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 לתכנון ובניהמ"מ ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה  דורון ספיר, עו"ד השתתפו ה"ה:
 מ"מ וסגנית ראש העירייה אופירה יוחנן וולק 
 חבר מועצה אלקבץ רועי 
 חברת מועצה אריאלי חן 
 סגן ראש העירייה לדיאנסקי ראובן עו"ד 
 סגנית ראש העירייה להבי מיטל 
 סגן ראש העירייה הראל אסף 
 

 מהנדס העיר אהוד כרמלי, אדר' נכחו ה"ה:
 משנה ליועמ"ש לענייני תכנון ובניה עו"ד הראלה אברהם אוזן, 
 מנהלת אגף תכנון העיר וסגנית מהנדס העיר אורלי אראל 
סגנית מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה ומנהלת  ריטה דלל, אינג' 

 מחלקת מידע
 מנהל אגף נכסי העירייה אלי לוי 
 שמאית הועדה המקומית אילנית לוזון שגב 
 עוזר מ"מ ראש העירייה דאילן רוזנבלום, עו" 
 מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה מירי אידלסון 
 ע.מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה רות אריאל 
 מ. מח' תכנון צפון פרנסין דוידי, אדר' 
 מ. מח' תכנון מרכז לריסה קופמן, אדר' 
 מ. מח' תכנון מזרח איל רונן 
 יפו -אביב -בניה תלמזכירת ועדת המשנה לתכנון ו אלה דוידוף 
 

 מ"מ יו"ר ועדת תכנון ובניה/רישוי שפירא ליאור חסרים:
 סגנית ראש העירייה ברנד פרנק ציפי 
 חבר מועצה הרב לוברט נפתלי 
 

 נציג הרשות למקרקעי ישראל עמי אלמוג משקיפים
 נציגת הועדה המחוזית משרד הפנים חגית סימן טוב 
 מחוזית משרד הפניםנציג הועדה ה עמית גולדשטיין 
 משרד האוצר מלי פולישוק, עו"ד 
 נציג החברה להגנת הטבע מתן נחום 
 
 
 

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

 יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור הועדה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  15/05/2019ב מיום 19-0008אישור פרוטוקול   

 דיון בשטחי שירות 38מלונאות בתכנית הגדרת שטחי שירות ל 1 .1
 דיון פנימי -רובע שדה דב דיון בדיווח התנגדות מה"ע  3 .2
 מרחב תחנת רכבת ההגנה דיון בדיווח 21 .3
 דיון בהפקדה 87-89דרך השלום  32 .4
 דיון בעיצוב ארכיטקטוני 3מתחם  -מכבי יפו  43 .5
 קפה נגה דיון בהתנגדויות -4פינסקר  59 .6
 תוצרת הארץ מערב דיון בהתנגדויות 72 .7
 דיון פנימי לאחר סיור במקום -פתרונות חניה ברמת אביב הוותיקה דיון נוסף  98 .8
דיון פנימי לאחר  -דיון נוסף  50לדיזינגוף  9ונחלת בנימין   14העברת זכויות מהגלבוע  113 .9

 סיור במקום
דיווח שהועדה המקומית מצטרפת  -( 3הפקדה )דיון ב 23-27איחוד וחלוקה הירקון  132 .10

 כמגישת בתכנית
 ביטול הפקעת חזקה -דיון בהפקעה  7094בגוש  3-ו 2חלק מחלקות  -ביטול הפקעת חזקה  138 .11
 
 

 בכבוד רב,
 

 אלה דוידוף
 מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו -אביב -תל
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  38כנית הגדרת שטחי שירות למלונאות בת -_______  -___

 דיון בשטחי שירות
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 38תחום תכנית  מיקום:

  
  
 
 

 אגף רישוי ופיקוח על הבניה: מגיש הבקשה
 אגף תכנון ובניין עיר

 
הגדרת שטחי שירות לבית מלון, לצורך חישוב השטחים למבנים המיועדים למלון בהיתר : תוכן הבקשה

 על שינוייה .   38בניה , עפ"י תב"ע 
 

)להלן  1992: בהתאם לתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים בתכניות והיתרים( התשנ"ב, פרטים
 תקנות"( מחליטה הועדה במליאתה כדלקמן:"ה

 
לבניה. בנוסף  העיקריים המותריםהם השטחים  38השטחים המפורטים בתכנית מתאר מספר 
 לשטחים אלו יותרו שטחי שירות כדלקמן:

 
 :מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנייןא. 

ם לשימור מרתפים" למבני -על פי תקנות החוק לחישוב שטחים וכן תכנית מתאר מקומית "ע
 לשאר המגרשים.  1ועפ"י תכנית ע

 
 :במפלס הכניסה הקובעת לבניין ומעליוב. 

 לקומות התחתונות המשמשות לשירותי המלון הציבוריים:
 חדרים למתקנים טכניים 

 )מחסנים )מינימום נחוץ 

 חדרי מדרגות 

 מבואות 

 מרחב מוגן קומתי 
 לקומות העליונות לחדרי מלון:
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 מבואות קומתיים 

 גותחדרי מדר 

 )פרוזדורים )למעט שטח פרוזדור הניתן לצרוף לחדר מלון 

 )'חדר שרות קומתי )מחסן מצעים, חומרי ניקוי וכו 

 מרחב מוגן קומתי 

  .חדרים ומתקנים טכניים 
 

העל קרקעיים ואישורם כפוף לשיקול  מהשטחים העיקריים 50%בכל מקרה שטחי השירות לא יעלו על 
 .  דעת הוועדה המקומית

 
 .1992ור כדי להוסיף שטחי שירות למבנים שנבנו לפני מרץ אין באמ

 
 

 חוו"ד צוות:
 

מומלץ לאשר את תוספת שטחי שירות כמפורט לעיל.

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 1)החלטה מספר  29/05/2019מיום ב' 19-0009מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

באזור נוה צדק שלא נתנה שטחי שירות. מטרת פרוטוקול שטחי  38ית אדי אביטן: מדובר בתכנית מנדטור
השירות היא להוסיף שטחי שירות למלונאות.  הפרוטוקול מפרט איזה פונקציות מלונאיות נחשבות שטחי 

מהשטחים העיקריים ויינתן בכפוף לשיקול דעת  50%שירות. בכל מקרה היקף שטחי השירות לא יעלה על 
 הוועדה המקומית. 

 אסף הראל: למה לא בכל העיר?
 אדי אביטן: בהרבה התוכניות זה קיים.

 
 
 

 :הועדה מחליטה
לאשר את תוספת שטחי שירות כמפורט לעיל.

 
 

 דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ ואסף הראל.משתתפים: 
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 ה דב סעיף א. קביעת סעיף שלביות בתכנית לעניין המשך פעילות  שדה התעופה שד

 מבוא .1

, עם פנייתו של ישראל רוקח, ראש עיריית תל אביב, לשלטונות המנדט הבריטי 1938שדה התעופה דב הוקם בשנת 

בבקשה לאפשר את הקמתו של השדה. זאת, בשל האיום הגובר על כלי הרכב בישראל, בדרך שבין תל אביב לירושלים 

י באזור, נסגר שדה התעופה ונפתח מחדש בדצמבר , עם החרפת המצב הבטחונ40-ולשדה התעופה לוד. בשנות ה

החל השדה לקבל צביון  60-התפתחה פעילות השדה האזרחית ובשנות ה 50-. בשנות הצבאייםלשימושים  1947

 מסחרי.-אזרחי

 שדה דב וההקשר האווירי

ו של דב הוז(, סגן נחנך מצפון לירקון שדה תעופה העירוני )שנקרא מאוחר יותר 'שדה דב' על שמ 1938בספטמבר  23-ב

(. השדה נבנה ביזמתו של פנחס 1940בדצמבר  24-ראש העיריה ומראשי ארגון 'ההגנה', )שנהרג בתאונת דרכים ב

רוטנברג על שטח שהיה שייך לחברת בחשמל ליד תחנת הכוח רדינג, שהחלה לפעול באותה עת. המטוס הראשון 

ת ביניים בחיפה. ידיעות עיריית ת"א תיאר את חנוכת שדה המריא ממנו בטיסה חגיגית לביירות, ובדרך נחת לחניי

התעופה כ"עוד חלום אחד בדרך לת"א הגדולה והמצוידת בכל קשרי התחבורה המודרניים שהחל להתגשם". אורך 

מ'. באמצע המסלול צויר עיגול גדול, שבמרכזו נרשם השם "תל  40מ' ורוחבו  400מסלול האספלט של השדה היה 

ובאנגלית. משדה התעופה יצאו טיסה יומית לחיפה ושלוש טיסות שבועיות לביירות של חברת 'נתיבי אורי אביב" בעברית 

נפתח שירות הדואר האווירי פעמיים ביום  1938באוקטובר  10-שני מטוסים. ב 1939ישראל', שבבעלותה היו בשנת 

מושבים: טיסת הבכורה שלו הייתה  24בו נוסדה חברת 'אווירון', שרכשה מטוס ו 1939מת"א לחיפה ובחזרה. בתחילת 

. בתקופת מלחמת העולם השנייה שבת השדה. במלחמת העצמאות שימש שדה דב כשדה התעופה 1939בינואר  13-ב

 המרכזי של צה"ל.  

כיום משמש השדה לטיסות פנים בקווי טיסה סדירים בעיקר לאילת ולחיפה. כמו כן משמש השדה גם כבסיס טיסה של 

 (. 15ויר )כנף חיל האושל 

ממערב ורחוב פרופס מצפון. השדה  היםלוי אשכול ממזרח, חוף  רחובשדה התעופה גובל, מדרום, ברחוב ש"י עגנון, 

 דונם, אשר זה הוא גם שטח התכנית. 1,100-משתרע על שטח כולל של כ

"שדה  -3רגה , מגדירה את שדה התעופה דב כשדה מד15תכנית המתאר הארצית לתפרוסת שדות תעופה, תמ"א 

תעופה שנועד לענות בעיקר על ביקושים לטיסות מסחריות, סדירות וטיסות שכר ליעדים פנים ארציים". התמ"א איננה 

 מעולם.  אושרהלא  -3/4מפרטת יותר ומפנה לתכנית מתאר ארצית חלקית לשדה התעופה תל אביב )דב הוז( תמ"א 

 רקע וסקירת מצב .2

התעופה( מתוקף צו חתום בידי שר התחבורה ושר הביטחון את השדה מפעילה רש"ת )רשות שדות
1

. השדה הוא נדבך 

ענפה. השדה צבאית עיקרי בתעופה האזרחית כיום, כאשר בד בבד עם הפעילות האזרחית מתקיימת בשדה גם פעילות 

 יפו, ובמרחק קצר ממרכז העיר.-ממוקם בצפון מערב תל אביב

הוא נקבע כאחד משדות התעופה  15בתוספת לחוק רש"ת. בתמ"א  שדה דב כלול ברשימת שדות התעופה המופיעה

שדה תעופה שנועד לענות בעיקר על -3, ומסווג כשדה תעופה בדרגה 2000השמישים, כפי שאישרה הממשלה בשנת 

 ארציים.-ביקושים לטיסות מסחריות וסדירות ולטיסות שכר ליעדים פנים

-ביןתעופה חיפה, לגליל ולמנחת עין יהב בערבה ומשמש גם שדה ארצית לאילת, ל-לתעופה פניםבעיקר  השדה משמש 

, בעיקר ליעדים קרובים במזרח אגן הים התיכון. פעילויות נוספות ומטוסי מנהלים מוניות אוויר ,לאומי לטיסות פרטיות

וני טיסה של המתקיימות בשדה כוללות טיסות פרטיות לצורכי צילום, פינוי בהיטס, זריעת עננים וריסוס ביולוגי; אימ

 .טייסים פרטיים לצורך שמירת כשירות וצבירת ניסיון טיסה; ומכוני בדק

                                                 
 בעלי קרקעות. וחלקים נוספים ממנו מצויים בבעלות פרטית של המדינה  שדה דב מצוי בבעלות  1
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בנוסף, שדה דב משמש גם כשדה תעופה נוסף בשעת חירום, היכול לתת מענה לצרכים מיוחדים )למשל, רפואיים, 

בטיחותיות או עקב תנאי מזג פינויים, אספקת מוצרים חיוניים( במידה ונתב"ג נסגר לפרקי זמן שונים מסיבות ביטחוניות ו

 .ושאר התשתיות התעופתיות בשדה דב אוויר וזאת במסגרת מגבלות המסלול הקיים

 על שטח השדה חלות התכניות הבאות: -רקע תכנוני  וסטטוטורי .3

 תכנון ארצי ומחוזי: -

 

:ומצב מאושר 5000מתאר תא/  -  
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, 11.4.19רסמה להפקדה בתאריך )תכנית נשוא ההתנגדות( פו 4444תכנית מתאר מקומית תא/  -
 בין מטרותיה: 

"תכנון רובע עירוני חדש אשר יהווה חיבור למרקם העירוני הקיים והמתוכנן וייצר רצף עירוני בין חלקי 
העיר. התכנית הינה ברובה מתארית המייעדת את כל השטח לאיחוד וחלוקה בעתיד על פי עקרונות 

מתחמי תכנון. לכל אחד מהם תוכן תכנית נפרדת ובלתי הקבועים בה. שטח התכנית מחולק לשלושה 
 תלוי ה באחרות".

 

 
 

 
 

יח"ד  4844מתחם אשכול  1, חלוקה למתחמי תכנון, מתחם 4444. תכנית שדה דב תא/1תרשים   
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. נספח בינוי2תרשים   

 
אין התייחסות  לשדה התעופה שדה דב.   4444בתכנית תא/  

 וי שדה דבתקציר תהליך קבלת ההחלטות לפינ .4

בין מדינת ישראל ובין המנהלים שמונו מטעם בית המשפט לצורך ניהול שטח הגוש  2007בספטמבר בהסכם שנחתם 

, הצהירה המדינה על כוונתה לפנות את שדה דב במועד 2009(, שקיבל תוקף של פסק דין בפברואר 6896הגדול )

 שייקבע על ידה, בתוך זמן סביר.

כלכלה של הכנסת ודנה בנושא "הפגיעה בתעופה האזרחית עקב סגירת שדות התעופה התכנסה ועדת ה 2014ביולי 

בהרצלייה ושדה דב". במהלך הדיון העיר ראש מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל
2

, בהקשר לסגירת שדה דב, כי 

פ' אבישי ברוורמן, ארצית במדינת ישראל. בסיכום הישיבה אמר יו"ר הוועדה פרו-סגירת השדה היא סוף התעופה הפנים

כי הוועדה תובעת ממשרד התחבורה להציג חלופה ראויה שתאפשר את המשך תעופת הפנים בישראל ותמנוע את 

 הפגיעה בתושבי אילת והפריפריה הדרומית.

                                                 
את מכון פישר למחקר אסטרטגי, אויר וחלל ייסדה עמותת חיל האויר המאגדת את פורשי שירות הקבע של חיל האוויר הישראלי, במטרה   2

 לפתח את החשיבה ואת השיח הציבורי במדינת ישראל בתחומי התעופה והחלל.
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התקיימה פגישה של צוות בחינת העברת פעילות התעופה משדה דב לנתב"ג. בישיבה זו עלה כי קיימים  2015בפברואר 

התשתית בנתב"ג לא תהיה  2016עלולים למנוע את קליטת הפעילות המסחרית בנתב"ג. עוד נאמר כי בשנת חסמים ה

 ערוכה לקלוט חלק מחברות התעופה באופן כולל.

 החלטות בנוגע למועד פינוי השדה .5

רים התכנסה ועדת הכלכלה של הכנסת ודנה בין היתר בנושא "התוכנית להעתקת והקמת שדות תעופה בע 2013ביוני 

ברחבי הארץ". בסיכום הדיון ביקש יו"ר הוועדה כי משרד התחבורה יתאם את מועד הפסקת התעופה האזרחית אל מול 

 הפסקת התעופה הצבאית או להיפך. 

ח"כים, מכל הסיעות, קובעת את דחיית הפסקת הפעילות האזרחית עד לסיום  80הצעת חוק בחתימת  -2016מאי 

 .2019-הפעילות הצבאית ב

 ראש עיריית תל אביב מציג לשרי האוצר והתחבורה תכנית להשארת שדה דב במקומו על שטח מצומצם. -2016 יוני

 .2019השר משה כחלון מודיע על המשך פעילות התעופה האזרחית בשדה לפחות עד  -2016יולי 

שוב את המשמעויות  התקבל תיקון לחוק שדה התעופה דב הוז. התיקון לחוק מורה לשר הביטחון לבחון 2019בינואר 

הביטחוניות הנובעות מהפסקת התעופה הצבאית בשדה התעופה ובפועל מאפשר לו לבחון שוב את מועד הפינוי של 

 השדה.

 .2019הינו יולי להיום מועד הפינוי, נכון 

 היו : 2015מסקנות מבקר המדינה בדו"ח 

ת לשימושי השדה. כמו כן, "הממשלה החליטה על פינוי שדה דב מבלי שהושלם תהליך מציאת חלופו

החלטת ועדת ההיגוי קבעה מתווה לפינוי שדה דב, אך לא נתנה מענה שלם למטרה שלשמה הוקמה, 

 דהיינו מציאת חלופות לשירותים הניתנים בשדה דב. 

( לא נמצאה חלופה לקווי התעופה לפריפריה... המצב נכון גם בנוגע 2015עד מועד סיום הביקורת )

הכללית, משום שמאז ההחלטה לא הייתה כל התקדמות בפיתוח חלופת עין שמר, לפעילות התעופה 

ועדיין לא הוסרו כל המחלוקות עם מערכת הביטחון. כמו כן, לא נמצא מענה לפעילויות נוספות 

המתקיימות בשדה דב, כגון יצירת עתודת כ"א והדרכה לחברות התעופה, שחלקן יכולות להתקיים רק 

 בשדה דב".

 נון תעופתייםתהליכי תכ .6

 נכון למועד כתיבת דו"ח זה מקודמות מספר תכניות לשדות תעופה, חלקן במקביל: 

  .תכנון לשדה תעופה משלים לנתב"ג, שתי תכניות מקודמות אחת ברמת דוד והשנייה בנבטים 

  תכנית לשדה תעופה זמני להרצליה )עד לפינויו(.  -ב' 15תת"ל 

  צליה ומתן מענה גם לתעופה שעתידה להתפנות משדה דב. איתור חלופה לשדה תעופה הר -74תת"ל 

  שדה תעופה ראש פינה/מחניים.  -75תת"ל 

  שדה תעופה חיפה. -80תת"ל 

  .סקר היתכנות לאי מלאכותי מול חופי הים התיכון שיכלול גם שדה תעופה 

  התעופה  תכנית מתאר ארצית לתפרוסת שדות תעופה.  התכנית מיועדת להסדיר את תשתית -2/15תמ"א

 האזרחית בארץ, נמצאת בתכנון אדריכלים מן שנער וביוזמת מנהל התכנון.

 

, מציגים כי 2015מהלך ההחלטות הנוגעות לשדה דב ומסקנות מבקר המדינה מדו"ח בנושא משנת 

ההחלטה על פינוי השדה, ללא מתן אלטרנטיבה מתאימה לפעילויות המתקיימות בו, עלולה לפגוע 

 לל והתעופה האזרחית הפנים ארצית בפרט.  בשירותי התעופה ככ
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הפעילויות  קצבנושא פינוי שדה דב וקידום תכנון לשטחו נמצא על סדר היום הלאומי ובשנים האחרונות הואץ 

 המשפט וועדות ציבוריות:-בעקבות החלטותיהם של בית

את עקרון נחתם בין המדינה, משרד הביטחון ונציגי הבעלים הפרטיים, הסכם המעגן  2007בשנת  (א

 פינוי השדה בזמן סביר ומסדיר נושאים קנייניים, ללא קביעת לו"ז לפינויו.

ועדה ציבורית בראשות האלוף )מיל.( הרצל בודינגר שקדה על תכנית אב לשדות תעופה  2008בשנת  (ב

 בכלל ועל עתיד שדה דב בפרט.

רה, משמעויות משרדית בראשות יעקב גנות, מנכ"ל משרד התחבו-גיבשה ועדה בין 2010בשנת  (ג

והמלצות על הפסקת הפעילות התעופתית בשדה דב. הצעה המאמצת את המלצות הועדה וכוללות 

 .5.2.2012לוחות זמנים לפינוי השדה אושרה בישיבת הממשלה ביום 

בהמשך לפניית המנהלים מטעם בית המשפט לניהול הגוש הגדול המייצגים את בעלי הקרקע  (ד

 לגורמי התכנון לקדם תכנון של השטח. הפרטיים, הורה בית משפט השלום

 

בעקבות זאת, הוקמה ועדת היגוי לתכנון המתחם בראשות מהנדס העיר, בה חברים נציגי משרד האוצר, משרד 

יפו ומנהלי -אביב-התחבורה, משרד המשפטים, מינהל מקרקעי ישראל )היום רשות מקרקעי ישראל(, עיריית תל

תכנון המתחם בהינתן שהשדה יפונה ולא יתקיים עוד, וזאת תחת  הגוש הגדול, שמטרתה קידום משותף של

 פיקוחו של בית המשפט בכל הקשור לעצם התקדמות התכנון. 

 

 נימוקי ההתנגדות

התכנית אינה מתייחסת כלל להימצאות שדה תעופה פעיל בתחומה שבעת הפקדת התכנית טרם  .1

ולא התייחסה לאפשרויות התכנוניות  ידוע היה מועד פינויו הסופי. התכנית אינה מגדירה שלביות

השונות להמשך פעילות זמנית של השדה האזרחי עד למציאת חלופה הולמת, או לחילופין עד 

לאישור התכנית והתחלת הוצאת היתרי בניה. נבקש כי בתכניות המפורטות תינתן התייחסות לנושא 

 השלביות והשתלבות פעילות השדה בשלביות מימוש מתחמי התכנון. 

תקן את התכנית כך שתכלול  סעיף שלביות  באופן שיאפשר את המשך פעילות שדה התעופה תוך ל .2

 מגדלים להלן:  2אשכול למעט  1כדי ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח והוצאת היתרי בניה למתחם 

הוגש לותמ"ל(  1'אשכול' הנמצא בשלבי תכנון מתקדמים  )מתחם  1על מנת שלא לעכב את מתחם  .3

המסומנים  A2-ו  A1   קביל את המשך פעילות השדה נבקש כי בנייתם של  מגדליםולאפשר במ

או עד למציאת פתרון חלופי  2-3בתרשים יידחה עד למועד בו יחלו בהוצאת היתרי בניה במתחמים 

קומות לתעסוקה ולמלונאות ולא למגורים, הנמצאים   41-ו 39לשדה התעופה. מדובר במגדלים  בני 

 גובה של השדה.בתחום הגבלות ה

 יודגש כי המשך פעילות השדה כפי שמוצע אינו פוגע בציר אבן גבירול ובתוואי הקו הירוק.          .4
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 אשכול)הוגש בותמ"ל( תשריט מצב מוצע 1, מתחם 4444תכנית שדה דב תא/. 3תרשים 

 

 

 

 

 

A1 

A2 
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 אשכול 1ם מתח 4444.  מגבלות גובה שדה התעופה שדה דב ביחס לתכנית תא/4תרשים 

 

)התכנית בהליכי תכנון בותמ"ל ואינה   3001שכונת אשכול שדה דב תמל/ 1. תכנית בינוי מתחם 5תרשים 

 מופקדת(

 

A2 

A1 
A1 

A2 

A1 

A2 
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נמצאים בתחום מישור הגבלת גובה מחמיר יחסית, ששמו מישור המעבר. מישור זה  A2-ו A1מגדלים  .5

ככל שמתרחקים מהמסלול, עד  3תגבההמשתרע משני צידי מסלול ההמראה והנחיתה, לכל אורכו, ומ

מטרים מעל פני הים. מישור זה הוא מישור שלגביו התקינה הבינלאומית מחמירה,  58לגובה של 

 באופן יחסי, ודורשת שלא ימצאו בתחומו מכשולים.

