגורים, מסחר ותעסוקה. במגרש 5.8 -מגרשים בשטח כולל של כ
קומות מסד אשר תהיינה משותפות לארבעת המבנים. בקומת הקרקע יותרו שימושי  3-4-וומת גג טכני לרבות ק
קומות המסד שמעל קומות הקרקע יותרו שימושי מסחר, תעסוקה ופנאי. בכל הקומות שמעל קומת במסחר, 

 הקרקע יותרו שימושי מגורים, תעסוקה וכלל השטחים הנלווים להם.
 

 :200מגרש מס' 
 מסחרית קומות לרבות קומת קרקע 25דונם בייעוד תעסוקה. במגרש יוקם בניין בן  1.6 -מגרש בשטח של כקביעת 

 וקומת גג טכני. 
 

 :400מגרש מס' 
דונם בייעוד תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, במגרש קיים מבנה "בית התעשייה  6.7 -קביעת מגרש בשטח של כ

 .מושי מסחר, תעסוקה ומבני ציבוריקומות לש 10ינוי עד ביפו". במגרש יותר 
 

 :402-ו 401 מגרשים מס'
-507תא/מק/צ )דונם בייעוד מבנים ומוסדות ציבור. הבינוי במגרשים עפ"י  4 -קביעת מגרשים בשטח כולל של כ

0271700.) 
 

 :602-ו 601 מגרש מס'
 .דונם בייעוד שטח ציבורי פתוח 2.3 -קביעת מגרשים בשטח כולל של כ

 
 :821-ו 208מגרש מס' 

  .דונם בייעוד דרך מאושרת 5.4 -בשטח כולל של כ חלקותחלקי 
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 זכויות בנייה:
 שימוש ייעוד

  
  

תאי 
 שטח

  
  

 שטחי בניה גודל מגרש

 )מ"ר( )מ"ר(

מעל הכניסה   
 הקובעת

מתחת לכניסה 
 הקובעת

גודל מגרש 
 כללי

 שרות עיקרי שרות עיקרי

 100 מגורים מגורים ד'
 

3,697         
13,380  

       
5,619  

 (1) 18,855 
(2) 

                מסחר
462  

            
139  

    

 200 תעסוקה תעסוקה
 

1,563         
13,075  

       
3,922  

   7,971 
(2) 

                מסחר
923  

           
277  

    

מגורים 
מסחר 

 ותעסוקה

 101 מגורים
 

2,247           
3,857  

       
1,620  

 (1) 11,460 
(2) 

                מסחר
231  

              
69  

    

            תעסוקה
1,385  

            
415  

    

 102 מגורים
 

1,078           
4,029  

       
1,692  

   5,498 
(2) 

                מסחר
369  

            
111  

    

            תעסוקה
1,692  

           
508  

    

 103 מגורים
 

2,465           
7,542  

       
3,167  

   12,572 
(2) 

                מסחר
962  

           
288  

    

            תעסוקה
4,154  

        
1,246  

    

תעסוקה 
ומבנים 

ומוסדות 
 ציבור

 (5) (4)  1,666 8,333 6,688 400 תעסוקה

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

8,333  
(6) 

1,666 
(6) 

 (4) (5) 

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

401 1,975 3,950 1,383  10,073 

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור להצלה

402 2,028 4,056 1,420  10,343 

 
 :ההערות לטבל

לשטח עיקרי ובלבד שלא יבואו על חשבון שטחי השירות הנחוצים לתפקוד  ( ניתן יהיה להמיר שטחי שירות1)
 הבניין.

 השטח.  ( לטובת כלל השימושים בתא2)
 מ"ר משטחי השירות בתת הקרקע לשטחים עיקריים בתת הקרקע בלבד. 5350תתאפשר המרה של עד ( 4)
 מ"ר לטובת כלל השימושים בבניין. 26,750( יותרו עד 5)
מהשטחים  40%להמיר בין שטחים עיקריים ושטחי שירות  ובתנאי שסך שטחי השירות לא יעלה על ( ניתן יהיה 6)

 העיקריים.
 

 יח"ד:
 יח"ד 401 .1
 מ"ר. 72יהיה  ליח"דשטח עיקרי ממוצע  .2
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 עקרונות ודברי הסבר נוספים:
ם מגוונים התכנית מייצרת סביבה עירונית אינטנסיבית, הממשיכה רצף פעילות במרחב ומשלבת בין שימושי

 המתקיימים בה.
התכנית המוצעת מאופיינת בעירוב שימושים באופן הנותן מענה לצרכי כלל האוכלוסייה למטרות מגורים, מסחר, 

 תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור ושטחים פתוחים תוך שילוב עקרונות פיתוח בר קיימא. 
מגרש עירוני לשימושי מלאכה ושימושים התכנית מסייעת בביסוס מבואות יפו כמרכז תרבותי יצרני בהגדרת 

ציבוריים, הכולל מבנה תעסוקה קיים ופעיל המאפשר שילובים פרוגרמתיים נרחבים וייחודים לשימושי חינוך, 
 תרבות וקהילה, אמנות, מלאכות, טכנולוגיה עיצוב וכיוב'.

 .9078ומדיניות שלבים תא/ 5000התכנית קובעת מוקד תעסוקה בהתאמה לתכנית המתאר תא/
התכנית מגדירה שטחים פתוחים לרבות שטח ציבורי פתוח מצפון לרחוב התחייה ושטח ציבורי פתוח המקשר בין גן 

רגל בפינת הרחובות -כרונינגן ואצטדיון בלומפילד לדרך בן צבי, קובעת כיכר בזיקת הנאה למעבר ושהיית הולכי
פות עד לקירות המבנים לצורך שיפור הקישוריות רגל נוס-שלבים והתחיה וזיקות הנאה למעבר ושהייה של הולכי

 ופעילות מלאה של קומות הקרקע. 
בנוסף, מייצרת התכנית דופן פעילה, קולונדות, רחבות ומעברי הולכי רגל אשר יחזקו את פעילות הציר הירוק לאורך 

 רחוב התחיה ואת רחובות בן צבי ושלבים.
 

 שמאות:
 לתכנית מצורפת טבלת הקצאות, תכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים

 
 תחבורה, תנועה, תשתיות:

 שתי כניסות לרמפת ירידה לחניונים מרחוב התחייה. מתבססת על ברכב הנגישות למתחם  .1

קיימת נגישות טובה לאופניים דרך שבילי אופניים קיימים ומתוכננים ברחוב שלבים, דרך בן צבי וברחוב  .2
 התחיה.

וכננת מערכת תחבורה ציבורית נרחבת הכוללת נת"צ לאורך שלבים, בסמוך לתחום התכנית קיימת ומת .3
מ' ממערב לתכנית( וקו  200-מסילת הקו האדום של הרכבת הקלה עם תחנה שדרות ירושלים )במרחק כ

מ' מצפון לתכנית(  350-קרקעית בצומת הרחובות שלבים וקיבוץ גלויות )מרחק כ-עם תחנה תת 2Mהמטרו 
 מ' מדרום לתכנית( 450ותחנת נס לגויים )מרחק 

   .גלגלי אחר, בהתאם למדיניות הועדה המקומית-יינתן פתרון לחניית אופניים ורכב דו ,בכל שטחי התכנית .4

 פתרונות פינוי אשפה ופריקה וטעינה ימוקמו בתחום המרתפים. .5

 .103-101יתאפשר באמצעות גישה ממרתפי מגרשים  400פתרונות לפינוי אשפה ופריקה וטעינה למגרש  .6

  0.8:1למגורים  - מרבי: תקן חנייה .7
  1:350לתעסוקה  -

 ת לרכב.ולרבות מעלי מכניים, חנייה נייתאפשר שימוש במתק .8

 מצורפת חו"ד תחבורתית לתכנית. .9
 2-חניה בהת מרתף וקומהקרקע. גובה -הקרקע לשטחים עיקריים בתת-ניתן יהיה להסב שטחי שירות בתת .10

"  2"מסחר הגדרת השימושים בקומות המרתף יוגדרו עפ"י  נטו.מ'  4.00-הקומות הראשונות לא יפחת מ
 ., בילוי ופנאי וכו'(ר)סיטונאי, בידו 5000תא/בהוראות 

יוותר כשהוא נקי מכל בנייה תת קרקעית או על קרקעית ופנוי  המגרשיםמשטחי  20%-15%ניהול מי  נגר:  .11
מש לחלחול מי נגר לגינון ולנטיעת עצים. מכל חיפוי אטום )לרבות ריצוף ו/או ריצוף "מחלחל"( שטח זה יש

מ״ר ויוצמד לגבול המגרש הגובל בשטח ציבורי או שטח אחר  100-שטח זה לא יפוצל לשטחים הקטנים מ
 הפנוי מתכסית תת קרקעית במגרשים הגובלים וישמש לטובת ניהול נגר ונטיעת עצים. 

