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 www.tel-aviv.gov.il, אתר: 03 - 7241949, פקס: 03 - 7247262, טלפון: 64514יפו  -אביב -תל 68שד' בן גוריון 

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

 
 0034-22מספר החלטות פרוטוקול  

 13:00 - 09:00 04/01/2023י"א טבת תשפ"ג 
 

 12יפו, קומה  -אביב -תל 69באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 
 09:22הישיבה נפתחה בשעה: 

 רועי אלקבץ, חן אריאלי, חן קראוסבנוכחות: דורון ספיר, חיים גורן, 
 
 

 מ"מ ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה דורון ספיר, עו"ד השתתפו ה"ה:
 סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
 חבר מועצה רועי אלקבץ 
 סגנית ראש העירייה פנינה קראוס חן 
 מ"מ וסגן ראש העיריה חיים גורן 
 

 משנה ליועמ"ש לענייני תכנון ובניה , עו"דהראלה אברהם אוזן נכחו ה"ה:
 מנהלת אגף תכנון העיר וסגנית מהנדס העיר אורלי אראל 
 סגנית מנהל אגף ושמאית הוועדה המקומית שירה קאשי דקלו 
 מנהלת יחידה לקידום זכויות בנכסים הילה אשכנזי 
 עוזר מ"מ וסגן ראש העירייה עו"ד פרדי בן צור 
 ום מקרקעיןמנהל תח דני ארצי 
 ע.מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה רות אריאל 
 ע.מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה חדוה מזרחי 
 מ. מח' תכנון מזרח ערן מאירסון 
 יפו -אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אלה דוידוף 
 

 ראש המועצה מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי, יושב ליאור שפירא, עו"ד חסרים:
 חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
 חבר מועצה אסף הראל 
 סגנית ראש העירייה מיטל להבי 
 סגן ראש העירייה אלחנן זבולון 
 מהנדס העיר אהוד כרמלי, אדר' 
 

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

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

 יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור הועדה בישיבתה הקרובה
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה
 יפו –אביב -מרחב תכנון מקומי תל

 
 0034-22מספר החלטות פרוטוקול  

 13:00 - 09:00 04/01/2023י"א טבת תשפ"ג 
 

 12יפו, קומה  -אביב -תל 69באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 
 09:22הישיבה נפתחה בשעה: 

 בנוכחות: דורון ספיר, חיים גורן, רועי אלקבץ, חן אריאלי, חן קראוס
 
 

מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 מספר
 מבא"ת

 תוכן סעיף

  21/12/2022ב מיום 22-0032ור פרוטוקול איש   

  28/12/2022ב מיום 22-0033אישור פרוטוקול    
דיון  2022-10433 -תיק   62רחוב לוינסקי מס'  -1א/70תת"ל/  1 .1

 תיקון טכני בהחלטת ועדה -( 2בפיצויים )
דיון בתביעת  2021-00862תיק  - 70רחוב ארלוזורוב מס'  -א3616  4 .2

 א3616בגין אישור תכנית  197עפ"י סעיף פיצויים 
 2021-00794/ תיק  15/ תת חלקה  237רחוב דיזנגוף מס' -א' 3616  12 .3

 א3616בגין אישור תכנית  197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף 
תיקון תשריט תכנית  -דיון בדיווח  23-27איחוד וחלוקה הירקון  507-0657320 29 .4

 מאושרת
דיון בדיווח החלטת ועדת ערר מתאריך  6דפנה ארלוזורוב מתחם  507-0623108 40 .5

 ב'106לפרסום  28.11.22
( תיקון טעות טכנית 2צפון מערב נווה שאנן דיון באישור מדיניות )  49 .6

 בגושים וחלקות
דיון  21-23רחוב כפר גלעדי  6930בגוש  64, 62בקשה לאיחוד חלוקת   66 .7

 דיון רגיל -באיחוד 
 סינרמה דיון בהתנגדויות 507-0469478 71 .8
 
 

 בכבוד רב,
 

 אלה דוידוף
 מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו -אביב -תל
 



 התוכן מס' החלטה
04/01/2023 

 1 - -ב' 22-0034
  2022-10433 -תיק   62רחוב לוינסקי מס'  -1א/70תת"ל/ -  

 תיקון טכני בהחלטת ועדה -( 2דיון בפיצויים )

 

2007מבא"ת ספטמבר   1עמ'   

 

  תביעת פיצוייםבקשה לאורכה במתן החלטה במטרת הדיון: 
 

 :קודם רקע
תכנון הוגשה לוועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט' לחוק ה 02/08/2022בתאריך 

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

 .1א/70התוכנית שעומדת ביסוד התביעה היא תוכנית תת"ל/
 כתב השיפוי:

חתום ע"י יוזמי התוכנית  1א/70לתוכנית קיים כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים בגין תכנית תת"ל
 .1א/70תת"ל

 

 
 נכס התובע:פרטי ה

  5חלקה:  6947גוש: 
 62כתובת: רחוב לוינסקי מס' 

 : גבע אפיתובע
 בא כוח התובעים: עו"ד קמר משה יהודה

 
 :תשריט סביבה

  

                               
 
 

 פירוט סכום הפיצויים: 
     בש"ח 4,150,000

 
 טענות התובעים )מתוך חוו"ד שמאי התובעים נפתלי מילוא(: 

 
 ₪.  2,000,000 –מקומות חניה כתוצאה מביטול הכניסה לקומת מרתף  5ביטול  .1
 ₪  2,080,000 -פגיעה בשווי הדירות עקב ביטול תנועת כלי הרכב ברחוב לוינסקי   .2
 ₪  69,000 -פגיעה בשווי שטח למסחר עקב ביטול תנועת כלי הרכב ברחוב לוינסקי    .3

 
 

 



 התוכן מס' החלטה
04/01/2023 

 1 - -ב' 22-0034
  2022-10433 -תיק   62רחוב לוינסקי מס'  -1א/70תת"ל/ -  

 תיקון טכני בהחלטת ועדה -( 2דיון בפיצויים )

 

 

 
 
 
 

 :ב"כ הוועדה המקומית.אילנה בראף ויונתן הראלרכי הדין  עוחוות דעת  -להארכת מועד בקשה 
 

הוועדה נתקבלה במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב )להלן: " 2.8.2022ביום 
"(  החוק)להלן: " 1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 197"( תביעת פיצויים לפי סעיף המקומית

כאשר הפיצוי המבוקש  –"( התכנית)להלן: " 1א//70ל שהוגשה ע"י אפי גבע, עקב אישורה של תת"
( ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית 12.4.2021)נכון ליום  4.150,00במסגרתה הועמד על סך של 

 והוצאות שכ"ט עו"ד.

 . 31.10.2022)ב( לחוק לדיון והחלטה בתביעה, מסתיים ביום 198הימים בהתאם לס'  90מניין 

מכלל  70%לשפות את הועדה המקומית עד לסך של  מחויבת ד לחוק נת"ע119בהתאם לסעיף 
לחוק עקב אישורן של התכניות להקמת מערך  197הפיצוי, באם תחויב בתשלום פיצויים לפי סעיף 

 הרכבת הקלה בגוש דן, וביניהן התכנית כהגדרתה לעיל. 

ם קבלתן הוועדה המקומית הודיעה לנת"ע על התביעות שהוגשו לוועדה המקומית הנ"ל, מיד ע
 במשרדיה. וגורמי נת"ע אישרו את קבלת התביעות והם עמלים על הכנת שומה ומענה לתביעות.

)א( לחוק ולכתבי השיפוי, על הוועדה המקומית לצרף את נת"ע לתביעות 198בהתאם לסעיף 
הפיצויים עקב אישור תכניות התת"ל ולאפשר לה לטעון את טענותיה ולהגיש שומה מטעמה, 

 המקומית תקבל החלטה בתביעות הפיצויים. בטרם הוועדה

המדובר בתביעה מורכבת הנוספת על תביעות רבות ומורכבות נוספות שהוגשו כנגד אישורן של 
יפו, אשר כוללות, בין  -התכניות השונות להקמת קווי רק"ל במרחב התכנוני של העיר תל אביב 

 היתר, חוות דעת מקצועיות ונספחים שונים.

ולהביא את טענותיה בפני הוועדה המקומית ועל מנת  הוכל לבחון את התביעעל מנת שנת"ע ת
, ותשהוועדה המקומית תוכל לבחון את התביעות ואת חוות הדעת שצורפו אליהן ולדון בתביע

נדרשת הידרשות לנסיבותיו של כל נכס ונכס, לרבות חוו"ד מקצועיות בהיבטים שונים )למשל 
 הן של הוועדה המקומית והן של הגורם המשפה. -נה משפטית תנועה ורעש(, בחינה שמאית ובחי

זו  נת"ע פנתה לוועדה המקומית בבקשה להאריך את המועדים להעברת התייחסותה לתביעה
 מפורטים לעיל.הטעמים המ

יצוין כי לצד בקשת נת"ע לדחיית המועד לדיון בתביעה, גם הגורמים המקצועיים מטעם הוועדה 
נוספת לשם עריכת חוות הדעת המקצועיות מטעמה באופן שיאפשר המקומית זקוקים לשהות 

 בחינה עניינית ומקצועית של התביעה.

למען הסדר הטוב יצוין כי בנסיבות העניין, ובכלל זה, בקשת נת"ע להארכת המועד לדיון בתביעה, 
 אין כל מניעה חוקית לדחות את מועד בירורן של התביעות בפני הוועדה המקומית. דחייה זו

נעשית לשם מתן שהות לבחינה עניינית ומקצועית, ונדרשת מטעמי יעילות ניהול הליך בירור 
התביעה, כשם שנעשה בוועדות מקומיות אחרות בנסיבות דומות, ובכללן, תביעות פיצויים 
שהוגשו ע"י בעלי נכסים בשל  אישורן של תכניות התת"ל הכוללות הוראות תכנוניות להקמת 

 מתע"ן.   

אשר  - 31.10.2023עד ימים  365של אמור לעיל, מבוקש כי הוועדה המקומית תאשר ארכה לאור ה
   במהלכה תובא תביעת הפיצויים לדיון בוועדה המקומית.

 
 :חוו"ד מה"ע

למתן החלטה בתביעת  31.10.2023עד ימים  365לאשר ארכה של  ותהמשפטי ותלקבל חוו"ד היועצ
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 הפיצויים.
 

 :תיאור הדיון 07/12/2022מיום  ב'22-0031ישיבה מספר  ולבניהועדת המשנה לתכנון 
 
 

יובל בנקיר: מדובר בתביעה מורכבת הנוספת על תביעות רבות ומורכבות נוספות שהוגשו כנגד אישורן של 
 התכניות השונות להקמת קווי רק"ל אשר כוללות בין היתר חוות דעת מקצועיות ונספחים שונים.

ימים. 365-ש כי הוועדה המקומית תאשר אורכה של כלאור האמור לעיל, מבוק
 

ועדת המשנה ( דנה 8)החלטה מספר  07/12/2022מיום  ב'22-0031בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

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

 המפורטים מעלה.
 

ורון ספיר,  חיים גורן,  אסף הראל, חן אריאלי, חן פנינה קראוס,  גל שרעבי דמאיו, אסף משתתפים: ד
 הראל

 
 
 

 :חוו"ד מה"ע
למתן החלטה בתביעת  31.10.2023עד ימים  365לאשר ארכה של  ותהמשפטי ותלקבל חוו"ד היועצ

 הפיצויים.

ועדת המשנה ה ( דנ1)החלטה מספר  04/01/2023מיום  ב'22-0034בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
למתן החלטה בתביעת  31.10.2023עד ימים  365לאשר ארכה של ולקבל חוו"ד היועצות המשפטיות 

 הפיצויים.
 

 דורון ספיר, חיים גורן, רועי אלקבץ, חן אריאלי, חן פנינה קראוס משתתפים: 



 התוכן מס' החלטה
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 2 - -ב' 22-0034
  2021-00862תיק  - 70רחוב ארלוזורוב מס'  -א3616 -  

 א3616בגין אישור תכנית  197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף 

 

2007מבא"ת ספטמבר   4עמ'   

 

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

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

 
 

 מטרת הדיון: מענה לתביעת פיצויים
 

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

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

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

 המקומית ובמהלכם תובאנה תביעות הפיצויים לדיון בוועדת המשנה.
 

 
 פרטי הנכס התובע:

 12תת חלקה:  245חלקה:  6215גוש: 
 70כתובת: רחוב ארלוזורוב מס' 

                יצני רםנ :תובע
 בא כוח התובע: עו"ד קורן מנחם

 
  :תשריט סביבה

 

 
 
 
 

 פירוט סכום הפיצויים: 
627,000 ₪ 



 התוכן מס' החלטה
 
 -  

  2021-00862תיק  - 70רחוב ארלוזורוב מס' 
 א3616אישור תכנית בגין  197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף 

 

 

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

 
 :)המוכחשות( להלן עיקרי טענות התובע

 : לתביעה( 15)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 "

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

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

 :וניסן פרנקו רחל פרנקו חוו"ד שמאי הוועדה המקומיתתקציר 
 

חלקים ברכוש המשותף  59/709כמצוין בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובע, לדירה קיימים 
ימים חלקים ברכוש המשותף, בהתאם לחלקן היחסי ברכוש ובאופן זהה גם ליתר הדירות במבנה קי

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 הצמדות כלל. לאמור, 

 .מדה של גג המבנה לדירהזכויות הבנייה לדירה הנדונה ו/או הצ
מ"ר )כולל שטח  23הותרה בניית חדרי גג בשטח של עד  בהתאם להוראות תכנית ג' המצב הקודם:

מ' בתנאי שהקומה העליונה אינה קומה  2.5ההיטל של המדרגות הפנימיות( לכל דירה עליונה בגובה 
וניים של גג הבנין. הנסיגה מ' מאחד המעקות החיצ 2חלקית. חדר היציאה לגג יבנה במרחק של לפחות 

 מ'.  1.2משאר המעקות החיצוניים של הגג תהיה לפחות 
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.
ורט בחוות הדעת המשפטית מטעם הוועדה המקומית, מאחר ובמקרה שבנדון לא קיימת כל הצמדה כמפ

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

יובהר כי יש להביא בחשבון דחיה  חלקים ביחס לדירה התובעת. 59/709ברכוש המשותף ובענייננו 
 למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה מעל לבניין קיים.

 .₪ 95,392סה"כ שווי הזכויות במצב התכנוני הקודם המשויכות לדירת התובע הינו 
חשב בבינוי הקיים ובניצול זכויות הבנייה, השימוש בהתא' ו3616בהתאם להוראות תכנית  המצב החדש:

 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 הן כדלקמן:

קיים, כ"כ התכנית מאפשרת סגירת תוספת קומה: התכנית מאפשרת תוספת קומה לפי קונטור הגג ה -
מרפסות מקורות בבנין קיים שהיתר הבנייה לו הוצא טרם כניסתה לתוקף של תכנית מ' כמפורט 

 20 -מ"ר ובניכוי כ 258 -בהוראות התכנית. בהתאם לכך מתאפשרת בניית קומה נוספת בשטח של כ
 מ"ר. 238 -מ"ר ח"מ ומעלית מתקבלת בניה בשטח של כ

משטח הגג  65%: בתחום אזור ההכרזה תכסית הבנייה הכוללת על הגג לא תעלה על תוספת קומת גג -
מ' מקווי החזית הקדמית. לאור זאת מתאפשרת בניה בקומת הגג בשטח  3 -ובנסיגה שלא תפחת מ

מ"ר ומרפסת גג  147 -מ"ר עבור ח"מ ומעלית מתקבלת בניה בשטח של כ 20 -מ"ר בניכוי כ 167 -של כ
 "ר.מ 91 -בשטח של כ

א', תותר סגירת קומת 3616.ח להוראות תכנית 4.1.3השלמת קומת הקרקע: בהתאם לסעיף  -
מ' מקו חזית הבניין וזאת בנוסף להרחבות  3.0-העמודים למעט רצועה מפולשת ברוחב שלא יפחת מ

 26 -ולשטחים המותרים לבנייה מעל גג הבניין הקיים. לפיכך, השטח לסגירת קומת העמודים הינו כ
 .0.8אשר יובא בחשבון במקדם אקו' מ"ר 

מ' ממפלס רצפת קומת הגג וכן  4.5גובה מירבי של הבנייה על הגג לא יעלה על יש להביא בחשבון כי 
אשר מגדילה את אינטנסיביות השימוש  האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג התחתון והעליון

יש להביא בחשבון את הבניה בקומת הגג משכך,  במרפסת הגג ותורמת ליוקרתיות הדירה וייחודיותה.
 .0.3ואת מרפסת הגג במקדם  1.2החלקית במקדם 

 יש להביא בחשבון דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה מעל לבניין קיים.
 יש להביא בחשבון כי עלות החיזוק תורמת לשווי הנכס.

 .₪ 385,315ע הינו סה"כ שווי הזכויות במצב התכנוני החדש המשויכות לדירת התוב
 סיכום

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

 וא' ומשכך התובע אינ3616לפיכך, לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית 
 לחוק. 197זכאי לפיצויים לפי סעיף 
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 תקציר חוות דעת עורכי הדין אילנה בראף שניר, יונתן הראל ושירה בן, ב"כ הוועדה המקומית:
 

)להלן:  1965 -לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  197חוות דעת משפטית זו עוסקת בתביעה לפי סעיף 
רידת ערך נטענת של "החוק" או "חוק התכנון והבניה"(, אשר הגיש ניצני רם )להלן: "התובע"( בגין י

א' אשר פורסמה למתן תוקף ביום 3616המקרקעין כהגדרתם להלן, לאור אישורה של תכנית תא/
  א'"(.3616( )להלן: "התכנית" או "תכנית 9/01/18מיום  7668)י.פ.  24.1.2018

 , ברחוב6215בגוש  245בחלקה  12התובע הינו הבעלים הרשום של דירת מגורים הידועה כחלקת משנה 
קומות  3אביב )להלן במאוחד: "המקרקעין"(. על חלקה זו קיים בנין מגורים ותיק בן -בתל 70ארלוזורוב 

מעל קומת עמודים בנויה חלקית )להלן: "המבנה"(. הנכס נשוא התביעה הינו דירת מגורים הממוקמת 
 בקומה העליונה במבנה )להלן: "הדירה"(.

א' לא פגעה בערכה של הדירה 3616בה בהמשך, כי תכנית כבר בפתח הדברים יובהר וכפי שיפורט בהרח
 ומשכך, אין ולא היה מקום להגשת תביעת הפיצויים נשוא חוות דעת זו ויש לדחותה.

התייחסותנו המשפטית לתביעה שבנדון ניתנת במצורף לחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית 
 אביב )להלן: "הוועדה המקומית"(.-לתכנון ולבניה בתל

 רקע כללי

קומות מעל קומת עמודים.  3-4בעיקרה במבני מגורים בבנייה רוויה וותיקה בני מאופיינת סביבת המבנה 
 באזור פיתוח עירוני מלא וכולל כבישים, מדרכות, תאורת רחוב ותעשיות. 

א', שהינה תכנית מתאר מקומית המעודדת התחדשות עירונית במרכז 3616אושרה תכנית  2018בשנת 
תל אביב, תוך שמירה על מאפייני המרקם הקיים, וקביעת מסגרת זכויות בנייה מחייבת לבניינים העיר 

בתחומה ובכפוף לחיזוק המבנים בפני רעידות אדמה. כמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, 
 במסגרת התכנית הוקנו למבנה זכויות מכוחה על גג המבנה.

להוראותיה המתאר את היחס בין התכנית לתכניות  1.6עיף א', בס3616במסגרת 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  197תביעתו של התובע לפיצויים לפי סעיף 
וכלכלן )להלן בהתאמה: "שמאי התובע", "חוות דעת שמאי התובע"(,  חננאל ברהום, שמאי מקרקעין

במסגרתה נטען כי שוויה של הדירה ירד עקב פגיעה בזכויותיה מכוחה של תכנית ג' להקמת חדר יציאה 
 ₪ . 627,000לגג. סכום התביעה הועמד על סך 

מאי הוועדה המקומית"( הוועדה המקומית פנתה לשמאי המקרקעין רחל פרנקו וניסן פרנקו )להלן: "ש
לשם עריכת חוות דעת שמאית מטעמם. בחוות דעת זו בחנו שמאי הוועדה המקומית את השפעת הוראות 

א' על ערכה של הדירה, וקבעו, תוך התייחסות לטיעונים שהועלו בחוות דעת שמאי התובע, 3616תכנית 
ן: "חוות דעת שמאי הוועדה כי לא קיימת כל פגיעה בערכה של הדירה עם אישורה של התכנית )להל

 המקומית"(. 

 התייחסות משפטית לתביעה

 חוות דעת שמאי התובע 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
ו הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות העובדות עליהן הוא מבסס לפיצויים חייב לצרף לתביעת

 את תביעתו. 

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

שעור הפגיעה. עוד קבעה הפסיקה, כי לעניין ההערכה השמאית הנדרשת אין די בחוות דעת סתמית, אלא 
 שחוות הדעת חייבת להיות משכנעת ומנומקת, ולכלול את מלוא הנתונים החיוניים לתביעת הפיצויים.
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ות על פגיעת הרשות לחוק הינו קנייני וזה נועד לפצ 197יובהר, כי מהותו של הפיצוי מכוחו של סעיף 
 התכנונית, שנעשתה כדין, בזכות הקניין של בעל מקרקעין.

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

דלי דליה  10212/16בר"מ  –דברים אשר נקבעו במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון כן יפים הם ה
( בדבר ההגנה על זכות 1.4.2020אח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה )פורסם בנבו,  333ועוד 

 הקניין.

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

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

 תוספת קומה וקומת גג חלקית.  

 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.

תף ומשכך שייך לכלל בעלי הזכויות במקרקעין בהתאם גג המבנה מהווה בעקרון חלק מהרכוש המשו
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 
ל בעלי הזכויות במקרקעין, אלא אם במסגרת מסמכי הבית המשותף שייכות קניינית במשותף לכל

 הוצמדו לדירה/דירות מסוימות.

זכות בניה מהווה למעשה זכות קניינית בעלת ערך הנגזרת מהבעלות במקרקעין ובבית משותף היא 
ך יעקב וברטה שואעי נ' דניאל בכר 7156/96נלווית לכל דירה ודירה בהתאם לחלקה היחסי. )ראו ע"א 

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

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

חלקים ברכוש המשותף  59/709כמצוין בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובע, לדירה קיימים 
ובאופן זהה גם ליתר הדירות במבנה קיימים חלקים ברכוש המשותף, בהתאם לחלקן היחסי ברכוש 

 המשותף.

מסגרתו לא קיימות הצמדות בנוסף, כעולה מנסח הרישום, למקרקעין קיים תקנון מצוי, אשר כידוע ב
 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 התובע צוין מפורשות, כי "מבחינה קניינית, זכויות הבניה אינן מוקנות 
 לחוות דעת שמאי התובע(.  16ח לדירות העליונות" )עמ' בהכר

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 

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

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

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

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

ות להקמת חדרי יציאה לגג, הניתנות לניצול מבחינה תכנונית אך זאת, על אף שתכנית ג' מעניקה זכוי
 ורק 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 
יכולות להוסיף את חדרי היציאה לגג  לדירות בקומה העליונה בלבד, בהיותן הדירות היחידות אשר

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

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

 

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

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

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

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

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

 ם לתכנית ג.בהתא

דא עקא, משזכויות אלו משויכות קניינית לכלל בעלי הזכויות במקרקעין בהתאם לחלקם היחסי ברכוש 
המשותף, כמפורט בנסח רישום המקרקעין ובמסמכי הבית המשותף, לא ניתן לשייך קניינית את הזכויות 

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

גיטה רוז נ'  4784-11-16יפים לעניין זה במדויק הם דבריו של כב' השופט גלעד הס בפסק דינו בתא )הרצ'( 
(, אשר עסק במישרין בעניינה של תכנית ג' והזכויות מכוחה ובמסגרתו 25.12.18עינת ארנן )פורסם בנבו, 

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

עדר זכות קניינית בלעדית של התובע בגג המבנה, אשר שויכה והוצמדה לו באופן מפורש ילאמור, בה
 .3בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, לא נוצרה פגיעה בתכונות המקרקעין באישור תכנית רובע 

ידי ביטוי בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, במצב תכנוני לעמדת הוועדה המקומית, כפי שזו באה ל
א', לתובע היו שייכות קניינית זכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת חדרי יציאה לגג, 3616קודם לתכנית 

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

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

ג בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של משכך, כמפורט בתחשיב המוצ
 לחוק. 197א' ומשכך התובע אינו זכאי לפיצויים לפי סעיף 3616הדירה עקב אישורה של תכנית 

לחוק ופסק דין ברגר המיוחסים לגביית  126שגה שמאי התובע עת ביקש לגזור גזירה שווה בין תיקון 
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 לחוק 197פיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף  היטל השבחה לבין תביעת

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

דם בעניין ברגר, חיזקו את האמור לעיל וקבעו כי דמי היטל והלכות שנקבעו קו 126בהתבססו על "תיקון 
לחוות דעת שמאי  16ההשבחה בגין תוספת הבניה על הגג, ישולמו אך ורק על ידי בעלי דירות הגג..." )עמ' 

 התובע(.

לחוק והפסיקות אשר קדמו לו, עניינן בגביית היטל השבחה  126ראשית, ובאופן עקרוני, נבהיר כי תיקון 
תו לאו. לאמור, אין להקיש מהתיקון לחוק ומהפסיקות המאוזכרות בחוות דעת שמאי התובע הא ו –

 לחוק. 197לתביעה לירידת ערך מכוח סעיף 

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

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

אי לכך, אין לעשות שימוש במבחנים שנקבעו בקשר לחישוב גובה היטל ההשבחה אותו יש לשלם בעקבות 
לחוק )ראה לעניין זה בר"מ  197ה, לשם קביעה מתי ניתן לבסס תביעה מכוח סעיף אישור תכנית משביח

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

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

ם נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון -האוניברסיטה העברית י 377/08לחוק )ראו: ערר)מרכז(  197
 (. 30.6.13לציון )פורסם בנבו, 

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

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

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

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

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

קרוק ישראל יעקב וצירה נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה  8113-19המשביחה, כפי שנקבע בערר 
 (.10.6.2020ירושלים )פורסם בנבו, 

נחזור ונדגיש, כפי שהובהר קודם לכן, כי משבנסח רישום המקרקעין ובמסמכי הבית המשותף לא קיימת 
במבנה, הרי  כל הצמדה קניינית של גג המבנה ושל זכויות הבנייה על גג המבנה לדירות בקומה העליונה

שהבעלות בזכויות מכוחה של תכנית ג', על אף הכללים של אופן מימושן ויישומן במישור התכנוני, 
 כל אחד בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף.  –שייכות קניינית לכלל בעלי הזכויות במבנה 

וני קודם משכך, יש לדחות את טענת שמאי התובע ולפיה יש להביא בחשבון באופן בלעדי במצב תכנ
 א' ביחס לדירה התובעת בענייננו, את הזכויות מכוחה של תכנית ג' להקמת חדר יציאה לגג.3616לתכנית 

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

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

 שגיאות נוספות בחוות דעת שמאי התובע

לידי ביטוי  למעלה מן הנדרש יצוין, כי בחוות דעת שמאי התובע נפלו פגמים נוספים, כפי שאלו באים
 נכונה בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית.
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של שמאי התובע, היה על שמאי התובע  ראשית, במצב תכנוני קודם, אף לשיטתו )המוכחשת כאמור(
להביא בחשבון מקדמי הפחתה המגלמים את המורכבות הקניינית לניצול הזכויות מכוח של תכנית ג' 

 להקמת חדר היציאה לגג.

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

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

ן במצב תכנוני חדש מקדמי הפחתה התואמים את שומתה המכרעת של בנוסף, שמאי התובע הביא בחשבו
)גו"ח  1ביחס למקרקעין ברח' הקליר  19.4.2020השמאית המכריעה גבע בלטר בשומתה המכריעה מיום 

6953/12/2.) 

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

 ידי השמאית המכריעה תוך ביצוע כפל הפחתה.

א', מקדם שווי 3616יתרה מזו, בשומה מכרעת זו, נקבע ביחס לקומת הגג אשר נוספה מכוחה של תכנית 
, תוך הסתמכות בעניין 1יגוד לכך, מקדם שווי של , עת בחוות דעת שמאי התובע הובא בחשבון, בנ1.3של 

 זה על שומות מכריעות אחרות מבלי לציינן.

א', 3616לעמדת הוועדה המקומית, יש להביא בחשבון תוספת שווי ביחס לקומת הגג מכוחה של תכנית 
 בשל הזכות להקמת בריכת שחיה על גג המבנה וכן בגין הגבהת קומת הגג אשר התאפשרה מכוחה.

א', 3616, כי עצם הקניית האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג של המבנה מכוחה של תכנית ברי
אשר לא הייתה קיימת במצב תכנוני קודם )אלא בהליך של הקלה כמפורט בהרחבה בהתייחסות שומת 

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

אמור ביחס למקרקעין תכנית ג', הקובעת בהוראותיה במפורש כי גובה בנוסף, במצב תכנוני קודם, חלה כ
מ',  2.5מטרים. כלומר, תכנית ג' התירה בקומת הגג בניה עד לגובה של  2.5חדר היציאה לגג לא יעלה על 

 המהווה את גובה קומת הגג במצב תכנוני קודם.

מת הגג יהיה כגובה קומה טיפוסית א' נקבע כי גובה קו3616מנגד, במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית 
 מ'. 3.4ועד 

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

 א' לעומת המצב התכנוני הקודם.3616

, גם בחישובי השטחים במצב החדש, נמצא על ידי שמאי הוועדה המקומית כי נפלו שגגות בחוות לבסוף
דעת התובע, שכן בניגוד לנטען על ידי התובע, יש לקחת בחשבון בבחינת שווי הנכס במצב החדש תוספת 

טח מ"ר ח"מ ומעלית( וכן תוספת קומת גג חלקית בש 20מ"ר )לאחר ניכוי  238קומה בשטח סחיר של 
 מ"ר מרפסת גג. 91מ"ר ח"מ ומעלית( ותוספת  20מ"ר )לאחר ניכוי  147סחיר של 

, התקבלה לאחרונה שומה מכרעת של השמאי המכריע עומר 8יצוין שבבניין הרלבנטי, בתת חלקה 
במצב קודם, נלקחו בחשבון שטחי  38שם, בחלופה שלא מתחשבת בתמ"א  21.3.2022סרחאן ביום 

 דבר שמחזק את קביעת שמאי הוועדה בעניין זה.  –ש תוספת זהים במצב החד

למען הסדר הטוב יצוין אף כי בשומה המכרעת המוזכרת, מבחינת מקדמים, ניתן ביטוי של מקדם אקוו' 
לתוספת קומת הגג החלקית, בעוד חוות דעת שמאי התובע, כפי שפורט לעיל בהרחבה לא נותנת  1.15

 מה זו חרף הגובה המותר והאפשרות להקים בריכת שחיה.שום ביטוי למקדם שווי גבוה יותר לקו

 סוף דבר

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

יעה פגיעה הנובעת לחילופין ולמען הזהירות בלבד, אם וככל שייקבע, כי אכן נגרמה למקרקעין נשוא התב
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 לתובע פיצויים בגינה.  



 התוכן מס' החלטה
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  2021-00862תיק  - 70רחוב ארלוזורוב מס' 
 א3616אישור תכנית בגין  197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף 

 

 

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

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

 
 

 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  04/01/2023מיום  ב'22-0034בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

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

 המפורטים מעלה.
 

 משתתפים: דורון ספיר, חיים גורן, רועי אלקבץ, חן אריאלי, חן פנינה קראוס 
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לדרפט מצורפת חוות דעת של שמאי הוועדה רחל פרנקו וניסן פרנקו, חוות דעת משפטית מטעם ב"כ הוועדה 
 עורכות הדין אילנה בראף שניר, יונתן הראל ושירה בן.

ורטים הממצאים ביתר פירוט והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע בחוות הדעת המצורפות  מפ
 המונחים בפני הוועדה.

 
 מטרת הדיון: מענה לתביעת פיצויים

 
 רקע קודם:

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

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

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

 במהלכם תובאנה תביעות הפיצויים לדיון בוועדת המשנה.המקומית ו

 
 

 פרטי הנכס התובע:

 15תת חלקה:  134חלקה:  6960גוש: 
 237כתובת: רחוב דיזנגוף מס' 

 תובעים: שמש אליהו ואסתר.
 בא כוח התובעים: עו"ד קורן מנחם

 

  תשריט סביבה:
 
 

 
 
 

 פירוט סכום הפיצויים: 
590,000 ₪ 

 
 
 

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

 
 להלן עיקרי טענות התובעים )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 

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

 של בעלי דירות הגג לממש את זכויותיהם על הגג, ושווי זכויותיהם נפגע."
 
 
 

 מית רחל פרנקו וניסן פרנקו:תקציר חוו"ד שמאי הוועדה המקו

חלקים ברכוש  51/828כמצוין בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובעים, לדירה קיימים 



 התוכן מס' החלטה
04/01/2023 

 3 - -ב' 22-0034
  2021-00794/ תיק  15/ תת חלקה  237רחוב דיזנגוף מס' -א' 3616 -  

 א3616בגין אישור תכנית  197דיון בתביעת פיצויים עפ"י סעיף 

 

2007מבא"ת ספטמבר   13עמ'   

 

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

אשר כידוע היחסי ברכוש המשותף. בנוסף, כעולה מנסח הרישום, למקרקעין קיים תקנון מצוי, 

במסגרתו, אין כל אזכור בדבר הצמדת כל זכויות הבנייה לדירה הנדונה. לפיכך, זכויות הבנייה 

שייכות לכלל בעלי הזכויות במבנה בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף. יובהר כי על אף 

, הרי שמלוא זכויות הבניה בשני מצבי 18ההצמדה הקניינית של חלק מגג המבנה לחלקת משנה 

א' במצב התכנוני 3616כנון, הן מכוחה של תכנית ג' במצב התכנוני הקודם והן מכוחה של תכנית הת

החדש, הינן של כל בעלי הזכויות במקרקעין במשותף בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף. 

