מינהל הנדסה
אגף תכנון העיר

ועדת המשנה לתכנון ולבניה
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
פרוטוקול מספר 15-0017
כ"ד תשרי תשע"ו 13:00 - 09:00 07/10/2015
באולם הארועים בבניין העירייה ,ברח' אבן גבירול  69תל-אביב  -יפו ,קומה 12
השתתפו ה"ה:

דורון ספיר ,עו"ד
הרב נתן אל נתן
מיטל להבי
שמואל גפן
ראובן לדיאנסקי ,עו"ד
כרמלה עוזרי
אהרון מדואל
אופירה יוחנן וולק
ניר סביליה
אלון סולר
איתי פנקס ארד

מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
סגן ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נכחו ה"ה:

עודד גבולי ,אדר'
הראלה אברהם אוזן ,עו"ד
אורלי אראל
ריטה דלל ,אינג'

מהנדס העיר
משנה ליועמ"ש לענייני תכנון ובניה
מנהלת אגף תכנון העיר וסגנית מהנדס העיר
סגנית מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה ומנהלת
מחלקת מידע
מנהל אגף נכסי העירייה
שמאית הועדה המקומית
מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה
ע.מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה
מ .מח' תכנון מזרח וס .מנהל אגף תכנון העיר
מ .מח' תכנון יפו והדרום
מ .מח' תכנון צפון
מ .מח' תכנון מרכז
ס .מנהל מינהל החינוך לבינוי ופיתוח
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל-אביב  -יפו

עמי אלמוג
עידן עמית
חגית אלדר

נציג הרשות למקרקעי ישראל
החברה להגנת הטבע
נציגת הועדה המחוזית משרד הפנים

אלי לוי
דנה שיחור
נחמה עמירב
רות אריאל
אודי כרמלי ,אדר'
אירית סייג ,אדר'
פרנסין דוידי ,אדר'
לריסה קופמן ,אדר'
דרור לוטן
אלה דוידוף

משקיפים

מועדים שנקבעו בחוק ו/או בתקנות ו/או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך זה
יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור הועדה בישיבתה הקרובה

שד' בן גוריון  68תל-אביב  -יפו  ,64514טלפון ,03 - 5217162 :פקס ,03 - 5216815 :אתרwww.tel-aviv.gov.il :

מינהל הנדסה
אגף תכנון העיר

ועדת המשנה לתכנון ולבניה
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
פרוטוקול מספר 15-0017
כ"ד תשרי תשע"ו 13:00 - 09:00 07/10/2015
באולם הארועים בבניין העירייה ,ברח' אבן גבירול  69תל-אביב  -יפו ,קומה 12

מספר מספר
סעיף עמוד
.1
2.
3.

1
5
9

4.

27

5.
6.

34
48

7.
8.
9.

58
85
94

תוכן סעיף
אישור פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה 15-0016ב' מיום 09.09.2015
איחוד וחלוקה-קוטג'ים ברפידים  507-0170274דיון בדיווח
מעונות בית ברודצקי דיון בסעיף  - 78בקשה להארכה
בתי הבאר של תל-אביב-יפו (חדש) דיון בסעיף  - )2( 78בקשה לארכת פרסום לשלוש שנים
נוספות
מבנה תיאטרון האוהל -העברת זכויות בניה למתחם פרישמן /דיזנגוף במסגרת תכנית
השימור שינוי תנאים בתכנית מאושרת
כיכר אתרים דיון בהפקדה
פיתוח והתחדשות המרחב הציבורי של רחוב יגאל אלון וסביבתו דיון חוזר לאחר בחינה
של הסוגיות שהועלו בדיון ע"י חברי הוועדה.
מספר מקוון  - 507-0117093מרחב השדה דיון בדיווח
המשתלה מגרש  91דיון נוסף
הקמת ועדות ערר נוספות בתחום מחוז ת"א דיון באחר
בכבוד רב,
אלה דוידוף
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה
תל-אביב  -יפו

שד' בן גוריון  68תל-אביב  -יפו  ,64514טלפון ,03 - 5217162 :פקס ,03 - 5216815 :אתרwww.tel-aviv.gov.il :

התוכן
תא/מק - 4305/איחוד וחלוקה-קוטג'ים ברפידים 507-0170274
דיון בדיווח

מס' החלטה
07/10/2015
15-0017ב' 1 -

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית :הועדה המקומית

מיקום:
רח' רפידים-דופן מזרחית .תל אביב  -יפו
שכונת תל-ברוך הוותיקה.

גושים וחלקות בתכנית:
מספר גוש
6627

סוג גוש
מוסדר

חלק/כל הגוש
חלק מהגוש

מספרי חלקות
בשלמותן

מספרי חלקות
בחלקן
382 ,378 ,374

שטח התכנית 7.52 :דונם.
מתכנן :בר לב אדריכלים.
יזם :נתנאל גרופ בע"מ.
בעלות :פרטיים ,רשפ"ת.

עמ' 1

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
07/10/2015
15-0017ב' 1 -
מדיניות קיימת :ע"פ תכנית מאושרת מס'  ,2783נדרש אישור לוח הקצאות במסגרת תכנית איחוד
וחלוקה בסמכות מקומית ,כתנאי להוצאת היתרי בניה.
מצב תכנוני קיים :שטח לבניית  26קוטג'ים דו-משפחתיים עם דרך גישה פרטית.
מצב תכנוני מוצע :אישור האיחוד והחלוקה החדשה ע"פ לוח איזון והקצאות ,ללא הסכמת הבעלים,
לצורך רישום בלשכת רשם המקרקעין .
זמן ביצוע:
מידי.
חו"ד הצוות( :מוגש ע"י צוות צפון בשיתוף היח' לרה-פרצלציה)
אין מניעה לקדם התכנית להפקדה.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.

עמ' 2

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
07/10/2015
15-0017ב' 1 -

חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 62א' בתאריך 09/02/2014
חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 62א' בתאריך 09/02/2014
עמ' 3

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
07/10/2015
15-0017ב' 1 -
בישיבתה מספר 14-0005ב' מיום ( 19/02/2014החלטה מספר  )7דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
לאשר את התכנית להפקדה כמפורט בדרפט.
משתתפים :אסף זמיר ,דן להט ,מיטל להבי ,מיכאל גיצין ,קרנית גולדווסר ,גפן שמואל וראובן לדיאנסקי.

עדכון( :מוגש ע"י צוות צפון)
מדווח בזאת כי עם הזמן הגיעו בעלי הקרקע להסכמה וכעת מבקשים לקדם תכנית לאיחוד בהסכמה.
חו"ד הצוות( :מוגש ע"י צוות צפון והיח' לרה-פרצלציה)
אין מניעה לקדם התכנית להפקדה ,כמבוקש.

החלטה זו תהיה בטלה תוך  4חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק
בישיבתה מספר 15-0017ב' מיום ( 07/10/2015החלטה מספר  )1דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
סוזן שם טוב דניאל :זוהי תוכנית איחוד וחלוקה שאושרה להפקדה ע"י וועדה זו .היא התחילה ואושרה
כנ"ל כתוכנית ללא הסכמת בעלים וכעת התוכנית מוגשת בהסכמת הבעלים.
הראלה אברהם אוזן :צריך לקבל שוב החלטה לאשר להפקדה מאחר והחלטה הקודמת היא מפברואר
 .2014על כן צריך לתת החלטה להפקיד את התוכנית לאיחוד וחלוקה בהסמכת הבעלים.
הועדה מחליטה:
לאשר את התכנית להפקדה כתוכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
משתתפים :דורון ספיר ,שמואל גפן ,נתן אלנתן ,ניר סיבליה ,ראובן לדיאנסקי ,אופירה יוחנן וולק.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  4חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק

עמ' 4

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
07/10/2015
15-0017ב' 2 -

התוכן
תא - 4074/מעונות בית ברודצקי
דיון בסעיף  - 78בקשה להארכה

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית :ו .מחוזית
מיקום :שכונת רמת אביב הירוקה (א').
כתובת :רח' ברודצקי 36

גושים וחלקות בתכנית:
מספר גוש

חלק/כל הגוש

סוג גוש

6769

מספרי חלקות
בשלמותן
54

מספרי חלקות
בחלקן

שטח התכנית 5.064 :ד'
מתכנן :מחלקת תכנון צפון  +מחלקת שימור
יזם :עיריית תל-אביב  -יפו
בעלות :השתתפויות בנכסים (הסוכנות היהודית).
מצב השטח בפועל :חלקה  - 54מעונות סטודנטים בשני
אגפים:
האגף המערבי  -בן  3ק' מעל קומת כניסה חלקית
האגף המזרחי – בן  5ק' ו 6-קומות מעל קומת כניסה חלקית.
המעונות נבנו במקור לעולים חדשים וכעת מאוכלסים ע"י סטודנטים.
במפלס הקרקע פועלים משרדים וגן ילדים פרטי.
המגרש שמצפון לבית ברודצקי ריק ומנוצל לחניה.
מצב תכנוני קיים :חלקה  – 54תב"ע  406משנת  1962הגדירה את היעוד כמגרש מיוחד.
תב"ע  1165משנת  1968אפשרה תוספת של האגפים המזרחיים.
בחלקה סה"כ  137יחידות מגורים:
 24יח"ד ליחידים בשטח  23מ"ר
 93יח"ד לזוגות בשטח  29מ"ר
 20יח"ד למשפחות בשטח  45מ"ר
מצב תכנוני מוצע:

עמ' 5

 .1אגף תכנון העיר (מח' שימור  +מח' תכנון צפון) הביא את נושא שימור
המבנה בפני ועדת השימור.
 .2בדיון בועדת השימור מיום  27.10.2011הוחלט:
 .1יש להשאיר את המבנה הנוכחי ,לפרסם  78 ,77לשימור המבנה
ובייעוד שלשמו נבנה.
 .2קיימת חשיבות בשימור המרקם של רמת אביב הירוקה ,יש להמנע
ככל הניתן מבניה גבוהה באזור זה.
 .3בנוגע למגרש הצפוני בבעלות מ.מ.י ,יש להשאירו בייעוד של דיור
ציבורי ,אם תוצע חלופה תכנונית מרקמית שתציג בניה נמוכה
המשתלבת עם הסביבה ,היא תבחן.
 .3אנו סבורים שלבניין הנדון ערך היסטורי ואדריכלי ,בשל הסיבות הבאות:
 .1הבניין מסמל את תור הזהב של הקמת המדינה בהתייחס לקליטת
עליה.
מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
07/10/2015
15-0017ב' 2 -
.2

.3
.4
.5
.6

הבניין מהווה חוליה ברצף תולדות השיכון הישראלי ובעיקר מעונות
עולים ,שניתן לזהות בחלקי שכונות רמת אביב השונות ,מדרום
לצפון :רמת אביב א' (הירוקה) ,רמת אביב ב' ,נווה אביבים ורמת
אביב ג'.
שימור הבניין עולה בקנה אחד עם המגמה לשימור ערכים
מהאדריכלות המודרנית שלאחר קום המדינה.
על הבניין ניכרות השפעות אדריכלים מהמובילים בעולם ,מהזרם
המודרני ,כמו לה-קורבוזיה.
מחלקת השימור מצאה כי ע"פ הקריטריונים לבחינת ערכי מבנה
בניין זה מקבל ציון משוכלל של  41נקודות (בתחום המגבלות
המחמירות).
בשל סמיכות הבניין לאוניברסיטה ,יש חשיבות להשאיר יחידות
דיור קטנות בשכונה ,עבור הסטודנטים.

 .4מבקשים מהועדה להמליץ לועדה המחוזית על פרסום הודעה על הכנת תכנית
ותנאים למתן היתר לפי סעיפים  77-78לחוק התו"ב.

זמן ביצוע:

מיידי.

חו"ד אגף תכנון העיר (אדר' הדס גולדברשט  -מח' שימור ואדר' ערן וקסלר – מח' תכנון צפון ):
בהמשך להחלטת ועדת השימור העירונית מבקשים להמליץ לוועדה המחוזית על פרסום לגבי הכנת
התכנית ע"פ סע'  77לחוק התכנון והבנייה ופרסום תנאים ע"פ סע'  78לחוק ,כדלהלן:
בשל ערכיו האדריכליים וההיסטוריים של המבנה לא יוצאו היתרים ולא יבוצעו בניה ,הרחבה ,שיפוץ או
הריסה של הבניין או חלקיו בתחום הקו הכחול .שיפוץ יותר באישור מחלקת השימור.
בכך יתאפשר קידום תב"ע לשימור הבניין ,תוך כדי הבטחת השימור באמצעות ניוד זכויות או בדרך
אחרת.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.
בישיבתה מספר 12-0019ב' מיום ( 01/08/2012החלטה מספר  )4דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
ערן וקסלר :מקריא את ההחלטה של ועדת השימור העירונית,בדיון בועדת השימור מיום 27.10.2011
הוחלט:
 .1יש להשאיר את המבנה הנוכחי ,לפרסם  78 ,77לשימור המבנה ובייעוד שלשמו נבנה.
 .2קיימת חשיבות בשימור המרקם של רמת אביב הירוקה ,יש להמנע ככל הניתן מבניה גבוהה באזור זה.
 .3בנוגע למגרש הצפוני בבעלות מ.מ.י ,יש להשאירו בייעוד של דיור ציבורי ,אם תוצע חלופה תכנונית
מרקמית שתציג בניה נמוכה המשתלבת עם הסביבה ,היא תבחן.
 .3אנו סבורים שלבניין הנדון ערך היסטורי ואדריכלי ,בשל הסיבות הבאות:
הבניין מסמל את תור הזהב של הקמת המדינה בהתייחס לקליטת עליה.
.1
הבניין מהווה חוליה ברצף תולדות השיכון הישראלי ובעיקר מעונות עולים ,שניתן לזהות בחלקי
.2
שכונות רמת אביב השונות ,מדרום לצפון :רמת אביב א' (הירוקה) ,רמת אביב ב' ,נווה אביבים ורמת
אביב ג'.
שימור הבניין עולה בקנה אחד עם המגמה לשימור ערכים מהאדריכלות המודרנית שלאחר קום
.3
המדינה.
על הבניין ניכרות השפעות אדריכלים מהמובילים בעולם ,מהזרם המודרני ,כמו לה-קורבוזיה.
.4
מחלקת השימור מצאה כי ע"פ הקריטריונים לבחינת ערכי מבנה בניין זה מקבל ציון משוכלל של
.5
 41נקודות (בתחום המגבלות המחמירות).
בשל סמיכות הבניין לאוניברסיטה ,יש חשיבות להשאיר יחידות דיור קטנות בשכונה ,עבור
.6
הסטודנטים.
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בהמשך להחלטת ועדת השימור העירונית מבקשים להמליץ לוועדה המחוזית על פרסום הודעה על הכנת
התכנית ע"פ סע'  77לחוק התכנון והבנייה ופרסום תנאים ע"פ סע'  78לחוק ,כדלהלן:
בשל ערכיו האדריכליים וההיסטוריים של המבנה לא יוצאו היתרים ולא יבוצעו בניה ,הרחבה ,שיפוץ או
הריסה של הבניין או חלקיו בתחום הקו הכחול .שיפוץ יותר באישור מחלקת השימור.
בכך יתאפשר קידום תב"ע לשימור הבניין ,תוך כדי הבטחת השימור באמצעות ניוד זכויות או בדרך
אחרת.
דורון ספיר :יש תבע בתוקף שמאפשר בנית מגדל של  13קומות במגרש הצפוני.
אורלי אראל 15 :קומות ליד בנין של  13קומות זה לא גבוה
ערן :קודמה התוכנית לבניה הנושא הועלה לועדת השימור העירונית
ערן וקסלר :מקריא את ההחלטה של ועדת השימור העירונית.
פאר ויסנר :השטח היה מיועד ליעוד מסויים ,צריך שאותן זכויות יבואו לאותו יעוד ,אותו יזם יקח את
הזכויות ויעשה מה שהוא רוצה יעביר את הזכויות לאיזה מגדל יוקרתי ומה הציבור ירוויח מזה?
ערן וקסלר :נשאר פתוח לבחינה בהמשך.
פרנסין דוידי  :יש כמה כיוונים למימוש השימור.
פאר ויסנר :הצרכים של ניוד הזכויות חייבים להיות ברורים .התרגיל של "בוא נשמר" לא מקובל .הזכויות
בתב"ע המקורים היו מיועדות לנושא מסויים ועל כן יעוד הזכויות החדשות חייבות להיות באותו נושא.
ארנון גלעדי :שימור חשוב אבל לא העיקרי .זהו אותו בנין סוכנותי שתמצאו כמוהו גם בערים אחרות
בארץ בכל רחבי הארץ לוקחים בנין שאין בו כלום ומשמרים אותו.
גפן שמואל :בשביל מה לשמר?
דורון ספיר :הנושא היה בועדת השימור ונדון בכמה ישיבות ולאור מורכבות הנושא נערך בסיור .הערכים
של הבנין נובעים מההסטוריה של הבנין גם מהצורה שלו הערכים שלו היחודיות וההשתלבות של הבנין
בשכונה .אם תרצו לערוך סיור נוסף במקום נערוך סיור.מי שהיה בועדה אסף זמיר טיומקין ואנוכי ומי
שרוצה לחלוק על החלטת הועדה זכותו .זו ועדה סטטוטורית כמו כל ועדה .המקום משמש למעונות
סטודנטים
אורלי אראל :מתאים לדיור בר השגה.
פרנסין דוידי :גם מטרת שימור וגם מעונות סטודנטים.
ארנון גלעדי :מעונות סטודנטים זה לא דירות קטנות אל תערבבו.
פרנסין דוידי :אנחנו משיגים את שתי המטרות גם השימור וגם מעונות סטודנטים.
ארנון גלעדי :שישאר מעונות סטודנטים כפי שזה היום.
אורלי אראל :אין בעיה
ויסנר פאר :משאירים את זה כמעונות סטודנטים?
פרנסין דוידי :זו חברת בת של הסוכנות ,אין זכויות נוספות לאלה לפיהן נבנה הבניין.
כרמלה עוזרי  :מה רע לשמר אם זה יבטיח שזה ישאר מעונות סטודנטים.
אורלי אראל :כדי שימרו על זכויות למעונות סטודנטים צריך לשמר את הבנין ולשפץ אותו.
פאר ויסנר :למה היזם לא משפץ אותו?
כרמלה עוזרי :אנחנו מרוויחים פה גם מעונות סטודנטים וגם שימור.
ארנון גלעדי :יש גבול לשימור יש אלפי בנינים כמו זה לשימור ועל כן אין צורך בשימור.
אורלי אראל :אם אנחנו לא נגן על זה הבעלים רוצים לקדם תב"ע ולהפוך את זה למגורים ואת זה אנחנו
רוצים למנוע.
ארנון גלעדי :לא נאשר להם.
אורלי אראל :אז הם ילכו לועדה המחוזית והם יקדמו תב"ע כמו שאת יודעים שיזמים עושים .לכן אנחנו
אומרים בואו נגן על הבנין הזה.
ארנון גלעדי :אורלי זה מסוכן מה שאת אומרת ,כדי לחסום יזמים את אומרת בואי נשתמש באמצעים
שעומדים לרשותנו כדי לחסום אותם.
שמואל גפן :את לא קובעת תוכניות רק מהחשש מה יגידו בועדה המחוזית .
אורלי אראל :אני לא חוסמת ,אני חושבת שהבנין ראוי לשמור ולכן רוצים לקדם את התבע כך נרוויח גם
בנין למעונות סטונדטים וגם בנין שימור שחשוב ונחוץ לעיר.
פרנסין דוידי :הבנין הוא בלב השכונה הוא חלק ממכלול של מוסדות ציבור ולכן הוא מתאים לתוכנית
המתאר,כאשר נתפור את המתווה כאשר התוכנית תגיע לועדה המקומית ,ותחליטו אם מאשרים אותו.
פאר ויסנר :בתוך המתווה שניצור נבקש שהסוכנות תראה לנו את ניוד הזכויות ואנחנו נדאג שהזכויות
ינויידו לאותו נושא דבר שיגרום שהסוכנות תעשה משהו לטובת הציבור.
דורון ספיר :הסוכנות רוצה להרוס את הבנין הם לא רוצים לשמר.
פאר ויסנר :שארנון גלעדי יהיה במו"מ לגיבוש מתווה להשאיר את הבנין ליעוד לאותה מטרה
סטודנטים/דיור בר השגה.הרווחנו  2דברים מצד אחד ניוד הזכויות ומצד שני שימור.
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הועדה מחליטה:
בהמשך להחלטת ועדת השימור העירונית מבקשים להמליץ לוועדה המחוזית על פרסום לגבי הכנת
התכנית ע"פ סע'  77לחוק התכנון והבנייה ופרסום תנאים ע"פ סע'  78לחוק ,כדלהלן:
בשל ערכיו האדריכליים וההיסטוריים של המבנה לא יוצאו היתרים ולא יבוצעו בניה ,הרחבה ,שיפוץ או
הריסה של הבניין או חלקיו בתחום הקו הכחול .שיפוץ יותר באישור מחלקת השימור.
בכך יתאפשר קידום תב"ע לשימור הבניין ,תוך כדי הבטחת השימור באמצעות ניוד זכויות או בדרך
אחרת.
המשנה לראש העיר יפעל מול הגורמים הרלוונטיים להבטחת הקצאת הזכויות העודפות שינתנו במסגרת
התוכנית שתקודם ,לטובת מעונות סטודנטים ו/או דיור בר השגה בהתאם להחלטות העיריה.
משתתפים :דורון ספיר ,כרמלה עוזרי ,ארנון גלעדי ,שמואל גפן ,פאר ויסנר ,אסף זמיר בנימין בביוף.

עדכון הועדה לגבי סטטוס התכנית:
בהמשך להחלטת הועדה המקומית ,בתאריך  28.10.2013אישרה הועדה המחוזית את הפרסום ,עם תוקף
לשנתיים ,ובתאריך  5.12.2013בוצע הפרסום.
מאז החלטת הועדה המחוזית באוקטובר  ,2013היזם  -חברת "השתתפויות בנכסים" ,שכר את שירותיו
של אדר' אמנון בר אור לטובת הכנת תיק תיעוד ,בהתאם להנחיות מחלקת השימור .טיוטת התיק הוגשה
לעיון נציגי העירייה בתאריך .6.7.15
חו"ד אגף תכנון העיר (מח' שימור ומח' תכנון צפון ):
לקראת תום תוקף התנאים לפי סעיף  78לחוק התכנון והבניה אשר פורסמו ,מוצע להמליץ לועדה
המחוזית על הארכת תוקפם בשלוש שנים נוספות ,לטובת קידום התכניות.

בישיבתה מספר 15-0017ב' מיום ( 07/10/2015החלטה מספר  )2דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
אדר' ערן וקסלר :מבוקש אישור הועדה להארכת תוקף הפרסום לפי סעיף  78לגבי שימור מעונות בית
ברודצקי ולהאריך הפרסום בעוד  3שנים נוספות.
הדס נבו גולדברשט :מציגה את המבנה וערכיו באמצעות מצגת.
ערן וקסלר :לאחרונה קיים שיתוף פעולה עם היזם.
דורון ספיר :מציע להאריך לשנה ובמידה ולא תתקדם התוכנית הועדה המקומית תקדם את התוכנית.
הועדה מחליטה:
מומלץ להאריך את הפרסום לשנה .במידה וקצב ההתקדמות לא יהיה מספק תקודם תכנית בתקציב
עירוני.
משתתפים :דורון ספיר ,שמואל גפן ,נתן אלנתן ,ניר סיבליה ,ראובן לדיאנסקי ,אופירה יוחנן וולק.
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התוכן
תא - 4065/בתי הבאר של תל-אביב-יפו (חדש)
דיון בסעיף  - )2( 78בקשה לארכת פרסום לשלוש שנים נוספות

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית :הועדה המחוזית
מטרת הדיון :תכנית לשימור ותעוד בתי הבאר (ביארות) – פרסום לפי סעיפים  77,78לחוק התכנון
והבניה – בקשה לארכה נוספת לשלוש שנים

מיקום:

רובע  7ו - 8-רחבי דרום תל-אביב יפו ,על פי הכתובות להלן :

כתובת:
רשימה א :בתי הבאר המיועדים לשימור

שכונת ג.הרצל,יפו-מלאכה ,הרצל 140
שכונת ג.הרצל,יפו-מלאכה ,הרצל 180
שכונת נוה שאנן,ת.מרכזית ,בני ברק 24
שכונת נוה שאנן,ת.מרכזית ,חזנוביץ 5
שכונת ג.הרצל,יפו-מלאכה ,שלמה 6
שכונת ג.הרצל,יפו-מלאכה ,שלמה 48
שכונת נוה שאנן,ת.מרכזית ,השומרון 6
שכונת מ.יפו-מז.לשד.י-ם ,בן צבי 22
שכונת אבו כביר,גן הגנה ,בן צבי 63
שכונת אבו כביר,גן הגנה ,בן צבי 77
שכונת דקר (יפו א') ,עזה 55
שכונת דקר (יפו א') ,עזה 90
שכונת תל-כביר (נוה עופר) ,תל גבורים 11
שכונת תל-כביר (נוה עופר) ,מרקיש פרץ 4
שכונת צפון יפו ,אילת 16
שכונת אבו כביר,גן הגנה ,לבון פנחס 16
שכונת אבו כביר,גן הגנה19 '3938 ,
שכונת אבו כביר ,גן ההגנה ,גוש  ,7063חלקה ( 19ללא כתובת)
שכונת אבו כביר ,גן ההגנה ,גוש  ,7063חלקה ( 40ללא כתובת)
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רשימה ב' :בתי הבאר המיועדים לתיעוד

תל אביב – יפו ,שכונת ג.הרצל,יפו-מלאכה ,הרצל 168
תל אביב – יפו ,שכונת ג.הרצל,יפו-מלאכה ,הרצל 186
תל אביב – יפו ,שכונת לב ת"א-חלק צפוני ,יהודה הלוי 135
תל אביב – יפו ,שכונת נוה שאנן,ת.מרכזית ,חזנוביץ 10
תל אביב – יפו ,שכונת שפירא והסביבה ,הר ציון 66
תל אביב – יפו ,שכונת נוה שאנן,ת.מרכזית ,לבנדה 26
תל אביב – יפו ,שכונת שפירא והסביבה ,שלמה 158
תל אביב – יפו ,שכונת יד-אליהו,נוה צה"ל ,דיין משה 41
תל אביב – יפו ,שכונת צפון יפו1 1252 ,
תל אביב – יפו ,שכונת מ.יפו-מז.לשד.י-ם ,בן צבי 16א
תל אביב – יפו ,שכונת שיכוני חסכון ,יפת 155
תל אביב – יפו ,שכונת צהלון ,טוביה הרופא 5
תל אביב – יפו ,שכונת גב.התמרים(יפו ד') ,אד קוץ' 2
תל אביב – יפו ,שכונת מ.יפו-מז.לשד.י-ם ,שרירא גאון 26
תל אביב – יפו ,שכונת צפון יפו ,פוריה 13
תל אביב – יפו ,שכונת קרית שלום ,שמעון הצדיק 79
תל אביב – יפו ,שכונת שפירא והסביבה ,טורי זהב 15
תל אביב – יפו ,שכונת שפירא והסביבה ,ישראל מסלנט 46
תל אביב – יפו ,שכונת שפירא והסביבה ,ישראל מסלנט 50
תל אביב – יפו ,המשלטים 10
תל אביב – יפו ,שכונת תל-כביר(נוה עופר) ,גרוסמן מאיר 10
תל אביב – יפו ,שכונת מ.יפו-מז.לשד.י-ם ,נס לגויים 45
גושים וחלקות בתכנית:

טבלה א :בתי הבאר המיעדים לשימור
מספר גוש
6942
6969
6975
6977
6988
6992
7016
7046
7052
7053
7063
7064
7065
7082
7088
7089

סוג גוש
מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר
רישום בשטח
לא מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר
רישום בשטח
לא מוסדר
רישום בשטח
לא מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר

חלק/כל הגוש

מספרי חלקות
בשלמותן
38
120
91 ,90
45 ,35 ,32
25
4

השומרון 6
19 '3938
חזנוביץ 5
בני ברק 24
מרקיש פרץ 4
עזה 55

חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש

80 ,44
47
65
33
40 ,19 ,6 ,5
1

אילת 16
עזה 90
שלמה 48
הרצל 180
פארק החורשות
תל גיבורים 11

חלק מהגוש

46

בן צבי 77

חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש

42
22
10

הרצל 140
שלמה 6
בן צבי 22

חלק מהגוש
חלק מהגוש

69
82

משה דיין 41
חזנוביץ 10

חלק מהגוש
חלק מהגוש

104
258

3628 ,3868
שדרות הר ציון
66-68

חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש

מספרי חלקות
בחלקן

כתובת

טבלה ב :בתי הבאר המיעדים לתיעוד
6131
6948
6970
6972
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28
171-172

6973
6977
6984
6991

מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר

חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש

7016
7045
7047
7048
7053
7054
7063
7066

מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר

חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש

2
68 ,67,63 ,64
16
,2
23

7083
7089
7440

מוסדר
מוסדר
מוסדר

חלק מהגוש
חלק מהגוש
חלק מהגוש

11

244
85
91 ,78 ,70
153

5
193

31
30

טורי זהב 15
לבנדה 26
המשלטים 10-12
גרוסמן מאיר
10-8
פוריה 13
טוביה הרופא 5
יפת 155
אד' קוץ 2
הרצל 168
נס לגויים 45-47
הרצל 186
ישראל מסלנט
50
5,3,1 1252
שרירא גאון 26
יהודה הלוי 135

שטח התכנית :רובע  7ו8-
מתכנן :אגף תכנון העיר ,מנהל ההנדסה
יזם :הועדה המקומית לתכנון ובניה
בעלות :מפורטת בטבלה להלן

רקע:
בתי באר ,ביארות  -מכלול מבנים שהתפתחו במאה ה 19-בא"י ,בד"כ בסמוך לפרדס ,במטרה לתת מענה לצרכי
המשק .תחילתו של טיפוס בניה חקלאי זה בבאר ,בריכת אגירה ומערכת תעלות ששימשו להשקיית גידולים.
החל ממחצית המאה ה ,19-החלו בעלי הפרדסים ,לבנות בתי קיט מפוארים בסמוך או על גבי המבנים החקלאיים
בסמוך לפרדסים שהיו מחוץ לחומות .שינויים טכנולוגיים ,פוליטיים ,בטחוניים וכו' הפכו מבני פאר אלו למגורי
קבע .חשיבותם בהיותם חלק מהותי מהמורשת הבנייה הערבית המקומית.
היום נותרו כ 70-בתי באר המרוכזים בעיקר בדרום ת"א וביפו.

מדיניות קיימת:
הנושא עלה בפני ועדת השימור בתאריך ה .11.9.08-הועדה הסמיכה את סגן מה"ע דאז ,אדר' עודד גבולי להכין
בדיקת התכנות סטטוטורית של כל אחד מהמבנים שברשימה .במהלך  2009-10הושלם המחקר הראשוני לגבי 63
המבנים ,שכלל :איסוף חומרים היסטוריים ,תכנוניים וצילומים .באוקטובר  2010הוצג המחקר בפני מהנדס העיר
לצורך אישור וקבלת החלטות לגבי אופן ההתקדמות.
ועדת השימור שהתקיימה בתאריך ה 30.1.11-אישרה רשימה של  19מבנים הכלולים בתוכנית זו בטבלה א.
הקריטריונים אשר הנחו את הועדה התבססו על ערך היסטורי ,ערך אדריכלי ,ערך תרבותי ,מצב פיזי בפועל ,נגישות
הקרקע ונצפות.

מצב תכנוני קיים:

כל המבנים ברשימה נמצאים בדרגות שונות של סכנת הריסה או שינוי מהותי של אופי המבנה .חלק מהמבנים
מסומנים להריסה בתוכניות תקפות ושאר המבנים אינם מיועדים לשימור.
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טבלה א .רשימת בתי הבאר המיועדים לשימור:
מס'
1

שם

2

בית הבאר של משפחת
רוק
בית הבאר של משפחת
נבולסי

3
4
5
6
7
8

כתובת

גוש/חלקה

סטטוס

אילת 16

80/7016

לשימור ב'

בעלות
ממ"י – רשות
הפיתוח

מגרש מיוחד

השומרון 6

38,44/6942

עירייה+פרטי

מסחר

בני-ברק 24-26

32,35,45/6977

פרטי

מסחר

חזנוביץ' 5-7

90,91/6975

פרטי

מגורים
ציבורי
תחבורה+
מגורים
תעסוקה
תעסוקה

מתחם בתי ורשה

שלמה 6-8

חנות "חדרים"
"לה קורטיליה",
פארק החורשות

שלמה 48
הרצל 140
ליד הכנסיה
הרוסית ,רח' 3938
מס' 19
סמוך לכנסייה
הרוסית מדרום

22/7088

 6לשימור8 ,
להריסה.

65/7052
42/7082
120/6969

פרטי/רשות
הפיתוח
פרטי
פרטי

יעוד

שצ"פ ,להריסה

עירייה+ממ"י

שצ"פ

שצ"פ ,להריסה

עירייה

שצ"פ

פארק החורשות

במרכז ,בין רח'
 3938לדרך בן-צבי

19/7063

שצ"פ ,להריסה

עירייה

שצ"פ

11

פארק החורשות

דרך בן צבי / 63
הרצל 161

5,6 /7063

שצ"פ ,להריסה

ממ"י -רשות
הפיתוח

שצ"פ

12

פארק החורשות

פנחס לבון 16

46/7065

שצ"פ ,להריסה

עירייה+פרטי

שצ"פ+
תחבורה

13

ביארת סכנת א-
טורקי ,פארק
החורשות

בן צבי  / 77פינת
פנחס לבון 79

46/7065

שצ"פ ,להריסה

עירייה +פרטי

שטחים
פתוחים

להריסה

פרטי

דרך +שצ"פ

47/7046
4 / 6992
1 / 7064

להריסה
להריסה

ממ"י
עירייה

שצ"פ
שצ"פ

להריסה

ממ"י+עירייה

תעסוקה

25/6988
33/7053

להריסה
תב"ע בהליך

ממ"י+עירייה
ממ"י

תחבורה
אחר

9

פארק החורשות

10

14
15
16
17
18
19

דרך בן-צבי 22
ביארת וורדה
ביארת בראקאת
בית קברות טאסו,
ביארת טאסו
מתחם מע"צ-בזק

עזה 90
עזה 55
תל-גיבורים  ,11רח'
 ,3386שז"ר 1
רח' מרקיש פרץ 4
הרצל 180

40/7063

10 /7089

מצב תכנוני מוצע:

קידום תוכנית לשימור המבנים לצורך:

 שמירת הזיכרון והערך התרבותי-ההיסטורי והחברתי של בתי הבאר הקדומים שבעיר.שימור המבנים ההיסטוריים ייצור עוגנים תרבותיים המפוזרים ברחבי דרום העיר שסביבתם הקרובה תתפתח
ותשופץ.
 שימור ותיעוד מבני בתי הבאר תוך תפיסת כל המרכיבים הכלולים במתחם בתי הבאר והכלתם בתכנון הסופי(כולל המרחב הנופי הציבורי).
 יצירת כלים סטטוטוריים שיאפשרו את שימור המבנים (כדוגמת תוספת וניוד זכויות ,שינוי קווי בניין ,שינוייעודי קרקע ,וכד') להתמודדות עם מצבים סטטוטוריים שונים ודרגות שימור נדרשות שונות.
תיעוד מלא של המבנים אשר זוהו כמבני באר אך אינם מיועדים לשימור המופיעים בטבלה ב' בטרם הוצאת היתר
בניה.
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להלן טבלה ב:

טבלה ב .רשימת בתי הפרדס המיועדים לתיעוד בלבד:
מס'

שם

כתובת

גוש/חלקה
172/6977
171/6977
82/6948
153/7016
12/7051
258/6972
244/6973
23/7066
23/7066
28/6973

1

לבנדה 26

2

חזנוביץ' 10

3

פוריה 13

4
5
6
7
8

שד' הר-ציון 66-68
שלמה 158
ישראל מסלנט 50
ישראל מסלנט 46
טורי זהב 15
קרית שלום,בין הרח'
 - 3628-3868שכונת
שמעון 79

10

המשלטים 10-12

85/6984

11

הרצל 186

2/7063

9

12

ביארת אל-
עזה

תל גיבורים פינת גרוסמן
מאיר 8-10

13

הרצל  ,168פינת התחייה

14
15
16
17
18
19
20
21
22

מזרח העיר

104/6970

78/6991
70/6991
91/6991
67,68,63
7053/
16/7054
30/7089
5,6,7/7089
63/7045

סטטוס

תב"ע לשימור
בהליך

להריסה
להריסה

להריסה
תוכנית
מקודמת
להריסה ,תב"ע
מע"צ
להריסה תב"ע
בהליך

בעלות

יעוד

פרטי

תעסוקה

פרטי
עירייה+
ממ"י+פרטי
פרטי
ממ"י
פרטי
פרטי
ממ"י

מגורים
תעסוקה
מסחר
תעסוקה
תעסוקה
שצ"פ

ממ"י

מגורים

עירייה +ממ"י

ציבורי

תחבורה

ממ"י
ממ"י +עירייה

מגורים,
תחבורה

עירייה

תחבורה

להריסה
להריסה
להריסה

פרטי+ממ"י
פרטי
אין מידע

להריסה

פרטי

מגורים
תחבורה
שצ"פ
מגורים+
תחבורה
מגורים+
שצ"פ
תעסוקה
שצ"פ+מגור
ים
מגורים
מגורים

נס לגויים 45-47
שרירא גאון 26
בן-צבי  16א'
רח'  3874מס'  ,5פינת
טוביה הרופא 5
אד קוץ'  ,2פינת שד'
ירושלים
רח' 1,3,5 1252