 
 ות הרלוונטיים(:עיצוב )היבטים מקומיים, השפעה על קו הרקיע העירוני במקומ

 איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(
 לעניין זה. 5000ע"פ הוראות והנחיות תא/

 לתכנית מצורף נספח סביבה מנחה.
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 שטחים: -טבלת השוואה 

 
 

 ות:זכוי -ה טבלת השווא
 מצב מוצע מצב קיים שימושים

 קומות זכויות בנייה קומות זכויות בנייה 
 - - 3-4 18,071 תעשיה, מלאכה

 - - 6.5 7,838 בית חנייה
 15-25 40,906 - - מגורים

 25עד  40,228 - - תעסוקה
 10 20,807 10 6,877 מבנים ומוסדות ציבור

 - - 3 6,341 מסחר ואחסנה
 
 

 ייעצות עם הציבור:דיווח אודות הת
 .2019אשר אושר בשנת  9078התוכנית תואמת את מסמך המדיניות לציר שלבים תא/

 התוכנית אינה גובלת באזורי מגורים ומקודמת בשיתוף כלל בעלי הקרקע.
 הוחלט לפטור את התכנית מהליך התייעצות עם הציבור . 7.6.21-בהתאם לכך, במסגרת דיון ועדה לשיתוף ציבור ב

 
 
 
 
 
 

 5000התאמה לתא/
 ד' אשר בתחומו נדרש מסמך מדיניות: 703התוכנית מצויה בתחום אזור   .1

כלל , 2018אשר אושרה בוועדה המקומית בינואר  9078, תא/התוכנית תואמת את מדיניות ציר שלבים
פי למסמך מדיניות נוסף ל תלא נדרשהתוכנית התוכנית מצוי בתחום מדיניות ציר שלבים ואשר על כן 

 ד'.703ם מתח
רק לאחר התוכנית תופקד  1.4.5סעיף מ' מסימבול אזור לספורט, עפ"י  500התוכנית נמצאת בתחום רדיוס  .2

קבלת חוות דעת מהנדס העיר בדבר העדר הצורך ו/או האפשרות לכלול בתחומה שימושי קרקע התואמים 
   ול.באת הסימ

מגרש המיועד לשימושי ספורט בתחום כלול אין צורך להסימבול מתייחס לאצטדיון בלומפילד הקיים, לכן 
 .התוכנית

(, תנאי לתוספת זכויות עד לרח"ק המרבי 1)ד() 3.1.3התוכנית כוללת מוקד תעסוקה חדש, בהתאם לסעיף  .3
 תועלת ציבורית מעבר להקצאה הנדרשת לצרכי ציבור . יהיה 

דות ציבור הכולל מבנה קיים בין יתר ההקצאות לצרכי ציבור, התוכנית מגדירה מגרש ביעוד תעסוקה ומוס
מ"ר. למבנה נערכו בדיקות היתכנות להקמת מוסדות ציבור ע"י אגף מבני ציבור,  10,000בשטח של כ 

ובדיקות פרוגרמתיות ע"י היחידה האסטרטגית לשילוב שטחי ציבור הנדרשים לאזור. בהתאם לחוו"ד 
ה את התועלת הציבורית הנדרשת האגף להכנסות מפיתוח, מסירת המבנה ורישומו ע"ש העיריה מהוו

 להקצאת רח"ק מרבי במוקד התעסוקה.
הועדה תחליט על הפקדתה של תכנית רק אם  )ג(3.3.1התוכנית כוללת מוקד תעסוקה חדש, בהתאם לסעיף  .4

 עמדו בפניה נתונים בנוגע לנושאים הבאים:
 הממשק של אזורי תעסוקה לאזורי מגורים סמוכים. )א(

יה בשטח התכנית ובסביבתה ויכולתו לתת מענה לנגישות יוממים המתווספים מערך התנועה והחנ )ב(

 כתוצאה מהשינויים המוצעים בתכנית.

 שטח במצב מוצע )מ"ר( שטח במצב מאושר )מ"ר( ייעוד
 - 4,373 אזור מסחר ואחסנה/ החסנה

 - 10,095 שייה ומלאכה בקומותאזור תעשייה/אזור תע
 5,425 10,152 דרך מאושרת

 - 1,251 מגרש בית חניה
 4,003 2,547 שב"צ
 2,289 1,037 שצ"פ

 3,697 - מגורים ד'
 5,790 - מגורים, מסחר ותעסוקה

 1,563 - תעסוקה
 6,688 - תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור 

 29,455 29,455 סה"כ
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 )ג(שילוב צירים ירוקים, במידה ונדרשים על פי תכנית זו.

תחום התוכנית באזור מעורב לתעסוקה ומגורים המעודד שילוב שימושים ,  .א

אשר במסגרתה גובשו  9078מדיניות ציר שלבים תא/לתעסוקה ומגורים . התוכנית מקודמת בהתאם ל

 תמהילי השימושים המעורבים ומאפייני הבינוי. בסמוך לתוכנית אין שימושי מגורים קיימים.

 התייחסות למערך התנועה והחניה במסגרת חוו"ד תחבורתית המצורפת להלן. .ב

גובלת  קיים בתחום גו כרוניגן מצפון לתוכנית. התוכנית 5000ציר ירוק ע"פ תא/ .ג

ברחוב שלבים ורחוב בן צבי בהם קיימת ומתוכננת תשתית רחבה להו"ר, נטיעות עצים ושבילי 

אופניים. התוכנית כוללת בתחומה שלד ירוק ציבורי המאפשר מעבר מאצטדיון בלומפילד ורחוב 

 התחיה לכיוון המכללה ורחוב בן צבי והגדלת שטח גן כרוניגן.

 ע"פ סעיףרונית )בן צבי( ודרך עורקית עירונית )שלבים(. התוכנית כוללת דרק עורקית רב עי .5

קו הבניין בתכנון המפורט יהיה במרחק שלא ובדרך עורקית עירונית  בדרך עורקית רב עירונית)ד( )ג( 3.8.2

מטר מגבול זכות הדרך, או לפי קו הבניין של רוב הבניינים בין שני צמתים, הנמוך מבין השניים,  5-יפחת מ

בע בתכנית מאושרת קו בניין מצומצם יותר. הועדה רשאית להגדיל  או להקטין את המרחק למעט אם נק

 האמור לעיל משיקולים עיצוביים, סביבתיים ואורבניים בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת. 

לאורך הרחובות, הבינוי נבדק ותואם עם אגף התנועה ואדריכל  0מבוקש לקבוע חזית מסחרית וקו בניין  

 ואם את חתך הרחוב המתוכנן בבן צבי וחתך הרחוב שבוצע בשלבים.העיר ות

 -)ג(3.8.1התוכנית גובלת בשבילי אופניים ברחובות התחיה, שלבים ובן צבי, בהתאם לסעיף  .6

שביל אופניים או גובלת בשביל כאמור, תכלול הוראות בנוגע לפיתוחו של שביל זה תכנית הכוללת 

 בתחומה.

