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 משנה לתכנון ובניהמ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת ה דורון ספיר, עו"ד השתתפו ה"ה:
 סגן ראש העירייה אסף זמיר 
 חבר מועצה מאיר מוזס 
 חברת מועצה מיטל להבי 
 חבר מועצה שמואל מזרחי 
 חבר מועצה ערן לב 
 חבר מועצה שמואל גפן 
 חבר מועצה הרב שלמה זעפראני 
 חברת מועצה כרמלה עוזרי 
 חבר מועצה אהרון מדואל 
 החבר מועצ דן להט, עו"ד 
 חבר מועצה בנימין בביוף 
 
 

 מהנדס העיר עודד גבולי, אדר' נכחו ה"ה:
 משנה ליועמ"ש לענייני תכנון ובניה הראלה אברהם אוזן, עו"ד 
 מהנדס העיר וסגנית אגף תכנון העירמנהלת  אורלי אראל 
 אדריכל העיר יואב דוד, אדר'  
 מנהל אגף נכסי העירייה אלי לוי 
 תחום בכיר שומה והשבחה מנהל דנה שיחור 
 מנהל האגף להכנסות מבנייה ומפיתוח ערן פרידלר 
 ע. מ"מ ראש העירייה אילן רוזנבלום, עו"ד 
 מנהל היחידה למניעת דלקות יורי נובצקי 
 יפו -אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אלה דוידוף 
 יפו -יב אב-מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלע.  רות אוז 
 
 

 משנה לראש העירייה ארנון גלעדי חסרים:
 
 

 יפו -ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
 נציג ועדה מחוזית עיזאלדין דאהר 
 מתכננת ממ"י אשכנזי-גילי טסלר 
 נציג ממ"י אלמוגעמי  
 
 
 

 תוקף ההחלטה מיום הפצתה
פוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובהיתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכ
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 יףתוכן סע

 פרויקט קרן הקריה דיון בהפקדה 4 .4
 שינוי קו בנין דיון בהתנגדויות -פסז' הוד  -מבנה תיאטרון בית לסין  44 .5
 הארכת תוקף לתכנית דיון בהתנגדויות -מתחם יצחק שדה  53 .0
 יפו דיון בהפקדה-אביב-מעונות סטודנטים מכללה אקדמית תל 00 .6
למגרש בניה אחד דיון  08, 06רחוב המתנדב  8856בגוש  465 ,464בקשה לאיחוד חלקות  06 .5

 דיון לאחר פרסום -באיחוד 
 מתחם גיבורי ישראל בנחלת יצחק דיון בהפקדה 63 .8
 (5מתחם טרה נחלת יצחק דיון בהפקדה ) 65 .7
 תכנית איחוד וחלוקה צפון מערב קרית שלום דיון בהפקדה 65 .6
 ( לתיקון טכני בתקנון התכנית5) דיון בהפקדה 85רוטשילד  66 .6

 רוטשילד יבנה אחד העם בצלאל יפה  מתחם חברות הביטוח דיון בהפקדה 50 .43
 (5דיון בפיצויים ) 56גורדון  -ב' 5853 86 .44
 דיון בפיצויים 44חלקה:  8653גוש: 50קלישר -ב'5853 66 .45
 דיון בפיצויים 480חלקה: 8630,גוש:5פינת רייך  53שטנד -ב'5853 436 .40
 דיון בפיצויים 44חלקה: 8664,גוש:68נחמני -ב5853 438 .46
 דיון בפיצויים 45חלקה: 8640,גוש: 44הס -ב'5853 446 .45

 
 

 בכבוד רב,
 

 אלה דוידוף
 מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו -אביב -תל
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 ועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :לקות בתכניתגושים וח
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 054, 068, 87, 65, 66  חלק מהגוש מוסדר 0116

, 056, 053, 046, 048 006, 005, 004, 057, 050 חלק מהגוש מוסדר 0111
563 ,777 ,635 ,644 

 55, 07, 08, 05, 06, 05 00 חלק מהגוש מוסדר 2167
 

 דונם 05,673 : תכניתשטח ה
 

 
 
 

 אורי שטרית אדריכלים בע"מ :מתכנן
 

 מקרקעי ישראל רשות :יזם
 

 מקרקעי ישראל מדינת ישראל וקק"ל ע"י רשות בעלות:
 

 שטח ריק  :מצב השטח בפועל
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   :קיים מצב תכנוני
 בשטח קיים מחנה צבאי ולא חלה עליו תכנית בנין עיר תקפה

מתקנים הנדסיים וכניסות לתחנות  0806, תא/מק/877, 5836, תא/Gתכנית בבים חלות ברחובות הסו
 .555, 676הרכבת הקלה, 

 חלקו המירבי של השטח נכלל בשטח מחנה הקריה באחריות משהב"ט.
  שטח צבאייעוד קיים: 

  איןזכויות בניה )אחוזים, שטחים, קומות, שימושים(: 
 

  :מוצע מצב תכנוני
 :מדיניות כללית

במסגרת מדיניות מערכת הבטחון לצמצום שטחי מחנות צה"ל במרכזי הערים מקודמות במתחם הקריה 
 הצבאית שתי תכניות עקריות, תכנית הכנרית האזרחית, ותכנית קרן הקריה.

בהתאם לתכנית המתאר המחוזית ובהתאם לתכנית המתאר העירונית שאושרה להפקדה, מתוכנן האזור 
באיים, להיות אזור מע"ר מטרופוליני בשימוש מעורב לתעסוקה, מסחר ומגורים לכשיתפנה משימושיו הצ

בבינוי אינטנסיבי לפיכך התכנית הנדונה כוללת שימושי תעסוקה, מגורים, מסחר ושטחי ציבור, התכנון 
  וממשק אזרחי לחלק זה של המחנה.  מאפשר בניית דופן עירונית פעילה למחנה הקריההמוצע 

 
יה )מחנה רבין( מקודמת בימים אלו תכנית אב לפינוי ובינוי של המחנה לשנים הבאות. במתחם מחנה הקר

 תכנית האב מטמיעה את שתי התכניות המקודמות בתחום המחנה, תכנית הכנרית האזרחית ותכנית זו.
 

התכנית הנדונה כלולה במסגרת "הסכם הקו הירוק" הכוללת מספר פרויקטים באזור וקושרת את ביצועם 
 תרון לשיקוע קו הרכבת הקלה העוברת ברחוב אבן גבירול בתת הקרקע )הקו הירוק(.עם פ

 
 תיאור מטרות התכנון: 

בקרן הרחובות שאול המלך ודרך  , מסחר ומגוריםית אזור מרכז עסקים ראשיילקבוע הוראות ותנאים לבנ
לאורך הרחובות  לטובת שימושים אזרחיים תוך שינוי היעוד של המחנה הצבאי כ "מתקן צבאי" בגין

 הראשיים המשיקים לתוכנית.
של מרכז העסקים הראשי המתפתח של ת"א ומטרתה  "קודקוד הצפוני"מהווה את ההמוצעת  התוכנית 

לתת מענה למגמות השימושים הקיימים של תעסוקה,מגורים, מסחר, מבני ציבור, ככרות ומעברים 
 להולכי רגל ורוכבי אופניים.

 
 יעוד הקרקע: 

 עורבעירוני מ
  ציבור. ומבני מגורים, תעסוקה ,: מסחרהמותרים שימושיםה
 

 תיאור הבינוי המוצע:
מבני  5קומות בחלקו הצפון מערבי של המתחם,  53 -ו 63מבני תעסוקה  בגובה של  5הקמת הפרויקט כולל 

מטרים  53-קומות לאורך רחוב שאול המלך ומרכז מסחר ותעסוקה בגובה של כ 65מגורים בגובה של 
המשמש כקומת מסד בעלת דופן מסחרית וסטווים  המקשרת בין מרכיבי הפרויקט ומלווה את הולכי 

 הרגל לאורך שדרות שאול המלך עד לחיבור עם דרך בגין.
הדופן הצפון מזרחית של המסד המסחרי אל מול מגדל התעסוקה הגבוה יוצרים ככר עירונית ומעברים 

 מרחובות שאול המלך ודרך בגין.פתוחים להולכי הרגל החוצים את המתחם 
כמו כן תרשם זיקת הנאה לטובת הציבור לשימוש של הולכי רגל למעבר דרך קומת המסד של מגדל 

 התעסוקה הגבוה שבקרן הרחובות.
 

 היקפי הבניה והתפלגות השימושים והשטחים יהיו כמפורט בטבלה כדלהלן:
 זכויות בניה:

 
 יעוד

 שטחי שירות שטח עיקרי
 5מתחת לקרקע  4מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע עמעל הקרק

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר
 3 3 3 4633 0533 3 3 3 0533 מבנה ציבור

 3 3 3 50633 56633 3 3 3 56633 מגורים
מסחר 

 ותעסוקה
474833 3 3 3 474833 86733 3 3 3 

 3 3 3 0,633 6,533 3 3 3 6,533 צרכי ציבור
    67,033 560,333    560,333 סה"כ

 
 מהשטח העיקרי % - 4
 משטח הקרקע % - 5
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 יח"ד:
 יח"ד לדונם  57צפיפות: 

 443שטח ממוצע ליח"ד: 
 מ"ר:  05-65מספר יח"ד ששטחן 
 מ"ר:  65-63מספר יח"ד ששטחן 
 563מ"ר:  63-453מספר יח"ד ששטחן 

 מ"ר:  453מספר יח"ד ששטחן מעל 
 563סה"כ יח"ד: 

 
 נתונים נפחיים:

 63פר קומות: עד מס
 מ' מעל פני הים. 055עד גובה: 

  75%עד תכסית: 
 תשריט ב כמסומןקווי בניין: 

 
 :השימושים המוצעים

 במגדלי התעסוקה ובמרכז המסחרי: 
משרדים לרבות הנהלות וסניפי מוסדות ציבוריים ופרטיים )כמו בנקים, חב' )בקומות התחתונות(,   מסחר

קבלת קהל, מרכז רפואי, בתי אוכל ומשקה, שימושים לתרבות ופנאי כגון: ביטוח, קופות חולים(, שרותי 
קולנוע,תיאטרון, אולמות לכנסים, לשמחות, לארועים ובידור, מכללות, תעשיה עתירת ידע, אולמות 

 ואכסון מלונאי. תצוגה, מכוני בריאות, כושר וספורט
 

 במגדלי המגורים: 
המגורים יותרו שימושים נלווים לרווחת ציבור הדיירים,  הקרקעיים והתת קרקעיים של מגדלי םבמפלסי

לרבות מועדון כושר, בריכת שחיה, מועדון, מבואות וכד' וזאת במסגרת השטחים המותרים כשטחים 
 משותפים לכל הדיירים.

 בקומות העליונות יותרו מגורים ו/או איכסון מלונאי.
 

 במבני הציבור:
 וך, ספורט בילוי ופנאי ומשרדים עירוניים.ריים לתרבות, חינמבנים ומוסדות ציבו

 
 :תכנית עיצוב ופיתוח

התוכנית תחייב הכנת תוכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי לכל תחום התכנון לאישור הועדה המקומית, כתנאי 
 למתן היתר בניה במגרש.

רים התכנית תפרט בין השאר את אופן העמדת הבנינים, מיקום ואופי השטחים הפתוחים לציבור, מעב
ושטחים בזיקת הנאה לציבור, נטיעת עצים וצמחיה, פתרונות לבניה ירוקה וכן את פתרונות התנועה 

 והנגישות הסופיים.
כמו כן תפרט התכנית את שלבי מימוש התכנית בדגש על עצמאות כל שלב ושלב וכן תפרט את הבינוי 

 והפיתוח המחוייבים של השטחים הציבוריים הכלולים בפרויקט.
 

 ות התכנון הנופי:עקרונ
 קישוריות הולכי רגל למתחמים הסמוכים. .א

 קישוריות רוכבי אופניים לצירים המתוכננים. .ב

 דגש עיצובי למוקד המפגש בין שדרות שאול המלך ודרך בגין. .ג

 דגש על תכנון בעל אוריינטציה כלפי הולך הרגל בתוך המתחם עצמו. .ד

 חם.יצירת פלטפורמה רחבה לפעילויות במפלס הקרקע של המת .ה

 כמרכיב עיצובי מרכזי, כולל צמחיה ע"ג תקרות החניונים והמבנים. התכנון הצמחיי .ו
 
 

 פרוט העקרונות:
  קישוריות הולכי רגלא. 

 
לאורך שדרות שאול המלך: רצועת הליכה לאורך המדרכה ומתחת לקולונדה מסחרית מוצעת. . 1

חוב כדוגמת אבן גבירול לכיוון החזית המסחרית והקולונדה ייצרו הרחבה והמשכיות של מאפייני ר
 מזרח.
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. מדרכה רחבה להולכי רגל לאורך דרך בגין תיתן מענה להולכי הרגל הרבים אשר יגיעו מתחנות 5
 האוטובוס והרכבת לאורך הרחוב.

. יצירת כיכר עירונית גדולה החוצה את הפרויקט בין המגדלים וכן מעבר הולכי רגל רחב מתחת 0
ו בין דרך בגין לשדרות שאול המלך דרך הפרויקט, ויאפשרו מעבר דרך למגדל הצפוני, אשר יקשר

 הפרויקט לכיוון מתחמי התעסוקה, הבילוי והתרבות הסמוכים.
הכיכרות בפרויקט יהוו המשך לרצף הכיכרות העירוניות שלאורך שדרות שאול המלך ויקושרו  

 של דרך בגין.לכיכרות הפנימיות המתוכננות באזור המע"ר הצפוני מצידו המזרחי 
. הרחבה העירונית המתוכננת סביב היציאה מתחנת הרכבת הקלה הסמוכה לפרויקט תשולב באופן 6

ברחבות המתוכננות של הפרויקט, בצורה שתאפשר נגישות מקסימאלית על פני הקרקע.  יאינטגראל
ין, כמו כן תישמר אופציה לקשר תת קרקעי בין שתי הכניסות לרכבת הקלה משני צידי דרך בג

 ישירות אל קומת המרתף של המגדל הצפוני.
 נתיבי אופנייםב. 

 
. נתיב אופניים יתוכנן על המדרכה לאורך שדרות שאול המלך, מרחוב וויצמן במערב ועד הצומת עם 4

דרך בגין. הנתיב יהווה קישור לבאים מכיוון גן וולובלסקי ורכבת ישראל אל מרכז העיר ורחוב איבן 
 גבירול.

פניים יתוכנן על המדרכה לאורך דרך בגין ויקשר את הבאים מתחנות רכבת ישראל . נתיב או5
 )ארלוזרוב והשלום( אל הפרויקט ואל מרכזי התעסוקה האחרים לאורך המע"ר הצפוני.

. שני נתיבי האופניים יפגשו בפינת רחובות בגין ושאול המלך וכן יתאפשר קשר ביניהם דרך הכיכרות 0
 הפנימיות של הפרויקט.

 
  הכניסה לעירג. 

 
יושם דגש על עיצוב הכיכר במיפגש הרחובות דרך בגין ושאול המלך ליצירת מוקד עירוני מרשים ובעל 

 נוכחות.
 

 בעל אוריינטציה כלפי הולכי הרגל תכנוןד. 

 
 . דגש על שטחים מרוצפים רחבים המאפשרים נגישות למסה גדולה של הולכי רגל.4
 הפרויקט למינימום ההכרחי.. צמצום שטחי המיסעות בתוך 5
למגורים או למשרדים ולצורך רכבי חרום, תתאפשר  drop-off. נסיעה בתוך שטחי הפרויקט לצורך 0

על מיסעה מרוצפת, שתשתלב עם ריצוף הכיכרות באופן ויזואלי, תוך מתן זכות קדימה להולכי 
 הרגל.

 . רכבי שרות, חצרות משק ואספקה יהיו תת קרקעיים.6
כז המסחרי יהיה נגיש להולכי רגל ויקושר באופן מירבי ומיטבי למדרכות ולקומת המסחר . גג המר5

 מתחתיו.
 

 פלטפורמה לפעילות במפלס הקרקע  ה.
 

 קולונדה מרוצפת ומוצלת לאורך שאול המלך, המאפשרת פעילות מסחרית. .4

ם וישלבו מטרי 48 -המדרכות , כולל שטחי הסטווים לאורך רחוב שאול המלך יהיו ברוחב של כ .5
פתרון פיתוח גינון ונטיעות לרבות שביל אופניים כפי שיאושרו בתוכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח 

 סביבתי.

מעבר הולכי רגל רחב מתחת למגדל הצפוני וכיכר מרוצפת גדולה בין שני המגדלים, אשר יאפשרו  .0
יקט ולעוברים מעבר, שהיה ופעילות מסחרית לאורך חזיתות המבנים בקומת הקרקע, לצרכי הפרו

 דרך הפרויקט, כגון בתי קפה ומסעדות לעובדי המתחם, שרותים שונים ופינות ישיבה ומנוחה.
 אפשרות לשימוש בגג המרכז המסחרי לפעילות הולכי רגל עירונית. הגג יהיה פתוח לכלל הציבור. .6
 

 הצמחיה כמרכיב עיצובי  .ו

 

 הולכי הרגל.דגש על הצללות, לצורך יצירת סביבת שהיה והליכה נעימה ל .4

גריד עצים כמרכיב עיקרי בעיצוב השטחים הפתוחים במתחם וכמאחד של כל השטחים סביב  .5
 המגדלים.
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 תנועה: ו תחבורה
דרך נמיר ודרך בגין  ובסמוך לנתיבי איילון  -התוכנית ממוקמת על צומת דרכים עורקיות מטרופוליניות
 .קו של הרכבת הקלה ותחנה של "הקו האדום" בין שני מרכזי תחבורה: השלום וארלזרוב. בסמוך מתוכנן

שינויים, עידכונים להסדרי תנועה ובכללם שינוי הסדרי חד סיטריות/ דו סיטריות, במסגרת התכנון 
 המפורט, בקנ"מ מתאים ובאישור גורמי התנועה לא יהוו שינוי לתוכנית הסטטורית.

הארצי התקף בעת הוצאת היתר בניה  עפ"י התקן תקן מקסימום תקן החניה לכל אחד מהשימושים יהיה
 או על פי התקן הקבוע בתכנית זו , על פי מספר מקומות החניה הקטן מבין השניים בעת הוצאת ההיתר.

מיקום חניות המגורים והאורחים יהיה נפרד מיתר השימושים. במפלסי המרתפים יוקצו מבואות נפרדות 
 לבניני המגורים ולמבני המשרדים והמסחר.

 פריקה והטעינה, יוסדרו במרתפים כמפורט בנספח התנועה.החניה, ה
קומות מרתף בתחום המגרש לשימושי חניה ושטחי שרות עבור כלל השימושים שבתוכנית.  7תותר הקמת 

 תכנית התנועה והחניה תוגש לאישור אגף התנועה בעת"א. 
קטע הדרך המהווה הגישה לחניונים תהיה משלושה מוקדים: בחלק הדרום מערבי של התוכנית דרך 

בתוכנית המוצעת את המשכו של רחוב ויצמן לכוון דרום, כניסה למסחר ותעסוקה דרך רחוב שאול המלך 
וכניסה נוספת לתעסוקה ומגורים ישירות לקומות החניה התחתונות באמצעות רמפת כניסה לאורך שאול 

 המלך מכוון צפון מזרח.
 

  תשתיות:
 בכבלים ותאורה, יהיו תת קרקעיים. הכל תשתיות החשמל, טלפון, טלוויזי

 מהמבנה ובתחום המרתף. ימבנה תחנת שנאים, במידה וידרש, ייבנה כחלק אינטגראל
המעבר התת קרקעי המחבר בין תחנת הרכבת הקלה בדרך בגין לבין מבנה התעסוקה יתואם עם הרשות 

 המוסמכת לענין הרכבת הקלה.
 

 בניה ירוקה בפיתוח המתחם
 ים חסכוניים במים.יעשה שימוש בעצ .4

 מיעוט שטחי מדשאות. .5

 שימוש בחומרים ממוחזרים בפיתוח. .0

 בדיקת אפשרות שימוש להשקיה במי מזגנים. .6

 .הצללות על רחבות מרוצפות לשיפור אקלימי .5
  

 תנאי להיתר בניה יהיה התאמה לדרישות הועדה המקומית לנושא בניה ירוקה בעת הוצאת ההיתר.
 

 אקלימי וכו'(: איכות סביבה )מטרדים, סקר 
ונערך על ידי חברת תופ סביבה  50/0/5344כל החומר בנושא זה מרוכז בדו"ח סביבתי אשר יצא ביום

 ואקוסטיקה. 
 להלן תקציר הדו"ח:

פרקים,  5הדו"ח מקיף את ההשפעות הסביבתיות הצפויות של פרויקט קרן הקריה. חוות הדעת כוללת 
גת שיקולי התכנון והחלופות, תאור התכנית המוצעת כמקובל הכוללים תיעוד הסביבה הקיימת, הצ

 וניתוח השפעותיה על הסביבה. להלן עיקרי הממצאים של הדו"ח:
 הצללות: .א

לבינוי המוצע נעשתה בדיקת הצללות, תוך התייחסות למבנים קיימים ומתוכננים בתכניות המקודמות 
חזיתות דרומיות ושטחים באזור. הבדיקה מתחלקת לשלושה מוקדים עיקריים: הצללה על גגות, 

 ציבוריים.
 מסקנות הבדיקה מעלות כי:

 .עונת החורף היא העונה היחידה בה צפויה השפעה ניכרת של התכנית 

 .מבני המגורים אשר יושפעו מהתכנית הם בעיקר אלו במתחם דפנה 
  הצללה על גגות מבני שיכון הקצינים מצפון לתכנית קטנה יותר מהשפעת התכנית

 מתחם דפנה.לפינוי בינוי 
 .חזית המבנה הדרום מערבי של בי"ח איכילוב מוצללת באופן חלקי 
  התכנית מצלילה על כיכר אקירוב, בעיקר בשעות הבוקר, אך מציעה שטחים

אלטרנטיבה עבור העובדים של מבני המשרדים המקיפים את  פתוחים אשר ישמשו
 .ככר אקירוב
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 ל המבנים או העמדה אחרת היקף ההשפעה לא יקטן גם באמצעות הנמכה ניכרת ש
 בשטח התכנית.

 :רוחות .ב

על פי ניתוח מפגעי הרוחות ע"י הבינוי המוצע בתכנית עולה כי שכיחות מצבים קשים, לא סבילים 
 מהזמן(: 45%ומסוכנים )יחד( צפויה לחרוג מן הקריטריון המומלץ )השכיחות עולה על 

 נשיבת רוח מהגזרה המערבית. במעבר הנוצר בין המבנה הצפוני )המשולש( למבנה העגול ב
 ברחבת הכיכר המרכזית המתוכננת, הן בגובה הולכי הרגל והן בגובה גשר הולכי הרגל בין המבנים.

הגברת הרוח צפויה בעיקר בעונת החורף )שבה הרוחות המערביות חזקות(. בעונת הקיץ, לעומת זאת, יש 
 להגברת הרוח אפקט חיובי.  

 תכנון המפורט:אמצעים למיתון רוחות בשלב ה
 

 .קירוי גשר הולכי רגל 

 .נטיעת עצים בצפון מערב הכיכר ולפניה 
  תיחום מעבר הולכי רגל במפלס הקרקע של המגדל הגבוה בדלתות ובניית פרגולה

 ביציאה הצפון מערבית.

 רעש: .ג

. התכנית לא תגדיל משמעותית dBA 70-75טווח מפלסי הרעש הקיים בשטח התכנית ובסביבותיה הינו 
 נפח התנועה ולכן לא תגרום לעליה משמעותית במפלסי הרעש.את 

 מקורות רעש נוספים בשטח התכנית עצמה: ציוד מכאני, אוורור, פריקה וטעינה ומערכות אנרגיה.
 40מומלץ לנקוט בטיפול אקוסטי המתאים לדרגה שלישית של טיפול דירתי על מנת להבטיח מפלס של 

dBA.בתוך הדירה כשפתחיה סגורים , 
 המלצות נוספות:

 .יש להבטיח כי מבנה הציבור לא ישמש לשימוש רגיש 

 .יש להרחיק פתחי אוורור מצירי הולכי רגל 
 .הפריקה והטעינה יתבצעו בחלל מקורה 

 .הגשת נספח אקוסטי לפני מתן היתר בניה 

 זיהום אויר: .ד

מצב קיים. על פי מהתקן החצי שעתי(, ב 43%מקר"ג למ"ק )=  68הינו   5336 -ב  NOXממוצע שנתי של 
 מודל חיזוי, בקטע הצפוי לכניסה ויציאה של כלי רכב, תרומת התכנית לעליית מזהמים הינה שולית.

 יש לקבוע הנחיות לתכנון פתחי אוורור של החניונים התת קרקעיים למניעת זיהום לסביבה.
 זיהום קרקע: .ה

בסט ועוד המעידים על פוטנציאל בוצע באתר סקר קרקע ראשוני ונמצאו שאריות דלקים, שמן רובים, אס
 זיהום קרקע וגזי קרקע בסבירות גבוהה וסבירות בינונית לזיהום מי תהום.

קידוחי  43 -יש להכין תכנית דיגום לאישור המשרד להגה"ס לפני תחילת העבודות הכוללת ביצוע של כ
 ניטור, ביקורת אבטחת איכות וטיפול בקרקע במידה וימצאו מוקדים מזוהמים.

 עים בשלב ההקמה:מפג .ו

מפגעים בשלב ההקמה כוללים מטרדי רעש, אבק, פסולת בניין )אסבסט(, קרקע מזהמת ועודפי עפר מוצע 
 כי תנאי למתן היתר יהיה הגשת נספח ביצוע בשלב ההקמה אשר יתייחס לנושאים אלו.

תקני תשתית כמו בתוכנית הבקשה להיתר יוגדרו פתרונות לסווג אשפה לדחיסה, למיחזור ומיון וישולבו מ
פירים לאשפה. כמו כן יוגדרו אפשרויות שימוש במים מושבים, החדרת מי נגר עילי ופתרונות אפשריים 

 יפו ובאישור משרד הבריאות.-למיזוג אקלים בתאום עם הרשות לאיכות הסביבה בעירית ת"א
 

 
 :וזיקות הנאה שטחי ציבור
 מבני ציבור:

מ"ר שטחים עיקריים +  6,533ימושים ציבוריים בהיקף של התכנית כוללת בתחומה בניית שטחים לש
למטרות ציבוריות, ייבנו ע"י מבקש ההיתר חים המיועדים לשימושים השטשטחי השירות הנילוים להם. 

 במגרש ועל חשבונו במקביל לבניית השטחים הסחירים במגרש.
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שמה ע"י מבקש ההיתר במגרש, יפו ללא תמורה ויירשמו על  -יימסרו לעיריית ת"א   הציבור הנ"לי שטח
מיקום סופי, אופיים והשימושים לבשטחי הציבור יקבעו לעת אשור תכנית  במסגרת רישום בית משותף.

 העיצוב והפיתוח.
 

 זיקות הנאה:
שאול המלך, דרך בגין וכן בכיכר שטח הנמשך מקו החזית המסחרית ועד לגבול המגרש הפונה לרחוב ב

תרשם זיקת הנאה  שטח המקורה שבתחום הסטווים ועד קו החנויות, לרבות ההמרכזית של התכנית
למעבר הציבור ולשימוש הולכי רגל. התחום המדויק של שטח זה יפורט ויקבע בתכנית העיצוב האדריכלי 

 דונאם. 6, שטח זה לא יקטן מ והפיתוח הסביבתי

  תובטח זכות מעבר לתשתיות עירוניות לרבות בתחום התת קרקעי ובמרתפים.

 

 : )מוגש ע"י צוות מרכז(חו"ד הצוות
 

 להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית כמפורט להלן:
 הבינוי המוצג אינו סופי, הבינוי והעיצוב הסופיים יקבעו לעת אשור תכנית העיצוב והפיתוח. .4

מ"ר עיקרי,  85מהשטח המיועד למגורים יוקצה ליח"ד קטנות אשר שטחן יהיה עד  53%מומלץ כי  .5
ת שטחי המגורים הנותרים יקבע במסגרת תמהיל גודל יח"ד אשר יוגש לאשור הועדה יתר

 המקומית  במסגרת אשורה לתכנית עיצוב ופיתוח.

התכנית תפרט את שלביות הקמת הפרויקט, לרבות התיחסות לעצמאות תפעולית של כל חלק  .0
 שיבנה, בניית השטחים הציבוריים, ופיתוח המרחב הציבורי .

והיחידה לתכנון אסטרטגי לשטחי  לאחר אישור אגף נכסי העירייה ר לועדה המחוזיתתועבהתכנית  .6
  הציבור הכלולים בתכנית.

וכן רישום זיקות  יש לכלול בהוראות התב"ע סעיף הפקעה המאשר רשום שטחים הציבוריים  .5
 הנאה  לציבור בתחומי השפ"פ והקולונדות. 

עם גשר משדרות שאול המלך לכיכר לב המע"ר מומלץ כי התכנית תכלול אפשרות לחיבור המתחם  .8
 ולצורך זה יעודכן הקו הכחול של התכנית בהתאם לצורך.

התכנית תכלול התיחסות לנושאי מניעת מטרדים בהבט איכה"ס, ובהתחשב בשימושי המסחר  .7
 גורים.מהסמוכים לבניני ה

סביבתי בבינוי  סקר השפעות תנאי לאשור תכנית עיצוב אדריכלית ופיתוח יהיה הטמעת המלצות .6
 .נ"לה תנאי לאכלוס ביצוע ההמלצותובפיתוח , 

 
ובשדירות לאורך הרחובות, וכן יפורטו  כיכר המרכזיתיובטח בית גידול לעצים בוגרים בתחום ה .6

 הוראות בדבר נקוז וחילחול מי גשם.
 קבלת חבילות ודברי דואר\פתרון במרתף להגעת שליחים על אופנועים למסירתשילוב  .43

קדה בפועל בחינת האפשרות למיקום משטחי חילוץ על גגות המגדלים בתיאום עם כיבוי     תנאי להפ .44
 והרשויות הרלוונטיות.

 
 
 

ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים רחודשים מיום שנמס /החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק.68בה וזאת עפ"י סעיף 

 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 0)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון: 

בוכמן: מציג את עיקרי התוכנית. בנוסף לחוות דעת הצוות יש לעדכן גודל מגרש חום בהתאם   אדר' שי
 להסכם קו ירוק ובנוסף יש לעדכן את תקן החניה. יש שינוי בתמהיל לעומת מה שנרשם בהמלצת הצוות

דירות בינוניות של  63%מ"ר נטו )שטח עיקרי(. והיתרה  85דירות קטנות שהממוצע שלהן  -53%מומלץ על 
 מ"ר )נטו(.. 65
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שמוליק מזרחי: צריך לפתור את בעיית החניה במקום, הפרוייקט יוסיף המון תנועה והחניה,צריך לפתור 
אני בעד  -כמה דירות ברות השגה יהיו כאן את בעיית החניה. מאיפה נובעות זכויות הבניה המאוד גדולות? 

 דיור בר השגה בכמות נדיבה באזור הזה.
תכניות כאלה במסגרת הסכם הקו הירוק שנחתם  6אורלי אראל: הדיון דומה על מתחם הכנרית. יש לנו 

עם עיריית ת"א ומשרד האוצר ממ"י משרד התחבורה . ההסכם אומר שההכנסות הצפויות לעיריה 
התוכניות ההכנסות מההסכם הזה יממנו את הקו הירוק של הרק"ל בתת הקרקע  6עצמם מההסכם הזה ב

לאורך אבן גבירול. בהסכם היה רשום מה יהיה ההיקף של כל דבר. ההסכם אומר שכל התוכניות צריכות 
לעבור את כל התהליך הסטטוטורי. לגבי היקף זכויות  הבניה, אנחנו מתואמים לגבי מה שנקבע בתוכנית 

מכלל השטחים במע"ר יהיו  55%-אר. והיקף המגורים נקבע בהתאם למדיניות תכנית המתאר, שהמת
 למגורים.

לגבי דיור בר ההשגה כל עוד אין חקיקה ראשית בכנסת הועדה המחוזית לא מוכנה לדון בנושא לדיור בר 
בענין זה מינהל  השגה ויורד מפרק היום בועדה המחוזית הנושא לא עולה על שולחנה של הועדה המחוזית.

מהדירות שיש בכל תוכניות של המינהל יהיו דירות להשכרה ודירות בשטח  53%מקרקעי ישראל הסכים ש
לא יכולים   קטן יותר ומתוקף הדברים הללו והדירות הללו יהיו מוזלות יותר. כועדה מקומית אנחנו

ההסכם שעליו חתומה עיריית להכריח את ממ"י לשלב דיור בר השגה. בנוסף להסכם קו ירוק זה בדיוק 
 ת"א.

כרמלה עוזרי: אמרתי מזמן שלועדה הזו אין סמכויות על דיור בר השגה. רציתי לשאול האם במגדל של ה 
 יהיו מגורים. 55%קומות האם גם במגדל יהיו  63

 אורלי אראל: לא, רק תעסוקה.
 קומות הם רק מגורים.  53-ו 65המגדלים של  5כרמלה עוזרי: 

 לפרוייקט. 55%ר: הם הדורון ספי
 מ"ר. 85כרמלה עוזרי: השאלה שלי איך מתחלקים הדירות התמהיל, כמה של 

מ"ר  65מ"ר ממוצע עיקרי, ושאר הדירות יהיה בשטח ממוצע של  85מהדירות יהיו  53%אורלי אראל: 
 שזה גם דירות בינוניות.

 או כולל 45+  מ"ר ּּ 85כרמלה עוזרי : ה
 מר' עיקרי . 433. ממוצע במע"ר היה דירות  45אורלי אראל: +

 מגדלי מגורים האם יש לנו מקום לבתי ספר גנים  וכד'. 5כרמלה עוזרי: היות והופך ל
מ"ר בנוי עבור שטחי  6333אורלי אראל: כן יש לנו מענהנשתה פרוגרמה גם במסגרת המתאר והיא מספק 

 נם והעיריה תחליט מה לעשות עמהדו 5ציבור ויש מגרש ביעוד ציבורי במגרש המערבי קצת למעלה מ
 כרמלה עוזרי: מה קורה אם מקום לאופנועים.

 
 הערות 5דורון ספיר: אני רוצה להעיר 

. החשיבה של הפקת הלקחים של פרוייקט קרית הממשלה שנוגע לחיבור אוטובוסים חניית אופנים 4
סות מפורטת אליהם כבר ואופנועים תחנת מוניות הורדה והעלה של נוסעים וכד' בקשתי שתהיה התייח

עכשיו בשלב הזה של התב"ע ולא בתוכנית העיצוב כדי שהתב"ע לא תצור עובדות בשטח שתוכנית העיצוב 
לא תוכל לתקן אותן. לכן קבלתם פירוט ברמה די גבוה מה קורה בכל אחד מהנושאים האלה שתארתי וכל 

הללו כבר עכשיו. חלק חשוב אחד יש פתרונות ואני מצפה מהיזמים למצוא ולעגן את הפתרונות 
מהאיכויות של הפרוייקט הוא בגישה של הציבור אליו הן בגישה של הולכי רגל רוכבי האופניים 

האופונועים הגעה במוניות והתחבורה הציבורית ותחבורה אחרת לתוך הפרוייקט וממנו ואם תסתכלו על 
לעשות בפרוייקט בגלל  פרוייקט קריית הממשלה תראו את כל הטעויות האפשריות שהיה אפשר

שהממשלה והועדה רצתה פרוייקט מהר מהר ונעשו טעיות מרובות. לכן יש לבחון לעומק את  הנושא 
 והאסטרטגיה של גישה לפרוייקט.

המטלה הציבורית הוא השיקוע של אבן גבירול והרכבת התחתית שתעבור שם במקום  –. דיור בר השגה 5
הפרוייקט אושר במועצה העיריה יחד עם זאת גם אם אנחנו כעיריה רכבת קלה זה בעצם הרצון של כולנו. 

לא יכולים לדרוש את זה, בכל זאת אני מצפה מנציגי מדינת ישראל שהתנהגו לפחות או יעמדו באמות 
-43המידה הבסיסיות שאנחו לפחות דורים מהיזמים שמגיעים אלינו. קרי להגיע איתנו להסכם ושאותם 

ו דיור בר השגה או כל הגדרה אחרת אבל דיור לשכירות לפי הקריטריונים מהדירות הקטנות יהי 53%
שנים. אני חושב שזה לא בשמיים והוא יהיה כלכלי מאוד גם אם זה  43-שהגיעו אליהם מועצת העיריה ל

יהיה. אני לא חושב שיש מצב שאנחנו מצפים מיזמים לעמוד במשימה הזאת ומדינת ישראל עצמה לא תתן 
איך זה יראה בתקשורת. אין אפשרות לתת תשובה עכשיו אבל יש לבחון את זה לעומק ואני את זה תחשבו 

מהדירות אם לא יותר יעמדו  43%מצפה שממ"י יגיעו עם הסכם עם עיריית ת"א ותעגנו את זה שלפחות 
 יפו לשכירות.-לפי הקריטריונים של עיריית ת"א

 נו מתחילת הקדנציה? כרמלה עוזרי: עד היום יושם איזשהו קריטריון שאישר
דורון ספיר: כל מה שהגענו אליו עם יזמים ונחתם לפני הפקדה בועדה המחוזית זהו הסכם של היזם 

 מולנו.
 אורלי אראל: ברור שוק הסיטונאים ומגדל הצעירים שהכל בבניה כרגע.
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 אלי לוי: הכל בבניה מתקדמת.
 צת זמן עד שהבנין נעמד.דורון ספיר: אנחנו לא מאשרים תבע ובונים בנין זה לוקח ק

 אודי כרמלה: כרגע אז אין משהו מוחשי
 אלי לוי: יש לנו בשפירא.

 
אשכנזי: הדוגמא המהירה תהיה בקרקע עירונית. היכולת במסגרות הסטטוטוריות כפי שמנחה -גילי טסלר

ל במזכר הממשלה מדברות על דירות קטנות והם מדברות על גודל הדירות. נכון יש לכם אפשרות לקב
החלטה ששטח דירה יהיה קטן יותר ממה שמזכר משרד הפנים קובע. ולכן אנו סבורים ע"מ גם להשאר 

במסגרות ההסכם שקבע את השטח במ"ר וגם לענות על הצורך הזה שהולך וגובר בעיר לדירות קטנות 
של בגודל שקבענו והורדנו את הגודל הממוצע  53%אנחנו באמת סבורים שצריכים להגדיר את אותם  

הממוצע היה הרבה יותר גבוה. בצורה כזו יהיה לנו תמהיל יותר טוב ונוכל לייצר יותר  65% –השארית  ל 
מהמוצר הזה של דירה שהיא פחותה יותר מהגדלים הגדולים כפי שהכרנו אותם בעבר. לכן חשוב להשאר 

ישראל להגדיר.  במסגרת ההגדרה דירות קטנות ולא להסחב להגדרות אחרות. כיון שלאף אחד במדינת
אתם הגדרתם במסגרת העירונית אולם הממשלה לא אמצה את מה שהגדרתם או אמצה משהו אחר, 

ועדין לא  הגדירה עדין את נושא דיור בר ההשגה או לפרש את המושג הזה שמעולם לא פורש והווה כתובה 
נות הסכם  כשם שיזם בהקשר למה שבקשת וכיון שאלו פני הדברים אנחנו לא יודעים לב .05בתוך תמ"א 

הפרטי מסכם מולכם. לכם יש יכולות מול היזם הפרטי והיזם הפרטי יכול לקבוע בהסכם כל דבר שהוא 
רוצה במסגרת הסכמים. אני  אמונה על ניהול תכנון ושיווק קרקעות מתוך כורח מציאות ממשלתית והיא 

לסגור הסכמים כאלה בעתיד אז  מחייבת אותי להתיישר לפי המציאות הזו. כלל שתהיה אפשרות בעתיד
נוכל יש גם מודלים לשיווק של השכרה תלמדו אותם, יחד עם זאת התחייבות שלנו לדירות קטנות היא 

בהחלט מתאפשרת פה ומבחינת המוצר גם הגדלת ההיצע בתוך העיר הוא סוג של מענה בתוך  העיר. כמובן 
ו בשוק. וכפי שאלי ציין בפניכם שהיכולת ההיצע צריך לגדול מאוד בכדי שנוכל לראות את האפקט של

שלנו לאשר תוכנית ואח"כ לבנות היא לא יכולת מיידית אני תקוה שנוכל במהלך הזמן להביא לכם 
 תוכניות נוספות עם הגדלת ההיצע העירוני.

דורון ספיר: עדין הפחתת הגודל של הדירות רק מעלה את הכלכליות של הפרוייקט ולא מפחית אותו כך 
 כאן משימה ציבורית על המינהל שזה שהוא יפחית את גודל המינימלי של  הדירותשאין 

גילי טסלר: המשימה הציבורית היא שיקוע הקו הירוק בנוסף לשיקוע עצמו אנחנו גם סגרנו איתכם שיש 
 מ"ר ציבוריים שיבנו בפרוייקט הזה. 6533עוד 

מענה של חניה לכל העומס הזה. האם   מאיר מוזס: האזור הזה מאוד עמוס פקוק נורא. האם חשבו על
 במציאות רואים את  העומס העיר פשוט תסגר.

שי בוכמן: לגבי מקומות החניה הגענו להסכם לתקן מופחת הוא פחות ממה שמקובל היום. לזכויות עד 
מעל זה עברנו לתקן עוד יותר מצומצם אני מזכיר שהמקום סמוך להסעת המונים אם לרכבת  033%

ק הליכה ולקו האדום שהוא חלק מהפרוייקט ואנחנו מקווים שיבנה כמה שיותר מהר. ישראל שבמרח
מעבר לזה יש מספר כיוונים שיועצי התנועה ערכו סימולציה בנושא הזה וזה עובד ויחסית להיקפי הבניה 

 תקני החניה מופחתים .
 כרמלה עוזרי: למה הם מופחתים

 רית.שי בוכמן: כי אנחנו רוצים לעודד תחבורה ציבו
שמוליק מזרחי: אני לא מבין את הבדיחה הזו של הסעת המונים. אני נגד התוכנית  אם לא מגדילים את 

 החניות התוכנית יפה אבל אם מקטינים את החניות  אני נגד.
 גילי טסלר: הכוונה היא רק למשרדים.

 כרמלה עוזרי : ברור שרק למשרדים.
 שמוליק מזרחי: שיבנו במרתפים.

 63-וכן לגבי כיבוי אש הגענו ל  האם הבניה היא ירוקה האם היא כפופה למדיניות שלנו. כרמלה עוזרי:
 קומות אני מבקשת התייחסות רצינית לכיבוי אש.

יש פה כמה תוכניות מבין החשבות שצריכות להתקדם תכנונית בעיר. הנושא של ישום תוכנית  :עודד גבולי 
ה. לפעמים לא לוקח בכלל, עם כל מצוקת הדיור במדינה ויש שנ 53וגם  43 5הוא לא מהיום למחר זה לוקח 

אלף  633יח' דיור וזה לא קורה.  אנחנו צריכים במדינה  73,333-מצוקה, יש אפשרות להוציא היתרים ל
אלף יח"ד וזה לא תלוי רק  63יחידות דיור בעשור הקרוב למרות שהמדינה חושבת שאנחנו צריכים רק 

בכל מקרה הנושא של תכנון ארוך טווח ואתם לא יכולים להתעלם מהעובדה   ברשויות ולמרות הרפורמה.
 המדינה הוציאה מלייארדים לפרוייקט על קרקע ולא  שתהיה פה רכבת קלה אני נמצא בדריקטריון נט"ע.

על הקרקע. כבר עכשיו הודיעו על המינוי של אלכס ויז'ניצר למנכ"ל נת"ע. והחברה מתקדמת בנושא 
נושא של הקו האדום, וכבר תכנון של הקו הסגול והקו הירוק, התכנון אמיתי ומשקיעים הרכבת הקלה.  ה

הפרוייקט יצבור תאוצה אמיתית וגדולה.  5346-בו מיליונים ויש תקציבים סגורים לכל הקווים הללו  וב
אי אפשר שלא לחשוב ולצעוד עם התוכניות קדימה . וכבר היום התוכניות שנמצאות על השולחן 

רות צריכות חלק מהקווים האלו. הם יהוו חלק מתפיסת העולם של תחבורה ציבורית. תחבורה ומאוש
ציבורית עם כל הכבוד זה לא רק רק"ל אבל יש עוד הרבה שיטות כמו למשל נתיבים לאופניים או תחבורה 
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ני ציבורית. חלק מזה הוא להוסיף קווים לתחבורה הציבורית אלו דברים שמטפלים בהם. הפתוח העירו
שנה הלאה. הסיבה המרכזית שהפרוייקט הזה  63 53לא יכול להתקדם אם לא מסתכלים קדימה לכיוון 

עתיר בזכויות היא לא בגלל שרצינו להעלות זכויות אלא שהקו הירוק יותמן באיזונים כלכלים. מבחינתנו 
ברמה האורבנית וגם המוטו של הגובה והזכויות של התוכנית הוא המוטו התכנוני והוא עונה על הכל, גם 

ברמה התנועתית. מבחינתי במקום החשוב הזה שמסמן בעצם את ציר התרבות לכיוון ת"א דרך שאול 
 433המלך וציר התעסוקתי של  המע"ר מבחינתי בנקודה כזו שמגיעים מגבעתיים ורמת גן יכולות להיות 

יפתר. גם את המגדל של בית קומות. אם לא יפתרו את הבעיות התנועתיות שעובדים על זה שום דבר לא 
אסיה אשרתם לעשות מלון לפי התקנות העתידיות ואשרתם על תוספת זכויות בלי להוסיף חניה. ככל 

שנכניס מקומות חניה ומכוניות העיר תשתבח. כי בסופו של דבר שאנשים יבינו שאין חניה הם ישתמשו 
ת מסויימים אנחנו לא רוצים שמכוניות בתחבורה ציבורית וזה המוטו. והמוטו הזה הוא נכון כי במקומו

 יכנסו. 
בנושא כיבוי אש: לפני כמה ימים כיבוי אש עברו לרמה הארצית והיתה לי שיחה ארוכה עם מפקד הכיבוי 

האש. אין פתרונות בעולם לנושא של כיבוי אש למגדלים בצורה החיצונית. אף אחד לא מפתח סולם שמגיע  
אנשים כל פעם, ג. כל נושא הפסיכולוגי  5בצורה הזו אפשר להוריד רק  לקומות גבוהות. א. זה לא הגיוני

 של פחד גבהים ועוד כמה נתונים. 
הפתרון הוא דרך הבנין: כיבוי אש במגדלים מתוכנן באמצעות מערכות כיבוי עצמי בעיקר ופחות בחילוץ 

נינים שלנו שלא עשויים בב  , הפינוי יהיה דרך הפיר המרכזי שהוא מוגן אש. עם סולמות מגבהים כאלו,
מפלדה אמורים להחזיק מעמד למספר שעות שריפה מכיוון שהוא עשויים מבטון מה שאמור לאפשר חילוץ 

יעיל של הלכודים במגדל. אנחנו חושבים גם על הרמה המקצועית על איך אנחנו שמים את כל החיבורים 
 לתחנה וכל ההסתכלות האורבנית.
ושא החניה, אם אתה רוצה לחנך את הציבור לנסוע בתחבורה ציבורית שמוליק מזרחי: לא השתכנעתי בנ

שנה. יש  63 03לעת הזו ולא מה שיקרה בעוד   המהלך הזה יגרום נזק לעסקים. צריך לקבוע את התקנים
הרבה מגדלים שהם רייקים ואין ביקוש בגלל הבעיה של חניות והגעה למקום. היום אכן יש העדפה 

 ת אבל כרגע צריך להגדיל את התקנים לחניות.לנסיעה בתחבורה ציבורי
 

. שיושם דגש על הפקת 4דורון ספיר: אני מציע לגשת להצבעה כמובן להוסיף את שני הסעיפים הבאים: 
הלקחים מפרוייקט קרית הממשלה לגבי מוניות חניה של אופניים ואופונועים גם במפלס הקרקע כפי 

 של העלאה והורדה של הנוסעים. שאמרתי בהתחלה כולל כל הלקחים וכל הנושא 
מהדירות שנקבעו על ידי המדינה דיור בשכירות  43%. הועדה פונה בכל זאת לממ"י ומבקשת שלפחות 5

הדירות הקטנות  יקבעו בהתאם לקריטריונים של מועצת תל אביב יפו. אני יודע שהמינהל יכול להיות 
נת ישראל אך עדיין מקבלים זכויות כמו יזם גמיש ולכן אני פונה בשם הועדה למינהל שמייצגת את מדי

לדיור לפי  53%גדול ולכן בהחלט ראוי שמדינת ישראל תתן חלקה בנושא הזה. באו לכאן יזמים שנתנו גם 
 קריטריונים של מועצת העיר.

 בעד: שלמה זעפראני, כרמלה עוזרי ודורון ספיר
 נמנע: שמוליק מזרחי, מוזס מאיר וערן לב

 
 

 הועדה מחליטה:
ובנוסף יש   אשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בהתאם לתנאים בחוות דעת הצוותל

מ"ר  85דירות קטנות ממוצע  -53%תיקון של שינוי התמהיל לעומת מה שנרשם בהמלצת הצוות מומלץ על 
 מ"ר נטו. 65דירות של  63%נטו. והיתרה 

 ובנוסף בתנאים הבאים:
ים מפרוייקט קריית הממשלה לגבי שירות מוניות חניית אופניים ואופנועים גם יושם דגש על הפקת הלקח

 במפלס הקרקע כולל פתרונות להעלאה והורדה של נוסעים.
הדירות הקטנות(  53%מהדירות שהוצעו על ידם )מתוך  43%הועדה פונה ומבקשת מממ"י לקבוע שלפחות 

 "א בנושא.להחלטות מועצת העיר ת  ישמשו כדירות לשכירות בהתאם
 
 

 : דורון ספיר, כרמלה עוזרי, מוזס מאיר, שמוליק מזרחי, זעפרני שלמה וערן לב.משתתפים
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 שינוי קו בנין –פסז' הוד  – מבנה תיאטרון בית לסין

 מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית:

 ועדה מקומית

 מיקום: 

  
 כתובת:

 65יפו, פרישמן  –תל אביב 

 46 יפו, פרוג –תל אביב 

 

 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן

 מספרי חלקות

 בחלקן

 ל.ר 48 כל הגוש מוסדר 7364

 

 דונם 5.457: שטח התכנית

 אדר' טלי טרון מתכנן:

 עיריית תל אביב  יזם:

 עירייה + פרטי בעלות:

 מצב השטח בפועל: 

אכלס את תאטרון בית לסין, קולנוע הוד, משרדים ומסחר בקומת קומות + מרתף, מ 6המבנה הינו בן 

 הקרקע.

 

 : מצב תכנוני קיים

 .4תוספת קומה חלקית, ע -068, 56תב"ע תקפה )שם ומספר(: 

 יעוד קיים:  מגורים + מסחר

 דונם 5.457שטח התכנון:  
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 זכויות בניה )אחוזים, שטחים, קומות, שימושים(:  

 ציבורי.בבניינים בעלי אופי  463% -

 קיימות חריגות בקווי בנייה קדמי לפרישמן וצידי לכיוון דרום. -

 :מצב תכנוני מוצע

במסגרת שיפוץ תיאטרון בית לסין ופסאז' הוד, הכולל התאמת המבנה לתקנות בטיחות ושיפור הנגישות, 

 נדרשת תוכנית לשינוי קו בניין.

 בנייה בהתאם למפורט בנספח הבינוי: שינוי קווי בנין ללא שינוי בזכויותתיאור מטרות התכנון: 

 
 מ' על פי המפורט בנספח הבינוי. 7 עד קו בניין קדמי לרחוב פרוג -

 מ' על פי המפורט בנספח הבינוי. 1עד  קו בניין קדמי לרחוב דיזינגוף -

 מ' על פי המפורט בנספח הבינוי. 6עד   קו בניין קדמי לרחוב פרישמן -

מ' בקטע  1בקטע המזרחי הסמוך לרחוב דיזינגוף ועד מ'  6עד  קו בניין צידי לכיוון דרום -

 המערבי הסמוך לרח' פרוג ע"פ המפורט בנספח הבינוי.

 : זמן ביצוע

ימייד

 : )מוגש ע"י צוות מרכז(חו"ד הצוות
 לאשר את התכנית להפקדה.

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

 ד' לחוק.68בה וזאת עפ"י סעיף 
 

 46/44/5345א' בתאריך 85חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 
 46/44/5345א' בתאריך 85חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 

 
( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  1)החלטה מספר  0070070100ב' מיום 00-1110בישיבתה מספר 

 :בתכנית והחליטה
 מהלך הדיון:

 : למבני ציבור יש זכויות יתר, הם משרתים את הציבור. פירדורון ס
 : מציגה את התכנית. מיכל, צוות מרכז

 : תמצאו פתרון לאשפה, תעשו את זה תת קרקעי.פאר ויסנר
 : יש שם מרתף. לריסה

 : ממשיך בהצגת התכנית. אדריכל שבת
כולל אנרגיה סולארית על הגג. : אני מבקש שבשיפוץ, תהיה בדיקה של ההתייעלות האנרגטית, פאר ויסנר

 בנוסף, אני מבקש לבדוק את נושא הזבל. 
מקומות,  633: יש מעלית לטובת הקהל של הפסז', וגם טיפול בשירותים. באולם הקיים יש אדריכל שבת

 . אנחנו עומדים בתקנים של חדרי שירותים לפי כמות משתמשים. 633ובאולם החדש שיוצרים יש 
 זה גם טוב לקהל מבוגר בעיקר.  : השאלה אםשמואל גפן
: אני מבקש לעשות בדיקה אם ניתן להטמין את תאי הזבל בקרקע, להגדיל את כמות תאי דורון ספיר

 השירותים. 
 

 הוועדה מחליטה: 
 לאשר את התכנית להפקדה, בתנאים הבאים:

תכנית תיבדק האפשרות להטמין את מתקני האשפה. תוצאות ידווחו ליו"ר הועדה לפני הפקדת ה .4
 בפועל.

 תיבדק האפשרות להוסיף תאי שירותים נוספים, בעיקר לנשים. .5

 יושם דגש על התייעלות אנרגטית ואנרגיה סולארית.  .0
 



 מס' החלטה
1071/70101 

 0 -ב' 01-1100

 

5337מבא"ת ספטמבר   40עמ'   

 

 פאר ויסנר לא לקח חלק בהצבעה.
 , פאר ויסנר, שמוליק מזרחי, שמואל גפן וכרמלה עוזרי.: דורון ספירמשתתפים

 :פרטי תהליך האישור
 דנה בתכנית והחליטה: 46.45.5345מיום  0 בישיבה מספר

 
 

בתאריך  5335בעמוד  8834לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  66הודעה על פי סעיף 
56/35/5340. 

 
 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:

 55/36/5340 הארץ
 55/36/5340 מקור ראשון

 55/36/5340 העיר

  
 

 :דויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצותפירוט ההתנג
 

 בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
 

 רון גולן 4
 שלמה אנטר עו"ד 5
 עופר יעקוב – 45פרוג  0
 עו"ד בכר – 67-66דיזינגוף  6
 עו"ד נשיץ ברנדס –שמואל צמח  5

 
 

1 

0 

0 

0 

5 
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 מענה להתנגדויות
  

 , פסאג' הוד.010ינגוף חנות בדיז – רון גולן:  0התנגדות מספר 
 

 המלצה מענה טענה

בתוכנית מתוכנן העתקת חדר טרנספורמציה  .0
שכונתית בסמוך לנכס. חדר זה יפלוט קרינה 
ברמות גבוהות וכבלי חשמל, המזינים אותו 

 יעברו במפלס הקרקע.

 (. -5חדר השנאים מתוכנן בקומה תת קרקעית ). 4
 ינה. החדר יעמוד בתקנים המקובלים למניעת קר

 צורף חוו"ד יועץ קרינה.ת
 

 
 דחיית . 4

 ההתנגדות.
 

 
 

 באמצעות עו"ד שלמה אנטר. 00דנינו משה בעל חנות בפרישמן  0התנגדות מספר 
 

 המלצה מענה טענה

התוכנית מעבה את החזית ברחוב פרישמן  .0
במפלסים שמעל קומת הקרקע לשם הכנסת 
מעברי חרום והסתרת המזגנים. עיבוי זה יפגע 
בחדירת האור לחנות ויגרום לחנות להיות 
 שקועה מקו החזית ובכך יפגע ערכה וסחירותה. 

 מתוכנן החזית מוגבהת במידה המירבית. במקום גובה. 5
הינו המתוכנן המתנגד, גובה החזית  טעןמ', כפי ש 0.6של 
 מ'. 5.5

 
 

 דחיית . 5
 ההתנגדות.

 
 וב.באמצעות עו"ד עופר יעק 00פרוג  1התנגדות מספר 

 

 המלצה מענה טענה

התוכנית סותרת את מגמות התכנון של  .1
לרבות נושאי קווי בניין שבין מבני ציבור  6תא/ל

למבני מגורים. עפ"י התוכנית, קווי בניין צידיים 
ואחוריים של מבני ציבור, אשר גובלים בבתי 
מגורים, לא יפחתו מקווי הבניין של בתי 

בדרך של  המגורים וכל סטייה מנורמה זו תבוצע
 אישור הקלה בהליך הקבוע בחוק.

השינויים בקווי הבניין בתחום התוכנית אינם  .0
הכרחיים ואת תוספות הבינוי המבוקשות ניתן 
לבצע בתחום קווי הבניין תוך התאמת התוספות 
לקווי הבניין המאושרים או הטמעתן במבנה 

 הקיים. 
 
 
תוכנית )ולא בקשת הקלות( מרמזת על  הגשת .5

ית לעבות את הבניין עד לבינוי קווי כוונה עתיד
הבניין החדשים. התוכנית תאפשר מילוי עתידי 
של קווי הבניין החדשים, לכל גבולו הדרומי של 

 בית לסין ולכל גובהו של המבנה. 
 
 

הדירות הצפוניות יפגעו מהקמת מבנה של  .8
שלוש קומות ומבנה לפחי אשפה בגובה של 

 קומה אחת. 

מ' המשקיף  6רך של מתוכנן מסדרון עילי באו ./
 אל חלונות הבתים של הדיירים מדרום למבנה.

 

 אביב.  ל, אינה חלה במרכז ת6. תוכנית ל/0
 
 
 
 
 
 
 
לא ניתן למקם ש מאחרהתוכנית הנ"ל מוגשת . 6

לשם הנגשת המבנה לצרכי בטיחות ודרושים האלמנטים 
טרון בית בתחום קווי הבניין הנוכחיים. שטח המגע של תא

בלבד  53%-מ"ר אשר מהווה כ 4,576הינו לסין עם הקרקע 
. גרמי המדרגות והמעליות בקומת הקרקע הבנייןמתחום 

רצף יכולת להמוספות צריכות להיות בתחום שטח זה, עם 
 תנועה המשכי לכל קומות המבנה. 

קווי הבניין . אין כוונה עתידית להרחיב את הבניין. שינוי 5
בלבד.  הבינוי מנטים המתוארים בנספחמבוקש עבור האל

יובהר ויחודד בתקנון התוכנית מהם האלמנטים אותם 
ניתן להבליט. קו הבינוי הדרומי בחלקו המזרחי יהיה 
עפ"י הבנוי בפועל ובחלקו המערבי, החריגה תותר רק 

מתקן מסודר המחליפה מעלית קיימת ו עבור מעלית
 המשפר את המתקן הקיים.לאשפה 

והיא  הקיים  את המצבהיא להטיב  כניתת. מטרת ה8
 אינה יוצרת הרעה בתנאים הקיימים.

 
ואינם מאפשרים  אטומים יהיו. המתקנים אשר יוספו 7

כך שאין חשש  דירות הסמוכותלמתוספות אלה   צפייה
 .לפגיעה בפרטיות

 

 דחיית . 0
 ההתנגדות.

 
 
 
 
 
 
 דחיית . 6

 ההתנגדות.
 
 
 
 
 
 קבלת. 5

 התנגדות
 
 
 
 
 
. דחיית 8

 ההתנגדות.
 
 דחיית . 7

 ההתנגדות.
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מיקומה המתבקש של המעלית הוא בעומק  .6
המגרש באחת משלושת החזיתות הציבוריות של 

 המבנה ולא במיקומה המוצע.
 
עפ"י התוכנית, חדרי הזבל ימוקמו מטרים  .0

בודדים מחלונות דירות המתנגדים. מיקומם 
יים בקרבת בתי המתבקש הוא ברחובות הראש
 העסק אשר מייצרים את הזבל. 

צמצום וביטול מרווחים מנוגד לתפיסת  .01
התכנון העירונית של עיר הגנים עליה מושתת 
תוכנית גדס. התפיסה, אשר מחייבת מרווחים 
בין בניינים לרווחת התושבים ולצורך איוורור 
העיר, מופרת ע"י איחוד ארבעת החלקות 

הפגיעה הקיימת, יש  ויצירת גוש בינוי אחד. בשל
להקפיד ולשמר את המרווחים הקיימים 

 כעיקרון מנחה. 

יש לשנות את נספח הבינוי של התוכנית  .00
המדויק באופן שיגדיר את הבינוי המבוקש 

יש להגדיר את נספח בנוסף, וימנע סטייה ממנו. 
 הבינוי כמסמך מחייב ולא מנחה.

כל סטייה מנספח הבינוי המחייב תבוצע  .00
 סום הקלה להתנגדויות הציבור.בדרך של פר

ניתן היה להגיש הקלות בקווי בניין  .01
 במסגרת הוצאת היתר.

. ומסוע פתוחמעלית כיום . בחזית הדרומית קיימת 6
יעודי בהתאם במסגרת השיפוץ, המעלית תסגר בחדר 

 5743להנחיות אקוסטיות ובהתאם לעקרונות תב"ע  
 להבלטת מעליות.

התוכנית מסדירה את חדר האשפה באופן שפחי . 6
אטום  בתוך חלל יעודיהאשפה יוכנסו במקומם הנוכחי 

בנוסף, יבחן פיתרון להעתקת חדר האשפה לחזית . וממוזג
 מערבית בעת הוצאת היתר הבנייה.

 
בהתאם של המאה הקודמת  83-בשנות הנבנה  המבנה. 43

להיתר בנייה התואם את התכניות שחלו על השטח באותו 
 -56המהווה תיקון לתוכנית  876מועד, לרבות תוכנית 

משנה את המצב הקיים בפועל  אינההתוכנית תוכנית גדס. 
 בלבד 7%-גודל התוספת מהווה כ. בצורה משמעותית

 משטח המבנה. 
 
 

להבלטה ופרוט של  הניתנים אלמנטיםהיוגדרו תקנון . ב44
התב"ע תאשר  מחזית הבניין הקיים. גודלם ומרחקם

 לאלמנטים אלה בלבד לחרוג מקווי הבניין. 
 

. סטייה עתידית מהתב"ע המאושרת תחייב הליך של 45
 הקלה בהתאם לחוק התכנון והבנייה.

התוכנית מבקשת לשנות קווי בניין משיקולי בטיחות  .40
ת תכנית, הינה הליך מורכב ומחמיר יותר ונגישות. הגש

 מבקשת הקלה במסגרת הוצאת היתר.

 דחיית . 6
 ההתנגדות.

 
 
. קבלה 0

חלקית של  
 ההתנגדות.

 
 

 דחיית . 43
 ההתנגדות.

 
 
 
 
 
 

. קבלת 00
 תנגדות.הה
 
 

. קבלת  00
 ההתנגדות.

 דחיית . 40
 התנגדות.

 
 

 באמצעות עו"ד בכר. /00-0דיזינגוף  0התנגדות מספר 
 

 המלצה מענה טענה

בתקנון לא מצויינים "בעלי עניין בקרקע"  .00
שאינם מגישי התוכנית וזאת למרות שהנכס 

חלקות משנה המוחזקות ע"י בעלים  84כולל 
 שונים.

מובן אם תאטרון בית לסין מחליף את  לא .05
השייכת לבניין  56הבעלות בחלקת משנה 

 הקאמרי.

הקובעת קו  56התוכנית סותרת את תוכנית  .08
 876בניין צידי של שלושה מ' ואת תוכנית 

האוסרת שימושים הגורמים להתקהלות 
ציבורית במקום אחד. לפי החריג לאיסור, 

חד, במידה והועדה המקומית אישרה מגרש מיו
 קו הבניין הצידי יהיה ארבעה מ'. 

, יש להעביר את ההתנגדויות 876לפי תב"ע  ./0
שתוגשנה בנושא, להכרעתה הסופית של הועדה 

 המחוזית.
 
 
 
 
 
 

, קו בניין צידי יהיה בהתאם 6לפי תוכנית ל .06

חברות  , בעצמה ו/או באמצעות. עיריית תל אביב46
 והיא זכאית מהמקרקעין 73% -כ הינה בעלתשבשליטתה 

  .החלה על מקרקעין אלה ליזום תוכנית
 

בעלת הזכויות בחלקת המשנה בה פועל התיאטרון . 45
 ( בע"מ.4684קאמרי )הינה חברה עירונית בשם בניין ה

 
' והוא נבנה על פי היתר התואם 80הבניין קיים משנת . 48

משנה  אינהקיים והתוכנית . הבניין 876את תוכנית 
התוכנית מבקשת לשנות קווי בניין  .ויעודים שימושים

לשם הסדרת תפקוד נאות של הבניין הקיים ליעוד 
ולשימושים אשר אושרו במסגרת ההיתר המקורי 

בכל התקנים והוראות החוק הנוגעים לבטיחות  ועמידתו
  ונגישות לבעלי מוגבלויות. 

ייחסת להקמת מבנים חדשים. היות מת 876. תוכנית 47
הקמת בניין חדש אלא ב עוסקתאינה  6435תוכנית מק/ו

בבניין הקיים את השימוש המותר מטרתה לאפשר 
בלבד, אין הקיים חותי של הבניין יתפקוד בטוהתאמתו ל

אשר רלוונטי אך  עדה המחוזיתוה אישורלקבל את  צורך
כאמור, אישור התכנית הינו  .ורק להקמת בניין חדש

( לחוק 6א )א( )85בסמכות הועדה המקומית מכוח סעיף 
 התכנון והבניה.

 

 דחיית. 46
 ההתנגדות.

 
 

 דחיית . 45
 ההתנגדות.

 
 דחיית . 48

 ההתנגדות.
 
 
 
 
 

 דחיית . 47
 ההתנגדות.
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לתוכניות מאושרות במגרשים גובלים. בנייה 
בקו צידי אפס אפשרית רק במקרה בו המגרש 

בנה הציבור, פונה למגרש המיועד עליו בנוי מ
 למבנים ולמוסדות ציבור או לשצ"פ.

הועדה דעת ניתן לבצע חריגה לשיקול  .00
 המקומית אך ע"י פרסום הקלה בלבד.

 6, ל876, 56התוכנית סותרת את תוכניות  .01
 בהקשר של קו בניין צידי.

לפי תוכנית גדס, יעוד הקרקע בשטח זה  .00
לשימוש הינו שימוש מסחרי ו/או מגורים ולא 

 ציבורי. 
 

אוסרת על שימוש  876תוכנית  .00
"תיאטראות" במקרקעין המיועדים למסחר 

 ולמגורים ויש להפסיק את השימוש בו.

בניין התאטרון מייצר מטרדים באזור  .01
המיועד בעיקרו למגורים כגון הצפות ביוב 

 בשטח חצר המתנגדת בעיות חנייה ועוד.