2/7048

עירייה

31/7083

פרטי

משה דיין 41

69/6131

אין מידע

יהודה הלוי 135
יפת  ,155שד' בעש"ט 1

11/7440
193/7047

לשימור ,חלקי

עירייה
ממ"י

-

מתווה מוצע לקידום התוכנית:
מבוקש אישור הועדה לפרסום בדבר הכנת תוכנית לפי סעיף  77ותנאים מגבילים עפ"י סעיף .78
חו"ד צוות:
מומלץ לקדם את התוכנית אשר תאפשר שימור בתי הבאר של תל אביב-יפו ,כפי שהוחלט בועדת השימור
 30.1.11ובפורום מה"ע מה7.11.11
 .1יש לפרסם הודעה בדבר הכנת תכנית ,לפי סעיף ( 77פרק ג' סימן ו') לחוק התכנון והבניה ,לתעוד
ושימור בתי הבאר בכתובות המצוינות לעיל.
 .2יש לקבוע תנאים ,לפי סעיף ( 78פרק ג' סימן ו') לחוק התכנון והבניה ,לפרק זמן של  3שנים,
שלפיהם ינתנו היתרי בניה בכתובות המצוינות לעיל ,כדלקמן :
מבנים המיועדים לשימור ,בהתאם להחלטת ועדת השימור מיום  ,30.1.11המצוינים בטבלה א לעיל :
 .1לא תותר הריסת המבנים.
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 .2תנאי למתן היתר בניה או היתר שיפוץ היה הכנת בתיק תיעוד מלא שיתואם ויאושר ע"י מה"ע או
מי מטעמו ( מח' שימור מבנים ומח' יפו ודרום).
 .3כל היתר בנייה או היתר שיפוץ או רשיון עסק בבתי הבאר או במגרש הכולל בתי באר ינתן לאחר
תאום ואישור מה"ע או מי מטעמו (מח' שימור מבנים ומח' תכנון יפו ודרום) ,ובתנאי שיוכח מעבר
לכל ספק כי אין בהיתר המוצע כדי לפגוע בערכי המבנה.
 .4מבקש ההיתר ינקוט בכל פעולה לשמירה על המצב הקיים  ,בהתאם לדרישות הועדה המקומית.
 .5מבקש ההיתר יפקיד בידי הועדה המקומית פוליסת ביטוח למבנה בית הבאר.
 .6הועדה המקומית רשאית שלא ליתן היתר בניה ,אם שוכנעה כי יש בהיתר המבוקש משום פגיעה
בערכי המבנה.
מבנים המיועדים לתיעוד ,בהתאם להחלטת ועדת השימור מיום  ,30.1.11המצוינים בטבלה ב לעיל :
 .1תנאי להוצאת היתר בניה או היתר שיפוץ היה הכנת תיק תיעוד מלא שיתואם ויאושר ע"י מה"ע או מי
מטעמו (מחלקת שימור מבנים ומח' יפו ודרום).
תוקף התנאים לשלוש שנים מיום ההחלטה.
חו"ד הצוות( :מוגש ע"י רינת מילוא)
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.
בישיבתה מספר 12-0013ב' מיום ( 06/06/2012החלטה מספר  )3דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
דורון ספיר – מציין שנעשתה עבודה מעמיקה בוועדת השימור .הוועדה דנה בנושא זה של בתי הבאר,
ועברה על רשימת בתי הבאר יחד עם הצוותים המקצועיים .בסופו של דבר ,בעצת מהנדס העיר הנוכחי,
הגענו לרשימה של  19בתי באר מתוך  ,70שאנחנו מבקשים להפעיל עליהם את סעיף  77ו.78-
אירית סייג ,אדריכלית -הציגה את הפרוייקט ,ואת הדרישה לפרסום לפי סעיף  77ו.78-
רינת מילוא ,אדריכלית מצוות השימור -הציגה את תכנית בתי הבאר.
הציגה את כל מתחמי הבאר ,מבקשת פרסום של הכנת התכנית והתנאים לפרסום .78
אדריכל עודד גבולי– חלק מהרעיון של שיומר ,הוא לנסות לבנות מערכת תמריצים ולהעביר את הזכויות
הקיימות ולהעביר אותן הלאה .אנחנו ננסה ונדאג למזער את הנזקים.
שמואל גפן -חלק מהם לא ינצלו את הזכויות.
עודד גבולי– זוהי מערכת שעובדת יותר מ 20שנה ,ככה היא עובדת ואני לא רואה סיבה שלא תעבוד כך.
פאר ויסנר -חסרה לנו האינפורמציה ,כמה מתוך כל המבנים הנוכחיים יש עבורם תיקי מידע שיושבים
בתוך הבאר .אנחנו רוצים לדעת עבור כל בית באר האם זה פרטי ,האם זה שלנו.
דורון ספיר -נעשתה הבדיקה אחד לאחד .לקחנו זאת בחשבון בשיקול של מה להכניס לרשימה.
פאר ויסנר -למה לא הציגו זאת לוועדה?
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יעל ,מהחברה להגנת הטבע -אנחנו מברכים על התוכנית ,מבקשת לקבל את הפרמטרים שאפשרו לחלק
מהבתים להיקבע כבתים לשימור או לתיק תיעוד.
רינת מילוא -בחרנו את המבנים שמשומרים ,שנשארו מהם הכי הרבה מרכיבים מקוריים ,שאפשר לטפל
בהם.
דורון ספיר -מבקש לקבל מידע נוסף לגבי הבעלויות.
רינת מילוא -כמה מהמבנים נהרסו תוך כדי .מתוך הרבה הבעלויות ,מתוך ה 19ברשימה ישנם  5בבעלות
עירונית .לא יודעת להגיד במדויק ,יש כמה בבעלות עירונית שכרגע הם על שצ"פ .הם מיועדים להריסה
בתב"ע התקפה שלהם.
מציגה את בית הבאר ברחוב שומרון  ,6בעלות במושע ,גם לעירייה יש חלק גם כן .אנחנו נכין תכנית עם
מנגנונים.
פאר ויסנר -מציין שהיה צורך להעביר את המצגת לפני הדיון כדי שחברי הוועדה יוכלו לעבור על הנושא
לפני.
רינת מילוא -במצגת הקודמת היה גרף של בעלויות ,כ 30%-בעלות פרטית מסך כל המבנים.
אירית סייג -אנחנו מתחילים לרוקן את התכנית מתוכן כאשר מדובר רק על  19בתים .לא משנה בכלל עם
מדובר בבעלות פרטית או ציבורית .יכול להיות שלחלק מהמבנים יצא תיק מידע.
הרב נתן אלנתן -אני מדבר על אחד מבתי הבאר שהוחלט להכניס לרשימה לשימור .הרצל  .140לפני כחצי
שנה נכנסו לעסקה במגרש הזה ,הגשתי בקשה למידע וקיבלתי בתחילת השנה מידע שאני יכול להרוס את
הבניין ולבנות בניין באחוזים שהתב"ע מאפשרת .התקדמנו ,לקחנו אדריכל והגשנו תיק מידע .באמצע
הודיעו לנו לעצור כי הבניין הוא בית באר .יש בעיה לא פשוטה ,נעשתה עסקה על סמך מכתב מידע תכנוני
ואישור להרוס ,ולאחר מכן באים ומחליטים שמשמרים את הבניין ולא ניתן לבנות .הבניין המדובר ,לפני
שנתיים ,חלקו נהרס ע"י העירייה משום שהיה מסוכן .חלקים ממנו חוזקו ושופצו כך שזה לא שאחד
השיקולים הוא מצב הבניין .מצב הבניין הוא לא טוב .בנוסף ,יש פה תב"ע חדשה יחסית ,משנת ,98
שקבעה את כל המתחם כאזור מגורים מסחר וכו' .על הבניין שצמוד אליו קבעו שהוא לא לשימור .יותר
מכך ,החזית שלידו נועדה להריסה .להגיד בפתאומיות שרוצים להרוס את הבניין ,מונע מאיתנו לנצל את
הזכויות שלנו .זה לא מגרש היסטורי עם זכויות קטנות שאפשר להגיד שניצלתי את רובן .הניצול הוא
מזערי .אין לנו בעיה להכניס את הבניין לתיעוד כבית באר .מכתב המידע הוא מתחילת  .2012ועדת
השימור לא מפרסמת פרוטוקולים באתר המיועד לכך .הפרוטוקול היחיד שיש הוא מ .2010מבקש להוציא
את הבניין מהרשימה ,אין בעיה שנתעד אותו.
דוקטור אבי ששון -מציג פרטים נוספים בנוגע למבנה הספציפי המדובר .הבניין בהרצל  .40לפי בדיקה
שעשינו ,הבית הוא למעשה בית המגורים של בית הבאר ב .138במילים אחרות ,שתי החלקות  138ו 140היו
יחידה אחת היסטורית עד לפני כמה עשרות שנים ובמקור ,בסוף המאה ה .19אם בעבר חשבו שהמבנה הוא
חסר חשיבות וייחוד ,הרי שבסקר האחרון שעשינו מצאנו את המאפיינים ההיסטוריים שלו והוא בהחלט
בעל ערך .מה שמעלה את ערכו של  140ו 138הוא שהוא בסמוך לכמה תכניות שאושרו כבר ,שמעצימות את
הממצאים האלה .המרקם של פארק החורשות מתחבר מאוד יפה למרקם של רחוב הרצל שמתחבר גם
לתכניות אחרות .כהערכה מקצועית אני מציע לכם להכריז על המבנה כמבנה לשימור.
שמוליק מזרחי -שואל מה הבעלים יעשו במקום? אלא אם כן מפקיעים את הבאר והופכים אותה לאתר
תיירות ,אתר היסטורי .מה אדם פרטי צריך לעשות עם הבאר הזו?
דורון ספיר -נמשיך בדיון וניתן תשובה בהמשך.
דיון פנימי
ארנון גלעדי :נושא השימור הוא חשוב ויש צורך לערך עליון לשמר את המבנים .אבל ,כל דבר צריך להיות
בפרופורציה וביחסים .כמו שאמר המומחה לבארות ,שיש לזה ערך היסטורי וחשיבות ,אני לא מטיל בכך
ספק .כאשר המבנה הוא מבנה ציבורי של ממ" או של עריית ת"א או של גוף ציבורי כזה או אחר ,יש הגיון
להגיד שאנו רוצים לשמר למען הדורות הבאים וכו' וזה בסדר.
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מצד אחד יש בעלים ,שקנו את הנכס ושי להם את הזכויות .לבוא ולהגיד להם פתאום שחוזרים אחורה ,יש
לזה ערך עליון ,אני חושב שזה לא מן הראוי שכספי משלם המיסים יהיה נתון פתאום לתכנית שהיא
חשובה אך לא עד כדי כך .יש פה  11מבנים שאנו משמרים אותם כמעט באותו אזור .כל מה שבבעלות
פרטית צריך לצאת החוצה ,לא לסכן את כספי הציבור .מה שנמצא במסגרת עיריית תל אביב ובעלות
ציבורית צריך להישאר.
שמואל גפן :מה שארנון אמר עכשיו הוא נכון .לכן שאלתי כמה בבעלות ציבורית וכמה פרטית .ענו לי
שישנם  4בתי בארות פרטיים .המשמעות היא שאם יש מספיק מבנים שאפשר לשמר ולהראות וללמוד
מהם ,אפשר להמנע מלהכניס גם את המבנים הפרטיים.
אירית סייג :אני חושבת שחשיבות המבנה בקונטקסט שלו  ,וכך נעשתה העבודה ע"י הצוות המקצועי
וועדות השימור .אני חושבת שאין משמעות אם זה בבעלות פרטית או ציבורית .מה שאנחנו מבקשים זה
להתחיל להכין תכנית ,לבדוק מה הסטטוס של כל מבנה כזה כי תמיד אפשר להרוס .את המקרה הספציפי
של הרצל  140אנחנו מוכנים לבדוק על כל המשמעויות שלו .אנחנו נבדוק ונראה מה ניתן לעשות מול
הזכויות שקיימות בתב"ע ,אבל זו נקודת זמן שתמיד תקרה כשמכריזים על תכנית חדשה .כל מה שאני
מבקשת זה שתתנו לנו את הזמן לבדוק את זה.
שמואל גפן :אני רוצה לומר ,אמרת קודם שאין הבדל בין בעלות פרטית או ציבורית ,עם זה אני מסכים.
אבל כשאנחנו צריכים להחליט -אני מבין אם זה מבנה אחד או שניים ,אבל מדובר על  19מבנים.
קודם בנושא של רמת אביב ,דורון ,אחד הפרמטרים שאמרת שאתה מתנגד להם הוא שאתה לא יודע מה
מקבלים תמורת זה מבחינה כלכלית .פה אתה יודע מיד שתכנס להוצאה כספית אדירה.
דורון ספיר :כשאושרה תכנית השימור ,כולם היו נרעשים וטענו שהתכנית תביא לכך שהעירייה תצטרך
לשלם מיליונים של פיצוי על הבניינים לשימור .היום התברר שתכניתה שימור בעצם משביחה ,כי יצרנו
בתוך התכנית מנגנוני פיצויי ,תכנוניים ,כלכליים .מה שמבוקש פה זה בעצם להודיע על הכנת תכנית
שימור .במסגרת תכניתה שימור יצטרכו לתת פתרונות ולחזור אלינו עם הפתרונות האלה ,ולראות כיצד
הציבור לא נחשף חשיפת יתר לעלויות שאולי לא יוכל לעמוד בהן ,ואז צריך להחליט לכאן או לכאן .אנחנו
לא בשלב הזה בכלל .אנחנו בשלב בו אנו מבינים שיש לנו נכס ציבורי שנקרא בתי באר ,ונמצא ב"א .הוא
כולל  70בתי באר .ישבה וועדת השימור ,דנה בנושא בית באר אחד אחרי השני וקיבלה החלטה שמתוך 70
היא רוצה לשמר  19בתי באר .המטרה היא למנוע מצב שמישהו יהרוס את הנכס הזה .בדקנו את הבעלויות
של כל באר (ציבורית או פרטית) .זו בדיקה חשובה והיא חלק ממערכת השיקולים .לאחר הבדיקה ,הגענו
למסקנה של  19מבנים .זה מה שעומד כרגע על הפרק .אתם מבקשים  77-78לשלוש שנים.
אני מציע שנאשר את בתי הבאר ל 3שנים .את הפרטיים ל 6חודשים ,ובזה נוכל להמשיך הלאה.
כל מי שקיבל מידע ,כולל הבאר זאת (הרצל  ,)140יאושר ל 6חודשים .כל שאר הפרטיים לשנה .שאר
הציבוריים ,כל הבעלויות הציבוריות ל 3שנים.
אהרון מדואל :כפי שאני רואה ,רק ת"א לא סופרת את המבנים הפרטיים בדרום העיר .ידוע לי לפחות על
 2בתי באר ,שלא נכללו כראויים לשימור .מציע להכניס אותם לתכנית ולהגדיל את הרשימה.
אבי ששון :אני רוצה לומר שאחד הדברים היפים בתכנית של בתי הבאר זה מעין תשובה דרומית לתכנית
עיר הלבנון .רוב בתי הבאר ,הצפיפות הגדולה שלהם בדרום העיר ,מה שעשוי להפוך את האזור לירוק יותר
ממה שהוא עכשיו ולהחזיר אותי קצת לימים היפים שלו .לכן בהמשך להצעת ההחלטה ,אני מבקש שגם
בהקשר למבנה הספציפי של הרצל  140תתנו לי עוד כשנה ע"מ להשלים את הבדיקה.
החלטה:
להמליץ לוועדה המחוזית על פרסום הודעה ע"פ סעיף  77ו ,78ותנאים לפי המלצת הצוות ,לתקופות לפי
הפירוט הבא:
 .1בתי הבאר שקיבלו מידע תכנוני בכתב בשנה האחרונה (כולל הרצל  -)140ל 6-חודשים.
 .2בתי הבאר שבבעלות פרטית -לשנה.
 .3שאר בתי הבאר -לשלוש שנים.
משתתפים :דורון ספיר ,שמואל גפן ,אסף זמיר ,פאר ויסנר ,שמוליק מזרחי ,ארנון גלעדי ושלמה זעפראני.
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דיווח לועדה( :מוגש ע"י צוות יפו)

 .1דיווח על החלטת הועדה המחוזית בישיבתה מס'  791מיום :29.10.2012
הועדה המחוזית דנה בהחלטת הועדה המקומית על פירסום הודעה ע"פ סעיף  77ותנאים ע"פ
סעיף  ,78והחליטה להרחיב את התנאים לאי הריסת מבנים גם לגבי  11מבנים בטבלה ב'
ולהכלילם בטבלה א כמבנים המיועדים לשימור ,בנוסף החליטה הועדה להוסיף לטבלה א גם את
הכפר סכנת עראין (מתחם הרצל סלמה)  ,והמתחם ברח' אילת  .52-54עוד החליטה הועדה
להאריך את משך התנאים לתקופה של  3שנים לכל המבנים.
להלן רשימת המבנים:
טבלה א' – מבנים מיועדים לשימור:
 .1רח' אילת  -16בעלות ממ"י.
 .2רח' השומרון /6עכו  -4בעלות פרטית/עירייה.
 .3רח' בני ברק  ,24-36איגר ,3הגר"א  -20בעלות פרטית.
 .4רח' חזנוביץ' /5-7שיבת ציון  -6בעלות פרטית.
 .5רח' שלמה 6/6א' – 8 -בעלות פרטית/ממ"י.
 .6רח' שלמה  -48בעלות פרטית/ממ"י.
 .7רח' הרצל  -140בעלות פרטית.
 .8ליד הכנסייה הרוסית ( )6969/120רח'  3938מס'  -19-21בעלות ממ"י.
 .9בית הבאר בפארק החורשות סמוך לכנסייה הרוסית ,מדרום רח'  -3938בעלות עירייה.
 .10בית הבאר במרכז פארק החורשות ,בין רח'  3938לדרך בן צבי -בעלות ממ"י.
 .11דרך בן צבי /63הרצל  -161בעלות ממ"י.
 .12רח' פנחס לבון  -16בעלות עירייה/פרטית.
 .13דרך בן צבי  77פינת פנחס לבון  -79בעלות עירייה/פרטית.
 .14דרך בן צבי  -22בעלות פרטית.
 .15רח' עזה  -90בעלות ממ"י.
 .16רח' עזה  -55בעלות עירייה.
 .17בית קברות טאסו ,רח' תל גיבורים  -11בעלות עירייה/ציבורית.
 .18רח' מרקיש פרץ  -4בעלות עירייה /ממ"י (חברת "המרזב").
 .19הרצל  -180בעלות ממ"י.
 .20סכנת עראין -רח' הרצל פינת דרך שלמה (גוש  ,7061חלקות .)226 ,224 ,11-25 ,1-8
 .21רח' טורי זהב 15
 .22רח' המשלטים (12גוש  6984חלקה  -)85בעלות עירייה/ממ"י.
 .23דרך בן צבי  20א' (גוש  7089חלקה  6ו -)7-בעלות לא ידועה
 .24רח' פוריה  -13בעלות עירייה/ממ"י/פרטית
 .25שדרות הר ציון  -66-68בעלות פרטית
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 .26רח' שלמה /158התיבונים  -42בעלות ממ"י
 .27רח' תל גיבורים פינת רח' גרוסמן מאיר  -8-10בעלות ממ"י/עירייה
 .28רח' נס לגויים -45-47בעלות פרטית/ממ"י
 .29רח' שרירא גאון  -26בעלות פרטית (עמידר)
 .30רח'  3874מס'  ,5רח' טוביה הרופא  -5בעלות פרטית
 .31רח' משה דיין (ליד  -)41בעלות לא ידועה (חלמיש)
 .32רח' אילת  – 52-54בעלות פרטית.
טבלה ב' – מבנים מיועדים לתיעוד:
 .1רח' לבנדה  – 26בעלות פרטית
 .2רח' חזנוביץ'  /10שיבת ציון  -5בעלות פרטית
 .3רח' ישראל מסלנט  -50בעלות פרטית
 .4רח' ישראל מסלנט  -46בעלות פרטית
 .5שכונת קריית שלום -בין רחובות הקנאים  3868ואסירי ציון -בעלות ממ"י
 .6רח' הרצל  -186בעלות ממ"י
 .7רח' הרצל  168פינת התחייה -בעלות עירייה/ממ"י/פרטית
 .8רח' אד קוץ'  2פינת שדרות ירושלים -בעלות עירייה
 .9רח'  -1,3,5 1252בעלות פרטית
 .10רח' יהודה הלוי  -135בעלות עירייה
 .11רח' יפת ( 155שדרות הבעש"ט  -)1בעלות ממ"י
רצ"ב החלטת הועדה המחוזית.
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 .2דיווח בנושא בית הבאר ברח' הרצל :140
רקע:
בכתובת הנדונה קיימת תכנית בתוקף ( )2736המאפשרת הוצאת היתר בניה למגורים תוך הריסת
מבנה בית הבאר .בשטח התכנית קיים בניין אשר זוהה כבית באר ונכלל ברשימת בתי הבאר של
מח' השימור ,המבנה אינו מעוגן כמבנה לשימור בתכנית  .2736לבניין יצא דף מידע בתחילת השנה
שניתן להרוס את הבניין ולבנות בניין חדש במסגרת הזכויות התקפות ,נערכו מס פגישות עם מר'
אלנתן והאדריכל גידי בר אוריין להגיע להסכמה .בתאריך  6/6/2012אישרה הועדה המקומית
פירסום הודעה לפי סעיף  78 ,77לתקופה של  6חודשים לצורך בדיקת נושא הכללת בתי הבאר
בתכנית שימור.
 .1היזם מסר כי הוא פועל להכנת תיק תיעוד לבית הבאר.
 .2התכנון העקרוני שמוצע כולל השארת בית הבאר והקמת מבנה מגורים בחלק המערבי של
החלקה .התכנית מוצעת ללא פתרון חניה ,תוך מיצוי מלא של זכויות הבניה ע"פ תוכנית
 2736בנוסף לבית הבאר הקיים.
 .3ע"פ חוו"ד של המשנה ליועמ"ש לא חלה על הבנין תמ"א  ,38וזאת מהות המחלוקת.
סיכום :
א.

חוות דעת צוות התכנון היא שסכימת התכנית של השארת בית הבאר ומיצוי הזכויות
בחלקו האחורי של המגרש ,תואמת את התפיסה התכנונית של האזור :בניה המנצלת את
קווי הבניין המותרים תוך השארת בית הבאר ובניה חדשה מאחור בגובה של שבע קומות.
על כן אנו ממליצים להוסיף תנאי נוסף המאפשר למגרש למצות את הזכויות כמפורט
להלן " :באם המבנה מסומן להריסה ומצא מה"ע שניתן למצות את הזכויות במגרש
מבלי לפגוע במבנה הקיים ,לא יחושבו השטחים הקיימים במבנה המיועד לשימור בסה"כ
הזכויות ".כל זאת בכפוף לאישור היועצת המשפטית.

ב.

לא ניתן להוסיף זכויות מעבר לתכנון וזאת משום שכושר הנשיאה של המגרש (תכסית של
הבניין החדש  315מ"ר) וגובה מקסימלי של  7קומות.

ג.

היזם טוען לאי ניצול זכויות מכוח תמ"א .38

ד.

המבנה יושב על הפקעה ומסומן בתב"ע תקפה להריסה על כן אנו ממליצים להוסיף
לתנאים כי לא תותר הפקעה.

ה.

הצוות ממליץ כי כל מנגנון שימור של בתי הבאר יחול גם על המבנה הנ"ל.

בישיבתה מספר 12-0032ב' מיום ( 19/12/2012החלטה מספר  )1דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
עודד גבולי :הועדה המחוזית פרסמה כבר את הבניינים הללו.
פאר ויסנר :מקריאת הפרוטוקול של הועדה המחוזית ,לא עולה שיוצגה עמדת הועדה המקומית.
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עודד גבולי :הועדה המחוזית החליטה ופרסמה .נדאג שהחלטות הועדה המקומית יצאו לפועל.
פאר ויסנר :חייבים לעדכן אותנו בזמנים.
עודד גבולי :הפרוטוקול מהועדה המחוזית בכלל לא נכון.
פאר ויסנר :כשמישהו מקבל את הפרוטוקול הוא צריך לעבור עליו ,לראות שהוא מדויק.
אורית :למעשה הועדה המחוזית גם הגדילה את הטבלה הראשונה של בניינים לשימור ולא רק לתיעוד,
וגם האריכה את התנאים ב 3-שנים.
רינה מילוא 13 :המבנים שנוספו לא נוספו לשימור ודאי ,אלא לבחינה נוספת .יהיו המלצות שיוצגו לכם על
המבנים האלה .זה לא שימור ודאי.
הרב נתן אלנתן :ממצאי הסקר לגבי הבניין שלנו היו כבר קודם לכן ,ואנחנו סתם מתעכבים זמן רב .הועדה
המחוזית לא אוסרת הוצאת היתרי בנייה ,היא אסרה על הריסת בניינים .יש החלטות פנימיות פה.
בתנאים שאני הצגתי יש איך לשמר את הבניין .יש פה את נושא תמ"א  ,38הגשתי תיק מידע ונסחבתי
חודשים רבים .אני מוכן לשמר את הבניין אם יפצו אותי על הנזק שנגרם לי.
אני מדבר על הכתובת הרצל  .40ישבנו עם צוות התכנון ,ועל אף שהסיכום שהגיעו עליו מקובל עליי ,יש עוד
סוגייה .אני יכולתי להרוס את הבניין כבר בעבר ,ואני מוכן לשמר את הבניין ,וביקשתי שלא יפגעו לי
בתמ"א  .38בהתחלה אמרו לי שאין לי תמ"א  ,38ויצאה חוות דעת של היועץ המשפטי שיש לי תמ"א .38
הבניין שלי הוא לא להריסה ,יש חתיכה קטנה שהיא להריסה ,על פי חוות דעת ,ובמקרה כזה מגיע לי
תמ"א .38
הראלה אברהם אוזן :צריך לראות מה עושים עם ההחלטה של הועדה המחוזית ואז להמשיך.
פאר ויסנר :כל הבניינים לשימור בתל אביב ,נתנו להם לנהל את זכויות הבנייה .הנושא חשוב ,ולכן אנחנו
נותנים הצהרה שזכויות הבנייה שניתנות במסגרת תמ"א  ,38אנחנו מוכנים לנייד אותן.
הראלה אברהם אוזן :התמא היא בתוקף ל 5-שנים ,אלה זכויות מתכלות .אי אפשר להבטיח שננייד לו
זכויות.
הרב נתן אלנתן :אני אהיה מוכן ,אני מוריד את המגבלות ,אני אשפץ היום את הבניין.
אורית :בדקנו את המגרש ,את כושר הנשיאה שלו .לא ניתן להוסיף זכויות מעבר לתמ"א .זו הדילמה
הגדולה .תוספת זכויות שתהיה ,בתכנית בתי הבאר או כל דבר אחר ,לא תוכל להיות במגרש הזה ,לכן יש
מחלוקת.
הוועדה מחליטה:
חוזרת על עמדתה כפי שמופיעה בפרוטוקול הועדה מיום ( 06.06.2012פרוט' 12-0013ב' –  )3הועדה מנחה
את מהנדס העיר לפעול לשינוי החלטת הועדה המחוזית ,ולעדכן את הועדה בהתאם .הועדה מסמיכה את
יו"ר הועדה לפעול בנושא לרבות הגשת ערר או עתירה מנהלית ,כפי שיתבקש.
משתתפים :דורון ספיר ,פאר ויסנר ,שמוליק מזרחי ,שמואל גפן וכרמלה עוזרי.

דיווח לועדה על ישיבת עבודה עם הועדה המחוזית מיום : 12.03.13
תוכנית בתי הבאר של תל-אביב יפו תא 4065/פרסום לפי סעיפים  77ו 78-לחוק התכנון
והבניה
רקע :הועדה המחוזית החליטה להרחיב את רשימת המבנים לבדיקה ולהתייחסות ע"י הועדה המקומית,
ולפרסם תנאים מגבילים להוצאת היתרי בניה ופירסום על הכנת תוכנית לפי סעיף  77ו 78לחוק התכנון
והבניה.
הועדה המקומית בקשה ממהנדס העיר ,לפעול לשינוי החלטת הועדה המחוזית,בעקבות כך התקיימה
פגישת עבודה עם הועדה המחוזית בנושא.
הועדה המחוזית ביקשה להבהיר כי:
 .1הועדה המקומית החליטה להמליץ על  41מבנים לשימור ולתיעוד ,הועדה המחוזית ביקשה בהחלטתה
לבחון את הרשימה כולה שכן הלמידה על המבנים בה טרם הושלמה.
 .2הועדה המחוזית החליטה לבחון שני בתי באר אשר לא היו כלולים ברשימה המקורית
 .2.1בית באר בסכנת מרעין.
 .2.2בית הבאר באילת .54
כמו כן הועדה המחוזית מציינת כי לאחר שתתקיים בדיקה מעמיקה ולקראת קידומה של התוכנית ניתן
יהיה להחסיר או להוסיף מבנים לעניין החלת סעיפים  78 ,77לחוק התכנון והבניה.
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רצ"ב טיוטת סיכום ישיבת העבודה בועדה המחוזית.
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דיווח לועדה על ישיבת עבודה עם הועדה המחוזית מיום : 12.03.13
תוכנית בתי הבאר של תל-אביב יפו תא 4065/פרסום לפי סעיפים  77ו 78-לחוק התכנון
והבניה
רקע :הועדה המחוזית החליטה להרחיב את רשימת המבנים לבדיקה ולהתייחסות ע"י הועדה המקומית,
ולפרסם תנאים מגבילים להוצאת היתרי בניה ופירסום על הכנת תוכנית לפי סעיף  77ו 78לחוק התכנון
והבניה.
הועדה המקומית בקשה ממהנדס העיר ,לפעול לשינוי החלטת הועדה המחוזית,בעקבות כך התקיימה
פגישת עבודה עם הועדה המחוזית בנושא.
הועדה המחוזית ביקשה להבהיר כי:
 .3הועדה המקומית החליטה להמליץ על  41מבנים לשימור ולתיעוד ,הועדה המחוזית ביקשה בהחלטתה
לבחון את הרשימה כולה שכן הלמידה על המבנים בה טרם הושלמה.
 .4הועדה המחוזית החליטה לבחון שני בתי באר אשר לא היו כלולים ברשימה המקורית
 .4.1בית באר בסכנת מרעין.
 .4.2בית הבאר באילת .54
כמו כן הועדה המחוזית מציינת כי לאחר שתתקיים בדיקה מעמיקה ולקראת קידומה של התוכנית ניתן
יהיה להחסיר או להוסיף מבנים לעניין החלת סעיפים  78 ,77לחוק התכנון והבניה.
בישיבתה מספר 13-0005ב' מיום ( 17/04/2013החלטה מספר  )16דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
הועדה רשמה לפניה את הודעת מהנדס העיר לפיה הרשימה תשאר מורחבת בהתאם להחלטת ועדה
המחוזית.
משתתפים :דורון ספיר ,שמוליק מזרחי ,מאיר מוזס ,אסף זמיר שמואל גפן ,אהרון מדואל וערן לב.

תוכנית בתי הבאר של תל-אביב יפו תא 4065/פרסום לפי סעיפים  77ו 78-לחוק התכנון
והבניה – בקשה להארכת תוקף הפרסומים
רקע :בתאריך  16.12.2012התבצע פרסום ברשומות על הכנת תכנית ותנאים למתן היתר לפי סעיפים 77-
 78לחוק התו"ב.
תוקף הפרסום הינו למשך  3שנים ,כלומר עד .16.12.2015
מאחר שהתכנית נמצאת בהכנה לפני דיון בועדה המקומית ,נדרשת הארכה למשך שלוש שנים נוספות
מהסיבות הבאות:
א .מאז הפרסום התקיימו מספר ישיבות עבודה עם בועדה המחוזית ,לפיה נדרשה הרחבת
הרשימה ובוצעו שינויים בפרסום (פרסום נוסף התבצע ב.20.3.2013 -
ב .לצורך הגנה על המבנים ,הורחבה הרשימה אך עלה הצורך בבחינת הרשימה לעומק מול
התכניות המקודמות על מנת למנוע כפילות בייעודן לשימור ,מאידך ,וגובשו המלצות ע"י צוות
התכנון.
במסגרת המלצות אלה ,צוות התכנון מציע להסיר  3מבנים מהרשימה לאור ייעודם לשימור
בתכנית מאושרת (שלמה  ,6-8אילת  )52-54ולאור הריסת מבנה בית הבאר ברח' גרוסמן מאיר 8-
.10
ג .בחודש הקרוב האדריכל עורך התכנית ,יחל את עבודתו מול צוות התכנון ,בין השאר ,לצורך
בחינת הרשימה והתאמתה לתכניות המקודמות.
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חוו"ד צוות התכנון (מחלקת תכנון יפו-דרום והיחידה לתכנון השימור):
להמליץ לועדה המחוזית לפרסם הודעה על הכנת תכנית ותנאים למתן היתר לפי סעיפים  77-78לחוק
למשך שלוש שנים נוספות ,ולמחוק מהרשימה את המבנים המצוינים לעיל.
בישיבתה מספר 15-0017ב' מיום ( 07/10/2015החלטה מספר  )3דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
הרב נתן אלנתן לא משתתף בדיון.
מהלך הדיון:
שירה בנימיני :מבוקש להאריך תוקף הסעיפים  77 78להכנת תוכנית בתי הבאר העומדים לפוג בדצמבר
 .2015החלנו בהכנת התוכנית אולם הנושא דורש זמן להכנת התוכנית .על כן אנחנו מבקשים הארכת לעוד
 3שנים.
אורלי אראל :התחייבנו להביא את התוכנית לדיון בהפקדה תוך שנה.
דורון ספיר :אני ממליץ להאריך את התוכנית לשנה וחצי.
הועדה מחליטה:
להמליץ להאריך את תוקף הפרסום ע"פ סעיף  78 77לעוד שנה וחצי וכן למחוק מהרשימה את המבנים
ברח' שלמה  ,6-8אילת  52-54וגרוסמן מאיר  ,8-10כאמור בהמלצת צוות התכנון.
משתתפים :דורון ספיר ,שמואל גפן ,ניר סיבליה ,ראובן לדיאנסקי ,אופירה יוחנן וולק.
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התוכן
תא/מק - 3916/מבנה תיאטרון האוהל -העברת זכויות בניה למתחם פרישמן
/דיזנגוף במסגרת תכנית השימור
שינוי תנאים בתכנית מאושרת

מטרת הדיון :דיווח לועדה על שינוי תנאים בתכנית מאושרת
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית :הועדה מקומית
כתובת :בלינסון  6תאטרון האוהל  -פרישמן 46
מיקום:

בלינסון  6תאטרון האוהל  :גוש  ,7091חלקה . 64
פרישמן  :46גוש  ,7091חלקה .1-9

גושים וחלקות בתכנית:
מספר גוש
7091

סוג גוש
מוסדר

חלק/כל הגוש
חלק מהגוש

מספרי חלקות
בשלמותן
64,1-9

מספרי חלקות
בחלקן

שטח התכנית:
בלינסון  6תאטרון האוהל  982מ"ר
 3,359מ"ר
פרישמן 46
מתכנן :יסקי-מור-סיון שותפות מוגבלת
יזם :אירוסאט השקעות בע"מ

בעלות:
בלינסון  6תאטרון האוהל  -מבנה לשימור בהגבלות מחמירות  -אירוסאט השקעות בע"מ
פרישמן  – 46מגרש מקבל  -אירוסאט השקעות בע"מ
מצב השטח בפועל:
בלינסון " 6תאטרון האוהל" :מבנה לשימור עם מגבלות מחמירות( .בנין תיאטרון "האוהל" לשעבר).
ברחוב פרישמן  :46מגדל ומבנה מגורים ומסחר בשלבי בנייה.
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מדיניות קיימת:
לעודד שימור ושיפוץ מבנים לשימור והתחדשות עירונית ע"י העברת זכויות בניה ממבנים לשימור
בהגבלות מחמירות מכח תכנית השימור  2650ב' המאושרת ,למגרשים אחרים וע"י קביעת הוראות
ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור.
מצב תכנוני קיים:
בלינסון " 6תאטרון האוהל":
תכניות תקפות 2650 :ב' ,58 ,1823 ,ס'-גגות ,ע.1
יעוד קיים :מגורים א' ,בניין לשימור עם הגבלות מחמירות .הבנין נבנה כבנין בעל אופי ציבורי.
שטח המגרש 982 :מ"ר( .שטח המבנה הקיים  2,280.08מ"ר כולל שטח במרתף).
זכויות בניה :למגורים מעל הקרקע  1,537.32 -מ"ר עיקרי על פי תכנית  58ותכנית ס' (ובנוסף  753מ"ר
עיקרי במרתף לשימוש ציבורי לפי תכנית .)1823
סה"כ שטחי הבניה הניתנות להעברה ממבנה זה הינם  1402.81מ"ר ( 649.73מ"ר ביעוד מגורים 753.08
מ"ר ביעוד ציבורי) ע"פ תחשיב זכויות מתאריך  .10/6/2010שטחים אלה כוללים יתרת שטחים לא
מנוצלים ותמריצים מתוקף תכנית השימור בהתאם לשומה שנערכה ב.9.09-
פרישמן :46
תכניות תקפות 2650 :ב' 2220 ,א' ,ע.1
יעוד קיים :מגורים מיוחד.
שטח המגרש 3,359 :מ"ר.
זכויות בניה 10,080 :מ"ר שטחים עיקריים למגורים (כולל שטחי מסחר בחזית לרח' דיזנגוף) 1,010 +מ"ר
למרפסות.
גובה  :ק.קרקע  26+קומות 2 +קומות טכניות 104 ,מ' ממפלס הכניסה הקובעת.
החלטות קודמות :במסגרת הדיון בנוגע לביטול התכנית למגדל במגרש קולנוע תל אביב (ביום
 ,7.1.2010פרוט' 08ב' 0031-החלטה מס'  , )15אישרה הועדה המקומית לקדם את התכנית המוצעת להלן.
מצב תכנוני מוצע:
מטרות התכנון:
 .1עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור באמצעות העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות
ע"פ תוכנית השימור ,ממגרש ברחוב בלינסון  6למגרש בפרישמן  46וקביעת הוראות ותנאים לשם
הבטחת ביצוע השימור.
 .2קביעת השימוש במבנה "בלינסון  "6למגורים כולל מסחר בקומת הקרקע ,בהתאם לתכנית מאושרת
ובשינוי מהיתר הבנייה ,קביעת הוראות בינוי מותאמות וקביעת צפיפות.
 .3שינוי בחלוקת שטחי הבנייה ובהוראות הבינוי ב "-פרישמן  "46ללא שינוי מנפחי הבניה
המותרים על פי התכנית הראשית.
 .4העברת  1157.73 1255.78מ"ר שטח עיקרי מבלינסון  508 753.08( 6מ"ר ביעוד ציבורי ו649.73 502.70 -
מ"ר ביעוד מגורים) שהם שווי ערך ל 750 -מ"ר למגורים בפרישמן  ,46לתוך נפח הבניין המאושר
בפרישמן  46כל זאת בהתאם להוראות תכנית השימור תא/2650/ב.
היקף השטחים המועברים בתוכנית מהמבנה לשימור למגרש המקבל הותאם לפערי שווי קרקע
למ"ר זכויות בניה בין המגרשים עפ"י הערכת שומה למבנה לשימור מתאריך  9/09ועפ"י הערכת
שומה למגרש המקבל מתאריך  ,9/09בהתאם לסעיף  4בנספח ה' של תכנית 2650ב.
על פי הערכה זו שווי קרקע בבלינסון : 6למבנה מגורים ,₪ 11,000 -למבנה ציבורי – . ₪ 6600
שווי קרקע בפרישמן .₪ 14000 :46
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1הבטחת חובת שימור המבנה לשימור ברחוב בלינסון  6בהתאם להוראות תכנית השימור ,כתנאי
למימוש זכויות הבנייה המועברות.
 .2העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברחוב בלינסון  6למגרש המקבל
ברחוב פרישמן  ,46עפ"י תכנית מס' תא/2650/ב ועפ"י סעיף 62א(א)( )6לחוק התכנון והבנייה:
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 2.1העברת כל התמריצים מתוקף תכנית השימור בהיקף  349.73מ"ר ,מחיקת  508 753.08מ"ר עיקרי
ביעוד ציבורי ו 300 153 -מ"ר עיקרי ביעוד מגורים (יתרת זכויות לא מנוצלות)במבנה לשימור בהגבלות
מחמירות ברחוב בלינסון .6
יתרת שטחים בהיקף  147.0מ"ר עיקרי למגורים ימומשו בתחום מעטפת הבנין לשימור ,בהתאם
להנחיות מחלקת השימור .זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלם לאחר הסבת הבנין למגורים יפקעו
ולא ניתן יהיה להעבירם למגרש אחר.
 2.2תוספת  750מ"ר שטחים עיקריים למגורים במגרש המקבל – פרישמן .46
 2.3תוספת  525מ"ר שטחי שרות במגרש מקבל -זאת בהתאם לסעיף  1.1.2לתכנית השימור המאפשר
תוספת שטחי שרות במגרש המקבל בהיקף של שליש מהשטח העיקרי המתווסף או בשיעור
שטחי השרות שנקבע בתכנית תקפה במגרש המקבל.
 .3בלינסון  6תאטרון האוהל
 3.1הבטחת חובת שימור המבנה לשימור ברחוב בלינסון  6בהתאם להוראות תכנית השימור ,כתנאי
למימוש זכויות הבנייה המועברות.
 3.2תותר הקמה של עד  20יח"ד ,עפ"י סעיף 62א(א)א( )8לחוק התכנון והבנייה.
 3.3יותר שימוש מסחרי בקומת הקרקע כגון בית קפה במסגרת זכויות הבנייה המאושרות ,עפ"י
סעיף
62א(א)( )11לחוק התכנון והבנייה.
 .3.4יותר שימוש למלון על פי השימושים המותרים בתכנית הראשית.
" .4פרישמן "46
 4.1הקמת מחסן לצרכי מסחר במבנה ברחוב דיזנגוף בקומת המרתף העליון בשטח של עד  450מ"ר
על
חשבון שטחי מחסנים אחרים במרתף ,עפ"י סעיף 62א(א)( )6לחוק התכנון והבנייה.
 4.2יותר שימוש מסחרי גם בקומה הראשונה של המבנה ברחוב דיזנגוף (מעל קומת הקרקע
המסחרית) במקום מגורים ,עפ"י סעיף 62א(א)( )6לחוק התכנון והבנייה.
 4.3שינוי גובה המגדל מ 104 -מ' מעל מפלס הכניסה הקובעת ל 106 -מ' לצורך מבנה חדר מכונות
למעלית בלבד ,עפ"י סעיף 62א(א)( )5לחוק התכנון והבנייה.
 3.4תותר סגירה עונתית מחומר קל לבריכה בגג המגדל שתותקן בתקופה שבין תאריך  15/9לתאריך
 ,15/4ותפורק במלואה בגמר התקופה כולל פירוק עמודים כך שהבריכה תהיה פתוחה לחלוטין,
וזאת בלי שהשטח המקורה יחשב במניין זכויות הבנייה ,עפ"י סעיף 62א(א)( )5לחוק התכנון
והבנייה.
 .5העברת שטח שירות מתחת לקרקע בסך  600מ"ר מהמגרש המיוחד לשפ"פ לצורך
השלמת מרתפי חניה מתחת לשפ"פ ,עפ"י סעיף 62א(א)( )6לחוק התכנון והבנייה.
טבלת השוואה:
מצב מוצע
מצב קיים
נתונים
פרישמן 46
בלינסון  6תאטרון
פרישמן 46
בלינסון  6תאטרון
האוהל
האוהל
למגורים 1537.32 :למגורים 10,080 :מ"ר הפחתה של  508 753.08תוספת של  750מ"ר
מ"ר
סה"כ
עיקרי וכן תוספת של
מ"ר עיקרי ביעוד
מ"ר למגורים (כולל (מתוכם  231מ"ר
זכויות
 525מ"ר שטחי
ציבורי 300 153 ,מ"ר
יתרה לא מנוצלת למסחר)  1,010 +מ"ר
בניה
שירות*.
עיקרי ביעוד מגורים
שטחים למרפסות.
 300מ"ר).
מיתרת זכויות בניה לא
 508 753.08מ"ר 7,000מ"ר שרות מעל
מנוצלים ו-
הכניסה הקובעת
למבנה ציבורי
 349.73מ"ר תמריצי
במרתף.
תכנית השימור
 349.73מ"ר
תמריצי תכנית
השימור
ללא שינוי
ללא שינוי
160
20
מספר יח"ד
ללא שינוי במס'
ללא שינוי
ק"ק 26+קומות2 +
כקיים
קומות
גובה
הקומות.
קומות גג
שינוי בגובה המבנה מ-
 104מ' ל 106 -מ'
 104מ' מעל מפלס
לצורך
הכניסה הקובעת
מבנה חדר מכונות
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למעלית בלבד.
ללא שינוי
ללא שינוי

ללא שינוי
כמאושר
כקיים
מ'
קווי בניין
על פי התקן בתת
חניה
הקרקע
*תוספת שטחי השרות הינם מתוקף הוראה בתכנית השימור המאפשרת תוספת שטחי שרות עד 1/3
מהשטחים העיקריים או בהתאם ליחס שנקבע בתכנית התקפה במגרש המקבל -הגדול מביניהם ,בהתאם
לסעיף  1.2בנספח ה' בתוכנית השימור.
זמן ביצוע:
כ 7-שנים מיום אישור התוכנית.