לצורך ר הפקדתה של תכנית רק בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת בנוגע הועדה תחליט בדבכמו כן, 

 ולאפשרות לקבוע בתכנית אזור מיתון תנועה ותשתיות לתנועת אופניים וחנייתם.

 

התוכנית מציגה את שבילי האופניים בתחומה, כמו כן התוכנית כוללת תשתית לחניית אופניים בתחומה. 

 "ל בהתאם לבדיקה תכנונית מוקדמתהתקבל אישור אגף התנועה לנושאים הנ

מסך כל  25%)ד( ניתן לקבוע שטחי בניה לשימושים נוספים בהיקף של עד  3.1.1בהתאם לסעיף  .7

משטחי  25%התוכנית מאפשרת במוקד התעסוקה להמיר עד  –שטחי הבניה הסחירים העל קרקעיים 

 הבניה לתעסוקה למלונאות. 

)ה( 3.8.1מ"ר בנוי לתעסוקה. בהתאם לסעיף  10,000יח"ד ומעל  100התוכנית כוללת מעל  .8

 התוכנית נדרשת לחוו"ד תחבורתית, המצ"ב להלן:
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הועדה תחליט בדבר הפקדתה של  4.4.2התוכנית הינה תוכנית בעלת השפעה סביבתית,  בהתאם לסעיף  .9

להנחיות תכנית בעלת השפעה סביבתית, רק לאחר שהוצגה בפניה חוות דעת סביבתית אשר הוכנה בהתאם 

כלליות שתקבע הרשות העירונית לאיכות הסביבה באישור הועדה המקומית, והכוללת, ככל שיידרש על ידי 

הרשות העירונית לאיכות הסביבה, המלצות בנוגע לאמצעים למזעור מפגעים סביבתיים הנגרמים ממימוש 

 התכנית או מביצוע העבודות למימושה. 

צות, תכלול התכנית נספח סביבתי מחייב המעגן את ההמלצות, הוגשה חוות דעת סביבתית הכוללת המל

 כולן או מקצתן, אלא אם קבעה הועדה אחרת, בהחלטה מנומקת.
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 התוכנית כוללת נספח סביבתי בהתאם להנחיות הרשות לאיכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה. 

 :5000מצ"ב חוו"ד סביבתית בהתאם להנחיות תא/

 

 
 

 

 

 פעילות באצטדיון בלומפילד מצביעה על חריגה: בחינת האקוסטיקה

 גבוהה מהתקנות בעיקר לשעות הלילה ) מאירועים ומופעים גם לשעות היום(.
 הנדרש,   הוצעו פתרונות במסגרת תכנון המבנים שאינם נותנים את המענה

 לכן צפוי מטרד רעש חמור למגורים .
 עיקר הפתרונות הינם במסגרת האצטדיון, ע"י העירייה.

עת הכנת תכנית העיצוב תערך מדידת רעש בפועל מאירועים ומופעים שיתקיימו באצטדיון על מנת ל
 להציע פתרונות לעת המימוש בקולט )המבנים המתוכננים( ו/או המקור )האצטדיון(.
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 חוו"ד היחידה האסטרטגית: .10

 

 

 
  

 
 

 :זמן ביצוע
 ל"ר 
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 : )מוגש ע"י צוות יפו(ד הצוותחו"
 

 מומלץ להפקיד את התוכנית בכפוף לתנאים הבאים:

 מבוקש שהועדה המקומית תצטרף כמגישה לתוכנית. .1

 השלמת תיקונים טכנים בהתאם להנחיות מחלקות העיריה .2

 אום עם מהנדס העיר.יתיקונים טכניים בת .3

 .עדה המקומיתותאום הוראות התכנית עם היועמ"ש לו .4

ביעוד מבנים ומוסדות ציבור או איחודם  401ו  400בולות המשותפים בין מגרשים תיקון הג .5
למגרש אחד, ללא שינוי השטח הכולל של מגרשים אלו, בהתאם להנחיות אגף הנכסים ומהנדס 

 העיר.

 השלמת הוראות התוכנית והסקר האנרגטי בהתאם לאישור הרשות לאיכות הסביבה .6

 עדכון מסמכי התוכנית ככל הנדרש בהתאם לתת"ג המאושר.השלמת התת"ג , אישורו ע"י מפ"י ו .7

 .לתכנון ובניה עדה המקומיתותאום הוראות התכנית עם היועמ"ש לוהשלמת  .8
 
 

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

 
 

 :תיאור הדיון 09/03/2022מיום  ב'22-0008ישיבה מספר  הועדת המשנה לתכנון ולבני
 

ערן מאירסון: תוכנית התשב"צ במבואות יפו. בועדה של תוכנית המתאר דיברנו על החיזוק של המלאכות 
מתוך כוונה לחזק את האזור כאזור מוטה פעילות יצרנית. התוכנית  77-78אישרנו כמו כן, במבואות יפו. 

משמעותי ויש מבנה שיהיה יצרני  התוכניתלב בוריות ראשונה למימוש הכוונה. הזו היא סנונית סטטוט
ונרצה  המבנה והפעילות שמתקיימת בובאמצאות התוכנית נאפשר את המשך הקיום של , במבואות יפו 

 בהרבה תוכניות.  את אותה מגמה לראות בדרכים כאלה ואחרות 
 דני קייזר: מציג את התוכנית. 

ם לא ברורים בגלל השימור. בחצרות יש מן כתמים ירוקים לכאורה דובר על השארת אסף הראל: יש דברי
 השימוש של מסחר תעסוקה. לא ברור מה רואים. 

 ר: אני קורה לזה חצרות מטופחות.זדני קיי
 אסף הראל: לא ברור. תהיה שם תעסוקה ויהיו שם משאיות ופריקה וטעינה. 

חניות ומבצעים משטחי פיתוח פינות ישיבה פרגולות ,כמות אבישי ריאלטי: כבר היום אנחנו מצמצמים 
המשאיות שנכנסות פוחתת והמלאכות משתנות ולהרבה אזורי סטרטאפ ואומנות ויש השתנות החניות הם 

זו הצעת פתוח במקרה ולא  י,לא חייבות להיות כאן ועם הזמן הם הצטמצמו. זה חלק מהמגרש העתיד
 היא קיימת היום. ידרשו חניות. לא תהיה חניה כמו ש

 המקום משמש לכניסת רכב.  ,מעליותשם יש  בחזית לרחוב התחיה,יש מקום לפריקה   דני קייזר:
אסף הראל: איך מגיעים לשתי החניות, משתי חניות פעילות שמשרתות היום בפרויקט הנוכחי אין דרך 

 שמובילה אליהם ולכן  לא תהיה חניה.
א היום אולי אזור של פריקה וטעינה. אפשר להגיע לפרויקט דרך ערן מאירסון: לא תהיה חניה כפי שהי

מתחת לבניין הסחיר ולכן אפשר לייצר  אותה  הדרך שיש לה גישה לחצר. הרמפה היא בחלק הדרומי
. המגרש הזה יכול לשמש כשטח חום ונעשתה בדיקת התכנות לשמש לבי"ס מקצועי שיכול לתפקד גישה
 ה. אותם שמושים הקיימים פעם  ביחד

 קומות.  15אסף הראל: שם אפשר להגיע ל
להשוות גובה עם מגדלוני המגורים וכיוון שהקרקע הזו עוברת לבעלות  15ו נקומות.  בקש 10דני קייזר: 

שטח ציבורי.  במהלך עם השנים יצטרכו להבין אלף  18ו  אלף מ"ר תעסוקה  10העיריה. אפשר להוסיף 
רמפה ונתיב ה דרךמתחת לפני קרקע גם זיקת הנאה ו ישני הקרקע קיים. על פהבנין האיך זה קורה בתוך 

כך שהתב"ע מאפשרת את האפשרות  ,גישה שתדרשמרתפים ככל ה קיימת זיקת הנאה ביןתנועה ה
 התפעולית.