התכנון המוצע מגדיל את מספר  .00
 4533-ל 633-יאטרון בית לסין מהמשתמשים בת

איש, עובדה שתחריף את בעיית התשתיות 
 והחנייה בתחום התוכנית.

התכנון המוצע מחריף את בעיית הרעש בשל  .05
לדפנות  הצמצום קווי בניין והעברת הסירקולצי

 המבנה.

המטרה שלשמה נערכה התוכנית המוצעת  .08
יכולה הייתה להתממש במסגרת בקשה להיתר 

 בנייה.

( 6א)א()85המוצע אינו עומד בסעיף  התכנון ./0
לחוק התכנון והבנייה המאפשר לועדה 
המקומית לאשר תוכנית, שניתן היה להשיג את 

 מטרותיה באמצעות בקשה להיתר בנייה.
 

קביעת קו בניין צידי אפס לכל אורך החזית  .06
 יגרום למימוש עתידי של כל השטח המבוקש.

חוסר פירוט בתוכנית לא מאפשר לבחון את  .00
ידת הצורך בשינוי קווי הבניין ליישום מטרות מ

התוכנית. ניתן לבצע את התוספות המבוקשות 
 במסגרת קווי הבניין של התוכנית הקיימת.

יש למקם את גרם מדרגות החרום לכיוון  .11
 רחובות פרישמן או דיזינגוף.

במקרה של הריסת המבנה ובנייתו מחדש,  .10
דה הבינוי יהיה עפ"י קווי הבניין החדשים, עוב

 שתפגע בבניינים הסמוכים.

התוכנית החדשה פוגעת בהנאה ובשימוש  .10
של דירות הבניין הדרומי. שווי הנכס של 

 הדירות הדרומיות לתאטרון יפגע.

 יש להוסיף חתכים לכיוון דרום. .11

צמצום מרווח קו הבניין בצד דרום יפגע  .10
תתאפשר התבוננות  ;בפרטיות המתגוררים

גון שרותים, מקרוב לעבר חללים אינטימיים כ
 אמבטיות וחדרי שינה של הבניינים הסמוכים. 

 אינה חלה במרכז תל אביב. 6. תוכנית ל46
 
 
 
 

מפרסום הקלות.  בדרגה מחמירה. הגשת תוכנית הינה 46
  וההתנגדויות ארוכה יותר. םתקופת הפרסו

 .43,0ראה סעיפים מס . 53
 
 

 . תוכנית גדס מאפשרת שימושים ציבוריים לפי סעיף54
, בהם ממוקם המבנה. 4ואזור מסחרי  4א באזור דירות 05

במסגרת התכנית לא מבוקש שינוי השימוש המבוצע 
 .83 -ממועד הקמת המבנה בשנות ה

תן תוקף לתב"ע . היתר הבניה, ניתן למבנה לאחר מ55
ועומד בדרישות התב"ע. לא מבוקש במסגרת התכנית  876

 לשנות שימוש זה.
. מטרת התכנית היא לשפר את המצב הקיים גם 50

מבחינת מטרדים ומפגעים. רובם של מטרדים אלו יטופלו 
 במסגרת התוכנית.

מסדירה את שיפוץ אולם התיאטרון ואולם . התוכנית 56
ואף מפחיתה את  תיאטרון( הקולנוע )אשר יהא חלק מה

מספר מקומות הישיבה באולמות לצורך הנגשת המבנה. 
מקומות ישיבה ולאחר השיפוץ  4065כיום באולמות ישנם 

 מקומות ישיבה בלבד.  4543יהיו 
אקוסטיות . האלמנטים שיוספו יעמדו בתקנות 55

 הדרושות למבני ציבור.
 

 .40. ראה סעיף מס' 58
 
 

לסעיף  6 תכנית הינו סעיף קטן להרלוונטי  . הסעיף57
תכנית , שכן מדובר ב6 סעיף קטן ולאא )א( לחוק 85
שקבועים בתכנית. לכן, היה מקום שינוי קווי בניין ל

הגשת בקשה בלהסתפק ולא להגיש תכנית מפורטת 
 הקלה.ל

 .5ראה סעיף מס'  .56
 
 

. בגלל המגע המצומצם של התיאטרון בקרקע, לא ניתן 56
, ובפרט את האלמנטים הנדרשים יפוץהיה לבצע את הש

 .חריגה מקווי בנייןללא  מצרכי בטיחות והנגשה
 

מבטל את גרם המדרגות הקיים מפלדה. גרם  . השיפוץ03
 מדרגות החרום הקיים בחזית יוכנס לחדר יעודי.

. יובהר כי קווי הבניין החדשים יהיו תקפים כל עוד 04
ווי הבניין יהרס, ק הבניין קיים בלבד. במידה והבניין

 .יוחזרו לקדמותם
 משפצת ומסדירה את המצב הקיים. . התוכנית05
 
 

 .חתך קייםה. 00
 

 . החללים המוספים הינם אטומים.06
 

 דחיית . 46
 ההתנגדות.

 
 
 

 דחיית . 46
 גדות.ההתנ

 דחיית . 53
 ההתנגדות.

 
 דחיית . 54

 ההתנגדות.
 
 

 דחיית . 55
 ההתנגדות.

 
 דחיית . 50

 ההתנגדות.
 

 דחיית . 56
 ההתנגדות.

 
 
 

 דחיית . 55
 ההתנגדות.

 
 דחיית . 58

 ההתנגדות.
 

 דחיית . 57
 ההתנגדות.

 
 
 

 דחיית . 56
 ההתנגדות.

 
 דחיית . 56

 ההתנגדות.
 
 

 דחיית . 03
 ההתנגדות.

 דחיית  .04
 ההתנגדות.

 
 דחיית . 05

 ההתנגדות.
 

 דחיית . 00
 ההתנגדות.

 דחיית . 06
 ההתנגדות.
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 שמואל צמח באמצעות עו"ד נשיץ ברנדס. 5התנגדות מספר 
 

 המלצה מענה טענה

הוצאת התוכנית המבוקשת אל הפועל, . 15
תדרוש עבודות בנייה נרחבות על פני תקופה 

להגרם  ממושכת. בזמן העבודות, עלולים
 מטרדים אשר ימנעו גישה של המתנגד למשרדיו.

  .. בהוצאת ההיתר תדרש חוו"ד של יועץ נגישות05
 

 

. קבלת 15
 ההתנגדות.

 
 חוו"ד צוות מרכז:

 
 מוצע לקבל את ההתנגדות בחלקה כדלקמן:

 
 ת מהם האלמנטים אותם ניתן להבליט ויפורטו גודלם ומרחקםיובהר ויחודד בתקנון התוכני .4

 התב"ע תאשר לאלמנטים אלה בלבד לחרוג.  הבניין הקיים.מחזית 

 כל סטייה מנספח הבינוי המחייב תבוצע בדרך של פרסום הקלה להתנגדויות הציבור. .5

 התכנון ילווה בגורמים הדרושים לשם עמידה בתקנים והנגשת האזור. .0

מהנדס העתקת חדר האשפה לחזית מערבית נבחנת בכפוף לתנאים. הדבר יעשה בכפוף להחלטת  .6
 העיר.

 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 0)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 אדר' מיכל בלייכר: מציגה את עיקרי התכנית לשיפוץ בית לסין.
 אדריכל רובי שבת מציג את התכנית.

 ה סוג של מעלית איזה פיר?אהרון מדואל: הצד המערבי הוא מגורים? איז
 רובי: פיר בטון לא שקוף.

 אהרון מדואל: אתם בונים מחדש את המעטפת של הבנין?
 אני מגיע לקו אפס. 5.73אנחנו משנים את כל המעטפת. מגובה של  4רובי: מקומה +

 התנגדויות:
חשיכה. הצענו אלטר שלמה בשם דנינו משה: אנחנו מתנגדים לעיבוי החזית. כתוצאה מהתוספות תווצר 

להעלות את זה לגובה רב יותר או לחילופין לאפשר לחנויות לבלוט כלפי חוץ. בנוסף, אנו  מתנגדים 
 להעברת פחי אשפה לחנויות של העיריה.

 אלי לוי: זו הצעה זה לא בתוכנית.
גע עו"ד עופר יעקב: המצב הוא קטסטרופלי היום. אנחנו חוששים שכל שינוי בנפח הבניה יפ 0התנגדות 

וקווי הבנין. לא ברור למה המהלך הזה  6, הבנין שגובל מדרום. מתייחס לתוכנית ל45בצורה חמורה בפרוג 
נדרש. הפגיעה היא בקווי הבנין שיאפשרו בעתיד בניה גורפת, מדוע עכשיו. מול חלונות המתנגדים יש 

בעייתי מבחינת ריחות  מעלית משא וחדרי זבל. ציפינו שחדרי הזבל יזוזו למקום אחר. מיקומו הנוכחי
 ורעש שנוצרים. 

את התנאים לתוכנית זו.   דוגלת בשמירה על קו צידי. התוכנית לא יכולה לשנות 6עו"ד בכר: מדיניות ל
בקצה הדרומי יש מבנה לא חוקי ללא היתר של אליהו גואטה ויש שם עסק של חלפנות אשר פולש לתוך 

נציח את הפלישה ולעשות תוכנית מפורטת מבלי להסיר את שטח של הבניין וגם לבית לסין. אין הגיון לה
הפלישה ולשנות את כיוון יציאת החירום לכיוון רח' דיזינגוף. על העיריה לנצל את כוחה ולסלק את 

הפולש. הלקוחה שלנו מחזיקה בבנין שמשמש למגורים. המרחקים בין קו האפס לבנין המגורים הוא 
 מגוחך.

והם   מטרדים נוראים, הצפות נוראיות, בעיות חניה ומטרדים אינסופים המבנה הוא ציבורי וכיום יש
 יוחרפו אם תהיה הרחבה. 

 )מיטל להבי החליפה את ערן לב(
 הדרך הסבירה היא להסיר את הפלישה והתוכנית תאפשר פתחי המילוט לכיוון דיזינגוף.

ית. הלקוח שלי הוא נכה על עו"ד עמית מור בשם צמח: ההתנגדות היא על הנגישות בזמן ממימוש התוכנ
כיסא גלגלים ואין שום נגישות למקום העבודה שלו בזמן השיפוצים בצורה מסודרת ואין לזה פתרון 

 במהלך השיפוץ ובסופו.
 מיכל בלייכר עונה להתנגדויות: 
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(. -5חדר השנאים מתוכנן בקומה תת קרקעית ) -קרינה מחדר הטרנספורציה  -רון גולן -התנגדות ראשונה
 דר יעמוד בתקנים המקובלים למניעת קרינה. הח

מ', כפי שטען המתנגד,  0.6החזית מוגבהת במידה המירבית. במקום גובה מתוכנן של   -התנגדות שניה
 מ'. 5.5גובה החזית המתוכנן הינו 

   45פרוג  -0התנגדות 
 , אינה חלה במרכז תל אביב. 6תוכנית ל/  -
למקם אלמנטים הדרושים לצרכי בטיחות ולשם הנגשת המבנה  התוכנית הנ"ל מוגשת מאחר שלא ניתן -

מ"ר אשר מהווה  4,576בתחום קווי הבניין הנוכחיים. שטח המגע של תאטרון בית לסין עם הקרקע הינו 
בלבד מתחום הבניין בקומת הקרקע. גרמי המדרגות והמעליות המוספות צריכות להיות בתחום  53%-כ

 המשכי לכל קומות המבנה. שטח זה, עם יכולת לרצף תנועה 
אין כוונה עתידית להרחיב את הבניין. שינוי קווי הבניין מבוקש עבור האלמנטים המתוארים בנספח  -

הבינוי בלבד. יובהר ויחודד בתקנון התוכנית מהם האלמנטים אותם ניתן להבליט. קו הבינוי הדרומי 
יגה תותר רק עבור מעלית המחליפה מעלית בחלקו המזרחי יהיה עפ"י הבנוי בפועל ובחלקו המערבי, החר

 קיימת ומתקן מסודר לאשפה המשפר את המתקן הקיים.
 מטרת התכנית היא להטיב את המצב הקיים והיא  אינה יוצרת הרעה בתנאים הקיימים.-
 המתקנים אשר יוספו לא יאפשרו צפייה לדירות הסמוכות כך שאין חשש לפגיעה בפרטיות.-
כיום מעלית ומסוע פתוח. במסגרת השיפוץ, המעלית תסגר בחדר יעודי בהתאם  בחזית הדרומית קיימת-

 להבלטת מעליות. 5743להנחיות אקוסטיות ובהתאם לעקרונות תב"ע  
התוכנית מסדירה את חדר האשפה באופן שפחי האשפה יוכנסו במקומם הנוכחי בתוך חלל יעודי אטום  -

 פה לחזית מערבית בעת הוצאת היתר הבנייה.וממוזג. בנוסף, יבחן פיתרון להעתקת חדר האש
בתקנון יוגדרו האלמנטים הניתנים להבלטה ופרוט של גודלם ומרחקם מחזית הבניין הקיים. התב"ע  -

 תאשר לאלמנטים אלה בלבד לחרוג מקווי הבניין. 
ומחמיר התוכנית מבקשת לשנות קווי בניין משיקולי בטיחות ונגישות. הגשת תכנית, הינה הליך מורכב  -

 יותר מבקשת הקלה במסגרת הוצאת היתר.
 -6התנגדות 

מהמקרקעין והיא  73% -עיריית תל אביב, בעצמה ו/או באמצעות חברות שבשליטתה הינה בעלת כ -
 זכאית ליזום תוכנית החלה על מקרקעין אלה. 

התוכנית אינה . הבניין קיים ו876' והוא נבנה על פי היתר התואם את תוכנית 80הבניין קיים משנת  -
משנה שימושים ויעודים. התוכנית מבקשת לשנות קווי בניין לשם הסדרת תפקוד נאות של הבניין הקיים 
ליעוד ולשימושים אשר אושרו במסגרת ההיתר המקורי ועמידתו בכל התקנים והוראות החוק הנוגעים 

 לבטיחות ונגישות לבעלי מוגבלויות.  
, בהם ממוקם 4ואזור מסחרי  4א באזור דירות 05ריים לפי סעיף תוכנית גדס מאפשרת שימושים ציבו -

 .83 -המבנה. במסגרת התכנית לא מבוקש שינוי השימוש המבוצע ממועד הקמת המבנה בשנות ה
מטרת התכנית היא לשפר את המצב הקיים גם מבחינת מטרדים ומפגעים. רובם של מטרדים אלו  -

 יטופלו במסגרת התוכנית.
רה את שיפוץ אולם התיאטרון ואולם הקולנוע )אשר יהא חלק מהתיאטרון(  ואף התוכנית מסדי -

מקומות  4065מפחיתה את מספר מקומות הישיבה באולמות לצורך הנגשת המבנה. כיום באולמות ישנם 
 מקומות ישיבה בלבד.  4543ישיבה ולאחר השיפוץ יהיו 

 י ציבור.האלמנטים שיוספו יעמדו בתקנות אקוסטיות הדרושות למבנ -
בגלל המגע המצומצם של התיאטרון בקרקע, לא ניתן היה לבצע את השיפוץ, ובפרט את האלמנטים  -

 הנדרשים מצרכי בטיחות והנגשה ללא חריגה מקווי בניין.
יובהר כי קווי הבניין החדשים יהיו תקפים כל עוד הבניין קיים בלבד. במידה והבניין יהרס, קווי הבניין  -

 ם.יוחזרו לקדמות
  :5התנגדות 

 בזמן הוצאת ההיתר תובא חוות דעת של יועץ נגישות.
 

עו"ד בכר: כשטענו בנושא מדרגות החירום יצאו לכיוון דיזינגוף אני מבקש שההחלטה לפינוי המבנה 
 ביטוי.  תקבל

: אנחנו בעד התוכנית אולם לא הגיוני שפחי הזבל יהיה שם במבנה. כמו כן אין מקום 45מתנגד פרוג 
 מאחר וכל פעם המשאיות פוגעות בגדר של המבנה.  ניס משאיות לרח' פרוגלהכ

 : מבקשים שיועץ הנגישות התייעץ עם הבנין שלנו.5התנגדות 
 מתנגד: יציאת החירום בעייתי מאוד.

 מיטל להבי: בכל שימושים מעורבים מה חל פה.
 אורלי אראל: תוכנית ל לא חלה כאן.

 
 דיון פנימי:
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 התוכנית חשובה.אדר' עודד גבולי: 
 מיטל להבי: רוצה להבין את הנושא גבולות בין בנינים פרטים למבנה ציבורים.

עו"ד דורון ספיר: יש בנין נתון וקווי בנין נתונים ויש דרישות שיש לתת את הדעת על פתרונות למעליות 
 התנגדויות.לחדרי הזב ל נגישות משפרים את נושא הבנין ופותרים את כל הבעיות. קבלנו את חלק מה

אם המימון היה ע"י בית לסין או גורם   אהרון מדואל: מתנגד לעצם המימון של התוכנית ע"י עירית ת"א.
אחר לא הייתי מתנגד. התקציבים העירוניים כיום אמורים להיות מופנים לדרום העיר שנמצאים בקריסה 

 מוחלטת.
לפינוי. והיחידים שיכולים לטפל הדיירים  אלי לוי: הפלישה הזו קיימת. זו לא סוגיה שאפשר להוציא צו

 או פיקוח בניה. זה לא משהו שייגמר מחר
 דורון ספיר: במידה אם יצליחו לפנות אותו שייעשו התאמות לגמישות התכנונית שיהיה בנושא.

 מיטל להבי: זה רעיון טוב.
 

 אהרון מדואל מתנגד.
 מיטל להבי נמנעת

 
 הועדה מחליטה:

 לקן ולדחות את שאר ההתנגדויות בהתאם לחוו"ד הצוות ולאשר את התוכנית.לקבל את ההתנגדויות בח
תבדק האפשרות להוסיף הוראת גמישות בתוכנית ביחס למעבר החירום, במידה והבניה אשר נטען לגביה 

 שהיא מהווה פלישה תפונה.
  

י, אהרון מדואל אסף זמיר, שמוליק מזרחי, מאיר מוזס, ערן לב, שלמה זעפראנ  : דורון ספיר,משתתפים
 ומיטל להבי.
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 דיון נוסף:
 דיון בהתנגדויות

 
 דיון קודם:

 מטרת הדיון: 

 מתחם יצחק שדה". 0046מתן הארכה  לאישור בניה עילית לפי תכנית  החלטת וועדה לעניין " 

  דיון בהפקדה 
 

 :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 מתחם יצחק שדה". 0046 לעניין הארכת תוקף תכנית ,הועדה מחוזית" 
 

 מיקום:
 בצפון: רחוב יצחק שדה 

 במערב: רחוב מנחם בגין
 )שכ' הרכבת( 4575בדרום: רחוב 

 במזרח: רחוב המסגר
 

 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

7377   60-85  
 

 64.63: תכניתשטח ה
 

 תכנון העיר אגף:מתכנן
 

 הוועדה מקומית לתכנון ובניה :יזם
 

 יפו ואחרים-רשות הפיתוח, עירית תל אביב בעלות:
 

  :מצב השטח בפועל
 בשטח קיימים מבנים למסחר, מלאכה, סככות ומוסכים.
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א, )בפינת הרחובות יצחק שדה ורחוב המסגר( הגיש בקשה C8,מגרש  0046מגרש אחד ממגרשי תכנית תא/
ודיפון, המגרש פונה ברובו, השטחים הציבוריים בחזית המגרש פונו גם כן ונמסרו לעירית להיתר חפירה 

תל אביב. בעלי המגרש פועלים להקמת חברה מנהלת למתחם כולו כמתחייב מהוראות התכנית ולהשלים 
 הפינויים הנדרשים מיתרת המגרש.

 כמו כן פונו ברובם  עסקים לאורך הדרכים מנחם בגין ויצחק שדה.  
 נעשו עיסקאות רכישה בשטחים אשר הקטינו את המושע במקרקעין,באופן ניכר. 

 נרשמה תכנית רפרצלציה על השטח אשר ייחדה את הבעלויות במתחם .
 

 במקביל  פועלים אגפי  העיריה השונים בראשות סמנכ"ל תפעול,לקידום מימוש התכנית:
היזמים הפרטיים והכל בהתאם קידום פינוי יתרת השטחים הציבוריים במתחם גם באמצעות  .4

. לטובת העניין, אגף הנכסים מקדם סקר מחזיקים ביתרת השטחים הציבוריים 0046להוראות תב"ע 

 במתחם. 

 לא מתאפשרת פתיחת עסקים חדשים במתחם, בהתאם להוראות התכנית התקפה. .5

פיסת מחלקת פיקוח על הבניה ממשיכה בביצוע מעקב צמוד אחר בניה בלתי חוקית במתחם, ות .0

 שטחים שלא כדין, ופועלת בהתאם לממצאים. 

יוצאו צווי סגירה כנגד עסקים במתחם אשר פועלים בניגוד לחוק ויואץ הטיפול במימוש צווי הסגירה  .6

 הקיימים.

לתקנון  50מבוצע הליך ביטול רשיון לעסקים במתחם )בעיקר ברחוב המסגר( בהתאם להוראות סעיף  .5

 א'. 565תב"ע 

 היתר הריסה בשטחים הציבוריים במקביל להליכים המשפטיים. אגף הנכסים מקדם  .8

  
 :קיים מצב תכנוני

 
 .40.45.5335  -, תחילתה של התכנית מיום ה  0046"מתחם יצחק שדה"  תא/תקפה:   כניתתלמתחם 

 
 "זמן ביצוע" : עניינו  תכניתתקנון הב 00סעיף 

 
 שנים מיום אישורה כחוק. 6התכנית תבוצע תוך  55.4

 
שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו לא יוצא היתר בבניה במגרש ממגרשי התכנית, יוחזר  5אם תוך  55.5

 /א'.565העיליות באותו מגרש להיקף הזכויות שהוקנה למגרש בתכנית תא/ היקף זכויות הבניה
 

לעניין זה רשאית הוועדה המקומית לאשר בניה עילית בהתאם לתכנית זו, גם אם ההיתר יוצא בתוך 
קופה של שלוש שנים נוספות מעבר לחמש שנים הנ"ל. זאת במידה והוועדה המקומית תשוכנע כי העיכוב ת

 בהוצאת ההיתר נבע מסיבות המצדיקות מתן הארכה.
 

 :מוצע מצב תכנוני
 בסמכות וועדה מקומית: .4
 

, הקשיים של היזם 5343לאור התמשכות רישום הרפרצלציה לתכנית, אשר נרשמה רק בינואר  
ון  להשלמת הפינויים של בעלים אחרים במתחם היושבים על מגרשו, ובהקמת חברה מנהלת הראש

עבור המתחם כולו, וכן הצורך של הבעלים והיזמים הפועלים במתחם לוודאות תכנונית על מנת לקבל 
ליווי בנקאי למימוש הזכויות, ועל מנת שיזמים ימשיכו לרכוש מגרשים במתחם, המלצתנו הינה 

 כדלקמן:
 

  0046לתכנית  55.5מתן ארכה של שלוש שנים נוספות לאישור בניה עילית, וזאת לפי סעיף 
ז"א הארכת תוקף התכנית , לכל המגרשים בתחום התכנית"מתחם יצחק שדה", באופן גורף, 

 . , וזאת בשל הסיבות שפורטו לעיל, המצדיקות מתן ארכה53405.440.-עד ל 
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 :בסמכות וועדה מחוזית    .5

כי אז שינוי          43.45.5340"מתחם יצחק שדה"  ייפוג בתאריך   0046ותוקף תכנית תא/ר מאח
  -דהיינו תוך שלוש שנים נדמה אפשרי, לפיכך המלצתנו ל  –הוראות התכנית עד לתאריך זה 

 
 /כאמור(  55"מתחם יצחק שדה"  לעניין תוקף התכנית )סעיף   0046שינוי הוראות תכנית  תא

 לפי הפרוט לעיל:  40.45.50דהיינו עד ל  שנים עשרבקף התכנית רכת תוהאו
 
 

 שנים מיום אישורה כחוק. 01התכנית תבוצע תוך 
 

שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו לא יוצא היתר בבניה במגרש ממגרשי התכנית, יוחזר היקף  5אם תוך 
 7א'.505ית תא7העיליות באותו מגרש להיקף הזכויות שהוקנה למגרש בתכנ זכויות הבניה

 
לעניין זה רשאית הוועדה המקומית לאשר בניה עילית בהתאם לתכנית זו, גם אם ההיתר יוצא בתוך 

שנים נוספות מעבר לחמש שנים הנ"ל. זאת במידה והוועדה המקומית תשוכנע כי  חמשתקופה של 
 העיכוב בהוצאת ההיתר נבע מסיבות המצדיקות מתן הארכה.

 
 

 : חו"ד הצוות
 

זאת  – 0046בתכנית תא/ 55את הארכת תוקף התכנית בשלוש שנים נוספות כאמור בסעיף לאשר  .4
 בסמכות וועדה מקומית.

"מתחם יצחק שדה" לעניין הארכת תוקף התכנית   0046לקדם את שינוי הוראות התכנית תא/ .5
 –( לפי הפרוט לעיל0046בעשר שנים נוספות )לעניין זכויות הבנייה הנוספות שנקבעו בתכנית 

 בסמכות וועדה מחוזית.
 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 01)החלטה מספר  0871170100מיום ב' /00-111מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
  .0046בתכנית תא/ 55לאשר את הארכת תוקף התכנית בשלוש שנים נוספות כאמור בסעיף  .4
"מתחם  0046ות התכנית תא/לאשר להעביר לדיון בהפקדה בוועדה המחוזית את שינוי הורא .5

בעשר שנים נוספות )לעניין זכויות הבנייה הנוספות   יצחק שדה" לעניין הארכת תוקף התכנית
  (.0046שנקבעו בתכנית 

 
 משתתפים: דורון ספיר, בנימין בביוף, תמי זנדברג ואסף זמיר.

 
 

 :פרטי תהליך האישור
 

 דנה בתכנית והחליטה: 50/37/5345מיום  766מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
 
 

בתאריך  6636בעמוד  8566לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  66הודעה על פי סעיף 
03/36/5340. 

 
 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:

 46/36/5340 הארץ
 46/36/5340 העיר

 55/36/5340 מקור ראשון
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 :דויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצותפירוט ההתנג
 

 בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
 8740535יפו  -תל אביב  4רחוב קרליבך  אלעד חסון עו"ד 

 8734434יפו  -תל אביב  405דרך בגין מנחם  משה בן אלון 

סקי מור סיון אדריכלים בשם גיל  
 רובנשטיין

 54505בני ברק   4בן גוריון 

 68700הרצליה פיתוח   45656ת.ד.  7גלגלי הפלדה  "ד זיו איזנרעו 

 8777535יפו  -תל אביב  5רחוב שדה יצחק  עו"ד קהת סיני 

 תל אביב 5יצחק שדה  עופר אבינרי 
 
 

 להלן טענות שהועלו בהתנגדויות ומענה הצוות המקצועי:
 

 טענות נ.ת.ע מוגשת ע"י משה בן אלון סמנכ"ל קו אדום 
 

 המלצה מענה טענה

חברת נ.ת.ע הסירה התנגדותה בהמשך 
לישיבה עם מינהלת הרק"ל ולמכתבו של 

 מה"ע המצורף לעיל.
  

 
 

 תל אביב בע"מ –טענות החברה המנהלת למתחם יצחק שדה 
 

וזכויות נוספות  //1/בגוש  /0טענות אלעד חסון בשם שבת משה נכסים בע"מ )בעלת חלקה 
 במתחם(

 

 המלצה מענה טענה

 :%63ל  %03דלת שטחי השרות מ הג
לאור השינויים שחלו בדרישת רשויות 
מוסמכות כגון הגדלת ממ"דים ונגישות 
ובהתייחס למקובל בתב"עות אחרות ביניהן 

)אושרה למתן תוקף(, מבוקש  0667תא/
להגדיל את שטחי השירות מעל מפלס הכניסה 

 .%63 -ל %03 -מ

מטרת התכנית עניינה הארכת 
ש התכנית הראשית המועדים למימו

0046. 
שינויים בתכנית הראשית לא הופקדו 
 לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים.

 לדחות את ההתנגדות.     

 
 הנמכת שתי קומות מרתף ראשונות :

 
הוראות התכנית הראשית קבעו גובה 

מינימלי לשתי קומות המרתף הראשונות 

ארבעה מטר )נטו( בכדי שניתן יהיה 

מוש בהן לשימושים להסב את השי

עיקריים אחרים בעקבות הקמת הרק"ל. 

מטרת התכנית עניינה הארכת 
המועדים למימוש התכנית הראשית 

0046. 
שינויים בתכנית הראשית לא הופקדו 
 לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים.

 לדחות את ההתנגדות.     
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מבוקש להנמיך את הקומה הראשונה 

בשל ההפרשים הטופוגרפיים בפיתוח 

המגרש ואת קומת המרתף השניה בשל 

הסבירות הנמוכה לשימוש עתידי מסחרי 

במפלס זה.  לפיכך, מבוקש להוסיף 

)ו( נוסח התואם לתכנית  6.4.5בסעיף 

 למתן תוקף( :)אושרה  0667תא/

בקומות אלו, יותרו הנמכות מקומיות 

לצרכי קונסטרוקציה, מערכות ופיתוח 

משטח המגרש בכל  %55בשטח של עד 

 6 -קומה כך שהגובה נטו יהיה נמוך מ

לגובה הנמוך  -5מ'. הנמכת קומת מרתף 

מ' תקבע בשלב מתן היתר הבניה  6 -מ

ככל שלא תתקיים פגיעה מהותית 

 במגרשים הגובלים.

 שינוי עיצוב קומות הבסיס:
 
בשל שיקולים עיצוביים מבוקש להוסיף  

קומות  0)ו(, ניתן לחלק את  6.4.5בסעיף 
קומות תוך  5-ס מעל קומת המסד להבסי

 שמירה על גובה המסד

מטרת התכנית עניינה הארכת 
המועדים למימוש התכנית הראשית 

0046. 
שינויים בתכנית הראשית לא הופקדו 
 לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים.

 לדחות את ההתנגדות.     

 
שינוי עיצוב והגדרת קומות מיוחדות 

 ות האחרות:החורגות בגובהן מהקומ
 

מבוקש להוסיף  עיצובייםבשל שיקולים 

בקומות הבסיס ובקומה  ,)ו( 6.4.5בסעיף 

שמעליהן ובקומות העליונות של המגדל יותר 

גובה קומה גבוה יותר מקומה טיפוסית 

 מ'. 6 -המוגדרת כ

מטרת התכנית עניינה הארכת 
המועדים למימוש התכנית הראשית 

0046. 
א הופקדו שינויים בתכנית הראשית ל

 לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים.

 לדחות את ההתנגדות.     

 
 שלביות :

 
במגרשים בהם הקצאת החניה הינה 

גם מתחת לשפ"פ  ובמגרשים בהם 

מתוכננת רמפה זמנית, ניתן יהיה 

לבצע את החניה בשלבים )בתחום 

המגרש המוגדר בייעוד תעסוקה 

מיוחד בשלב א' ובנוסף בתחום 

ו/או יתרת מגרש התעסוקה השפ"פ 

 המיוחד בשלב ב'(.

הבקשה אינה משנה מהותית את 
התכנית הראשית, אלא מאפשרת 

 התפתחות המתחם בשלבים.
 את ההתנגדות. קבלל     
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 גובה מבנים :

א בהתאם C6גובה מבנה במגרש 

 0667ותא/ 0668לתכנית מאושרת תא/

קומות בסיס  6שאושרה למתן תוקף, 

קומת מתקנים  קומות מגדל + 56+

 00טכניים גבוהה/כפולה )סה"כ 

 מעל פני הים. 483.53קומות( בגובה 

יוסדר בסעיף  0667התייחסות לתכנית 
 את ההתנגדות.קבל ל "יחס לתכניות מאושרות קודמות".

 
 יחס לתכניות מאושרות קודמות:

 
התייחסות  4.8מבוקש להוסיף בסעיף 

 .0667" ולתכנית תא/4לתכניות "ע

ראשית קבעה את התכנית ה
 4ההתייחסות לתכניות קודמות כמו ע

. 
 את ההתנגדות. דחותל

 
 : שיתוף פעולה בין מגרשים

 
בהתאם להחלטות הועדה המחוזית 

בנושא   46.5.45ומיום  45.0.45מיום 

, מבוקש להוסיף לסעיף 6יצחק שדה 

 את הנוסח הבא: 6.4.5

ניתן יהיה לבנות רמפה משותפת, 

ת משק וחניה חניות במרתפים, חצרו

תפעולית לשני מגרשים בתחום 

המגרש הגובל בתנאי שנתקבלה 

 הסכמת המגרש הגובל.

הבקשה אינה משנה מהותית את 
התכנית הראשית, אלא מאפשרת 

 התפתחות המתחם בשלבים.
 את ההתנגדות. קבלל     

 
 

 טענת אלעד חסון )שלא הועלו תה ע"י החברה המנהלת למתחם יצחק שדה(
 

 המלצה מענה טענה

זכויות בניה : לצורך תמרוץ הקמת 
 ממקי"ם יש להוסיף סעיף :

 
יותר בעת הוצאת היתר הבניה לחשב את 

יתרת השטח העודף שניתן היה להקים בו 
ממדי"ם , לאחר הפחתת שטח הממקי"ם, 

 כשטח עיקרי נוסף.

מטרת התכנית עניינה הארכת 
המועדים למימוש התכנית הראשית 

0046. 
ת הראשית לא הופקדו שינויים בתכני

 לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים.

 לדחות את ההתנגדות.     

 
 
 
 
 

 טענת עו"ד סיני קהת )שלמה יצחקוב, אלי דג'אי, שמעון ברכה, בעלי זכויות במתחם(
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 המלצה מענה טענה

מבקש לבטל את תכנית הארכת תוקף 
 ,0046לתכנית הראשית 

 להלן פרוט הטענות:
  

ודיע על התכנית הוצב לפני השלט המ
מספר ימים, המתנגדים לא הספיקו להכין 

 את התנגדות כראוי.

פרוט תהליך האישור והפירסום ראה 
 .0עמוד 

 
 לדחות את ההתנגדות.     

התכנית תחסל למעשה את עסקי 
המתנגדים בהם הושקעו סכומי עתק , 

 תפגע במוניטין שנרכש עם השנים.
 

ת מטרת התכנית עניינה הארכ
המועדים למימוש התכנית הראשית 

0046. 
שינויים בתכנית הראשית לא הופקדו 
 לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים.

 

 לדחות את ההתנגדות.     

התכנית לא קבעה פתרון תכנוני לשימוש 
במקרקעין בתקופת העבודות שעלולה 

 להמשך שנים.
 

מטרת התכנית עניינה הארכת 
הראשית  המועדים למימוש התכנית

0046. 
שינויים בתכנית הראשית לא הופקדו 

לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים, 
 ובכל זאת :

בתכנית הראשית "שימוש  46סעיף 
זמני" ,קובע , כי יתאפשר שימוש זמני 

להפעלת חניונים זמניים בשטחים 
 פנויים במתחם.

 לדחות את ההתנגדות.     

התכנית אינה מתחשבת כלל בתכנון 
 תחבורה הקיימת כיום במקום.ה

בתכנית הראשית " תנועה  44סעיף 
וחניה ורק"ל" , קובע, הנחיות בנושא 

תנועה וחניה כמו גם נספח תנועה 
 מנחה כחלק ממסמכי התכנית. 

 לדחות את ההתנגדות.     

 
 

 טענת עופר אבינרי )בשם אבינרי(
 

 המלצה מענה טענה
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 פקקי תנועה:
ן את עומסי התכנית אינה מביאה בחשבו

התנועה הצפויים מאישור התכנית בבניית 
 63,333מ"ר ומתוכם עד  533,333למעלה מ 

 למגורים.

מטרת התכנית עניינה הארכת 
המועדים למימוש התכנית הראשית 

0046. 
שינויים בתכנית הראשית לא הופקדו 
 לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים.

ובכל זאת,מקומות החניה הקיימים 
ת הראשית כבר אושרו בתכנית בתכני

. התכנית 4668/א שאושרה ב565
הראשית, לא הוסיפה מקומות חניה 

מעבר לכך, גם הארכת תוקף לתכנית 
 לא משנה זאת.

 לדחות את ההתנגדות.     

 חוסר בתשתיות או מבני ציבור:
התכנית אינה מביאה בחשבון את צרכי 

הציבור הנדרשים  הצפויים מאישור 
מ"ר  533,333ת למעלה מ התכנית בבניי

 למגורים. 63,333ומתוכם עד 
 

 
מטרת התכנית עניינה הארכת 

המועדים למימוש התכנית הראשית 
0046. 

שינויים בתכנית הראשית לא הופקדו 
 לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים.
ובכל זאת ,התכנית הראשית קבעה כי 

ניתן להמיר שטחי תעסוקה לשטחי 
סך השטחים מ 53%מגורים עד ל 

העיקריים, כמו כן, קבעה התכנית כי 
מתוך סך השטחים שיומרו למגורים 

 לצרכי ציבור. 43%יוקצו 

 לדחות את ההתנגדות.     

 נפלו פגמים בהליך התכנון
 

מר גיל רובינשטיין אינו יושב הראש  .4
 לחברה המנהלת של המתחם.

לא ניתנה אפשרות אמיתית לכלל בעלי  .5
עורבים הזכויות במתחם להיות מ

 בהארכת תוקף התכנית.

כלל בעלי הזכויות במתחם מעולם לא  .0
 בחרו ביושב ראש לחברה המנהלת.

לא פורסמה דבר הפקדתה של התכנית  .6
 בעיתונות, ברשומות ובשטח כנדרש.

 
 
 
 

החברה  המנהלת נתאגדה  .4
 38/36/5344ונרשמה בתאריך 

על פי חוק החברות, 
, כחברה 4666 -התשנ"ט

 בערבון מוגבל.
דה המקומית רואה הווע .5

חשיבות בהארכת תוקף 
 התכנית.

ניהול החברה המנהלת אינה  .0
בסמכותה של הוועדה 

 המקומית.

פרוט תהליך האישור  .6
 .0והפירסום ראה עמוד 

 

 לדחות את ההתנגדות.     

 סקר היסטורי:
יש לבצע סקר הסטורי קודם לאישור 

 התכנית.

סקר היסטורי נערך ע"י חברת א.ש.ל 
 ירושלים.

החלטת  הוועדה המחוזית כ לפי 
 "תנאי למתן תוקף".

 לדחות את ההתנגדות.

 זיהום קרקע:
יש לערוך סקר זיהום קרקע  לפני הכנת 

 תכנית למיתחם.

הוועדה המחוזית קבעה לעת הדיון 
 45.47בהפקדת התכנית כי סעיף 

 ישונה כדלהלן:
תאני להגשת בקשה להיתר בנייה 

 יהיה ביצוע בדיקות קרקע, ככל שיהיו
רלוונטיות לאותו מגרש ואישור 

היחידה לאיכות סביבה בעיריית תל 
 ".46.4יפו כמפורט בסעיף -אביב

 לדחות את ההתנגדות.
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 איחוד וחלוקה:
הוראות התכנית לא מאפשרות ביצוע יעיל 

של חילופי השטחים כתוצאה מאיחוד 
 וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים.

 
מטרת התכנית עניינה הארכת 

מוש התכנית הראשית המועדים למי
0046. 

שינויים בתכנית הראשית לא הופקדו 
 לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים.

ובכל זאת,לוח הקצאות וטבלאות 
איזון נערכו כחוק והיוו חלק ממסמכי 

/א שהיוותה הבסיס 565תכנית 
 .0046לתכנית הראשית 

רישום המגרשים בפועל בוצע בשנת 
5336. 

 לדחות את ההתנגדות.

 שנה: 03 -זיקות הנאה בנות למעלה מ
במתחם זיקות הנאה של בעלי הזכויות 

שנה יש למצוא  03 -במתחם של למעלה מ
 פתרון מאוזן לצרכי כל בעלי הזכויות

 במתחם. 

מטרת התכנית עניינה הארכת 
המועדים למימוש התכנית הראשית 

0046. 
שינויים בתכנית הראשית לא הופקדו 

 נם רלוונטיים.לעיון הציבור ומכאן, אי

 לדחות את ההתנגדות.

 מבנים לשימור בשטח התכנית:
בשטח התכנית קיימים מבנים הסטוריים 

מלפני קום המדינה יש לערוך תכנון מחדש של 
התכנית על מנת לשמר את המבנים הקיימים 

 בתכנית.

מטרת התכנית עניינה הארכת 
המועדים למימוש התכנית הראשית 

0046. 
אשית לא הופקדו שינויים בתכנית הר

 לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים.

 לדחות את ההתנגדות

 
 (//1/גוש  50טענת עו"ד חוסאם חוסיין  )דן אייזנר בעל זכויות בקרקע חלקה 

 

 המלצה מענה טענה

מבקש לבטל את תכנית הארכת תוקף 
 ,0046לתכנית הראשית 

 להלן פרוט הטענות:
  

הוסמכה לייצג חברת בנייני רובינשטיין לא 
את בעלי הזכויות בתחום התכנית מול 

וועדות התכנון השונות תוך הצגת מנהל 
החברה כ יו"ר החברה לפיתוח מתחם 

 יצחק שדה.

 לדחות את ההתנגדות. ראה מענה קודם לעופר אבינרי

על הוועדה לשקול הגדלת אחוזי המגורים 
לאור השפעתה של תכנית המיתאר 

 .5333תא/

מסומן בתכנית  מתחם יצחק שדה,
המיתאר כחלק מהמע"ר המטרופוליני 

 וסמוך להסעת המונים.
התכנית הראשית תואמת את תכנית 
 המיתאר לנושא ייעודים ושימושים.

 לדחות את ההתנגדות.     
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הנכס הבנוי בחלקה הנ"ל מהווה את 
המבנה העתיק במתחם וחלקו האחורי 

 היתה בית באר.
 

מטרת התכנית עניינה הארכת 
דים למימוש התכנית הראשית המוע
0046. 

שינויים בתכנית הראשית לא הופקדו 
 לעיון הציבור ומכאן, אינם רלוונטיים.

 לדחות את ההתנגדות.     

 
 
 

 : 4נספח מספר 
 

 מכתבו של מה"ע עודד גבולי למר משה בן אלון , סמנכ"ל קו אדום, חב' נ.ת.ע
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 1חלטה מספר )ה 1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

דורון ספיר: רוב רובן של הטענות לא עומדות בנושא של הדיון ולכן לא תשמענה, נשמע רק בנושא הארכת 
 תוקף לתוכנית.
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כאן. צריך בחינה  שנה עבר הקלח על הרעיון התכנוני 53עו"ד זיו אייזנר:  מדובר על תוכנית שהיתה לפני 
מחודשת לקונספט מסחרי כושל, מבקש לבטל את הארכת התוכנית מתוקף היותה לא רלוונטית  

לקריטריונים של היום. יש כאן אוולה היסטורית התוכנית לא שמה לב לשטחים עם פולשים לשטחים בלי 
 פולשים. צריך לשנות את סעיף הפינויים שמאריכים תוקף.

 לוונטיות לתוכנית ולבטל את התוכנית.עו"ד סיני קהת: אין ר
עו"ד עופר אבנרי: מבקש לבטל את התוכנית זוהי כבר הארכה רביעית והמשמעות של הארכה היא שאי 

 אפשר להוציאה לפועל את התוכנית, התוכנית אינה ישימה. 
בביצועה  שנים. איזנר לא הגיש בה התנגדות, התוכנית מתקדמת מאוד 6עו"ד רמי מנוח: התוכנית היא בת 

 לא ניתן לעצור אותה. הן משפחת איינר ואבינרי מפעילות עסקים שלא כדין.
אורלי אראל: נושא של התוכנית ערכנו בדיקה מקיפה ולגבי תוכניות שתקפות ובתהליך התמענו את 

 תוכנית חסן ערפה בכל מה שנדרש לזה. היא מאפשרת פתיחה לתושבי הסביבה ולדיירים שגרים במתחם. 
שוב לעירוניות של העיר אנחנו יוצרים קומת קרקע מסחרית. יש לנו את תוכניות מנדטוריות המסחר ח

אחרות שהם טובות וזה לא חשוב בת כמה היא. לגבי התקדמות התוכנית ע"פ התוכנית עצמה היזמים הם 
 לקראת הוצאת היתרים והיא אחת התוכניות החשובות.

בי. אבל מתחם חסן ערפה הוא המקום האחרון שהייתי אהרון מדואל: אני מסכים לגבי המסחר התל אבי
מיישם אורבניות תל אביבית. מדובר בציר תנועה חשוב ועיקרי ויהיה הציר הנגיש הבעייתי מבחינה 

 אני בטוח שהתכנון בעיר יהיה עם עוגן מסחרי גדול.  תחבורתית כאן אני מצפה לראות עוגן מסחרי.
בחסן ערפה. אני בעד שימור בית הבאר וצר לי על הריסתו ואני בעד אנחנו דנים במגדל מעל בית מעריב וגם 

 שיקומו ויתרום למתחם.
מיטל להבי: זו תוכנית שנמצאת בשוליים של לב העיר וזה ציר מחבר עם מזרח העיר. נאמרו פה דברים של 

כמו טעם אם מאשרים הארכת תוקף של התוכנית היא צריכה להיות מוגבלת בזמן עם כל המענה לשאלות 
 בית באר או חזיתות מסחריות.  אבל צריך להגביל בזמן. אני רוצה להבין את הנושא של חברה מנהלת. 

 שמוליק מזרחי: כמה דירות ברי השגה יהיו שם?
 אהרון מדואל: אבן גבירול הוא רח' מת מבחינה מסחרית. 

רמים לפלישות בעתיד עודד גבולי: היא תוכנית מאושרת וככל שאנחנו דוחים משהו בתוכנית אנחנו גו
 ולבעיות בתוכנית. חייבים לאשר ליזמים להוציא היתרים אחרת נכנס לכאוס. 

צבי לוין: החברה מהנהלת הוקמה לפי תנאי התוכנית הראשית וכתנאי להיתר בניה. סמכויות החב' 
לא  המנהלת נקבעו בתכנית הראשית. כל בעל קרקע יקים את המגדל לעצמו הוא לא יוכל להקים אם הוא

מקומות חניה יהיו כחניון ציבורי. החניונים תת  4333 –חבר בחברה המנהלת. גם הועדה המחוזית קבעה ש 
 אלף שטח בנוי. 633 -מקומות חניה בתכ', כ 5333 –קרקעיים. יש כ 

דן אייזנר: אנחנו אנשים שומרי חוק , ולא מהווים נגד לשום דבר, התכנית לא התייחסה לאנשים שיושבים 
ם במקום, התכנית שלחה אותנו לפנות את העבריינים שיושבים במקום.  היזם רובינשטיין עובד שם שני

 בשלושה כובעים, מדבר לא לעניין, שולח אלינו עבריינים שיפנו אותנו.
 דורון ספיר: אני מציעה שתפנה למשטרה.

 דן אייזנר: שלחו לנו פקחים, ואמרו לנו אנחנו נשסעה אליכם את העירייה.
 הבי: שואלת את דן מה המעמד שלך? האם אתה בעלים של קרקע?מיטל ל

לן להט: כן אנחנו בעלים, יש לנו עסק המון שנים שם, כיום העסק מחסן לחלקי חילוף. אנחנו יושבים שם 
 כחוק, וזה מתברר בבית המשפט.

 דורון ספיר: האם מרשיך בעלים במגרש ומה חלקו?
 עו"ד זיו אייזנר: מרשי רשום בטאבו.

 ן פנימי:דיו
זיו אייזנר: אמור לקבל זכויות באזור אחר, שיש איתם שתי בעיות משמעותיות. ונאמר לנו לפנות את 

 השטח שאנחנו אמורים לקבל.
צבי לוין: ההתנגדות של נטע הוסרה. היזמים או חלק מבעלי הקרקע ביקשו לשנות את תוכנית העיצוב 

 ה לקבל אישור לרמפה.למתחם. מכיוון שכל היתר בניה יגיע למשרד התחבור
 מיטל להבי: שינויים תחבורתיים נעשים במסגרת מהנדס העיר.

צבי לוין: אנחנו מציעים להאריך את תוקף התוכנית  לתת הצעה לקבל סעיף כללי לגבי גמישויות לענין 
 השלביות  של הקמת הפרויקט. 

זמן רוצים להאריך את דורון ספיר: אנחנו לא דנים חוץ מהנושא של הארכת התוקף או לא. בכמה 
 התוכנית.

 שנים. חלק ניכר מהשטח כבר פונה. 43-צבי לוין: מציעים להאריך ל
אלי לוי: התוכנית באה להסדיר את השטח. הבעלים החזיקו בשטח כאשר השטחים היו תפוסים או ע"י 

צריך לפנות. דיירים או פולשים. והתוכנית אומרת שעושים איחוד וחלוקה. יש לו שטח שהוא בבעלות והוא 
הפרצלציה בוצעה ואושרה בועדה. הבעלים היו צריכים לפנות את האזור. אף אחד לא מתבקש לפנות את 

 המגרש אליו הוא הולך הוא צריך לפנות את השטח שלו עם הפולש אם יש.
 שמוליק מזרחי: מי יפנה אותו?
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 אלי לוי: כל אחד מפנה את החלקות המיוחסות אליו. 
סכים להאריך לשנתיים שזה יחזור אחרי שנתיים לועדה. ובשנתיים הללו יבדקו כל מיטל להבי: אנחנו נ

 הנושאים והיא תחזור אלינו.
 אורלי אראל: יש בעיה עם ליווי פיננסי לתוכנית שיש הארכה רק שנתיים.

 מיטל להבי: מה המינימום ללויו פיננסי?
 שנים. 43אורלי אראל:

 מתנגדים: מדואל אהרון.
 תעסוקה. אנחנו שוקלים דיור בר השגה בכל תוכנית. 63%-מגורים ו 53%וכנית היא עודד גבולי: הת

 מיטל להבי: התוכנית היא מידתית.
 

 הצבעה: שמוליק מזרחי, דורון ספיר, כרמלה עוזרי, שמואל גפן ואסף זמיר 
 נגד: אהרון מדואל
 נמנע: מיטל להבי

 
 הועדה מחליטה:

  נגדויות כמפורט מעלה ולאשר את הארכת תוקף התכניתלהמליץ לועדה המחוזית לדחות את כל ההת
 שנים כמפורט במטרותיה. 43 –ל 
 

אסף זמיר, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, מאיר מוזס,  מיטל להבי, בנימין   : דורון ספיר,משתתפים
 בביוף, שמואל גפן ואהרון מדואל.
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 הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 
 

 
 

 פינת הרחובות עזה וחבר הלאומים מיקום:
  

 תל אביב יפו 0רבנו ירוחם  כתובת:
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

7366   53,46 45,46,47,55,55 

 
 דונם 84כ : שטח התכנית

 
 אלדן צוות יפו, אגף תב"ע, משרד אדריכלים מתכנן:

 
 אביב יפו-עירית תל אביב יפו, מכללת תל יזם:

 
 יפו, רשות מקרקעי ישראל-עירית תל אביב בעלות:

 
 :מצב השטח בפועל

מבנים של מכללת תל אביב יפו, המשמשים לכיתות, מינהלה ושרותים לסטודנטים )שני מבנים בחלקה  0קיימים  
 (.55ומבנה אחד לשימור במגרש מס'  6ש מס' מגר - 46מבנה אחד בחלקה מס' ,  4מגרש מס'  - 53מס' 

  
 קביעת שטח להקמת בנייני ציבור ומוקד אקדמי עירוני: מדיניות קיימת

  
 :מצב תכנוני קיים

 
 "מכללת אייזנברג" 0655תכנית מפורטת מס' תב"ע תקפה:  

 
 :יעוד קיים

 :בה מבוקש השינוי 53בחלקה 
 על תיכוניים ושימושים המשרתים תכליות אלה.מגרש ציבורי מיוחד למכללות ומוסדות חינוך   
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 :  46בחלקה מס'   
 שטח למטרות מוסדות להשכלה גבוהה ומכללות, חינוך, רווחה, בריאות ודת, אולפנים

 והכשרה מקצועית, מרכזי שרות ובריאות לציבור, מוסדות מנהל עירוניים וקהילתיים. 
 

 :  55בחלקה מס' 
 ת ודת, מוסדות להשכלה גבוהה ומכללות, אולפנים שטח למטרות חינוך רווחה, בריאו

 והכשרה מקצועית, מרכזי שרות ובריאות לציבור, מוסדות מנהל עירוניים. )מבנה לשימור( 
 
   

 זכויות בניה: 
 

 מ"ר. 56,333:  היקף הבניה לשטחים עיקריים מעל מפלס הכניסה הקובעת לא יעלה על  53בחלקה מס' 
 

 מ"ר 50,833היקף הבניה לשטחי שרות מעל מפלס הכניסה לא יעלה על                              
 

 מ"ר למטרות שטחי  447,633היקף הבניה מתחת למפלס הכניסה הקובעת לא יעלה על                              
 

 שרות ובכלל זה חניה.                             
 

 קומות, שגובהן הכולל 6ות לפי תכנית בינוי מנחה. ובכל מקרה לא יעלה על מספר קומ                             
 

 מ' סה"כ מגובה הכניסה הקובעת בתוספת גובה למעקה גג לפי חוק. 08לא יעלה על                              
 

 נים טכניים מעלהוועדה המקומית רשאית במסגרת עיצוב ופיתוח הקמת מבנים ומתק                             
 

 מ'. 6הגבהים האמורים, במסגרת השטח המותר לבניה, בגובה שלא יעלה על                              
 

 משטח המגרש הרשום בטבלת המגרשים בתשריט  63%תכסית לא תעלה על                              
 

 מ"ר. 0,333ה הקובעת יהיה סה"כ : היקף הבניה לשטחים עיקריים מעל מפלס הכניס 46בחלקה מס' 
 

 מ"ר. 4,033היקף הבניה המרבי לשטחי שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת יהיה סה"כ                             
 

 מ"ר לשטחי שרות 4,533היקף הבניה המותר מתחת למפלס הכניסה הקובעת יהיה                             
 

 ובכלל זה מתקנים טכניים, מחסנים ושטחי עזר למעבדות.                            
 

 מ'  4.5מ' מעל מפלס הכניסה, גובה מעקה הגג לא יעלה על  46גובה המבנה לא יעלה על                             
 

 פינות מ' מעל ממוצע גבהי המדרכה ב 4מעל המפורט לעייל. גובה הכניסה לא יעלה מעל                            
 

 המגרש.                           
 

 משטח המגרש. 53%תכסית לא תעלה על                            
 

 : מבנה לשימור. 55בחלקה מס' 
 

 במקרים מיוחדים תהיה הוועדה המקומית רשאית לאשר תוספת בניה ע"פ חוות דעתו של                            
 

 מהנדס העיר בתנאי שיוגשו תכניות שימור הכוללות מסמכים לפי הרשום בהוראות                           
 

 התב"ע התקפה.                           
 

 מ'. 05 –קו בנין לכיוון רחוב עזה בתחום פרוייקט המעונות המתוכנן 
 

 מ' 11קו בנין לרחוב חבר הלאומים 
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 :מצב תכנוני מוצע
 

 :ןתיאור מטרות התכנו
( אשר מכוחה נבנו שלושת המבנים הקיימים של המכללה. תכנית זו 1000למכללה יש תכנית מאושרת )תא7 

מ' כתוצאה מתוואי קו השפד"ן . בכוונת המכללה  05-11קבעה ברחוב עזה וברחוב חבר הלאומים קו בניין של 
ישתלבו בסביבה, מבוקש להקים שלשה מבנים של מעונות סטודנטים בתחום המכללה. על מנת שמבנים אלו 

למקם אותם בקרבת לרחובות הסמוכים ולקבוע מסחר בקומת הקרקע שיהיה פתוח אל הרחוב ויהיה לשימוש 
 השכונה ומקום מפגש בין הסטודנטים לתושבים. לשם כך מבקשת התכנית:

 מ' על ידי השפד"ן( /.00לקבוע קו בניין מינימלי אל הרחוב, בתיאום עם השפד"ן. )כרגע אושר  .א
 לאשר תיקון לנספח הבינוי של המכללה הכולל את מבני מעונות הסטודנטים .ב

 
 פרוט הבנייה:

של מעונות לסטודנטים, לאורך רחוב חבר הלאומים ופניה  (4)מגרש מס'  53בניה בצידה הדרומי של חלקה מס' 
 לרחוב עזה.

קומות מעונות טיפוסיות+ קומה עליונה  7קומת קרקע מלאה לשירותים נלווים + -
 בנסיגה. 

 תשמש לחניה –מתחת למבנה  –קומת מרתף  -

 כל שאר המבנים )בעתיד( לפי זכויות הבניה המותרות בתב"ע התקפה. -
 

  מעונות סטודנטים, שטחים נלווים לרווחת הסטודנט וחניה.: פירוט יעדים7שימושים
 

 :זכויות בניה
 

 יעוד
 שטחי שירות שטח עיקרי

 5מתחת לקרקע  4קע מעל הקר סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע
 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

מעונות 
 סטודנטים

 "מכללת אייזנברג        0655, ללא שינוי מתכנית תקפה מס'  -"מכללת אייזנברג        0655ללא שינוי מתכנית תקפה מס'  

 
 מהשטח העיקרי % - 4
 משטח הקרקע % - 5

 
 יחידות איכסון :

 צפיפות:  
 100מ"ר:  53ן מספר יח"ד ששטח

 11 מ"ר: 65-55מספר יח"ד ששטחן 
 075סה"כ יח"ד: 

 
 

 נתונים נפחיים:
 קומות )כולל קומת קרקע וקומת גג חלקית( 6מספר קומות: 

 מ' 03גובה: 
  7%, תכסית בפועל של מבני המעונות  63% –מירבית לפי התב"ע תכסית: 

 3 –קו בנין לכיוון רחוב עזה  קווי בניין:
 

 מ' נגזר מדרישות איגוד ערים דן לביוב )כפי שאושר עקרונית 45.7קו בנין לכיוון חבר הלאומים                  
 

 . עם דרישה שבשלב התאום ההנדסי יש להגיש את תכנית הפיתוח והתשתיות בסביבת  במייל(                
 

 שו תנאים מיוחדים כגון : הגבלות שונות לאישור איגוד ערים דן לביוב בו יידר רצועת קוי השפדן                
 

 במהלך ביצוע העבודות, אופן חצית תשתיות, איסור נטיעת עצים מעל הקוים, והזמנת הפיקוח               
 

 מטעמם בזמן ביצוע העבודות.               
 

 "מכללת אייזנברג" 0655כל שאר קוי הבנין לפי התבע התקפה מס'                
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 : נות ודברי הסבר נוספיםעקרו

המכללה מעוניינת בבנית מעונות סטודנטים. המכללה אמורה לקבל מענק מצד ות"ת והאוצר לצורך 
בנית המעונות )המותנה בלוח זמנים קשיח(.  הנהלת מינהל מקרקעי ישראל אישרה הקצאת קרקע 

יחידות. הפרוייקט  653 -יפו, ללא תשלום, בהיקף של כ-למעונות סטודנטים במכללה האקדמית תל אביב
 תואם מול צוות יפו אגף תב"ע, איגוד ערידן לביוב, מול אגף התנועה ומול מחלקת תברואה.

 
 תחבורה, תנועה, תשתיות:

נספח מערך  התנועה והחניה לשלב א' ולשלב הסופי הוצגו בפני אגף התנועה בעיריית תל אביב. אגף 
 ים שהוצגו בפניו ומצורפים כנספח למסמך זה. התנועה ימליץ על הנספח והסדרי התנועה המנח

 
 עיצוב:

קומות )כפי שאמנם מאפשרת תכנית בנין ערים מאושרת( וזאת כדי לא לגזול שטחי  6מוצעת בנית של 
 תכסית למבני כתות בעתיד. הבניה המוצעת תואמת את סגנון הבניה בשכונה. 

 טיח, אבן , בטון בשטחים קטנים. גמר המבנים יתאים לבניה ביפו ולמבנים הקיימים במכללה :
הכניסות למעונות בקומת הקרקע יהיו מתוך המכללה.. הכניסות לשטחים הנלווים יהיו מצד הרחוב 

 בלבד. לאורך הרחוב יהיו מקומות חניה שישרתו שטחים אלו.
 בקומת הקרקע בצד הרחוב יהיה מעבר מקורה .

 מוצעת חניה תת קרקעית מתחת למבנים.
 

 :טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
   אחוזים סה"כ זכויות בניה

 ללא שינוי מ"ר 56,333עיקרי                 מ"ר
   אחוזים זכויות בניה לקומה

 ללא שינוי  מ"ר

 ללא שינוי 6                        קומות גובה
 ללא שינוי מ' 08                     מטר

 ללא שינוי 63%                     תכסית
 * ראה פרוט שלבים                              מקומות חניה

 * לשלב א'     
 לשלב סופי                                                                  

 )נספח מצורף(      545 503                     
 )נספח מצורף(   4,865

                                                                       
 

 שנים. 43 :זמן ביצוע
 

 חוו"ד צוות:
 

לאשר את הבקשה לתיקון קו הבניין. מומלץ כי במידה ובתיאום עם השפד"ן ניתן יהיה לצמצם את קו  .0
 הבניין ולקרב אותו אל הרחוב, הדבר יאושר על ידי מהנדס העיר.

 המוצע, הכולל את מבני מעונות הסטודנטים בשטח המכללה.לאשר את נספח הבינוי  .0
 

 

 
 46/37/5340א' בתאריך 85חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 

 46/37/5340א' בתאריך 85חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 0)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :יטהבתכנית והחל

 
 מהלך הדיון:

 אדר' הלל הלמן: הציג את עיקרי התכנית
מ' מקו  43אדריכל יורם אלדן מציג את התוכנית. אנחנו מבקשים לקבל קו בנין לרח' חבר הלאומים שזהו 

 השפד"ן. 
 שמואל גפן: למה לשים את הבנינים על הרחוב?
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המכללה פותחת את עצמה לציבור הלל הלמן: במקום לשים גדר אתה שם בנינים עם מסחר פתוח לשכונה ו
 עם שטח מסחרי. 

 אלף מ"ר. 56אהרון מדואל: יש סה"כ 
 דורון ספיר: לא נוגעים בזכויות

 אהרון מדואל: מבקש להגיע להסכמה לגבי מחיר המעונות.
 43%בני אלון מנכ"ל המכללה: קבלנו מענק מהמדינה, במסגרת ההחלטה אנחנו מחוייבים להיות נמוכים ב

 ק. זו התחייבות כלפי המדינה.ממחירי השו
ממחיר השוק זו לא הנחה משמעותית. הפרוייקט מוטה רווח אני מתנגד  43%אהרון מדואל: זו בדיחה, 

 לפרוייקט. למה צריך לתת ליזם פרטי, שהוא יקבע מחירי סטודנטים. 
הקמה מיטל להבי: למה לא להפוך את הפרוייקט מוסדי, הוא לא מוכיח את עצמו לטובת הציבור. ה

 צריכה  להיות ע"י המכללה ואל על ידי יזם פרטי.
דן להט: למכללה אין את המשאבים. האם המכללה יכולה להקים פרוייקט מהתקציב שלה? ברור שלא 

 יהיו למכללה את המשאבים. בואו נבדוק מה המחיר הנכון וצריך להבין את המנגנון.
וחי. צריך להעביר תקציבים לדרום העיר. נעביר אהרון מדואל: הפרוייקט לסטודנטים לא צריך להיות רו

 את התקציב של בית לסין למכללה ביפו.
שמוליק מזרחי: אני רוצה להזכיר שהמהלך הזה היה גם באוניברסיטה תל אביב. הצד הציבורי צריך 

 לא הנחה משמעותית.  43%לקבוע את התעריף מה שחשוב זה התעריף. 
 ? איך נדע שהיזם שזוכה במכרז לא יבוא לבקש עוד גובה?.מיטל להבי: האם מבקשים תוספת בניה 

הלל הלמן: הגובה אושר בתוכנית הראשית ולא מבוקשת תוספת. אין תוספת זכויות. אפשר לקבוע כי לא 
 יהיו הקלות בגובה, כל תוספת גובה תחשב סטייה ניכרת.

ר להפקדה את נושא קווי דורון ספיר: נקים צוות שימצא פתרונות למחירי הדיור, ויחד עם זאת לאש
 הבנין. תוספת גובה תחשב סטייה ניכרת.

 דן להט: נושא המחיר יחזור לועדה.
 דורון ספיר: הכל מוכן להצגה.

 מציגים את פנים המעונות לבקשת אהרון מדואל.
 
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר את התוכנית להפקדה בהתאם לחוו"ד צוות. .4

 ב סטייה ניכרת מהתכנית.לא יהיו הקלות בגובה, כל תוספת גובה תחש .5

 לאשר את נספח הבינוי, הכולל את מבני מעונות הסטודנטים בשטח המכללה. .0

להקים צוות שימליץ על פתרונות למחיר הדיור במעונות, הצוות יהיה מורכב מכרמלה עוזרי, אסף  .6
זמיר, שמוליק מזרחי,  אהרון מדואל, אילן רוזנבלום ונציג ממהנדס העיר. ההמלצות ידווחו 

 ועדה.  ל
 

 מאושר פה אחד.
 

אסף זמיר, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, מיטל להבי  : דורון ספיר,משתתפים
 ודן להט.



 התוכן מס' החלטה
1071/70101 

 5 -ב' 01-1100
 למגרש בניה אחד  18, 10רחוב המתנדב  8806בגוש  000, 000בקשה לאיחוד חלקות  - 

 דיון לאחר פרסום -דיון באיחוד 

 

 5337מבא"ת ספטמבר   06עמ' 

 

 000 וחלקה 000 חלקה 8806 בגוש מחדש וחלוקה לאיחוד בקשה
 

 
 

 .ר"מ 536 – ו ר"מ 536 בני חלקות לאיחוד בבקשה פרסום לאחר דיון: הבקשה תוכן
 
 

 40.4.40 בתאריך יערי לידור מוסמך מודד י"ע שהוכן וחלוקה איחוד תשריט: רקע מסמכי
 
 

 עופר ליאורה: 464 – ו 465 חלקות 8856 גוש: הקרקע בעלי
 

 .מגרש בכל בודד בית – קיים מצב: פרטים
 ובגובה מגרש כל משטח 05.5% של בשיעור 5'א מגורים ייעוד הוא השטח ייעוד          

  בשטח 4-ע. ע.ב.ת פ"ע מרתף קומת לבנות ניתן בנוסף. מטר 6 של מירבי          
 . שחיה ובריכת מקורה חניה ר"מ 46 – ו 4ג. ע.ב.ת לפי הגג על ובניה התכסית          
 בלבד אחת קומה בן אחד בית לבנות מנת על החלקות את לאחד מבקשים אנו          
 .אחת מרתף וקומת          

 
 

 ,ראשון מקור הצופה בעיתון 8.8.40 מתאריך בעיתונות פרסומים נעשו :קרקע הסדר פרסום
 .הארץ בעיתון 7.8.40 ומתאריך והעיר

 .התנגדויות הוגשו ולא 45.8.40 בתאריך נמסרה לזכאים אחרונה הודעה
 

 המוצע האיחוד טבלת
 

 ר"במ השטחים החלקות מספרי
  סופי ארעי
464  536 

465  536 

5  4336 

 
 
 
 
 



 

 

 בניה זכויות טבלת
 
  קיים מצב 

 464 חלקה
 קיים מצב

 465 חלקה
 לאחד מוצע מצב

 האיחוד
 4336 536 536 חלקה/המגרש שטח

 זכויות כ"סה
 בניה

 65% 05.5% 05.5% אחוזים

 בניה זכויות
 לקומה

+  ר"מ 4X663   ר"מ
 4ג לפי המותר

 חניה ר"מ 46 ר"מ שירות שטח
 5.5%+מקורה

 חניה ר"מ 46
 5.5%+מקורה

 חניה ר"מ 08
 5.5%+  מקורה

 4ע לפי 4ע לפי 4ע לפי ר"מ מרתף שטח
 מרתף+  4 מרתף+ 5 מרתף+  5 קומות גובה

 4 4 4  יחידות' מס

 
, הודעה 8.8.0101ובעיתונים הצופה והעיר בתאריך  8.0101./ –האיחוד פורסם בעיתון הארץ ב 

 תנגדויות.ולא הוגשו ה 00.8.0101אחרונה לזכאים נמסרה בתאריך 
 

 : צוות ד"חו
 .הבקשה את לאשר תכנונית מניעה אין

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 5)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 

 מהלך הדיון:
 אדר' שגיא תמרי:  מציג את הבקשה לאיחוד חלקות. 