מ' )תרשים  98-58, בתחומי הגובה המותר A2-ו A1לגבי שאר המגדלים המצויים מזרחית למגדלים  .6

אלו הם המישור האופקי  –חודרים למישורי הגבלות גובה אחרים  C4-ו B ים במחתמימהמגדל 7(, 4

פנימי והמישור הקוני. חריגת מגדלים למישורים אלו היא אפשרית לפי התקינה הבינלאומית 

הרשות הרלוונטית סקר אווירונאוטי הראה שלא צפויה המחמירה ביותר, במקרים שבהם לדעת 

 .טיסה או סדירות הפעלתם של כלי טיס בשדה התעופההשפעה שלילית על בטיחות ה

על  שליליתבאופן מיידי כבעלי השפעה  C-ו Bאת המגדלים במתחמים  אין הכרח לסווגיצויין כי  .7

שדה דב, שכן ממילא הפעילות האווירית בשדה מבוצעת מערבית למסלול, כעקרון ומישורי הפעלת 

שמיקום  בהחלט ייתכןלמצבי חירום, לגביהם  ההגנה המזרחיים נועדו בעיקר למקרים חריגים או

קושי תפעולי לתנועה האווירית מבלי לפגוע שלא משית אילוצי או הוא כזה המגדלים במתחמים אלו 

 .ברמת הבטיחות המקובלת

פעילות תעופתית במסלול שדה דב הקיים לצד הקמתם של  –מצב של "חיים בצוותא", כלומר  .8

 שר באחד משני האופנים הבאים:, ניתן לאפC-ו Bמגדלים במתחמים 

a.  אישור רת"א לחריגת המגדלים במתחמיםB ו-C ;ממישורי הגבלות הבניה הקיימים 

b. באופן כזה שמגדלים אלו יימצאו מחוץ למישור. 5או, עדכון/שינוי מישורי הגבלות הגובה 

עופה יודגש, כי כל אישור חריג או עדכון מישורי הגבלות גובה יידרש לעמוד בדרישות רשות הת .9

 האזרחית בכל הנוגע להוכחת השמירה על רמת בטיחות מקובלת במצב המוצע.

 לגבי המצב הקיים וחריגות של מגדלים או מבנים גבוהים למישורי הגבלות הבניה: .10

a. קבלת הקלה מרת"א , להשוואה מטרים 130-ארובת רידינג חורגת אנכית למישור המעבר ב

 .B1 טר עבור מגדלמ 50היא בהיקף של למישור האופקי הפנימי, 

b.  בנוסף לארובת רידינג החורגת אנכית למישור המעבר מדרום לשדה חורגים מספר מבני

במצב המוצע, והוא קרוב יותר לציר מבוקש מלון הילטון חורג בשיעור דומה לזה ש. מלונות

 .הגישה לנחיתה/נסיקה אחרי המראה

c. לות הוא שדה התעופה בישראל, שדה התעופה הדומה ביותר לשדה דב מבחינת סוג הפעי

עגורני שבו  ,תוכנית נמל המפרץמסגרת בבחיפה. בשדה התעופה חיפה קיים מצב מאושר, 

בשיעור גדול מזה שבמצב המוצע בשדה דב ובנתונים  האופקי הפנימיחודרים למישור הנמל 

 דומים.

 

 מזרחמדרום מבטח  -. הגבלות גובה6תרשים 

 

 

                                                 
 לול ומתגבהה בניצב לו.ובאופן כללי הוא מתחיל מגובה המס 14.33%שיפוע המישור הוא  3
 מגדלים. 7, סה"כ Cוכל מגדלי מתחם  Bקומות והם נמצאים במתחם  30-המגדלים שמונים יותר מ 4
 , לעניין זה.FAA-בחינת יישומתה של האסדרה בארה"ב, של ה –למשל  5
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. 7תרשים 

  

 מתקני עגורנים

 מתקני עגורנים
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 .8-9תרשים 

 

 

 מתקני עגורנים
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 . 10שים תר

 

 תח"ר

  על רקע תחום רעש מטוסים  4444. מצב קיים, שטח תכנית תא/11תרשים 
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 0מצב  -. שטח התכנית על רקע רעש מטוסים לאחר פינוי השדה הצבאי12תרשים 
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 ברגע שהשדה הצבאי מתפנה  0-כפי שניתן לראות תחום הרעש מצטמצם ל

 סעיף ב. תיקונים טכניים 

בע כי תנאי לביצוע תשתיות ראשיות, יהיה אישור הועדה המקומית לתכנית היישום. תכנית הסרת התנאי הקו .1

 היישום היא למעשה תכנון תשתיות לביצוע שאינו סטטוטורי.

עדכון התכנית  -הסרת התנאי כי הפקדת תכנית מפורטת תתאפשר  בתנאי עדכון תכנית האב למים וביוב. .2

 אמה עם התאגיד ומוטמעת בעדכון שבהכנה.באחריות  תאגיד מי אביבים. התכנית תו

ע"פ הנחיות תאגיד  -3700הברת התנאי הקובע צורך בהקמת בריכת איגום. הבריכה מתוכננת בתחום תכנית  .3

 מי אביבים.

הסרת התנאי הקובע צורך בבדיקה תחבורתי)בה"ת( עבור כל תכנית מפורטת. הנושא טופל ואושר ע"י משרד  .4

 התחבורה בתכנית המתאר.

י  התנאי שתכנית הכוללת מסוף תח"צ תדרש לאישור משרד התחבורה, לדרישה כי תכנון המסוף יהיה שינו .5

 באישור משרד התחבורה.

 שינוי הדרישה לתכנית פריסה למתקני שידור קטנים. ידרשו הנחיות מפורטות למיקום מתקנים אלו. .6

 אי תשתיות גז, אנרגיה וכד'.תיקונים טכניים המתבססים על רגולציה מעודכנת והבטחת הביצוע של נוש .7

שינוי התנאי הקובע כי תכנית עיצוב לפארק החופי ופארק המסלול תהיה באישור ועדה מחוזית וולחוף. להשאיר  .8

 הוראה זו עבור הפארק החופי בלבד ולאפשר אישור לפארק המסלול ע"י הועדה המקומית בלבד.

קמתן בתנאי אישור הרשות להגנת הסביבה הסרת האיסור להקמת תשתיות בתחום פארק המסלול ולאפשר ה .9

 אביב יפו.-של תל

 
 התנגדויות טכניות  נוספות המתייחסות לפירוט של ההנחיות לנושאי אנרגיה, שימוש בגז טבעי תשתיות וכד' .10

מאחר ולא ידוע היום היקף השינויים שיהיו בתוקף בנושאי  -התנגדויות המתייחסות לצורך בתיאומים עם חח"י .11

 ת חח"י וכד'.אסדרה, אחריו

 
 7-8להוסיף ס' המעודד הקמת ממ"קים במקום ממ"דים: מוצע שהקמת ממ"ק במקום ממ"ד תאפשר הסבת  .12

 מ"ר עבור הממ"ק.  4-5 -מ"ר לשטח עיקרי ליח"ד בנוסף ל

 מאפשר תכנון יעיל וגמיש לקומות הטיפוסיות ולקומות המרתף.
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 מ"ר ברוטו לזוג אופנים 2של  בשטח –להוסיף זכויות לחניית אופניים  מעל פני הקרקע  .13

 
לחזית פעילה שתאפשר גם שירותים אישיים  -לשנות את ההוראה לחיוב חזית מסחרית  לאורך הרחובות .14

 ומקצועות חופשיים.

 
העירייה תהיה רשאית, מכח תכנית זו, לבצע עבודות עפר בתחום המגרשים,  -להוסיף סעיף לנושא הביצוע .15

ות והדרכים במטרה לסייע ליצירת תנאים שיאפשרו לבעלים יישום לטובת ביצוע מערך התשתיות הראשי

 ומימוש הוראות הבינוי והפיתוח

 
. מבוקש שינוי שיאפשר מעבר  T. הנספח מציג צומת 2040לתקן בנספח התנועה את צומת אינשטיין ורחוב  .16

ת נופי ים ול' לרחוב זה תפקיד משמעותי במערך התנועה לשכונו -2040רכב מצפון לדרום לאורך כל רחוב 

 לאורכו מתוכננים מבני ציבור רבים המשרתים שכונה זו. -החדשה

 
 הערות טכניות נוספות. .17

 
 

 

 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 2)החלטה מספר  29/05/2019מיום ב' 19-0009מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

 ו בפני הועדה.דורון ספיר: מקובל שמה"ע מסביר את ההתנגדות של
נמצאת בהפקדה, במקביל אליה היה נסיון לקדם תוכנית חלופית שמאפשרת  4444אורלי אראל : תוכנית 

. בחנו את התוכנית המופקדת 4444המשך פעילות שדה התעופה,  חלופה זו לא קודמה ונשארנו עם תכנית 
קה שלא מאפשרים את מגדלי תעסו 2מתחם אשכול למעט  -1והגענו למסקנה שאפשר לממש את מתחם 

שקובעת שאפשר לממש  4444.  קביעת שלביות בתוכנית 1סעיפים:  2תפקוד השדה. לכן ההתנגדות כוללת 
מגדלי תעסוקה  בגבול הדרום מערבי של רחוב אבן גבירול. אנחנו מבקשים  2את מלוא התוכנית למעט 

עצמו. בנוסף  1ת הבניה במתחם שהמימוש שלהם יהיה לאחר הפסקת פעילות השדה ולאחר מיצוי כל זכויו
יש עוד מגדלים שלצורך המימוש שלהם צריך לבקש אישור הקלה מרת"א. בפגישות שהיו עם רת"א הם 
תומכים בהתנגדות והם יוציאו מכתב שהם יתמכו בבקשה להקלה של המגדלים הנוספים במתחם היות 

ת"א. במתחם של שדה התעופה יש שיש מגבלות תעופה. שאר המגדלים אפשר לבנות באישור ובהקלה של ר
עוד מגבלות גובה שרת"א נתנה להם הקלות כמו ארובה של רידיניג ומלון הילטון וכו'. בעקבות פינוי השדה 

הצבאי פוחתות מגבלות של הרעש ומשתחררים  שטחי הציבור שנמצאים בסביבת מתחם השדה. מי 
ה לא יהיו מגבלות רעש במתחם ולא שעושה את מרבית הרעש הוא  השדה הצבאי,  ברגע שהשדה יפונ

מגבלות של השטחים הציבורים בשכונות הגובלות. החלק השני הם תיקונים טכניים שאנחנו מבקשים 
 להכניס בתוכנית המופקדת.

ראובן לדיאנסקי: האם יש קביעה אחרת שלבעלים שיש קרקע במתחם אחד בעקבות השינויים  הקרקע 
 המתחמים? 3תחולק בין 

 אנחנו רק מבקשים  לקבוע  שלביות  כך ששני מגדלי התעסוקה יבנו בעתיד . אורלי אראל:
 אותה קרקע נשארת.  1ראובן לדיאנסקי: למי שיש קרקע במתחם 

 2, 1מקבלים יח"ד במתחמים  1אורלי אראל: ברור. בתוכנית המופקדת אנשים שיש להם בעלות במתחם 
 החלוקה של הבעלויות בתוכנית המופקדת.לא שינינו את מהות  -ע"פ מסמך עקרונות השומה 3-ו

 ראובן: בתוכנית החלוקה.
 .3ו 2ו 1דני ארצי: כל אחד מהבעלים לפי חלקו היחסי נקבעו בכלל החלקות ואותו חלק יקבל יח"ד ב

 10בעוד  3-והוא יכול להיות ממומש מייד ו 1ראובן לדיאנסקי: כלומר אם לבעלים היתה לו קרקע במתחם 
לק מהזכויות שיכולו להתממש באופן יחסית מהר יצטרך לחכות למימוש של כל שנים לפי החלוקה ח

 הבעלות שלו. 
 אורלי אראל: בהפקדה כן

 מלי פולישוק: למה צריך את השלביות?
אלף יח"ד זה המון זמן. המתחם  16לעוד הרבה מאוד שנים  4444אורלי אראל: היות והמימוש של תוכנית 

הוציא תוכניות עיצוב והיתרי בניה ולכן אנחנו מבקשים שתוכנית תקבע אשכול יקח זמן לממש אותם. יש ל
 שלביות
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 אסף הראל: דווקא בגלל שהדברים הללו לוקחים זמן למה לא לעשות הכל ביחד?
יח"ד בבת  16,000כי אי אפשר לממש  1אורלי אראל: אנחנו מבקשים שהתוכנית תקבע שלביות למתחם 

 עם הרכבת. אחת,  החתך של אבן גבירול לא משנה
 מלי פלישוק: אני שואלת על ההמשך של התוואי התחבורה וגם התשתיות של הכבישים.

 אסף הראל : אם אין השפעה אז למה רמ"י מתנגדת לשלביות?
 מתחמים כמה יח"ד מוסיפים לקידום מתחם אחד? 3ראובן לדיאנסקי: יש לנו 

 יח"ד. 4800אדי אביטן: 
תוכניות מפורטות. בשלב זה התוכנית הראשונה מתוך השלוש  3ה אורית ברנדר: התוכנית המופקדת קבע
התוכניות הנוספות הם בשלבי תכנון מתקדמים. ובכל מקרה, גם  2מקודמת ואושרה להפקדה בותמ"ל. 

 התכנית שאושרה להפקדה תלויה באישור של התוכנית המתארית.
 מיידי. זה בסיס ההתנגדות.אין צורך לפנות את השדה באופן  1אורלי אראל: כדי לממש את מתחם 

 מלי פולישוק: מה צפי המימוש של המתחם
 אודי כרמלי: סך הכל מבוקש להכניס סעיף שלביות.

מיטל להבי: אני רואה שיש תיקונים טכנים שבהם מסירים את כל התנאים שמתייחסים לתוכנית.  שינוי 
בעיה. השאלה היא איך הכל  שלביות בתכנית כזו זה בסדר אבל אם התשתיות הם לא בהתחלה אז ישנה

מתקדם אבל התשתיות מוסרות מהתנאים. בנוסף ההסתייגות המרכזית שלי היא שהשדה הופך לשדה 
בינלאומי. האם נקבעו תנאים טכניים שיגבילו את הבינלאומיות שלו. כי המכלול של רעש וזיהום הוא 

 מסוג אחר. איך זה משתלב עם השלביות והקמת שכונת מגורים.
אל: האם נבחנה אפשרות של שלביות אחרת, שיפונה השדה והעיר תקבל מתחם ריק ולא ימשיכו אסף הר

 הטיסות לאילת ואם לא נשקל האם אפשר לשקול זאת.
אין סעיף שלביות וזה מתקשר לכל מיני תחומים. גם בניהול עיר ברור אי  4444אודי כרמלי: בתוכנית 

ם היום עסוקים איפה לשים את השקל הראשון בתשתיות, ג 3700אפשר לבנות באזור כל כך גדול. במתחם 
הרי מדובר על מליארדים. זהו מתחם כל כך גדול שנכנס לביצוע בפרק קצר והשאלה איפה מתחילים. צריך 
לעשות עבודה תזרימית. כל עוד אין סעיף שלביות אי אפשר להגיע למקומות האלה. הנקודה היא איך למנן 

או אם מחליטים שהשדה נשאר איך התוכנית הזו יודעת להתמודד עם   את קצב ההתפתחות כדי לאפשר
שדה שנשאר, או ברגע שיש סעיף שלביות אז להחליט מה קורה עם תוכניות מתקדמות ואין שדה. אולי 

 לעשות כמו באילת שימושים זמניים לשטח הריק שנשאר אחרי פינוי השדה. 
 ותם אפשר להפוך אותם ל פעילות ציבורית?מיטל להבי: המבנים של הצבא אפשר במקום להרוס א

 אודי כרמלי: הצבא משאיר אדמה חרושה אחריו. 
 אם לא נגיש התנגדות אז מפנים את השדה.  אסף הראל:

אודי כרמלי: ההתנגדות לא קשורה להחלטת הממשלה על פינוי שדה דב. המתווה הסטטוטורי צריך להכיל 
, לא ידוע מה קורה כי יש מצב של אי וודאות 10.6תאריך ל-את זה, אנחנו צריכים להגיש התנגדות עד 

 ואנחנו צריכים לוודא שכל האופציות נמצאות על השולחן.
 אופירה: מה בנוגע לתשתיות?

אודי כרמלי: השטח לא בבעלותינו, ההסכם של משרד הבטחון הוא מול המדינה והתחייבות לפנות את 
 השדה ולשטח את הקרקע. היא של משרד הבטחון.

 יטל להבי: הסרתם מהתוכנית תנאים לתשתיות. תוכנית אב לביוב למשל. מ
אורית: אין לזה קשר. יש שני חלקים להתנגדות אחד יצירת שלביות לקידום התוכנית כדי לאפשר התחנות 
המשך פעילות שדה לצד המתחם הראשון לכשיקום. חלק השני הוא התנגדות טכנית לתוכנית המתארית 

התכניות המפורטות,  3-טכניים. היתה הנחיה בתוכנית שנדרש בה"ת עבור כל אחת מובתחומה יש דברים 
אנו טוענים שלא נדרש מאחר  שנעשה בה"ת על התוכנית המתארית עם אישור שלכל הגורמים 

ונעשו תיאומים וסקרים ועבודות ומאחר ונעשו הבדיקות וחל שינוי  4444המקצועיים. נעשה בה"ת על כל 
ית  התכנית מורידה  את תיקני החניה ולכן אנחנו מבקשים להסיר את הדרישה לבהת בתפיסה  התחבורת

 עבור כל תכנית מפורטת נעשה  כבר בה"ת על כל התוכנית.
 מיטל להבי: מה בנוגע להתפתחות של שדה בינלאומי.

 אורלי אראל: ההתנגדות לא עוסקת בפעילות של השדה.
נלאומי כי שדה בינלאומי הוא יפגע בפיתוח של האזור מיטל להבי:  אני מסתייגת בנושא של שדה בי

 ובציבור.
 אסף הראל : למה רמ"י לא שותפים לבקשה שלנו?

אודי כרמלי: רמ"י הם בעלי הקרקע, ואנחנו לא נמצאים באותו צד. הם נמצאים במקום של חופש 
 מקסימלי לקידום הקרקע.

ובעצם העיריה תגביל את עצמה. בכל מקרה מלי פולישוק: הגדרת שלביות תפריע לעיריה לפתח את השטח 
 תקבעו שלביות אז למה לא סטוטורית אתם לא צריכים את ההתנגדות. 

 אסף הראל: אני בעד שלביות.
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 :הועדה מחליטה
 הועדה רשמה בפניה את הודעת מהנדס על הגשת התנגדות . 

 
 

 טל להבי, חן אריאלי.דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, אסף הראל, מימשתתפים: 
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 רקע:
( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  בתכנית 10)החלטה מספר  20/06/2018ב' מיום 18-0011בישיבתה מספר 

לאשר להעביר לועדה המחוזית  והחליטה"מרחב תחנת רכבת ההגנה"  4543תא' 507-0663476תכנית 
שנים בכפוף לתיקון ניסוח המגבלות, בהתאם  3כמפורט בדרפט לעיל לתקופה של  78בקשה לפרסום סעיף 

 לפנייה מאת משרד התחבורה ובתיאום מינהלת הרק"ל, באישור מה"ע.
 

לאשר והתקבלה ההחלטה  873תכנית בישיבת מליאת הועדה המחוזית מספר הנדונה  29/04/2019בתאריך 
י בנייה בתחום התכנית קביעת מגבלות במסגרת מתן היתרו 77 פרסום הודעה על הכנת התכנית לפי סעיף

 לחוק התו"ב.  78המוצעת לפי סעיף 
 

החלטת הועדה המחוזית מובאת להלן מטה, בהמשך לפרוטוקול הדיון הקודם בועדה המקומית 
 , לצד הסבר אודות ההבדלים בין החלטת הועדה המחוזית להחלטת הועדה המקומית. 20/06/2019ב
 

 .עדה המחוזיתהו: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

שטח תחנת רכבת ההגנה, השטחים הגובלים בתחנת רכבת ההגנה, ממזרח וממערב לכביש  מיקום:
 האיילון, בהתאם לתרשים מטה.

  

 
 ל"ר. כתובת:

 
 :גושים וחלקות בתכנית

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

חלק/כל 
 הגוש

 מספרי חלקות מספרי חלקות בשלמותן
 בחלקן

6977   102,139-146,149-155,160-
165,171-174,176-

181,222,224,231-232,234,239 

29,100-101,156-158,166-
167,182-185,233,238,259 

6980    5,12 

7066   26,32-41,47,49,72,94 15-21,29,42-43,48,50-52,55-
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מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

חלק/כל 
 הגוש

 מספרי חלקות מספרי חלקות בשלמותן
 בחלקן

61,69,71,75,80-81,124 
7068   87-88,92,294 4,29-30,58-59,82-85,89,93,293 

7069   102,139-146,149-155,160-
165,171-174,176-

181,222,224,231-232,234,239 

29,100-101,156-158,166-
167,182-185,233,238,259 

 
 כולל שטחים ביעוד דרך, מסילה ונחל(. -דונם )מקורב 100 -כ :התכנית שטח

 
לווה יבה לפיתוח עסקי(. משרד התחבורה ייביחד עם רכבת ישראל )החט יפו-א"ת הועדה המקומית :יזם

 את הליך קידום התכנית.
 

 טרם נקבע משרד האדריכלים. :מתכנן
 .ת(יועצים חיצונים נוספים לפי הצורך )בהליך התקשרו

 .מחלקת תכנון יפו הדרום, אגף תכנון העיר, עת"א
 .מחלקת תכנון מזרח, אגף תכנון העיר, עת"א

 .אגף התנועה, עת"א
 .מינהלת הרכבת הקלה, עת"א

הליך קידום התכנית יעשה באמצעות ועדת היגוי משותפת למשרד התחבורה, עיריית תל אביב ורכבת 
 ישראל. 

 

 דינת ישראל., נת"א, מעירייה, פרטיים :בעלות
 

 :בפועל השטח מצב
במוקד שטח התכנית נמצאת תחנת הרכבת "ההגנה" וגשר ההגנה. בנוסף כוללת התכנית שטחי דרך 

 "נתיבי איילון" וכן שטחים ביעוד סחיר משני עברי האיילון.  1205ומסילה בתחום תא/
 בשטחים ממערב לאיילון מבני מגורים, מבני מלאכה ומגרשים פנויים.

 ממזרח לאיילון מבני מגורים, מבני תעסוקה ומגרשים פנויים.בשטחים 
 

, . דבר זה מצביע)סככות ומבנים מעוטי קומות( נמוכה מאוד עוצמת הבניה הקיימת בתחום התכנית
על פוטנציאל בנייה בהיקף נרחב במקום, וזאת בייחוד לאור  במסגרת תרחיש הריסה ובנייה חדשה,
הסעת המונים, במסגרת המצב הקיים ויותר מכך לאור תכניות  הנגישות המצוינת באמצעות מערכות

 הפיתוח של מערכות הסעת ההמונים לעתיד, בכלל זה הקמת הקו הסגול של הרק"ל.
 