אודי כרמלי: זה צריך לקבל ביטוי במסמכי התוכנית. אנשים מסתמכים על מסמכי התוכנית. זהו שטח 
משאית תצטרך להיכנס לשם אפשר לעשות בצורה מסודרת אבל שלא תהיה  ת הייטקיעבודה וגם בתעשי

 אשליה שיש כאן גינה לרווחת העובדים.
לפריקה וטעינה ולפתוח המגרש יסומן כחום ויהיה כתוב שהחצר תשמש אני מציעה ש: אראל אורלי

 .ס את זה כחלק מהחלטות הועדהינכנ והועדה המקומית תחליט,
מגדלים מגדל המגורים על בלומפילד והמגדל השני על  2יוגדר כדרך. פה יש אסף הראל: אני רוצה שזה 

 ציר שלבים. אני רוצה הבהרה 
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 מ' מבלומפילד.  120ה. המרחק של מגדל המגורים הוא במרחק של חערן מאירסון: יש אפשרות להצר
,  "תדרשימוש כמו "עיריה אתה רוצה לעשות המתחם באסף הראל: הבעיה לא בלומפילד בוא נגיד ש

 בנין החום ולהחיות אותו גם בלילה. מההכנסת בעיות .למה לא להרחיק זה הצמדת בנין מגורים 
ה בין המגורים לתעסוקה בהנחה שהמבנה הציבורי ח"אודי כרמלי: האם התוכנית תדע לאפשר הצר

ש לילה העירוני מבנה המלאכות ידע לאכלס מלאכות תעשיות שחלקן יכולות לגרום רעש וחלקם יהיו שימו
 בן צבי?על   םהאם יותר חכם שמגורים ישבו בפינה של שלבי "?תדר"כמו 

הם שצריכים רישוי עסק והמקום בניהולה של עיריית ת"א יצטרכו יניידני קייזר: עסקים בעיר ורעשים למ
בן צבי. ההיגיון התכנוני רחוב להיות כאלו שאינם מטרדים.  בין שהמגורים נמצאים על רחוב התחיה או ב

אה לגן כרוניגן במרחק מהמטרד היותר משמעותי של צומת שלבים נשהמגורים צריכים להיות בזיקה ה
נית הוא וודרך בן צבי לאורך ציר התחיה שמוגדר כציר פעילות. המיקום של מגדל המגורים בגישה ראש
על  נכון. יתרה מזו המגדל של המסחר והתעסוקה הוא נכון על צומת בן צבי אבל בתוכנית שומרים

ככל ומדרך שלבים ובן צבי והכי פחות מפריע  ה. לדעתי מיקום מגדל המגורים מרוחקחהאפשרות של הצר
 פחות מטרדיות.  ןשבנין התעסוקה שהולך לתעסוקות שה

תעסוקה וה י המגוריםמבנ . מיקוםבין המגרשיםח ערן מאירסון: אחרי אישור התוכנית לא נוכל להצרי
ה  וצריך להחליט חחלופה הזו יותר נכונה. אנחנו יכולים להחליט על ההצר. חשבנו שהעכשיוחייב להיקבע 

 כאן. 
אודי כרמלי: אנחנו עכשיו עובדים על מדיניות עסקי לילה. צריך לשנות מחשבה. כל חוק התכנון והבניה 

וצורת העבודה היתה שמי שמרעיש הוא הבעיה. צריך לשנות את המחשבה ולדבר על כך שלא הקיים 
החדש הוא אחראי. צריך לעשות שינוי מחשבתי שמי שנכנס חדש למתחם הזה הוא צריך  אחראי אלא

רה הזו תעבוד אנחנו נצטרך יאם רוצים שהאמ ללהתאים את עצמו, זו אמירה מהפכנית ומורכבת. אב
להכניס במדיניות הועדה וגם בהוראות התוכנית הנחיות ברורות מי גובר. אם רוצים לייצר מציאות חדשה 

משלם, זה צריך להיות מהיום הראשון כבר בתב"ע בהיתר. כל מי שקונה שם דירה יודע למה הוא החדש 
תקנון בית משותף חד משמעית והבנין צריך להתאים את עצמו. הפרדת , בצריך להירשם בכל מקום  .נכנס

רעש חוק היום יש תקני בחלונות כפולים אבל היום האוטומט אתה בעל מועדון אתה אחראי.  ,מערכות
מתבסס על הכיוון הזה. ברגע שנגבש  3, 2וכד' אבל לא יתכן שאם מייצרים תוכניות כאלה,  כל תעסוקה 

 ועדה. צריך לייצר סינרגיה בין מדיניות מגורים למדיניות עסקים. ואת זה נביא את זה ל
 אסף הראל: משמח לשמוע את השינוי בפרקטיקה היכולת שלך לשלוט היא מסוימת. 

מה שזה אומר שאם אתה גר ליד מועדון המחיר של הדירה ירד כי היא דירה פחות טובה אבל  דורון ספיר:
 היזם והקונה מודע. 

אסף הראל: כיבוי אש האם יש אילוצים בתכנון של תחנת כיבוי אש שבגלל זה מאלצים אותה להתקיים 
שיהיו מגורים מעליה כך. הדופן של הרחוב נקטע בגלל התחנה. הייתי מעדיף שהתחנה תהיה יותר צרה ו

 האם יש כאן אילוץ.
ערן מאירסון: כן יש אילוץ כי הכבאיות צריכות לצאת ולהשתלב בתנועה. המגרשים הציבורים משולבים 

 שילוב    עם שימושי חירום . בעם זכויות של מבני ציבור עירוניים. כלומר מבנה ציבור 
ם. אם אין הדמיה אז תבואו עם הדמיות אסף הראל: המבנה מצד שמאל הוא חום עירוני כי לא רואי

 המבנים. מה מאשרים  שלוחתכים 
 אודי כרמלי: גם אני לא יודע מה יהיה המבנה.

 וטזה מגרש חום מה שיחליטו יחלי
 אודי כרמלי: זה יבנה על פי תוכנית צ'. 
 ערן מאירסון: בהתאם לגובה המבנים 

 קומות 10ל כרמלי: צ' מגבילה   אודי
 ףרצגיעים להסכם עם המדינה להמשיך את האם מהאסף הראל: 

 אורלי אראל: אין בעיה
 ע"פ צ' זה חום הוא לכל דבר וענין. 

לשמור על שימוש של כיבוי אש. המגרש הזה יקבל תחנת כיבוי אש. בדקנו  תאודי כרמלי: המדינה מבקש
 עם הפרוגרמה אם ירצו כיבוי אש אז אפשר.

 . )מצפון לרחוב התחיה( ל בחלק הצפוניאסף הראל: לא ברור שהתוספת של הקו הכחו
טלי סלטון: התעסקנו ברצון העיריה לקבל את מבנה המלאכות ולשמור גמישות לעשות בהם שימושים 

שהם סמי מסחריים. לא להיות כבולה שאם הכל מסומן חום שזה מה שמותר חום ומותר להפקיע. הדרך 
עיריה גם מעל וגם מתחת לקו. הקצאה היעוד בתשריט המפוספס היתה הקצאה לעם צאה ישהעיריה 

שהעיריה מכניסה שטחים סחירים מתחת לקו היא הקצאה חום והקצאה מעל הקו נובעת משטחים 
בגינו יש שווי יוצא. -שבעצם הכללים הם לפי האיחוד והחלוקה. יש שווי נכנס מה שהעיריה מכניסה 

רוצה כשטח פרטי במובן של חופש העיריה קבעה איזה חלק היא רוצה כחלק ציבורי ואיזה חלק היא 
לעשות שימושים סחירים ובהתאם לזה עשינו גזירה לאחור וכמה שטח העיריה צריכה להכניס לתוכנית 

 שטח שהוא סחיר. 
 אסף הראל: מה יש שם מה היעוד?