הצמדה של שטח הגג אינה מהווה הצמדה של זכויות הבניה ואינה מאפשרת מימוש זכויות בנייה 

יש צורך בהסכמה מפורשת לכך במסמכי הבית המשותף ובהסכמת יתר בעלי הזכויות. עליו, אלא ש

 הסכמה זו, כאמור, אינה מתקיימת בענייננו.

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

שהקומה העליונה אינה קומה מ' בתנאי  2.5ההיטל של המדרגות הפנימיות( לכל דירה עליונה בגובה 

מ' מאחד המעקות החיצוניים של גג הבנין.  2חלקית. חדר היציאה לגג יבנה במרחק של לפחות 

 מ'.  1.2הנסיגה משאר המעקות החיצוניים של הגג תהיה לפחות 

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

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

 מסויימת.

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

הסכמה מפורשת באשר לשיוך זכויות הבנייה על הגג במסמכי הבית המשותף, הרי שזכויות הבנייה 

חלקים  51/828בעלי הזכויות במבנה בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף ובענייננו שייכים לכלל 

יובהר כי יש להביא בחשבון דחיה למימוש, בעלות משותפת וכי התוספת הינה  ביחס לדירה התובעת.

 מעל לבניין קיים.

 .₪ 69,759סה"כ שווי הזכויות במצב התכנוני הקודם המשויכות לדירת התובעים הינו 

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

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 הן כדלקמן:

קומות טיפוסיות לפי קונטור הגג הקיים, כ"כ התכנית מאפשרת  2ספת התכנית מאפשרת תו -

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

קומות,  7כמפורט בהוראות התכנית. בהתאם לכך מתאפשרת בניית שתי קומות נוספות, עד 

 -מ"ר, מתקבל שטח של כ 20 -ומעלית בשטח של כמ"ר לקומה ובניכוי ח"מ  209 -בשטח של כ

 מ"ר לכל קומה.  189

מ' מקו  3-תוספת קומת גג: מחוץ לתחום אזור ההכרזה קומת הגג תיבנה בנסיגה שלא תפחת מ  -

מ"ר ובניכוי ח"מ  175אחת מחזיתות הבניין הקדמיות. לפיכך, מתקבלת בניה על הגג בשטח 

מ"ר ומרפסת גג בשטח של  155 -על הגג בשטח של כ מ"ר מתקבלת בניה 20-ומעלית בשטח של כ

 מ"ר. 34 -כ

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

האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג התחתון והעליון אשר מגדילה את אינטנסיביות 
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הדירה וייחודיותה. משכך, יש להביא בחשבון את הבניה השימוש במרפסת הגג ותורמת ליוקרתיות 

 .0.3ואת מרפסת הגג במקדם  1.2בקומת הגג החלקית במקדם 

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

 יש להביא בחשבון כי עלות החיזוק תורמת לשווי הנכס.

 ₪. 404,603החדש המשויכות לדירת התובעים הינו סה"כ שווי הזכויות במצב התכנוני 

 סיכום

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

 במצב התכנוני החדש המשויכות לדירת התובעים.

עים א' ומשכך התוב3616לפיכך, לא חלה כל ירידת ערך בשוויה של הדירה עקב אישורה של תכנית 

 לחוק. 197אינם זכאים לפיצויים לפי סעיף 

 

 תקציר חוות דעת עורכות הדין אילנה בראף שניר, יונתן הראל ושירה בן, ב"כ הוועדה המקומית:

 

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

שו אסתר ואליהו שמש )להלן: "התובעים"( בגין ירידת " או "חוק התכנון והבניה"(, אשר הגי"החוק

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

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

בגוש  134בחלקה  15הידועה כחלקת משנה התובעים הינם הבעלים הרשומים של דירת מגורים 

 4אביב )להלן: "המקרקעין"(. על חלקה זו קיים בנין מגורים בן -בתל 237, ברחוב דיזנגוף 6960

קומות מעל קומת קרקע מסחרית וקומת מרתף )להלן: "המבנה"(. הנכס נשוא התביעה הינו דירת 

 (.והעליונה במבנה )להלן: "הדירה" 4מגורים הממוקמת בקומה 

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

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

התייחסותנו המשפטית לתביעה שבנדון ניתנת במצורף לחוות הדעת השמאית מטעם הוועדה 

 אביב )להלן: "הוועדה המקומית"(.-לבניה בתלהמקומית לתכנון ו

 רקע כללי 

בעיקרה במבני מגורים בבניה וותיקה בני מאופיינת סביבת המבנה 

קומות המשמשים למגורים או משרדים מעל קומת קרקע  5-4

מסחרית. באזור פיתוח עירוני מלא וכולל כבישים, מדרכות, תאורת 

 רחוב ותשתיות. 

א', שהינה תכנית מתאר מקומית 3616אושרה תכנית  2018בשנת 
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המעודדת התחדשות עירונית במרכז העיר תל אביב, תוך שמירה 

על מאפייני המרקם הקיים, וקביעת מסגרת זכויות בנייה מחייבת 

לבניינים בתחומה ובכפוף לחיזוק המבנים בפני רעידות אדמה. 

כמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית, במסגרת התכנית 

 מבנה זכויות מכוחה על גג המבנה.הוקנו ל

להוראותיה  1.6א', בסעיף 3616במסגרת הוראותיה של תכנית 

המתאר את היחס בין התכנית לתכניות קודמות, נקבע כי תכנית 

א' מחליפה את תכנית ג' על שינוייה )בנייה על גגות בתים(, 3616

 כדלקמן:

 

ן ירידת לחוק בגי 197תביעתם של התובעים לפיצויים לפי סעיף 

ערך נתמכת בחוות דעת שמאית מאת עו"ד חננאל ברהום, שמאי 

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

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

פגיעה בזכויותיה מכוחה של תכנית ג' להקמת חדר יציאה לגג. 

 ₪.  590,000סכום התביעה הועמד על סך 

הוועדה המקומית פנתה לשמאי המקרקעין רחל פרנקו וניסן פרנקו 

)להלן: "שמאי הוועדה המקומית"( לשם עריכת חוות דעת שמאית 

מטעמם. בחוות דעת זו בחנו שמאי הוועדה המקומית את השפעת 

א' על ערכה של הדירה, וקבעו, תוך התייחסות 3616הוראות תכנית 

שמאי התובעים, כי לא קיימת כל לטיעונים שהועלו בחוות דעת 
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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

-והדיון בה(, תשל"אתקנות התכנון והבניה )הגשת תביעה לפיצויים 

, קובעות כי תובע המגיש תביעה לפיצויים חייב לצרף 1971

לתביעתו הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות העובדות 

 עליהן הוא מבסס את תביעתו. 

הלכה פסוקה היא, כי נטל השכנוע להתקיימות יסודותיו של סעיף 

מכאן, שעל  לחוק, מוטל על התובע פיצויים על פי סעיף זה. 197

התובעים להוכיח כי המקרקעין אכן נפגעו על ידי התכנית, לרבות 

כמובן, הוכחת שעור הפגיעה. עוד קבעה הפסיקה, כי לעניין 

ההערכה השמאית הנדרשת אין די בחוות דעת סתמית, אלא שחוות 

הדעת חייבת להיות משכנעת ומנומקת, ולכלול את מלוא הנתונים 

 ם.החיוניים לתביעת הפיצויי

לחוק הינו קנייני  197יובהר, כי מהותו של הפיצוי מכוחו של סעיף 

וזה נועד לפצות על פגיעת הרשות התכנונית, שנעשתה כדין, בזכות 

 הקניין של בעל מקרקעין.

יפים לענייננו במדויק הם הדברים אשר נקבעו על ידי בית המשפט 

 נתיבי ישראל החברה הלאומית 6483/15העליון במסגרת רע"א 
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אח' )פורסם בנבו,  56-לתשתיות תחבורה בע"מ נ' רות קטן ו

2.8.16.) 

כן יפים הם הדברים אשר נקבעו במסגרת פסק דינו של בית 

אח' נ'  333דלי דליה ועוד  10212/16בר"מ  –המשפט העליון 

( 1.4.2020הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה )פורסם בנבו, 

 בדבר ההגנה על זכות הקניין.

מסגרת חוות דעת שמאי התובעים, נטען כי במצב תכנוני קודם, ב

מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה באופן בלעדי, בהיותה דירה 

בקומה העליונה במבנה, זכויות תכנוניות להקמת חדר יציאה לגג 

א', נגדעה למעשה הזכות 3616ואילו עם אישורה של תכנית 

כאמור, ובמקום זאת הבלעדית של הדירה להקמת חדר יציאה לגג 

הוקנו לכלל הדיירים, בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, 

זכויות על גג המבנה בהיקף של תוספת שתי קומות וקומת גג 

 חלקית.  

יש לדחות טענה זו, המהווה את הבסיס לתביעת הפיצויים בענייננו, 

 מכל וכל.

וה למען הסדר הטוב נבהיר, כי קיימת הבחנה בין הצמדת הגג המהו

 חלק מהרכוש המשותף לבין הצמדת זכויות בניה.

גג המבנה מהווה בעקרון חלק מהרכוש המשותף ומשכך שייך לכלל 

בעלי הזכויות במקרקעין בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, 
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אלא אם במסגרת מסמכי הבית המשותף הוצמד הגג או חלקו 

 לדירה/דירות מסוימות.

יה נובעות מהבעלות בקרקע בהתאם להלכה הפסוקה, זכויות הבנ

עליה ניצב הבית המשותף, ומשכך אלו שייכות קניינית במשותף 

לכלל בעלי הזכויות במקרקעין, אלא אם במסגרת מסמכי הבית 

 המשותף הוצמדו לדירה/דירות מסוימות.

זכות בניה מהווה למעשה זכות קניינית בעלת ערך הנגזרת 

ת לכל דירה ודירה מהבעלות במקרקעין ובבית משותף היא נלווי

יעקב וברטה שואעי נ'  7156/96בהתאם לחלקה היחסי. )ראו ע"א 

לביא ישעיהו  10322/03ע"א -( ו9.2.99דניאל בכרך )פורסם בנבו, 

 ((.23.3.05נ' אליעזר יעקב שטרייכר )פורסם בנבו, 

מעיון בנסח רישום המקרקעין שצורף לתביעה עולה, כי זכויות 

לכלל בעלי הדירות בבניין בהתאם לחלק הבנייה שייכות קניינית 

 היחסי של כל דירה ברכוש המשותף.

כמצוין בנסח הרישום וכן בחוות דעת שמאי התובעים, לדירה קיימים 

חלקים ברכוש המשותף ובאופן זהה גם ליתר הדירות  51/828

במבנה קיימים חלקים ברכוש המשותף, בהתאם לחלקן היחסי 

 ברכוש המשותף.

מנסח הרישום, למקרקעין קיים תקנון מצוי, אשר בנוסף, כעולה 

 כידוע במסגרתו לא קיימות הצמדות כלל.
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כדי לשנות את  18יובהר כי אין בהצמדת חלק מהגג לתת"ח 

 –העובדה כי מלוא זכויות הבניה בשני מצבי התכנון, במצב קודם 

מכוחה של תכנית הרובע,  –מכוחה של תכנית ג' ובמצב חדש 

לל הבעלים במקרקעין בהתאם לחלקם היחסי שייכות במשותף לכ

 ברכוש המשותף.  

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 התובעת. 

נציין, כי אף בחוות דעת שמאי התובעים צוין מפורשות, כי "מבחינה 

 נית, זכויות הבניה אינן מוקנות בהכרח לדירות העליונות". קניי

משלא קיימת כל הצמדה קניינית כאמור לדירה התובעת, הן של 

שטח הגג ואף לא של זכויות הבניה, הבאה לידי ביטוי באמירה 

מפורשת בנסח הרישום ובמסמכי הבית המשותף, הרי שהבעלות הן 

ג המוצמד לתת"ח בשטח גג המבנה עצמו )למעט חלק מסוים בג

( והן בזכויות הבניה על גג המבנה )שאינן מוצמדות כלל, אף לא 18

לחלק מהגג המוצמד אליה(, הרי שהן משותפת  18אלו של תת"ח 

 לכלל הדירות במבנה, בהתאם לחלקן היחסי ברכוש המשותף. 

משכך, ברי כי לדירה נשוא התביעה בענייננו, לא קיימת כל הצמדה 

 ה ו/או הצמדה של זכויות הבניה על גג המבנה.קניינית בגג המבנ

לאור האמור, יש לדחות מכל וכל את טענת שמאי התובעים בחוות 
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א', 3616דעת שמאי התובעים ולפיה במצב תכנוני קודם לתכנית 

מכוחה של תכנית ג', הוקנו לדירה באופן בלעדי זכויות בניה 

 בלעדיות להקמת חדר יציאה לגג.

ל תכנית ג', להקמת חדר יציאה לגג, שייכות זכויות אלו, מכוחה ש

קניינית לכלל הדירות במבנה, בהתאם לחלקן היחסי ברכוש 

 המשותף.

זאת, על אף שתכנית ג' מעניקה זכויות להקמת חדרי יציאה לגג, 

הניתנות לניצול מבחינה תכנונית אך ורק לדירות בקומה העליונה 

 במבנה באמצעות גרם מדרגות פנימי.

יש, כי על אף העובדה כי תכנית ג' מעניקה תכנונית את נבהיר ונדג

הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג לדירות בקומה העליונה בלבד, 

בהיותן הדירות היחידות אשר יכולות להוסיף את חדרי היציאה לגג 

לשטחן באמצעות מדרגות פנימיות, הרי שבהתאם לקבוע בסעיף 

כבענייננו, תידרש ( להוראותיה, במקרה של גג משותף, 2)א()9

הסכמת כלל בעלי הזכויות במקרקעין לבניה מכוחה של התכנית 

לטובת שיוך זכויות הבניה ומימושן כאמור בדרך של הקמת חדר 

 יציאה לגג, כדלקמן: 
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ב)ד( לחוק המקרקעין מנגנון של 71בהתאם לאמור, נקבע בסעיף 

בעל תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה, כך ש

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 

קמת חדרי היציאה לגג ולהצמידן לדירתן הינן את הזכויות לה

הדירות בקומה העליונה במבנה, אין באמור כדי לתמוך במסקנת 

שמאי התובעים בחוות דעת שמאי התובעים ולפיה זכויות הבנייה 

 מכוחה של תכנית ג' שייכות לדירות בקומה העליונה במבנה בלבד.

והן קניינית  ברי, כי ככל שזכויות אלו היו משויכות הן תכנונית

לדירות בקומה העליונה במבנה, לא הייתה נדרשת הסכמת כל בעלי 

לא בהתאם לדין ואף לא  -הזכויות במקרקעין לצורך ניצולן ומימושן 

 בהתאם לתכנית ג.

דא עקא, משזכויות אלו משויכות קניינית לכלל בעלי הזכויות 

במקרקעין בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, כמפורט בנסח 

ישום המקרקעין ובמסמכי הבית המשותף, לא ניתן לשייך קניינית ר

את הזכויות להקמת חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' לבעלי 

הדירות בקומה העליונה במבנה בלבד, אלא לכלל בעלי הדירות 

 במבנה. 
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יפים לעניין זה במדויק הם דבריו של כב' השופט גלעד הס בפסק 

גיטה רוז נ' עינת ארנן )פורסם בנבו,  4784-11-16דינו בתא )הרצ'( 

(, אשר עסק במישרין בעניינה של תכנית ג' והזכויות 25.12.18

מכוחה ובמסגרתו נקבע כי הזכויות מכוחה של תכנית ג' שייכות 

 קניינית לכלל דיירי הבית המשותף. 

לאמור, בהיעדר זכות קניינית בלעדית של התובעים בגג המבנה, 

לו באופן מפורש בנסח הרישום ובמסמכי  אשר שויכה והוצמדה

הבית המשותף, לא נוצרה פגיעה בתכונות המקרקעין באישור 

 .3תכנית רובע 

לעמדת הוועדה המקומית, כפי שזו באה לידי ביטוי בחוות דעת 

א', 3616שמאי הוועדה המקומית, במצב תכנוני קודם לתכנית 

ית ג' להקמת לתובעים היו שייכות קניינית זכויות מכוחה של תכנ

חדרי יציאה לגג, בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, באופן 

זהה ליתר בעלי הדירות במבנה, כל אחת בהתאם לחלקה היחסי 

 ברכוש המשותף.

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

תכנית ג' ולמעשה הטמיעה במסגרת הוראותיה את זכויות הבניה 

שזכויות אלו לא נגרעו ונגדעו ביחס למקרקעין אלא מצאו מכוחה, כך 

את ביטוין כחלק מהזכויות המוקנות למקרקעין מכוחה של תכנית 

 א'.3616

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

אים לפיצויים לפי סעיף א' ומשכך התובעים אינם זכ3616של תכנית 

 לחוק 197

 126שגה שמאי התובעים עת ביקש לגזור גזירה שווה בין תיקון 

לחוק ופסק דין ברגר המיוחסים לגביית היטל השבחה לבין תביעת 

 לחוק 197פיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף 

יש לדחות מכל וכל את טענת שמאי התובעים בחוות דעת שמאי 

לחזק את טענתו בדבר ייחוס הזכויות להקמת  התובעים ולפיה ביקש

חדרי יציאה לגג מכוחה של תכנית ג' במצב תכנוני קודם לדירה 

והלכות שנקבעו קודם  126באופן בלעדי, בהתבססו על "תיקון 

בעניין ברגר, חיזקו את האמור לעיל וקבעו כי דמי היטל ההשבחה 

לי דירות בגין תוספת הבניה על הגג, ישולמו אך ורק על ידי בע

 הגג...".

לחוק והפסיקות אשר  126ראשית, ובאופן עקרוני, נבהיר כי תיקון 

הא ותו לאו. לאמור, אין  –קדמו לו, עניינן בגביית היטל השבחה 

להקיש מהתיקון לחוק ומהפסיקות המאוזכרות בחוות דעת שמאי 

 לחוק. 197התובעים לתביעה לירידת ערך מכוח סעיף 

טל השבחה מחד ופיצויי ירידת ערך מנגד, שני הדינים, כלומר הי

נובעים מעילות שונות עם תבחינים אחרים אשר על כל אחד מהם 

רובץ נטל ראיה שונה בתכלית. כלל נקוט הוא שהיטל השבחה 

לחוק, הינם שני הסדרי דין שונים  197ותביעת פיצויים לפי סעיף 
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ת כל ונפסק לא אחת כי קיים חוסר סימטריה בין ההוראות המרכיבו

 אחד מהם.

אי לכך, אין לעשות שימוש במבחנים שנקבעו בקשר לחישוב גובה 

היטל ההשבחה אותו יש לשלם בעקבות אישור תכנית משביחה, 

לחוק )ראה  197לשם קביעה מתי ניתן לבסס תביעה מכוח סעיף 

הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת נ'  2647/14לעניין זה בר"מ 

 (.5.8.14בנבו,  גולדן פוינט בע"מ )פורסם

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

המידה והתבחינים שנקבעו ביחס לחישוב גובה היטל ההשבחה, על 

השתת חיוב בתשלום פיצויים בגין תביעה לפגיעה הנטענת מכוח 

-האוניברסיטה העברית י 377/08לחוק )ראו: ערר)מרכז(  197סעיף 

מקומית לתכנון ובניה ראשון לציון )פורסם בנבו, ם נ' הועדה ה

30.6.13 .) 

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 

איל ומדובר בעילות לחוק, הו 197בתשלום פיצויים מכוח סעיף 

 שונות שאין מקום לערבב בניהן.

לחוק ובמסגרתו תיקון  126מבלי לגרוע מהאמור יובהר, כי תיקון 

)א( 11לתוספת השלישית לחוק באמצעות הוספת סעיף  11סעיף 

לתוספת השלישית לחוק, עוסק באופן הטלת היטל ההשבחה בגין 
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הצמידן לדירה זכויות, אשר לפי טיבו של הרכוש המשותף, ניתן ל

פלונית, כך שחובת תשלום היטל ההשבחה תושת על הנהנה 

 מההשבחה התכנונית בלבד.

כדי להפוך את הזכויות הנ"ל  126נבהיר, כי אין באמור בתיקון 

לזכויות השייכות קניינית לאותה דירה אשר ניתן להצמיד אליה את 

הזכויות הנ"ל וכי יש להביא בחשבון במסגרת תחשיב ההשבחה, 

אמצעות הפחתות שמאיות, את הסכמות יתר בעלי הזכויות ב

במקרקעין למימוש הזכויות מכוחה של התכנית המשביחה, כפי 

קרוק ישראל יעקב וצירה נ' הוועדה  8113-19שנקבע בערר 

 .10.6.2020המקומית לתכנון ובניה ירושלים )פורסם בנבו, 

המקרקעין  נחזור ונדגיש, כפי שהובהר קודם לכן, כי משבנסח רישום

ובמסמכי הבית המשותף לא קיימת הצמדה קניינית של גג המבנה, 

, ולא 18למעט ההצמדה האמורה של חלק מסוים בגג לתת"ח 

קיימת הצמדה של זכויות הבנייה על גג המבנה לדירות בקומה 

העליונה במבנה, הרי שהבעלות בזכויות מכוחה של תכנית ג', על 

ומן במישור התכנוני, שייכות אף הכללים של אופן מימושן וייש

כל אחד בהתאם לחלקו היחסי  –קניינית לכלל בעלי הזכויות במבנה 

 ברכוש המשותף. 

משכך, יש לדחות את טענת שמאי התובעים ולפיה יש להביא 

א' ביחס 3616בחשבון באופן בלעדי במצב תכנוני קודם לתכנית 

ג' להקמת לדירה התובעת בענייננו, את הזכויות מכוחה של תכנית 

 חדר יציאה לגג.
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א' 3616זכויות אלו כאמור, באופן זהה לזכויות מכוחה של תכנית 

במצב תכנוני חדש, משויכות קניינית לכלל בעלי הזכויות והדירות 

 במקרקעין, כל אחד בהתאם לחלקו ברכוש המשותף.

מהמקובץ עולה, כמפורט בתחשיב שנערך בחוות דעת שמאי 

א' לא פגעה בערכה של הדירה 3616ת הוועדה המקומית, כי תכני

 ומשכך יש לדחות את תביעת הפיצויים.

 שגיאות נוספות בחוות דעת שמאי התובעים

למעלה מן הנדרש יצוין, כי בחוות דעת שמאי התובעים נפלו פגמים 

נוספים, כפי שאלו באים לידי ביטוי נכונה בחוות דעת שמאי הוועדה 

 המקומית.

של  אף לשיטתו )המוכחשת כאמור( ראשית, במצב תכנוני קודם,

שמאי התובעים, היה על שמאי התובעים להביא בחשבון מקדמי 

הפחתה המגלמים את המורכבות הקניינית לניצול הזכויות מכוח של 

 תכנית ג' להקמת חדר היציאה לגג.

נבהיר בעניין זה, כפי שפורט בהרחבה לעיל, כי הזכויות להקמת 

לדירה נשוא התביעה בענייננו, ומשכך חדר היציאה לגג אינן שייכות 

על מנת לממש זכויות אלו, נדרשו הסכמות של כל בעלי הזכויות 

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

 המשתמע מכך.
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שנית, שמאי התובעים הביא בחשבון במצב תכנוני חדש מקדמי 

ע מרדכי הפחתה התואמים את שומתו המכרעת של השמאי המכרי

)גו"ח  237דדון בשומתו המכריעה ביחס למקרקעין ברח' דיזינגוף 

6960/134/12.) 

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 הובאו 

 על ידי השמאי המכריע. בחשבון

שלישית, ויתרה מזו, בשומה מכרעת זו, נקבע ביחס לקומת הגג 

, עת 1.3א', מקדם שווי של 3616אשר נוספה מכוחה של תכנית 

בחוות דעת שמאי התובעים הובא בחשבון, בניגוד לכך, מקדם שווי 

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

קומית, יש להביא בחשבון תוספת שווי ביחס לעמדת הוועדה המ

א', בשל הזכות להקמת בריכת 3616לקומת הגג מכוחה של תכנית 

שחיה על גג המבנה וכן בגין הגבהת קומת הגג אשר התאפשרה 

 מכוחה.

ברי, כי עצם הקניית האפשרות להקמת בריכת שחיה בקומת הגג 

מת במצב א', אשר לא הייתה קיי3616של המבנה מכוחה של תכנית 

תכנוני קודם )אלא בהליך של הקלה כמפורט בהרחבה חוות דעת 

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

בנוסף, במצב תכנוני קודם, חלה כאמור ביחס למקרקעין תכנית ג', 

הקובעת בהוראותיה במפורש כי גובה חדר היציאה לגג לא יעלה על 

ומר, תכנית ג' התירה בקומת הגג בניה עד לגובה מטרים. כל 2.5

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

א' נקבע כי גובה 3616מנגד, במצב תכנוני חדש מכוחה של תכנית 

 מ'. 3.4קומת הגג יהיה כגובה קומה טיפוסית ועד 

לעמדת הוועדה המקומית, הן לאור הזכות להקים בריכת שחייה על 

גג המבנה והן לאור הגובה המותר לקומת הגג, יש להביא בחשבון 

מקדם שווי גבוה יותר לקומת הגג במצב תכנוני חדש מכוחה של 

 א' לעומת המצב התכנוני הקודם.3616תכנית 

לבסוף, גם בחישובי השטחים במצב החדש, נמצא על ידי שמאי 

שכן  הוועדה המקומית כי נפלו שגגות בחוות דעת שמאי התובעים,

בניגוד לנטען על ידי התובעים, יש לקחת בחשבון בבחינת שווי 

הנכס במצב החדש תוספת שתי קומות, כל קומה בשטח סחיר של 

 378מ"ר )לאחר ניכוי ח"מ ומעלית(, קרי סה"כ תוספת של  189

מ"ר עבור שתי הקומות וכן תוספת קומת גג חלקית בשטח סחיר 

 ר ניכוי ח"מ ומעלית(. מ"ר מרפסת גג )לאח 34-מ"ר ו 155של 

 סוף דבר

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

 דלעיל. 

לחילופין ולמען הזהירות בלבד, אם וככל שייקבע, כי אכן נגרמה 

התכנית, יש  למקרקעין נשוא התביעה פגיעה הנובעת מאישורה של

לחוק,  200לקבוע כי פגיעה זו הינה פגיעה הבאה בגדרו של סעיף 

אשר אינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין ואין זה מן 

 הצדק לשלם לתובעים פיצויים בגינה.  

כל הנטען בחוות דעת משפטית זו נטען באופן מצטבר ו/או באופן 

 -נה אחרת כלשהיא חלופי, במידה והטענה איננה מתיישבת עם טע

 הכול בהתאם לעניין ולהדבק הדברים. 

בנוסף, אין באמור להלן כדי לגרוע מזכותה של הוועדה המקומית 

לטעון, לנמק ולהוסיף כל טענה אחרת ו/או נוספת, בין שנטענה לעיל 

 ובין אם לאו.

 
 
 

 חוו"ד מה"ע:

לאמץ את חוות דעת היועצות המשפטיות ושמאיי הועדה ולדחות 

 ת התביעה לפיצויים מהטיעונים המפורטים מעלה.א
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ועדת המשנה ( דנה 3)החלטה מספר  04/01/2023מיום  ב'22-0034בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 

לאמץ את חוות דעת היועצות המשפטיות ושמאיי הועדה ולדחות את 
 התביעה לפיצויים מהטיעונים המפורטים מעלה.

 שתתפים: דורון ספיר, חיים גורן, רועי אלקבץ, חן אריאלי, חן פנינה קראוס מ
  

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  4החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
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 הועדה המקומית לתכנון ובניה.: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 
( והירקון 3-7א(, זרובבל )10 – 4חוף הים של תל אביב, בין הרחובות אהרונסון )  יקום:מ
(23-27) 
  

 
 כתובת:

 4אהרונסון 
 6אהרונסון 
 8אהרונסון 
 10אהרונסון 
  א10אהרונסון 

 23הירקון 
 25הירקון 
 27הירקון 
 3זרובבל 
 5זרובבל 
 7זרובבל 

 
 
 
 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש גושסוג  מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

  112, 39-42, 73-75 חלק מוסדר 6916
 *הכל ע"פ הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול

 
 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות:

 
מספר 
 תכנית

 מספר מגרש / תא שטח

 101,102,201 4108תא/

 
 דונם 3.0 -כשטח התכנית 

 
 עורך התכנית –גל מרום אדריכלים  מתכנן:
 שמאי -לוי אברהם ויונתן שמאים מקרקעין בע"מ  
 מודד –עבד אלמונעם ג'יוסי  
 אגרונום -לב גנים וגננים בע"מ  

 
 הירקון זרובבל בע"מ יזם:

 ועדה מקומית לתכנון ובניה ת"א יפו          
 

 הירקון זרובבל בע"מ מגיש:
 קומית לתכנון ובניה ת"א יפוועדה מ          

 
 

 בעלים פרטיים בעלות:
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 39חלקה 
 

 לא הוסדרו
 

 40חלקה 
 

 זנב הסנונית בע"מ
 אור התורה

 41חלקה 
 

 שמואלי אריה
 שמואלי יגאל

 ונונו )שמואלי( יפה
 זבדני ירחמיאל

 זבדני אושרי
 שמואלי חזנה

 שמואלי ויקטור
 שמואלי אסף

 שמואלי תומר
 שמואלי נאור
 שמואלי לירן

 

 42חלקה  
 

 לוי צביה
 כלב אליאסף

 כלב שלמה
 כלב )לוי( אורה

 יעקבי אפרים
 פוקס עדה

 ישועה אורי
 ישועה מאיר

 לוי רונית
 כלב קרוניק נתלי

 לב ליעד
 

 73חלקה 
 

 קפטולו ברוך
 פיאלקוב בלה

 לובוכינסקי רגינה לבית ברמן
 גוטרמן חנה

 ימינה מרגלית
 אלבז צרויה

 אלבז יואב
 אלבז דנה
 תאלבז רעו

 קפיטולו יעקב
 קפיטולו פנחס

 קפיטולו אביעד
 קפיטולו משה

 אדיב שמעון
 סלחה שמעון

 ס.פ עתידים לנכסים והשקעות בע"מ
 שקד גילי

 שקד שובל עומר
 שקד זובלסקי עומר

 שקד אורי
 קפלוטו משה
 קפלוטו יעקב

 הלר לולה-סולווי
 

 74חלקה 
 

 5רח' זורבבל 
 בע"מ

 75חלקה 
 

 עמיאל רביב 
 רביב יהודה

 לוי שגיבה
 און-עמיאל לי

 עמיאל נעמי
 שולץ גל

 לוי שי
 קאהן לואי
 כהן רוברט
 שינה ג'יימי
 שינה יוסף

 סלאם מכה מרדכי
 עטר שמי

 112חלקה 
 

 עיריית תל אביב

 
 : מצב השטח בפועל

 מצב קיים: -הרקע לתכנון
 קומות. 3קיים מבנה מגורים בן  75בתחום חלקה 
 קומות מעל לקומת קרקע מפולשת. 3 קיים מבנה מגורים בן 74בתחום חלקה 
 קומות 2קיים מבנה מגורים בן  73בתחום חלקה 
 קיים מבנה מגורים בן קומה אחת 41בתחום חלקה 
 קומות 4קיים מבנה מגורים בן  42בתחום חלקה 
 קיים מבנה מגורים בן קומה אחת 40בתחום חלקה 
 קיים בית כנסת שלצידו מבנה בן קומה אחת. 39בתחום חלקה 

 
 : 4108מצב תכנוני קיים ע"פ תכנית תא/

 התכנית הראשית מאפשרת שתי חלופות בניה:
 קומות למלונאות על כל שטח התכנית. 19תכנית להקמת מבנה בן  –חלופה א' 
 102קומות למלונאות, מסחר ותעסוקה, המחריגה את תא שטח  18תכנית להקמת מבנה בן  –חלופה ב' 

 .38/3תמ"א ומייעדת אותו לתוספת בניה לפי 
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תוספת למצב  סה"כ המצב המוצע סוג נתון כמותי
 המאושר

 הערות

   מ"ר 2424 101+102תא שטח 
 1ראה הערה   יח"ד 87 מספר יח"ד –מגורים 

   מ"ר 4962 מגורים שטח בניה עיקרי
שטח בניה  –מבנים ומוסדות ציבור 

 עיקרי
   מ"ר 200

 שטח בניה עיקרי –מלונאות 
 

 פר חדרים/יחידות אירוחמס –מלונאות 

 מ"ר 4631
 
 

 יחידות 116

  
 
 

 2ראה הערה 
   מ"ר 500 שטח בניה עיקרי –מסחר 

 מ"ר )עיקרי+שירות( 75יחידות דיור ששטחן הכולל )עיקרי+שירות( לא יעלה על  20%לפחות  .1
מספר סופי של חדר המלון ייקבע בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות לעת מתן היתר  .2

 .בניה
 

  4701מצב תכנוני מוצע תא/
 

התכנית המובאת לדיון הינה ללא שינוי תכנוני ועושה איחוד וחלוקה בהתבסס על חלופה א' מהתכנית 
 חלקה בבעלות עירונית.. 6916בגוש  112על כל שטח התכנית ובנוסף חלקה  –הראשית 

 הפירוט: )א(א לפי 62התכנית הינה בסמכות וועדה מקומית, העושה שינוי ע"פ סעיף 
 .1965( איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק בתכנון והבניה 1סעיף )

 
 הערות:

החלקות בשטח התכנית יאוחדו ויחולקו בהתאם לתשריט התכנית המפורטת המוגשת בסמכות  .1
 .507-0657320ועדה מקומית, תכנית מספרה 

 בלתי נפרד מהתכנית. לוח הקצאות ואיזון ללא הסכמת בעלים יהווה חלק .2

 
 הסברים נוספים ותנאים למימוש:

 .4701ותכנית מוצעת תא/ 4108תנאים להגשת/הוצאת היתר בניה: ע"פ תכנית קיימת תא/ .1

 .4701ותכנית מוצעת תא/ 4108תנאים למתן תעודת אכלוס: : ע"פ תכנית קיימת תא/ .2

 
 זמן ביצוע

 .4108ע"פ תכנית קיימת תא/
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 קרקעין:חו"ד צוות ותחום מ

טבלת האיזון ללא הסכמת בעלים נבדקה ואושרה ע"י תחום מקרקעין ובהתאם ממליצים  להפקיד את 
 התכנית כפי שהוצגה.