 ון?כרמלה עוזרי:  האם זה איחוד החלקות הראש
 שגיא תמרי: כפי הידוע לי זה לא האיחוד הראשון.

 דן: אני גדלתי ברחוב, והאיחוד הזה לא פוגע בשכונה.
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות כמפורט בחוו"ד צוות.

 
אסף זמיר, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, דן להט ואהרון מדואל.: משתתפים  
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 דיון בהפקדה. רת הדיון:מט
 

 ועדה המחוזית.: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 , דרום: כמסומן בתשריט.NB", מערב: איילון 033מזרח: רח' יגאל אלון, צפון: "רמפה  מיקום:
  

 
 

 .440רח' יגאל אלון  כתובת:
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 מספרי חלקות שלמותןמספרי חלקות ב חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בחלקן
 467, 460, 468  חלק מוסדר 7360

, 60, 55,  66-433, 435, 44, 436, 430  חלק מוסדר 7366
06 ,44-40 ,8 ,4-6 

 
דונם. )כולל שטח מוצע לקירוי האיילון במרווח שבין תחנת רכבת השלום ומגרש  57כ: שטח התכנית

 ושר(. חח"י ושטחי דרכים גובלות לפי מצב תכנוני מא
 

 אורית אורנת רות שפירא אדריכלות. מתכנן:
 

 עיריית תל אביב יפו. יזם:
 

עיריית תל אביב יפו. חברת החשמל לישראל הינה בעלת עניין בתכנית היות והשטח הסחיר  בעלות:
 בתחום התכנית מוחכר לחברה.

 
מש את חברת מ"ר המש 5,333 –במקום מתקן טכני הכולל אולם בתכסית של כ : מצב השטח בפועל

 החשמל.
  

בהליכים, התכנית נמצאת בתחום איזור יעוד "אזור  5333ע"פ תכנית המתאר תא/: מדיניות קיימת
ניתן לבנות במקום מגדלי תעסוקה אשר גובהם  5333תעסוקה מטרופוליני". ע"פ נספח העיצוב של תא/

חום "מחלפון קומות. ע"פ נספח התחבורה של תכנית המתאר, שטח התכנית נמצא בת 63מעל 
 קיים/מאושר" וליד "מתח"מ עירוני".
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 למפלס מתחת יותרו אלה שימושים. ומשרדים הראשיים כוללים מסחר, תעסוקה השימושים מקבצי
 קומת תקבע סחירים, שימושים מאפשר שלו הקרקע שייעוד מגרש זה. בכל למפלס הקובעת ומעל הכניסה
המונים, במגרשים אשר  לתחנת הסעת סמוך ולינימטרופ תעסוקה באזור. מסחרית כבעלת חזית הקרקע

. 46.3מרבי בשיעור של  ק"משטח המגרש, ורח 6.5בסיסי בשיעור של  ק"רח ד' נקבע  0שטחם מעל מעל 
 לפיתוח בנוגע הוראות תכלולמוצעת באיזור זה  המגרש. תכנית משטח 60% על תעלה לא הבינוי תכסית

 יעשה השטח ואחוריות. פיתוח צדדיות לחזיתות זיקהגם ב הניתן וככל לרחוב בזיקה הקרקע קומת
למבנה  ישירה גישה יצירת הסמוכה, תוך הדרך שבזכות למדרכה ונגיש האפשר באופן המשכי במידת

 שונים.  מגרשים בין הנאה זיקות ויצירת מהרחוב
 

 :מצב תכנוני קיים
 4360א', תא/ 4360א/( , ת46/36/4670)אושרה למתן תוקף ) 4535ב', תא/ 5857תא/: תב"ע תקפה

 .554, תא/4(, תא/ע' 53/30/4686)
, 4360, 554(, אזור תעסוקה )ע"פ תב"ע 4535יעוד דרך, יעוד "אזור לתכנון בעתיד" )ע"פ תב"ע :  עוד קייםי

 א'(. 4360
 דונם. 57 -כ: שטח התכנון
 דונם. 5.5)מגרש חח"י(:  ביעוד סחירשטח מגרש 
נקבע לשטח הסחיר בתחום  46/36/4670אושרה למתן תוקף באשר  4535במסגרת תא/: זכויות בניה

 כנית יעוד של "שטח לתכנון בעתיד" ללא זכויות בנייה.הת
 

אשר אושרה בוועדה המקומית להעברה  5345: המתחם ממוקם בתחום תכנית תדמ"ת תכניות גובלות
ית זו אינה מוסיפה לדיון בהפקדה בוועדה המחוזית אך טרם התקיים לגביה דיון בועדה המחוזית. תכנ

"טרה"  6386זכויות בנייה ואינה קובעת הוראות בינוי. גובלות בשטח התכנית תכניות בהליכי קידום תא/
"תוצרת הארץ" )ממזרח(. שתיהן בתחום יעוד המע"ר המטרופוליני. בנוסף גובלת  6355)מצפון( ותא/

 וי האיילון."נתיבי איילון" וכן בתחום בדיקת ההתכנות לקיר 4535התכנית בתא/
 

 :מוצע מצב תכנוני
   תיאור מטרות התכנון:

התכנית ללא הוראות של תכנית מפורטת. תנאי למימוש הזכויות המוקנות במסגרת תכנית זו יהיה  .4
 אישור תכנית עם הוראות של תכנית המפורטת בסמכות הועדה המקומית.

-ה למגרש ביעוד תעסוקה בשטח כקביעת הוראות לתוספת זכויות, והוראות בינוי לבניית מגדל תעסוק .5
 דונם.  5.48

 הרחבת זכות דרך. .0

בוריות נאותה, ברמת שירות גבוהה, למעבר הולכי רגל ובפרט נוסעי רכבת יקביעת הוראות להבטחת ח .6
ישראל, בין תחנת רכבת השלום ואיזור התעסוקה נחלת יצחק ובפרט הפרויקטים העתידיים במתחם 

 טרה ומתחם תוצרת הארץ.
ראות להבטחת האפשרות להקמת מרכז קישוריות לביצוע נסיעות באמצעים ממונעים בכלל קביעת הו .5

זה אוטובוסים, מוניות, אופניים, קטנועים ואופניים, כמו גם הקצאת שטחים לחניוני "חנה וסע", 
 ( מרכב פרטי.kiss&rideלחניית קטנועים ואופניים ואיזור ל"הורד וסע" )

לביצוע קירוי מעל האיילון בתווך שבין המגרש לתחנת רכבת קביעת הוראות להבטחת האפשרות  .8
 השלום.

 קביעת הוראות לעניין שלביות ותנאים למימוש התכנית. .7
 

 :זכויות בניה
 

 יעוד
 שטחי שירות שטח עיקרי

ומתחת מעל 
 הקרקע

 5מתחת לקרקע  4מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר
משרדים, 

ני מסחר ומב
 ציבור

56,733 676% 6,533 67% 56,533 6,880 05% 03,683 833% 

 833% 03,683  6,880 56,533  6,533  56,733 סה"כ
   מ"ר 07,680שטח כולל מעל קרקע  
 מהשטח העיקרי % - 4
 משטח הקרקע % - 5
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 . 706%. רח"ק: מעל הקרקע מ"ר מבונה כולל 07,640מ"ר עיקרי מעל פני הקרקע,  56,733סה"כ: 
 

 :טבלת השוואה
 מצב מוצע 0015לפי  מצב קיים נתונים
 רח"ק( 706%שטח עיקרי ) 676% .שטח לתכנון בעתיד אחוזים סה"כ זכויות בניה

 דונם 5.48מגרש לחישוב זכויות: 
מ"ר   07,680מ"ר עיקרי ) 56,753 3 מ"ר

 מבונה כולל(.
 .53% 3 אחוזים זכויות בניה לקומה

"ר ולא יותר מאשר מ 5,733עד  3 מ"ר
 מ"ר בקומות המגדל. 4,533

 קומות. 64מעל  3 קומות גובה
 מ'. 463 3 מטר

 .83% 3 תכסית
תקן מופחת בהתאם לתיאום  3 מקומות חניה

 עתידי עם אגף התנועה
קו בניין סופי יקבע במסגרת תכנית מפורטות בסמכות הועדה המקומית אשר  .קו בניין אפס: קווי בניין
 יהיה תנאי להוצאת היתר בנייה.אישורה 

 
 :דברי הסבר נוספים

התכנון התנועתי מתבסס על המוצע במסגרת נספחי התנועה של שתי תכניות : התייחסות לסביבה
"טרה". לאור מיקומה של התכנית בסביבה שאינה מאפשרת כניסה  6386ותא/ 5345בהליכים: תדמ"ת 

הוראות להבטחת מעבר תת קרקעי  6386גרת תא/ישירה למגרש מן הדרכים הגובלות בה, נקבעו במס
מקומת המרתף העליונה של תכנית זו לקומת המרתף העליונה של הפרויקט המוצע למגרש החדש בתחום 

השטח התכנית. בנוסף, מוצע לאפשר גישה תת קרקעית נוספת מקומת המרתף העליונה של הפרויקט 
ה לשטחים ביעוד סחיר בתחום התכנית יהיה "תוצרת הארץ". מוצע כי תקן החניי 6355העתידי בתא/

מופחת לאור עקב מיקומה בסמיכות לתחנת רכבת השלום. נערכה בדיקה לעניין התשתיות התת קרקעיות 
בנוסף ונמצא כי אין מניעה בהיבט זה לביצוע המעברים התת קרקעיים כמפורט לעיל. מוצע כי תתאפשר 

טחי הדרך המקיפים אותה, כמו גם גשר עילי לפרויקט בניית מעברים תת קרקעיים להולכי רגל מתחת לש
תוצרת הארץ ממזרח לרח' יגאל אלון, למטרת שיפור החיבוריות לתחנת רכבת השלום. התכנית מציע 

 לאפשר בניית שטחי מסחר בדופן מעברים אלה, לרבות  מתחת לשטחי הדרך.
 

רכבת השלום ומתחמים הגובלים העקרון המכונן והמנחה את התכנית הוא הבטחת חיבוריות בין תחנת 
ממזרח, ומתן מענה לצרכים התפעוליים של תחנת הרכבת. לאור עקרון זה, מוצע במסגרת תכנית זו 

לאפשר קירוי האיילון במרווח שבין השטח הסחיר בתחום התכנית ותחנת רכבת השלום. סיפון הקירוי 
תחנת הרכבת, כמו גם לרווחת  המוצע יוכל לשמש למתן מענה לצרכים התפעוליים והתחבורתיים של

ושיפור רמת השירות של הולכי הרגל במקום. נספח הבינוי של התכנית ישמש כתכנית צל לגבי שטחים 
מחוץ לקו הכחול שלה, להבטחת האמור לעיל. מיקום הקו הכחול נקבע כך שניתן יהיה לאפשר באמצעות 

השלום, רח' יגאל אלון והרמפות לאיילון תכנית זו יצירת מעברים תת קרקעיים להולכי רגל מתחת לדרך 
מצפון כמו גם גשר עילי לפרויקט תוצרת הארץ ממזרח לרח' יגאל אלון, למטרת שיפור החיבוריות לתחנת 

 רכבת השלום.
 

לאור הזיקה  בין הבנייה העתידית בתחום התכנית ותחנת רכבת השלום, מוצע שתנאי להוצאת  :עיצוב
עיצוב ופיתוח אשר במסגרתה ניתן יהיה להבטיח את המענה הנאות היתר בנייה יהיה אישור תכנית 

בהקשר תכנוני זה. לאור מיקומה של התכנית באיזור המע"ר, אין רגישות לאשר בנייה מגדלית גבוהה 
(, על מנת 03%( מן התכסית של המגדל )83%בתחומה. התכנית תאפשר בניית קומות מסד בתכסית גדולה )

 דופן מלווה לחלל הרחוב. בקומת הקרקע תחויב חזית מסחרית. לאפשר בינוי אשר יהווה 
 

התכניות מצויה באיזור שאין בו רגישות לנושא הצללות  )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(: איכות סביבה
על התכנית יחולו הוראות המשרד להגנת הסביבה ומדיניות הועדה המקומית לעניין חובת מבנייה גבוהה. 

 תהום. ביצוע בדיקות קרקע ומי
 

 :זמן ביצוע
שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו, במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל,  55 אם תוך 

 תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית.
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 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות
מכי התכנית ללשכת התכנון המחוזית תיעשה בכפוף להמליץ בחיוב על הפקדת התכנית כאשר העברת מס

 למפורט להלן:
ועם חברת נתיבי איילון, ועדכון מיקום הקו הכחול  5345תיאום התכנית עם צוות התכנון של תדמ"ת  .4

 של התכנית בהתאם לצורך.

 תיאום עם אדריכל העיר ועדכון התכנית בהתאם לצורך בהתאם למפורט להלן: .5

 ת בתיאום ואישור אדריכל העיר.הכנת תכנית פיתוח מפורט .א

תיאום התכנית עם מדיניות הועדה המקומית לפיתוח רח' יגאל אלון אשר נמצאת בהליכי עריכה  .ב
לעניין חתכי רחוב יגאל אלון ורח' מוזס ועם צוות התכנון המפורט לרח' יגאל אלון שנערך ע"י 

 חברת נתיבי איילון. 

 .הוראות התכנית יכללו הנחיות לבנייה ירוקה  .ג

 תיאום נוסף מול אגף התנועה ועדכון נספח התנועה בהתאם לצורך ובהתאם למפורט מטה: .0

לאחר השלמת  נספח התנועה יערך על רקע קו כחול עדכני וכל על רקע תכנית בינוי עדכנית .א
התיאומים הנדרשים מול אדריכל העיר, נת"א, וצוות בדיקת ההתכנות לקירוי האיילון ומול 

 .מדיניות לרח' יגאל אלוןצוות התכנון לעריכת 

 .נספח התנועה יכלול מיקום עקרוני לרחבות פריקה וטעינה .ב

בדיקה של מיקום קו השפד"ן וקו הניקוז ע"ג מדידה על מנת להבטיח שתוואי המעבר  ביצוע .ג
 התת קרקעי למגרש חח"י חופשי מתשתיות אלה. 

גבהים המוצעים למעבר ע"מ להבטיח שה 033בדיקה לעניין גובה מפלס המסעה של רמפה  ביצוע .ד
 ל ברי ביצוע. גהולכי הר

יפו, בכלל זה לעניין ביצוע בדיקות -ות הסביבה של עיריית תל אביבתיאום התכנית עם הרשות לאיכ .6
 קרקע ומי תהום בהתאם למדיניות הועדה המקומית בנושא זה.

בפרט בזיקה  תיאום התכנית עם אגף הנכסים לעניין כתב שיפוי והשתתפות בביצוע משימות פיתוח, .5
 לקירוי האיילון ולתחנת רכבת השלום.

תיאום התכנית עם חברת החשמל, בעלת הסכם חכירה ובעלת החזקה בפועל בשטח ביעוד סחיר  .8
 בתחום התכנית.

התכנית תכלול הוראות מעבר להסדרת בנייה בהיקפים מופחתים מן ההיקף המקסימלי שמאפשרת  .7
 התכנית.

 כנות לקירוי האיילון.תיאום התכנית עם צוות בדיקת ההת .6

קביעת הוראות במסגרת תקנון התכנית לעניין הבטחת מענה לצרכים התפעוליים של תחנת הרכבת,  .6
בפרט לעניין השטח הנדרש למרכז קישוריות לנסיעות המשך, בהתאם לפרוגרמה עתידית כפי שתיערך 

 ה. ע"י רכבת ישראל בתיאום עיריית תל אביב ויתר הגורמים הממונים על נושא ז

במסגרת הוראות התכנית יקבעו הוראות מעבר אשר יאפשרו מימוש חלקי וזמני של היקף הבנייה  .43
בדגש על שטחי מסחר בקומת מפלס הרחוב. היקף השטחים יקבע בהמשך הליך התכנון במסגרת 

 בחינת משמעויות והשלכות הדבר.

 מסילה הרביעית באיילון., התכנית להוספת ה00ידוע הועדה לתשתיות לאומיות לצורך תיאום תת"ל  .44
 תנאי להוצאת היתר בנייה במקום יהיה: .45

הכנת תכנון כוללני לתחנת רכבת השלום בתיאום רכבת ישראל ויתר הגורמים הממונים על נושא  .א
 זה.

אישור נספח תנועה מפורט אשר במסגרתו ינתן ביטוי לצרכים התפעוליים של תחנת רכבת  .ב
 השלום. 

 וב אדריכלי ע"י הועדה המקומית.אישור תכנית פיתוח ותכנית עיצ .ג
 

ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים רחודשים מיום שנמס /החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק.68בה וזאת עפ"י סעיף 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 8)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 



 פורום מה"ע
 

 על דרך השלום  מתחם חח"י: יגאל אלון
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 ון:מהלך הדי
 דוד כהן: מציג את התוכנית.  -אדר' ניר

השטח המיועד לקירוי מעל כביש האיילון יפותח כשטח ציבור פתוח  חלק הארי שלאדר' אודי כרמלי: 
 וירוק. 

 אהרון מדואל: אפשר לקחת כמודל לפיתוח מרחב תחנת רכבת השלום את תחנת רכבת צפון. 
 דורון ספיר: בכלל זה רציפי המתנה.

  מיטל להבי:
 תחנת עגינה של אופניים? . האם יש כוונה ליישם באותה מסגרת4
 דונם אני רוצה לדעת מה השלביות. לייצר שלביות שקירוי איילון מושגת. 57. מציגים תוכנית של שטח 5
. מה הבסיס לכך שבדיונים להפקדה בועדה המקומית והמחוזית המתכננים נסמכים על עיקרי תכנית 0

 (?5333כים )תא/המתאר לתל אביב בהלי
 האם במסגרת הליך קידם התכנית הובטח תשלום היטל השבחה מלאה לעירייה? –. מבקשת הבהרה 6

כהן: התוכנית היא ברמה של תוכנית מתארית כך שתנאי למימושה יהיה אישור תכנית ברמה -ניר דוד
לה ניתן יהיה לתת מפורטת ע"י הועדה המקומית, ובנוסף לכך תכנית עיצוב אדריכלי. במסגרת תכניות א

התייחסות להיבטים של תכנון מפורט, בכלל זה שלביות ועוד. עם זאת, אישור התכנית ברמה המתארית 
תקל על העירייה לממש הפקעות במקום לצורך הוספת נתיבים, הרחבת מדרכות ועבור מקום למתקני 

 עגינה לאופניים ואופנועיים.
את תכנון במקום ברמה העקרונית. קידום התכנית אודי כרמלי: המטרה של התוכנית היא להתוות 

מאפשרת לועדה להגדיר את אופי השטחים הפתוחים ונפחי הבנייה. כמו כן התכנית תאפשר נגישות 
להוכלי רגל מעל ותת הקרקע לרווחת הולכי הרגל. התוכנית מאפשרת סטטוטורית ליצר את החיבורים בן 

מיקום המדוייק של חיבורים אלה, אשר יקבע במסגרת תחנת הרכבת למתחמים הגובלים בלא לפרט את ה
 התכנית המפורטת העתידית ותכנית העיצוב האדריכלי. 

אורלי אראל: השלביות של מימוש הבנייה ע"פ התכנית תקבע במסגרת התכנית העתידית בסמכות הועדה 
 המקומית. מוקדם מדי להתייחס לנושא זה כעת.

עומסי תנועה גדולים כבר כעת. אי אפשר להגיד לי שאין מינימום  מיטל להבי: באיזור בו ממוקמת התכנית
שלביות כאן. יש לחייב ביצוע הקירוי המוצג בתחום הקו הכחול של התכנית כתנאי למימוש השטחים 

 שתכנית תקנה.
כרמלה עוזרי: התכניות שהועדה כבר אישרה באיזור זה תחייב מעבר לתחבורה ציבורית, אופניים והליכה 

 תאם למה שרצינו.ברגל בה
אודי כרמלי: אין מניעה לקבוע שמימוש קירוי איילון בחלק בין תחנת הרכבת למגדל יהיה תנאי למימוש 

 המגדל.
עודד גבולי: הנושא של גביית השבחה מלאה הוא מורכב. בראיה לטווח ארוך, לתקבולים מן הארנונה 

  חשיבות רבה יותר מן ההשבחה המלאה. 
בחה חל על הבעלים. שתבוא חב' חשמל שתשנה את הייעוד היא תגיע אל אלי לוי ערן פרידלר: היטלי הש

 ואז יצטרכו לחתום על הסכם חדש.
 מיטל להבי: הועדה גובה היטל השבחה אבל אלי לוי יגבה את מה שהחוק קובע.

אוזן: סכום ההשבחה מחושב בעת שהתוכנית מאושרת. במקרה של תכנית זו, היות -עו"ד הראלה אברהם
 ירייה שהיא הבעלים, היא לא מחוייבת בהשבחה.והע

 
 הועדה מחליטה:

להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התוכנית כאשר קירוי איילון בשטח שבין תחנת הרכבת למגדל הוא 
 תנאי למימוש המגדל.

 
: דורון ספיר, אסף זמיר, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, דן להט, משתתפים

 ון מדואל ובנימין בביוף.אהר
 



 התוכן מס' החלטה
1071/70101 

 / -ב' 01-1100
  מתחם טרה נחלת יצחק - 0186תא7

 (0דיון בהפקדה )
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  :מטרת הדיון
 תיקון החלטה לעניין היקף דיור בר השגה במסגרת התכנית. .4

 "נתיבי איילון". 4535תיקון לגבי תיאור המצב התכנוני המאושר בנוגע ליחס לתא/ .5

עדכון לעניין חתימת בעלי הקרקע במתחם בן שמן צפון על כתב שיפוי וכתב התחייבות, ובהתאם לכך  .0
 ספת הוראות של תכנית מפורטת למתחם זה.הו

  
 .ועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 
מרחב השלום. השטח התחום בין הרחובות מוזס בצפון, יגאל אלון במזרח, נתיבי איילון במערב  מיקום:

  ומגרש חברת החשמל מדרום.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כתובת:
 .445,447,446,454,450 -ן רחוב יגאל אלו

 .46,53,55,56,58,56 -רחוב מוזס 
 .4-44 -רחוב בן שמן 
 .4-6 -רחוב גינוסר 

 
 גושים וחלקות בתכנית:

 מספרי חלקות מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בחלקן

-476-478,468,466 חלק מוסדר  7360
464,460,465,566-

566,566,565,043,044,057-
056,085,086,085,066 

036 ,503 ,588,468 

 4 - חלק מוסדר  7366



דיון בועדה 
 המקומית

 

 מתחם טרה נחלת יצחק 
 0101יוני 

 

5337מבא"ת ספטמבר   33עמ'   

 

 
 .דונם 55.76: שטח התכנית

 
 ישר אדריכלים.  מתכנן:

 
 חברת טרה אגודה חקלאית שיתופית.  יזם:

 
רוב הקרקעות ביעוד סחיר בבעלות פרטית, בתחום התכנית שטחי דרך בבעלות עירונית. בבעלות  בעלות:

 טח ביעוד סחיר המוחכרים לטרה. מ"ר ש 633-העירייה כ
 

 בעלים מספר חלקה מספר גוש

  "טרה" 174 7093

  "טרה" 175 7093

  "טרה" 176 7093

  "טרה" 186 7093

 גורדון גז וכימיקלים בע"מ    

 מזרחי שלמה 188 7093

7093 189 
תגרי אליעזר, תגרי חיים 

 יונה

 יוסף שאול 190 7093

 יוסף יהודית    

 דליהו ארנוןג    

 גורדון גז בע"מ 191 7093

 בע"מ 44בן שמן  193 7093

 יפו-עיריית תל אביב 195 7093

 יפו-עיריית תל אביב 196 7093

 בנטוב דבורה 266 7093

 קחטן מאיר    

 מזרחי שלמה 284 7093

7093 285 
חברת גורדון להשקעות 

 תעשיתיות בע"מ

 יפו-עיריית תל אביב 287 7093

  "טרה" 288 7093

 יפו-עיריית תל אביב 289 7093

 בע"מ 44בן שמן  294 7093

 יפו-עיריית תל אביב 295 7093

 בעלויות מרובות 308 7093

 יפו-עיריית תל אביב 309 7093

 יפו-עיריית תל אביב 310 7093

 יפו-עיריית תל אביב 311 7093

 יפו-עיריית תל אביב 358 7093

 יפו-אביבעיריית תל  359 7093

 בעלויות מרובות 364 7093

 אחוזת יוסף אפלויג בע"מ 365 7093

 נכסי ישראל אפלויג בע"מ    

 דוד אישוני בע"מ    



דיון בועדה 
 המקומית

 

 מתחם טרה נחלת יצחק 
 0101יוני 

 

5337מבא"ת ספטמבר   33עמ'   

 

 מדינת ישראל  398 7093

 מדינת ישראל  530 7093

יפו  -עיריית תל אביב 286 7093   

יפו -עיריית תל אביב 363 7093   

יפו -עיריית תל אביב 362 7093   

יפו  -עיריית תל אביב 357 7093   

 "טרה"/ יפו-עיריית תל אביב 1 7094

 יפו-עיריית תל אביב 103 7094

 חח"י 2 7094

 
ובכלל  הבתחום שטח התוכנית מבנים קיימים בשימוש משרדים, מלאכה ותעשיי: מצב השטח בפועל

קומות, ופינת הרחובות יגאל  8 מבנה תעשייה בן 5-6-8זאת מחלבות טרה ומפעל גורדון גז. ברח' בן שמן 
קומות )"בניין מוטורולה"(. רובם של יתרת המבנים הם בני קומה אחת או  0אלון ומוזס מבנה משרדים בן 

שניים. יצוין שמחלבות טרה בהליכי מעבר לאיזור תעסוקה נעם בדרום הארץ. בתוכנית כלולים שטחי 
 רחובות בן שמן וגינוסר. 

 
 5333המתאר המופקדת תא/ תכנית המוצעת משקפים את עקרונות תכניתעיקרי ה: מדיניות קיימת

 ל"אזור תעסוקה מטרופוליני". 
 

 :מצב תכנוני קיים
 דונם. 55.76-כ:  שטח התכנון

)נתיבי איילון( חלה על  4535. תוכנית 846על מרבית שטח הפרויקט חלה תוכנית  תב"ע תקפה )שם ומספר(:
 א'.4360ו 4360חלות על חלק משטחי התכנית תוכניות חלקה המערבי של התוכנית. כמו כן 

. יש לציין כי בשטח 4535תעשיה, דרכים, שצ"פ מלווה דרך ושטח לתכנון בעתיד ע"פ תוכנית :  יעוד קיים
 התוכנית קיימות הפקעות לדרך, לשצ"פ ולשצ"פ מלווה דרך שלא מומשו מזה עשרות שנים. 

שטח  63%שטח עיקרי +  533% -א' 4360ע"פ תוכנית   ושים(:זכויות בניה )אחוזים, שטחים, קומות, שימ
קומות. יצוין כי נהוג לאשר הקלות לגובה והקלות כמותיות בהיקף של  5 -מ' ב 47שירות לקומה. גובה עד 

 א'. 4360שימושים מותרים לתעסוקה, בכלל זה משרדים, בהתאם לתוכנית   באזור זה. 48%עד 
 

בת השלום ולתחנת הרק"ל העתידית )קו אדום( מעברו השני של גשר האזור נמצא בסמיכות לתחנת רכ
מוזס ומוגדר כ"אזור מוטה תחבורה ציבורית" ע"פ הנחיות תוכנית המתאר המחוזית וכאזור תעסוקה 

 )תכנית מתארית למחוז תל אביב(. 5מטרופוליטני ע"פ תמ"מ 
 

 :מצב תכנוני מוצע
 תיאור מטרות התכנון

ר את פיתוח והתחדשות האזור ע"י יצירת מתחם בעירוב שימושים של מטרת התוכנית הינה לאפש
תעסוקה, מגורים, מסחר ושימושים ציבוריים, תוך מיצוי יתרונות המיקום שלו בצומת דרכים ראשיות 

ובקרבה למתע"ן )מערכת תחבורה עתירת נוסעים(. במסגרת הוראות התכנית יקבעו הוראות לעניין הגדרת 
לרווחת הציבור ולמעבר הולכי רגל. כמו כן יוקצו שטחים עבור שימושים מערכת שטחים פתוחים 

 ציבוריים. 
 

 בהתאם קובעת התוכנית: 
קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המתחם כאזור מוטה הולכי הרגל בדגש על זיקה לתחנת רכבת  .א

 השלום.

מפורטות למתחם  קביעת הוראות מתאריות לשינוי יעוד ותוספת זכויות לכלל שטח התוכנית והוראות .ב
 (.4טרה )מתחם מס' 

 קביעת הוראות בינוי והנחיות לעריכת עיצוב אדריכלי.  .ג

 קביעת מתחמי תכנון חדשים.  .ד

קביעת יעודי קרקע, הוראות שונות בכלל זה לעניין רישום זיקות הנאה עבור מערך של שטחים  .ה
 פתוחים למעבר הולכי רגל ולרווחת הציבור.

 קרקעי והפקעות והפרשות להרחבתכב, קביעת מערך דרכים פנימי תת התווית מערך הנגישות לכלי ר .ו
 דרכים בהיקף הפרוייקט. 
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 איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים במתחם טרה.  .ז

כמפורט בטבלאות  מסך השטח העיקרי בכל מגרש 55%קביעת הקף שימושים למגורים בשיעור של  .ח
 להלן.

 קביעת שטחים לשימושים ציבוריים ושטחים פתוחים .ט

 . םהוראות לשילוב שטחים לשימושים ציבוריים בבנייניקביעת  .י

 קביעת הוראות לתיאום תשתיות במתחם.  .יא

 התווית מערך הנגישות לכלי רכב וקביעת מערך דרכים פנימי תת קרקעי.  .יב
 

 פירוט יעדים7שימושים
יעוד הקרקע העיקרי המוצע בתוכנית הינו תעסוקה. השימושים המותרים בייעוד זה הינם לתעסוקה 

מסך כל השטחים העיקריים.  55%חר ומלונאות. בנוסף מוצע להתיר שימושים למגורים בהיקף של מס
במסגרת המגרשים ביעוד תעסוקה, מוגדרים  שטחים פתוחים עם זיקת הנאה לרווחת כלל הציבור. תחת 

שטחים אלו תותר הקמת דרכים וחניות תת קרקעיות. כמו כן מוגדרים שטחים למבני ציבור ושטחים 
 תוחים וכן דרכים תת קרקעיות ומעברי תשתיות. פ
 

 מוצעות זכויות בניה
)במתחם  55)במתחם בן שמן צפון( ל 45במסגרת התכנית מבוקשות זכויות בנייה בשיעור רח"ק שנע בין 

טרה(. חישוב הזכויות בכל ארבעת מתחמי התכנון נעשה באותו האופן. נעשה חישוב של השטח ביעוד 
תכנית המתאר בהליכי  5333ע"פ מצב תכנוני מאושר, ברח"ק המקסימלי לפי תא' תעשייה לאחר הפקעות

הגדול הפרשות לצרכי ציבור במסגרת התכנית המוצעת הההפקעות ולאור שיעור  קידום של תל אביב. 
בהתאמה(, מתקבל במסגרת המצב התכנוני המוצע, שיעור  50%ו 08%במתחם טרה ומתחם מוטורולה )

לאור מיקום התכנית . בהתאמה( 55ו 48)רח"ק  5333הרח"ק שנקבעה במסגרת תא/הרח"ק החורג מתקרת 
בסמיכות לתחנת רכבת השלום, אישר מה"ע בקשה חריגה זו. במסגרת התכנית המוצעת מבוקש לאפשר 

מכלל השטחים. שטחים שלא ימומשו בשימוש  55%עד  – 5333מימוש מלוא שיעור המגורים שמתירה תא/
למשש בשימוש משרדים. להלן מטה פירוט זכויות הבנייה המוצעות בכל מתחם בנפרד מגורים, ניתן יהיה 

 ובסה"כ. 
 סה"כ בכל שטח התכנית:

 בכל שטח התכנית
 

 / שימושיעוד
 שטחי שירות שטח עיקרי

4מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע
5מתחת לקרקע  

 
 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 שים במסגרת יעוד תעסוקה()פירוט השימו תעסוקה 

      445,654  3   445,654 משרדים 
      06,847  3   06,847 מגורים 
      6,537  3   6,537   ציבורי מבונה 

 533% 70,533 65% 86,544 456,686  3 4353% 456,686 סה"כ תעסוקה
 533% 5,533  778 4,756  3 065%  4,756 שב"צ

סה"כ תעסוקה 
 ושב"צ

058,000  1  058,000 /1,06/  /8,111  

 מהשטח העיקרי % - 4
 לאחר הפרשות לצרכי ציבור מכח תוכנית זו.  משטח הקרקע % - 5

 
 מתחם טרה

 
 / שימושיעוד

 שטחי שירות שטח עיקרי
4מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע

5מתחת לקרקע  
 

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר
 שימושים במסגרת יעוד תעסוקה()פירוט ה תעסוקה 

     64,456  3  64,456 משרדים 
     40,736  3  40,736 מגורים 
 3  3  3  3  3   ציבורי מבונה 

 533% 46,353 65% 56,876 56,605  3 4546% 56,605 סה"כ תעסוקה
 533% 5,533 65% 778 4,756  3 065%  4,756 שב"צ

סה"כ תעסוקה 
 ושב"צ

58,558  1  58,558 05,051  01,551  
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 מהשטח העיקרי % - 4
 לאחר הפרשות לצרכי ציבור מכח תוכנית זו.  משטח הקרקע % - 5

 
 מתחם מוטורולה

 
 / שימושיעוד

 שטחי שירות שטח עיקרי
4מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע

5מתחת לקרקע  
 

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר
 ם במסגרת יעוד תעסוקה()פירוט השימושי תעסוקה 

     40,565  3  40,565 משרדים 
     6,763  3  6,763 מגורים 
     783  3  783   ציבורי מבונה 

 511% 6,851 05% 6,815 00,000  1 0015% 00,000 סה"כ תעסוקה 
 מהשטח העיקרי % - 4
 לאחר הפרשות לצרכי ציבור מכח תוכנית זו.  משטח הקרקע % - 5
 

 בן שמן צפוןמתחם 
 

 / שימושיעוד
 שטחי שירות שטח עיקרי

4מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע
5מתחת לקרקע  

 
 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 )פירוט השימושים במסגרת יעוד תעסוקה( תעסוקה 

     55,665  3  55,665 משרדים 
     6,550  3  6,550 מגורים 
     4,756  3  4,756   ציבורי מבונה 

 511% 00,511 05% 08,810 18,600  1 681% 18,600 סה"כ תעסוקה 
 מהשטח העיקרי % - 4
 לאחר הפרשות לצרכי ציבור מכח תוכנית זו.  משטח הקרקע % - 5
 

 מתחם בן שמן דרום
 

 / שימושיעוד
 שטחי שירות שטח עיקרי

4מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע
5מתחת לקרקע  

 
 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 )פירוט השימושים במסגרת יעוד תעסוקה( תעסוקה 

     03,665  3  03,665 משרדים 
     43,638  3  43,638 מגורים 
     4,756  3  4,756   ציבורי מבונה 

 511% 05,111 05% 00,811 01,800  1 680% 01,800 סה"כ תעסוקה 
 מהשטח העיקרי % - 4
 לאחר הפרשות לצרכי ציבור מכח תוכנית זו.  משטח הקרקע % - 5

 נתונים נפחיים
 63יגאל אלון ומוזס שגובהו עד  ת, למעט המגדל בפינת הרחובוקומות 55עד  -במגדלים : מספר קומות

 קומות )כולל קומת קרקע(. 8 -בבניה נמוכהקומות. 
 

 מ' ממפלס פני הים.  555גובה בניה מקסימאלי בתחום התוכנית הינו     : גובה
 

 משטח המגרש.  63%עד למעל במתחם תכנון טרה שהו תותר תכסית  83% –על קרקעית  : תכסית
 . 63%  -תת קרקעית  

 
  מ'. 5רחוב מוזס:  -מצפון  :  קווי בניין
 מ'. 6רחוב יגאל אלון :  -ממזרח   
 ע"פ התשריט . 3נתיבי איילון :   -ממערב   
 ע"פ התשריט. משתנהידה לאיילון: לרמפת היר -מדרום   
  

 עקרונות ודברי הסבר נוספים
דונם.  5.5 -דונם(, השטח בבעלות חברת טרה יוזמת התוכנית, הינו כ 50 -מתוך כלל השטח לתכנון )כ

בהנחיית אגף תכנון עיר, הורחב הקו הכחול של התכנית לכלל חטיבת הקרקע התחומה בין הדרכים 
ון כוללני ואחוד לכלל תא השטח. הליך התכנון הכוללני נערך בתיאום עם הראשיות על מנת לאפשר תכנ
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הרוב המכריע של בעלי הקרקע בתחום שטח התכנית, לרבות לעניין קביעת התיחום של מתחמי התכנון 
 המוצעים. להלן פירוט החלקות לפי מתחמי האיחוד המוצעים:

 
 

 חלקה גוש שם מתחם התכנון

0 

 טרה מתחם 

)חלק(   7094 1 

7039 

174 

175 

176 

)חלק(  186 

288 

530 

365 

 364 7093 מוטורולה  0

1 

 7093 מתחם בן שמן צפון

308 

189 

190 

188 

284 

0 

 7093 מתחם בן שמן דרום

193 

294 

266 

 186)חלק(  

191 

285 

 
תארית אשר לא ניתן יהיה להוציא מכוחה היתרי בנייה אלא בכפוף התוכנית המוצעת הינה תוכנית מ

( . תנאי להגשת תכנית מפורטת יהיה 4לאישור תכנית מפורטות. כל זאת למעט מתחם טרה )מתחם מס' 
חתימה על כתב שיפוי ועל כתב התחייבות לעניין השתתפות במימון ביצוע משימות פיתוח כלפי הועדה 

ון, רק הבעלים של מתחם טרה עמדו בתנאי זה ולכן התכנית תכלול הוראות המקומית. נכון למועד הדי
ברמה של תכנית מפורטות כולל איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לגבי מתחם זה בלבד. מתווה זה מתואם 

 עם האגף להכנסות מבנייה ופיתוח.
 

ם המגרש בדופן מ"ר. מיקו 533 -בתחום התוכנית, במתחם טרה, מוצע מגרש למבני ציבור בשטח של כ
רחוב יגאל אלון והכיכר המרכזית. בנוסף, יוקצו בכל מגרש שטחים ציבוריים בנויים, בהיקפים כמפורט 

 בהמשך. 
 

מהשטחים העיקריים ישמשו  55%כי מבוקש , 5333בהתאם להוראות תוכנית המתאר העירונית תא/
ת ימוקמו בקומות העליונות של כל דירות. הדירו 833-למגורים. מספר הדירות המוצע בתוכנית הינו עד כ

מגדל למעט במתווה אשר במסגרתו תבוצע הצרחה של שטחי מגורים עם שטחי תעסוקה למתחם 
שטח עם מוטורולה, בכפוף להסדרים והסכמות בין המגרשים השונים כמו גם מול העירייה. ביחד 

לתכנון אסטרטגי, על מנת ציבור, בשיעור שיקבע בהמשך ע"י היחידה המגורים תבוצע הצרחה של שטחי 
 הבטיח מענה הולם לצרכי ציבור.

 
 תחבורה, תנועה, תשתיות 

מערך הדרכים במסגרת התכנית המוצעת מבוסס בעיקרו על מערך הדרכים הקיימות. כל הדרכים במתחם 
העתידי תהיינה תת קרקעיות לרבות אזורים לפריקה וטעינה, ולאצירת ופינוי אשפה. רמפות הכניסות 

קרקעיות תהינה משולבות בבינוי העתידי ולא במערך השטחים הפתוחים. קומת החניונים -התת לדרכים
העליונה תכלול זיקות מעבר הדדיות בין כל מתחמי האיחוד המוצעים וכן ביחס למגרש חח"י הנמצא 

 .  033מדרום לפרויקט מעבר לתוואי לרמפה 
 

 למתחם: כניסות ויציאות 0במסגרת מערך התנועה העתידי מוצעות 
 מרח' מוזס מכיוון צפון. כניסה זו תשרת רכב תפעולי ורכב פרטי.   .4
 מכיוון דרום. כניסה זו תשרת רכב תפעולי ורכב פרטי.   033מרמפה  .5
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 מרח' יגאל אלון מכיוון מזרח. כניסה זו תשרת רכב פרטי בלבד.  .0
 

פעולי ורכב פרטי מגרש חח"י: במסגרת מערך הדרכים העתידי, יתאפשר מעבר בזיקת מעבר לרכב ת
 למגרש חברת החשמל ממתחם טרה. 

 
הרחבת זכות דרך: במסגרת התכנית מוצעת הרחבת זכות דרך באמצעות שינוי יעוד לפי מצב מאושר ליעוד 

דרך וקביעת זיקת הנאה, של דרך ברח' יגאל אלון ורח' מוזס למטרת הוספת נתיב נסיעה ברח' יגאל אלון 
את הכניסה והיציאה למתחם מכיוון מזרח )ברח' יגאל אלון( וכן  אשר ישמש כנתיב השתזרות המשרת

(, הוספת נתיב חנייה ברח' מוזס והרחבת מדרכות בשני רחובות אלה אל מנת 033מכיוון דרום )מרמפה 
 לאפשר סלילת שבילי אופנים ושיפור הרווחה ורמת השירות של הולכי הרגל. 

מ', והרחבת המדרכה באמצעות רישום זיקת הנאה  8 -כברח' יגאל אלון רוחב התוספת לזכות הדרך הוא 
 5 -מ' והרחבת המדרכה באמצעות זיקת הנאה כ 8 -מ'. ברח' מוזס רוחב התוספת לזכות הדרך הוא כ 6 -כ

 מ'.  
 

להלן חוו"ד אגף התנועה בהתאם לתיאום שנערך עם מנהלת מדור תכנון ארוך טווח באגף התנועה מירב 
 :1107187010גרידי  בתאריך 

שטחים ל 4:403מופחת לפי יחס של תקן חנייה אגף התנועה ממליץ לקבוע במסגרת הוראות התכנית  .4
, ש תעסוקה. השיקולים לקביעת תקן חנייה זה הם מספר הכניסות המצומצם למרתפי החנייהבשימו

, עומסי 033ככל שלא תאושר בסופו של דבר הכניסה מרמפה  5ועשוי לעמוד על  0שלא יעלה על 
עה במערכת הדרכים ההיקפית והקירבה לתחנת רכבת השלום ולתחנת שאול המלך של הקו התנו

 האדום. 

אגף התנועה מאשר הבאת התכנית לדיון בהפקדה בכפוף לכך שבמסגרת החלטת הועדה יקבע תנאי  .5
המחייב השלמת התיאום מול האגף כתנאי להעברת מסמכי התכנית ללשכת התכנון המחוזית לדיון 

 ין הנושאים המפורטים מטה:בהפקדה לעני

יש לבצע בדיקה של מיקום קו השפד"ן וקו הניקוז ע"ג מדידה על מנת להבטיח שתוואי המעבר  .ה
 התת קרקעי למגרש חח"י חופשי מתשתיות אלה. 

ע"מ להבטיח שהגבהים המוצעים  033יש לבצע בדיקה לעניין גובה מפלס המסעה של רמפה  .ו
 ל ברי ביצוע. גלמעבר הולכי הר

 בצע תיאום של התכנית עם צוות בדיקת ההתכנות לקירוי האיילון. יש ל .ז

 נספח התנועה יערך על רקע קו כחול עדכני וכל על רקע תכנית בינוי עדכנית. .ח
נספח התנועה יכלול מיקום עקרוני לרחבות פריקה וטעינה, כמו גם סימון הסדרי תנועה להורדה  .ט

 "י מוניות.ע -4והעלאת נוסעים בקומת המרתף העליונה במפלס 

במסגרת נספח התנועה תוצג התייחסות לשלביות מימוש התכנית כך שתובטח האפשרות לממש  .י
את הבנייה המוצעת בכל אחד מארבעת המתחמים הכלולים בתכנית. שלב א', אשר במסגרתו 

ורמפה לכלי  033ש הבנייה במתחם מפעל טרה לשעבר, יסתמך על רמפה תפעולית מרמפה מתמו
 ' יגאל אלון. רכב פרטיים מרח

 מקומות חנייה תפעוליות למשאיות. 0ל 5כל מתחם מארבעת המתחמים המוצעים יכלול בין  .יא
 באף אחד מהמתחמים לאור מעמדה הבעייתי. 033אין להתלות שלביות ביצוע של רמפה  .יב

יש להרחיב את זכות הדרך ברח' מוזס לטובת סימון נתיב חנייה לכל אורכו. לאור האילוצים  .יג
התכנית התנועתי, אין לסמן נתיבי חנייה לאורך רח' יגאל אלון. תפקידו של נתיבי התכנוניים ו

 החנייה לאפשר העלאה והורדה של נוסעים. 

יש להציג בפני מירב גרידי את התכנית על רקע התכנון המפורט של פרויקט  "הנתיבים  .יד
 המהירים".

 
 :תיאום אגף הנכסים

תכנית, נדרש יזם התכנית לחתום על כתב התחייבות מול לאור מרכיב הקרקע בבעלות העירייה בתחום ה
 אגף הנכסים במסגרתו הוגדרו הליכי שיתוף הפעולה בין הצדדים לקידום התוכנית על כל היבטיה.  

 
 עיצוב )היבטים מקומיים, השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים(

בעו לאור ראיית האיזור בו ממוקמת הבינוי המוצע ומערך השטחים הפתוחים במסגרת התכנית נק
התכנית כאיזור מוטה תחבורה ציבורית, אשר יש להבטיח בתחומו רמת שירות טובה להולכי רגל 

 ומשתמשי התחבורה הציבורית. 
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היקף שטחי הבנייה ושימושים המוצעים משקפים את יתרונות המיקום בסמיכות מיידית לתחנת רכבת 
קומות, לצד אגפים הצמודים להם למטרת  55 -לים אשר גובהם עד כהשלום. נפחי הבנייה כוללים מגד

יצירת דופן אשר יגדירו באופן ברור את החללים העירוניים, בכלל זה הרחובות התוחמים את שטח 
התכנית ואת החללים הציבוריים החדשים שבתחומו. ע"פ תכנית הבינוי תתאפשר בניית ארבע מגדלים, 

 ביש נתיבי האיילון ושנים בדופן רחוב יגאל אלון. כאשר שניים ממוקמים בדופן כ
התכנית תחייב מימוש שטחי מסחר בקומת הקרקע של הבנייה החדשה על מנת להבטיח נגישות 

לשירותי מסחר לאוכלוסיית המועסקים העתידית, כמו גם להבטיח מרחב עירוני תוסס ופעיל. התכנית 
 נה בתחומה.שטחי מסחר בשתי הקומות הראשונות של כל מב רתתי

 
התכנית תכלול הוראות אשר יבטיחו את האפשרות העתידית למימוש קירוי כביש נתיבי האיילון הגובל 

בתכנית. הבינוי המוצע נערך מתוך ראיה כוללנית הכוללת את האפשרות שיבוצע קירוי של האיילון 
 במקום.

 
המתחם, דרך מגרש חברת הבינוי המוצע נערך מתוך ראייה כוללנית אשר תאפשר חיבור עתידי של 

החשמל, לתחנת רכבת השלום על מנת להבטיח נגישות ברמת שירות גבוהה להולכי רגל ורוכבי אופניים 
 מקהל נוסעי הרכבת.

 
 איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'( 

 הצללההוכנה חוות דעת סביבתית לעניין יפו -ע"פ הנחיות הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב
הדו"ח טרם  ע"י יועץ הסביבה של התכנית ד"ר רון לשם ממשרד לשם שפר.. חוות הדעת הוכנה רוחותו

הוגש. להלן פירוט ממצאי חוות הדעת בתמצית שהוצגה במסגרת מפגש התושבים. ייתכנו במסגרת ממצאי 
 והמלצות הדו"ח במסגרת הליך התיאום מול הרשות לאיכות הסביבה.

מעל פני גובה מפלס  מ' 4.5בת הבניין נבדק במפלס הולכי הרגל )גובה משטר הרוחות בסבי: רוחות
עמידה ביעדי נוחות תנאי הרוח של התכנית. קיימת הסתברות נמוכה  ים עלהבדיקה מראממצאי  (.הפיתוח

העתידית בשטחים צמחייה ל מהזמן(. 0% -מהזמן( או קשות )פחות מ 45% -של רוחות לא נוחות )פחות מ
בהוראות התכנית ישולבו הנחיות  רוח נוחים יותר.תרומה חיובית ליצירת תנאי אקלים הפתוחים צפויה 

 להבטחת שיפור אקלים הרוח בשטחים הפתוחים. 
, אשר מבנים 8לגבי מעט ה למעטשתוספת הצל בגין הבנייה המוצעת הינה בדיקת ההצלה מראה : הצללות

שעות בחורף בתלות  4.5-5.75ם נעה בין תוספת ההצללה על מבני המגורימתוכם הם מבני משרדים.  0
תוספת זו, הינה תוספת סבירה באזורים עם  בקיץ, תוספת ההצללה הינה שולית. ת.נקומה הנבחגובה ב

 פיתוח אינטנסיבי בהם קיימת ומתוכננת בניה לגובה.
 

 :ניקוז, חילחול והשהיית מי נגר
גרתו תפורט התייחסות להיבטי ניקוז, אשר במס 6/ ב/06יקוז בהתאם לדרישות תמ"א דו"ח נטרם הוגש 

חילחול והשהיית מי נגר. לפיכך, מוצע שתנאי להעברת מסמכי התכנית ללשכת התכנון המחוזית יהיה 
 קבלת התייחסות הגורמים המוסמכים בנושא זה ועדכון התכנית בהתאם לצורך. 

 
 משימות פיתוח בסביבת הפרוייקט מטלות ציבוריות ו

המוצעת הינה תוכנית מתארית אשר לא ניתן יהיה להוציא מכוחה היתרי בנייה כאמור לעיל, התוכנית 
אלא בכפוף לאישור תכנית מפורטות. כל זאת למעט לגבי מתחם טרה בהתאם למפורט להלן. תנאי 

להגשת תכנית מפורטת יהיה חתימה על כתב שיפוי ועל כתב התחייבות לעניין השתתפות במימון ביצוע 
הועדה המקומית. נכון למועד הדיון, רק הבעלים של מתחם טרה עמדו בתנאי זה משימות פיתוח כלפי 

ולכן התכנית תכלול הוראות ברמה של תכנית מפורטות לגבי מתחם זה בלבד. מתווה זה מתואם עם האגף 
להכנסות מבנייה ופיתוח. במסגרת סל משימות הפיתוח יכללו משימות תחבורתיות, פיתוח המרחב 

 השתתפות במימון של פרויקט קירוי האיילון לכש וכאשר ביצועו יצא לפועל. הציבורי, כמו גם
 

בנוסף לכך, בהתאם לתיאום התכנית עם היחידה לתכנון אסטרטגי לעניין הבטחת המענה לצרכי ציבור, 
במסגרת הבינוי העתידי בכל אחד מארבעת מתחמי התכנון יוקצו שטחים ציבוריים בהיקפים שלא יפחתו 

 הלן:מן המפורט ל
  

מ"ר שטחי בניה )עיקרי+ שירות(  5,533 -במתחם בן שמן צפון ומתחם בן שמן דרום יוקצו ויבנו ע"י היזם כ
מ"ר שטחי בניה  4,433 -לצרכי ציבור. במתחם מוטורולה יוקצו ויבנו ע"י היזם  לרווחת הציבור כ

 כפי שיוסדר בהסכם משימות הפיתוח.)עיקרי+שירות(. 
מ"ר אשר יוקצה בתחום מתחם טרה היקף הזכויות  533 -יעוד שב"צ בשטח של ככל זאת בנוסף למגרש ב
 שטח מבונה כולל.  533%, משמע 5במגרש זה יהיה רח"ק 
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יקבע בתיאום עם היחידה לתכנון  , במסגרת השב"צ ומבני התעסוקה,ההיקף הסופי של שטחי הציבור
  אסטרטגי, טרם העברת התכנית לדיון בהפקדה בועדה המחוזית.

 
 :טבלת השוואה

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 סה"כ זכויות בניה

 )שטח עיקרי(
 683% - 4546% 533% אחוזים

 מ"ר 458,465 מ"ר 00,866 מ"ר
 קומות 55עד  קומות 5 קומות גובה

 מ' מפני הים 555 מ' מפלס הכניסה 47 מטר
 83% - 63% 63% תכסית

 ע"פ התקן התקף בעת מתן היתר מקומות חניה
מקומות חניה  4453בניה  המהווה 

 בכל שטח התוכנית. 

מקומות חניה  4035המהווה  4:403
 בכל שטח התוכנית. 

בגין הפקעות להרחבת זכות דרך. התכנית מכל עבריה בשטחים ביעוד  433%התכנית במתחם טרה תהיה 
 ציבורי )דרך ושב"צ(.

 :הליך קידום התכנית עד כה
( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  8)החלטה מספר  0070070100 ב' מיום00-1100בישיבתה מספר 

 :בתכנית והחליטה
 

 מהלך הדיון:
. יש שם מבנים שיכולים לשמש לדברים ציבוריים לחברה צעירים.  5348-פאר ויסנר: מתחם טרה מתפנה ב

 אפשר להשתמש בהם עד שהמתחם יתפנה.
 

 הועדה מחליטה:
 .76הכנת תוכנית ותנאים לפי סעיף  77יף מאשרים פה אחד לפרסם הודעה לפי סע

אלי לוי יבדוק את האפשרות  להשתמש במבנים הקיימים במקום עם פינוי המפעל, לשימושים ציבוריים 
 וידווח לוועדה.

 
שמואל גפן, אהרון מדואל ופאר ויסנר.משתתפים: דורון ספיר, 

 
 :הליך שיתוף ציבור

ב' 45-3356בישיבתה מספר ם להחלטת הועדה המקומית נערך מפגש לשיתוף ציבור בהתא 56/35/5340ב
 כמפורט להלן:( 8)החלטה מספר  54/44/5345מיום 

מטרת הליך השיתוף יהיה ידוע במסגרת מפגש בהשתתפות נציגי העירייה, המתכננים, ויזמי התכנית.  .4
כפי שהומלצה להפקדה ע"י  5333כל זאת שכן התכנית תואמת את עקרונות תכנית המתאר תא/

ועדה המקומית וכן מכיוון שנעשה כבר עיבוד תכנוני מפורט המבוסס על מתחמי האיחוד המוצעים ה
 כפי שגובשו עם בעלי הקרקע.

הזימון למפגש יתבצע באמצעות מעטפות בתיבות הדואר והדבקת מודעות ע"ג לוחות מודעות ברחבי  .5
ת יעשה באיזור אשר נמצא שכונת נחלת יצחק ואיזור התעסוקה נחלת יצחק. הזימון באמצעות מעטפו

בקרבה לשטח התכנית ואשר השפעת התכנית עליו צפויה להיות רבה יותר, בתחום האיזור התחום 
 ע"י קו מקווקוו בתרשים הסביבה מטה.

 חברי הועדה יקבלו הודעה על תאריך ומיקום המפגש. .0

 סיכום המפגש יופץ לחברי הועדה כנספח לדרפט לדיון בהפקדה.   .6
 

 :זמן ביצוע
 שנים מיום אישורה.  43ן משוער לביצוע התוכנית הינו זמ

 
 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות

להמליץ בחיוב על הפקדת התכנית כאשר העברת מסמכי התכנית ללשכת התכנון המחוזית תיעשה בכפוף 
 למפורט להלן:

בלבד )שכן  לגבי מתחם טרה חתימה על כתב התחייבות והסכמים נלווים מול אגף נכסי העירייה .4
 .לגביו התכנית היא ברמה מפורטת(



 מס' החלטה
<tr_yeshiva> 
<ms_yeshiva >
<seif> 
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תיאום הקו הכחול של התכנית עם חברת נת"א ועדכונו בהתאם לצורך, בכלל זה לבחינת אפשרות  .5
בגבול המזרחי של התכנית וכן  4535לביטול יעוד דרך לשטחים שסומנו להפקעה במסגרת תב"ע 

 לעניין פרויקט הנתיבים המהירים.

ות לתחנת רכבת השלום והתכנית בהליכי קידום במגרש חברת החשמל תיאום לעניין החיבורי .0
והשתתפות במענה לפרוגרמה התפעולית העתידית של תחנת הרכבת, בכלל זה לעניין הקמת חניון 

 חנה וסע לכלי רכב בזיקה לתחנת הרכבת בתחום הפרויקט.

 תיאום ועדכון בעלי הקרקע בתחום התכנית. .6

תכנות לקירוי האיילון לפי הצורך לרבות לעניין חיוב בניית ארובות תיאום נוסף עם הצוות לבדיקת ה .5
מנהרות הקירוי והקצאת שטחים לחדרי מכונות ואנרגיה ככל שידרש במסגרת עבור לאיוורור 

 פרויקט הקירוי.

בחינת אפשרות להרחבת הקו הכחול כך שיכלול את השטח מדרום לגשר מוזס, ויאפשר הרחבתו  .8
 דונם או יותר. 6 -פ. היקף השטח המוצע לקירוי בהקשר זה יעמוד על כבמקום לצורך ביצוע שצ"

תיאום רוחב המדרכות מול צוות התכנון מטעם העירייה לעריכת מדיניות לרח' יגאל אלון וצוות  .7
התכנון המפורט להרחבת רח' יגאל אלון מטעם נת"א, כמו גם תכנית העיצוב האדריכלי בתחום 

נים בנושא זה במסמכי התכנית בהתאם לצורך, לרבות הרחבות ידיעות אחרונות,  וביצוע עדכו
נוספות, הן של רוחב זכות הדרך והן של השטח בזיקת הנאה וקו הבניין של רח' יגאל אלון ורח' 

 מוזס.

יפו. מוצע שתנאי -הגשת חוות הדעת הסביבתית לרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב .6
מחוזית יהיה קבלת התייחסות מאת הרשות לאיכ"ס להעברת מסמכי התכנית ללשכת התכנון ה

 התכנית בהתאם לצורך. 

אשר במסגרתו תפורט התייחסות להיבטי ניקוז,  6/ ב/06יקוז בהתאם לדרישות תמ"א דו"ח נהגשת  .6
חילחול והשהיית מי נגר. לפיכך, מוצע שתנאי להעברת מסמכי התכנית ללשכת התכנון המחוזית 

 המוסמכים בנושא זה ועדכון התכנית בהתאם לצורך.  יהיה קבלת התייחסות הגורמים
 תיאום עם אדריכל העיר ועדכון התכנית בהתאם לצורך בהתאם למפורט להלן: .43

מדיניות הועדה המקומית לפיתוח רח' יגאל אלון אשר נמצאת בהליכי עריכה  תיאום התכנית עם .ד
רח' יגאל אלון שנערך ע"י צוות התכנון המפורט לורח' מוזס ועם  לעניין חתכי רחוב יגאל אלון

 חברת נתיבי איילון. 

הוראות התכנית יכללו התייחסות לעניין שלביות מימוש לגבי גובה מפלס הפיתוח הסופי, הקמת  .ה
קירות תמך והפרשי מפלס פיתוח סופי בין מתחמי האיחוד השונים בבעלויות שונות אשר הבנייה 

 בהן תבוצע בזמנים שונים.

ן התכנית לפיו תנאי להוצאת היתר הבניה הראשון בתחום התכנית תיאום הוספת סעיף לתקנו .ו
יהיה  הכנת תכנית עיצוב ופיתוח מפורטת בתיאום ואישור אדריכל העיר לכל שטח התכנית, 

כולל ארבעת מתחמי האיחוד ובתיאום למגרש חח"י ותחנת רכבת השלום. גובה מפלסי הכניסה 
 ופיתוח זו. והפיתוח המחייבים יקבעו במסגרת תכנית עיצוב

 הוראות התכנית יכללו הנחיות לבנייה ירוקה . .ז

 תיאום נוסף מול אגף התנועה ועדכון מערך התנועה בהתאם לצורך בהתאם למפורט מטה: .44

בדיקה של מיקום קו השפד"ן וקו הניקוז ע"ג מדידה על מנת להבטיח שתוואי המעבר התת  ביצוע .טו
 קרקעי למגרש חח"י חופשי מתשתיות אלה. 

ע"מ להבטיח שהגבהים המוצעים למעבר  033דיקה לעניין גובה מפלס המסעה של רמפה ב ביצוע .טז
 ל ברי ביצוע. גהולכי הר

לאחר השלמת  נספח התנועה יערך על רקע קו כחול עדכני וכל על רקע תכנית בינוי עדכנית .יז
 .התיאומים הנדרשים מול נת"א ומול צוות התכנון לעריכת מדיניות לרח' יגאל אלון

נועה יכלול מיקום עקרוני לרחבות פריקה וטעינה, כמו גם סימון הסדרי תנועה להורדה נספח הת .יח
 ע"י מוניות. -4והעלאת נוסעים בקומת המרתף העליונה במפלס 

במסגרת נספח התנועה תוצג התייחסות לשלביות מימוש התכנית כך שתובטח האפשרות לממש  .יט
באופן עצמאי ככל הניתן מן  בתכנית את הבנייה המוצעת בכל אחד מארבעת המתחמים הכלולים

הבנייה במתחם מפעל טרה לשעבר,  שמ. שלב א', אשר במסגרתו תמוהבנייה במתחמים האחרים
 מרח' יגאל אלון. בלבד ורמפה לכלי רכב פרטיים  033יסתמך על רמפה תפעולית מרמפה 

 משאיות.מקומות חנייה תפעוליות ל 0ל 5כל מתחם מארבעת המתחמים המוצעים יכלול בין  .כ
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( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  01)החלטה מספר  0/71/70101ב' מיום 01-1100בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 ניר כהן: מציג את הנושא. התוכנית נמצאת באזור המע"ר.
 אבנר ישר: מציג את התוכנית.

המתחם דרומה למגרש חברת החשמל, משם ניתן  ניר כהן: במסגרת משימות פיתוח יכלל גם גשר לחיבור
 יהיה לבצע חיבור לתחנת רכבת השלום.

 שמואל: למה כל הבנינים לא באותו גובה?
בנינים באותו גובה. הפרש הגבהים נובע מכך שמתחמי התכנון מתבססים על  6מתוך  0אבנר ישר: 

נמוך יותר. לכן לכל מתחם  הפרצלציה הקיימת. שטחו של מתחם מוטורולה קטן יותר ולכן הוא יהיה
 נקבעו זכויות בהיקף שונה.

אודי כרמלי: התכנית נערכה בשיתוף והסכמת כל בעלי הקרקע בתחומה, למרות מצב מוצא של ריבוי 
בעלויות. הדבר הזה התאפשר הודות לכך שמתחמי האיחוד נקבעו כך שהם מתבססים על הפרצלציה 

א פועל יוצא של שטח מתמחי האיחוד. למרות זאת, הושגה הקיימת. כפועל יוצא מכך, היקף הזכויות הו
 אחידות רבה ומופע אדריכלי נאות.

דורון ספיר: יש לקבוע במסגרת הוראות התכנית כי תנאי להוצאת היתרי בנייה מכח התכנית יהיה ביצוע 
דיור בדיקות קרקע בהתאם למדיניות והחלטות הועדה. בנוסף יש להטמיע בתכנית הוראות בניה ירוקה ו

 בר השגה בהתאם למדיניות דיור בר השגה ומגורים במע"ר .
 אורלי אראל: יש הנחיות לבניה ירוקה. 

דורון ספיר: לאור המיקום וקנה המידה הגדול של התכנית, יש לחייב בנוסף, במסגרת התנאים למימוש 
 חלופות של תכנית העיצוב. 5התכנית הצגה לועדה לפחות 
ועדה בנושא הקצאת דיור בר השגה במע"ר, יש להקצות יח' דיור לדיור בר אורלי אראל: עפ"י החלטת ה

מן ההפרש המתקבל מהפחתת סה"כ שטח הדירות הגדולות בשטח יח' דיור  43%השגה במספר המבטא 
מ' בממוצע. כלומר, יש  85יח' דיור בשטח של  833מ'(. התכנית תאפשר בניית עד  85נדרשת עבור דב"י )

 43שנים לדיור בר השגה .לאחר  43-דיור להשכרה בהתאם למדיניות של מועצת העיר ליח'  55 -להקצות כ
 שנים מופנים לשוק הפרטי. 

 .45כרמלה עוזרי: מבקשת הבהרה לעניין המענה הבטיחותי במקרה שריפה עבור קומות מעל קומה 
ומות מעל יש פתרונות . לק45יורי, נציג הרשות לכיבוי אש: חילוץ חיצוני באמצעות סולם אפשרי עד קומה 

 אחרים. מציין שמסגרת הצגת התכנית לא הוצגו דרכי גישה ורחבות כיבוי. 
 אסף זמיר: כל הדרישות של יורי ספציפית לפרוייקט הזה צריכים להיות מובאים במסגרת דיון אחר.

 דורון ספיר: אין אישור של בנין ללא אישור של כיבוי אש. אם לא יקבל אישור הוא לא יבנה. 
ניר כהן: מבקש להוסיף להחלטת הועדה את הנושאים הבאים, בהתאם לתיאומים תכנוניים שנעשו לאחר 

( בשונה מהמפורט בדרפט, היות ובוצעה חתימה על כתב שיפוי וכתב התחייבות מאת בעלי 4הפצת הדרפט. 
לגבי מתחם הקרקע במתחם בן שמן צפון, אין מניעה שהתוכנית תהיה עם הוראות של תכנית מפורטת גם 

יח' דיור יתאפשר בכפוף  583( בתאום עם היחידה האסטרטגית מומלץ לקבוע תנאי לפיו מימוש מעל 5זה. 
 דונם מעל איילון. -כ 6ליצירת שטח ציבורי חדש בהיקף של 

חלופות, אני מציעה שהפירוט הסופי יעשה בהמשך, לפני אישור  0חדוה פיניש: לגבי שטחי ציבור נבדקו 
' נעשה את זה בתאום לפני ואיך בדיוק יחולק וכ . קבענו היקף של שטחי ציבור קדה. התוכנית להפ

דיור בר השגה בד"כ נעשה בדיקת כלכלית מול מטלות אחרות וההחלטה  נוסף הוא נושא הפקדה. נושא 
 הסופית תהיה בהתאם לבדיקות.

 
 דיון פנימי: 

בלה המוצעת על מימוש מלוא היקף דורון ספיר: רוצה להבין את נושא המגורים בשצ"פ ואת ההג
 המגורים.

 עודד גבולי: צריך לבדוק אם יש מענה הולם של שטחי ציבור או לא למגורים. 
 דורון ספיר: כאן מדובר על דרישה להתלות מימוש ביצירת שצ"פ ולא שב"צ.