 להשאיר את המלאכותכדי אורלי אראל: יש שם שטח סחיר בבעלות עירונית 
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ת משימור. אנחנו מוותרים על זכויות סחירות בבונקלו שופכים לשטח אודי כרמלי: זה דומה לניוד זכויו
 הסחיר כדי לשמור על היעוד ומייצרים יעוד חדש.

 ערן מאירסון: היעוד הוא שצ"פ
 אסף הראל: למה מול שצ"פ ומול גן למה צריך כיכר ולא עוד בניה 

חזית ארוכה מסחרית ויצירת דני קייזר: הכניסה למתחם הזה מתבצעת על ידי נסיגה של החזיתות קבלת 
 מקום כמו בכל כיכר עירונית שיושבים בה. 

 אסף הראל: אבל אתה מול שטח פתוח ענק ויכולת לעשות דיור צעירים בר השגה על השטח החום. 
 ערן מאירסון: אין עוד זכויות בתוכנית. 

משתנה. בניה חדשה אודי כרמלי: השימוש של איך בלומפילד שומר על דפוס הפעילות שלו בתוך מרחב ש
איך  100כאן לא תתנהג בקודים של מה שאנחנו מכירים בעיר. הפולסים שאתה מייצר הם או אפס או 

אתה מייצר היררכיות משנה. בתכנון אורבני מנסים לייצר היררכיות שממתנות מעברים.  מכביש מהיר 
די של בלומפילד לצקת סידרה אתה לא יוצא ישר לסימטה גם בניקוז. מה שכן מנסים לייצר זה בסובב המי

 כיכרכדי למתן את המפגש של הפולסים עם הריקמה העירונית. חלק מהתפקיד של ה טחים פתוחיםשל ש
הוא אותו מיתון זו תהיה כיכר עירונית שיותר פעילה ונותנת מדרגה לפני שאתה נכנס למתחם  תציבוריה

 הזה. 
 אסף הראל: נוגעים במקום הזה ותנעץ מגדל צעירים.

 ודי כרמלי: לתת משהו של ריכוך המתחםא
 אין לך תכסית של מבנה.  "רמ 700אורלי אראל: זה רק 

שום גורם מתווך שהופך את המקום לנגיש ונוח. אמא עם ילד   סביבוגן כרוניגן הוא שטח שאין  דני קייזר:
  אם יושבים במקום הזה אנשים שעובדים יורדים לכיכר הזה והמקום הופך למקום עם תוכן.

 אסף הראל: זה עוד יותר טוב שתהיה רב גוניות אני בעד להוסיף מבנה דיור בר השגה. 
אורלי אראל: אם אנחנו בתוכנית בסמכות מקומית אין לנו את הזכויות ושימוש של דב"י במגרש חום 

 בסמכות מקומית. 
 חיים גורן: מה זה אומר מבנה תעסוקה ציבורי?

או לשימושי תעסוקה ואפשר /שולב. הבנין יכול לשמש כולו לציבורי וערן מאירסון: יש כאן שימוש קרקע מ
 . הבנין הוא בבעלות עירונית.לזה בבניה חדשהוגם  לזהלהוסיף זכויות גם 

 אלי לוי: כל האנשים שנמצאים שם הם בשכירות.
ן לנו חיים גורן: שינוי התפיסה של מי שהיה קודם באזור שיש רעש. אם אין ברירה זה יהיה קשה. אם אי

המגדלים הם פחות או יותר באותן זכויות גם המגורים גם התעסוקה וקבלנו החלטה  2הפסד משמעותי ו
לצמצם מגורים בקו ראשון לבלומפילד אז למה לא לתת פתרון שייצר כאב ראש פחות ולדיירים עצמם. 

 למה לא להצריח בין הבנינים.
 היא הרבה יותר גדולה.   אודי כרמלי: המטרדיות של פינת שלבים וקיבוץ גלויות

 על אירועים בבלומפילד.רק ערן מאירסון: המטרדיות מדברת 
 חיים גורן: לא יהיה דיור בר השגה בכלל

 יש כאן הקצאה ציבורית משמעותית מאד.  ,אודי כרמלי: לא
 אסף הראל: כיבוי אש חייבים להיות צמודים לבן צבי

 ערן מאירסון: כן
עולית לשים את הכיבוי אש על שני הצירים המרכזים ואין שום מניעה מלי פולישוק: האם לא נכון תפ

זה נושא השני שחוסמים את הצומת עם בנין מאסיבי הה. חן של התעסוקה יהיה באמצע לעשות הצרנישהב
אם עושים בנין יותר נמוך אתה יוצר הרגשה יותר נעימה ובנוסף אני מברכת על  .רושם של צפיפות עושה

 יניות עיסקי לילה. שינוי התפיסה למד
אודי כרמלי: הפינה היא מבחינה תפעולית היא הכי גרועה לבטיחות תפעולית. כי הצומת הוא המקום הכי 

 לא יעיל לתפעול. דווקא מקום שאתה צריך ממנו יציאה מהירה אתה צריך אותו על דופן של כביש. 
 דורון ספיר: האם  יש עדכון תוספת להחלטה

 ש גישה לחצרות לרכב תפעוליערן מאירסון: לוודא שי
 אסף הראל: האם יש דרך להבטיח פעילות לילה בדופן של בלומפילד.

 2אפשר להוסיף להחלטה בתעסוקה מותר תתאפשר תעסוקה 
אודי כרמלי: אפשר להכניס סעיף שאומר העדפה של עסקי לילה שיהיה סטטוטורי ולכתוב לשקול דעת 

 עיסקי לילה.  הועדה בקומות הקרקע ותת הקרקע שימוש של
 אפשר רק בתת הקרקע במגרש התעסוקה. 2שימושי תעסוקה  –ערן מאירסון 

 דורון ספיר: איפה כתוב גודל הדירות
 מ"ר  85ערן מאירסון: שטח דירה ממוצע 

 דורון ספיר: בעד התוכנית פה אחד.
 
 

ועדת המשנה ( דנה 6)החלטה מספר  09/03/2022מיום  ב'22-0008בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  ולבניה לתכנון
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 להפקיד את התוכנית בכפוף לתנאים הבאים:

 הועדה המקומית תצטרף כמגישה לתוכנית. .1

 השלמת תיקונים טכניים בהתאם להנחיות מחלקות העיריה ובהתאם להנחיות מהנדס העיר. .2

לרכב תפעולי ופריקה וטעינה באמצעות זיקת הנאה  14לוודא שנשמרת גישה לחצרות התחיה  .3
 טמעת הנחיות לעניין זה בהוראות התוכנית. וה

ביעוד מבנים ומוסדות ציבור או איחודם  402ו  401תיקון הגבולות המשותפים בין מגרשים  .4
למגרש אחד, ללא שינוי השטח הכולל של מגרשים אלו, בהתאם להנחיות אגף הנכסים ומהנדס 

 העיר.