חוו"ד צוות:
ממליצים לאשר את התכנית בכפוף לתנאים הבאים:
 .1תנאים להפקדת התכנית:
א .חתימת בעל המגרש המקבל על כתב שיפוי בגין תוספת הזכויות במגרש המקבל.
ב .חתימת בעל המבנה לשימור על כתב התחייבות לשימור ושיפוץ בפועל של המבנה עפ"י הוראות
מחלקת השימור.
ג .מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ"י סעיף  197לחוק התכנון והבנייה בגין אישור תכנית השימור
 2650ב' ובגין התכנית החדשה ,מבעל המבנה לשימור.
 .2תנאים להוצאת היתר בנייה במגרש המקבל:
א .השלמת תיק תיעוד למבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב בלינסון  6תאטרון האוהל ותוכניות
השימור להיתר הבניה במבנה לשימור ,שיאושרו ע"י מחלקת השימור.
 .3תנאים למתן תעודת אכלוס במגרש המקבל:
א .סיום עבודות השימור במבנה לשימור בהגב"מ ע"פ הנחיות מחלקת השימור .ע"פ מידת הצורך,
השלמת ועדכון התיעוד וההיתר במבנה לשימור נכון לזמן הביצוע.
היה ושוכנעה הוועדה כי מסיבות שונות לא ניתן לעמוד בתנאי שרשום בראש סעיף זה ,תהייה הוועדה
המקומית רשאית להמיר את התנאי שלעיל במתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע השימור
כפי שייקבע על ידי מה"ע או מי מטעמו.
ב .רישום בפועל של הערה במגרש לשימור בהגבלות מחמירות ,עפ"י תקנה  27לתקנות המקרקעין בעניין
הוראות תכנית זו.
חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 62א' בתאריך 29/08/2010
חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 62א' בתאריך 29/08/2010
בישיבתה מספר 10-0021ב' מיום ( 14/10/2010החלטה מספר  )9דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
אדר' קובי יסקי הציג את התכנית.
פאר מבקש לשתול עץ בוגר התואם בגודלו לעצים שנמצאים במקום במקום העץ שהורידו ברח' פרישמן.
היזם אברם נמדר מסכים לכך שתנאי לאיכלוס המגדל בפרישמן יהיה שימור בפועל של בנין האוהל .אולם
במידה ושיקום הבנין לא יסתיים היות והמגדל נמצא בבניה ,היזם מבקש לשקול מתן ערבות בנקאית
להבטחת המשך שיקום המבנה.
הועדה מחליטה:
לאשר את התכנית בכפוף לתנאים הבאים:
 .1תנאים להפקדת התכנית:
א .חתימת בעל המגרש המקבל על כתב שיפוי בגין תוספת הזכויות במגרש המקבל.
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ב .חתימת בעל המבנה לשימור על כתב התחייבות לשימור ושיפוץ בפועל של המבנה עפ"י הוראות
מחלקת השימור.
ג .מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ"י סעיף  197לחוק התכנון והבנייה בגין אישור תכנית
השימור  2650ב' ובגין התכנית החדשה ,מבעל המבנה לשימור.
 .2תנאים להוצאת היתר בנייה במגרש המקבל:
א .השלמת תיק תיעוד למבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב בלינסון  6תאטרון האוהל
ותוכניות השימור להיתר הבניה במבנה לשימור ,שיאושרו ע"י מחלקת השימור.
 .3תנאים למתן תעודת אכלוס במגרש המקבל:
א .סיום עבודות השימור במבנה לשימור בהגב"מ ע"פ הנחיות מחלקת השימור .ע"פ מידת הצורך,
השלמת ועדכון התיעוד וההיתר במבנה לשימור נכון לזמן הביצוע.
היה ושוכנעה הוועדה כי מסיבות שונות לא ניתן לעמוד בתנאי שרשום בראש סעיף זה ,תהייה הוועדה
המקומית רשאית להמיר את התנאי שלעיל במתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע השימור
כפי שייקבע על ידי מה"ע או מי מטעמו.
ב .רישום בפועל של הערה במגרש לשימור בהגבלות מחמירות ,עפ"י תקנה  27לתקנות המקרקעין בעניין
הוראות תכנית זו.
ג .יש לשתול במקום עץ בוגר שמתאים לסביבה במקום העץ שנפגע ברח' פרישמן.
אהרון מדואל נימנע בהחלטה הנ"ל.
משתתפים :דורון ספיר ,שמואל גפן ,אהרון מדואל ,כרמלה עוזרי ,מיטל להבי ,פאר ויסנר ,נתן וולוך וארנון
גלעדי.

דיווח לועדה על טעות סופר:
התכנית שבנדון אשרה להפקדה ביום 14.10.2010
בהצגת נתוני השטחים בבנין לשימור לועדה נפלה טעות סופר כדלקמן:
שטח עיקרי במרתף לשימוש ציבורי – הוצג בועדה  753.08 :מ"ר .צריך להיות 508 :מ"ר
שטח עיקרי למגורים – יתרת זכויות בניה במגרש –  300מ"ר – ללא שינוי
שטח עיקרי למגורים -תמריצי תכנית השימור 349.73 -מ"ר – ללא שינוי
הדבר אינו משפיע על זכויות הבניה במגרש המקבל.
כתוצאה מכך לא נשארת יתרת שטחים עיקריים למגורים לניצול בבנין לשימור כפי שהוצג בועדה (147
מ"ר ) וכל השטחים מועברים בשלמות למגרש המקבל.
הדבר אינו משפיע על הבנין לשימור .היתה כוונה לקבוע ששטחים אלו ינוצלו רק אם הדבר יתאפשר
תכנונית במסגרת המעטפת הקיימת ומבלי לפגוע בבנין לשימור .במידה ולא ניתן היה לנצלן -היו
מתבטלות.
בישיבתה מספר 11-0005ב' מיום ( 16/02/2011החלטה מספר  )2דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
לתקן את טעות הסופר שנפלה בהחלטת הועדה להפקדה מיום  14.10.2010לגבי נתוני השטחים בבנין
לשימור כדלקמן:
שטח עיקרי במרתף לשימוש ציבורי – הוצג בועדה  753.08 :מ"ר .צריך להיות 508 :מ"ר
שטח עיקרי למגורים – יתרת זכויות בניה במגרש –  300מ"ר – ללא שינוי
שטח עיקרי למגורים -תמריצי תכנית השימור 349.73 -מ"ר – ללא שינוי
משתתפים :דורון ספיר ,שמוליק מזרחי ושמואל גפן.
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שינוי תנאים בתכנית מאושרת:
שינוי החלת ועדת המשנה לתכנון ובניה מספר  2-12-0025מתאריך 12/12/12
לתקן תנאי מס'  3בהחלטה ביחס להשלמת עבודות השימור .זאת לאור הנסיבות הבאות:
א .החלטת הועדה המקומית מיום  12.12.2012איפשרה להמיר את התנאי לסיום עבודות השימור
במתן ערבות להבטחת סיום עבודות השימור ,ומאחר שהושלמו לפחות מחצית מעבודות השימור
ולפיכך הופקדה ערבות בסכום הגבוה ב 50% -מעלות סיום עבודות השימור במבנה.
ב .הערבות הופקדה בנובמבר  2014ולפי אותה החלטה כאמור לעיל ,אם לא יושלמו עבודות השיפוץ
לפי היתר השיפוץ תוך  12חודשים מיום העמדתה ,היא תחולט.
ג .היזם פנה להארכת תקופת הערבות לאור הצורך בהתאמה מירבית להיתר הבניה המקודם
להתאמת המבנה למלון .על אף המאמצים הרבים ,היתר הבניה למלון עדיין לא התקבל ונותרו
תיאומים אחרונים מול הג"א ומול משרד הבריאות (התקבל אישור מח' השימור להיתר) .הערכת
הזמן הנדרשת להוצאת ההיתר היא עד סוף שנת .2015
ד .מאחר ועבודות השימור מרוכזות בחזיתות המבנה ,ואילו תחילת עבודות השיפוץ הפנימי של
המבנה ,מותנות בקבלת היתר הבניה האמור ,ומאחר שסדר ביצוע העבודה הינו טורי ברוב
העבודות התקדם היזם בביצוע עד לאותן נקודות מימשק שבין הפנים והחוץ.
ה .לדעת כולם (לרבות מח' השימור) לא כדאי להשלים את עבודות השיפוץ שנותרו כל עוד לא החלו
עבודות ההתאמה למלון כיון שהגמר ייפגע משמעותית .מה שניתן היה לבצע ,בוצע וכל שאר
העבודות ,לרבות החומרים (חלונות ,דלתות ועוד) נמצאים "בהמתנה" עד להתקדמות עבודות
המלון במבנה.
ו .לאור זאת ,מבקש היזם לשנות את תנאי ההחלטה באופן שיהיה אפשרי לעמוד בה ולא לפגוע
בשיפוץ המבנה לשימור.
חוו"ד מח' התכנון (מח' תכנון מרכז והיחידה ליישום השימור):
 .1מוצע לשנות את החלטת הועדה המקומית ולקבוע שעבודות השימור יבוצעו תוך שנה מיום
הוצאת ההיתר למלון ,למעט העבודות המפורטות בסעיף .2
 .2הואיל וקיימות עבודות מסוימות שלא כדאי להשלימן לפני סיום העבודות במלון ,הן תושלמנה
כתנאי לטופס  4למלון (למשל ,עבודת פיתוח החצר וכיו"ב) .להלן רשימת העבודות:
 תיקון ושחזור גדרות
 שחזור שערים בחצר
 שחזור שטחי ריצוף בחצר
 פיתוח החצר לפי התכניות המסוכמות עם מח' השימור
 שיקום ושיחזור של כל החלונות ,השערים וכו' מפלדה וצביעתם
 שיחזור ספי החלונות כדוגמת המקוריים ,חיפוי ברנזים וכרכובים בפח אבץ.
 התקנת גוף תאורה תיקני לעיריית תל אביב עם שם הרחוב ומס' הבית בהתקנה
סמויה והתקנת שילוט היסטורי שיאושר ע"י מח' השימור.
 החלפת מרזבים חיצוניים לחדשים מפח אבץ
 התקנת צנרת מיזוג סמויה ,התקנת ציוד (מיזוג אויר ועוד) על הגג.
חוו"ד מח' התכנון (מח' תכנון מרכז ומחלקת השימור):
 .3מוצע לשנות את החלטת הועדה המקומית ולקבוע שעבודות השימור יבוצעו תוך שנה מיום
הוצאת ההיתר למלון ,למעט העבודות המפורטות בסעיף .2
 .4הואיל וקיימות עבודות מסוימות שלא כדאי להשלימן לפני סיום העבודות במלון ,הן תושלמנה
כתנאי לטופס  4למלון (למשל ,עבודת פיתוח החצר וכיו"ב) .להלן רשימת העבודות:
 תיקון ושחזור גדרות
 שחזור שערים בחצר
 שחזור שטחי ריצוף בחצר
 פיתוח החצר לפי התכניות המסוכמות עם מח' השימור
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שיקום ושיחזור של כל החלונות ,השערים וכו' מפלדה וצביעתם
שיחזור ספי החלונות כדוגמת המקוריים ,חיפוי ברנזים וכרכובים בפח אבץ.
התקנת גוף תאורה תיקני לעיריית תל אביב עם שם הרחוב ומס' הבית בהתקנה
סמויה והתקנת שילוט היסטורי שיאושר ע"י מח' השימור.
החלפת מרזבים חיצוניים לחדשים מפח אבץ
התקנת צנרת מיזוג סמויה ,התקנת ציוד (מיזוג אויר ועוד) על הגג.

החלטה זו תהיה בטלה תוך  4חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק
בישיבתה מספר 15-0017ב' מיום ( 07/10/2015החלטה מספר  )4דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
שירה בנימיני :ההחלטה הקודמת קבעה שהיתר האכלוס של המגרש המקבל מותנה בסיום עבודות
השימור .באותה תקופה היה צורך להסב אותו למלון והיה צורך בהוצאת היתר בניה .הוחלט להפקיד
הערבות בסכום ב 50%גבוה מעלות העבודות שנותרה ,הערבות הופקדה ובתנאים שתוך  12חודשים מיום
העמדתה היא תחולט אם לא הסתיימות עבודות השימור .היזם פנה להארכת תקופת הערבות לאור הצורך
בהתאמה מירבית להיתר הבניה המקודם להתאמת המבנה למלון .נעשו תאומים אחרונים מול משרד
הבריאות וההערכה שההיתר יתקבל עד סוף השנה .מאחר ויתרת עבודות השימור מרוכזות בחזיתות
המבנה ופיתוח החצר אנחנו מבקשים לדחות חלק מהעבודות בשני שלבים ולשנות את תנאי ההחלטה שלא
יהיה נזק לשיפוץ הגמר של המבנה .מוצע לשנות את החלטת הועדה המקומית ולקבוע שעבודות השימור
יבוצעו תוך שנה מיום הוצאת ההיתר למעט העבודות המפורט בסעיף הבא .עבודות פיתוח וגמר שרוצים
לדחות אותם לטופס .4
מיטל להבי :כל העבודות שדרושות להוצאות היתר.
דורון ספיר :הנושא נבדק על ידי ועל ידי היועצת המשפטית וניתן לאשר את הבקשה .אישרנו פה אחד.
הועדה מחליטה:
לאשר את שינוי החלטת הועדה מקומית מיום  12.12.12כמפורט להלן:
 .5מוצע לשנות את החלטת הועדה המקומית ולקבוע שעבודות השימור יבוצעו תוך שנה מיום
הוצאת ההיתר למלון ,למעט העבודות המפורטות בסעיף .2
 .6הואיל וקיימות עבודות מסוימות שלא כדאי להשלימן לפני סיום העבודות במלון ,הן תושלמנה
כתנאי לטופס  4למלון (למשל ,עבודת פיתוח החצר וכיו"ב) .להלן רשימת העבודות:
 תיקון ושחזור גדרות
 שחזור שערים בחצר
 שחזור שטחי ריצוף בחצר
 פיתוח החצר לפי התכניות המסוכמות עם מח' השימור
 שיקום ושיחזור של כל החלונות ,השערים וכו' מפלדה וצביעתם
 שיחזור ספי החלונות כדוגמת המקוריים ,חיפוי ברנזים וכרכובים בפח אבץ.
 התקנת גוף תאורה תיקני לעיריית תל אביב עם שם הרחוב ומס' הבית בהתקנה
סמויה והתקנת שילוט היסטורי שיאושר ע"י מח' השימור.
 החלפת מרזבים חיצוניים לחדשים מפח אבץ
 התקנת צנרת מיזוג סמויה ,התקנת ציוד (מיזוג אויר ועוד) על הגג.
משתתפים :דורון ספיר ,שמואל גפן ,נתן אלנתן ,ניר סיבליה ,ראובן לדיאנסקי ,אופירה יוחנן וולק ,מיטל
להבי וכרמלה עוזרי.

עמ' 33

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
07/10/2015
15-0017ב' 5 -

התוכן
תא - 2020/כיכר אתרים
דיון בהפקדה

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית :ועדה מחוזית
מיקום:
כיכר אתרים מקשרת בין רחוב הירקון והרחוב המשוקע אליעזר פרי שחוצים אותה מצפון לדרום ,שדרות בן גוריון
ממזרח והטיילת לאורך חוף תל אביב .הכיכר גובלת במלון קרלטון מצפון ,בריכת גורדון והמרינה ממערב ,מלון הרודס
מדרום ומבני מגורים לאורך רחוב הירקון ושדרות בן גוריון ממזרח.

גושים וחלקות בתכנית:
מספר גוש סוג גוש
מוסדר
6966
מוסדר
6967

חלק/כל הגוש
חלק
חלק

מספרי חלקות בשלמותן מספרי חלקות בחלקן
58
9

שטח התכנית :כ 27 -דונם.
מתכנן :פוסטר ושות' אדריכלים לונדון ,ישר אדריכלים.
יזם :שותפות נכסי עידית
בעלות :עיריית תל אביב ,חברת אתרים בע"מ ,פרטיים.
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המצב בפועל:
כיכר אתרים היא מכלול של מבנים וכיכר ציבורית שנבנו כמבנה רב תכליתי בן מספר מפלסים ,בהתאם להפרשי הגבהים
בין מצוק הכורכר שהיה במקום לחוף הים .המפלס התחתון כולל מגרש חניה .המפלס שמעליו כולל כביש ראשי מקורה
(רחוב אליעזר פרי) ותחנת דלק .מעליו שני מפלסי חנויות מקורים ,והמפלס העליון (גג המבנה) הוא רחבה ציבורית
להולכי רגל ,הכוללת מספר מבנים שנועדו למסעדות ,אמפיתיאטרון ומבנה עגול מחופה זכוכית ("הקולוסיאום") .בחלקו
הצפוני של הכיכר נמצא מבנה הכולל את מלון מרינה וחנויות נוספות.
גישת הולכי הרגל לרחבת הכיכר העליונה מתאפשרת דרך רמפה משדרות בן גוריון ,מהלך מדרגות ארוך מחוף הים
והטיילת וגשר הולכי רגל מגן העצמאות בצפון.
בשטח הכיכר בנויים  5מבנים  -מלון מרינה תוחם את הכיכר מצפון ,מבנה הקולוסאום בפינה הדרום-מזרחית של הכיכר
ושלושה פביליונים עגולים בדופן המערבית של הכיכר .מלבד המבנים ,יש בכיכר אמפיתיאטרון פתוח וכן ספסלים
ושולחנות עשויים בטון חשוף.
במערב גובלת הכיכר בטיילת החוף ,בבריכת גורדון ובמרינת תל אביב .במרינה שוכנות מספר מסעדות וחנויות ,בתי עסק
למכירת ציוד ואספקה לכלי שיט ,מספנה ,מועדון לספורט ימי ,בתי ספר לצלילה ,לשיט ועוד.
בנוסף חוסר הנגישות המאפיין את הכיכר ,המתחם על כל חלקיו במצב פיסי ירוד וכולל שטחים נטושים ואטומים לצד
שטחים שפלשו אליהם.
מלון מרינה
מבנה מדורג בן  7קומות מחופה אבן שבנוי סביב אטריום מרכזי אליו חודר אור יום .בחזית הפונה אל הכיכר קיימים שני
פתחים ,המהווים מעברים מקורים דרך האטריום המרכזי לצדו הצפוני של המלון ואל מלון קרלטון .במרכז האטריום
קיימים שלושה אולמות שחוסמים את המבט דרכו .שני המפלסים הראשונים של המבנה ממפלס הכיכר ,נבנו כמפלסי
חנייה .כיום לא פועלת אף חנות במבנה וחלל האטריום במצב ירוד וסובל מהזנחה קשה .הכניסה הראשית למלון היא
ממפלס הכביש המשוקע ובהתאם היא מקורה וחשוכה .כל הכניסות למלון מחלל האטריום סגורות.
מבנה הקולוסאום
מבנה עגול מחופה זכוכית ,בעל גג מבטון חשוף .כיום פועל בו מועדון חשפנות.
המבנה מוגבה ממפלס הכיכר והגישה אליו היא באמצעות גרם מדרגות קצר.
פביליונים
קיימים שלושה מבני פביליון עגולים בגובה קומה אחת שנועדו במקור למסעדות .הכניסות אליהם מהכיכר .לכל מבנה יש
גרם מדרגות חיצוני שמטרתו המקורית היתה לאפשר שימוש במפלס הגג .עם זאת ,כיום ,בכל שלושת הפביליונים
המדרגות סגורות .בין הפביליונים ,לאורך הדופן המערבית של הכיכר ,ממוקמים  12מבני הצללה בצורת פטריות מבטון
שמהווים את אחד הסמלים של הכיכר.
שטחים תחת הכיכר
תחת חציו המערבי של הכיכר קיימים שני מפלסים שנועדו במקור לחנויות .כיום ,חנויות אלו נטושות ברובן .חלק מן
החנויות פונות אל הכביש וחלק פונות אל המרינה.
במפלס החנויות ( -1ביחס לכיכר) קיים מלון סוויטות שפונה אל הים .הדפנות של קומות  -1ו -2-הפונות אל הים
מאוכלסות באופן חלקי .השטחים מתחת לכיכר כוללים כביש שירות לשטחים התפעוליים של מלון הרודס ומלון שרתון
שנמצאים דרומית לכיכר.
גישה אל הכיכר
הכניסה הראשית לכיכר היא מכיוון מזרח ,ברמפה משדרות בן גוריון .כניסה /גישה נוספת היא מדרום מכיוון מהטיילת
דרך שלושה גרמי מדרגות .קיימות עוד כניסות משניות מצפון ומדרום .הגישה אל הכיכר מהמפלסים שמתחתיו היא
באמצעות מספר מעברים אנכיים הכוללים מדרגות ספיראליות .מעלית שאינה בשימוש נמצאת בקצה הדרומי של
הכיכר .הקשרים האנכיים בין המפלסים הם נקודתיים ולכן התחושה היא של נתק מוחלט בין הכיכר למפלסים
שמתחתיו .גישה אל חוף הים מן הכיכר מתאפשרת באמצעות שלושה גרמי מדרגות הממוקמים בפינה הדרום מערבית
של הכיכר וכן באמצעות דרך גישה משנית בפינה הצפון מערבית שלה.
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מבטים אל הים
לא ניתן לראות את רצועת החוף מהכיכר ,אלא רק בסמוך למעקה המערבי של הכיכר .זאת בשל הפרשי הגבהים בין
הכיכר לרצועת החוף ולהיעדר הדירוג ו/או השתפלות הכיכר לכיוון הים .כמו כן ,הפביליונים והאמפיתיאטרון שנמצאים
בכיכר חוסמים את המבט לים.
מצב תכנוני קיים
תכנית מתאר עירונית תא ,5000/כפי שהופקדה
א .יעוד הקרקע :אזור מגורים הכולל כיכר עירונית ,אזור מוטה מלונאות ,חזית מסחרית ,ציר ירוק עירוני.
ב .רח"ק מירבי.6 :
ג .מס' קומות מקסימלי.25 :
ד .לא יותרו שימושי מגורים ממערב לרחוב הירקון.
ה .אזור מוטה מלונאות -לפחות  30%מלונאות.
התנגדות מהנדס העיר לתכנית מתאר עירונית תא5000/
תיקון הוראה" :לא יותרו שימושי מגורים ממערב לרחוב הירקון ,למעט במבנן הכלוא בין רח' הירקון לרח' אליעזר פרי
ובשטח כיכר אתרים".
המלצות החוקר
189ב' המלצה ונימוקיה
אין חולק על כך ששינוי פניו של המתחם היא מטרה ראויה וכי יש לבחון לעומק את ההזדמנויות מול הסיכונים.
משכך ,אין להמליץ על תמהיל מדויק שבין מלונאות ,מגורים ומסחר ויש להותיר את סוגיית קביעת התמהיל
בתכנית מפורטת עתידית .מומלץ לאפשר הקמת מגורים ,מלונאות ומסחר בצד העצמת ושידרוג המרחב הציבורי
תוך פתיחת השדרה לחוף הים ,לקבוע מסגרת מירבית של רח"ק  7.5וגובה מירבי של  40קומות .קביעות אלה של
רח"ק וגובה מוצדקות בנסיבות העניין ,שכן לשיקום מתחם אתרים וליצירת מרחב ציבורי ראוי השלכות חיוביות
מרחיקות לכת על המרקם העירוני.
לפיכך ,דין הטענה להתקבל.
החלטת הוועדה המחוזית למתן תוקף

א .חוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד  2004והתוספת השנייה לחוק התכנון והבניה
תחום הכיכר נמצא בטווח של  300מ' מקו החוף ,ולפיכך יידרש אישור הולחו"ף לתכנית.
ב .תמ"א  -4 /13תכנית מתאר ארצית חלקית לחופים ולמימי חופין במחוז תל אביב (טרם אושרה)
התמ"א מגדירה מתחמים לתכנון ומתחמים לתכנון עקרוני .אזור הכיכר מוגדר כמתחם לתכנון מס' 21
ויחד עם המתחמים הסמוכים לו  20ו ,22-מוגדר כמתחם לתכנון עקרוני .ע"פ תשריט יעודי הקרקע של
התמ"א מוגדרים שני יעודים בתחום התכנית:
 עורף החוף -מסומן בקווים אלכסוניים ירוקים ותחום בקו ירוק עבה .סימול זה מיעד את השטח לגן
לאומי וחופף את שטח הטיילת מדרום.
 אזור מגורים משולב מלונאות – מסומן בקווים אלכסונים אדומים.
כמו כן מסומן ציר ירוק משדרות בן גוריון לכיוון הים ,המוגדר כציר עירוני ראשי .רוחב ציר ירוק עירוני ראשי
הוא  20מ' .בסמכות הוועדה המחוזית להקטין את רוחבו בלבד שלא יפחת מ 12 -מ'.
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ג .אזור ההכרזה והסכמות עם אונסק"ו
החלק הצפוני של התכנית נמצא בתחום החיץ של ההכרזה (תחום מלון מרינה) .מקודמות הסכמות עם אונסק"ו
ישראל על שינוי תחום ההכרזה לתחום הכיכר.
ד .תכניות מתאר מקומיות
על השטח חלות מספר תכניות מתאר מקומיות שאושרו לאורך השנים.
תכנית  1211על תיקוניה  -התכנית הראשית החלה על השטח אשר קבעה יעודי קרקע בשטח הכיכר.
תכנית 1211א' אושרה ב .1975 -הרחיבה את גבול תכנית  1211וקבעה תקנות בניה לאזורים השונים בתכנית ,לרבות
הוספת "שטח מיובש" כהגדרת התב"ע ,מערבה מבריכת גורדון והסדרת מועדון השיט והמרינה .תכנית זו קבעה
זכויות בניה והנחיות בינוי מחייבות ובהתאם נבנתה הכיכר.
סך כל שטחי הבניה העיקריים שאושרו בתכנית זו לכלל היעודים הינם  23,495מ"ר לא כולל שטחי החניה .מספר
החניות המוצע בתכנית זו הינו  380חניות.
תכנית  1211ב' אשר אושרה בשנת  ,1985הרחיבה את השימושים המותרים בכל היעודים והוסיפה שטחי בניה
בהיקף של  700מ"ר .תחום תכנית זו היה מצומצם יותר מתחום תכנית  1211א' ולא כלל את שטח בריכת גורדון
והמרינה.
תכנית  1211ד' אשר אושרה בשנת  ,1985הינה תכנית נקודתית לאזור המלונאות אשר מטרתה היתה שינוי הוראות
הבינוי והוספת  2קומות למלון.
תכנית  - 2365אשר ממוקמת בחלקו הצפוני של הכיכר בשטח המגרש המיוחד ,אושרה בשנת  1988ומטרתה הייתה
הוספת אולם אירועים בשטח מלון קרלטון.
מצב תכנוני מוצע:
א .עקרונות ודברי הסבר
מטרת התכנית היא לייצר רצף עירוני תוך חיבור שדרות בן גוריון לרצועת החוף באמצעות מרחב עירוני פתוח הכולל
מערכת של כיכרות ,רחבות ומעברים לציבור ,בין השאר ע"י הריסת כיכר אתרים הקיימת וביטול שיקוע הכביש .התכנון
כולל כיכר עירונית מסחרית במפלס ביניים ,בין מפלס שדרות בן גוריון למפלס הטיילת .השיקוע של רח' אליעזר פרי
יבוטל והכביש יעלה למפלס רח' הירקון ושד' בן גוריון ויאפשר את הורדת הכיכר למפלס שד' בן גוריון תוך יצירת רצף
בין השדרה לכיכר ולים.
במפלס רחוב הירקון מתוכננים שלושה מגדלים למגורים ולמלונאות ביחסים שווים .סביב המגדלים ,במפלס רחוב
הירקון ,מתוכננים שטחים מגוננים פתוחים לרווחת כלל הציבור ,מבנה ציבור על-קרקעי ועוד שטחי ציבור מבונים רבים
מתחת למפלס הכיכר העליון .במפלס ביניים בין הרחוב לטיילת החוף מתוכננת כיכר עירונית מסחרית .הכיכר מתוכננת
כהמשך יש של שדרות בן גוריון .בנוסף ,כוללת התכנית מערך של מעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים .התכנית המוצעת
תואמת את הנוסח המאושר של תא.5000/
ב .מטרות התכנון
 .1תכנון חדש של שטחי המתחם במטרה להפוך את האזור למוקד שוקק חיים ההולם את מיקומו ,בתפר שבין העיר
לרצועת החוף.
 .2פיתוח והתחדשות האזור ע"י הריסת הכיכר הקיימת על כל מפלסיה ,הקמת כיכר עירונית פעילה במקומה ,העלאת
הכביש המשוקע למפלס רחוב הירקון ושדרות בן גוריון ובניית מתחם משולב למסחר ,מלונאות ,מגורים הכולל
שטחים למבני ציבור.
 .3יצירת קשר ישיר להולכי רגל ורוכבי אופניים בין העיר (שדרות בן גוריון) לים.
 .4הפיכת רחוב הירקון ואליעזר פרי לרחובות עירוניים המאפשרים רצף תנועת הולכי רגל ,רוכבי אופניים ורכב ממונע
בציר צפון-דרום.
 .5יצירת קשר ויזואלי ע"י פתיחת מבטים מכיוון העיר באופן ישיר לים.
 .6קביעת מערכת שטחים פתוחים לרווחת כלל הציבור ,לרבות מעבר ישיר בין שדרות בן גוריון לטיילת החוף.
 .7מתן מענה לשטחי ציבור הנדרשים ,בין היתר בגין המרינה ובריכת גורדון הנמצאת בסמיכות.
 .8תוספת זכויות בנייה עד לסך של  80,000מ"ר שטחים כוללים עבור שימושי מלונאות ,מגורים ומסחר .וכן תוספת של
 5,000מ"ר שטחים כוללים לשטחי בנויים לטובת הציבור.
עמ' 37
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ג .בהתאם קובעת התכנית
 .1הוראות לשינוי יעוד הקרקע ותוספת זכויות בנייה לשימושי מלונאות ,מגורים ,מסחר ושטחי ציבור.
 .2קביעת מערכת שטחים פתוחים והוראות לעניין רישום זיקות הנאה למעבר הולכי רגל ולרווחת הציבור.
 .3התווית מערך הדרכים והנגישות לכלי רכב ,לרבות העלאת הדרך המשוקעת למפלס רחוב הירקון ,קביעת מערך
הדרכים התת קרקעי ונגישות למגרשים גובלים לרבות שטחי פריקה וטעינה למלונות מדרום ומצפון למרינה.
 .4קביעת מערך שבילי אופניים.
 .5קביעת גובה המבנים המותר לבנייה – עד  170מ' מעל פני הים.
 .6קביעת הוראות בינוי והנחיות לעריכת תכנית עיצוב אדריכלי.
 .7קביעת היקף ופריסת השטחים לשימושים ציבוריים.
 .8הוראות לתיאום תשתיות במתחם.
 .9קביעת הוראות לשלביות ביצוע התשתיות העירוניות ,לרבות מערכת הדרכים וכן קביעת הסדרים זמניים להעתקת
תשתיות.
 .10קביעת הוראות להקמת חניון ציבורי שבו מקומות החנייה לא יפחת ממספר מקומות החנייה הציבוריים במצב
הקיים.
 .11קביעת הוראות לאיחוד וחלוקת מגרשים.
ד .פירוט יעדים/שימושים
השימושים שיותרו במתחם הינם לתיירות ,מגורים ,מסחר וכן שימושים ציבוריים .כמו כן מוגדרים שטחים פתוחים
לרווחת כלל הציבור .תותר הקמת חניון תת קרקעי תחת שטח המגרש וכן תחת שטח הדרך.
ה .זכויות בנייה מוצעות
במסגרת התכנית מבוקשים שטחי בנייה כוללים (עיקרי ושירות) בהיקף של עד  80,000מ"ר בהתאם לחלוקה הבאה:
 סה"כ שטחי בנייה כוללים על קרקעיים למלונאות – לא יפחת מ 36,000-מ"ר
 סה"כ שטחי בנייה כוללים על קרקעיים למגורים – לא יעלו על  36,000מ"ר
 סה"כ שטחי בנייה על קרקעיים כוללים למסחר – עד  8,000מ"ר.
 סה"כ שטחי בנייה כוללים למבני ציבור  5,000מ"ר ,בנוסף לשטחים המצוינים לעיל.
 מוצעות עד  340יחידות דיור למגורים בשטח ממוצע של  80מ"ר ליח"ד וכ 600-חדרי מלון.
בנוסף יוקצו שטחים ציבוריים בנויים כמפורט בטבלה המצ"ב:
סה"כ בכל שטח התכנית:

יעוד /שימוש
מגורים ,מסחר ותיירות

מגורים
מסחר
תיירות

3

סה"כ מגורים מסחר ותיירות

שטחי ציבור

סה"כ שטחי ציבור

סה"כ שטחי בנייה
עמ' 38

שטחי ציבור עירוניים
שטחי ציבור לטובת מרכז ספורט
המשולבים בקומות המסחר והמרתף
הצמוד

בכל שטח התכנית
שטחי שירות
שטח עיקרי
1
מעל הקרקע
מעל הקרקע
%
מ"ר
%
מ"ר
35
9,333
26,667
2,075
5925
9,333
26,667
20,741
59,259
250
1,000
750
3,000
25
4,000
63,259

1,000
21,741
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הערות לטבלה
מהשטח העיקרי.
מפלס הקרקע הוא מפלס הטיילת התחתונה.
ניתן יהיה להמיר שטחי מסחר לטובת מגורים  /מלונאות באופן שווה בין שני היעודים ,או למלונאות
בלבד באישור מה"ע.
שטחי המגורים והמלונאות כוללים את מגרש המגורים במזרח התכנית בהתאם לתכנית רובע  .3במגרש
זה ניתן יהיה לבנות מגורים  /מלונאות עם חזית מסחרית.
בנוסף לשטחים המפורטים לעיל ,תותר הקמת מרפסות בהיקף של עד  7,700מ"ר.
בנוסף לשטחים המפורטים לעיל ,תותר הקמת שטחים עבור  5קומות מרתף בתחום התוכנית ,לרבות
תחת שטחי הדרך.
יותר ניוד שטחי שירות ושטחים עיקריים מעל הקרקע אל תת הקרקע.
במידה ויבנו גני ילדים בתחום התכנית ,הם ימוקמו במבנה המזרחי לרחוב הירקון ויוספו  400מ"ר
חצרות.

ו .נתונים נפחיים
מספר קומות :בתחום הכיכר  -עד  36קומות ממפלס רחוב הירקון כולל מפלס הקרקע וקומות טכניות .במגרש למגורים
ממזרח לרחוב הירקון ,תותר הקמת מבנה בן  6קומות וקומת גג חלקית ,בהתאם להוראות תכנית רובע .3
גובה :גובה בנייה מרבי בתחום התכנית הוא  170מ' מעל גובה פני הים בכפוף לתיאום מול רשות התעופה האזרחית
ומשרד הביטחון.
ז .התייחסות לסביבה:
תחום התכנית כולל את שטח כיכר אתרים וכן את השטחים הציבוריים הגובלים בה בהם יבוטל שיקוע הכביש :רחוב
אליעזר פרי מצפון ומדרום לשטח הכיכר ,מפגש הרחובות שד' בן גוריון והירקון וכן דרך הגישה למרינה ולטיילת החוף,
מצפון למלון קרלטון.
ח .תחבורה ,תנועה ,תשתיות
מערך הדרכים במסגרת התכנית המוצעת מבוסס על ביטול שיקוע רח' אליעזר פרי והעלאתו למפלס שד' בן גוריון .בין
הרחובות הירקון ובן גוריון מתוכנן צומת  Tמרומזר .המדרכה לאורך רחוב אליעזר פרי החדש/הירקון ,מדרום למלון
קרלטון ולאורך כל תחום התכנית ,תכלול שביל אופניים ורוחבה לא יפחת מ 8 -מ' (כולל שביל האופניים).
מוצעות שתי חלופות לכניסות ויציאות מהמתחם .בשתי החלופות מוצעת כניסה ויציאה תחת מבנה המגורים המתוכנן
בפינה הצפון-מזרחית של בן גוריון והירקון.
החלופה הראשונה :כוללת בנוסף רמפות כניסה ויציאה במרכז רחוב אליעזר פרי מצפון ומדרום .הרמפה הצפונית
תשמש לכניסה בלבד של רכב פרטי ותפעולי והרמפה מדרום תשמש כיציאה בלבד של רכב פרטי.
החלופה השנייה :כוללת כניסה ברמפה בסמוך למלון קרלטון ,בדומה לקיים היום ורמפת כניסה ויציאה נוספת בחלקו
הדרומי של המגרש .נושא הכניסות והיציאות מהמתחם יבחן שוב עד להעברת המסמכים למחוז .ניתן יהיה לשנות את
מיקומן בסמכות מהנדס העיר.
בכל אחת מהחלופות התנועתיות ,ולאורך כל שלבי מימוש התכנית ,תובטח דרך גישה לכלי רכב לשטחי המרינה ,בריכת
גורדון ומלון קרלטון.
החנייה וכן כל דרכי השירות במתחם תהיינה תת קרקעיות לרבות אזורים לפריקה וטעינה ולאצירת ופינוי אשפה .רמפות
הכניסות לדרכים התת-קרקעיות תהינה משולבות בבינוי העתידי .מספר מקומות החניה יהיה לפי התקן התקף ובנוסף
יוקמו לפחות  355מקומות חנייה ציבוריים בבעלות עירונית .תותר הקמת חנייה ציבורית נוספת תחת שטח הדרך ,בנוסף
ל 355-מקומות החנייה הציבוריים .שטחי החנייה הציבוריים ירשמו ע"ש עיריית תל אביב יפו.
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ט .טבלת השוואה
נתונים
שטח עיקרי

גובה
תכסית

מקומות חניה

מ"ר

קומות
מטר

מצב קיים
 23,804מ"ר שטח עיקרי

ק 5+מעל מפלס הכיכר
לא מצוין בתכניות תקפות
לא מצוין בתכניות תקפות

 380מקומות חנייה בתוכנית
המאושרת
לפי הבנוי בפועל –  352מקומות
חנייה.

מצב מוצע
 59,259מ"ר ובנוסף  4,000מ"ר
לשטחי ציבור.
סה"כ  63,259מ"ר שטחים
עיקריים.
עד  36קומות ממפלס רח' הירקון
 170מ' מעל גובה פני הים
תכסית קומה טיפוסית לא תעלה
על  800מ"ר ,לא כולל מרפסות.
בסמכות מהנדס העיר לאפשר
גמישות בתכסית המותרת ,בהיקף
של עד  10%משטח הקומה.
תכסית קומת הקרקע של המגדלים
במפלס רחוב אליעזר פרי /הירקון
לא תעלה על  600מ"ר.
בקומות המתוכננות תחת מפלס
רחוב אליעזר פרי  /הירקון תותר
בנייה בתכסית כל המגרש.
בהתאם לתקן התקף בהוצאת
היתר בנייה כולל חנייה עבור שטחי
ציבור .בנוסף  355מקומות חנייה
ציבוריים בבעלות עירונית .תותר
תוספת חניון ציבורי עד ל700-
מ"ח .יוסדרו מקומות חנייה לרכב
דו-גלגלי בהתאם לתקן התקף ביום
הוצאת ההיתר.