 עודד גבולי: יש לאפשר בדיקה של הנושא לפני העברת התכנית ללשכת התכנון המחוזית.
 מזרחי: אני רוצה להבין למה אם לא יהיה קירוי לא יהיו מגורים.שמואל 

 דורון ספיר: אם שוקלים את דיור בר ההשגה.
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 הועדה מחליטה:

ממליצים להמליץ בחיוב על העברת מסמכי התכנית ללשכת התכנון המחוזית לדיון בהפקדה בכפוף 
 לתנאים הבאים, חוות דעת הצוות, חוו"ד מהנדס העיר: 

ת היתרי בנייה יהיה עריכת בדיקות קרקע וטיפול בקרקע בהתאם לנוהל הועדה תנאי להוצא .4
 המקומית.

 יישום הנחיות בניה ירוקה במסגרת תוכנית העיצוב . .5

הועדה מנחה בהמשך לחוו"ד מהנדס העיר לחייב דיור בשכירות ע"פ החלטות מועצת העירייה  .0
ית לוועדה המחוזית יהיה חתימה על בפרויקט בהתאם למדיניות הועדה במע"ר. תנאי להעברת התוכנ

 הסכם בענין בין בעלי הקרקע לעירייה.

מהנדס העיריה יבדוק טרם הפקדת התוכנית את המענה לשטחי הציבור ואת המלצת הצוות להגביל  .6
דירות בלבד אם לא ימצא מענה ראוי לצרכי הציבור, ולהביא לועדה לאישור את  583-את הפרויקט ל

 נית בפועל.הנושא לפני הפקדת התוכ

 חלופות. 5הואיל ומדובר בפרויקט משמעותי בעיר יוצגו לוועדה במסגרת תוכנית העיצוב לפחות  .5

תנאי להעברת מסמכי התכנית ללשכת התכנון המחוזית יהיה השלמת חתימת בעלי הקרקע על כתב  .8
 שיפוי והסכם משימות פיתוח להנחת דעת מה"ע. 

 
 אושר פה אחד

 לה עוזרי, ערן לב, אסף זמיר, שמואל גפן: דורון ספיר,  כרממשתתפים
 
 

 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות
להתנות את העברת מסמכי התכנית ללשכת התכנון המחוזית לדיון בהפקדה בחתימת בעלי  .4

מכלל יחידות הדיור יוקצו לדיור בר השגה  43%הקרקע על הסכם עם העירייה לפיו לפחות 
 ר בנושא.בשכירות ע"פ החלטת מועצת העי

תיקון תיאור מצב תכנוני מאושר בשטח התכנית: באותם שטחים בתחום שטח התכנית בהם חלה  .5
 "נתיבי איילון", שהם ביעוד "שטח לתכנון בעתיד" אין זכויות בנייה כלל. 4535תא/

לאור חתימת בעלי הקרקע במתחם בן שמן צפון על כתב שיפוי וכתב התחייבות, להוסיף הוראות  .0
 ורטת למתחם זה.של תכנית מפ

 
ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים רחודשים מיום שנמס /החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 ד' לחוק.68בה וזאת עפ"י סעיף 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה /)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:
תיקון ההחלטה הקודמת כך שיחידות הדיור בשכירות בהתאם לקריטריונים של מועצת  דורון ספיר:
יח"ד  83מסך יחידות הדיור הקטנות יותר בתכנית המהוות  43%יפו יהיו בשיעור של לפחות -עיריית ת"א

 בתכנית זו, ובכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטת הועדה הקודמת.
הועדה שנפלה טעות בתיאור המצב התכנוני המאושר  אורלי אראל: בנוסף מבוקש להביא לתשומת לב

. בניגוד למה שהוצג, השטח הסחיר 47/37/5340במסגרת הדרפט המצגת בדיון הקודם בועדה המקומית ב
 )נתיבי איילון( אינו נושא זכויות בנייה כלל.  4535בתחום תא/

ורטת גם בתחום מתחם בן ניר כהן: בנוסף לכך, מבוקש לקבוע כי התכנית תכלול הוראות של תכנית מפ
 שמן הצפוני שכן בעלי הקרקע חתמו על כתב שיפוי וכתב התחייבות מול העירייה.

 
 הועדה מחליטה:

לקבל את התיקונים כמפורט לעיל, ולהעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בכפוף לכל 
 .47.7.5340התנאים בהחלטת הועדה מיום 

 
 ק מזרחי, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, מיטל להבי ושמואל גפן.: דורון ספיר, שמולימשתתפים

 



 התוכן מס' החלטה
1071/70101 

 6 -ב' 01-1100
 תכנית איחוד וחלוקה צפון מערב קרית שלום  -א 000070תא7מק7

 דיון בהפקדה
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 הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 , צפון מערב קרית שלום.6רובע  מיקום:
  

 דרך קיבוץ גלויות. -בצפון  כתובת:
 שכונת קרית שלום. -במזרח                     
 שצ"פ. -בדרום                     

 שצ"פ וביה"ס לטבע, הכנסייה הרוסית -במערב                      

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 גושים וחלקות בתוכנית 0.5.5

 מספרי חלקות בשלמותן חלק 7 כל הגוש סוג גוש מספר גוש
מספרי חלקות 

 בחלקן
8673  מוסדר  0/-00, /0 חלק מהגוש, 

 /0-60, 6/ ,08 ,001 ,001 
 

8686 
  רישום

 ראשון
 60-000 ,008 ,006 ,011-011 10 ,001  

8666 
 בהסדר 

 
 0-01 ,00 ,00 00 ,65 ,05 

7380 
  ,בהסדר

 01,06 85, 80, /00-0 מספר הגוש 
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 "ארעי"

7385 
  רישום

בשטח לא 
 מוסדר

  0 ,06,08  

      
 

 פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.-הכל על
 
 
 
 

 דונם.455-כ: תכניתשטח ה
 

 לתכנית זו לצורך איחוד וחלוקה –אדר' אילה רונאל  :מתכנן
 המאושרת 5666/4לתב"ע  עירית סולסי דרור גרשון אדריכלים

 שמאי מקרקעין – שמואל פן 
 

 הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א יפו. :יזם
 

 פרטיים, עת"א יפו ומנהל מקרקעי ישראל. בעלות:
 

  :פועלמצב השטח ב
  .לשטח מזרחי ומערבי דרך פנחס לבון העוברת במרכז האתר מחלקת השטח

"גדנ"ע  -אימונים לכדורגל ימצויים איזורי חורש, מגרש בשטח המזרחי לדרך לבון
 .584הבנוי לפי התב"ע הקודמת   0בן האחד מגורים  ימבנ מגרש בויהודה" ו

 כחוק.אתר ארכיאלוגי המוכרז  לדרך פנחס לבון בשטח ממערב
 
 

קיימת תכנית אב לפארק החורשות. שלב א' מוקם בימים  בשטח ממערב לפנחס לבון :מדיניות קיימת
 אלו מדרום לשטח תכנית זו.

 
 :קיים מצב תכנוני

 
 5666/4 תב"ע תקפה )שם ומספר(:  

 מגורים, מסחר, שצ"פ, שפ"פ, מבנים ומוסדות ציבור,ספורט ונופש, פארק, דרך יעוד קיים: 
 יח"ד 851 בניה )אחוזים, שטחים, קומות, שימושים(: זכויות 

 
 מ"ר מסחר 4633מ"ר מגורים מתוכם עד  88633 

 מ"ר מבני ציבור 8,733      
 מ"ר ספורט ונופש  6,033       

 
בממוצע  033% -כשטחים עיקריים ל אחוזי בניה

 למגורים. למגרשים המיועדים
 

לא  קומות 8-46התכנית מציעה גובה מבנים  בין   בינוי:
 עיצוב אדריכלי ופיתוחתכנית  כולל חדרי יציאה לגג.

  .תובא לאישור הועדה המקומית ותהיה תנאי להיתר
  :התקפה התכנית עקרונות  
    

 מרוכזות זכויות הבניה למגורים במגרשים הנמצאים       תקפה. בתכנית ה4
  .במתחם ממזרח לדרך לבון                            

 אזור  , בחלקם כוללים מסחר שכונת המגורים כוללת מגרשים למגורים                            
 לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח פרטי פתוח,  פארק וכד'.                            

   החורשות""פארק .   ריכוז זכויות הבניה מזרחית לדרך לבון מאפשר את פיתוח 5                      
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 /פארקוק. גלויות(,  כשצ"פלבון )הממוקם בין הרחובות הרצל, בן צבי,פארק  באופן מלא.
 מרכזי לרווחת העיר וכל שכונות הדרום.

 הנמצא דרומית  תא שטחהנוכחי ל םממקומ יםמועתק גדנ"ע יהודה"" י. בתכנית מגרש0                      
ליצור מרכז תרבות וספורט  זאת במטרה יין". בסמוך למרכז "גורן גולדשט 0077לדרך 

. במקביל קודמה תכנית בניין עיר נפרדת למרכז גורן גולדשטיין שקיבלה תוקף ב משותף
  .למגרש למבני ציבור 54תכנית זו הפכה חלק מתא שטח  4.7.40

 
 

 :מוצע מצב תכנוני
 

ובעת כי תנאי למתן "צפון מערב קרית שלום" ק 5666/4תכנית מספר   תיאור מטרות התכנון:
 8.6היתר בנייה הוא אישור תכנית לאיחוד וחלוקה ועריכת תשריט איחוד וחלוקה, על פי סעיף 

 5666/4בתקנון התכנית הראשית  8.45.7וסעיף 
א( היא איחוד וחלוקה מחדש, ללא הסכמת בעלים למגרשים הכלולים 4/ 5666מטרת תכנית זו )

 5666/4בתכנית 
 

 :טבלאות ההקצאה והאיזון ועקרונות לפיהן בוצע
  בניה המרוכזים בצדו המזרחי של רחוב לבון.ההקצאת זכויות לבעלים בתכנית במגרשי 

 .הקצאת זכויות לבעלים עפ"י עקרון  "קרוב ככל האפשר למקום שבו  קיימות החלקות המקוריות 
 ככל האפשרבעלים מתוך שאיפה להפריד שותפויות /יחידות רכוז זכויות בעלים ליחידה. 

 .ניתנו מקדמי התאמה לשווים של חלקות ומגרשים לצורך קביעת שווי יחסי במצב הקיים והמוצע 
  נשמר איזון החלק היחסי של הבעלים בין המצב הנכנס ובין המצב היוצא כך שאין צורך בתשלומי

  איזון בין הבעלים.
 

בשינויים בעלים היה צורך בשיתוף שבין שמאי התוכנית לאדריכל וכדי ליצור איזון בהקצאות המגרשים ל
 הינם כדלהלן: 5666/4בחלוקת אחוזי הבניה במגרשי הבניה למגורים, השינויים ביחס לתכנית 

 
 .יח"ד 66יח"ד במקום  60 הוקצו    0בתא שטח 
 יח"ד  05יח"ד במקום  00הוקצו      6בתא שטח 

 יח"ד 406 במקום יח"ד 463 הוקצו    7תא שטח ב
 יח"ד 76יח"ד במקום  75 הוקצו    6בתא שטח 
 יח"ד  76יח"ד במקום  70 הוקצו  43בתא שטח 

 
 

 :טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 למגורים 85,333 מ"ר סה"כ זכויות בניה

 למסחר 4,633
 למבני ציבור 8,733
 לספורט ונופש 5,333

 

 ללא שינוי

 ללא שינוי  קומות

 ללא שינוי 853 מס' יח"ד 

 פרטים:
ת זו מהווה תוכנית מפורטת הכוללת הוראות לאיחוד וחלוקה, על פי התכנית הראשית, תוכנית תוכני

 התכנית הראשית. של 8.6כנדרש בסעיף  4/ 5666מפורטת מאושרת תא/
 85,333מגרשים בייעוד מגורים הכוללים:  43מטרת התוכנית לתכנן הקצאת הזכויות לבעלים במסגרת 

 מ"ר שטחי מסחר. 4,633, ובנוסף עוד  ח"די  866מ"ר שטחים עיקריים, עד 
הסכמת הבעלים על פי הוראות פרק ג' ,סימן ז' , ללא עשה ן לוח הקצאה ואיזון שנוכבמסגרת תוכנית זו ה
 בחוק התכנון והבניה.

 .4/ 5666הראשית תא/תכנית האיחוד והחלוקה הוכנה ביחס לחלקות שנקבעו בתכנית 
ע"י מנהל תחום מקרקעין ורפרצלציה,   ה( ולוח ההקצאות נבדקותכנית האיחוד וחלוקה מחדש )רפרצלצי

 ניתן לאשר התכנית להפקדה. תקין, הואיל וכך   נמצא שהלוח שהוגש ע"י שמאי היזמים 
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  חו"ד הצוות:
 ודני ארצי מנהל תחום מקרקעין,    ע"י אד' אורית בן אסא מצוות תכנון יפו

 . לאשר את התכנית להפקדה ממליצים 
 
 

 55/37/5340א' בתאריך 85"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף חוו
 55/37/5340א' בתאריך 85חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 6)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 

 מהלך הדיון:
דובר על תכנית איחוד וחלוקה שאישורה מהווה תנאי אורית בן אסא: מציגה את עיקרי התוכנית: מ

 .  5344שאושרה בנובמבר  צפון מערב קרית שלום 5666/4להוצאת היתרים מתוקף תכנית 
אהרון מדואל: התוכנית המוצעת היא המשך התב"ע של תוכנית שאני מכנה "תכנית החילוץ". חלק מבעלי 

וכרז כאתר ארכיאולוגי. העיריה העבירה אותם הזכויות היו ממוקמים ממערב לדרך לבון על שטח שה
ממזרח לכביש ונתנה טובת הנאה לא מוצדקת ליזמים. היא פגעה ברצף של פארק החורשות. לא מייצרים 

. אני מבקש לא ליישם את  קשר בין השכונות הותיקות לבין פארק החורשות ולכן אני מתנגד לתוכנית
 התב"ע. 

 ת מאושרות באיזור אתה יוצר ניתוק לאוכלוסיה הותיקה.ברגע שמתחם בזק אושר ועוד תוכניו
 אלי לוי: לא נכון, אתה יוצר רצף מקיבוץ גלויות, ומדובר בתוכנית מאושרת.

שמואל פן: התוכנית עושה צדק לבעלי החלקות. האנשים האלה היו יכולים להוציא היתר בניה והם לא 
בסכום גבוה מאוד. חלק מהשטח הם קברים הוציאו. בית המשפט פסק שאנחנו צריכים לשלם פיצויים 

ולא שטח ארכיאולוגי, ומבחינת החוק אנחנו עלולים לשלם סכומי עתק. מיטל להבי: האמירה של אהרון 
 ליצור נתק, היא נכונה. אפשר ליצור אצבעות ירוקות ולקשר בין פארק החורשות לשכונה הותיקה.  לא

ת מה שמיטל מבקשת. הציר הירוק העירוני עובר אורית בן אסא: התוכנית המאושרת עושה בדיוק א
 קרית שלום. - במרכז התכנית ומקשר בין פארק החורשות לקרית שלום. הוגדר כאן ציר ירוק עירוני: יפו 

 אהרון מדואל: מציג את החסימה עליו הוא מדבר. 
 אהרון מדואל: מתנגד להחלטה

 
 הועדה מחליטה:

 לאשר את התכנית להפקדה.
 

 מתנגד להחלטה.אהרון מדואל 
 

: דורון ספיר, אסף זמיר, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, דן להט משתתפים
 ואהרון מדואל.
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 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 ועדה מחוזית
 

 
 

 מיקום:
מבנה מגורים , ממערב  40 חלקהמבנה מגורים , מדרום שד' רוטשילד ,ממזרח 00חלקה  -רח' נחמני  מצפון
  . 6חלקה 

 
 כתובת:
 יפו -תל אביב 

 85שד' רוטשילד 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 קןבחל

  46 חלק מהגוש מוסדר 7655
 

 דונם 3.7078: תכניתשטח ה
 

 מ.ורד אדריכלים :מתכנן
 

 נשר בז בע"מ:יזם
 

 פרטית בעלות:
 

  :מצב השטח בפועל
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קומות משרדים וקומה חמישית חלקית ביעוד  6בחלקה קיים מבנה משרדים ומסחר . ק.קרקע מסחרית+ 
 מע"ר .  המשרדים מושכרים לשוכרים שונים. .

 עד לגבולות מגרש  -מקלט , שטחי שרות  ושטחים טכניים       -4קומות מרתף : מרתף    0וסף במבנה בנ
 באגף המערבי   שאר המרתף חלקי .                                                                    

 עד לגבולות המגרש  -, שטחי שרות  ושטחים טכניים    חניה  - 5מרתף                                                     
 עד לגבולות המגרש -שטחי שרות  ושטחים טכניים    - 0מרתף                                                     

 
  :מדיניות קיימת

 הגדלת מצאי חדרי מלון מדרגת שלושה כוכבים.
 

 :קיים מצב תכנוני
 הבאות:על החלקה חלות התכניות  

 בנק קונטיננטל– 0306( ,5-ו 4)  06, תמ"א  4, ע66
 ייעוד קיים : מע"ר )מסחר בקרקע ומשרדים בקומות מעליו(

 מ"ר  706שטח התכנון: 
 מ"ר מסחר בקומת הקרקע והגלריה. 663, מתוכם עד על קרקעימ"ר עיקרי  5033 :זכויות בניה 
סה"כ שטחי שירות על קרקעיים  -כללית(מ"ר שירות על קרקעי )ביחס לתב"ע ה 453-תוספת של כ

 מ"ר. 063מאושרים כיום בהיתר 
 קרקעי.-מ"ר שירות תת 4633עד 

 
 :מוצע מצב תכנוני

מע"ר  ל מלונאות ומסחר בק.קרקע. בק.קרקע ישאר היעוד המסחרי )כיום בית -שינוי ייעוד  מ .4
, מטבח שטחי שרות לובי , ח.אוכל – 4קפה(, לובי למלון ,שטחי שרות ושטחים טכניים.בקומה 

 6חדרי מלון  , בקומה  88)כולל( סה"כ   5-6וחדרים טכניים +שירותים  נלווים למלונאות.בקומות 
חדרי מלון ,מרפסת שיזוף לדיירי המלון מזנון שטחי שרות ושטחים טכניים  -)הקומה החלקית (

 –ת המרתף בגג העליון מתקנים טכניים  מוסתרים ע"י מעקה גבוה כחלק מקיר המסך.בקומו
ספא ו/או כל שטח נילווה למלונאות   -0חניה , שטחי שרות ושטחים טכניים ,מקלט , ובמפלס 

 .4-כהגדרתו בתכנית ע

מ' בשל הגדלת היקף המבנה המעוגל עקב הצורך בחיזוק  3.5שינוי בקווי הבניין בשיעור של עד  .5
 והגדלת עמודי הקיר החיצוני.

 
 :טבלת השוואה

 מצב לפי תכנית מוצעת לפי תכנית מאושרת מצב  וי בפועל()בנ מצב קיים נתונים
שטחים 

עיקריים  
על 

 קרקעיים

 040.0 040.0 465.5% אחוזים
  4646 מ"ר

5033 
  4653 משרדים

5033 
 5437 מלנאות

 460 מסחר 663 מסחר 

שטחי 
שרות על 
 קרקעיים

 68 68 56.5 אחוזים
 063 063 564.8 מ"ר

מרתף, ק.  קומות 0 קומות גובה
קומות ועוד   6קרקע  +

קומת גג חלקית . סה"כ  
 קומות מעל לקרקע 8

 ,4-מרתפים לפי ע0
קומות ועוד  7ק. קרקע,+ 

 6קומת גג חלקית.סה"כ  
 קומות מעל הקרקע.

 ,4-מרתפים לפי ע0
קומות ועוד  7ק. קרקע,+ 

 6קומת גג חלקית.סה"כ  
 קומות מעל הקרקע.

ולל מ' גובה סופי כ 06.33  מטר
 מעקה גג )על פי התב"ע(

 

 לפי הקיים לפי הקיים  לפי הקיים  תכסית

חניה –לפי תקן מלונאות  לפי תקן משרדים לפי תקן משרדים מקומות חניה
 חדרים 5אחת לכל 

 
במצב המוצע חישוב השטח יעשה לפני שיטת חישוב השטחים למלונאות  הערה לגבי חישוב השטחים:
 עיקריים ביחס למצב המותר ויותר שטחי שירות.  ולכן מתוכננים פחות שטחים

 מבוקש לאפשר המרת שטחים עיקריים לשטחי שרות במלון.
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 :זמן ביצוע
שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו, במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל, תתבטלנה  6אם תוך 

הוועדה המקומית רשאית ית.במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראש
להאריך את תוקף התכנית לשלוש שנים נוספות מעבר לשמונה השנים הנ"ל.זאת במידה והוועדה 

 המקומית תשוכנע כי העיכוב בהוצאת ההיתר נבע מסיבות המצדיקות מתן הארכה.
 

 :00./.05החלטת פורום תכנון מיום 
ר ומלונאות לדיון בועדה המקומית בתנאים לקדם תכנית מפורטת לשינוי יעוד ממסחר ומשרדים למסח

 הבאים:
 תאום חתך רח' נחמני מול אגף התנועה; .4
 אישור משרד התיירות; .5

 מינוי יועץ ומילוי הנחיות לבניה ירוקה; .0

 התחייבות להגשת כתב שיפוי כתנאי להעברה למחוז .6

 תאום אדריכלי אצל אדריכל העיר .5

 הכנת הדמיות והצגתם למהנדס העיר. .8

 אים בחוו"ד צוות.מילוי שאר התנ .7
 
 

 : )מוגש ע"י צוות מרכז(חו"ד הצוות
לקדם תכנית מפורטת לשינוי יעוד ממסחר ומשרדים למסחר ומלונאות לדיון בועדה המחוזית בתנאים 

 הבאים:
 תאום חתך רח' נחמני מול אגף התנועה; .4
 אישור משרד התיירות; .5

 מינוי יועץ ומילוי הנחיות לבניה ירוקה; .0

 ב שיפוי כתנאי להעברה למחוזהתחייבות להגשת כת .6

 תאום אדריכלי אצל אדריכל העיר .5

 הכנת הדמיות והצגתם למהנדס העיר. .8

 מילוי שאר התנאים בחוו"ד צוות. .7

 כל שימוש למגורים יהווה סטיה ניכרת לתכנית. .6

 לחוק שלא יותר שימוש למגורים בשטחים אלו. 57תרשם הערת אזהרה לפי תקנה  .6
 
 

ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים רודשים מיום שנמסח /החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק.68בה וזאת עפ"י סעיף 

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 0)החלטה מספר  1071070101מיום ב' 00-1111מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 מהלך הדיון:
 אדר' אודי כרמלי במקום מהנדס העיר בנושא הנ"ל.

 שה ורד מציג את התוכנית. אדריכל מ
 כמה מקומות חניה .: גפן שמואל

 מקומות חניה לנכים. 53מקומות חניה ועוד  53מקומות חניה, לפי ההיתר יש  63משה ורד: 
יש לכם במה שיושבת על רחוב והורסת את הכניסה. האם בנית המלון הזה יתן פתרון אדריכלי  :פאר ויסנר

 ר רחוב רחב  וכניסה למלון נוחים. לכניסה על מנת לקבל בסופו של דב
 משה ורד: אי אפשר צריך להרוס את הבנין שם.

 אדי אביטן: הבמה יורדת ברובה.
דורון ספיר: תראו לפאר את מה ששניתן להרוס ומה שניתן להשאיר. ובינתיים אנחנו נאשר את התכנית 

 להפקדה.
היעוד ממשרדים למלונאות לא שיננו  אורלי אראל: התב"ע היום תקפה למשרדים בלבד ואנחנו משנים את

 את היחסים בין מגורים למשרדים.
מדואל אהרון: מה הניע אותכם להפוך ממשרדים למלונאות. אני מבקש לחייב את הבנין הזה בתוכנית 

 עיצוב. מבקש שעיצוב אדריכלי יעלה לאישור הועדה.
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 ים את היעוד. דורון ספיר: מלונאות מבורכת בעיר אבל זה לא המקרה הראשון שהופכ
 יובל גאייר:ישנו צורך למלונאות וזו הסיבה שאנחנו הופכים את היעוד.

 אורלי אראל: הועדה אישרה תוכנית עיצוב למשרדים לא למלונאות ולכן צריך לשנות את תוכנית עיצוב
 יובל גאייר: יש לנו היתר בניה בתוקף. בונים לפי תוכנית עיצוב שאושרה בעבר. 

 
 הועדה מחליטה:

 אשר להעביר את התוכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים המפורטים בחוו"ד צוות.ל
 תנאי להפקדה בפועל הצגת מפלס הרחוב בפני פאר ויסנר.

תתקיים פגישה נוספת עם אהרון מדואל ואסף זמיר אצל מהנדס העיר לפני הפקדת התוכנית לענין 
 העיצוב.

 
ון גלעדי, אהרון מדואל, שמואל גפן,  כרמלה עוזרי ואסף זמיר.פאר ויסנר, ארנ: דורון ספיר, משתתפים

 
 

מ'  0.61יש להוסיף במטרות התכנית את סעיף "הוספת גגון והבלטתו מעל הכניסה למלון בשיעור של עד 
מקו המבנה".

 : )מוגש ע"י צוות מרכז(חו"ד הצוות
 לאשר את התיקון המבוקש.

 
ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים רם שנמסחודשים מיו /החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 ד' לחוק.68בה וזאת עפ"י סעיף 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 00)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 

 מהלך הדיון:
 אורלי אראל: הציגה את תוספת הסעיף במטרות התכנית.

 
 ה:הועדה מחליט

 4.63מאשרת להוסיף במטרות התכנית את סעיף "הוספת גגון והבלטתו מעל הכניסה למלון בשיעור של עד 
 מ' מקו המבנה".

 
דן להט, שמוליק מזרחי, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, מיטל להבי ושמואל גפן. : דורון ספיר,משתתפים



 התוכן מס' החלטה
1071/70101 

 01 -ב' 01-1100
 רוטשילד יבנה אחד העם בצלאל יפה  מתחם חברות הביטוח  - /010תא7

 דיון בהפקדה
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 ועדה מחוזיתמוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: 
 

 ם:מיקו
 מרכז העיר

 חלקות מקור סמוכות התחומות בין רחובות 46תיאור גבולות: 
 אחד העם: צפון 
 שדרות רוטשילד :דרום
 רחוב בצלאל יפה :מזרח
 רחוב יבנה : מערב

 
 . 50, 54, 66, 67, 65, 60, 64, 06, 07שדרות רוטשילד  כתובת:

 .86, 85, 83, 56, 58, 56, 55, 53, 66, 68רח' אחד העם                 
 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

  5,0,8,6-45,46-53  מוסדר 7656
     
 

 מ"ר 44,668 : שטח התכנית
 

 
 
 

 אלישע רובין אדריכלים בע"מ ומשה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ מתכנן:
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 בעלי הקרקע יזם:
 

 ועת"א. בעלי קרקע פרטיים, , חברת מגדל חברת הראל לות:בע
 

  : מצב השטח בפועל
 

 שדרות רוטשילד
 קומות  0משרדים ומסחר,  – 07רוטשילד 
 קומות 6משרדים,  – 06רוטשילד 
 קומות 46משרדים ומסחר,  –)בית ציון(  64-65רוטשילד 
 קומות 0מגורים ומסחר,  – 67רוטשילד 
 קומות 5משרדים, – מור( )בנין לשי 66רוטשילד 
 קומות 0משרדים ומגורים,  – 54רוטשילד 
 קומות 6משרדים,  – 50רוטשילד 

  
 רחוב אחד העם

 קומות 0מלון,  –  )בנין לשימור(  68אחד העם 
 קומות 0משרדים,  – )בנין לשימור(  66אחד העם 
 קומות 7משרדים ומסחר,  –)הבורסה לני"ע( 53-56 אחד העם 
 קומות 0מגורים,  – בנין לשימור( ) 58אחד העם 
 קומות 0מגורים,  – 56אחד העם 
 קומות 5 – 56אחד העם 
 קומות 0מגורים,  – 83אחד העם 
 קומות 0מגורים,  – 85אחד העם 
 קומות 0מגורים,  – 86אחד העם 

 
 

 :מדיניות קיימת
 

 מדיניות כללית:
סוקה והמסחר לצד בניה למגורים, ע"פ מדיניות הועדה המקומית באזור הנ"ל מעודדת חיזוק מתחם התע

 מדיניות המע"ר מצד אחד ומדיניות לב העיר מצד שני. 
האזור המיועד לאזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים עפ"י תכנית המתאר הנמצאת בהפקדה. 

שים מתחם התכנון וסביבתו משמשים כמרכז פיננסי של העיר ת"א, ובכל האזור קיימים מבנים רבים המשמ
 את הבנקים השונים , חברות הביטוח וכד'. 

 קומות. 63-המתחם נמצא על פי תכנית המתאר באזור בו מותרת בניה עד ל 
 

 :5333\מוצעת תאבאזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים עפ"י תכנית המתאר הטבלת רח"ק 
 רח"ק מירבי רח"ק בסיסי גודל המגרש

 6.8 6.5 דונם 4 –פחות מ 
 43.6 6.5 דונם 5דונם ועד  4 -מ

 44.5 6.5 דונם 0 -דונם ומתחת ל 5מעל 
  45.6 6.5 דונם ומעלה  0

 
 
 

   מצב תכנוני קיים:
 :(מספר ושם) ותתקפ תכניות

  , ע'.0, ע' /180, מק0/017ב', ח', , מק7  0851, 1001, ג', מק8617, 818, 0068ב',  0660, 0660, 00
 , מגורים, מסחר משרדים, מלונאות יעוד קיים:

  שימושים(: זכויות בניה )אחוזים, שטחים, קומות,
  -"  4664עפ"י תכנית "

לשנות את יעוד השטח המתוחם בקו הכחול בתשריט לאזור של מגרשים מיוחדים, וכן  לקבוע  מטרת התכנית: 
. התכנית קובעת תנאי בנייה מיוחדים בו. זאת על מנת להפכו לחלק אינטגרלי של המע"ר הראשי של ת"א יפו

איחוד רוב המגרשים המקוריים הקטנים למגרשים גדולים עם אחוזי בנייה מוגדלים, ביחס לגודל המגרש 
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 )בהתאם לטבלאות בתשריט התב"ע(.
( על 4664תכנית מאוחדת לקביעת אזורים )תיקון  – 66בהתאם לאמור לעיל, משנה תכנית זו את תב"ע 

 . 53.44.64מיום  4465נתפרסמה בעיתון רשמי מס' שינוייה, אשר הודעה במתן תוקף לה, 
 של התקנון.      6יד  בפרק -לפי המפורט בסעיפים א 66תכנית זו משנה את תכנית  שינוי התכנית הראשית:

: התכנית תבוצע בשלבים. לגבי כל מגרש מאוחד מוצע, תוגש לאישור תכנית לאיחוד וחלוקה ביצוע התכנית
. לא יוצא היתר בנייה על 4685כמתם לפי סימן ז' של חוק התכנון והבנייה בהסכמת הבעלים או שלא בהס

 מגרש מאוחד מוצע עד לאישור התכנית לאחוד וחלוקה כאמור.
השטחים המסומנים להרחבת הרחובות מיועדים להפקעה ויירשמו ע"ש העירייה  רישום שטחים ציבוריים:

 רפרצלציה של כל שלב בתכנית. כחוק ו/או יירשמו ע"ש העירייה במסגרת ביצוע רישום 
שנים מיום אישורה. התמריצים של תוספות הבנייה יינתנו  45התכנית תבוצע, על כל שלביה, תוך  זמן ביצוע:

 בהתאם להיתרי בניה, שנתבצעו בתקופות השונות בהתאם לטבלה שבתשריט.
 

 שנים(: 45טבלת אחוזי הבנייה המותרים לפי המופיע בתשריט התב"ע )זמן ביצוע לאחר 
 533%עד דונם = 

 555%דונם =  4-5
 553%דונם =  5-0

   575%דונם ומעלה =  0
 

 ב "   4664עפ"י תכנית "
 

  מטרת התכנית :
 . שימור בניינים שיפור הסביבה ושילוב נכון בין בניינים רבי קומות לבין המרקם 4

 ההיסטורי וכל זאת ע"י:     
 שימור לגביהם.א. קביעת בניינים לשימור הוראות ה    
ב. שינוי בבינוי ותוספת זכויות בנייה כתוצאה משימור המבנים. קביעת זכויות והוראות בניה     

 מתאימות.
 ג. ביטול הפקעה לדרך וקביעת זיקת הנאה למעבר הציבור בתחום זה.      
 מ"ר שטחי שירות בבניינים לשימור. 453 -מ"ר שטח עיקרי וכ 4650 -ד. תוספת של כ    
 אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים   4664. שינוי בהתאם לכך לתכנית מפורטת מס' 5

 א' אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט  4664ולתכנית מפורטת מס'  53.5.60מיום  5650מס'     
 )להלן "התכנית הראשית"(. 40.6.4666מיום  0447הפרסומים מס'     

 (.5( ובניין ציון )4הוראות לגבי בניין הבורסה ) –המפורט בתקנון  כפי הוראות בנייה:
הבנייה וגובה המבנים יהיו  יזכויות הבניה, קוו -)בניינים לשימור(   6-ו 0בניינים המסומנים בתשריט במספרים 

 בהתאם לקיים עפ"י תכנית מדידה המצורפת לתכנית זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.  
 לשדרות –מ'  5לרח' יבנה,  –מ'  0לרח' אחד העם,  –מ'  6ורטים בתשריט הינם: קווי הבניין המפ

 רוטשילד.
 המבנים המסומנים בכוכבית שחורה )ראה תשריט( מיועדים לשימור ויחולו הוראות שימור:

 ה בתקנון התכנית. -עליהם ההוראות אשר מפורטות בסעיפים א
 קווי בניין )עפ"י תב"עות קיימות(:    

 מ'.  3 –מ', רחובות יבנה ובצלאל יפה  6 –מ', רחוב אחד העם  5 –רוטשילד שדרות 
   :4ע"פ ע' 

  3קו בניין 
 מרתפים קיימים  בבורסה לני"ע 0
 מרתפים קיימים  בבניין ציון       5

 ב'5853עפ"י תכנית  –בבניינים לשימור 
 

  :מצב תכנוני מוצע
 

 מטרות התכנית: 
 וקה ותיירות ולמגורים.שינוי ייעודי קרקע למסחר תעס •

מ"ר עבור שימושים למלונאות, מגורים, תעסוקה, מבני  76,333 תוספת שטחים עיקריים בהיקף של עד •
 ותוספת שטחי שירות ושטחים נלווים.ציבור ומסחר , 

 405,633+ שטחי השירות יהיו עד  היקף השטחים המותר לבניה  )שטחים קיימים + מוצעים(סה"כ  
הבניה הכוללים )עיקרי+שירות+מרפסות( על קרקעיים לא יעלו על הרח"ק המותר  .  סה"כ שטחימ"ר

  בתכנית המתאר לשטחי בניה קיימים ולשטחי בניה חדשים.
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קומות,  63של עד  מגדלים תחיזוק המע"ר ע"י תוספת זכויות ושינוי הבינוי במתחם התכנית, שילוב בניי •
, מלונאות, מסחר ומגורים. כל זאת  בהתאם לצד שימור מבנים וכן עירוב שימושים של משרדים

 למדיניות העירונית ולתכנית המתאר.

במתחם והמעברים בין הרחובות הגובלים תוך שילוב כיכרות ודופן מסחרית,  המרחב הפתוחשיפור  •
 לרווחת משתמשי המתחם ותושבי האזור.

רכים השונים כחלק מכלל מתן מענה למחסור בשטחי ציבור בנויים, ע"י שילוב השטחים הציבוריים והצ •
 הפונקציות במתחם.

 קביעת הוראות בנייה. •

 קביעת הוראות לבניה ירוקה. •

 קביעת הוראות לזיקת הנאה לציבור בתחום ולאורך המתחם. •

שימורם , שיפוצם ותחזוקתם בקביעת התניות  שילוב ארבעה מבנים לשימור בתכנון המתחם החדש , •
 למתן היתר.

 י ייעודם לפי הפרוגרמה החדשה המוצעת.שיפוץ מבנים קיימים ושינוי •

הפקעות להרחבת הדרך ומתן זיקת הנאה על שינוייה בתחום התכנית לרבות סימון  4664תכנית ביטול  •
בקטע או בקטעים שלא בוטלו בפועל מכוח  4664ברחובות אחד העם ושדרות רוטשילד מכוח תכנית 

  .ב'( 4664 ב'. )המשך המדרכות הציבוריות עפ"י תכנית  4664תכנית 

 וקביעת הוראות שימור מבנים. 58ב' בתחום התכנית למעט בבנין ברח' אחד העם  5853ביטול תכנית  •

יצירת פתרון חניה תת קרקעי עבור הפרויקט המתבסס על תקני החניה התקפים ותקני החניה העתידיים  •
התווית מערך בהתבסס על מערכת הסעת המונים העתידה לשרת את המע"ר. הוספת מרתפי חנייה ו

 התנועה כמתבקש מתוספת הבניה.

 התווית שלביות הביצוע והמימוש לכלל המתחם. •

 קביעת הוראות לאיחוד מגרשים. •

 
  הקרקע: יייעוד

 
  יעוד: מסחר תעסוקה ותיירות .0

 פירוט השימושים:
 מבנים בייעוד מסחר תעסוקה ותיירות. במתחם מתוכננים

 יה חדשה, חלקם לשימור וחלקם לשיפוץ ו/או הסבת   חלק מהמבנים הקיימים מיועדים להריסה ובנ
 השימושים במבנים הקיימים כפי שמופיע בנספח הבינוי.

   – מלונאות
    86אחד העם 
 )בורסה לני"ע( 53-56אחד העם 
 )בניין לשימור( 68)בניין לשימור(אחד העם  66אחד העם 

 נתונים נפחיים:
  ת:מספר קומו
 קומות 8.5: 86אחד העם 

 קומות 8.5: 53-56עם אחד ה
 : בהתאם לתיק תיעוד66אחד העם 
 : בהתאם לתיק תיעוד68אחד העם 

 . 4המגרש, במרתפים על פי תכנית ע'משטח  53%תכסית: עד 
  – משרדים

 ( 5 שרדים)מגדל מ 07-06שדרות רוטשילד 
 )בית ציון( 60-65שדרות רוטשילד 
 (4 משרדים)מגדל  54-50שדרות  רוטשילד 

 ים:נתונים נפחי
 מ"ר 633עד  -, שטח קומה מקסימלית )כולל מרפסות, בליטות וכד'( קומות 63: 54-50רוטשילד 
 מ"ר 4433עד  קומה מקסימלית )כולל מרפסות, בליטות וכד'(  , שטחקומות 63: 07-06רוטשילד 

 כולל אנטנות, בליטות מתקנים טכניים וכד'. מ' מעל פני הים. 463 גובה: 
 .4ת ע',במרתפים על פי תכני

 קווי בנין: כמצוין בתשריט
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  – מסחר
 מ"ר.   5,533 -שטחי מסחר יהיו בקומת הקרקע ברוב המבנים בשטח שלא יפחת מ

 במבנים בהם הייעוד הינו תעסוקה מסחר ותיירות יותר מסחר בנוסף לקומת הקרקע גם בקומות העליונות.
 במבנים בהם הייעוד הינו למגורים, יותר מסחר בקומת הקרקע.

   בשתי הקומותנילווה ישמש כגלריה בשתי הקומות, וכן יותר מסחר  66מבנה לשימור בכתובת רוטשילד ה
 

 (010יעוד: מגורים ד' )תא שטח  .0
 פירוט השימושים:

  – מגורים
 (0)מגדל מגורים  67שדרות רוטשילד 
 נתונים נפחיים:

  ת:מספר קומו
 קומות 63: 67רוטשילד 

 ולל אנטנות, בליטות מתקנים טכניים וכד'.כ  מ' מעל פני הים 463 גובה: 
מ"ר ברוטו )כולל  833ש.  שטח קומת מגורים לא יעלה על משטח המגר 73%עד בקומת הקרקע תכסית: 

 .4, במרתפים על פי תכנית ע'מרפסות בליטות וכד'(
 קווי בנין: כמצוין בתשריט

 
 יעוד: עפ"י תכנית מאושרת אחרת .1

 פירוט השימושים:
  – מגורים

 )בניין לשימור( 58העם אחד 
  85אחד העם 

 נתונים נפחיים:
  ת:מספר קומומגורים 

  ב'  ותיק תיעוד ואשור מחלקת שימור 5853)בנין לשימור(: על פי תכנית  58אחד העם 
 קומות 8.5: עד 85אחד העם 

 ב'.5853ובבנין לשימור עפ"י תכנית  4המגרש, במרתפים על פי תכנית ע' משטח 53%תכסית: עד 
 וי בנין: כמצוין בתשריטקו
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 זכויות בניה:

 יעוד כתובת
מס' 
תא 
 שטח

גודל 
 מגרש

 שטחי בניה מ"ר/אחוזים
מספר 
 יח"ד

צפיפות 
)יח"ד 
לדונם 

 נטו(

 גובה מבנה )מטר( תכסית

 י בנין )מטר(וקו מספר קומות
מעל למפלס הכניסה 

 הקובעת
מתחת למפלס 

 הכניסה הקובעת
סה"כ 
שטחי 
 בניה

מעל 
כניסה ל

 הקובעת

מתחת 
לכניסה 
 הקובעת

 קדמי
 -צידי
 ימני

-צידי
 שמאלי

 אחורי
 שירות עיקרי שירות עיקרי

אחד העם 
86 

 מסחר
 תעסוקה
 תיירות

901 
 

562 
 

4,467 066 

 4ע"פי תכנית ע'
ומתחת למבנים 
לשימור על פי 

הוראות אשר יקבעו 
  בתכנית זו

יח'  03 4,568
   מלון

 וטימ' אבסול 50
 

 
8.5 

 

 6 קומות

 

4 2.5  
 

מגדל 
 4משרדים 

רוטשילד 
54-50 

901 1064 57,753 
6,553 

 
07,333   

שטח קומה 
מקסימלית )למעט 

 קומת קרקע(
מ"ר 633  

  2.5 5 40 מ' אבסולוטי 463

 

 רוטשילד 

49 - 
 שימור

 מסחר
 תעסוקה
 תיירות

 

557 
678 

 מ' אבסולוטי 06.56    678 )לא כולל מרתף(
י על פ

תיק 
 תיעוד

 901 בנין לשימור על פי תיק תיעוד

 

 בית ציון
רוטשילד 

 קיים - 64

 מסחר
 תעסוקה
 תיירות

901 2,060 116066 1,100 45,733    
 מ' אבסולוטי 63.56

 ללא שינוי 17 

מגדל 
 5משרדים 
-רוטשילד 

07-06 

 מסחר
 תעסוקה
 תיירות

901 1,314 06,665 44,845 68,683   

שטח קומה 
 מקסימלית

 )למעט קומת קרקע(
1,100 מ"ר   

 
 מ' אבסולוטי 463

40 
 

5 
 

 
 

2.5 
  

 
אחד העם 

 שימור - 68
 

 מסחר
 תעסוקה
 תיירות

901 
 

535 800 633 
יח'  45-כ

   מלון
 מ' אבסולוטי 06.56

 

על פי 
תיק 
 תיעוד

 בנין לשימור על פי תיק תיעוד

אחד העם 
 שימור - 66

 מסחר
 תעסוקה
 תיירות

901 570 773 
770 
 

יח'  45 -כ
 מלון

 
 

 
 

 מ' אבסולוטי 06.78

 

על פי 
תיק 
 תיעוד

 בנין לשימור על פי תיק תיעוד

אחד העם 
55-56 
 בורסה
 קיים

 מסחר
 תעסוקה
 תיירות

901 
 

1,900 4,002 830 

6,605 
 

 433 -כ
 יח' מלון

 
 
 

 
 
 

 
 מ' אבסולוטי 58

 

 
8.5 

 

 ללא שינוי

 

אחד העם 
 18 4,466 1,144 572 802 מגורים שימור - 58

 
 
 

 
 

 מ' אבסולוטי 55

 

על פי 
תיק 

תיעוד + 
 תוספת 

 בנין לשימור על פי תיק תיעוד

 

מגדל 
 – 0מגורים 

רוטשילד 
67 

 53,553 1,146 201 מגורים
 

8,653 

 

 
57,633 

163 
 

 
 

שטח קומה 
 מקסימלית

 )למעט קומת קרקע(
מ"ר  600  

 
מ' אבסולוטי 463  

 

63 
 

4 
 

3 
 

3 
 3.5 
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אחד העם 
85 

 18 4,766 607 4,045 586 801 מגורים
 
 

 
 

מ' אבסולוטי 55.77  6.5 4 3 3 
5 

 * היעודים ושטחי הבניה בבנינים הקיימים כפופים לבדיקה  ולבחינה נוספת.
סית הקבועות בתכנית זו, יהיו בטלות ולא ניתן לניידן, גם לא למבנה אחר בתחום ** זכויות הבניה כאמור לעיל אשר לא ניתן לנצלן במסגרת קוי בנין, גובה, ותכ

תכנית.\חלקה\המגרש
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 :זיקת הנאה למעבר הציבור
בשטח  הנמשך במרווחים בין המבנים , בכיכרות הקיימות והמתוכננות , ולאורך השדרה המרכזית 

למבני המשרדים וכן השטח  מקו הפנימית , לרבות השטחים המוקצים בקומת הקרקע ברחבות הכניסה 
המגרש ועד לחזית המבנים על רחובות אחד העם, שדרות רוטשילד, רחוב יבנה ורחוב בצלאל יפה יצטרף 

התחום המדויק של שטח זה יפורט ויקבע בתכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח כחלק מהמעבר הציבורי. 
 מ"ר.  6,333-, ובכל מקרה לא יפחת מבטרם יוצאו היתרי הבניה הסביבתי

 
 

 מבני ציבור:
מ"ר שטחים עיקריים +  0,833התכנית כוללת בתחומה בניית שטחים לשימושים ציבוריים בהיקף של 

השטחים המיועדים לשימושים למטרות ציבוריות, ייבנו ע"י מבקש ההיתר שירות. מ"ר שטחי  4,583
 ש.במקביל לבניית השטחים הסחירים במגרוהוצאותיו במגרש ועל חשבונו 

בלשכת  ם העירייהעל שללא תמורה בבעלות יפו ויירשמו  -יימסרו לעיריית ת"א   הציבור הנ"לשטחי 
עד  , רישום בית משותף.תועל חשבונו והוצאותיו, במסגר ע"י מבקש ההיתר במגרשרישום המקרקעין 

 שנים. 666לרישום הבית המשותף יוחכרו שטחי הציבור ללא תמורה לעירייה לתקופה של 
ן יהיה למקם את שטחי הציבור הבנויים במגדל אחד או בשניים בהתאם לתכנית העיצוב והפיתוח נית

 שתאושר למתחם.
 

 עיצוב ופיתוח:
היתר ל כתנאי  ר הועדה המקומיתלאישו לכלל המתחם תוגשתכנית העצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי 

  ראשון במתחם מכח תכנית זו. בניה
יתוח תבחן האפשרות למיקום משטח חילוץ על גגות המגדלים בתאום בשלב אישור תכנית עיצוב ופ

 ובאשור כיבוי אש.
 

  תנועה וחניה:
 

 עבור מגורים, מלונאות, ומסחר יחושבו מס' מקומות החניה הדרושים לפי תקן מלא )*(.
 מהשטח העיקרי של המשרדים יחושבו מס' מקומות החניה הדרושים לפי תקן  033%עבור 

 מלא )*(
 , לא יוקצו מקומות חנייה.033%השטח העיקרי הנוסף של המשרדים מעל עבור 

 מקומות חנייה בקומת המרתף הטיפוסית. 453קומות של מרתפי חנייה,  6במתחם כולו מתוכננים 
 חניות בשני מרתפי חנייה קיימים בבורסה לני"ע. 65 –היצע החניות במרתפים הקיימים: כ 

 
 תפי חנייה קיימים בבית ציון. חניות בחמישה מר 564 –כ        

 
רמפות נוספות חדשות, על מנת לאפשר שלביות בתכנון המתחם, האחת מרחוב  5במסגרת הפרויקט תוכננו 

יבנה )מגדל דרומי חדש מתוכנן( והשנייה מרחוב אחד העם )מגדל מגורים חדש מתוכנן(. שלביות הביצוע 
ת המאפשרות כבר היום נגישות למתחם דרך בקומת המרתפים מסתמכת על חיבור לשתי רמפות קיימו

בניין בית ציון ודרך בניין הבורסה לני"ע. באמצעות הרמפות הקיימות תתאפשר נגישות חיבור בין 
 המרתפים בשלב מאוחר יותר. 

 

 )*( התקן המלא הינו תקן החניה התקף במועד הוצאת היתר הבניה.
 

 מרתפים:
( ובתנאי להוראות המפורטות 1בולות המגרש )קו בניין בניית המרתפים תותר עד לג עפ"י תכנית זו

מ' מגבול המגרש ובעומק של  0.5ובתנאי שתושאר רצועת מעבר לתשתיות עירוניות ברוחב של  בתכנית
תכסית המרתפים בכפוף לאמור לעיל, תותר  מ'(. 1קומת המרתף הראשונה )אך בעומק שלא יעלה על 

  .0בהתאם לאמור בתכנית ע'
מרתפים במסגרת המתחם, בניינים חדשים וקיימים כאחד וכן, בבניינים לשימור.  0זו יותרו  מכוח תכנית

נלווים לשימושים בקומת הקרקע בקומת המרתף העליון ובקומה שמתחתיו יותרו בנוסף שימושים 
ובצמידות אליהם, כגון : משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימוש דיירי יחידת הדיור הצמודה, שטח נלווה 

מסחר במקרה של שימוש מסחרי בקומת הקרקע הצמודה. לא יותר שימוש למגורים במרתף. בכל ל
, במבנים לשימור השטחים הנלווים יהיו שטחים 0המבנים השטחים הנלווים יהיו על פי תכנית ע"

 נוספים לשטחי המרתף. 
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 :ובניה ירוקה איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(

ירוקה, ובכלל זאת ביצוע בדיקות אקלימיות וכננו וישולבו עקרונות של בנייה ט יתבמסגרת תכנון הפרויק
על סביבתו. בין היתר יכלול הפרויקט  ר את צמצום צריכת האנרגיה והשפעתושל רוח והצללה על מנת לשפ

מערכות מיזוג יעילות, שימוש באנרגיה סולרית וכד'. צוות מקצועי המתמחה בנושא בנייה ירוקה מלווה 
 את התכנית עד לשלב התכנון המפורט. התכנית משקפת סקרים ובדיקות של מיקום ותצורת המגדלים. 

נערכה בדיקה ממוחשבת להשפעות רוח של המגדלים, ונמצא כי הבינוי המוצע  אינו מהווה הפרה 
מלבד מספר נקודות בסביבת משמעותית  של אקלים הרוח לעומת המצב הקיים והמקובל בסביבה, 

מערבי, אשר צפויות הרוחות להתגבר למהירויות העולות על הקריטריון  -, בהן קצה המגדל הדרוםהתכנית
  המומלץ. 

 על צפויה הנידונה התכנית הצללת עיקר כי מעלים התוכנית סביבת על ההצללה השפעות בדיקת ממצאי

 בצלאל יפה חובר בין המבנים ועל ומסחר תעסוקה מבני על ,למונטיפיורי העם אחד רחוב בין המבנים

 הצפוני חלקה ,התכנית שטח בתוך .המאושר במצב כבר מוצלים התכנית בסביבת רבים מבנים .לנחמני

 .המאושר במצב כבר מוצלים קיימים ומבנים צפופים אורבניים באזורים שקורה כפי מוצל להיות צפוי
וקה לרבות: שימור התייחסות להיבטים של בניה יר תכלולנהבקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו 

 וצא בזהכיטיפול במים ואנרגיה )באמצעות מרכיבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, אוורור, וכד'(, 
 נדס העיר ומדיניות הועדה המקומית.על פי הנחיות מה

תנאי למתן היתר בניה יהיה הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים לנושאי איכות סביבה ובניה ירוקה 
 .בהתאם להנחיות ומדיניות העירייה התקפות לאותה עת ל ידי מה"ע או מי מטעמוואישורם ע

 הקמת מערכת פינוי פסולת פנאומטית בכפוף לאישור מהנדס העיר.  פתרון אשפה במתחם יתאפשר ע"י
תנאי להיתר בניה ראשון בתכנית, יהיה הכנת תכנית לפינוי פסולת פנאומטית משולבת בתכנית פיתוח 

 ם המתוכנן, בהתאם לדרישת מהנדס העיר כאמור.תשתיות למתח
 בעת אישור תכנית העיצוב והפיתוח יובטחו פתחי איורור לחניונים וכן מנדפים עד גג הבנינים עבור

 השטחים המסחריים בבנינים החדשים שיבנו במתחם כל זאת באישור הרשות לאיכות הסביבה בעת"א.
 

 שימור מבנים בתחום התכנית:
 בניינים המיועדים לשימור. 6יימים בתחום התכנית ק

מחלקת השימור של  ואישורכל טיפול ו/או בינוי הקשור עם הבניינים המוגדרים לשימור, יבוצע תוך תאום 
 יפו. –עיריית תל אביב 

 

 שלביות מימוש הפרויקט:
 שיקבעו בעת אישור תכנית העיצוב והפיתוח למתחם. מימוש הפרויקט יתאפשר בשלבים 
 הבניה של אחד ממגדלי המשרדים.  הוצאת היתרניה למגדל המגורים יהיה תנאי להיתר ב 

  לאחד ממגדלי המשרדים וגמר פיתוח  6תנאי לאכלוס מגדל המגורים יהיה קבלת טופס
 של כל המתחם או בהיקף שיקבע בתאום עם מהנדס העיר.השטחים הציבוריים 

  ח המרחב הציבורי הסמוך פיתויהיה מתן התחייבות לתנאי להיתר בניה למגדלי המשרדים
 פיתוח.עיצוב והלמגדל והמעברים הציבוריים, כפי שמוגדר בתכנית ויאושר בתכנית ה

  הוצאת היתר בניה בצלאל יפה יהיה  –למגדל המשרדים בפינת רוטשילד  להיתר בניה תנאי
תנאי לאכלוס מגדל זה יהיה גמר עבודות השימור במבנה  .66רוטשילד ה במבנלשימור ה

 ואשור מחלקת השימור לכך. 66ברוטשילד לשימור 

  תנאי להיתר בניה למגדל המשרדים בפינת בצלאל יפה ורוטשילד יהיה הוצאת היתר בניה
 למלון בפינת אחד העם ובצלאל יפה.

 
 תנאים להיתר:

 לתכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי למתחם. הועדה המקומיתאישור  .א
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   עיריית ת"א יפו, ויתר הגורמים המאשרים בעירייתתאום התכנון עם השרות לאיכות הסביבה ב .ב
 יפו באשר ל:-ת"א

 ביצוע דו"ח אקלימי ודו"ח אקוסטי והטמעת ההמלצות בגוף התכנית.

 אוורור חניונים תת קרקעיים ומיקום פתחי אוורור כנדרש בהנחיות. 

פלס מ' מעל מ 83-טחון לבניה שגובהה מעבר ליתאום עם רשות התעופה האזרחית ומשרד הב .ג
 הכניסה הקובעת וקבלת אישורה.

הבטחת ביצוע ופיתוח של השטחים המיועדים לשימוש ולמעבר הציבור, עפ"י תכנית העיצוב  .ד
 והפיתוח.

והבטחת רישום זיקות ההנאה לטובת על שם העיריה בבעלות הבטחת רישום השטחים הציבוריים  .ה
 הציבור.

 ע"ש העירייה.הבטחת הקמת השטחים הציבוריים והבטחת רישומם בבעלות  .ו

הבטחת הקמת מנגנון אחזקה ותפעול שוטף של השטחים שלגביהם תירשם זיקת הנאה לשימוש  .ז
 ולמעבר הציבור, מעברים הפתוחים לציבור, וכד' לשביעות רצון מהנדס העיר או מי מטעמו.

זהרה בלשכת רשם המקרקעין אשר מבטיחה את אהתחייבות מבקשי ההיתר לרישום הערת  .ח
שלגביהם נרשמה זיקת הנאה לטובת הציבור לשימוש הולכי רגל, ותאפשר תחזוקת השטחים 

לעיריית ת"א לבצע עבודות בשטחים אלו, במידה והבעלים לא יעמדו בהתחייבויותיהם לתחזוקת 
 השטח.

 

 זמן הביצוע : 

 שנה מאישור התב"ע. 53 -ביצוע הפרויקט בתוך כ       

 : )מוגש ע"י צוות מרכז(חו"ד הצוות
 

 :בכפוף לתנאים הבאיםץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית להמלי
 התאמת הרח"ק וחלוקת שטחי הבניה המותרים לחלופה הנבחרת לקידום באשור מהנדס העיר. .45

  לשטחי הציבור הכלולים בתכנית. התכנית תופקד לאחר אישור אגף נכסי העירייה .40

התחשב בשימושי המסחר התכנית תכלול התיחסות לנושאי מניעת מטרדים בהבט איכה"ס, וב .46
 גורים.מהסמוכים לבניני ה

תאום קוי הבנין המוצעים בתשריט ובנספח הבינוי בתאום עם צוות מרכז, אדריכל העיר ומחלקת  .45
 שימור והתאמת זכויות הבניה בהתאם.

 סקר השפעות סביבתי כתנאי להפקדה, תנאי לאשור תכנית עיצוב אדריכלית ופיתוח יהיה הטמעת  .48
 .נ"לה תנאי לאכלוס ביצוע ההמלצותהמלצות הסקר, 

 
, וכן התכנית לשביעות רצון מהנדס העיר או מי מטעמויובטח בית גידול לעצים בוגרים בתחום  .47

 יפורטו הוראות בדבר נקוז וחילחול מי גשם.
 

מומלץ כי בעת אישור תכנית העיצוב והפיתוח יקבעו סופית הרמפות לכלי רכב כך שבשלב הסופי  .46
 . 0לא יעלה מספר הרמפות על של יישום התכנית 

 
תכנית העיצוב והפיתוח תבטיח מיקום מתקני חניה לרכב דו גלגלי לרבות אופניים הן במפלס  .46

 הרחובות הסובבים והן במרתפי החניה בהתאם לתקנים הנהוגים בעת אשור התכנית.
 קבלת חבילות ודברי דואר\פתרון במרתף להגעת שליחים על אופנועים למסירתשילוב  .53

 קה וטעינה תוסדר בתחום מרתפי הבנינים.פרי .54

 חתימה על כתב שיפוי כתנאי להעברת התכנית לועדה המחוזית. .55

 חתימה על הסכם משימות פיתוח כתנאי להעברת התכנית להפקדה. .50
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לחוק בגין  467בגין סעיף  לועדה המחוזית, הינו הסרת התביעה תנאי להעברת מסמכי התוכנית  .56
 .66הבעלים של רוטשילד  תכנית השימור שהוגשה על ידי 

 
ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים רחודשים מיום שנמס /החלטה זו תהיה בטלה תוך 

ד' לחוק.68בה וזאת עפ"י סעיף 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 00)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 את התוכנית.  יכלים אלישע רובין ומשה צור: מציגיםאדר
 שמואל גפן: מה המרחקים בין הבניינים?
 מגדלים חדשים וכל שאר הבנינים קיימים. 0משה צור:אנו מציעים במסגגרת התכנית 

 דן להט: איפה עומדים המגדלים על אחד העם?
 משה: מראה את המגדלים על אחד העם.

ה לא מדוייק, קו הגובה משפיע עלי באופן אישי. זה שינוי דרסטי לכל דן להט: אני גר במקום, המרא
 קומות זה הזוי. 63האזור הזה. הפרוייקט כבד מאוד על האזור. על אחד העם להוסיף בניין של 

מיטל להבי: מצטרפת לדברי דן להט. התכנית משנה את האזור. מי שצועד היום ברוטשילד ונהנה מהירוק 
 ם כי יהיו שם פקקים בלתי סבירים. לא צריך להוסיף שם עוד מטר אחד למגורים.כבר לא יוכל לצעוד ש

 דן להט: מבנה הבורסה נשאר או נהרס?
 משה צור: נשאר ויהפוך למלון.

: אנחנו מבקשים שתשאירו אותנו מחוץ לתכנית. 56מטעם בעלי המגרש באחד העם  –דוד בסון עו"ד 
את המסגרת ואנחנו מתנגדים לזה. מפצלים   פה רוצים לפרוץהאזור הוא אזור מגורים לבניה מירקמית, ו

את התכנית למגרשי בניה נפרדים. זה חייב להיות בבעלות אחת ולא כך זה הוגש. היזמים הם לא בעלי 
בעלים בחלקות נוספות ולא כולם מסכימים לתכנית. אנחנו מתנגדים כבעלי קרקע.  0הקרקע יש עוד  

 . על אחד העם לא היו מגדלים בעבר ולא צריכים להיות.מבקשים להוציא אותנו מהתכנית
: העירייה והיזמים ידעו שאנחנו שם ולא טרחו להודיע לנו על התוכניות. 56גלילה אורנשטיין מאחד העם 

אם תאשרו אתם דוחפים אותנו לכאוס. אנחנו לא יכולים להתמודד עם הטייקונים האלו. אנחנו מתנגדים 
ם לשבת ולעשות תכנית אחרת ותאפשרו לנו להגיש תכנית ע"י אדר' שלנו גידי בר לתכנית, אבל אנחנו מוכני

 אוריין עם השמאי אריה קמיל.
: אנחנו בעד התכנית והיא טובה לכולם, והיא בהתאם למדיניות של  66אלי יהל בעלי הקרקע ברוטשילד 

מגורים,  55%אפשרים הועדה, במדיניות הועדה האזור מוגדר כאזור מע"ר. במסגרת מדיניות המע"ר מ
משמרים מבנים וחלק יהיו לבתי מלון. המגרשים פה היו מגרשי איחוד על פי התכנית התקיפה ותוכננו 

 בהם מגדלים לתעסוקה.
דורון: אנחנו נפסיק את הדיון היום ונמשיך בדיון פנימי בישיבה הבא, כל מי שיש לו הערות שיעביר אותן 

 בכתב.
 

 הועדה מחליטה:
 ישיבה הבא בדיון פנימי.לשוב ולדון ב

 
 : דורון ספיר, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, דן להט אהרון מדואל.משתתפים
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לדרפט מצורפת חוות דעת של שמאי המקרקעין מר מאיר צור וחוות דעת ב"כ הועדה 

המקומית עו"ד בתיה בראף )מליכזון( ועו"ד תמר איגרא ובהן מפורטים הממצאים ביתר 

 והן מהוות חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה.  פירוט,

 

לחוק  467נתקבלה במשרדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  04.6.5344בתאריך  :רקע
 .6.6.5336ב' שפורסמה ביום 5853התכנון והבניה, עקב אישור תכנית 

 
 .מ"ר 865בשטח:  0חלקה:  7440גוש:  .אביב-, תל56רח' י.ל.גורדון  הנכס:

 
 אגפים כמפורט: 5-: בנין מגורים המורכב מתאור הנכס

 
דירות, למעט בקומה א' בה  5קומות וקומת גג. בכל הקומות )כולל בגג(  0כולל  - אגף צפוני

 דירות. 7סה"כ  –הדירות לדירה אחת )ללא היתר(  5אוחדו 
 

 דירות )הגג ריק(. 5ומות )כולל במרתף( קומות מעל מרתף עליון. בכל הק 0כולל  - אגף דרומי
 חדרי המדרגות בשני האגפים משופצים.

 חלק ממרפסות הבנין נסגרו בבניה קלה.                      
            

 :להלן ריכוז שטחי הבניה  
 שטח עקרי   קומה

 )מ"ר(
שטח חדרי 

 מדרגות )מ"ר(
 מרפסות

 )מ"ר(
שטח שירות 

 )מ"ר(
 סה"כ
 )מ"ר(

 486.46 73.04 46.4 43.64 86.65 מרתף

 006  58.65 54.85 555.68 ק"ק

 006  58.65 54.85 555.68 ק"א

 006  58.65 54.85 555.68 ק"ב

 018.01  (000.0) 00.80 000.60 גג

 /0,118.5 1.10/ 18./06 00./0 050.80 סה"כ

 
 בסגנון בינלאומי.  ע"י האדריכל שמואל מינקוב 4608המבנה משמש כיום למגורים והוקם בשנת 

         המבנה סומן בתוכנית כמבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות.
 

 ברוריה לרנר, הרמן לרנר ומקס מרדכי לרנר.  התובעים:
 

 התביעה נתמכת בחוות דעת השמאי גיל וינלס.₪,  6,333,333 :סכום התביעה
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 :תקציר טענות שמאי התובעים, מר גיל וינלס
 

 06המיטבי הוא המבנה הקיים במצבו, בתוספת יתרת זכויות הבניה עפ"י תמ"א  השווי :במצב קודם
 ותכנית ס'.                   

 
שווי המבנה הקיים במצבו, בתוספת זכויות בניה על הגג על פי תכנית השימור ובניכוי  : במצב חדש

צוע, הפרש עלות שימור עודפת, הפרש עלויות בין מעליות, הפסד בגלל התארכות תכנון/בי
 בעלויות האחזקה. 

 
 :להלן פירוט תחשיב שומת התובעים

 :שווי מצב קודם
 סה"כ  שווי למ"ר שטח  במ"ר תאור

 45,036,333 40,533 4,406 שטח בנוי לתחשיב 
 4,675,333 45,333 458 זכויות לניצול ע"פ תמ"א 

 5,878,333 45,333 550 זכויות לניצול ע"פ תכנית ס' 
 111,/00,65 סה"כ 

 
 :שווי מצב חדש

 תאור
שטח  אקויולנטי 

 במ"ר
שווי 
 סה"כ  למ"ר

 46,358,333 40,533 4,306 שטח בנוי לתחשיב 
 4,575,333 45,333 404 שטח זכויות לניצול בגג

  - 5,363,333 4,833 4,033 עלויות שימור עודפות
 - 433,333   עלות תיק תעוד

  - 663,333   הפרש עלויות בין מעליות
    הפסד בגלל התארכות תכנון/ביצוע, כמפורט:

 דירות בדחיה 8אפשרות לבנית 
 חודשים X 5,333  ₪X 46דירות  8

  563,333 - 

 הפרש שכ"ד בין דירות קימות למשופצות
 חודשים X 0,333  ₪X 46דירות  45

  643,333 - 

  - 033,333   הפרש בעלויות האחזקה

 01,666,111 סה"כ 

 
 

 :ציר חוות דעת שמאי הועדה מר מאיר צורלהלן תק
 

 השווי המיטבי הוא הנכס הקיים, בתוספת זכויות הבניה לפי תכנית ס' לבניה על הגג. :מצב קודם
  

 5שווי הנכס במצב קודם, בתוספת זכויות )אפשרות לדירת גג שלישית במקום הרחבת  :מצב חדש
צמדת חצר לדירות, זכות דירות קיימות, הפרש שטח מרתף לדירה לעומת אחסנה, ה

חניות, מיתוג  5-למרתף מגורים לעומת מרתף לשימושים נלווים(, פטור מכופר חניה ל
בניכוי של עלויות שימור עודפות ועלות  5%השטחים קיימים והחדשים לפי תוספת של 

 הכנת תיק תיעוד.
 