 ות לאיכות הסביבה.השלמת הוראות התוכנית והסקר האנרגטי בהתאם לאישור הרש .5
 

 משתתפים: דורון ספיר, אסף הראל, חיים גורן, חן אריאלי
 

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

 
 

 :פרטי תהליך האישור
 
 בישיבתה מספר  מיום  דנה בתכנית והחליטה: 

 
 

 10851בעמוד  10752לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89דעה על פי סעיף הו
 .21/08/2022בתאריך 

 
 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:

 26/08/2022 מעריב הבוקר
 26/08/2022 מעריב

 26/08/2022 מקומון ת"א

  
 

 :דויות והמלצותפירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנג
 

 בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
 
 6492103תל אביב יפו  146דרך מנחם בגין  טלי סלטון ישועה 

 9548323ירושלים  20רחוב בית הדפוס  משרד האוצר החשב הכללי 

 1802ת.ד.  26הרוקמים  Aבנין  1מרכז עזריאלי חולון  נגה בר -נת"ע 
 5885849חולון 

 6816214יפו  -תל אביב  19דרך בן צבי  רות סופר 
 

 

 להלן סיכום התייחסות הצוות להתנגדויות כפי שהוגשו:
 

 קרן ריאליטי -. התנגדות עצמית מטעם יזם התכנית 1

מס' 
 סידורי

 סעיף 
 בתקנון

 סעיף 
 בהתנגדות

 מהות
 ההתנגדות

 המלצת 
 הצוות

 מענה 
 להתנגדות

טבלת   .1
 האיזון

ת מבוקשים שינויים בטבל ב
האיזון, לאור הסכמות אליהן 

הגיע היזם עם הבעלים 
הפרטיים בתחום התכנית, 

לקבל את 
 ההתנגדות
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גוש  74כולם למעט של חלקה 
. בעקבות השינויים תוגדל 7087

ההקצאה לכל הבעלים 
הפרטיים )לרבות לבעלי חלקה 

74.) 

)א( תיקון מקדמי התאמה 
-ל 0.95-למושע במצב הנכנס מ

 2עבור חלקות הכוללות  0.97
, לרבות תנאים בעלים 5עד 

 המפורטים בהתנגדות.

)ב( תיקון מקדם שווי לתעשיה 
-ל 1.0-בק"ק במצב הנכנס מ

0.9. 

)ג( תיקון שיעור העמסת שטחי 
 25%-שירות לתעשיה בק"ק מ

 .15%-ל

)ד( תיקון תחשיב תרומת 
 המחוברים.

)ה( הגדלת חלקם של בעלי 
במצב  74הזכויות בחלקה 

 14.6%-ל 12.7%-הנכנס: מ
 במצב היוצא. 102ממגרש 

תיקון טעות סופר בהגדרת  ג 1.9  .2
כך שתהיה "בצידו  2מתחם 

הדרום מערבי של תחום 
התכנית" ולא כפי שנכתב 
 )"בצידו הדרום מזרחי"(.

 את לקבל
 ההתנגדות

 

 

 

 משרד האוצר, אגף החשב הכללי, מינהל הדיור הממשלתי. 2

מס' 
 סידורי

 סעיף 
 בתקנון

 סעיף 
 נגדותבהת

 מהות
 ההתנגדות

 המלצת 
 הצוות

 מענה 
 להתנגדות

מבוקש לבטל את ההפקעה  5 – 2   .3
, 72 - 68המתוכננת בחלקות 

תאי  2-המחלקת את המגרש ל
)שב"צ בבעלות  401שטח: 

)לחירום והצלה(,  402-העיריה( ו
ולציין במפורש כי כלל השטח 

הנו בבעלות מדינה ומיועד 
 .כב"אלתחנת 

תחנת מת הקרקע עליה ממוק
לקניין המדינה ה הועבר הכיבוי

עם הקמת הרשות הארצית 
רשומה , והיא לכבאות והצלה

אצל הממונה על הנכסים 
הרשות ן כקרקע שהולאמה מ

לקבל 
חלקית 

את 
 ההתנגדות

 א. מצב קיים:

החלקות עליהן בנויה תחנת 
בגוש  72 – 69הכיבוי הן חלקות 

 מ"ר. 2,040של , בשטח כולל 7087

אינה מהווה חלק  68חלקה 
ממתחם כב"א. בחלקה זו מצוי 
מחסן חירום בשימוש ובבעלות 

 יפו. -עת"א

שטחים בנויים של תחנת הכיבוי 
, 7089בגוש  58מצויים גם בחלקה 

שנמצאת בייעוד דרך, ולכן יש 
להרוס אותם, ואין לקחת אותם 

 בחשבון כחלק מתחנת הכיבוי. 
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 המקומית. 

לא ניתן להפקיע את  ,חוקית
ההפקעה משום ש שטחה

סותרת את התיקון לחוק 
(, 2)ב()189עיף התכו"ב, ס

הדורש הסכמת שר האוצר 
ציבור הרשומים  להפקעת צרכי
 ע"ש המדינה. 

גם לו היתה סמכות להפקעה, 
מבוקש לבטלה היות וללא ניתן 

משקל ראוי לאינטרסים 
הרלוונטיים בבחינת האיזון בין 

 השיקולים החלים בנדון.

"א )תא שטח ב. ביחס לתחנת הכב
402:) 

של התכנית  ותבלוח ההקצא
מוקצה תא השטח לטובת מדינת 

 401ישראל. החלוקה לתאי שטח 
אינה פוגעת בשטח תחנת  402-ו

הכיבוי: לצורך הסדרת שטח 
התחנה בצורה מיטבית, הוגדל 
שטחה צפונה ודרומה והוקטן 

מכיוון מערב, ובסה"כ קטן שטחה 
מ"ר. התשריט יתוקן כך  11-ב

 2,040יהיה  402א שטח ששטח ת
מ"ר, כגודל השטח בבעלות 

 המדינה במצב הנכנס.

 (: 401ג. ביחס לשב"צ )תא שטח 
אין מדובר בהפקעה אלא בהקצאה 
לטובת העיריה עבור שב"צ עירוני, 

באמצעות חלוקה והסדרת 
המגרשים באופן מיטבי ע"י 

הסדרת תחום הדרך, הריסת 
מבנים החורגים לשטח הדרך 

ם רגולריים. וחלוקה למגרשי
הרישום בטבלת האיזון נעשה 

 .15בהתאם לתקן 

מבוקש להוסיף לרשימת   5.2  .4
את  4.5השימושים בסעיף 

 השימוש "משרדי ממשלה".

לקבל 
חלקית 

את 
 ההתנגדות

ניתן להוסיף את השימוש "משרדי 
 402ממשלה" ביחס לתא שטח 

בלבד, המוקצה במסגרת טבלת 
 ההקצאה לטובת מדינת ישראל.

 

 

 נת"ע. 3

מס' 
 סידורי

 סעיף 
 בתקנון

 סעיף 
 בהתנגדות

 מהות
 ההתנגדות

 המלצת 
 הצוות

 מענה 
 להתנגדות

תשריט   .5
מצב 
 מוצע

מבוקש לסמן "הנחיות  )א(6.1
 601מיוחדות" בתא שטח 

)המצוי בחפיפה לשטח 
 (.102התארגנות בתת"ל 

 את לקבל
 ההתנגדות

 

תאושר לפני  102ככל שתת"ל  )א(6.2 1.6  .6
לקבוע בסעיף יחס  תכנית זו,

 לתכניות קודמות כפיפות אליה.  

לקבל את 
 ההתנגדות

 

בהוראות ייעוד שצ"פ יש  )ב(6.2 4.6  .7
"הנחיות מיוחדות": -להוסיף ב

יחולו הוראות  601"בתא שטח 
 ".102בהתאם לתת"ל 

 את לקבל
 ההתנגדות

 

להוסיף תנאי בהליך רישוי:  )ג(6.2 6.4  .8
יהיה תנאי  601"בתא שטח 

 את לקבל
 ההתנגדות

 



 התוכן מס' החלטה
 
 -  

 התשב"צ  - 4963תא/מק/ 
 דיון בהפקדה

 

2007מבא"ת ספטמבר   89עמ'   

 

תיאום ואישור  –בניה להיתר 
נת"ע, בכפוף להוראות תת"ל 

102." 
 