חוו"ד צוות:
ממליצים לאשר את התכנית המוצעת בכפוף לתנאים הבאים .במידה ותכנית המתאר תפורסם למתן תוקף ,תהיה תכנית
זו בסמכות ועדה מקומית שכן היא תואמת במלואה את הנוסח המאושר של תא.5000/
בשנים האחרונות ניסתה העירייה ,ללא הועיל ,לקדם ולבצע פרויקט לשיפוץ הכיכר שישפר את נגישות הציבור לחוף הים
ואת הקשר בין העיר לים ,באופן שיאפשר טיפול במבנה עצמו שמצוי במצב פיזי ירוד ,סובל מנזילות ,התפוררות ותת-
שימוש.
התכנית המוצעת כיום כוללת שינוי משמעותי במרחב הציבורי בהיבטים הבאים :ביטול ההפרדה המפלסית בין הרחוב
לכיכר ויצירת מרחב אחד שמאפשר גישה של הולכי רגל ורוכבי אופניים לחוף הים והטיילת ,ביטול מנהרת הרכב וחיבור
דפנות רחוב הירקון .יצירת דופן מסחרית פעילה לאורך הטיילת מול מתחם בריכת גורדון והמרינה ,תוספת שטחים
למבני ציבור ותוספת שטחים פתוחים ,חנייה ציבורית תת-קרקעית לשימוש באי החוף ותושבי הסביבה ובעיקר
התחדשות המתחם כולו.
 .1זכויות בנייה:
א .כמות יחידות – בתחום התכנית ניתן יהיה לבנות עד  340יחידות דיור למגורים (בשטח ממוצע של כ 80-מ"ר שטחים
עיקריים) ועד  600חדרי מלון .תמהיל יח"ד יקבע במסגרת תכנית העיצוב.
ב .במידה ויוחלט על צמצום מספר הקומות ,יצומצמו בהתאמה זכויות הבנייה.
ג .חלוקה בין שטחים עיקריים לשירות -החלוקה תהיה בהתאם למפורט לעיל .ניתן להמיר עד  10%משטחי השרות
לשטחים עיקריים ובלבד שלא יחסרו שטחי שרות כנדרש לשימושי התכנית.
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ד .ניתן יהיה להמיר שטחי מסחר לטובת מגורים  /מלונאות במידה שווה באישור מה"ע ,לשם שדרוג המרחב הציבורי.
ה .מרפסות -תותר תוספת של עד  10%עבור מרפסות משטחי המגורים והמלונאות .לא תותר המרת שטחים אלו.
 .2תכסית :קומת מגדל מרבית תגיע ל 800-מ"ר ,לא כולל שטח המרפסות .בסמכות מה"ע תתאפשר גמישות של עד 10%
משטח הקומה .שטח התכסית בקומת הקרקע לא יעלה על  600מ"ר.
בקומות המתוכננות תחת מפלס רחוב אליעזר פרי  /הירקון תותר בנייה בתכסית כל המגרש.
 .3גובה קומה :בהתאם למדיניות מהנדס העיר.
 .4שיתוף ציבור :מאחר והתכנית ממוקמת באזור רגיש סביבתית והיא בעלת השפעה ניכרת על סביבתה ,מוצע לקיים
שיתוף ציבור ע"פ הנוהל העירוני התקף בעת ההחלטה על הפקדת התכנית .בכל מקרה ,יש להציג את התכנית לציבור
הרחב בטרם ההפקדה.
 .5שטחי ציבור:
א .בהתאם לבדיקת הצרכים לצרכי ציבור שנעשתה ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי וחוו"ד של מנהל החינוך והתרבות
ולאחר אישור מה"ע ,להלן שטחי הציבור הנדרשים לתכנית זו:
 מבנה ציבורי עירוני עצמאי בהיקף של  1,000מ"ר שטחים עיקריים לשימושים לפי סעיף  188לחוק .היקפם ומיקומם
של השימושים הציבוריים .תחום הבנייה הסופי למבני הציבור ,ייקבע בתכנית העיצוב האדריכלי באישור הוועדה
המקומית ,כל עוד יישמרו הכללים הבאים  .1יתאפשרו כניסה ונגישות למבנה הן ממפלס הכיכר והן ממפלס הטיילת
 .2תתאפשר למבנה חזית אחת לפחות לכיוון מערב עם מבט פתוח אל הים שלא תפחת מ 30-מ'.
 חללים עירוניים מבונים לטובת הציבור המשולבים בקומות המסחר והמרתף הצמוד בהיקף של  3,000מ"ר שטחים
עיקריים .שטחים אלו יתוכננו עם כניסות משטח המרינה והכיכר .ניתן יהיה לפצל חלל זה לשתי קומות כאשר חלק
מהשטחים בקומת מרתף צמודה.
 שטחים ציבוריים מבונים בבניין מגורים בהיקף של  350מ"ר שטחים עיקריים .במידה ויתוכננו גני ילדים בחלל זה,
יוקצה שטח לחצרות בצמוד למבנה הגן בסך  400מ"ר.
מניין השטחים הציבוריים יהיה מעבר לזכויות הבנייה המוצעות למבנים הפרטיים .מיקומם ,אופיים ופריסתם הסופי
יקבעו במסגרת תכנית עיצוב אדריכלי באישור הוועדה המקומית.
 .6זיקת הנאה  /זכות מעבר להולכי רגל:
א .תיבדק אפשרות לרישום כל זיקות ההנאה במרחב הציבורי (מעברי הולכי הרגל ,הכיכר העירונית ציבורית והגינות
הפתוחות) על שם עיריית ת"א-יפו.
ב .השטחים הציבוריים (דרכים ,ומבני ציבור ) יירשמו על שם עיריית ת"א-יפו.
ג .יגובש הסכם בין העירייה ליזמים בעניין אחזקת השטחים הפתוחים הפרטיים במתחם.
ד .רוחב מעברים  -מעברים משולבים עם שבילי אופניים יהיו ברוחב שלא יפחת מ 8-מ' (גם במעברים הצמודים למפרץ
העצירה  .)drop-offרוחב המעברים ללא שבילי אופניים לא יפחת מ 5-מ' .מקומות ישיבה לחללי המסחר לא יפגעו
ברוחב המעברים הנ"ל ויתוכננו מעבר לכך.
 .7חזית מסחרית :חובת הקמת חזית מסחרית רציפה ונגישה בתחום הכיכר ובמעברים 15% .משטח החללים הסחירים
יוקצה לפעילות ימית ולא פחות מ 600-מ"ר ,יוקצו לשימושים הקשורים לפעילות ימית כגון מועדוני שיט וגלישה ,חינוך
ימי ,מכירת ציוד נלווה .גאומטריה ,אורך וחלוקת החזית המסחרית וכן מיקום השטחים הסחירים לפעילות ימית
וגודלם יקבעו במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי.
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 .8מגרש מגורים/מלונאות בפינת הרחובות בן גוריון/הירקון :יש לשלב קומת קרקע מסחרית .המגרש יוגדר כתא שטח נפרד
עם זכויות נפרדות מתוך סך השטחים הכוללים .אופי הבינוי יהיה בהתאם להנחיות תכנית רובע  ,3לרבות קווי הבניין.
.9

חנייה :בנוסף למקומות החנייה הדרושים עפ"י התקן ,כולל עבור מבני הציבור ,יש לספק חנייה ציבורית בתחום התכנית
בהיקף של  355מקומות חנייה שירשמו ע"ש עיריית ת"א-יפו .ניתן יהיה להוסיף עוד כ 350-מקומות חנייה ציבוריים
עירוניים כולל מקומות חנייה מתחת לדרכים הגובלות בכיכר בתחום התכנית .מקומות חנייה אלה ירשמו ע"ש עיריית
ת"א-יפו.

 .10שלביות :מימוש התכנית תבטיח המשך שימושי ספורט ימי (גלישה ,שיט ופעילות המרינה) לאורך תקופות מימוש
הפרויקט.
 .11מרחבים מוגנים :ישולבו ממ"קים כמרחבים מוגנים או ממ"דים ללא פתחים בקירות חיצוניים.
 .12מלונאות :חובת עמידה בהנחיות משרד התיירות.
 .13אישור רשות התעופה ומשרד הביטחון :גובה המבנים יהיה בכפוף לאישור רשות תעופה אזרחית ומשרד הביטחון.
 .14התאמה לתכניות ארציות ותכנית המתאר:
א .תמ"א  :4 /13יש לקבל אישור הוועדה המחוזית ,וולנת"ע לעניין התכנון העקרוני ,תכנון המתחם ואישור הולחו"ף
לתכנון המוצע.
ב.

תכנית המתאר :שדרות בן גוריון מוגדרת כ -ציר ירוק עירוני .יש להבטיח רצועה לא בנויה ברוחב  20מ' משדרות בן
גוריון ועד לחוף הים שמהם  8מ' משמשים למדרכות ושבילי אופניים.

 .15תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית לדיון להפקדה:
א .זכויות הבנייה המוצעות מבוססות על תחשיב כלכלי שנערך ע"י היזם .במידה ובבדיקת הגורמים העירוניים המקצועיים
יתברר שהזכויות המבוקשות חורגות מעבר לנדרש על סמך הדו"ח הכלכלי ,הזכויות יופחתו בהתאם.
ב.

מסמכי התכנית יכללו נספח פיתוח נופי שבו יוצג פתרון כולל למרחב הציבורי בדגש על מפגש חזיתות מסחריות עם
הרחוב ,המפגש בין הכיכר לים ,השטחים הפתוחים ,מרחבי הליכה ,שבילי אופניים ,קביעת תחום איתור המגדלים,
פיתוח רחוב הירקון ואליעזר פרי כולל גישה למלונות ,פתרונות תנועתיים הכולל הצגת פתרון לחניית אופנועים ואופניים
במתחם בהתאם לתקנים ועוד.
נספח הפיתוח הנופי יכלול פירוט פיתוח נופי של השטחים הפתוחים בדגש על שילוב נטיעות מתאימות לסביבה החופית,
בתי גידול רציפים בעומק שלא יפחת מ 1.5-מ' ,אלמנטים מעוצבים להצללה ,פרגולות ,גינון וכיו"ב.

ג .בחינת היתכנות לנושא התייעלות אנרגטית וייצור חשמל בתחום התכנית מהמקורות הבאים .1 :קירור באמצעות מי
ים /מי תהום;  .2טריגנרציה מבוססת גז טבעי (בהספק של עד  5מגה-וואט);  .3ייצור אנרגיה באמצעים פוטו-וולטאיים.
ד .מסמכי התכנית יוגשו על גבי מפת מדידה עדכנית בהתאם לנהלי אגף תכנון העיר.
ה .חתימת היזמים על כתב שיפוי לתביעות בגין סעיף  197לחוק.
ו .הסדר נכסי בין היזמים והבעלים כולל חברת אתרים ואגף הנכסים העירוני.
ז .גיבוש הסכם בין העירייה ליזמים בעניין אחזקת השטחים הפתוחים הפרטיים במתחם.
ח .הקמת חברת ניהול למתחם שתדאג לטיפול במרחב הציבורי ורציפות השימוש בשטחים הסחירים לשם מניעת
התדרדרות במצב התחזוקתי לאורך שנים ועונות השנה.
ט .תיאום עם מלון קרלטון לגבי השטח הגובל .במידה ותקודם תכנית נפרדת למלון קרלטון ,יש לתאם את התכניות אחת
עם השנייה.
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.16

תנאים לקבלת היתר בנייה עבור בניית המגדלים:

א .אישור תכנית עיצוב אדריכלי ע"י הוועדה המקומית שתכלול בין היתר:
-

מיקום וגובה הבינוי ,כניסות למבנים ,סימון שטחים מקורים ,קולונדות ,מדרכות וכו'.
תמהיל יח"ד ופרישתן ,שילוב ופרישת שטחי מסחר ושטחים לוגיסטיים.
תכנון קומות החניון כולל כניסות ויציאות ,חישוב ותיאום שטחי חניה ,הסדרי פריקה וטעינה.
פירוט ותכנון אזורי גינון ,נטיעות ושילוב עצי צל ,כולל בתי גידול בנפח מתאים לפי סטנדרט עירוני ובהתייחס לתנאים
הסביבתיים והקרבה לים.
תכנון שטחים פתוחים כולל הסדרי ניקוז ,טיפול במי נגר עילי ,אמצעי הצללה ,פתרונות לחניית רכב דו-גלגלי ,חלופות
והנחיות לחומרי ריצוף וגמר בפיתוח ,ריהוט רחוב ,תאורה ,מתקנים ואלמנטים של נוי בפיתוח.
קביעת גובה קומה בהתאם למדיניות מהנדס העיר וגובה הבינוי הסופי.
היקפם ומיקומם של השימושים הציבוריים ושטחים לספורט וחינוך ימי מתוך החללים הסחירים.
תחום הבנייה הסופי למבני הציבור ,שילוב הבינוי של מבני הציבור בתכנית הבינוי והפיתוח.
עמידה בתקן ישראלי מס'  5281ומדיניות הוועדה המקומית בנושא בנייה ירוקה לעת הוצאת ההיתר.
מתן הנחיות ליצירת מרחב שיוכל לתפקד אקלימית במשך כל השנה לשם פעילות רב-עונתית (אין הכוונה ליצירת
מבנה סגור).
קביעת תמהיל שימושים מסחריים מגוונים באישור הוועדה המקומית ,להבטחת פעילות שוטפת לאורך כל ימות
השנה.
הכנת נספח תשתיות עקרוני וחיבור למערכות תשתיות בסביבת התכנית.
בישיבתה מספר 15-0017ב' מיום ( 07/10/2015החלטה מספר  )5דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
אורלי אראל :מציגה מהות התוכנית והיזמים.
אדריכל ספנסר ממשרד פוסטר מציג מצגת ומודל
אדריכל אבנר ישר  :עונה על שאלות.
אבנר ישר :כיום יש כ 350 -חניות ציבוריות של חברת אתרים לא כולל את קרלטון .ובנוסף כל הצרכים של
הפרויקט יהיו בהתאם לתקן החניה כ 1,100-מקומות חנייה.
שמואל גפן :הנושא של הבניינים שמוספים בכדי לתת ליזמים את המקום האם זה מספק אותם  2בנינים
מה הגובה שלהם?
אבנר ישר :מדובר ב 3-בנינים ,הגובה עד  36קומות .כרגע זכויות הבניה פחות המסחר שיהיה מחולק
לשניים  -חצי מגורים חצי מלונאות .סדר גודל של  350דירות לפי  80מ"ר עיקרי לדירה.
אורלי אראל :השטח העיקרי שמוצע כתוב בדרפט  63,259מ"ר שטח עיקרי  21,741 +שטחי שירות סה"כ
 80,000מ"ר ו 5,000-מ"ר לשטחי ציבור ,שתואם את תוכנית המתאר.
אלון סולר :מהו קו הרקיע על חוף הים?
אבנר ישר :מציג את קו הרקיע ע"פ המצגת.
אלון סולר :האם צפוי בתוך התמונה על קו החוף שינויים?
אורלי אראל :לא כרגע .אבל יכול להיות שיהיה.
מיטל להבי :תוכנית איכותית שיושבת על פצע עירוני שפותחת את הרח' לים .יחד עם זאת יש כאן חריגות
שיש לציין זאת על מנת שלא יהווה תקדים .כמו למשל שדובר על מלונאות ומגורים ביחס של  .60:40ישנו
מרחב ציבורי מתפקד ועל כן אני מבקשת שיוכנס סעיף שיבטיח את התפקוד השוטף של רצועת החוף,
שהמרינה ובריכת גורדון ומכון הכושר ימשיכו לתפקד .כמו כן שינתן מענה לגובה של הקרקע מעל החניון.
עומק של  1.5מטר לא מספיק לנטיעות .כמו כן נושא משטר רוחות והצללה אבקש תשובה וכן כל נושא
הסדרי התנועה .מבוקש להציג לנו את התוכנית התת קרקעית .נושא נוסף התכסית וקיבוע התכסית אני
מבקשת להבטיח בתוכנית .מה היקף הבעלות של העיריה ומה העיריה מקבל בזכויות בפרויקט הזה ומה
אפשר להרוויח על בסיס הזכויות בשטח הזה? האם זה עובר וולחוף?
אורלי אראל :ברור.
שמואל גפן :כמה חניות יהיו לכל דירה.
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אבנר ישר :לפי התקן.
ראובן לדיאנסקי :מציין לשבח את הצגת הפרוייקט .בפרוייקט כזה עם  64אלף מ"ר שטחים עקריים
יכולתם להיות יותר נדיבים לעיריה – לתת רק  1000מ' לעיריה הוא מועט (מלבד ה ,)4,000-רובו הוא לגני
ילדים.
אורלי אראל :לא הכל לגני ילדים .יש בנין בשד' בן גוריון פית הירקון ובבנין הזה נקבל בקומת הקרקע
שטח עבור גני ילדים.
ראובן לדיאנסקי :כל גורמי העיריה לא רוצים לקבל עוד שטחים מהיזם ,אך יחד עם זאת אני חושב שיש
לתת יותר שטח לציבור .שנית האם יש עדכון לגבי מו"מ עם מלון קרלטון כי חשוב להכניס אותו לתכנית.
ודבר נוסף רוחב הציר שמחבר בין שד' בן גוריון לבין הפרויקט עצמו ,היה ציטוט לגבי הסמכות המחוזית
להוריד את רוחב השדרה מ 20-מ' ל.12-
אורלי אראל :הציטוט הוא מתמ"א  .4 /13רוחב הציר יהיה כרוחב שבין קו הבניין לקו בניין בשד' בן
גוריון.
אהרון מדואל :הרוחב נשאר אותו דבר?
לריסה קופמן :זהו ציטוט מתמ"א .4 /13
אהרון מדואל :האם מודדים מדופן הגדר?
אורלי אראל :הרוחב מקיר לקיר של הבניינים בשד' בן גוריון והוא ישמר .נקבע את הרוחב בצורה ברורה.
ראובן לדיאנסקי :בדרפט כתוב אחרת .מצוטט מתוך הדרפט.
אורלי אראל :אתה מצטט את מה שכתוב בתמ"א  13תיקון  .4אולם בתוכנית מפורטת אנחנו יכולים
להגדיל וזה מה שנעשה נגדיל את הרוח.
אלון סולר :מה הם האישורים הנוספים שהפרויקט צריך לעבור או לקבל ,מה הן החריגות ,בעיני הפרויקט
הוא טוב .עם זאת הייתי רוצה להבין יותר בנושא הכלכלי בכל הפרויקט .לגבי מבנה הציבור האם הוא
מוגדר רק לספורט? האם ה 1,000מטרים הנוספים מה יהיה שם?
אהרון מדואל :מבנה הספורט צריך להיות חלק מהקומפלקס של המרינה ולגורדון.
דורון ספיר :הוא עירוני.
מיטל להבי :לגבי המעברים שנמצאים ברח' אליעזר פרי (הירקון ) כתוב  8מ' כולל שביל אופניים .אם זה
 +שביל אופנים אז סה"כ זה  10מ' אז תתקנו בדרפט .אם זה כולל זה מביא אותנו למדרכה של  5מ' .לגבי
הרח' הפנימיים הם מדרכות מקורות.
אבנר ישר :פתוחים לא מקורים.
מיטל להבי :לגבי הגובה ,הגובה הכולל של המבנה הוא  170מ' אבקש הסבר לפער בין  170מ' ל 36-קומות.
אורלי אראל :מעל פני הים.
מיטל להבי :אני מבקשת לראות שרטוט ברמה התבע"ית איפה התכסית איפה יש שצ"פ ואיפה זיקת הנאה
ושפ"פ .איך שומרים על זיקות הנאה לציבור ,שיובהר ברמה תב"עית מהו חניון ציבורי.
עידן עמית חב' להגנת הטבע :ישנן כמה תהיות בין התועלות הציבוריות והפרטיות .האם גובה כזה של
מגדלים לא יחסום את הקשר בין העיר לים ולא יהרוס את הפתיחה לשד' בן גוריון? נושא נוסף תמ"א
 13/4שהחליטו לאמץ את הקווים המנחים שלה בצורה גורפת על הפרויקט מבורך מצד אחד אולם התמ"א
כולל גן לאומי בשטח מאחורי הככר לא ראיתי מופיע ,שם ולכן אני מבקש הבהרה לגבי זה .מצטרף
לשאלתה של מיטל על בדיקת מיקרו אקלים של הצללה ומשטר רוחות .אני מבקש לעשות הפרדה ברורה
בין מלונאות למגורים – דובר על  50ו 50-כאשר דיברנו על סי אנד סאן .כל הנושא של השטחים הציבורים
ומבני הציבורים שיפותחו ללא תלות במגדלי המלונאות .אני ממליץ להעביר את התוכנית בסמכות ועדה
מחוזית .לגבי תחנת הדלק האם יש סבירות של זיהומי קרקע?
נתן אלנתן :השירותים הציבורים נשמרים בוועדה המקומית יותר מאשר בועדה המחוזית.
דורון ספיר :הבניינים שהוצגו בפעם הקודמת הם יותר נכונים לדעתי .במהלך הדרך נרצה לראות הצעות
אחרות לעיצוב הבניינים  .מבקש לראות נספח הצללה למרחב הציבורי נספח שיהיה מחייב .אני מבקש
לראות יחס יותר ברור בין מסחר לבין הסעדה .יותר בתי קפה מסעדות פחות חנויות.
אורלי אראל :בואו נקבע את השימושים במסגרת תוכנית העיצוב.
דורון ספיר :אם התב"ע מסמיכה את הועדה לקבוע שימושים לעת תוכנית העיצוב אז נוכל לקבוע את סוג
השימושים בעת תוכנית העיצוב.
אבנר ישר :יש לציין כי  15%מוקצים לעסקים שעוסקים בנושא ים.
דורון ספיר :האם אתם רואים בצוות המקצועי חשיבות לקביעת גבהים מקסימלים בתכנית.
אורלי אראל :ברור.
אורלי אראל :תוכנית המתאר קבעה שבמתחם הזה אפשר להגיע ל 40-קומות עם רח"ק  .7.5אם תוכנית
המתאר תאושר המשמעות שהתוכנית הזו תהיה בסמכות ועדה מקומית .אם התוכנית תגיע לוולחו"ף או
לא היא שאלה משפטית ,הכל בהתאם לכך אם תוכנית המתאר תאושר או לא.
שטחי ציבור -לא נהוג לפרט בשטח ציבורי למה הוא מיועד ספציפי לכן אנחנו נותנים את מגוון השימושים
שעומדים לרשותנו בשטח הנתון .נכתוב שהמגמה תהיה עבור ספורט אולם אם מבנה הספורט במרינה
ישאר יכול להיות שהעירייה תמצא לעשות שימוש אחר.
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נתן אלנתן :כלומר  4,000מטר ציבורי אפשר לשנות את היעוד שלו.
אורלי אראל 170 :מ' מדובר על גובה מעל פני הים כאשר מפלס הרחוב הוא  10 +הגובה הוא  160וזהו
הבדל של  2קומות .לגבי המרחב הציבורי הוא לא שצ"פ זהו שטח פרטי פתוח ויהיו הנחיות ברורות לגבי
זיקות ההנאה בשטח פרטי פתוח .כל זאת יקבע בתוכנית העיצוב .השטח של זיקת ההנאה יקבע בצורה
מאוד ברורה בתב"ע  .איפה ואיך ,נציג בתוכנית העיצוב .לא נעשה תסקיר השפעה לסביבה ולא נעשתה
בדיקה לגבי משטר רוחות אם תדרשו ,נעשה זאת.
לגבי מלון קרלטון – פנו אלינו לקדם להם תוכנית להריסה ובניה מחדש של מלון קרלטון .כאשר נגיע לדיון
בוועדה המקומית על המלון נקבל החלטות.
חברת אתרים מקדמת תב"ע למרינה ת"א שעונה על הצרכים של המרינה ונגיע עם התב"ע הזו לוועדה
המקומית והתוכנית של המרינה תצטרך להשתלב עם התוכנית של ככר אתרים או להיפך .לגבי החנייה
הציבורית היא תירשם ע"ש עיריית ת"א.
מיטל להבי :תהיה הפרדה בתת הקרקע.
אורלי אראל :כניסה נפרדה לא תהיה אבל ותהיה הפרדה בתת הקרקע.
גובה המגדלים והחסימה לים – העמדה שלנו היא ככל שהמגדל יהיה יותר צר וגבוה המרחב הציבורי רחב
יותר ומטופל יותר טוב .אנחנו רוצים לובי יותר גבוה כך שהמרחב הציבורי שיהיה יותר רחב.
ראובן לדיאנסקי 40 :קומות בפרויקט אחר זה לא  170מ'.
אורלי אראל :במגדלים גובה הקומה הוא יותר גבוה גם הלובי הוא בין  6-7מ'.
שמואל גפן :אם מותר ליזם עד  40קומות אז למה לא נותנים לו?
אורלי אראל :זכויות הבניה נכנסות עד  36קומות .תהיה תוכנית הצללה שתוכנס.
מיטל להבי :מבקש לראות את התקנון לפני שהתוכנית תופקד .אני מבקשת תשובה על הנושא הנכסי .
אלי לוי :יש לעירייה זכויות בחלק הבנוי המסחרי מונה את המבנים שיש בבעלות העיריה.
דורון ספיר :כמה אחוזים יש בעלי זכויות בפרויקט.
אלי לוי 60% :בערך ולעיריה ולאתרים  15%ולבעלים פרטיים .20%
נתן אלנתן :מבקש שהתוכנית תקבע תאריך תפוגה .זוהי תוכנית שנותנת הרבה זכויות ואם נאשר תוכנית
שתמומש בעוד  30שנה אז מה עשינו בזה .חשוב שתהיה אמירה בתוכנית שתקבע הגבלת זמן.
אורלי אראל 10 :שנים.
אלי לוי :יש כאן יזמים שרוצים לממש את הזכויות שהם רכשו.
ראובן לדיאנסקי :אם המטרה של היזמים לקדם את התוכנית ברגע שיש אישורים אז אין בעיה לקבוע את
הזמן.
אורלי אראל 10 :שנים מיום אישור התכנית.
נתן אלנתן :אני מציע להגביל בזמן עד לטופס .4
ראובן לדיאנסקי  :מה בענין השלביות .כלומר בשלב הראשון השטחים הציבורים לציבור אח"כ מלונאות
שנדע מה השלבים?
אבנר ישר :הפרויקט הזה הוא מבצע הנדסי מורכב הולכים להרוס את כל ככר אתרים ליצור מרתפים
חדשים ואין שום כוונה לבנות אותו בהמשכים.
דורון ספיר :הוועדה תחייב שהפרויקט יבנה כחטיבה אחת עד  10שנים.
אלון סולר :לגבי שטחי הציבור הכוונה היא שרוב השימושים יהיה ספורט .
אורלי אראל :אני מציעה לאפשר את מלוא מרחב ההחלטה בידי הוועדה המקומית .המבנה יהיה מבנה
עבור שימושים ציבוריים שירשם על שם עירית ת"א .השימושים במבנה יוחלט לגביהם בעת הוצאת
תוכנית העיצוב.
נתן אלנתן :למה להגביל את עצמנו .שעושים תב"ע הוא לא רק עד הוצאת ההיתר גם אחרי  30 20שנה
אחרי  .אם נתחיל לקבוע יעודים גם ועדה מחוזית תתערב לנו ,מגרש חום לא מגבילים אותו מגרש חום
הוא לפי סעיף  188לפי הצרכים.
כרמלה עוזרי :השימושים הם בהתאם לאוכלוסייה שנמצאת.
אהרון מדואל :בנוגע לשטחים חומים בסופו של דבר ערכים כלכלים משפיעים על היעוד שלהם.
ראובן לדיאנסקי :ידוע ששטחים חומים מיועדים לשטחי ספורט ברוב המקרים זה נוח לקבל זאת ,יחד עם
זאת אני חושב שצריך להשאיר את השטח החום כשטח מקודש והשימוש בו יהיה בהתאם לצורך שיהיה
באותה עת וזמן.
מיטל להבי :מבני הציבור יש מקום לכל דבר אין הרבה מקומות שיש יעוד לספורט ונצמד למה שהדרפט
מציע .לגבי תוכנית אקלימית אנחנו מבקשים נספח אקלים.
איתי פנקס ערד :עולה תמיד צורך למתקני ספורט ואם לא נתווה כיון מראש תמיד יהיו יותר אינטרסים
לדברים אחרים.
עמית עידן :לא קבלתי תשובה לתמא .13/4
אורלי אראל :אנחנו מחויבים להחלטת הועדה המחוזית בתכנית המתאר.
דנה שיחור :הוגש דוח ששמונים אלף מ' גבוליים מבחינה כלכלית אמורים להציג עוד נתונים.
אלון סולר :האם לא נכון שניקח מישהו מטעמנו שיבדוק את הנושא.
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דנה שיחור :הוגשה חוו"ד כלכלית שהיתה חסרה במסמכים .אנחנו ממתינים לתשובה.
עודד גבולי :משבח את יוזמי הפרויקט .הרעיון של תכנון מגיע עם כל מיני עטיפות של הצללות וכד' .
הפרויקט ברמה האורבנית מציג זכויות מסוימות בלי קשר למצב של הפרויקט .הניצולת של הפרויקט
נמוכה מידי ונושא הכלכליות לא רלוונטי .מה שמעניין הוא שתוכנית המתאר מאפשרת שם  200אלף מטר
ובפרויקט הזה הם דורשים על  80אלף מ"ר? הצורך הכלכלי האורבני של העיר תל אביב .לעיר הזו חסרים
שטחים למלונאות ולתעסוקה ולמגורים .הגישה האורבנית היא לנצל שטח של  27דונם על הים ולעשות
פרוייקט של  80אלף מטר ולנצל זאת  ,זהו ניצול מועט מידי של  27דונם.
אלון סולר :הנושא הכלכלי מאוד חשוב כאן אם לא היתה הכיכר ,לא הייתי מאשר  36קומות במרחק הזה.
דורון ספיר :אין דיון .לחוו"ד מהנדס העיר ל 400-אלף מ"ר.
אהרון מדואל :לא יתכן שבמקום הכי יקר במדינה יתנו כאן רח"ק .3
עודד גבולי :כל המלונות והתכנון שיש שם הוא הרסני .סוף סוף יש רחוב שמקבל את הים .
מיטל להבי :אתם מוסיפים את הבדיקה האקלימית.
אורלי אראל :נוסיף נספח לבדיקה אקלימית.
דורון ספיר :אני מוכן להציע שהשימושים הסופיים יקבעו לעת הגשת תוכנית העיצוב .נוכל לדעת מה
השימושים הדרושים במקום .יכול להיות שיהיו היבטים שימושים בעת אישור תוכנית העיצוב.
אני מציע לאשר את התוכנית עם שימושים שתואמים את אזור הים.
נתן אלנתן :אתה רוצה לקבל את ההצעה של דורון
אלון סולר :לא.
דורון ספיר :נתקדם עם התב"ע יכתב כי השימושים יהיו בדבר ספורט ,ונקבע את השימושים בעת הגשת
תכנית העיצוב.
הראלה אברהם אוזן :בתקנון של התוכנית תהיה רשימה של שימושים אפשריים שהוועדה תחליט לעת
הגשת תכנית העיצוב איזה שימושים יהיו.
מי בעד לאשר את התוכנית
פה אחד דורון ספיר אהרון מדואל ,אלון סולר ,כרמלה עוזרי ,ניר סיבליה ,אופירה יוחנן וולך ,מיטל להבי,
נתן אל נתן וראובן לדיאנסקי.
הועדה מחליטה:
להפקיד את התוכנית בהתאם להמלצת צוות התכנון ובשינוים הבאים:
הוחלט להעביר את התכנית לוועדה המחוזית בהמלצה להפקידה בהתאם לחוות דעת צוות התכנון
ובשינוים הבאים:
 .1תוקף התכנית יהיה  10שנים מיום פרסומה למתן תוקף .אם בתוך  10שנים לא יוצא היתר בניה,
יתכלו זכויות הבנייה מתוקף תכנית זו ויחולו הזכויות מתוקף התכנית הנוכחית.
 .2מימוש התכנית יהיה בחטיבה אחת.
 .3מסמכי התכנית יכללו נספח הצללה מחייב.
 .4כתנאי להוצאת היתר בנייה יש לערוך בדיקת זיהום קרקע ,ובדיקה אקלימית.
 .5תינתן תשומת לב מיוחדת לתכנית העיצוב והפיתוח .הוועדה מבקשת כי תובא לאישורה יותר
מחלופה עיצובית אחת לדיון ואישור.
 .6תכנית העיצוב האדריכלי שתובא לאישור הוועדה המקומית תציג ,בין היתר ,את פירוט תמהיל
שימושי המסחר ואת היחס בין שירותי ההסעדה ובתי הקפה למסחר קמעוני.
 .7השימושים במבנה הציבורי יהיו בדגש על ספורט .השימוש הספציפי יובא לאישור הוועדה
במסגרת תכנית העיצוב.
 .8הוועדה מבקשת כי גורם מקצועי עירוני יבדוק את חוו"ד השמאית כלכלית שהוגשה ע"י היזם .יש
לבחון גם את הנחות הבסיס בחוו"ד זו .בהתאם לחוו"ד הצוות המקצועי ,במידה ויתגלעו פערים
בין הנחות היסוד של הדו"ח לבין בדיקת הגורם העירוני יופחתו זכויות הבנייה בהתאם.
 .9רוחב הציר שיורד משד' בן גוריון אל הים לא יפחת מהמידה שבין קו בניין לקו בניין במצב
המאושר בשד' בן גוריון .רוחב המדרכות ברח' הירקון החדש לא יפחת מ 8-מ' אליהם יתווספו
שבילי אופניים.
משתתפים :דורון ספיר ,שמואל גפן ,נתן אלנתן ,ניר סיבליה ,ראובן לדיאנסקי ,אופירה יוחנן וולק ,מיטל
להבי ,כרמלה עוזרי אהרון מדואל ,אלון סולר ואיתי ערד פנקס.
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התוכן
תא/מק - 4345/פיתוח והתחדשות המרחב הציבורי של רחוב יגאל אלון וסביבתו
דיון חוזר לאחר בחינה של הסוגיות שהועלו בדיון ע"י חברי הוועדה.

מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית :הועדה המקומית
מיקום :המרחב הציבורי והפרטי במרווח שבין דפנות המבנים לאורך רחוב יגאל אלון .דרך שכונת נחלת
יצחק ,בהמשך לאורך אזור התעסוקה ביצרון ,מתחם היכל הספורט וכיכר יד אליהו ובהמשך שכונת יד
אליהו ועד שכונת התקווה
כתובת :רחוב יגאל אלון לכל אורכו מרחוב ערבי נחל בצפון עד רחוב ההגנה בדרום וכן הרחובות
הראשיים הניצבים לו בכלל זה את דרך השלום מצומת עליית הנוער מערבה עד לגשר גבעת התחמושת
מעל כביש נתיבי איילון.

גושים וחלקות בתכנית:
חלק מגושים 6135 ,6978 ,7098 ,7097 ,7093 ,7110 ,7105
שטח התכנית :כ 120 -דונם

מתכננים:
דרמן ורבקל אדריכלות – אלס ורבקל ,אלי דרמן
תכנון נוף 1:1 :אדריכלות נוף – חוי ליבנה
תכנון תנועה :מורן הנדסת דרכים – שי מורן
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צוות תכנון מזרח אגף תכנון העיר מנהל הנדסה
יזם :הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב -יפו
בעלות :שונים
מצב השטח בפועל:
רחוב יגאל אלון משתרע לאורך כשלושה ק"מ ומהווה ציר משמעותי המחבר את רובע  9לאורכו .קצהו
הצפוני בגבול תל אביב גבעתיים והדרומי בפאתי שכונת התקווה.
הרחוב משרת ומחבר אזורים ושכונות ביניהן שונות רבה .בקטע הצפוני של הרחוב (בין רח' ערבי נחל לרחוב
יצחק שדה) הוא משמש כעורק הראשי של אזור התעסוקה בתחום שכונות נחלת יצחק ואזור התעסוקה
ביצרון.
המצב הקיים אינו מעודד הליכה ברגל או נסיעה באופניים.
אזור נחלת יצחק -כיום אזור תעשיה ומלאכה בבנייה של  6קומות בתכסיות של  .80%העסקים הקיימים
באוריינטציה מקומית כאשר לאורכם ישנן מדרכות צרות ,כבישי שירות קצרים ,אין כלל שבילי אופניים.
באזור ביצרון לאורך הבניה הישנה מוקמו אדניות ומפלסים מוגבהים בכניסות +אדניות .
בחלק המרכזי שבין רחוב יצחק שדה להיכל הספורט ,קיים לאורך הרחוב מקבץ של מבני ציבור וכן
משרדים ותעסוקה ,מגרשי חניה עירוניים ,בינוי מנותק מפלסית מהרחוב ,מדרכות צרות ,כיכר שוממה.
בקטע הדרומי (בין היכל הספורט ועד רחוב ההגנה ) מדובר באזור מגורים .אופי הבינוי הקיים הוא מבני
שיכונים ("רכבות") ובנייה צמודת קרקע בגובה עד שתי קומות בממוצע .לאורך הרחוב יש דשא רחב ועצים
בוגרים מצלים ללא הרבה משתמשים

מדיניות קיימת:
תכנית מתאר תא - 5000/מגדירה את רחוב יגאל אלון כרחוב עירוני  ,לאורך הרחוב מגוון יעודי קרקע
לתעסוקה ומגורים כמפורט במסמכי התוכנית:
• שכונת נחלת יצחק  -מקטע ערבי נחל עד דרך השלום :בדופן המזרחית בחלק הצפוני מוגדר אזור מגורים
בבניה מרקמית ,דרומית לו מוגדר אזור מעורב לתעסוקה ומגורים (בין הרחובות נחלת יצחק ותוצרת
הארץ) ואזור תעסוקה מטרופוליני הסמוך למערכת להסעת המונים מתוצרת הארץ ועד דרך השלום,
בדופן המערבית של הרחוב ועד לנתיבי אילון ואזור תעסוקה מטרופוליני הסמוך למערכת להסעת המונים.
• אזור התעסוקה ביצרון -מקטע דרך השלום עד יצחק שדה :בדופן המזרחית של הרחוב מוגדר אזור
תעסוקה מטרופוליני הסמוך למערכת להסעת המונים ובעורף בסמוך לשדרות ההשכלה מוגדר אזור מעורב,
בקצה הדרומי ( בין רחוב עמינדב ומשני צדי רחוב יצחק שדה) מוגדרת רצועה של מגורים בבניה מרקמית,
בדופן המערבית גובל הרחוב בנתיבי אילון.
• סביבות היכל הספורט נוקיה -מקטע יצחק שדה עד לה גווארדיה :הדופן המזרחית מוגדרת למגורים,
בסמוך לרחובות הראשיים בניה מרקמית ובתווך בניה מרקמית נמוכה ,בדופן המזרחית מוגדר אזור
תעסוקה מטרופוליני הממוקם בסמוך למערכת להסעת המונים וכיכר יד אליהו אשר מוגדרת כשטח פתוח
עירוני.
• שכונת יד אליהו – מקטע בין לה גווארדיה ועד ההגנה  :לאורך שתי דפנות הרחוב מגורים בבניה
מרקמית נמוכה ,מלבד במפגש עם הרחובות הראשיים בהם מוגדרת בניה מרקמית.
תמ"א  38תיקון  -3מאפשרת התחדשות עירונית משמעותית למבני המגורים בכפוף למדיניות הוועדה
המקומית .הפוטנציאל התכנוני של התמ"א מאפשר להכפיל את מספר יחידות הדיור פי  2.5בקירוב.
מרכז רובע  - 9מדיניות להתחדשות המגורים בלב רובע  9מאושרת ע"י הועדה המקומית .המדיניות
מתייחסת לרחוב לה גווארדיה לכל אורכו כרחוב המרכזי בלב הרובע ומאפשרת לקדם תוכניות לעיבוי
אינטנסיבי בבניה מרקמית  .המדיניות מאפשרת ציפוף והתחדשות ע"י הוספת שכבה תכנונית חדשה לזו
הקיימת ,הוספת מסחר ויצירת ערוב שימושים זאת בכדי להקנות לו אופי עירוני יותר ,תוך חיזוק הערכים
הקיימים והקהילה הקיימת .תהליך התחדשות זה עתיד להגדיל את מספר יחידות הדיור בלב הרובע ,
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ולהגדיל את עוצמות הבניה בעיקר לאורך רחוב לה גרדיה וכן במפגש של לה גרדיה עם רחוב יגאל אלון
ולחולל שינוי בחתך הרחוב.
תכנית אב שבילי אופניים -במסגרת תכנית זו סימון רשת שבילים בכל שטח העיר תל אביב .תכנית זו
קובעת מעבר שבילי אופניים לאורך רח' יגאל אלון לכל אורכו ,לאורך דרך השלום ,לאורך רח' יצחק שדה,
לאורך רח' לה גוארדיה ולאורך רח' ההגנה.
תכנית אב צירים ירוקים-במסגרת תכנית זו נקבע מעבר צירים ירוקים בדרך השלום ובציר בצרון /שדרות
יהודית /רח' בוגרשוב.

מצב תכנוני קיים
תמ"מ ( - 5תכנית מתאר למחוז תל אביב) :במסגרת תכנית זו נקבעו הוראות לגבי אזור התכנון ,בכלל זה
הגדרת האזור כאזור מע"ר מטרופולוני מוטה תחבורה ציבורית.
תוכניות דרך:
תדמ"ת  -2012תכנית דרכים ארצית אשר מטרתה לאפשר שיפורים תנועתיים בחלק המזרחי של מחלף
השלום בגשר גבעת התחמושת מעל כביש האיילון .במסגרת התכנית מוצע לבטל רמפות קיימות העולות
מכביש האיילון לגשר גבעת התחמושת ולבנות במקומן רמפות חדשות .התוכנית נמצאת כיום בבחינה
מחודשת.
תא 2657 /ב' "הרחבת רח' יגאל אלון צפון" -תכנית בתוקף אשר מטרתה הרחבת רח' יגאל אלון צפון לרחוב
של כ 30-מ' (הרוחב משתנה לאורך התוואי) .לתכנית נספח תנועה המציג את הסדרי התנועה המוצעים
לרחוב.
תא 2657 /ב' "הרחבת רח' יגאל אלון מרכז" -כנ"ל.
תוכניות למגורים מקטע דרומי יד אליהו:
תוכנית תא 4123 /עיבוי בינוי לה גווארדיה מזרח הומלצה להפקדה בוועדה המקומית  ,התוכנית תואמת
את הוראות המתאר ואת תוכנית מדיניות לב רובע .9
תוכניות לתעסוקה:
אזור התעסוקה ביצרון
תא 3255 /ב' איזור תעסוקה ביצרון" :תוכנית מתארית לתעסוקה אשר קבעה זכויות שטחים ציבוריים
ודרכים באזור ,לאורך רחוב יגאל אלון (בין דרך השלום לרח' יצחק שדה) מאפשרת תעסוקה בהיקפים של
עד  450%שטחים עיקריים וגבהים של עד  130מ'.
תוכניות מאושרות :ואלו הן תא/מק 3356 /מתחם אמקור ,תא/מק 3952 /הארגז – אילון בסר סנטר,
תא/מק 3475 /בנין סוזוקי.
תוכניות בהליכים -תא/מק 4020/מתחם אלון ,אגף המים +סיפולוקס.
באזור הסינרמה
תא" 3540 /מתחם הסינרמה" תוכנית לתעסוקה.
נחלת יצחק
"מתחם גיבורי ישראל  -מגרש חח"י" ( סטטוס -הוקפא לאור אי הוודאות הנובעת מסטטוס תדמ"ת
 ,)2012תא" 4052 /תוצרת הארץ" ( תוכנית דו שלבית בסמכות מקומית ומחוזית סטטוס -בהליכי קידום
שונים)  ,תא" 3871 /מתחם מוטורולה"( סטטוס לפני דיון במחוז) ,תא" 4068/מתחם טרה"( לפני דיון
לאישור פרסום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף  ,)77תא" 3753 /פרי מגדים"( תוכנית מאושרת מגדל
מגורים) ,תא" 3803/טחנת הקמח מוזס"(סטטוס לפני הפקדה בפועל לאחר אישור הפקדה מאת הועדה
המחוזית).