 
חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  4החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
 

 03/10/2018א' בתאריך 62חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 
 02/10/2018א' בתאריך 62חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 6)החלטה מספר  06/03/2019מיום ב' 19-0004מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
 הנושא ירד מסדר מפאת חוסר הזמן

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 6)החלטה מספר  20/03/2019מיום ב' 19-0005מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
 צבי לוין:  מציג את התוכנית 

 ממליצים על איחוד החלקות וממליצים שהועדה המקומית תצטרף כמגישת התוכנית .
למלונאות, ראובן לדיאנסקי: בטבלה שצירפתם אתם עושים שימוש בעירוב שמושים,  האופציה היתה רק 

 קומות. 19האם אפשר לקבוע שפרויקט הזה יהיה רק למלונאות 
צבי לוין: התוכנית לא נוגעת בזכויות הבניה והשימושים, הם נקבעו בתוכנית הראשית. התוכניות הזו 

עניינה רק איחוד וחלוקה ומציעה טבלת איזון בין בעלי הקרקע. לעת הכנת תוכנית עיצוב אדריכלי הועדה 
 ד את דברה.תוכל להגי
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הראלה אברהם אוזן: אין שיקול דעת לוועדה אם אני בעלת קרקע ויש לי זכות לבנות הועדה לא תוכל 
 להחליט במקומי.

 צבי לוין: אנחנו ממליצים שהועדה המקומית תצטרף כמגישה.
 אסף הראל: כי אין רוב בקרב הבעלים?

 ית והשאר לא הביעו תגובה.מבעלי הקרקע תומכים בתוכנ 60%צבי לוין: כן. האדריכל טוען 
 

 : החלטה
 הועדה מחליטה להפקיד את התוכנית 

 
משתתפים: דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק, אסף הראל, חן קראוס, ציפי ברנד. ראובן לדיאנסקי, ליאור 

 שפירא
 

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  4החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק86זאת עפ"י סעיף בה ו

 
 

דיווח שהועדה המקומית מצטרפת כמגישת התכנית.
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 10)החלטה מספר  29/05/2019מיום ב' 19-0009מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

 יוות של מטרת החוק?מלי פולישוק: האם בכך שהועדה מצטרפת כמגישה בגלל שאין רוב לתוכנית אין ע
הראלה אברהם אוזן: מה שקרה בתוכנית הוא שהיזם הגיש תוכנית על החלקות שבהן הוא רוצה את 

האיחוד ואז צוות התכנון בקש מהיזם לצרף חלקה נוספת. בגלל בקשה של העיריה היזם לא יוכל לקבל את  
המגרש האחר הוא מגרש בנוי ההסכמות הנדרשות להגשת התכנית ולכן הועדה נכנסה כמגישת התוכנית. 

 ולעיריה יש אינטרס תכנוני שיכנס לתכנית
 לריסה קאופמן: ראשית זו חלק מתכנית ואי אפשר להמתין שתהיה הסכמה של כולם.

אוזן: יש לנו אינטרס להכין כמה שפחות תוכניות ואם יש מקום להרחיב את התוכנית  -הראלה אברהם
ת המגרש הנוסף  והועדה הקודמת הסכימה לכך שהיא תגיש והעיריה מבקשת זאת מהיזם והוא מצרף א

 התכנית אך זה לא צויין בהחלטה.
 מלי פולישוק: אותו מגרש שצרפו לא שואלים את הבעלים.

הראלה אברהם אוזן: הועדה המקומית מוסמכת להגיש תוכניות ולכן היא לא צריכה הסכמות. ולכן באנו 
 לתיקון טעות סופר של ההחלטה. 

 
 :חליטההועדה מ

 לצרף את הועדה כמגישת בתוכנית.
 

 דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, אסף הראל.משתתפים: 
 
 
 

 :פרטי תהליך האישור
 
 בישיבתה מספר  מיום  דנה בתכנית והחליטה: 

 
 

 12515בעמוד  8323לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
 .02/07/2019ך בתארי

 
 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:

 12/07/2019 ידיעות אחרונות
 12/07/2019 מעריב הבוקר
 11/07/2019 מקומון ת"א
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 :פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות
 

 בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
 
 6579119תל אביב  15יבנה  לירן אוחנה עו"ד 

 5252269רמת גן  5החילזון  צבי שוב עו"ד 
 

 מענה להתנגדות עו"ד לירן אוחנה בשם חב' הירקון זרובבל ע"מ:
 

 המלצה מענה התנגדות
המתנגד מבקש לתקן את 

טבלת ההקצאה והאיזון כך 
שתתייחס להגדלת דירת הגג 

. חלקה 8תת חלקה  73בחלקה 
 67זו עומדת לטענתו על שטח 

"ר, וזאת בהתאם להיתר מ
בניה קיים ולמרות שלא 

נרשמה תוספת השטח בבית 
 המשותף

 

לצורך המצב הקיים נלקח 
השטח על פי הטאבו והייעוד 

לפי המצב הקיים. בהתאם 
לכך, שמאי התכנית קבע את 

שווי המצב הנכנס, כאשר אין 
צורך לקחת בחשבון את שטח 

הדירה בבית המשותף. השמאי 
 ת המבנים.יבדוק בנושא תרומ

 לדחות את ההתנגדות.

 
 מענה להתנגדות עו"ד איילת חותה בשם רביב אבהון כהן:

או לתקן את טבלת האיזון וההקצאה במספר סעיפים הנוגעים  ;המתנגד מבקש לשמור על בית הכנסת
 . להלן פירוט סעיפי ההתנגדות, המענים וההמלצות:39-40לחלקות 

 
 המלצה מענה התנגדות

לשמור על בית המתנגד מבקש 
, 39כנסת הקיים בחלקה 

ולחילופין להקצות זכויות 
לטובת בית כנסת חדש 

 במסגרת התכנית. 
 

הבניין נקבע כבר להריסה 
במסגרת תכנית מאושרת 

, וזאת כדי לאפשר 4108תא/
הקמת מבנה מלונאות מגורים 

ומסחר חדש על כל שטח 
התכנית, וזאת בהתאמה 

לתפיסת העירייה לפיתוח אזור 
תכנית מופקדת זו  זה.

( אליה הוגשה 4701)תא/מק/
ההתנגדות, עוסקת באיחוד 

וחלוקה בלבד וסוגית הריסת 
המבנה אינה מעניינה. לגבי 

הקצאת זכויות להקמת בית 
שטח בית הכנסת  –כנסת חדש 

נמצא על קרקע סחירה ומקבל 
ביטוי בטבלאות האיזון 

וההקצאה. לטענת היזם, בין 
היזם ועמותת אור התורה 

יים הסכם בו מתחייב היזם ק
למצוא פתרון זמני למתפללי 

בית הכנסת ובעת מימוש 
התכנית יכיל המבנה החדש 

 שטח מוקצה לבית כנסת חדש.

 לדחות סעיף זה של ההתנגדות.

המתנגד טוען להתעלמות 
מתוכניות מ' וג', בעת קביעת 

של החלקות  השווי היחסי
 במצב הנכנס בטבלת האיזון. 

 

קח בחשבון שמאי התכנית ל
את כל ההשפעות של התב"עות 

הקיימות בשטח כולל תכניות 
ג והשפעתם בנסיבות -מ ו

 הקיימות.

 לדחות סעיף זה של ההתנגדות.

המתנגד טוען לטעויות 
במקדמי ההתאמה של חלקות 

שמאי התכנית לקח בחשבון 
את כל המקדמים האפשריים 

 לדחות סעיף זה של ההתנגדות.
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שונות בטבלת האיזון 
 וההקצאה.

פים והנכונים לדעתו, המשק
 את המצב הקיים.

המתנגד טוען לטעות באי 
התחשבות בשווי הבנוי 

במצב הנכנס  39-40בחלקות 
 בטבלת האיזון.

 

שמאי התכנית לקח בחשבון 
את שווי הבנוי לתרומת 
המבנים, כאשר נלקחה 

בחשבון אך ורק בנייה בהיתר 
ובנייה שעומדת במבחן תרומת 

 המבנים.

 ההתנגדות. סעיף זה של לדחות

המתנגד טוען לטעות באי 
קביעת מקדם הפחתה בגין 
 בנייה שלא נמצא לה היתר.

שמאי התכנית לקח בחשבון 
כאמור לצורך תרומת מבנים 

אך ורק מבנים בהיתר, לכן אין 
צורך בהפחתה נוספת בגין 

 בנייה ללא היתר.

 ההתנגדות. לדחות סעיף זה של

המתנגד טוען לטעות באי 
ביעת מקדם הפחתה בגין ק

סעיף "השמדה עצמית" )תוקף 
 התכנית(בשווי המצב החדש.

 

שמאי התכנית לקח בחשבון 
במצב המוצע את כל 

המקדמים המתאימים, כאשר 
הובא בחשבון משמעות של  

בתקנון התכנית  7.2סעיף 
הראשית לעניין המצב המוצע 

 בטבלת האיזון.

 ההתנגדות. לדחות סעיף זה של

 
 

 : )מוגש ע"י צוות מרכז(צוותחו"ד ה
 מומלץ לדחות את ההתנגדויות כמפורט לעיל ולתת תוקף לתכנית.

 
 

 :תיאור הדיון 20/11/2019מיום  ב'19-0019ישיבה מספר  ועדת המשנה לתכנון ולבניה
 

 :מהלך הדיון
והחלוקה מפרט על התוכנית.  ברקע תב"ע מאושרת, תכנית האיחוד -אלון מטוס: תוכנית איחוד וחלוקה 

 מממשת את חלופה א, היא החלופה המועדפת על הצוות. 
 דיון בהתנגדויות
מחב' קפילוטו והשמאי קבע בשגגה  8רכשנו את חלק מתת חלקה  73: בחלקה  15: יבנה עו"ד לירן אוחנה

שהשמאי קבע. הוא הסתמך על נסח  582חלקים מתוך  26שהחלק בחלקה של אותה תת חלקה עומד על  
מ'. לאור העובדה שצו רישום הבתים המשותפים טרם תוקן, מדובר  23שטח הדירה עומד על  הטאבו לפיו

מ' על פי היתר ולה אמור להיות שטח בחלק המשותף  גדול, כך שהוא  67על דירה שבנויה בשטח של 
 משפיע על שווי השמאות ועל כן מתבקש השמאי לתקן את השמאות בהתאם לשטח בפעל .

 
הזכויות רשומות על שם עמותה והאנשים שטוענים פה הם  -מקדימה להתנגדות הבאה עו"ד גדרון: הערה 

מתפללים בבית כנסת והם מנהלים מהלך בבית משפט שהם צריכים להיות חברי העמותה והנושא לא 
 הוכרע ולכן אין להם מעמד לטעון טענות.

 40לקה לא מוסדרת. חלקה לא רשומה על שם שום עמותה והח 39: עו"ד מיכל: חלקה עו"ד איילת חותה
רשומה על שם עמותת זנב הסנונית ואור התורה. הטענות שמועלות בהליך המשפטי הם מי חברי העמותה 

שמי שמוסמך  40ו 39הנכונים וגם טענות קניניות ועסקאות שנעשו ע"י העמותה. מחלקות ביחס לחלקות 
שמו למי שבית משפט יחליט בסופו של להכריע בנוגע לחלקות אלו הוא בית משפט. הזכויות יועברו ויר

דבר. הועדה מתבקשת לדון בהתנגדות שלנו ויש לנו זכות להתנגד )פס"ד ראובן(. מדובר בבית כנסת של 
שנים הועדה המחוזית אישרה תוכנית שייעדה את בית  3שנים. לפני  100העדה חלבית והוא פעיל כמעט 

יסת בית הכנסת. אנחנו מבקשים לעכב את החלטת הכנסת להריסה וכמובן אנחנו מתנגדים נחרצות להר
הועדה. בכל מקרה קיימות חלופות הנדסיות שמאפשרות התרת בית הכנסת על מכונו ולבנות את המגדל 

מ' לצורכי ציבור עבור העיריה  ואנחנו  280לצידו  כדוגמא אחד העם ואחוזת בית. למעשה התוכנית מקצה 
הכנסת הזה ככל שהוא יהרס. המסקנה לענין טבלת ההקצאות מבקשים לייעד את הזכויות עבור לבית 

היא לא תקינה  לדוגמא בשווי מצב נכנס יש התייחסות לשווי קווילנטי התקנות מחייבות קביעת שווי 
ב. כמובן הטענות השמאיות לא 106הטענות השמאיות שלנו מחייבת הפקדת התוכנית מחדש לפי סעיף 

 נסת ישאר על מקומו.מייתרות  את הטענות שלנו שבית הכ
. המועד הקובע צריך להיות תוך חצי שנה מרגע 15: חוו"ד של שמאי הועדה סוטה מתקן שמאי אשור

הוצאת הנסחים, כאן זה יותר משנה. עסקאות ההשוואה הם לא רלוונטיות הם מעל שנתיים ועובד 
זכויות בניה השמאי השווי במצב היוצא יותר נמוך ממה שהשמאי קבע.  7שבוצעה עסקה ברח' הירקון 
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מקפיאה את  1200במצב הניכנס זה לא נכון. יש תוכנית מ' וע והוא התייחס ש 44התייחס לפי תוכנית 
המצב ולפי כל הפסיקות תוכנית מ' קיימת וממנה צריך לקחת את הזכויות. השמאי לקח במצב הניכנס  

שעליה מוקם בית  39. חלקה את שטח החלקות בלבד, כדי לקבוע שווי שוק ומגרש לוקחים שטח מבונה
יש כאן אפליה.  צריך לחשב אך ורק שווי מבונה, בחוו"ד דעת  146%שאר החלקות  180%הכנסת מקבלת 

השמאי נתן מקדם יותר  75שלי פירטתי פסיקות. לגבי המקדמים השמאי שגה במקביל מדובר על חלקה 
מאי לקח מושה ואת ההיתקלות גבוה והמקדמים הם לא נכונים.  היתקלות והשמדה של התוכנית הש

. השמאי אמר שאת  עלויות הבניה הוא חישב 25%ענין התקלות של תוכנית מדובר על הפחתה של  10%ב
בנוי בהיתר הוא לא חישב את עלויות הבניה  אבל  40ע"פ היתרים זה לא נכון בית כנסת בנוי בהיתר. מגרש 

בניה. הוא לא נתן הפחתה לעלות מופחתת בנינים שלא מצא היתרים הוא לקח והכניס את עלויות ה
 הוא החליט שעלות המבנה היא אפס 40ו 39לבינינים הקיימים ולבית הכנסת במגרש 

 
 עו"ד גדרון: בית כנסת מסומן להריסה בתוכנית הראשית וזה מאוחר מידי להתנגד.

פים  לכן איננו הוצג ההיתר שלא נרשם בצו בתים משות –יונתן לוי שמאי התוכנית: לגבי ההתנגדות א 
אבל כן ניתן לתת  בתרומת המחוברים את שטח  8יכולים לשנות את חלקה ברכוש המשותף בתת חלקה 

 הגדול יותר ההשפעה בטבלה שולית. 
חודשים ממועד החתימה  אבל יש מגרש תכנוני אחד גם  6הטענות למועד הקובע שיהיה  2התנגדות מס' 

ר יהיה החלוקה תהיה באותה צורה. לגבי התעלמות מתוכנית אם צודק שמאי המתנגדים ושווי המגרש אש
זכויות בניה ולא  180%-היא יותר גדולה ומכח תוכנית מ' היא זכאי ל 39מ וג' לא התעלמנו ואכן חלקה 

כאזור מגורים אבל בתחומה יש ביה"כ בהיתר יחד עם  44, אבל החלקה הזו תוכננה במסגרת תוכנית 146
מימוש הבניה. שמאי המתנגדים מפנה לשומה מכרעת מקריא מתוך חוו"ד  תרומתו יש לו חסם מבחינת

הרבה יותר נמוך מהטבלה שלנו, הוא גם מגבה את זה  %50שמאית. שווי החלקה במצב הקודם הוא 
בדוגמאות ומקומות אחרים בעיר. תוכנית ג' יש הכרעות סותרות, לפי משה נדם תוספת חדרי יציאה לגג 

 תרמה לשווי הנכס ובועז קוץ קובע אחרת וקובע השבחה. אינה אפשרית ועל כן לא
גם אם התוכנית הזו תורמת אותו מקדם דחיה כי קיים בית כנסת קיים כרגע, ומלבד זאת חדרי יציאה 

קובע " במתחמי איחוד  15תקן  -אפשריים בכל התכנית כך שההשפעה שלהם קטנה. תרומת המחוברים 
ס בין שווי חלקות בנויות ובין תרומת המבנה לשווי ליד זה יש וחלוקה שבהם תבוצע אבחנה במצב הנכנ

 הפניה לסעיף קטן ו"בלבד שהמבנים תורמים לנכס" ביה"כ תורם ציבורית אבל השווי אין לו תרומה.
לכן את  –בנינים שלמים שלא נמצא היתר בניה יחד עם זאת ניתן למצוא חלקי היתר וניתן היתר למבנים 

לקבל אותה כי ככל שלא מביאים חשבון את המבנים הללו ואי אפשר לתת להם  טענת המתנגדים אי אפשר
חסומה על ידי עוד שן לעומת החלקה המקבילה לה ממערב  39. חלקה 100או  0אלא זה או  85%מקדם 

 שנהנית מהנוף לים.  גם שתי החלקות הקיצוניות, כל פס של ים תורם לשווי וכך עשינו. 
דרפט השמאי לשמאי על ידי היזמים אבל בפיקוח שלנו.  ההמלצות שלנו לדחות דני ארצי: התשובות נתנו ב

 את כל הטענות של שני המתנגדים ולתת תוקף לתוכנית. 
שמאי אשור: על פי חוו"ד שמאי הועדה לא רשום ע"פ איזה תוכנית נקבעה השמאות ושווי הזכויות וממה 

.  כלומר ההתייחסות היתה רק 44ט מתוך תוכנית נגזר השווי.  אפשר רק לנחש ע"פ פרק כג סעיף ו' ומצט
 , שווי מגרשים זה לפי שטחים מבונים. 39ולא תוכנית אחרת וכך אתה פוגע בחלקה  44ע"פ תוכנית 

כל הבנינים במתחם אמורים להרס אז איך שאר הבנינים תורמים לשווי מלבד בית הכנסת. בנוסף השן 
  כאן זו רחבת חניה והיא לא חוסמת שום דבר.

 עו"ד חותה: נאמר כי נחתם איזה הסכם ולא נחתם הסכם לתת בית כנסת וצריך למנות שמאי בורר.
 

 דיון פנימי:
דני ארצי: השמאי הנוכחי בתוכנית הזו נבחר לפי הנוהל הקודם שהיה המלצה שלנו על רשימת שמאים 

דיקה השמאית שהיתה לנו, היזם בחר מתוך הרשימה. אני מקבל את שומת היזם ואני עושה את הב
 האובייקטיבית.

דורון ספיר: קבלת את חוות היזם ולאחר ששמעת את ההתנגדויות אתה ממליץ לדחות את ההתנגדויות 
 ולקבל את השמאות היזם.

 מההתנגדויות של שווי המגרש ולא ברור הפער. 3ציפי:  
 מבונה.  דני ארצי: הערכים נבדקו ומבחינתו השומה הזו מקובלת, אנחנו לוקחים ערכים לפי

 ציפי: הוא בעצמו הוא ערך של מגרש לא מבונה.
 דני ארצי: השמאי של המתנגדים הוא טועה. 

 מלי פולישוק: למה נתתם ערכים שונים לצפוני ערך כזה ולמגרש המערבי אחר. 
דני ארצי: יש ערכים של קרקע שנקבעים לפי זכויות מבונות שמותר לבנות  בכל אחת של החלקות במצב 

נוסף יש מקדמים שטען שמאי המתנגדים ובסופו של דבר מבחינתנו הערכים והמקדים שעשה הנכנס. ב
 שמאי התוכנית טובים.

 ציפי ברנד: אין לי את כל הנתונים ואני לא יכולה להחליט.
 דורון ספיר: צריך לסמוך על בעלי המקצוע שהם עושים שמאות נכונה. 
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בית הכנסת, כאמור התוכנית היא לאיחוד וחלוקה,  אלון מטוס: לעניין בקשת המתנגדים למנוע הריסת
ובית הכנסת מיועד להריסה לפי תוכנית מאושרת כלומר התוכנית לא דנה בהריסת בית הכנסת. ולגבי 

הזכויות מגולמות בטבלאות האיזון, ומעבר לזה נודע  -האפשרות לתת זכויות בניה לבנית בית כנסת חדש 
ת להם מקום חלופי בזמן הבניה, ולתת מענה לבית כנסת חלופי לנו שגם היזם מקיים איזה תהליך לת

 לכשיקום הפרויקט.
 

ועדת המשנה ( דנה 7)החלטה מספר  20/11/2019מיום  ב'19-0019בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
 :הועדה החליטה

 לדחות את ההתנגדויות כמפורט לעיל ולתת תוקף לתכנית.
 

 הצבעה:
 ספיר, חן אריאלי,  אסף הראל, אופירה יוחנן וולק, ראובן לדיאנסקי, ליאור שפירא,  ציפי ברנד בעד: דורון

 נמנע: אלחנן זבולון
 

דורון ספיר, חן אריאלי, אסף הראל, אלחנן זבולון, אופירה יוחנן וולק, ליאור שפירא, ראובן משתתפים: 
 לדיאנסקי. ציפי ברנד

 
 

 (18.01.23) יהת המשנה לתכנון ובניעדוולדיווח 
 תיקון טכני במסמכי תכנית מאושרת

 
מיום  ב'19-0019 מספר דיווח לועדת המשנה לתכנון ובנייה, בהמשך להחלטתה בישיבה

 :(7)החלטה מספר  20/11/2019
 

, קבעה זכויות בנייה והוראות להקמת מבנה משולב למלונאות 2016, בתוקף מ4108תכנית תא/ -רקע 
חלופה א' הכוללת את כל המגרשים הסחירים, או חלופה ב' הכוללת את  –ימוש ומגורים בשתי חלופות למ

)להלן התכנית הראשית(,  4108המגרשים הסחירים למעט מגרש אחד בו תמומש בנייה בנפרד. התכנית תא/
לא כללה איחוד וחלוקה וקבעה שתנאי להיתר בנייה יהיה אישור של תכנית איחוד וחלוקה לפי אחת 

 נית הראשית קבעה. מהחלופות שהתכ
 

לפי חלופה א' בלבד של הינה תכנית לאיחוד וחלוקה  -( 4701)תא/מק/ 23-27הירקון  -שבנדון התכנית 
התכנית הראשית, כמפורט כאן למעלה בדראפט הדיון שנערך להפקדה. תכנית האיחוד והחלוקה אושרה 

 GISהמאושרת במערכת ה . במהלך קליטת התכנית20.11.2019למתן תוקף בועדה המקומית בתאריך 
 העירונית התגלו טעויות טכניות בעריכת המסמכים, טעויות הדורשות תיקון. להלן דיווח על התיקונים:

בתשריט תכנית האיחוד והחלוקה מוצג כנדרש תחום איחוד וחלוקה אחד על כל  –תשריט ראשי  .1
חירים במקום תא המגרשים הסחירים בהתאמה לחלופה א' הנבחרת, אך מוצגים שני תאי שטח ס

( בהתאמה לחלופה ב' שאינה רלוונטית. שני תאי השטח מוצגים בטעות כפי 102-ו 101שטח אחד )
כיוון שחלופה א' היא הנבחרת יש לעדכן את . 4108שהם מופיעים בתשריט התכנית הראשית תא/

להציג תא שטח אחד משותף לכל ו 4701תא/מק/התשריט הראשי של תכנית האיחוד והחלוקה 
 . (100) מגרש הסחיריםה

טבלאות האיחוד והחלוקה הקצו את התמורות באחד משני תאי השטח הסחירים  –איחוד וחלוקה  .2
(. 101+102(, בעוד שהתמורות לפי חלופה א' הנבחרת נפרסות על כל שטח האיחוד והחלוקה )101)

כל המגרשים טעות זו נובעת מהטעות בתשריט הראשי שכאמור אינו מציג כנדרש תא שטח משותף ל
יש לעדכן את טבלאות האיחוד והחלוקה כך שמגרש  בהמשך לתיקון התשריט הראשיהסחירים. 

 (.100התמורה יהיה בהתאמה לתא השטח המשותף החדש שיופיע בתשריט המעודכן )

 : )מוגש ע"י צוות מרכז(חו"ד הצוות
 

 אם למפורט בדראפט.יש לעדכן את תשריט התכנית המאושרת ואת טבלאות האיחוד והחלוקה בהת
 

ועדת המשנה ( דנה 4)החלטה מספר  04/01/2023מיום  ב'22-0034בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה



 התוכן מס' החלטה
04/01/2023 

 4 - -ב' 22-0034
  23-27איחוד וחלוקה הירקון  - 4701תא/מק/ 507-0657320

 תיקון תשריט תכנית מאושרת -דיון בדיווח 

 

0720מבא"ת ספטמבר   39עמ'   

 

 
כך שיוצג תא שטח אחד משותף לכל המגרש הסחיר  המאושרת 4701תא/מק/ תכנית לעדכן את תשריט

רה יהיה בהתאמה לתא השטח המשותף בתכנית כך שמגרש התמוואת טבלאות האיחוד והחלוקה ( 100)
 (100החדש )

 
מובהר כי העדכון אינו משנה את הוראות התכנית ולפיכך אין שינוי במועד הקובע לאישור התוכנית שהינו 

 15.6.2022-ה
 

 משתתפים: דורון ספיר, חיים גורן, רועי אלקבץ, חן אריאלי, חן פנינה קראוס 
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 5 - -ב' 22-0034
  6תחם דפנה ארלוזורוב מ - 3885/6תא/מק/ 507-0623108

 ב'106לפרסום  28.11.22דיון בדיווח החלטת ועדת ערר מתאריך 

 

2007מבא"ת ספטמבר   40עמ'   

 

 
 

 התכנית: הועדה המקומית לתכנון ובניהמוסד התכנון המוסמך להפקיד את 
 

מיקום: מתחם הממוקם בין הרחובות דפנה מצפון וממזרח, רחוב הנרייטה סולד ממערב ומדרום שדרות 
 , להלן "התכנית הראשית"3885שאול המלך כהגדרתו בתכנית תא/

  
 1,3ודרך נמיר   12,14,16כתובת: רחוב דפנה 

 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

392, 239-237 חלק מוסדר 6110   
 

 דונם 4.033שטח התכנית: 
 

 מתכנן: משה צור אדריכלים בוני ערים 
 

 יזם: אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ
 יפו -ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב          

 
 הבעלים 55%"ד יגאל ארנון, מייצג בעלות: בא כח משרד עו

 
 מצב השטח בפועל: 
 יח"ד. 69קומות מעל קומת קרקע, הכוללים סה"כ  3מבני שיכון טוריים בגובה  3מרחב התכנון כולל 
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 5 - -ב' 22-0034
  6תחם דפנה ארלוזורוב מ - 3885/6תא/מק/ 507-0623108

 ב'106לפרסום  28.11.22דיון בדיווח החלטת ועדת ערר מתאריך 

 

2007מבא"ת ספטמבר   41עמ'   

 

 מדיניות קיימת: 
בינוי" ע"פ תכנית מאושרת  -נמיר במתכונת של "פינוי  –ארלוזרוב  –פיתוח והתחדשות במתחם דפנה 

 .3885תא/
 צב תכנוני קיים:מ
 

 נמיר" –ארלוזורוב  –"מתחם דפנה  3885תב"ע תקפה:  תא/
, "אזור מגורים בבניה רבת קומות" מגורים ד', שטח ציבורי פתוח, דרך מאושרת, דרך מוצעתיעוד קיים:  

 .5000ע"פ תכנית מתאר תא/
 

 דונם 4.03שטח התכנון:  
 זכויות בניה:  עפ"י תכנית מאושרת. 

 
 וצע:מצב תכנוני מ

 
  3885תא/כהגדרתו בתכנית  502הכלול בתא שטח  שטחתכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים ל

 המהווה תנאי להוצאת היתר בניה.
את הזכויות הקנייניות במקרקעין הכלולים בתחומה, באמצעות טבלת הקצאה ואיזון  קצההתכנית מ

 בלשכת רישום המקרקעין. לאפשר את רישום החלוקהניתן באמצעותה . המהווה מסמך מחייב
 של התכנית הראשית. זכויות והוראות הבנייהכל זאת ללא שינוי 

 
 מטרת הוראות התכנית ועיקריה

מתחם בתכנית זו )איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים להסדרת הזכויות הקנייניות של מגרשים הכלולים 
לחוק התכנון ' סימן ז' פי פרק גי לוח הקצאות בלשכת רישום המקרקעין ל"לצורך רישום הבעלות עפ (6

כל זאת מבלי לשנות את זכויות והוראות ( לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה. 1א)א()62בכפוף לסעיף והבנייה 
 .הבניה או כל מאפיין או זכות אחרת

 
 יעודי קרקע ושימושים

 תחולנה על תכנית זו. 3885זכויות והוראות תכנית תא/ מגורים ד', שצ"פ ודרך מאושרת: 

 

 נתונים כמותיים:

 ד' 4.033  מגורים ד':

 ד'  0.871 שטח ציבורי פתוח:

 ד' 1.301  דרך מאושרת:

 ד' 1330.5דרך מוצעת                       

 ד' 6.747.25   סה"כ:

 

 
 איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים. -שטח לאיחוד וחלוקה חדשה

 
 עפ"י התכנית התקפה -זכויות בניה

 מ"ר8,128מ"ר עיקרי כולל מרפסות + 21,852מגורים ומסחר: 
 מ"ר שרות 105מ"ר עיקרי+300שטחי ציבור:

 208יח"ד: 
 יח"ד נטו 50צפיפות:  

  מ'( 28) קומות 6בניה מרקמית , מ'( 106) קומות 25קרקע+ ק.–מספר קומות: מגדל 
 50%תכסית: 

 0קווי בניין: קו בניין קדמי לדרך נמיר או ארלוזרוב: 
 מ' 3קו בניין צידי )ימני(:                   
 מ' 3קו בניין צידי )שמאלי(:                   
 מ' 3קו בניין לרחוב דפנה והמשכו:                   
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  6תחם דפנה ארלוזורוב מ - 3885/6תא/מק/ 507-0623108
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2007מבא"ת ספטמבר   42עמ'   

 

 
 עקרונות ודברי הסבר נוספים: 

 . 1א )א( ס"ק 62. אישור לוח הקצאות וטבלת איזון שלא בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לפי סעיף 1
 .נמיר תל אביב-ארלוזרוב -מתחם דפנה  - 3885וראות הבניה וזכויות הבניה יהיו על פי תכנית תא/ . כל ה2
 

 תחבורה, תנועה, תשתיות: לא רלוונטי
 

 עיצוב : ללא בהתאם לתכנית העיצוב הכוללת למתחם שאושרה בוועדה המקומית
 

 משימות פיתוח בסביבת הפרוייקט: לא רלוונטי
 

לחוק(:  77מלצה אם נדרש הליך, באיזה מסלול והאם נדרש פרסום לפי סעיף התייעצות עם הציבור )ה
 התקיים בתכנית הראשית לפיכל לא נידרש בשלב זה

 זמן ביצוע:מיידי
 

 חו"ד צוות ומנהל תחום מקרקעין:

לאור העובדה שהתכנית הינה פועל יוצא של התכנית הראית שקודמה ע"י הוועדה וכי היקף ההסכמות 

, ממליצים שהוועדה תצטרף כיוזמת התכנית ולהפקיד את התכנית. 50%-מעומד על יותר 
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2007מבא"ת ספטמבר   43עמ'   

 

 
 

 18/02/2020א' בתאריך 62חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 
 18/02/2020א' בתאריך 62חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 
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 תיאור הדיון: 26/02/2020ב' מיום 20-0003ועדת המשנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 

 
לדיאנסקי:  לגבי מי נגר יש בדיקת גזי קרקע שצריכה להיעשות שם ויש לזה השלכות על מי נגר  ראובן

 בקרקע.
לטובת שצ"פ אורכי ברחוב דפנה ויש שצ"פים  40%גילה גינסברג: במגרשים יש הפקעות של סדר גודל 

 יבדק.  -שמפרידים בין מתחמי המימוש המהווים אזורי חלחול . מעבר לכך 
סקי: אז בבקשה להעביר אלי את הבדיקה, תבדקו את הנושא של גזי קרקע אם הבדיקה ראובן לדיאנ

 תראה שאין מקום למי נגר יתכן שיצטרכו למצוא חלופה למי נגר בגגות או במקומות אחרים.
 

( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  בתכנית 4)החלטה מספר  26/02/2020ב' מיום 20-0003בישיבתה מספר 
 והחליטה:

 
 הפקיד את התוכנית ולאשר כי הוועדה תצטרף כיוזמת התכניתל
 

: דורון ספיר, מאיה נורי, אסף הראל, אופירה יוחנן וולק, ראובן לדיאנסקי , ליאור שפירא, משתתפים
מיטל להבי

 
חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה  4החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 ד' לחוק86יף וזאת עפ"י סע
 
 

 פרטי תהליך האישור:
 

בתאריך  6671בעמוד  8926לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
18/06/2020. 

 
 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:

 26/06/2020 מעריב הבוקר
 25/06/2020 מעריב

 26/06/2020 מקומון ת"א

  
 
 

 פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות:
 

 בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
 
 5268102רמת גן  7דרך מנחם בגין  עו"ד דינה יהב 
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 המלצה מענה טענה המתנגד 

בעלי  1
זכויות ע"י 
עו"ד דינה 

 יהב
באמצעות 

שמאי 
מקרקעין 

רפאל 
 קונפורטי

טבלת האיזון השמאית לא 
התייחסה לחלקה כפנויה 
וריקה ולא נישומה על פי 
זכויות הבניה האפשריות 

למימוש במידה ולא היה כל 
 מבנה על החלקה. 

בהתאם השומה השפיעה 
בצורה מוטעית גם על השוויים 
היחסיים של החלקות . וגרמה 

 לפגיעה בחלקות 
238-239. 