 

 ותי סופר. ר4

מס' 
 סידורי

 סעיף 
 בתקנון

 סעיף 
 בהתנגדות

 מהות
 ההתנגדות

 המלצת 
 הצוות

 מענה 
 להתנגדות

מוגנת בתחום אני דיירת  2   .9
התכנית )בדירה בבעלות עמידר 

  ומאז בניהול עת"א(. 2005עד 

ירה חלופית באזור מעבר לד
אחר ינתק אותי ואת בני 

משפחתי מהסביבה בה אנו 
 חיים ומהקהילה שלנו.

ההתנגדות אינה מתייחסת  ל"ר
למסמכי התכנית ואינה נוגעת 

 לסוגיה תכנונית. 

 

דיירת מוגנת  אגב' רותי סופר הי
מבין מס' דיירים מוגנים 

במבנה מחזיקים  / מתגורריםה
 58ה חלקבהבנוי , 19דרך בן צבי ב

שהינה בבעלות  7089בגוש 
 בייעוד דרך. ומצויההעירייה 

בהתאם להוראות התכנית, יש 
לפנות את השטחים הציבוריים 

ולהרוס מבנים המסומנים להריסה 
 בתחום הדרך.

יפונו הדיירים  כניתבעת מימוש הת
בהתאם לחוק הגנת  ,המוגנים

במסגרתו יפוצו הדיירים  ,הדייר
פיצוי המוגנים בדיור חלופי או ב

כספי, כמקובל בעירייה ובהתאם 
 לחוק הגנת הדייר.

 : )מוגש ע"י צוות יפו(חו"ד הצוות
 ולתקן את סעיפי התכנית בהתאם.  8, 7, 6, 5, 2, 1לקבל את התנגדויות  .1
 , כמפורט במענה להתנגדויות אלה. 4-ו 3לקבל חלקית את התנגדויות  .2
 לדחות את שאר ההתנגדויות. .3
 

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

 

ועדת המשנה ( דנה 7)החלטה מספר  21/12/2022מיום  ב'22-0032בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
 ות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית:לקבל חלק מההתנגדויות כמפורט מטה ולעיל בטבלה ולדח

 
 ולתקן את סעיפי התכנית בהתאם.  8, 7, 6, 5, 2, 1לקבל את התנגדויות  .1
 , כמפורט במענה להתנגדויות אלה. 4-ו 3לקבל חלקית את התנגדויות  .2
 

 ובדורון ספיר, ליאור שפירא, רועי אלקבץ, חן קראוס, חן אריאלי, ענת בן לוי יליזרמשתתפים: 
 אופירה יוחנן וולק, אלחנן זבולון  
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 דרום הקריה – 3000שינוי שלביות בתכנית מאושרת תא/דיון   מטרת הדיון:
 

 ועדה מחוזית  מסלול:
 

הארבעה ’ ממזרח:דרך בגין, מצפון: רחוב קפלן, ממערב: רחוב לאונרדו, מדרום: רח  מיקום:
 והחשמונאים

 
 

 גוש/חלקה:
 

גוש  גוש
 חלקי

 חלקה חלקי חלקה

7099   79  98  107  111 
7100  6  7  8  9 4  5  13 
7101  1  3  4 2 
  10  9  8  7  5  4  3  שומא 7102

ושטח  43  18  11
 של רח' קפלן

 

7104   112 
7106   29 
99,100,101,102,103   שומא 7100

,109 
-139,140,156 169  שומא7101 

168,171,172,173,
175,176 

 
 דונם.  189 –כ  רקע:שטח ק
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 הועדה המקומית לתכנון ובניה     יזם:
 

 אביב יפו-מדינת ישראל, עיריית תל בעלות:
 
 

 רקע:
 .2006 -אושרה למתן תוקף ב 3000תכנית תא/

 
 "בניה בשלבים".לתכנית הוא :  23סעיף 
צוען מהווה תנאי קובע "...כל שלב בניה מכיל בתוכו מטלות תחבורתיות ומשימות פיתוח, שבי 23.1סעיף 

 להיתר בניה ואכלוס לשטחים הכלולים באותו שלב".
 מציג "טבלת שלבי בניה" המציגה שטח בניה עיקרי מירבי במ"ר/משימות לביצוע במהלך השלב. 23.3סעיף 

 
 רחוב הארבעה פינת לאונרדו דה וינצ'י. –" 7ר.מ.י יוצאים לשיווק של "מגרש 

מוש במגרשי התכנית ,שטחי הבניה עד כה, השלב אליו מתייחסת מכיוון שכך ובהתאם לחישוב  פרוט מי
 .שלב ד'"טבלת שלבי הבניה" הוא 

 
 

 להלן פרוט מימוש במגרשי הבניה הקבועים בתכנית :
 

 מגרש
 

 סך שטחי הבניה פרוייקט מימוש
 הקבועים בתכנית

מילניום,פלטינום,מבקר  מאוכלסים 1
 המדינה.

36,660 

 40,000 מלון נצבא בבניה 2
 מאוכלס 3

 בבניה
אפריקה ישראל, עזריאלי 

 בשרונה 
150,810 

   לפני שיווק 4
 לפני שיווק 5

)מותנה בפינוי רשות 
 השידור(

 ל"ר בשלב זה. 

 לפני שיווק 6
)מותנה בפינוי רשות 

 השידור(

 ל"ר בשלב זה. 

 81,250  יוצא לשיווק  7
 44,950 גינדי בשרונה לפני איכלוס 8
 40,400 ארבעהמגדלי ה בבניה 9
תחנת משנה קיימת של  10

 חברת חשמל
 ל"ר שטח למתקו הנדסי

 394,070   סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לשלב ד'.להלן קטע בטבלת שטחי הבניה והתייחסותו 
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. 
 

 מכאן,
 המטלה התחבורתית לשלב ד' היא :

 
 .ביצוע הרמפות התת קרקעיות ברח קפלן

 
 שתי זוגות של רמפות : " המזרחיות" ו"המערביות".הרמפות התת קרקעיות ברח קפלן, מורכבות מ

הרמפות "המזרחיות" בוצעו זה מכבר ויתחברו לדרך התת קרקעית לעת השלמת קטעי הדרך התת 
 קרקעית בפרוייקטים " עזריאלי בשרונה" ו"מלון נצבא".

 
 הרמפות "המערביות" הן נשוא הדיון.

 
 מהות הדיון:

 
, המאוחר מבין 5או  4ביות" וקביעת ביצוען לעת איכלוס מגרשים שינוי שלביות לביצוע הרמפות "המער

 השניים.
 

 החיבור של הדרך התת קרקעית לרמפות "המערביות" עובר דרך מגרשים אלו.
 ( תלויי פינוי "רשות השידור".6)וכן המגרש הציבורי  5שיווק מגרשים 

 
 להתרחש עוד שנים. לו|ז לפינוי "רשות השידור" ושיווק מגרשים אלו , לא ידוע ועלול

 
 לפיכך, ביצוע הרמפות "המערביות" כיום, אינו רלוונטי.

 
 : חו"ד הצוות

 
, המאוחר מבין 5או  4שינוי שלביות לביצוע הרמפות "המערביות" וקביעת ביצוען לעת איכלוס מגרשים 

 השניים.
 

 תכנון ולבניה ועדת המשנה ל( דנה 4)החלטה מספר  19/11/2014מיום ב' 14-0027מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 

 מהלך הדיון:
הרב נתן אלנתן לא השתתף בדיון עקב מעורבותו בתכנית ניוד זכויות באחד הבניינים בתחום תוכנית דרום 

 הקריה.
 