פרויקטים ומוקדים בעלי השפעה רבה על אופיו העתידי של הרחוב:
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תחנת רכבת השלום  :היא תחנת הרכבת העמוסה ביותר בארץ בשעת עומס שיא בבוקר .ע"פ תחזיות
רכבת ישראל עתיד מספר הנוסעים בתחנה זו לגדול באופן משמעותי ולהגיע עד כדי עשרות אלפים ביממה.
בימים אלה נבחנת אפשרות לבניית תחנת רכבת נוספת בגשר יצחק שדה בקרבה לרחוב .לבניית תחנה
במקום השלכות תכנוניות דומות לאלה של תחנת השלום כמפורט לעיל.
גשר ביצרון יהודית :גשר המתוכנן בין איזור התעסוקה ביצרון לקצה שדרות יהודית בשכונת מונטיפיורי.
תוואי הגשר נקבע במסגרת תא 3255 /ב' "אזור תעסוקה ביצרון" .לו"ז לביצוע תחילת .2016
פרויקט קירוי האיילון :צוות מטעם העירייה מוקם הימים אלו על מנת לגבש מתווה לקידום הפרויקט
להתייחס לכך במסגרת עבודת התכנון.
מצב תכנוני מוצע:
תיאור מטרות התכנון:
א .גיבוש חזון לרחוב יגאל אלון.
ב .קביעת סל כלים שיענו על אופן פיתוח המרחב ויקבעו עקרונות בינוי בהתאם לחזון כפי שינוסח.
ג .בניסוח החזון ובבניית ארגז הכלים יושם דגש על העקרונות הבאים:
 .1חיזוק רמת השירות להולכי רגל ,רוכבי האופניים ושיפור הנגישות והקישוריות למערכות
להסעת המונים ומערכת התחבורה הציבורית.
 .2הגדרת הדפנות הבנויים של חזיתות המבנים והפרוגרמה במפלס הקרקע בדגש על הגדרת אופי
הממשק בין הבנוי והפתוח.
 .3זיהוי והמלצה לפיתוח מתחמי תכנון ופרויקטים מיוחדים לאורך הרחוב .
ניתוח מצב קיים:
במטרה לנסח את חזון הרחוב נעשתה עבודה של ניתוח המצב התכנוני הקיים והמאושר של התוכניות
השונות לאורך הרחוב ,ניתוח התנועה והתחבורה וניתוח העיצוב האורבני של הבינוי.
במסגרת ניתוח המרחב נמצא כי ניתן לאפיין ארבעה מקטעים שונים  ,לפיכך נקבעו קווי מדיניות
עיקריים כללים לכל אורך הרחוב והנחיות מפורטות בהתאם למאפייני כל מקטע.
שיתוף ציבור:
כחלק מהליך התכנון נערכו שני מפגשים עם בעלי עניין מכלל הציבור ,פעילים משכונת יד אליהו  .בפגישה
הראשונה הוצג בפניהם ניתוח המצב הקיים .המפגש השני היה ספציפי לעניין כיכר יד אליהו .
התוכנית מתעתדת להמשיך ליצור קשר עם הציבור הרלוונטי.
חזון רחוב יגאל אלון:

מעיר לבנה לעיר צבעונית ,רחוב ראשי ומוטה הולכי רגל  ,הטרוגני ועשיר בשימושים
לשירות המטרופולין  ,העיר והקהילות החיות בו.
קווי מדיניות עקרוניים:
בהתאם לחזון כפי שנוסח נקבעו קווי המדיניות העקרוניים הבאים:
א .בינוי
 .1דופן בנויה רצופה ואינטנסיבית וצמצום רחבות פתוחות בין המבנים.
 .2עידוד פעילות מסחרית במפלס הקרקע תוך דגש על עסקים בינוניים עד קטנים עם אופציה למסחר
זעיר ועונתי ברצועת הפעילות -הסטריפ.
 .3שילוב פעילות קהילתית לאורך הרחוב.
ב .השטחים הפתוחים:
 .1רחוב מוטה הולכי רגל ורוכבי אופניים המאפשר הליכה רציפה ומלאת עניין ללא הפרעות.
 .2פיתוח ועידוד ההגעה לרחוב מכיוון תחנות הסעות ההמונים.
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 .3יצירת מקומות שהיה ופעילות במרחב הולכי הרגל המשתנה בהתאם לשימושים במקטעי הרחוב
השונים.
 .4פיתוח מוקדים לאורך הציר במקומות כבעלי חשיבות ופוטנציאל .
ג .התחבורה:
 .1השארת מספר הנתיבים הקיים בפועל לאורך הרחוב תוך אפשרות לשינויים בצמתים ובמפגשים
עם נתיבי אילון.
 .2יצירת העדפה לתנועת אופניים משני צדי הרחוב.
 .3הקצאת נת"צ לאורך הרחוב במסגרת החתך הקיים בפועל.
ד .אזורי הזדמנות ( פרוייקטים מיוחדים) :
 .1הסדרת מפגש הרחובות יגאל אלון וההגנה (בשכונת התקווה) והסדרת המרחב הציבורי  .התוכנית
ממליצה על חיבור רחוב יגאל אלון עם רחוב האצ"ל בקו המשכי למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים.
 .2מקטע יד אליהו מיצחק שדה ועד ההגנה -שינוי ושיפור חתך הרחוב  .התוכנית מציעה שדרה ירוקה
ופעילה לאורך מקטע זה בדופן המערבית תוך שימור מרבית העצים הבוגרים הקיימים.
 .3כיכר יד אליהו ( אזור היכל הספורט)  -פיתוח כיכר יד אליהו ליצירת רחבה עירונית פעילה
ומזמינה לשירות הקהילה המקומית ,ותושבי הרובע.
 .4מימוש הפוטנציאל של המגרשים הציבוריים מול היכל הספורט בדגש על שימושים קהילתיים
ומכלול העקרונות כפי שמנוסחים בתוכנית זו.
 .5הטרסה -פיתוח ומימוש הפוטנציאל של תחום המדרכה המערבית של יגאל אלון בסמוך לנתיבי
אילון.
 .6דופן המגורים בנחלת יצחק ( דופן מזרחית מערבי נחל ועד נחלת יצחק) המלצה להכנת תוכנית
לשיפור מרחב הולכי הרגל ע"י הרחבת המדרכות בהליך של הפקעה ,ויעוד שטחים למסחר
בקומת הקרקע.
 .7שטח ציבורי רחוב ברוריה – מימוש הפוטנציאל של המגרש הציבורי בדגש על שימושים
קהילתיים ומכלול העקרונות כפי שמנוסחים בתוכנית זו .בחינת אפשרות למימוש שטחי הגג של
החניון כשטח פתוח לטובת השכונה כבר היום ובעתיד פינוי החניון הזמני ומימוש הזכויות
הקימות.
 .8הצעה לבחינת חתך עשיר בשימושים ציבוריים במקטע דרום יד אליהו במסגרת זכות הדרך
הקיימת.

פירוט יעדים/שימושים:
במסגרת התוכנית ישנן המלצות על מיקום ופרישת השימושים השונים בהתאם למטרות התוכנית ואופי
המקטעים השונים.
השינויים יעשו במסגרת של הכנת תוכניות מפורטות לכשיקודמו.

זכויות בניה:
התוכנית אינה כוללת המלצה לשינויים בזכויות הבנייה הקיימות ,ותואמת את הנחיות והוראות תוכנית
המתאר תא.5000/
לעניין השטחים הציבורים התוכנית נסמכת על עקרונות תוכנית המתאר.

חוות דעת אגף התנועה
אגף התנועה מבקש להמשיך בעבודה בהתייחס לבדיקות המבוקשות.
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התוכנית הוצגה בפורום מה"ע בתאריך  10.8.2014והומלץ לקדם את התוכנית לדיון
בוועדה המקומית.
חו"ד הצוות( :מוגש ע"י צוות מזרח)
ממליצים לוועדה לאשר את מסמך המדיניות.

בישיבתה מספר 15-0001ב' מיום ( 14/01/2015החלטה מספר  )1דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
אודי כרמלי מ"מ מהנדס העיר
מהלך הדיון :
איריס ורזאגר :מדובר במסמך מדיניות שאינו סטטוטורי המציג את החזון למרחב הציבורי של רח' יגאל
אלון .אורך הרחוב הוא כ 3-ק"מ מרחוב ההגנה שבדרום ועד רחוב ערבי נחל בגבול הצפוני עם גבעתיים.
המסמך מפרט את שלביות פיתוח הרחוב ,מאתר הזדמנויות להתערבות ושדרוג המרחב ,ומגבש תפיסה
כוללת עבור חתך הרחוב ,רציפות שבילי אופניים ומרחבי ההליכה ,תוך התייחסות לאזורים ולשכונות
השונות הממוקמות לאורך הציר.
אלי דרמן אדריכל :מציג את חזון רח' יגאל אלון ע"פ מצגת.
ארנון גלעדי :מדוע צריך מסמך מדיניות.
אודי כרמלי :מסביר את נושא מסמכי המדיניות באופן כללי.
מיטל להבי :הצוות המקצועי צריך לרענן את נושא מסמכי המדיניות לועדה.
אודי כרמלי :לקחנו החלטה אסטרטגית גם בתכנון וגם ברישוי .סרקנו את כל מסמכי המדיניות והם יהיו
בעתיד הקרוב נגישים לכולם.
ראובן לדיאנסקי :זו תוכנית טובה ויחד עם זאת יש להזכיר כי תוכנית המדינות היא לא חלופה לתב"עות.
ברצוני להציע לגבי מסמך המדיניות כי לא נאשר את מסמך המדיניות אלא נרשום לפנינו כי המסמך הוצג
בפני חברי הועדה ,ולכשיגיעו התב"עות אותם נאשר או לא נאשר.
ארנון גלעדי :התוואי לרח' כפי שהוא מוצג כאן היום מתעלם מהמציאות .התוואי הוא ללא רכבת וללא
ירידה לנתיבי איילון ששם נמצאת מאסת התנועה .לפי התוכנית הזו באזור התקווה לא נתתם פתרון
למסת התנועה .כל תנועת האופניים ,הנת"צ ,הולכי הרגל באזור של יד אליהו יעבור צמוד לבתי התושבים,
דבר שמאוד יפריע להם .ברגע שיהיו פקקים הרכבים יברחו דרך הסמטאות הקטנות דבר שיפגע מאוד
באיכות החיים של התושבים .במקום לעשות מסמכי מדיניות תתנו פתרונות למסת התנועה .יש התעלמות
לעומס באזור של יצחק שדה ואין פתרון במסמך המדיניות באזור הזה.
מיטל להבי :מבקשת לראות מה הפתרונות וההיבטים של התנועה .חוזרת על בעיית התנועה שתגלוש
לסמטאות הקטנות .האם ישנם הפקעות שאמורות לקרות כאן אם בכלל? לעמדתי צריך נת"צ?
כמו כן הניקוז לאורך צירי הרוחב אני מבקשת להציג את המקומות שיש שם חציה של הולכי רגל לאורך
כל הרחוב .הדפנות כיצד הם עובדים ,כיצד האצבעות הירוקות עובדות .אנחנו רוצים תשובות לבעיות של
צירי רוחב הפקעות שלוביות ותנועה להולכי רגל.
אהרון מדואל :יגאל אלון הוא רחוב מאוד ארון וכל מקטע הוא שונה ממשנהו .לכן לא נכון לעשות מסמך
מדיניות כוללני לאורך כל הרחוב .מלבד בתי הקפה אתם מראים כאן חזיתות מסחריות של חויות ושאלתי
מי יקח את החזיתות הזו כאשר רוב המסחר נעשה היום דרך האינטרנט?
התייחסות מיוחדת לציר של נחלת יצחק צריך לבדוק אם התושבים רוצים דופן מסחרית את מי היא
תשרת והאם היא צריכה להיות שם? כחשיבה מחוץ לקופסא הייתי מציע להעביר את שוק התקווה לחניה
הגדולה במתחם שלהיכל הספורט .בנוגע לשבילי האופנים אני מבקש שהדבר לא יפגע בדופן המיסעה .
מיכאל גיצ'ין :אנשים נוסעים באופנים.
אהרון מדואל :אין לי התנגדות לשבילי אופנים בתנאי שלא יפגע בתנועה הרגילה .המרחקים בין הצמתים
של יגאל אלון לא מספיקים .אבקש הסבר יותר מפורט לחיבור בין אצל ליגאל אלון איזה הפקעות יהיו שם
למה הכוונה עדיפות להולכי רגל בצומת הכי הסואנת בשכונת התקוה? כפי שאמרתי קודם התוכנית צריכה
להתייחס לרח' יגאל אלון במקטעים.
מסלאוי שלמה :התושבים מיד אליהו נמצאים פה וזו פעם ראשונה הם רואים את התוכנים ואיך אתם
אמורים לעשות כאן שיתוף ציבור .דבר נוסף נושא באזור היכל הספורט יש מצוקת חניה נוראית.
צאלה  -תושבת :מברכת על המדיניות  -זו פעם ראשונה שיש התייחסות של העיריה להולכי רגל ולא
לרכבים פרטיים – זה העתיד שלנו .יש שוני מאוד גדול בין החלקים השונים התוכנית מתייחסת למקטעים
אלוף חסרה לי התייחסות לקטע של לה גרדיה יצחק שדה.
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מיכה זידמן :מצטרף לברכות על היוזמה .כל מה שנעשה לטובה ע"י צוות מזרח הלוואי ויהפוך למדיניות
סטטוטורית .יחד עם זאת יש להתייחס לעוצמת הבינוי שתהיה בעוד  20שנה מדובר במנהטניזציה .חייב
להיות פתרון דרסטי למצוקת התחבורה לאור עוצמות הבינוי.
אודי כרמלי :אני מציע שלא כדאי להחליט על המסמך היום ,למרות שהתוכנית קבלה שבחים .הדברים
שנאמרו כאן והשאלות שנשאלו ן יש לבדוק שוב את הדברים לעומקם ולחזור עם תשובות לועדה  ,דרך
אגב ישבנו הרבה עם תושבים.
ראובן לדיאנסקי :אני מציע לגבי התנועה שהצוות יישב עם מיטל.
אהרון מדואל :אני מציע להתייחס לתוכנית הזו כמקטעים מקטעים.
דורון ספיר :לקבל את הודעתו של אודי כרמלי.
הועדה מנחה את הגורמים המקצועיים לקיים שיתוף ציבור עם תושבי נחלת יצחק ביצרון ויד אליהו
נושא התחבורה ע"פ מקטעים יתואם עם מיטל להבי.
הועדה מחליטה:
לחזור לועדה לאחר בחינה של הסוגיות שהועלו בדיון ע"י חברי הוועדה.
משתתפים :דורון ספיר ,ארנון גלעדי ,שלמה מסלאווי ,שמואל גפן ,ראובן לדיאנסקי ,הרב נתן אל נתן,
מיטל להבי ,מיכאל גיצ'ין ואהרון מדואל.

בתאריך  5.2.2015התקיימה ישיבה אצל מיטל להבי לתאום והצגת המסמך לאחר הטמעת הערות
שהועלו בדיון בוועדה המקומית.
בתאריך  2.3.2015התקיים מפגש תושבים נוסף בו נכחו תושבי השכונות נחלת יצחק ,ביצרון רמת
ישראל ,ויד אליהו.
סיכום המפגש
• תושבי הרובע מברכים על תוצרי העבודה ורואים בישומה ובהטמעת ההתייחסות חשיבות רבה.
• בהתייחס להערות ולדיון שהתפתח ,יוצפו הנושאים שעלו במפגש במסגרת העבודה על המסמך הסופי.
• החומרים אשר הוצגו במהלך הפגישה וסיכום זה יועברו באמצעות מנהלת הרובע לעיון התושבים.
• המשך קידום המסמך בוועדה המקומית ,או בנגזרות עבודה אחרות ,יובא לידיעת הנוכחים.
מענה לשאלות חברי הוועדה שעלו בדיון הקודם:
מסמך המדיניות לרחוב יגאל אלון אינו מוסיף זכויות בנייה מעבר לקיים היום בתוכניות המאושרות
ובמסמכי תוכנית המתאר .האזור הצפוני של רחוב יגאל אלון מסומן כמע"ר מטרופוליני בקרבה למערכת
הסעת המונים קרי תחנות רכבת ישראל .הבסיס התכנוני של כל אזור המע"ר המטרופוליטני מתבסס
ברובו על תחבורה ציבורית ולא על תחבורה פרטית.
תוכנית המדיניות מחלקת את הרחוב שאורכו כ 3 -קילומטר ל 4-מקטעים שונים:
 .1מקטע נחלת יצחק -מרחוב ערבי נחל ועד דרך השלום
 .2מקטע ביצרון -מדרך השלום ועד רחוב יצחק שדה.
 .3מקטע היכל הספורט -מרחוב יצחק שדה ועד רחוב לה גווארדיה.
 .4מקטע יד אליהו -מרחוב לה גווארדיה ועד רחוב ההגנה.
התוכנית מתייחסת לזכות הדרך הסטטוטורית הקיימת ולחלוקתה לרצועות עבור המשתמשים השונים.
המסמך כולל חזון אחד לרחוב אשר יישומו שונה בכל אחד מהמקטעים.
התוכנית מפרטת חתך אופטימלי וממנו גוזרת מעל  30חתכים לאורך הרחוב ,כאשר כל חתך מותאם לאופי
המקטע בו הוא נמצא.
מסמך המדיניות אינו כולל הפקעות הוא כולל המלצות והוראות לקידום תוכניות לאורך רחוב יגאל אלון.
הוראות אלו כוללות את הרחבת המדרכה בעיקר באזור המע"ר המטרופוליטני בצפון הרחוב ( מקטעי
נחלת יצחק וביצרון).
מסמך המדיניות מבטיח את רציפותם של שבילי האופניים לאורך הרחוב וממליץ על הפיכת נתיב נסיעה
אחד בכל כיוון לנתיב עבור נת"צ.
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החתך האופטימלי כולל תחום מסעה של  21מ' עבור כלי רכב (זאת בהתאם לתוכניות המפורטות
המקודמות לביצוע במקטע הצפוני של נחלת יצחק ע"י חברת נתיבי אילון) שביל אופניים דו סיטרי ברוחב
של כ 3-מ' בשני ציידי הרחוב (המסמך בחן היתכנות וממליץ לבצע כבר היום שביל רציף בגדה המערבית
של הרחוב)
ומדרכה המחולקת לרצועות פעילות שונות ברוחב המשתנה בהתאם לשימושים הגובלים.
חשוב להדגיש כי המצב בשטח היום כולל  2נתיבי נסיעה בלבד שאינם רציפים בפועל ,ואילו תוכנית
המדיניות כוללת  3נתיבי נסיעה לכל כיוון עם המלצה על הפיכת הנתיב הקרוב למדרכה לנת"צ.
תחנות האוטובוס משתלבות ברצועת המדרכה בהתאם לפתרונות המקובלים בשאר העיר ובהתאם
להנחיות משרד התחבורה.
התייחסות לצמתים דורשת פירוט ,תכנון וחשיבה בקנה מידה אחר ,להם יינתנו הפתרונות המתאימים
לעת קידום תוכניות רלבנטיות או קידום תוכניות לביצוע בהתאם להנחיות אגף התנועה.
דופן פעילה מסחרית קיימת במקטעי התעסוקה בצמתים הראשיים ובדופן היכל הספורט ,אין הכוונה
להפוך את מקטע המגורים של שכונת יד אליהו לחזית מסחרית.
חו"ד הצוות( :מוגש ע"י צוות מזרח)
ממליצים לוועדה לאשר את מסמך המדיניות.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  4חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק
בישיבתה מספר 15-0017ב' מיום ( 07/10/2015החלטה מספר  )6דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
אודי כרמלי :הצגת מסמך המדיניות של יגאל אלון .עלו כמה שאלות שהיום ינתנו תשובות.
איריס ורזגר :מציגה את התוכנית המצגת והמסמך מתייחסים רק למרחב שבין הבניניים.
ראובן לדיאנסקי :האם כרמלה יכולה להשתתף מעצם מגוריה בשכ' בצרון אני מבקש תשובה לפרוטוקול?
נתן אל נתן :האם יש לה טובה הנאה מעצם תשובת המקום.
אהרון מדואל :האם יש לה הנאה בהיכל הספורט? לא.
הראלה אברהם אוזן :מי שגר כאן בשכונות אני לא רואה בעיה שהשתתף בדיון
דורון ספיר :מדוע לא כרמלה?
אודי כרמלי :כי כרמלה משמשת דירקטור בהיכל הספורט.
נתן אלנתן :כל נושא ניגוד העניינים יוצא מפרופורציות .ההמשנה ליועץ המשפטי :עו"ד ארז קמיניץ הוציא
חוו"ד לנציגי השרים במוסדות הארגון לפיה האומרת כאשר מדובר בהפקדת תוכנית אין בעיה שהוא
השתתף כגורם שהוא מקבל את התוכנית אולם כאשר יש דיון בהתנגדויות אז תהיה לו בעיה להשתתף
והוא עשה אבחנה הגשת התוכנית לבין דיון בהתנגדויות ששם הוא לא יכול להשתתף בהצבעה.
איריס ורזגר ממשיכה בהצגת התוכנית.
מיטל להבי :מה רוחב שביל האופניים במקטע המגורים ביד אליהו.
איריס ורזגר :יש שני נתיבי נסיעה שני נתיבי חניה שני נתיבי אופניים.
אודי כרמלי :מיטל חשוב להבין שאנחנו לא משנים את זכות הדרך בכל המסמך הזה.
מיטל להבי :היכן אתם מכניסים את נושא תחנות האוטובוס פריקה וטעינה?
איריס ורזגר :המסמך מציע פתרון רעיוני איפה ואיך ניתן לשלב תחנת אוטובוס ברחוב.
מיטל להבי :את לא מגדירה את המיקום לרעיון אלא רק פתרון.
אלי אדריכל :ברגע שמרחיבים את רצועת המדרכה ,ברגע שיש שימוש לתחנת אוטובוס הרוחב יכול לבלוע
אותו.
מיטל להבי :איך יגיעו לאזור הזה אנשים שאין להם אופנים לדוגמא.
שי מורן יועץ תנועה :בחתך מופיע נת"צ שישרת את הקטע המרכזי עד יצחק שדה .לגבי לתחנות תחבורה
ציבורית הנפח של המדרכה יכול לספק את כרגע לא שמנו פתרון נקודתי אבל הרצועה קיימת
אהרון מדואל :נדרש מקום לפריקה וטעינה ומקום להעלאה והורדת נוסעים -היכן יבוצע?
איריס ורזגר :פריקה וטעינה יבוצע ברחובות האחוריים.
ראובן לדיאנסקי :אין הגיון ששביל האופניים יהיה על הנת"צ .איפה תמוקם תחנת האוטובוס על שביל
האופניים?
אודי כרמלי :לא זה משולב כמו בכל העיר.
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אלון סולר שלא משתתף בדיון שואל בהערת ביניים על כך האם מי שמשתתף בדירקטוריון של היכלי
הספורט האם הוא לא בניגוד עניינים בדיון הזה?
הראלה אברהם אוזן :אני חושבת שכן
מיטל להבי :מה פתאום
אהרון מדואל :ממש לא.
דורון ספיר :אנחנו פועלים לפי הנחיית היועצת המשפטית.
מיטל להבי :צריך לצמצם את האמירה של ניגוד העניינים ,אנחנו פה לשרת את הציבור .אולי אפשר
להשתתף רק בדיון ולהביע דעה.
הראלה אברהם אוזן :אבל ההצבעה תהיה על הכל.
ראובן לדיאנסקי :אנחנו נפסול את הדיון.
כרמלה עוזרי :הדבר אבסורד שאני אצא מהדיון
מיטל להבי :רק אם אתה מרוויח רווח אישי.
דורון ספיר :את יכולה להשאר בדיון אבל לא להשתתף בו.
כרמלה עוזרי :אבל אני מייצגת את התושבים בשכונה
דורון ספיר :יש דרכים אחרות להביע דעה.
אהרון מדואל :אני דירקטור באחוזת החוף בחניון האם ישנה השפעה של ניגוד ענינים ,האם אני יכול
להשתתף בתוכנית.
הראלה אברהם אוזן :האם יש השפעה לתוכנית על החניון.
אהרון מדואל :אני לא יודע.
אלון סולר :בגלל שלוקחים את השטח מהיכלי הספורט בכביש שירות זה יהיה חלק מהחניון אחוזת החוף.
מיטל להבי :לא יהיה לכם קוורום כי גם אני וגם מדואל בדירקטוריון של אחוזת החוף.
ראובן לדיאנסקי :אני מבקש שירשם לפרוטוקול שיש כאן דירקטוריונים שנמצאים בדיון מחניון אחוזת
החוף ומהכלי הספורט שהתוכנית עוברת בהם.
הראלה אברהם אוזן :אודי זה נכון?
מיטל להבי :אני דירקטור באחוזת החוף והאני משתתפת בדיון.
מדואל אהרון :גם אני
מיטל להבי :ואם מישהו רוצה להגיד לי שזה לא שיביא לי חוו"ד מהיועץ המשפטי לממשלה.
אהרון לדיאסקי :אודי מה תעשה אם יעמידו פה אנשים לדין.
הראלה אברהם אוזן :אני בקשתי שתעדכנו מראש שאתם חוששים שיש ניגוד עניינים ואני אבדוק.
אודי כרמלי :בשונה מתוכנית סטטוטוריות זהו מסמך עקרוני ,שהתפיסה כאן היא עקרונית והתפיסה
אומרת לגבי מהו איכותו של המרחב הציבורי ולגבי השימושים בו .אין כאן שום חיוב סטטוטורי.
ראובן לדיאנסקי :כאשר ישבתי בדיון של מסמך מדיניות לא מחייב עדיין היועצ"מ מצאה לנכון שישיבתי
בדיון הוא בניגוד עניינים.
אודי כרמלי :כלומר שגם בתכנית מתאר כל תכנית שהוא בנתח אורבני גדול כמעט תמיד יהיה מישהו
שיהיה לו ניגוד עניינים.
הראלה אברהם אוזן :עוזי התבקש להגיע ולהסביר את כל נושא ניגוד העניינים .בנאות אפקה המסמך
דיבר על מימוש תמ"א  38ואפשר להוציא היתרי בניה.
אודי כרמלי :זהו מסמך מנחה שתהיה אמירה ברורה קו מנחה לרחוב ,שתהיה אמירה ברורה איך רחוב
יגאל אלון אמור להראות .אני אקדם תוכניות על סמך המסמך הזה .ובאותן תוכניות שנשענות על המסמך
הזה ובהם יש ניגוד עניינים וישנם קביעות סטטוטוריות שם תפעילו ניגוד עניניים .אבל ברגע שיש כאן
תפיסה ערכית ציבורית עקרונית לא נקודתית גם מי שחבר בהיכל הספורט זה לא מונע להשתתף בדיון
הזה.
דורון ספיר :נחזור ונשוב לדון בנושא לאחר בדיקת נושא ניגוד העניינים של חברי הועדה .צריך לבחון את
חוו"ד לגבי ניגודי העניינים באופן כללי .לבדוק אם התוכנית מקנה זכויות או לא ,אם יוצרת שינוי מהותי
של הסביבה או לא .הצוותים צריכים להכנס לתכנית ולראות איזה חברות מופיעות בתוכנית ולידע את
חברי הועדה.
ראובן לדיאנסקי :אני מבקש מיו"ר לקדם באופן מהיר את כל נושא ניגוד העניינים.
נתן אלנתן :שחוות הדעת של היועץ המשפטי של העיריה יתמך בחוו"ד של היועץ המשפטי לממשלה.
הועדה מחליטה:
לשוב ולדון בנושא.
משתתפים :דורון ספיר ,נתן אלנתן ,אהרון מדואל ,ראובן לדיאנסקי ,מיטל להבי ,אלון סולר.
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התוכן
תא - 4444/מספר מקוון  - 507-0117093מרחב השדה
דיון בדיווח

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית :ועדה מחוזית
מטרת הדיון :אישור פרסום סעיפים  : 77-78הודעה על הכנת תכנית לשטח התחום בקו הכחול ותנאים
להוצאת היתרי בניה עפ"י ס' .78

מיקום:
במערב -חוף הים
במזרח -שכונות ל' החדשה ,שכונת נופי ים
בדרום -רחוב לוי אשכול ,המשך פארק הירקון
בצפון -המשך רחוב פרופס (תכנית צפון מערב תא)3700/

גושים וחלקות בתכנית:
מספר גוש

עמ' 58

סוג גוש

חלק/כל הגוש

מספרי חלקות
בשלמותן

מספרי חלקות
בחלקן

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
07/10/2015
15-0017ב' 7 -

שטח התכנית :כ 1,440 -דונם

מתכנן:

אדר' ארי כהן

יזם:

רשות מקרקעי ישראל ,עיריית תל-אביב-יפו ,בעלים פרטיים

בעלות:

רשות מקרקעי ישראל ,עיריית תל-אביב-יפו ,בעלים פרטיים

מצב השטח בפועל:
מאז שנת  1938ועד היום פועל בשטח שדה תעופה צבאי ואזרחי.
מבנים ומתקנים בתחום השדה:
בשדה שני מסלולים -המסלול הראשון נסלל בשנת  1938באורך  400מ' וברוחב  40מ'  .לאורכו מוסכים
לכלי טיס קטנים .מסלול חדש -מקביל לקו החוף ,משמש היום את השדה ,לצידו משטחי חנייה ותדלוק
המשמשים חברות טיסה ישראליות וטיסות צבאיות.
בכניסה לשדה ,אולם לנוסעים נכנסים ויוצאים.
בשנת  2003נבנה בשדה מגדל פיקוח חדש -במתחם הצבאי של השדה.
במתחם הצבאי של השדה בנויים הנגרים ,מוסכים ומבני משרדים.
מדיניות קיימת:
זה שנים מתנהלים דיונים על סגירתו של שדה דב שכן הוא תופס חלק ניכר מהשטח הפתוח הגדול היחיד
שנותר בתל אביב ,ומונע את התפתחות העיר באופן רציף צפונה.
ב 2010 -התקבלה החלטה לפעול לסגירת השדה כדי לפנות מקום לבניית כ 12,000 -יחידות דיור בשטחו.
ההחלטה אושרה על ידי הממשלה ב .2012-לפי התוכנית ,הפעילות בשדה דב תסתיים ב 30-ביוני ,2016
ופינויו של שטח שדה דב יסתיים עד לשנת .2018
עד הפינוי חלה פקודת שעה המאפשרת את פעילות שדה התעופה ,ובהתאם מגבלות בניה בסביבת השדה
בהתאם להנחיות רשות שדות התעופה ומשרד הביטחון.
מצב תכנוני קיים:
 .1תמ"א 10א - 3-תכנית מתאר לתחנת הכח ת"א (רדינג) על מתקניה -התכנית מסדירה את פעולת
התחנה עד שנת  .2020תכנית אושרה לתוקף במועצה הארצית וממתינה לאישור הממשלה.
 .2תמ"א  -13חוף הים התיכון .תכנית מאושרת משנת 1983
הגדירה באזור זה  3יעודים עיקריים :מזרחית לתוואי המשך אבן גבירול הוגדר "שטח ישוב":
מרביתו של השטח מוגדר כשצ"פ ,רצועת חוף רחצה וחלקו הצפוני מוגדר כאזור תיירות ונופש.
תכנית זו קובעת קו איסור בנייה במרחק של  100מ' מקו המים.
 .3תמ"א  – 4/ 13קידום התכנית הופסק לקראת מתן תוקף.
שדה התעופה :שדה דב מוגדר כשימוש זמני.
רצועת החוף :מוגדרת כאזור לשימוש הציבור לשימושים עירוניים ובכללם נופש ,תיירות ,ספורט
ימי ותיירות פנאי .נדרשת הגנה על ערכי הטבע ברצועה זו.
רוחב הרצועה החופית בקטע זה 200 :מ' בממוצע.
מוקדי פיתוח :התכנית קבעה עד  3מוקדי פיתוח בפארק החוף ,כאשר שטח מוקד הפיתוח הגדול
יהיה עד  4,000מ"ר.
צירים ירוקים :לאורך פארק החוף טיילת המשכית מדרום לצפון .מערך של לפחות  3צירים
ירוקים עירוניים לנגישות אל רצועת החוף .המשך רח' איינשטיין מהווה ציר ירוק עירוני ראשי
באזור זה.
מלונאות :באזור המוגדר אזור משולב למגורים ומלונאות לפחות  30%מסך שטח הקרקע יהיה
מיועד למלונאות. .

עמ' 59

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
07/10/2015
15-0017ב' 7 -
 .4תמ"א  -15תכנית מתאר לתפרוסת שדות תעופה .תכנית מאושרת משנת  .2000מייעדת את שדה דב
לטיסות מסחריות ,סדירות ושכר ליעדים פנים ארציים .התמ"א מציינת שמתוכננת עבור שדה זה
תמ"א חלקית  ,4/3אך תכנית זו לא קודמה.
התמ"א מעגנת הגבלות בשימושי קרקע והגבלות בניה (גובה) בסביבת שדה תעופה.
 .5תמ"מ  -5בתוקף משנת 2007
יעוד :אזור עירוני בדגש מגורים .לתחום רצועת החוף מפנה לתמ"א .13
 .6תכנית המתאר תא – 5000/תכנית מופקדת ,לקראת שמיעת התנגדויות.
יעוד קרקע :אזור לתכנון בעתיד.
רצועת החוף :רוחב הפארק החופי הכולל חוף ים ועורף החוף  -רוחב מינימום  200מ' רוחב ממוצע
 250מ' ,כפי שהוחלט ע"י הוולחו"ף.
צירים ירוקים :עיגון  4-5צירים ירוקים ממזרח למערב ,בקצה כל ציר מוקד פיתוח חופי.
 .7תכנית  -1111בתוקף משנת 1969
תכנית זו חלה על כל השטח מערבית מדרך חיפה .בתחום הקו הכחול של רובע שדה דב ,יעודי
קרקע הראשיים הם:
איזור מגורים :התכנית הגדירה תחומי רובעי מגורים ,שבין רחובות ראשיים ,בהם צפיפות בשיעור
 6יח"ד לדונם ברוטו ,וקובעת כי אזורי המגורים ,השטחים המסחריים ,מוסדות הציבור והשטחים
הציבוריים הפתוחים ייקבעו בתכניות מפורטות.
אזור פיתוח חוף הים הכולל:
איזור משנה א' -כולל בנייני ומתקני מסחר ,בידור מלונות והארחה.
אזור משנה ב' -מגורים מיוחדים ,מלונות ,קיט ,נופש וספורט.
אזור משנה ג' -שטח המיועד כשטח ציבורי פתוח ,חוף רחצה וקייט ,לאורכו של השטח תשמר
רצועת חוף של  50מ' לפחות ,להוציא מקומות בהם מצוק הכורכר קרוב יותר.
חלקים מתכנית זו תוכננו ומומשו במהלך השנים במלואן או חלקים מהן :,תכנית ל' ,אזורי חן ,ג'
החדשה 1111 ,א'( 1הגוש הגדול) 3388 ,א'.3700 ,
שטח שדה דב מוגדר בתכנית  1111כשדה תעופה זמני.
 .8תכנית  -2700/9בתוקף משנת 2001
תכנית דרך שקבעה תוואי לרחוב אבן גבירול -גובל בשכונת צוקי ים (הגוש הגדול).
מצב תכנוני מוצע:
 .1יזמת מינהל ההנדסה ליצירת מאגר רעיונות – :2008
מטרת הפנייה לארבעה משרדי אדריכלים מהמובילים בישראל ,הייתה לקבל תכנון רעיוני לשטח
בשדה וסביבתו ,בראיה כוללנית של המטרות האסטרטגיות של פיתוח העיר ת"א-יפו לטווח
הארוך .ההצעות נבחנו ונלמדו ,אך לא התקדמו לשלב סטטוטורי.
 .2ועדות ציבוריות לקביעת עתיד השדה והחלטת בית המשפט:
נושא פינוי שדה דב וקידום תכנון לשטחו נמצא על סדר היום הלאומי ובשנים האחרונות הואץ
קצב הפעילויות בעקבות החלטותיהם של בית-המשפט וועדות ציבוריות:
א) בשנת  2007נחתם בין המדינה ,משרד הביטחון ונציגי הבעלים הפרטיים ,הסכם המעגן
את עקרון פינוי השדה בזמן סביר ומסדיר נושאים קנייניים ,ללא קביעת לו"ז לפינויו.
ב) בשנת  2008ועדה ציבורית בראשות האלוף (מיל ).הרצל בודינגר שקדה על תכנית אב
לשדות תעופה בכלל ועל עתיד שדה דב בפרט.
ג) בשנת  2010גיבשה ועדה בין-משרדית בראשות יעקב גנות ,מנכ"ל משרד התחבורה,
משמעויות והמלצות על הפסקת הפעילות התעופתית בשדה דב .הצעה המאמצת את
המלצות הועדה וכוללות לוחות זמנים לפינוי השדה אושרה בישיבת הממשלה ביום
.5.2.2012
ד) בהמשך לפניית המנהלים מטעם בית המשפט לניהול הגוש הגדול המייצגים את בעלי
הקרקע הפרטיים ,הורה בית משפט השלום לגורמי התכנון לקדם תכנון של השטח.
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בעקבות זאת ,הוקמה ועדת היגוי לתכנון המתחם בראשות מהנדס העיר ,בה חברים נציגי משרד
האוצר ,משרד התחבורה ,משרד המשפטים ,מינהל מקרקעי ישראל (היום רשות מקרקעי ישראל),
עיריית תל-אביב-יפו ומנהלי הגוש הגדול ,שמטרתה קידום משותף של תכנון המתחם בהינתן
שהשדה יפונה ולא יתקיים עוד ,וזאת תחת פיקוחו של בית המשפט בכל הקשור לעצם התקדמות
התכנון .בשלב ראשון נדרשה הכנת פרוגרמה.
 .3פנייה לתכנון פרוגרמתי של מתחם שדה דב – :2012
אי לכך ,ועדת ההיגוי המשותפת פנתה לשלושה משרדי אדריכלים מהמובילים בישראל לגיבוש
פרוגרמה.
הצעתו הפרוגרמתית של אדר' ארי כהן זכתה .עיקרי ההצעה הזוכה מובאים בנספח לדרפט ,ויוצגו
בדיון זה לחברי הועדה.
עליה מבוססת תכנית המתאר החלקית לשטח השדה וסביבתו אותה מבקשים לקדם.

מאפייני ההצעה הפרוגרמתית לתכנון:
רובע שדה דב הינו עתודת הקרקע הפנויה הגדולה בעיר תל-אביב .תכנון שטח זה מהווה משימה חשובה
וייחודית והזדמנות לתכנון מתכלל ובר-קיימא תוך קביעת חזון לשכונה חדשה.
הפרוגרמה מציעה תמהיל שימושים ,סל זכויות ,וקונצפט בינוי ומתודולוגיה לצמיחה לאורך ציר הזמן.
הפרוגרמה ממחישה את הקונצפט ע"י הדמיה סכמטית לאופן הבינוי ,אופן המימוש והתייחסות
לתרחישים אפשריים.
בשלב זה ,נעשית עבודה של העמקה וחידוד הפרוגרמה .הורכב צוות יועצים -והותנע הליך תכנון המטמיע
התייחסות של גורמים מקצועיים בפרוגרמה.
מטרת התכנון :תכנית מתאר הכוללת חלוקה למתחמי תכנון ,פריסת יעודי קרקע ,קביעת זכויות בניה
ברמת מתארית ,בינוי מנחה ,עקרונות רפרצלציה – ותכנון ברמה של תכנית מפורטת לעניין שטחי ציבור
ראשיים ותשתיות על.
תוקף 3 :שנים

חוות דעת הצוות המקצועי (ע"י מחלקת תכנון צפון):
להמליץ לאשר פרסום על פי סעיפים 77-78
להלן הנוסח המוצע לס' :78
"לא תקודם כל תכנית מקומית ולא יוצא היתר בניה ,היתר הריסה ו/או לשימוש או היתר פיתוח בתחום
המקרקעין הכלולים בתחום תכנית זו ,אשר לדעת הועדה המקומית עלול לפגוע במגמות התכנון החדש.
כמו כן רשאית הועדה המקומית להגביל היתרים ו/או להתנות תנאים להתרתם במגמה להתאימם לתכנון
החדש .בתחום הדרכים ,הפארק החופי בתחום תמ"א  13המאושרת ,תידרש גם הסכמת הועדה
המחוזית".
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נספח :תקציר מתוך הפרוגרמה של הצוות הזוכה בתחרות:
מטרות העבודה
 .1גיבוש עקרונות לתכנון השטח  -באמצעות מתווה לפרוגרמה הכולל שלשה רכיבים :חזון ,תרחישים
ומרכיבי יישום.
 .2יצירת תשתית להסדרת האינטרסים של כלל בעלי העניין תוך התאמתה לחזון העיר.

 .1החזון
החזון המוצע לרובע שדה דב צומח משני מקורות שונים .האחד בזיהוי היתרונות העצומים במיקומו
הייחודי :הן כצומת של שני צירי הנוף החשובים בעיר) פארק הירקון פינת חוף הים (,המושכים אליהם
פעילות פנאי ותיירות מרובה והן כהמשך טבעי לרשת הוותיקה שמדרום .ביתרונות אלה טמון
פוטנציאל המקום להפוך למרכז עירוני שוקק חיים עבור תושבי השכונות שמצפון לירקון .המקור השני
לחזון נובע מהאתגרים שבתכנון לטווח ארוך ובצפיפויות גבוהות:
 .1פוטנציאל ההצטופפות -יצירת מתאם בין הצפיפות לכושר הנשיאה של התשתיות והמרחב הציבורי .
לשם כך שרטטנו מתווה לתכנית מרחבית שתאפשר להגיע לצפיפות גבוהה על ידי התאמת רמת
הצפיפות לערכים איכותניים אותם אנו מבקשים להשיג.
 .2הגברת הוודאות באמצעות גמישות  -הצורך בוודאות מול הגמישות הנדרשת בתכנון לטווח ארוך .
הצענו לתכנן על פי מסגרות שמתפתחות ומתעדכנות  -ובכך לתת מענה לשינויים הצפויים בצרכים,
בשימושים ,בסטנדרטים וברצונות לאורך השנים.
 .3הפיתוח המתמשך -הצענו תפיסה שתאפשר למתחם כולו להתפתח ולתפקד כבר מצעדיו הראשונים .
אנו מבקשים להכיר בעצם התמשכות התהליך כמשאב וכהזדמנות.

בפרק שלפניכם מתואר החזון הרותם את שלושת אתגרים אלו ליתרונות הייחודיים של האתר
במטרה ליצור ערך מוסף לרובע ולעיר.