ים המזין את לאוטובוס)מסעה מוגבהת( בצומת רחובות חיל השריון, החרש ולוינסקי מצוי ויאדוקט 
 ת לתחנת הרכבת.מ' מערבי 450-התחנה המרכזית החדשה אשר ממוקמת כ

 
בהליך תכנון מפורט הקו הסגול, אשר עובר בתחום התכנית המוצעת בציר דרך ההגנה ורח' לוינסקי.  

 במסגרת פרויקט הקו הסגול מתוכננת הקמת תחנת רכבת באזור מערבית לגשר ההגנה. 
 

  :קיימת מדיניות
 5000תכנית מתאר תא/

גובלות בכביש נתיבי איילון כאזור תעסוקה סימנה את רצועות הקרקע ה 5000/תא המתאר תכנית
קומות בואכה  15ללא מגבלת גובה לאורך נתיבי איילון, עד בנייה מאפשרת  5000תכנית/מטרופוליני. 

 לבנדה וגולומב.שטחים הגובלים ברחובות קומות ב 15עד  8התחנה המרכזית ועד 
 לאיילון לרח' שלמה ממערב לו. מסמנת את תוואי "גשר המכנסיים" בין רח' ההגנה ממזרח  5000תא/

 
 תחבורה מסילתית בהליך תכנון
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בדופן הדרומית של גשר ההגנה, ממוקמת תחנת 

 ההגנה של רכבת ישראל.
א' )תכנית המתאר של הקו הסגול( מסמנת  70תת"ל 

מקום לתחנת רק"ל של הקו הסגול בדופן הצפונית 
של גשר ההגנה, אם כי טרם התקבלה החלטה 

 סופית בנושא.
מסילות רכבת ישראל הקיימות נכון  3בנוסף ל

להיום באיילון ולקו הסגול שנמצא בתהליך אישור, 
משרד התחבורה מקדם תכנון לפיו יתווספו באיילון 

מסילה הרביעית במפלס פני  -שלוש מסילות נוספות 
( ועוד שתי מסילות תת קרקעיות 33הקרקע )תת"ל 

 )המסילות החמישית והשישית(. 
ן משרד התחבורה הקמת קו רכבת בנוסף, בוח

פרברית עירונית )מטרו( אשר תחבר את רעננה 
לרחובות, ואשר תהיה לה תחנה במוקד התחבורתי 

 בהגנה.
בהנחת מימוש מלאה של הרק"ל, קווי המטרו 

והמסילות הנוספות בתוואי האיילון, צפויה נסועת 
הנוסעים בתחבורה מסילתית במרחב ההגנה להגיע 

-סעים ליום. זאת לעומת פחות מכנו 70,000לכדי 
נכון  40,000-נוסעים כיום בתחנת ההגנה וכ 20,000

  להיום בתחנות השלום וסבידור )כל אחת בנפרד(.
המערך המסילתי העתידי באזור אחת החלופות של תיאור  –תרשים א' 
 ההגנה )צוות קווי המטרו, נת"ע, מטעם משרד התחבורה(תחנת ר"י 

 

 מאושר ובהליך קידום(קיים ) תכנוני מצב
. 1205החלק הארי של השטחים ביעוד סחיר בתחום התכנית הוא ביעוד "שטח לתכנון בעתיד" עפ"י תא/

משמעות הדבר היא שמתן היתרי בנייה במקום נעשית בכפוף לשיקול דעת הועדה המקומית, לאחר 
 וח כביש נתיבי איילון., משמע פית1205ששוכנע כי מתן היתרי בנייה אינה פוגעת במימוש מטרות תא/

כפי שהוגדר במסגרת תא  6אשר יעודה הוא "מגרש מיוחד" וכן מגרש  7069בגוש  148חריגים הם חלקה 
ואשר קבעה במקום יעוד של תעסוקה וזכויות בנייה  2007אשר אושרה למתן תוקף בשנת  2432

 קומות. 14בנה משרדים אשר גובהו כהמאפשרות הקמת מ
 

 ו/או נמצאות בהליך קידום התכניות המתאריות הבאות:בתחום התכנית חלות 

א' "הקו הסגול", תכנית מאושרת למתן תוקף לפני פרסום. מטרת התכנית לאפשר ביצוע  70תת"ל  (1
 הקו הסגול של הרכבת הקלה. הפרויקט נמצא בשלב עריכת תכנון מפורט לקראת ביצוע.

התכנית מקודמת בות"ל. התכנית אושרה "מסילה רביעית באיילון", תכנית בהליך קידום.  33תת"ל  (2
 בכפוף לתנאים.

תכנית אשר תאפשר הוספת מסילה חמישית ומסילה שישית במסדרון האיילון. התכנית בשלב תחילת  (3
מ'  50-קידום. עפ"י המוצע ע"י תכנית זו, המסילות תהיינה במנהרות תת קרקעיות אשר עומקן יהיה כ

ע תתבצע מצפון לירקון ומדרום לכביש קיבוץ גלויות. מתחת לפני הקרקע, כאשר הירידה לתת קרק
 במסגרת התכנית מוצע לאפשר הורדה והעלאת נוספים בתחנת ההגנה. 
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. מקור: 6ו 5במסגרת בדיקת תכנונית ראשונית של תחנת רכבת ההגנה לאחר הוספת מסילות בינוי עקרוני מופע 

 רכבת ישראל.
ום תב"עות בהליך קידום כמפורט להלן. מטרת כל בתח ום תכנית המוצעת שטחים אשר נמצאיםבתח

 :5000התכניות הוא מיצוי תוספת הזכויות בהתאם לתא/

תכנית חיל השריון",  -"החרש  4060תא/ (4
בהליך קידום. מטרות התכנית 
מגדלי  3העיקריות הן לאפשר הקמת 

תעסוקה תוך הריסת הבנייה הקיימת 
נכון להיום במקום והרחבת זכות הדרך 

יל השריון. התכנית תואמת של דרך ח
ומוגדרת כתכנית בסמכות  5000תא/

הועדה המקומית. התכנית מקודמת 
 ביוזמת בעלי הקרקע.

תכנית "מתחם אלונים",  3498תא/ (5
מטרות התכנית בהליך קידום. 

מגדלי  2ת לאפשר הקמהן העיקריות 
תעסוקה תוך הריסת הבנייה הקיימת 

נכון להיום במקום והרחבת זכות הדרך 
. התכנית יורק-רחוב קהילת ניושל 

ומוגדרת כתכנית  5000תואמת תא/
התכנית  בסמכות הועדה המקומית.

 מקודמת ביוזמת בעלי הקרקע.
תכנית "החרש ההגנה" )טרם נקבע  (6

לתכנית זו מספר(, תכנית מוצעת בהליך 
התנעה לפני דיון בפורום תכנון. מטרות 

התכנית העיקריות תהיינה לאפשר 
קה הכוללים מרכיב הקמת מגדלי תעסו

מגורים והרחבת זכות הדרך של רח' 
 5000תואמת תא/תהיה התכנית החרש.  

כתכנית בסמכות הועדה  תוגדרו
המקומית. התכנית מקודמת ביוזמת 

 בעלי הקרקע.

 
 אגף תכנון העיר, עת"א. נערך ע"י. מצב תכנוניתיאור  –' בתרשים 
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)שם זמני, טרם נקבע לתכנית זו מספר(, תכנית מוצעת בהליך קידום ראשוני. " 8תכנית " מגרש  (7
 מטרות התכנית העיקריות לאפשר הקמת מגדל תעסוקה ושיפור הנגישות לתחנת רכבת ההגנה.

ותוגדר כתכנית בסמכות הועדה המקומית. התכנית מקודמת ביוזמת  5000התכנית תהיה תואמת תא/
 בעלי הקרקע.
המוצעת לתכניות אלה יקבע בהמשך הליך התכנון, כפועל יוצא מקצב הקידום של  היחס בין התכנית

תכניות אלה האחת ביחס לשנייה וכן כפועל יוצא מן האפשרות להבטיח את פיתוח תחנת הרכבת. 
 במסגרת זאת, יקבע המיקום הסופי של הקו הכחול של התכנית.

 
  :מוצע תכנוני מצב

ת לממש במקום מוקד תחבורתי רכבתי, משולב בבניה קביעת הוראות המבטיחות את האפשרו .1
ומסחר. במסגרת זאת, קביעת הוראות המבטיחות את חיבוריות )משמע  , מלונאותעתידית לתעסוקה

מבטיחה את האפשרות לבצע את כל מרכיבי פרוגרמת מסלולי הליכה ברגל( ברמת שירות גבוהה ו
ם לביצוע מעברים בין אמצעי התחבורה )משמע, השטחים הנדרשי 2045עד לשנת יעד  קישוריותה

 ונה בין הרכבת לרק"ל ואוטובוסים(.השונים, בראש ובראש

קביעת יעוד קרקע משולב לתחבורה ותעסוקה במתחמים הגובלים בתחנת הרכבת ממזרח וממערב  .2
 לאיילון.

 20קביעת הוראות המאפשרות תוספת שטחים לתחנת רכבת ההגנה בתחום זכות הדרך של כביש  .3
 .20ים הגובלים בתחנה ממערב וממזרח לכביש ומתחמ

  קירוי האיילון בתחום התכנית.לקביעת הוראות  .4

 קביעת הוראות למימוש בשלביות של המוקד התחבורתי.  .5

 גבולות התכנית: .6
התנאים  התיחום של השטח עליו מבוקש להחיל את גבולות

נקבעו כפועל יוצא של ניתוח הפרוגרמה  78המגבילים לפי סעיף 
רתית של תחנת רכבת ההגנה )שנערכה ע"י משרד התחבו

   .התחבורה(
 

בתחום המוצע לקביעת המגבלות, תכניות בהליך קידום. ככל 
שמסגרת הזמן בו יחולו המגבלות תאושר אחת מתכניות אלה,  
ההוראות שתקבענה במסגרתן תחלפנה את התנאים המגבילים 

 לפי החלטה זו.
   
 
 
 

 
. נערך  גבלות הבנייהגבולות קבילת מ –תרשים א' 

 ע"י אגף תכנון העיר, עת"א.
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 :טבלת השוואה
 מצב מוצע מצב קיים נתונים
בכל השטחים ביעוד סחיר בתחום  אחוזים סה"כ זכויות בניה

 1205התכנית נקבע במסגרת תא/
)"נתיבי איילון"( יעוד "שטח לתכנון 

 בעתיד". 

 טרם נקבע
 טרם נקבע מ"ר

 טרם נקבע חוזיםא זכויות בניה לקומה
 טרם נקבע מ"ר

 טרם נקבע קומות גובה
 טרם נקבע מטר

 טרם נקבע תכסית
 טרם נקבע ל"ר לאור יעוד "שטח לתכנון בעתיד" מקומות חניה

 
 דיווח אודות התייעצות עם הציבור:
 טרם נערך מתווה להתייעצות עם הציבור.

 
 לחוק:  78הודעה על פי סעיף 

לחוק התו"ב למטרת מניעת  78ות להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית לפי סעיף מבוקש לקבוע מגבל
בנייה בתחום הנדרש למימוש הקמת תחנת רכבת חדשה בעלת יכולת לתת מענה למספר הנוסעים העתידי 

ולפרוגרמה התחבורתית העדכנית של התחנה וכן על מנת למנוע בנייה בתחום זכות דרך עתידית מוצעת של 
 תחום התכנית כמפורט להלן:הרחובות ב

 
 התנאים הבאים:כל ה רשאית לתתן היתרים ובלבד שיתקיימו ההמקומית ת הוועדה .1

 בנוגע לבנייה חדשה: 

בכל השטחים ביעוד סחיר תיאסר בנייה חדשה למעט בכפוף להלן בסעיף ב' לרבות ובכלל זה  .א
ום ובגדה המזרחית במרווח הקדמי בגדה המזרחית של רח' החלק של הרחוב החרש בתחום התיח

 של רחוב חיל השריון. רוחב המרווחים יהיה כמפורט להלן:

  רח' החרש: דופן
בהתאם  – מערבית:

לחתך הרחוב המעוגן 
בתכנית החרש לה 

קו בניין של  –גוארדיה 
מ' )במסגרת הבינוי  9

מ' מרוחב  5העתידי 
מדרכה זו יהיה  
 בתחום קולונדה.

  רח' חיל השריון: דופן
ו בניין ק – מערבית:.

 מ'. 4של 
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יותר מתן היתרי בנייה למטרת שיפוץ ו/או התאמת מבנים קיימים לתקינה עדכנית ו/או חיזוקם,  .ב
 וזאת ללא תוספת שטחים חדשים למבנים הקיימים. 

 
 :זמן ביצוע

שנים. 3 –תוקף התנאים 
 

 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות
 לאשר את המבוקש.

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 10)החלטה מספר  20/06/2018מיום ב' 18-0011מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 
 

 :מהלך הדיון
ניר דוד כהן: תוכנית נמנית על סדרה של תכניות אשר נמצאות בהליך קידום במרחבי תחנות רכבת ישראל 

אם לתחזיות הנוסעים במסדרון האיילון ואשר מטרתן להבטיח את האפשרות לפיתוח תחנות הרכבת בהת
בראיה ארוכת טווח ופרט לאור הפרויקטים בהליך קידום ע"י המדינה: פרויקט המסילה רביעית באיילון, 

פרויקט מסילה חמישית ושישית ממונהרות באיילון, פרויקט הרכבת הקלה ופרויקט קווי המטרו. . 
נערך במשותף עם משרד התכנית הנוכחית תטפל במרחב תחנת רכבת ישראל ההגנה. הליך התכנון 

 התחבורה ורכבת ישראל.
 לחוק התו"ב. 78מציג את מהות המגבלות שמבוקש לקבוע בהתאם לסעיף 

 
 שנים והן אך ורק להוצאת היתרי בניה.  3-ניר דוד כהן: המגבלות הן ל

איל רונן: המהות היא להבטיח את רוחב זכות הדרך את קו הבניין בשטחים אשר הגובלים בתחנה 
ואשר קיימת סבירות תכנונית גבוהה כי יידרשו להכיל מרכיבים של תחנת הרכבת ומערך  הקיימת

 הקישוריות העתידי שלה.
 מיטל להבי: אני רוצה להבטיח  שהמגדלים הם לא אלה שיבוא לפני היישום של התוכנית הזו.

 אורלי אראל: אנחנו בתוכנית שעושים תכנון לכל המרחב על קרקע פרטית וציבורית. 
רון מדואל : טרם נערך מתווה עם הציבור, למעשה אין כמעט ציבור במתחם התוכנית. אני שואל איך אה

 נבטיח שאותו ציבור קולו ישמע במסגרת התוכנית.  שבפועל 
 אורלי אראל: ההצעה למתווה לשיתוף ציבור יבואו לועדה המצומצמת לנושא התייעצות עם הציבור. 

 וועדה המצומצמת לנושא התייעצות עם הציבור.אהרון מדואל: אני מבקש להשתתף ב
 אורלי אראל: יירשם לזמן אותך. 

 עמית גולדשטיין: ישנם מס' פרוייקטים לאומיים באזור אז לא להטיל עליהם מגבלות.
 אייל רונן: זה בדיוק מה שאמרנו. התקבלה פנייה מאת משרד התחבורה בנושא. 

 
 :הועדה מחליטה

שנים בכפוף  3כמפורט בדרפט לעיל לתקופה של  78בקשה לפרסום סעיף לאשר להעביר לועדה המחוזית 
 לתיקון ניסוח המגבלות, בהתאם לפנייה מאת משרד התחבורה ובתיאום מינהלת הרק"ל, באישור מה"ע.

 
 

, שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי, אופירה  דורון ספיר, נתן אלנתן, גל שרעבי דמאיו, מיטל להבימשתתפים: 
 אהרון מדואל.יוחנן וולק, 

 
"מרחב תחנת רכבת ההגנה" בישיבת מליאת  4543תא' 507-0663476נדונה תכנית  29/04/2019בתאריך 

 .78ו 77והתקבלה ההחלטה להלן לפי סע'  873הועדה המחוזית מספר 
 
 
 

הדיון התקיים בהמשך : 20/06/2019ב' מיום  0011-18דיווח על החלטת מליאת הועדה המחוזית מס' 
 מאת הועדה המקומית תל אביב יפו. 20/06/2019ב' מיום  18-0011ס' החלטה מל
 
 להלן ההחלטה: .א

לחוק, שמטרותיה  77לפרסם הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת למרחב ההגנה לפי סעיף  .1
 כדלקמן:
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 קביעת גבולות התכנית וכתוצאה מכך החלת מגבלות להוצאת היתרי בנייה. .2
רה והיקפי שטחי בנייה ,לרבות לשימושים נלווים כגון קביעת יעוד קרקע למבנים ותשתיות תחבו .3

 מסחר, תעסוקה, מלונאות ואחרים.
 קביעת יעוד קרקע לדרכים ושטחי ציבור אחרים. .4
 קביעת אפשרויות לקירוי נתיבי האיילון בתחום התכנית, ופירוט הוראות בהתאם לכך. .5
 שולב.קביעת הוראות המבטיחות יישום מלוא הפרוגרמה התחבורתית למתח"ם מ .6
קביעת הוראת המבטיחות קישוריות מיטבית בין כל אמצעי המטע"ן בתוך המרחב, וחיבוריות  .7

 רציפה אל הרקמה העירונית הסמוכה בשתי גדות האיילון.
קביעת תנאים למימוש התכנית, לרבות תנאים לתיאום עם תכניות המקודמות במרחב ולתכניות  .8

 הגובלות.
 
יפו מתאריך -ת תל אביביב מעבר למפורט בהחלטת הועדה המקומגבול ההוגעה על הכנת התכנית יורח .ב

, על מנת לאפשר תכנון אופטימלי ואינטגרלי של המתח"ם, תוך הסתכלות על מגמות פיתוח 20/06/2018
)ראה תרשים א'  בסביבתו מבינה פרוגרמטית, תחבורתית ואורבנית, ויכלול את המתחמים הבאים

 :מטה(

 (.Aדרומי, כפי שמסומן ע"י הועדה המקומית )מסומן באות חלק  – 2432תחום תכנית תא/  .1

 (.Bמתחם החרש לבנדה מירון )מסומן באות  .2

 (.Cחלק צפוני )מסומן באות  – 2432תחום התכנית תא/  .3

 (.Dענתבי )מסומן באות -צמח דוד -סלמה-מתחם לבנדה .4

 .7066בגוש  8ו 7לרבות חלקות  –  ( Eמתחם ישראל מסלנט צפון )מסומן באות  .5

 (.Fחם חיל השריון גולומב )מסומן באות מת .6

 (.Gהחרש )מסומן באות  4060מתחם תכנית תא/ .7

 (.Hיציאת אירופה )מסומן באות  –מתחם אנילביץ  .8

 (.Iגוש עציון )מסומן באות  -מתחם ההגנה .9

 (.Jהמרחב שבין המתחמים המפורטים, בהתאם להחלטת הועדה המקומית )מסומן באות  .10
 
 לחוק, בהתאם לעקרונות שלהלן: 78את היתרי בנייה עפ"י סעיף לקבוע מגבלות ותנאים להוצ .ג

תיאסר בנייה חדשה ויחולו מגבלות להרחבת בנייה קיימת, למעט בשטחים בייעוד ציבורי ולמעט  .1
 במתחמים המפורט להלן.

בכל תחום התכנית, תתאפשר הוצאת היתרי בנייה למטרות שיפוץ ו/או התאמת מבנים קיימים  .2
ו חיזוקם ללא תוספת שטח. יותרו תוספות בנייה לצרכי מיגון ומקלוט, בתנאי לתקינה עדכנית ו/א

 שתוספות אלו לא ייבנו בין קו הבניין הקדמי לגבול המגרש הקדמי.

(, בדופן המזרחית של רחוב החרש ודופן Cחלק צפוני בלבד )מסומן באות  2432בתחום תכנית תא/ .3
 , יחולו המגבלות הבאות עבור בנייה חדשה:המערבית של דרך השירות המקבילה לנתיבי איילון

 לא תותר כל בנייה ברצועת המרווח בין קו הבניין הקדמי לגבול המגרש הקדמי. .א

מטרים מקו הבניין  4בנוסף, לא תותר כל בנייה ברוצעת קומת קרקע מפולשת בעומד של  .ב
 מ' לפחות. 5הקדמי ובגובה של 

 למדרכות הסמוכות. מפלסי הפיתוח בשתי הרצועות הנ"ל יהיו המשכיים .ג

(, תתאפשר הוצאת היתרי בנייה Hגוש עציון בלבד )המסומן באות  –במתחם מורדי הגטאות  .4
להרחבת יח"ד קיימות מתוקף תכניות מפורטות תקפות, ללא הגבלת שטחי הבנייה, ובתנאי 

 שתוספות אלה לא ביינו בין קו הבניין הקדמי לגבול המגרש הקדמי.

ה לא יחולו על הקמתן ותחזוקתן של תשתיות תחבורה ציבוריות מגבלות הוצאת היתרי בניי .5
 המקודמות ע"י משרד התחבורה.

 

 שנים. 3תוקף המגבלות:  .ד
 נלווה להחלטת הועדה המחוזית –תרשים א' 



 מס' החלטה
 
  

 

2007מבא"ת ספטמבר   29עמ'   

 

 
 

 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות
 

 (:הסבר השינויים והמגבלות במסגרת החלטת הועדה המחוזית )ראה בנוסף תרשים ב' מטה
דונם  250-לל שטחים ביעוד דרך, מסילה ונחל( לככו -דונם )מקורב 100 -כשטח התכנית המוצעת יגדל מ

דונם,  150-לאחר החלטת הועדה המחוזית. גידול זה נובע מהוספת המרחבים הבאים, בשטח מצטבר של כ
 לשטח התכנית:

 (.Bמתחם החרש לבנדה מירון )מסומן באות  .1

 (.Cלק צפוני )מסומן באות ח – 2432תחום התכנית תא/  .2

 (.Dענתבי )מסומן באות -צמח דוד -סלמה-מתחם לבנדה .3

 .7066בגוש  8ו 7לרבות חלקות  –  ( Eמתחם ישראל מסלנט צפון )מסומן באות  .4

 (.Fמתחם חיל השריון גולומב )מסומן באות  .5

 (.Hיציאת אירופה )מסומן באות  –מתחם אנילביץ  .6

 (.Iיון )מסומן באות גוש עצ -מתחם ההגנההחלק המערבי של  .7
 

 להלן הסבר בנוגע למגבלות במסגרת היתרי בנייה:
בשטח זה לא ינתנו היתרים לתוספת שטחי בנייה אלא  :Hו   Cים , למעט במתחבכל תחום התכנית .א

תוספות בנייה לצרכי יימים לתקינה עדכנית ו/או חיזוקם ו/או ללמטרות שיפוץ ו/או התאמת מבנים ק
 שתוספות אלו לא ייבנו בין קו הבניין הקדמי לגבול המגרש הקדמי.מיגון ומקלוט, בתנאי 

 
יותר מתן היתרים לבנייה  : בשטח זה(Cחלק צפוני בלבד )מסומן באות  2432בתחום תכנית תא/ .ב

דופן המערבית של דרך השירות המקבילה בדופן המזרחית של רחוב החרש וחדשה בכפוף לכך שב
 ת עבור בנייה חדשה:לנתיבי איילון, יחולו המגבלות הבאו

 .(2432)עפ"י תא/  לא תותר כל בנייה ברצועת המרווח בין קו הבניין הקדמי לגבול המגרש הקדמי (1
ניין הקדמי ובגובה מטרים מקו הב 4של  ועת קומת קרקע מפולשת בעומקלא תותר כל בנייה ברצ (2

 מ' לפחות. 5של 
 ם למדרכות הסמוכות.כל זאת כאשר מפלסי הפיתוח בשתי הרצועות הנ"ל יהיו המשכיי (3
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תתאפשר הוצאת היתרי בנייה בשטח זה  :(H)המסומן באות  גוש עציון –במתחם מורדי הגטאות  .ג
להרחבת יח"ד קיימות מתוקף תכניות מפורטות תקפות, ללא הגבלת שטחי הבנייה, ובתנאי שתוספות 

 בין קו הבניין הקדמי לגבול המגרש הקדמי.ייכללו בנייה חדשה בשטח שאלה לא 
 
 

 הבהרת החלטת הועדה המחוזית –תרשים ב' 

 
 

: במרבית שטחי התכנית המוצעת, המצב התכנוני בתוקף, בכלל זהו ולרבות התייחסות צוות מזרח
הפרצליה הקיימת, אינם בהלימה לפוטנציאל הפיתוח והבינוי העתידיים האפשריים עפ"י תכנית המתאר 

ובע מן הקרבה למוקד התחבורה המרכזי אשר עתיד , וכן לא לפוטנציאל הנ5000יפו תא/-של תל אביב
 לקום במרחב תחנת רכבת ההגנה, ולכן קיימת הצדקה תכנונית לאיסור מתן היתרים לבנייה חדשה בהם.  