 ₪.   111,/0,16 -:       אין פגיעה ואף קיימת השבחה בסכום של כמסקנה
 
 

 :להלן פירוט תחשיב שמאי הועדה
 
 :שווי מצב קודם 

 תאור
שטח נטו )ללא חדרי 

 מדרגות ומרפסות( במ"ר
מקדם 

 אקויולנטי
שווי למ"ר 

 בש"ח
 סה"כ שווי

 665,478 48,333 3.6 86.65 דירת מרתף בהיתר
 45,568,363 48,333 4 787.66 שטח עיקרי בקומות

 5,755,663 48,333 4.5 446.64 דירות גג בהיתר 5
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זכויות להרחבת 
דירות הגג לפי תכנית 

 ס'

455.5 4.0 45,333 4,657,633 

  660,008,/0 שווי הבנין הקיים  

 
 :שווי מצב חדש

 שווי בש"ח  החישוב תאור

 47,664,668  שווי הנכס במצב קודם

 אפשרות לבנית דירת גג שלישית 
  X 45,333  ₪X 3.0מ"ר  455.5 דירות קיימות 5במקום הרחבת 

654,633 

הפרש שטח מרתף לדירה לעומת 
  X 45,333  ₪X 3.6מ"ר  73.04 אחסנה

007,666 

 X 45,333  ₪X 3.4 466,333מ"ר  453 עיגון הצמדת חצר באופן חוקי 
 X  45,333  ₪X 3.0  567,833מ"ר  488 זכות להרחבת מרתף למגורים 

 46,645,066  סיכום ביניים
 X 63,333  ₪ 63,333 5 ותחני 5-פטור מכופר חניה ל

מיתוג השטחים הקיימים 
 X 5%₪   46,645,066 והחדשים

673,846 

 - X 633  ₪ 4,460,633מ"ר  4,574 עלות שימור מעטפת

 - 53,333  עלות תיק תיועד 

 00,008,011 סה"כ שווי במצב החדש     

 
 

 :התייחסות שמאי הועדה לטענות המועלות בשומת התובעים
 התייחסות י התובעיםטענות שמא

 16תמ"א 
במצב קודם קיימת אפשרות לבנות 

 06קומה נוספת על בסיס תמ"א 
נקבע מפורשות כי היא אינה חלה  06לתקנון תמ"א  46בסעיף 

אינה  06על מבנים לשימור ולכן המגבלה בתחולתה של תמ"א 
 נובעת כלל מתכנית השימור.

המקרקעין  כבר נכללו 5335בשנת  06במועד אישור תמ"א  
ברשימת המבנים לשימור, על בסיס פרסום הודעות לפי 

לחוק התו"ב  ולאחר הפקדת תכנית השימור  76-ו 77סעיפים 
ולכן מלכתחילה לא היתה צפיה סבירה לכך   5334בשנת 

 שהתמ"א תחול על המקרקעין ומעולם לא חלה עליהם בפועל.

אשר  0656הנכס הנדון כלול באזור "תכנית המתחמים" מס'  
עוד לפני שתכנית השימור  76דבר הכנתה פורסם לפי סעיף 

קיבלה תוקף. הפרסום כולל מגבלות גובה בהתאם לתוכניות 
אינן בגדר זכויות  06מאושרות וכן קביעה שזכויות תמ"א 

מצרפיות לזכויות הבניה הקיימות. מכאן שבמועד תוקף 
תכנית השימור כבר היה ידוע כי לא תתאפשר תוספת קומה 

באזור "תכנית המתחמים" ומחירי המקרקעין  06מכח תמ"א 
 שיקפו ידיעה זו.

 16בניה לפי תכנית ס' במשולב עם תמ"א 
 06ניתן להשלים קומת גג לפי תמ"א 

 ועליה לבנות דירות על בסיס תכנית ס'
, לא ניתן 06גם אילו ניתן היה להשלים בניה קיימת לפי תמ"א 

נית ס', כיון שתכנית ס' חלה היה לבנות דירות מעליה עפ"י תכ
קומות ללא קומת עמודים, בעוד שעם הוספת  0על מבנים בני 

 קומה, ניתן היה לבנות חדרי יציאה לגג עפ"י תכנית ג'.
 הגבלת בניה בתכנית השימור כולל הקלות

תכנית השימור מונעת ומגבילה את 
האפשרות לניצול מלוא זכויות הבניה 

רפסות וכן ושטחי שירות כגון ממ"ד ומ
 מונעת הקלות בניה כמותיות.

 טעה שמאי הבעלים מהסיבות הבאות:
 בבנין הנדון לא נותרו זכויות בניה לניצול במצב הקודם, פרט -

 להרחבת הבניה בגג.   
מ"ר, בעוד  4,335היקף הבניה בבנין בפועל בקומות כיום  -

 שזכויות
ת מ"ר, כך שגם אילו היו מבוקשות הקלו 656הבניה הם    
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 בניה 
 כמותיות, לא ניתן היה לקבלן.   
הקלות בניה כמותיות אינן זכות מוקנית אלא ענין שבשיקול  -

 דעת
 הועדה.   
בבנין הקיים במצב קודם לא ניתן להוסיף ממ"ד עקב קווי  -

 בנין 
 .06וכן אין אפשרות להוסיף בניה על בסיס תמ"א    
 פסות שכן כלבבנין הקיים במצב קודם לא ניתן להוסיף מר  -

 זכויות הבניה נוצלו.   
 הגבלה בחפירת מרתפים

תכנית השימור מונעת ומגבילה את 
 האפשרות הריאלית לחפירת מרתפים.

 דווקא תכנית השימור המאפשרת הרחבת שימושים במרתף, -
 לשימוש עיקרי, יוצרת כדאיות בחפירת מרתף.   
הראיה לכדאיות חפירת מרתף בבנינים לשימור היא  -

 ברשימה
הארוכה של בנינים לשימור אשר ביקשו וקיבלו היתרים   

 למרתף.
 עלויות בניה גבוהות במבנה לשימור

 4,833עלויות בניה עודפות לשימור הינן 
 למ"ר.₪ 

למ"ר שנקבעו ₪  633יש לחשב לפי עלויות שימור עודפות של  -
 על

דות מפורטות של המהנדסים משה ממון ורוטלוי סמך עבו  
 שנבחנו 

 גם בהליך התנגדויות לתכנית ואומצו.  
 עלויות השימור העודפות שחושבו בחוות הדעת ההנדסיות -
 לקחו בחשבון גם מרכיב תמרוץ ובצ"מ.  
פינת אחד  4בשומה המכרעת של ניקי פרימו ברח' הרצל  -

  53העם 
 חשיבי הועדה המקומית לעניןהעדיף השמאי המכריע את ת   
 למ"ר.₪  663העלויות העודפות לבנין בסגנון אקלקטי בסך     
 
 
    

מבנים בפרויקט  8עלויות שיקום ושיפוץ 
 שרונה.

 לא ניתן להשוות פרויקט זה לעלות שימור רגילה:
 אין הפרדה ותחשיב המצביע על הפרש בין השיפוץ הרגיל של -
 ם.המבנים בשרונה ובין שימור  
 המבנים בשרונה הם מבנים טמפלרים אשר סבלו מפחת -

 מקסימאלי והיו למעשה במצב שלד.   
 , גרמו לייקור46-חמרי הבניה במבנים אלה מסוף המאה ה -

 השיפוץ והשימור.   
 הוצאות בניה עקיפות

קיימות הוצאות בניה עקיפות במבנים 
 לשימור

 מ"ר.ל₪  633הוצאות אלה נלקחו בחשבון בתחשיב של 

 עלות תיק תעוד
חושבו אף הן על סמך עבודות ₪  53,333הוצאות התיעוד בסך  ₪.  433,333עלות תיק תיעוד 

 מפורטות של מהנדסים, נבחנו בהליך של התנגדויות ואושרו.
 עלויות מעלית

לא ניתן לבנות מעליות בחדרי המדרגות 
 בשל מבנה הבנין.

פשרים בנית גם במצב קודם, חדרי המדרגות אינם מא -
 מעלית

וההוכחה לכך היא שבמשך עשרות שנים לא נבנו מעליות   
 בחדרי 

 מדרגות אלה.  
גם במצב החדש ניתן לבנות מעליות חיצוניות עפ"י תכנית  -

5743  
ודווקא תכנית השימור מאפשרת גמישות במיקום המעליות,    

 כיון
שמאפשרת פתיחת יציאות מקומות הקרקע לחצר במקום    
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 וסףובנ
 ליציאות המאושרות.    
שמאי הבעלים לא ליווה באסמכתא את טענתו לייקור  -

 מעליות.
דרישות השימור אינן מיקרות את חמרי הגמר בהקמת   

 מעלית
 לעומת מעלית בבנין רגיל.  

 עלויות אחזקה
עלויות אחזקה בבנין לשימור עולות על 

 עלויות אחזקה בבנין רגיל.
 בנושא.לא הוצגה כל אסמכתא  -
יתכן והמצב הוא דווקא הפוך, שימור הבנין עפ"י הנחיות  -

 השימור
ושיפוצו תוך חיזוק נגד רעידות אדמה יקטינו את עלויות   

 האחזקה
 השוטפות.   

 מיגון
בבנין לשימור האפשרות המועדפת היא 

הפיכת המרתף למקלט תקני, כאשר 
 השוק דורש ממ"ד.

 ת הקמת ממ"ד במבנהאין בתכנית השימור הוראה המונע -
 לשימור.   
תמריצי התכנית המאפשרים בין היתר הגדלת תכסית  -

 וצמצום
קוי הבנין, מגדילים את אפשרות מימוש יתרת זכויות הבניה   

 ככל
 שזו קיימת לרבות האפשרות לתוספת ממ"ד.   
 מהנפח 55%ניתן לאשר להרוס חלק אחורי במבנה, במסגרת  -

 צורך שילוב ממ"דים.שניתן לאשר הריסתו, ל   
 דחיה ואי ודאות

דחיה של שנתיים לקבלת אישרי בניה 
 בבנין לשימור לעומת בנין רגיל.

 הטענה אינה מלווה באסמכתא או סקר ודינה להדחות. -
הוצאת היתר בבנין לשימור כמו גם בבנין רגיל, תלויה  -

 במידה רבה
ותם בידע ובמיומנות של מגישי הבקשה וקיימים הליכים א   

 ניתן
 לבצע במקביל על מנת לחסוך בזמן.   

 גם טענה זו נטענת בעלמא. - לוקח שנה להכנת תיק תעוד
בבנין לשימור קיימת אי ודאות גבוה 

 יותר
למ"ר, ₪  633תחשיב העלויות העודפות הנכלל בסכום של  -

 כולל
 מרכיב בצ"מ.    

 מיתוג
לא הוצגה טענה שהנכס שהוכרז לשימור 

 ערכו.השביח את 
צורף מחקר של חב' גאוקרטוגרפיה המצביע על עליית שווי של 

דירות במבנים לשימור מעבר לדירות במבנים רגילים בסדר 
 . 5336לשנת  47%גודל של 

בעולם קימים תמריצים למבנים 
 לשימור בדמות קרנות והנחות במיסוי.

תכנית השימור בת"א מעניקה סל תמריצים אשר על פי 
על ההוצאות הכרוכות בשימור וגורמים התחשיב עולים 

 להשבחה.
מעבר לתמריצים, לעירית ת"א קרן המעניקה הלוואות 

 ליח"ד ששומרה. ₪  03,333ומענקים עד לסך 
גם במצב קודם היה ניתן לשמר את 

 הבנין באופן ולנטרי
במצב החדש, ההכרזה על הבנין ברשימת השימור מהווה 

 ת אותו.גושפנקא חיצונית לאיכויותיו וממתג
 

 50רן וירניק בשומה מכרעת בקלישר 
דחה את טענת המיתוג. בנוסף טען כי 

אם קיים מיתוג זו עלולה להיות אופנה 
 חולפת.

 העיריה הגישה ערר על שומת וירניק. מאידך ניתן לראות את -
דבריה של השמאית המכריעה לבנה אשד בשומתה ברח'   

 רמב"ם
 התומכים בטענת המיתוג. 56   
נושא זה ניתן ללמוד גם מחו"ל. תכניות השימור נהוגות ב -

 עשרות
 בשנים וערכם המוסף לשימור לא פג.   

 66אמנון נזרי בשומה מכרעת בנחמני 
קבע כי לא מצא מובהקות כי שוויה של 

 בניניםעל שומת נזרי הוגש ערר בעיקר על מסקנתו שדירות ב -
לשימור ששוקמו ושופצו, שוות פחות מאשר בבנינים רגילים   
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דירה בבנין לשימור גבוה מדירה בבנין 
 שאינו לשימור.

 לא
 תוצאה שאינה מתקבלת על הדעת. –משופצים    
סקר משרד ברק קפלנר אשר מצביע על  –ראה גם נספח ד'  -

 שוי
דירות בבנינים לשימור העולה על שווי דירות בבנינים   

 רגילים.
בהן נקבע שיש  רשימת שומות מכרעות –ראה גם נספח ה'  -

 מיתוג.
 תמריצים

אין תמריצים רלוונטיים לבנין נשוא 
 השומה

ניתן להפוך את חלקי המרתף המוגדרים בהיתר כמחסנים,  -
 חדר

 הסקה וחדר כביסה לדירה בהיתר.  
 ניתן לחפור מרתף. -
 פטור מכופר חניה. -

 מחירים
י ותחזוקתי טוב כך שאין מקום הבנין הנדון במצב פיז - למ"ר₪  4,533שווי הבניה הקיימת 

 להעריך את
 למ"ר.₪  4,533-הבניה ב   
גם מתוך הנתונים שהציג שמאי התובעים עולה כי שווי מ"ר  -

 בנוי
 בממוצע.₪  53,533-בבנינים ישנים גבוה בהרבה ומגיע ל  

 מרפסות
 ד שרבתכנית השימור מחיבת פתיחת מרפסות בחזית בעו - מ"ר. 463יש לפתוח מרפסות בשטח 

 המרפסות שנסגרו הן בחזיתות הצד וניתן להשאירן סגורות.  
המרפסות נסגרו ללא היתר ואין לפצות על ביצוע בניה ללא  -

 היתר.
 נזק עתידי

שמאי הבעלים שומר לעצמו זכות לקבוע 
ירידת ערך נוספת בעתיד ככל שיתאשרו 

 תכניות כלל עירוניות בעתיד

לתכנית השימור ואין תביעת פיצויים הינה ליום הקובע 
 אפשרות לתבוע בעתיד. 

 הערות לענין מצב קודם
 בשומה( 8.6מ"ר )ראה סעיף  654.84שטח בנוי לתחשיב  מ"ר  4,406שטח בנוי לתחשיב 

 הערות לענין מצב חדש
התמריצים בנספח ד' של תכנית השימור 

אינם רלוונטיים ואינם ישימים לבנין 
 הנדון.

 בשומה. 43.40ם כמפורט בסעיף יש לקחת בחשבון תמריצי

דירות חדשות בבנין בדחיה ולכן אין  8אין אפשרות לבנית  דירות בדחיה. 8אפשרות לבנית 
 דירות חדשות. 8מקום לחישוב דחיה בגין 

הפרש שכ"ד בין דירות קימות 
 למשופצות.

אין כל אסמכתא לטענה כי דירות משופצות מושכרות  -
 בסכום של

 יותר מדירות קיימות בבנין.לחודש ₪  0,333   
תכנית השימור איננה מחייבת שיפוץ פנימי של הדירות  -

 הקיימות
 ועלית שווין נובע מעצם הכללת הבנין בתכנית השימור.   
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 חוו"ד ב"כ הועדה המקומית עו"ד בתיה בראף )מליכזון( ועו"ד תמר איגרא

 :68ה בגין הנכס ברחוב נחמני להלן הטעמים המשפטיים המצדיקים את דחיית התביעה שהוגש

 יש לדחות על הסף את התביעה מטעם מי שאין לגביו אינדיקציה כי הינו  בעל הזכויות במועד הקובע 

ביום המקרקעין  בעללחוק התו"ב, הוא שהתובע הינו  467כידוע, תנאי להגשת תביעה לפי סעיף  .4
זכויות במקרקעין קובעת תקנה .לעניין הנטל להוכחת התחילתה של התכנית בגינה הוגשה התביעה

, כי על התובע להגיש 4674 -לתקנות התכנון והבניה )הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה(, תשל"א 5
את תביעתו לפיצויים בטופס המצוין בתוספת לתקנות, ולציין בו בין היתר את פרטי המקרקעין 

  הנפגעים וזכותו בהם.

רישומם של התובעים נעשה ביום ף לתביעה מעלה, כי והנה, בחינת נסח רישום המקרקעין אשר צור .5
לא הובאה כל אינדיקציה ו/או אסמכתא ראייתית , לאחר המועד הקובע, מכח צוואה. 7.8.36

ככל שלא צורפו כנדרש באופן מלא מי היה רשום כבעלים במועד הקובע. מדויקת מצד התובעים 
הבעלים במועד הקובע וכי התובעים  מסמכים המעידים על זהות וברור שאינו משתמע לשתי פנים

, לא עמדו התובעים בנטל להוכיח את זכויותיהם הקנייניות במועד הקובע, על כל הינם חליפיהם
 . לדחות את תביעתם על הסףיש ו המשתמע מכך

זאת ועוד, על פי נסח רישום המקרקעין, קיימת הערה המפנה לסעיפים שונים "לצוואה בדבר  .0
. ככל שיש בהפניה זו כדי להעיד על מגבלות על זכות הבעלות מטעם ניהול", על כל הבעלים

התובעים, הרי שחובה היה עליהם להמציא את מכלול המסמכים הקשורים לכך, אשר להם 
 השלכות על שווי הזכות הקניינית המצויה בידם, ואי המצאתם מהווה פגם מהותי בתביעה מטעמם.

 לחוק התו"ב ו7או למועד הקובע /00לפי סעיף  ב. טענות שאינן רלבנטיות לתביעת פיצויים

לחוק התו"ב, נדרש התובע להראות קשר סיבתי בין התכנית בגינה  467בתביעת פיצויים לפי סעיף  .6
הוגשה התביעה, לבין הפגיעה הנטענת. לאור זאת, לא ניתן במסגרת תביעה כאמור בגין אישור 

ות מהוראות תכנית השימור, כגון עלויות נובע אינןתכנית השימור, להפחית עלויות שונות אשר 
 תחזוקה גבוהות וכיוצ"ב, ויש לדחות טענות אלו על הסף.

 בפגמים היורדים לשורשו של עניין ה. שומת התובע לוקג

הלכה פסוקה קובעת כי, התשתית הראייתית העומדת בבסיס חוות הדעת השמאית הבאה לתמוך  .5
מלוא הנתונים הרלבנטיים, וככל שלוקה בחסרים  לחוק, חייבת לכלול את 467בתביעה לפי סעיף 

אף בענייננו,  מהותיים, אזי יש לקבוע כי לא הורם הנטל להוכיח את התביעה ואת הפגיעה נטענת.
בפגמים מהותיים וחסרים, המשמיטים את בסיס וטענות התביעה מטעמם, התובעים  שומת הלוק

 , כדלקמן:יים ומהותיים, זאת בהיעדר התייחסות לנתונים רלבנטתביעה והשומהה

שומת התביעה אינה מבוססת על ניתוח המצב התכנוני לאשורו, ואינה יכולה לבסס את  .א
שומת התביעה מתעלמת מיסודות משביחים הכרוכים  הפיצוי הנתבע , כפי שיפורט להלן.

 בתכנית השימור, כגון עליית הערך הנובעת מן ההכרה במבנה, כמבנה לשימור. 

ס על חלופה הכוללת הפחתה משווי המקרקעין במצב החדש של עלויות סכום התביעה מבוס .ב
הנובעות מן הבניה הנוספת הנדרשת לביצוע השימור, ביחס לבניה "רגילה", וזאת  עודפות

למ"ר מעטפת. ואולם, עלויות אלו מנוגדות לנתון דבר גובה עלות עודפת למבנה ₪  4,553בסך 
למ"ר בלבד, ₪  633חיקוק, והעומד על סך  טיפוסי אשר אושרר בתכנית השימור, שהינה

 במבנה בסגנון בינלאומי. 

קיימות עלויות החלות על הנכס )כגון: עלויות שיפוץ רגיל, חיזוק וטיפול בדיירים מוגנים (  .ג
הן רובצות על הנכס באותה המידה עם או בלי  -אשר אינן בעלות קשר סיבתי לתכנית השימור

אין להן השפעה, וטעה  -שווי עקב אישור תכנית השימור תכנית השימור. לכן, בבחינת פערי
 שמאי התובעים שלקח אותן בחשבון בשומתו. 

התובעים כוללים בגדר עלויות עודפות, אף עלויות אחזקה עודפות, וזאת על אף שהטענה  .ד
כאילו המדובר בעלויות עודפות כלל אינה מוכחת בכל אסמכתא שהיא והיא נטענת בעלמא 

 ללא כל ביסוס.
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שומת התביעה לוקה בשגגה בתיאור התכניות וזכויות הבניה החלות במצב הקודם לאישור  .ה
, כתכניות החלות במצב 4ותכנית ע 06תכנית השימור, מאחר ומתייחסת לתכנית תמ"א 

 הקודם. 

בגין קרן שיפוץ  6%טעויות חישוביות נוספות בשומת התובע כוללות הפחתה במצב החדש  .ו
רו על פי הוראות תכנית השימור ובאיכויות הנדרשות יהיה פחת עודף. ואולם, מבנים ששומ

יתרון משמעותי, ולכן "חיי השימור" הינם ארוכים יותר  –איטי לעומת מבנים רגילים 
 משמעותית מאשר בבנין רגיל.

בנוסף, שגה שמאי התובעים עת גילם במסגרת התחשיב, פגיעה הנובעת ממשך "הזמן העודף  .ז
מלבד העובדה שטענה זו אין מקומה ה במבנה לשימור". ודוק, הנדרש להוצאת היתר בני

 אין ממשלחוק, הרי שבנוסף,  467בתביעה דנן ואינה יכולה לשמש עילה לתביעה לפי סעיף 
שקיים עיכוב )ואין הדבר כך(, הרי שעולה בקנה עם ההוראות הקבועות בחוק וככל  בטענה זו

למעלה מן בהוצאת היתרי בניה.  א דופןיוצ ר עיכובוצלי ן בדרישות הועדה המקומיתאיו
כי הועדה המקומית מקצה משאבים מיוחדים על מנת לקדם בעדיפות גבוהה  ,הצורך יצוין

בקשות להיתר במבנים לשימור ולצורך כך מאפשרת לפעול ב"מסלול מהיר" לאישור בקשה 
גרתה להיתר במבנים אלו, בלוחות זמנים מוגדרים, ובאופן שמחלקת השימור מרכזת במס

את מכלול ההיבטים הרלבנטיים לבקשת ההיתר, במקום מחלקת רישוי הבניה, כך שבפועל 
כי עיכובים בקבלת היתרי בניה  ,אין כל בסיס לטענת ה"התארכות" הנטענת דלעיל. עוד יוסף

ואף בבניה עצמה יכולים לנבוע מסיבות ומגורמים שונים, אשר אין להם ולתכנית השימור 
שלא הוכח כי קיים הבדל בעיכובי בנייה בין בניינים לשימור לבניינים  ולא כלום, ובוודאי

 "רגילים".

קיימת התעלמות מנתונים תכנוניים רלבנטיים, באופן ההופך את חוות שבענייננו בהתחשב בכך  .8
הדעת ויתר הטענות, לבלתי מבוססות, אזי יש לדחות את התביעה על הסף, ולחילופין, לאור היות 

  וטענותיהם הנוספות סתמיות ושגויות, אין לתת להם משקל ראייתי.שומת התובעים 

 ד. התעלמות מעליית הערך הנובעת מ"נדירות" הקרויה גם "מיתוג"

בשומת התובעים נטען שמחירי השוק אינם מגלמים תוספת שווי כלשהי עבור מיתוג הנכס לשימור ,  .7
נים בה כמבנים לשימור. טענות אלו וכן שתכנית השימור לא יצרה עליית ערך הנובעת מסימון המב

 דינן להידחות .

הנובעת מקביעת הוראות תכנוניות במסגרת תכנית  -עליית ערך כידוע, תכנית השימור יוצרת  .6
המהווים חלק  קטלוג המבנים במסגרת רשימה המבוססת על אמות מידה ותבחינים, וכן השימור

ך הערכת יצירות אמנות לציבור בכלל בלתי נפרד ממסמכי תכנית השימור, כפי שנעשה אף לצור
ולאספנים בפרט )כגון שם היוצר/אדריכל, הסגנון העיצובי, התייחסות לחומרים, מאפיינים, 
טכנולוגיות חדישות וכיוצ"ב(.      התכנית אף כוללת הוראות בדבר איסור הריסה וחובת שימור, 

ינוי באופי זה על ידי פגיעה במאפייניו שיש בהן כדי לשמר את אופיו הייחודי של הבניין, וכן למנוע ש
 הנדירים ו/או הריסתו.

יצירת רשימת קטלוג מחייבת לבניינים  -האחד, משני אלמנטים גם יחדלפיכך, עליית הערך נובעת  .6
. תכנית השימור משמשת מסוימים בלבד, המהווה חלק בלתי נפרד מהוראות תכנית השימור

הנכללים בה נדירים וראויים להגנה, וזאת באופן  כגושפקנא מקצועית המאשרת כי אכן המבנים
יצירת ודאות באשר לשימור הארכיטקטוני שיבוצע במבנה, בעוד  -והשנירשמי כלפי כולי עלמא ; 

אשר בלעדי תכנית השימור, סיכוי רב היה, במרבית המקרים, שמבנים אלו ידונו להריסה ו/או 
מכל אלו ברור שלא המבנה עצמו הוא  רים.להזנחה באופן שאינו מאפשר להבחין בסממניהם הנדי

שיוצר את ערך השימור, אלא ערך זה נוצר באופן ישיר והינו תוצאה בלעדית מאישורה של תכנית 
 השימור, ללא קשר לטעם אישי כזה או אחר של קונים פוטנציאליים. 

לשינוי לא ניתן להתעלם, מהשפעתה של תכנית השימור על ערכי המבנים לשימור הנכללים בה, ו .43
 וניות של מבנים אלו.באופיים ותכונותיהם התכנ

מכל אלו, ניתן ללמוד כי הכרה רשמית בפוטנציאל של המבנה, כמו גם יצירת אלמנט של ודאות  .44
באשר למצבו התכנוני של המבנה במסגרת תכנית, המעלה את ערכו, מהווה השבחה על פי התוספת 

ית השימור, הקובעת עמדה מחייבת באשר השלישית. זה בדיוק הדבר אשר נעשה במסגרת תכנ
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לייחודיותו, ומסדירה ומבהירה את השימוש במבנה, את אי הריסתו ואת שימורו, מכלול הוראות 
 היוצרות ודאות באשר לאופיו התכנוני המיוחד של המבנה ולעליית ערך הנובעת מכך.  

יינים אלו, מונעת את תכנית השימור מכירה בייחוד המבנים הכלולים בה, מונעת שינוי של בנ .45
אסתטיים הנדירים, ומחייבת את שימורם באופן המבליט -הריסתם והכחדת ערכיהם ההיסטוריים

ערכים אלו, ובאופן המעלה את ערכם של אותם בניינים. הוראות אלו עניינן בהשבחה ב"דרך 
ופיו )א( לתוספת השלישית לחוק, וכן עניינן ביצירת ודאות לגבי א 5אחרת", כאמור בסעיף 

הארכיטקטוני של המבנה וציפייה לשימורו בפועל והבלטת מאפייניו הארכיטקטוניים הייחודיים. 
ודאות זו אינה יכולה להתקבל על ידי ביצוע וולונטרי של שימור, אשר אין לדעת אם יבוצע כלל 

 ובאיזה אופן.

נית המשביחה. ככל זאת ועוד, המועד הקובע לעניין בחינת קיומה של השבחה הינו מועד אישור התכ .40
שמאן דהוא מבקש לשפץ מבנה כלשהו על מנת להעלות את ערכו, הרי שעליית הערך תתרחש רק 

בענייננו, עליית הערך נובעת מעצם אישורה של תכנית השימור לאחר ביצוע השיפוץ בפועל. ואולם, 
המביאה לשינוי , שכן תכנית השימור היא זו ועוד לפני שבוצעו פעולות שימור במבנים הכלולים בה

מהותי בתכונותיהם התכנוניות של מבנים אלו, ביצירת חובת השימור וביצירת רשימה סגורה של 
תכנית השימור קיבעה רשימה זו, דבר המדגיש עוד יותר את מבנים המוכרים בערכיהם הייחודיים. 

  נדירות המבנים.

וניהם עצמם, וזאת אף מאחר אשר על כן, אין כל בסיס להנחה כאילו ערך המבנים עלה מתוקף נת .46
היסטורית של מבנה, הינה הערכה שבמומחיות. כפי שערכה  –וההערכה בדבר איכותו האדריכלית 

של יצירה אמנותית יעלה, בעקבות חוות דעת מטעם מומחים לדבר, אשר יציינו את איכותה, כך אף 
איכות" המבנה בענייננו, יוצרת תכנית השימור את אותה חוות דעת מומחה, המאשרת את "

 ונדירותו, ולא המבנה בפני עצמו.  

 מענה ממוקד לטענות הספציפיות שבחוות הדעת : .45

o ייאמר כי, שמאי הועדה לא הסתמך  – באשר לטענות שמאי התובעים כנגד המאמר האוסטרלי
סדרה ארוכה של מחקרים ומאמרים הצביעו על תוספת באופן בלעדי על המאמר האוסטרלי. 

לגבי תל אביב, ראה גם מחקר של גיאוקרטוגרפיה אשר תקצירו  ית שימור.שווי שגורמת תכנ
 צורף כנספח לשומה.

o התייחסות נקודתית לסקר המחירים המגמתי של שמאי התובעים-  

לא ברור האם נעשו התאמות לשווי המ"ר בעסקות ההשוואה ואם כן, אילו  -
ם ובלתי . לדוגמא, לא ברור אם נעשו הבחנות בין בנינים משופציהתאמות

 משופצים וכן אם נוטרלו נושאים כגון חניה ומעלית.

במחקר מקיף של חברת גאוקרטוגרפיה אשר תקצירו מופיע בנספח, הוברר כי  -
מחירי ביקוש של דירות בבניינים לשימור היו גבוהים יותר מאשר דירות 

 בבניינים רגילים.

ים, הוכר זה מכבר ערכו המשביח של גם בקרב שמאים מכריעים שדנו בסוגיה בעניינים דומיוסף, כי  .48
, 7, כפי שמפורט בשומת שמאי הועדה )ראה שומת לבנה אשד ביבנה המיתוג הנובע מן התכנית

, שומת 53, שומת ניקי פרימו באחד העם 56, שומת לבנה אשד ברמב"ם 88שומת ניקי פרימו ברש"י 
 (, ועוד.446, שומת דורית פריאל באלנבי 6נאוה סירקיס באלנבי 

תכנית השימור אינה פוגעת בזכויות מוקנות וזאת בהתייחס לטענת התובעים כי זכויותיהם המוקנות  .ה
 הפכו לזכויות מותנות 

 טוען ב"כ התובעים כי זכויותיהם המוקנות במבנה נלקחו והפכו ל"זכויות מותנות".  .47

ניה במבנים לשימור, לתקנון תכנית השימור, נראה כי עניינו במימוש זכויות ב 43.5אם נעיין בסעיף  .46
תוך הבחנה בין מבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות, למבנים לשימור עם הגבלות מחמירות. 

על פי התכניות מימוש הזכויות ייעשה   -( 43.5.4הגבלות מחמירות )ס'  ללאבמבנה לשימור 
כפי  פח ד'. . קווי בנין, צפיפות ושימוש יהיו על פי התכניות התקפות,  אך לא בסתירה לנסהתקפות

פוגעת בזכויות הבניה במבנים  אינהלעיל, תכנית השימור  43.5שניתן לראות מהוראות סעיף 
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לשימור, תחת זאת קובעת היא במפורש כי זכויות הבניה המוקנות הינן הזכויות על פי התכניות 
 ועל כן אף מסיבה זו אין כל יסוד לטענה בדבר פגיעה בזכויות מוקנות. -שבתוקף 

 למות מן התמריצים מנוגדת להוראות תכנית השימור ולהלכה הפסוקההתע ו.

 שמאי התובעים מתעלם מתמריצי תכנית השימור.  .46

לתכנית השימור, לצורך מימוש מטרות השימור  43.8בהתאם להוראותיו המפורשות של סעיף  .53
בות נספח ד' קובע הט נקבעו תמריצים אשר ינתנו למי שיבצע את השימור, כמפורט בנספח ד'.

ותוספת זכויות בנושאים כגון קווי בנין, תכסית, הוספת מבנה במגרש, שטחי עזר, מרפסות, בניה על 
הגג, פרגולות וגגונים, דירות גן, בניה מתחת למפלס הכניסה, הרחבת שימושים מותרים וכן תוספת 

הזכויות על  העולהמאפשרות לממש זכויות בניה בהיקף  יחידות דיור. למעשה, הוראות התמריצים
נם האפשרות לפצל את בענייננו, התמריצים הרלוונטיים לנכס דנן הי  המוקנות במצב הקודם.

אפשרות ליצירת חצר צמודה , למטרת מגורים, אפשרות להקמת מרתף דירות גג 6-הבניה בגג ל
 "ב. צ, פטור מכופר חנייה וכיוליצירת דירות גן

שגויים  נתונים אי התובעים מציג במצב החדשכי שמבאשר לתמריץ בניה בגג, זה המקום לציין,  .54
תכנית תוך התעלמות מתמריצי דירות גג,  6-אינם מבטאים את האפשרות לפצל את שטח הגג לאשר 

 השימור.

תוספת הזכויות הניתנת במסגרת תכנית השימור מפורטת ומוקנית באופן ברור בתקנון התכנית.  .55
וראות תכנית השימור המאפשרת מתן לאור זאת, אין כל בסיס להתעלמותם של התובע מה

 תמריצים וזכויות על פי נספח ד'.

 

 פגיעה בגין עלויות שימור עודפותלטענה בדבר קיומה של . אין בסיס ז

לפי נתוני עלות עודפת  האחתחלופות בנוגע לעלות שימור עודפת,  5בשומת התובעים נלקחו בחשבון  .50
לפי נתונים  והשניה"ר למבנה בסגנון בינלאומי, למ₪  633טיפוסית בתכנית השימור, עומדת על סך 

₪   0,051שנקבעו על ידי השמאי המכריע תמיר שדה בשומת מכרעת שניתנה בענין נכס אחר, בגובה  
 . השניהלמ"ר. סכום התביעה מבוסס על החלופה 

ת , דהיינו ההפרש בין עלויועודפותיש לזכור שענייננו, במסגרת תכנית השימור, בעלויות שימור  .56
ביצוע עבודות השיפוץ הרגילות, לבין עלויות עודפות נוספות הנובעות מדרישות תכנית השימור. 

, על סמך חוות דעת מומחים וסקר מבנים עלויות עודפות אלו הוערכו במסגרת תכנית השימור
עלות  לבנין בסגנון אקלקטי ₪  663או  בבניין בסגנון בינלאומי למ"ר מעטפת   ₪ 633לפי  מפורט, 

מקוזזות, בכל מאחר והינן  467עודפת. עלויות אלו אינן יכולות לבסס טענה לפגיעה לפי סעיף 
מקרה, מן ההשבחה הגולמית הנובעת מן התכנית, ואף כנגדן ובצידה השני של המשוואה, מקנה 

  .תכנית השימור תמריצים

י כל מוסדות התכנון, המדובר בעלויות שנבחנו על בסיס חוות דעת מומחים ואושרו על ידיודגש, כי  .55
לרבות ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, והוטמעו בהוראות התכנית והפכו להוראה 

 467במעמד של חיקוק ומכאן שאין יכולת לערער עליהן ולשנותן, במסגרת תביעת פיצויים לפי סעיף 
 לחוק התו"ב.

ת מטעם מהנדס הבניין דעתו את התייחסות מקצועי-שמאי הועדה המקומית צירף כנספח לחוות .58
משה ממון לעניין תחשיב העלויות וניתוחו כדבעי. לעומת זאת, ההפניה לשומתו של השמאי המכריע 

למ"ר, אינה מסייעת כלל ₪  4,553, שם קבע עלות עודפת של 66תמיר שדה, בענין רח' יבנה 
חזק את לתובעים. במבנה זה קבע השמאי המכריע כי מעטפת המבנה כוסתה בבטון על מנת ל

המבנה ולכן הדבר מייקר את עלויות שחזור המעטפת שכן תחילה יש לגרד את הבטון המכסה את 
הקירות החיצוניים ורק לאחר מכן להתחיל בעלויות השחזור. מה גם שקיים סיכוי כי חלק 
מהאלמנטים נהרסו לגמרי, עקב מצבו הפיזי של המבנה ויהיה צורך בבנייתם מחדש. לאור זאת, 

 קבע שם מבוסס על הנסיבות הספציפיות של אותו מקרה, שאינן רלבנטיות לענייננו.הנתון שנ
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זה, על מנת לעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליו, חייב לנתח בפירוט את  ןתובע המעוניין לטעון בעניי .57
; ומשלא עשה כן התובע כנדרש, יש  במבנה נשוא התביעה עצמוגובה עלויות השימור העודפות 

 ו על הסף. לדחות את תביעת

לאור זאת יש לקבוע שאין כל בסיס לטענת התובעים בדבר גובה עלויות השימור במבנה לשימור,  .56
ביחס למבנה רגיל, ואף בשעה שלא ברור האם הסכומים עליהם הם מסתמכים, אכן מבטאים עלות 

 שימור "עודפת", או שמא כולה או חלקה עניינה בעלות שיפוץ "רגיל".  

  16הסף את הטענה בדבר זכויות מוקנות במצב הקודם מכח תמ"א  ח.    יש לדחות על

במסגרת סקירת התכניות החלות בנכס במצב  06אינה מתייחסת כלל לתכנית תמ"א שומת התביעה  .56
הקודם. ואולם, יחד עם זאת, בתחשיב הפגיעה הנטענת, מופיעות באופן מפתיע גם זכויות מכח 

 במצב הקודם. 06תמ"א 

במצב הקודם )כמו גם  06התייחסות לזכויות מכח תכנית תמ"א בשגגה ב לוקהשומת התביעה  .03
בסקירת התכניות החלות במצב התכנוני הקודם(, וזאת בשעה שאין לגזור  4בהתייחסות לתכנית ע'

הלכה פסוקה היא, כי אין לבעל מקרקעין זכות קנויה,  את שווי הנכס על פי הזכויות מכוחן.
המבחן לקיומה של פגיעה במקרקעין ובתוכנית משביחה בפרט. יכללו בתכנית בכלל ישמקרקעיו 

ביחס לערכם במצב הקודם וזאת על פי מדידה הינה האם ירד ערכם עקב אישור תכנית פוגעת. 
, כגון והערכה שמאית, ואין נפקות לעניין זה, לתכניות שלא חלו ו/או אינן חלות על המקרקעין

שוללות את תחולתה על מבנים  ,5335שאושרה בשנת  ,06אין הוראות תמ"א מכל מקום, . 06תמ"א 
)ובשעה שהכרזה על הכנת תכנית השימור ורשימת המבנים הנכללים בתוכה, מכח הוראות  לשימור

לתקנונה, מתיר תוספות בניה מכוח  46, אלא שסעיף (5334, פורסמה כבר בשנת 76 –ו  77סעיפים 
ומקבלות את אישור הועדה המקומית. זאת ישבות עם הנחיות השימור, יהתמ"א, כל עוד הן מת

 היתר ליתן לסרב הדעת שיקול את המקומית ועדהול מקנה, 06 א"תמ לתקנון' ג ופרק הואילועוד, 
. קודם תכנוני במצב מוקנות זכויות א"התמ מכוח בזכויות לראות אין, שונים משיקולים, מכוחה
)ו( לשומת  0.8.0ב הקודם )סעיף במצ 16יש לדחות את טענת התובע בדבר תחולת תמ"א  -משכך

 התובעים(. 

הייתה חלה לכאורה במקרקעין, במצב הקודם. ההוראות  06אין בסיס לטענה כאילו תכנית תמ"א  .04
עצמה, ולא  06על מבנים לשימור, הינה מוגבלת, מצויות בתקנון תמ"א  06לפיה תחולתה של תמ"א 

, כבר נכללו המקרקעין ברשימת 5335שנת ב 06בתכנית השימור. לכן, ומאחר ובמועד אישור תמ"א 
לחוק התו"ב ולאחר הפקדת תכנית  76 –ו  77המבנים לשימור, על בסיס פרסום הודעות לפי סעיפים 

שמלכתחילה לא הייתה ציפייה סבירה לכך שהתמ"א תחול על המקרקעין , הרי 5334השימור בשנת 
הי כתוצאה מאי חלות תכנית זו ו/או לכן, ככל שנמנעה השבחה כלש ומעולם לא חלה עליהם בפועל.

, ולא 06חלק מהוראותיה על המקרקעין )דבר שלא הוכח(, נובע הדבר מהוראות תכנית תמ"א 
 מהוראות תכנית השימור. 

למקרקעין אין זכות מוקנית להיכלל בגדר תכנית משביחה כזו או אחרת, ולא ניתן לתבוע פיצוי לפי  .05
. הלכה פסוקה היא, כי אין לבעל מקרקעין זכות קנויה, 06א על כך שהוחרגו במסגרת תמ" 467סעיף 

שמקרקעיו יכללו בתכנית בכלל ובתוכנית משביחה בפרט. המבחן לקיומה של פגיעה במקרקעין 
הינה האם ירד ערכם עקב אישור תכנית פוגעת. ביחס לערכם במצב הקודם, וזאת על פי מדידה 

ות שלא חלו ו/או אינן חלות על המקרקעין, כגון והערכה שמאית, ואין נפקות לעניין זה, לתכני
 .06תמ"א 

כי התמ"א אינה מאפשרת תוספת זכויות  06לתקנון תמ"א  46כאמור, נקבע מפורשות בסעיף  .00
במבנים לשימור, אם תוספת זו אינה מתיישבת עם הוראות התכנית לשימור או עם התנאים לפי 

כלל במקרקעין אינה נובעת  06ל תמ"א לחוק התו"ב. אי לכך, המגבלה בתחולתה ש 76סעיף 
 .06מתכנית השימור, אלא מתמ"א 

הינו ענין שבשיקול דעת  06מכל מקום, התובעים מתעלמים מכך שמתן התמריצים על פי תמ"א  .06
ובשעה שסביר להניח כי לא יאושר כל תמריץ שאינו עולה בקנה אחד עם ההכרזה על המבנים 

 לשימור, הנתון לשיקול דעת הועדה המקומית. לשימור, בדומה לאישור הקלות במבנים 

" כחלק מהמצב התכנוני הקודם וכמקנה זכויות לנכס במצב 4זה הדין אף ביחס להכללת תכנית "ע'  .05
( נקבע כי 5330" )תכנית אשר פורסמה למתן תוקף בשנת 4לתכנית "ע' 0הקודם שכן בהתאם לסעיף 

אביב יפו, למעט על מגרשים הכוללים בניינים -"תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי של תל
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" לא חלה עליו 4לשימור". אי לכך, הואיל והנכס נשוא התביעה נכלל בתכנית השימור, הרי שתכנית "ע' 
 במצב הקודם. 

לפיכך, לא ניתן לקחת בחשבון במכלול הזכויות במצב הקודם, זכויות שפורטו בשומת התובעים,  .08
אינן תואמות למדיניות הועדה המקומית הבאה לידי ביטוי אשר אינן זכויות מוקנות ואשר 

 בהחלטות מוסדות התכנון.  

 ט. יש לדחות את הטענה בעניין עלויות אחזקה ייחודיות

תכנית השימור אינה יוצרת עלויות אחזקה נוספות, מעבר לחובות אשר היו קיימות ממילא במצב  .07
 . 4663 –(, התש"ם ןהסדר והניקיו יפו )שמירת-הקודם, מכח פרק ח' לחוק העזר לתל אביב

טענת התובעים לפיה עלות אחזקת המבנה הינה גבוהה ביחס למבנה רגיל לאור שימוש בחומרים  .06
של בניינים וותיקים  –אבסורדי לאור המציאות הנראית לעין בסביבת הנכס ובכלל ייחודיים הינו 

ות שימור הבניין הינן ברובן חד מעבר לכך, עלוי שטרם עברו שיפוץ יסודי במהלך כל שנות קיומם.
פעמיות שלאחריהן אין כל צורך בהחלפת הפריטים למשך כל חיי הבניין. הבניינים שבסביבת הנכס 

ומתפקדים הנדון והנכס בעצמו מהווים עדות לכך שחלקי המבנה המקוריים מחזיקים זמן רב 
 כנדרש. 

ר לסיווג הבניין לשימור. לאור ללא קש –למותר לציין שחובת אחזקת הבניין מתקיימת )כחוק(  .06
; וגם טענה זו מצד  האמור לעיל אין מקום להפחתה בגין חובת אחזקה של מבנה לשימור כלל

 יש לדחות על הסף.  –התובע 

 י. התעלמות מהוראות משביחות בתכנית השימור

צידי לחוק יש לראות את התמונה בכללותה וב 467כלל ידוע הוא כי בתביעות לפיצויים לפי סעיף  .63
עמ"נ  -הנזקים הנטענים יש לתת משקל לאלמנטים משביחים בתוכנית אם ישנם כאלה. ראה למשל 

אשר על כן, בנשוא  ]פורסם בנבו[(. מרכז סלומונס נ' הועדה המקומית לתו"ב כ"ס 483/36)ת"א( 
מן האלמנטים המשביחים בתוכנית הבאים לכדי ביטוי בין השאר  תובעיםענייננו התעלמות ה

וכן מעליית הערך הנובעת מעצם הכללת המבנה בגדר צים מיוחדים אותם קובעת התכנית בתמרי
כל אלה גם יחד הינם במצטבר אלמנטים תכנית השימור וההכרה בייחודיותו והפיכתו לנדיר, 

תובעים שיש בהם כדי לאיין את הפגיעה הנטענת וטעה שמאי ה ,משביחים בתוכנית שפגיעתה נטענת
 מכך. ובהתעלמ
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 :בתכנית והחליטה
 

 אדר' אודי כרמלי מחליף את מה"ע.
 

כמפורט לעיל ולדחות את  45.35.40ב' מיום 5853לקבל את המלצת תת הוועדה לתביעות פיצויים בתכנית 
ומית וחוו"ד יועמ"ש מטעם הוועדה המקומית כמפורט התביעה בהתאם לחוו"ד שמאי מטעם הועדה המק

 לעיל.
 

 מאיר מוזס, שמוליק מזרחי, שלמה זעפראני ושמואל גפן. דורון ספיר,  משתתפים:
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אשר המליצה  007570101ב ביום 0851הובאה לדיון בפני הועדה לבחינת תביעות פיצויים לתוכנית הנ"ל התביעה 
 לדחות את התביעה.

 
 בועדת המשנה לתכנון ובניה והוחלט לדחותה.התביעה הובאה לדיון  00.5.0101ביום 

 
של הפרוטוקול )הובא פרק משפטי של תביעה שהוגשה לנכס ברח' עקב טעות סופר שנפלה בפרק המשפטי 

 מובאת התביעה הנ"ל לדיון נוסף בפני הועדה. ( 08נחמני 
 

 בא בשנית.ובכל זאת מו שמאי הועדהחוות דעת לא נערך שינוי כלשהו ב
 

לדרפט מצורפת חוות דעת של שמאי המקרקעין מר מאיר צור וחוות דעת ב"כ הועדה המקומית 

עו"ד בתיה בראף )מליכזון( ועו"ד תמר איגרא ובהן מפורטים הממצאים ביתר פירוט, והן מהוות 

 חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה. 

 

לחוק  467רדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף נתקבלה במש 04.6.5344בתאריך  :רקע
 .6.6.5336ב' שפורסמה ביום 5853התכנון והבניה, עקב אישור תכנית 

 
 .מ"ר 865בשטח:  0חלקה:  7440גוש:  .אביב-, תל56רח' י.ל.גורדון  הנכס:

 
 אגפים כמפורט: 5-: בנין מגורים המורכב מתאור הנכס

 
 5דירות, למעט בקומה א' בה אוחדו  5ומות וקומת גג. בכל הקומות )כולל בגג( ק 0כולל  - אגף צפוני

 דירות. 7סה"כ  –הדירות לדירה אחת )ללא היתר( 
 

 דירות )הגג ריק(. 5קומות מעל מרתף עליון. בכל הקומות )כולל במרתף(  0כולל  - אגף דרומי
 חדרי המדרגות בשני האגפים משופצים.

 ו בבניה קלה.                      חלק ממרפסות הבנין נסגר
            

 :להלן ריכוז שטחי הבניה  
 שטח עקרי   קומה

 )מ"ר(
שטח חדרי 

 מדרגות )מ"ר(
 מרפסות

 )מ"ר(
שטח שירות 

 )מ"ר(
 סה"כ
 )מ"ר(

 486.46 73.04 46.4 43.64 86.65 מרתף

 006  58.65 54.85 555.68 ק"ק

 006  58.65 54.85 555.68 ק"א

 006  58.65 54.85 555.68 ק"ב

 018.01  (000.0) 00.80 000.60 גג

 /0,118.5 1.10/ 18./06 00./0 050.80 סה"כ

 
 ע"י האדריכל שמואל מינקוב בסגנון בינלאומי.  4608המבנה משמש כיום למגורים והוקם בשנת 

         המבנה סומן בתוכנית כמבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות.
 

 ריה לרנר, הרמן לרנר ומקס מרדכי לרנר.ברו  התובעים:
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 התביעה נתמכת בחוות דעת השמאי גיל וינלס.₪,  6,333,333 :סכום התביעה
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 :תקציר טענות שמאי התובעים, מר גיל וינלס
 

ותכנית  06השווי המיטבי הוא המבנה הקיים במצבו, בתוספת יתרת זכויות הבניה עפ"י תמ"א  :במצב קודם
      ס'.              

 
שווי המבנה הקיים במצבו, בתוספת זכויות בניה על הגג על פי תכנית השימור ובניכוי עלות  : במצב חדש

שימור עודפת, הפרש עלויות בין מעליות, הפסד בגלל התארכות תכנון/ביצוע, הפרש בעלויות 
 האחזקה. 

 
 :להלן פירוט תחשיב שומת התובעים

 :שווי מצב קודם
 סה"כ  למ"ר שווי שטח  במ"ר תאור

 45,036,333 40,533 4,406 שטח בנוי לתחשיב 
 4,675,333 45,333 458 זכויות לניצול ע"פ תמ"א 

 5,878,333 45,333 550 זכויות לניצול ע"פ תכנית ס' 
 111,/00,65 סה"כ 

 
 :שווי מצב חדש

 תאור
שטח  אקויולנטי 

 במ"ר
שווי 
 סה"כ  למ"ר

 46,358,333 40,533 4,306 שטח בנוי לתחשיב 
 4,575,333 45,333 404 שטח זכויות לניצול בגג

  - 5,363,333 4,833 4,033 עלויות שימור עודפות
 - 433,333   עלות תיק תעוד

  - 663,333   הפרש עלויות בין מעליות
    הפסד בגלל התארכות תכנון/ביצוע, כמפורט:

 דירות בדחיה 8אפשרות לבנית 
 חודשים X 5,333  ₪X 46דירות  8

  563,333 - 

 הפרש שכ"ד בין דירות קימות למשופצות
 חודשים X 0,333  ₪X 46דירות  45

  643,333 - 

  - 033,333   הפרש בעלויות האחזקה

 01,666,111 סה"כ 

 
 

 :להלן תקציר חוות דעת שמאי הועדה מר מאיר צור
 

 ניה לפי תכנית ס' לבניה על הגג.השווי המיטבי הוא הנכס הקיים, בתוספת זכויות הב :מצב קודם
  

דירות  5שווי הנכס במצב קודם, בתוספת זכויות )אפשרות לדירת גג שלישית במקום הרחבת  :מצב חדש
קיימות, הפרש שטח מרתף לדירה לעומת אחסנה, הצמדת חצר לדירות, זכות למרתף מגורים 

תוג השטחים קיימים חניות, מי 5-לעומת מרתף לשימושים נלווים(, פטור מכופר חניה ל
 בניכוי של עלויות שימור עודפות ועלות הכנת תיק תיעוד. 5%והחדשים לפי תוספת של 

 
 ₪.   111,/0,16 -:       אין פגיעה ואף קיימת השבחה בסכום של כמסקנה

 
 

 :להלן פירוט תחשיב שמאי הועדה
 
 :שווי מצב קודם 

 תאור
שטח נטו )ללא חדרי מדרגות 

 ומרפסות( במ"ר
ם מקד

 אקויולנטי
שווי למ"ר 

 בש"ח
 סה"כ שווי

 665,478 48,333 3.6 86.65 דירת מרתף בהיתר
 45,568,363 48,333 4 787.66 שטח עיקרי בקומות

 5,755,663 48,333 4.5 446.64 דירות גג בהיתר 5
 4,657,633 45,333 4.0 455.5זכויות להרחבת דירות 
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 הגג לפי תכנית ס'
  660,008,/0 שווי הבנין הקיים  

 
 :שווי מצב חדש

 שווי בש"ח  החישוב תאור

 47,664,668  שווי הנכס במצב קודם

 אפשרות לבנית דירת גג שלישית 
  X 45,333  ₪X 3.0מ"ר  455.5 דירות קיימות 5במקום הרחבת 

654,633 

הפרש שטח מרתף לדירה לעומת 
  X 45,333  ₪X 3.6מ"ר  73.04 אחסנה

007,666 

 X 45,333  ₪X 3.4 466,333מ"ר  453 ת חצר באופן חוקי עיגון הצמד
 X  45,333  ₪X 3.0  567,833מ"ר  488 זכות להרחבת מרתף למגורים 

 46,645,066  סיכום ביניים
 X 63,333  ₪ 63,333 5 חניות 5-פטור מכופר חניה ל

 X 5% 673,846₪   46,645,066 מיתוג השטחים הקיימים והחדשים

 - X 633  ₪ 4,460,633מ"ר  4,574 מעטפתעלות שימור 

 - 53,333  עלות תיק תיועד 

 00,008,011 סה"כ שווי במצב החדש     

 
 

 :התייחסות שמאי הועדה לטענות המועלות בשומת התובעים
 התייחסות טענות שמאי התובעים

 16תמ"א 
במצב קודם קיימת אפשרות לבנות 

 06קומה נוספת על בסיס תמ"א 
נקבע מפורשות כי היא אינה חלה  06לתקנון תמ"א  46בסעיף 

אינה  06על מבנים לשימור ולכן המגבלה בתחולתה של תמ"א 
 נובעת כלל מתכנית השימור.

כבר נכללו המקרקעין  5335בשנת  06במועד אישור תמ"א  
ברשימת המבנים לשימור, על בסיס פרסום הודעות לפי 

דת תכנית השימור לחוק התו"ב  ולאחר הפק 76-ו 77סעיפים 
ולכן מלכתחילה לא היתה צפיה סבירה לכך   5334בשנת 

 שהתמ"א תחול על המקרקעין ומעולם לא חלה עליהם בפועל.

אשר  0656הנכס הנדון כלול באזור "תכנית המתחמים" מס'  
עוד לפני שתכנית השימור  76דבר הכנתה פורסם לפי סעיף 

התאם לתוכניות קיבלה תוקף. הפרסום כולל מגבלות גובה ב
אינן בגדר זכויות  06מאושרות וכן קביעה שזכויות תמ"א 

מצרפיות לזכויות הבניה הקיימות. מכאן שבמועד תוקף 
תכנית השימור כבר היה ידוע כי לא תתאפשר תוספת קומה 

באזור "תכנית המתחמים" ומחירי המקרקעין  06מכח תמ"א 
 שיקפו ידיעה זו.

 16ם תמ"א בניה לפי תכנית ס' במשולב ע
 06ניתן להשלים קומת גג לפי תמ"א 

 ועליה לבנות דירות על בסיס תכנית ס'
, לא ניתן 06גם אילו ניתן היה להשלים בניה קיימת לפי תמ"א 

היה לבנות דירות מעליה עפ"י תכנית ס', כיון שתכנית ס' חלה 
קומות ללא קומת עמודים, בעוד שעם הוספת  0על מבנים בני 
 ה לבנות חדרי יציאה לגג עפ"י תכנית ג'.קומה, ניתן הי

 הגבלת בניה בתכנית השימור כולל הקלות
תכנית השימור מונעת ומגבילה את 

האפשרות לניצול מלוא זכויות הבניה 
ושטחי שירות כגון ממ"ד ומרפסות וכן 

 מונעת הקלות בניה כמותיות.

 טעה שמאי הבעלים מהסיבות הבאות:
 יות בניה לניצול במצב הקודם, פרטבבנין הנדון לא נותרו זכו -

 להרחבת הבניה בגג.   
מ"ר, בעוד  4,335היקף הבניה בבנין בפועל בקומות כיום  -

 שזכויות
מ"ר, כך שגם אילו היו מבוקשות הקלות  656הבניה הם    

 בניה 
 כמותיות, לא ניתן היה לקבלן.   
 הקלות בניה כמותיות אינן זכות מוקנית אלא ענין שבשיקול -
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 דעת
 הועדה.   
בבנין הקיים במצב קודם לא ניתן להוסיף ממ"ד עקב קווי  -

 בנין 
 .06וכן אין אפשרות להוסיף בניה על בסיס תמ"א    
 בבנין הקיים במצב קודם לא ניתן להוסיף מרפסות שכן כל  -

 זכויות הבניה נוצלו.   
 הגבלה בחפירת מרתפים

תכנית השימור מונעת ומגבילה את 
 ת הריאלית לחפירת מרתפים.האפשרו

 דווקא תכנית השימור המאפשרת הרחבת שימושים במרתף, -
 לשימוש עיקרי, יוצרת כדאיות בחפירת מרתף.   
הראיה לכדאיות חפירת מרתף בבנינים לשימור היא  -

 ברשימה
הארוכה של בנינים לשימור אשר ביקשו וקיבלו היתרים   

 למרתף.
 ימורעלויות בניה גבוהות במבנה לש

 4,833עלויות בניה עודפות לשימור הינן 
 למ"ר.₪ 

למ"ר שנקבעו ₪  633יש לחשב לפי עלויות שימור עודפות של  -
 על

סמך עבודות מפורטות של המהנדסים משה ממון ורוטלוי   
 שנבחנו 

 גם בהליך התנגדויות לתכנית ואומצו.  
 עלויות השימור העודפות שחושבו בחוות הדעת ההנדסיות -
 לקחו בחשבון גם מרכיב תמרוץ ובצ"מ.  
פינת אחד  4בשומה המכרעת של ניקי פרימו ברח' הרצל  -

  53העם 
 העדיף השמאי המכריע את תחשיבי הועדה המקומית לענין   
 למ"ר.₪  663העלויות העודפות לבנין בסגנון אקלקטי בסך     
 
 
    

מבנים בפרויקט  8עלויות שיקום ושיפוץ 
 שרונה.

 ן להשוות פרויקט זה לעלות שימור רגילה:לא נית
 אין הפרדה ותחשיב המצביע על הפרש בין השיפוץ הרגיל של -
 המבנים בשרונה ובין שימורם.  
 המבנים בשרונה הם מבנים טמפלרים אשר סבלו מפחת -

 מקסימאלי והיו למעשה במצב שלד.   
 , גרמו לייקור46-חמרי הבניה במבנים אלה מסוף המאה ה -

 השיפוץ והשימור.   
 הוצאות בניה עקיפות

קיימות הוצאות בניה עקיפות במבנים 
 לשימור

 למ"ר.₪  633הוצאות אלה נלקחו בחשבון בתחשיב של 

 עלות תיק תעוד
חושבו אף הן על סמך עבודות ₪  53,333הוצאות התיעוד בסך  ₪.  433,333עלות תיק תיעוד 

 נגדויות ואושרו.מפורטות של מהנדסים, נבחנו בהליך של הת
 עלויות מעלית

לא ניתן לבנות מעליות בחדרי המדרגות 
 בשל מבנה הבנין.

גם במצב קודם, חדרי המדרגות אינם מאפשרים בנית  -
 מעלית

וההוכחה לכך היא שבמשך עשרות שנים לא נבנו מעליות   
 בחדרי 

 מדרגות אלה.  
ית גם במצב החדש ניתן לבנות מעליות חיצוניות עפ"י תכנ -

5743  
ודווקא תכנית השימור מאפשרת גמישות במיקום המעליות,    

 כיון
שמאפשרת פתיחת יציאות מקומות הקרקע לחצר במקום    

 ובנוסף
 ליציאות המאושרות.    
שמאי הבעלים לא ליווה באסמכתא את טענתו לייקור  -
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 מעליות.
דרישות השימור אינן מיקרות את חמרי הגמר בהקמת   

 מעלית
 ומת מעלית בבנין רגיל.לע  

 עלויות אחזקה
עלויות אחזקה בבנין לשימור עולות על 

 עלויות אחזקה בבנין רגיל.
 לא הוצגה כל אסמכתא בנושא. -
יתכן והמצב הוא דווקא הפוך, שימור הבנין עפ"י הנחיות  -

 השימור
ושיפוצו תוך חיזוק נגד רעידות אדמה יקטינו את עלויות   

 האחזקה
 השוטפות.   

 מיגון
בבנין לשימור האפשרות המועדפת היא 

הפיכת המרתף למקלט תקני, כאשר 
 השוק דורש ממ"ד.

 אין בתכנית השימור הוראה המונעת הקמת ממ"ד במבנה -
 לשימור.   
תמריצי התכנית המאפשרים בין היתר הגדלת תכסית  -

 וצמצום
קוי הבנין, מגדילים את אפשרות מימוש יתרת זכויות הבניה   
 כלכ
 שזו קיימת לרבות האפשרות לתוספת ממ"ד.   
 מהנפח 55%ניתן לאשר להרוס חלק אחורי במבנה, במסגרת  -

 שניתן לאשר הריסתו, לצורך שילוב ממ"דים.   
 דחיה ואי ודאות

דחיה של שנתיים לקבלת אישרי בניה 
 בבנין לשימור לעומת בנין רגיל.

 להדחות.הטענה אינה מלווה באסמכתא או סקר ודינה  -
הוצאת היתר בבנין לשימור כמו גם בבנין רגיל, תלויה  -

 במידה רבה
בידע ובמיומנות של מגישי הבקשה וקיימים הליכים אותם    

 ניתן
 לבצע במקביל על מנת לחסוך בזמן.   

 גם טענה זו נטענת בעלמא. - לוקח שנה להכנת תיק תעוד
בבנין לשימור קיימת אי ודאות גבוה 

 יותר
למ"ר, ₪  633יב העלויות העודפות הנכלל בסכום של תחש -

 כולל
 מרכיב בצ"מ.    

 מיתוג
לא הוצגה טענה שהנכס שהוכרז לשימור 

 השביח את ערכו.
צורף מחקר של חב' גאוקרטוגרפיה המצביע על עליית שווי של 

דירות במבנים לשימור מעבר לדירות במבנים רגילים בסדר 
 . 5336לשנת  47%גודל של 

ולם קימים תמריצים למבנים בע
 לשימור בדמות קרנות והנחות במיסוי.

תכנית השימור בת"א מעניקה סל תמריצים אשר על פי 
התחשיב עולים על ההוצאות הכרוכות בשימור וגורמים 

 להשבחה.
מעבר לתמריצים, לעירית ת"א קרן המעניקה הלוואות 

 ליח"ד ששומרה. ₪  03,333ומענקים עד לסך 
דם היה ניתן לשמר את גם במצב קו

 הבנין באופן ולנטרי
במצב החדש, ההכרזה על הבנין ברשימת השימור מהווה 

 גושפנקא חיצונית לאיכויותיו וממתגת אותו.
 

 50רן וירניק בשומה מכרעת בקלישר 
דחה את טענת המיתוג. בנוסף טען כי 

אם קיים מיתוג זו עלולה להיות אופנה 
 חולפת.

 שומת וירניק. מאידך ניתן לראות את העיריה הגישה ערר על -
דבריה של השמאית המכריעה לבנה אשד בשומתה ברח'   

 רמב"ם
 התומכים בטענת המיתוג. 56   
בנושא זה ניתן ללמוד גם מחו"ל. תכניות השימור נהוגות  -

 עשרות
 בשנים וערכם המוסף לשימור לא פג.   

 66אמנון נזרי בשומה מכרעת בנחמני 
מובהקות כי שוויה של  קבע כי לא מצא

דירה בבנין לשימור גבוה מדירה בבנין 
 שאינו לשימור.

 על שומת נזרי הוגש ערר בעיקר על מסקנתו שדירות בבנינים -
לשימור ששוקמו ושופצו, שוות פחות מאשר בבנינים רגילים   

 לא
 תוצאה שאינה מתקבלת על הדעת. –משופצים    
פלנר אשר מצביע על סקר משרד ברק ק –ראה גם נספח ד'  -
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 שוי
דירות בבנינים לשימור העולה על שווי דירות בבנינים   

 רגילים.
רשימת שומות מכרעות בהן נקבע שיש  –ראה גם נספח ה'  -

 מיתוג.
 תמריצים

אין תמריצים רלוונטיים לבנין נשוא 
 השומה

ניתן להפוך את חלקי המרתף המוגדרים בהיתר כמחסנים,  -
 חדר

 ביסה לדירה בהיתר.הסקה וחדר כ  
 ניתן לחפור מרתף. -
 פטור מכופר חניה. -

 מחירים
הבנין הנדון במצב פיזי ותחזוקתי טוב כך שאין מקום  - למ"ר₪  4,533שווי הבניה הקיימת 

 להעריך את
 למ"ר.₪  4,533-הבניה ב   
גם מתוך הנתונים שהציג שמאי התובעים עולה כי שווי מ"ר  -

 בנוי
 בממוצע.₪  53,533-גבוה בהרבה ומגיע לבבנינים ישנים   

 מרפסות
 תכנית השימור מחיבת פתיחת מרפסות בחזית בעוד שרב - מ"ר. 463יש לפתוח מרפסות בשטח 

 המרפסות שנסגרו הן בחזיתות הצד וניתן להשאירן סגורות.  
המרפסות נסגרו ללא היתר ואין לפצות על ביצוע בניה ללא  -

 היתר.
 נזק עתידי

בעלים שומר לעצמו זכות לקבוע שמאי ה
ירידת ערך נוספת בעתיד ככל שיתאשרו 

 תכניות כלל עירוניות בעתיד

תביעת פיצויים הינה ליום הקובע לתכנית השימור ואין 
 אפשרות לתבוע בעתיד. 

 הערות לענין מצב קודם
 בשומה( 8.6מ"ר )ראה סעיף  654.84שטח בנוי לתחשיב  מ"ר  4,406שטח בנוי לתחשיב 

 הערות לענין מצב חדש
התמריצים בנספח ד' של תכנית השימור 

אינם רלוונטיים ואינם ישימים לבנין 
 הנדון.

 בשומה. 43.40יש לקחת בחשבון תמריצים כמפורט בסעיף 

דירות חדשות בבנין בדחיה ולכן אין  8אין אפשרות לבנית  דירות בדחיה. 8אפשרות לבנית 
 חדשות. דירות 8מקום לחישוב דחיה בגין 

הפרש שכ"ד בין דירות קימות 
 למשופצות.