1.1

תל אביב באספקלריה הארצית והמטרופולינית

ניתוח מגמות ותחזיות כבסיס למתווה המוצע
אופק המימוש :מועד מימוש עיקר שטח שדה דב חורג אל מעבר לשנת היעד של“ חזון העיר ”.הנחה
זו חייבה שימוש בתחזיות לטווח הארוך במטרה לאתר צרכים וביקושים עתידיים אשר יחפשו אכסניה
במרחב המטרופוליני והעירוני.
אוכלוסייה ,תעסוקה ,תיירות  :על פי המצב הנוכחי ועל פי תחזיות גידול האוכלוסייה בישראל
ובמטרופולין תל אביב ,עולה כי בשנת  2050אוכלוסיית המטרופולין תמנה כ  45%-מאוכלוסיית
מדינת ישראל .במידה ותל אביב -יפו תחליט כי ברצונה לנסות ולשמור על חלקה היחסי באוכלוסיית
המדינה יהא עליה לגדול לכדי  700-650אלף תושבים עד לשנת  2050 .סדר גודל זה יאפשר לעיר
לשמור על משקלה בכלל אוכלוסיית המדינה (  ) 5%ובאוכלוסיית המטרופולין  ) 11% (,בדומה
למצבה כיום .גם לשימור וקידום מעמדה כמרכז תעסוקה ותיירות חשיבות רבה .
הצטופפות  :התחזיות שלעיל חושפות תובנה לה ערך רב הן בהגדרת אופיו של האתר ותפקידו והן
בהערכות להטמעתו במערכת העירונית .יישום תחזיות האוכלוסייה והמועסקים בתל אביב יחייב
הגברת ההצטופפות בעיר .על כן ,תהליך התכנון חייב להנחות את מגמות ההצטופפות ולהפכן
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להוויה עירונית חיובית  -חיה ותוססת ,אשר תעלה על נס את מירב היתרונות האפשריים ממצב זה .
הוויה זו תביא עימה תמורות ביום יום החברתי ,הסביבתי והתרבותי של העיר .היקף השירותים
העירוניים ,מגוון הפעילויות ,סוגי המרחבים הציבוריים ושלל הצרכים הנלווים אשר ידרשו בעתיד
לאוכלוסיית תל אביב-יפו והמטרופולין הינו גדול ורב מזה הנצרך היום ,וחלק מתכניו אינם ידועים
עדיין ]...[ .

1.2

מימוש הפוטנציאל הייחודי למקום לטובת צרכים מטרופוליניים וכלל
עירוניים.

הנתונים שלעיל מצביעים על ביקוש מתמשך\גדל לשטחי מגורים .בנוסף ,מיקומו הייחודי של שדה דב
והיקף השטחים הפנויים בו ,עשויים לאפשר פריסתן באתר של פונקציות כלל עירונית או
מטרופוליניות גם אם זהותן טרם ידועה היום .נחיצותו של מרכז רובעי הינה מובהקת) ברובע  1ו 2-
צפויים להתגורר כ  200-אלף איש ואף יותר(,שכן כבר היום בולט בהיעדרו“ לב אזרחי ”לרובע צפון
מערב .במקביל ,רצועת החוף בו התברך האתר ,כמו גם מיקומו בצומת של צירי הפנאי והתיירות
הראשיים בעיר מגלמים פוטנציאל עצור אדיר להמשך פיתוח ושגשוג התיירות העירונית .הפרוגרמה
לתכנון המקום והפעלתו מחוייבת לקיים ולשמר אפשרויות אלו.

יצירת ערך בשטח האתר
המרחב הציבורי בעידן הצטופפות :הדרישה ההולכת וגדלה לפיתוח צפוף ואינטנסיבי יותר מובילה
להעצמת הבינוי ולעירוב שמושים ,ועימם גדל הפוטנציאל ליצירת חיים עירוניים מגוונים ומעניינים .
העיר הופכת להיות קוסמופוליטית יותר  -מבחינה אתנית ,תרבותית ,כלכלית ,וחברתית .טווח
הפעילויות במרחב הציבורי גדל -ומנותב אליו עירוב מורכב ,עשיר ,ומעניין יותר של תנועה ,עבודה ,
צריכה משחק ופנאי .ההכרה בחשיבותו המתעצמת של המרחב הציבורי הפורמאלי והא-פורמלי
כאחד ,מחייבת הכרה בו ומיסודו כחלק מכל מהלך תכנון אסטראטגי.תכנון שדה דב הוא מהלך
שכזה.

משך תהליך הפיתוח כמשאב המאפשר שמושים" קצובי זמן"
בעוד אנו מנסים לחזות את שימושי הקבע שתל אביב-יפו זקוקה או תזדקק להם ,עלינו להכיר גם
ביתרונות של צמיחה והתפתחות אורגנית המתמשכת לאורך שנים ,כאמצעי ליצירת ערך עד
להשלמת פיתוחו .בהנחה כי פיתוח החלק הארי של שדה דב יארך כ  25-שנה) דו”ח ממ”י (,ההיקף
הממוצע של השטחים הפנויים מבנייה ומפיתוח לסוגיו הינו כ  700-דונם.
היקף שטח שכזה מאפשר ליזום באתר ,בד בבד עם התקדמות הפיתוח בו ,אירועים תקופתיים
ושימושים“ קצובי זמן ”-שבכוחם לתרום לזהותו ולהתפתחותו כרובע עירוני ,עוד בטרם ימומשו בו כל
נפחי הבנייה .הכרה בעצם התמשכות תהליך פינוי השדה כמשאב וכיתרון  -ולא כאילוץ ,מגלה
פוטנציאל שטרם נוצל ליצירת ערכים מוספים ,אשר בנוסף לערכי השימושים הקונבנציונליים אשר יהיו
בו ,יכולים להתוות את ההתפתחות והצמיחה של האתר לאורך השנים .התמשכות התהליך מייצרת
הזדמנות לפיתוח בשני מישורים -מתחדש וקבוע  -אשר יחדיו יתרמו להוויתו הייחודית של הרובע
כמקום חי ומתפתח.
יש לנצל את התמשכות פינוי שדה דב על פני שנים רבות כמשאב המאפשר פיתוח שימושים
“ירידיים””/קצובי זמן””/מפעפים ”והמחדיר חיים תוססים ומלאי עניין לכל האתר ובכל תקופת הביצוע .
אלה יכולים למנוע את התחושה של שטח בור או אתר בנייה מתמשך במקום.

השקת מגה אירוע
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בכוחם של אירועים גדולים להביא תשואה לאתר ,לעיר ,למטרופולין ,ולעיתים אף למדינה .ברוח זו
אנו מציעים לארח בשדה דב אירוע בין-לאומי אשר יחנוך את הטמעת האתר ברקמה העירונית
ובתודעה הציבורית .בכוחם של אירועים“ ירידיים ”גדולים למנף את הפיתוח הכלכלי של התשתיות
הראשיות של האתר ,כגון קו הרכבת הקלה הירוק ,ולכוון ולעודד את היזמים ובעלי הקרקע לרכז
פעילותם במקומות בהם איגום השקעותיהם יצור ערך מוסף עירוני .
ניהול מושכל ומתמשך של אירועים מתחדשים בקנה מידה שונים הינו מקור לתסיסה עירונית
ותרבותית מתמדת ,לחיזוק מעמדה של תל אביב כעיר עולם ולמיתוג ולהעצמת מגוון הפעילויות
הציבוריות שתל אביב-יפו תוכל לייצר ולייצא.

יצירת ערך מוסף לשימושי התיירות
המיקום הייחודי של הרובע העתידי בצומת של שני משאבי הטבע החשובים בעיר )פארק הירקון וחוף
הים (,אשר כבר היום מושכים אליהם פעילות תיירותית ופעילות פנאי מרובה ,מצביעים על פוטנציאל
נוסף :יצירת תוכן תיירותי חדש באתר עבור העיר על ידי פיתוחו כאזור תיירות עירונית בת קיימא.
תיירות בת קיימא תופסת פלח הולך וגדל בשוק התיירות העולמי ומעניקה ערך מוסף לחוויה
התיירותית הסטנדרטית .הכלת רעיון התיירות המקיימת בשדה דוב יכול לחזק מאוד את מעמד העיר
כמוקד תיירות ולהגדיל את המצאי והאזור שמושך תיירות – גם אל החופים הצפוניים שהיום פחות
קשורים לחלק התיירותי בעיר.

1.3

תפקיד רובע שדה דב במערך העירוני

תפקידו המרחבי של הרובע במערך העירוני יהיה לקשור ולאחות בין חלק העיר שמדרום לירקון
ולאורך חוף הים אל החלק שמצפון לו .בנוסף עליו לבנות את החלק החסר עד כה במבנה התיפקודי
והמרחבי של רובעים  1ו  2- ,שכן הקשר הישיר לים ויכולת התנועה הישירה והפשוטה חסרה כל עוד
פעל השדה .לצד איון מפגע הרעש ,פינוי השדה יעורר בודאי תביעות להגדלה משמעותית בנפחי
הבניה הקיימים  /מאושרים בשכונות המשיקות לאתר וזאת כתוצאה מהסרת מגבלות הגובה.
הפרוגרמה לשדה דב מכוונת ליצירת סביבה מתפקדת ומקושרת היטב אשר תקל על מיצוי פוטנציאל
נוסף זה.
ככל שאוכלוסית העיר והיקף המועסקים בה אכן יגדלו כחזוי) ראה דברי הסבר (תגבר נחיצותו של
רובע זה להעצמת והעשרת המערך התפקודי והכלכלי של העיר ,ותתעצם חשיבותו של הרובע
החדש כחלק מרצף מרכזים עירוניים אינטנסיביים אשר יגלשו לאורך הים עד צפונית לירקון.

1.4

קביעת יעדים והאמצעים להשגתם

 1.4.1יעדים כלכליים
שטחו הגדול של שדה דב מחייב התייחסות ספציפית למרכיבים המאפשרים את הניצול המיטבי של
המיקום והקרקע מנקודת ראות כלל משקית .המתודה הכלכלית הרחבה מתייחסת להגדלת“ התוצר
העירוני הגולמי ”הן במישור הכלכלי והן במישור החברתי .הכוונה לבחינת הדרך שכל חלופה מביאה
לתועלת כלכלית מרבית ובד בבד מגדילה את הפעילות החברתית במקום – אינטנסיביות מפגשים ,
היקף מבקרים וכדו ’.על מנת להשיג את השימוש המיטבי ,מוצע להתמקד בעקרונות הבאים:
•אינטנסיביות  -היקף המפגשים ועוצמתם
•מגוון – של שימושי קרקע
•נגישות  -הן של תושבי המקום ומועסקים והן של מבקרים מכל המטרופולין
•וודאות – מבחינת נפחי בנייה ,קצב הפיתוח ,תשואה ועוד.
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 1.4.2יעדים חברתיים
גם אם פיתוח שכונת שדה דב יתרחש אחרי מימוש חזון העיר הנוכחי ,מרבית היעדים החברתיים
בשכונה יכולים להיגזר מחזון העיר הנוכחי .היעדים הרלוונטיים ביותר מתוך חזון העיר מתומצתים
בלוח  1שלהלן:
צמצום פערים בין צפון ודרום
בנייה מוגבלת של מגדלי מגורים
עידוד בנייה להשכרה
עידוד דיור בר השגה
החזקת/משיכת אוכלוסיה מגוונת לרבות
משפחות עם ילדים
יצירת תשתית חברתית

ניצול יעיל של קרקע לצרכי ציבור
הפעלת כלים מגוונים להשגת שטחי ציבור
בחירת פרויקט מנוף לכל אזור
הרחבת השותפויות עם גורמי הסקטור
הציבורי והוולונטרי בפיתוח והפעלת שירותים
הרחבת דיור מוגן לקשיש
פיתוח מערך שירותים תומכים לקשישים

נראה כי ליעד של הבטחת תמהיל חברתי משמעות עליונה .מיעד זה ייגזרו תמהיל גדלי דירות ,מתן
מענה לקבוצות אוכלוסיה שונות מבחינת הכנסה ,גילאים ,מצב משפחתי שונה עידוד דיור בר השגה ,
בנייה להשכרה ועוד .התכנית להלן בכל חלופותיה ועל כל תרחישיה מייחסת חשיבות ליעדים אלה
וגורסת שהם לא באים על חשבון ערכי הקרקע ואף יכולים לתרום להגברת כוח המשיכה של המקום
ומיתוגה .

 1.4.3יעדים סביבתיים
כיום ,ערים נדרשות למלא תפקיד מרכזי בהתמודדות עם משבר האקלים הגלובלי .הפרוגראמה
לתכנון רובע שדה דב תשאף להטמעת ראיה אינטגרטיבית לניהול המשאבים העירוניים ליצירת עיר
בת קיימא ובריאה יותר.
היעד הסביבתי העיקרי של התכנית :יצירת רובע מקיים  -רובע המשלב איכות סביבה עם חיוניות
כלכלית ,חברתית ותרבותית.

מיעד זה נגזרים מספר יעדי משנה.
יעד סביבתי
יצירת מדיניות כוללת לתכנון מערכות
משולבות להבטחת ניצול מיטבי של הסביבה
ומזעור הפגיעה בה

עידוד אורח חיים בריא ומגוון
החייאת האזור וצמצום מרחקי נסיעה
יצירת רובע ירוק לרווחת התושב ,המבקר ,
והתייר.
עמ' 65

אמצעים להשגתו
צמצום פליטות הפחמן ,צמצום פסולת ,
חיסכון בשימוש במים ,שימוש במקורות
אנרגיה מתחדשים ,מערכות חכמות ,צמצום
השימוש במכוניות ,חיסכון באנרגיה במרחב
הציבורי ,שימוש מיטבי בקרקע ,עירוב
שימושים.
עידוד שימוש בתחבורה ציבורית ובתחבורה
ירוקה ,עידוד שימוש במתקני ובאירועי
ספורט.
הקמת שטחי משרדים ומסחר ,מרכזי תרבות
ובילוי וביניהם מגוון שימושים קצובי זמן.
פארק רובעי ,גינות ציבוריות וקהילתיות .
פיתוח תיירות בת קיימא.
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1.5

“רוח המקום”

ככל שנחפוץ שמקום זה יחרוג משגרת הוויתן של שכונות השינה שסביבו ,עליו לבוא לעולם מצוייד
בקונספציה אודות עתידו .רובע עם קונספציה .הרובע יזוהה עם יתרונותיה של סביבה עירונית בה
מגוון רב של פעילויות מתקיים זה לצד זה במידת האינטנסיביות המירבית המאפשרת קיום משותף
עם מינימום חיכוכים שליליים .הקונצפציה גורסת כי דווקא בתכנון בעל גמישות מובנית להבטיח כי
ישמרו כללים של“ נימוס ציבורי ”,אותם כללי התנהגות,תחזוקה וממשק הנדרשים כל כך כאשר
הסביבה הופכת ליותר ויותר צפופה.
"רוח ה מקום "תתעצב מן הקרבה והפתיחות הרבה לים ואופן הממשק היחודי עימו לאורך של כ
2000מ ’.בקיומם של ארועים קצובי זמן לצד מבני קבע יש כדי לתרום לחיוניות עירונית ,המאפשרתבינוי מתוכנן ,לצד פעילויות תקופתיות-מתחדשות המשנות פניהן מעת לעת ,תוך כך משנות אלה את
המרחב ,מעצבות אותו מחדש ,ומותירות אפשרות לאמירה אדריכלית /חברתית /תרבותית גם בידי
הקהילה המקומית .הפעילויות הארעיות תורמות ליכולות העירוניות ליצור תרבות נגישה לכל
האוכלוסיה באווירה פורמאלית ובלתי רשמית .אלה נכסים יחודיים המשמשים כמנוע תרבותי
ותיירותי.

 1.5.1השטחים הפתוחים
הפעילות בשטחים הפתוחים יכולה להכווין ולעורר את פיתוח האתר ,ולתרום לרמה העירונית כמו גם
הארצית והמטרופולינית:







לקיים את מטרות תמ”א  13בנוגע לשמירה על רצועת החוף ,בקיום משותף עם ההתפתחות
האורבאנית האינטנסיבית שממזרח לה.
לתת לתל אביב ,למטרופולין ולמדינת ישראל ,זירה לפעילויות בקני מידה שונים לאורך שנות המימוש
הארוכות של הרובע .ארגון שטחים אלו יהווה את השלד העתידי שלתוכו יצמח הרובע בסופו של דבר.
ריכוז מירב השטחים הירוקים שבתכנית ועל ידי כך יצירת איכות של רציפות וחיבוריות השטחים
הירוקים בתוך הרובע וכן עם שטחים איכותיים קיימים מרחב) .בניגוד לחלופת פיזור השטחים
הירוקים בשטח התכנית(.
שימוש בגיאומטריה של מסלולי הנחיתה כשטחים פתוחים  -כ”הד ”להיסטוריה של האתר.
השטח יכול לטפל בתוכו במי הנגר של השכונות הסובבות והעתידיות בצורה ברת קיימא בגלל עומקו ,
רציפות החזית לים ורציפות השטחים הפתוחים המגיעים אליו.
המעגנה הקיימת יכולה להפוך למוקד פנאי ונופש של ספורט ימי וכדומה.

רכיבים מרחביים
ארגון המרחב:
אזכור הגאומטריה של
מסלולי הנחיתה כ"עקבות "
שנותרו במקום

רכיב השמושים
עיר  /שכונה:
ערוב שמושים קבוע הן
ברמת
הרובע והמבנן והן ברמת
מבנה הבודד
שמושי קבע לצד שמושים
"קצובי זמן"

בניה גבוהה )במזרח (
המשולבת בבניה מרקמית
)במערב(
קביעת תוך הצטופפות
גבולות"
הבנייה לנפחי "גזרה

שטחים סחירים:
כשליש משטח התכנית )כ
560דונם("גבולות גזרה" למגורים :
75%50%מנפחי הבנייה

רשת אורתוגונלית מרובת
צמתים מוטה מזרח -מערב

עמ' 66

רכיב היישום
גמישות מובנית:
וודאות לצד מנגנון לשינויים
והתאמות ע"פ זמן
אמצעים משלימים:
תח"צ ,תקני חניה ,כללי
חזוקה ועוד
מינוף באמצעות מגה-ארועים
וארועיים" קצובי זמן"
איגום משאבים כאמצעי
ליצירת" רוח המקום" החל מן
השלבים הראשונים
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תכנון שדה דב משמעו היערכות למיצוי מיטבי של נפחי בניה לצד מקסום התועלות העירוניות
מההצטופפות .זו נקודת האיזון אליה יש לחתור.
לכשיפונה שדה התעופה שבזכותו נשתמרה פיסת קרקע כה גדולה ,יישארו בשטח סימנים ,היכולים
להזכיר את ההיסטוריה של המקום ולהשפיע על כיווני ההתפתחות של המקום.

סכום ביניים
אנו מציעים להטמיע בפרוגרמה לתכנון שדה דב מגמות חשובות בתחום התכנון העירוני –החברתי ,
הסביבתי ,והכלכלי על מנת לרתום את שלושת האתגרים שזיהינו) צפיפות ,וודאות מול גמישות ,
פיתוח מתמשך (לחיזוק הפוטנציאל שהמקום יציע הן לתושביו ולבאים בשעריו והן למערכת העירונית
זאת באמצעות:
•
•
•
•

עירונית אינטנסיבית המתרחשת ומתעצבת בהשפעת קרבתה לים ומתעצמת לאורך זמן.
מקום אשר כל קרקעותיו מנוצלות ושותפות בכל רגע נתון ליצירת ערך.
הפעילויות הארעיות ,קצובות הזמן ,משמשות כמנוע תרבותי ותיירותי.
אתר המשלב באופן תמידי ומתחדש בין מגוון שימושים קבועים וארעיים כאחד.

תכנון שדה דב משמעו היערכות למיצוי מיטבי של נפחי בניה לצד מקסום התועלות העירוניות
מההצטופפות .זו נקודת האיזון אליה יש לחתור.

 .3תרחישי הפיתוח
המעשה התכנוני העומד בבסיס מתווה פרוגרמתי זה ראשיתו בשני מהלכים מקבילים:
איתור תכנים ושימושים לצד יצירת תכנית מרחבית-פיזית על סמך תובנות מיחודיות האתר .המתווה
המוצע הוא זה בו השילוב בין המבנה המרחבי לבין התכנים והשמושים יוצר פוטנציאל מירבי למימוש
החזון .בשני התרחישים המפורטים להלן ובמנעד האפשרויות הפרוס ביניהם משתרע תמהיל
השימושים האיכותני והכמותי המוצע .התחומים שמחוץ למניפת אפשרויות אלה נמצאו ככאלה
שאינם תואמי חזון .לדוגמא ,שעור שמוש למגורים של כ  90%-מהיקף השטחים המוצע יאפשר
הגדלת היקף יח”ד אך יכוון את הפיתוח להווית“ שכונות שינה ”נוספות ולא לאתגר של עיר /שכונה .
לעת עיבוד הפרוגרמה יבחנו הנחות אלה בצורה מפורטת יותר וגבולות הגזרה יותאמו לתוצאות
הבחינה.
כמו כן ,הוגדרה גמישות מסוימת באשר להגדלת נפחי הבנייה בהתאם להרכבי שימושי הקרקע
השונים ,ונבחנו מפתחות להמרה ביניהם .כללים אלה מבטיחים שיטה מוסכמת ויעילה למתן מענה
לשינויי מדיניות או התפתחויות בביקושים על פני חיי התכנית.

2.1קווי תכנון מנחים
מרחב ציבורי המתפקד בצורה מיטבית ותורם ליצירת מקום אטרקטיבי למכלול הפעילויות והשימושים
שעתידים להתרחש בו ,מחייב תכנון מוקפד ומבעוד מועד .כך יובטח כי האלמנטים במרחב ימלאו את
תפקידם ב"תזמורת העירונית ",וישמשו כבמה איתנה לשימושים ולפעילויות המשתנות המתרחשות
בתוכה .הידע לתכנן באופן זה קיים –והשתמשנו בו לקביעת קווי התכנון המנחים .לעת הכנת תכנית
השלד סייעו עקרונות אלו לאפיין עוצמות בנייה פוטנציאליות על סמך צורת הבינוי,
לאמוד את השטחים לצרכי ציבור ואופן פריסת ולהגדיר נפחים ומרחב ציבורי באמצעות בינוי .
במקביל ,משרטטים קווי התכנון המנחים גמישות רבה בתכנון העתידי וקובעים גבולות גזרה גמישים
לשימושים שמתקיימים בהם.
להלן קווי התכנון שעל בסיסם גובשה התכנית והתרחישים:
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יצירת שלד מרחבי כבסיס לתרחישי פיתוח שונים ,ולהמשך הצטופפות בעתיד.
גידור הצפיפויות ועוצמות הבנייה ב" גבולות גזרה "איכותניים.
העצמת המרחב הציבורי.
בינוי כדופן הבונה חלל ציבורי.
הרחבת תחום הנושאים הכלולים במונח" צרכי ציבור".
רחובות המתפקדים במספר דרכים במקביל.
מערך מגוון של שטחים פתוחים.
העצמת ערכים מקומיים -ים ,ציר הירקון ,הקשר לשכונות הסמוכות ,היסטוריה מקומית.
יציבות דמוגרפית  -תכנון למגוון גילאים ורמות הכנסה.
התארגנות לספק רמת תחזוקה וניקיון גבוהים מאוד – במרחב הפרטי והציבורי.

 2.2תמהיל שימושים :שימושי קבע לצד שימושים“ קצובי זמן”
אנו מציעים שהרובע יכלול שימושים מגוונים ואפשרות לעירוב שימושים מרמת הרובע ועד רמת
הבניין ובתנאי ששאר השימושים לא ייצרו מטרד עבור השימוש העיקרי שהוגדר לשטח .התרחיש
העיקרי המוצג בפרק זה מבוסס על הקצאה של  75%מכלל שטחי הבניה המוצעים למגורים .אולם
אפיון עוצמות הבנייה על סמך נפחים ומרחב ציבורי מאפשרים לשימושים שמתקיימים בהם
להשתנות ולהתעדכן לפי הצורך .בהתאם להגיון זה מוצג גם תרחיש שכולל רק  50%מגורים מכלל
שטחי הבניה .תרחישים בהם שעור שטחי המגורים חורג משמעותית אל מחוץ לטווח שבין75%-
50%מתאפיינים בתמהיל שמושים שאינו מאפיין עיר /שכונה ושככאלה אינם תואמי חזון .מספרים
אלה יבחנו בפרוט לעת עיבוד הפרוגרמה ויותאמו ע"פ צורך.

תמהיל השימושים מתקיים בשתי רמות:
א.
ב.

בין שימושי הקבע למיניהם:
 שילוב בין שימושים סחירים :מגורים ,מסחר ,מלונאות ,תעסוקה ,תרבות ,וכד’
 שילובים של מוסדות ציבור עם שימושים סחירים
בין שימושים קצובי זמן לבין שימושי הקבע:
 פיתוח ירידים ,קיום אירועים בינלאומיים ,השקת פעילויות ארציות ועירוניות בקנה מידה
משתנה יוצר ממשקים עם הסביבה המבונה .המטרה היא ליצור פעילות במלוא היקף השטח
משך כל חיי התכנית .

 2.3הקצאת קרקע ליעודים השונים :הרציונאל
רובע שדה דב אמור לספק את צרכי הציבור של המתגוררים בו ,ולתרום את חלקו לכלל צרכי הציבור
העירוניים .תכנית השלד לרובע מתארת את הפריסה,הארגון המרחבי ומערכת הזיקות שבין
השטחים הציבוריים והסחירים וכלל השימושים שבהם.
צרכי ציבור :בגישה המסורתית“ צרכי ציבור ”מוגדרים כסך השטחים הנחוצים לאוכלוסיית היעד
לשטחים פתוחים ,כבישים ,מוסדות חינוך וציבור ועוד .ביישום הגדרה זו בצורה פשטנית ,דהיינו
הקצאת שטח לכל מוסד בנפרד ,ידחקו שאר השימושים למשבצת לא אפשרית .מכאן נובע הצורך
המשותף לכל צרכני הקרקע להצטופף ולהתייעל על מנת לקיים את יתרונות הצפיפות  -עירוניות
תוססת וחיה ,נגישות גבוהה למגוון שירותי מסחר ,תרבות ,ציבור וכו’.
עירובי שטחי ציבור עם שימושים סחירים חוסכת בקרקע ,מגבירה עירוניות ,ומועילה לכל בעלי העניין
השותפים לקידום תכנית זו.
רחובות :התשריט מבוסס על רשת צפופה יחסית של רחובות לסוגיהם ,הכוללים היררכיה משולבת
של שדרות רחבות ידיים לצד סמטאות להולכי רגל כ  120-צמתים לקמ”ר ,משמשים כאינדיקטור
לקישוריות גבוהה ,המתאפשרת בשל רוחב רחובות קומפקטי ולא בזבזני .ריבוי הרחובות ותכנון
עמ' 68
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מושכל של חתך רחוב ירוק מאפשר להגדיל את אינוונטר הגינון בשכונה הרבה מעבר לתחומי
השטחים הציבוריים הפתוחים) סה”כ - 360דונם(.
שטחים פתוחים :מערך השטחים הפתוחים המגוון נועד לספק סוגים שונים של פנאי ואתנחתא
מהאינטנסיביות העירונית .החל משטחי טבע רחבי ידיים בפארק החופי ,דרך שפע השטחים
הפתוחים המרוכזים לאורך“ שדירת שדה התעופה) ”מזרח-מערב (,ועד גנים ציבוריים בעלי אופי
שכונתי יותר ,שמוקמו באזורים המרוחקים מהים ומשדרת שדה התעופה ומשלימים את הנדרש) כ -
5מ”ר לנפש – ראה פירוט בדברי ההסבר (.חצרות פנימיות שמוגנות משאון הרחוב ,נועדו להגדיל
את המגוון גם בשטחים הפרטיים) .סה”כ שטחים פתוחים כ  480-דונם(
מוסדות חינוך ,ציבור ,קהילה ותרבות :צרכים מקומיים יגזרו מפרוגרמה כמותית )מבוססת
הפרמטרים“ המסורתיים ”כגון גודל משק בית ,שנתון וכו (אך יקבעו במונחים של מ”ר ולא קרקע .
תחשיב השטח הנדרש כולל עתודה משמעותית .התחשיב מניח אחוזי בניה מירביים של כ180-
200אחוז ,בתכסית בניה של כ  40%-עד 2-4קומות .בנוסף ,מוצע להקצות כ  80-דונם לטובתצרכים עתידיים כלל עירוניים .כמו כן מוצע להגדיר‘ יעוד מעורב – ’שיכלול שטחי ציבור מבונים בקומת
הקרקע במקומות המתאימים) סה”כ שב”צ יעודי מוצע  160דונם(.
סה"כ שטח תכנית
שטח פארק חופי כלל עירוני
שצ"פ מקומי) כולל פארק חופי
מקומי(
שטחים" חומים"
דרכים ושבילים
סה"כ שטחים ציבוריים**
מ"ר מוסדות ומבני צבור
שטח סחיר
סה"כ מ"ר****
שעור המגורים מסה"כ מ"ר

שטח בנוי למגורים מ"ר
שטח בנוי אחר מ"ר
מזה מסחר מ"ר
מזה מלונאות
רווחת דיור מ"ר
נפשות למשק בית

אומדן יח"ד
גודל דירה ממוצע) עיקרי+שרות(
צפיפות מגורים ברוטו
צפיפות מגורים נטו
מתגוררים

נפשות לדונם
מועסקים  /מקומות עבודה***
שטח ציבורי לנפש)מקומי בלבד(

תרחיש מוטה תעסוקה

תרחיש מוטה מגורים

כ  1560-דונם
250דונם
235 = 65 + 170

כ  1560-דונם
250דונם
235 = 65 + 170

160דונם
355דונם
כ - 1000ודנם") רזרבה " :כ - 60
דונם(
כ300,000-
כ  560-ד'
כ- 2,470,000
50%
כ1,235,000-
כ1,235,000-
120,000
120,000
38-44
2.4-2.8
13,500-10,000
90-120
10.5-8
24-18.0
32,500-28,000
26-22
כ49,500-
גדול מ  14-מ"ר

160דונם
355דונם
כ - 1000דונם) מאוזן(
כ300,000-
כ  560-ד'
כ- 2,300,000
75%
כ1,725,000-
575,000
120,000
120,000
38-44
2.4-2.8
18,750-14,000
90-120
15-11
33-25
45,500-39,000
36-31
כ23,00
14מ"ר בממוצע

סה”כ קרקע לצרכי צבור) בשלושת ההקצאות הנ”ל (:כ - 1,000דונם סה”כ שטח סחיר :כ - 560דונם

 2.4אומדן נפחי הבניה
נפחי הבניה בתכנית מדגימים את המשמעות הכמותית של קביעת נפחים בוני חלל ציבורי .הנחנו
שכדי להשיג את היעד שלפיו הבינוי יגדיר את החלל הציבורי – נדרשת בנייה מרקמית של 6-8
עמ' 69
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קומות ,כשרוב הבנייה לגובה שתותר ,תתוכנן על גבי הבסיס הזה) ולא במקומו (.על פי עקרונות אלו
הוגדרו בתכנית שני אזורים:

אזור לבניה מרקמית ) לכל השימושים הסחירים ( :כ - 300דונם
אזור המיועד רק לבניה מרקמית ברח”ק  3-3.5 : 900,000מ”ר מעורב  +מעט חריגי בניה גבוהה
למלונאות ואחר  120,000מ”ר.

אזור חיפוש לבניה גבוהה) לכל השימושים הסחירים ( :כ - 260דונם
אזור שמתוכנן גם הוא בבנייה מרקמית ,אך יסומן בו כ - 1/3מהשטח למגדלים.
גודל מגרש ממוצע  3.5דונם ,מספר מגרשים :כ - 75מגרשים בשליש ממגרשים אלה תתאפשר בניית
מגדל על גבי מסד מרקמי :כ - 30,000מ”ר למגרש.
סה"כ שטח קרקע  : 3.5דונם 30,000מ"ר
יתרת השטח:כ  170דונם  % 320 = 550,000מ"ר
25 = 90דונם
25 = 750,000מ"ר רצפות
סה”כ מ”ר בשני אזורי בנייה = כ - 2,300,000מ"ר
סה”כ לברוטו שכונתי) כולל חלק הפארק החופי המשמש את הצרכים המקומיים( :כ - 1280דונם .
)ראה איור( 10

 2.5התרחישים
מתוארים להלן שני התרחישים ה”ממחיזים ”תמונות עתיד אפשריות לתכנית המוצגת:
התרחישים אינם חלופות תכנוניות ואינם מדירים אותן ,אלא כלים לזיהוי וליבון סוגיות עיקריות.
מוצא כל התרחישים יכול שיהא בתערוכת גנים דוגמת ה - IGSהגרמני אשר לצד עניין מקצועי וציבורי
רב ,תיצור גם את התשתית לפארק החופי כבר בפעימת הפיתוח הראשונה) ד"ה/פרק  5(.יש
בהשקת הפארק לבסס את הרובע כמוקד לתיירות עירונית בת קיימא המשתמש בחזון היחודי של
תכנון פארק חופי יחסית אקסטניסיבי לצד רובע עירוני אינטסיבי.
התרחיש העקרוני  :עיר– שכונה
תרחיש זה דוגל במקסימום עירוב שימושים בתוך הרובע כדי ליצור פעילות מתמשכת ועניין מתמיד
במהלך היום והלילה .העירוב מבטא כוונה לא למדר את שימושי הקרקע אלא לשלבם בתרכובות
שונות ובקנה מידה משתנה.
שילובים אלה יוכלו לשרת מטרות חברתיות וכלכליות המוגדרות בחזון העיר הנוכחי )כגון :לאפשר
בנייה לגובה במבנים משולבים מגורים ומסחר ,שיפור הנגישות ,צמצום שטחי הקרקע להפרשות
לצרכי ציבור מבלי לוותר על דרישות של היקף השטחים ,מיקום ,דרישות תפקוד ועוד (.פרויקטים
מיוחדים ואינטנסיביים במיוחד ייבנו בסמיכות לתחנות הרכבת הקלה .רשת דרכים מרובת צמתים ,
מאפשרת היקף שטחי מסחר משמעותי לאורך רחובות רבים .מבני המגורים מתוכננים ליצירת חללים
ציבורים מובהקים,ההולכים וגבהים כלפי מזרח .רוב המגדלים יבנו ברביע הדרום מזרחי) ולא לאורך
רצועת החוף (.חלק מהמגדלים ישמשו למשרדים ,תעסוקה ומלונאות .השימושים השונים יהיו פזורים
בכל הרובע למעט אזורים ספורים  -בעיקר בעורף המזרחי של האתר  -המשמשים למגורים בלבד .
הבינוי הנושק לפארק החופי בחלקו הדרומי הינו עתיר בשימושי תיירות ,פנאי ותרבות בעוד החלק
צפוני שקט יותר.
מניפת התרחישים מאפשרת מגוון חלופות לעניין מוקדים ע”פ צרכים מתעדכנים .לדוגמא:
העצמת השימושים התיירותיים:
•
•
•

עמ' 70

בתי מלון תופסים את הדופן הצמודה לרצועת החוף.
הפיתוח המסחרי והעסקי הממשיך מערבה ,משרת את השימושים התיירותיים.
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•

יותרו שילובים של שימושי מגורים ומלונאות באותם מבנים.

העצמת שימושי התעסוקה:
•
•
•
•

מענה לביקושים ברביע הדרום -מזרחי ,כמו גם לאורך רח 'אבן גבירול.
הפיתוח המסחרי והעסקי לאורך אבן גבירול ישרת את העובדים והיוממים הפוקדים את המקום.
המגורים נמצאים סביב המתחם התעסוקתי ומאבן גבירול ומערבה.
חלק מהמגדלים ישמשו כמשרדים ותעסוקה.

תרחיש מוטה תעסוקה
היקף בנייה
באזור בניה
מרקמי)מ”ר(
היקף בנייה
אזור
בניה
גבוהה)מ”ר(
מספר מגדלים
סה”כ מ”ר לפי
שימוש
סה”כ מ”ר****

אחר
255,000

מגורים
765,000

תרחיש מוטה מגורים
אחר
255,000

מגורים
765,000

300דונם
*945,000
505,000
כ  -260דונם

כ - 30-35 .למשרדים יתכנו מגדלים
גבוהים יותר ורחבים יותר
1,200,000
1,270,000
2,470,000

300דונם
325,000

975,000
כ  -260דונם

כ25-30
1,740,000

560,000

2,300,000

אפיון הרובע לפי נפחי בנייה ומרחב ציבורי
אפיון הרובע לפי נפחי בנייה ומרחב ציבורי יכולים להעצים את הפוטנציאל במקום ולהפוך את שלושת
האתגרים -צפיפות ,ודאות מול גמישות ,ופיתוח מתמשך – למשאב.
לוח  4#מדגים את מנעד הצפיפויות) יח"ד ותושבים לדונם (האפשרי וכיצד מספר התושבים ויח"ד
לדונם צפויים להשתנות כאשר גודל הדירה הממוצע ,ו/או גודל משק הבית הממוצע משתנים.
ניתן לראות שמבלי לשנות את היקף המ"ר ואת תמהיל השימושים ,הצפיפויות משתנות מאוד .
שינויים אלה הינם חלק מתהליך טבעי שצפוי להתרחש בשנים שיבואו עד לפיתוח הרובע – וכן
לאחריו .הקטנת הדירות יכולה להגדיל בצורה משמעותית את צפיפות יח"ד לדונם – אך עם השלכות
על הרכב האוכלוסייה ועל האפשרות של משפחות לגור באזור )ברובע  3למשל נרשם שיעור הילדים
הנמוך בעיר - 8.9%לעומת ממוצע עירוני של 16.8%ו % 22.4ברובע2(.
בלוח מגולמים היבטים שונים אשר נלקחו בחשבון בהנחות העבודה .כך למשל תכננו רשת רחובות
צפופה אשר בכוחה להגדיל מאוד את האטרקטיביות של המרחב הציבורי
להולכי רגל ולרוכבי אופניים ברובע ,ומשום שריבוי צמתים לאורך הרחוב תורם לכך שהצפיפות
תראה קטנה מכפי שהיא .הנחה נוספת המשפיעה איכותנית וכמותית על הסכימה המוצגת היא
הגדרת דופן הרחוב באמצעות בנייה מרקמית .מעבר להיותה אבן יסוד בבנית הרחוב והמרחב
הציבורי ,גם יוצרת חצרות מוגנות ואינטימיות יותר בעורף .כמו כן מתאפשר תכנון בינוי בחלקות
קטנות כדי שאפשר יהיה להקטין את מספר הדירות לכל כניסה  -נתון העשוי לשפר את תחושת
הביטחון והשייכות -ולהקטין את תפיסת הצפיפות במקום .הנחה נוספת אשר השפיעה באופן מהותי
על התכנית המוצעת ,היא שהגדלת הצפיפות הצפויה) נפש לדונם (תחייב הקמת מערך שטחים
פתוחים מגוון ומרווח ,שיספקו מגוון אפשרויות לאתנחתא מהחיים העירוניים האינטנסיביים ,ויאפשרו
ליהנות ממשאב החוף ,מבלי לייצר שטחים פתוחים מוזנחים ומבוזבזים .משום כך רוכזו השצ"פים
לאורך החוף ,או לחלופין הודקו בתוך המרקם העירוני כגינות קטנות או שדירות ירוקות.
עמ' 71
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שלושה נושאים מהותיים לאיכות החיים בשכונות צפופות
 .1הגדלת רמת השירות בתח"צ  -מאפשרת ניידות גבוהה לאוכלוסייה שלה אין רכב פרטי ,ומספקת
לתושבים יתרון שלא קיים בצפיפויות נמוכות  .הכרחית כדי להקטין השפעות שליליות של צפיפות
גבוהה ) עומסי תחבורה ,זיהום מפליטת מכוניות ,מצוקת חנייה(.
 .2הקטנת המקום המוקצה לרכב הפרטי) לתנועה ברחוב ,לאחסון בחנייה ( -כשהצפיפות עולה ,
התחרות על משאב הקרקע אינה מאפשרת לספק את מלא הצרכים של התנועה הממונעת שכן
הקצאת השטח) בין אם במ"ר לחנייה או בזכות הדרך (בא בהכרח על חשבון שימושים ואיכויות
אחרות שגם הן מחפשות מקום במרחב המצטופף .הצורך לספק מרחב תנועה בטוח ,נוח ,ומושך
לתנועה הרכה ,מצריך להגדיר מחדש את החלוקה של המרחב הציבורי ,בצורה המצמצמת את
השטח המוקצה לרכב הפרטי ונותן קדימות לצרכי הולכי הרגל והאופניים.
 .3ניקיון ותחזוקה ברמות גבוהות מאוד -ניהול ותחזוקה לקויים נמצאו כאחד הגורמים העיקריים לכישלון
של אזורי צפיפות  .מצד אחד עומסי התחזוקה והניקיון באזורים עולים ככל שהצפיפות גדלה) ועוד
יותר באזורי שימושים מעורבים (,מצד שני הרגישות לבעיות תחזוקה וניקיון עולה  -והסובלנות
כלפיהם יורדת .נושא זה עומד כאחד החסמים המרכזיים להשגת איכות צפיפות גבוהה ויש צורך פתח
כלים לניהול ואכיפת הנושא.

סיכום
הנתונים הכמותיים הם רק התוצר של סכימה המבוססת על אמות מידה שהינן קריטיות לאיכות
החיים הצפויה ברובע הזה .מספרים אלו יכולים להשתנות ואף ישתנו .תפקיד המתכננים יהיה לוודא
בכל שלבי התכנון כי היבטי האיכות ימומשו.
המתווה לפרוגרמה מציע את הנתונים שבלוח - 4#כאינדיקטורים לצפיפויות ולעוצמות הבנייה שניתן
להגיע אליהם כאשר מבססים את התכנון על איכות הצפיפות המתוכננת וחווית העירוניות שעשויה
לצמוח ממנה .יצירת סביבה טובה בצפיפויות אלה מחייבת פעולות משלימות רבות ברמה העירונית ,
החל מהפעלת רקל"ה וכלה בשינוי תקני חניה .כללנו בדברי ההסבר. .מידע שמתאר את מגוון
המשתנים שמשפיעים על איכותן של סביבות מגורים צפופות ,ושעליו ניתן להתבסס כדי לבחון כיוונים
שונים לפיתוח הפרוגרמה .כמו כן ,עומדים לרשותנו מספר כלי הערכה ותכנון שפותחו
בעשור וחצי האחרונים היכולים לסייע בהערכת ההיבטים האיכותניים בשלבי התכנון העתידיים ,או
לשמש כבסיס להכנת מערכת קריטריונים מקומית תל אביבית להערכת איכות הצפיפות הצפויה
לצמוח לה ברובע זה.