, בהם המצב התכנוני הוא כזה שיאפשר השתלבות בפיתוח והבנייה Hו Cהוחרגו מן האיסור מרחבים 
 לבנייה במרווחים הקדמיים. העתידיים ולכן המגבלות בתחומם נוגעים רק

 
 "מרחב תחנת ההגנה" הקמת צוות יועצים לקידום התכנית.    4543הסטטוס של תא/

 
 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 3)החלטה מספר  29/05/2019מיום ב' 19-0009מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

ולאשר אישור  78עדה המחוזית לקבוע תנאים לפי סעיף ניר דוד כהן: הדיווח הוא בנוגע להחלטת  הו
. התכנית  היא חלק ממכלול התוכניות בהליך קידום במרחבי תחנות הרכבת במסגרת 77פרסום לפי סעיף 

 . 2018האיילון.  התוכנית הוצגה לועדה המקומית ביוני 
 ועדה המחוזית. מציג את המרחב התכנון ואת השטחים אשר נוספו לשטח התכנון במסגרת החלטת ה

 
 :הועדה מחליטה

 הועדה מאשרת את הדיווח.
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דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ אסף הראל, מיטל להבי, חן אריאלי, ראובן משתתפים: 
 לדיאנסקי

 



 התוכן מס' החלטה
29/05/2019 

 4 - -ב' 19-0009
  87-89דרך השלום  - 4513תא/מק/ 507-0403873
 דיון בהפקדה
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 יפו-הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"א: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 וב עמישבבין דרך השלום לרח מיקום:
  

 18-20, רחוב עמישב 87-89רחוב דרך השלום  כתובת:
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

  33,34 חלק מוסדר 6164
 

 
 

 דונם 4.306: תכניתשטח ה
 

  :ניםמתכנ
 ים בע"מאדריכל תכנית: אדריכל גיל שנהב, כנען שנהב אדריכל

 פיתוח ונוף: אילנה אופיר, אופיר אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי
 תנועה וחניה: זהבה שפיגלר הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ

 סוקר עצים: אגרונום דורון לנג
 

 חברת ארזים )ג.י.א( בע"מ  :יזם
 

 עו"ד עמיר רייסמן בשם בעלי קרקע שונים עפ"י ייפוי כח בעלות:
 
 

קומות  4מבנים טוריים בני  2ום התוכנית המוצעת שני מגרשים, עליהם בתח :מצב השטח בפועל
 יח"ד בכל מבנה(. 36יח"ד ) 72( הכוללים 3)קרקע חלקית +

 מ"ר בפועל. )לא נוצלו הרחבות הבנייה האפשריות מכח תוכנית ההרחבות(  61-67שטח היחידות  
 במבנים לא קיימים פתרונות הולמים למיגון חניה ונגישות.
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  :ניות קיימתמדי

 
 

  :קיים מצב תכנוני
 1954מתן תוקף  – 367תוכנית 
 1960מתן תוקף   - 306תוכנית 
 1965מתן תוקף  – 880תוכנית 

 (1989הרחבות דיור עממי ג' )מתן תוקף  – 2399תוכנית תא/
 2010 – 9מסמך מדיניות למרכז רובע 

 .3תיקון  38תמ"א 
  5000תוכנית מתאר תא/

 
 1ים מגוריעוד קיים:  
 מ"ר 84מ"ר + פוטנציאל הרחבה עד   62-67יח"ד בשטח  60שטח יח"ד: 
 מ"ר 83מ"ר + פוטנציאל הרחבה עד  61יח"ד בשטח  12                    

 (38מ"ר )לא כולל תמריצי  תמ"א  6036  -סה"כ שטחי בנייה כוללים ע"פ תוכניות מפורטות תקפות 
 
 

 :מוצע מצב תכנוני
 

 דשות עירונית במתחם.התכנית מציעה התח
 מבנים סה"כ.  4בתכנית מוצעים 
 קומות. 15מבנים בני  2 -על דרך השלום
 קומות. 9מבנים בני  2 -על רחוב עמישב

 יח"ד. 172סה"כ 
מ"ר שטחים כוללים )עיקרי +שירות( בנויים למבני ציבור בקומות הקרקע של  450הפרויקט מקצה 

 המבנים שעל רחוב עמישב.
בין רחוב עמישב לדרך השלום לטובת הציבור הרחב וכן בזיקת הנאה מעבר ציבורי מגונן הפרויקט משלב 

 שטחי שהייה ירוקים משותפים נוספים בלב המתחם.
לטובת נתיב אופניים, וכן הרחבת מ'  2-בהרחבת דרך השלום הפקעות להרחבת דרכים: הפרויקט מציע 

 .  מ' 3-ב הדרך ברח' עמישב
 

 איחוד וחלוקה שלא בהסכמת כל הבעלים וכוללת לוח הקצאה וטבלת איזון.התכנית כוללת הוראות ל
 

 :טבלת השוואה
 מצב קיים מאושר בנוי  מצב קיים נתונים

 (2399)תא/
 *מצב מוצע

 172 72 72 מספר יח"ד
 42.8 16.7 16.7 צפיפות )יח"ד/דונם(
שטח דירה ממוצעת 

 )פלדלת(
62.8 82.2 96 

 5.0 1.4 1.08 רח"ק
ויות סה"כ זכ

 בניה
 500% 140.2% 108.2% אחוזים

 20,085 6036 4660 מ"ר
 זכויות בניה

 לקומה
  38.9% 29.9% אחוזים

  1676 1288 מ"ר
 קומות בבניינים על רחוב עמישב 9 (3)קרקע חלקית+ 4 (3)קרקע חלקית+ 4 קומות גובה

 קומות בבניינים על דרך השלום 15
 מטר

)ממפלס 
 הכניסה(

 ניינים על רחוב עמישבמ' בב 34.5  
 מ' בבניינים על דרך השלום 57.5

 65% 38.9% 29.9%  תכסית
 ע"פ תקן תקף בעת הוצאת היתר - - מקומות חניה
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 מ"ר מחסן + חניה 5מ"ר מרפסת+  10-12ר+ מ" 83שטח דירת תמורה ממוצעת )פלדלת(: 
 

 דיווח אודות התייעצות עם הציבור:
 

מפגש ציבור רחב  27.01.19-, נערך ב16.04.18תייעצות עם הציבור מיום בהתאם להחלטת תת הוועדה לה
 200-שבו הציגו נציגי עת"א את התפישה העירונית להתחדשות דרך השלום. במפגש הנ"ל השתתפו יותר מ
 –משתתפים והוצגו בו, בנוסף לתפישה התכנונית הרחבה, כלל היוזמות המקודמות לאורך דרך השלום 

. המפגש כלל חלק נרחב של שאלות ומענים ע"י נציגי 87-89באת לפניכם בדרך השלום לרבות היוזמה המו
 העירייה.

במסגרת המפגש הנ"ל הוצגה התפיסה התכנונית העירונית למקטע דרך השלום שמוגדר כחלק משיכון 
 עממי ג' )בין רח' המאבק לדרך רבין(.

דום תכניות; קביעת הנחיות עיצוביות עיקרי התפיסה נוגעים לחלוקת המרחב למתחמים מינימליים לקי
ראשוניות; קביעת עקרונות בינוי והנחיות ראשוניות למרחב הציבורי. זאת, לרבות קביעת שביל אופניים, 

 הפקעות להרחבת המדרכות וכו'. להלן שקף מהמצגת שהוצגה במפגש בנושא מתחמי תכנון:
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 תשריט מצב מוצע

 

 
 בינוי מוצע 

 קומות  9

 קומות  9

 יח"ד 172
 יח"ד/דונם 42.8

 שטח יח"ד ממוצע
 מ"ר פלדלת 96

 5רח"ק 

 יח"ד 30

 יח"ד 30
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  חתך

 

 
 מבט מכיוון דרך השלום –הדמיה 
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 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות

 
היוזמה הנ"ל החלה את דרכה בטרם אישור תכנית המתאר וביקשה לקדם התחדשות עירונית ע"י הריסת 

ות שני מבני שיכון טוריים ובניית ארבע מבנים חדשים תחתם בהתבסס על זכויות בנייה מכח תכניות תקפ
. בזמנו, ביקשה מחלקת התכנון לשפר את הבינוי והמרחב הציבורי בתחום היוזמה ע"י קידום 38ותמ"א 

, תכנית המתאר נכנסה 38תכנית. לאחר אישור היוזמה בפורום מה"ע והתיקונים האחרונים לתמ"א 
 לתוקף. 

קבות אישור תכנית השינויים גרמו ליוזמי התכנית להתעכב עם קידומה. עם חזרתם למחלקת התכנון ובע
המתאר, הוחלט להמשיך ולקדם את היוזמה במתווה שהחל ולהוסיף הקצאה מינימלית של שטחי ציבור 

 בנויים לתכנית.  
 

 מומלץ לאשר את התכנון המוצע ולהפקיד את התכנית בכפוף לתנאים הבאים: 
 

מ"ר  450של  יח"ד שמציעה התכנית, נדרשת תוספת שטח ציבורי בנוי בהיקף 100בעבור תוספת  .1
וזאת כדי לספק מענה לצורך בשטחים ציבוריים בנויים החסרים בסביבה עבור האוכלוסייה 

 החדשה שצפויה להצטרף לאזור התכנית ובכלל.
 תנאי להפקדת התכנית חתימה על כתב התחייבות בין עת"א ליזם לנושא הקמת שטחי הציבור. .2

 הציבור בין יזם התכנית לעת"א.תנאי להיתר בנייה יהיה חתימה על הסכם הקמה לשטחי  .3

 תנאי להיתר בנייה יהיה אישור הוועדה המקומית לתכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי. .4

תכנון, מיקום והשימוש בשטחים ציבוריים ייקבע במסגרת תכנית עיצוב ופיתוח ויהיה תנאי  .5
 לקבלת היתר בנייה.

מקרקעין והגורמים  תנאי להפקדה בפועל יהיה אישור טבלת ההקצאה והאיזון ע"י תחום .6
 הרלוונטיים הנוספים בעירייה. 

 7מבוקש כי תינתן הארכה לפרק הזמן להפקדה בפועל וכי ניתן יהיה להפקיד את התכנית עד  .7

 חודשים מהחלטת הוועדה.

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

 ' לחוקד86בה וזאת עפ"י סעיף 
 
 
 

 19/05/2019א' בתאריך 62חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 
 19/05/2019א' בתאריך 62חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 4)החלטה מספר  29/05/2019מיום ב' 19-0009מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. בסוף ההצגה 87-89בדרך השלום  5000ית להתחדשות עירונית מכח תא/עירא רוזן: מובאת לדיון תכנ
 והדיון אבקש להוסיף התייחסות לנושא הקרן ההונית לסבסוד עלויות תחזוקה שוטפת לדיירים ממשיכים.

 גיל שנהב: מציג את התוכנית. 
ך זה משפיע על ראובן לדיאנסקי: בשקף הראשון היו בתים טוריים ומתוכם הפרוייקט מדבר על שניים. אי

מ"ר לשטחי הציבור. זהו סוג של תמורה לעירייה אבל בסופו של דבר זו  450המתחם? בנוסף לגבי התמורה 
מ"ר שטחי  450-תמורה ליזם ולאלה שיקנו את הדירות כי יש תשתיות למשפחות צעירות. אני חושב ש

 מ'. 2-יבו את הכביש בציבור זה מעט מאוד. איפה התמורה הציבורית הנוספת. בנוסף הבנתי שהרח
 מטר ברח' עמישב. 3-מ' הפקעה בדרך השלום  ו 2גיל שנהב: 

מ"ר לדירה האם זה בסדר? הרי זה עשוי ליצור סוג של מדיניות דה פקטו  25רועי אלקבץ: לגבי התמורות 
 על כל העיר.

 אסף הראל:  האם יש לנו מסמך מדיניות למתחם הזה?
מ'  3-יה הכוללת של התכנון לרצועה. מאחר והרחבתם את עמישב במיטל להבי: אני רוצה לראות את הרא

 3לאיזה רוחב זה מגיע? ולאן דרך השלום מגיעה? אם לא היה צריך להפוך בין הדברים לקחת לד. השלום 
מ' כי ד. השלום הופכת לד. מרכזית ותוספת שביל אופנים מדרכות ונת"צ מפחיתות את  2מ' ולעמישב 

 אחד כי אי אפשר להמשיך עם ד. השלום בלי נת"צ ושביל אופניים. משואת כלי הרכב לנתיב



 מס' החלטה
 
  

 

2007מבא"ת ספטמבר   42עמ'   

 

 אבל מתחמים כאלה צריך תכנון מוקדם. 77-78היה ראוי להוציא   מיקי:-תושב
עירא רוזן: לנושא הפיתוח הכללי של דרך השלום. נכון להיום יש תוכנית אחת תקפה לפינוי בינוי תוכנית 

הכין מסמך מדיניות מפורט ואחד הדברים שהמסמך עושה הוא המאבק על דרך השלום. בעקבותיה הצוות 
לבחון ולקבוע מתחמי תכנון וחתכים מוצעים לדרך השלום כולה. מציג במצגת את מתחם דרך השלום ואת 

 ההתייחסות לרחוב. )מראה במצגת את המתחמים המסומנים שאלו תחומים המקודמים על ידינו(.
צומצם היא משום שהיא החלה את דרכה בטרם קידום הסיבה שהתוכנית שמובאת היום בתחום מ

התפיסה התכנונית הכוללת שמובאת במסמך העבודה הפנימי שהצגתי זה עתה. התוכנית הזו החלה את 
יוצרת תוצרים תכנונים פחות  38בהריסה ובניה. תמ"א  38דרכה כבקשה להיתר בניה מכח תמ"א 

". כלומר, לקחת את זכויות 38נו מכנים "תב"ע מעודפים עלינו ולכן רצינו בהתחלה לעשות מה שאנח
הבנייה ולעצב אותן בצורה טובה ע"י שינוי קווי בניין, גבהים וצפיפות, אבל אז אושרה תוכנית המתאר. 

 מה שרואים כאן זה שמתחילים פרויקטים ופתאום יש שינויים שצריכים להשית אותם על היזמים.
 בנינים. 2בלוקים זה יפה להביא  10יא מיטל להבי: אבל כך אי אפשר לזוז למה להב

עירא רוזן: אחד הדברים החשובים שאנחנו עושים בקידום תכניות בהיקף גדול יותר הוא לייצר עתודות 
 קרקע למבנים ומוסדות ציבור, מה שלא מתאפשר בתכניות בהיקף קטן. 

שא הזה ואישרתם. לקחנו והוצג הנו 9אורלי אראל: אגף התכנון אחד ממסמכי המדיניות היה למרכז רובע 
את מסמך המדיניות פירקנו אותו, בין היתר, למתחמים לקידום תוכניות של פינוי בינוי. במסגרת הזו זה 

 הוטמע בתוכנית המתאר ואין כאן משהו חדש. 
דרך השלום צפויה להגיע לאחר ההפקעה במקטע הזה שהוא יחסית קצר   -עירא רוזן: ענין התחבורה 

מ'.  15מ' ל 12-מ' כיום  וברח' עמישב זכות הדרך צפויה לגדול מ 34מ' במקום  36של לרוחב זכות דרך 
הכניסה לחניון תהיה מרח' עמישב.  בדרך השלום מתוכנן לעבור פרויקט מהיר לעיר ואופנידן של משרד 

 התחבורה ונתיבי אילון. התוכנית מתואמת עם אגף התנועה.
ם מסמך מדיניות שבה רוצים להציג לוועדה את כל נהלי אורלי אראל: לנושא התמורות אנחנו מגבשי

העבודה לקידום תוכניות להתחדשות עירונית. במסגרת המסמך הזה נפרט את נושא היקף שטחי התמורה. 
היה סיכום עם ארגון הקבלנים לגבי תוכניות שכבר היו במצב תכנוני מתקדם, הסכמנו על שטחי התמורה 

 ו כלולה בהם.מ"ר והתוכנית הז 12-של  יותר מ
אופירה יוחנן וולק: הייתי רוצה לראות הדמיה של הרחוב ושאר המקומות. האם יש אפשרות לתת אחוז 

 שטחי הציבור בכל אחד מהמתחמים שאנחנו יכולים לקבל?
חן אריאלי: אני רוצה לוודא שההקצאות הציבוריות הם לא גינות ציבוריות אלא מיועדות לגני ילדים 

 ומעונות.
מ"ר שטחים בנויים שאליהם מוצמדים שטחי חצר. בהוראות  450ן: ההקצאות הציבוריות הן עירא רוז

התכנית עצמה נכתבו אשכולות שימושים שהם חינוך, תרבות, קהילה ורווחה, כך שבוודאי יהיה ניתן 
להקים שם גני ילדים או מעונות בהתאם לצורך העירוני. בנוסף, חלה חובת הכנת תוכנית עיצוב כתנאי 

 הוצאת היתר שבמסגרתה ייקבע השימוש הציבורי. ל
כפי שאמרתי בתחילת דברי, אני מבקש להוסיף דרישה להקמת קרן הונית לסבסוד הוצאות תחזוקה 

 שוטפת לדיירים ממשיכים.
 

 :הועדה מחליטה
לאשר את התוכנית להפקדה, וקובעת כי תנאי להפקדת התוכנית בפועל יהיה חתימה על כתב התחייבות 

 קרן הונית לדיירים ממשיכים. להקמת
דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, אסף הראל, מיטל להבי, חן אריאלי, ראובן משתתפים: 
 לדיאנסקי.

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
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 יפו -אביב -הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל: נון המוסמך להפקיד את התכניתמוסד התכ

  מיקום:
 מרחב תכנון מקומי תל אביב יפו

 Y 660950קואורדינטה  X 177640קואורדינטה 
בדרום, רח' הינריך היינה במזרח וכביש  7בצפון, כביש מספר   409תיאור המקום: המתחם בין שצ"פ 

 רב. במע 412ושצ"פ  4מספר 
 כתובת:

 8מספר  3967
 10מספר  3967
 12מספר  3967
 14מספר  3967

 7נחל שורק 
 א' 59היינה היינריך 
 ב' 59היינה היינריך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
מספר 
 גוש

חלק/כל  סוג גוש
 הגוש

מספרי חלקות 
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 8,70  חלק מוסדר 6992

 1,10,33,38,64  חלק מוסדר 7057

 
 דונם. 6.6 -כ: שטח התכנית

 
  מתכנן:

 ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים אדריכל תכנית:
      דניאל שחרמתכנן פיתוח ונוף:  
 יוזמות למען הסביבהיועץ בנייה ירוקה: 

 קונסטרוקציה: דוד מהנדסים 
 בטיחות: אלי כחלון 

 מלכה איגר   נגישות: 
 יובל טיקטין  חשמל: 

 ואה: יוסי נש תבר
 א. פרנקל -מיזוג אוויר:  ד.האן

 מרחב מוגן  –מיגון: רמי לוי 
 מודד: קבוצת דטהמפ 

 אגרונום: דורון לנג 
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 540282670אקרו אשדר ביפו, שותפות מוגבלת, מספר שותפות:  יזם:

 
 מדינת ישראל, עיריית תל אביב יפו בעלות:

 
 מגורים המיועד להריסה ועצים. בתחום המגרשים קיים כיום מבנה: מצב השטח בפועל

 
 :מצב תכנוני קיים

 התכניות התקפות:
 /(."2725"תכנית או "התכנית הראשית" או "התכנית" מכבי יפו )להלן:  2725תא 

 מרתפים 1ע 

תנאי למתן היתר הינו אישור תכנית עיצוב אדריכלית בסמכות הועדה  2725בהתאם לתכנית 
 חם ג' בלבד. המקומית. תכנית עיצוב זו מתייחסת למת

  מצב תכנוני מוצע .1
 

 תיאור הפרויקט 
 

"מכבי יפו" ממוקמת בין רח' הינריך היינה ממזרח, רח' נחל שורק מדרום, רח' נס  2725תכנית תא/
לגויים מצפון ורח' עזה, באר שבע וחסידי האומות ממערב. התכנית מאפשרת התחדשות עירונית 

 120יח"ד חדשות,  1460 -ם הקמת שכונת מגורים לכעל ידי פינוי, פיתוח ובניה בשטח התכנית לש
 יח"ד לדיור מיוחד וכן שטחי מסחר, שטחי ציבור ומגורים מיוחד.

בנספח הפינויים בתכנית הראשית ותואם את  3הפרויקט נשוא תכנית עיצוב זו מהווה את מתחם 
לשינוי  9.5.18"בינוי ופיתוח" בהוראות התכנית ואת החלטת רשות רישוי מתאריך  6.1סעיף 

 ג' בהוראות התכנית.  6.2השלביות בהתאם לסעיף 
בניינים  5 -יח"ד סה"כ ב  340המאפשרים הקמה של  112, 111, 110הפרוייקט כולל את מגרשים 

 0רבי קומות. הבניינים ממוקמים לאורך רחוב הינריך היינה, וכוללים חזית מסחרית בקו בניין 
קרי. בין המגרשים מתוכננים שפ"פים, בהם תירשם זיקת מ"ר עי 1,400 -לרחוב בשטח כולל של כ

הנאה לציבור במפלס הקרקע שיאפשרו מעבר להולכי רגל, אשר יקשרו בין רחוב הינריך היינה 
במערב. תכנית העיצוב מאפשרת שתי חלופות בינוי, האחת תואמת תב"ע  4במזרח לרחוב מספר 

 גובה קומה חלקית מירבי:והשנייה כוללת הקלות במספר יח"ד, במספר קומות וב
קומות,  כולל קומה  15הגובה המירבי המותר הינו עד  2725חלופה א' : בהתאם לתכנית תא/

 יח"ד במתחם.  340יח"ד, וסה"כ  68עליונה בנסיגה. בכל בניין ניתן לתכנן עד 
חלופה ב' :  כוללת הקלות במספר הקומות בבניינים, בגובה הקומה החלקית, בהגדלת שיעור 

 .350, כך שסך יחה"ד יעמדו על 112במגרש  7%-פיפות בכהצ
התכנון המוצג בחלופה זו הינו בכפוף לאישור ההקלה על ידי הועדה המקומית לעת הוצאת היתר 

 הבניה. 
 