אין כל אסמכתא לטענה כי דירות משופצות מושכרות  -
 בסכום של

 לחודש יותר מדירות קיימות בבנין.₪  0,333   
תכנית השימור איננה מחייבת שיפוץ פנימי של הדירות  -

 הקיימות
 ועלית שווין נובע מעצם הכללת הבנין בתכנית השימור.   
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 חוו"ד ב"כ הועדה המקומית עו"ד בתיה בראף )מליכזון( ועו"ד תמר איגרא
 אביב:-תל 56להלן הטעמים המשפטיים המצדיקים את דחיית התביעה שהוגשה בגין הנכס ברחוב גורדון 

 לחוק התו"ב ו7או למועד הקובע /00א. טענות שאינן רלבנטיות לתביעת פיצויים לפי סעיף 

לחוק התו"ב, נדרש התובע להראות קשר סיבתי בין התכנית בגינה הוגשה  467יף בתביעת פיצויים לפי סע .4
התביעה, לבין הפגיעה הנטענת. לאור זאת, לא ניתן במסגרת תביעה כאמור בגין אישור תכנית השימור, 

נובעות מהוראות תכנית השימור, כגון עלויות אחזקה וכיוצ"ב,  שאינןלהפחית עלויות שונות במצב החדש, 
 לדחות טענות אלו על הסף. ויש

 ב. שומת התובעים וטענות התביעה מטעמם לוקים בפגמים היורדים לשורשו של עניין

הלכה פסוקה קובעת כי, התשתית הראייתית העומדת בבסיס חוות הדעת השמאית הבאה לתמוך בתביעה  .5
ים מהותיים, אזי יש לחוק, חייבת לכלול את מלוא הנתונים הרלבנטיים, וככל שלוקה בחסר 467לפי סעיף 

לקבוע כי לא הורם הנטל להוכיח את התביעה ואת הפגיעה נטענת. אף בענייננו, לוקה שומת התובעים 
וטענות התביעה מטעמם, בפגמים מהותיים וחסרים, המשמיטים את בסיס התביעה והשומה, זאת בהיעדר 

 התייחסות לנתונים רלבנטיים ומהותיים, כדלקמן:

את שומתו על הנחות יסוד, ללא שלהנחות אלו הובא תחשיב או שמאי התובעים מבסס  .א
אסמכתא לביסוסן. כך, למשל, לא ניתן ללמוד מחוו"ד שמאי התובעים מהו הבסיס לחישוב 
גובה עלויות עודפות וכיוצ"ב. כמו כן, טענות כגון התארכות הליכי תכנון ורישוי, עלויות 

בכל דרך שהיא. שומה המבוססת על הנחות אחזקה מיוחדות וכו' הועלו בעלמא, ללא שהוכחו 
 יסוד מוטעות ובלתי מוכחות, אין בה כדי לבסס זכות לפיצויים. 

ט"ז, לפיה שומר לעצמו  46אם לא די בכך, הרי שיש לדחות את טענת שמאי התובעים, בסעיף  .ב
את הזכות לקבוע ירידת ערף נוספת בעתיד, ככל שיתאשרו תכניות בניין עיר נוספות, שכן 

תר לציין כי תביעת הפיצויים מתייחסת לתכנית השימור, וליום הקובע לאישור התכנית, למו
ולא ברורה טענה זו של שמאי התובעים, וממילא אין לבעל מקרקעין זכות קנויה להיכלל 

 בתכנית משביחה עתידית.

שגה שמאי התובעים עת קבע כי תכנית השימור מגבילה את האפשרות בניצול זכויות בניה  .ג
לתקנון תכנית השימור הקובע שזכויות  43.5נות, שכן טענה זו מנוגדת להוראת סעיף מוק

הבניה המוקנות הינן הזכויות על פי התכניות שבתוקף. דהיינו, אותן זכויות שהיו במצב 
אלא  ולא זאת בלבד, נותרו אף לאחר אישורה למתן תוקף של תכנית השימורהקודם, 

 פורט בנספח ד' לתכנית.שלזכויות אלו נוספים תמריצים כמ

בנימוק שתמריצי תכנית השימור אינם רלבנטיים לנכס הספציפי, יש התעלמות, למעשה,  .ד
מהוראות מפורשות בתכנית השימור, הקובעות הטבות, תוספת שטחים וזכויות, במסגרת 
נספח ד' לתכנית, כגון בניית דירות על הגג וכיוצ"ב. למעשה בכך מתעלמת שומת התובעים 

המצב התכנוני בכללותה ומתייחסת רק לנזקים הנטענים, תוך התעלמות מכוונת  מתמונת
 מהמצב העובדתי לאשורו.

שגה שמאי התובעים בטענה בדבר "איבוד" זכויות מכח הקלות, שכן אלו כלל אינן זכות  .ה
מוקנית, והכל כמפורט להלן. כך גם באשר לטענה בדבר איבוד זכויות לשטחי ממ"דים ו/או 

 מרפסות.

מת התביעה מתעלמת מיסודות משביחים הכרוכים בתכנית השימור, כגון עליית הערך שו .ו
הנובעת מן ההכרה במבנה, כמבנה לשימור. כל זאת, בטענה שעליית ערך כאמור אינה נגרמת 

 מתכנית השימור. כפי שיפורט בהמשך הדברים, טענה זו דינה להידחות. 

יות הבניה החלות במצב הקודם לאישור שומת התביעה לוקה בשגגה בתיאור התכניות וזכו .ז
, וזאת בשעה שאין לגזור את שווי הנכס על פי 06תכנית השימור, מאחר ומתייחסת לתמ"א 

הזכויות מכוחן. הלכה פסוקה היא, כי אין לבעל מקרקעין זכות קנויה, שמקרקעיו יכללו 
ינה האם ירד בתכנית בכלל ובתוכנית משביחה בפרט. המבחן לקיומה של פגיעה במקרקעין ה

ערכם עקב אישור תכנית פוגעת. ביחס לערכם במצב הקודם, וזאת על פי מדידה והערכה 
שמאית, ואין נפקות לעניין זה, לתכניות שלא חלו ו/או אינן חלות על המקרקעין, כגון תמ"א 

, שוללות את תחולתה על מבנים 5335, שאושרה בשנת 06אין הוראות תמ"א . מכל מקום, 06
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ובשעה שהכרזה על הכנת תכנית השימור ורשימת המבנים הנכללים בתוכה, מכח לשימור )
לתקנונה, מתיר  46(, אלא שסעיף 5334, פורסמה כבר בשנת 76 –ו  77הוראות סעיפים 

תוספות בניה מכוח התמ"א, כל עוד הן מתיישבות עם הנחיות השימור, ומקבלות את אישור 
, מקנה לועדה המקומית את 06ג' לתקנון תמ"א הואיל ופרק הועדה המקומית. זאת ועוד, 

שיקול הדעת לסרב ליתן היתר מכוחה, משיקולים שונים, אין לראות בזכויות מכוח התמ"א 
 . זכויות מוקנות במצב תכנוני קודם

ועליה  06שומת התביעה לוקה בשגגה שעה שמניחה כי ניתן להשלים קומת גג לפי תמ"א  .ח
בהר, כי מלבד העובדה שלא ניתן להוסיף בניה מכח תמ"א לבנות דירות מכח תכנית "ס". יו

, כאמור לעיל, הרי שבנוסף לא ניתן לבנות דירות מעל אותה קומה על פי תכנית "ס", 06
קומות ללא קומת עמודים בעוד שעם הוספת הקומה  0הואיל ותכנית זו חלה על מבנים בני 

 , לא ניתן להחיל את התכנית.06מכח תמ"א 

דבר עלויות אחזקה, הרי מלבד העובדה כי עלויות כאמור אינן עילה לתביעה באשר לטענה ב .ט
לחוק התו"ב, הרי מכל מקום, תכנית השימור אינה יוצרת עלויות אחזקה  467על פי סעיף 

נוספות, מעבר לחובות אשר היו קיימות ממילא במצב הקודם, מכח פרק ח' לחוק העזר לתל 
. זאת ועוד, בניה איכותית ומוקפדת יותר 4663 –ש"ם יפו )שמירת הסדר והנקיון(, הת-אביב

כפי שנדרש ממבנים לשימור, דווקא מפחיתה מעלויות האחזקה, ביחס למבנה ישן ומוזנח. 
 לאור כל זאת, קביעת עלויות אלו כרכיב "פוגע" בטעות יסודה.

ם יצוין כי אף הטענה בדבר הצורך בתיאום עם צוות השימור, אין בה ממש וככל שהתובעי .י
מלינים על דחייה במימוש בניה, הרי שטענתם מנוגדת למציאות לאמיתו של דבר והצורך 

 בתיאום עם מחלקת השימור אינו יוצר כל עיכוב בהוצאת היתרי בניה.

תחת הכותרת  46לשומתו בעמ'  45.0בנוסף, יש לדחות את טענה שמאי התובעים בסעיף  .יא
לשימור הינה הפיכת המרתף למקלט תקני,  מיגון", לפיה האפשרות המועדפת בבניין 55"פרק 

הואיל והשוק דורש ממ"ד. מלבד העובדה שטענה זו נטענת בעלמא וללא כל בסיס, הרי 
שבנוסף אין בתכנית השימור הוראה המונעת הקמת ממ"ד במבנה לשימור. זאת ועוד, כפי 

במבנה  שנמסר מצוות השימור, ניתן, עקרונית, לאשר במידת הצורך הריסת החלק האחורי
 מהנפח המותר, וזאת לצורך שילוב ממ"דים במבנה. 55%במידה וההריסה במסגרת 

, או על טענות ככלל, הנעדרות תשתית 467כבר נפסק כי אין להסתמך על חוו"ד שמאית בתביעה ע"פ ס'  .0
 בנימין חקק נ' ועדת הערר לתו"ב ת"א(. 533/30עת'מ )ת"א( )עובדתית המבססת את תביעת הפיצויים 

תחשב בכך שבענייננו, קיימת התעלמות מנתונים תכנוניים רלבנטיים, באופן ההופך את חוות הדעת בה .6
ויתר הטענות, לבלתי מבוססות, אזי יש לדחות את התביעה על הסף, ולחילופין, לאור היות שומת 

  התובעים וטענותיהם הנוספות סתמיות ושגויות, אין לתת להם משקל ראייתי.

 ית הערך הנובעת מ"מיתוג"ג. . התעלמות מעלי

התובעים טוענים שתכנית השימור לא יצרה עליית ערך הנובעת מסימון המבנים בה כמבנים לשימור. טענה  .5
זו דינה להידחות. כעולה משומת שמאי הועדה, עצם סימון מבנה כמבנה לשימור בתכנית השימור, משפיע 

משמעות ארכיטקטונית של המבנה, הכרה לה באופן חיובי על ערך המקרקעין, לאור ההכרה בייחודיות ה
 .כלכלית משביחה, בדרך של מיתוג המבנה , תוך הפיכתו ליחיד ומיוחד במינו

ענייננו בהשבחה, שהינה בניגוד לנימוקים אשר הוצגו בשומת התובעים וטענותיהם המשפטיים,הרי שכל  .8
דבר איסור הריסה וחובת שימור, שיש עליית ערך הנובעת מקביעת הוראות תכנוניות במסגרת תכנית השימור, ב

בהן כדי לשמר את אופיו היחודי של הבנין, וכדי למנוע שינוי באופי זה על ידי פגיעה במאפייניו הנדירים ו/או 
הריסתו. בלעדי הוראות אלו, לא היתה כל ודאות לכך שיבוצע שימור המבנה ואף נהפוך הוא, סיכוי רב שמבנים 

וזנחים, ומכאן שלא המבנה עצמו הוא אשר יוצר את ערך השימור, אלא זה נוצר מסוג זה היו נהרסים ו/או מ
 באופן ישיר כתוצאה מתכנית השימור והוראותיה, ללא טעם אישי כזה או אחר של קונים פוטנציאליים. 

תכנית השימור מונעת שינוי של הבניינים הכלולים בתחומה, מונעת את הריסתם והכחדת ערכיהם  .7
טיים הנדירים, ומחייבת את שימורם באופן המבליט ערכים אלו, כל אלו גורמים לעליית אסת-ההיסטוריים

 )א( לתוספת השלישית לחוק התו"ב.5ערך אותם המבנים ולהשבחה ב"דרך אחרת", כאמור בסעיף 
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הוודאות הנוצרת מכח תכנית השימור באשר לתכונות המבנה, אי הריסה והזנחה, ושימורו בפועל, אינה יכולה  .6
קבל על ידי ביצוע וולונטרי של שימור, אשר אין לדעת אם יבוצע כלל ובאיזה אופן, ובשעה שבמקרה זה, להת

עליית הערך תתרחש רק לאחר ביצוע שימור בפועל, בעוד אשר בענייננו, עליית הערך נובעת מעצם אישורה של 
 גרתה.תכנית השימור ועוד לפני שבוצעו בפועל פעולות השימור, במבנים הנכללים במס

יש לזכור כי בטרם אושרה תכנית השימור, מבנים רבים בעלי מאפיינים היסטוריים וארכיטקטוניים ייחודיים,  .6
הוזנחו, ובאופן שייחודיותם וחשיבותם לא תמיד היתה ניכרת לעין. תכנית השימור הביאה לשינוי מהותי 

גורה של מבנים המוכרים בערכיהם בתכונותיהם התכנוניות של מבנים אלו, ביצירת חובת השימור ורשימה ס
 הייחודיים, והיא זו שהעלתה את הנושא על סדר היום הציבורי והפכה אותו לנחלת הכלל. 

 –אין כל בסיס להנחה כאילו ערך המבנים עלה מתוקף נתוניהם בפני עצמם. ההערכה בדבר איכותו האדריכלית  .43
יצירה אמנותית יעלה, בעקבות חוות דעת  היסטורית של מבנה, הינה הערכה שבמומחיות. כפי שערכה של

מטעם מומחים לדבר, אשר יציינו את איכותה, כך אף בענייננו, יוצרת תכנית השימור את אותה חוות דעת 
 מומחה, המאשרת את "איכות" המבנה ונדירותו, ולא המבנה בפני עצמו.  

גם בתכנית כמבנה המיועד מכל מקום, הערך המוסף, והנדירות, שמתווספים למקרקעין כתוצאה ממיתו .44
לשימור, הוכר בספרות המקצועית המתפרסמת ברחבי העולם, וממנה עולה שקיים הבדל מובהק בין מחירים 
של נכסים שיועדו לשימור, לבין מחירים של נכסים שלא יועדו ככאלה.  בנוסף, גם בקרב שמאים מכריעים שדנו 

 ח של המיתוג הנובע מן התכנית. בסוגיה בעניינים דומים, הוכר זה מכבר ערכו המשבי

 ד. התעלמות מן התמריצים מנוגדת להוראות תכנית השימור ולהלכה הפסוקה

לנכס,  אינם רלבנטייםהתעלמות התובעים מהוראות בדבר תמריצים המוקנים לנכס, בטענה כי אלו  .45
 .יז בשומת התובעים, הינה מוטעית ודינה להידחות.46כמפורט בסעיף 

לתכנית השימור, לצורך מימוש מטרות השימור נקבעו  43.8המפורשות של סעיף בהתאם להוראותיו  .40
תמריצים אשר ינתנו למי שיבצע את השימור, כמפורט בנספח ד'. נספח ד' קובע הטבות ותוספת זכויות 
בנושאים כגון קווי בנין, תכסית, הוספת מבנה במגרש, שטחי עזר, מרפסות, בניה על הגג, פרגולות וגגונים, 

רות גן, בניה מתחת למפלס הכניסה, הרחבת שימושים מותרים וכן תוספת יחידות דיור. למעשה, די
על הזכויות המוקנות במצב הקודם.   העולההוראות התמריצים מאפשרות לממש זכויות בניה בהיקף 

דירות(,  0-בענייננו, התמריצים הרלבנטיים לנכס הינם, בין היתר, תמריץ לבניה על הגג )פיצול הבניה בגג ל
מ"ר דירה במרתף עליון(, הרחבת מרתף לשטח קומת הקרקע  73.04תוספת דירת מרתף במרתף עליון )

 חניות. 5-מ"ר(, פטור מכופר חניה ל 488)הרחבה בשיעור 

בשומת התובעים נטען, בקשר לתמריץ תוספת זכויות בניה בגג, כי "אינו רלוונטי הואיל ובמצב החדש לא  .46
זכויות הבניה ביחס למצב קודם". טענה זו דינה להידחות הואיל והתמריץ מאפשר ניתן לנצל את מלוא 

 דירות במצב קודם. 5דירות בקומת גג, במקום  0-פיצול הבניה בגג ל

בנוסף, יש לדחות את הטיעון כי תמריץ בניית מרתפים אינו רלוונטי הואיל ולא ניתן באופן מעשי, לחפור  .45
, כך שבמקום מרתף לצרכי שטחי תוספת שימוששימור מאפשרת מרתף תחת הבניין הקיים. תכנית ה

שירות אשר ניתן היה להקים במצב הקודם, מאפשרת תכנית השימור לעשות שימוש במרתף, לצורך 
מגורים. תכנית השימור, היא זו אשר יצרה כדאיות כלכלית בחפירת המרתף, בכך שהרחיבה את 

 ם, ואפשרה את הצמדתו לדירות שמעליו. השימושים המותרים בו לצרכים פרטיים, כמגורי

זאת ועוד, הטענה הנטענת בשומת התובעים בדבר עלויות התאמה גבוהות וחוסר כדאיות כלכלית, נאמרת  .48
בעלמא, ללא עריכת כל תחשיב אשר יש בו משום עיגון לקביעה תיאורטית זו, וקביעה זו נסתרת לנוכח 

ן הנכללים בתכנית השימור, והמעוניינים לממש בפועל מקרים לא מבוטלים של פניות מטעם בעלי מקרקעי
 את הזכויות מכוחה ולהקים מרתף לצרכי מגורים. 

 ה. אין בסיס לטענת הפגיעה בגין עלויות שימור עודפות

בשומת התובעים נטען שסיווג המבנה כמבנה לשימור כולל מרכיבים רבים הפוגעים בשווי, כגון עלויות  .47
רות ומורכבות, כמו גם ניהול, שכירת בעלי מקצוע, הכנת תיק תיעוד, זמן שחזור, שימור ותחזוקה, יק

₪  0,811ומשאבים עצמיים. לאור זאת, נטען, שהכללת המבנה בתכנית השימור יוצר עלויות עודפות בסך 
ועלויות תיק תיעוד ₪,  111,111 בנוסף קובע שמאי התובעים כי קיימות עלויות אחזקה למבנה בסךלמ"ר. 

 ₪. 011,111בסך 
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יש לזכור שענייננו, במסגרת תכנית השימור, בעלויות שימור עודפות, דהיינו ההפרש בין עלויות ביצוע עבודות  .46
השיפוץ הרגילות, לבין עלויות עודפות נוספות הנובעות מדרישות תכנית השימור.עלויות עודפות אלו הוערכו 

למ"ר מעטפת בסגנון ₪  633ורט, לפי במסגרת תכנית השימור, על סמך חוו"ד מומחים וסקר מבנים מפ
לבנין בסגנון אקלקטי, עלות עודפת. עלויות אלו אינן יכולות לבסס טענה לפגיעה לפי סעיף ₪  663בינאלומי או  

מאחר והינן מקוזזות, בכל מקרה, מן ההשבחה הגולמית הנובעת מן התכנית )לרבות עלות הכנת תיק  467
המשוואה,מקנה תכנית השימור תמריצים. אף עלות הכנת תיק תיעוד, בסך  תיעוד(, ואף כנגדן, בצידה השני של

 מקוזזת מן ההשבחה הגולמית.₪,   53,333

 663עלות עודפת זו נתקבלה במספר שומות מכריעות בהן נידונה שאלה זו. לא זאת בלבד, קיזוז עלויות בגובה  .46
נמוכה מכך, ובשעה שמבדיקה הנדסית  למ"ר מעטפת נעשה, גם אם עלויות השימור העודפת, בפועל, הינה₪ 

₪  633 – 833שערכה חברת ש.מ.מ מהנדסים יועצים וענ"א בע"מ, עולה שעלות שימור עודפת עומדת בפועל בין 
 למ"ר מעטפת.

גובה עלות עודפת זו נבחנה אף על ידי ועדת הערר למשנה במועצה הארצית ואושרו על ידה ומכאן שמדובר  .53
 קוק ואין אפשרות לערער עליהן או לשנותן. בהוראות שהן בגדר דין וחי

אשר על כן, המדובר בעלויות שנבחנו על בסיס חוות דעת מומחים ואושרו על ידי כל מוסדות התכנון,  .54
לרבות ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, והוטמעו בהוראות התכנית והפכו להוראה במעמד של 

 לחוק התו"ב. 467תן, במסגרת תביעת פיצויים לפי סעיף חיקוק ומכאן שאין יכולת לערער עליהן ולשנו

זה המקום לציין, בענין התמריץ שמטרתו כיסוי עלויות הכנת תיק התיעוד הנדרש מכח תכנית השימור,  .55
שחלק מהתיעוד הנדרש נעשה בפועל על ידי העירייה, באמצעות עריכת סקר תיעוד מקדים אשר שוויו 

אה זו מבעלי הנכסים. על אף זאת, התמריץ ניתן בגין עלות הכנת תיק ובכך נחסכת הוצ₪,  45,333-בשוק כ
 433,333ולא ברורה טענת שמאי התובעים בדבר עלויות תיק תיעוד בסך ₪,  53,333בסך  במלואוהתיעוד 

 .₪ 

אף הטענה בדבר עלויות אחזקה שוטפות לצמיתות, דינה להידחות על הסף שכן טענה זו, מלבד אמירה  .50
התובעים, אינה מגובה באסמכתאות או ראיות לביסוס. עוד יובהר כי בתכנית השימור  בעלמא של שמאי

אין כל דרישה לביצוע עבודות אחזקה לצמיתות, ובוודאי לא מעבר לדרישות השימור אשר נלקחו כבר 
 בחשבון.  

ך באשר לטענת שמאי התובעים לפיה לא ניתן לבנות מעליות בחדרי המדרגות בשל מבנה הבניין ומשכ .56
קיימות עלויות עודפות בהתקנת המעליות יובהר, כי אף במצב הקודם, חדרי המדרגות אינם מאפשרים 
בנית מעלית בתוך לחדרי המדרגות, ולראיה, לא נבנו במשך השנים הרבות מעליות כאמור. בנוסף, ובניגוד 

יין צדיים ו/או בקווי בנ 5743למצב הקודם, ניתן במצב החדש לבנות מעליות חיצוניות על פי תכנית 
אחוריים, על חשבון חלק מהמרפסות הקיימות וכי דווקא תכנית השימור היא שמאפשרת גמישות במיקום 
המעליות הואיל ומאפשרת פתיחת יציאות מקומות הקרקע לחצר במקום ו/או בנוסף ליציאות המאושרות. 

ף משכך, יש לדחות טענתו זאת ועוד, שמאי התובעים לא תמך טענותיו אלה בראיות ו/או אסמכתאות וא
כאילו קיים פער בעלויות התקנת מעלית בין בניין לשימור לבניין רגיל, מה גם שהתקנת מעלית מעלה את 

 שווי השירות הקיימות, בסכום העולה על עלות התקנתן.

 במצב הקודם 16ו. יש לדחות את הטענה בדבר תחולת תמ"א 

ייחס שמאי התובעים, במסגרת יתרת הזכויות, בין במסגרת בדיקת השימוש המיטבי במצב הקודם, מת .55
. ואולם, הטענה כאילו לתובעים היו זכויות נוספות במצב הקודם מכח תמ"א 06היתר, לזכויות מכח תמ"א 

 , דינה להידחות.06

אשר היתה חלה לכאורה  06אין בסיס לטענה כאילו תכנית השימור ביטלה את תחולת תכנית תמ"א  .58
על מבנים לשימור, הינה מוגבלת,  06ם. ההוראות לפיהן תחולתה של תמ"א במקרקעין, במצב הקוד

, 5335בשנת  06עצמה, ולא בתכנית השימור. לכן, ומאחר ובמועד אישור תמ"א  06מצויות בתקנון תמ"א 
לחוק  76 –ו  77כבר נכללו המקרקעין ברשימת המבנים לשימור, על בסיס פרסום הודעות לפי סעיפים 

לא היתה ציפיה סבירה לכך שהתמ"א , הרי שמלכתחילה 5334פקדת תכנית השימור בשנת התו"ב ולאחר ה
. לכן, ככל שנמנעה השבחה כלשהי כתוצאה מאי חלות תחול על המקרקעין ומעולם לא חלה עליהם בפועל

ולא  06תכנית זו ו/או חלק מהוראותיה על המקרקעין )דבר שלא הוכח(, נובע הדבר מהוראות תכנית תמ"א 
 וראות תכנית השימור. מה
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למקרקעין אין זכות מוקנית להיכלל בגדר תכנית משביחה כזו או אחרת, ולא ניתן לתבוע פיצוי לפי סעיף  .57
. הלכה פסוקה היא, כי אין לבעל מקרקעין זכות קנויה, שמקרקעיו 06על כך שהוחרגו במסגרת תמ"א  467

ה של פגיעה במקרקעין הינה האם ירד ערכם יכללו בתכנית בכלל ובתוכנית משביחה בפרט. המבחן לקיומ
עקב אישור תכנית פוגעת. ביחס לערכם במצב הקודם, וזאת על פי מדידה והערכה שמאית, ואין נפקות 

 . 06לעניין זה, לתכניות שלא חלו ו/או אינן חלות על המקרקעין, כגון תמ"א 

הלן: "תכנית המתחמים"( אשר דבר )ל 0656זאת ועוד, יצוין כי הנכס נשוא התביעה כלול באזור תכנית  .56
לחוק, עוד ללפני שתכנית השימור קיבלה תוקף. הוראות תכנית  76הכנתה פורסם, בהתאם להוראות סעיף 

אינן בגדר זכויות בניה מצרפיות לזכויות הבניה  06כללו, בין היתר, הוראה לפיה זכויות תמ"א  0656
היה ידוע כי לא תתאפשר תוספת קומה מכח  הקיימות ומשכאן, במועד אישור תכנית השימור, כבר

 התמ"א.

לפיכך, לא ניתן לקחת בחשבון במכלול הזכויות במצב הקודם, זכויות שפורטו בשומת התובעים, אשר אינן  .56
זכויות מוקנות ואשר אינן תואמות למדיניות הועדה המקומית הבאה לידי ביטוי בהחלטות מוסדות 

 התכנון.  

 ובעים בדבר פגיעה בשטחי בניהז. אין בסיס לטענת ב"כ הת
 טוען ב"כ התובעים להפסד זכויות בניה כתוצאה אישור תכנית השימור. .03

לתקנון תכנית השימור, עניינו במימוש זכויות בניה במבנים לשימור, תוך הבחנה בין מבנה  43.5סעיף  .04
הגבלות  אלללשימור ללא הגבלות מחמירות, למבנים לשימור עם הגבלות מחמירות. במבנה לשימור 

. קווי בנין, צפיפות ושימוש יהיו על על פי התכניות התקפותמימוש הזכויות ייעשה   -( 43.5.4מחמירות )ס' 
 פי התכניות התקפות,  אך לא בסתירה לנספח ד'. 

פוגעת בזכויות הבניה במבנים לשימור,  אינהלעיל, תכנית השימור  43.5כפי שניתן לראות מהוראות סעיף  .05
 ת היא במפורש כי זכויות הבניה המוקנות הינן הזכויות על פי התכניות שבתוקף. תחת זאת קובע

 ח. יש לדחות את טענות התובעים בענין פגיעה בניצול זכויות ו7או במתן הקלות 

שגה שמאי התובעים עת קבע כי תכנית השימור מגבילה את האפשרות בניצול זכויות בניה מוקנות, שכן  .00
 לתקנון תכנית השימור ודינה להידחות.  43.5סעיף טענה זו מנוגדת להוראת 

בנוסף טוענים התובעים כי תכנית השימור מגבילה את האפשרות לניצול הקלות בניה, ופוגעת ב"ציפייה  .06
תקנות התכנון והבניה )סטיה ל 6סבירה" של התובעים לקבל הקלות כמותיות, וזאת מכח הוראות סעיף 

 (, "תקנות סטיה ניכרת"לן:)לה 5335 –, התשס"ב ניכרת מתכנית(

-ו 56מ"ר בעוד שזכויות הבניה על פי תכניות  4,335ראשית, בבניין הנדון היקף הבניה בפועל בקומות הוא  .05
מ"ר. מכאן, גם אילו היו מבוקשות הקלות כמותיות במקרה דנן, הרי  656, קרי 458%"מ" בבניין קיים הם 

 שלא היה ניתן לקבלן. 

לתת הקלה למבקש היתר לפי  רשאיתלחוק התכנון והבניה, "הועדה המקומית  467בנוסף, בהתאם לסעיף  .08
 .לשיקול דעתו של מוסד התכנון ואינו זכות מוקנית", דהיינו, מתן הקלה הינו עניין הנתון 465סעיף 

יתרה מכך, בענייננו בו עוסקים אנו בבניין לשמור, לו חשיבות תכנונית ומורשתית כבדת משקל, סמכות  .07
קומית להפעיל את שקול דעתה תוך שלילת הזכות לקבלת הקלות במקרקעין, הינה סבירה הועדה המ

והכרחית, שמטרתה נובעת מן הצורך שחשיבותו הוכרה, לשמר את צביון הבניה המקורי באופן אותנטי. 
על דבר לחוק התכנון והבניה,  76-ו 77לעניין זה נקבעו במסגרת הפרסומים לפי  הודעות, בהתאם לסעיף 

. התנאים המגבילים במבנים טלת תנאים מגבילים להוצאת היתרי בניה על המבנים נשוא תכנית השימורה
 לשימור לא איפשרו הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש תחתיו.

לפיכך, לא ניתן לייחס לתובעים "ציפייה" לקבל הקלות, אשר בוודאי אינן בגדר זכויות מוקנות ואינן  .06
 דה המקומית הבאה לידי ביטוי בהחלטות מוסדות התכנון. תואמות למדיניות הוע

מכל מקום ואף אילו היינו מתחשבים בזכויות העשויות להתקבל מכח הקלות, אזי דין טענות התובעים  .06
להידחות אף מן הסיבה היחידה שאין כל איסור להגיש בקשה להקלה אף לאחר אישור תכנית השימור, 

כולת לבקש הקלות "כמותיות", מאחר ותכנית זו לא הוסיפה, שינתה שכן תכנית השימור איננה פוגעת בי
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או קבעה את זכויות בניה בתחומה, הכל בתנאי שהתכנית הבסיסית הקובעת את זכויות הבניה במגרש 
 . 4.6.66הופקדה לפני 

מ"ר לדירה,  46אף טענת התובעים בעניין הגבלת אפשרות לניצול מרחבים מוגנים ומרפסות בשטח של עד  .63
דינה להידחות. ראשית, בבניין הנדון לא נותרו זכויות בניה לניצול במצב הקודם, פרט להרחבת הבניה בגג 
ומשכך, לא ניתן להוסיף מרפסות ו/או ממ"דים בבניין. בנוסף יובהר כי בכל מקרה, בבניין הקיים במצב 

 הקודם, לא ניתן להוסיף ממ"ד עקב קווי בניין.

 תארכות הליכי תכנון"ט. אין בסיס להפחתה בגין "ה

 לחוק. 467ראשית יובהר כי טענה זו אין מקומה בתביעה דנן ואינה יכולה לשמש עילה לתביעה לפי סעיף  .64

מכל מקום, טעה שמאי התובעים עת קבע כי תכנית השימור פוגעת הואיל וגורמת להתארכות התכנון  .65
רי שעולה בקנה עם ההוראות הקבועות והביצוע. יובהר כי אין ממש בטענה זו וככל שנדרש תיאום שכזה, ה

 בחוק ואין בדרישות הועדה המקומית ליצור עיכוב יוצא דופן בהוצאת היתרי בניה. 

למעלה מן הצורך יצוין כי הועדה המקומית מקצה משאבים מיוחדים על מנת לקדם בעדיפות גבוהה  .60
אישור בקשה להיתר בקשות להיתר במבנים לשימור, ולצורך כך מאפשרת לפעול ב"מסלול מהיר" ל

במבנים אלו, בלוחות זמנים מוגדרים, ובאופן שמחלקת השימור מרכזת במסגרתה את מכלול ההיבטים 
הרלבנטיים לבקשת ההיתר, במקום מחלקת רישוי הבניה, כך שבפועל אין כל בסיס לטענת ה"התארכות" 

 הנטענת דלעיל.

יכולים לנבוע מסיבות ומגורמים שונים, אשר עוד יוסף כי עיכובים בקבלת היתרי בניה ואף בבניה עצמה  .66
אין להם ולתכנית השימור ולא כלום, ובוודאי שלא הוכח כי קיים הבדל בעיכובי בנייה בין בניינים לשימור 

 לבניינים "רגילים". יתרה מזאת יובהר כי שמאי התובעים לא מפרט את נתוני השכירות עליהם התבסס.

 י. התעלמות מגורמים משביחים

לחוק יש לראות את התמונה בכללותה ובצידי הנזקים  467ידוע הוא כי בתביעות לפיצויים לפי סעיף כלל  .65
 483/36עמ"נ )ת"א(  -הנטענים יש לתת משקל לאלמנטים משביחים בתוכנית אם ישנם כאלה. ראה למשל 

נו מתעלמים מן ]פורסם בנבו[(. אשר על כן, התובעים בעניינ מרכז סלומונס נ' הועדה המקומית לתו"ב כ"ס
האלמנטים המשביחים בתוכנית הבאים לכדי ביטוי בין השאר בתמריצים מיוחדים אותם קובעת התכנית, ערך 

 השימור ומיתוג המבנה, אשר יש בהם כדי לאיין כל פגיעה נטענת וטעה שמאי התובעים בהתעלמו מכך.

 
 

יעל  ,מדואל, אילן רוזנבלום, דנה שיחורבהשתתפות דורון ספיר, אהרון  01./.00חוו"ד הועדה המייעצת מיום 
 .שולי דידיווק קאייל פקר, 

 
 מהלך הדיון:

 .התביעה, את טעות הסופר ואת תיקון טעות הסופראייל הציג את פרטי 
 

 המלצה:
-בהתאם לחוו"ד שמאי הועדה והיועץ המשפטי ממליצים לדחות את התביעה כפי שהתקבל בועדת המשנה ב

55.5.40.
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 01)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100ר מספבישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 

כמפורט לעיל ולדחות את  56.37.40ב' מיום 5853לקבל את המלצת תת הוועדה לתביעות פיצויים בתכנית 
מית כמפורט התביעה בהתאם לחוו"ד שמאי מטעם הועדה המקומית וחוו"ד יועמ"ש מטעם הוועדה המקו

 לעיל.
 

שמואל גפן, מדואל אהרון, אסף זמיר, שמוליק מזרחי, מיטל להבי, כרמלה עוזרי : דורון ספיר,משתתפים
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לדרפט מצורפת חוות דעתם של השמאים מר אוהד דנוס ומר ירון להט וחוות דעת ב"כ הועדה המקומית עו"ד 
מצאים ביתר פירוט, והן מהוות חלק בלתי נפרד רועי בר עו"ד גלית שיצר ועו"ד הדר כהן ובהן מפורטים המ

 מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה.

 
לחוק התכנון  467בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  56.6.44במשרדי הועדה המקומית נתקבלה ביום רקע: 

    .                                 6.6.5336ב' שפורסמה ביום 5853והבנייה, עקב אישור תכנית 
 

 , ת"א.50, רח' קלישר 8653בגוש  44חלקה  הנכס:
 

 תאור הנכס: 
 מ"ר. 646הנכס הנדון מהווה חלקה בלתי רגולארית, ששטחה הרשום 

   מ"ר. 665 –שטח החלקה נטו, לחישוב זכויות לאחר הפרשות לצרכי ציבור במצב הקודם כ
  מ"ר. 646 –החדש כשטח החלקה נטו, לחישוב זכויות לאחר הפרשות לצרכי ציבור במצב 

 
 קומתי + מרתף.-במועד הקובע, היה קיים בחלקה מבנה מגורים, תלת

 
 שטחי הבניה העיקריים הקיימים )במבנה המקורי(, כמפורט כלהלן:

  מ"ר במרתף. 78.35 -
  מ"ר בקומת הקרקע. 065.66 -
  מ"ר בקומה א'. 065.36 -
  מ"ר בקומה ב'. 065.86 -

 
 .53.8.43מיום  43-3304לטבלת השטחים שבתשריט היתר בניה מס' שטחי הבניה בהתאם  הערה:

 
המבנה הקיים בחלקה מיועד לשימור, בין ביתר, בשל היותו בנוי בסגנון אקלקטי. הבניה האקלקטית הינה 

. ההתייחסות 53 -תוצאה של ליקוט סגנונות בניה שונים. צורת בניה זו מצאה את ביטויה בארץ בסוף שנות ה
לחזיתות הבתים. ברוב המקרים הייתה זו הרכבת עיטורים על הבית הנבנה. בארץ ניסו לתת לבניה  הייתה בעיקר

האקלקטית אופי מזרחי תנ"כי וכך מוצאים בבנין אחד אלמנטים של הבניה המזרחית והאירופאית הקלאסית עם 
  סמלים יהודיים. 

 
 המבנה סומן בתכנית כמבנה לשימור עם הגבלות מחמירות.

 
 שותפות מוגבלת –בולווארד נדל"ן  התובעת:

 
, נטען כי ירידת הערך הנובעת מאישורה של תכנית במסגרת התביעה, הנתמכת בחוות דעת השמאי מר אלי יהל 

 .₪  8,5/1,111 השימור עומדת על סך של 
 

 תקציר טענות שמאי התובעת מר אלי יהל: 
 

 ית השימור ובהתאם לתכנית השימור. יש לבחון את ההבדל בין המצב התכנוני של הבניין ללא תוכנ 
 

  נפגעים, למרות שקיימת חובת חיזוק הבניין לפי הוראות תמ"א  06תמריצים וזכויות הבנייה מכח תמ"א
06. 
 

 מ"ר מעטפת.₪/ 5,333 -עלויות עודפות לשימור סך של  כ 
 

  "ו היה קיים עוד עצם הכללת הבניין אינה משנה מאומה את מצבו ואת איכויותיו יחוד -בנושא ה"מיתוג
 בטרם התוכנית.

 
  אין הוכחה שיש הבדל כלשהו במחירי דירות בין בנין לשימור ובנין שלא לשימור מאידך הוצאות השימור

 גבוהות מאוד.
 

 
 להלן פירוט תחשיב שומת התובע:
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 מצב קודם )לפי השווי המיטבי(:

 .4863ציאה לגג לפי תכנית הריסת הבניין ובניית בניין חדש בהתאם לתכנית "מ" ובתוספת חדרי י
 דירות. 46מ"ר קרקע ליח"ד ניתן לבנות  53לפי  צפיפות של 

 
 מ"ר X 463% =     4,856מ"ר  646שטח לבנייה 

 מ"ר    487 מ"ר מרפסות גג סך מ"ר אקווי'= 553מ"ר +  653חדרי יציאה לגג 
 מ"ר    555    מ"ר לממ"ד = 45.5ממ"דים לפי  46

 מ"ר 5,368       סך הכל לשיווק
 ש"ח 56,556,333  מ"ר = X 5,368ש"ח למ"ר  45,333שווי מ"ר מבונה 

 יח"ד 453,333-63,333X( 47שווי מקום חניה בניכוי עלות בנייה )
 ש"ח 4,463,333                    סך של,

 ש"ח 55,765,333     סך הכל שווי הנכס במצב הקודם
 

  מצב חדש:
 ש"ח 773,333       דירת גן  בקומת מרתף

 ש"ח 47,566,353 ש"ח למ"ר, 45,333לפי  4,450.57קומות  0 -שווי שטח בנוי ב

  Xמ"ר מרפסת גג  558מ"ר +  457שווי זכויות בנייה לקומה נוספת 
 ש"ח 5,378,683     ש"ח סך, X 45,333מקדם מרפסת 3.46

 ( ש"ח6,556,333)      קיזוז עודף עלויות שימור

 Xש"ח למ"ר  533לפחות  06י תמ"א קיזוז עלויות חיזוק לפ
 ( ש"ח846,333)       מ"ר 4,556

 ( ש"ח4,365,333)  חניות מדגם נסתר 45-מתקני חנייה ל 0הפחתת עלויות 
 ש"ח 46,585,543       סך שווי המבנה 

 מ"ר 680מ"ר תמריצים =  563מ"ר+  470 –שווי  זכויות לניוד 
X 45,333 ,ש"ח 5,558,333       ש"ח למ"ר סך 
 )בגין חוסר ודאות כפי שקבע שמאי 3.65מקדם  Xמ"ר  57 -כ

 ש"ח 564,633     ש"ח למ"ר סך,    45,333הוועדה(  
 ש"ח 8,407,633     סיכום ביניים שווי זכויות  לניוד

 ( ש"ח4,557,663)                %53הפחתה לדחייה לזכויות המועברות בשיעור 
 ש"ח 6,636,653      סך שווי זכויות לניוד

 ש"ח 46,585,543       סך שווי המבנה
   ש"ח 46,475,603     סך הכל שווי במצב החדש

 
 

  תקציר חוו"ד שמאי הועדה מר אוהד דנוס ומר ירון להט: 
 

 מצב קודם
השימוש המיטבי בנכס במצב התכנוני הקודם כולל את שווי המבנה הקיים בתוספת שווי יתרת זכויות הבניה 

   חלופה של הריסת המבנה ומימוש הזכויות, שלא נמצאה כלכלית(.)נבחנה גם 
 

 מצב חדש
במצב התכנוני החדש מחושב שווי הנכס במצבו הנוכחי, בתוספת שווי זכויות הבניה, בתוספת ערך שימור המבנה 

 ובתוספת שווי התמריצים והשטחים לניוד.
 ש"ח. 5,364,333ה"כ  למ"ר מעטפת ובס₪  663הובאה בחשבון עלות עודפת לשימור בסך 

 לעלות הכנת תיק תיעוד. 53,333הובאה בחשבון הפחתה בסך 
 

 ש"ח  54,054,333.-שווי מצב קודם: 
 ש"ח 58,064,333.-שווי מצב חדש:   

 
 להלן פירוט תחשיב שמאי הועדה:

 
  תחשיב שווי הנכס במצב תכנוני קודם )לפי השווי המיטבי(:
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  ש"ח X -.0,333מ"ר במרתף  78 -כ - 
 ש"ח 556,333.-     למ"ר בנוי, סך של  
   Xמ"ר בנויים בקומות  4,367 -כ -
 ש"ח 48,035,333.-  ש"ח בממוצע למ"ר בנוי, סך של 45,333.-  
   Xמ"ר יתרת זכויות בקומות  65 -כ  -
  ש"ח בממוצע למ"ר קרקע מבונה,  6,333.-  
 ש"ח 076,333.-      סך של  
   Xירות גג מ"ר יתרת זכויות לד 033 -
  מקדם Xש"ח למ"ר קרקע מבונה  45,333.-  
 ש"ח 5,363,333.-     -, סך של כ4.6  
 ( ש"ח-) 833,333.-    -פחות עלויות חיזוק המבנה  -
 ש"ח 54,054,333.-   סך של -ס"ה שווי הנכס בחלופה זו   -

 
 

  תחשיב שווי הנכס במצב התכנוני החדש:
  ש"ח X -.44,333מ"ר במרתף  78 -כ -
 ש"ח 608,333.-     למ"ר בנוי, סך של  
   Xמ"ר בנויים בקומות  4,367 -כ -
 ש"ח 48,035,333.-  ש"ח בממוצע למ"ר בנוי, סך של 45,333.-  
   Xמ"ר יתרת זכויות על הגג  458 -כ -
  מקדם Xש"ח למ"ר קרקע מבונה  45,333.-  
 ש"ח 5,586,333.-     -, סך של כ4.5  
 ש"ח 033,333.-     -אפשרות לדירות גן  תוספת בגין -
 ( ש"ח-) 833,333.-    -פחות עלויות חיזוק המבנה  -
 ש"ח 46,436,333.-   ס"ה שווי הנכס )ביניים(, סך של -
  תוספת שווי בגין ערך שימור המבנה )נדירות(, -
 ש"ח 4,467,333.-   -משווי הנכס, סך של כ %8 -לפי כ  
 ש"ח 53,558,333.-   ם(, סך שלס"ה שווי הנכס )ביניי -

 
  שווי זכויות בניה להעברה: -
  ש"ח למ"ר קרקע X -.45,333מ"ר  067 -כ  
 ש"ח 6,866,333.-    מבונה עיקרי ממוצע, סך של  
  שווי תמריצים )שטחים נוספים להעברה(: -

  ש"ח למ"ר קרקע  X -.45,333מ"ר  056 -כ 
 ש"ח 0,666,333.-    מבונה עיקרי ממוצע, סך של   
   X)בגין חוסר ודאות(  3.65מקדם  Xמ"ר  56 -כ  
  ש"ח למ"ר קרקע מבונה עיקרי 45,333.-  
 ש"ח 565,333.-       -ממוצע, סך של כ  
 ש"ח 56,663,333.-   ס"ה שווי הנכס )ביניים(, סך של -
    הפחתה לדחייה לזכויות המועברות בשיעור -
 ( ש"ח-)  646,333.-     - 43% -של כ  
  בניכוי הפרש עלויות שיפוץ ושימור המבנה: -

 ( ש"ח-) 5,364,333.-   -מ"ר כ 5,445 -כ Xש"ח למ"ר מעטפת  663.- 
 ( ש"ח-)   53,333.-   -בניכוי עלויות הכנת תיק תיעוד  -
 ש"ח 58,064,333.-  ס"ה שווי הנכס במצב תכנוני חדש, סך של -
 
 

  ש"ח. 5,111,111ה בסכום של מסקנה: אין פגיעה ואף קיימת השבח
 

 התייחסות שמאי הועדה אוהד דנוס וירון להט לטענות המועלות בשומת התובע:
 

 .מן הראוי לציין גם את החוזים בהן נמכרו זכויות הבניה להעברה, כמפורט בחוות דעתנו   
 



 מס' החלטה
1071/70101 

 00 -ב' 01-1100

 

5337מבא"ת ספטמבר   65עמ'   

 

  ה )כך גם מעיד בתיק הבניין שבעירייה לא נמצא רישיון הבניה המקורי של המבנ -לעניין תיאור המבנה
  בחוות דעתו(. 8.6.4השמאי יהל בסעיף 

  אין ולא היה היתר בניה לדירת מגורים במרתף.
ומוקנית מתוקף תכנית  5336הכשרת שטח המרתף למגורים נתבקשה במסגרת הליך הרישוי משנת 

 /ב, כחלק מהתמריצים שאושרו.5853תא/
 

 לנכס הנדון.התכניות אינן רלוונטיות  -"06" ו"תמ"א 4תוכניות "ע  
 

  שמאי התובעת קבע הפרש עלויות שימור בסך של -לעניין עלויות השימור העודפות 
ש"ח למ"ר, מבלי שהציג כל הוכחה ו/או אסמכתא לעניין זה ולמעשה, לא הרים את נטל הראיה  5,333.-

  הנדרש.
  ש"ח למ"ר מעטפת.  663.-עלויות השימור העודפות הובאו בחשבון בחוות דעתנו לפי 

  הפרש עלויות השימור הנ"ל חושב ונבדק ע"י מהנדס שימור.
 חוות הדעת שדנו בהיקף העלויות העודפות נערכו טרם אישור תכנית 

  ש"ח  עלות עודפת(. 663.-ש"ח /  633.-/ב ועודכנו בסמוך לאישורה )לפי 5853תא/
 מהעלות העודפת והיא גבוהה  5336העלות העודפת בש"ח, בתכנית השימור, עודכנה לערכי שנת 

  $ שנקבעה במקור. -ב
ש"ח  4,533.-לא ידוע על חוו"ד רוט לוי ומשה ממון, לפיה יש לעדכן את הפרש עלויות השימור לסך של 

  למ"ר מעטפת.
 43 -להיפך, משה ממון, מהנדס מומחה לשימור מבנים המלווה )מטעם מחלקת השימור בעירייה( יותר מ

עיר, מדגיש כי העלויות העודפות לשימור בפועל, לעומת עלויות שיפוץ שנים את שיפוץ המבנים לשימור ב
  ש"ח. 663.-ש"ח /  633.- -של מבנים רגילים, נמוכות מ

לדעתו, ההשוואה לבניינים הבנויים בטכנולוגיות עתיקות, כמו בשרונה, המחייבים עבודות תמיכה, 
הכוללת בעיקר בניינים בסגנון  טיפול ושחזור מיוחדים, היא חסרת קשר למבנים בתכנית השימור

 ה"באוהאוס". 
  אינה רלוונטית. 43גם ההשוואה למבנה ברח' החשמל 

הינו בית אקלקטי מורכב עם הגבלות מחמירות, אותו מייחדים עיטורים,  43הבית ברח' החשמל 
  קישוטים, עבודות נפחות מורכבות, דלתות וחלונות רבים וגדולים וכד'.

  זה למבנה בסגנון בינלאומי )באוהאוס( דוגמת הנכס הנדון.לא ניתן להשוות מבנה 
, שערך המהנדס משה ממון על פי חוזה השיפוץ, 43עם זאת, בניתוח של העלויות במבנה ברח' החשמל 

  ש"ח למ"ר מעטפת. 4,333.- -התקבל הפרש עלויות שימור בסך של כ
ש"ח למ"ר מעטפת אינה נכונה  733.- -ש"ח  833.- -בנוסף, הקביעה כי עלות העבודות בבניין רגיל הינה כ

  וקיימות דוגמאות רבות למבנים שאינם לשימור בהם עלות השיפוץ גבוהה בהרבה.
הנחה את הגורמים המקצועיים שערכו את התכנית בקביעת התמריצים לבניה  633 -יש לציין שמקדם ה

שבאותם שנים חלה עלייה ולהעברה ואף לקח בחשבון את העלייה במדד תשומות הבניה. זאת, שעה 
  גבוהה הרבה יותר בשווי הקרקע, ומכאן שמצבם רק השתפר.

סכום עלות השימור העודפת התקבל ע"י שמאים מכריעים, במספר שומות מכריעות שניתנו במבנים 
לנכס הנדון(. 6.6.43לחוק התו"ב )כך גם השמאי וירניק בשומה המכרעת מיום  66לשימור לאחר תיקון 

  
 , אין להתעלם מהערך המוסף, מההשבחה ומתוספת השווי בכל מקרה

  לנכס לאחר שעבר שיפוץ ושימור בהתאם להנחיות צוות השימור, ביחס לשיפוץ "רגיל".
במילים אחרות, ככל שאנו מקזזים את עלות השימור העודפת במלואה, הרי שיש להביא בחשבון גם את 

  ביצוע עבודות השימור הנ"ל.התוספת לשווי הנכס, המיוחסת לעליית ערכו לאחר 
הצעת המחיר של חברת "שגראוי ליבוביץ" לא צורפה לתביעה )נחשפנו למסמך במסגרת הליך היטל 

  ההשבחה(.
המדובר בהצעת מחיר כללית ולא ברורה, הנתונה למשא ומתן ומתבססת על תכנון וכתב כמויות שלא 

  הוצגו.
  הפרויקט הנדון אינו "שגראוי ליבוביץ". יש לציין, כי הקבלן המבצע שנבחר לבסוף לביצוע

  בכל מקרה, הצעת המחיר מביאה את הדברים לכלל אבסורד.
הצעת המחיר כוללת מרכיבים כגון: אינסטלציה, חשמל, צבע פנים וחוץ, מיזוג אוויר, מעלית וריצופים 

יה חדשה בכל שברור שאין להם ולתכנית השימור ולא כלום )מבחינת ביצוע( ומהווים מרכיבים של בנ
  מבנה, קיים או חדש.

מ' ש' בעוד השמאי יהל מעריך עלויות  6.5 -מרכיבים אלו לבדם מתומחרים בהצעת המחיר בסך של כ
    ש"ח למ"ר בניה חדשה(. 6,533.-מ"ר עילי קיים כפול  4,455מ' ש' ) 5.5 -בניה חדשה כוללות בכ

ל או בהצעת המחיר הכללית שהוגשה לעיונך.ברור כי גם לשיטתם קיימת טעות, או בהערכתו של מר יה
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  חשוב לשוב ולהדגיש כי דרישות השימור מתייחסות למעטפת החיצונית של המבנה בלבד.

 ש"ח. 564,567.-תשומת הלב, כי ההצעה כוללת סעיף נפרד ולא ברור שמוגדר "שימור" בסך של 
לעניין עלויות השימור העודפות  מכל האמור לעיל, ברור כי הצעת המחיר אינה יכולה להוות אסמכתא

  ומן הראוי להתעלם ממנה. 
     גם עלויות הבניה שהביא השמאי יהל נמוכות ביחס לבינוי ולרמת הגימור בפרויקט.  

הפרש עלויות השימור אמור לבטא את התוספת לשיפוץ בגין דרישות השימור, כאשר אלו חלות, כאמור, 
  רק על המעטפת החיצונית של המבנה.

 
  סימון המבנה כמבנה לשימור יצר את ההכרה בערכיו ההיסטוריים והארכיטקטוניים  -לעניין המיתוג

והוא שהקנה לו את הייחודיות שהביאה לתוספת השווי ביחס למצב הקודם וביחס למבנים שאינם 
  מסומנים לשימור.

ון כמבנה כנ"ל, יוצר עיון ברשימת הקריטריונים להתייחסות למבנה לשימור מעלה כי סימון המבנה הנד
  לו מוניטין ונדירות כבעל ערך היסטורי וחשיבות ארכיטקטונית.

אנו בדעה, כי בעצם יעוד המבנה לשימור נוצר מוניטין ומרכיב משביח הנובעים מההכרה בערכו וחשיפת 
 ערכיו האדריכליים וההיסטוריים.

את שמירת אופיו ואיכויותיו  מעבר לעצם ייעוד המבנה לשימור, הבקרה על השיפוץ אמורה להבטיח
  הייחודיות בעתיד.

אביב הראו, שייעוד נכס לשימור מעלה -תוצאות מחקרים בתנאים דומים לאלו של תכנית השימור בתל
 את ערכו ביחס לנכס שאינו לשימור. 

חברתי לבין ההשפעה על השווי. כלומר, -כן, נמצא קשר בין ערך המבנה ובעיקר ערכו ההיסטורי-כמו
 חברתי.-השפעה של ייחוד המבנה והכרת השוק בערכו ההיסטורי קיימת

(, הינו על הצד הזהיר ונראה סביר ביחס 8% -השווי המיוחס בחוו"ד בגין ערך שימור המבנה )נדירות( )כ
למחקרים ולסקר הספרות עליהם התבססנו וביחס לניקוד שקיבל המבנה הנדון בקריטריונים לבחירתו 

 מחמירות. כמבנה לשימור עם הגבלות
 

 "לעניין "תחשיבים-  
 

 :4863הריסת הבניין ובניית בניין חדש לפי תכנית 
 
  מ"ר(. 665 -יש לחשב את שטח המגרש לפי שטח נטו לאחר הפרשות לצרכי ציבור )כ -
 מ"ר לחדרי מדרגות לפי תכנית "מ". 66יש להפחית  -
 קובע, מגלם גם שווי שטחי ש"ח, באזור קלישר במועד ה 45,333.-שווי מ"ר מבונה בסך של  -
  שירות.  
  יש לציין, כי ניוד זכויות הבניה הינו של שטחים עיקריים.  
   .4.65מהתחשיב מתקבל שווי מ"ר אקו' לחדר יציאה לגג לפי מקדם  -
 המדובר במקדם גבוה ולא סטנדרטי, במיוחד לאור הוראות הבינוי בתכנית "ג" ולאור העובדה   
  חדרי יציאה. 6כי התחשיב כולל   
 לא הוצגו נתוני שווי של קרקע לחניה למועד הקובע. -
  לא הובאו בחשבון עלויות ההריסה והפינוי. -

 
 חדרי גג: 6והוספת  06השארת הבניין הקיים הוספת קומה בהתאם לתמ"א 

 
 אינה רלוונטית במקרה זה. 06כאמור, תמ"א/ -

 
 : /ב5853שווי הנכס לאחר אישור תכנית 

 
 ב' של השמאי יהל. יש לציין, כי בניגוד  -המרפסת נמוך ביחס לתחשיב בחלופות א' ומקדם  -
 לחלופות האחרות, במצב החדש מדובר באפשרות לתוספת של דירות גג ולא חדרי יציאה לגג.  
 הפרש עלויות השימור גבוה. -
  אין להסתמך על הצעת המחיר לעניין עלות התקנת מתקני החניה.  -
 תכנית השימור משפרת את אפשרויות התכנון וההתקנה של מקומות חניה, היות בכל מקרה,   
 ומאפשרת תוספת שטחים במרתפים, כולל אפשרות לשימושים עיקריים בקומת המרתף   
 העליונה, היוצרים כדאיות כלכלית בחפירת מרתפים מתחת למבנים קיימים, בניגוד למצב   
  התכנוני הקודם.  
 פשרת גם פטור מתשלום כופר חניה ולכן, ניתן לחסוך עלויות עודפות של תכנית השימור מא  
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 יצירת מקומות חניה, ככל שתמצא. יש לציין, כי שמאי התובעת לא הוסיף לשווי הנכס את שווי   
  מקומות החניה.  
 מ"ר.  776 -כאמור וכמפורט בחוות דעתנו, סך שטחי הבניה להעברה בנכס הנדון הינו כ -
 משווי  43%לדעתנו, מן הראוי לייחס הפחתה בשיעור של  -הפחתה לדחייה לזכויות לעניין  -
 זכויות הבניה להעברה וזאת, על הצד הזהיר.  

 
 

 

 

 חוו"ד ב"כ הועדה המקומית עו"ד רועי בר, עו"ד גלית שיצר ועו"ד הדר כהן

 :התביעהלהלן הטעמים המשפטיים המצדיקים את דחיית 

 רקע כללי

"(, החברה" או "התובעת" –שותפות מוגבלת )להלן  –גישה התובעת, חברת בולווארד נדל"ן ה 56/6/44ביום 
"( בגין ירידת ערכם של חוק התו"ב" –)להלן  4685-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 467תביעה עפ"י סעיף 

 –)להלן  6/6/36ב', אשר פורסמה למתן תוקף ביום 5853המקרקעין מושא התביעה בשל אישורה של תכנית תא/
 "(. תכנית השימור" או "התכנית"

מ"ר, וממוקמים ברחוב  646, ששטחה הרשום הנו 8653בגוש  44המקרקעין מושא התביעה ידועים כחלקה 
 "(. המקרקעין" –אביב )להלן -בתל 50קלישר 

 קומות מעל קומת מרתף, ובו שתי כניסות נפרדות, אשר הוכרז כמבנה לשימור 0במקרקעין קיים מבנה בן 
 "(.המבנה" –בסגנון אקלקטי בהגבלות מחמירות מכוח תכנית השימור )להלן 

 .כיום מצוי המבנה בשלבים הסופיים של עבודות הבניה, השיפוץ והשימור

ידי שמאי המקרקעין מר אלי -תביעת הפיצויים מטעם התובעת נתמכת בחוות דעת שמאית שנערכה על
חלה ירידת ערך תכנית השימור כי כתוצאה מאישור "(, ובה נטען חוות דעת התובעת" –יהל )להלן 

  .₪ 8,573,333במקרקעין בסך 

"(, בחנו את השפעת שמאי הוועדה המקומית" –שמאי המקרקעין, מר אוהד דנוס ומר ירון להט )להלן 
הוראות התכנית על ערכם של המקרקעין, התייחסו לטיעונים שהועלו בחוות דעת התובעת, וקבעו כי לא 

חלה השבחה  לא חלה כל ירידת ערך במקרקעין שבנדון, אלא שבעקבות אישור התכניתזו בלבד ש
 .  ₪ 5,303,333במקרקעין בסך 

 
 העובדות הצריכות לעניין

 להלן יובאו בתמצית עיקרי העובדות הנחוצות לענייננו, ואשר לאורן יש לבחון טענות התובעת: .5
 עסקאות מכר שבוצעו במקרקעין מושא התביעה

  ₪.מיליון  0-כ, ושילמה תמורתו סך של 5338שה את המבנה מושא התביעה בשנת התובעת רכ .5

חוזים שונים, למכירת זכויותיה במבנה וכן למכירת  0-קשרה התובעת בשימור, התלאחר אישור תכנית ה .4
 יתרת זכויות הבנייה, כמפורט להלן:

ללא זכויות קיים(, מכרה התובעת את כל זכויותיה במבנה )ה 4/44/36במסגרת הסכם מכר מיום  .א
 ₪.  00,066,111, לקבוצת רוכשים תמורת הבניה המיועדות לניוד

, מכרה התובעת לחברת טארוס בע"מ זכויות בניה 56/0/43במסגרת הסכם מכר נוסף מיום  .ב
מתוך סך זכויות הבניה המיועדות לניוד למגרש אחר מכוח תכנית השימור,  מ"ר 033בשטח של 

 ₪.  1,811,111תמורת 
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, מכרה התובעת לחברת גילת אחזקות בע"מ זכויות 0/45/44רת הסכם מכר נוסף מיום במסג .ג
 0,005,111מתוך יתרת זכויות הבניה המיועדות לניוד כאמור, וזאת תמורת מ"ר  554בניה בשטח 

 .₪ 

מגרש אל  נותרה יתרת זכויות בניה להעברהכפי שיובהר להלן, במקרקעין מושא התובענה  .ד
 .  מ"ר 000-אחר, בשטח של כ

די בנתונים אלו לבדם, כדי להצביע על עליית ערך המקרקעין בקשר ישיר עם אישור תכנית השימור,  .3
ולמצער להוכיח כי לא חלה כל ירידת ערך במקרקעין כטענת התובעת, בשים לב לעובדה כי התובעת 

כמעט דהיינו  – ₪ 11,111/,00)בלבד( מזכויות הבניה בסך כולל של  וחלקמכרה את זכויותיה במקרקעין 
 . )!( ממחיר הרכישה1פי 

 
 הליך שמאות מכרעת בגין מחלוקת בדבר היטל השבחה

 55/44/36ובהתאם לתשריט מתוקן מיום  45/4/36מיום  5580/36פי החלטת ועדת הערר בערר תא/-על .3
הוגשה לאישור הוועדה המקומית בקשה להיתר הכוללת, בין היתר, גם פתרון לשיפוץ/ שיקום המבנה, 

 הוועדה המקומית.שמאי לחוות דעת  7.6הכול כמפורט בסעיף 

בגין מימוש זכויות בדרך של היתר בניה, נערכה מטעם הוועדה המקומית, באמצעות שמאיה הנ"ל, שומת  .3
שומת היטל " –, "ס" ותכנית השימור )להלן 4863היטל השבחה, כתוצאה מאישורן של תכנית 

 "(. ההשבחה

ידי השמאי יהל, במסגרתה -התובעת "שומה אחרת" מטעמה, שנערכה עלהוגשה מטעם  46/0/43ביום  .3
נטען, בין היתר, כי תכנית השימור אינה תכנית משביחה ואף גרמה לירידת ערך המקרקעין, כנטען 

 במסגרת תביעה זו. 

לחווק התו"ב, בפני השמאי  66בין הצדדים התקיים הליך שמאות מכרעת, בהתאם להוראות תיקון  .4
 רן וירניק. המכריע מר 

ניתנה שומתו המכרעת של השמאי וירניק בה נקבע, בין היתר, כי תכנית השימור לא  6/6/43ביום  .4
 השביחה המקרקעין הנדונים.

-להשלמת האמור, נציין כי הוועדה המקומית הגישה לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז תל .55
תלוי ועומד נכון לעת מתן חוות דעת זו, והוא אביב ערר על הכרעת השמאי המכריע לעיל. הליך זה הנו 

 ידי ועדת הערר הנכבדה.-טרם הוכרע על
 

 תיקון שומת היטל ההשבחה

לאחרונה נתחוור לוועדה המקומית כי ככל הנראה חלה טעות בתחשיב זכויות הבניה לניוד אל מגרש  .55
נערכה תוספת  1087870, עליו נסמכת שומת ההשבחה המקורית, ולפיכך ביום 56/4/43מקבל מיום 

 . 50/5/45לשומת ההשבחה, המתבססת על תחשיב זכויות להעברה מעודכן מיום 

ומיום  56/4/43, ובה תחשיבי הזכויות להעברה מיום 58/8/40העתק תוספת לשומת ההשבחה מיום 
 לחוות דעתנו זו. 0כנספח ,מצ"ב 50/5/45

 . מתוקנתבהתאם לכך, נשלחה לתובעת דרישת תשלום היטל השבחה  .55

בתביעת האמור לעיל הנו למעלה מן הצורך, שכן שומת הוועדה המקומית אשר נערכה לצורך דיון  .54
 ולעניין זה לא חל כל שינוי.  המעודכן והנכון, מלכתחילה נסמכת על תחשיב הזכויות להעברה הפיצויים

 
 הסוגיות המשפטיות העולות מתביעת הפיצויים

 חוות דעת התובעת לוקה בפגמים מהותיים
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לחוק התו"ב מוטל על כתפי התובע פיצוי, ובין היתר  467ה פסוקה היא כי נטל השכנוע לעניין סעיף הלכ .53
החברה להפצת פרי הארץ בע"מ נ'  543/66עליו להוכיח את הפגיעה הנטענת ואת היקפה ]ראו: ע"א 

יום )פורסם בנבו(; עוד ראו: החלטת ועדת הערר מ הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ואח'
)פורסם פיקר ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא  6335/44-ו 6338/44בעררים  43.4.45

 בנבו( )להלן: "עניין פיקר"([.

, ודי בכך כדי להביא לדחיית בחוות דעת התובעת ישנם פגמים מהותיים, היורדים לשורשו של עניין .53
 ואלו עיקרם:התביעה על הסף, או למצער להפחית משקלה הראייתי, 

חוות הדעת אינה מבטאת ומגלמת במדויק כל תמריצי תכנית השימור, ובכלל זה מתעלמת היא  .א
 מהשבחת הנכס מכוח הקניית ערך הנדירות למבנים המיועדים לשימור;

של סך זכויות הבניה להעברה,  תחשיב שגויהערכת שווי המקרקעין ב"מצב חדש" נסמכת על  .ב
 מגדיל את ירידת הערך הנטענת  -אמהבאופן המקטין סך ההשבחה ובהת

 ידי התובעת;-על

עלויות השימור "העודפות" להן טוענת התובעת )אשר הנן מפרזות( מוצגות בחוות הדעת  .ג
השמאית מטעמה מבלי שתימצא להן כל אסמכתא תומכת, זאת בניסיון לסתור את עלויות 

ף נתקבלו ואושרו במספר השימור המעודכנות המעוגנות בתכנית השימור הסטטוטורית, ואשר א
 שומות מכריעות בעבר; 

 חוות דעת התובעת אינה מדייקת בתכניות החלות על המקרקעין ב"מצב קודם". .ד

חוות דעת התובעת מתעלמת מנתונים אובייקטיביים המעידים בבירור על עליית ערך המקרקעין,  .ה
 .הנלמדים מעסקאות המכר בהן נקשרה לאחר אישור תכנית השימור

 
 אובייקטיביים מהימנים המעידים על עליית ערך המקרקעין דנאנתונים 

הוכחה יש בהם לבדם, משום  -שבוצעו במקרקעיןהעולים מעסקאות המכר האובייקטיביים הנתונים  .53
 מובהקת וחד משמעית לכך שהלכה למעשה המקרקעין הושבחו.

שר שווין הכולל הנו עובדה אשר אינה שנויה במחלוקת, היא כי התובעת ביצעה עסקאות במקרקעין א .53
התובעת ששילמה עבור רכישת המקרקעין. בפרט אמורים הדברים בשים לב כי  מהתמורה 1כמעט פי 

לניוד, אשר לא  יתרת זכויות בניה, ונותרה אפוא, אף לא מכרה זכויות הבניה המיועדות לניוד במלואן
 הובאה בחשבון בתחשיב השווי מטעם העוררת. 