 

 

הטיעון בהתנגדות כפי שמשתקף 

סק לשומת המתנגדים עו 9בסעיף 

בדרך קביעת החלק היחסי במצב 

 הקיים בתחום התכנית. 

של מועצת השמאים קובע  15תקן  

כי יש לשום את הנכסים  8.1בסעיף 

הקיימים בהפרדה בין הקרקע לבנוי.  

עמדת שמאי התכנית  הינה כי מאחר 

ועל החלקות מבני שיכון ותיקים מזה 

 עשרות שנים אין ליתרת זכויות 

י הנכסים. הבניה השפעה על שוו 

עמדת המתנגדים אינה תואמת 

 לכוונת התקן השמאי ובמיוחד אינה 

מתאימה לפרויקט פינוי בינוי. ידוע  

 הומקובל כי בפרויקטים כאל

 התמורה אותה מקבלים הדיירים 

הינה ביחס לפרמטר עיקרי אחד  

והוא שטח הדירה הקיימת והחלקים 

ברכוש המשותף  שקובע את שוויו 

בתכנית ובוודאי  היחסי של כל בעל

 שאינה מושפעת מגודל החצר 

המשותפת של מבנה המגורים.  

לפיכך, נמצא כי הדרך הנכונה לשום 

את זכויות הדיירים במצב הקיים 

 הינו כקרקע ריקה ועל 

בסיס הבנוי בפועל כך שליתרת  

זכויות בניה שלא מומשו לא ניתן ערך 

נוסף. דרך חישוב השווי נבדקה ע"י 

רקעין ונמצאה שמאי מתחום מק

כנכונה ומוצדקת ולכן גם אין פגיעה 

 238-239בבעלי חלקות 

 

 

לדחות את 
 ההתנגדות

2  
לעיריית תל אביב הוקצו 

זכויות למגורים בגין חלקה 

בניגוד לכוונת התוכנית  392

 . 15והוראות תקן 

 

הכלולה כאמור בתחום  392חלקה 
לאיחוד וחלוקה בבעלות עיריית תל 

לקו" ואינה  אביב נרשמה "מתחת
משתתפת באיזונים. הקצאות עבור 

הרשות המקומית, בתחום תא שטח 
הקצאה  , הינהשייעודו למגורים 101

עבור העירייה מתייחסת לשטח 

לדחות את 
 ההתנגדות
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כלולה כאמור בהערה ה ,ציבורי בלבד
כל  ובהתאם   בטבלת  ההקצאות

זכויות הבניה למגורים במתחם 
 מוקצים לדיירים בלבד.

3  
יש להביא בחשבון התאמות 

שווי בגין מיקום החלקות 

 הקיימות. 

 

במצב הקיים שלושה מבני שיכון 
בבניה ותיקה הבנויים בסמיכות זה 

לזה. לכל המבנים גישה מכיוון רחוב 
דפנה. אין הבדלים מהותיים 

במרכיבים המשפיעים על שווי הנכס 
נגישות, נוף, או קירבה  -כגון  

מבנים למקורות רעש וזיהום ול
 ציבוריים.

לדחות את 
 ההתנגדות

4  
יש לדייק את החלק המוקצה 

של כל אחד מבעלי הזכויות כך 

-שסה"כ ההקצאות יסתכמו ל

100%  

 

נושא שלמות ההקצאה במגרשים 

המוצעים בטבלת האיזון נבדק ונמצא 

 תקין

 

 

לדחות את 
 ההתנגדות

 
 
 

 : )מוגש ע"י צוות מרכז(חו"ד הצוות
 

.ההתנגדות ולתת תוקף לתכנית  להמליץ לדחות את

 
 :תיאור הדיון 02/12/2020ב' מיום 20-0023ועדת המשנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 

 
לריסה קופמן: התוכנית היא תוכנית איחוד וחלוקה. נגזרת מתוכנית דפנה ארלוזורוב וזו תוכנית טכנית 

 לית.שמדברת רק על נושא הזכויות. לאחריה תגיע תוכנית עיצוב אדריכ
חלקות למגרש אחד ומה שהיא  3דני ארצי: טבלת איזון שהוכנה היא טבלה טכנית. היא טבלה שמאחדת 

 עושה היא חלוקה טכנית לפי שווי יחסי שנקבע ברכוש המשותף של כל אחד מבעלים בתוכנית. 
 דיון בהתנגדויות:

כויות שלא מסכימים השמאי רפאל קונפורטי : הטבלה היא לא לפי הסכמת הבעלים. יש כאן בעלי ז
. ללוח הקצאות צורף מסמך עקרונות שמסביר איך מבוצעת 15להקצאה. לכן היא נערכת לפי תקן 

 15החלוקה. במסמך העקרונות הזה פורס השמאי את העקרונות המנחים לחלוקה. הוא מחלק לפי תקן 
י מקנה לחלקות הללו שמחייב אותנו להעריך לפי שימוש מיטבי שהוא השווי המירבי. השווי המירבי שאנ
לכל החלקות גם  128%הוא חלקות כקרקע ריקה. המבנים אינם תורמים לשווי. תבע בתוקף היא תב"ע מ  

תב"ע ג' חלה על כל החלקות, טען השמאי שהוא לא רואה שווי מיוחד ולכן השווי הוא אחיד וכל מה 
התייחס לכל חלקה וחלקה .שגה שנאמר במסמך העקרונות מקובל עלינו רק היישום לוקה בחסר. במקום ל

שמאי התוכנית ושם את החלקות לפי הבינוי בפועל. הבינוי בפועל אינו אחיד לא מתקרב למיצוי הזכויות 
אחוזי בניה ובבית  90%ניצלו  237. מה שקורה שהבינוי אינו אחיד ובית משותף אחד חלקה  128%לפי 

ה והדבר יצר עיוות גדול בהקצאת הזכויות בין אחוזי בני 75%ניצלו רק   238, 237משותף אחר בחלקה 
מקבלת  237החלקות, ולמעשה העיקרון המנחה בלוח ההקצאות הופר. הדבר יצר עיוות הוא שחלקה 

הקצאה עודפת ע"פ ערכי השמאי. אנחנו מיישמים את כל מה שהוא אומר אבל ההקצאה העודפת בחלקה 
צאה הוגנת ושוויונית והעיקרון הופר. לכן אנחנו מיליון שקלים, לכן חשוב לשמור על הק 21היא ב 237

חושבים שצריך לתקן את לוח ההקצאות והטבלה בהתאם למה שפרסמתם במסמך העקרונות. התגובה 
להתנגדות אומרת שהמבנים הם אלה שחשובים הזכויות לא ויש כאן סתירה בכל מה שקשור בתגובה לכל 

כהן שהוא שם את החלקות כחלקות ריקות זה  כותב השמאי 7מה שכתוב במסמך העקרונות. בסעיף 
השווי המיטבי. הקפיצה הזו לשום את הנכסים לפי הבנוי יוצרת את העיוות מכיוון שהבינוי לא אחיד וזו 

זה משמעותי מאוד. כהערת אגב גם סך ההקצאה היא עוברת  17%הפרה של העקרונות בפערים גדולים  
 זה תיקון טכני יש צורך לתקן.  100.2%ל
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ו"ד דינה יהב: אני מבקשת להגיב בכתב לתגובה. הזכויות שנתנו היו לפי מס' היחידות ואח"כ לקחו את ע
מ'"ר זכויות בניה נוספות לעירי 300הדרך של העיריה ובמקום זה נתנו להם   392הזכויות והוסיפו מגרש 

יסטורית. יש כאן הפקעה מבלי להתייחס לענין שבעבר היתה הפקעה ה 40%כאשר ממילא אנחנו נמצאים ב
היעדר התייחסות לצירוף של העיריה בקשר למתן הדרך עם מתן זכויות לעיריה שהם בבחינת מעקף 

 לעיריה. 
מבעלי  55 -אור הרפז: מנהל התחדשות עירונית: מדובר בפרויקט שהעיריה אישרה תב"ע. חתמנו כ

נו. כך שאנחנו מייצגים את הזכויות  על הסכמים מחייבים שבהם הגדרנו  את כל מערך ההתקשרות בינ
הרוב במתחם וכדי לקדם את התוכנית הלכנו לתוכנית איחוד וחלוקה ע"פ ההגדרות. במסגרת התוכנית 

העיריה צריכה לקבל זכויות בשטח הבנוי הדרך הנהוגה היא ע"י הכנסה שלכם מעל הקו 3385המאושרת 
עו"ד דינה יהב הם מייצגים ברשימה ולכן הדבר נעשה בתיאום אתכם.  אנחנו מבקשים לדעת כמה אנשים 

 שמית.
ארז כהן שמאי התוכנית:  לעו"ד יהב יש טעות לגבי החלקה של העיריה בתוכנית. אם נתבסס על 

המתחמים בנספח הבינוי ששם חלק מהדרך לא מופיע, אבל אם נסתכל על הקו הכחול של התוכנית בתב"ע 
צלציה, לכן העיריה קבלה זכויות כי אני מחויב המאושרת הם כן נכללת בתחום התוכנית ובתחום הרה פר

מאחר והדבר מסומן בתחום הרה פרצלציה. במקרה הזה עיריית ת"א לא קבלה זכויות שכירות כל 
הזכויות של עירית ת"א הם זכויות לצרכי ציבור. הצורה שהם מוצגות זה בגלל שהעירייה מקבל חלק  

אבל אין הקצאה למגורים. התוכנית היא תוכנית פינוי מבונה של הפרויקט אבל הצורך הוא צורך ציבורי 
בינוי ולכן כלכלית אין משמעות לטבלה הזו. הנושא של זכויות הבעלים הם לא מתווספות ולא חסרות 

בעסקה הכלכלית כי בסופו של דבר חותמים על תוספת זכויות בניה לשטח הקיים. זכויות הבניה מתוך 
משמעות כלכלית.  לא הוכחו שהדירה שבנויה בחלקות עם השטח הגדול תוכנית מ' ולא נתנו עד היום ואין 

שווה יותר או פחות לדירה הבנויה עם השטח הקטן. אין עסקה כזו לא הובאה לנו שום הוכחה הדירות הן 
אותן דירות שיכון והוא שווה אפס. כל נושא זכויות הבניה מהות כלכלית אין לו והוא שווה אפס.  מבחינה 

אני מחויב בשווי קרקע ואין לנו מחלקות אבל אני כשמאי יכול להגיד  15ית זה נכון שבתקן מהותית שמא
שהשימוש המיטבי בטרום התוכנית הוא למעשה הבינוי הקיים. כי כלכלית כך השוק מתנהג ואני שם את 

לית החלקות ע"פ השטחים שנבנו בפועל. מבחינתי אין משמעות לזכויות הבניה הנוספות גם מהותית וכלכ
ולכן אין כאן שגיאה. יש פה פרשנות שמאית לגיטימית ואני שמאי התוכנית וזו הפרשנות שלי ומבחינת 

זה לא התור  100.01הועדה אין פגיעה בזכויות הדיירים ולכן אפשר לאשר את הטבלאות. התיקון של ה
 זה פשוט ענין טכני.  100%שילך לרישום אלא התור של החלקים במגרש והם נסדרים ל

רפאל קונפרטי: אומר השמאי שאפשר היה להמשיך את התוכנית בלי הטבלאות וזה לא נכון זה תנאי 
להיתר. לא כולם חתומים ולכן צריך להיות הקצאה שיויונית.  ארז קבע במסמך שלו שצריך לשום לפי 

  15ן . אנחנו תחת תק7קרקע ריקה ולא לפי הבנוי ובפועל הוא עשה שמאות לפי הבנוי תסתכלו בסעיף 
שלא  45%ואין כאן שאלה של פינוי בינוי ואין יזם שמייצג את כל בעלי הקרקע. יש אחוז לא מבוטל של 

חתם אצל היזם חובתנו היא להגן על אותם בעלים. השימוש המייטבי שהוא כולל ההקצאה הוא בסיס 
 להקצאה שיוונית הופר פה.  

תוקף לתוכנית. לאחר כל ההסברים שנשמעו  דני ארצי: חוו"ד הצוות היא לדחות את ההתנגדות ולתת
 משמאי התוכנית הטענות והתשובות נבדקו.

 דורון ספיר: אני מציע לקבל את חוו"ד הצוות בהתאם לפי מה שנשמע פה אחד. 
 
 

ועדת המשנה ( דנה 4)החלטה מספר  02/12/2020מיום  ב'20-0023בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
.ההתנגדות ולתת תוקף לתכנית לדחות את 

 
אופירה יוחנן וולק, ליאור שפירא, אלחנן זבולון, רועי אלקבץ, אסף הראל,  חן משתתפים: דורון ספיר, 

אריאלי
 
 

 :28.11.22מיום  1003/0121דיון בדיווח החלטת ועדת ערר 
 

ב' לחוק 106סעיף  ועדת ערר החליטה שהוועדה המקומית לתכנון ובניה תפרסם את הטבלה המתוקנת לפי
, באופן שהרואה עצמו נפגע מהטבלה המתוקנת יוכל להגיש התנגדותו בתוך 1965התכנון והבניה תשכ"ה, 

 יום . 15
ב' לכל בעלי הזכויות 106ועדת ערר לא קבע את אופן הפרסום, לכן מומלץ לשלוח הודעות לפי סעיף 

בתכנית.
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 : )מוגש ע"י צוות מרכז(חו"ד הצוות

 
ב' לחוק התכנון והבניה 106מץ את החלטת ועדת ערר לפרסם את הטבלה המתוקנת לפי סעיף מומלץ לא

 . 15, באמצעות משלוח הודעות לכל בעלי הזכויות בתכנית לתקופה של 1965תשכ"ה, 
 יום . 15כל מי  שהרואה עצמו נפגע מהטבלה המתוקנת יוכל להגיש התנגדותו בתוך 

 

ועדת המשנה ( דנה 5)החלטה מספר  04/01/2023מיום  ב'22-0034בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
ת לפרסם את טבל, הוועדה מחליטה בזאת  28.11.2022מיום  1003/0121בתא החלטת ועדת ערר בהתאם ל

, באמצעות משלוח 1965ב' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה, 106המתוקנת לפי סעיף ההקצאה והאיזון 
כל מי שרואה עצמו נפגע מהטבלה המתוקנת יוכל להגיש כאשר לי הזכויות בתכנית הודעות לכל בע

 .מיום קבלה ההודעהיום  15התנגדותו בתוך 
 
 

 דורון ספיר, חיים גורן, רועי אלקבץ, חן אריאלי, חן קראוסמשתתפים: 
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 לתכנון ובנייה הועדה המקומיתמוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: 
 

 ומרחב צ'לנוב.  הקונגרס נת נווה שאנן: מרחב צפון המנורה,שכו מיקום:
  

 
 

 דונם 400-כ: שטח התכנית
 
 

 גושים וחלקות בתכנית: 
 

 חלקות מספרי בשלמותן חלקות מספרי גוש
 בחלקן

6894 20-21,31-36,40-52,55-56 22-23,37-
39,54,57 

6943 1-8,10-47,49-82,84,86,89 88 

-1-14,19-22,25-28,66,68-73,77,79-82,101-103,111-112,137,141-142,144 ש6944
145,147-148,155,157-158 

65,113,115,139 

  החלקות כל ש6945

6946 1-24,26-42,45-62,64,68-72,75-80,82-83 63 

 78 51,60 ש6946

-1-10,13-16,21,23,55-56,59-61,64-66,70-78,80-96,98-103,106 ש6947
107,112,115,117-122,126-127,131-132,144-145,148,150-156,161-

163,169,171-177,179,181,183,185-189,191-194,1151 

149 

-7,9-10,12-16,21-22,26,36-41,43-44,47-49,52-56,58-65,67-70,72-73,76 ש6948
83,86-87,92-100,102-103,106-107,112-114,116,118,157-159,165,172-

175,180-183,190-191,194-196,198-201,205-217,220-223,225,227,230-231 

6,27,193,197 

6972  302 

6975 24-28,34-35,38-40,51-53,55-73,76-77,79-81,83-88,90-95,97-103,105-
106,108-118,120-121,123-127 

8 

 הר ציון

 לוינסקי

 צ'לנוב

 הרכבת

 סלמה

 העלייה
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 מח' רישוי. נון אסטרטגי,מח' תכנון עיר יפו והדרום, היח' לתכ מתכנן:
 יפו-וועדה מקומית לתו"ב תל אביב יזם:

 ריבוי בעלויות: פרטיים, מדינה, עירייה בעלות:
 

  רקע היסטורי:
הקמת  מאחוריעל אדמות פרדסים מזרחית ליפו בקרבת נחל אילון.  20-שכונת נווה שאנן הוקמה בשנות ה

ך בחברה יצרנית שיתופית כפי שהתבטאה במודל השכונה עמדה אידיאולוגיה חברתית כלכלית, הרואה ער
"עיר הגנים" של מתכנן הערים הבריטי אבנעזר הווארד. בשונה מתפיסתה של שכונות מרכז העיר שייועדו 

  חקלאית שתספק את צרכי השכונה והיישוב.ולמגורים, תושבי שכונה זו הקדישו עצמם לפעילות יצרנית 
מסחרי שמתקיים בה -ית ובמהרה קיבלה השכונה אופי יצרניעם הזמן והקשיים נזנחה התפיסה החקלא

גם כיום. בהתאם לאופי התפקודי בשכונה השתמרו גם הפרצלציה וגם עקרונות בינוי רבים שאפיינו את 
 .התכנון המקורי

 
לאורך השנים התייצבה פריסת השימושים היצרניים בשכונה למלאכה ותעשיה זעירה וקיבלה משנה תוקף 

מנדטורי ובתכניות מאוחרות. אזור המגורים בצפון המנורה וצ'לנוב אופיין כרקמת  יטורבתכנון הסטטו
מגורים עם קומת קרקע למלאכות, אומנות ומסחר ודפנות השכונה ואזור שוק עלייה אופיינו כאזורי 
מלאכה, אחסנה וייצור. במקביל הושפעה השכונה מהקמתן ותפקודן של התחנות המרכזיות הישנה 

 שפיעו רבות על תפקוד השכונה. והחדשה שה
 

 מצב השטח בפועל: 
 

במרחבי התחנות המרכזיות, דפנות  םכיום שכונת נווה שאנן נמצאת בתהליכי תכנון ופיתוח משמעותיי
 המלאכה ומרקמי המגורים. 

מרקמי המגורים באזור "צ'לנוב" ו"המנורה"  מתחדשים ביוזמה פרטית בהיתרים לפי תכניות מאושרות 
לרוב על מגרשים בודדים. מהלכים אלה מאפשרים לשכונה להתחדש בצורה אורגנית באופן  38ותמ"א 

 קומות. 6.5ששומר על איכויות הבינוי המירקמיות בבינוי של עד 
 

 :ובפיתוח החדש המקוריים, במתכונת עיר גנים,  נשמרים בשכונה עד היום מאפייני הפרצלציה והבינוי
עלי גישות בתחומים מארבעת עבריהם ברחובות והחיד יחסית, חלוקה לבלוקים עירוניים בגודל א -

 .אל פנים הבלוק בין הבניינים
 מ"ר עבור מבנה בודד 400 -בגודל ממוצע של כם מגרשי -

6977 53-69,71-72,281 29,52,70,187,24
3 

 525  ש7051

7061  147 

8939  11 

8940  4 

8941 5-20,23-35,38,42-43,46-57,64-65 36-37 

8942 17-40,46-49 42-43,50 

  החלקות כל 8944

8984  46,51 

8988  34 

8989  37 

  החלקות כל 9020

  החלקות כל 9021

  החלקות כל 9029

9032 2-5,8-27,32-35,37,39-40 1,28,30 
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בניין אחד בכל מגרש, עם מרווחים בארבעת כיווניו במתכונת של עיר גנים. העמדה בינוי  -
-טחים ירוקים ומחלחלים במרחב הפרטיש ופיתוחתאורה של פנים הבניינים, ו אוורור המאפשרת

 , בהיקף הבניין.משותף
 .קומות 3-4מבנים מקוריים בני  -
 

.  את המרחב חוצים תוהמטרופוליטנימרחב התכנון משורת היטב על ידי תחבורה ציבורית ברמה הארצית 
חב מצויה דרום(, בלב המר-מערב וקו רק"ל ירוק: צפון-שני קווים של הרכבת הקלה )קו רק"ל סגול: מזרח

 תחנת רכבת ישראל. חנה המרכזית, ובדופן המזרחית שלההת
 
 
 

 מדיניות קיימת: 
 

 . 802אזור  - 5000תכנית המתאר תא/
אזור מגורים לתעסוקה ומגורים. שימושים:  צפון המנורה:

. בקומת הקרקע 1, תעסוקה 1-2מגורים, משרדים, מסחר 
(.  3.4.3יותרו רק שימושים המותרים בחזית מסחרית )ס' 

 קומות. 8. גובה בינוי עד 3.5רח"ק מרבי 
אזור מגורים בבניה עירונית. בחזית קומת –מרחב צ'לנוב 

יותרו מסחר, משרדים, מוסדות ציבור,  הקרקע בכל המבנים
. 2.5-4ושטחים לשימושים ציבוריים. רח"ק משתנה בין 

 ציון.-קומות בדופן הר 10קומות,  8גובה בינוי עד 
 

 
 
 

בהריסה ובנייה ניתן להגיע  -38ירונית לתמ"א מדיניות ע
ק' לבניין מגורים, ותוספת  2.5ק' )כולל קומת גג(. בתוספות בנייה, ניתן להגיע לתוספת  7לבינוי בגובה 

וועדה מקומית רשאית לאשר הקלה בקווי בניין  -למבנה תעסוקה. קווי בניין ע"פ התכנית התקפה 1קומה 
 . 10%-ב
 
 

 50גודל דירה מינ' כולל יהיה -דרת גודל דירה מינימאלי בפלורנטין ובמתחם התחנות()הג  9004מדיניות 
 מ"ר )עיקרי +שירות בתחום הדירה(.

 
 

 מצב תכנוני קיים:
 

 תכניות ראשיות:
 

תכנית מתארית לכל אזור מרכז ודרום  –( 1941) 44תכנית 
העיר תל אביב.   אזור צפון המנורה מיועד להיות אזור 

רחוב נווה שאנן כרחוב מסחרי. מרחב צ'לנוב תעשייה עם 
מוגדר כמרחב מגורים עם שימושי מסחר ברחובות 

המקיפים: סלמה, העלייה, דרך יפו, ולוינסקי(. במרחב זה 
מיעוט שטחים ציבוריים, השטח העיקרי הוא גינת 

 לוינסקי.
שתי תכניות  – (1946) 156ותכנית ( 1945)תכנית אף 

בנווה שאנן: צפון המנורה המשנות את ייעודי הקרקע 
. ומגורים מסחר, כמרחב לתעשייה, מלאכות, אומנויות

מרחב צ'לנוב מסחרי בעיקרו, עם מיעוט מגורים בדופן 
 רחובות חזנוביץ' ורח' הקונגרס )מודגשים בכחול בתשריט(
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 מצב תכנוני מוצע:
 

 תיאור מטרות התכנון:  
או/ו  הקלות הכוללים  תכניות המפורטות התקפותל אםהמוגשים בהתמדיניות להוצאת היתרי בנייה 

 .  38תמ"א מ מימוש זכויות
-המדיניות כוללת כלים להתחדשות השכונה תוך שמירה  על מאפייני הרקמה הבנויה והאופי היצרני

 הוראות בשלושה תחומים: כוללתמסחרי של השכונה. המדיניות 
 הוראות לאיחוד מגרשים ובנייה בקיר משותף .1
 שימושים בקומת הקרקעהגדרת  .2
 הגדרת תמהיל מגורים. .3
 

 עיקרי הוראות התכנון:
 
או/ו  38קביעת הוראות לבניה בקיר משותף ואיחוד חלקות בהיתרים המוגשים לפי תמ"א  .1

 :הכוללים הקלות

 המלצה תכנונית חיובית לבנייה בקיר משותף, תינתן במקרים הבאים:
ני המגרשים המבקשים החזית של שבקשת רישוי בה הרוחב המצטבר של  -

  מ'. 28לא עולה על 

בקשת רישוי להריסה ובניה מחדש במגרשים שערב הריסתם היו בנויים  -
מ' המופיעה  28)במקרה זה לא תחול המגבלה של  בקיר משותף כדין.

 בסעיף(.

ניתן  צידי )חלקי( 0בבקשות לתוספת בניה בהן הבניין הקיים בנוי בקו  -
מקרה של בינוי עם המגרש השכן. ב םיהיה להמשיך בניה בהתאם לקיי

 . קיים בקיר משותף עם בניין סמוך,  ניתן יהיה לבקש קיר משותף עם אותו הבניין בלבד

 הבנייה בקיר משותף היא בדופן הארוכה של שתי החלקות. -

 התנאים להלן אינם מהווים תנאים מצטברים -

 :תינתן במקרים הבאיםלקיר משותף שלילית  המלצה

 ניצבת המגרש בקיר משותף בצלעבנייה לבבקשה  -

  בנייה בקיר משותף בצלע המגרש הקצרה או בקו מגרש אחורי -

 ם. הוראה זו לא תחול על בנינים הבנוייבנייה בקיר משותף של למעלה משני מגרשים -
 בקיר משותף על כמה מגרשים ערב הבקשה להיתר
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 הנחיות עיצוב לבניה בקיר משותף:
, צדיים ואחוריים, בהיתרים בבנייה בקיר משותף, לא יומלץ על מתן הקלות בקווי בניין -

נוסף על קו ב, 15סעיף מס'  Fלרבות קווי בניין מוקטנים שאותם היה אפשר לקבל לפי תכנית 
 הבניין המשותף, לרבות ממ"דים.

 מבחינת חומרי גמר ופרטי בניין. כיחידה אדריכלית אחת הבניינים יעוצבו -

 את שתי החלקות.  ותתאפשר גרעין משותף וריכוז מערכות המשרתי -

קיר משותף יתאפשר בתנאי שיתוכנן מרתף משותף וכניסה אחת משותפת למרתף במסלול של  -
 הקלה ורישום זיקת הנאה הדדית.

בהתאם  –בפינות הבניין הפונות אל פנים הבלוק  מגרעותיתוכננו  -
טרים להבטחת מרחב מ 4של  נסיגהבאמצעות   -למופיע בשרטוט

 . 38פעיל בפנים הבלוק. הנחיה זו גוברת על מימוש זכויות תמ"א 

 מי נגר בתחום קווי לחלחול 15% שטח קרקע בהיקף להבטיח יש -
המגרש ליצירת רצף שטחי חלחול עם  של העורפי בחלק המגרש

ותת  קרקעית המגרשים הסמוכים. שטח זה יהיה פנוי מבנייה על
 קרקעית.

ני אשפה וגז כך שכל שני בניינים יחלקו מרחב תפעולי ויותירו את החזית יש לרכז מתק -
 .חופשית לתנועהו פנויה משטחי תפעול הנגדיתהצידית 

 הבינוי. בתחוםתהיה  התת קרקעית הכניסה לחניה -
 
 

 המלצות לאיחוד חלקות 

כדוגמת  - "רמ 400מייצר מגרש ששטחו לא עולה על המבוקש יינתנו במקרים שהאיחוד  -
 גרש הממוצע בשכונה.המ

 שימושים בקומת הקרקע: .2

המוגשות אשר כוללות הקלות או בקשות  ,קשות להיתר להריסה ובניה לפי תכנית תקפהבב -
  בלבד יותרו שימושים שאינם למגורים , בקומת הקרקע38לפי תמ"א 

 יות הראשיות מלבד מגורים.השימושים המותרים בתכנ יהיו בהתאם לרשימת שימושים אלה

 של המדרכה הסמוכה. 0.0וגובה הקומה ימדד מ מ' 5מ  נטו של עדהקרקע תהיה בגובה קומת  -

שימושי  ניתן לשמור על, ובקשה הכוללת הקלות 38מכוח תמ"א  לתוספת בניהבהיתר  -
 .המגורים בקומות הקרקע במידה וישנם כדין

 
 (9004תמהיל יח"ד )שינוי מדיניות  .3

ם ושטחי שירות בתחום הדירה, לא כולל שטחי כל השטחים המצוינים כוללים שטחים עיקריי -
 שירות משותפים מחוץ לדירה.

 מ"ר. 70שטח דירה ממוצע יהיה  -
 ירה זו צריכה לעמוד בהגדרתה בחוק(ד)מ"ר  35שטח דירה מינימלי יהיה  -
התמהיל והצפיפות יחושבו מתוך סך כל השטחים המיועדים למגורים בבניין, כולל השטחים  -

 . 1המתאפשרים מתכנית ג'
 
 :תקן החניה .4
בהתאם לתקנות התכנון והבניה הקלה מתכנית ח'  יומלץ לאשרלעת הוצאת היתר בנייה,  -

באחד מהמקרים הבאים, ובהתאם למוגדר בתקן  1983 -)התקנת מקומות חניה( התשמ"ג
 80בבניין שכל הדירות בו קטנות מ, מ' מקו מתע"ן פעיל 300במרחק של עד החניה הארצי: 

 ת()עיקרי+שירו מ"ר
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 הערות כלליות: .5
 לאחר הסדר מול מפ"יבגושי שומה בתחום המדיניות יש להציג מפת המדידה  -
 לא יחולו על מגרשים בייעודי מגורים. 3ו  2הוראות סעיף  -
 

 
 
 

 (מחלקת תכנון יפו ודרום: )מוגש ע"י חו"ד צוות
 
 

לאשר את מסמך המדיניות
 

 :תיאור הדיון 27/04/2022מיום  ב'22-0013ועדת המשנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 
 

אלון הרשקוביץ: מדיניות צפון מערב נווה שאנן להוצאת היתרים במרקמים ההיסטוריים. מדיניות 
 שמשמרת את מגמות הפיתוח ומדייקת את אופן הוצאת ההיתרים בשכונה.  מציג את המדיניות. 

 המדיניות תחול על תיקי מידע חדשים. 
 ניות כוללת ההקלות?, לא אמרנו שמפסיקים עם זה?אופירה יוחנן וולק: המדי

אודי כרמלי: היום משתמשים בהקלות בשכונה וזה לא נכון לחתוך הקלות באופן גורף בלי שיהיה מענה 
החדשה  38תכנוני. הרשות המקומית תצטרך להכין תוכנית לכל אזורי ההתחדשות שנגזרים מהם תמ"א 

שהתקבלה בוועדה והיום  38יום נשענת על מדיניות תמא שבהם מפורט איך וכמה מוסיפים. הועדה ה
 אנחנו מדייקים את המדיניות להקלות. 

המדיניות תחול על תיקי מידע חדשים. סוגיית   -אלון הרשקוביץ ממשיך את המצגת. לגבי הוראת המעבר 
 השימושים בקומת הקרקע לא חלה באזור יעוד מגורים בלבד.

 מ' אין לה לאין להתקדם? 53ילה בשכונה עם אופירה יוחנן וולק: משפחה שהתח
 מ"ר . 50-מהדירות הן בגודל של כ 98%מ' הוא בשולי השכונה. 70אלון הרשקוביץ: מי שרוצה אופק של 

מ'. אנחנו היום רוצים לייצר מדיניות חדשה.  אנחנו  53ציפי ברנד: יותר כלכלי ליזמים דירות קטנות של 
 מ' . 100ילד הראשון. למה אין בתמהיל להגיע רוצים שישארו משפחות ולא רק עד ה

 אלון הרשקוביץ: בממוצע אפשר גם לייצר דירות בגדול זה.
מ' כדי להגיע לממוצע של  105מ' מולה צריכה להיות דירה של  35אודי כרמלי: על כל דירה שיזם בונה של 

 מ'. 70
שא התמהיל גם. ענין הודאות אסף אשרוב אדריכל: כל נושא תכנון השכונה הוא ראוי והתייחסות לנו

התכנונית הוא קריטית בכל השלבים. בעוד שיש רצון להתייחס לשכונה בחלק הפנימי שלה  צריך להתיחס  
מ' ממוצע  80 – 70יח"ד של  2426למע"ר. השכונה לא עובדת לבד. בשביל הידע, נכון להיום אושרו למעלה 

 50ות שהועדה אישרה. מי שרוצה לעבור מדירה של מ'. יש אלטרנטיב80ליח"ד. במתחם שומרון זה ממוצע 
מ' יש לו לאן לעבור בשכונה כבר היום.. צריך שיהיו דירות קטנות וגדולות ואין לי כאן שיקול הדעת. מה 

שבעיקר מעלה חשש כאן הוא כל הנושא של הליך של המדיניות.  אומר כאן שאין הגדרה של צפיפות 
נוני כי לוקח הרבה זמן להוציא היתרים. אין הליך מסודר של בתוכנית, ויש מי  שנפגע בהליך התכ

המדיניות  כי אין התנגדויות למדיניות, מדגיש כי אין פה פגיעה אישית הייצוג הוא כללי. החוק קבע 
למשל צפיפות היא לא קבעה.   -התייחסות שונה בין אזרח לבין גוף ציבורי. יש לקונות בתוכנית  הראשית  

עה צפיפות איך ייתכן שועדה מקומית קובעת צפיפות או קווי בנין הרי לא ניתן  לה אם תוכנית לא קב
שיקול דעת ישיר. נושאים שאינם בשיקול דעת הועדה או מה"ע בתוכנית נכון לתקן את אותם  בתב"ע. 
לדוגמא התב"ע גם לא קבעה את מס' החדרים או צבע החדר היא שותקת לגבי המון תחומים. יש בעיה 

 ר להגיש התנגדות למדיניות. אני חושב שצריך לעשות תוכנית חדשה לשכונה.   שאי אפש
 

תומר צליח יו"ר ארגון הקבלנים והבונים מחוז ת"א:  העברנו מכתב מסודר. לעמדתנו דרך המלך לתכנון 
היא באמצעות תוכנית סטטוטורית כפי שקבע החוק. הנחיות המשנה ליועמ"ש לממשלה עו"ד ארז קמיניץ 

"יש ליתן משקל לא מבוטל לדרך בה ציווה המחוקק למתן הכרעות תכנוניות. היינו על דרך  אומרות
עריכתה ואישורה של תוכנית דרך המגשימה את תכליות דיני התכנון והבניה ומטרות ההליך התכנוני 

ובכלל זה שקיפות ההליך התכנוני מתן הזכות לציבור להשתתף בהליך, בשלב ההתנגדויות זכות לפיצוי 
בגין פגיעה במקרקעין כתוצאה מאישור תוכנית ומנגד חלוקת האושר שנוצר כתוצאה מפעולה תכנונית 

 באמצעות תשלום היטל השבחה. מובן שמטרות אלו לא נענות במלואן בהכנת מסמכי מדיניות."
המדיניות המוצעת ביחס לנווה שאנן היא מדיניות פוגעת שמצמצמת את צפיפות הדיור. כל הגדלה של 

בצפיפות הדיור. דבר שהיה צריך להיעשות במסגרת תוכנית  40%מ  מהווה צימצום של כ70ל 50מוצע מהמ
מ' וגם  50סטטוטורית ולא במסגרת מסמך מדיניות. הצורך בשכונה הוא לדירות קטנות בהישג יד של 
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יקוש הוא היום מותר לבנות בשכונה דירות יותר גדולות העובדה שיזמים לא בונים דירות גדולות כי הב
 מ'. 50לדירות קטנות יותר בהישג יד של 

 מ' גרים שוכרים ולא בעלים50מ' כי ב50ציפי ברנד: מי גר ב
 תומר צליח: דירות להשכרה דירות להשקעה זו שוק מאוד חשוב שצריך לתת לו מענה. 