   טבלת נתונים:

 מכבי יפו  – 507-0270199( מספר  1) 2725תע"א/ 

 112מגרש  111מגרש  110מגרש   

 12,060 12,060 6,180 מ"ר שטחים עיקריים
שטחי שרות מעל 

 הקרקע
 4,760 4,760 2,380 מ"ר

  1632 1632 816 מ"ר מרפסות
)תוספת  16 קומות גובה מירבי

קומה 
 בהקלה(

)תוספת  16
קומה 

 בהקלה(

 2)תוספת  17
 קומות בהקלה(

 66 62 62 מטר
 2,018 1,936 997 (75%תכסית הבנין )מירבית( )
 2,581 (94%) 1,250 מ"ר          תכסית מרתפים            

(100%) 
2,575 (96%) 
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 עיקרי הוראות התכנית

תכנית העיצוב מגדירה את מיקום המבנים, גובהם, עיצובם, תמהיל יח"ד, פיתוח השפ"פים וחיבור 
הפרויקט לשכונה ולרחובות המקיפים. כמו כן התכנית מתייחסת לנטיעת ועקירת עצים ומיקום 

 עוליות.מערכות טכניות ותפ
(, "המכרז")להלן:  362/2017במסגרת מכרז רמ"י ועת"א במסלול מחיר למשתכן מספר תא/

 התכנית חולקה לשלושה מתחמים: 
 .101,102,117,104,105,113,116,103מתחם א': מגרשים 
 .106,107,108,109מתחם ב': מגרשים 
 )נשוא תכנית עיצוב זו(. 110,111,112מתחם ג': מגרשים 

 
 פינויים:

יח' -עפ"י המכרז על יזמי מתחם ג' לבצע פינויים בפוליגונים בצבע סגול פוקסיה שבנספחים יא' ו
 בנספח יח'(, כלהלן:    16-20למכרז )פוליגונים 

 
 לפינוי, נמצא בטיפול.  16פונו ע"י היזמים. נותר פוליגון מס'  17-20פוליגונים 

 
 הוראות עיצוב מיוחדות בתב"ע:

חזית מסחרית יהיה קו הבנין של הרחוב מחייב לפחות בשני שלישים  במגרשים בהם מסומנת .1
 מאורכו ולכל גובה הקומה המסחרית.

קומות מגורים+קומת מגורים חלקית,  13: קרקע מסחרית+ 15מספר הקומות המירבי יהיה  .2
 ובנוסף מתקנים טכניים על הגג..

 הבניה החלקית על הגג כפופה לתנאים הבאים:  .3

 שטוחים בלבד ולא יותרו גגות רעפים בבניה חלקית על הגג.הבניה תהיה בגגות  .3.1
מ' לפחות מן הקיר החיצוני של הבנין לאורך חזיתו  2.5הבניה תהיה ברובה בנסיגה של  .3.2

 אל הרחוב ולא תחרוג מן הקיר החיצוני של הבנין בשאר החזיתות.
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משטח הקומה שמתחתה וגובהה לא יעלה על  50%שטח הקומה החלקית לא יעלה על  .3.3
 מ' שמידתו מרצפתה אל גמר הגג העליון )גובה ברוטו(.  3.30

 
 הקלות:

  בשתי החלופות מבוקשת 

בניית חניון משותף לשלושת המגרשים במתחם, על מנת לאפשר פינוי אשפה מהמרתף  .1
 )האמור מצוין ככל שיימצא כי נדרשת הקלה לצורך בניית החניון המשותף(.  

  מ' ברוטו. 4 -' ברוטו המותר לפי התכנית למ 3.30-הגבהת גובה הקומה החלקית מ .2
 בחלופה ב' מבוקשות בנוסף ההקלות הבאות: 

 146 -יח"ד המותרות לפי התכנית ל 136 -מ 112במגרש  7%הגדלת מספר יח"ד בשיעור של כ  .1
 )ד(. 9סעיף  -2002יח"ד, בהתאם לתקנות התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתכנית( התשס"ב 

 קומות בסה"כ 16 -ל   A B Cבניינים הוספת קומת ביניים ב .2

קומות  17ל  Dקומות, והוספת קומת ביניים בבניין  16-בקומה ל 112הגבהת הבניינים במגרש  .3
 בסה"כ )כולל קומת ביניים ראשונה(.

 מ'. 3.5הקלה ככל ויתבקש גובה קומת הקרקע למגורים מעל  .4
 

 תמהיל יחידות דיור
 חלופה א'

 קומות כולל קרקע וקומה חלקית עליונה: 13יח"ד בקומה,  6לפי  תמהיל תואם תב"ע, ללא הקלות,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חלופה ב'

 ניכרת סטיה) והבניה התכנון לתקנות(ב' 9)2, עפ"י סעיף 112תוספת יח"ד במגרש  7%תמהיל כולל 
 (.2002 -ב"התשס(, מתכנית

 יח"ד. 5-בהתאם לתוספת קומות והקטנת תכסית קומה טיפוסית ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

צת היחידה האסטרטגית ואגף תכנון העיר תתאפר גמישות בגודל יח"ד ומספרן ללא שינוי *בכפוף להמל
 מהותי במאזן יח"ד והתמהיל שנקבע.

 
 
 

 כמות יח"ד שטח במ"ר )עיקרי +ממ"ד( טיפוס דירה

 33 45-50 חד' 2

 77 65-75 חד' 3

 77 95-105 חד' 4

 153 112-128 חד' 5

 340 סה"כ

 כמות יח"ד שטח במ"ר )עיקרי +ממ"ד( טיפוס דירה

 28 42-50 חד' 2
 44 65-80 חד' 3
 201 90-107 חד' 4

 77 112-128 חד' 5

 350 סה"כ



 מס' החלטה
 
  

 

2007מבא"ת ספטמבר   47עמ'   

 

 
 חלופה א'

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חלופה ב'
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 הדמיות המבנים  
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 תכנית פיתוח בחלופה ללא דירות גן 

 
 
 נית פיתוח בחלופה הכוללת דירות גן תכ  

 
 

 הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי
 העיצוב האדריכלי .2

 אפיון המבנים בפרויקט 2.1

 תיאור כללי  .א
שכית לאורך רחוב בניינים רבי קומות עם חזית מסחרית המ 5בפרוייקט מתוכננים 

 1110ושפ"פ  7, רחוב מספר 4היינריך היינה. הכניסה למבני המגורים מכיוון רחוב מספר 
כמסומן בתכנית העיצוב. בין המגרשים מתוכננים שפ"פים בהם תירשם זיקת הנאה 

 לציבור במפלס הקרקע.
. מול בתכנית( 700בפינה הדרום מזרחית של הפרויקט קיים עץ פיקוס לשימור )עץ מספר 

 .7העץ מתוכננת נסיגה בבינוי היוצרת רחבה בפינת הרחובות היינריך היינה ורחוב מספר 
 

 גובה המבנים, מס' קומות ומפלסים: .ב
קומות  15-16קומות בחלופה א' או לחילופין  13בגובה של   C -ו A B.בניינים  .1

בחלופה  קומות 16-17קומות בחלופה א' או לחילופין  13בגובה  Dבחלופה ב'. בניין 

 קומות בחלופה ב'. 16קומות בחלופה א' או לחילופין  13בגובה של  E -ב' ובניין 

 מ' ברוטו. 3.03-מטר ולא ירד מ 3.5לא יעלה על  גובה קומת מגורים טיפוסית .2
מ' בכפוף לאישור הקלה ע"י הועדה המקומית  4לא יעלה על  גובה הקומה החלקית .3

מתקנים טכניים לשימוש כלל הדיירים על לעת הוצאת היתר הבניה. תותר בניה של 
גג הקומה החלקית העליונה כגון חדרי משאבות, מאגרי מים, קולטי שמש, מפוחים 

 לש.ע, מנדפים וכו'.
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גובה מתקני תקשורת וארובות אוורור יהיה לפי דרישות הרשות לאיכות הסביבה 
ים שפורטו ורשות הכבאות והם ימוקמו קרוב לגרעין הבניין ככל הניתן מעל לגבה

 מטר.  1.30לעיל תותר הקמת מעקה בנוי ו/או מסגרות אומן בגובה של עד 

מטר וימדד מהמפלס הממוצע של  6מירבי יהיה עד  גובה קומת קרקע מסחרית .4
המדרכה הגובלת בחזית כל מגרש ועד למפלס הרצפה של הקומה הראשונה באותו 

 המגרש. 
מ' לכל  6יהיה  4י  הפונה לרחוב מספר גובה הלוב C,B,Aבבניינים  גובה לובי כניסה: .5

 מ' לכל הפחות. 3.5גובה הלובי יהיה  D,Eהפחות, בבניינים 

 מכבי יפו, כלהלן:  –2725קווי בניין: קווי הבניין יהיו ע"פ תוכנית  .ג

מ' לדרום כלפי שפ"פ  6למזרח, צפון ומערב. קו בניין  0: קו בניין 110מגרש  .6.1
1111. 

 .0: קו בניין 111מגרש  .6.2
. 1110מ' לצפון כלפי שפ"פ  5למזרח ולמערב. קו בניין  0: קו בניין 112 מגרש .6.3

 .413מ' לדרום כלפי שצ"פ  3קו בניין 
 תכסית:  .ד

ב'  4.1.2משטח תא השטח לפי סעיף  75%תכסית הבניה המירבית בכל תא שטח תהיה עד 
 בתכנית הראשית. 1א( 

 זכויות בניה: .ה
ז' ב( בתכנית הראשית.  4.1.2ם לפי סעיף יותר לנייד זכויות בניה בין תאי שטח בהתא

( לטבלת הזכויות בתכנית 3מ"ר שירות לכל יח"ד לפי הערה ) 5תתאפשר תוספת של 
 הראשית.

 גבהי המבנים: .ו
 חלופה א'

 מ'. 60.40מ', אבסולוטי   48.20( 4: גובה יחסי )ביחס לרחוב מס' Aבניין  .1

 מ'.  60.87בסולוטי מ', א 48.47( 4: גובה יחסי )ביחס לרחוב מס' Bבניין  .2

 מ'  60.87מ', אבסולוטי  48.27( 4: גובה יחסי )ביחס לרחוב מס' Cבניין  .3

 מ'.  61.20מ', אבסולוטי 48.40( 4: גובה יחסי )ביחס לרחוב מס' Dבניין  .4

 מ'. 64.26מ', אבסולוטי 48.06( 7: גובה יחסי )ביחס לרחוב מס' Eבניין  .5
 חלופה ב' 
 מ'. 66.70מ', אבסולוטי  54.50( 4רחוב מס' : גובה יחסי )ביחס לAבניין   .1

 מ'.  67.20מ', אבסולוטי  54.80( 4: גובה יחסי )ביחס לרחוב מס' Bבניין  .2

 מ'  67.20מ', אבסולוטי   54.60( 4: גובה יחסי )ביחס לרחוב מס' Cבניין  .3

 מ'.  70.60מ', אבסולוטי  57.80( 4: גובה יחסי )ביחס לרחוב מס' Dבניין  .4

 מ'. 70.60מ', אבסולוטי  54.40( 7בה יחסי )ביחס לרחוב מס' : גוEבניין  .5

 מרתפים:  .ז
קומות מרתף משותף תת קרקעי. גובה קומת המרתף הראשונה  3בפרויקט מתוכננות 

מ'  3 -מ' ברוטו. קומות המרתף השניה והשלישית בגובה של כ 7-מ' ל 2.9משתנה, ונע בין 
 ברוטו.

 

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת 2.2

 ם חומרי .א

משטחי קירות החזית הראשיים יטופלו בגמר כגון: טיח וצבע, בטון  .1
לבן ואפור. תתאפשרנה  –אדריכלי, 'אלוקובונד' או אבן. גוון חומרי הגמר יהיה בהיר 

משטח החזית בצבע שחור. החזיתות מוצגות כחלק  10%הדגשות עיצוביות של עד 
 זה כתנאי להיתר הבניה.מתכנית זו ויידרש אישור סופי של אדריכל העיר לנושא 

. 14% -רפלקטיביות מירבית של הזכוכית במעטפת תוגבל ל .2
במקרים מיוחדים ניתן יהיה להגדיל את הרפלקטיביות לשם שיפור תרמי של המבנה 

 בהתאם לאישור אדריכל העיר.



 מס' החלטה
 
  

 

2007מבא"ת ספטמבר   51עמ'   

 

החזית המסחרית תעוצב בויטרינות זכוכית בהן ישולבו הכניסות  .3
רפפות בחזית המסחרית וכן שילוט מסחרי. כמו  לחנויות. מעל הוויטרינות תשולבנה

כן מוצע גגון הצללה מעל ויטרינות המסחר ממסגרות חרש בשילוב רפפות וזאת 
 בתנאי להתאמה לתקנות החוק.

אישור סופי לגגון יינתן במסגרת היתרי הבניה ויותנה באישור אדריכל העיר לנושא 
 העיצובי בלבד.

 מרפסות .ב
ישור הנפח הבנוי החיצוני בחזית הבניין, ובכל מקרה לא הבלטת המרפסות לא תחרוג ממ

 מ' עומק מהמישור הראשי של מעטפת הבניין.  3תעלה על 
 לא תותר הקמתן של "מרפסות מדלגות".

 המרפסות תהיינה חזרתיות בקומות ומשתלבות בעיצוב המבנה. 
גרות אומן מעקות המרפסות לכיוון החזית לא יהיו אטומים ויהיו עשויים זכוכית או מס

 הכוללת מוטות. 
 יוגש במסגרת בקשה להיתר בניה.  1:20פרט המעקה בקנ"מ 

 הצללות וסגירות חורף  .ג
פרגולות בתחום התכנית יהיו בהתאם לתקנות החוק ויאושרו במסגרת היתרי  .1

 הבניה. 

תותר סגירות חורף / הצבת שולחנות וכסאות במקומות המסומנים בתכנית העיצוב  .2
רית, בהתאם למסומן בתכנית הפיתוח, על פי הנחיות העירייה לאורך החזית המסח

 ובמסגרת רישיונות עסק. 

 שילוט .ד

שילוט מסחרי יותר בקומת הקרקע בלבד, בחלק העליון של הוויטרינות, כמסומן  .1
 בחזיתות תכנית העיצוב, בהתאם להנחיות מח' השילוט העירונית ובאישורה.

 בשלב היתר הבניה.  שילוט למבנים יאושר על ידי מחלקת השילוט .2

השלטים יסומנו ע"ג החזיתות בבקשה להיתר הבניה ויאושרו לשביעות רצונו של  .3
 מה"ע בכפוף להנחיות השילוט העירוני וועדת השילוט  העירונית.

 חזית חמישית .ה

גג המסחר יטופל כחזית חמישית ע"י ריצוף וכדומה, ויוצמד כמרפסות פרטיות  .1
הצמדת מרפסת הגג לדירות עד למעקה הגג  לדירות בקומת המגורים במפלס זה.

תתאפשר רק בתנאי שיוקם גגון שיבלוט מהחזית המסחרית. הטיפול בחזית 
 המרפסות הפרטיות בגג המסחר יוצג כחלק מתכנית העיצוב.

המערכות הטכניות יוסתרו ויטופלו טיפול אקוסטי בהתאם לדרישות היחידה  .2
 לאיכות הסביבה. 

 תאורה אדריכלית .ו
יכלית בשפ"פ, בפיתוח ובמבנים תהיה על פי מדיניות הוועדה המקומית תאורה אדר

ותקבע בשלב היתרי הבניה באישור אדריכל העיר. לא תותר תאורת הצפה כללית על 
 המבנה.

 יחס התכנית להנחיות מרחביות .ז

 תותר הפניית חלונות ממ"ד לחזיתות הרחובות כמוצג בתכנית העיצוב. .1

יתות הרחובות. רוחב מסתור הכביסה במקרה תותר הפניית מסתור הכביסה לחז .2
 מ'. 1.5 -מ', אך לא יפחת מ 2 -זה יכול שיהיה קטן מ

 יותר קירוי של רמפת הכניסה לחניון בגג אטום או בפרגולה. .3
 

 קומת הקרקע/קומת הכניסה  2.3

  כניסות המבנים .א

כמסומן בתכנית  4תהיה מכיוון כביש מספר  C,B,Aהכניסה ללובי המגורים בבניינים  .1

כמסומן בתכנית  1110תהיה מכיוון שפ"פ  Dעיצוב. הכניסה ללובי המגורים של בניין ה

 7)הדרומי ביותר( תהיה מכיוון כביש מספר  Eהעיצוב. הכניסה ללובי המגורים של בניין 
 ורחוב היינריך היינה כמסומן בתכנית העיצוב. 
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מכיוון רחוב  הכניסות לשטחי המסחר בקומת הקרקע תהיינה כמסומן בתכנית העיצוב .2
היינריך היינה, מכיוון השצ"פ הצפוני ומכיוון השפ"פים המחברים בין רחוב הינריך היינה 

 במערב. 4במזרח לכביש מספר
מ'  2.5 -לאורך החזית המסחרית, מעבר לגבול המגרש, יבנה גגון קל בעומק של לא יותר מ .3

ורה בעיצוב הגגון. מקו הבניין החיצוני כמסומן בתשריט. ניתן יהיה לשלב אלמנטי תא
מ'. תכנון הגגון כפוף להתאמתו לתקנות החוק.  4 -הגובה המתקבל מתחת לגגון לא יקטן מ

אישור סופי לגגון יינתן במסגרת היתרי הבניה ויותנה באישור אדריכל העיר לנושא 
 העיצובי בלבד.

 

 קומת הקרקע .ב
 . 0בניין החזית המסחרית במפלס הרחוב לאורך רחוב הינריך היינה תהיה בקו  .1
ס"מ במפלסי הכניסה הקובעת למבנים בהתאם לתכנון  -+/50תינתן גמישות של עד  .2

הכבישים העתידי וזאת בתנאי שהכניסה למבנים תהיה בשיפוע ממפלס המדרכה ללא 
 מדרגות. 

ימוקמו דירות בקומת ביניים ראשונה, או לחילופין, דירות בק"ק  A B C Dבבניינים  .3

 .A B C Eבבניינים 

מ', ע"פ המסומן  5 -רו זיקות מעבר לציבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים ברוחב של כיישמ .4
בתכנית הראשית.  בזיקות המעבר לא יוצבו מחסומים, גדרות וכל אלמנט המגביל או מפריע 
למעבר חופשי של ציבור הולכי הרגל, מעבר לאלו המסומנים בתכנית העיצוב, למעט שינויים 

 צאה מהתכנון המפורט, באישור אדריכל העיר. קלים, ככל שידרשו כתו

הפיתוח יעשה על פי המפורט בתכנית העיצוב והפיתוח. פרטי הפיתוח הסופיים )פיתוח  .5
הרחבות, מיקום עצים, פרטים וכו'( יפורטו במסגרת הוצאת היתרי הבניה, בתאום מול אדר' 

 העיר.
  

 

 שטחים משותפים בנויים  .ג

לרווחת הדיירים כגון מחסן אופניים  וכדומה, לובי המגורים ושטחים המיועדים  .1

בו שטחים אלו יפנו כלפי רחוב   E, למעט בניין 4ימוקמו בקומות הקרקע בכיוון רחוב 
 . 7הינריך היינה ורחוב 

חדרים של מתקנים טכניים שימוקמו בקומות הקרקע )כדוגמת חדרי גנרטור( לא יופנו  .2
 לרחוב.

 

 נגישות 2.4
חס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה תכנון הבינוי והפיתוח יתיי

)הדרומי( כמסומן בתכנית העיצוב.  1110לאנשים עם מוגבלויות. יותר מעבר לא נגיש בשפ"פ 
 ליד המדרגות בשפ"פ זה יותקן שילוט המכוון למעבר הנגיש בשפ"פ הסמוך.

 הנגישות הנהוגים.  )הצפוני( יהיה נגיש לאנשים בעלי מוגבלויות עפ"י תקני 1111שפ"פ 
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 תנועה 2.5

 .1-המרתפים יכללו חניה וכל שימוש המותר  עפ"י התכנית הראשית ועפ"י ע .א

 החניונים יתוכננו ויתפקדו כחניון משותף אחד על פני כל תאי השטח. .ב

ממערב. דרך הגישה  4לחניון תהיה רמפת כניסה ויציאה אחת שתחובר לכביש מספר  .ג
 .לרמפה תהיה כמסומן בתכנית העיצוב

החניות יספרו לכלל תאי השטח יחדיו, ולא לכל תא שטח בנפרד, וימוקמו בחניון ללא  .ד
 הגבלה לגבולות תא השטח הספציפי על אף שיוגשו היתרי בניה לכל תא שטח בנפרד.

החניות התפעוליות עבור המסחר ימוקמו במפלס המרתף העליון ויוגדרו כחניית  .ה
 "טנדר".

 המרתף. חניות האופנועים ימוקמו בקומות  .ו

אחסנת אופניים תהיה בחדרי אופניים במפלס הקרקע, במחסנים משותפים במרתפים  .ז
בקרבת הגרעין כולל נגישות נוחה למעלית, ובמקומות מוגדרים בפיתוח במפלס 

 הקרקע . 

 
 מערכות  2.6

 מתקנים טכניים והנדסיים .א

 מיקום חדרי טרנפורמציה וגנרטורים במידת הצורך, ימוקמו בתחום המגרש.  .1

י הטרפו ימוקמו במפלס המרתף העליון ויאווררו לפי הנחיות חח"י במפלס הקרקע חדר .2
 בתחום המגרש כמסומן בתכנית העיצוב. 

חדרי הגנרטור ימוקמו במפלס הקרקע ופתחי האיוורור יפנו כלפי פנים המגרש ולא לכיוון  .3
יעלה לגג  הרחוב או השפ"פ ככל שיתאפשר, בהתאם למסומן בתכנית  העיצוב. אגזוז הגנרטור 

 המבנה כנדרש עפ"י הוראות איכ"ס. 

 –מערכות מיזוג אויר  .ב
תכנון מ"א מבוסס על מזגנים דירתיים לדירות ועל מזגנים נפרדים לכל חנות. יחידות 
העיבוי של מזגני המגורים ישולבו במסתורי הכביסה ו/או על הגג העליון ו/או במרתף, 

ית מעל הוויטרינות מאחורי רפפות ומזגני המסחר ימוקמו מתחת לתקרת המסחר, בחז
ו/או במרתף, והכל בהתאם להמלצות בחוו"ד אקוסטית סביבתית לשלב היתר הבניה. כלל 

 יחידות עיבוי מזגנים יהיו מוסתרות ומשולבות בעיצוב המבנה.
  –איוורור חניונים ושטחים מסחריים  .ג

אוויר צח אשר אוורור החניונים יבוצע על ידי מערכת מאולצת הכוללת פתחי הכנסת  .1
ישולבו במבנה ו/או בפיתוח בהיקף המגרש באמצעות אלמנטים בנויים כמופיע 

פירי שחרור העשן של הוצאת האוויר מהחניונים תעשה דרך בתכנית הפיתוח. 
החניונים שימוקמו בגרעיני המגורים ויעלו עד לגג העליון. פירי שחרור העשן יחוברו 

 לארובות מעל הגג העליון.
וף של המסחר ימוקמו בגרעיני המגורים ויעלו עד לגג העליון. פירי הנידוף פירי הניד .2

מ' מעל הגג העליון. גובה הארובות ילקח בחשבון בעת תכנון  2יחוברו לארובות בגובה 
 הבנין וגובהו האבסולוטי. 