סקאות אף תואמים את נתוני השווי אשר נקבעו בחוות דעת הוועדה המקומית. יושם אל לב, כי נתוני הע .54
 ובמה דברים אמורים: 

 ;₪ 08,160,111פי הערכת שמאי הוועדה המקומית הנו -שווי הנכס ב"מצב חדש" על .א

וד , תוספת השווי בגין יתרת זכויות הבניה לני58/8/40בהתאם לתוספת לשומת ההשבחה מיום  .ב
קשרה העוררת בכל הסכם והנן זכויות בניה זמינות לניצול, לגביהן לא הת אל מגרש מקבל, אשר

 ;₪ 111,/0,10הנה בסך 

ידי -פועל יוצא מהאמור הוא, כי שווי הזכויות במקרקעין, לרבות שווי הזכויות לניוד שנמכרו על .ג
שווי יתרת הזכויות לניוד הקיימת כיום, הנו  וללאהתובעת במסגרת העסקאות הנ"ל, 

 לערך.  ₪ 1100,060,1

 . ₪ 11,111/,00והנה כי כן, שווין הכולל של העסקאות אשר בוצעו בפועל, הנו  .ד

התאמה זו איננה מקרית כלל וכלל, ויש בה ללמד על מהימנות הערכת השווי מטעם שמאי 
הוועדה המקומית ועל דיוק הקביעות בה, מחד גיסא; ועל מופרכות טענת התובעת בדבר ירידת 

 .דעת מטעמה שגויה, מאידך גיסאערך והיות חוות ה
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המשקפת המסקנה העולה מהאמור לעיל היא, כי שומת הוועדה המקומית, ולא שומת התובעת, היא  .54
 נכונה את שווי המקרקעין האמיתי. 

, הרי שהקביעה בחוות דעת התובעת לפיה ₪מיליון  56.5-לאור העובדה כי שווי העסקאות הכולל הנו כ .55
בלבד, הנה טענה מגוחכת. עוד עולה, כי טענת התובעת לפיה  ₪מיליון  46-כ שווי הנכס ב"מצב חדש" הנו

להכרזת המבנה כמבנה לשימור אין כל השפעה חיובית על שווי הנכס, לא כל שכן טענה לירידת ערך, 
 אינה יכולה לעמוד.  

אישור ודוק. במהלך תקופת הבעלות של התובעת במקרקעין הנדונים אירע שינוי תכנוני אחד ויחיד:  .55
 תכנית השימור והכרזתו של המבנה דנן כמבנה לשימור. הכרזה זו היא היא אשר הביאה לעלייה בערכו. 

לא יעלה על הדעת כי התובעת תפוצה בגין ירידת ערך לכאורה, שעה שהוכח ללא כל ספק, כי המקרקעין  .55
 הנ"ל הושבחו. 

 
 תכנית השימור הנה תכנית משביחה

הדעת השמאית לכלול התייחסות לאלמנטים משביחים שבמסגרתה של הלכה פסוקה היא כי על חוות  .54
הנ"ל(. חרף זאת, מתעלם שמאי התובעים מהשבחת  עניין פיקרהתכנית הנטענת כפוגעת )ראו למשל: 

 המבנה מכוח התכנית.

כמבנה המיועד לשימור בהגבלות מחמירות,  – השבחת הנכס מכוח הוראותיה המשביחות של התכנית .53
מכלל המבנים המיועדים  בלבד %53-לכנה זה משורת תמריצים ייחודיים, המוענקים נהנים בעלי מב

 לשימור במסגרת התכנית. 

לתקנון התכנית, זכויות הבניה במבנים לשימור עם הגבלות מחמירות תהיינה עפ"י  43.5.5בהתאם לסעיף 
כויות הבניה הנ"ל לתכנית, ומימושן של ז נספח ה'התכניות התקפות, בתוספת התמריצים המפורטים ב

יותנה בתנאים המפורטים בתכנית. נוסף על כך, נהנים בעלי מבנים לשימור בהגבלות מחמירות מחלק מן 
 לתכנית.  נספח ד'התמריצים המפורטים ב

תמריצי תכנית השימור החלים על הנכס מושא התביעה הנם כמפורט בחוות הדעת השמאית מטעם  .53
 ם:( ואלו ה56-03הוועדה המקומית )עמ' 

)אם כי יצוין, כי בפועל לא חושבה השבחה בגין רכיב זה, על אף כי בפועל  תוספת קומות מרתף .א
 תכנית השימור מאפשרת התוספת האמורה(;

 ;מ"ר, לשימוש עיקרי 8/-הסבת שימוש בקומת המרתף, ששטחה כ .ב

 ;הצמדת חצרות ליחידות בקומת הקרקע, תוך יצירת דירות גן .ג

ב"מצב  665מ"ר ב"מצב חדש" לעומת  646) בניה בחלקההגדלת השטח לחישוב זכויות ה .ד
קודם"(, מכוח הוראת תכנית השימור בדבר ביטול שטחי דרכים בתחום מבנים לשימור והשבתם 

 לייעודם הקודם;

)במסגרת נספח א' לתכנית  מ"ר 051הותרה תוספת בניה במבנה מושא התביעה עד לשטח  .ה
 "רשימת המבנים"(;  –השימור 

מ"ר מכוח תכניות  067-)כ מ"ר 0//-העברה אל "מגרש מקבל" המסתכמות בכזכויות בניה ל .ו
מ"ר מותנים בהפקדת התכנית  56מ"ר מכוח תמריצי תכנית השימור, מתוכם  067תקפות + 

 (. 6/6/45להעברת הזכויות עד ליום 

כאן המקום לשוב ולהדגיש כי בעת עריכת שומת ההשבחה המקורית, לא עמד לנגד שמאי הוועדה  .53
קומית התחשיב המעודכן והנכון, ומכאן אי ההתאמה. כפי שהובהר לעיל, הוועדה המקומית הועמדה המ

 על טעותה ובהתאם לכך שלחה דרישת תשלום היטל השבחה מתוקנת.
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בהקשר זה נוסיף ונדגיש כי שומת התובעת אף היא אינה מדייקת בסך השטחים להעברה אל מגרש  .53
 ון, למצער בחלק זה של השומה. מקבל, ומטעם זה בלבד דרושה היא תיק

הדברים אמורים ביתר שאת ביחס לשומת השמאי המכריע וירניק. כאמור לעיל, הוועדה המקומית  .54
הגישה לוועדת הערר ערר על קביעות השמאי המכריע. בין היתר, טענה הוועדה המקומית כי השמאי 

שקלל סך זכויות לניוד אשר הנו  המכריע שגה באשר לאופן חישוב זכויות הבניה המיועדות לניוד, שכן
ברי כי שומתו אינה תואמת את תחשיב הזכויות  -, ומקל וחומרקטן אף מכפי המוצג בתחשיב המקורי

המעודכן והנכון. יוצא אפוא, כי לא זו בלבד שהשומה המכרעת איננה בגדר פסיקה חלוטה, אלא שהיא 
 אף שגויה, למצער בחלק זה שלה, ועל כך אין עוררין.

ור עולה, כי אין ולא יכול להיות חולק כי הן שומת התובעת והן השומה המכרעת אינן נכונות מהאמ .54
 במובן זה שהן אינן משקללות נכונה את סך הזכויות להעברה.

בהקשר זה נדגיש, כי מקום בו מבהיר גוף תכנוני, האמון על עריכת התחשיבים דנן, מהו סך הזכויות  .45
 .זכויות לניוד(, אין מקום לסטות מקביעתו סך -המוקנה לבעל נכס )ובענייננו

עוד יצוין, כי לבעלי נכסים הכלולים בתכנית השימור עומדת הזכות הקנויה למימוש התמריצים  .45
המפורטים בתכנית, מקום בו ניתן מבחינה פיזית לנצלם, למעט צמצום קווי הבניין והוספת שימושים 

, 5530/43בעררים  55.6.44עדת הערר מיום בהם יש לוועדה המקומית שיקול דעת )ראו: החלטת ו
, ביחס למנגנון יפו-גיסיס ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב 5466/43-ו 5534/43

 התמריצים(.

זיהוי המבנה כ"מבנה לשימור", יש בו כדי  - השבחת הנכס מכוח הקניית ערך הנדירות למבנים לשימור .45
כך, אף בלא שנעשה שינוי במבנה עצמו, עצם ההכרה בו כמבנה להביא לעליה בלתי מבוטלת בערכו. 

 מעלה לבדה את ערכו.  –הראוי לשימור והכללתו ברשימת המבנים לשימור עפ"י התכנית 

", אולם כפי מיתוג הבניין אינו השבחה על פי התוספת השלישית" –לשיטתו של שמאי התובעת  .44
 שיוסבר להלן, טענה זו הנה טענה שגויה.

 ( לתוספת השלישית לחוק התו"ב קובע כלהלן:)א5סעיף  .43

, בין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול בהם  ן "חלה השבחה במקרקעי
".. ו. ז  ובין בדרך אחרת, ישלם בעלם היטל השבחה לפי האמור בתוספת 

.  ]ההדגשה אינה במקור[

ים: , שעשתה אחת מן השניבעקבות אישור תכניתהיטל השבחה ישולם בגין השבחה החלה  –קרי 
 .השביחה בדרך אחרתאו  הרחיבה זכויות ניצול

חוק התו"ב מתיר מפורשת השבחה בכל "דרך אחרת" בגין אישורה של תכנית. ]לעניין זה ראו פסק דינו  .43
סי אנד סאן ביץ' הוטלס בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה  4064/60של בית המשפט העליון ע"א 

 )פורסם בנבו([. אביב-תל

הוועדה המקומית תטען, כי עיריית תל אביב היא אשר יצרה "ערך מוסף", הן ברמה הארצית  – זאת ועוד .43
והן ברמה הבינלאומית, לאותם המבנים אשר נכללים במסגרת תכנית השימור, וזאת באמצעות תהליך 

שנה, של קטלוג המבנים הראויים להיכלל ברשימת המבנים  53-ממושך, מורכב ומעמיק, אשר נמשך כ
 ור. לשימ

ניתוחים כלכליים תמיכה לטענת הוועדה המקומית לעניין זה ניתן למצוא באסמכתאות שונות:  .43
 .ומחקרים אובייקטיביים, פסיקות שמאים מכריעים, כתבות עיתונות ומודעות למכירת נכסים לשימור

ידי חברת גיאוקרטוגרפיה בחודשים האחרונים, סה"כ עליית המחירים -כעולה מעבודה שנערכה על .44
ביחס לעליית המחירים  %6-גבוהה בכהייתה  5336-5343בדירות בבניינים המיועדים לשימור בין השנים 

עלייה אותה יש לייחס לקטלוגם של הבניינים לשימור בתכנית  –במבנים שאינם מיועדים לשימור 
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טיחים תוך קביעת כללים בתכנית השימור, המב להכרה בהם כבניינים בעלי ייחוד,השימור, ובכלל זה 
  את שמירת ייחודם מעצם ההכרזה על ייעודם לשימור.

ניתוח כלכלי זה אף הוכר כניתוח מהימן במסגרת שומות מכריעות )ראו: פסיקת השמאית המכריעה גב'  .44
 אביב(.  -בתל 8-6בעניין הנכס שברח' ברנר  44/6/45לבנה אשד מיום 

 הכלולים בה. ווי כלכלי למבנים , הלכה למעשה, כי התכנית אכן יצרה שהוכח עובדתיתאם כן, 

חברה נוספת אשר ערכה עבודה בעניין ערך הנדירות הנה "חברת סיטילינק" שסקרה מחקרים אקדמיים  .35
רבים, אשר כשלעצמם מהווים נתונים אובייקטיביים, וסקר זה מהווה אף הוא תמיכה מובהקת לטענה 

 ו לשימור. לפיה מיתוג מבנה כמבנה לשימור מעלה ערכו ביחס למבנה שאינ

הסקר בוחן מחקרים אקדמיים עדכניים, אשר נערכו בהתאם למודלים סטטיסטיים מקובלים ועדכניים 
, וממחקרים אלו עולה בבירור המסקנה, כי להכרזתו של מבנה כמבנה לשימור אלפי נכסיםביחס ל

חייאת משמעות כלכלית נרחבת, באשר היא משפיעה על יצירת מקומות עבודה והכנסת משקי בית, ה
מרכזי ערים, הפיכת אתרי המורשת הבנויה למוקדי תיירות ושימושים ייחודיים המתבצעים במבנים 

 אשר כולם יחדיו משפיעים על ערכם של הנכסים אשר הוכרזו כמיועדים לשימור. –לשימור 

אסמכתא נוספת לעניין השפעת תכנית השימור על שווי הנכסים הכלולים בה ניתן למצוא בעבודתה  .35
של השמאית גב' נעמי קפלנר, אשר מטרתה לבחון את השפעת  5344יפה והיסודית מחודש אוקטובר המק

תכנית השימור על שווי נכסי המקרקעין הכלולים בתחומה, וכן לבחון האם עצם הכללת מבנים ברשימת 
המבנים לשימור הביאה לתוספת שווים. לצורך כך, יושמה "גישת ההשוואה" ונבחנו עסקאות מכר 

רות בבניינים לשימור אשר הושוו לעסקאות מכר דירות בבניינים שאינם לשימור, תחת קריטריונים די
 מחמירים של השוואה, ולאחר שהעסקאות משני המדגמים מוינו אף הן תחת קריטריונים מחמירים.

למסקנה כי  בחינה שמאית של תוצאות הסקר, בפרמטרים המקובלים של "גישת ההשוואה", מובילה  
 .6.5%-בשיעור ממוצע של כ , גבוה משווי מ"ר בדירות שאינן לשימור, במועד הקובע י מ"ר בדירות לשימורשוו

תמריצים  על מנת לנסות ולבודד את השפעת ערך ההכרזה מכלל השפעותיה של תכנית השימור, ביניהן  
הדירות לגבי  בשווי מוינו עסקאות השימור מראש, ונמצא כי מרכיב התמריצים הכלכליים כלכליים, 

הנדונות מרכיב התמריצים אינו זניח  . בכל מקרה הונח, למען הזהירות, כי בדירות עסקאות אלו הנו זניח
 העודפת. לגמרי, אלא שבכוחו לפצות באופן מלא על עלות השימור 

השימור,  לפיכך, את עליית ערך הדירות לשימור ביחס לדירות שאינן לשימור יש לייחס לתכנית  
מקוזז מול עלות השימור  הגורם המבדיל בין שני המדגמים, ולאור המסקנה כי מרכבי התמריצים  בהיותה

 הנדונות למרכיב ערך הנדירות. העודפת, הרי שיש לשייך את מרבית עליית הערך בשווי הדירות 

כמו כן, במספר החלטות אשר ניתנו במסגרת הליכי שמאות מכרעת, אותם ניהלה הוועדה המקומית  .35
לחוק התו"ב, לאחר שבעלי הנכסים חלקו על חיובם בתשלום היטל השבחה בגין  66ם לתיקון בהתא

 אישורה של תכנית השימור, הוכרה טענת ערך הנדירות.

 ;66שברח' דיזינגוף  לעניין זה ראו לדוגמה שומתה המכרעת של השמאית גב' דורית פריאל בעניין הנכס
סיקת השמאית ; פבתל אביב 455ין הנכס שברח' אלנבי פסיקת השמאי המכריע מר מוטי דיאמנט בעני

פסיקת השמאי המכריע מר ניקי אביב; -בתל 45המכריעה גב' נורית ג'רבי בעניין הנכס ברח' החשמל 
ת"א; פסיקת  56, ת"א; פסיקת השמאית המכריעה גב' לבנה אשד ברח' רמב"ם 88פרימו ברח' רש"י 

ת"א; פסיקת השמאית המכריעה גב' נאוה סירקיס  446נבי השמאית המכריעה גב' דורית פריאל ברח' אל
בת"א; ופסיקת השמאית  46בת"א; פסיקת השמאי המכריע מר ניקי פרימו ברח' לבונטין  6ברח' אלנבי 

 בת"א(. 7המכריעה גב' לבנה אשד ברח' יבנה 
 

בדה, כמו גם על למען ההגינות יוער, כי על חלק מן השומות המכריעות לעיל הוגש ערר לוועדת הערר הנכ
כל השומות המכריעות עליהן מסתמך שמאי התובעת, ובכלל זה כאמור, שומתו המכריעה של השמאי 

 וירניק ביחס למבנה מושא התביעה.

אליו מפנה שמאי התובעת, לפיו עלות השימור נתפסת ע"י השוק, ככלל,  מאמרו של ד"ר ברזיליבאשר ל .34
במסגרת המאמר לא מובאים נתונים  –ר לשווי הנכס כגבוהה מתרומת הערך ההיסטורי הגלום בשימו

התומכים במסקנה זו, לרבות בדבר הנכסים אשר נבחנו במסגרת "סקר השוק" שנערך כהכנה לכתיבתו, 
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וכן באשר להיקף הסקר; מאמר זה מבטא עמדה אישית, אינו מהווה מחקר סטטיסטי מובהק, ויותר 
, טרם אישור תכנית השימור וטרם 5336משום שנכתב בשנת איננו עדכני ואיננו מדויק, בין היתר,  –מכך 

 .  5336שאוזנה התכנית ע"י התמריצים השונים אשר נכללו במסגרת הוראותיה, בסופו של יום, בשנת 

ההערכה של עליית שווי הנכס כתוצאה מהכללתו ברשימת המבנים המיועדים לשימור  –עוד יובהר  .33
 שבפועל עליית השווי הנה גבוהה יותר. , כיווןנקבעה על דרך הצמצום והזהירות

 
 עלויות בניה עודפות במבנה לשימור

. אלא שנתון זה נקבע למ"ר מעטפת₪  0,111בחוות דעת התובעת הובאו בחשבון עלויות שימור בסך  .33
 באופן שרירותי, והוא אינו נתמך בכל אסמכתא ממשית ורלוונטית.

המהנדס  חוות דעת של המהנדס רוטלוי יחד עםיש בידי העיריה , שמאי התובעת מציין כי "ראשית .33
טענה זו הינה משוללת כל יסוד;  חוות הדעת ". ₪ 0,011-משה ממון לפיה יש לעדכן את הסכום ל

 הנטענת לא הוצגה ו/או צורפה לחוות דעת התובעת, ולא בכדי, שכן היא איננה קיימת כלל. 

מציג שמאי התובעת נתוני עלויות שיפוץ  , להוכחת טענתו בדבר גובה עלויות השימור העודפות,שנית .33
בתים במושבה הטמפלרית "שרונה". אלא ששמאי התובעת אינו מציג את נתוני הבניינים הספציפיים 
עליהם הסתמך. יובהר, כי בתים אלו נבנו ברובם בשיטת בנייה ישנה, אשר אין לה ולמבנה מושא 

וחד, אשר נבע בראש ובראשונה משיקולים התביעה דנן דבר. שיקום בתים אלו חייב טיפול הנדסי מי
הנדסיים בהתחשב בטכנולוגיית הבנייה הקיימת, ורק לאחר מכן משיקולים שימוריים. לפיכך, אין כל 

 מקום להשוואה שעורך שמאי התובעים, ולא ניתן ללמוד ממנה דבר לענייננו. 

בת"א. אלא  43חוב החשמל באותו אופן, נסמך שמאי התובעת גם על נתוני עלויות השיפוץ בבניין בר .34
ידו, והוא אף -ששוב, נמנע שמאי התובעים מצירוף האסמכתאות הנדרשות לאימות הנתונים המוצגים על

מאמץ נתונים אלו ללא עריכת ההשוואה הנדרשת וההתאמה לנתוני המבנה דנן. ויובהר: השוואה זו כלל 
 , שלא כמו בענייננו. רכבאקלקטי מואינה במקומה, שכן המדובר בבניין אשר נבנה בסגנון 

, כתימוכין לטענתו מפנה שמאי התובעת להצעת מחיר לביצוע עבודות הבניה בבניין מושא שלישית .34
₪  48,454,557ידי חברת "שגראוי ליבוביץ", לפיה מסתכמות העבודות בסך -התביעה, אשר נתקבלה על

 תובעת(. מעלויות השימור העודפות כפי שנקבעו בחוות דעת ה 0פי כולל מע"מ )

כן ברי כי נבצר מהוועדה המקומית -אלא מאי? הצעת המחיר הנ"ל לא צורפה כנספח לתביעה, ועל .35
להתייחס לפרטי ההצעה גופם. מטעם זה בלבד, אין להסיק מהצעת המחיר דבר וחצי דבר לענייננו והיא 

מטעמה נערכה  אינה רלוונטית לעניין כלל. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי החברה, אשר
, מה גם איננה החברה אשר ביצעה בפועל את עבודות השימור בנכס מושא התביעההצעת המחיר לעיל, 

 ששמאי התובעת אף הוא אינו טוען לעלויות בשיעור המופרך הנקוב בה, והדבר אומר דרשני. 

בהצעה כוללת או למעלה מן הצורך, נעיר כי כלל לא ברור מהו טיבה של הצעת המחיר, היינו האם מדובר  .35
שמא בהצעה פרטנית המתייחסת באופן ספציפי למבנה מושא התביעה; כמו כן, לאור שיעור העלות 
הנקוב בה, יש להניח ברמת סבירות גבוהה כי הצעת המחיר כוללת מרכיבים נוספים אשר אינם נמנים על 

בחשבון בתמחור פי התכנית, אשר הנם בגדר "מותרות", ואין להביאם -דרישות צוות השימור על
 העלויות הכוללות.

למ"ר במבנה לשימור ₪  633הוועדה המקומית מעריכה את הפרש עלות שימור מעטפת המבנה בסך של  .35
; מקדם חישובי זה נקבע כתמריץ במבנה לשימור בסגנון אקלקטי₪  663בסגנון בינלאומי, ובסך של 

דה המקומית לדו"ח שנערך ע"י מר לביצוע השימור ולשם הזהירות, בהתבסס על עדכון שביצעה הווע
(. נתון זה, אשר לא זו בלבד שאומץ 43.6.35שלמה רוטלוי )דו"ח אומדנים לשיפוץ מבנים לשימור מיום 

בהחלטת המועצה הארצית בעניין תכנית השימור, וכיום הנו מעוגן במסגרת הוראותיה הסטטוטוריות 
 .שמאים מכריעיםשל תכנית השימור, אלא שהוא אף קיבל תמיכתם של מספר 

אביב; פסיקת -, תל46ראו למשל: פסיקת השמאי המכריע מר ניקי פרימו בעניין הנכס שברח' לבונטין 
אביב. עוד ראו פסיקות שמאים -, תל43השמאי המכריע מר בצלאל קציר בעניין הנכס שברח' בן עמי 

"ר: פסיקת השמאית למ₪  633/663מכריעים נוספים אשר הכירו בעלויות השימור העודפות בסך של 
למ"ר ₪  663, אשר קבעה כי עלויות השימור בסך של 7המכריעה גב' לבנה אשד בעניין הנכס שברח' יבנה 
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; וכן פסיקת 43הנן מציאותיות; ופסיקת השמאית המכריעה גב' דורית פריאל בעניין הנכס שברח' בן עמי 
 [.47השמאי המכריע מר בצלאל קציר בעניין לילינבלום 

ר לציין בהקשר זה, כי על השמאים המכריעים הנ"ל נמנה השמאי וירניק, אשר בשומתו לא למות .34
קיבל עמדת הוועדה המקומית )הגם כי, כאמור הוועדה המקומית  בעניין הנכס מושא התביעההמכרעת 

 (.הגישה ערר לוועדת הערר ביחס לקביעות השמאי וירניק בסוגיות אחרות

לחלוק על קביעת השמאי המכריע בעניין העלויות העודפות  התובעת לא ביקשהלמותר להדגיש כי 
הרי שהיא  –, ומשסוגיה זו ממילא לא הועלתה בערר שהוגש ע"י הוועדה המקומית כמצוטט לעיל

 כשלעצמה, בבחינת חלוטה.

בהוראות  למ"ר מעטפת כאמור לעיל, מגולם₪  ₪663/  633הפרש עלויות שיפוץ המעטפת בסך של  .33
 ההפרש נמוך מכך. –, שכן בפועל ת ועל הצד הגבוהלשם הזהירוהתכנית 

עולה, כי מניתוח  01700700מיום מחוות דעתו של המהנדס משה ממון לעניין עלויות השימור העודפות  .33
עלויות הנמוכות אף מן העלויות במבנים רבים לשימור, עלויות השימור למ"ר הנן  העבודות בפועלסעיפי 

 .שנקבעו בתכנית השימור
 

 וכחה בדבר חוקיות השימוש הנעשה בכלל המבנההיעדר ה

 בדין נעשה, ולא היא.  –חוות דעת התובעת מניחה כי השימוש למגורים בכלל שטחי המבנה  .33

הוועדה המקומית, בתיק הבניין לא נמצא רישיון הבניה המקורי של המבנה שמאי כפי שצוין בחוות דעת  .33
לדירת אין ולא היה היתר בניה סר ספק יובהר: )עובדה אשר שמאי התובעת אינו חולק עליה(. למען ה

. כפי שציינו שמאי הוועדה המקומית, הכשרת שטח המרתף למגורים נתבקשה במסגרת במרתף מגורים
, המאפשרת הסבת השימוש בקומת אך מכוח תמריצי תכנית השימורוהוקנתה  5336הליך הרישוי משנת 

 המרתף לשימוש עיקרי, כמפורט לעיל. 

"מעוולה לא תצמח עילה", וכי מי שנוהג בניגוד לחוק, אינו קונה לו זכות, שכן לא יעלה על  הלכה היא כי .34
הדעת שהדין יעניק פיצויים על פגיעה בשימוש שלא כדין ו/או ביחס לשטחים אשר נבנו ללא היתר בניה 

 כדין. לפיכך, אין לתובעת כל זכות לפיצוי בעבור שימוש המבוצע במבנה בניגוד לחוק. 

הסר ספק, נטל השכנוע לעניין זה מוטל על כתפי התובעת, ובין היתר היה עליה להוכיח אמיתותן  למען .34
הנעשה בכלל שטחי כי השימוש  -של ההנחות המונחות בסיס חוות הדעת השמאית מטעמה, ובכלל זה

 המבנה, לרבות קומת המרתף, הנו כדין. אולם, זאת לא עשתה התובעת.

 היא כי המדובר בשימוש לא חוקי.  חזקהרים במרתף, בהיעדר היתר בניה לדירת מגו .35

פי -משמעות הדבר, כי היה על שמאי התובעת ליתן הערך הראוי והנכון לשטח המרתף ב"מצב קודם", על .35
 פי השימוש בפועל. -, ולא עלהחוקיהמצב 

 
 על המקרקעין 16למען הזהירות, הערה בעניין תחולתה של תמ"א 

ערב אישורה של התכנית לשימור תא ה ההנחה השגויה לפיה "במסגרת חוות דעת התובעת הונח .35
" זכויות נרחבות )קומה מלאה( ובתנאי של חיזוק המבנה... 716ב' ניתן היה לממש על פי תמ"א 0851

, כך 06הנחה זו מובילה לטענה השגויה לפיה עקב אישור תכנית השימור ניטלו זכויות הבניה מכוח תמ"א 
 ה להפחתת זכויות הבנייה. שלמעשה תכנית השימור הביא

שוקללו בתחשיב שווי המקרקעין ב"חלופת המבנה הקיים"  06בניה מכוח תמ"א  יושם אל לב, כי זכויות .34
, היא החלופה המיטבית ב"מצב קודם" לשיטת שמאי התובעת, ועליה ב"חלופת הריסת המבנה" ולא

 הוא נסמך לצורך אומדן ירידת הערך הנטענת.

רות בלבד, נבקש להבהיר בתמצית עמדת הוועדה המקומית באשר לתחולתה של הגם שכך, ומטעמי זהי  .33
 , כדלקמן:06תמ"א 
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, השולל תחולתה על מבנים לשימור ולכל הפחות מכפיף תחולתה 06לתקנון תמ"א  46.4בשים לב לסע'  .33
להוראות תכנית השימור, וכן בשים לב לשיקול הדעת הרחב המוענק לוועדה המקומית בבואה לבחון 

זכויות בניה מכוח (, הרי ש06לתקנון תמ"א  55שה להיתר בניה הכרוך בתוספת זכויות בניה )סע' בק
כן ממילא אין להביאן -, ועלאינן בגדר "זכויות מוקנות" אשר עמדו לתובעת ב"מצב קודם" 06תמ"א 

ת"א  -( בע"מ נ' ועדת הערר לתכנון ולבניה0005באור השקעות ) 5635/36בחשבון ]ראו: עת"מ )ת"א( 
 )פורסם בנבו([. 

, דהיינו לאחר שהוכרז המבנה לשימור, וכן לאחר הפקדת 5335אושרה בשנת  06לא זו אף זו: תמ"א 
מלכתחילה לא הייתה ציפייה סבירה למימוש זכויות הבניה מכוח , ולפיכך 5334תכנית השימור בשנת 

 . במקרקעין מושא התביעה 06תמ"א 

על מבנים המיועדים  06מקומית בדבר היעדר תחולתה של תמ"א לא למותר לציין כי עמדת הוועדה ה
ות המוקנ הזכויות, אשר קבעו כי  שנדרשו לסוגיה מכריעיםהשמאים כל הידי -אף נתקבלה עללשימור 

 ., במצב הקודםלהיחשב במניין הזכויות בנכס לשימור ותיכול אינן 06במסגרת תמ"א 

בחלופה  06בפועל לא שוקללו זכויות בניה מכוח תמ"א  -האמור לעיל הנו למעלה מן הצורך, שכן כאמור .33
 המיטבית ב"מצב קודם", העומדת בבסיס אומדן ירידת הערך.

 
 פגמים נוספים בחוות דעת התובעת

 
 אי שקלול עלויות הריסה

בראש  -שמאי התובעת מתעלם מכך שהריסת המבנה הקיים הינה פעולה הכרוכה בעלויות נוספות .33
כן היה על -מבנה. מדובר בעלויות המתחייבות מעצם פעולת ההריסה, ועלובראשונה עלות הריסת ה

 ידו. -בתחשיב המוצג על במלואןשמאי התובעת להביאן בחשבון 

ב"מצב  המיטביתיושם אל לב, כי לשיטת שמאי התובעת, "חלופת הריסת המבנה הקיים" הנה החלופה  .34
בחלופה זו עלויות הריסה כאמור, לוקה  קודם", ועליה מבוססת תביעת התובעת. לפיכך, ומשלא שוקללו

 ידו בחסר.-תחשיב השווי המוצג על
 

 שטח המגרש

 מ"ר, ולא היא. 646שמאי התובעת מניח, כי שטח המגרש לחישוב זכויות בניה ב"מצב קודם" הנו  .34

מ"ר  665-, הנו כלאחר הפרשות לצרכי ציבורכפי שהובהר לעיל, שטח החלקה נטו, לחישוב זכויות הבניה  .35
 ד. בלב

מ"ר נעשה מכוח תמריצי תכנית השימור בדבר ביטול  646-הגדלת השטח לחישוב זכויות הבניה בחלקה ל .35
ב"מצב חדש" שטחי דרכים בתחום מבנים לשימור בלבד, ולפיכך שטח זה רלוונטי לחישוב זכויות הבניה 

 . בלבד

העולים ר לכשלים יובהר, כי אין בהתייחסותנו לעיל כדי למצות את טענות הוועדה המקומית באש .35
 מחוות דעת התובעת, ואלו מפורטים במלואם בחוות דעת שמאי הוועדה המקומית. 

 
 חוות הדעת השמאית מטעם התובעת אינה מבוססת ואינה מוכיחה פגיעה בשל התכנית

לחוק התו"ב מוטל על כתפי התובעת. אלא שכמובהר לעיל, לא  467כפי שצוין, נטל השכנוע לעניין סעיף  .34
, ומשכך לא הרימה את הנטל כי אכן מתקיימת פגיעה במקרקעין, לא כל שכן את שיעורהה להוכיח עלה ביד

חוות  , כמפורט לעיל בהרחבה.פגמים מהותייםהמוטל עליה. בחוות הדעת השמאית מטעם התובעת נפלו 
בפרט . דעת התובעת רוויה בקביעות שרירותיות וטענות אשר כלל לא הוכחו, ומתבססת על הנחות שגויות

אמורים הדברים ביחס לעלויות השימור המופרכות אשר נקבעו במסגרת חוות הדעת. במצב דברים זה, אין 
חולק כי אינה עומדת ברמת הפירוט הנדרשת בחוות דעת שמאית התומכת בתביעת ירידת ערך לפי סעיף 

 לחוק התו"ב ]ראו: עניין פיקר הנ"ל[. 467

 תביעה.אשר על כן, אף מטעם זה יש לדחות את ה .33
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 סוף דבר

 אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, הרי שבהתאם לחוות דעתנו המשפטית יש לדחות את התביעה על הסף. .33

לחילופין, יש לדחות התביעה לגופם של דברים, לאור חוות הדעת השמאית מטעם הוועדה המקומית,  .33
 ולאור הטעמים המשפטיים המפורטים לעיל.

כי נגרמה למקרקעין מושא התביעה פגיעה הנובעת מאישורה של תכנית לחילופי חילופין, ככל שייקבע  .33
לחוק התו"ב, אשר איננה עוברת את  533השימור, יש לקבוע כי פגיעה זו הנה פגיעה הבאה בגדרו של סעיף 

 תחום הסביר בנסיבות העניין, ואין זה מן הצדק לשלם פיצויים בגינה.

ה המקומית להוסיף, לנמק ולטעון כל טענה נוספת, בין אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הוועד .34
 שנטענה לעיל ובין אם לאו.

 
 

יעל  ,בהשתתפות דורון ספיר, אהרון מדואל, אילן רוזנבלום, דנה שיחור 01./.00חוו"ד הועדה המייעצת מיום 
 .שולי דידיווק קאייל פקר, 

 
 מהלך הדיון:

  הועדה. אייל הציג את פרטי התביעה ואת פרטי חוו"ד שמאי
 

 בסך הזכויות המותרות? כלולותההוראה המיוחדת מכוח האם זכויות אהרון: 
 

שולי: זכויות הבניה עפ"י ההוראה המיוחדת הם בנוסף לזכויות הבניה ע"פ תוכניות תקפות שטרם מומשו 
 במגרש.

 
 

 המלצה:
כך בהתאם לחוו"ד שמאי התובעים לא כללו בתחשיביהם את מלוא סך הזכויות לניוד ואת מלוא התמריצים לפי

הועדה והיועץ המשפטי ממליצים לדחות את התביעה.

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 00)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
את כמפורט לעיל ולדחות  56.37.40ב' מיום 5853לקבל את המלצת תת הוועדה לתביעות פיצויים בתכנית 

התביעה בהתאם לחוו"ד שמאי מטעם הועדה המקומית וחוו"ד יועמ"ש מטעם הוועדה המקומית כמפורט 
 לעיל.

 
 מה"ע לא השתתף בנושא הנ"ל.

 
שמואל גפן, מדואל אהרון, אסף זמיר, שמוליק מזרחי, מיטל להבי, כרמלה עוזרי : דורון ספיר,משתתפים
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עו"ד אירית יומטוב ובה מפורט ביתר פירוט, והיא מהווה חלק לדרפט מצורפת חוות דעת ב"כ הועדה המקומית 
 בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה.

 
לחוק התכנון  467נתקבלה במשרדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  04.6.5344בתאריך  -רקע

 .6.6.5336ב' שפורסמה ביום 5853והבנייה, עקב אישור תכנית 
 

מעונות שטנד בע"מ )בפירוק מרצון( ע"י המפרק מר חיים פישלסון, הינה הבעלים של הנכס ברח' שטנד  –עתהתוב
 ת"א. 480חלקה:  8630אביב. גוש:-, תל53
 

 ש"ח. 683,333במסגרת התביעה, נטען כי ירידת הערך הנובעת מאישורה של תכנית השימור עומדת על סך של 
 

בהיטל השבחה לתוכנית ס' ולא צורפה חוות דעת שמאי לעניין תוכנית לתביעה צורפה חוו"ד שמאי העוסקת 
 השימור ואין הסבר7תחשיב לאומדן הפגיעה. 

 
 בסגנון בינלאומי והמוגדר בתכנית השימור כמבנה לשימורקומות הרשום בפנקס הזכויות,  0בניין בן   הנכס הינו 

 .הגבלות מחמירות ללא
 
 
 

 רית יומטובחוו"ד ב"כ הועדה המקומית עו"ד אי
 

 להלן הטעמים המשפטיים המצדיקים את דחיית התביעה:
 

 דין התביעה שבנדון להידחות על הסף. זאת, מן הטעמים המפורטים להלן.

 
 ויתור על זכות להגשת תביעות

( כתב התחייבות וויתור הדדי מיום 4בקשר עם המקרקעין נחתמו כתבי התחייבות וויתור הדדיים, כדלקמן: )
ממניות  75%החתום על ידי עו"ד יונה לומברט, כונס הנכסים על מניות אדית זומפר )שהייתה בעלת , 40.45.43

( כתב התחייבות וויתור הדדי מיום 5(; )54.4.43התובעת בהתאם להסכם למכירת מניות באיגוד מקרקעין מיום 
עין, שנרכשו על פי ההסכם מהזכויות במקרק 75%-, החתום על ידי התובעת. כתב התחייבות זה מתייחס ל5.45.43

, החתום על ידי יגאל יוסף זומפר )שהיה 6.45.43( כתב התחייבות וויתור הדדי מיום 0כאמור לעיל; ) 54.4.43מיום 
 (.48.0.43ממניות התובעת בהתאם להסכם למכירת מניות באיגוד מקרקעין מיום  55%בעלים של 

הגשת תביעות בגין תכנית השימור, ובין היתר תביעות לפי כתבי ההתחייבות והוויתור ההדדיים הינם על הזכות ל
לחוק, וזאת כנגד ביטול דרישה לתשלום היטל השבחה בגין השבחת המקרקעין מכוח תכנית השימור  467סעיף 

 בגין השבחה הקיימת מכח התכנית. 
תביעה ו/או טענה לחוק ו/או כל  467כמו כן, הוצהר כי לא הומחתה הזכות להגשת תביעה לפיצויים לפי סעיף 

 ו/או העלאת דרישה כספית אחרת לרבות דרישה עתידית מכל מין וסוג שהוא.
 לאור האמור, התביעה שבנדון הוגשה בהיעדר זכות להגשתה, ומן הטעם הזה יש לדחותה על הסף.

 
 אי הגשת חוות דעת שמאית

אין לראות בה משום "תביעה" במובנו לחילופין, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, התביעה שבנדון הוגשה שלא כדין ו
לחוק, שכן לתביעה שבנדון לא צורפה חוות דעת שמאית כנדרש. זאת אף על פי שחוות דעת שמאית  467של סעיף 

לחוק. יודגש, כי חוות  467הינה מסמך מהותי הנדרש על פי הדין והינה חלק בלתי נפרד ממסמכי תביעה לפי סעיף 
 י טכני אלא נדרשת כדי לפרט את הנזק הנטען ואת אופן חישובו.הדעת השמאית איננה מהווה תנא

ש"ח, מבלי לפרט ראשי נזק )מוכחשים(  683,333ודוק: בהתאם לטופס התביעה, תובעת התובעת פיצויים בסך של 
 כלשהם, ומבלי שהוצג תחשיב כלשהו בענין זה.

חינת היטל השבחה. לא זו אף זו, חוות שנערכה לצורך ב 45.5.44כל שצורף לתביעה הוא חוות דעת שמאית מיום 
דעת שמאית זו עניינה שומת היטל השבחה בגין תכנית ס' והיא אינה עוסקת כלל וכלל בתכנית השימור. ברי, כי 

לחוק, בהיותה חוות דעת  467שומה זו אינה רלוונטית וכי לא ניתן לצרפה כבסיס לתביעת פיצויים לפי סעיף 
 שמאית שנערכה לצורך אחר.

על יוצא מהאמור לעיל, השומה נעדרת השוואת שווי המקרקעין לאור כל נתוני המצב התכנוני שקדם לתכנית כפו
למול שוויים לאור כל נתוני המצב התכנוני שלאחר התכנית, היעדר התייחסות לאלמנטים המשביחים בתכנית 

הגיעה התובעת לירידת ערך השימור וכן היעדר דוגמאות לביסוס ירידת הערך והפגיעה הנטענת, פירוט כיצד 
 בסכום אותו היא מבקשת לתבוע, ופירוט של בסיס העובדות, ההערכות, תחשיבים ועסקאות השוואה. 
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בהיעדר חוות דעת שמאית כמתחייב וכמפורט לעיל, הרי שהתביעה שבנדון הוגשה שלא כדין, אין לראות בה 
 ה, ככל שישנה, התיישנה.לחוק והזכות להגשת תביע 467משום "תביעה" במובנו של סעיף 

 אשר על כן, אף מן הטעם הזה יש להורות על סילוק התביעה שבנדון על הסף. 

 
 סוף דבר

בשל כל אחד מן הטעמים דלעיל, לא כל שכן בשל משקלם המצטבר, יש להורות על דחיית התביעה שבנדון על 
 הסף. 

 
 

יעל  ,רון מדואל, אילן רוזנבלום, דנה שיחורבהשתתפות דורון ספיר, אה 01./.00חוו"ד הועדה המייעצת מיום 
 .שולי דידיווק קאייל פקר, 

 
 מהלך הדיון:

 .התביעהאייל הציג את פרטי 
 

 המלצה:
בהתאם לחוו"ד היועץ המשפטי ממליצים לדחות את התביעה על הסף.

 

 יה ועדת המשנה לתכנון ולבנ( דנה 00)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 

כמפורט לעיל ולדחות את  56.37.40ב' מיום 5853לקבל את המלצת תת הוועדה לתביעות פיצויים בתכנית 
התביעה בהתאם לחוו"ד שמאי מטעם הועדה המקומית וחוו"ד יועמ"ש מטעם הוועדה המקומית כמפורט 

 לעיל.
 

ר, שמוליק מזרחי, מיטל להבי, כרמלה עוזרישמואל גפן, מדואל אהרון, אסף זמי : דורון ספיר,משתתפים
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לדרפט מצורפת חוות דעת של שמאי המקרקעין מר מאיר צור וחוות דעת ב"כ הועדה 

המקומית עו"ד בתיה בראף )מליכזון( ועו"ד תמר איגרא ובהן מפורטים הממצאים ביתר 

 פירוט, והן מהוות חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה.

 

לחוק  467נתקבלה במשרדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  6.6.5344בתאריך  :ערק
 .6.6.5336ב' שפורסמה ביום 5853התכנון והבניה, עקב אישור תכנית 

 
 מ"ר 730.88: בשטח   44: חלקה  8664: גושאביב  -, תל68רח' נחמני  :הנכס

 
אגפים )חזיתי ועורפי( כשבכל אגף   5-גג חלקית. הבנין  מחולק ל קומות וקומת 0: בנין מגורים בן תאור הנכס

חדרים, ללא היתר. בבנין אין  5דירות,   כאשר על הגג בנויה דירה נוספת בת  45בקומה( ובסה"כ  5דירות )8
רכבים. מצבו הפיזי של הבנין בינוני ומטה.  המרפסות בבנין  6מעלית וקיימת חניה פתוחה בחזיתו עבור 

 סגורות בתריסי פלסטיק. ברובן 
            

 :להלן שטחי הבניה  
 שטח עקרי   קומה

 )מ"ר(
 מרפסות

 )מ"ר(
 סה"כ
 )מ"ר(

 הערות

 מרפסות מקורות במקור 005.83 65.56 560.38 קרקע
 מרפסות מקורות במקור 006.63 65.06 560.38 א'
 מרפסות מקורות במקור 006.63 65.06 560.38 ב'
 ללא היתר 57.66  57.66 גג

  0,100.01 011.00 10./01 סה"כ
 

 בסגנון בינלאומי. 4600המבנה משמש כיום למגורים והוקם בשנת 
 
 ב כמבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות        0851מבנה סומן בתוכנית ה
 

י, יובל לפלר יפעת, גרטלר דן, דוברוביצקי קרן, גרטלר עדי, שניצר שי, שניצר שני, שניצר בן שלמ התובעים:
 מורן ויובל אלון.

 התביעה נתמכת בחוות דעת השמאי דני טרשנסקי.₪,  8,803,333 :סכום התביעה 
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 :תקציר טענות שמאי התובעים, מר דני טרשנסקי

 
 ותכנית ס'( בדחיה .                    06: שווי המבנה הקיים במצבו, בתוספת יתרת זכויות הבניה )עפ"י תמ"א במצב קודם

 
 :    שווי המבנה הקיים במצבו, בתוספת זכויות בניה עפ"י תכנית ס' בדחיה ובהפחתת עלויות שיפוץ חדש מצב

מ"ר(, עלויות הכנת תיק תיעוד ועלויות אחזקה עודפות )הפחתה לקרן שיפוץ ₪/ 4,553עודפות )לפי 
  עודף(.

 
 :להלן פירוט תחשיב שומת התובעים

 :שווי מצב קודם
 מ"ר אקויולנטיסה"כ  שטח  במ"ר תאור

 4,858.5 654 בנוי בפועל ומושכר בשכירות חופשית
 486.6 465 בנוי בפועל ומושכר לדיירים מוגנים

 586.3 586 06תמ"א 
 563.3 533 תכנית ס'

  - 73.8  דחייה למימוש זכויות לא מנוצלות

 5,556.7 4,657 סה"כ
 01,801,111  סה"כ שווי בש"ח במעוגל 

 
 שווי מצב חדש:

 סה"כ מ"ר אקויולנטי שטח  במ"ר תאור

 4,004.0 875 בנוי בפועל קומות עיליות

 453 465.8 

 467.8 466 מרפסות בנויות

 55 40.4 

 563.3 533 זכויות בניה בהתאם לתכנית ס'
 - 06.56  דחייה של זכויות הבניה

 - 6.7  הכנת תיק תיעוד
  - 485.6  עלויות שיפוץ עודפות

 4,886.6 4,480 סה"כ
 4,830.3  6%הפחתה לקרן לשיפוץ עודף 
 08,001,111  סה"כ שווי בש"ח במעוגל 
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 :תקציר חוות דעת שמאי הועדה מר מאיר צור
 

מ"ר כל אחת,  446דירות גג בשטח  5-שווי הנכס הקיים בתוספת זכויות הבניה לפי תכנית ס' ל :במצב קודם
 בדחיה ארוכה עקב בעלות משותפת. 

 
שווי הנכס במצב קודם למעט זכויות בניה בגג, בתוספת זכויות בדחיה )הצמדת חצר  :מצב חדש

דירות, זכות למרתף מגורים לעומת מרתף לשימושים נלווים(,  6לדירות, אפשרות לפיצול 
ובהפחתה בדחיה  5%חניות, מיתוג השטחים הקיימים והחדשים לפי  6-פטור מכופר חניה ל

 ות תיק תיעוד.של עלויות שימור עודפות ועל
 

 ₪.  0,800,111אין פגיעה ואף קיימת השבחה בסכום של   : מסקנה
 
 

 :להלן פירוט תחשיב שמאי הועדה
 
 :שווי מצב קודם 

 שווי בש"ח   החישוב תאור

 X 48,333  ₪ 46,388,663 4מ"ר  676.46 השטח העיקרי הבנוי 

 X 44,333  ₪ 5,565,563דחיה  X 4.0 5 X 3.7מ"ר  556 זכויות בניה על הגג

 08,100,111 סה"כ במעוגל 

 
 שווי מצב חדש:

 שווי בש"ח  החישוב תאור

 X 48,333 ₪ 46,388,663 4מ"ר 676.46 שטח העיקרי הבנוי

 5,664,743  דחיה X 44,333  ₪X 4.4 0 X 3.7מ"ר  560 זכויות בניה על הגג

 X 44,333  ₪X 43% X 4.4 0 X 3.7מ"ר  560 דירות 6אפשרות לפיצול 
 דחיה

566,474 

 406,867 דחיה X 44,333  ₪X 3.6 X 3.7מ"ר  65.06 מרפסות חדשות

       437,633  דחיה X 44,333  ₪X 3.4 X 3.7מ"ר  463 הצמדת חצר לדירות
זכות למרתף למגורים לעומת מרתף 

       770,653 דחיה X 3.0 6 X 44,333  ₪X 3.7מ"ר  005 לשימושים נילווים

 47,646,356  נייםסיכום בי

       X 63,333  ₪ 483,333 6 חניות 6-פטור מכופר חניה ל

    X 5% 663,630₪  47,646,356 מיתוג השטחים הקיימים והחדשים

 (670,376) דחיה X 633  ₪X 3.7מ"ר  4065.66 פחות עלות שימור מעטפת

 (05,333) דחיה X 3.7₪  53,333 פחות עלות תיק תיעוד

 47,683,333 ל סה"כ במעוג
 

_____ 
 ללא דירת הגג הבנויה ללא היתר )שטח עיקרי כפי שמופיע בעסקאות מידע נדל"ן(. – 4
 בשים לב לאבדן שטח גג פנוי. – 5
 מקדם לדירה בקומה עליונה. – 0
 השווי בקיזוז עלויות חפירה והקמת המרתף. – 6
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 :ת בשומת התובעיםלהלן התייחסות שמאי הועדה, מר מאיר צור, לטענות המועלו
 התייחסות טענות שמאי התובעים

 16תמ"א 
במצב קודם קיימות זכויות בניה בלתי 

 06מנוצלות עפ"י תמ"א 
נקבע מפורשות כי היא אינה חלה  06לתקנון תמ"א  46בסעיף 

אינה  06על מבנים לשימור ולכן המגבלה בתחולתה של תמ"א 
 נובעת כלל מתכנית השימור.

כבר נכללו המקרקעין  5335בשנת  06"א במועד אישור תמ 
ברשימת המבנים לשימור, על בסיס פרסום הודעות לפי סעיפים 

לחוק התו"ב  ולאחר הפקדת תכנית השימור בשנת  76-ו 77
ולכן מלכתחילה לא היתה צפיה סבירה לכך שהתמ"א   5334

 תחול על המקרקעין ומעולם לא חלה עליהם בפועל.
 עלויות שימור עודפות

₪  4,553לקחו עלויות שימור עודפות של נ
למ"ר, בהתאם לקביעת השמאי המכריע 

 תמיר שדה.

למ"ר שנקבעו על ₪  633יש לחשב לפי עלויות שימור עודפות של 
סמך עבודות מפורטות של המהנדסים משה ממון ורוטלוי 

 שנבחנו גם בהליך התנגדויות לתכנית ואומצו.

תיחס שמאי הבעלים, בשומה המכרעת של תמיר שדה אליה מ 
נקבע כי מעטפת המבנה כוסתה בבטון על מנת לחזק את המבנה 

 ולכן הדבר מייקר את עלויות שחזור המעטפת.
 הפחתה לקרן שיפוץ עודף

במצב החדש בגין קרן   6%הפחתה של 
 שיפוץ עודף.

לא נדרשת הפחתה שכן במבנים ששומרו עפ"י הוראות תכנית 
היה פחת איטי יותר לעומת השימור ובאיכויות הנדרשות י

 מבנים רגילים.
 מיתוג

אין לקחת בחשבון מיתוג מהסיבות 
 הבאות: 

 5%יש לקחת בחשבון מיתוג בשיעור 

תכונות הנכס עצמו הן המשביחות את 
 ערכו ולא החלטת הועדה להוסיפו לרשימה

תכונות הבנין הינם תנאי הכרחי להכרזה לשימור אך לא תנאי 
כרזה על התכונות הקיימות יוצרת את מספיק. רק תוספת הה

 ההשבחה.
מאמר אוסטרלי אשר הצביע על מיתוג 
איננו רלונטי לישראל בכלל ולתל אביב 

 בפרט.

אין הסתמכות בלעדית על המאמר האוסטרלי. סדרה ארוכה 
של מחקרים ומאמרים הצביעו על תוספת שווי שגורמת תכנית 

 רטוגרפיה.השימור. לגבי תל אביב , ראה מחקר של גיאוק
מיתוג הוא "פריט אספנות" ואינו גורם 

 בשווי מקרקעין לצרכי השבחה.
עצם קביעת הבנין ברשימת השימור יוצרת נדירות וגורם 

 הנדירות יוצר עליה בשווי. 
השוואת עסקאות שנבחנו בשומה אינן 

מצביעות על תוספת שיש לדירות בבנינים 
לשימור לעומת דירות בבנינים שאינם 

 .לשימור

לא ברור האם נעשו התאמות לשווי המ"ר בעסקאות  -
 ההשוואה

 ואם כן אילו התאמות.   
במחקר מקיף של חברת גיאוקרטוגרפיה הוברר כי מחירי  -

 ביקוש
 של דירות בבנינים לשימור היו גבוהים יותר מאשר דירות   
 בבנינים רגילים.   
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 זון( ועו"ד תמר איגראחוו"ד ב"כ הועדה המקומית עו"ד בתיה בראף )מליכ

 :68להלן הטעמים המשפטיים המצדיקים את דחיית התביעה שהוגשה בגין הנכס ברחוב נחמני 

 יש לדחות על הסף את התביעה מטעם מי שאין לגביו אינדיקציה כי הינו  בעל הזכויות במועד הקובע 

ביום המקרקעין  לבעלחוק התו"ב, הוא שהתובע הינו  467כידוע, תנאי להגשת תביעה לפי סעיף  .68
 5.לעניין הנטל להוכחת הזכויות במקרקעין קובעת תקנה תחילתה של התכנית בגינה הוגשה התביעה

, כי על התובע להגיש את 4674 -לתקנות התכנון והבניה )הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה(, תשל"א
רטי המקרקעין הנפגעים תביעתו לפיצויים בטופס המצוין בתוספת לתקנות, ולציין בו בין היתר את פ

  וזכותו בהם.

רישומם של התובעים נעשה ביום והנה, בחינת נסח רישום המקרקעין אשר צורף לתביעה מעלה, כי  .67
לא הובאה כל אינדיקציה ו/או אסמכתא ראייתית מדויקת , לאחר המועד הקובע, מכח צוואה. 7.8.36

צורפו כנדרש באופן מלא וברור שאינו ככל שלא מי היה רשום כבעלים במועד הקובע. מצד התובעים 
, מסמכים המעידים על זהות הבעלים במועד הקובע וכי התובעים הינם חליפיהם משתמע לשתי פנים

יש ו לא עמדו התובעים בנטל להוכיח את זכויותיהם הקנייניות במועד הקובע, על כל המשתמע מכך
 . לדחות את תביעתם על הסף

קרקעין, קיימת הערה המפנה לסעיפים שונים "לצוואה בדבר ניהול", זאת ועוד, על פי נסח רישום המ .66
על כל הבעלים. ככל שיש בהפניה זו כדי להעיד על מגבלות על זכות הבעלות מטעם התובעים, הרי 
שחובה היה עליהם להמציא את מכלול המסמכים הקשורים לכך, אשר להם השלכות על שווי הזכות 

 אתם מהווה פגם מהותי בתביעה מטעמם.הקניינית המצויה בידם, ואי המצ

 לחוק התו"ב ו7או למועד הקובע /00ב. טענות שאינן רלבנטיות לתביעת פיצויים לפי סעיף 

לחוק התו"ב, נדרש התובע להראות קשר סיבתי בין התכנית בגינה  467בתביעת פיצויים לפי סעיף  .66
ת תביעה כאמור בגין אישור תכנית הוגשה התביעה, לבין הפגיעה הנטענת. לאור זאת, לא ניתן במסגר

נובעות מהוראות תכנית השימור, כגון עלויות תחזוקה  אינןהשימור, להפחית עלויות שונות אשר 
 גבוהות וכיוצ"ב, ויש לדחות טענות אלו על הסף.

 בפגמים היורדים לשורשו של עניין ה. שומת התובע לוקג

סיס חוות הדעת השמאית הבאה לתמוך הלכה פסוקה קובעת כי, התשתית הראייתית העומדת בב .53
לחוק, חייבת לכלול את מלוא הנתונים הרלבנטיים, וככל שלוקה בחסרים  467בתביעה לפי סעיף 

אף בענייננו,  מהותיים, אזי יש לקבוע כי לא הורם הנטל להוכיח את התביעה ואת הפגיעה נטענת.
חסרים, המשמיטים את בסיס בפגמים מהותיים ווטענות התביעה מטעמם, התובעים  שומת הלוק

 , כדלקמן:, זאת בהיעדר התייחסות לנתונים רלבנטיים ומהותייםתביעה והשומהה

שומת התביעה אינה מבוססת על ניתוח המצב התכנוני לאשורו, ואינה יכולה לבסס את הפיצוי  .א
שומת התביעה מתעלמת מיסודות משביחים הכרוכים בתכנית  הנתבע , כפי שיפורט להלן.

 , כגון עליית הערך הנובעת מן ההכרה במבנה, כמבנה לשימור. השימור

סכום התביעה מבוסס על חלופה הכוללת הפחתה משווי המקרקעין במצב החדש של עלויות  .ב
הנובעות מן הבניה הנוספת הנדרשת לביצוע השימור, ביחס לבניה "רגילה", וזאת בסך  עודפות

ות לנתון דבר גובה עלות עודפת למבנה טיפוסי למ"ר מעטפת. ואולם, עלויות אלו מנוגד₪  4,553
למ"ר בלבד, במבנה בסגנון ₪  633אשר אושרר בתכנית השימור, שהינה חיקוק, והעומד על סך 

 בינלאומי. 

קיימות עלויות החלות על הנכס )כגון: עלויות שיפוץ רגיל, חיזוק וטיפול בדיירים מוגנים ( אשר  .ג
הן רובצות על הנכס באותה המידה עם או בלי תכנית  -אינן בעלות קשר סיבתי לתכנית השימור

אין להן השפעה, וטעה שמאי  -השימור. לכן, בבחינת פערי שווי עקב אישור תכנית השימור
 התובעים שלקח אותן בחשבון בשומתו. 
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התובעים כוללים בגדר עלויות עודפות, אף עלויות אחזקה עודפות, וזאת על אף שהטענה כאילו  .ד
ות עודפות כלל אינה מוכחת בכל אסמכתא שהיא והיא נטענת בעלמא ללא כל המדובר בעלוי

 ביסוס.

שומת התביעה לוקה בשגגה בתיאור התכניות וזכויות הבניה החלות במצב הקודם לאישור  .ה
 , כתכניות החלות במצב הקודם. 4ותכנית ע 06תכנית השימור, מאחר ומתייחסת לתכנית תמ"א 

בגין קרן שיפוץ עודף.  6%ת התובע כוללות הפחתה במצב החדש טעויות חישוביות נוספות בשומ .ו
ואולם, מבנים ששומרו על פי הוראות תכנית השימור ובאיכויות הנדרשות יהיה פחת איטי 

יתרון משמעותי, ולכן "חיי השימור" הינם ארוכים יותר משמעותית  –לעומת מבנים רגילים 
 מאשר בבנין רגיל.

גילם במסגרת התחשיב, פגיעה הנובעת ממשך "הזמן העודף  בנוסף, שגה שמאי התובעים עת .ז
מלבד העובדה שטענה זו אין מקומה הנדרש להוצאת היתר בניה במבנה לשימור". ודוק, 

 אין ממשלחוק, הרי שבנוסף,  467בתביעה דנן ואינה יכולה לשמש עילה לתביעה לפי סעיף 
בקנה עם ההוראות הקבועות בחוק  שקיים עיכוב )ואין הדבר כך(, הרי שעולהוככל  בטענה זו

למעלה מן הצורך בהוצאת היתרי בניה.  יוצא דופן ר עיכובוצלי ן בדרישות הועדה המקומיתאיו
כי הועדה המקומית מקצה משאבים מיוחדים על מנת לקדם בעדיפות גבוהה בקשות  ,יצוין

ה להיתר להיתר במבנים לשימור ולצורך כך מאפשרת לפעול ב"מסלול מהיר" לאישור בקש
במבנים אלו, בלוחות זמנים מוגדרים, ובאופן שמחלקת השימור מרכזת במסגרתה את מכלול 
ההיבטים הרלבנטיים לבקשת ההיתר, במקום מחלקת רישוי הבניה, כך שבפועל אין כל בסיס 

כי עיכובים בקבלת היתרי בניה ואף בבניה  ,לטענת ה"התארכות" הנטענת דלעיל. עוד יוסף
נבוע מסיבות ומגורמים שונים, אשר אין להם ולתכנית השימור ולא כלום, עצמה יכולים ל

 ובוודאי שלא הוכח כי קיים הבדל בעיכובי בנייה בין בניינים לשימור לבניינים "רגילים".

קיימת התעלמות מנתונים תכנוניים רלבנטיים, באופן ההופך את חוות הדעת שבענייננו בהתחשב בכך  .54
וססות, אזי יש לדחות את התביעה על הסף, ולחילופין, לאור היות שומת ויתר הטענות, לבלתי מב

  התובעים וטענותיהם הנוספות סתמיות ושגויות, אין לתת להם משקל ראייתי.

 ד. התעלמות מעליית הערך הנובעת מ"נדירות" הקרויה גם "מיתוג"

יתוג הנכס לשימור , בשומת התובעים נטען שמחירי השוק אינם מגלמים תוספת שווי כלשהי עבור מ .55
וכן שתכנית השימור לא יצרה עליית ערך הנובעת מסימון המבנים בה כמבנים לשימור. טענות אלו 

 דינן להידחות .

, הנובעת מקביעת הוראות תכנוניות במסגרת תכנית השימור -עליית ערך כידוע, תכנית השימור יוצרת  .50
המהווים חלק בלתי נפרד  דה ותבחיניםקטלוג המבנים במסגרת רשימה המבוססת על אמות מיוכן 

ממסמכי תכנית השימור, כפי שנעשה אף לצורך הערכת יצירות אמנות לציבור בכלל ולאספנים בפרט 
)כגון שם היוצר/אדריכל, הסגנון העיצובי, התייחסות לחומרים, מאפיינים, טכנולוגיות חדישות 

סה וחובת שימור, שיש בהן כדי לשמר את וכיוצ"ב(.      התכנית אף כוללת הוראות בדבר איסור הרי
 אופיו הייחודי של הבניין, וכן למנוע שינוי באופי זה על ידי פגיעה במאפייניו הנדירים ו/או הריסתו.

יצירת רשימת קטלוג מחייבת לבניינים  -האחד, משני אלמנטים גם יחדלפיכך, עליית הערך נובעת  .56
. תכנית השימור משמשת ת תכנית השימורמסוימים בלבד, המהווה חלק בלתי נפרד מהוראו

כגושפקנא מקצועית המאשרת כי אכן המבנים הנכללים בה נדירים וראויים להגנה, וזאת באופן רשמי 
יצירת ודאות באשר לשימור הארכיטקטוני שיבוצע במבנה, בעוד אשר  -והשניכלפי כולי עלמא ; 

בנים אלו ידונו להריסה ו/או להזנחה בלעדי תכנית השימור, סיכוי רב היה, במרבית המקרים, שמ
מכל אלו ברור שלא המבנה עצמו הוא שיוצר את  באופן שאינו מאפשר להבחין בסממניהם הנדירים.

ערך השימור, אלא ערך זה נוצר באופן ישיר והינו תוצאה בלעדית מאישורה של תכנית השימור, ללא 
 קשר לטעם אישי כזה או אחר של קונים פוטנציאליים. 
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ניתן להתעלם, מהשפעתה של תכנית השימור על ערכי המבנים לשימור הנכללים בה, ולשינוי לא  .55
 וניות של מבנים אלו.באופיים ותכונותיהם התכנ

מכל אלו, ניתן ללמוד כי הכרה רשמית בפוטנציאל של המבנה, כמו גם יצירת אלמנט של ודאות באשר  .58
רכו, מהווה השבחה על פי התוספת למצבו התכנוני של המבנה במסגרת תכנית, המעלה את ע

השלישית. זה בדיוק הדבר אשר נעשה במסגרת תכנית השימור, הקובעת עמדה מחייבת באשר 
לייחודיותו, ומסדירה ומבהירה את השימוש במבנה, את אי הריסתו ואת שימורו, מכלול הוראות 

 עת מכך.  היוצרות ודאות באשר לאופיו התכנוני המיוחד של המבנה ולעליית ערך הנוב

תכנית השימור מכירה בייחוד המבנים הכלולים בה, מונעת שינוי של בניינים אלו, מונעת את הריסתם  .57
אסתטיים הנדירים, ומחייבת את שימורם באופן המבליט ערכים אלו, -והכחדת ערכיהם ההיסטוריים

", כאמור ובאופן המעלה את ערכם של אותם בניינים. הוראות אלו עניינן בהשבחה ב"דרך אחרת
)א( לתוספת השלישית לחוק, וכן עניינן ביצירת ודאות לגבי אופיו הארכיטקטוני של המבנה  5בסעיף 

וציפייה לשימורו בפועל והבלטת מאפייניו הארכיטקטוניים הייחודיים. ודאות זו אינה יכולה להתקבל 
 ן.על ידי ביצוע וולונטרי של שימור, אשר אין לדעת אם יבוצע כלל ובאיזה אופ

זאת ועוד, המועד הקובע לעניין בחינת קיומה של השבחה הינו מועד אישור התכנית המשביחה. ככל  .56
שמאן דהוא מבקש לשפץ מבנה כלשהו על מנת להעלות את ערכו, הרי שעליית הערך תתרחש רק לאחר 

עוד לפני בענייננו, עליית הערך נובעת מעצם אישורה של תכנית השימור וביצוע השיפוץ בפועל. ואולם, 
, שכן תכנית השימור היא זו המביאה לשינוי מהותי שבוצעו פעולות שימור במבנים הכלולים בה

בתכונותיהם התכנוניות של מבנים אלו, ביצירת חובת השימור וביצירת רשימה סגורה של מבנים 
ירות תכנית השימור קיבעה רשימה זו, דבר המדגיש עוד יותר את נדהמוכרים בערכיהם הייחודיים. 

  המבנים.

אשר על כן, אין כל בסיס להנחה כאילו ערך המבנים עלה מתוקף נתוניהם עצמם, וזאת אף מאחר  .56
היסטורית של מבנה, הינה הערכה שבמומחיות. כפי שערכה של  –וההערכה בדבר איכותו האדריכלית 

, כך אף יצירה אמנותית יעלה, בעקבות חוות דעת מטעם מומחים לדבר, אשר יציינו את איכותה
בענייננו, יוצרת תכנית השימור את אותה חוות דעת מומחה, המאשרת את "איכות" המבנה ונדירותו, 

 ולא המבנה בפני עצמו.  

 מענה ממוקד לטענות הספציפיות שבחוות הדעת : .83

o ייאמר כי, שמאי הועדה לא הסתמך  – באשר לטענות שמאי התובעים כנגד המאמר האוסטרלי
סדרה ארוכה של מחקרים ומאמרים הצביעו על תוספת שווי ר האוסטרלי. באופן בלעדי על המאמ

לגבי תל אביב, ראה גם מחקר של גיאוקרטוגרפיה אשר תקצירו צורף  שגורמת תכנית שימור.
 כנספח לשומה.

o התייחסות נקודתית לסקר המחירים המגמתי של שמאי התובעים-  

אה ואם כן, אילו לא ברור האם נעשו התאמות לשווי המ"ר בעסקות ההשוו -
. לדוגמא, לא ברור אם נעשו הבחנות בין בנינים משופצים ובלתי משופצים התאמות

 וכן אם נוטרלו נושאים כגון חניה ומעלית.

במחקר מקיף של חברת גאוקרטוגרפיה אשר תקצירו מופיע בנספח, הוברר כי  -
בבניינים מחירי ביקוש של דירות בבניינים לשימור היו גבוהים יותר מאשר דירות 

 רגילים.