 מ'.50ליאור שפירא: האם לא נכון גם בתמהיל הזה להוסיף דירות גם למשפחות ולא רק  
צליח: גם היום המדיניות הקיימת מאפשרת את זה כי היא קובעת שטח ממוצע מינימלי. המדיניות תומר 

מ' ע"פ צורכי 90מ' או 70מ' או לבנות בממוצע של  50החדשה נותנת אפשרות ליזם לבחור אם בממוצע של 
 השוק ובסופו של דבר הקבלנים יענו לצורכי השוק כי הם צריכים למכור את הדירות. 

שנים אני מדבר בשם התושבים. במקרה  7ץ: תושב השכונה וחבר ועד השכונה וחי בשכונה מזה מוטי כ
הנוכחי אני מברך על המדיניות. בקשנו לשנות את התמהיל של הדירות הקיימות כדי לעודד משפחות. מה 

שקורה בשנה האחרונה במיוחד שמשפחות  שהתרחבו בשכונה לא מצליחות למצוא דירות בינוניות 
ולות ועוזבות. שאר דירות מאכלסות צעירים שאנחנו מברכים על כך אבל המשפחות הגדולות הן  העוגן וגד

להבראה של השכונה ולהגירה חיובית של משפחות. בעתיד הקרוב יהיו גנים קרית חינוך, בתי ספר. שינוי 
מ' 50ירות של המדיניות לגבי גודל דירה תעודד צעירים ומשפחות שיגורו בכפיפה אחת. התמהיל של ד

מעודדות מצב של סלמס אני מבין את האינטרסים של היזמים אבל אנחנו רוצים שיהיו עוגנים חיובים 
בבנינים. הדירות הגדולות מאכלסות בעלי דירות שאכפת להם מהשכונה וגם בבניינים עצמם, צריך 

המועצה לאשר את תושבים קבועים. המדיניות גם תקבע את אופי השכונה. אני כתושב מפציר בחברי 
 המדיניות. 

שנים ובנה כמה פרויקטים.  10עו"ד ערן גודפריד: אני מייצג יזם בשם אי.פי.פי שהוא פועל בשכונה מעל 
שלחתי מכתב בו אני מביע התנגדות לניסיון לשנות משטר תכנוני קיים בדרך של מדיניות. ואני מצטרף 

התוכניות הללו  F  ,156תוכנית  44ורות תא לדברי אסף ותומר. על השכונה היום חלות תוכניות בר
מגדירות נושא שימושים בקומת הקרקע, איחוד חלקות, קיר משותף. אנחנו מתנגדים לשנות שינויים 

מרחיקי לכת במשטר התכנוני הקיים בשכונת נווה שאנן כי זו לא הדרך לקבל זאת. היום אנחנו עובדים 
 לפי תב"ע.

שמאפשרת ממוצע דירות שלפיו אתה  9004ובד אך ורק לפי מדיניות אודי כרמלי: לא נכון היום אתה ע
 שנה. הועדה היום דנה בשינוי המדיניות הזו . 20עובד כבר 

עו"ד ערן גודפריד: אנחנו עובדים לפי התוכניות הקיימות שמתייחסות ודרך המלך כפי שקבע המשנה 
ליך של מדיניות. השינויים  במדיניות ליועמ"ש היא לבצע הליך תכנוני בדרך של הליך סטטוטורי ולא בה

החדשה הם שינויים שמחייבים שקיפות מול הציבור שיוכל להשתתף ושלבי התנגדויות והליכי זכויות 
ופיצוי וכאן הדבר לא ניתן. אלו החלטות שלא צריכות להיות דרך מדיניות. לכל אחד מהפרמטרים 

ומרת שקיימת הפחתת זכויות ויש מגורים א Fשהזכרתי לדוגמא השימושים בקומת הקרקע תוכנית ת" 
 בקומת הקרקע אבל אין ביטול.

 ליאור שפירא: מה האינטרס של היזם להתנגד לתוכנית
 עו"ד ערן גודפריד: להמשיך לפתח את השכונה כפי שעשה עד היום 

 ליאור שפירא: אבל הצוות אמר שכל מי שנמצא בהליך המדיניות הזו לא חלה
ו מדברים גם על העתיד. בהצעה לדיון לא דובר על תקופת הבניינים והיה מקום עו"ד ערן גודפריד: אנחנ

לציין זאת. נאמר שזה לא יכול על הליכים תכנונים שהוצא כבר תיק מידע זה חשוב לעתיד השכונה וגם 
 לכדאיות לבנות בשכונה ולהמשיך לפתח אותה.

 ליאור שפירא: אז אתה בדעה של הצוות המקצועי.
 3מ' בפלורנטין מתחילה בסכום של  40פה מפסיק רף הכדאיות? הובא לידיעתי שדירה של ציפי ברנד: אי

 איפה זה מתחיל להיות כדאי או לא כדאי, זהו דיון כלכלי בסופן של דבר. ₪ אלף  300מילון 
גודפריד ערן עו"ד: אני לא מכיר דברים כאלה. התוכנית הקיימת לא מגדילה צפיפות ולא משאירה מקום 

מ' ואפשר היה  450דעת. המשמעות של הקביעה של המדיניות רוב המגרשים של נווה שאנן הם  לשיקול
 דירות על השטח הזה. 21 20לבנות 

 קומות כבר יש הקלה. 6.5מ' מגרש כמה מטרים בניה אתה מקבל  450ציפי ברנד: ממוצע של 
יח"ד בבנין ולדעתי זו  גודפריד ערן עו"ד: זה משתנה. המדיניות החדשה תביא לצמצום משמעותי של

 במספר הדירות והדבר יביא לפגיעה גם בכדאיות.   30%הפחתה של 
 ציפי ברנד: תסביר כלכלית איך יש כאן פגיעה.

עו"ד גודפריד ערן: הביקוש הוא לדירות לשטחים יותר קטנים והשכונה התפתחה בגלל פרויקטים חדשים 
 שהרימו את השכונה למקום יותר טוב. 

מ' אחוז אחד  50מהדירות הם  98%מ'. 50יום גרות בשכונה משפחות בדירות הקטנות של השולה קשת: ה
הן דירות גדולות וחשוב שיהיו דירות בינוניות וגדולות שיהיו בהישג יד. כמי שמייצגת את בעלי הדירות 

ם מ' הם לא בהישג יד לאוכלוסיות הוותיקות מי שמאכלס אותם בעיקר תושבי50.בבינים החדשים של ה
שמגיעים לתקופה מסוימת אבל לשכונה הזו חשוב שיגיעו משפחות ושתהיה אפשרות לדירות רחבות 

וגדולות יותר.  אני בעד המדיניות ושנים רבות אנחנו תקועות במדיניות שלא מאפשרת דירות יותר גדולות. 
שביל להבטיח לגבי הקיר המשותף זה חשוב לשמור על מרקם השכונה ולהגביל את השכונה בקיר משותף ב

 איכות חיים. המדיניות מנסה להיטיב עם מרקם השכונה. 
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שנה. אנחנו מתמקדים  50שי משרד תיווך כ -יפית לוי שטריצל: מתווכת בשכונת נווה שאנן באמצעות אבי 
רק בשכונת נווה שאנן. שוחחנו עם עשרות בעלי דירות שמתנגדים למדיניות. ברגע שיורדת כמות הדירות 

 50,000ות בבנין במדיניות הנוכחית. אנחנו בודקים את הכדאיות לפרויקטים. היום המחירים אז אין כדאי
עם  6.5מ' לבנות בנין של  450דיירים יש מגרשים של  12מ"ר. בנין של  50למטר יש כדאיות לדירות של 

 יח"ד איפה הכלכליות כאן. 4דירות היזם יתן יח"ד וישאר עם  16תמהיל של 
 א חושבת שתושבים קבועים משפחות יתרמו לביטחון של השכונה ויציבות של השכונה.ציפי ברנד: את ל

יפית לוי שטריצל: התמהיל טוב בעיני כן. יש המון דירות גדולות שעתידות להיות בשכונה למשל פרויקט 
 הגרא. המהלך שאתם עומדים לעשות יגרום לנו ללכת אחורה.

ת. למה בחרתם פוליגון בצורה משונה? למה לא הכנסתם מיטל להבי: אני תומכת שיהיו מסמכי מדיניו
שהוא אומר שהוא באמצע  39 33שטחים אחרים או הכנסתם את השטחים של המתנגד בגדוד העברי 

תוכניות. במסגרת הפוליגון שיש עבודה על השכונה אתם מראים לנו מגורים ולא מראים לנו איכות חיים . 
מבטיח את החום והירוק. אני בעד התכנית ובעד הגדלים של אני רוצה התייחסות לצל של התוכנית ש

מ"ר ולא לרדת מזה ויביא משפרי דיור.  בנוסף קווי הבנין ההקלה  70מ' ומקסימום ממוצע  35מינימום  
מה קורה לקווי בנין של רחוב קיים? אני בעד להקל בענין הזה, כי אחרת יהיו לנו תוספות בניה.  10%של 

מ' האם היא מתייחסת לגודל המגרשים או גודל הבנינים מקצה מגרש לקצה מגרש  28חזית משותפת של 
או מקצה בניה לקצה בניה, מה הגודל בפלורנטין?.  שימוש בקרקע ולכן באיזה רחובות הגדרתם מסחר 

מ' לקומה ראשונה?  5כחובה ובאיזה רחובות כן ניתן לעשות מגורים בקומת הקרקע?. מה השיקול של 
והות לא יוצרות את העירוניות שאנחנו רוצים ושד' ההשכלה זו דוגמא מצוינת לעירוניות קומת מסחר גב

גרועה בקומת הקרקע. למה לא להמשיך עם שכונת גנים ולתת קומת קרקע בגובה העיניים. מה הכוונה 
נה לאשר הקלה בתבע ח'? משפרי דיור לא יבוא בלי רכב בלי חניה וכל השירותים שנדרשים אין עדיין בשכו

ולכן  תגדירו כי יהיה תקן חניה אפס אז אפס משפחות יעברו. תורידו את השורה שאומרת בהתאם 
 .38לשימושים המותרים מלבד מגורים תגדירו רחובות מסויימים. האם המדיניות הזו עוזרת לתמ"א 

 .1ל1אופירה יוחנן וולק: תקן החניה הוא 
הארוכה? בהקשר הזה מדוע הכניסה לחניונים לא  אביגדור פרויד: למה הכוונה בקיר משותף רק בדופן

בצד אלא בתוך החלק של המבנה? באופן כללי זה ברור ידוע ככל שהדירה קטנה השווי למטר יותר גבוה 
כיזם אני מופתע מהמחיר ששמעתי כאן. כלל שהמחיר למטר גבוה בדירות קטנות אחוז המשקיעים ילך 

₪. לקבל תשואה מינמילית בהשקעה של שלושה ורבע מליון  ויפחת. איזה שכ"ד אני צריך לגבות על מנת
מ'. המחיר הגבוה ששמעתי הוא גבוה מידי וזה ירחיק את  40למטר שכ"ד בגודל של  8500סדר גודל של 
 המשקיעים. 

 ציפי ברנד: יש הרבה כסף זול על הרצפה
ם למחירים כאלה ומה אבגידור פרויד: אם הייתם מקיימים דיון בהיבט הכלכלי המלא למה בת"א מגיעי

החלק של עיריית ת"א בחלק הזה בקבלת ההחלטות היינו מגיעים למסקנות. כאשר רוצים עיר 
אמבטיה,גובה מסביב ומרקם בפנים, אתם צריכים להבין למה זה גורם בשוק הכלכלי בתוך העיר, האנשים 

 בנות עליית מחירים.מבינים שהבניה לא תהיה כמותית והדוגמא היא אבן גבירול. זה הדבר שיכול ל
ליאור שפירא: ראש עיריית ב"ש אמר תפסיקו את כל הבניה במרכז ואז לאנשים לא תהיה ברירה ויבנו 

 בפריפריה ואנשים יעברו לשם. 
אביגדור פרויד: אם במדינת ישראל היה שילטון ששולט במרכז השלטון המקומי הרבה דברים היו נראים 

 50 50בעירוב שימושים לטובת תעסוקה חשבת אילו היה קורא  75 25אחרת. שנים אתם מאשרים יחס של 
 לטובת המגורים הרי יש בעיה לאומית בנושא הדיור. תנתחו את זה. 30  70

אסף הראל: יש לקחת את האחריות של סך היח"ד הללו. יש לנו הזדמנות לשינוי כאן בשכונה. תמ"א 
. כשמדברים על עיר גנים והפיכת השכונה הזו כשיש ענין של שימור 38מאפשרת לא להתיר שימוש בתמא 

ולחבר אותה לת"א והסיפור בין העיר השחורה לעיר הלבנה יש היבט של השימור. סקר שמחלקת השימור 
יש תוספת והריסה ובניה. אם נקבע  38בנינים שהם ראויים לשמור.  במסלול תמא  130עשתה מצאו 

יהיו זכאים של רק תוספת בניה אנחנו נציל בניינים שבנווה שאנן כל הבניינים שהם ברשימת השימור 
היסטוריים שבעיר הלבנה יהיו בשימור מחמיר אפילו, בואו ניתן לנווה שאנן את האיכויות שיש בעיר 

הלבנה.  זו זכותנו לעשות כועדה והחשיפה היא מינורית. הפער הקטן היא על התוספת קומה והתמריץ 
אנן גם בה ישמרו הבניינים. זה לא חלק מהמדיניות וזה יכול להיות שאנחנו נותנים ואני מבקש שבנווה ש

 חלק מהמדיניות.
והשאר מעל אני חושב שיש אופי מיוחד לנווה שאנן אבל בפלורנטין שמתברגנת  57תמהיל הדירות שהוא 

בכל מקום ועיסקי הלילה מתקשים הבורגנות מביאה יתרונות חסרונות, בעיקר שמשפחה רוצה שקט ולא 
בלילה, נווה שאנן לא שם. ככל שנגביר את תמהיל המשפחות נאבד עוד מקום שיכול להיות  11ם בעסקי

של דירות קטנות  30%אולי צריך להתפשר על  40%מחוספס בחיי לילה. כרגע מדברים על תמהיל של 
 ולשמור על המסה של תמהיל לצעירים חבל להכניס משפחות שהמתחם יכול להיות פעיל כל הלילה. בואו

 ואם יש חסך נוסיף אבל לא היית עושה שינוי דרמטי כי זה חלק מהקסם.  20%ונתחיל ב
ועירוב תמהיל דירות יכול לתת דברים מענינים לשכונה,  98%אלחנן זבולון: התמהיל לא פרופורציונלי של 

שיצר והבנו שכל הבעיה היא כלכלית. האם המצב הוא כל כך אקוטי שפוגע ואני לא זוכר מסמך מדיניות 
 כל כך הרבה התנגדויות. 
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 חיים גורן: האם מסמך מדיניות הוא הליך סטטוטורית? בנוסף האם תמהיל השכונות נכון?.
 ציפי ברנד: מה רשימת השימושים? נושא קומת הקרקע.

אופירה יוחנן וולק: אני מבקשת הבהרה איך רואים את השינויים בעיקר בענין של הדיור איך זה משפיע 
 ים ואם הם מדברים עם המדיניות הזו.על שאר החלק

עמי אלמוג:  מתקיים כאן דיון טוב ומדיניות טובה. מיטל הצביעה על הנקודות הבעייתיות. נושא כמו 
החניות הוא נושא שצריך למצוא לו פתרון. ממוצע יח"ד  חשוב שיהיה תמהיל של דירות קצת יותר גדולות 

מ'. אי  80מ' ולעבור לדירה של  50ירת שני חדרים של שיתנו את הפתח ואפשרות לזוג צעיר שנמצא בד
 למטר ₪ אלף  70 60אפשר להסכים עם מחירים שקיימים שמספרים כאן בפלורנטין 

מיטל להבי: תמשיכו למכור קרקעות שכל מה שמעניין את רמ"י זה מחיר לדונם ותקפיצו מחיר יחידה 
 מיליון. 6, 5לקרקע 

ומטפלים בו. כרגע משרד אוצר לא עושה מספיק כדי להוריד את  עמי אלמוג: זה נושא שחושבים עליו
החודשים האחרונים הם  4המחירים. לדעתי האישית לא מקובלת ההשתוללות של היזמים שקורית ב

כי כנראה עומדים מאחוריהם גורמים אחרים וגם הועדה המקומית צריכה לחשוב  3ופי  2מוכנים לשלם פי 
 רב את המדינה אני מציע שתעשו זאת. המדיניות כאן  ראויה.איך לעצור את זה ואם צריך לע

 מ' 450מ'? שאיחוד החלקות יהיה כמו בכל העיר  400מיטל להבי: איחוד מגרשים למה פה את מכפיף ל
מהשכונה הופך להיות  30%נווה שאנן היא שכונה מורכבת וצריך לטפל בה נושא נושא.   אלון הרשקוביץ:

מרון עם המוקד שלו קמפוס נווה שאנן, מרחב התחנה המרכזית שנמצא מע"ר יש לנו את מרחב השו
בתכנון מערי ויהיה לו גם מוקד ציבורי שהוא יהיה מוקד מאזן ואפשר לדמיין את מדרחוב נווה שאנן וכל 

סוגיית שטחי הציבור למשל יש  -הרחובות שמתחברים בין שני המוקדים הללו. יש פה הרבה אתגרים 
דובר במדיניות שעוסקת בהוצאת היתרים ברקם הקיים על מנת להבטיח פיתוח הרבה מצוקות ופה מ

איכותי שעונה על צרכי השכונה והתושבים. את המרחב הציבורי אגפי העיריה מפתחים בכלים לא 
סטטוטוריים ובמדיניות אין לנו יכולות לבצע הקצאות של שטחי ציבור. שטחי הציבור יקבלו מענה 

ף השכונה. אנחנו עושים  בשכונה מהלך של תכנון משתף, לא שיתוף ציבור בתכניות המפורטות בהיק
נקודתי. אנחנו פועלים עם חב' חיצונית שעוזרת לנו ובוחנת את כל האספקטים בשכונה. הגענו למה"ע 

בסוגיית הקצאות הציבור במע"ר הצפוני של השכונה, אנחנו מטפלים היום בסוגיית מרחב הקונגרס 
ם ציבוריים משמעותיים שיתנו מענה לצרכי השכונה. באזור המרקמי של השכונה יש ומייצירם שם מוקדי

 תב"ע תקפה מנדטורית ואנחנו רק מנרמלים את הוראות הבינוי לסוגיית הוצאת היתרים.
 שלא מוסיפה שטחי ציבור.  38אורלי אראל:  בתמ"א 

א בשורות לשכונה ברמת אלון הרשקוביץ: אנחנו מאמינים שגם מה שיקרה בשומרון ובקונגרס יבי
הקצאות לצורכי ציבור ושטחי ציבורי פתוחים ומוסדות ציבור. ערכנו פרוגרמה רצינית מסודרת ואנחנו 

 מנסים להשפיע בכלים סטטוטרים על אתגרים נוספים שיש בשכונה.
אופירה יוחנן וולק: כל מה שאתם עושים פה ומסכימה עם התושבים שמשפחות הוא עוגן חיובי ומייצר 

 בסיס וצירך לתת כאן כמו טיפות חלב גנים וכד' 
יח"ד עם מבני ציבור וננתב אליהםשימושים שצריכים היום. לגבי הגדוד  2500אלון הרשקוביץ: מתוכננות 

העברי אלו שפנו תוכניות מאושרות ולא נכנסת למדיניות. הפוליגון נקבע ע"פ גינת לוינסקי,יש את תוכנית 
חם התמח"ת החדשה מע"ר ועוד ולכן הקו הכחול או מדויק ועניני. הקלה לוינסקי והמרכז הקהילתי מת

מ' רוחב,  בשיקול דעת הועדה  15המאפשרת במגרשים שהם פחות מ Fבקווי בנין ניתן לעשות לפי תוכנית 
מ' ובמידה והם בונים בנין בקיר משותף ונהנים מהצמדה של צד אחד   2.5המקומית לרדת לקו בנין של 

 מ' שמאפשר אויר אור וכד' אבל ההקלות הם לשיקול הועדה. 3ר בקו בנין של המלצתנו שנשא
מיטל להבי: יש קווי בנין היסטוריים ואני חוששת . קויי בנין מאפשר להכניס זכויות ושאתה מצמצם קווי 

בנין ולא מקנה זכויות את מצמצם את הזכויות. אני לא רוצה לפגוע בזכויות ואני לא רוצה לפגוע במופע 
 רחוב ולכן באה השאלה בשביל מה נסיגות?ה

יש מגרעת בחזית הרחוב ופה ביטלנו את זה  4ו 3אלון הרשקוביץ: הנסיגות הם מאחור לא מקדימה ברובע 
כי זה לא חלק מהשפה. אנחנו רוצים מרחבים פעילים בחזיתות אחוריות גם בשביל תפעול, פעילות חלחול 

קווי הבנין כפי שהם ללא שינוי וללא פגיעה. רק לא נמליץ  וכד'. חושב להבהיר כי אנחנו משאירים את
במצב של בניה בקיר משותף על הקלה בקווי בניין צידייםאנחנו מתייחסים למגרעות בצד האחורי. 
המגרעת יכולה להיות במרכז החבור או בשני הצדדים ובחרנו לעשות את המגרעת בשני הצדדים כי 

חבים יכולה לייצר מרחבים נהדרים ושטחי חלחול איכותיים. הם החזרתיות שמכפילים לאורך בלוקים נר
 גם יקלו על החזיתות הפנימיות.

אלון הרשקוביץ: פלורנטין ונווה שאנן אלו שני מרחבי תכנון . בפלורנטין בניה רציפה לאורך כל הבלוק פה 
 בשכונה יש תכנון אחר של קווי בנין כמו בעיר גנים במרכז בלוק יחיד על מגרש. 

והמקצב הזה של החלקות של  5, 3רלי אראל: מדובר בחלקות בודדות שהפרצלציה דומה לרובע או
הפרצלציה רוצים להשאיר כי זה מאפיין את נווה שאנן. מדובר על בניה בקיר משותף שהתב"ע והחקיקה 

בנין חלקה בנין חלקה ולאפשר את הבניה בקיר  -מאפשרים את זה. בשביל לשמור על האופי האורבני 
שאפשרה בניה בקיר משותף ובתנאי  3שההנחיה ברובע  3משותף אנחנו לא עוצרים את זה. למדנו מרובע 

מ' אם  28. בנווה שאנן אפשרנו להיות יותר גמישים ואפשרנו עד 3מ' זה מתאים לרובע  26שלא יעלה על 
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ם ואוויר בשכונה נגדיל את החזית המקסימלית כל מה שאנחנו רוצים להשיג מבחינה תכנונית של המרווחי
 הזו ילך לאיבוד.

מ'  28מ' זה אומר שאין אפשרות לאחד חלקה לי ברור שב 400מיטל להבי: מה הרוחב הממוצע של חלקה 
 . מה ממוצע החלקות?3מגרשים ולא  4לא התחברו לא  

מ'  17ל 15מ' רוחב הממוצע הוא בערך של  430אלון הרשקוביץ: גודל מגרש ממוצע בנווה שאנן חלקה הוא 
אורך חזית. יש הפרדה במדיניות בין הליך של בניה בקיר משותף להליך של איחוד מגרשים. בחנו 

מ' ש, כאשר בונים בקו בנין משותף יש  את קו החלקות  200אדריכלית והגענו למסקנה שבמגרשים של 
הללו שכן הם שלא מאפשר לדירות לחצות אותו וזה גורם לתכנון בעייתי של הדירות. לכן המלצנו לחלקות 

 מ'  400יוכלו להתאחד עד 
 2מ'. ולהגדיל את החזית המותרת של  450מיטל להבי: אני מבקשת להגדיל את גודל המגרש לאיחוד עד 

תתנו כמו  220ויש מ 200מ'. המטרה שלנו לאפשר איחוד בקנה מידה סביר. יש  34איחוד ולהגדיר עד 
מ' ויכול להתאחד אין  400מ' במידה והמגרש קטן מ 15ו 17. בנוסף מאחר והחזיתות הם 450במרכז העיר 

 מ'. 34לא סיכוי להתאחד בגלל רוחב המגרש ולכן אני מציע להגדיל ל
אורלי אראל: יש הבדל בין אזור שאת רוצה שיתפתח לכיוון מסוים לבין אזור שבע ובנוי שכל דבר בו לא 

 קצה ואז להתכוונן. יעלה ולא יוריד.  שרוצים להוביל שינוי צריך ללכת לנקודת ה
אלון הרשקוביץ: תקן החניה התקף ממשיך לחול במידה ויבקשו הקלות ניתן יהיה לתת לשיקול הוועדה. 

זאת מידה מקסימלית היא מאפשרת גלריות אם יהיה לזה ביקוש אז  –מ' גובה חזית מסחרית  5גם לגבי ה
 ר בצד נטיעות וחלחול. אפשר.  מבנה החניה חשוב שיהיה כלוא בתוך שטח המבנה ואני מאפש

 אביגדור פרויד: זה על חשבון החזית המסחרית.
אלון הרשקוביץ: אנחנו חושבים שיש פה אנומליה מבחינת תמהיל הדירות וזהו תמהיל שהוא סביר 

מהדירות יוותרו דירות קטנות ויהיו דירות קטנות  60%ומידתי,  במימוש מלא של כל החלקות בשכונה
 מ"ר. 90-100ולק בין דירות בינוניות לגדולות, וגם לא ענקיות יח 40%מ' זה ורק  50מ

תקבל דירות יותר  15%עד  10%שנים במקרה הטוב תקבל  10אודי כרמלי: במימוש מלא של המדיניות ב 
דירות גדולות.  התמהיל  43%מ' יש שינוי במשהו שכבר קיים זה לא שמחר בבוקר תקבל  60 50גדולות של 

 מ'. 50דירות של  המסיבי עדיין יהיה 
בנוגע לשימור ברור לך שמסמך מדיניות לא יכול לעשות מדינות לשימור וזו קריאה להכנת תוכנית כזו 

וצריך לדון בזה. אני לא יכול במסמך מדיניות לקבוע בנינים לשימור. להגיד לבנין אחד אתה לשימור והשני 
 . 197אתה לא לשימור במדיניות לקבוע בלי התנגדויות ובלי 

 ? 197אסף הראל: על מה יתבעו  סעיף 
אודי כרמלי: אני אוסר הריסה יובא כל קבלן שקבעתי קביעה שפוגעת בי. זה כיוון מעולה וצריך לראות מה 

 עושים ולדון בנושא הזה.
אסף הראל: אנחנו רוצים שימור בנווה שאנן יש כאן מקום לדבר עד כמה אנחנו חשופים ועל הפער 

הזו שימור, בנינים שצריכים שימור מחמיר ילכו לאיבוד. אני מדבר גם על בנינים  בתמריץ. מגיע לשכונה
 שיכולים לקבל תוספת.

מבנים בשרונה וכאשר   32מבנים לשימור. אושרו  11רון חולדאי: שעשינו את שרונה התוכנית היתה עם 
לא  32מול  37הללו.  מבנים שהיו צריכים להרס באו אנשים וזעקו שהזיזו את המבנים 5היה צריך לטפל ב

שינה את איכות השימור. זה פגע בשימור כי שרונה היתה המקום הראשון בארץ שבו היו רחובות ישרים 
והמרחק בין הבתים היה שווה ברגע שהזזנו את הבתים פגענו במרקם. השאלה היא למה להתעקש? למה 

ו. יש שם את החנוכיה שיש לבדוק שימור בנווה שאנן? נווה שאנן הוא לא נושא מקרו לעיר ת"א אל מיקר
 את נושא השימור ושוב אני מוכן לבדוק כמה בניניים  אם לשמר או לא.

אלון הרשקוביץ: יש רשימת שימושים וזה מתחיל משרברבים ואומנים מלטשים מעצבים חדשים זו תבע 
קרקע מנדטורית ואפשר לראות שבבתי המלאכה החדשים יש מעצבות תעשיות חדשות שהתמקמו בתת ה

ומנצלות לאירועי פופ אפ.  זו סוג הפעילות שמתאפשרת בהתאם לסטטוטריקה הקיימת לא צריך אישור 
מיוחד והדבר מאפשר לעסקים שהם לא ריווחיים להקים עסקים בצורה יותר קלה ומהירה בלי הוצאות 

 מיותרות על שימושים חורגים.
 ורים.האם בכל הרחובות בקומת הקרקע לא יהיה מג ליאור שפירא:

אלון הרשקוביץ: עמדתנו שכן. זו היתה סוגיה  בשכונת נווה שאנן ניתנו היתרים כפיטריות אחרי הגשם 
רובם עם חזיתות מסחריות מאוד בעייתיות. יש מלאי של דירות גן בשכונה אנחנו חושבים שכן להכיל את 

 ההוראה על כל השכונה. 
לא לתכנון. מי שאמר שהמסמך לא תואם את הראלה אברהם אוזן: הועדה מאשרת מדיניות לרישוי ו

הוא טועה ומטעה. יש מסמך הנחיות למדיניות לתכנון ולרישוי ונאמר  2021חוו"ד של ארז קמיניץ 
במדיניות לרישוי שהמדיניות הזו רצויה ומגבירה את השקיפות בדרך של קבלת החלטות של הרשות 

דאות במגרש התכנוני. המדיניות הזו היא לא המינהלית ומונעת שרירותיות בקבלת החלטות ומגבירה וו
ראשונה. אנחנו מתקנים מדיניות קיימת וכל הטענות שתיקון המדיניות צריך להכין תוכנית וזה לא חוקי 

ולא תואם הנחיות למעשה מה שאומרים שכל ההיתרים שיצאו מטעם הועדה המקומית הם לא נכונים כי 
דיניות הזו מתערבת איפה שלועדה יש שיקול דעת בהוראות אין צפיפות בשכונה וכד' וזה לא נכון. המ

התוכנית ויש לה שיקול דעת לגבי אזור מעורב למגורים מלאכות ואומניות התב"ע מאפשרת בהסכמה 
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מיוחדת והיום הועדה המקומית סבורה שבאזורים הללו אי אפשר לתת מגורים. כמו כן בקו הבנין בקיר 
מגרשים  2( המקומית אם מבקשים בניה רצופה לאורך F)תבע  15 משותף פה התבע אומרת לועדה בסעיף

או יותר היא טעונה אישור הועדה המקומית ושיקול דעתה. לגבי הצפיפות באזורים מסחרים הוא לא 
מיוחד רק לשכונת נווה שאנן הוא חל כמעט בכל התוכניות המנדטוריות באזורים המסחריים לא נקבע 

לדיונים גם בועדות ערר ובית משפט והיא התקבלה. הועדה המקומית יכולה צפיפות. המדיניות הזו הגיעה 
להחליט מדיניות לצפיפות ובמקרה הזה היא שינתה מדיניות קיימת אז לבוא ולהגיד שינוי המדיניות 

מצריך תוכנית אבל המדינות הנוכחית היא בסדר אז מי שטוען את הטענה הזו סותר את עצמו. מבחינה 
 הזו ראויה וחוקית ואפשר בהחלט לאשר אותה.  משפטית המדיניות

אודי כרמלי: בפלורנטין יש עומס חסר פרופורציה של דירות קטנות חדשות.  ברח' אליפלט ניתן לראות 
דירות על כניסה אחת. עם עליית  מחירי הדירות  נמצא חוסר בדירות גדולות  60 50כמה תיבות דואר 

מ'. את התיקון תראו עוד עשור. אלו 100א מוצאים דירה של ולמשפחות שרוצות לגדל ילד או שניים ל
תהליכים בריאים בסופן של דבר מס' המטרים נשארים אותם מטרים. היזמים מבחינה כלכלית צודקים 

 אבל ההחלטה שלכם היא ציבורית. 
 ליאור שפירא: למה בשכונת התקווה אתה לא רואה את עליית המחירים הזו.

וה כדי להיכנס לממן בנכס שם אתה צריך להגיע עם כסף מזומן לא ממונף אודי כרמלי: שכונת התקו
 ולעשות עסקה כי אתה בפרצלציה ומושע והסיפור הנכסי הקנייני הוא מאוד בעייתי.  

מיטל להבי: אני מברכת על התוכנית גודל יחידות הדיור והתמהיל וגם הפוליגון. אני מבקשת שגודל מגרש 
 .32ת של מגרשים מאוחדים תגיע לושחזי 450לאיחוד יהיה עד 

 
 הצבעה: 

 מיטל להבי -בעד ההצעה של מיטל 
 בעד המלצת הצוות המקצועי: פה אחד 

 הראלה אברהם אוזן: יובהר כי המדיניות לא תחול על תיקי מיידע אשר שהינם בתוקף במועד אישורה.
 ם כאזורי מגוריםאלון הרשקוביץ: הוראות לשימושים בקומת הקרקע לא יחולו באזורים שמוגדי

 ליאור שפירא: עמדת ראש העיר ואסף הראל לענין בדיקת השימור בשכונת נווה שאנן
אודי כרמלי: הועדה המקומית מבקשת מהצוות המקצועי להעלות לבחינה את נושא השימור בשכונת נווה 

 נן .שאנן על כלל השלכותיו לקבלת החלטה עקרונית להיתכנות לקידום תוכנית לשימור בנווה שא
 
 

ועדת המשנה ( דנה 11)החלטה מספר  27/04/2022מיום  ב'22-0013בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
 לאשר את מסמך המדיניות.