  –אצירה ופינוי אשפה, מיחזור  .ד
מפלס המרתף הפסולת יכלול חדרי אצירת ביניים לאשפה ולמחזור ב מערך אצירת .1

העליון עבור כל בניין מגורים, ועבור כל מבנן של שטח מסחרי. מספר העגלות מכל 
סוג בכל חדר יקבע בהתאם להנחיות אגף תברואה במסגרת היתרי הבניה. במפלס 
המרתף העליון ימוקם חדר עבור דחסן קרטונים אחד עבור כלל שטחי המסחר 

 בחמשת הבניינים. 
חם ייעשה מחדר אצירת אשפה מרכזי משותף שימוקם פינוי האשפה של כלל המת .2

 בתת הקרקע, בסמוך לרמפת הכניסה לחניון.  

חברת הניהול והאחזקה תהיה אחראית על פינוי הפסולת ומרכיבי המחזור ברמה  .3
פנים מתחמית, כמו גם על פינוי חיצוני של מרכיבי המחזור הכולל את הנייר 

 והקרטון. 
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  –הנחיות אקוסטיות  .ה
יתוכנן וייבנה ברמת בידוד אקוסטי בהתאם לתקנים המקובלים ובאישור  הפרויקט

 יפו.-הרשות לאיכות הסביבה בעיריית ת"א
  –כיבוי אש  .ו

 3מיקום רחבות הכיבוי כמסומן בתכנית העיצוב.  בסמוך לכל רחבת כבוי אש ימוקמו 
ברזי שריפה והסנקה. ברזי הסניקה ימוקמו סמוך לרחבות התארגנות כחלק מנפחי 

 הבניה או בצמוד לאלמנטים בנויים ללא הבלטתם למרחב הפתוח.
ניתן יהיה לתאם שינויים במיקום רחבות לכיבוי אש בתיאום ובכפוף לאישור רשות 

 הכבאות ומה"ע או מי מטעמו בעת הוצאת היתר הבניה. 

 

 בניה בשלבים: .3
, כחלק מעבודות ההקמה של 409ושצ"פ  412תותר חפירה פתוחה לאורך שצ"פ  .א

רויקט בתיאום עם האגף לפרויקטים מיוחדים, ובכפוף לשמירה על העצים בתחום הפ
 השצ"פ.

בנספח הפינויים בתכנית  3הפרויקט נשוא תכנית עיצוב זו מהווה את מתחם  .ב
"בינוי ופיתוח" בהוראות התכנית ואת החלטת רשות  6.1הראשית ותואם את סעיף 

 ג' בהוראות התכנית.  6.2יף לשינוי השלביות בהתאם לסע 9.5.18רישוי מתאריך 
עפ"י המכרז על יזמי מתחם ג' לבצע פינויים בפוליגונים בצבע סגול פוקסיה 

 בנספח יא'(.  16-20יח' למכרז )פוליגונים -שבנספחים יא' ו

תבוצע  הגרלת מחיר למשתכן לאחר ביצוע הפינויים בתחום המגרש  110במגרש  .ג
תבוצע הגרלת מחיר  111ג'. במגרש  עצמו ובתחום דרך הגישה של כלל מגרשי מתחם

 למשתכן לאחר ביצוע הפינויים בתחום דרך הגישה אל כלל מגרשי מתחם ג'(. 

הינו מגרש שוק חופשי אשר היתר הבניה בגינו מותנה בביצוע כלל  112מגרש  .ד
 הפינויים המוטלים על היזם בהתאם למכרז. 

לשלושת המגרשים,  יחד עם זאת, לאור העובדה כי מבוקשת בניית חניון משותף
תתאפשר בניית החניון הנ"ל בהינף אחד, גם אם טרם בוצעו כלל הפינויים, וזאת 

בהתאם לאישור אגף הנכסים בעירייה ומנהל מרחב ת"א ברמ"י, ובכפוף להמצאת 
 ערבות בנקאית מתאימה לרמ"י ולעת"א. 

 

 הנחיות הפיתוח הסביבתי .4
 שטחים פתוחים /זיקות הנאה 4.1

( הוא הרחב בין שני השפ"פים ומתוכננים בו, 111 -ל 110רשים )בין מג 1111שפ"פ  .1
מעבר להולכי רגל במדרגות ומעבר נגיש משופע, גישה לחזית מסחרית צידית, שטחי 

 גינון, צובר גז וכן גישה לאזור השירות של השטח המסחרי.
 ( הוא צר יותר ומתוכננים בו מעבר להולכי רגל112 -ל 111)בין מגרשים   1110שפ"פ  .2

 במדרגות, גישה לחזית מסחרית לאורך רחוב היינריך היינה ושטחי גינון.

ובו ציר מעבר הולכי רגל ראשי ושביל אופניים  409מצפון לפרוייקט מתוכנן שצ"פ  .3

( Aובין הבניין הצפוני בפרוייקט ) 4המקשר בין רחוב היינריך היינה לכביש מספר 
במתחם ב', כמוגדר בתב"ע )מגרש  לבין הבינוי המתוכנן לאורך רחוב הינריך היינה

 בתכנית הראשית(. )השצ"פ אינו כלול בתכנית עיצוב זו( 109

, המהווה רצועת פיתוח 7לאורך כביש מספר  413מדרום לפרוייקט מתוכנן שצ"פ  .4
המהווה  412מדרום לו ומתחברת לשצ"פ  7מכביש מספר  112שמרחיקה את מגרש 

 )השצ"פ אינו כלול בתכנית עיצוב זו( חלק מהשצ"פ המרכזי לפי התכנית הראשית.
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 במעברים המתוכננים בשפ"פים במפלס הקרקע תוגדר זיקת הנאה למעבר רגלי לציבור.  .א

יפו. יותר שילוב -כל פרטי הפיתוח בשפ"פים יהיו בהתאם לסטנדרט עיריית תל אביב .ב
אלמנטים בעיצוב מיוחד, אחידים לכל שטחי השפ"פים, ככל שיאושרו בתיאום עם אגף 

 פ"ע ומה"ע או מי מטעמו.ש

 התכנון המוצע מתבסס על שמירה של מעבר המשכי חופשי ורציף מבחינה תפקודית. .ג
תחזוקת השפ"פים תהיה באחריות בעלי הזכויות במתחם, באמצעות חברת הניהול, ועל  .ד

 חשבונם. הנושא יובטח בתקנון הבית המשותף. 
 

 פיתוח השטח  4.2

 -ב( בתכנית הראשית  6.9סעיף   התאם להוראותתכנון הטיפול במי נגר יבוצע ב -מי נגר .א
בתנאי שיותקנו בתחום  15%-שטחים חדירי מים משטח המגרש, או פחות מ 15%

המתחם מתקני החדרה כגון: בורות חלחול, תעלות חלחול, קידוחי החדרה וכד', אשר 
 יאפשרו את קליטת מי הנגר העילי בתחומי המתחם בהיקף הנדרש.

תקני ההחדרה שצוינו לעיל עבור כלל המתחם בתא שטח אחד על ניתן יהיה לרכז את מ
 אף שיוגשו היתרי בניה לכל תא שטח בנפרד.

מי הנגר משטחי הפיתוח יופנו בזרימה חופשית לכיוון החלק המערבי של התכנית 
 בהתאם לתכנית התיעול המאושרת. 

באמצעות  במקביל, העירייה בוחנת אפשרות לפתרון כוללני למי הנגר ברמת התב"ע,
עם אפשרות להתקנת  –פתרונות החדרה ו/או השהייה בשצ"פים הפזורים ברחבי התב"ע 

פילטר אשר ישהו ויחדירו את מי הנגר לתווך הרווי. פתרון זה ייתן מענה -מערכות ביו
 הולם לשמישות במתקני ההחדרה, והוא חלק אינטגרלי בפתרון לבניה משמרת מים. 

  ת עציםהוראות לשתילת צמחייה ונטיע .ב
יש להגן על העץ שנשאר בשטח והוגדר לשימור, לפי מפרט ובליווי הממונה על   עץ לשימור:

מנהל הפרויקט יזמן את ממונה העצים לפני כל שלב כדי לחדד את ההנחיות העצים. 
 וילווה את העבודות בקרבת העץ. 

לפי : מצורף נספח סטטוס העצים הקיימים: עצים לכריתה ולהעתקה, עצים להעתקה
הנחיות אגרונום העירייה. העצים המיועדים להעתקה מתחום יחידת התכנון יועתקו על 
חשבון מבקש היתר הבניה, ובאישור אגף שפ"ע בעירייה. העצים יועתקו, לפי מפרט ובליווי 
ממונה עצים מטעם הפרויקט, למקום חדש, לאחר קבלת היתר בניה ורישיון מפקיד 

 מוקדמת.  היערות. העצים יועתקו בהכנה 
 : יינתן ערך חליפי בשתילת עצים מאוקלמים, ומעוצבים. עצים לכריתה

העצים ישוריינו ע"י הקבלן, ויעוצבו בלווי של ממונה העצים מטעם הפרויקט בתקופת 
 גידולם במשתלה. הכריתה תתבצע אחרי קבלת היתר בניה ורישיון כריתה.

 :עצים חדשים
  -צמחיהתוך עומק גנני מינימלי בהתאם לסוג ה

מ' ונפח השתילה המזערי  1.5בתי גידול ו/או מילוי אדמת גן בעומק של לפחות  -לעצים
  קו"ב. 24עבור עצים גדולים )לא רק עבור מיתון רוחות( יהיה 

 מ' מעל ההגנה על האיטום(. 0.5בעומק מינימלי של  –למדשאות, שיחים, וצמחי כיסוי 
ים לפחות ביום שתילתם. העצים יינטעו ע"ג שנ 3העצים שישתלו יהיו עצים בוגרים בני 

שקעים מקומיים בתקרת המרתף או במילוי מוגבה של אדמה במיכלים ו/או ערוגות 
 מוגבהות בהתאם למוצג בתכנית העיצוב, סוגי העצים יהיו בהתאם לעומק מצע הגידול.

  .עצים המשמשים בין השאר גם למיתון רוחות יהיו בעלי עלווה צפופה, לא נשירים 
  ברחבות מרוצפות בשטח הפרוייקט יש להציג פרט בית גידול אשר מונע שקיעת המצעים

 כגון ארגזי מבנה, תקרה כפולה וכד'.
  פיתוח שפ"פים עם זיקות הנאה ו/או זיקות הנאה ברצף מפלסי עם המדרכות וללא אמצעי

 תיחום.
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  מאפייני בניה ירוקה 5
לבנייה בת קיימא והנחיות  5281ו יהיה עמידה בת"י תנאי להוצאת היתרי בנייה מתוקף תכנית ז

 הוועדה המקומית בנושא זה לעת הוצאת היתר בנייה.
  דו"ח רוחות .א

 דו"ח רוחות מצורף בנספח הבניה הירוקה. 

 דו"ח הצללות והעמדת המבנים .ב
 דו"ח הצללות מצורף בנספח הבניה הירוקה. 

 איוורור הדירות .ג
 וקהדו"ח אוורור מצורף בנספח הבניה היר

 דו"ח תרמי עקרוני .ד

 . Bתיושם עמידה בדירוג אנרגטי ברמה 

 ריצופים .ה
 רוב שטחי המגורים המרוצפים הינם בקומה מפולשת מתחת לעמודים ולפיכך יהיו מוצלים. 

( ללא אפקט 53%ביתר האזורים המרוצפים יבוצע ריצוף בגוון אפור עם מקדם החזרה גבוה )
 בוהק חזק. 

 ריצוף. 1.3גינון מול  1ם אל מול הגינון הינו יחס תכסית השטחים המרוצפי
 בשפ"פים יישתלו עצים אשר ישמשו להצללה לאזורים הפתוחים. 

 גמישות 6
שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י מהנדס העיר או מי 

 ולא יחייבו חזרה לועדה המקומית. מטעמו, 

 הנחיות מרחביות ותכנית ראשית 7
ון יהיה כפוף להוראות התכנית הראשית וההנחיות המרחביות של עיריית תל אביב, בכפוף התכנ

 לשינויים המופיעים בתכנית זו.

 תנאים להיתר 8
 תנאי לקליטת בקשה להיתר בניה יהיה אישור אדריכל העיר.

 
 (ואדריכל העיר : )מוגש ע"י צוות יפוחו"ד הצוות

 
 והפיתוח בהתאם לתנאים הבאים:מומלץ לאשר את תכנית העיצוב האדריכלי 

 
 קידום חלופה ב': .1

כולל הקלה במספר קומות וצמצום בתכסית הקומות ובמספר יחידות הדיור בקומה ואפשרות 
   112בתא שטח  7%להצפפה נוספת של 

 
 השלמת התיאומים הנדרשים לאישור אדריכל העיר.  .2

 
נועה ופיתוח מול תכנית תנאי לאישור היתר בניה יהיה השלמת תיאום לעניין תשתיות, ת .3

, לאישור אגף תנועה, אדריכל העיר 2725התשתיות והפיתוח הכוללת לתכנית מכבי יפו, תא/
 ותיאום הנדסי.  

 
 אפשרות ליח"ד בקומת קרקע בכפוף לתב"ע. .4

 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 5)החלטה מספר  29/05/2019מיום ב' 19-0009מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

ערן מאירסון: תוכנית עיצוב ראשוונה במסגרת תוכנית מכבי יפו שאושרה לפני שנתיים. התוכנית הכוללת 
יח"ד.  מציג בסקירה את  340-יח"ד .  מעלים לדיון מרחב תכנון ראשון לכ 1600דונם ,  160בהיקף של 

 התוכנית שאושרה.
 אדריכל: מציג את תוכנית העיצוב.
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סקי: חלופה א' מעודדת משפחות צעירות ובודדים. חלופה ב' הופכת את הפרויקט לאנשים ראובן לדיאנ
עשירים. יש כירסום בדירות קטנות מה שלמעשה דירות קטנות מביאות משפחות צעירים. ולמעשה 

יח"ד ופרויקט כזה צריך  72ל 110הפרויקט הזה אמור להיות לאנשים צעירים. הדירות הקטנות יורדות מ
 שפחות צעירות. למשוך מ

 אלי לוי: יש משפחות שרוצה לשדרג וזה הנכס היחיד שיש להם. עשו כאן הגרלה.
 איך ההתמודדות לגבי התחזוקה שלהם האם מקימים קרן לכך?  -ראובן לדיאנסקי: בנוגע לשפ"פ 

מ'? שנית כל מה שקשור להקלות והוספת הקומות מה  4ל 3.30אופירה יוחנן וולק: למה לקבל הקלה מ
 קבלים בתמורה? האם מקבלים שטחי ציבור?מ

חזקה אבל נמצא בחוסר אונים מול יזמים כל שכן  הרועי אלקבץ: שפ"פים הוא נושא מתוחזק באוכלוסיי
באוכלוסיה חלשה כמו יפו ששם דיירים זו משאת נפשם לשפר את תנאי הדיור שלהם. צריך גוף שיתחזק 

 את השפ"פים .
"פ. היזמים בזכות העובדה שהשטח מוגדר כשפ"פ הם מקבלים יותר מיטל: מצטרפת לאמירות לגבי השפ

זכויות כולם מרוויחים ומי שמפסיד זה הציבור שבאים להתגורר שם.  דואגים לקרן הונית שדואגת 
לארנונה איפה הקרן הזו תצליח להחזיק את השטח הירוק?  צריך להבין מה היזמים והעיריה מרווחים 

הם מאוד חשובים אבל ההדמיה אני  4ם? המעברים בין הינריך היינה לרח' מזה ואיך שומרים על התושבי
 רואה מבנן אז לא ברור למשל אם המעבר פתוח? מהו תקן החניה? ומה בנוגע לפינויים?

לפינוי אני מבקש לדעת מה הסטטוס של הפינוי? מהו החתך לא הצלחתי למצוא  16אסף הראל: פוליגון 
 את הגינה.

 השקף עם המעבר( )האדריכל מסביר את
 .80%זה לא מספיק. אני מוחה על עובדה לתכסית שהיא מעבר ל 1.5מיטל להבי: גובה לשפ"פ 

לגבי השפ"פ במסגרת ההסכם שכביכול אנחנו מתנהלים היום זו הדרך הנכונה ליצירת  ראובן לדיאנסקי:
ש מימוש מיידי בסיכום קשרים עתידים חוזיים בין צדדים. אולי כדאי בשלב שנותנים הקלות וזכויות לממ

 עם מנכ"ל העיריה שהיא בתמורה למשהו תתחזק את השפ"פ כי ההתנהלות היום לא נכונה.
דירות עם כיוון אויר אחד. התכנון הוא לקוי כי אין אוויר  2דירות בקומה יש  6-מלי פולישוק: יש כאן ב

ירות בקומה יותר טוב, ואני ד 5ואני ממליצה כמה שפחות דירות עם כיוון אויר אחד ולכן החלופה של 
 חדרים. 4חדרים. דירות למשתכן צריכים יותר  5-מברכת את הרעיון לצמצום דירות גדולות ל

 תשובות
ערן מאירסון: בקשנו חלופה שמייצרת הקלות גם בגובה וגם בצפיפות כדי לייצר דירות פחות גדולות. גם 

והדבר מייצר את ההקלות המתבקשות במס' יח"ד יח"ד בקומה  5לייצר מרווח בין בנינים יותר גדולים ו 
יח"ד ובלי  6ובמס' קומות. בחלופה אחת יש הקלות במס' קומות ובצפיפות בחלופה השניה אין הקלות יש 

 מ'. חלופה ב'. 60-70חדרים  האזור משופע בדירות של  4הקלה לגובה. אנחנו בעד יחידות דיור של 
 מ'.  128מ' ולא יגיעו לדירה של  95מ'. צעירים לא יגיעו ל 75 ראובן לדיאנסקי: אני מדבר על חלופה א'

דירות בקומה עם כיוון אויר אחד הם  6אודי כרמלי: השיקול בחלופה ב' הוא לשפר תכנון. התכסית של 
חדרים  4חד' על חשבון הגדלה של  5דירות פחות טובות. היזם מוגבל בתמהיל שלו. האם אעדיף להפחית 

ו. אחת האפשרויות היא כן לאפשר לאוכלוסיה מקומית להגדיל את הדירה ולהגדיל עדיף את החלופה הז
 חדרים חייבת לנדוד לצפון העיר או עיר אחרת. 4את החדרים. היום משפחה שרוצה להגיע לדירה של 
 שהוא תקן ארצי אין אפשרות לרדת בתקן חניה.  1/1ערן מאירסון: תקן חניה אנחנו מחויבים לתקן חניה 

לקבץ: אני ממליץ שמדברים על דיור ציבורי, אותו תושב ביפו שהעלות למשל בארנונה יהיו יותר רועי א
 גבוה וצריך לקחת את השיקול איזה תושבים אנחנו מדירים מהעיר כי זה עוד חצי משכנתא. 

מלי פולישוק: האם יש בלובי היכלים מרחבים ענקים כמו שבצפון ת"א שמשלמים ארנונה גבוהה ולא 
 כלום השטח הדבר מכפיל את הארנונה. עושים

בעקרון כל השטחים הפתוחים בעיר צריכים להיות באחריות ותחזוקה עירונית.  -אורלי אראל: השפ"פים 
אבל כשמקדמים תוכניות ברגע שיש שפ"פים היקף זכויות הבניה מופחת, אז אין יכולת לבנות מרתפי חניה  

כנית עם יוזמה על קרקע פרטית ואם רוצים את השטחים פרטים. יש דואליות ומתח אם רוצים לקדם תו
האלה לבעלות עירונית ותחזוקה עירונית היקף זכויות הבניה בשטחים האלה מצטמצם. לכן הומצא 

המושג שפ"פ שהוא על קרקע פרטית זה שטח פרטית שנגזרות ממנות זכויות בניה וניתן לבנות מרתפי חניה 
 הוא לא בבעלותה והיזמים מקבלים הרבה זכויות בניה.אבל העיריה לא אחראית על השטח כי 

אנחנו המלצנו לעיריה מודל איך לטפל בענין שתוקם קרן היוון מראש ויזם ישלם מראש לקרן הזו ויש עם 
 זה בעיות משפטיות. 

ראובן לדיאנסקי: מי יצטרך לתחזק את השפ"פ בסופו של דבר אלו תושבי המקום שיאכלסו.  אז אני 
 ית העיצוב. שמישהו אחר יתחזק את השפ"פ.מתנגד לתוכנ

 אורלי אראל: מדובר כשפ"פ בתב"ע.
אלי לוי: עשינו הרבה דיונים על שפ"פים, אין דומים השפ"פ ביפו ובצפון. בצפון יצרו שפ"פים בין בנינים 
מאד גדולים ואז היתה בעיה של נטל והעיריה נכנסה לטפל בהם. לא מדובר בשפ"פ גדול. לא תהיה בעיה 

תחזק את השפ"פ האלו כי יש חניון מתחת. הבעיה אם יש שצ"פ גדול שמשתלב עם שפ"פ אז עושים הסדר ל
 והעיריה תתחזק. אי אפשר על כל פס שהעיריה תתחזק.
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מיטל להבי: אני חושבת שהעיריה כן צריכה לתחזק את המקום. זהו מעבר שתורם לתחבורה ציבורית. אני 
 רוצה לראות את כל השפ"פ במתחם.

 מראים במצגת את השפ"פים()
 אלי לוי: יש מעברים שקשורים לבתים שיש תת קרקע שמתוחזקים על ידי התשובים.

 מיטל להבי: דווקא שמדובר במעבר זו תחזוקה של רחוב והעיריה צריכה לתחזק את המעבר
אופירה יוחנן וולק: בהנחה שאתה סוגר את השפ"פ למי זה מפריע ומההשלכות? המעברים הם לעבר 

 לשצ"פ  אם זה שפ"פ שמוביל לגינה ציבורית כל השכונה תעבור ואתה דורש ממני לתחזק אותו? 
 אלי לוי: אי אפשר לסגור את המעבר ולא כל הדיירים יעברו שם. 

דורון ספיר: יש אפשרות לאשר את תוכנית העיצוב או לא. אם רוצים לדבר על השפ"פ זה נמצא במקום 
גיד לעיריה לתחזק את השפ"פ. בכובע אחר חבר מועצה יכול לפנות אחר, הועדה הזו לא מוסמכת לה

 להנהלה.
 ראובן לדיאנסקי: האם אפשר להקים קרן הונית שהיזם יתן כסף לתחזוקת שפ"פ.

הראלה אברהם אוזן: מה שמגיע לועדה כל קרן הונית שמוקמת זו קרן שמוקמת בהסכמה של יזם 
ב של תוכנית מאושרת וזוהי תוכנית עיצוב מעבר להיבטים התוכנית והיא לא חלק מהתקנון לתוכנית. במצ

התכנונים הועדה לא מוסמכת לקבוע שום דבר שהוא לא תכנונית ובוודאי לא להשיט על היזם  מימון קרן 
 הונית. 

 דורון ספיר: זו תוכנית עיצוב אז יש הצעה להצביע לחלופה ב.
 תוכנית העיצוב את אחזקת השפ"פים. אופירה יוחנן וולק: האם אפשר לאשר ולהתנות את אישור 

אודי: את יכולה לקבל החלטה על אחזקת השפ"פים זו החלטה קניינית אבל זו החלטה עירונית היא לא 
 סטטוטורית זהו דיון מעשי. 