 .3בחינת החלופות
 3.1אמות מידה
מוצעת דרך לגבש את אמות המידה שיהוו בסיס להערכת החלופות .לצורך כך ניתן להיעזר בקווים
כלליים שגובשו ע"י האו"ם לבחון פיתוח עירוני באמצעות שלושה ה - E’s:Economy, Environment
 and Equity .הכוונה למידה שהחלופות מאפשרות פיתוח כלכלי מושכל ,תוך שמירה על עקרונות
קיימות ובמקביל תורמות לקידום שוויון בין מגזרי אוכלוסיה שונים.
במקרה של רובע שדה דב ,ניתן לבחון החלופות על פי אמות מידה ממוקדות עבור המציאות
העירונית ,מטרופולינית וארצית הייחודיות ולהתייחס ,בין היתר ,למשתנים כגון  -המידה בה החלופה:
•
•
•
•
•

עמ' 72

מחזקת את מעמד העיר כעיר עולם
מגבירה צדק חלוקתי והשוויון המרחבי) צפון-דרום(
מקדמת קיימּות של המרחב העירוני
עומדת בכללי היתכנות כלכלית לכל בעלי הקרקע
מסתגלת(  ) adaptiveלתנאי אי-וודאות.

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
07/10/2015
15-0017ב' 7 -

היבטים חברתיים
התרחישים המוצעים מגלמים הנחות חשובות שנועדו לתת מענה להיבטים חברתיים שונים
המפורטים בחזון העיר במספר דרכים כדלהלן:







צמצום פערים בין צפון ודרום ע"י יצירת תמהיל גדלי דירות) שטח ממוצע ל 100מ"ר עם אחוז
מינימאלי של דירות קטנות ,הן בבנייה המירקמית והן במגדלים.
לגבי הדירות במגדלים ,יהיה צורך לגבש הסדרים דיפרנציאליים לחלוקת עלות האחזקה) כגון לפי
קומה ,לפי ערך הדירה או בין מסחר למגורים (,זאת כדי לאפשר אכלוס של קבוצות אוכלוסיה שונות
ולא רק אוכלוסייה מבוססת כלכלית.
חלק מהמבנים ייועדו לסוגי מגורים מיוחד כגון דיור להשכרה ,דיור מוגן לקשיש )בתי גיל הזהב (ודיור
בר השגה .ככל שניתן אלו יפרסו בצירים הנהנים מרמת נגישות מרבית לרכבת הקלה ולתחבורה
ציבורית אחרת.
הגברת היקף שטחי התעסוקה והמסחר עשויה לאפשר נגישות מיטבית להולכי גל וצמצום זמני
נסיעות בין הבית לעבודה ולקניות.
חלק מהמוקדים כגון קצובי הזמן והן הקבועים ישרתו את כלל העיר ואחרים את כלל המטרופולין.
הפארק החופי ישרת את כלל תושבי המטרופולין כמו גם המוסדות המטרופולינים.

היבטים כלכליים
התרחיש המוצע ייתן מענה להיבטים כלכליים שונים המפורטים כפי שהוצגו לעיל כדלהלן:





אינטנסיביות -היקף המפגשים ועוצמתם ע"י הצטופפות ,ריבוי צמתים ,עירוב שימושים ,שילוב בין
שטחי ציבור לשטחים סחירים ;יצירת פעילות על כל האתר משך כל חיי התכנית במיוחד ע"י שימושים
קצבי זמן.
מגוון -של שימושי קרקע במיוחד ע"י עירוב שימושים ,וכן נתח לא מבוטל של שירותי תיירות ,תעסוקה
ומסחר) במינונים שונים(.
נגישות -הן של תושבי המקום ומועסקים והן של מבקרים מכל המטרופולין לרבות ע"י הרכבת הקלה ,
תחבורה ציבורית מוגברת לאורך הצירים אבן גבירול ואיינשטיין.
וודאות -מבחינת נפחי בנייה ,קצב הפיתוח ,תשואה בין היתר ע"י יצירת מגנון מובנה המאפשר
גמישות ועוד.

היבטים סביבתיים
התרחישים המוצעים מביאים לידי מקסום תועלות סביבתיות המפורטים בחזון העיר,
במספר דרכים ,וביניהן:








ניצול מירבי של משאב הקרקע מבלי לוותר על דרישות לשטחים פתוחים :הצטופפות ועירוב שימושים
המעודדים שימוש מושכל בקרקע העירונית ,על ידי שילוב שימושים במבנים) משרדים ,תעסוקה
ומלונאות ;מגורים ומלונאות ;(שילוב מוסדות ציבור עם שימושים סחירים ;תמהיל שימושים בין שימושי
קבע לשימושים קצובי זמן.
מערכת איזונים בין הרקמה הבנויה למרחב הפתוח :באמצעות בנייה גבוהה באזורים המאפשרים
גישה ומבט אל הפארק החופי והים ;הותרת פרוזדורי אוורור לעיר.
אטרקטיביות ונגישות הפארק החופי לתושבים בשכונות הסמוכות ,תושבי העיר ותושבי המטרופולין.
צמצום מטרדים סביבתיים :רשת רחובות צפופה ולא בזבזנית ,המעודדת ומקדמת מערכת תחבורה
בת קיימא  -הליכה ,אופניים ;נגישות לרכבת הקלה ולשימוש בתחבורה ציבורית ;צמידות דופן בין
שטחי תעסוקה ומסחר.
שטחים פתוחים במגוון גדלים ,עוצמות ונגישות :המאפשרים בילוי ופנאי לאוכלוסיות שונות ,אך גם
אתנחתא נופית מהאינטנסיביות העירונית.

 .4הדרכים והאמצעים למימוש התכנון הפרוגרמתי
הצורך בגמישות
זריז ככל שיהיה ,אכלוס שדה דב במגוון פעילויות והפיכתו לרובע שוקק חיים ,יארך שנים רבות .ספק
עד כמה ניתן לזרז את התהליך ,אך אין ספק בנחיצות תכנונו באופן התואם לאופק תהליכי פיתוח
דינמיים .בטווח זמן שכזה ,תכניות הנן יעילות יותר כאשר הן מצויידות בחזון פיתוח פתוח-קצוות
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ובגמישות פנימית מובנית ,אשר יש בהם כדי לאפשר לפיתוח להתרחש על פני זמן תוך הסתגלות
לשינויים הבלתי צפויים על פני זמן.

גמישות מובנית
גמישות מובנית (  ) structured flexibilityהיא עקרון למערכת שיש בה חוסן ( (resilienceוכוללת
הגדרת מרכיבים קשיחים יחסית לעומת מרכיבים גמישים מאוד .במערכת של גמישות מובנית יש
צורך להגדיר את מנגנוני ההשתנות .בתכנית שדה דב אפשר להצביע על מספר דוגמאות של
מרכיבים קשיחים לעומת גמישים כדלהלן:
דרכים :קשיח  -רשת אורטוגנלית ;גמיש  -צפיפות הרשת .הצפיפות עשויה להשתנות לפי אזור ולפי
שלב התפתחות .קשיח  -המשכיות של צירים כגון אבן גבירול ,קו הרכבת הקלה שיהיו קבועים .גמיש
רחובות מקומיים וחלק מהמאספים.שימושי קרקע :קשיח  -מגורים ,מלונאות ,תעסוקה ומסחר עם סף תחתון לכל שימוש )לדוגמא 50%
מגורים לכל הפחות (ואופציה להגיע לסף עליון) לדוגמא  75%מגורים (.המרה בין שימושי קרקע :
קשיח  -מקדמי המרה בין מגורים למסחר/תעסוקה כגון המרה מסחר/מגורים  0.75ל  1.0-מ"ר .
אפשרות המרה אוטומטית עד  10% .גמיש – מנגנון המרה מעל  20%עם מקדם מופחת ובאישור
ועדה מקומית.
צרכי ציבור :קשיח  -לפחות  XX %ממוסדות הציבור יהיו במגרשים נפרדים ;גמיש -שילובים של
מוסדות ציבור עם שימושים סחירים ;מתן בונוס במקרים של מטלה ציבורית.
מגורים :קשיח  -תמהיל מגוון של יח"ד ,לפחות  XX %דירות  2חדרם , YY %דירות 3חדרים וכדו ;'
גמיש  -אפשרות המרה של עד  ZZ %מכל גודל דירה לגדלים אחרים ,אופציית" דיוריות "וכדו '.
האחוזים הספציפיים ייקבעו בהמשך מסגרת הניתוח הפרוגרמטי המפורט.

 4.1שלביות
פיתוח רובע עירוני על ציר זמן של  20-25שנה ויותר מחייב שלביות פיתוח מהסיבות הבאות:



בניית תשתית בשלבים :בתהליך ההקמה של הרובע ייווצר מצב בו חלק מהקרקע יפותח ויבונה ,בעוד
חלקים אחרים יוותרו בשיממונם .כאמור ,כדי להקטין תופעה זו עד למינימום ,ייפתחו שימושים קצובי
זמן לממן את חלק מהתשתיות הציבוריות כבר בשלבים ראשוניים.
מנגנון התאמה של היצע והביקוש :בעלי הקרקע עשויים לדחות הצעה למימוש עקב ירידת מחירים
הנובעת מבינוי יתר .כך נוצרת סתירה בין פונקציית ההתנהגות של בעל הקרקע לבין טובת הציבור
ל"השמיש "את הקרקע.

השימושים הזמניים משמשים כגשר בין השימוש הסופי ובין ההכרח לממש את התכנית בקצבי
פיתוח סבירים  -בין אם הדבר נובע מאינטרס ציבורי ובין אם מאינטרס של בעלים פרטיים .שלביות ,
המאפשרת שימושי ביניים למטרות שונות ,הינה חיונית .שימושי קרקע בעת הביניים יכולים להיות
שימושים הממנפים את הדימוי של" שדה דב "ויכולים לשמש עוגן לפיתוח תשתיות.
שימושים זמניים מחייבים הסדר בכמה מישורים:
 .1המישור התכנוני  -בו יש להתיר מבנים ומתקנים מסוגים שונים בהתניה כי שימושים הללו זמניים וכי
המבנים בני פירוק בפרקי זמן מוגדרים מראש.
 .2המישור הנכסי – בעלי הקרקע אמורים להשכיר /להחכיר את הקרקע לשימושים זמניים לצרכים
שונים .על מנת שהתהליך אכן יקרה ,יש צורך הכנות מידה של נוחות לבעלי הקרקע כי אכן היא
תוחזר אליהם בבוא הזמן יש צורך להגיע להסכמים ,וליצור רציפות שטח כך שניתן יהיה לפתח בו
שימוש זמני משמעותי – כתערוכה גדולה מדגם ה  Expoושימושים אחרים .השימושים הזמניים
המשמעותיים הם שימושים ציבוריים היוצרים ערך מוסף כלל העיר .לצורך זה יש להקים מנגנון
ארגוני/עסקי לניהול הנכסים לפי ההסכמים הנכסים והתכנוניים.
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יודגש כי הכלים התכנוניים והקנייניים להסדרת שימושים אלה ולהבטחת פירוקם במועדים הנדרשים
מוכרים וישימים.

 4.2מינוף
רובע שדה דב יזכה למיתוג ולעניין בינלאומי כבר מהשלבים הראשונים לתכנונו ,בזכות אירוח מגה
אירוע כדוגמת האקספו .אירוע זה ישמש כמנוע לפיתוח ולחיזוק הכלכלה העירונית ,לחיזוק המיתוג
העירוני בכלל וההכרה בתל אביב כיעד תיירותי אטרקטיבי ,וכן לחיזוק מעמד המדינה והעיר כחלק
משוק כלכלי ומוקד משיכה תרבותי עולמי .בהתאם לכך השפעת הערך המוסף שלו תורגש בכלכלה
העירונית ,מטרופולינית וארצית.
האקספו –(  ) Expovivמתחם רחב היקף הכולל מקבץ תערוכות ציבוריות גדולות המתקיימות בו
זמנית באתר אחד .האקספו נחשב לאירוע הבינלאומי השלישי בגודלו בעולם מבחינת משקל כלכלי
ותרבותי .המדינות והארגונים המשתתפים מקימים ביתנים בינלאומיים ,המושכים קהל רב .לאחר
נעילת שעריו ,מרבית הביתנים מפורקים ,למעט מספר מצומצם של ביתנים ,יוצאי דופן באיכויותיהם
החזותיות והתפקודיות ,הממשיכים להתקיים בשטח ומהווים זיכרון לאירוע שהיה ,ומקור משיכה
לתיירים .על אף משך הזמן הקצר יחסית) כחצי שנה (,לאקספו יתרונות רבים :קידום המיתוג העירוני
והארצי ,זרז לפיתוח ולהאצת בינוי ושיקום תשתיות ופרוייקטים ,משמש כר לשיתופי פעולה בין
המגזרים השונים ,תורם לעלייה באיכות החיים ועוד.
העיר המארחת זוכה ב'ירושות אירוע – 'קונספטואליות ופיזיות – הנותרות לאחר סגירת שערי
התערוכה ,וביניהן:






מיתוג חדש או מחודש של העיר תל אביב-יפו
פיתוח ושיקום שטחים נרחבים
האצת פיתוח תשתיות ושיפורים עירוניים ואזוריים אחרים ,אשר ללא האקספו היו נמשכים זמן רב.
יצירת מקומות עבודה והזדמנויות
מבנים ארכיטקטוניים ייחודים התורמים למבנה העירוני ולקונספט התיירותי

כחלק מהקונספט העיקרי של רובע שדה דב  -מקום המאפשר שימושים קצובי זמן לצד פיתוח
'נורמטיבי ',מוצע כי בשלבים הראשונים – בין אם בטרם יושק אירוע האקספו ,או במקביל/לאחר
פירוקו ,יתקיימו אירועים ממנפים נוספים ,בסדר גודל קטן אך במעט מהאקספו .אירועים אלו יכולים
להיות בתחומי האומנות – השקת ביאנלה ,תכנון ועיצוב גנים - IGS: International Garden Show
,אדריכלותBuilding Exhibition . - IBA: Internationalלצד ענין מקצועי וציבורי רב ,אירוע מסוג
IGSייצר את התשתית לפארק החופי כבר בפעימת הפיתוח הראשונה.

 4.3ישימות כלכלית
כלים ומתודות להשוואה
הגדרות אלו מחייבות עקרונות ומתודות נוספות על מנת לבחון את התמיכה של כל חלופה במטרה
הכללית .אלו מחייבים התייחסות למרכיבים נוספים בהגדרת ה"כלכליות "של העיר ולכלים התומכים
בכך .העיקרון הנוסף הינו מידת התמיכה של התכנית ביצירת" עירוניות "שהיא לעצמה תתמוך
באטרקטיביות של שדה דב .על מנת להשיג את השימוש המיטבי התמקדנו באינטנסיביות
השימושים.
אינטנסיביות
המטרה  -השגת" עירוניות "היוצרת סביבה אטרקטיבית מעניינת ,מגוון אנושי גדול והזדמנויות
למפגשים ולאינטראקציות בין אנשים .השגת העירוניות משולבת עם הצורך בשימוש אינטנסיבי
בקרקע מעצם נדירותה.
יעילות השימוש בקרקע – מגוון שימושים
האינטנסיביות תתבטא גם בצפיפות בינוי לשימושים השונים ,אך לא רק בה .עיקרון כלכלי מנחה
נוסף לשימוש מיטבי הנו" הפעלתו "במשך מרבית שעות היממה .שכונות מגורים" נטו) "ולכך יש
דוגמאות רבות (פעילות במשך  12שעות ביום ,ואזורי תעסוקה "נטו "פעילים  8-10שעות .הפעלת
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השטח במשך  12-18שעות ביממה מחייבת עירוב שימושים ולכן עירוב שימושים אופטימאלי להשגת
היעד הכולל הוא עיקרון מנחה בבחירת התסריט.
מרחב ציבורי ומרחב מסחרי
העירוניות והתפקוד העירוני נשענים על מרחב ציבורי פתוח ,זמין ומזמין ועל" מרחב מסחרי "
ברחובות ולאורך צירי מסחר .ניתוח היצע המסחר האפשרי והתומך ב"עירוניות" לאורך הרחבות
ב"שדה דב "מאפשר כ  120אלף מ"ר מסחר .העיקרון המוצע הוא מגוון שימושי קרקע וצפיפות בינוי
שתיצור תמיכה בביקוש לשטחי מסחר בהיקף זה .ככל שהפעילות הצרכנית באזור תימשך על פני
שעות רבות ,כך הפדיון של שטחי המסחר יגדל ,ואתו יגדלו גם היכולת של המסחר להצליח ולשמש
כעוגן בפיתוח העירוניות והאפשרות להשיג את יעדי התכנית) ד"ה/פרק10 (.
נגישות
מוצע לראות בהולך הרגל את" נושא הדגל "של החיים העירוניים והמסחריים .הנגישות ומגוון הדרכים
האופציונאליות להגיע למרחבים הציבוריים והמסחריים הינם כלי מרכזי ביצירת החיים העירוניים .
המרחב הציבורי והמרחב המסחרי חייבים להיות נגישים במגוון דרכים וכלים .הנגישות תיצור ביקוש
לשימושים הציבוריים ולשימושים המסחריים.
וודאות
הצלחת מימוש התכנית על ציר זמן ארוך מחייבת יצירת וודאות באשר לזכויות הקיימות של בעלי
הקרקע בשטח שדה דב וודאות למפעילים הפוטנציאלים של העסקים שאכן התכנית תיצור ערך מוסף
ניכר .יצירת וודאות באשר לתהליך הפיתוח הינה כלי חיוני בהשגת יעדי התכנית .הגדלת מידת
הוודאות היא העיקרון המנחה בהחלטה לגידור מרחב האפשרויות המוצע באמצעות תסריטי קצה.
לממשלה ולגורמים ציבוריים כמו העירייה ,קיימת פונקציית תועלת מעבר למחיר הקרקע במימוש
מהיר :דימוי ,פעילות כלכלית כוללת המשפיעה על הכלכלה מעבר ליכולת לממש את התקבולים בגין
הקרקע .הממשלה והציבור יכולים לראות את התועלת של השימוש הזמנים ואי עמידת הקרקע
ב"אפס מעשה ".היכולת של הממשלה לדחות מימוש נכסים על מנת להשיג השבחה מרבית ,גדולה
משל המחזיקים הפרטיים.
העקרונות לבחינת המשמעות הכלכלית והתועלות האחרות
עירוניות ,איכות חיים ותוצר כולל מהווים את היעד לתכנית .הכלים הכמותיים לבחינת התוצר יהיו
היערכות לגבי הרכיבים בעלי ביטוי כמותי כספי ,אך העיקרון העומד בפני כל הבדיקות ליישומות
כלכלית של החלופות על ציר זמן ארוך באמצעות השפעתן הכוללת לפי המשתנים כדלהלן:
.1
.2
.3
.4
.5

תחזית לפדיון מקרקע
תחזית לאומדן הכולל של השכר המשולם לאוכלוסייה ב"שדה דב".
תחזית לערך הפדיון של המסחר בשדה דב.
תחזית לערך הפדיון של העסקים והמסחר.
תחזית לארנונה שתושלם לאורך זמן.

סיכום:
 .1תפקיד המתחם במערך הצרכים הארצי והמטרופוליני בדור הבא ,ייקבע על פי מידת
התאמתם ליעדים כלל עירוניים.
 .2משום נדירות היקף השטח ,איכותו ומיקומו ,נכון להניח כי יימצאו לו תפקידים כלל -עירוניים
ומטרופוליניים .לכן ,על הפרוגרמה לתכנון המקום לקיים ולשמר אפשרות זו.

הדרך אותה אנו מציעים כוללת מספר רבדים:
א.
ב.
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עתודות קרקע למוסדות ציבור כלל עירוניים.
ניצול מלא קיבולת המקום באירוע" השקה "בקנ"מ ארצי וגלובאלי ובינ"ל,דוגמת Expo .אירוע זה
ייצור תועלות כלכליות לצד תשתית קבע ראשית אשר תאפשר את המשך פיתוח המקום בפעימות
שונות של שימושים קבועים לצד שמושים ארעיים.
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ג.

בהעדר וודאות לגבי אופיים המדוייק של הצרכים הכלל עירוניים והמטרופולינים אשר בזכות שיבוצם
באתר זה ניתן יהיה להפיק תרומה אופטימאלית לכלכלה העירונית ,תניח הפרוגרמה בשלב זה
חלוקה בין שימוש עיקרי למגורים ושימושים נלווים לו ,לבין קבוצת שימושים" אחרת ". 50%מגורים
מהווה סף תחתון בתסריטים השונים שייבחנו
חלוקה זו תאפשר הצגת מניפה של רעיונות/אפשרויות) מתורגמים לפרוגרמה כמותית (,המשמשות
לבחינת מתווה הפרוגראמה .אלה יאפשרו ניתוח מושכל של יתרונות וחסרונות בשלב עיבוד ופיתוח
המתווה לכלל פרוגרמה מלאה.

מנגנון גמישות מובנית יאפשר עדכון סל השימושים האחרים תוך קביעת כללים למקדמי
המרה בין שימושים) אוטומאטיים ,בסמכות מקומית ,מקדמי המרה שונים במקומות שונים
בתכנית וכו '(.מאחר ומקדמי ההמרה עשויים להשתנות על ציר הזמן ,יוצעו גם נקודות עדכון.
ד.

קבלת השימושים והאירועים" קצובי הזמן "כחלק חיוני מן התכליות המותרות והכרה בהם כיצרן
פוטנציאלי של תרבות וטרנדים" גלוב-קאליים "הנחוצים כדי לשמור על מעמדה של תל אביב כבירה
תרבותית ים תיכונית.

 .4הפרוגראמה תכלול מתווה תכנית המבוססת על גריד אורתוגונאלי מרובה צמתים המארגן את
המרחב לבלוקים ,תוך חיבורו אל שלל התכניות המצרניות לו .התכנית מקיימת זיכרון למבנה הפיזי
של שדה התעופה ומאורגנת בהתאם לכללים הראשיים המופיעים בחזון העיר ובתכנית המתאר .
סטרוקטורה זו תאפשר עירוב מושכל של שימושים ומרחב ציבורי מפותח מוטה סביבה חופית.
 .5תכנית היוצרת" לב רובעי "לצפון מערב העיר .יש בפינוי לאפשר גלישת העירוניות "ללא הפסקה "
המאפיינת כל כך את תל אביב אל עבר הירקון הצפוני.
 .6תגבור השוויון המרחבי ע"י תמהיל מגוון של גדל דירות ,דיור להשכרה ודיור בר השגה .כמו כן נגישות
מרבית למוסדות ציבור ו"לנכסים "ציבוריים פתוחים לכל מאן דבעי.
" .7רוח המקום "חיונית לאיכות התפתחות הרובע .לכן הרובע יפותח בפעימות הכוללות מהלכים
מוסכמים על כל בעלי הקרקע ,במטרה ליצור מהר ככל האפשר ערך מוסף אשר יפיח חיים ב"רוח
המקום".

הרובע משתרע בין שני משאבי טבע המהווים צירי נוף מן החשובים בעיר -פארק הירקון בדרום וחוף הים
במערב .צירים אלו מושכים אליהם פעילות פנאי ותיירות .ממזרח ומצפון ,גובל הרובע בסביבה עירונית
בנויה ו/או מתוכננת.
תפקידו המרחבי של הרובע במערך העירוני יהיה לקשור ולאחות בין חלק העיר שמדרום לירקון ולאורך
חוף הים אל החלק שמצפון לו .בנוסף עליו לבנות את החלק החסר עד כה במבנה התיפקודי והמרחבי של
רובעים  1ו  - 2הקשר הישיר לים ויכולת התנועה מערבה.
ע"פ הצפי ,אוכלוסיית העיר והיקף המועסקים בה יגדלו וכך תגבר נחיצותו של רובע זה להעצמה
והעשרת המערך התפקודי והכלכלי של העיר ,כחלק מרצף מרכזים עירוניים אינטנסיביים לאורך הים.
נתונים כמותיים לשטחים מבונים( :ע"פ הפרוגרמה שזכתה בתחרות .הפרוגרמה עוברת כעת עדכון)
תרחיש מוטה תעסוקה
היקף בנייה באזור
בניה מרקמי)מ”ר(
היקף בנייה אזור
בניה גבוהה)מ”ר(
מספר מגדלים
סה”כ מ”ר לפי
שימוש
סה”כ מ”ר****
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אחר
255,000

מגורים
765,000

תרחיש מוטה מגורים
אחר
255,000

מגורים
765,000

300דונם
*945,000
505,000
כ  -260דונם
כ - 30-35 .למשרדים יתכנו מגדלים
גבוהים יותר ורחבים יותר
1,200,000
1,270,000
2,470,000

300דונם
325,000

975,000
כ  -260דונם
כ25-30
1,740,000

560,000

2,300,000
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חזון:
יעד כלכלי:
בחינת חלופות ,כך שכל חלופה מביאה לתועלת כלכלית מרבית ובד בבד מגדילה את הפעילות החברתית
במקום – אינטנסיביות מפגשים ,היקף מבקרים וכדו’ .על מנת להשיג את השימוש המיטבי ,מוצע
להתמקד בעקרונות הבאים:
• אינטנסיביות  -היקף המפגשים ועוצמתם
• מגוון – של שימושי קרקע
• נגישות  -הן של תושבי המקום ומועסקים והן של מבקרים מכל המטרופולין
• וודאות – מבחינת נפחי בנייה ,קצב הפיתוח ,תשואה ועוד.
יעדים חברתיים:
ליעד של הבטחת תמהיל חברתי משמעות עליונה .מיעד זה ייגזרו תמהיל גדלי דירות ,מתן מענה לקבוצות
אוכלוסיה שונות מבחינת הכנסה ,גילאים ,מצב משפחתי שונה עידוד דיור בר השגה ,בנייה להשכרה ועוד.
התכנית להלן בכל חלופותיה ועל כל תרחישיה מייחסת חשיבות ליעדים אלה וגורסת שהם לא באים על
חשבון ערכי הקרקע ואף יכולים לתרום להגברת כוח המשיכה של המקום ומיתוגה )ד"ה/פרק .( 14
קידום יעדים חברתיים בשכונה לא יבוא על חשבון ערכי הקרקע .
יעדים סביבתיים:
היעד הסביבתי העיקרי של התכנית :יצירת רובע מקיים  -רובע המשלב איכות סביבה עם חיוניות כלכלית,
חברתית ותרבותית.
בנוסף ,הפרוגראמה לתכנון רובע שדה דב תשאף להטמעת ראיה אינטגרטיבית לניהול המשאבים
העירוניים ליצירת עיר בת קיימא ובריאה יותר .
אמצעים להשגתו
יעד סביבתי
יצירת מדיניות כוללת לתכנון מערכות משולבות צמצום פליטות הפחמן ,צמצום פסולת ,חיסכון
להבטחת ניצול מיטבי של הסביבה ומזעור בשימוש במים ,שימוש במקורות אנרגיה
מתחדשים ,מערכות חכמות ,צמצום השימוש
הפגיעה בה
במכוניות ,חיסכון באנרגיה במרחב הציבורי,
שימוש מיטבי בקרקע ,עירוב שימושים.
עידוד שימוש בתחבורה ציבורית ובתחבורה
עידוד אורח חיים בריא ומגוון
ירוקה ,עידוד שימוש במתקני ובאירועי ספורט.
הקמת שטחי משרדים ומסחר ,מרכזי תרבות
החייאת האזור וצמצום מרחקי נסיעה
ובילוי וביניהם מגוון שימושים קצובי זמן.
פארק רובעי ,גינות ציבוריות וקהילתיות .פיתוח
יצירת רובע ירוק לרווחת התושב ,המבקר ,
תיירות בת קיימא.
והתייר.

רוח המקום:
"רוח ה מקום" תתעצב ע"פ מס' עובדות:
 .1מן הקרבה והפתיחות הרבה לים ואופן הממשק היחודי עימו לאורך של כ  -2000מ’.
 .2בקיומם של ארועים קצובי זמן לצד מבני קבע יש כדי לתרום לחיוניות עירונית ,המאפשרת בינוי
מתוכנן ,לצד פעילויות תקופתיות-מתחדשות המשנות פניהן מעת לעת ,תוך כך משנות אלה את
המרחב ,מעצבות אותו מחדש ,ומותירות אפשרות לאמירה אדריכלית /חברתית /תרבותית גם
בידי הקהילה המקומית.
כדי להפיח את הרוח במקום נדרש זמן התבססות של “חיוניות עירונית” .לכן הפרוגראמה מכוונת לאיגום
מסה קריטית של פעילות באזורים מסויימים  :לאורך קו הרקל” ,בקרבה לים ,צמוד דופן לפיתוח קיים,
וכו’ .בכוחן של הפעילויות התקופתיות לתמוך בקיום מסה קריטית זו ואף לעצב אותה ולרענן את תכניה.
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שטחים פתוחים:
הפעילות בשטחים הפתוחים יכולה להכווין ולעורר את פיתוח האתר ,ולתרום לרמה העירונית כמו גם
הארצית והמטרופולינית:
שמירה על רצועת החוף ,בקיום משותף עם ההתפתחות האורבאנית האינטנסיבית שממזרח לה.
•
לתת לתל אביב ,למטרופולין ולמדינת ישראל ,זירה לפעילויות בקני מידה שונים לאורך שנות
•
המימוש הארוכות של הרובע .ארגון שטחים אלו יהווה את השלד העתידי שלתוכו יצמח הרובע בסופו של
דבר.
ריכוז מירב השטחים הירוקים שבתכנית ועל ידי כך יצירת איכות של רציפות וחיבוריות השטחים
•
הירוקים בתוך הרובע וכן עם שטחים איכותיים קיימים מרחב.
שימוש בגיאומטריה של מסלולי הנחיתה כשטחים פתוחים  -כ”הד” להיסטוריה של האתר.
•
השטח יכול לטפל בתוכו במי הנגר של השכונות הסובבות והעתידיות בצורה ברת קיימא בגלל
•
עומקו ,רציפות החזית לים ורציפות השטחים הפתוחים המגיעים אליו.
המעגנה הקיימת יכולה להפוך למוקד פנאי ונופש של ספורט ימי וכדומה.
•
תמהיל שימושים:
תמהיל השימושים מתקיים בשתי רמות:
שימושי הקבע למיניהם:
א.
שילוב בין שימושים סחירים :מגורים ,מסחר ,מלונאות ,תעסוקה ,תרבות ,וכד’
•
שילובים של מוסדות ציבור עם שימושים סחירים
•
שימושים קצובי זמן לבין שימושי הקבע:
ב.
פיתוח ירידים ,קיום אירועים בינלאומיים ,השקת פעילויות ארציות ועירוניות בקנה מידה משתנה
•
יוצר ממשקים עם הסביבה המבונה .המטרה היא ליצור פעילות במלוא היקף השטח משך כל חיי התכנית
אפיון העבודה:
העבודה תתמקד מול צוות יועצים לנושאים שונים  :יועץ נוף ופיתוח ,כלכלן ,יועץ תנועה ,יועץ לנושאי
תשתיות רטובות ,יועץ אנרגיה חשמל ותקשורת ,יועץ לשיתוף ציבור ,צוות מומחים להכנה וניתוח סקרים
סקר ארכאולוגיה ,סקר שימור ,סקר עצים ,סקרי קרקע ,סקרים ימיים וכד' -ובראשם -אדריכל הפרויקט
ומנהל הפרויקט.
הפרויקט מקודם ע"י צוות עבודה מצומצם ומוצג ע"פ אבני דרך לועדת היגוי.
העבודה אמורה להתייחס לנושאים הבאים:
 .1גיבוש מודל כלכלי-הנדסי-ארגוני לתכנון הפיתוח
 .2העמקת הפרוגרמה התכנונית בהתייחסות לשלביות ,שימושי בינים
 .3גיבוש הנחיות והתייחסות לתכנון כולל תכנון והנחיות תשתיות ,מערך הרחובות והשטחים
הפתוחים והבנויים ברובע
 .4ליווי וגיבוש הנחיות להוראות התכנית
 .5הנחיות לניהול אתרי הבניה בעת מימוש התכנון בשלבים השונים
 .6הנחיות לניהול הרובע אחרי ההקמה
0012ב' מיום ( 14/05/2014החלטה מספר  )1דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
אורית ברנדר :מהות הדיון היא המלצה לאישור פרסום ע"פ סעיף  77בדבר הכנת תכנית ,וע"פ סעיף 78
אשר יגביל את היתרי הבניה בתחום הקו הכחול.
אדריכל ארי כהן  :מציג את הפרוגרמה למתחם השדה.
דורון ספיר :מדובר בהודעה על הכנת תכנית ,סעיף  77והגבלות על הוצאת היתרי בניה בשטח ע"פ סעיף
.78
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מיטל להבי :אני בעד אישור הפרסום אבל יחד עם זאת הייתי רוצה שהתוכנית תקודם עם ראיה רחבה
יותר למשל הטמעה של קיימות ,התייחסות אל הטבע באזור זה .הייתי רוצה לראות יותר מעורבות של
ארגונים וגורמים מקצועיים לנושאים שונים -דיור בר השגה ,תנועה וכד'.
יהודה המאירי :ראשית דובר בתוכנית על דיור בר השגה .השמאים אצלנו אינם מבינים כיצד אפשר בשטח
ייחודי שכזה להגיע לדיור בר השגה ולכן אני מבקש לדעת כמה דירות ואיך .הנקודה השנייה  -בתכנית
 3700שאושרה ,היזמים מחכים להטבות וההקלות שלדעתם יינתנו בהמשך-ע"פ הניסיון שלהם בעירייה.
הצעתי היא לתכנן כבר מראש את ההטבות וההקלות .בתכנון הנוכחי – ע"פ תמונות שהוצאתי מהאינטרנט
לא מדובר על בניה לגובה ואני חושש שיהיו כאן ההתנגדויות דבר שימנע אם יבוצע תכנון מראש.
דבר נוסף  -האם מתקיים כאן חוק החופים.
רועי ממרן יו"ר ועד שכונת ל' :לגבי נושא שיתוף הציבור זהו השלב לעשות זאת בשני רובדים .אותו הליך
שיתוף ציבור שנעשה ב 3700צריך להיעשות גם בתכנית זו .כמו כן למנות נציגי ציבור בועדת היגוי .דבר
נוסף לא ברור מדוע צריך באזור זה בניה לתעסוקה בניה למגורים ברור ,בניה למסחר לצרכים מקומיים
ברור אך מדוע צריך בניה לתעסוקה?
מיטל להבי :האם ידוע לאן עובר השדה?
אורית ברנדר :נושא הדיון הוא אישור מגבלות בניה ע"פ סעיף  78והודעה על הכנת תוכנית כרגע אנחנו
בשלב של הקמת צוות תכנון ,שיכלול יועץ לשיתוף ציבור ויועץ קיימות ויועצי סביבה בנושאים שונים וכל
הנושאים האלו יוטמעו בהליך הכנת התכנית .התוכנית לכשתוכן תכלול את כל ההיבטים שעלו בדיון כולל
הטמעת קיימות שיתוף ציבור ומנגנונים לדיור בר השגה וכמובן כל הסקרים הנדרשים .כל הנושאים
יטופלו במהלך קידום התוכנית.
יעל הגנת הטבע :אני מברכת על התוכנית ,יחד עם זאת ישנה חשיבות של הכנת סקר טבע במקום.
דורון ספיר :מדובר בתכנית מאוד משמעותית ועל כן אני מציע לאשר את פרסום הסעיפים .בנוסף יעשה
דיווח לועדה על ההתקדמות התוכנית  -תוך כחצי שנה לקבל דיווח ראשוני ואנחנו נעקוב אחרי קידום
התוכנית.
יעל הגנת הטבע :לשמור את נושא החופים שרוחב רצועת החוף יהיה לא פחות מ 250 -מ'.
מיטל להבי :נושא של דיור בר השגה.
גילי טסלר רמ"י :התמהילים של הדירות יאפשרו לשכבות אוכלוסיה שונה להתגורר במתחם .רוב הקרקע
היא של המדינה ולכן אפשר לקדם את הנושא .אנחנו מאוד מעוניינים להכניס מרכיבים של דיור מאוד
מגוון כך שהתמהיל יאפשר גם דיור לאוכלוסיה המוגדרת ע"י העירייה דיור בר השגה למרות שכיום אין
הגדרה לדיור בר השגה.
החלטה:
להמליץ לפרסם לפי סעיף  78 77ע"פ המלצת הצוות.
"לא תקודם כל תכנית מקומית ולא יוצא היתר בניה ,היתר הריסה ו/או לשימוש או היתר פיתוח בתחום
המקרקעין הכלולים בתחום תכנית זו ,אשר לדעת הועדה המקומית עלול לפגוע במגמות התכנון החדש.
כמו כן רשאית הועדה המקומית להגביל היתרים ו/או להתנות תנאים להתרתם במגמה להתאימם לתכנון
החדש .בתחום הדרכים ,הפארק החופי בתחום תמ"א  13המאושרת ,תידרש גם הסכמת הועדה
המחוזית".
יהודה המאירי נמנע
משתתפים :דורון ספיר ,כרמלה עוזרי ,מיטל להבי ,גל דמארי שרעבי ,איתי ארד פנקס ,שמואל גפן ,יהודה
המאירי ואסף זמיר.
דיווח לועדה 7.10.2015 -סטטוס תכנון תכנית  4444שדה דב
מטרת הדיווח:
 .1עדכון חברי הועדה המקומית לגבי קידום התכנית ,ע"פ בקשתם שעלתה בדיון באישור פרסום ע"פ
סעיפים .77-78
 .2הצגת התכנית בפני חברי הועדה המקומית ,לפני דיון במליאת הועדה המחוזית ,שמטרתו לאפשר
למשרד לאיכות הסביבה להעביר הנחיות לביצוע תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית.
רקע:
רובע שדה דב הינו עתודת הקרקע הפנויה הגדולה בעיר תל-אביב .תכנון שטח זה מהווה משימה חשובה
וייחודית והזדמנות לתכנון מתכלל ובר-קיימא תוך קביעת חזון לשכונה חדשה.
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נושא פינוי שדה דב וקידום תכנון לשטחו נמצא על סדר היום הלאומי ובשנים האחרונות הואץ קצב
הפעילויות בעקבות החלטותיהם של בית-המשפט וועדות ציבוריות:







בשנת  2007נחתם בין המדינה ,משרד הביטחון ונציגי הבעלים הפרטיים ,הסכם המעגן את עקרון
פינוי השדה בזמן סביר ומסדיר נושאים קנייניים ,ללא קביעת לו"ז לפינויו.
בשנת  2008ועדה ציבורית בראשות האלוף (מיל ).הרצל בודינגר שקדה על תכנית אב לשדות
תעופה בכלל ועל עתיד שדה דב בפרט.
בשנת  2010גיבשה ועדה בין-משרדית בראשות יעקב גנות ,מנכ"ל משרד התחבורה ,משמעויות
והמלצות על הפסקת הפעילות התעופתית בשדה דב .הצעה המאמצת את המלצות הועדה וכוללות
לוחות זמנים לפינוי השדה אושרה בישיבת הממשלה ביום .5.2.2012
בהמשך לפניית המנהלים מטעם בית המשפט לניהול הגוש הגדול המייצגים את בעלי הקרקע
הפרטיים ,הורה בית משפט השלום לגורמי התכנון לקדם תכנון של השטח.
משרד רוה"מ רשות מקרקעי ישראל משרד האוצר ומשרד הביטחון ,אישרו את הסכם שוה"ם .3
בין המחנות נכלל שטח שדה התעופה הצבאי שדה דב.
פינוי מיועד לינואר 2019

בעקבות החלטות אלו ,הוקמה ועדת היגוי לתכנון המתחם בראשות מהנדס העיר ,בה חברים נציגי משרד
האוצר ,משרד התחבורה ,משרד המשפטים ,מינהל מקרקעי ישראל (היום רשות מקרקעי ישראל) ,עיריית
תל-אביב-יפו ומנהלי הגוש הגדול ,שמטרתה קידום משותף של תכנון המתחם בהינתן שהשדה יפונה ולא
יתקיים עוד ,וזאת תחת פיקוחו של בית המשפט בכל הקשור לעצם התקדמות התכנון.
מטרת התכנון:
תכנית מתאר הכוללת חלוקה למתחמי תכנון ,פריסת ייעודי קרקע ,קביעת זכויות בניה ברמת מתארית,
בינוי מנחה ,עקרונות רפרצלציה – ותכנון ברמה של תכנית מפורטת לעניין שטחי ציבור ראשיים
ותשתיות על.
סטטוס התכנון:
פרוגרמה וחלופה מועדפת אושרו ע"י ועדת ההיגוי.
הפרוגרמה מציעה תמהיל שימושים וסל זכויות
נתונים כמותיים:
שטח התכנית – כ 1,450-דונמים
מספר יחידות דיור – כ16,000-
היקף אוכלוסייה – כ 41,000-נפש
מסחר –  90-135אלף מ"ר
מלונאות – כ 2,000 – 1,500-חדרים במגוון סוגים
תעסוקה – כ 335-אלף מ"ר
מוסדות ציבור – כ 160-דונמים
שטחים ציבוריים פתוחים – כ 480-דונמים
רח"ק ממוצע -כ5.5-
צפיפות נטו  -כ 47 -יח"ד לדונם נטו
צפיפות ברוטו -כ 11 -יח"ד  /דונם
עירוב שימושים:
קומות קרקע מסחריות
שילוב תעסוקה ,מגורים
ניצול יעיל של שטחי ציבור
דיור:
תמהיל סוגי דירות של  25%דירות קטנות 3- 25% ,ח' 4 25% ,ח' 5- 25% ,ח'.
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החלופה המועדפת מציגה קונצפט בינוי
עקרונות הבינוי הנמצאים בשלבי בדיקות ,סקרים והטמעה:
•
• שילוב של בניה מרקמית ומגדלים -הבלוק הוא יחידת תכנון בסיסית
• פריסת המגדלים תיקבע באמצעות בדיקות סביבתיות כגון רוח וצל ,דגשים אדריכליים של צירים
וצמתים וכד'.
• התכנית מתייחסת לערכים המקומיים :חוף הים ,טיילת המשך מפארק הירקון ,מסלולי טיסה
• דגש על הפארק החופי
• רשת דרכים שתי וערב -המאפשרת קישוריות לכלי רכב ותנועה לא ממונעת וכוללת היררכיה של
רחובות ,תוך מתן דגש על שילוב תחבורה ציבורית והפחתת תקני חניה.
• הטמעת ערכים סביבתיים -הפחתת גזי חממה ,מדיניות לשימוש במים ,אנרגיות מתחדשות וכד'.
• דיור בהישג יד -בחינה של אפשרויות סטטוטוריות לסוגים שונים של דיור בהישג יד.