יובהר כי המדיניות לא תחול על תיקי מידע אשר הינם בתוקף במועד אישורה או על בקשות להיתר 
 שהוגשו מכוח מידע כאמור. 

 אות להגבלת שימושים בקומת הקרקע לא יחולו באזורים ביעוד מגורים . מובהר כי ההור
הועדה המקומית מבקשת מהצוות המקצועי להעלות לבחינה את נושא השימור לשכונת נווה שאנן על כל 

 השלכותיו לפני הנהלת העיריה לקבלת החלטה עקרונית בנושא. 
 

, חיים גורן, מיטל להבי,  אסף הראל,  אלחנן  ליאור שפירא, ציפי ברנד, אופירה יוחנן ולקמשתתפים: 
זבולון
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 ופסיקת בית משפט: דיון בדיווח תיקון טעות סופר בגושים וחלקות

 
להלן: תינתן האפשרות  22.12.22מיום  51552-06-22תוספת לסעיף "המלצות לאיחוד חלקות" בהתאם לפסק דין מוסכם של בית המשפט המחוזי בעת"מ  .1

 מ"ר וזאת לפי שיקול דעת הוועדה המקומית בהמלצת הצוות המקצועי, ובאופן שלא יסתרו את הנחיות מדיניות זו. 450-לאחד מגרשים עד כ
 . 27.4.22תיקון זה יחול מיום החלטת הועדה המקומית שניתנה בתאריך 

 להלן רשימה מעודכנת הכוללת את החלקות שהושמטו בשוגג: .2

 

 חלקןמספרי חלקות ב מספרי חלקות בשלמותן גוש

6894 20-22,31-52,55-56 23,57 

6943 1-8,10-47,49-82,84,86,89 88 

 ש6944
1-14,19-22,25-28,66,68-73,77,79-82,101-103,111-112,137,141-

142,144-145,147-148,155,157-158 65,83,113,115,139 

   כל החלקות ש6945

6946 1-24,26-42,45-62,64,68-72,75-80,82-83 63 

 78 51,60 ש6946

   כל החלקות ש6947

 ש6948

7,9-10,12-16,21-22,26,36-41,43-44,47-49,52-56,58-65,67-70,72-
73,76-83,86-87,92-100,102-103,106-107,112-114,116,118,157-

159,165,172-175,180-183,190-191,194-196,198-201,205-
217,220-223,225,227,230-231 6,27,193,197 

6972   302 

6975 
24-28,34-35,38-40,51-53,55-73,76-77,79-81,83-88,90-95,97-

103,105-106,108-118,120-121,123-127 8 

6977 40-41,52-72,210-211,281 29,73,76,78,243 

 525   ש7051

7061   147 

8939   11 

8940   4 

8941 5-20,23-35,38,42-43,46-57,64-65 36-37 

8942 17-40,46-49 2-6,8,11-12,16,42-
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43,45,50 

   כל החלקות 8944

8984   46,51 

8988   34 

8989   37 

   כל החלקות 9020

   כל החלקות 9021

   כל החלקות 9029

9032 2-5,8-28,32-35,37,39-40 1 
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 (מחלקת תכנון יפו ודרום: )מוגש ע"י חו"ד הצוות
 

 התיקונים לאשר את ביצוע
 

ועדת המשנה ( דנה 6)החלטה מספר  04/01/2023מיום  ב'22-0034בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
 לאשר תיקונים במדיניות הוועדה כדלקמן:

 
המקומית וזאת לפי שיקול דעת הוועדה  "רמ 450תינתן האפשרות לאחד מגרשים עד  .1

  מועד תיקון זה יחול מיסתור את הנחיות המדיניות. בהמלצת הצוות המקצועי, ובאופן שלא 
 27.4.2022החלטת הוועדה המקומית שניתנה בתאריך 

 מדיניות הוועדה תחול על רשימת החלקות המעודכנת שלהלן. מובהר בזאת כי המדיניות .2
 תחול על החלקות שהוספו , החל ממועד קבלת החלטה זו.

 

 קןמספרי חלקות בחל מספרי חלקות בשלמותן גוש .3

6894 20-22,31-52,55-56 23,57 

6943 1-8,10-47,49-82,84,86,89 88 

 ש6944
1-14,19-22,25-28,66,68-73,77,79-82,101-103,111-

112,137,141-142,144-145,147-148,155,157-158 65,83,113,115,139 

   כל החלקות ש6945

6946 1-24,26-42,45-62,64,68-72,75-80,82-83 63 

 78 51,60 ש6946

   כל החלקות ש6947

 ש6948

7,9-10,12-16,21-22,26,36-41,43-44,47-49,52-56,58-
65,67-70,72-73,76-83,86-87,92-100,102-103,106-

107,112-114,116,118,157-159,165,172-175,180-183,190-
191,194-196,198-201,205-217,220-223,225,227,230-231 6,27,193,197 

6972   302 

6975 
24-28,34-35,38-40,51-53,55-73,76-77,79-81,83-88,90-

95,97-103,105-106,108-118,120-121,123-127 8 

6977 40-41,52-72,210-211,281 29,73,76,78,243 

 525   ש7051

7061   147 

8939   11 

8940   4 

8941 5-20,23-35,38,42-43,46-57,64-65 36-37 

8942 17-40,46-49 2-6,8,11-12,16,42-43,45,50 

   כל החלקות 8944

8984   46,51 

8988   34 

8989   37 

   כל החלקות 9020

   כל החלקות 9021

   כל החלקות 9029

9032 2-5,8-28,32-35,37,39-40 1 
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דורון ספיר,חיים גורן, רועי אלקבץ, חן אריאלי, חן קראוס  משתתפים:
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ורון ספיר,חיים גורן, רועי אלקבץ, חן אריאלי, חן קראוס ד משתתפים:

 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן גוש

6894 20-22,31-52,55-56 23,57 

6943 1-8,10-47,49-82,84,86,89 88 

 ש6944
1-14,19-22,25-28,66,68-73,77,79-82,101-103,111-

112,137,141-142,144-145,147-148,155,157-158 65,83,113,115,139 

   כל החלקות ש6945

6946 1-24,26-42,45-62,64,68-72,75-80,82-83 63 

 78 51,60 ש6946

   כל החלקות ש6947

 ש6948

7,9-10,12-16,21-22,26,36-41,43-44,47-49,52-56,58-
65,67-70,72-73,76-83,86-87,92-100,102-103,106-

107,112-114,116,118,157-159,165,172-175,180-183,190-
191,194-196,198-201,205-217,220-223,225,227,230-231 6,27,193,197 

6972   302 

6975 
24-28,34-35,38-40,51-53,55-73,76-77,79-81,83-88,90-

95,97-103,105-106,108-118,120-121,123-127 8 

6977 40-41,52-72,210-211,281 29,73,76,78,243 

 525   ש7051

7061   147 

8939   11 

8940   4 

8941 5-20,23-35,38,42-43,46-57,64-65 36-37 

8942 17-40,46-49 2-6,8,11-12,16,42-43,45,50 

   כל החלקות 8944

8984   46,51 

8988   34 

8989   37 

   כל החלקות 9020

   כל החלקות 9021

   כל החלקות 9029

9032 2-5,8-28,32-35,37,39-40 1 
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 (.44, שכונת המרכז המסחרי )צפון שכונת פלורנטין בגבולות תוכנית  21-23רח' כפר גלעדי  :מיקום
 

. האיחוד מבוקש מאחר וחלקות קטנות בעלות צורה אי 6930בגוש  64-ו 62איחוד חלקות  תוכן הבקשה:
הבנייה. איחוד המבוקש לא משנה את הוראות התכנית הראשית, אחוזי בנייה  רגולארית מקשה על מימוש

 או קווי בניין.
 

 בעלי הקרקע / חלקות:
. באמצעות ייפוי כח לשמואל לנדאו וישראל דוד רבקה בלומפלד(  21כפר גלעדי )  – 62חלקה  6390גוש 

 פרומוביץ 
    שי סהר( 23)כפר גלעדי  – 64חלקה  6390 גוש

 
 

 : חזית לשימור מרקמי -קיימתחזית 

 
 
 

 רקע:מסמכי 
 מצגת, תצ"ר, ונסחי טאבו
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 :רקע

של  20-שכונה שנבנתה במהלך שנות ה –"המרכז המסחרי" ) צפון פלורנטין( שכונת הפרויקט ממוקם ב
לחזית  0המאה הקודמת כאזור מסחרי מחוץ לגבולות העיר הלבנה. הבניינים בשכונה נבנו בקו בניין 

 שותפים, וכללו קומת קרקע וקומת ביניים מסחריות.ובקירות מ
 

הקטן  115היא חלקה בשטח  62רגולרית. חלקה -איחלקות בעלות גיאומטריה במרחב התכנון שתי 
( חלקות 9126מ"ר. במדיניות צפון פלורנטין )תא/ 190-מהשטח החלקה הממוצעת בשכונה העומד על כ

נה מפורטת עלה כי איחוד חלקות ללא חוקה מביא לתוצר אלה הוגדרו לאיחוד וחלוקה מחדש. אולם, בבחי
 תכנוני טוב יותר. 

בניין שתוכנן על ידי ישראל מיכאלי   21בכפר גלעדי . לשמירהבחלקות שני בניינים היסטוריים עם חזית 
במסגרת האיחוד המבוקש   1921 בנין שתוכנן על ידי יוסף ברלין ונבנה ב 23ובכפר גלעדי  1933ונבנה בשנת 

 תשמרה שתי החזיתות והמקצב העירוני המאפיין את השכונה.
 

 
 

 צפון פלורנטין -9126תא/ בהתאם למדיניות :עקרונות התכנון
 אופי היחידות המסחריות בקומת הקרקע יישמר, כך שמספרן ושטחן  – קרקע מסחרית קומת

לרחוב על ידי  בבינוי החדש יהיה דומה ככל הניתן למצב הקיים. תובטח רציפות החזית המסחרית
 מיקום חדרי השירות, חדרי האשפה, ומתקנים טכניים שלא בחזית הבניין לרחוב.

 בשתי הקומות הראשונות שמעל קומת הקרקע יהיו שימושים המותרים בתכנית  – שימושים
מגורים יותרו רק החל מהקומה השלישית )קומה ב'( מעל פני הקרקע. התקפה שלא למגורים. 
א'( יכולה להוות המשך לשטח בקומת הקרקע עם מדרגות פנימיות ביניהן,  הקומה השנייה )קומה

 או כקומה נפרדת עם כניסה נפרדת.

  מרחב החצר יהיה פנוי מבינוי וממתקנים טכניים ותתאפשר גישה אליו לכלל  -חצרות עורפיות
 דיירי הבניין מהשטח המשותף בקומת הקרקע שאינו חדר אשפה.

  אשר ירוכזו ברצועה רציפה בחלק  15%-ול בכל מגרש לא יפחתו משטחי החלח -ניהול מי נגר
העורפי של המגרש. הריכוז בחלק העורפי נועד לייצר שטחי חלחול רציפים עם מגרשים סמוכים. 

רצועת החלחול תהיה פנויה מכל בניה על קרקעית ותת קרקעית, ופנויה ככל הניתן מתכסית ריצוף 
 מיגון קומתי. שר נטיעת עצים.קשיחה )לרבות 'ריצוף מחלחל'( ותאפ

 /גג ירוק" )מגונן( או "גג כחול" )משהה נגר( יותקן ע"פ ההנחיות יחידת  -ירוקים גגות כחולים"
אדריכל העיר התקפות בעת הוצאת ההיתר. מפלס מעקה הגג התקני יימדד מפני שכבת רצפת הגג 

 העליונה

 ונות ממ"ד לחזית הקידמית לרחוב.ממופע של חל עיתוכנן מיגון קומתי על מנת להימנ – מיגון 

  קומות הבנייה בקונטור, יתוכננו בהתאם לשפה האדריכלית המקורית של המבנים  –עיצוב החזית
בין שתי חזיתות  תהמקוריים ויהוו המשך רציף של החזיתות המקורית. תשמר ההפרדה הוויזואלי

 ם.המבנה. חללי הפנים הקדמיים יתוכננו בהתאמה לחלוקה בין הבנייני
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 כדי לשמר את חזיתות המבנים, לטייב את תכנון קומת הקרקע ולהבטיח רציפות החזית   -חניה
 המסחרית, ולהימנע מהפרעות במדרכה, הפרויקט מתוכנן ללא מרתפי חנייה

  מוצעת גישה לחדר אשפה, דרך מרווח צידי הקיים בין הבניינים. –אשפה 
 

 : הדמיה למבנים
 

 
 

  23כפר גלעדי    -                                               23כפר גלעדי 
 

 
 : טבלת זכויות בניה

 מצב מוצע לאחר איחוד 64 מצב קיים חלקה 62מצב קיים חלקה  

 288 177 115 שטח החלקה/מגרש
סה"כ זכויות 

 בניה
 192.5% 192.5% 192.5% אחוזים

 562.09 340.72 221.37 מ"ר
זכויות בניה 

 לקומה
 ללא שינוי 44לפי תכנית  44לפי תכנית  אחוזים

    מ"ר
 ללא שינוי ב(183)פרוטוקול  -44 ב(183) פרוטוקול  44 מ"ר שטח שירות
 ללא שינוי 1לפי ע 1לפי ע מ"ר שטח מרתף

 ללא שינוי 1לפי ע 1לפי ע קומות גובה
 ללא שינוי 9126לפי מדיניות תא/ 9126לפי מדיניות תא/ מספר יח"ד

 ללא שינוי 44לפי תכנית  44תכנית לפי  תכסית
 ללא שינוי 9126לפי מדיניות תא/ 9126לפי מדיניות תא/ צפיפות

 ללא חניה ללא חניה ללא חניה מקומות חניה

 אין באיחוד החלקות לשנות זכויות בנייה או קווי מגרש מהתכניות התקפות 
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 "רתצ
 

 
 

 טבלת האיחוד המוצע
 

 / מ"ר השטחים בדונם מספרי החלקות
 סופי ארעי

 62 ,64 115,173 

78  288 
 
 

 , 11.11.22, מקומון ת"א 10.11.22הבקשה לאיחוד פורסמה בעיתונים מעריב הבוקר והארץ בתאריך 
  20.11.22הדבקת הודעות על גבי נכסים בתאריך 
ולא היו התנגדויות. 23.11.22הודעה  אחרונה נמסרה לזכאי בתאריך 

 
 (ודרום גש ע"י צוות יפו: )מוחו"ד הצוות

 
 ממליצים לאשר את איחוד החלקות המבוקש.

 נדרש להשלים את הסדרת התצ"ר מול מח' הסדרי קרקע במנהל ההנדסה.

ועדת המשנה ( דנה 7)החלטה מספר  04/01/2023מיום  ב'22-0034בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה
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 לאשר את איחוד החלקות המבוקש.
 ש להשלים את הסדרת התצ"ר מול מח' הסדרי קרקע במנהל ההנדסה.נדר

 
 חיים גורן, רועי אלקבץ, חן קראוס, חן אריאלימשתתפים: 
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(. מטרת העדכון 03/2012)מתן תוקף  3540התכנית המוצעת מהווה עדכון לתכנית מאושרת תא/כללי: 
, בהתאם לתכנית המתאר העירונית הינה מימוש פוטנציאל האזור והפיכתו למוקד עירוני אינטנסיבי

 .5000תא/
 

 לתכנון ובנייה ועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 .תאי השטח מצפון ומדרום לרחוב יצחק שדה, מערבית לרח' יגאל אלון ומזרחית לאיילון מיקום:
 

 
 התכנית תחום

 
 .55-59, אנילביץ 43-45יצחק שדה  כתובת:

 
 בתכנית:גושים וחלקות 

 
מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
 מספרי חלקות

 בחלקן
 51, 53, 71, 92 57 חלק מהגוש מוסדר 7096
  41, 39, 37, 33 40, 1 חלק מהגוש מוסדר 7108
 3, 4, 31, 38 30 חלק מהגוש מוסדר 7076
, 149, 154, 155-157 151-153 חלק מהגוש מוסדר 7107

289-290 
 

 דונם 35.5-כ: שטח התכנית
 

 צפריר אדריכלים.-פרחי מתכנן:
 

 .לתכנון ובנייה ועדה מקומית יזם:
 

 עיריית ת"א, מוחכר בחלקו בפרטיים. בעלות:
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מזרחי: מבנה מסחרי )אייס(, חניה על -מגרש צפוני: חניון ציבורי. מגרש דרום: מצב השטח בפועל
 בר ומתקנים של חברת החשמל.לשע קרקעית. מגרש דרום מערבי: מתחם מכבי אש

  
 .5000על פי תכנית המתאר תא/: מדיניות קיימת

וסימון "אזור יגאל אלון(  92-: ר902, מתחם 903)מתחם אזור ייעוד "אזור תעסוקה מטרופוליני"  .א
 תעסוקה סמוך להסעת המונים".

 .12.8 –רח"ק  .ב

 קומות. 40מעל  –גובה  .ג

 מתח"מ עירוני על האיילון בגשר יצחק שדה. .ד

מהיר לעיר: ברחוב יצחק שדה בתחום התכנית ועד נתיבי איילון הוטמע התכנון של פרויקט "מהיר  .ה
 לעיר", כולל נתצ"ם, שבילי אופניים משני צידי הרחוב וטיפול בנושא הולכי הרגל ברחוב.

מדיניות יגאל אלון: בנספח התנועה הוטמעו חתכי הרחוב כפי שהתקבלו ממתכנני הרחוב לפי  .ו
 קבעה, וכן עודכנו תחנות אוטובוס, נתצ"ים ושבילי אופניים בהתאם לתכנית.המדיניות שנ

 (1.1.2020)אושר בוועדה המקומית בתאריך  

 התכנית תואמת את מסמך המדיניות למעט הנקודות הבאות:

 מוצע בתכנית מדיניות יגאל אלון פרמטר
 מ' בהתאם לתכנית המתאר. 6 מ' 8עד  גובה קולונדה/קרקע

ה מרחוב כניסה לחני
 יגאל אלון

לא תתאפשר 
כניסת כלי רכב 

לחניונים מרחוב 
 יגאל אלון

 תתבצע מיגאל אלון. 101כניסה לחניון מגרש 
 

נבחנו מספר חלופות למיקום הגישה למגרש 
מהטעמים זה. החלופה הנבחרת נקבעה 

 :הבאים

 קרבה לצומת יגאל אלון/יצחק שדה. .1
הצורך בהרחקת הכניסה מהכניסה  .2

 ט "טויוטה". הקיימת בפרויק
רצון להפחית ככל הניתן את הפגיעה  .3

מערב -במרחב הציבורי ובמעבר מזרח
 בצפון המגרש.

תצורת המגרש והרצון לחזק את דופן  .4
 יצחק שדה.

 

 :מצב תכנוני קיים

 .1205אנילביץ תל אביב, בשטחי האיילון חלה תא/ -סינרמה  – 3540תא/ :  תב"ע תקפה
 ה, שפ"פ, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, שצ"פמגורים מסחר ותעסוק:  יעוד קיים

 דונם. 35.5-כ:  שטח התכנון
 :  זכויות בניה

 מגורים מסחר ותעסוקה:  
 מ"ר ברוטו על קרקעי. 126,629שטחי בניה: 

 (.7.8)רח"ק  784%אחוזים: 
 קומות. 40קומות: 

 (.25%(, מגורים )20%שימושים: תעסוקה, משרדים, מסחר )
 ים ומבנים ומוסדות ציבור:שטחים פתוח 
 מ"ר ברוטו על קרקעי. 5,877שטחי בניה:   
 (.2.8)רח"ק  281%אחוזים:   

 קומות. 7קומות: 
 (.10%שימושים: מוסדות ומבני ציבור, מסחר )עד 

 קומות 5-6קומות מעל מסד בגובה  40שלושה מגדלים בגובה עד  בינוי: 
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מקומות חניה לשימושים הסחירים,  662סה"כ למשרדים,  1:125למסחר,  1:50תקן תקן חנייה: 
מקומות חניה למגרש הציבורי. תקן חניה למגורים לא פורט, מסתמך על התקן הקיים  105ובנוסף 

 (.2012בעת אישור התכנית )
 שימושים: 

 תעסוקה, משרים, מסחר, מגורים. במגרשים הסחירים: 
 במגרשים הציבוריים: 

 לל עירוני כגון מוסדות קהילה ורווחה, חינוך, מוסדות ומבני ציבור בעלי תפקיד כ
 תרבות וספורט, דת, שירותים עירוניים ומנהל חירום עירוני, אולמות התכנסות וכו'

  .שימושים עיקריים נלווים כגון מזנון, בית קפה, מסעדה או חנות אחרת 

  וסביבתו כגון מתקני חברת חשמל או מתקני  למרחב התכנוןמתקנים לוגיסטיים
 בתת הקרקע בלבד. –ר אשפה מיחזו

 שטח ציבורי פתוח 

 
 תשריט ונספח בינוי – 3540תא/

 :מצב תכנוני מוצע
 

נצל את פוטנציאל יאשר מעורב שימושים ואינטנסיבי , צירת מוקד מע"ר פעילמטרת התכנית הינה י
יבורית במפגש הרחובות יגאל אלון ויצחק שדה. זאת באמצעות פיתוח מוטה תחבורה צ הנגישות הייחודי

הזמינים כעת או בעתיד: תחנת רק"ל הקו האדום, פרויקט "מהיר מגוון אמצעי התחבורה המסתמך על 
להגדלת ריבוי תשתיות אלה בסביבת התכנית צפוי להביא  .M1לעיר", רכבת כבדה וקו המטרו המתוכנן 

  שיעור השימוש באמצעי התחבורה.
יצחק שדה, עובדה המאפשרת יצירת דופן עירונית יתרונה של התכנית טמון במיקומה משני עברי רחוב 

מתואמת ורציפה, המאפשרת את המשכיות הרקמה העירונית מערבה ככל הניתן, לקראת חציית גשר 
יצחק שדה. בנוסף, סמיכות התכנית למע"ר בצרון מאפשרת לבצע פעולה דומה גם מעברו השני של רחוב 

 זה.יגאל אלון, בהתאם למדיניות שאושרה עבור מקטע 
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 ונספח בינוימצב מוצע תשריט  – 4301מק/תא/

 
 תיאור מטרות התכנון:  

 , בדגש על הנושאים הבאים: במרחב התכנון שיפור התכנון הקיים
מרחב העצמת זכויות הבניה וקביעת שימושים מעורבים ומגוונים בהתאם למיקום הייחודי של  .א

 .5000ירונית תא/, על פי תכנית המתאר העהגבוהה נגישותומידת והתכנון 

שיפור המרחב הציבורי ויצירת מארג רחובות, שדרות ומעברים רציף המאפשר רמת שירות גבוהה  .ב
 ציבורית.התחבורה הרוכבי אופניים ומשתמשי , הולכי רגלומרחב ציבורי איכותי עבור 

 התאמת התכנון לקירוי האיילון המתוכנן. .ג

נית המטרו, תכנית האב ליגאל אלון, מהיר תיאום התכנון לתכניות המקודמות במרחב, לרבות תכ .ד
 לעיר.

 
 עקרונות ודברי הסבר נוספים:  

 
 : המרחב הציבורישיפור וטיפוח 

  תוך יצירת המשכיות ורציפות של רחובות שדרות ומעברים דרך תחום שיפור המרחב הציבורי
לרוכבי  ,פשר רמת שירות גבוהה להולכי רגלהמאהתכנית ולקראת חציית גשר יצחק שדה באופן 

 משתמשי תחבורה ציבורית.לאופניים ו

  ואפשרות לשילוב כניסה  עירונית פעילה במפגש הרחובות יגאל אלון ויצחק שדה רחבהיצירת
 .לתחנת המטרו העתידית

  פיתוח הדופן הצפונית של רח' אנילביץ כשדרה ירוקה, שתקשר בעתיד בין פארק קירוי האיילון
 לבין גינת עמינדב.

 ים הפתוחים בתחום המגרשים הסחירים עד לחזיתות המבנים, בכל הכיוונים, קביעת כל השטח
 , למעבר ושהייה.כזיקת הנאה לציבור

  התכנית שומרת על גודלם ואיכותם של מגרשים בייעוד שצ"פ. בנוסף, התכנית קובעת שטחי שפ"פ
שצ"פ ד' ביחס למאושר. שטחים אלו משלימים את שטחי ה 2.45ד', שהם תוספת של  4.53בסך 

 והמשכיים להם וכן יוגדרו בזיקת הנאה למעבר ושהייה בכל שעות היממה וימות השנה
 

 הבטחת מענה לצרכי ציבור
  :הגדלת שטח, עדכון ייעוד, ושינוי תצורה של מגרש ציבורי בתחום התכנית 

מצב מאושר בתכנית התקפה: מגרש משולב בייעוד "שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות  -
 ד'. 2.09ציבור" בשטח של 

 ד'. 2.37מצב מוצע: מגרש בייעוד "מבנים ומוסדות ציבור" בשטח של  -

  בייעוד מגרש בשונה מהתכנית התקפה הקובעת מגרש משולב )שצ"פ/שב"צ(, התכנית קובעת
לצרכי ציבור במגרשים ציבוריים בנויים שילוב שטחים בלעדי עבור מבני ומוסדות ציבור בתוספת 

 ר.מ" 4,500בהיקף של  הסחירים
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  במסגרת המענה לצרכי ציבור, נדרשת הפקדתה של תכנית הכוללת שטח ציבורי פתוח בהיקף שלא
דונם באזור בו קיים מחסור בקרקע לשטח ציבורי פתוח, כתנאי להיתר. תנאי זה קבוע  2-יפחת מ

בתכנית  כתנאי לפתיחת בקשה להיתר( ומאומץ 7.11.11מתן תוקף  3540בתכנית התקפה )תא/
  .עתהחדשה/המוצ

 
 התאמה לקירוי האיילון

 לרבות היבטי שימושים, בינוי ופיתוח, היבטים התכנית תואמה עם צוות תכנון קירוי האיילון ,
 הנדסיים וכו'.

 הבטחת מרחב ציבורי פתוח לאורך האיילון כממשק עתידי לפארק הקירוי המתוכנן. 
 

 פתרונות תנועה ותחבורה
 ת, כניסות לחניות בתחומה אל מול התכנית המאושרהתכנית קובעת שינויים ושיפורים במערך ה

 כתוצאה מבדיקה תכנונית מוקדמת:
לחלקו הצפוני של מרחב התכנון מרחוב יגאל אלון מול רחוב עמינדב תוך ניצול כניסה  -

  צומת מרומזר קיים לקבלת בקרה על הכניסות והיציאות.
נפרדת לכל מגרש של מרחב התכנון נבחנה היתכנות המאפשרת כניסה הדרומי לחלקו  -

במקביל, התכנית קובעת כי המגרש הראשון שימומש יכלול רמפה אשר  '.מרחוב אנילביץ
 חיבור החניונים בקומות התחתונות.תשרת את שני המגרשים וזאת באמצעות 

 
 שילוב שימושים כלל עירוניים וייחודיים

  לטתה, להמיר רשאית, בהתאם לשיקול דעתה והחתהיה הועדה המקומית התכנית קובעת כי
במרתפים לטובת שימושי אנרגיה, לוגיסטיקה ומחזור, עירוניים או פרטיים. עיקריים שטחים 

 .לחוק 149בכפוף לפרסום על פי סעיף והליך זה ייעשה במסגרת תכנית עיצוב 

  כמפורט בהמשך הדראפט.ודיור עירוני מכלילדיור בהישג יד , 

 
 

 תשתיות קיימות

 רוני מי אביבים או לרשות המים העירונית לפעול לביצוע התשתיות התכנית מאפשרת לתאגיד העי
 הנדרשות במקביל לקידום פרויקט מהיר לעיר.

  התכנית מגדירה את תחום מגבלות הבניה סביב קו הביוב לאורך האיילון, וכוללת הוראות על
 שמירתו.

 
 דים/שימושים:  ופירוט יע

 .משרדים, בכללם משרדי תעשיה עתירת ידע .1

 ת.מלונאו .2

 מסחר ושירותי הסעדה. .3

 שימושי ספורט כגון מכוני כושר, בריכות שחייה וכדומה. .4

 ודיור עירוני מכליל אשר יירשם על שם העירייה.מגורים, כולל דיור בהישג יד  .5

צרכי חינוך, בריאות, רווחה וחברה, תרבות וקהילה, שירותי דת, ספורט, שימושים לצרכי ציבור:  .6

ים ומשרדים עירוניים, שירותי מנהל וחירום עירוניים, מתקני שירותי חירום והצלה, שירות

, התואמים את נות חוסים וכו'(לחוק )מעו 188תשתית, וכן שימושי דיור הקבועים בסעיף 

 . 5000תא/

 לעיל. 1.9שימושים בעלי אופי ציבורי, כמוגדר בסעיף  .7

 מתקנים טכניים והנדסיים עבור כלל השימושים במגרש. .8

 יותרו השימושים הבאים:בתת הקרקע בלבד  .9

לוגיסטיקה, אנרגיה ומחזור עירוניים או פרטיים. החלטה על שימושים אלו תהיה   .א

בהתאם לשיקול דעת ולהחלטת הוועדה המקומית, במסגרת תכנית עיצוב ובכפוף לפרסום 

 לחוק. 149על פי סעיף 
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 חניה, אחסנה.  .ב

מיניהן. שימושים אלה מוסכים למעט מוסכי צביעה, מסגריות, בתי דפוס ומלאכות ל  .ג

יתאפשרו בכפוף להכנת התשתיות הנדרשות, לבדיקה ואישור היחידה הסביבתית 

 אביב יפו.-בעיריית תל

שימושי בידור ופנאי כגון בתי קולנוע, אולמות, תיאטראות, מועדונים, פאבים וכדומה.   .ד

יב אב-שימושים אלה יתאפשרו בכפוף לבדיקה ואישור היחידה הסביבתית בעיריית תל

  יפו.

-הקרקע, לשטח עיקרי בתת-ניתן יהיה להמיר שטחי שירות המשמשים לחנייה בתת .ה

 )א( לעיל בהתאם לתנאי הנזכרים.9הקרקע, לטובת השימושים הנזכרים בסעיף 

 
  זכויות בניה:

 עקרונות לקביעת זכויות הבניה:
 שטחי בניה על קרקעיים: .1

מ"ר ברוטו על  206,100המתאר. סה"כ  רח"ק מירבי על פי תכנית –קרקעיים -סך השטחים העל .א
 קרקעי במגרשים הסחירים.

 מ"ר ברוטו. 4,500שטחים בנויים לצרכי ציבור: לפי הנחיות היחידה האסטרטגית.  .ב

עבור שימושים ציבוריים.  400%: (צ'תא/תכנית )שינוי ל שטחים לצרכי ציבור במגרש ציבורי .ג
 מ"ר.  9,490

שטחי  מ"ר ברוטו. 50,400סה"כ  לא יעלה על רים.מסך השטחים הסחי 25%שטחים למגורים:  .ד
 בנייה שישמשו לדיור בהישג יד ולדיור עירוני מכליל יוקצו מתוך סך שטחים זה.

 שטחים למסחר: מ"ר ברוטו.  146,120-שטחים לתעסוקה: לא יפחת מ .ה

 מ"ר ברוטו 5,080. סה"כ , בכל מגרשמשטח המגרש 40%: במגרשים הסחירים. 

 ברוטו מ"ר 950משטחי הבניה במגרש לצרכי ציבור, סה"כ  %10: במגרש הציבורי. 

 25%מתוך סך השטחים המבונים. שטחי שירות:  75%חישוב שטח עיקרי לתעסוקה ולמסחר:  .ו
 מן השטחים המבונים.

 תותר גמישות בשטחי הבניה כמפורט להלן, ובלבד שישמר הרח"ק: .ז

 ם מסחר ותעסוקה בכל מגרש ניתן יהיה להמיר שטחי בניה )עיקרי ושירות( בין השימושי
 מ"ר 1,500בהיקף שלא יעלה על 

  ,במסגרת סך שטחי השירות הקבועים לכלל השימושים בכל תא שטח סחיר בפני עצמו
שטחי שירות בין השימושים השונים במגרש ובלבד שסך שטחי  10%ניתן יהיה להמיר עד 

ות המרה זו איננה הבניה מעל מפלס הכניסה הקובעת לא יעלה על המפורט בטבלה. אפשר
 .תקפה לשימושי מלונאות

  במידה ובתכנון המפורט יחסרו שטחי שירות לתכנון מיטבי, ניתן יהיה להמיר שטחים
עיקריים על קרקעיים לשטחי שירות על קרקעיים ככל שיידרש. לא ניתן יהיה להמיר 

 .שטחי שירות לשטחים עיקריים

 ובעת אל מתחת לכניסה הקובעת. לא ניתן יהיה לנייד שטחים עיקריים מעל הכניסה הק
אל מעל לקרקע, ופעולה זו הקרקע -מתת או שטחי שירות יותר ניוד שטחים עיקריים

 .ה ניכרת מתכניתיתהווה סטי

 שטחי בניה תת קרקעיים: .2

 ,85%על קרקעית ותת קרקעית מירבית של עד תכסית בקומות  5סך השטחים בתת הקרקע לפי  .א
  טיעת עצים.עבור חלחול, ניהול מי נגר ונ

 מתוכם, שטחים עיקריים למסחר זהים לשטחים העיקריים למסחר מעל לקרקע. .ב

 שטחי שירות משותפים לכלל השימושים במגרש. –שאר השטחים  .ג
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 להלן טבלה מוצעת על בסיס עקרונות אלו:

 שימוש מגרש
 מתחת לקרקע מעל לקרקע

 סה"כ שירות עיקרי סה"כ סה"כ שירות עיקרי
 % מ"ר מ"ר מ"ר % מ"ר מ"ר רמ" מ"ר

101 
 ד' 5.475

 40,710 10,180 30,530 תעסוקה

70,080 12.8 
 רח"ק

 21,830 

23,270 425% 
  1,440 1,920 480 1,440 מסחר
   2,250 560 1,690 ציבור

   25,200 6,000 19,200 מגורים

102 
 ד' 5.230

 37,580 9,390 28,190 תעסוקה

66,950 12.8 
 רח"ק

 20,790 

22,230 425% 
  1,440 1,920 480 1,440 מסחר
   2,250 560 1,690 ציבור

   25,200 6,000 19,200 מגורים

103 
 ד' 5.396

 67,830 16,960 50,870 תעסוקה
69,070 12.8 

 רח"ק

 22,000 
22,930 425% 

  650 870 220 650 מסחר

 סה"כ
 ד' 16.101

 157,150 48,950 206,100 12.8 
 425% 68,430 64,620 3,810 רח"ק

 
דיור עירוני מכליל אשר  97-יחידות דב"י לפי התוספת השישית לחוק התו"ב ו 30)מתוכן,  יח"ד 480 יח"ד:

. שטח עיקרי יירשמו על שם העירייה. יובהר כי הבעלות על יחידות הדיור המכליל תוגדר כבעלות אחודה(
מ"ר  80שטח הדירות יהיה  –מ"ר. במקרה של הקמת מרחבים מוגנים קומתיים  80בממוצע ליח"ד: 

שטח הדירות הממוצע )כולל ממ"ד( לא יעלה על  –בממוצע. במקרה של הקמת מרחבים מוגנים דירתיים 
  מ"ר. 85

 צפיפות:  
 מ"ר כולל ממ"ד 85עד שטח ממוצע ליח"ד: 

 דולות וייקבע סופית במסגרת תכנית העיצוב.תמהיל יח"ד יכלול מגוון דירות קטנות, בינוניות וג
 ח"ד 480-כ: סה"כ יח"ד

 
 
 
 

 נתונים נפחיים:
)מצפון ליצחק שדה(, עד  101קומות )כולל קומת קרקע וקומה טכנית על הגג( במגרש  46עד מספר קומות: 

ליצחק  )מדרום 103קומות במגרש  42)בצומת יגאל אלון ויצחק שדה צד דרום( ועד  102קומות במגרש  37
 שדה ולצד נתיבי איילון(. 