אורלי אראל: מציגה את הרקע. בתכנית דרום הקריה נקבעו  התניות תחבורתיות למימוש זכויות הבניה 
ריה שעירית ת"א משרד התחבורה רמ"י ומשרד האוצר חתמו עליו. ההסכם והם נבעו מהסכם דרום הק

לפרוייקטים תחבורתיים . התב"ע קבעה כי כדי לממש זכויות מעל ₪  מיליון  460קבע שיוקצה סכום של 
מ"ר יש לתכנן ביצוע רמפות מערביות על קפלן. הרמפות מובילות לדרך תת קרקעית שנמצאת  370,0000

מתחם הקריה וכל החניה היא תת קרקעית. בועדת ההיגוי האחרונה לנושא דרום בהיקף הפנימי של 
גשרים מעל איילון גשר הולכי  2הקריה הועלתה הסוגיה שהעיריה מבקשת להשתמש בכסף בכדי לבנות 

רגל גשר יהודית וגשר עמק הברכה שמוביל לזרוע הצפונית של המע"ר ומשרת כלי רכב והולכי רגל ברוחב 
 מ'.  50
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נו מבקשים לעשות שינוי שלביות בתוכנית דרום הקריה .עמדתנו הינה שאין צורך כרגע ברמפות אנח
 4, 5, 7המערביות. מאחר שהרמפות המערביות אמורות לחבר את הדרך התת קרקעית דרך  המגרשים 

מונעת את האפשרות 5בבעלות רשות השידור ולא יודעים מתי הוא יתפנה אי הבניה במגרש  5ומגרש 
 יך את הדרך התת הקרקעית. לכן בשלב זה אין נחיצות  ברמפות המערביות.להמש

, דרום הקריה. 3000מדובר באותה תנועה דרך אותן רמפות. הצעתנו היא לעשות שינוי שלביות בתכנית 
בהתאם לסיכום והסכם בין עיריית ת"א יפו רמ"י, משרד האוצר, ומשרד התחבורה העירייה מתחייבת 

רמפות המערביות שיידרש הדבר.  הנושא עבר ועדת כספים לפני חודש. עלות משוערכת לתכנן ולבצע את ה
בכספים שנותרו בהסכם דרום הקריה יבנו את גשר יהודית וגשר עמק הברכה. נדרשת ₪. מיליון  60היא 

כאן החלטה של הועדה המקומית והחלטת המחוז על שינוי השלביות כי אחרת אי אפשר להוציא היתר 
 אלף מ"ר בנוי בדרום הקריה.  347כי הגענו כבר ל 7רש בניה למג

למרות הסיכום שהיה אצל מנכ"ל העיריה שחתומים עליו עיריית ת"א, האוצר רמ"י משרד התחבורה 
קבלנו אתמול פניה ממתכננת המחוז של רמ"י שמתנגדת לשינוי השלביות שמוצע  הבטחתי להציג את 

 מכתב פנייתה בדיון.
 

)מצ"ב( מבקש צוות התכנון לשנות את שלביות  4לדיוני הועדה המקומית , סעיף "בסדר היום שנקבע 
דרום הקריה, ולשנות את שלב ד' בטבלת שלבי הבנייה כאמור בחוו"ד הצוות בהכנה  – 3000תכנית 
 לדיון: 

 
, המאוחר מבין 5או  4שינוי שלביות לביצוע הרמפות "המערביות" וקביעת ביצוען לעת איכלוס מגרשים 

ניים הנוסח המוצע על ידי הצוות אינו מקובל עלינו ואנו מבקשים לשנות את תנאי השלביות עפ"י הש
 הנוסח המפורט להלן:

 השלמת התכנון של הרמפות המערביות. – 4תנאי למתן היתר לדיפון וחפירה למגרש  .א
 השלמת ביצוע הרמפות המרביות פתיחתן לתנועה.  – 4תנאי לאישור אכלוס המבנה במגרש  .ב

וין שחוות דעת שמראה על נחיצות הרמפות המערביות, שנמסכת בין היתר על מיקרוסימולציה יצ
 הן למנהלת אגף התנועה והן לצוות התכנון." 2014תנועתית שבוצעה, נשלחה במחצית חודש יולי 

 
 שמואל גפן: למה אי אפשר לחפור מתחת לאדמה של רשות השידור.

רקע נמצאת במו"מ עם רשות השידור שהיא בעלת הקרקע אורלי אראל: מדינת ישראל שהיא בעלת ק
 . 5ולכן עד שלא יפתר הנושא של המגרש אי אפשר לפנות את מגרש מס  5במגרש מס' 

אהרון מדואל: הרמפה המערבית מיותרת ואין בהן צורך מהות, ויש חשיבות יותר מהותית לחיבור 
 הגשרים הם יותר חשובים ויותר מהותיים.

 טעם לבצע חפירות מתחת לבניינים מאחר והיזמים כל הזמן בונים במקטעים . עודד גבולי: אין
 שמואל גפן: האם גינדי יחזיר את החניות שהוא חייב בחניון גבעון?

 תשלח שאילתא מסודרת למה"ע. :אהרון מדואל
אסף  זמיר: אני חוזר לנושא החניות, האם ההחלטה לא לבצע חפירות ישפיע על החניות שבאזור. כמה 

 מקומות חניות גבעון, מתי יפתח החניון יפתח?
 מקומות חניה. 900-עודד גבולי: תוך חודשיים שלושה ויש בו כ

 יהודה המאירי: חבל להסתמך על הנימוק שמגרש של רשות השידור יתפנה עוד כמה שנים. מה העלות?
 רת יהל.אורלי אראל: העיריה התחייבה לקחת את הנושא על עצמה, מי שנתן את הערכה זו חב

 אהרון מדואל: כל עוד אין יזם ואין מכרז למגרש של רשות השידור אין טעם לעקב את ההחלטה.
 
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר שינוי שלביות ולהעביר לאישור הועדה המחוזית.

 
וולק, יהודה המאירי, -דמריו, אופירה יוחנן-משתתפים: אהרון מדואל, נתן אלנתן, שמואל גפן, גל שרעבי

 פנקס, אסף זמיר וראובן לדיאנסקי.-יליה, איתי ארדניר סיב
 

 :דיון נוסף
דרום הקריה )שרונה( קבעה שלביות לביצוע משימות פיתוח שונות בתחום התכנית ביחס - 3000תכנית תא/

 לאיכלוס שטחי בניה.
 ( נדרש ביצוע של רמפה המחברת בין רחוב ליאונרדו לדרך התת קרקעית.2בסעיף ה)

 . הנמצאים בשלבי בניה מתקדמים 5-ו 7תנאי לאיכלוס הבניה במגרשים  ביצוע הרמפה הינה
בהתאם לפניה של חברת יהל מהנדסים מטעם רמ"י )מצורפת בזה הפניה( העבודות לביצוע רמפת לאונרדו 

 ולא בתחום הדרך. 6יתקיימו בשלב זה רק בתחום מגרש 
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מבוקש שינוי  7-ו 5הבניה במגרשים  לאור העיכוב בביצוע הרמפות בתחום הדרך ולאור התקדמות מימוש
 499,000 -מ"ר ל 375,000במקום איכלוס  7-ו 5שלביות לביצוע רמפת לאונרדו מתנאי לאיכלוס מגרשים 

 מ"ר.
 .2024בתאום עם חברת יהל, העבודות להשלמת הרמפה יבוצעו בשנת 

 שינוי שלביות זה הינו בסמכות הועדה המחוזית.
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 חוו"ד צוות:

 
 צים לפנות לועדה המחוזית לאישור שינוי זה.ממלי

 
 

ועדת המשנה ( דנה 8)החלטה מספר  21/12/2022מיום  ב'22-0032בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
 5הועדה ממליצה לוועדה המחוזית לאשר שינוי שלביות לביצוע רמפת לאונרדו מתנאי לאיכלוס מגרשים 

 .4ש לתנאי לאיכלוס מגר 7-ו
 

חן קראוס, חן אריאלי, ענת בן לוי  אלחנן זבולון, משתתפים: דורון ספיר, ליאור שפירא, רועי אלקבץ,
 אופירה יוחנן וולק , יליזרוב

 
 