גם בקרב שמאים מכריעים שדנו בסוגיה בעניינים דומים, הוכר זה מכבר ערכו המשביח של יוסף, כי  .84
, שומת 7, כפי שמפורט בשומת שמאי הועדה )ראה שומת לבנה אשד ביבנה המיתוג הנובע מן התכנית

, שומת נאוה 53העם , שומת ניקי פרימו באחד 56, שומת לבנה אשד ברמב"ם 88ניקי פרימו ברש"י 
 (, ועוד.446, שומת דורית פריאל באלנבי 6סירקיס באלנבי 
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תכנית השימור אינה פוגעת בזכויות מוקנות וזאת בהתייחס לטענת התובעים כי זכויותיהם המוקנות  .ה
 הפכו לזכויות מותנות 

 טוען ב"כ התובעים כי זכויותיהם המוקנות במבנה נלקחו והפכו ל"זכויות מותנות".  .85

לתקנון תכנית השימור, נראה כי עניינו במימוש זכויות בניה במבנים לשימור,  43.5אם נעיין בסעיף  .80
תוך הבחנה בין מבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות, למבנים לשימור עם הגבלות מחמירות. במבנה 

. קווי תעל פי התכניות התקפומימוש הזכויות ייעשה   -( 43.5.4הגבלות מחמירות )ס'  ללאלשימור 
כפי שניתן לראות  בנין, צפיפות ושימוש יהיו על פי התכניות התקפות,  אך לא בסתירה לנספח ד'. 

פוגעת בזכויות הבניה במבנים לשימור, תחת זאת  אינהלעיל, תכנית השימור  43.5מהוראות סעיף 
ועל כן אף  -קובעת היא במפורש כי זכויות הבניה המוקנות הינן הזכויות על פי התכניות שבתוקף 

 מסיבה זו אין כל יסוד לטענה בדבר פגיעה בזכויות מוקנות.

 התעלמות מן התמריצים מנוגדת להוראות תכנית השימור ולהלכה הפסוקה ו.

 שמאי התובעים מתעלם מתמריצי תכנית השימור.  .86

 לתכנית השימור, לצורך מימוש מטרות השימור נקבעו 43.8בהתאם להוראותיו המפורשות של סעיף  .85
נספח ד' קובע הטבות ותוספת זכויות  תמריצים אשר ינתנו למי שיבצע את השימור, כמפורט בנספח ד'.

בנושאים כגון קווי בנין, תכסית, הוספת מבנה במגרש, שטחי עזר, מרפסות, בניה על הגג, פרגולות 
ות דיור. וגגונים, דירות גן, בניה מתחת למפלס הכניסה, הרחבת שימושים מותרים וכן תוספת יחיד

על הזכויות המוקנות במצב  העולהמאפשרות לממש זכויות בניה בהיקף  למעשה, הוראות התמריצים
נם, האפשרות להרחיב דירות גג לתכסית בענייננו, התמריצים הרלוונטיים לנכס דנן הי  הקודם.

ליונה מ"ר(, אפשרות להקים מרפסות פתוחות חדשות בקונה הע 85מקסימאלית )תוספת בניה בגג של 
, אפשרות דירות גג 6-מ"ר מרפסות בקומה העליונה החדשה(, האפשרות לפצל את הבניה בגג ל 65.06)

, פטור מכופר חנייה אפשרות ליצירת חצר צמודה ליצירת דירות גן, למטרת מגוריםלהקמת מרתף 
 צ"ב.וכיו

אשר שגויים  וניםנת כי שמאי התובעים מציג במצב החדשבאשר לתמריץ בניה בגג, זה המקום לציין,  .88
תכנית תוך התעלמות מתמריצי דירות גג,  6-אינם מבטאים את האפשרות לפצל את שטח הגג ל

 השימור.

תוספת הזכויות הניתנת במסגרת תכנית השימור מפורטת ומוקנית באופן ברור בתקנון התכנית. לאור  .87
תן תמריצים זאת, אין כל בסיס להתעלמותם של התובע מהוראות תכנית השימור המאפשרת מ

 וזכויות על פי נספח ד'.

 פגיעה בגין עלויות שימור עודפותלטענה בדבר קיומה של . אין בסיס ז

לפי נתוני עלות עודפת  האחתחלופות בנוגע לעלות שימור עודפת,  5בשומת התובעים נלקחו בחשבון  .86
לפי נתונים  ניהוהשלמ"ר למבנה בסגנון בינלאומי, ₪  633טיפוסית בתכנית השימור, עומדת על סך 

₪   0,051שנקבעו על ידי השמאי המכריע תמיר שדה בשומת מכרעת שניתנה בענין נכס אחר, בגובה  
 . השניהלמ"ר. סכום התביעה מבוסס על החלופה 

, דהיינו ההפרש בין עלויות ביצוע עודפותיש לזכור שענייננו, במסגרת תכנית השימור, בעלויות שימור  .86
, לבין עלויות עודפות נוספות הנובעות מדרישות תכנית השימור. עלויות עבודות השיפוץ הרגילות

לפי  , על סמך חוות דעת מומחים וסקר מבנים מפורט, עודפות אלו הוערכו במסגרת תכנית השימור
עלות עודפת. עלויות  לבנין בסגנון אקלקטי ₪  663או  בבניין בסגנון בינלאומי למ"ר מעטפת   ₪ 633

מקוזזות, בכל מקרה, מן ההשבחה מאחר והינן  467לבסס טענה לפגיעה לפי סעיף  אלו אינן יכולות
  .הגולמית הנובעת מן התכנית, ואף כנגדן ובצידה השני של המשוואה, מקנה תכנית השימור תמריצים

המדובר בעלויות שנבחנו על בסיס חוות דעת מומחים ואושרו על ידי כל מוסדות התכנון, יודגש, כי  .73
ת המשנה לעררים של המועצה הארצית, והוטמעו בהוראות התכנית והפכו להוראה במעמד לרבות ועד
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לחוק  467של חיקוק ומכאן שאין יכולת לערער עליהן ולשנותן, במסגרת תביעת פיצויים לפי סעיף 
 התו"ב.

דעתו את התייחסות מקצועית מטעם מהנדס הבניין משה -שמאי הועדה המקומית צירף כנספח לחוות .74
לעניין תחשיב העלויות וניתוחו כדבעי. לעומת זאת, ההפניה לשומתו של השמאי המכריע תמיר ממון 

למ"ר, אינה מסייעת כלל לתובעים. במבנה ₪  4,553, שם קבע עלות עודפת של 66שדה, בענין רח' יבנה 
זה קבע השמאי המכריע כי מעטפת המבנה כוסתה בבטון על מנת לחזק את המבנה ולכן הדבר מייקר 
את עלויות שחזור המעטפת שכן תחילה יש לגרד את הבטון המכסה את הקירות החיצוניים ורק לאחר 
מכן להתחיל בעלויות השחזור. מה גם שקיים סיכוי כי חלק מהאלמנטים נהרסו לגמרי, עקב מצבו 
הפיזי של המבנה ויהיה צורך בבנייתם מחדש. לאור זאת, הנתון שנקבע שם מבוסס על הנסיבות 

 פיות של אותו מקרה, שאינן רלבנטיות לענייננו.הספצי

זה, על מנת לעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליו, חייב לנתח בפירוט את  ןתובע המעוניין לטעון בעניי .75
; ומשלא עשה כן התובע כנדרש, יש לדחות  במבנה נשוא התביעה עצמוגובה עלויות השימור העודפות 

 את תביעתו על הסף. 

שאין כל בסיס לטענת התובעים בדבר גובה עלויות השימור במבנה לשימור, ביחס לאור זאת יש לקבוע  .70
למבנה רגיל, ואף בשעה שלא ברור האם הסכומים עליהם הם מסתמכים, אכן מבטאים עלות שימור 

 "עודפת", או שמא כולה או חלקה עניינה בעלות שיפוץ "רגיל".  

  16נות במצב הקודם מכח תמ"א ח.    יש לדחות על הסף את הטענה בדבר זכויות מוק

במסגרת סקירת התכניות החלות בנכס במצב  06אינה מתייחסת כלל לתכנית תמ"א שומת התביעה  .76
הקודם. ואולם, יחד עם זאת, בתחשיב הפגיעה הנטענת, מופיעות באופן מפתיע גם זכויות מכח תמ"א 

 במצב הקודם. 06

במצב הקודם )כמו גם  06תכנית תמ"א התייחסות לזכויות מכח לוקה בשגגה בשומת התביעה  .75
בסקירת התכניות החלות במצב התכנוני הקודם(, וזאת בשעה שאין לגזור את  4בהתייחסות לתכנית ע'

הלכה פסוקה היא, כי אין לבעל מקרקעין זכות קנויה, שמקרקעיו  שווי הנכס על פי הזכויות מכוחן.
קיומה של פגיעה במקרקעין הינה האם ירד המבחן ליכללו בתכנית בכלל ובתוכנית משביחה בפרט. י

ביחס לערכם במצב הקודם וזאת על פי מדידה והערכה שמאית, ואין ערכם עקב אישור תכנית פוגעת. 
אין מכל מקום, . 06, כגון תמ"א נפקות לעניין זה, לתכניות שלא חלו ו/או אינן חלות על המקרקעין

)ובשעה שהכרזה על  תחולתה על מבנים לשימורשוללות את  ,5335, שאושרה בשנת 06הוראות תמ"א 
, פורסמה כבר 76 –ו  77הכנת תכנית השימור ורשימת המבנים הנכללים בתוכה, מכח הוראות סעיפים 

ישבות עם ילתקנונה, מתיר תוספות בניה מכוח התמ"א, כל עוד הן מת 46, אלא שסעיף (5334בשנת 
, 06 א"תמ לתקנון' ג ופרק הואילת. זאת ועוד, הנחיות השימור, ומקבלות את אישור הועדה המקומי

 לראות אין, שונים משיקולים, מכוחה היתר ליתן לסרב הדעת שיקול את המקומית ועדהול מקנה
יש לדחות את טענת התובע בדבר  -משכך. קודם תכנוני במצב מוקנות זכויות א"התמ מכוח בזכויות

 התובעים(.  )ו( לשומת 0.8.0במצב הקודם )סעיף  16תחולת תמ"א 

הייתה חלה לכאורה במקרקעין, במצב הקודם. ההוראות  06אין בסיס לטענה כאילו תכנית תמ"א  .78
עצמה, ולא  06על מבנים לשימור, הינה מוגבלת, מצויות בתקנון תמ"א  06לפיה תחולתה של תמ"א 

ברשימת , כבר נכללו המקרקעין 5335בשנת  06בתכנית השימור. לכן, ומאחר ובמועד אישור תמ"א 
לחוק התו"ב ולאחר הפקדת תכנית  76 –ו  77המבנים לשימור, על בסיס פרסום הודעות לפי סעיפים 

שמלכתחילה לא הייתה ציפייה סבירה לכך שהתמ"א תחול על המקרקעין , הרי 5334השימור בשנת 
/או לכן, ככל שנמנעה השבחה כלשהי כתוצאה מאי חלות תכנית זו ו ומעולם לא חלה עליהם בפועל.

, ולא 06חלק מהוראותיה על המקרקעין )דבר שלא הוכח(, נובע הדבר מהוראות תכנית תמ"א 
 מהוראות תכנית השימור. 

למקרקעין אין זכות מוקנית להיכלל בגדר תכנית משביחה כזו או אחרת, ולא ניתן לתבוע פיצוי לפי  .77
לבעל מקרקעין זכות קנויה, . הלכה פסוקה היא, כי אין 06על כך שהוחרגו במסגרת תמ"א  467סעיף 

שמקרקעיו יכללו בתכנית בכלל ובתוכנית משביחה בפרט. המבחן לקיומה של פגיעה במקרקעין הינה 
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האם ירד ערכם עקב אישור תכנית פוגעת. ביחס לערכם במצב הקודם, וזאת על פי מדידה והערכה 
 .06המקרקעין, כגון תמ"א שמאית, ואין נפקות לעניין זה, לתכניות שלא חלו ו/או אינן חלות על 

כי התמ"א אינה מאפשרת תוספת זכויות במבנים  06לתקנון תמ"א  46כאמור, נקבע מפורשות בסעיף  .76
לחוק  76לשימור, אם תוספת זו אינה מתיישבת עם הוראות התכנית לשימור או עם התנאים לפי סעיף 

כלל מתכנית השימור, אלא  במקרקעין אינה נובעת 06התו"ב. אי לכך, המגבלה בתחולתה של תמ"א 
 .06מתמ"א 

הינו ענין שבשיקול דעת  06מכל מקום, התובעים מתעלמים מכך שמתן התמריצים על פי תמ"א  .76
ובשעה שסביר להניח כי לא יאושר כל תמריץ שאינו עולה בקנה אחד עם ההכרזה על המבנים לשימור, 

 ה המקומית. בדומה לאישור הקלות במבנים לשימור, הנתון לשיקול דעת הועד

" כחלק מהמצב התכנוני הקודם וכמקנה זכויות לנכס במצב 4זה הדין אף ביחס להכללת תכנית "ע'  .63
( נקבע כי 5330" )תכנית אשר פורסמה למתן תוקף בשנת 4לתכנית "ע' 0הקודם שכן בהתאם לסעיף 

לים בניינים אביב יפו, למעט על מגרשים הכול-"תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי של תל
" לא חלה עליו 4לשימור". אי לכך, הואיל והנכס נשוא התביעה נכלל בתכנית השימור, הרי שתכנית "ע' 

 במצב הקודם. 

לפיכך, לא ניתן לקחת בחשבון במכלול הזכויות במצב הקודם, זכויות שפורטו בשומת התובעים, אשר  .64
קומית הבאה לידי ביטוי בהחלטות אינן זכויות מוקנות ואשר אינן תואמות למדיניות הועדה המ

 מוסדות התכנון.  

 ט. יש לדחות את הטענה בעניין עלויות אחזקה ייחודיות

תכנית השימור אינה יוצרת עלויות אחזקה נוספות, מעבר לחובות אשר היו קיימות ממילא במצב  .65
 . 4663 –(, התש"ם ןיפו )שמירת הסדר והניקיו-הקודם, מכח פרק ח' לחוק העזר לתל אביב

טענת התובעים לפיה עלות אחזקת המבנה הינה גבוהה ביחס למבנה רגיל לאור שימוש בחומרים  .60
של בניינים וותיקים  –אבסורדי לאור המציאות הנראית לעין בסביבת הנכס ובכלל ייחודיים הינו 

 מעבר לכך, עלויות שימור הבניין הינן ברובן חד שטרם עברו שיפוץ יסודי במהלך כל שנות קיומם.
פעמיות שלאחריהן אין כל צורך בהחלפת הפריטים למשך כל חיי הבניין. הבניינים שבסביבת הנכס 

 ומתפקדים כנדרש. הנדון והנכס בעצמו מהווים עדות לכך שחלקי המבנה המקוריים מחזיקים זמן רב 

האמור ללא קשר לסיווג הבניין לשימור. לאור  –למותר לציין שחובת אחזקת הבניין מתקיימת )כחוק(  .66
יש  –; וגם טענה זו מצד התובע  לעיל אין מקום להפחתה בגין חובת אחזקה של מבנה לשימור כלל

 לדחות על הסף. 

 י. התעלמות מהוראות משביחות בתכנית השימור

לחוק יש לראות את התמונה בכללותה ובצידי  467כלל ידוע הוא כי בתביעות לפיצויים לפי סעיף  .65
עמ"נ  -קל לאלמנטים משביחים בתוכנית אם ישנם כאלה. ראה למשל הנזקים הנטענים יש לתת מש

אשר על כן, בנשוא  ]פורסם בנבו[(. מרכז סלומונס נ' הועדה המקומית לתו"ב כ"ס 483/36)ת"א( 
מן האלמנטים המשביחים בתוכנית הבאים לכדי ביטוי בין השאר  תובעיםענייננו התעלמות ה

וכן מעליית הערך הנובעת מעצם הכללת המבנה בגדר  בתמריצים מיוחדים אותם קובעת התכנית
כל אלה גם יחד הינם במצטבר אלמנטים תכנית השימור וההכרה בייחודיותו והפיכתו לנדיר, 

תובעים שיש בהם כדי לאיין את הפגיעה הנטענת וטעה שמאי ה ,משביחים בתוכנית שפגיעתה נטענת
 מכך. ובהתעלמ



 מס' החלטה
1071/70101 

 00 -ב' 01-1100

 

5337מבא"ת ספטמבר   447עמ'   

 

 ,בהשתתפות דורון ספיר, אהרון מדואל, אילן רוזנבלום, דנה שיחור 01./.00חוו"ד הועדה המייעצת מיום 
 .שולי דידיווק קאייל יעל פקר, 

 
 מהלך הדיון:

 .התביעהאייל הציג את פרטי 
 

 אהרון מדואל: האם לא חלה התוכנית לב העיר על הנכס בגינו נתבעים הפיצויים?
 

 שולי דידי: לא גבול התוכנית הוא יהודה הלוי.
 

 המלצה:
 מצים את  חוו"ד שמאי הועדה והיועץ המשפטי וממליצים לדחות את התביעה.מא
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 01)החלטה מספר  1071/70101מיום ב' 01-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
את  כמפורט לעיל ולדחות 56.37.40ב' מיום 5853לקבל את המלצת תת הוועדה לתביעות פיצויים בתכנית 

התביעה בהתאם לחוו"ד שמאי מטעם הועדה המקומית וחוו"ד יועמ"ש מטעם הוועדה המקומית כמפורט 
 לעיל.

 
שמואל גפן, מדואל אהרון, אסף זמיר, שמוליק מזרחי, מיטל להבי, כרמלה עוזרי : דורון ספיר,משתתפים
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הועדה המקומית לדרפט מצורפת חוות דעת של שמאי המקרקעין מר מאיר צור וחוות דעת ב"כ 

עו"ד אירית יומטוב ובהן מפורטים הממצאים ביתר פירוט, והן מהוות חלק בלתי נפרד 

 מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה. 

 

לחוק  467נתקבלה במשרדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  4.6.5344בתאריך  :רקע
 .6.6.5336מה ביום ב' שפורס5853התכנון והבניה, עקב אישור תכנית 

 
 מ"ר 585: בשטח  40: חלקה  8640: גושאביב  -, תל44רח' הס  :הנכס

 
 :  בנין מגורים בן שלוש קומות מעל קומת מרתף )שטח הקומות לא זהה(. תאור הנכס

 חדרים לעורף(. 0חדרים לחזית,  6בכל קומה שתי דירות מקוריות )
 חלק ממרפסות הבנין נסגרו.

 חדר נטוש שאינו בשימוש וחדר נוסף פרוץ ונטוש.  גג הבנין שטוח ובו
            

 :להלן ריכוז שטחי הבניה  
 שטח במ"ר  קומה

 
 תאור

 דירות 0 555 מרתף
 דירות 5 568 קרקע

 דירות 5 566 א
 דירות 5 577 ב

  0,010 סה"כ
 

טיין שלמה בסגנון ע"י האדריכל גפש 4606המבנה נשוא חוות הדעת, המשמש כיום למגורים הוקם בשנת 
 בינלאומי. 

 
         המבנה סומן בתוכנית כמבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות

 
קצבי מרים, לוי שלומית, לוי רחל, מאור רות לוין, חובב חיים, אביץ אריה, עופר רחל, עופר רוני,  התובעים:

 שמשוני נחום, לביא יצחק וגולדרינג ענת.

 עה נתמכת בחוות דעת השמאי  בועז ברזלי.התבי₪,  5,546,863 :סכום התביעה

 
 :תקציר טענות שמאי התובעים, מר בועז ברזלי

 היא  06ובחלופה של אי ניצול זכויות תמ"א  45%ירידת הערך בגין תכנית השימור היא בשיעור ממוצע של 
   .45.8% -בשיעור של כ
                     

 :להלן פירוט תחשיב שומת התובעים
 :קודםשווי מצב 

 מ"ר  675+ חדר נטוש על הג =  X 3.5מ"ר מרתף  555מ"ר +  665שטח אקויולנטי של המבנה: 
 ₪. 47,668,333למ"ר = ₪  X 46,333מ"ר  675

 
 שווי מצב חדש:

 ₪   X (45.8% - 4 = )45,564,083שווי מצב קודם  47,668,333
   (45,564,536יך להיות השווי החדש צר 45.8%)הערה: נעשה עיגול כיון שבירידת ערך לפי 
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 :תקציר חוות דעת שמאי הועדה מר מאיר צור
 

 מ"ר.  56השווי המיטבי הוא הנכס הקיים, בתוספת זכות לדירת גג בשטח  : במצב קודם
 

שווי הנכס במצב קודם, בתוספת זכויות )פיצול דירה במרתף לשתי דירות, הצמדת חצר  :מצב חדש
 6-תוספת בגין אפשרות פיצול וגובה(, פטור מכופר חניה ל כולל -לדירות, הקמת דירות גג 

ובהפחתה של עלויות שימור עודפות ועלות  5%חניות, מיתוג השטחים קיימים והחדשים לפי 
 תיק תיעוד.

 
 ₪.   1,100,111 -אין פגיעה ואף קיימת השבחה בסכום של כ :מסקנה

 
 

 :להלן פירוט תחשיב שמאי הועדה
 
 :שווי מצב קודם 

 )₪(שווי  תאור

 45,735,333 ₪ 45,333מ"ר לפי  667קומות מגורים,  0
 5,877,533 ₪ 43,533מ"ר למגורים לפי  555מרתף 

 745,633  למושעא X 44,333  ₪X 4.5 X 3.6מ"ר  56זכות לדירת גג 
 08,105,111 סה"כ

 
 :שווי מצב חדש 

 )₪(שווי  תאור

 40,063,553 לשימור. כמיתוג₪  45,753מ"ר לפי  667קומות מגורים  0
    5,644,075  5%דירות מרתף כולל תוספת מיתוג 

 X 44,355 ₪ 463,333מ"ר  457לשטח  43%תוספת שווי לפיצול דירה במרתף לשתי דירות 

       470,553  מ"ר 44,553משווי קרקע למגורים של  43%מ"ר לפי  453עיגון הצמדת חצר לדירות 
 בשים לב להפסד מרפסת 4.0למ"ר )מקדם ₪  44,553חות לפי מ"ר לפ 506הקמת דירות גג 

  3.6( ובדחיה עקב מושע 3.5גג 
5,643,636    

 564,333 43%מ'  5.7תוספת שווי לדירת גג עקב אפשרות פיצול וגובה 

       X 63,333 ₪  483,333 6כופר חניה לדירות בגג ולתוספת דירת מרתף 

 (563,333) 3.6מ"ר ובדחיה  753-לשטח מעטפת של כלמ"ר ₪  633עלויות שימור מעטפת 
 (63,333)  3.6עלות תיק תעוד בדחיה 

 00,018,861 סה"כ
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 :התייחסות שמאי הועדה, מאיר צור, לטענות המועלות בשומת התובעים
 התייחסות טענות שמאי התובעים

 המצב התכנוני
 ( חלות06, תמ"א 4-, ע5864התכניות ) ס', 

 בנכס.
תוכניות אלה לא חלות בנכס ובנוסף אין בשומת התובעים פירוט 

 של היתרי הבניה.
 תמריצי תכנית השימור

 תמריצי תכנית השימור משמעותיים ביותר ויש לקחתם בחשבון: אין התיחסות לתמריצי תכנית השימור.
 שקימות בהיתר. 5דירות במרתף לעומת  0-אפשרות ל -
 ת לדירות במרתף/הסדרת דירות גן.אפשרות להצמדת חצרו -
 דירות בגג הבנין.  0אפשרות לבניה של לפחות  -

 מיתוג ושומות מכרעות
 המיתוג הינו פועל יוצא של הבנין ולא של   -
 תכנית השימור.  
 שומות מכרעות שכביכול תומכות בטענת  -
 שמאי התובעים.  
 

 השומות המכרעות מובאות מבלי שצוין מיקום הנכס -
 והשפעת השומה על הנכס נשוא השומה שלפנינו.   
 ספרות מקצועית ומחקרים שצורפו המראים שקיימת תוספת -

 מיתוג.   
 השימור בת"א הינו שימור מתחמי המבוסס על מסה של מבנים -
 המייצגים סגנון יחודי והשקפת עולם.  
 תכנית השימור יוצרת בידול בין הנדירות הארכיטקטונית -
 מבנים בעלי מורשת והיסטוריה אשר ראוי שיהיו המאפינת   
 מבודלים ממבנים "רגילים" שאינם כאלה )יוצרת רשימה כמו  
 קטלוג של יצירות אומנות(.   
 עסקאות שבוצעו במבנים לשימור מגלמות תוספת שווי. -
 הטיפול בהליכי תכנית השימור היה הסיבה העיקרית להכרזת -
 אונסקו.  

 לענין העסקאות
קאות הבאות לתמוך בטענת שמאי עס

 התובעים
 העסקאות מאזורים שונים ואין כל פירוט למצב הנכס -

 )משופץ/מוזנח( ולכן אין להסתמך עליהן.    
 לענין זה יש להסתמך על מחקר ברק פרידמן כהן שהינו מפורט -

 ומבוסס מאוד.   
 עסקאות ממידע נדל"ן בנכס ובמבני שימור אחרים בסביבתו  -

 ראים כי לאורך ציר הזמן מחירי הדירות בבתים לשימור המ   
 במגמת עליה לעומת דירות בבתים רגילים.   

 תחשיבים
 תחשיב המסתמך על שיעור כללי של ירידת 

 ערך בבניינים לשימור.
 תחשיבי שמאי התובעים אינם מפורטים ואינם ברורים. -
 שונים התחשיבים פגומים בכך שאינם מביאים בחשבון תמריצים -
 של תכנית השימור.  

 עלויות עודפות
 יש לחשב את העלויות העודפות לשטח המעטפת. חישוב העלויות העודפות לשטח הרצפה

 ערך מטרד בעיכוב המימוש
מטרד בעיכוב  6%חישוב של תוספת 

 המימוש.
 
 

 .467ראש נזק זה אינו מהווה עילה לתביעת פיצויים לפי סעיף  -
 ת וחסרות בסיס עובדתי כדי להרים את נטלאין בטענות כלליו -

 ההוכחה המוטל על התובעים.    
 לחילופין, היה צורך לחשב ערך העיכוב גם על העלויות העודפות. -
 הקמת מחלקת השימור בעיריית ת"א מונעת דחיה. -
 הכנת תיק תיעוד מלא במבנים לשימור דווקא  מפחיתה אי -
 רגיל.   וודאות במבנה לשימור ביחס למבנה   

 16תמ"א 
 בזכויות הבניה במצב קודם 06החלת תמ"א 

 

  06אין בסיס לטענה כי תכנית השימור ביטלה את תחולת תמ"א  -
 עצמה. 06כיון שההגבלה קיימת בתקנון תמ"א   
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 כבר נכללו המקרקעין ברשימת  06מאחר ובמועד אישור תמ"א  -
 סבירה לכךהמבנים לשימור, הרי שמלכתחילה לא היתה ציפיה   
 שהתמ"א תחול על המקרקעין ומעולם לא חלה עליהם בפועל.  

 פתיחת מרפסות
יש לקחת בחשבון במצב החדש את עלות 

 פתיחתן של מרפסות.
 חלק מהמרפסות נסגרו שלא בהיתר ולכן לא ראוי להביא בחשבון -

 את ענין פתיחתן מחדש.   
 הפרש -ר למ"₪  633עלות פתיחת המרפסות מעוגנת בסכום של  -
 עלות מעטפת.  
 לחילופין, בפורום תכנון קיים סיכום על השארת מרפסות סגורות -

 בחזית.   
 ודאות של זכויות בניה

 אפשרות להפסד שטחים
 
 

 הנכס בנוי בניצול מלוא זכויות הבניה וכן מעבר לזה של קומת -
 מרתף מלאה למגורים.  
 טת, למעט נסיגה של לענין זכויות הבניה בגג, ישנה ודאות מוחל -
 מ' לחזית הרחוב,  ולראיה שבכל הבקשות שהוגשו ונידונו 5.5  
 במסגרת שומות מכרעות, ניתנה בניה זו בגג.  
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 חוו"ד ב"כ הועדה המקומית עו"ד אירית יומטוב

 בתל אביב: 44רחוב הס להלן הטעמים המשפטיים המצדיקים את דחיית התביעה בעניין נכס ב
 

 עים במועד הקובעזכויות התוב
  לחוק מקנה זכות תביעה רק ל"מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין  467כלל יסוד הוא, כי סעיף

לחוק, לצרף את כלל המסמכים  467או בעל זכות בהם". עוד קובע הדין, כי על תובע פיצויים על פי סעיף 
א צורפו, לא עמד התובע בנטל להוכיח את זכותו המעידים על זכויותיו במקרקעין במועד הקובע. ככל שאלו ל

 הקניינית ודין תביעתו להידחות על הסף.

 :מעיון בנסח הרישום מלשכת רישום המקרקעין שצורף לתביעה, עולה כדלקמן 
o  התובעים הינם רק חלק מן הבעלים הרשומים במקרקעין. ואולם, בחוות דעת שמאי התובעים מחושבת ירידת

לל הנכס, וזאת אף על פי שלא כל בעלי הזכויות בנכס הגישו תביעת פיצויים לפי סעיף ערך )מוכחשת( בגין כ
לחוק. יובהר, כי מאחר ויתר בעלי הזכויות במקרקעין לא הגישו תביעה במועד, התיישנה זכותם להגשת  467

של  תביעה כאמור, ולפיכך ככל שמבקשים לחשב פגיעה )מוכחשת(, יש להביא בחשבון אך את חלקם היחסי
 התובעים במקרקעין. 

o  5345 -ו 5343, 5336זכויות הבעלות של יחידי התובעים יצחק לביא, ענת גולדרינג ורות מאור נרשמו בשנים 
לחוק בגין תכנית השימור.  467המועד הקובע להגשת תביעת פיצויים לפי סעיף  לאחר)בהתאמה(, דהיינו 

לבסס את זכויותיהם במקרקעין במועד הקובע ו/או את  יחידי התובעים הנ"ל לא הציגו כל מסמך שיש בו כדי
 לחוק, ומשכך לא הרימו את נטל הראייה המוטל עליהם.  467זכותם להגשת תביעת פיצויים לפי סעיף 

o  נחתם כתב התחייבות וויתור, במסגרתו ויתרו רונן ודניאלה חזי )שמכרו  40.6.36לענין זה אף יצוין, כי ביום
ביחס לחלקם במקרקעין  )5.6.36דת התובעים ענת גולדרינג על פי הסכם מיום את חלקם במקרקעין ליחי

באופן מוחלט וסופי על כל תביעה ו/או טענה ו/או העלאת דרישה כספית אחרת לרבות דרישה עתידית מכל 
 מין וסוג שהוא בגין תכנית השימור, וכן הצהירו הנ"ל כי לא המחו את זכותם להגיש תביעות כאמור.

o ור, יש לדחות את התביעה שבנדון ביחס ליחידי התובעים יצחק לביא, רות מאור וענת גולדרינג על לאור האמ
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ולמען הזהירות בלבד, תובא להלן התייחסותה של הוועדה המקומית גם  הסף.

 לגופם של דברים. 

 
 רשו של עניין המביאים לבטלותהחוות דעת שמאי התובעים חסרה ולוקה בפגמים מהותיים היורדים לשו

 קובעות כי תובע המגיש תביעה 4674-אקנות התכנון והבניה )הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה(, תשל"ת ,
לפיצויים חייב לצרף לתביעתו הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות העובדות עליהן הוא מבסס את 

 תביעתו. 

  תובע פיצויים על פי ה, מוטל על לחוק 467יסודותיו של סעיף קיימות להת נטל השכנועהלכה פסוקה היא, כי
תכנית, לרבות כמובן, הוכחת שעור הידי  המקרקעין אכן נפגעו עלכי להוכיח התובעים על ש, מכאן. סעיף זה
אין די בחוות דעת סתמית, אלא שחוות הדעת  ת הנדרשתשמאיה ההערכלעניין הקבעה הפסיקה, כי  עוד. הפגיעה

 . הפיצויים לתביעתאת מלוא הנתונים החיוניים  ת להיות משכנעת ומנומקת, ולכלולחייב

  העורך את על השמאי שלהיות מפורטת, מבוססת ונתמכת בנתונים, אלא השמאית לא זו בלבד שעל חוות הדעת
תכנית ולהתחשב בהם הנובעים מן ה חלה חובה לכלול במסגרתה גם את האלמנטים המשביחיםחוות הדעת 

 .   בערכם של המקרקעין שיעור הפגיעה הנטען או להעריך אתבוב
  ,בהנחות  חוות דעת שמאי התובעים חסרה ולוקה בפגמים מהותיים היורדים לשורשו של עניין, לוקהבענייננו

הכול , ולהשמטת בסיס התביעה בכללותה המביאים לבטלותה מוצא שגויות, ומתעלמת משיקולים רלוונטיים
אך מטעמים אלה לבדם יש לדחות את  הוועדה. שמאיבחוות דעת ו ות דעת משפטית זוכמפורט בהרחבה בחו

 .התביעה שבנדון, בשל אי הרמת הנטל להוכחתה
 

 שגה שמאי התובעים עת לא הביא בחשבון את האלמנטים המשביחים בתכנית השימור
 ,חוק, יש לקחת בחשבון את כלל ל 467שיעור הפגיעה לעניין תביעת פיצויים לפי סעיף  כי בהערכת כלל ידוע הוא

הגורמים הנובעים מן התכנית ומשפיעים על שווי המקרקעין. ככל שחוות הדעת השמאית לוקה בחסרים 
 והפגיעה הנטענת.  ת הפיצוייםתביע תמהותיים, יש לקבוע כי לא הורם הנטל להוכח

 לול רק את הגורמים הפוגעים ודוק: במניין כלל גורמי התכנית שהם בעלי השפעה על שווי המקרקעין, אין לכ
משביחים את שוויים. התוצאה המשוקללת מן ההתחשבות בכלל ובמקרקעין, אלא גם יסודות המצויים בתכנית 

  .ה בהם, אם בכללפגיעההגורמים היא המספקת תשובה לשאלה אם אכן נפגעו המקרקעין ומהו שיעור 
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  ,כגון דות משביחים שמקורם בתכנית השימוריסואינה מביאה בחשבון  תובעיםחוות דעת שמאי החרף זאת ,
עליית ערך הנכס הנובעת מעצם סיווגו כמבנה לשימור ותמריצים שהוקנו בתכנית לתובעים, המעלים את ערכו 

 של הנכס.
 עת קבע כי לא נוצרה עליית ערך לנכס הנובעת מעצם סיווגו כמבנה לשימור תובעיםשגה שמאי ה

  תכנית נועדה לספק כלים לצורך הבטחת והשבחת המורשת הנית השימור. פורסמה למתן תוקף תכ 6.6.36ביום
אביב, וזאת מתוך כוונה לשמור על צביון העיר ועל ההיסטוריה החברתית -הבנויה והמגוונת של העיר תל

חשיפת הערכים האדריכליים של , ולמנף את השימור לצורך החייאה, התחדשות עירונית ווהתרבותית שלה
 .לשימור המיועדיםהמבנים 

 בעיני  תכנית כלכלית, מאוזנת וראויה.לגיבושה של  הליכי התכנון הרבים והמורכבים שקדמו לאישורה, סייעו
תכנית השימור הינה כלכלית הן מהבחינה הציבורית והן מוסדות התכנון שבחנו את התכנית טרם אישורה, 

 . מבחינתו של הפרט

 הייתה שמירה על ערך הנכסים המיועדים לשימור. ואכן, כפי  אחת המטרות שעמדו לנגד עיניהם של מוסדות אלו
תכנית השימור, בין היתר, מיתגה את הנכסים שסומנו לשימור,  –שיפורט להלן, מטרה זו הושגה בהצלחה 

 . ובתוך כך העלתה את ערכם הכלכלי

 ספר נבחר של בעצם יצירתה של רשימה סגורה וסלקטיבית כחלק בלתי נפרד מהוראות תכנית השימור, ובה מ
מבנים המיועדים לשימור מתוך כלל המבנים במרכז תל אביב, ניתנה הכרה סטטוטורית לערכם ולחשיבותם של 

 ת. בינלאומיהייחודיותם, גם ברמה מבנים בעלי מאפיינים היסטוריים ואדריכליים נדירים, ול

 :שימור, היא אשר העניקה רשימה זו היא היא אשר יצרה ודאות תכנונית באשר למבנים המיועדים ל ודוק
ערכם הכלכלי של המבנים המיועדים ב התוצאה הישירה של כל אלה הינה עליהאישור לנדירותם מכוח דין. 

 לשימור.

 ייחודי, באמצעות הכללתו ברשימת המבנים הנבחרים בתכנית השימור,של מבנה המיועד לשימור כנכס  מיצובו 
שהינה בגדר עובדה קיימת, שאינה נתונה למחלוקת. קיבוע זה להכרה בנדירותו כלפי כולי עלמא. הכרה ביא ה

 , כפריט אספנות יחיד במינו. מוניטין ויוקרה שלא היו קיימים קודם לכןב"חותמת", של ייחודיות הנכס, יצק בו 

 גם כמנוף שיווקי. ההד התקשורתי  ת תכנית השימורלצד הערך הכלכלי הישיר המתווסף לערכו של הנכס, משמש
 להלשימור, מבלי שא מבנים המיועדיםהציבורי הרחב סביב נושא השימור פועלים לטובת משווקי הוהדיון 

מודגשת ביתר  כי בשיווק מרבית הפרויקטיםניתן למצוא בעובדה ראיה לכך  .להוציא הוצאות מיותרותצריכים 
  אלו.בביקוש הרב למבנים וכן  ,מבנים מיועדים לשימורהשאת היות 

  ,שימורם של המבנים למגדירה במסגרתה הוראות, תנאים ותמריצים לשיקומם ושימור התכנית יתרה מזו
  .מנגנונים הנדרשים ליישום התכנית ומקימה לשימור,המיועדים 

 שנים ארוכות  שךאלו נמנעו במ ם של מבניםבעלי מרבית. להריסה אלמלא התכנית היו נדונים המבנים ברובם
רבים בעלי מאפיינים וערכים היסטוריים ואדריכליים סבלו  םמבנימשכך ו ,מלדאוג לתחזוקתם השוטפת

  .מהזנחה

  ת, בין היתר, אפשרות להריסתו של הנכס, הכחדת ערכו ההיסטורי, ושינוי עתידי במאפייניו עמונהשימור תכנית
כך למעשה, מכלול הוראות התכנית הן היוצרות את הוודאות באשר למצבו התכנוני של הנכס ובאשר ב הנדירים.

אופיו הייחודי. מניעת האפשרות להריסתו והחובה לשמרו, מקנים למבנה את ההכרה בערכו ובחשיבותו ל
 . , משנים את אופיו ובתוך כך מעלים את ערכוההיסטורית והאדריכלית

  איכות כן ו ,בהתאם להנחיות צוות השימור מבטיח בקרה על איכות החומריםכן יצוין, כי שימורו של מבנה
. כל אלה מעניקים ודאות מבחינה תכנונית בכל הנוגע כושר עמידות לאורך זמן תת ביותר, בעלשיפוץ מהגבוהו

 לנכס, ותורמים אף הם לעליית ערכו.

 בעצם ההכרזה על הנכס כעל מבנה לשימור, הקנתה לו תכנית השימור ערך של נדירות ואלמנט של , הנה כי כן
 עלתה התכנית את ערכם של המבנים המיועדים לשימור.כך למעשה, ה .ודאות תכנונית במניעת הכחדת ייחודו

  בהקשר זה יצוין, כי בקרב שמאים מכריעים רבים. גם הערך המשביח הנובע מתכנית השימור הוכר זה מכבר
שומות המכריעות דווקא על תמוה ניסיונו של שמאי התובעים לשלול את טענת המיתוג ע"י התבססותו בענין זה 

(, לבנה אשד )בשומתה המכריעה מיום 54.5.43קי פרימו )בשומתו המכריעה מיום של השמאים המכריעים ני
(. ההפניה לשומות מכריעות אלה, אשר בחלקן אף מובאות לעיל 46.4.43( ודורית פריאל )בשומתה מיום 46.43.36

חה הכירו בהשבבחוות דעת זו, הינה הפניה שגויה ומטעה, שכן מעיון בהן עולה כי שמאים מכריעים אלה 
באשר להחלטות השמאים המכריעים רן וירניק ואמנון נזרי אליהן הפנה שמאי  .הנובעת מערך המיתוג

 התובעים, הרי שהן מצויות בהליכי ערר וההליך בעניינן עדיין תלוי ועומד, ומכאן שלא ניתן ללמוד מהן לענייננו. 



 מס' החלטה
1071/70101 

 05 -ב' 01-1100

 

5337מבא"ת ספטמבר   458עמ'   

 

 עה של השמאי המכריע אמנון ניזרי מבלי לגרוע מן האמור, ניתוח נכון של עסקאות ההשוואה בשומתו המכרי
 לשימור בבניינים 8.7% של שווי תוספת , אליה מפנה שמאי התובעים, מראה בבירור כי קיימת56.43.43מיום 

המיתוג. על פי ממצאי הסקר, שווי מ"ר בדירות במבנים  לערך לייחסה שיש תוספת בניינים רגילים,  לעומת
י דירות מתאימות במבנים שאינם לשימור. המסקנה המתבקשת משוו 0%-לשימור שאינם משופצים גבוה בכ

היא כי לכל הפחות מחירי דירות במבנים לשימור אינם נמוכים ממחירי דירות במבנים שאינם לשימור. משמעות 
האמור היא כי קיים גורם משביח, שלכל הפחות מאזן בעיני השוק את עלויות השימור העודפות ומחפה על 

תו גורם מאזן הינו התרומה החיובית שמקורה בין היתר מערך הנדירות, ומהכללת הנכס מגבלות השימור. או
 לשימור ברשימת המבנים לשימור בתכנית השימור.

  ספרות ובמחקרים שונים שנערכו גם ב ההוכרעליית ערכו של נכס כתוצאה מההכרזה עליו כעל מבנה לשימור
 בנושא זה:

o  חברה לתכנון אורבאני ולייעוץ כלכלי,  – לינק השקעות בע"מ טישנערך על ידי חברת סי מקיףסקר ספרות
התומכים אף הם בטענה כי ו ,בחו"ל שנערכו מהימנים ועדכניים מבוסס על סקירת מחקרים אקדמאייםה

עצם על פי הספרות שנבחנה, . הכרזה על מבנה כמבנה המיועד לשימור מובילה כשלעצמה לעלייה בערכו
, גורם לירידה באחוז הדירות הריקות, ותורם למגמה של עליה ם הבנויים בעירהשימור מעלה את ערך הנכסי

לענין זה יצוין, כי חלק ניכר מן המחקרים שנסקרו בשטחי מסחר ועסקים המייצרים סביבם רשת של פעילות. 
בסקר הספרות, כלל ממצאים התומכים בעמדה לפיה ודאות תכנונית )הכוללת, בין היתר, מגבלות ורגולציה 

  ל השימוש בנכסים(, תורמת לעליית ערך, וזאת בניגוד לנטען בחוות דעת שמאי התובעים.ע
o  הערך החיובי שמעניקה תכנית השימור למבנים לשימור נבדק באופן מעמיק ויסודי גם על ידי חברת

אביב. מטרת העבודה של חברת -גיאוקרטוגרפיה אשר בדקה את העלייה בערכם של בניינים לשימור בתל
קרטוגרפיה הייתה לבחון את השפעת הכרזת המבנה לשימור וייעודו לשימור בתכנית השימור על ערכי גיאו

הנדל"ן של בניינים אלה ועל סביבתם. זאת, באמצעות ניתוח כלכלי ותפיסתי של השינוי שחל במחירים 
הנדל"ן אביב. הניתוח שנערך בשוק -במבנים מוכרזים לשימור לעומת מבנים שאינם לשימור בעיר בתל

אביב התבסס על מאגרי המידע של גיאוקרטוגרפיה, הכוללים מידע על המחירים המבוקשים -למגורים בתל
 5334של דירות העומדות למכירה בכל הארץ. אותו ניתוח שנערך על ידי גיאוקרטוגרפיה מלמד, כי מאז שנת 

וכרזו לשימור הייתה גבוהה עליית המחירים במבנים שה 5343)השנה בה הופקדה תכנית השימור( ועד שנת 
כן, אותו ניתוח מלמד כי -כמומעליית המחירים בכלל שוק הדירות בתל אביב במבנים שלא הוכרזו לשימור. 

הייתה גבוהה  5343-5336עליית המחירים בדירות בבניינים שיועדו לשימור בתכנית השימור בין השנים 
ם בתכנית השימור, ובכלל זה למיצובם כבניינים עלייה שיש לייחס לקטלוגאביב, -מהעלייה הממוצעת בתל

 .בעלי ייחוד וקביעת כללים בתכנית המבטיחים את שמירת ייחודם מעצם ההכרזה לשימור
o  סקר השוואתי של עסקאות מכירה שנערך ע"י השמאים נעמי קפלנר ועירד אלעד, מציג עבודה השוואתית

בפועל של דירות יד שנייה במבנים לשימור תחת קריטריונים מחמירים של השוואה, על בסיס עסקאות 
ובמבנים שאינם לשימור, ומראה כי ערכן של דירות לשימור בתאריך הקובע גבוה מערכן של דירות מקבילות 

 שלא לשימור.
o (, מאת 5344אביב )דצמבר -עבודת דוקטורט בשם: "כלכלת מבנים בעלי ערך תרבותי הסטורי: עיר הלבנה תל

בססת על מדגם רחב ומקיף של עסקאות, מציגה פעם אחר פעם ממצאים חיוביים ד"ר אייל סלינג'ר, המת
 התומכים בעובדה כי להכרזה לשימור יש השפעה חיובית משמעותית על ערך המבנים לשימור.

  לא למותר לציין, כי המבנה שבנדון הינו חלק ממקבץ מבנים לשימור. בהתאם לחוות הדעת השמאית מטעם
המקצועית ולהכרעות השמאים המכריעים כפי שהובאו לעיל, מקבץ זה של מבנים יוצר שמאי הוועדה, לספרות 

 ערך כלכלי מוסף.  

 אופיו השתנה והוטמעו בו ערכים  –עם אישורה של תכנית השימור, מצבו של הנכס לא נותר כשהיה  כי ,ברי
ערכים של נדירות ושל עצם ההכרזה על הנכס כמבנה לשימור הקנתה לנכס חיוביים שלא היו בו קודם לכן. 

. אשר ודאות תכנונית, ערכים שהפכו להיות מאפיינים של הנכס והם בלתי נפרדים ממנו, ושימשה כמנוף שיווקי
על כן, בשומת ערכו של נכס המיועד לשימור יש להביא בחשבון, ככל מאפיין אחר הנובע ממנו, את הערכים 

 החיוביים שמקנה לו תכנית השימור.

 שוואה שמציג שמאי התובעים, מהן הוא מבקש ללמוד כי אין עליית ערך במבנים לשימור אשר לעסקאות הה
הנובעת מעצם ההכרזה עליהם ככאלה, הרי שכמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה, עסקאות השוואה אלה הינן 

שמאי התובעים מתעלם מעסקה מאזורים שונים ונעדרות כל פירוט באשר למצב הנכסים שנבחנו. כמו כן, 
. כמו כן, מסקנות שמאי התובעים אינן עולות בוצעה בנכס עצמו, המעידה על שווי גבוה יותר במבנים לשימורש

בקנה אחד עם שלל המחקרים והניתוחים הכלכליים כפי שהוצגו לעיל וכן עם עסקאות ההשוואה המפורטות 
 בחוות דעת שמאי הוועדה. 
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  עולים ממצאים המעידים על  בקרבת הנכס הנדוןהמצוי לא זו אף זו, גם משומה מכרעת שנערכה בנוגע לנכס
עליית שווי מבנים לשימור כתוצאה מהכללתם בתכנית השימור. בשומתה המכרעת של השמאית המכריעה לבנה 

אביב, אימצה השמאית המכריעה סקר יסודי שערכה -בתל 45בענין נכס ברחוב משה הס  5.45.45אשד מיום 
אביב. במסגרת סקר זה, ערכה השמאית -א' בתל7,7ענין נכס ברחוב יבנה ב 56.8.44בשומתה המכרעת מיום 

המכריעה בחינה של עסקאות בבניינים לשימור ושל עסקאות בבניינים שאינם לשימור, תוך השמטת ערכים 
שווי מ"ר בנוי ערב תכנית השימור הינו נמוך משווי מ"ר בנוי לאחר חורגים וביצוע התאמות נדרשות, ומצאה כי 

בין שווי מרכיב הקרקע בבניינים לשימור לבין שוויו בבניינים  45%-קיים פער של כ. על פי הסקר, רהאישו
 .שאינם לשימור

  ,יש לדחות את טענות שמאי התובעים לענין המיתוג.לאור כל האמור לעיל 
 

 תמריצי תכנית השימורהתעלם מעת  יםשמאי התובע השג

  מפורשות, כי בכדי לממש את מטרות השימור של התכנית, וכדי  לתכנית השימור קובע 43.8בענייננו, סעיף
לעודד את שיקומם של מבנים לשימור, נקבעו מכח התכנית תמריצים )הטבות ותוספת זכויות( אשר יינתנו למי 

 שיבצע את השימור, כמפורט בנספח ד' לתכנית. 

 קנות במצב הקודם. כך למשל, אותם תמריצים מאפשרים לממש זכויות בניה בהיקף העולה על הזכויות המו
נקבע בתכנית כי במבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות, דוגמת המבנה שבנדון, יותר מימוש זכויות בהתאם 

 המבנים. לתכניות התקפות בתוספת תמריצים לשיקום 

 ,חוות דעת שמאי התובעים מתעלמת מתמריצים שהוקנו בתכנית השימור למבנה שבנדון המאפשרים, בין היתר 
הרחבת הבניה על הגג, אפשרות להסדרת היתר הבניה בדירות המרתף וכן אפשרות להצמדת חצרות לדירות 

 הנדון, כפי שמבהירה חוות דעת שמאי הוועדה. המרתף. תמריצים אלו מעלים את ערכו של הנכס

  פגיעה בשווי עומדת בניגוד לכלל היסוד האמור, לפיו במלואם אי יישומם של תמריצי התכנית החלים על הנכס
הנכס כתוצאה מאישורה של תכנית, ככל שקיימת, צריכה להיבחן כמכלול, לאחר שמובאים בחשבון כל 
האלמנטים המשביחים וכל האלמנטים הפוגעים שבהוראות התכנית, ולא ניתן לבודד מרכיבים ו/או הוראות 

 ולקבוע פגיעה בשווי הנכס, כפי שעשה שמאי התובעים.בתכנית 

 ין, כי יש לדחות את טענות שמאי התובעים בנוגע לוודאות במימוש זכויות הבניה והיתכנות להפסד לענין זה יצו
לתכנית השימור, תכנית השימור אינה פוגעת בזכויות המוקנות  43.5שטחי בניה. ראשית, בהתאם לסעיף 

שורה של תכנית למבנה, כך שלמעשה אותן זכויות שחלו על המבנה במצב התכנוני הקודם, נותרו אף לאחר אי
השימור. שנית, כמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה הנכס בנוי בניצול מלוא זכויות הבניה ומוקנים לו על ידי 

 תכנית השימור תמריצים המרחיבים את אפשרויות הבניה בו. 
 

מן המקובץ עולה, כי בכך שחוות דעת שמאי התובעים אינה מביאה בחשבון ואף מתעלמת מאלמנטים משביחים 
במסגרת תכנית השימור, היא מציגה למעשה תמונת מצב שגויה ומטעה, אשר יש בה כדי לשמוט את הקרקע תחת 

חוות הדעת בכללותה. מעבר לכך, אלמנטים משביחים אלה, לא זו בלבד שמאיינים את הפגיעה הנטענת על ידי 
  התובעים, אלא שיש בהם כדי להצביע על כך שתכנית השימור השביחה את הנכס.

 
 התייחסות לראשי הנזק הנטענים על ידי התובעים

 
 שגה שמאי התובעים בבחינת המצב התכנוני החל על הנכס

 16( שגה שמאי התובעים בענין תמ"א 0)
 " לפיכך, לא ברור מחריגה עצמה מתכניות לשימור 06תמ"א שמאי התובעים מציין בחוות דעתו במפורש כי ."

 נכס בגין אישורה של תכנית השימור, ויש לדחות טענות אלה מכל וכל. כיצד הוא מחשב במסגרת תחשיביו נזק ל

  לחוק, נבחנת באמצעות השוואת שווי  467מן המפורסמות הוא, כי פגיעה המקימה פיצויים כהגדרתה בסעיף
המקרקעין ערב אישור התכנית לשווי המקרקעין לאחר אישורה. ככל שהתובע מוכיח באמצעות ההשוואה 

ר התכנית הוא שהביא לירידת ערך המקרקעין שבבעלותה, הרי שעסקינן בתכנית פוגעת, וסכום האמורה כי אישו
 ירידת הערך הוא סכום הפיצוי. 

  במסגרת בחינת המצב התכנוני ערב אישור התכנית, יש לסקור את כלל התכניות החלות ולבחון מה היו
, הרי התכנוני טענה של פגיעה בפוטנציאל האפשרויות התכנוניות של התובע בטרם אושרה התכנית. ככל שנטענת

ית ערך ילעלודאיות וסבירות בנסיבות העניין גדעה ציפיות לשיטתו,  ,פוגעתהשעל התובע להוכיח כי התכנית 
יה הנובעת מהתרחשותו של יה סבירה היא ציפיציפי . ודוק:ואין די בגדיעת  ציפיות רחוקות והנכס שבבעלות
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כלומר, אין די בהיקשים בעלמא, אלא נדרש שהציפייה תהיה סבירה . כניתת תוהליך תכנוני, דוגמת הפקד
 .ומבוססת בנסיבות העניין

  ההתקדמות על ציר התכנון יכולה להוות מדד אובייקטיבי ללגיטימיות ההסתמכות, לפיו תוכניות שאושרו
הנדון. הרציונל לאחר הפקדת התוכנית אינן יכולות להיכלל כחלק מהציפיות הסבירות של בעלי המקרקעין 

המתבקש הוא כי מעת הפקדת התוכנית, אם לא קודם לכן, אין ולא יכולות להתגבש אצל בעל המקרקעין ציפיות 
 הנובעות מהסתמכות לכאורית שלו על תוכניות מאוחרות להפקדה, אשר יוציאו מתחולתן מבנים לשימור.

 מור. קודמות להפקדת התוכנית הודעות כידוע, הפקדת תוכנית מהווה נדבך בתהליך אישורה של תוכנית שי
פורסמה הרשימה  63 -לחוק. כך, כבר במהלך שנות ה 76 -ו 77בדבר הכנת התוכנית, בהתאם להוראות סעיפים 

המפרטת את המבנים שנמצאו ראויים לשימור בהתאם לתוכנית השימור. במסגרת פרסומים אלו, נקבעו תנאים 
פורסמה הודעה  54.5.5334מבנים הכלולים ברשימה האמורה. ביום למתן היתרי בניה והיתרי שימוש בקרקע ב

 פורסמה למתן תוקף תוכנית השימור.   6.6.5336על הפקדת תוכנית השימור. כאמור, ביום 

  לחוק, ידעו בעלי  76 -ו 77מהאמור לעיל עולה, כי כבר ממועד פרסום ההודעות האמורות על פי סעיפים
חרים שנכללו ברשימת המבנים לשימור, כי המבנה אשר בבעלותם מיועד המקרקעין, כמו גם בעלי מבנים א

מלכתחילה לא התגבשה אצל בעלי המקרקעין ציפייה לכך שתוכניות לשימור. ברי, כי יש בכך כדי ללמדנו, כי 
, שלא הייתה 06על אחת כמה וכמה, כאשר עסקינן בתמ"א  .מאוחרות לפרסומים הנ"ל, תחולנה על המקרקעין

 בבחינת אפשרות כלל ועיקר. במועד זה

 הלכה פסוקה היא, כי החלטתו של הדברים אמורים ביתר שאת, ביחס למועד הפקדתה של תוכנית השימור .
מוסד תכנון בדבר הפקדת תוכנית, הנה החלטה רבת משמעות בהליך התכנוני. שלב תכנוני זה מבטא את 

 .אינדיקציה משמעותית לכך שהתוכנית תאושרהסכמתם העקרונית של הגורמים הממסדיים, ויש בו כדי לשמש 
  על משמעותה וחשיבותה של הפקדת תוכנית ניתן ללמוד גם מהוראות החוק החלות על מימוש זכויות במקרקעין

ניתן למצוא חיזוק לרציונל לפיו לא מתגבשים כל פוטנציאל ו/או . )ב( לחוק67סעיף  לאחר הפקדת תכנית, כגון
בהוראות סעיף גם  כאורית של בעלי המקרקעין על תוכניות מאוחרות להפקדה,הנובעים מהסתמכות לציפייה 

 .לחוק 534
 ."הווה אומר,  מכל המקובץ עולה, כי המחוקק רואה בהפקדת תכנית מעין נקודת חיתוך, בבחינת "הקפאת מצב

רים אין מקום להביא במסגרת הערכת שווי המקרקעין במצב הקודם את השפעתם של הליכי תכנון מאוחכי 
השימור, שהרי לא התגבשו בגין אותם הליכי תכנון מאוחרים כל ציפיות. ממועד הפקדת  למועד הפקדת תוכנית

התוכנית, לכל המאוחר, ידעו בעלי המקרקעין כי לא יוכלו עוד ליטול חלק בתוכניות מאוחרות להפקדת תכנית 
יאל התכנוני של המקרקעין שבבעלותם . אשר על כן, הפוטנצ06השימור המעניקות זכויות בניה, דוגמת תמ"א 

התמצה ביעדים ובשימושים שנקבעו עד למועד ההודעות בדבר תוכנית השימור, ולמצער עד למועד הפקדת 
 תוכנית השימור. 

 הסבירות של  הםאת ציפיותיאישור התכנית, הרי שיש לבחון  הנה כי כן, ככל שבוחנים את המצב התכנוני ערב
)לאחר  5335, אשר אושרה אך בשנת 06על כן, תמ"א  .ההפקדה, לכל המאוחר נכון לערב המקרקעין יבעל

 שתכנית השימור כבר הופקדה(, כלל איננה רלוונטית לענייננו.

  ,אין לבעל מקרקעין זכות קנויה, שמקרקעיו לפיה נוסיף ונזכיר את ההלכה הפסוקה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל
 . טכללו בתכנית בכלל ובתכנית משביחה בפריי

  והן בפרק נפרד שעניינו  44סייגה באופן ברור את התמריצים הניתנים למבקש היתר בניה הן בסעיף  06תמ"א
זכויות סמכותה ושיקול דעתה של הועדה המקומית. הפסיקה דנה בהוראות התמ"א, וקבעה חד משמעית כי 

ינן זכויות מוקנות, אלא זכויות בתמורה לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה, א 06הבנייה הניתנות במסגרת תמ"א 
 המסויגות בשיקול דעתה של הוועדה המקומית.

  אשר מבהיר חד משמעית, כי הועדה המקומית רשאית לסרב ליתן היתר בניה, 06לתמ"א  55יפה לעניינינו סעיף ,
 אם מצאה מטעמים הנובעים משיקולים תכנוניים, אדריכליים או אחרים, כי יש לסרב לבקשה. 

 קבלים משנה תוקף כאשר המדובר במבנה לשימור, כגון המבנה בו עסקינן, לו מוסדות התכנון הדברים מ
קובע, כי לא תותר תוספת  06לתמ"א  46.4מייחסים חשיבות תכנונית, אדריכלית ומורשתית כבדת משקל. סעיף 

התוכנית החלה בניה על פי הוראות התמ"א במבנים כגון דא, אם התוספת המוצעת אינה מתיישבת עם הוראות 
וממנו ניתן מהו מבנה לשימור עליו חלה ההוראה האמורה,  6.8בסעיף מגדירה  06תמ"א  על המבנה לשימור.

כי בכדי שמבנה ייכנס לגדרה של הגדרה דלעיל, די בכך שיהא רשום ברשימת המבנים לשימור שנערכה ללמוד, 
 לחוק. 76על פי הוראות סעיף 

 שלבי, אשר בכל  אחד מן  -ביחס למבנה לשימור מחייב הליך דו  06תמ"א  חויוצא אפוא, כי אישור היתר מכ
 השלבים, מופעל שיקול דעת. 
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  יתר על כן, נראה כי הפעלת סמכותה של הוועדה המקומית לסרב ליתן היתר לתוספת בניה שאינו עולה בקנה
חית, לאור הצורך לשמר אחד עם ההכרזה על המבנים לשימור, לא רק שהיא סבירה וראויה, אלא שהיא אף הכר

 את צביון הבניה המקורי באופן אותנטי. 

  לתמ"א הקובע, כי לא תאושר תוספת הפוגעת בערך האדריכלי או ההיסטורי של מבנה.  46.5זאת, גם לאור סעיף
משמע, גם לולא היה המבנה נשוא הערר מסומן כמבנה לשימור, סביר הוא שלא ניתן היה לממש בו את תמריצי 

 ממילא.  06תמ"א 

 להתעשרותם שלא כדין, שכן מלכתחילה לא היו תגרום למעשה  06תמ"א בעניין  יםמשכך, קבלת טענות התובע
 , כאמור.06אמורים ליהנות מהוראותיה של תמ"א 

 0( שגה שמאי התובעים בענין תכנית ע'0)
  למתן תוקף ביום שאושרה . תכנית זו, 4תכנית ע'יפים גם לענין  06הדברים האמורים לעיל לענין תמ"א

חלה על מבנים לשימור, כהגדרתם בתכנית. בהוראות תכנית זאת מוגדר מבנה לשימור, בין אינה , 46.30.5330
לחוק או ברשימה של תכנית שהופקדה  76 -ו 77היתר, כמבנה שנכלל ברשימת הבניינים לשימור לפי סעיפים 

, וממילא היא איננה רלוונטית לאומדן הנכסה על כלל אינה חל 4. כך שלמעשה, תכנית ע4ע' לפני תחילת תכנית
 .שוויו במצב התכנוני הקודם

  הערכת שווי המקרקעין במצב הקודם את השפעתם של הליכי תכנון מאוחרים למועד אין מקום להביא במסגרת
כל , וכן לא התגבשו בגין אותם הליכי תכנון מאוחרים 4תכנית ע' הפקדת תוכנית השימור, לכל המאוחר, לרבות

)לאחר שתכנית השימור כבר הופקדה(, כלל איננה  5330, אשר אושרה אך בשנת 4ציפיות. על כן, תכנית ע'
 רלוונטית בשני מצבי התכנון.

  ברי, כי זכויות בניה מכוח תכנית מאושרת שכלל אינה חלה ולא נתכוונה לחול על המקרקעין, אינן יכולות לשמש
 . וקלח 467לתביעת פיצויים לפי סעיף בסיס 

 'בתוך התכניות החלות במצב התכנוני הקודם. 4לפיכך שגה שמאי התובעים עת כלל את תכנית ע 
 ס'-ו 0800( שגה שמאי התובעים בענין תכניות 1)
  ותכנית ס' אינן חלות על  5864בניגוד לחוות דעת שמאי התובעים וכמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה, תכנית

 הנכס הנדון. 
 

 בענין עלויות שימור עודפות שגה שמאי התובעים

  ללא ₪  676,633בחוות דעת שמאי התובעים נטען, כי עלויות השימור העודפות בנכס עומדות על סך כולל של(
מקדם דחיה(. אף על פי ששמאי התובעים מסכים עם עמדת הוועדה ומביא בחשבון, בהתאם להוראות תכנית 

מפורט בחוות דעת שמאי הוועדה, שגה שמאי התובעים באופן למ"ר, הרי שכ₪  633השימור, עלויות עודפות לפי 
ש"ח לפי שטח רצפות ולא על פי שטח המעטפת, כנדרש על  633חישוב העלויות העודפות, בין היתר, בכך שחישב 

 פי הוראות התכנית. 
 
 בענין עיכוב במימוש ומטרד שמאי התובעיםגה ש
 שכן ראש ומטרד במבנים לשימור,  וב במימוש, אי ודאותים בדבר עיכיש לדחות על הסף את טענות שמאי התובע

אין בטענות כלליות וחסרות בסיס מעבר לכך,  לחוק. 467נזק זה אינו מהווה עילה לתביעת פיצויים לפי סעיף 
 . יםעובדתי כדי להרים את נטל ההוכחה המוטל על התובע

  לדחותן גם לגופם של  , וישותשגוי ןינה שמאי התובעיםו של אל טענותמבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין, כי
 :דברים

o אביב נערכה מראש לצורך מימוש תכנית השימור והקימה מחלקת שימור ויחידה ליישום תכנית -עיריית תל
השימור הכוללת יועצים, אדריכלים ובעלי מקצוע שתפקידם לתת שירות ומענה מקצועי לבעלי הנכסים 

 והעיכוב בהוצאת היתרים ביחס לזמן המקובל בבניינים רגילים.  לשימור. עבודת צוות זו מונעת את הדחייה
o עובדה זו, והעובדה כי במבנים לשימור מכינים תיק תיעוד מלא הכולל מידע ופרטים רבים אודות המבנה, 

 את חוסר הוודאות ואת העלויות הבלתי צפויות במבנה לשימור ביחס למבנה רגיל.   ותדווקא מפחית
o בגג אותה ניתן  בניה הקיימות נוצלו, למעט הבניה זכויות וות דעת שמאי הוועדה, כלבכל מקרה, כמפורט בח

 לערוך שאין לבניה בגג, כך האפשרות באופן משמעותי את מרחיבה השימור תכנית עת, כאשר בכל לבצע
העיכוב. לחלופין, ככל ששמאי התובעים מבקש ליתן הפחתה בענין זה, הרי שבהתאם לכך יש  לגורם הפחתה

 הביאו בחשבון גם לענין עלויות השימור העודפות.ל
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 ליקויים בבסיס הנתונים בתחשיבי שמאי התובעים
  ,אינם מפורטים ואינם  תובעיםהתחשיבים שנערכו בחוות דעת שמאי הכמפורט בחוות דעת שמאי הוועדה

את נטל הראיה  וכי התובעים לא הרימומהותי באופן לקויים ם אלו תחשיבימשכך, יש לקבוע כי . ברורים
 המוטל עליהם.

 
לחוק שאיננה  467נוכח האמור ולאור ההלכה הפסוקה, לפיה אין להסתמך על חוות דעת שמאית בתביעה לפי סעיף 

מבוססת, ושבין היתר, לוקה בפגמים מהותיים ומתעלמת מאלמנטים משביחים, יש לדחות את התביעה על הסף או 
 ראייתי של חוות דעת שמאי התובעים.למצער יש באמור כדי להשפיע על משקלה ה

 
 סוף דבר

 ,יש להורות על דחיית תביעת הפיצויים על הסף. לחילופין, יש לדחות את התביעה לגופו של  נוכח כל האמור לעיל
 עניין, תוך אימוץ חוות דעת שמאי הוועדה ולאור הטעמים המשפטיים דלעיל. 

 י אכן נגרמה למבנה נשוא התביעה פגיעה הנובעת מאישורה לחילופין ולמען הזהירות בלבד, אם וככל שייקבע, כ
לחוק, אשר אינה עוברת את תחום  533של התכנית, יש לקבוע כי פגיעה זו הינה פגיעה הבאה בגדרו של סעיף 

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

 לתכנית השימור,  43.6לם לתובעים פיצויים, יש להחיל את סעיף לחילופי חילופין, אם וככל שיקבע כי אכן יש לש
לתוספת הרביעית לחוק, ולקזז מסכום הפיצויים את  46ולקבוע כי קיימות נסיבות המצדיקות את הפעלת סעיף 

 ההוצאות הנדרשות לשימור, במידה ולא יתבצע השימור על ידי בעלי הזכויות בנכס. 

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

 
 

יעל  ,בהשתתפות דורון ספיר, אהרון מדואל, אילן רוזנבלום, דנה שיחור 01./.00חוו"ד הועדה המייעצת מיום 
 .שולי דידיווק קאייל פקר, 

 
 מהלך הדיון: 

 ייל: מציג את פרטי התביעה.א
 

 המלצה:
 בהתאם לחוו"ד שמאי הועדה והיועץ המשפטי ממליצים לדחות את התביעה.
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