 .103מ' במגרש  165ועד  102מ' במגרש  142, עד 101מ' מעל מפלס הכניסה הקובעת במגרש  165עד גובה: 
 תכסית: 

  בהתאם לתכנית המתאר. 60%: 102בכל המגרשים למעט מגרש 
  המתירה תכסית מירבית  5000)נתון החורג מתא/ 85%מוצעת תכסית של עד  102במגרש

(. הסיבה לחריגה המבוקשת נובעת מהצורך בגמישות תכנונית נדרשת, במידה 60%של עד 
מגדלים. לצורך הקמתם נדרשת תכסית גדולה יותר המתחייבת  2ויוחלט על הקמת 

מגרעיני המגדלים. היה ובמסגרת תכנית העיצוב יוקם מגדל יחיד, תכסית המגרש תעמוד 
 .60%על 

 
)ד( לתכנית המתאר, קובע כי קו בניין 3.8.2הנלווה לדרפט זה. יובהר כי סעיף כמסומן בתשריט :  קווי בניין

מטר מגבול זכות הדרך. כמו כן נקבע כי הועדה  5-הגובל בדרך עורקית עירונית )יצחק שדה(, לא יפחת מ
רשאית להקטין את המרחק האמור לעיל משיקולים עיצוביים, סביבתיים ואורבניים. בתכנית זו מוצעת 

 מכך: חריגה
  כלפי דרום )יצחק שדה 101במגרש  3קביעת קו בניין 

  כלפי צפון )יצחק שדה(  102במגרש  0קביעת קו בניין 
 

הנ"ל, מהנימוקים המיוחדים הבאים: לאור  הכוונה להמשיך את רחוב יצחק שדה כרחוב עירוני בעל דופן 
ני עברי הרחוב וזאת תוך שמירה אינטנסיבית מלוות רחוב, עלה הצורך לקרב ולהדק את הבינוי הקיים מש

 על מרחב ציבורי ורוחב מדרכות ראוי. זאת בפרט לאור הקרבה לגשר יצחק שדה ותחום האיילון.
 

 בהתאם לתכנית המתאר העירונית, נקבעה לתכנית התועלת הבאה:משימות פיתוח בסביבת הפרויקט: 
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 דיור בהישג יד )בהתאם לפירוט הבא(: .1

יוקצו עבור דירות בהישג יד  102יח"ד במגרש  30לל בתכנית, מתוך סך יחידות הדיור הכו .א
שנה מיום קבלת היתר האכלוס,  20בבעלות עירוני בשכירות מפוקחת לתקופה כוללת של 

 לחוק התכנון והבניה.  120בהתאם לתיקון 

בתחום שטחן הממוצע של יחידות הדיור בהישג יד לא יפחת מהשטח הממוצע ליחידת דיור  .ב
 . התכנית

ד אלה ובשטחן הממוצע "תותר גמישות במספר יח, לעיל' ב-ו' אף האמור בסעיפים אעל  .ג
ובלבד שסך שטחי הבניה עבור יחידות הדיור בהישג יד לא , במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי

 .30-יפחת ממכפלת השטח הממוצע ליחידת דיור במגרש ב

 דיור עירוני מכליל: .2

יוקצו עבור רכיב זה. יח"ד אלה  102יח"ד במגרש  97מתוך סך יחידות הדיור הכולל בתכנית,  .א
 .יירשמו על שם העירייה. יובהר כי הבעלות על יחידות הדיור המכליל תוגדר כבעלות אחודה

 שטחן הממוצע של יחידות הדיור העירוני לא יפחת מהשטח הממוצע ליח"ד בתחום התכנית. .ב

ד אלה ובשטחן הממוצע "יחתותר גמישות במספר , לעיל' ב-ו' על אף האמור בסעיפים א .ג
לא  הללוובלבד שסך שטחי הבניה עבור יחידות הדיור , במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי

 .97-יפחת ממכפלת השטח הממוצע ליחידת דיור במגרש ב

 
 :טבלת השוואה

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 1,280% 784% אחוזים סה"כ זכויות בניה

 על קרקעיברוטו מ"ר  206,100 מ"ר ברוטו על קרקעי 126,629 מ"ר
 - - אחוזים זכויות בניה לקומה

 - - מ"ר
 46 40 קומות גובה

 מ' 180 מ' 180 מטר
 60%: 101,103מגרש  50% תכסית

 *  85%: 102מגרש 
 
היה ובמסגרת תכנית העיצוב * 

, 102במגרש  יוקם מגדל יחיד
 .60%תכסית המגרש תעמוד על 

ומות החניה יהיה על פי התקן מספר מק 812 מקומות חניה
המפורט  או על פי התקן, הארצי התקף

 :(להלן )הנמוך מביניהם
 מ"ח/יח"ד  0.8מגורים:  -
בהתאם לתמהיל שייקבע בשלב  -

תכנית העיצוב, תקן החנייה ליחידות 
 מ"ח. 0מ"ר:  50-דיור ששטחן ירד מ

יחידות הדב"י והדיור תקן חנייה ל -
 מ"ח 0: העירוני המכליל

 
 מ"ר עיקרי 350מ"ח/ 1משרדים: 

 מ"ר עיקרי. 100מ"ח/ 1מסחר/ציבורי: 
 חדרי מלון 35מ"ח/ 1מלונאות: 

 
מקומות החנייה הסופי מס' בהתאם לנ"ל, 

 ייבחן לעת תכנית העיצוב.
 

 איכות הסביבה:
 ' )מירי אידלסון, אחראית תכנון(20תיאום עם הרשות לאיכות הסביבה נובמבר 

 
 בחיוב על הפקדת התכנית וזאת בכפוף למפורט להלן:הרשות לאיכות הסביבה ממליצה 

 בדיקות סביבתיות מפורטות יבוצעו עפ"י השלביות להלן: שלביות 
 

 שלב הכנת תכנית עיצוב אדריכלי 

 רעש תחבורה והמלצות למיקום מערכות מכניות בעיקר בהתייחס  חיזוי שתכלול אקוסטית ד"חו הכנת ▪
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 לגג קומות המסד 

  מבני, רגישים שימושים מיקום קביעת לצורך(ניטור/מתחבורה מזהמים פיזור מודל) יראו איכות בדיקות ▪
 ציבור וכו' 

  תהום מי השפלת, תהום למי החדרה, בנגר הטיפול נושא לקביעת הידרולוגית ד"חו ▪

 (מסחר, חניונים, גנרטורים)ת פתרונות נידוף ואוורור הצג ▪
 שלב היתרי הבנייה 

  אקוסטית ד"חו ▪

  נהקרי ▪

  קרקע זיהום ▪

  ס"להג המשרד לאישור פירוק והיתר אסבסט סקר ▪

 העבודות בזמן מטרדים למניעת הוראות ▪
 :שב"צים ושטחים מבונים אשר ישמשו למגורים וצרכי ציבור .1

שימושי מגורים לרבות דיור מיוחד, דיור מוגן וכיו"ב, וכן שימושי מלונאות, ישולבו מגובה  .א
פני הקרקע או פחות בכפוף להרצת מודל פיזור מזהמים לעת הכנת מטר מעל   40מינימלי של 

 תכנית העיצוב האדריכלי לקביעת מיקומם ובאישור הרשות לאיה"ס. 
במסגרת תקנון התכנית יפורטו תכליות ושימושים אשר יאסרו בשב"צ ובשטחי הציבור המבונים  .ב

גבוהות. במסגרת זאת  וזאת בגין הקרבה לאיילון והחשיפה למטרדי רעש ורמות זיהום אויר
 נכללים מוסדות חינוך גני ילדים ,בתי ספר ודיור מוגן. 

יחד עם זאת, היה ויוכח לעת הגשת הבקשה להיתר, להנחת דעת של המשרד להגנת הסביבה כי  .ג
התנאים הסביבתיים עומדים בתנאי הסף המקובלים לשימושים ותכליות לעיל, כן ניתן יהיה 

אור ציפייה בשנים הקרובות יחול שיפור בנוגע לאיכות האוויר לאשר תכליות אלה. כל זאת, ל
 לאור אימוץ התקינה האירופאית בנוגע לרכבים ממונעים וקידום התכניות לקירוי האיילון. 

 : אוורור חניונים ושטחי מסחר .2
יש לשלב בגרעיני המגדלים ארובות אוורור )"פיר מרכזי"(. ארובות אלה תשמשנה לאוורור ופינוי  .א

  מזוהם של השטחים המסחריים וכן של החניונים התת קרקעיים. אוויר

 יתוכננו פירים נפרדים לאוורור החניונים התת קרקעיים ופירים נוספים למסחר. .ב
 
 ורוחות: הצללות .3

בנים )על מבדיקת הצללות . מהבדיקה  עלה כי  התכנית המוצעת גורמת להצללה  עצמית בלבד   הבוצע
על חזיתות דרומיות  ו/או גגות  של מבנים רגישים  קיימים, ועל כן   ואינה מצלילה (בשטח התכנית

 מבטיחה עמידה בקריטריון.  
 כמו כן, נבחנו היבטי רוחות והשפעת הבינוי הגבוה על נוחות הולך הרגל בסביבת התכנית. עפ"י 

 הממצאים, לא נמצאו חריגות מהקריטריונים בכל אזור התכנית.

 

 :חשיפה למטרדי רעש מיגון ממטרדי רעש והשלכות .4
 במסגרת זאת תידרש התייחסות לשני מקורות רעש אפשריים: .א

, בכלל זה ממסדרון האיילון )כלי רכב ורכבות( וכן מרח' יצחק רעש הנובע מתנועת כלי רכב (1
 שדה ורחוב יגאל אלון.

רעש הנובע ממערכות טכניות שיותקנו במבנים ומפעילות עתידית במבנים בתחום התכנית  (2
. רגישות זו מאפיינת בניינים מעורבי שימושים לות מסחרית ופעילות במבני הציבורבגין פעי

)בדומה למתחם שרונה למשל(. להגדרת הבנייה כמעורב שימושים משמעות בנוגע לציפיות 
הדיירים העתידיים במקום. יש להגדיר את המבנים כ"מבני ג'" בהתאם להגדרה הרלבנטית 

 בתקנון הרעש.
תחבורה יהיה באמצעות מיגון דירתי במבני בדירות המגורים ונקיטת  המענה למטרדי רעש .ב

אמצעים אקוסטיים במקורות הרעש המכאניים בכל המבנים המתוכננים במתחם. מפרטי המיגון 
 יקבעו לאחר ביצוע חיזוי רעש שיבוצע לעת הכנת תכנית העיצוב האדריכלית.

ורה בחזית מוסדות חינוך לא יעלה צוין שהנחיות המשרד להגנת הסביבה הן שמפלסי רעש תחב .ג
 דציבלים.  59מעל 

 

 :זיהום קרקע ומי תהום .5
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בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה  לעת הוצאת היתרי בנייה ייערך דיגום קרקע וגזי קרקע .א
 והנחייתו.

 הרשות לאיכות הסביבה תעגן נושא זה בהוראות התכנית בסעיף הדן בתנאים להיתר בנייה. .ב
 

  עצות עם הציבור:דיווח אודות התיי
 

 הועדה לשיתוף ציבור. הדיון התקיים בהשתתפות:-התקיים דיון בתת 8.11.2020בתאריך 
 יו"ר הועדה לתכנון ובנייה, ממלא מקום וסגן רה"ע, דורון ספיר -
 יו"ר מועצת העיר, ליאור שפירא -
 סגן רה"ע, אסף הראל -
 סגנית מה"ע ומנהלת אגף תכנון העיר, אורלי אראל -
 צור -קום וסגן רה"ע, פרדי בןעוזר ממלא מ -
 מחלקת תכנון מזרח , יואב זילברדיק -

 מהלך הדיון:
התכנית וסביבתה הוצגה בפני המשתתפים. הודגש כי מדובר בעדכון של תכנית תקפה וזאת  -

 במטרה לממש את הפוטנציאל המתארי הקבוע בתכנית המתאר.

ית בהקמת מגדלים מעורבי במסגרת הצגת עקרונות התכנון התקיים דיון לגבי העדפה עירונ -
שימושים או לחילופין, הפרדה בין השימושים השונים )בפרט מגורים ותעסוקה(. הוסבר לחברי 

הוועדה כי כל מקרה נבחן לגופו ולא ניתן להגדיר עמדה גורפת בנושא היות ולשני המסלולים 
לאפשר את כאחד קיימים יתרונות וחסרונות. במקרה זה, עירוב השימושים מתקיים על מנת 

 מלוא שטחי המגורים, בהתייחס למגבלות איכות הסביבה.

חברי הוועדה ציינו כי היות ומדובר בתכנית בניין עיר, יש לעדכן את ההדמיות הממחישות את  -
 המבנים כך שיראו גנריים.

 לאור העובדה כי מדובר בעדכון תכנון קיים, נדון הצורך בקיום הליך שיתוף ציבור. -

ל ציין כי למרות שמדובר בעדכון, התכנית מאפשרת הקמת מגדל נוסף ולכן סגן רה"ע אסף הרא -
 ראוי שיתקיים הליך כלשהו.

 
הועדה לשיתוף ציבור, הוחלט כי ככל הניתן במסגרת לוחות הזמנים, -בסיכום הדיון ובהתאם להחלטת תת

יאפשרו זאת, ניתן יש לקיים הליך יידוע ציבור בדגש על עדכון תכנית מאושרת. היה ולוחות הזמנים לא 
יהיה לפטור את התכנית מהליך שיתוף ציבור ומקביל, יש לעדכן בכך את יו"ר הועדה לתכנון ובנייה, ממלא 

 מקום וסגן רה"ע, דורון ספיר.
 

 .22.11.2020נקבע מפגש יידוע ציבור לתאריך 
 

 :בשעות הערבהתקיים באמצעות זום,  –( 22.11.2020) מפגש יידוע ציבור –סיכום ועיקרי הדברים 
 משתתפים והובל ע"י מתכננת חברתית ענת ברקאי נבו. 40-במפגש לקחו חלק כ

משתתפי הדיון הסתייגו ממתווה ההתייעצות המבוסס על עדכון וידוע בלבד ובסמיכות זמנים  .א
 למועד הדיון בוועדה המקומית. 

 התבקשה פגישה פרונטלית עם מה"ע ו/או יו"ר הועדה המקומית. .ב

 חום התכנית שימושים שיאפשרו דיור לגיל השלישי ובהישג יד.מבוקש לשלב בת .ג

 נדרש להציג בפני התושבים פרוגרמה אזורית רחבה, טרם קביעת היקף המגרש הציבורי. .ד

 יסודי / מרכז ספורט / בריכה ציבורית.-יש להקצות את המגרש הציבורי עבור בית ספר על .ה

עוד "מבנים ומוסדות ציבור" וזאת מבוקש להגדיל משמעותית את המגרש הציבורי המוצע בי .ו
 בהתאם להגדלת השטחים הסחירים.

 הקרקע.-הוצע לשלב שימושים לוגיסטיים בתת .ז

 קרקעית גבוהה.-תכסית הבנייה העל קרקעית והתת .ח

 התכנית תביא לעומסי תנועה ותחבורה בסביבתה. .ט
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 המגרש הציבורי צריך להיות ממוקם בקרבת השכונה. .י

 
 הלך המפגש ונמסר למשתתפים כי המצגת שהוצגה בדיון תופץ לעיונם. מקצת הסוגיות קיבלו מענה במ

 להלן מענה לסוגיות מעלה )בהתאמה(:

 הועדה לשיתוף ציבור.-נקבע במסגרת דיון בתת - מתווה ההתייעצות .א

בשלב זה ובכפוף למגבלות התו הסגול, מתאפשרים מפגשים מקוונים. מפגש עם  – מפגש פרונטלי .ב
 ידום הליכי התכנון יתואם ויבוצע באחריות מחלקת תכנון מזרח.תושבי השכונה לעדכון ק

 לא נקבע במסגרת התכנית המוצעת.  - שילוב דיור לגיל השלישי ובהישג יד .ג

לאזור תעסוקה 'בצרון' הוצגו נתונים פרוגרמטיים אזוריים  – הצגת פרוגרמה אזורית רחבה .ד
עדכניים יוצגו במהלך האמור  אליהו אפשר שנתונים-במסגרת מפגשי שיתוף. למרחב שכונת יד

 בסעיף ב' לעיל.

 שימושים במגרשים ציבוריים נקבעים במסגרת תכניות עיצוב אדריכלי. –שימוש במגרש הציבורי  .ה

התכנית מהווה עדכון לתכנית תקפה ותוספת השטחים מתונה באופן  – הגדלת המגרש הציבורי .ו
ש הציבורי ממגרש ביעוד משולב יחסית. בהתאם לזאת, התכנית משנה ומעדכנת את ייעוד המגר

)"שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור"( למגרש בייעוד מלא המשמש למבנים ומוסדות ציבור. 
מ"ר של שטחים ציבוריים בנויים. ביחס  4,500-בנוסף, וכפי שצויין במפגש, התכנית קובעת כ

הנורמטיביות בתכנית, לתוספת הזכויות, מענה זה נבדק ונקבע כמספק.צוין כי בנוסף להקצאות 
מ"ר לטובת שטחים עירוניים עבור תעסוקה  10,000יח"ד בהישג יד וכן  30התכנית קובעת גם 

 השגה. -ברת

התכנית מאפשרת שימושים עברו לוגיסטיקה, אנרגיה ומחזור  – הקרקע-שילוב שימושים בתת .ז
 העירונית.הקרקע, לצד שימושים רבים נוספים בהתאם למתאפשר מכוח תכנית המתאר -בתת

קרקעית בכלל המגרשים הסחירים ובכל -תכסית על ותתהתכנית קובעת כי  – תכסית הבנייה .ח
 חריגה מכך מוגדרת כסטייה ניכרת מתכנית. .85%לא תעלה על , מגרש סחיר בפני עצמו

תקן החנייה הקבוע הינו תקן מופחת, ונקבע כי מקומות חנייה עבור התעסוקה לא  –עומסי תנועה  .ט
מקביל לכך, התכנית תומכת ומתואמת עם הליכי תכנון התחבורה הציבורית המקודמים יוצמדו. ב

בסביבתה )מטרו, מהיר לעיר וכד'(. בהתאם למדיניות העירונית, התכנית מתעדפת תנועת הולכי 
רגל ורוכבי אופניים ובהתאם משפרת את המרחב הציבורי בהתייחס להרחבת מדרכות, שבילי 

 אופניים וכד'.

 
 :ועזמן ביצ

שוטף
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 חוו"ד תחבורתית
 

המצורפת להלן. , PGLיועץ תנועה אילן קליגר, חברת  ע"י  4.11.2020ניתנה חוות דעת תחבורתית מיום 
  :מאגף התנועהאירית לבהר גבאי על ידי  10.11.2020חוות הדעת התחבורתית אושרה ביום 

 
 

 מרחב תכנון הסינרמה -4301תכנית תא/מק/: הנדון
 חוות דעת תחבורתית

רחוב אנילביץ בדרום ונתיבי איילון  התכנית תחומה בין בנין  טויוטה בצפון, רחוב יגאל אלון במזרח,
 במערב.

 מסחר ומבני ציבור. תעסוקה,  של מגורים,  המיועדים לשימושנים יבמתחם מתוכננים ארבע בני
 התכנית כוללת:

 יח"ד. 480מגורים  -
 מ"ר. 109,120תעסוקה  -
 מ"ר. 3,020 מסחר  -
 מ"ר  9,570שב"צ  -
 מ"ר 4,500שטח ציבורי בנוי  -

מקומות חניה לרכב פרטי ובנוסף מקומות חניה לנכים, אופניים,   922עבור שימושים אלו מספק הפרויקט 
 אופנועים ורכבים תפעוליים.

 .כולל חניה תפעולית למסחר ופינוי אשפה יהיו בתת הקרקע יה החנמקומות כל 
הירידה למרתפי החניה תוכננו כמפורט : למתחם הצפוני מרחוב יגאל אלון מול רחוב הכניסות לרמפות 

 עמינדב תוך ניצול צומת מרומזר  קיים לקבלת בקרה על הכניסות והיציאות.
למתחם הדרומי הכניסות תוכננו מרחוב אנילביץ, כניסה לכל בנין כאשר קיימת אופציה לכניסה אחת 

 נות.וחיבור החניונים בקומות התחתו
התכנון התחבורתי עבור הפרויקט בוצע תוך התחשבות בנושא התחבורה הציבורית, שבילי אופניים 

הורחבו מדרכות וניתנה זיקת הנאה בחיבור בין ובעיקר נלקחו בחשבון הצרכים של הולכי הרגל במתחם.
 מגרשים ובאזור תחנת המטרו .

 עדיפות לתחבורה ציבורית על ידי נתצי"ם.ברחוב יצחק שדה השתמשנו בתכנון של "מהיר לעיר" שנותן 
ונותן עדיפות   לרחוב יגאל אלוןהוטמע חתך הרחוב שהומלץ במסגרת מסמך המדיניות  ברחוב יגאל אלון

 לתחבורה ציבורית על ידי נתצי"ם.
כאשר בפינה הצפון מערבית של יצחק שדה  ) בתחום  M1לאורך רחוב יגאל אלון מתוכנן קו המטרו 

 סינרמה ( תהיה תחנה של המטרו. הפרויקט של ה
 תחנה זו תשרת את אזורי המגורים,התעסוקה והמסחר בסביבה ותשפיע על נפחי התנועה המוטורית.

בשבילי אופניים  וברחוב אנילביץ. צידיו    שבילי אופניים מתוכננים לאורך יגאל אלון, ביצחק שדה בשני 
מול מרבית של רוכבי האופניים צייה ובטיחות של שבילים, מעברי חורצף להמשכיות  ניתנה חשיבות 

 ורכב ממונע. רגלהולכי הצרכים והבטיחות של 
לסיכום, הפרויקט תוכנן לפי תקני חניה מחמירים ומינימליים במטרה לצמצם את נפחי התנועה שייגרמו 

ציבור על ידי הפרויקט, וזאת בנוסף לקו המטרו ומתן  העדפה לתחבורה ציבורית.  והתחשבות בנוחות 
 הולכי הרגל ורוכבי האופניים באזור. 

 
 

 

 

 

 אישור חוו"ד סביבתית 
 

 אושר ע"י מירי אידלסון, הרשות העירונית לאיכות הסביבה 2020נספח סביבתי של חב' אתוס מנובמבר 

 בכפוף לאישורים הבאים: 19.11.2020בתאריך 
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 .(11.10.2020)התקבל בתאריך  המשרד להגה"ס לסקר היסטורי/קרקע  .1

 .(11.11.2020)התקבל בתאריך , משרד אדריכל העיר לדו"ח מיקרו אקלים גובז'נסקירון  .2

עיצוב תכנית השלב והכנתו באיכות אויר וחיזוי רעש מכבישים  -דחיית ביצוע מודל פיזור מזהמים  .3

  בתאום עם הגורמים העירוניים., אדריכליה

 

 חוו"ד היחידה לתכנון אסטרטגי
 

פיו משטח שתוכנן בעבר עבור מבנה תרבות עירוני ייחודי וכאזור תעשייתי ללא אזור התוכנית משנה את או

תשתית ציבורית, למרכז עסקים מטרופוליני עם עוצמות בניה גבוהות ובעירוב שימושים של משרדים, 

מגורים ומסחר. בהתאם לכך, קיימת חשיבות גבוהה ליצירת תשתית ציבורית איכותית של שטחים 

חים פתוחים לציבור עבור המשתמשים הרבים העתידים להתגורר, לעבור ולבקר למוסדות ציבור ושט

 במרחב.

 מענה בתכנית:

  את יתרת השטח הציבורי  דונם שטח למבנה ציבורי.  2.23שטח למבני ציבור: התכנית מקצה

דונם *  1.27)  מ"ר 2,540-הדרוש יש להקצות כשטח ציבורי מבונה )כחלף הפקעה( בהיקף של כ

מ"ר(. יש לקבוע בהוראות התכנית כי מיקום ותכנון שטחי הציבור הבנויים  2,540 = 2רח"ק 

יאפשרו מיקום שרות לגיל הרך במידת הצורך והצמדת חצרות בהתאם )בנוסף על השטח הבנוי 

 הנדרש(.

 דונם שפ"פ הנותנים מענה לצורך.  4.53-דונם שצ"פ וכ 3.6-שטח פתוח לציבור: התכנית מקצה כ

דונם יפותחו כגינה איכותית כולל אפשרות לנטיעת עצים  3אות התכנית כי לפחות יש לקבוע בהור

 בוגרים ועתירי צל. 

  עבור תוספת שטחי התעסוקה: יש להקצות שטח ציבורי בנוי )כחלף הפקעה( בהיקף של 

 (.2)שטח קרקע נדרש * רח"ק  מ"ר 1,970-כ

 
 : חו"ד הצוות

 
 

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

 
 ממליצים על הפקדת התכנית בכפוף לתנאים הבאים:

 
 תיקונים טכניים בתאום עם מהנדס העיר. .1

 תאום הוראות התכנית עם היועמ"ש לועדה המקומית  .2
-1)ד( ) 4.6.4זורית בהתאם לסעיף קבלת אישור רשות הניקוז הא –תנאי להפקדת התכנית בפועל  .3

 .5000( בתכנית המתאר תא/5

 . בתחום התכנית השלמת תיאום עם יחידת התיעול לעניין תחנת השאיבה .4

תנאי לפתיחת בקשה להיתר מכח תכנית זו: הפקדת תכנית הקובעת שטח ציבורי פתוח בהיקף  .5
 ד' באזור בו קיים מחסור בקרקע לשטח ציבורי פתוח. 2-שלא יפחת מ

 
 :תיאור הדיון 04/08/2021ב' מיום 21-0018ועדת המשנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 

יואב זילברדיק:  תוכנית הסינרמה הינה תכנית עירונית משמעותית הכוללת תועלות ציבוריות רבות 
 .5000וייחודיות. התוכנית תואמת את תכנית המתאר העירונית ת.א. 

 נועם פרחי: מציג את התוכנית
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 החלופות? 2רה יוחנן וולק: לאיזה כיוון אנחנו נוטים באופי
חלופות אבל אנחנו מעדיפים בגדול ששימושי  2יואב זילברדיק: אם הייתה נטייה לא היינו מציגים 

 המגורים יהיו בקומות הנמוכות ולאו בקומות העליונות ולכן מופיעה החלופה.
עיריה?  לכמה זמן הדב"י האם לצמיתות? אני מאיה נורי: האם יש שם גני ילדים? כל השטחים הם של ה

 מבקשת להסביר את התמהיל. 
אסף הראל: מה שמטריד אותי הוא המיקום של הבנין הציבורי. אם היינו מחליפים והבנין הציבורי היה 

על יגאל אלון היה יכול לקבל את הצומת ולהיות מול בצרון ויד אליהו ואז המגדל מקבל את איילון 
עסוקה.  לא ברורה הבחירה לשים את מבנה הציבור על איילון. אם היינו רואים את קירוי ולעשות כולו ת

איילון כמשהו פרקטי אזה זה היה בסדר  אבל כרגע זה לא ריאלי והייתי רוצה לראות מבנה ציבור על יגאל 
 אלון.

דחיפות את מלי פולישוק:  האם יש סקר לזיהום אויר כי ראיתי התייחסות רק לרעש. חייבים לקדם ב
ק"מ  5, 4קידום קירוי איילון בשל הזיהום ממליצה לראות מה עשו בסידני אוסטרליה. אם אפשר לעשות 

 שנים. 10ולא יותר מ 100%של קירוי אפשר לבנות קולטנים שמנקים את האויר כמעט ב
טרטגית חן אריאלי: בשתוף ציבור ביקשו להוסיף שטחי ציבור וזה היה גם לפי החוו"ד של היחידה האס

 האם נעשתה התוספת הזו? 
סיימנו לפני יומיים ישיבה שבה נעלנו את מסמך המדיניות של קירוי  -אודי כרמלי: לעניין קירוי איילון 

איילון.  הות"ל קבלה את המשימה של קירוי איילון. החזון של קירוי רציף המשכי מצפון עד דרום ברור 
ת ממופות וכל גורמי התכנון יישרו קו לגבי מה אפשר ומה שהוא לא יקרה, אבל הרעיון שהוא שכל הבעיו
פרויקטים מתכוננים ומתוקצבים השלום ומוזס שנמצאים  2לא לגבי הקירוי וזה הישג גדול. כבר היום יש 

במסלול ביצוע. יש כסף אמיתי ששוכב בקופת העיריה. זה הרבה מעבר לעוד פנטזיות היום אנחנו יודעים 
 ראלי מיקום המבנה הציבורי. יש תב"ע שמקודמת בות"ל לקירוי איילון.  מה ראלי או לא. לכן זה

שנים זה ריאלי. כל נושא של זיהום האויר בשל התחבורה יעבור שינוי מהותי כגון רכב  10-אני טוען ש
 חשמלי רכבות חשמליות וכד'.

 י.אסף הראל: המיקום הזה של מבנה הציבור הוא בגלל התפיסה שקירוי איילון הוא ריאל
יואב זילברדיק: גני ילדים ושמושים רגישים מוגבלים וזה כולל שימושי מגורים לכן יש את החלופות בין 

אם בקומות עליונות או נמוכות. זה נכון למגורים וגם לכל השימושים הרגישים, אותם ניתן למקם במבנה 
מסמכי התוכנית. הוחלט הציבור, לכן השימושים  כפופים לאישור היחידה לאיכות הסביבה וזה מוטמע ב

על מיקום המגרש מתוך כוונה לממש את כלל הפוטנציאל של התוכנית בהתייחס לקירוי עתידי של איילון, 
 התוכנית תואמת לכך.

 יחידות דיור ? התשובה לא ברורה. 480מאיה נורי: אז לא יהיו גנים ל 
האפשרי של גני הילדים הוא על  מ"ר ציבוריים והמיקום 4000אדריכל פרחי : בשטחים הבנויים מוצעים 

גגות המסד. יש את קומת המסד הנמוך יותר ומעליו המגדלים. זה  המקום הכי מתאים והגיוני והתוכנית 
 מאפשרת זאת לשימושי גני ילדים. כי בקרקע הבעיה של הזיהום היא חריפה מאוד.  

לחוק התו"ב לתקופה  120לתיקון יח"ד בהישג יד יוקצו בהתאם  30יואב זילברדיק: בנוגע לנושא הדיור: 
שנה ואז הם חוזרות לבעלות היזם  לשיווק. חלק שני שעונה על ההגדרה של דיור עירוני מכליל כולל  20של 
יח"ד בתכנית אשר ירשמו ע"ש העיריה ויועברו לידי העיריה ויהיו על שמה  480יח"ד מתוך סה"כ   97

 לצמיתות. 
ירונית שהיא בחכירה. דבר שמאפשר לנו לעשות מגורים מסוג אחר אורלי אראל: התוכנית הזו זו קרקע ע

שלא מאפשר לנו לעשות על קרקע פרטית רגילה. כי בקרקע פרטית רגילה כשאנחנו קובעים שטחים 
בבעלות עירונית זה חייב להיות שטחים ציבורים. כאן בגלל שהעיריה נכנסת כבעלים של קרקע אנחנו 

עירונית לצמיתות  זה חייב להישאר בבעלות עירונית. המגורים הללו לא יכולים להקצות מגורים לבעלות 
יהיו לדב"י רגיל אלא לעשירונים מרמות השכר הנמוכות ביותר. חלק מהן נקרא דיור ציבורי וייקבע זאת 

ממחיר השוק פה את יכולה לתת  30%או  20%ע"פ החלטות עירוניות. דב"י ניתן להגדיר בהנחה של 
 .80%לדוגמא הנחה של 

 דורון ספיר: בדב"י את כפופה לחוק. 
שנה העיר  20שנה וגם למעלה מזה. אז אפשר להחליט דב"י לצמיתות. כי עוד  20נורי מאיה: החוק מאפשר 

 תהיה יקרה מאוד .
 אודי כרמלי: אבל היום אנחנו באים עם בשורה שהעיריה מחליטה למי לכמה לצמיתות זו בשורה גדולה. 

 יח"ד . 30נו הבעלים האם גם כאן אנחנו יכולים לעשות מאיה נורי: כאן אנח
יש מכלול שצריך להסתכל עליו שהפרויקט יהיה כלכלי. יהיו לנו ₪ מיליון  200אלי לוי: העיריה מוציאה 

 יחידות דיור ואנחנו נחליט למי לתת. 97
 אסף הראל: כל קריטריון שתקבע יהיו תביעות למה הם ולא אנחנו.