 דורון ספיר: אני מציע לקבל את חלופה ב' והמלצת הצוות.
 

 חלופה א:
 בעד: ראובן לדיאנסקי

 חלופה ב: 
 מיטל להבי,  חן אריאלי,  אסף הראל,  רועי אלקבץ  אופירה יוחנן וולקבעד: דורון ספיר, 

 
 :הועדה מחליטה

לאשר את תוכנית העיצוב בחלופה ב'. בנוסף שבחתך שיופיע בתכנית העיצוב יראה רחוב היינריך הנייה 
 במלואו.

 
ריאלי, ראובן דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, אסף הראל, מיטל להבי, חן אמשתתפים: 
 לדיאנסקי
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 המקומיתהועדה : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 5000, בשל אישור תכנית המתאר תא/ 09/11/2016מטרת הדיון: הנושא נדון והומלץ להפקדה בתאריך 
 התוכנית עוברת לסמכות הועדה המקומית, לכן הנושא מובא להפקדת התכנית בסמכות ועדה מקומית.

 
 :מיקום

  
  כתובת:
 4פינסקר 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

6913   4  
 

 : תכניתשטח ה
 מ"ר שטח מגרש ברוטו. 1055

  :מתכנן
 אוריין אדריכלים בע"מ-בר

 יזם:
dgroup  בע"מ 
 בעלות: 

 דור, דאי שרון, דאי רביב יעקב, דאי ממן שרון.פרטיים: דאי סנאית, דאי רביב, דאי צבי
 

  :מצב השטח בפועל
בנין מגורים בן שלוש קומות וחדרי יציאה לגג מעל קומת קרקע מסחרית וקומת גלריה מסחרית במגרש 

בחלקה. הבניין מחולק לשני אגפים כאשר לכל אחד מהאגפים גרם מדרגות המשרת אותו. רחבת הכניסה 
 ר וסופחה לקומת הקרקע המסחרית. למבנה קורתה ללא הית

 
  :מדיניות קיימת

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

 :קיים מצב תכנוני
 מעליות, –" 2710", "670חדרי יציאה לגג, " -" על שינויה, "ג"44ב', " 2650 )שם ומספר(:  תב"ע תקפה

 מרתפים. –"ע" 
 ב'(2650(, מבנה לשימור בהגב"מ )670(, חזית מסחרית )תב"ע 44)תב"ע  IIדירות  : יםיעוד קי

 מ"ר שטח ברוטו של המגרש לאחר ביטול שטח ייעוד הדרך המצוי בתחום המגרש. 1055 : שטח התכנון
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 יח"ד. 19מ"ר, סה"כ  500יח"ד ל  9, 44ע"פ תכנית   צפיפות:
  ושים(: )אחוזים, שטחים, קומות, שימ זכויות בניה

 מ"ר 1,698.55  :               44שטח עיקרי מתוקף תכנית 
 לקומת קרקע( 26%קומות + 3לקומה *  45%)

 מ"ר 138                                          זכויות מתכנית ג:
 חדרי יציאה( 6)

 (1מ"ר ) 441.08ב':                 2650זכויות תמריצים מתוקף תכנית 
 . 28.09.16עפ"י תחשיב זכויות הניתנות להעברה מתאריך ( 1)   
 מ"ר  2,277.63                     סה"כ זכויות בניה: 
 מ"ר 1,641              שטח הבניין הקיים:  

 מ"ר  3636.6            יתרת זכויות לא ממומשות:סה"כ 
 

 :מוצע מצב תכנוני
 רקע היסטורי של המבנה

ותוכנן ע"י משרד האדריכלים  1934י הינו בנין לשימור בסגנון הבינלאומי. הוקם בשנת 'קפה נגה' המיתולוג
 )יעקב( ירוסט.  –הנודע )יוסף( נויפלד 

ממוקם בסמוך לכיכר מוגרבי, והיה לאחד ממקומות הבילוי הפופולריים יותר של הבוהמה התל  ןהבניי
 אביבית של אותה עת ומזוהה עם המקום עד היום. 

ה וחלל בית הקפה מהווים את אחד ההישגים האדריכליים החשובים של התקופה ומצטיינים חזית המבנ
 באיכויות אדריכליות בלתי רגילות המייצגות את רוח התקופה והסגנון הבינלאומי בצורה נאמנה.

 
  : תיאור מטרות התכנון

הוראות ותנאים וקביעת  4עידוד שימור ושיפוץ המבנה לשימור בהגבלות מחמירות שברחוב פינסקר  .1
 לשם הבטחת ביצוע השימור בו.

שימור ושחזור חללי הפנים של 'קפה נגה' בקומת הקרקע וקומת הגלריה כולל שטח חצר בית הקפה  .2
 באמצעות ביטול ייעוד שטח הדרך המצוי בתחום המגרש של המבנה לשימור והחזרתו לייעודו הקודם. 

ומות חלקיות בעורף המגרש, על גבי המבנה הקיים ק 3קביעת הוראות והנחיות עיצוב ובינוי לתוספת  .3
באמצעות מימוש זכויות בניה לא מנוצלות ושטחי בניה הנובעים מתמריצי נספח ה' ונספח ד' בתכנית 

 ב'.2650השימור 
 

 עיקרי הוראת התכנית
 בהתאם להנחיות מחלקת השימור. 4הבטחת ביצוע שימור המבנה ברחוב פינסקר  .1

ם ל'קפה נגה' בקומת הקרקע, קומת הגלריה וחצר בית הקפה בהתאם קביעת הוראות שימור פני .2
 לעיצוב המקורי של 'קפה נגה', הכל בהתאם לנספח שימור ושחזור מפורט לבית הקפה.

ביטול ייעוד שטח הדרך המצוי בתחום המגרש למבנה לשימור והחזרתו לייעודו הוקדם תוך קביעת  .3
ותר בו בניה של כל אלמנט כולשהוא לרבות גדר תחום פנוי ולא מבונה בחזית המגרש אשר לא ת

 ומעקה. תחום זה יצטרף לשטח המדרכה הקיימת.

קביעת הוראות והנחיות עיצוב ובינוי לשימור המבנה ולתוספת בניה באגף האחורי של המבנה,  .4
תכנית ושטחי בניה הנובעים מתמריצי נספח ה' ונספח ד' בזכויות בניה לא מנוצלות באמצעות מימוש 

 ב'. ובכלל זה:2650 מור השי

 קומות על האגף האחורי של המבנה. 3תוספת  .3.1

 מ' מחזית המבנה על האגף הקידמי. 10תוספת קומה בנסיגה של  .3.2

 הריסת כל תוספות הבניה שאינן מקוריות. .3.3

 מ"ר שטח עיקרי ליח"ד.  66צפיפות ממוצעת של   .3.4

סתורי כביסה ע"פ שינוי הוראות תכנית 'מ' ע"י ביטול חובת בניית מרפסות שירות ומ .3.5
 .5א )א( ס"ק 62סעיף 

התרת בניית חצר מונמכת לצורף איוורור ק. המרתף העליונה, בחצר האחורית ובחצרות  .3.6
 הפנימיות. הכל בהתאם למפורט בנספח הבינוי.

קביעת קו בנין למרתפים ולקומה שמתחת למפלס הכניסה לבנין. הכל בהתאם למפורט  .3.7
 בנספח הבינוי.

אמצעות מתקן חניה אוטומטי ולא באמצעות חניה קונבנציונאלית הסדרת החניה תעשה ב .3.8
הכוללת רמפה. מתקן החניה יותקן ככל הניתן בעומק המגרש ובכל מקרה לא בקדמת 

 המגרש, הכל בהתאם למיקום המצויין בנספח הבינוי של תכנית זו.
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  : פירוט יעדים/שימושים

 מגורים עם חזית מסחרית.
 

  יח"ד:
  צפיפות: 
 מ"ר עיקרי. 66מוצע ליח"ד: שטח מ

 יח"ד 12מ"ר:  45-55מספר יח"ד ששטחן 
 יח"ד. 9מ"ר:  56-76מספר יח"ד ששטחן 
 יח"ד. 2מ"ר:  77-99מספר יח"ד ששטחן 

 יח"ד. 2מ"ר:  120מספר יח"ד ששטחן מעל 
 יח"ד.  25סה"כ יח"ד: 

 
 :נתונים נפחיים

 מות באגף האחוריקו 6 עד:  קומות+ חדרי  יציאה לגג,  4מספר קומות: מ: 
 : גובה

 קומות+ קומת גג חלקית  2אגף קידמי: קרקע+ק.גלריה+
 מ'( 23קומות ) 5אגף אחורי: קרקע + 

 
 מ"ר. 484ללא שינוי, תכסית: 

 
 :טבלת השוואה

 מצב מוצע  מצב קיים נתונים
 סה"כ זכויות בניה

 (1)עיקרי( )
 )על קרקע( 161% אחוזים

+ 
 תכנית ג'

+ 
ר תמריצי תכנית השימו

הניתנים למימוש וניוד ע"פ 
נספח ד' וה' לתכנית 

 השימור
 מעל הקרקע 216%סה"כ 

 ללא שינוי
 

  מ"ר
 מ"ר 1,698.55

 )זכויות בנייה לפי תב"ע(
+ 
 מ"ר 138

 -מאושר מתוקף תכנית "ג"
+ 

411.08 
תמריצי שימור לניוד מתוקף 

 ב'" 2650נספח ה' לתכנית "
_________________ 

 מ"ר 2,277.63סה"כ 
 )על קרקע(

 
מימוש מלא של כל זכויות הבניה התקפות 

 במגרש.
 
 
 

קומות + ח.  3קרקע +  קומות גובה
 יציאה לגג

קומות+  2אגף קידמי:קרקע+ק.גלריה+
 קומת גג חלקית

 קומות + קומת מרתף 5אגף אחורי: קרקע + 
 מ' 23.0 מ' 14.5 מטר

 ללא שינוי מ"ר 484 תכסית
גודל מ"ר  500 -יח"ד ל 9 צפיפות

 מגרש,
 מ"ר עיקרי ממוצע ליח"ד 90

 מ"ר עיקרי ממוצע ליח"ד 66

 25 19 יח"ד
 לפי תקן 0 מקומות חניה
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 (היחידה ליישום תכנון השימור: )מוגש ע"י חו"ד הצוות

 
 ממליצים לקדם את התכנית לדיון בוועדה המחוזית בכפוף לתנאים הבאים:

 
נפח הבניה אשר אושר במסגרת תכנית זו תהיינה זכויות הבניה שאינן ניתנות למימוש בתוך  .1

 בטלות ולא יהיו ניתנות להעברה ע"פ תכנית השימור.
 תנאי לדיון בוועדה המחוזית: .2

 חתימת בעלי המבנה לשימור על כתב התחייבות לביצוע השימור ושיפוי בגין התכנית זו. .1

מנט כולשהוא המדרכה הקדמית תהיה רציפה עד למבנה לשימור, לא יתאפשר בינוי או אל .2
כולל גדר, מעקה וכד'.  התחום יוגדר כתחום פנוי ללא כל בינוי, הכל בהתאם למפורט בנספח 

 הבינוי.
 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 1)החלטה מספר  09/11/2016מיום ב' 16-0024מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

ה לשימור בהגבלות מחמירות. מטרת התוכנית הינה לשנות רות ארבל: מדובר בתוכנית נקודתית על מבנ
 את הוראות השימור מכח תכנית השימור ולחייב שימור פנים בית הקפה המיתולוגי, קפה נוגה.

 
 אדריכל גידי בר אוריאן מציג את התוכנית.

 
כל מה  יהודה מאירי: בחוו"ד הצוות כתוב שהחתימה על כתב ההתחייבות תהיה שיפוי בגין התוכנית האם

 שאתה מתאר הוא כל השיפוי.
 .197בר אוריאן: כתב השיפוי הוא לתביעות ע"פ סעיף 

מלי פולישוק: ניתן לראות כי לא כל זכויות הבניה הקיימות לנכס ממומשות באגף האחורי של המבנה, 
 למה אי אפשר לנייד את הזכות העודפות?

מסוימיים למימוש הזכויות, בא יזם ורוצה אורלי אראל: זהו תנאי שלנו. תכנית השימור קבעה כללים 
 משהו אחר. אנו דורשים טיפול מלא וכולל לכל המבנה במסגרת תכנית אחת.

רות ארבל: על פי תכנית השימור הם יכולים לנייד את כל הזכויות אך לאור העובדה שמח' השימור רואה 
הסכים העינות לבקשת צוות בחשיבות שימור השימוש של בית הקפה כולל שימור פנים , יזם התכנית 

השימור בתמורה למימוש הזכויות כתוספת בניה באגף האחורי אשר נמצא בעומק המגרש ונראה כשייך 
 למגרש אחורי.  

 שמואל גפן: האם יש מעלית לנכים לגלריה.
 אורלי אראל: יש תקן הנגשה ולפיו  יפעלו.

מור לא חלות עליו .וזה מה שמאשפר את עמית עידן: האם הבנין האחורי נחשב כבנין אחר והגבלות השי
 התוספת הזו.

אורלי : אנחנו עושים תבע שמשנה את הוראות השימור במבנה לשימור במגבלות מחמירות ולמעשה 
 מתירים בו בניה על האגךף האחורי.

 מ'? 10עמית עידן: תוספת הבניה על גג המבנה היא בנסיגה של 
 מחלקת השימור.אורלי אראל: הניסגה הינה בהתאם להנחיות 

 דורון ספיר : ברגע ששינתם את ההנחיות מהגבלות מחמירות לשימור אפשר להתנהג בבנין כבנין רגיל.
רות ארבל: תוספת הזכויות שתכנית זו מתירה אינה משנה את הגדרת השימור של המבנה והמבנה עדין 

החמרנו וקיבענו את  מחוייב בביצוע כל הנחיות השימור של מחלקת השימור. לא רק זאת, אלא שאף
 השימוש בבית הקפה כך שכל שימוש אחר מבית קפה יהווה סטייה ניכרת. 

 אודי כרמלי: אנחנו רוצים לשמר את בית הקפה 
 מ' מה נכון. 67מ' עיקרי ובדרפט מדובר על  72עידן עמית: לגבי הצפיפות כאן דובר על 

 יח"ד . 25מ'  72גידי בר אוריאן: 
 

 הועדה מחליטה:
 עדה המחוזית על הפקדת התוכנית בהתאם לחוו"ד צוותולו להמליץ

 
 דורון ספיר, יהודה המאירי, שמואל גפן, ניר סיבליה משתתפים:
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 (היחידה ליישום תכנון השימור: )מוגש ע"י חו"ד הצוות

 ממליצים לאשר את התכנית להפקדה בכפוף לתנאים הבאים:
 

ניה אשר אושר במסגרת תכנית זו תהיינה זכויות הבניה שאינן ניתנות למימוש בתוך נפח הב .3
 בטלות ולא יהיו ניתנות להעברה ע"פ תכנית השימור.

 תנאי לפרסום הפקדת התכנית בפועל: .4
 חתימת בעלי המבנה לשימור על כתב התחייבות לביצוע השימור ושיפוי בגין התכנית זו. .3

נט כולשהוא המדרכה הקדמית תהיה רציפה עד למבנה לשימור, לא יתאפשר בינוי או אלמ .4
כולל גדר, מעקה וכד'.  התחום יוגדר כתחום פנוי ללא כל בינוי, הכל בהתאם למפורט בנספח 

 הבינוי.
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 4)החלטה מספר  14/03/2018מיום ב' 18-0005מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 דה לאחר התייעצות עם ועדת השימור.הנושא יורד מסדר היום, ויחזור לדיון בוע

 
 דורון ספיר, נתן אלנתן, שמואל גפן, ליאור שפירא, אהרון מדואל משתתפים:

 
 : חו"ד נוספות

 חוו"ד וועדת השימור
 .15.04.18שהתקיימה בתאריך  1801התכנית הוצגת לחברי וועדת השימור בישיבת וועדת השימור מס' 

 
ם התכנית לשימור בית קפה נגה כולל קיבוע סטטוטורי של שימוש חברי וועדת השימור המליצו על קידו

 בית הקפה בקומת הקרקע.
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 8)החלטה מספר  09/05/2018מיום ב' 18-0008מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

בעקבות אישור תוכנית  2016בסוף גיא חלפון  מבר אורין:  דיון חוזר להפקדה. תוכנית שאושרה להפקדה 
 המתאר התכנית חוזרת לדיון בסמכות ועדה מקומית.

רות ארבל: התוכנית חוזרת לדיון בועדה לאור אישור תוכנית המתאר. זו תוכנית נקודתית לשימור. המבנה 
ר הינו מבנה לשימור בהגבלות מחמירות מכח תוכנית השימור. תוכנית השימור איננה מאפשרת חיוב שימו
פנים. תוכנית זו מקודמת לצורך שימור השימוש ושימור פנים של בית הקפה המיתולוגי, בית קפה נגה.  

במסגרת חיוב שימור פנים בית הקפה התוכנית תאפשר מימוש  זכויות בניה הנובעים מכח תמריצי תכנית 
 השימור בחלקו האחורי של המבנה. 

 
 גיא חלפון ממשיך להציג את התוכנית.

 
נתן:  באופן עקרוני לא מתנגד לתוכנית חוץ מסעיף אחד שזה לא נכון לעשות זאת. מקובל עליי נתן אל

לשמר את המבנה את הפרטים בתוך בית הקפה אבל לקבוע בתכנית  שימור של השימוש זו טעות ואסור 
 לעשות את זה. מחר ירצו לעשות מסעדה יהיה אסור. זה דבר שלא עשינו אף פעם זה דבר לא נכון.

ישיבה של ועדת השימור נאמר שאם לוקחים מבנה לשימוש מחמיר לשימור רגיל צריך לעבור לועדה ב
מחוזית.  התוכנית הזו היתה במחוז והחליטו להעביר למקומית אני מבקש הבהרה. האם בסמכותנו לקחת 

 בנין לשימור מחמיר ולהפוך אותו לשימור רגיל .האם צריך לעבור ועדה מחוזית? 
 

ם אוזן: בדיון בועדת השימור טלי שרמן זכרה את המצב המשפטי הקודם. בשעתו סברנו הראלה אברה
שלוקחים מבנה לשימור מחמיר ומשנים את הוראות הבינוי שלו  באופן המאפשר בינוי במגרש זו תכנית  

ניין ( לחוק שדיבר על שינוי הוראות בינוי עשינו את זה בתוכנית לגבי ב5א)א()62בסמכותנו לפי סעיף קטן 
לשימור מחמיר ברחוב נחמני. הועדה המחוזית קבעה אז שהתכנית לא בסמכותנו ואישרה אותה 

בסמכותה. המצב המשפטי השתנה ואנחנו עובדים כיום לפי תוכנית המתאר וההוראות שקשורות לשימור 
פטית יש לנו סמכות לשנות את דרגת השימור של מבנה  משימור מחמיר לשימור רגיל. הוצאתי חוו"ד מש

 כתובה בעניין .
אורלי אראל: ההצעה היא רצויה על ידי בעלי הקרקע והנכס ואנחנו בעד שימור השימוש. בית קפה 

ומסעדה זה אותו שימוש, הכוונה שלא תפתח שם חנות. עצם המבנה עצמו הפנים והתכנון של פנים המבנה 
 כזו ולא בכדי.הוא ראוי שישמר השימוש שלו. זו פעם ראשונה שאנחנו באים עם בקשה 

 נתן אלנתן: אני מבקש לרשום שאני  נגד קביעת השימור של השימוש באופן קטגורי.
 

 שימור השימוש:סעיף הצבעה לגבי 
 בעד: דורון ספיר, שמואל גפן , כרמלה עוזרי, אהרון מדואל ליאור שפירא

 נגד: נתן אלנתן
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר את התוכנית להפקדה. 

 
 פיר, נתן אלנתן, שמואל גפן, כרמלה עוזרי , אהרון מדואל, ליאור שפיראדורון סמשתתפים: 

 



 מס' החלטה
29/05/2019 

 6 -ב' 19-0009

 

2007מבא"ת ספטמבר   69עמ'   

 

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

 

 :פרטי תהליך האישור
 
 בישיבתה מספר  מיום  דנה בתכנית והחליטה: 
 
 

 11106בעמוד  7924לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89פי סעיף  הודעה על
 .23/08/2018בתאריך 

 
 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:

 24/08/2018 מעריב הבוקר
 24/08/2018 גלובס

 23/08/2018 מקומון ת"א

  
 

 :המלצותפירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות ו
 בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:

 
 6578403יפו  -תל אביב  45שדרות רוטשילד  איתי איצקוביץ עו"ד 

 אלי לוי  
 אגף נכסים עיריית תל אביב

 64162תל אביב  69רחוב אבן גבירול 

 
  2בשם חלק מבעלי זכויות במגרש הגובל, ברח' פינסקר  :1מענה להתנגדות מס' 

 המלצת הצוות מענה טענה
 נוסח ההפקדה כולל טעות: 

יח"ד ולכן  25יח"ד במקום  2.5הסדרת 
 ההודעה פורסמה שלא כדין והיא בטלה

לאור הטעות, נשלחו הודעות 
 25מתוקנות המתייחסות להסדרת 
יח"ד, כמפורט בתכנית וכנדרש 

 והטענה אינה רלבנטית עוד.

 לדחות את הטענה

בלות תוספת הבניה על מבנה לשימור בהג
מחמירות סותרת הוראות תוכנית 

 ב.2650השימור 
 

נוכח חוות דעתה של היועמ"ש 
לוועדה המחוזית בנוגע לסמכותה 

של הועדה המקומית לעניין תוספת 
בניה במבנים לשימור בהגבלות 

מחמירות, הועדה המקומית 
מתבקשת להמליץ לוועדה המחוזית 

לאמץ את התכנית, כך שזו תהא 
קבל המלצתה בסמכותה, וככל שתת

 הטענה דנן לא תהא עוד רלבנטית.
 

שינוי הוראות הבינוי והעיצוב הינו  
עידוד שימור ושיפוץ המבנה לצורך 

לשימור בהגבלות מחמירות 
ולצורך הבטחת   4שברחוב פינסקר 

שימור חללי הפנים ורחבת בית 
 הקפה של מתחם נוגה.

לקבל את הטענה 
בחלקה ולהמליץ על 
 אימוץ התכנית על ידי

 הועדה המחוזית.

חסימת אור, אויר ונוף לקומות הגבוהות 
 במגרש המתנגד 

המתנגד נמצא בשלבים מתקדמים 
של  הוצאת היתר בניה לבניית  

קומות וחדר יציאה  5בניין בגובה 
 31.74לגג עד לגובה אבסולוטי של 

 .2מ' במגרש הסמוך, ברח' פינסקר 
התכנון המוצע בתכנת דנן, ברח'  

קומות  5תיר  מבנה בן , מ4פינסקר 
ובניה על הגג עד לגובה אבסולוטי 

 לדחות את הטענה
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 1.26מ', דהיינו הפרש של  32.37של 
 מ' בלבד.

 
המתנגד לא הוכיח פגיעה בחסימת 
אויר ונוף לבניין המתוכנן בבעלות 

 המתנגד.
 

ככל שנטען כי התכנית גורמת 
לנזקים, לכאורה, עומדים לרשות 
המתנגדים האמצעים הקבועים 

 .לשם כך בחוק
 

המתנגדים הסתמכו על המצב התכנוני 
במגרש נשוא התוכנית. נגרמה להם פגיעה 

בהתכנות הכלכלית של קידום התכנון  
 2בפינסקר 

 
המתנגד לא הוכיח פגיעה בחסימת 
אויר ונוף לבניין המתוכנן בבעלות 

 המתנגד. 
 