שיתוף ציבור:
התקיים שלב א' של שיתוף ציבור שכלל:
•  5מפגשים נושאיים בהן הוצגה התכנית ,היבטי תנועה ,סוגיית הדיור ,חזית הים ,קיימות ומפגש
ייעודי לתושבים ברובע .1
•  3אירועי פייסבוק בהם ענה הצוות על שאלות והפרויקט נחשף לתושבים.
• דף אינטרנט באתר העירוני בו הוצגו כל הנושאים שנדונו במפגשים.
• לימוד והטמעת הנושאים שהועלו ע"י הציבור.
המשך השיתוף :
• פרסום דו"ח מסכם
• תחזוקת דף האינטרנט ועדכונו
• מפגשים עם בעלי עניין (סוגיית הדיור ,חזית הים)
בישיבתה מספר 15-0017ב' מיום ( 07/10/2015החלטה מספר  )7דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
אורית ברנדר :מטרת הדיון :דיווח על התקדמות העבודה.
אדר' ארי כהן :מציג את התוכנית ע"פ מצגת.
ראובן לדיאנסקי :ענין המעגנה זו מילה של מיני מרינה האם יש תיאום לבין המרינה של ת"א.
רצועת החוף שעומדת לרשות המתרחצים היא מאוד קטנה .ויש מקום לאפשר לציבור המתרחצים יכולת
להתרחץ בים ולכן המיני מרינה הזו מיותרת .דבר נוסף נוכח העבודה שבשדה דב היו מטוסים ודלקים
האם נעשה או יש צורך לעשות בדיקת קרקע.
מיטל להבי :מה אורך רצועת חוף המיועדת למעגנה ומה אורך רצועת חוף שנשארת .מה ההתייחסות שלנו
לנושא מסגרת דיור בר השגה .אילו אמצעים של תחבורה אלטרנטיבית מה נלקחו בחשבון בנושא
החיבוריות והקישוריות למקום.
ראובן לדיאנסקי :מה היו הנושאים שלמדתם מהליך שיתוף הציבור? מבקש שתצא הנחיה בכל שיתוף
ציבור חברי הועדה יוזמנו על מנת שנוכל לבחור אם להגיע או לא.
מיטל להבי 2019 :פינוי שדה דב האם התאריך תקף.
אהרון מדואל :האם תחנת הכח רידיניג תפונה .האם המעגנה היא חלק מתחנת הכח.
אלון סולר :האם פרוגרמה לגבי כמות מגורים וכמות תעסוקה .הייתי נוטה פחות למגדלי תעסוקה אבל
כן חזיתות מסחריות בהיקף הרחב שלהם .כמו כן להכניס את נושא הספורט לתכנית.
ראובן לדינסקי :ציינת ש 25%יהיו לדירות של שני חדרים במידה וזה סלון וחדר שינה .למי אתם מייעדים
דירה של  2חדרים .האם הפרופורציה של  25%היא רלוונטית .משפחה לא יכולה לחיות במחירים כאלה.
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עמית עידן :לא דובר על כמויות מהי ההקצאה עבור זכאות לדיור בר השגה ומה הקריטריונים .בנוסף
פארק החוף האם יש שלביות בתכנון או התייחסות לפארק החוף בתכנית  .3700כמה אחוזים מהשטח
נמצאים בבעלות העיריה וכמה בבעלות רמ"י.
צבי סומך :מעדכן לגבי הסקרים :שני שדות התעופה עדין פעילים גם האזרחי והצבאי לכן קיים קושי
בביצוע הסקרים .סיימנו את ביצוע הסקר ההיסטורי שמתבצע ע"י סיורים בשטח ומראיינים את האנשים
וקובעים את מוקדי הזיהום  .השלב הבא הוא ביצוע קידוחים לבדיקות הקרקע .נעשו עוד סקרים  ,הבוקר
נכנסו סורקים שבצעו צילומים בשטח כי לא קבלנו עד היום אישור כניסה מהצבא .נלגבי מועד פינוי
השטח :כון לרגע זה כל ההסכמים שנתנה המדינה עומדים בעינה השדה עומד להתפנות עד  .2019לגבי
בעלות בקרקע :הבעלות על השטח היא בערך  80%מדינה ו 20%בעלים פרטים אין כמעט בעלות עיריה.
אדר' ארי כהן :היחס של שימושי הקרקע הסחירים הוא  75%למגורים ו 25%-לתעסוקה .זאת לאפשר
עירוב שימושים .ההחלטה הזו הינה תוצאה של תהליך טיוב הפרוגרמה וקידום התכנון .במהלך העבודה,
זיהנו היקף השטחי הציבור הנדרשים גדולים מכפי שחשבנו בתחילת התהליך .שהרח"ק הוא גבוה 5.5
כלומר  550אחוזי בניה שטח מריבי מעל פני הקרקע בשטחים סחירים .בפרוגרמה קבענו  16אלף יחידות
דיור בשטח ממוצע ברוטו של  108מ"ר ,וחלוקה של  25%דירות בנות  2,3,4,5חדרים -במטרה לאפשר מגוון
אוכלוסיה .ניתן יהיה לבנות פחות יח"ד ואז יתקבלו דירות גדולות.
תחנת הכח רידיניג לא מתפנה אלא תעבור שידרוג היום מתנהל תכנון מפורט והתוכנית שלנו מושפעת
ממנו ,הרחקנו שימושים רגישים.
ראובן לדיאנסקי :מה אורך החוף
אדר' ארי כהן :המעגנה בנויה על בסיס המעגנה הקיימת אנחנו מרחיבים כלפי צפון .היכולת לשדרג את
המרינה נראה כדבר הגיוני מאחר ויש מחסור לשטחים של ספורט ימי ,תיירות וכד'.
חוף הרחצה בין אם יהיה מוכר או לא מתפרס מציר איינשטיין עד גבול תכנית ( 3700רחוב פרופס) ויהיה
מענה של תכנון כולל באורך של כ 4 -ק"מ חוף .שטח הפארק החופי הוא שטח גדול יחסי .פארק החופי
והמעגנה מהווים  25%כלומר משטחים פתוחים בתכנית המהווים בערך  400דונם מתוכם החלק של
הפארק הוא כמעט  250דונם.
התכנית תכלול שטחים שיתנו מענה לסוגי ספורט שונים ובין היתר ספורט ימי.
לגבי הקישוריות המתוכננת  -הקו הירוק עובר בשני צירים בתכנית ,באבן גבירול ובאיינשטיין אמורות
להיות  5תחנות רכבת קלה במרחק ממוצע של  500מ' .תקן החניה יהיה מופחת .התכנית מציעה מערך
צירים מזרח מערב שיאפשרו תוספת דרכים וקשרים לסוגי תנועה שונים בשדה וסביבתו.
עמית עידן :לא הבנתי את התשובה לגבי פארק החוף ואיך הוא מתקשר ל 3700שיוצא לתחרות אדריכלית.
אדר' ארי כהן :תכנית שדה דב ו 3700-כוללים כ 4 -ק"מ של חוף הצוות רואה את הקטע כמקשה תכנונית
אחת המשכית עם אפיונים שונים
עמית עידן :מה רוחב הרצועה של הפארק בשדה דב?
אדר' ארי כהן :ממוצע שמשפת המים ועד קו הבינוי הראשון כ 200-מ'.
חיים פיאלקוף -יועץ פרוגרמה ונושאי דיור :בתכנון יוצר גיוון של סוגי אוכלוסיה ,גם של קבוצות גיל,
הכנסות וכד' .התכנית מתבססת על ממוצע משק בית של  2.6נפשות שהוא גדול יותר מהממוצע הקיים
היום בעיר .בנינו זאת על בסיס קבוצות אוכלוסיה שונות .אנחנו שואפים תתאפשר כניסה לא רק
אוכלוסיה עשירה.
ראובן לדיאנסקי :איך אתה יכול לשלוט על מדיניות המחירים .איך תשמור על סטטוס המשפחות.
דורון ספיר :המדינה תדאג לכך.
חיים פיאלקוף :לפי סעיף  188לחוק התכנון והבניה אפשר לבנות דיור בר השגה בקרקע חומה שנשארת
לנצח במחיר מופחת .גם לפי תיקון  101אפשר שהדירות ישארו במחיר מופחת של  20%ל 10-שנים .בנוסף
לפי תוכנית המתאר יש הפרש בין רח"ק בסיסי לרחק מירבי וניתן לבקש דיור בהישג יד אם רוצים להגיע
לרח"ק מירבי אנחנו בוחנים את כל הכלים וכל האפשריות ובוחנים יחד עם העיריה ויחד עם רמ"י את
נושא הדיור.
אלון סולר :מה שטח ממוצע לדירה.
אדר' ארי כהן 108 :מ'ר ברוטו.
דורון ספיר :אני מבקש לצרף נספח הצללה מחייב.
הועדה מחליטה:
הועדה קבלתה דיווח על התקדמות העבודות
משתתפים :דורון ספיר ,מיטל להבי ,כרמלה עוזרי ,אהרון מדואל ,ראובן לדיאנסקי ,אלון סולר ,אופירה
יוחנן וולק.
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תא - 4415/המשתלה מגרש 91
דיון נוסף

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית:
הועדה המחוזית לתכנון ובניה תל אביב יפו
שם התכנית :תא 4415/מגרש  91במשתלה מס' מבא"ת 507-0231464

מיקום:
שכונת המשתלה ,מגרש 91

כתובת:
תל אביב  -יפו
וילנסקי משה 11

גושים וחלקות בתכנית:
מספר גוש
6651

סוג גוש
מוסדר

חלק/כל הגוש
חלק מהגוש

מספרי חלקות
בשלמותן

מספרי חלקות
בחלקן

298

שטח התכנית 6.665 :דונם
מתכנן :יער אדריכלים
יזם :רשות מקרקעי ישראל דרך מנחם בגין  125תל אביב 6107201
בעלות :קק"ל ע"י רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב
מצב השטח בפועל:
מגרש פנוי עליו מבנה שנאים קיים וחורשה זמנית
מדיניות קיימת:
גובה הבינוי בתכנית 2069ד' במגרשים הסמוכים  4קומות בחזית לרחוב ו 8קומות בעורף המגרש .לפי
מדיניות הועדה המקומית בפרויקטים חדשים לא יאושרו דירות גן בחזית לרחוב.
מצב תכנוני קיים:
תב"עות תקפות2069 :ג'2069 ,ד' שכונת המשתלה
מגרש  91בתכניות 2069ג' ו2069ד' המשתלה צפון מזרח ,הוגדר לתכנון בעתיד כיוון שבעת אישור התכניות
עבר מעל המגרש קו מתח עליון .זכויות הבניה למגרש ,שנקבעו בתכנית 2069ד' ,הם  90יח"ד בשטח ממוצע
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 100מ"ר ,סה"כ  9,000מ"ר .כמו כן נקבעו מס' הקומות  4/8וקווי בניין .נקבע בסעיף  14בתכנית 2069ג' כי
תוכן ביחס למגרש זה תכנית מפורטת בעתיד.
שטח התכנון 6.665 :דונם
זכויות בניה 90 :יח"ד סה"כ  9000מ"ר.
מצב תכנוני מוצע:
מטרת התכנית:
 4מבני מגורים בני  7קומות מעל קומה מסחרית סה"כ  90יח"ד בשטח ממוצע  85מ"ר סה"כ  7650מ"ר ו-
 1,350מ"ר מסחר.
תכניות 2069ג' ו2069 -ד' כאמור קבעו שימוש ,זכויות בניה ,מס' יח"ד ,מס' קומות וקווי בניין כעת
במסגרת התכנית המפורטת עפ"י סעיף  14קובעים את יתר ההוראות הנדרשות להוצאת היתר בניה שניתן
לאשר או לשנות בסמכות ועדה מקומית:





הוראות בינוי ועיצוב אדריכליים :קביעת קולונדה בקומת הקרקע ,נסיגות בקומה ראשונה
וחמישית ושינוי גודל ממוצע של יח"ד קווי בניין.
שינוי קווי בניין
קביעת זיקת הנאה למעבר לציבור בקולונדה מסחרית
הוספת שימוש מסחר בקומת הקרקע

פירוט יעדים/שימושים :מסחר בקומת הקרקע ומעליו  7קומות מגורים.
לפי תיקון  101סעיף א )12(1הוספת שמושים והגדלת השטח הכולל המותר לבנייה ,במגרש שאינו מיועד
למבני ציבור בתכנית ,בכפוף להוראות אלה:
(א) הוספת השימושים והגדלת השטח כאמור יהיו מותנות במימוש יעדים ציבוריים בתחום המגרש
או במגרש הגובל כגון חיזוק בניין קיים ,פיתוח שטח פרטי פתוח בתחום המגרש תוך קביעה
בתכנית של זכות הנאה לציבור לשימוש בו וכל יעד ציבורי אחר שאישר שר הפנים לעניין זה;
(ב) הוספת השימושים במסגרת הגדלת השטח המותר לבנייה או הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה
לא יעלו על  15%מסך השטח הכולל המותר לבנייה במגרש ובלבד שהיקף ההגדלה או השימושים
הנוספים כאמור ,יהיה ביחס סביר להיקף היעדים הציבוריים;
כיעד ציבורי בתכנית מוצע סימון המרווח הקדמי מול המסחר בקומת הקרקע ותחת הקולונדה
כזכות הנאה לציבור ובנוסף הקצאת  20%מהדירות בפרויקט לדיור להשכרה במחיר מפוקח.
 1,350מ"ר למסחר מהווים  15%מהשטחים המותרים לפי תכנית 2069ד.
זכויות בניה:
יעוד
מגורים
מסחר

מעל הקרקע
מ"ר
0
7650
0
1350

%

שטח עיקרי
מתחת לקרקע
%
מ"ר
0
0
0
0

שטחי שירות
סה"כ
מ"ר
7650
1350

מעל הקרקע 1
%
מ"ר
0
3600
0
180

מתחת לקרקע 2
%
מ"ר
0
לפי ע'1
0
0

 % - 1מהשטח העיקרי
 % - 2משטח הקרקע

צפיפות13.5 :
שטח ממוצע ליח"ד85 :
מספר יח"ד ששטחן  45-90מ"ר90 :
סה"כ יח"ד90 :
נתונים נפחיים:
מספר קומות :מ 1 :עד8 :
תכסית55% :
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קווי בניין :קו בניין לרחוב  5.0מ' קו בניין אחורי  5.0מ' קו בניין צדי  3.0מ'
עקרונות ודברי הסבר נוספים :מגרש פנוי בשכונה קיימת 4 .בניני מגורים  7קומות מעל לקומה מסחרית
מלווה בקולונדה .מעל לקומת מגורים רביעית הבניין מדורג על מנת לשמור על חזית הרחוב
תחבורה ,תנועה ,תשתיות :מערך התנועה יהיה כפי שנקבע בתוכנית  2069ד' התוכנית הראשית .כניסות
לחניה יהיו מרחובות משולבים  73 ,72כל החניה תהיה בתחום המגרש עפ"י תקן החניה שנקבע בתוכנית
הראשית .תשתיות חשמל ותקשורת יהיו תת קרקעיות בלבד כפי שמתחייב מהתוכנית הראשית.
עיצוב :כל הבתים יחופו אבן טבעית מסותתת בסיתות מסמסם או שווה ערך כדוגמת הבניינים הקיימים
בשכונה וכמוגדר בספר השכונה .החזית המסחרית תלווה בקולונדה גובה הבניינים  4קומות לחזית הרחוב
ו  8קומות בחזית אחורית ,תואם את חזית הרחוב הקיימת והמתוכננת ומשלימה את קו הרקיע הצפוני של
השכונה בגבול רמת השרון.
התייחסות לסביבה :תוספת של חזית מסחרית מקורה בקולונדה בהתאם ליעדי מדיניות תכנונית עירונית
של עירוב שימושים ועל מנת ליצור חזית עירונית פעילה כתחליף לדירות גן בחזית לרחוב .הקו הכחול של
התוכנית הוא גבול המגרש .מאזן שטחי ציבור (שצ"פ ושב"צ) עודכן במסגרת אישור תכנית 2069ד' בה
נקבעו עבור המגרש זכויות הבניה ומס' יח"ד.
איכות סביבה:
בהוראות תכנית 2069ד' רשום :מבנה השנאי הקיים במגרש  91ישולב בתכנית העיצוב הארכיטקטוני
ותוגש למגרש זה .מגיש הבקשה יהיה רשאי להעתיק את מבנה השנאי ולשלבו בתכנון המבנים שיבנו על
המגרש על חשבונו ובאישור חברת החשמל.
המלצת הצוות שמבנה השנאי יועתק ממקומו כדי לאפשר תכנון אופטימלי על המגרש ללא צורך להתחשב
באילוץ קיים זה.
עצים קיימים :כל עץ שיהיה הכרח לעקרו ,יועבר ויינטע בשטח ציבורי לפי הוראות אגרונום העירייה
ומהנדס העיר ובאישורו.
תכנית עיצוב ארכיטקטוני :הבניה בשטח התכנית תותר אך ורק בהתאם לתכנית עיצוב ארכיטקטוני
שתאושר ע"י הועדה המקומית כפי שמפורט בתכנית הראשית.
טבלת השוואה:
נתונים
שטחי בניה
גובה
תכסית
מקומות חניה

מצב קיים
מ"ר
קומות

9,000
4-8
לא נקבע

התאמה לתכנית המתאר תא:5000/
מסמך לבדיקה
אזור הייעוד שבתחומו
התוכנית המוצעת:

מצב מוצע
9,000
8
55%
לפי תקן החניה למגורים ומסחר
המקובל בעת הוצאת היתר הבנייה

תא5000/
אזור מגורים בבניה
מרקמית

תשריט אזורי ייעוד
3.5
רח"ק מקסימאלי:
 12-24יח"ד/דונם
צפיפות
8
נספח עיצוב עירוני מספר קומות מקסימאלי:
מס'  206מתחם מגורים
הגדרת האזור/רחוב
נספח אזורי תכנון
רגיל
בנספח אזורי התכנון:
אזור מגורים בבניה
הוראות התוכנית ,הוראות מיוחדות לאזור מרקמית .מספר קומות
התכנון:
פרק 5
מירבי .8
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בדיקת מאזן שטחי ציבור בשכונת המשתלה
 .1כללי:
לפי בקשתך בדקנו את היקף שטחי הציבור הנדרשים בשכונת המשתלה בעקבות התוספת המתוכננת של
 90יח"ד בהשוואה להיקף שטחי הציבור שהוקצו בשכונה במסגרת שתי התוכניות המאושרות( 2069ג' +
 2069ד').
ערכנו את הבדיקה למרות שלמיטב הבנתנו תוספת של  90יח"ד בשכונה הכוללת כבר  1,650יח"ד
מאושרות אינה משמעותית לאיכות המענה שמספקים שטחי הציבור בשכונה.
הבדיקה מראה כי היקף שטחי הציבור שהוקצו בתוכניות המאושרות נותן מענה לשטחי הציבור
המקומיים הנדרשים נורמטיבית.
 .2ההנחות בבסיס הבדיקה:
א .מספר יח"ד 1,650 :יח"ד בתוכניות המאושרות ו 90 -יח"ד במסגרת התוכנית המקודמת כיום ,סה"כ
 1,740יח"ד.
ב .גודל משק בית :גודל משק הבית בשכונה לפי נתוני מפקד .3.0 - 2008
ג .התפלגות גילים :התפלגות הגילים בסוף שנת  2013לפי נתוני למ"ס .שיעור הילדים בגילאי  0-19לפי
התפלגות זו 33% -מכלל האוכלוסיה.
 .3שטחי ציבור מקומיים נדרשים (נורמטיבית) מול שטחים שהוקצו בתוכניות
שטח שהוקצה בתוכנית
שטח נדרש נורמטיבית
מס' יח"ד מספר
התוכנית
תושבים
שצ"פ
שב"צ
שצ"פ
שב"צ
43.4
33.4
29.3
23.5
4,200
1,400
תוכנית 2069ג'
0.6
3.3
5.3
4.2
750
250
תוכנית 2069ד'
1.9
1.5
270
90
תוכנית בהכנה
סה"כ שכונת
44.0
36.7
36.5
29.2
5,220
1,740
המשתלה
 .4סיכום
א .על-פי הבדיקה ,שטחי הציבור שהוקצו בתוכניות נותנים מענה מלא לצרכי הציבור המקומיים הנדרשים
לאוכלוסיה הצפוייה להתגורר בשכונה לעת מימוש כל יח"ד המתוכננות בשכונה.
ב .בנוסף ,שטחי הציבור שהוקצו נותנים מענה גם לשטח לבנייני ציבור הכלל-עירוני הנדרש נורמטיבית
( 5.3דונם) ולמחצית מהשצ"פ הכלל-עירוני הנדרש נורמטיבית ( 8מתוך  16הדונם הנדרשים).
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חו"ד הצוות( :מוגש ע"י צוות צפון)
ממליצים לאשר את הפקדת התכנית.
התכנית ממלאת כמה יעדים של עירוב שימושים ,הוספת תמהיל של דירות קטנות לשכונה ושיפור הקשר
בין הרחוב לחזית הראשית ע"י תוספת חזית מסחרית בקומת הקרקע מלווה בקולונדה וזאת במקום
דירות גן בחזית עם גדר אטומה לרחוב .המסחר בקומת הקרקע יחזק את העירוניות בשכונה ויהיה תוספת
למסחר המועט ובעל הנגישות המוגבלת הקיים בלב השכונה.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  4חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק
בישיבתה מספר 15-0011ב' מיום ( 24/06/2015החלטה מספר  )4דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון
מאיר אלואיל :מציג את התוכנית .המגרש בשטח של כ 6.5 -דונם בבעלות משותפת של עיריה עם קק"ל.
זהו המגרש האחרון שנותר לתכנון בשכונה .חצה אותו קו מתח עליון שהוסר לפני כשנה.
אנחנו מבקשים להמיר חלק מהזכויות ,שהוגדרו עברו בתכנית האחרונה ונועדו למגורים ,עבור מסחר 15%
מהזכויות לחזית מסחרית.
אהרון מדואל :בסעיףא 1לתב"ע ק מאפשר לך להוסיף שימושים תמורת תועלת ציבורית זו הקולונדה של
שימושי המסחר.
מאיר אלואיל :אנחנו מבקשים להמיר חלק מזכויות המגורים עבור שטחי מסחר בחזית הבניין בקומת
הקרקע .כתועלת ציבורית אנחנו מפקיעים חלק מהמגרש למעבר הציבור מתחת לקולונדה שמלווה את
המסחר וזה בנוסף לקו בנין של 5מ' שיהיה שם בחזית ,כך מקבלים מרווח קדמי מאוד נאה .בנוסף אנחנו
מציעים ש  20%מהדירות בבנינים יהיו דירות להשכרה .במקום דירות של  100מ"ר יהיוהדירות בשטח
ממוצע של  85מ"ר.
התוכנית היא יחסית שמרנית בהתייחס לנתוני המגרש ,התכנית מתאימה לאופי השכונה ולזכויות,
הגבהים והנפחים שהוגדרו בתכנית הראשית .לגבי השימוש המסחרי ,בשכונה יש מסחר בלב השכונה
בככר ,אך הוא מועט ובעל נגישות מוגבלת ,לכן תוספת מסחר תועיל לשכונה.
ראובן לדיאנסקי :האם יש סקר של שטח חום.
מאיר אלואיל :נעשתה בדיקה ע"י היח' לתכנון אסטרטגי לשטחי ציבור נדרשים פי הסטנדרטים
המקובלים.
מיטל להבי :תכנית בסמכות מקומית איפה מתבססות הזכויות.
דורון ספיר :בתחילת הדיון הנושא הוסבר.
מאיר אלואיל :בגלל שעבר שם קו מתח עליון לא שחררו את המגרש הזה כשאר המגרשים והשאירו לו את
ההגדרה מגרש לתכנון בעתיד למרות שהגדירו עבורו את כל שאר הקריטריונים כזכויות ,מס' יח"ד ,מס'
קומות וכו'..
מיטל להבי :בנוגע למסחר האם הדפנות שברחוב לא קרובות מדי .האם קובעים שהמקום הזה יהיה
ממגורים מה החלופות למסחר.
מאיר אלואיל :בתכניות חדשות אנחנו לא מקדמים יותר דירות גן בחזית לרחוב בשל העובדה שהן יוצרות
מעין חומות בחזית הרחוב .לכןמסחר זה ממלא עוד יעד תכנוני .
מיטל להבי :האם כתוצאה שאתה עושה מסחר גדל המרווח ב 5מ'.
מאיר אלואיל :כן
מיטל להבי :מה תקן החניה?
מאיר אלואיל :כפי שמקובל בעת הוצאת היתר.
אהרון מדואל :החזיתות המסחריות הם לא במקום ויש התנגדות של הדיירים .בשכונות כאלה צריך לחזק
מוקדים מסחריים.
ראובן לדיאנסקי :לעניות דעתי מוקדים מסחריים הם מוקדים שמושכים פעילות מסחרית.
יובל מור ועד שכונת המשתלה :אנחנו מבקשים להפסיק את התכנון במגרש גם מאחר ולטענתנו התוכנית
היא לא בסמכות הועדה המקומית.
הטיעונים הם :לא הוגשה בדיקת קרינה כאשר יש מבנה של חוות טרנספורמטורים של חברת החשמל
באזור .חסר תסקיר תנועה עדכני ,תסקיר אחרון נעשה ב .2004חישובי שצ"פ  -גודל משק הבית הם לא
מעודכנים מקדם  3הוא לא עדכני יש לחשב לפי עם מקדם גבוה יותר.
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השטחים שהופרשו לצורכי שצ"פ בקדמת השכונה אינם שטחים שמשמשים בפועל את תושבי השכונה.
מדובר על מדשאה שלא משמשת את תושבי השכונה ומהווה חיץ בין השכונה לכביש .בנוסף השטח מפריד
בין השכונה לגני צהלה השטח הזה הוא ללא מוצא הוא לא אמור להיחשב שצ"פ .אנחנו מבקשים להוריד
את השטחים של הברכות הציבוריות של מקורות שנמצאות בפארק .בריכות מים לא צריכות להיות
מוצגות בפני הועדה כשטחים ציבורים.
הוספת השימושים – אין בסמכות הועדה המקומית להוסיף את השימושים .זיקת הנאה מתחת לקולונדה
מסחרית לא יכולה להיחשב כיעד ציבורי .הקצאת דיור במחיר מפוכח דבר שלא הוגדר על ידי השר .
ניצול יחידות הדיור – סעיף  10ב' בתוכנית המתאר תוכנית 2069ד' על התכולה שלה נמנה מגרש  .91הסעיף
קובע סה"כ יחידות בתחום התוכנית לא יעלה על  452סעיף  11קובע כי סטיה מכמות יח' הדיור יהווה
סטיה ניכרת בטבלה המצורפת כבר יש  452יח"ד ויש סטיה ניכרת .אנחנו מבקשים לקבל הבהרות מהועדה
המחוזית .תנאי לקיום ההיתר הבניה לתוספת יח"ד יהיה הרחבת צומת השכונה .יש היתרים יש בניה אך
עדין לא נערכו שום פעולה של העיריה על מנת לעמוד בתנאים שנתנו לה .לגבי הבניה לגובה היא בניה לא
נכונה המגרש הוא חלק ממבנן קודם .תכנית המתאר מדברת על המבנן על צפון מזרח ועקרונות
האדריכלים צריכים לחול על המבנן הזה .בבניה הקיימת תוכנן  8קומות בעורף ו 4-בחזית מאחר
שהמגרשים רחבים  .לא נעשתה של  8קומות מול בניינים קיימים .גבעה מדורגת של שני בנינים גבוהים
יורדים ל 6-קומות כל מה שמקיף את המבנן מדורג  .בניה של  8קומות תסגור גוש בנינים של  6קומות ואין
לזה תקדים בשכונה ואנחנו מתנגדים לבניה של  8קומות.
מדובר בחיי קהילה המגרש משמש לצורכי ציבור .לדוגמא במגרש הזה מתקיים חוג כדורגל .אני מבקש
להפסיק לתכנן על המגרש.
עמי אלמוג :במשפט :דירות להשכרה מפוכח אנחנו מבקשים שהמילה מפוקח תמחק מהמשפט.
אהרון מדואל :הייתה טענה שנוצלו הזכויות.
דיון פנימי:
ראובן לדיאנסקי :אני ממליץ לערוך סיור.
דורון ספיר :זהו מגרש ריק.
אהרון מדואל :מצטרף להצעתו של ראובן.
עודד גבולי :אני ממליץ שאם הועדה רוצה לקדם את התוכנית שהתוכנית תהיה בסמכות מחוזית ולא
מקומית.
נתן אלנתן :מצטרף להצעתו של מהנדס העיר.
דורון ספיר  :נאשר את התוכנית בסמכות מחוזית.
ראובן לדיאנסקי :אנחנו רוצים לצאת לסיור.
הועדה מחליטה:
לצאת לסיור במקום.
משתתפים :דורון ספיר ,ראובן לדיאנסקי ,אהרון מדואל ,שמואל גפן ,מיטל להבי ונתן אלנתן.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  3חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק

בישיבתה מספר 15-0016ב' מיום ( 09/09/2015החלטה מספר  )6דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
הנושא ירד מסדר היום לבקשת חבר הועדה שהשתתף בסיור ולא נמצא בועדה כיום.
משתתפים :אהרון מדואל ,ניר סביליה ,אופירה יוחנן וולק ,שמואל גפן ואלון סולר.
התכנית מובאת בזאת לדיון נוסף.
בהתאם להחלטת הועדה מתאריך  ,24/6/15התקיים ביום  27/7/15סיור במגרש  91בשכונת המשתלה.
בסיור השתתפו :דורון ספיר ,ראובן לדיאנסקי ,אילן רוזנבלום ,מאיר אלואיל ,מיכל פרנקל  -יו"ר ועד
השכונה ,ונציגי חברת 'דירה להשכיר' ענת צור ,יעל מרום אבישר ,וטל זוראל.
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בישיבתה מספר 15-0017ב' מיום ( 07/10/2015החלטה מספר  )8דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
מאיר אלואיל :ממליצים לאמץ את חוו"ד מהנדס העיר ולהעביר לסמכות מחוזית.
נציג תושבים יובל מור :תומכים להעביר את התוכנית לסמכות מחוזית .התב"ע של המגרש ושל הבניה
בשכונת המשתלה יש לה התניות מסויימות שהעיריה לא עמדה בהם העלתי את זה בדיון הקודם אני
מבקש שיצויין בפרוטוקול .
דורון ספיר :אם העלת את זה בדיון הקודם זה נרשם בפרוטוקול.
יובל מור :בתב"ע המקורית היתה התניה להרחבת הכניסה לשכונה כחלק ממתן היתר בניה וחלק ממתן
אישור איכלוס .הבניה נמצאת בשלבים מתקדמים אנחנו נתנגד לאיכלוס ויכולות להיות השלכות לגבי
אנשים שקנו שם דירות.
מאיר אלואיל :הוא מתנגד להיתרי בניה זה לא קשור לתכנית.
דורון ספיר :הוא רוצה שיהיה רשום לפרוטוקול.
יובל מור :באישור התב"ע של כל המגרשים שנמצאים בבניה וגם בתכנית הנדונה היתה התניה להרחבת
כביש הגישה לשכונה ברח' משה סנה ואלי כהן .ההתניה היתה במתן היתרי הבניה למרות שלא נעשתה
הרחבה .האם העיריה יכולה לעשות זאת? ומעבר לזה יש התניה נוספת לאישורי איכלוס בתנאי שכל
התניות התממשו.
מיטל להבי :יש כמה דברים שצריך לחשוב לפני שמעבירים למחוז כמו למשל אחוזי בניה ,צריכים לחשוב
אם רוצים לקדם את התוכנית למחוז או לא.
ראובן לדיאנסקי :כלומר אם יש לנו הסתייגויות זה המקום לבוא ולהעיר אותם.
מאיר אלואיל :התוכנית היא בתת ניצול של המגרש ומתחשבת בסביבה הקיימת .היא לא משנה את
הזכויות הקיימות .הועדה המחוזית יכולה להוסיף זכויות .לדעתי כדאי שהועדה המקומית תמליץ על
התוכנית כפי שקודמה עם הזכויות היחסית שמרניות ולקוות שהועדה המחוזית לא תגביר זכויות ותיתן
יותר זכויות .מי שמתנגד לתכנית משיקולים של גובה צריך לאמץ אותה ולא להתנגד לה כי בסמכות
מחוזית הנושא הזה יכול להיפרץ.
לגבי התנועה התושב אומר שבתוכנית הראשית תנאי איכלוס יהיה רק לאור תנאים מסוימים תנועתיים
והוצאו היתרים ובידיי התייחסות של מנהל אגף התנועה הקודם שלמה פלדמן ,בה הוא מנמק איזה
שיפורים נעשו והוא לא רואה שום מניעה.
מיטל להבי :אז לא עשה .יש תנאי שנאמר שיש להרחיב את הכביש בוצע התנאי או לא בוצע.
פרנסין דוידי :מי שצריך לאשר את זה אגף התנועה.
דורון ספיר :כאן צריכה להיות חוו"ד משפטית ולא חוות דעת אגף התנועה ,כי אם יש תנאי בתב"ע צריך
לבדוק אם התנאי בוצע או לא בוצע בהיבט המשפטי של הענין.
דורון ספיר :זכויות הבניה יעלו אם התוכנית הזו תועבר לסמכות מחוזית.
פרנסין דוידי :לדעתי ההרחבה בוצעה לפני כמה שנים.
דורון ספיר :עלתה כאן טענה שלא קשור לדיון שצריכה לקבל מענה גם תכנונית וגם משפטית .אם התכנית
תועבר למחוזית זכויות הבניה יעלו שיהיה לכם ברור.
יובל מור :למיטב הבנתי יש מגבלות של גובה במגרש הזה .לכן אני לא לגמרי משוכנע שאפשר להגדיל.
ההתנגדות הראשונית שלנו היא הוספת יעודים שערכתם ,השינויים היו הוספת יעוד מסחרי שאנחנו
מתנגדים לכך במתכונת המוצעת של עירוב שימושים .הנימוקים אמורים להיות מימוש יעדים ציבורים
במגרש .מימוש יעד ציבורים במגרש .מימוש יעד ציבורי הוגדר ע"י המתכננים  1מתן זיקת הנאה מתחת
לקולונדה זהו לא מימוש יעוד ציבורי ובנוסף הקפאת דיור בפיקוח המגרש נמצא בבעלות עיריית ת"א
ורמ"י והמשפט היחיד שהנציג של רמ"י בפרוטוקול הקודם הוא אמר שהוא מבקש להוריד את המשפט
"בפיקוח" .לכן אני לא חושש ללכת למחוזית.
להבי מיטל :אני רוצה שהועדה תשים לב ליעוד ציבורי .תוספת של חינוך או תוספת מרכז מסחרי נטו.
יובל מור :עקב הרחבת השכונה אנחנו רוצים שימוש אחר .לא רצינו קולונדה רצינו מסחר בקשנו מרכז
מסחרי קטן עם חניה תת קרקעית שיוכלו לשלב בתי אוכל ומשרדים בלי עירוב שימושים .אם היה הליך
של שיתוף ציבור אז זה שיתוף הציבור שלנו.
עמי אלמוג :התוכנית כן נתנה שטחי מסחר .אולם השימושים לא היו נכונים לתוכנית זה מה שקורה
בשכונות .המגרש מיועד לתכנון בעתיד אולם בטבלה הצמודה לתשריט התב"ע רשומים  90יח' דיור.
המגרש יועד למגורים מדוע? זה לא ידוע כרגע .קו החשמל הוזז ,התב"ע מייעדת את המגרש למגורים ו90-
יח' דיור לא נעלמות ופתאום נעשה קניון .השכונה היא שכונת מגורים בשביל עוד חנות לא צריך לעשות
קניון .מסחר שכונתי יש לו אופי מסויים ולדעתי הוא לא צריך להופיע שם בטח לא להיות מגרש שלם
למסחר שכונתי  ,העיריה והצוות מצאו פתרון בצורה חזית מסחרית.
דורון ספיר :אפשר לעשות שתי קומות מסחריות ומעליו בנין.
עמי אלמוג :אתם רוצים לראות מגדל? אין בעיה.
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יובל מור :המענה של המסחר שיש בשכונה הוא לא טוב.
עמי אלמוג :מה שיש בשכונה נובע מתמהיל לא טוב.
מיטל להבי :הם לא אשמים.
יובל מור :מדוע לא מגיעה לנו  1700בתי אב  -שכונה סגורה כמו שכונות סמוכות.
ראובן לדיאנסקי :היה סיור איתי ועם יו"ר הועדה ובו הוסכם שיהיה ניסיון נוסף של הדברות.
מאיר אלואיל :היה ניסיון נוסף של הידברות והוצגו דעות שונות בין התושבים ולא היתה עמדה אחידה
כפי שמציג אותה כאן נציג התושבים .אנחנו מאפשרים פה לעשות דיון עם תושבים טרם הפקדת התכנית
ולא לשמוע את שאר התושבים .לא נראה לי נכון.
דורון ספיר :מונחת לפנינו תכנית כפי שהיא ואנחנו צריכים לקבל החלטה לגביה .אחרי שהיינו בשטח
ועשינו מספר דיונים עם תושבים במקום ,כל אחד הייתה לו דעה שונה לכן התכנית לא השתנתה.
הועדה מחליטה:
לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בכפוף לחוו"ד צוות.
מיטל להבי נמנעת.
משתתפים :דורון ספיר ,מיטל להבי ,ראובן לדיאנסקי ,אלון סולר ,אופירה יוחנן וולק.
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ג' בתשרי ,התשע"ו
 16ספטמבר 2015
סימוכין 36883515 :

לכבוד
ח"כ משה כחלון
שר האוצר

נכבדי,
הנדון :הקמת ועדות ערר נוספות במחוז תל אביב
מכתבך מיום 10.9.15

מאשר ותומך בברכה גדולה במהלך הנדון .מקווה לביצוע בהקדם.
אבקש להקפיד על איכות מקצועית של חברי הועדות.

שנה טובה,

רון חולדאי
העתק:
רו"ח אביגדור יצחקי – ראש מטה הדיור
גב' בינת שוורץ – מנהלת מינהל התכנון
עו"ד דורון ספיר – מ"מ וסגן ראש העירייה
מר עודד גבולי – מהנדס העיר
עו"ד עוזי סלמן – היועמ"ש
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בישיבתה מספר 15-0017ב' מיום ( 07/10/2015החלטה מספר  )9דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
הקמת ועדות ערר נוספו בתחום מחוז ת"א
דורון ספיר :היתה פניה של שר האוצר לרשויות העיריה על הקמת ועדות ערר – דורון מקריא את בקשת
שר האוצר .מדובר בהקמת ועדות ערר שיזרזו את התשובות לציבור.
נתן אלנתן :מיותר לפרסם את בקשת השר ולהביא את זה בועדה זה כבר פורסם בתקשורת.
דורון ספיר :הדבר מבוצע ע"פ חוק.
נתן אלנתן :השר לא יכול לפרסם ואח"כ לבקש התייעצות.
הראלה אברהם אוזן :ניתנה לנו ארכה עד ה.15.10.15
ראובן לדיאנסקי :יש לנו נציגות בועדות הללו?
דורון ספיר :לא אלו ועדות ערר .
נתן אלנתן :אני הייתי מציע לא להקים עוד  2ועדות ערר כדי לשחרר את צוואר הבקבוק אלא להקים יותר
משתי ועדות ערר כי למעשה מדובר בהקמת ועדת ערר אחת .אחת על עררים על תוכניות והיתרים והשניה
על פיצויים .יש שם פיגור של שנים ,רק התחילו לדון על תוכניות של שימור.
דורון :אני חולק עליך בנושא זה ולדעתי יש להיזהר משנה זהירות בהקמת ועדות ערר .מאחר ומגיעות
החלטות שונות בכל ועדה וועדה וישנם סתירות .יש חשיבות רבה של ודאות תכנונית של החלטות ועדות
ערר ,ולכן נסתפק בהמלצה על ועדת ערר אחת.
נתן :מסכים איתך בנושא של הסתירה בין הועדות אבל ישנה אפשרות לפתור זאת כל ועדה תקבל עיר
מסוימת או תחום מסוים ואז אין בעיה של סתירה.
דורון :אני מציע להמליץ להסתפק בהקמת ועדת ערר אחת .אם יהיה צורך נמליץ על עוד ועדה.
הראלה אברהם אוזן :נוציא מכתב למשרד שר האוצר שמזכיר הועדה יהיה חתום עליו.
נתן אלנתן :אז אני מבקש שיציינו את דבריי.
ראובן לדיאנסקי :אתה יכול לפנות אליו באופן פרטי להציע לו להקים ועדות נוספות.
משתתפים :דורון ספיר ,ראובן לדיאנסקי ,נתן אלנתן ,ניר סיבליה .שמואל גפן ואופירה יוחנן וולק.
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