"ד של היחידה האסטרטגית וקוראים לזה דיור מכליל. אנחנו ממציאים פטנטים כדי אורלי אראל: יש חוו
לאפשר דיור גם לעשירונים הנמוכים ביותר. לכן ההגדרה מכליל אומר שזה לא דב"י רגיל ונשאר תחת 

 בעלות העיריה.
 מאיה נורי: זהו דיון עקרוני
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מיוחדת ואגף הנכסים יצא מגדרו ואמר יח"ד הללו המשמעות הנכסית הזו היא משמעות  97אודי כרמלי: 
שהוא מוכן ללכת למהלך חדשני בעייתי מבחינתו. זה לא פשוט לנהל דיור ציבורי בבעלות העיריה. העיריה 

 כגוף מוניציפלי זה לא גוף מיטבי לניהול נכסים. 
לא מחזיק  לדיירים מעבר לאחזקת הדיור. כל ההכנסה במצב הבנוי₪  120,000אלי לוי: אני מוסיף כל שנה 

 את הדיור. אנחנו מכסים את דמי הניהול אנחנו מקלים על הדיירים תראו איך פעלנו בשוק עליה. 
יואב זילברדיק: לגבי שטחי הציבור זה בהתאם לחוו"ד צוות. התוכנית שומרת ומשפרת את מאזן יעודי 

ובר במגרש של הקרקע במובן שיש מגרש ותאי שטח יעודיים לשימושים ציבוריים. במצב המאושר מד
"פיג'מה" שמשמש בתאוריה או לשטח ציבורי פתוח או לשימושים ציבוריים בנויים. בנוסף יש תנאי 

שמשתרשר מהתוכנית התקפה שהוא תנאי לפתיחת בקשה להיתר מכח התוכנית המוצעת. התנאי להפקדת 
ם מחסור בשטח דונם באזור שבו קיי 2התוכנית המוצעת מחייב שטח ציבורי פתוח בהיקף שלא יפחת מ

ציבורי פתוח. תנאי שמעבירים מהתוכנית התקפה היום המהווה חלק ממערך שטחי הציבור שחוזר כאן 
 בתוכנית הזו. 

( תיאום סופי של נספח התנועה עם אגף התנועה לאור חוו"ד של משרד התחבורה 1יש שינוי לחוו"ד: )
הדרום  102גורים המיוחדים בתא שטח ( קבענו את כל שימושי המ2ונת"ע שלא היה זמן להתעמק בהן. )

כלומר לפצל בין המגורים המיוחדים למינהם  101מזרחי ואנחנו מבקשים גמישות ולבחון זאת בתא שטח 
 . 102ל 101בין  

בדקנו כמה חלופות ומצאנו שהחלופה הזו הכי טובה גם עם  -נועם פרחי: בנושא מיקום המגרש הציבורי 
אינטנסיבי עם יגאל אלון ותחנת המטרו נכון שיהיה במפגש את המבנה הפארק וגם בלי הפארק. המפגש ה

מעורב השימושים למבנה הציבור שיש שם שדרך המרתפים יהיה אפשר כניסה לתחנה. המבנה יכול 
 להתממשק לתת הקרקע ולהתחבר. 

ש גם כרמלי: זו יציאה מתוכננת למטרו.  יש ערך למגרש חום שאנחנו מחליטים איך כמה ומתי. י  אודי
 קומות מבונות אבל שטח ציבורי אין.

 אסף הראל: המטרו מגיע מצפון.
 אודי כרמלי: לא הוא מגיע מדרום.

פרחי: שיקול נוסף בכל המרחב הזה גם המגרש הציבורי אשר השימושים שלו הם מוגבלים הוא לא יכול 
 להיות מגרש לחינוך כי התב"ע מגבילה מסיבות של זיהום אויר רעש וכו'. 

 שנים איילון לא יהיה מזהם, אז למה לתת לתב"ע להגביל אותנו במבנה ציבור.  10ה יוחנן וולק: עוד אופיר
 אורלי אראל: התב"ע מתנה שהכל יהיה באישור של הרשות לאיכות הסביבה.
שנים נדבר אחרת ובנתונים  5אודי כרמלי: ראינו החלטות ממשלה עד מתי ימכרו רכבים. אני חושב שבעוד 

 ם אחרת. של היום ה
שנים יהיה אפשר להקים מוסד חינוכי לפי  10אופירה יוחנן וולק: אם איילון יהיה פחות מזהם עוד 

 התוכנית הזו.
אודי כרמלי: שטחים חומים זה המלאי העירוני למגוון לכל השימושים האפשריים כולל קהילה, אולם 

ון. אין לנו פיסת קרקע חומה שאנחנו מופעים.  אפשר כן אבל אני לא חושב שלשים מוסד חינוכי שם זה נכ
לא יודעים לאן היא הולכת ומה אנחנו רוצים ממנה. התחזיות שלנו עמדו בציפיות. ידענו את כל הציפיות 

. היינו נכשלים אם לא היינו מוצאים פתרונות שקורים בערים 2000כוללת התוכנית האסטרטגית בשנת 
 אחרות ופה זה לא קורה. 

 יח"ד איך אפשר בלי מוסד חינוכי.  480מאיה: אנחנו בונים 
אודי כרמלי:  לכל תוכנית יש פרוגרמה ואנחנו יודעים בדיוק איך ומתי. גם מגרש החניה שנמצא ממול 

 כיבוי אש הוא יהיה בי"ס.
 ליאור שפירא: אתה יכול לצפות כמה ילדים יהיו בעיר בעתיד. 

 אודי כרמלי : בוודאי
 הירוק של המסד מלמעלה נראה כהמשך הכיכר של המבנה החום. הגג  -אסף הראל: בתוכנית בינוי 

 פרחי: התוכנית מאפשרת רצף.
אסף הראל: אולי מה שנכון עד שהוות"ל יפעל ועד קירוי איילון, שהמסד יהיה בגובה של המגדל, שהקו של 

מעל  המגדל ירד עד למסד, ואז נקבל כיכר ציבורית קדמית שמובילה למבנה הציבורי שיקבל את החזית
 איילון. 

 אלי לוי : כלומר אתה אומר לאדריכל עבדת שנה עכשיו תשנה 
אסף הראל: הוועדה יכולה להנחות שלקראת תוכנית העיצוב שתאשר שלביות שבשלב א' יהיה כיכר 

שתחבר מהמטרו עד והמבנה הציבורי ובשלב ב' כאשר קירוי איילון התקדם אפשרי יהיה להוסיף את 
 מבנה המסדר. 

 לומר שהאגף הזה יוקם רק אחרי שיבנה הקירוי פרחי: כ
 דורון ספיר: לא 

 אלי לוי: אתה פוגע בתוכנית , זה פוגע בשלביות. 
 דורון ספיר: אנחנו לא מגבילים דבר.

 אודי כרמלי: למה
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אסף הראל: עם קירוי ובלי קירוי המבנה הזה מתנהג אחרת. למה לא לאפשר חיבור איפה יש עוד מקום 
 ית.להתחברות ציבור

יואב זילברדיק: ביצחק שדה רצינו ליצור המשכיות של הבינוי  הסחיר ושל הדופן לא רק בהקשר של קירוי 
 -העתידי. יצחק שדה זה רח' שמשמש למגורים באופן בלעדי  אבל יגאל אלון לקראת המעבר של האיילון 

ב לנו  להדק את המרחק מקבלים אופי שונה של תעסוקה ומסחר. במקטע בין יגאל אלון לאיילון היה חשו
 בין הבינוי משני העברים כי התוכנית חלה גם על קטע הצפוני  והדרומי של יצחק שדה. 

דופן לא נעימה ומצד שני הדופן של המבנה הזה שהוא כלוא.  -אסף אראל: אבל צד אחד יהיה לו איילון 
 את החזון אני מבין אבל עד שנגע לשם למה לא לתת לו להרגיש באופן..

 ב זילברדיק: זה הפוך לחלוטין.יוא
 אודי כרמלי: הטיילת שמאחורי מגדל טויוטה מייצרת איכויות של חצר קדמית. 

 אסף הראל: החיבור לעיר מתחבר יפה לדופן עד אז האם לא עושים שלב ב' ולא עושה מסחר
 אודי כרמלי: למה אני צריך את זה אורבנית, יש התרחבות שנותנת את הכניסה למטרו. 

 ר שפירא: מה המשמעות לו היינו מקבלים את עמדת אסף מבחינה תכנונית, זו חוזר לתכנון ? ליאו
אודי כרמלי:  אסף לא מפקפק בסכמה התכנונית אלא הוא אומר בוא נייצר שלביות ואת החלק הזה 

 תאפשרו אותו רק אחרי שיהיה קירוי. אני אומר שזה מיותר.
אומר לו שימתין תקופה כדי להשלים את אותו מבנן שאנחנו אלי לוי: יש כאן יזם ואת החלק הזה אתה 

 רוצים לבנות, תכנונית זה לא נכון.
כלכלי הוא שיקול קטן יותר אבל תכנונית -אודי כרמלי: אתה יכול לקבל החלטה אחרת השיקול המכרזי

 זה לא נכון לעשות זאת. 
 אסף הראל: אנחנו נרוויח כיכר עירונית.

נית ואם מסתכלים על כל רבעי הצומת הזו. יש בה שיכונים ובדופן דרום מזר' גינה איל רונן: זו סוגיה תכנו
ובשתי הפאות המערביות יש בינוי שמציעים כאן. הדיון הוא מה קורה בקרן הרחוב? יכול להיות כיכר בינוי 

ל אלון שמלווה את הרחובות ומייצר להם דופן ו/או מגדל וכאן רצינו לייצר דופן שמלווה את הרחובות יגא
 ויצחק שדה שיש בה פעם אחת לא מעט מגדלם ובינוי שמלווה את גשר יצחק שדה, אלו עקרונות התוכנית.

 אורלי אראל: אתה רוצה להפוך את זה לכיכר. 
 אסף הראל: כן שבעצם המגדל יש לו קו אחד

בות שגוי אודי כרמלי: התוכנית הזו היא תוכנית המשך לתוכנית קיימת הקונספט של כיכר בצומת הרחו
לדעתי, כי המרחב הזה הוא עירוני והיום היא הראתה שיש טיפולוגיה משלה והיא מייצרת דפנות פעילות 

ראה מתחם מגדלי אלון וכל הבינוי שנמצא לאורכו ויוצר איים. לדוגמא,  כל אסותא, מגדלי אלון, המשביר 
 יש הרבה כיכרות שעובדות. 

 מהשלום יגאל אלון –אופירה יוחנן וולק: מה זה שונה מתוהא
 אודי כרמלי: שונה משמעותי.

 אסף הראל: בתוהא בפינה אין מסחר, יש בפינה.
 יחידות משני הצדדים. 2אודי כרמלי: כן יש 

 אסף הראל: אז למה לא לעשות שלביות.
אודי כרמלי: בשלביות אתה מייצר סיטואציה אורבנית לא נכונה. כיכרות טובות עובדות שיש הזנה בכל 

 ם שמוקפות בתנועה. הכיווני
 יש לזכור שבמבנה הציבור יש את אותה פיאצה והיא נגישה ממעבר מיצחק שדה.

 אופירה יוחנן וולק: השילוב של הדיור של הגיל השלישי איפה זה עומד?
 אורלי אראל: זה חלק מהדיון המכליל

להעביר בפיניכם את  איל רונן: וחלק  מהיחידות יותאמו לגיל השלישי, יש כאן בשורה חשובה ותפקידנו
דיור המכליל שהוא סטוק עירוני והם מייצרים את הבנק העירוני שבתוכו בין היתר, יהיה דיור לגיל 

 השלישי. 
 אחוז. 20 10אופירה: מתי אנחנו מחליטים על אחוז הדירות מתי מחליטים מתי זה יהיה 

 חן אריאלי: איך הדירות יותאמו לגיל השלישי ?
יח"ד עירוניות שנקבע מי יגור ואת התמהיל של מי שיגור שם. זו תהיה החלטה  97 חגית נעלי: מדובר על

עירונית מה מתאים באותו זמן, והיה ויידרש יותר מענה  עבור הגיל השלישי בהתאם אנחנו נגדיר את 
הקריטריונים מאחר ואנחנו לא כפופים  לחוק דיור הגיל השלישי. הכל בהתאם לצרכים לתקופת הזמן יש 

 את האפשרות להגדיר מה הולך להיות שם.לנו 
אופירה יוחנן וולק: אבל זה טרום בניה, שמתאימים דיור לגיל השלישי ולא מעט הופכים להיות סיעודים 

 ולכן אי אפשר שהדלת למקלחת יהיה מטר אלא מטר וחצי וצריך כל מיני דברים נגישים בדירות.
 יורואני זכאית לד 70אופירה יוחנן וולק: אם אני בת 

 אורלי אראל: כל דירה צריכה להיות מונגשת ולא קשור לגיל  הדייר זה ע"פ חוק.  
חגית נעלי: הדירות צריכות להיות נגישות זה כנקודת מוצא. בשעה שנוכל להשתמש בדירות אז תהיה 

 החלטה עירונית ונבחרי ציבורית יצטרכו לבחור לאותו הרכב של האוכלוסיה. הצורך בדיור עירוני הם גם
לאשכולות כלכלים חברתיים יותר. לאחר אישור הדירות העירוניות ולאחר שנדע שהם במלאי שלנו אפשר 

 יהיה לתת לאוכלוסיית העיר דיור נגיש ובהישג יד שזה דבר חשוב. 
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מאיה נורי: דיור מיוחד לקשישים הוא דיור שהוא מאפשר לקשישים חדר מותאם למטפל סיעודים כל מיני 
 צרכים מיוחדים

 ית נעלי: את מדברת על דיורית: חדר עם מעין חדר תמיכה. זה לא המקרה.חג
אורלי אראל: כל דירה חדשה  צריכה לעמוד בתקני נגישות שהכניסה לאמבטיה ולשירותים צריכים להיות 

 מותאמים לכיסא גלגלים.
ל הגיל אופירה יוחנן ווולק: אם מסתכלים על הגיל השלישי אתם צריכים לפרוש את כל האופציות ש

 השלישי אבל בסוף יש זוג קשישים ויכול להיות שתהיה להם מטפלת 
 חגית נעלי: אז בתמהיל דירות יהיה דירה שתתאים גם לזוג עם מטפלת

 אופירה יוחנן וולק: מתי מחליטים על הכמויות?
היו אלי לוי: בערך חצי שנה לפני קבלת הדירות אנחנו עורכים הגרלות אז אנחנו קובעים כמה דירות י

 שנים. 4,5לקשישים מה יהיה המחיר איזה קריטריונים, אין לנו היום קריטריונים למכליל מדובר בעוד 
 מאיה נורי: זהו מודל יחודי וזה נשמע על הדרך

 ליאור שפירא: זו ועדה תכנונית.
 נורי מאיה: אנחנו רוצים להיות חלק מאישור הקריטריונים 

 בניהליאור שפירא: אבל זו ועדה של תכנון ו
אלי לוי: ישנם דיונים אצל מנכ"ל העיריה לאחר שהיחידה האסטרטגית נותנת את עמדתה לעניין הצרכים 

 והביקושים ועושים דיונים בהשתתפות חברי המועצה ואח"כ עובר הנהלה ומועצה
 חגית נעלי: לעניין הקריטריונים זה עובר החלטת הנהלת מועצת העיר.

 סובלת מזיהום אויר ביתר רגישותמלי פולישוק: אוכלוסייה מבוגרת 
יואב זילברדיק: כל השימושים הרגישים כפופים לאישור של היחידה לאיכות סביבה.  זה כולל את שימושי 
הציבור ושימושי המגורים לסוגיהם ומינהם. ככול שנתקדם לאישור התוכנית הזו לתוכנית עיצוב גם אז יש 

 מושים מוגבלים ואיזה שימושים מתאפשרים.דרישה לעריכת סקרים ובהתאם להם נדע איזה שי
מאיה נורי: יש חוק של הנגישות הבסיסית אבל לא בהכרח שהשירותים נגידים וגם מעקה בתוך המקלחון 

 ואלו דברים שיש לשים על כך דגש. 
אסף הראל: לקראת תוכנית העיצוב. אני מצפה לראות התייחסות לתקופת הביניים עד שחזון הקירוי 

 ידים . פתרון של שלביות מה שתחליטו אבל יש שתי פאזות לתוכנית הזו.קורם עור וג
 בעד: חן אריאלי, מאיה מאיה,  אלחנן זבולון, אופירה יוחנן וולק

 נגד: ליאור שפירא, אסף הראל
 
 
 
 
 

ועדת המשנה ( דנה 7)החלטה מספר  04/08/2021מיום  ב'21-0018בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  לתכנון ולבניה

 
 לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים:

 
 תיקונים טכניים בתאום עם מהנדס העיר. .1

 תאום הוראות התכנית עם היועמ"ש לועדה המקומית  .2
-1)ד( ) 4.6.4קבלת אישור רשות הניקוז האזורית בהתאם לסעיף  –תנאי להפקדת התכנית בפועל  .3

 .5000( בתכנית המתאר תא/5

 . בתחום התכנית עניין תחנת השאיבההשלמת תיאום עם יחידת התיעול ל .4

תנאי לפתיחת בקשה להיתר מכח תכנית זו: הפקדת תכנית הקובעת שטח ציבורי פתוח בהיקף  .5
 ד' באזור בו קיים מחסור בקרקע לשטח ציבורי פתוח. 2-שלא יפחת מ

 תיאום סופי של נספח התנועה עם אגף התנועה. –תנאי להפקדת התכנית בפועל  .6
 

 
 אלחנן זבולון , מאיה נורי, ליאור שפיראאלי, אסף הראל, אופירה יוחנן וולק , משתתפים: חן ארי

 
חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  4החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
 
 

 :פרטי תהליך האישור
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 בישיבתה מספר  מיום  דנה בתכנית והחליטה: 

 
 

 7108בעמוד  10444לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
 .13/04/2022בתאריך 

 
 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:

The Marker 14/04/2022 

 15/04/2022 ישראל היום
 15/04/2022 מקומון ת"א

  
 

 :להתנגדויות והמלצותפירוט ההתנגדויות, דברי המענה 
 

 בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
 
 1802ת.ד.  26הרוקמים  Aבנין  1מרכז עזריאלי חולון  . נת"ע1 

 5885849חולון 

  . רשות שדות התעופה2 

 6722720תל אביב יפו  3רחוב בת ציון  . יד אליהו הירוקה3 

 . עו"ד עפר טויסטר בשם 4 
 7108בגוש  1חלקה     

 64731תל אביב  3דניאל פריש 

 ת"א 5פילון  . מהנדס העיר5 
 

 נת"עהתנגדות  .1
 המלצה נימוק להמלצה תמצית הטענה סעיף

6,7,8 

מבקשים להוסיף 
הוראה כי בתא 
השטח המיועד 

לשטח התארגנות 
"לא ינתן היתר 
בניה או היתר 

לשימוש חורג ולא 
תבוצע עבודה על פי 

תוכנית תקפה 
בתחום שטח 

ארגנות ההת
בהתאם להוראות 

 ב'" 101תת"ל 

 
לקבל את 
 ההתנגדות.

 

8 

מבקשים שלא 
לאפשר כניסה 

מהמגרש הסחיר 
לתחנת המטרו שכן 

אפשרות זו ניתנת 
בסמכות מחוזית 

 בלבד

אפשרות לכניסה ישירה מהמגרש הסחיר לתחנת המטרו תייצר 
תרומה הדדית לאיכות התפקוד של המרחב, המטרו והפרויקט 

רות כל זאת והיות ומדובר בתכנית בסמכות הועדה העתידי. למ
 המקומית, מומלץ לקבל את ההתנגדות כלשונה.

לקבל את 
 ההתנגדות.

 

9 

מבקשים לבטל 
סעיפים המגדירים 

את סוג העוגנים 
כלפי תחום התת"ל, 
ולהסתפק בסעיף כי 

כל עוגני הקרקע 

 
לקבל את 
 ההתנגדות
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לתחום התת"ל 
 יתואמו עם נת"ע

10 

וסיף מבקשים לה
תנאים בהליך 
הרישוי לנושא 

בידוד אקוסטי לפני 
שלב ההפעלה 

 ולאחריו

 
לקבל את 
 ההתנגדות

 רשות שדות התעופההתנגדות  .2

1-4 

מבקשים להחיל 
את מגבלת הגובה 

גם לאביזרי עזר 
 לבניה

לקבל את  
 ההתנגדות

 התנגדות יד אליהו הירוקה .3

7.1-7.5 ,
7.10 

פגמים 
 -פרוצדורליים 

: םפרסוליקויים ב
השלטים לא הוצבו 

 במקומות גלויים

 5-הפרסום והשילוט נעשה כחוק תוך הצבת שילוט מתאים ב
מיקומים הפונים לרחובות הגובלים בהיקף התכנית וכן בלוחות 

 .מודעות בסביבת התכנית

לדחות את 
 ההתנגדות

7.6-7.10 

: שיתוף ציבור לקוי
התוכנית הוצגה 

באופן לא ברור, לא 
הועברו מצגות 

טח, לא כמוב
הועברו מסמכים 
מתוקנים לאחר 
שיתוף הציבור, 

התוכנית לא תוקנה 
 בהתאם להערות

המפגש שהתקיים הוגדר מראש כמפגש "יידוע הציבור"  .1
 ולא שיתוף ציבור.

התוכנית הוצגה באופן מלא ושלם. בשל מגבלות  .2
הקורונה דאז, לא התאפשר מפגש פיסי והתוכנית הוצגה 

 בזום.
 ה מלא לכל השאלות שעלו.במהלך המפגש ניתן מענ .3
פרוטוקול הדיון והמצגת שהוצגה הופצה למשתתפי  .4

 '.20המפגש כמבוקש בתחילת דצמבר 
הסוגיות שהועלו על ידי התושבים נבחנו וחלקן אכן  .5

הוטמע במסמכי התכנית, לדוגמא: הטמעת שימוש 
לדיור מוגן ושימושי לוגיסטיקה בתת הקרקע, כפי 

 שהעלו התושבים במסגרת המפגש.

לדחות את 
 ההתנגדות

8.1 

המתחם אינו מוקד 
מבוסס תחבורה 
: ציבורית כמתואר

לתחנת הרכבת אין 
היתכנות, המטרו 

לא יקום בשנים 
הקרובות ונת"צ 

יגאל אלון לא 
 אפקטיבי

המתחם משורת היטב על ידי תשתיות תח"צ קיימות ומתוכננות. 
 מתפקידה של תכנית בניין עיר לצפות פני עתיד, גם אם רחוק.

המטרו מקודם במסגרת תת"ל )תוכניות תשתיות לאומיות( 
וקורם עור וגידים בימים אלה. קיומה של תחנת הרכבת יצחק 
שדה במסילות רכבת ישראל עדיין לא נפסלה. בנוסף, בתחום 

התוכנית מתוכנן קו 'מהיר לעיר' ברח' יצחק שדה, וכן קווי 
"צ, אוטובוסים רבים ברח' יגאל אלון. מעבר לתשתיות התח

התוכנית מחוברת היטב למערכת שבילי האופניים העירונית 
 .הקיימת והמתכוננת בעתיד

לדחות את 
 ההתנגדות

8.2 

זכויות בניה 
 :ושימושים

העירייה משנה את 
יעוד הקרקע ואת 

 זכויות הבניה

הטענה איננה ברורה. התוכנית אכן משנה את ייעודי הקרקע, 
בהתאם לתכנית  הכל השימושים המותרים וזכויות הבניה,

המתאר העירונית, מדיניות יגאל אלון ומע"ר דרום התואמות את 
התפיסה העירונית לפיה אזורים המוגדרים כמע"ר מטרופוליני 

 מיועדים לאינטנסיביות רצויה מבחינה תכנונית.

לדחות את 
 ההתנגדות

 7108בגוש  1חלקה התנגדות  .4

13-26 

כל יחידות הדיור 
( 97המכליל )

יור ויחידות הד
( 30בהישג יד )

בתחום התוכנית 
, 102נקבעו במגרש 

ולא באופן מאוזן 
. 101יחד עם מגרש 
מעבר לחוסר 

זכויות הבניה מכוח התוכנית התקפה לתכנית הסינרמה  .1
לא נרכשו על ידי החוכר. זכויות אלו הנן עדיין בבעלות 

 מצבו של החוכר. העירייה, ולכן לא מדובר בפגיעה ב
המגרש הציבורי בחלק הצפוני הופרש בעבר ממגרש  .2

 הסינרמה, כך שהתוכנית מאוזנת בראייה היסטורית. 
כל הדיור המכליל  לרכז נכוןבראיה תכנונית ותפקודית,  .3

במגרש אחד, אשר ייעל את ניהול הדיור והדב"י 
 המכליל, ויאפשר איגום שטחים משותפים.

בשווי המגרש אינה נכונה. על הטענה כי התוכנית פוגעת  .4

לקבל את 
ההתנגדות 
 באופן חלקי

 
התוכנית תאפשר 
ניוד יח"ד דב"י 
ודיור מכליל בין 

 101תאי השטח 
 102-ו
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האיזון, התוכנית 
פוגעת בשווי 

 המגרש

אף המטלות הציבוריות )דיור מכליל, דב"י והקמת 
שטחים בנויים לצרכי ציבור(, השטחים הסחירים גדלים 

 במצב המוצע בצורה משמעותית ביחס למצב המאושר. 
 

27-41 

יש להבחין בין דב"י 
ציבורי ופרטי. 

הועדה המקומית 
לא מוסמכת לקבוע 

כי הדב"י יהיה 
 בבעלות ציבורית

הדב"י הנן בייעוד מגורים מסחר ותעסוקה, הנן על פי דירות  30
התוספת השישית לחוק ותהיינה בבעלות פרטית. לא מדובר 

התוכנית  בדב"י עירוני לפי תקנות מטרה ציבורית. בנוסף, קבעה
 .העירייהבבעלות יחידות דיור להשכרה שתהיינה  97

לדחות את 
 ההתנגדות

42-46 

דיור מכליל אינו 
מונח מוכר בדין. 

ההוראה לא ברורה, 
מפנה למדיניות לא 

מוכרת, ומייצרת 
גמישות לא סבירה. 
הגמישות בתוכנית 

לגבי היקף הדיור 
 המכליל לא סבירה

 התנגדות זו. ראו מענה לסעיפי –לגבי המונחים 
 הגמישות המוצעתיחידות דיור ולפיכך  97נקבעו  –לגבי הגמישות 

 .סבירה בהחלט – לנושא זה

לקבל את 
ההתנגדות 
 באופן חלקי

 
במקום "דיור 

הוראות מכליל" 
התכנית 

הרלוונטי יינקבו 
"דירות במונח 

 להשכרה".
מוצע לתקן את 

התוכנית 
ולהבהיר 
שהדירות 

להשכרה יושכרו 
בהתאם 

ניות הדיור למדי
 תהעירוני

שאושרה ביום 
31.8.2022. 

 

47-52 

אי איזון בתועלות 
: מגרש הציבוריות

לא נדרש  101
בדב"י או דיור 
 103מכליל, ומגרש 

הוגדל על חשבון 
דרך שהופקעה 

)המשך  102ממגרש 
רחוב נירים(. לא 

סביר שמגרש אחד 
יישא בכל התועלות 

הציבוריות של 
התוכנית. יש לאזן 

שים בין המגר
בתכנית על ידי 
פיזור התועלות 
הציבוריות או 

לחילופין הגדרתה 
כתוכנית איחוד 

 וחלוקה

עוד קודם לתכנית המאושרת לעניין טענות בדבר הפקעות, 
חלקה זו בבעלות העירייה הייתה קבועה כדרך וכך  3540תא/

נותרה גם במצב המוצע בתכנית זו. התכנית שבנדון 
בבעלות ציבורית וייעודה שונה ( חלקה זו נותרה 4301)תא/מק/

מדרך לשפ"פ בזיקת הנאה אשר יבטיח מעבר ה"ר לטובת שיפור 
המרחב הציבורי. לא התקיים הליך של הפקעה לטובת דרך הן 

 בתכנית התקפה והן בתכנית המופקדת. 
 

לטענה בדבר איזון נדרש ופיזור התועלות, תכנונית נכון יהיה 
"י וכן דיור להשכרה( לרכז שימוש של מגורים מיוחדים )דב

בבעלות אחודה במגרש יחיד וזאת לטובת יכולות ניהול ותחזוקה 
אפקיטיביות יותר. יחד עם זאת, מומלץ לקבל חלקית טענה זו 
ולהותיר גמישות כגון פיצול, ניוד, ריכוז אפשרי של יח"ד אלה 

 אשר תבחן לעת תכנית העיצוב.
: המיוחדים מלבד נושא המגורים לנושא האיזון בין המגרשים

 .13-26ראה התייחסות קודמת לסעיפים 
 

לקבל את 
 ההתנגדות

 באופן חלקי
 

במסגרת התכנית 
יתאפשר 

 פיצול/ריכוז /ניוד
יח"ד דב"י ודיור 

בין תאי להשכרה 
-ו 101 השטח

102. 

88 

יש להוסיף סעיף 
גמישות המאפשר 

המרת שטחי 
 מגורים לתעסוקה

לקבל את  
 ההתנגדות
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91-93 

תנאי יש לקבוע כי 
לאכלוס יהיה 

רישום הערה בנסח 
הטאבו בדבר 

יחידות הדיור 
 להשכרה

לקבל את  
 ההתנגדות

 התנגדות מהנדס העיר .5

1. 

ולרשמו כדלקמן: "ככל שיוקמו מרחבים  8ב'  4.1.2יש לתקן את טעות הסופר בסעיף 
מוגנים קומתיים )ממ"קים( במקום ממ"דים ביח"ד, תותר המרה של שטחי השירות 

מ"ר.  8לשטחים עיקריים, ובלבד שתוספת השטח העיקרי לדירה לא תעלה על העודפים 
תמהיל יחידות הדיור הסופי )כולל מרכיב דיור בהישג יד ודיור מכליל( ייקבע במסגרת 

 תכנית/תכנית העיצוב האדריכלי".

לקבל את 
 ההתנגדות

2. 

ום הערה ט', ולרש -, את טעות הסופר בהערה ברמת הטבלה 5יש לתקן בסעיף 
ההערה כדלקמן: "ככל שיוקמו מרחבים מוגנים קומתיים )ממ"קים( במקום 

ממ"דים ביח"ד, תותר המרה של שטחי השירות העודפים לשטחים עיקריים, ובלבד 
מ"ר. תמהיל יחידות הדיור הסופי  8שתוספת השטח העיקרי לדירה לא תעלה על 

כנית/תכנית העיצוב )כולל מרכיב דיור בהישג יד ודיור מכליל( ייקבע במסגרת ת
 .האדריכלי"

לקבל את 
 ההתנגדות

3. 
(, ולרשמו כדלקמן: "תכסית זו 6הערה ) 5לאור תצורת המגרש יש לתקן את סעיף 

הינה מרבית. היה ובמסגרת תכנית העיצוב האדריכלי יוחלט על הקמת מגדל אחד 
 בלבד, תכסית הבנייה תיקבע במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי".

לקבל את 
 נגדותההת

4. 
מפרק  1סטייה ניכרת: מבוקש להסיר את סעיף קטן  - 6.23.1יש לתקן את סעיף 

( וסעיף 4א ) 4.1.2"סטייה ניכרת" לטובת גמישות עתידית ובהתאם לסעיפים  6.23
 (.5ב ) 4.1.2

לקבל את 
 ההתנגדות

 התייחסות לשכת התכנון המחוזית .6

1. 

מציעה תוכנית ה
חריגה מקווי בניין 

דרך מאושרים ל
פרברית מהירה לפי 

 דרך מס') 1 תמ"א
 נתיבי איילון(. 20

יש להביא את 
התוכנית לדיון בפני 

 הולק"ו.

נקבעו בתוכנית המתאר הכוללנית  20קווי הבניין לדרך מס' 
תואמים לתוכנית  4301. קווי הבניין המוצעים בתוכנית 5000תא/

 .5000המתאר תא/

בהתאם לסעיף 
( 2)ב( ) 3.8.2

בהוראות 
 5000תא/

בסמכות הועדה 
המקומית לאשר 

קו בניין 
מהאיילון כפי 

שנקבע בתכנית 
 המופקדת.

2. 

יחס לתכניות: יש 
 להוסיף את תמא/

ולהשמיט את  1 /12
 .3 תמ"א

 יוטמע בתכנית 

3. 

ב)ב( 63לפי סע' 
לחוק יש לקבוע כי 

מיח"ד  20לפחות % 
תהיינה יח"ד 

 קטנות

 יוטמע בתכנית 

4. 

יש לפרט את 
ם השימושי

המוצעים בשטחים 
למבנים ומוסדות 

ציבור ולא להפנות 
 לתוכנית צ'

 יוטמע בתכנית 

5. 

השימוש למסחר 
מהווה אחוז זניח 
בתאי השטח, לכן 
אין לכלול שימוש 

 זה בשם היעוד

 יוטמע בתכנית 
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6. 

קיימת חוסר 
התאמה בין 

הנתונים הכמותיים 
העיקריים המוזנים 

במערכת לבין 
. 5ה הנתונים בטבל

לתאם את יש 
תיקון הנתונים מול 

 לשכת התכנון

 יתוקן בתכנית 

 : )מוגש ע"י מחלקת תכנון מזרח(חו"ד הצוות
 

 לתקן את מסמכי התכנית בהתאם ולתת תוקף לתכנית.בהתאם להמלצות, מומלץ לקבל את ההתנגדויות 

ועדת המשנה ( דנה 8)החלטה מספר  04/01/2023מיום  ב'22-0034בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה  ון ולבניהלתכנ

 
בשל כשל בזימון שנשלח למתנגדים, הוחלט לדחות את המשך שמיעת ההתנגדות של "יד אליהו הירוקה".  

 ייקבע דיון נוסף בעוד שבועיים להשמעת התנגדותם פיזית בפני הועדה.
 

 הועדה תקבל החלטה בתום שמיעת ההתנגדויות.
 

 חיים גורן, חן אריאלי וחן קראוס.דורון ספיר, רועי אלקבץ, משתתפים: 
 

 
 