ככל שנטען כי התכנית גורמת 
 לנזקים, לכאורה, עומדים לרשות
המתנגדים האמצעים הקבועים 

 לשם כך בחוק.
 

 לדחות את הטענה

פגיעה בזכות יסוד לקניין בהתאם לחוק 
 כבוד  האדם וחירותו

אין לאדם זכות קנויה על התכנון  
וזה משתנה בהתאם לצרכי העיר 

 מעת לעת.

 לדחות את הטענה

 
 

 מוגשת בשם אגף נכסים עיריית תל אביב :2מענה להתנגדות מס' 
 המלצת הצוות מענה טענה

התוכנית כוללת זיקות הנאה לציבור, 
לפיכך יש להוסיף לתקנון הוראות 

 להבטחת רישום זיקות הנאה לציבור.

הוספת תנאי למתן היתר  -
בניה: הבטחת רישום זיקת 

 הנאה לטובת הציבור

הוספת תנאי למתן תעודת  -
אכלוס:  רישום בפועל של 
 זיקות הנאה לטובת הציבור

ראות להבטחת יש להוסיף הו
רישום זיקות הנאה לציבור 

 יתווספו, כדלקמן: 
 
תנאי להגשת בקשה ל היתר  -

בניה: הבטחת רישום זיקת 
 הנאה לטובת הציבור

תנאי למתן תעודת אכלוס:   -
רישום בפועל של זיקות הנאה 

 לטובת הציבור

לקבל את ההתנגדות 
ולהוסיף הוראות 
 כמפורט במענה

 
 )מבנים לשימור(: חו"ד צוות

 
לאור חו"ד משפטית של הועדה המחוזית כי אישור תב"ע לשינויים בבניינים בהגבלות  .א

ב' הינה בסמכות הועדה המחוזית. ממליצים 2650מחמירות מתוקף תכנית השימור 
 להעביר את התכנית לסמכות הועדה המחוזית. 

 

 : ממומלץ לקבל חלק מהתנגדויות כמפורט לעיל, ולתקן את מסמכי התכנית כמפורט מטה .ב
 תנאי להגשת בקשה להיתר בניה: הבטחת רישום זיקת הנאה לטובת הציבור .1

 תנאי למתן תעודת אכלוס:  רישום בפועל של זיקות הנאה לטובת הציבור .2
 

 מומלץ לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית. .ג
 

 ולבניה  ועדת המשנה לתכנון( דנה 6)החלטה מספר  29/05/2019מיום ב' 19-0009מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה



 מס' החלטה
29/05/2019 

 6 -ב' 19-0009
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 :מהלך הדיון

 דורון ספיר: התקבלה הסרת התנגדות מעו"ד איתי איצקוביץ .ישנה התנגדות של אלי לוי שמקבלים אותה. 
אורלי אראל: יש לנו חוו"ד של היועמ"ש של הועדה המחוזית שהתוכנית היא לא בסמכותנו ולכן אנחנו 

 ה  המחוזית.ממליצים להעביר את התוכנית לאישור הועד
הראלה אברהם אוזן: אנחנו מבקשים מהועדה המחוזית לאמץ את הפקדת התוכנית ולקיים בה דיון 

 לגופה.
 

 :הועדה מחליטה
הועדה המחוזית מתבקשת לאמץ את הפקדת התוכנית ולדון בה ולאשרה בהתאם לתנאים המפורטים 

 בחוות דעת הצוות.
 

 ל להבי,  אסף הראל, אופירה יוחנן וולק,דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, מיט משתתפים:
 
 
 



 התוכן מס' החלטה
29/05/2019 

 7 - -ב' 19-0009
 תוצרת הארץ מערב  - 4052תא/מק/ 507-0442822

 דיון בהתנגדויות
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קומות בפינת הרחובות תוצרת הארץ ויגאל אלון,  80 -תוכנית להקמת מבנה תעסוקה בן כ תיאור כללי:

התוכנית משלימה את חלקו המערבי של מתחם תוצרת הארץ וכוללת בנוסף קביעת תא שטח למבנה 

 ם וקביעת שטחים פתוחים בזיקת הנאה לכלל הציבור.ציבור, הקצאת שטחים בנויים לשימושים ציבוריי

והוחלט לקדמה לדיון בועדה  2012התכנית בעקרונות דומים הובאה לדיון בועדה המקומית בשנת  רקע:

: תכנית לאיחוד 1שלב  -המחוזית )בכפוף לחתימה על כתב התחייבות(. בהמשך, קודמה התכנית בשלבים 

 (. 4540: תוספת מגרש נוסף בתחום התכנית )תא/2(,  שלב 4051מגרשים וקביעת זכויות בנייה )תא/

כעת מובאת התכנית השלישית והאחרונה להשלמת התכנית הכללית לאישור הועדה המקומית כשהיא 

 תואמת את תכנית המתאר ובסמכות ועדה מקומית. 

 

 יפו-לתכנון ובניה ת"א ועדה מקומית :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

  אזור תעסוקה נחלת יצחק, בין הרחובות דרך השלום, יגאל אלון ותוצרת הארץ. :מיקום

 1-5, דרך השלום 114-118, רחוב יגאל אלון 2-8רח' תוצרת הארץ  כתובת:

 גושים וחלקות בתכנית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 בחלקן

7094   11,12,13,14,17,106  

 דונם. 17 -כ: שטח התכנית

 רון ארד אדריכלים וי.א. ישר אדריכלים. מתכנן:

 גב ים חברה לקרקעות, אמות השקעות, עיריית ת"א יפו. יזם:

 הקרקע בבעלות עת"א, מוחכרת ליזם התכנית. בעלות:
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יתו מושלמת קומות שבני 33 -( נבנה מגדל בן כ17 -ו 106במזרח השטח )בחלקות : מצב השטח בפועל

בימים אלה לפי תוכניות תקפות. יתרת השטח פנויה ממבנים שנהרסו בתקופה האחרונה למעט מבנה אחד 

 שהריסתו תושלם בחודשים הקרובים. 

 4051תוכניות קודמות במתחם הציגו מדיניות לכלל המתחם )תכנית ותכנית עיצוב תא/: מדיניות קיימת

ניות כפי שהוצגה בתוכניות אלה ובהתאם להוראות תכנית (, תוכנית זו משלימה את המדי2015משנת 

 .5000תא/

 :5000לפי תוכנית המתאר תא/

 אזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים.  –אזור ייעוד 

 12.8 –רח"ק מרבי 

 קומות. 40מעל  –מספר הקומות לפי נספח עיצוב עירוני 

 א' 901 -מתחם תכנון 'תוצרת הארץ' 

 

 :שרמאומצב תכנוני 

 : תב"ע תקפה

 /( למגרש אחד 11,12,13,17,106(. תוכנית זו מאחדת חלקות )04/2015)מתן תוקף  4051תוכנית תא

 בייעוד תעשיה וקובעת את שטחי הבנייה המירביים.

 /(. תוכנית זו, בסמכות הועדה המקומית קבעה איחוד של החלקות  03/11/2016, )מתן תוקף 4540תא

'(. התוכנית הגדירה את סך השטחים המותרים 100ה אחת )'תא שטח לחלק 14המאוחדות עם חלקה 

קומות תת  8-קומות על קרקעיות ו 34-לבנייה בחלקה המאוחדת ואת מספר הקומות המירבי ל

 קרקעיות. 

   תעשייה :יעוד קיים

 דונם. 17 -כ:  שטח התכנון

. גובה 4540ת, לפי תוכנית תא/מ"ר על קרקעי עיקרי ושירו 53,069: 100: תא שטח מאושרות זכויות בניה

 . 4051קומות. השימושים המותרים בתא שטח זה הינם לפי תוכניות תא/ 34עד 

 

התוכנית המוצעת הינה חלק מהליך תכנוני כולל אשר נועד לאפשר הקמת מוקד חדש  :מצב תכנוני מוצע

סדרון האיילון תחנת השלום ומאזור ליפותח בזיקה  שטחהלתעסוקה במרחב התעסוקה המטרופוליני. 

 תוך ניצול מערך הנגישות המפותח הקיים והעתידי ממנו נהנה האזור, ולשכונת נחלת יצחק. 

)יעוד משולב( תוך  'תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבורו' 'תעסוקה'הקרקע ל יהתכנית קובעת את יעוד -

וקווי הבניין הנחיות לגובה הבניה המוצעת  קביעת התכליות והשימושים המותרים, זכויות הבניה,

 הקמת חניון ציבורי במגרש.   בנייה בתת הקרקע הכוללת ביעודים אלו. בנוסף, קובעת התוכנית הוראות ל

שבילי אופניים. כמו תוספת הרחבת מדרכות ו, כוללת של רחוב יגאל אלון מדיניותהבינוי נערך בהתאם ל -

 ם.כן מתוכננת הרחבת המדרכות לאורך הרחובות תוצרת הארץ ודרך השלו

אחד בבנייה )מכח תכנית קודמת( ואחד במסגרת תוכנית זו, המבנים יוקמו שני מגדלים,  התכניתע"פ   -

 קומות.  80קומות ו  33פתוח לרווחת כלל הציבור. גובה המגדלים הינו עד  מרחב ציבוריסביב יוקמו 

לקם שטחים וח מבנה נפרדתא שטח ובב : חלקםמתוכננים במתחם שטחים בנויים לשימושים ציבוריים -

 .בנויים לשימושים ציבוריים במסגרת מגדל התעסוקה המערבי
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ומערכת זיקות  כל זאת מעל מערך חניונים תת קרקעיים, הכולל בין היתר, חניון ציבורי תת קרקעי  -

 . הנאה למגרשים שכנים

 

  תיאור מטרות התכנון

  .ד משולב()יעו 'מבנים ומוסדות ציבור'תעסוקה וו 'תעסוקה'קביעת יעודי הקרקע ל -

 קביעת השימושים המותרים בתא השטח ל 'תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור': בהתאם לתוכנית צ'. -

לתא השטח בייעוד 'תעסוקה' )התכנית אינה כוללת מגורים(: )א( שימושים עיקריים  קביעת שימושים    -

ומסחר סיטונאי,  תעשיה עתירת ידע או תעשייה נקייה אחרת, מסחר קמעונאי, משרדיםעל קרקעיים: 

 ., מרפאות וכל שימוש בהתאם להוראות תכנית המתאר למעט מגוריםלרבות בתי קפה ומסעדות

 (:בהתאם להוראות תכנית המתאר ובכפוף לאישורים הנדרשים)ב( שימושים נוספים על קרקעיים )

אולמות בידור ושמחה, פאבים , מתקני ספורט', צ'שימושים בהתאם לתוכנית , מלונאות

שטחים פתוחים לרווחת הציבור הכוללים  ,עדונים,אולמות ושטחים לאחסנה, מכירה והשכרת כלי רכבומו

וכל שימוש בהתאם להוראות תכנית  גינון, נטיעות, ריהוט רחוב, הצללה, מתקני ספורט משחק וכדומה

 . המתאר למעט מגורים

חניונים , ים ומתקנים טכנייםמחסנים תת קרקעיים, שטחים תפעוליים, חדר תת קרקעיים:שימושים  )ג(

 ,דרכים וחניות ובכלל זה מעבר כלי רכב מסעות ותשתיות תת קרקעיות, לכלי רכב לרבות חניון ציבורי

מוסכים,  ,אולמות בידור ושמחה, פאבים ומועדונים, תיאטראות, בתי קולנוע, מוכני כושר ובריכות שחיה

 .ןמסגריות, נגריות, בתי דפוס ובתי קירור וייצור מזו

מזרחי, קומות למגדל ה 33 -ו מערביקומות למגדל ה 80עד  -קביעת מספר המבנים המותר לבניה וגובהם  - 

   .קומות תת קרקעיות 8קומות למבנה הציבורי וכן  5

שטחים כוללים המהווים רח"ק  על קרקעיים מ"ר 200,410 קביעת שטחי הבניה בתחום התוכנית: סה"כ - 

 . מ"ר עבור שימושים ציבוריים 3,000-, מתוכם כהשוניםהסחירים לשימושים  לפי תוכנית המתאר,  12.8

קומות    5מ"ר בבניין בגובה  2,500מ"ר. במגרש זה ניתן זכויות בהיקף של  702מגרש ציבורי בשטח של  - 

 לטובת שימושים לפי תוכנית תא/מק/צ.

 ומת הקרקע וכן, מיקומם בקומת  קביעת היקף שטחי המסחר בתוכנית בכללותה והיקפם המינימאלי בק -

 הקרקע באופן שיפנה לשטחים הפתוחים ולרחוב יגאל אלון.    

תת ציבורי חניון סדרי התנועה והחניה ותקני החניה במתחם כולל מתן זכויות עבור הקמת קביעת   -

 ייקבעו בתיאום עם הרשות המקומית. בוסדרי החניה  חניות אשר  1,000בהיקף של עד  קרקעי

 .קביעת הוראות בנושאי בינוי ופיתוח  -

 .   בכל תחום התוכנית בין קירות המבנים קביעת זיקות הנאה למעבר ושהיית הולכי רגל -

קביעת זיקת הנאה בתת הקרקע בהיקף המגרש עבור כל מטרה עירונית כולל נטיעות ומעבר תשתיות  -

 עירוניות.

ים/הולכי רגל למגרשים השכנים כולל לרחוב יגאל קביעת זיקת הנאה ברמפות ובתת הקרקע למעבר רכב -

 אלון ליצירת מעבר למגרש 'קרן השלום' )מתחם גיבורי ישראל של חברת החשמל( כפי שיידרש.

 לרבות הכנת תוכנית עיצוב אדריכלי.  ומתן אישורי איכלוס קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה -
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 :שטחי ציבור 

 מ"ר.  702( ביעוד תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור בשטח של 300 התוכנית מגדירה תא שטח )תא שטח

 מ"ר עבור שימושים בהתאם לתוכנית תא/מק/צ.  2,500היקף הזכויות בתא שטח זה הינו 

 מ"ר אשר יבנה במגדל המערבי. 3,000-שטח ציבורי מבונה בהיקף של כ 

 שלום הפתוחה לציבור ולרווחתו.דונם בפינת הרחובות יגאל אלון ודרך ה 2.5-כיכר ציבורית בשטח של כ 

  קביעת זיקת הנאה להולכי רגל בהמשך לרחובות הסובבים את התוכנית לצורך הרחבת מדרכות, הוספת

מ' בהיקף  3שבילי אופניים וזיקת הנאה תת קרקעית לצורך העברת תשתיות בעומק שלא יפחת מ 

 התכנית.

  ה בו יהיו בתיאום עם עיריית תל אביב.חניות אשר הסדרי החני 1,000חניון ציבורי בהיקף של עד 

 .קביעת זיקות הנאה למעבר כלי רכב והולכי רגל למגרשים הסמוכים 

 

 

  :זכויות בניה
תאי  שימוש יעוד

 שטח

גודל 

 מגרש

 )מ"ר(

 שטחי בניה

 )מ"ר(

אחוזי 

בניה 

 כוללים

)%( 

 קו בנין מספר קומות

 )מטר(

מעל הכניסה *     

 הקובעת

מתחת לכניסה 

 הקובעת

        

גודל    

מגרש 

 כללי

סה"כ  שרות עיקרי שרות עיקרי

שטחי 

 בניה

מעל  

הכניסה 

 הקובעת

מתחת 

לכניסה 

 הקובעת

 -צידי

 ימני

 -צידי

 שמאלי

 קדמי אחורי

 

 

 תעסוקה

תעסוקה 

 ומסחר

התחום המירבי להקמת מגדל שלב ב' :  8 80  130,840 130,840  56,660 140,750 15,657 100

 הוראות מיוחדות' כמסומן בתשריט 'שטח

מבנים 

ומוסדות 

 ציבור

100 15,657 2,400 600        

 קווי הבניין: כמסומן בתשריט.

תעסוקה 

ומבנים 

ומוסדות 

 ציבור

 300 702 1'900 600  0 2,500  5 8 0 0 0 0 

 

 200,410מ"ר במבנה המערבי. סה"כ בשני מבני התעסוקה:  143,821-מ"ר במבנה המזרחי ו כ 56,589 -* כ

 מ"ר לשימושים ציבוריים. 3,000צו מ"ר שמתוכם יוק

 .אין מגורים בתחום התכנית- :יח"ד

 לא רלבנטי.: צפיפות

 .  5000בהתאם להוראות תוכנית תא/ :פירוט יעדים/שימושים

 

 :נתונים נפחיים

הקומות שמעליה לא  3-קומות מעל הכניסה הקובעת בקרקע, גובה קומות הקרקע ו 80עד :  מספר קומות

מ'. בנוסף, בקומות עליונות )עד ארבע  3.8מ' כל אחת, גובה קומה טיפוסית לא יעלה על  6יעלה על גובה של 

קומות תת קרקעיות )מתוכם  8מ'. כמו כן, יותרו  8קומות( יותרו קומות מיוחדות שגובהם לא יעלה על 

 קומות חלקיות מכח תכניות תקפות(. 4נחפרו בשלב א' 

 מ' מפני מפלס הכניסה הקובעת. 337-בה פני הים ומ' מגו  350עד : גובה

 בקומת קרקע ובקומה טיפוסית. 60%:  תכסית
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מ'.  5 –מ', לדרך השלום  5 –מ', לרחוב יגאל אלון  5 –קו בניין עילי לרחוב תוצרת הארץ : קווי בניין

 .0מ'. קווי הבניין בתת הקרקע יהיו קו בניין  4למגרשים גובלים 

 

 :  ר נוספיםעקרונות ודברי הסב

ולהיתרי הבניה למרתפי  4540מספר מקומות החניה בתחום התוכנית הינו בהתאם להוראות תוכנית  -

החניה שהוצאו במקום + מקומות חניה שיתווספו עפ"י התקן התקף לתוספת שטחי הבנייה המבוקשים 

 קומות חניה חדשים.מ 1,000מתוקף תוכנית זו + תוספת מקומות חניה עבור חניון ציבורי בהיקף של עד 

מ' מתחת למפלס הקרקע עבור  3התוכנית קובעת זיקות הנאה במפלס הקרקע ועד לעומק של לפחות   -

הרחבת הדרכים והמדרכות וכן לצורך מעבר תשתיות עירוניות, זאת בנוסף לזיקות הנאה לכלי רכב 

.  בנוסף התוכנית מציגה ותשתיות עבור גישה למגרשים השכנים כולל למגרש 'קרן השלום' )חברת חשמל(

את הכניסה למרתפים התת קרקעיים, אזורי הפריקה והטעינה ומיקום החניות הציבוריות והפרטיות 

 בתחומה. 
 

 : עיצוב

תוכנית עיצוב אדריכלי למתחם, אושרה ע"י הועדה המקומית ולפיה נבנה בימים אלה המבנה הראשון 

מגדלי תעסוקה ומבנה ציבורי. כמו כן, ניתן לאשר,  2במתחם. לפי תוכנית זו )המוצעת( ייבנו במתחם 

מ"ר עפ"י התוכנית התקפה  1,000בכפוף לאישור בתכנית עיצוב, בניית פביליונים למסחר בהיקף של עד 

. התוכנית מגדירה כי כל שטח התכנית במפלס הולכי הרגל יהיה שטח פתוח לרווחת כלל הציבור 4051תא/

פותח כך שישמר המעבר החופשי, אפשרות שהייה וגישה חופשית במשך בזיקת הנאה בין קירות המבנים וי

 כל שעות היממה לרווחת תושבי האיזור, באי המתחם והציבור כולו. 

תנאי למתן היתר בניה לתוספת הזכויות מכוח תוכנית זו הינו הכנת תכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי לתוספת 

 דונם. 4.5-ההנאה לא יפחת מהבניה במתחם באישור הועדה המקומית. שטח זיקת 

תובטח אפשרות נטיעת עצים ופיתוח בכל שטח התכנית ע"י קביעת עומק אדמה לנטיעות בעומק שלא 

 קו"ב. 22מ' ובנפח שלא יפחת מ  1.5יפחת מ 
 

 שנים מיום אישורה.  15זמן משוער למימוש התוכנית הינו  זמן ביצוע:
 

יתוח האזור נערך הליך שיתוף ציבור בהתאם למתווה כחלק מקידום סדרת התוכניות לפשיתוף ציבור: 

 50-. הליך זה כלל מפגש תושבים בו נכחו כ21/03/2012שאישרה הוועדה המקומית במסגרת ישיבתה מיום 

 תושבים וכן נציגי היזמים, צוות התכנון ונציג מחלקת התכנון בעירייה. 

נערך מפגש   14.6.2018לקראת הדיון לועדה ובהתאם להנחיית תת הועדה לנושא שיתוף ציבור מיום 

( שמטרתו יידוע לגבי התכנון העדכני והנעת תהליך שיתוף לתכנים 25.7.2018ציבורי פתוח נוסף )

 ולמאפיינים של השטחים הציבוריים )הפתוחים והבנויים( המוקצים במסגרת התכנית. 

 

 

 )ישר אדר'(   של תחום התכנית וסביבתו     משמאל: מבט כללי מכיוון דרום מערב מימין: תכנית כוללת 
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 ד צוות: חוו"

 מומלץ להפקיד את התכנית בכפוף לנושאים הבאים:
 
תנאי להפקדת התכנית בפועל יהיה אישור סופי של אדר' העיר לחוות הדעת האקלימית והטמעת   -

 ההנחיות במסמכי התכנית.

תנאי להפקדת התכנית בפועל יהיה אישור סופי של הרשות העירונית לאיכות הסביבה לחוות הדעת   -
 והטמעת ההנחיות במסמכי התכנית. הסביבתית

יש לקבוע בהוראות התכנית כי שטח השימושים הנוספים )בהתאם להגדרות תכנית המתאר( לא יעלה על  -
 מסך השטחים הסחירים.  25%

 1, ע'18תכנית העיצוב תכלול ותפרט פתרונות בהתייחס לניהול וטיפול במי נגר בהתאם להוראות תמ"א  -
 ית.ותכנית המתאר העירונ

 כלפי דרך השלום. 0יש לנמק נחיצותו של קו בניין תת קרקעי  -

אישור תכנית עיצוב  בועדה המקומית יהווה תנאי להוצאת היתרים מכח תכנית זו, במסגרת תכנית  -
מ' ונפח בתי גידול  1.5-העיצוב ייקבעו הנטיעות ויובטחו בתי גידול נאותים לעצים, קרי, עומק שלא יפחת מ

 קו"ב.   22רציפים של 

 הרמפה הנוספת )המערבית( מרחוב תוצרת הארץ תהיה בתחום חזית הבניין. -

תנאי להפקדת התכנית בפועל יהיה חתימה על כתב התחייבות לנושא תחזוקת השטחים הפתוחים    -
 בתחום הפרוייקט

נפרדת השטחים הציבוריים המוקצים בתוך מגדל התעסוקה ייבנו וימסרו כך שמתאפשרת אליהם גישה  -
 מלובי נפרד ומערכות נפרדות מאלה של מגדל התעסוקה ככל שיידרש לצורך השימושים הציבוריים. 

קביעת זיקת הנאה מהרמפות והמרתפים למגרשים השכנים תכלול אפשרות מעבר לרכבים תפעוליים  -
 (.10-16למגרשים ממזרח )תוצרת הארץ 

 )בהסכמת בעלים(.תנאי להפקדת התכנית בפועל: השלמת טבלאות הקצאה  -

 תועלות ציבוריות כפי שייקבעו בהתאם לעקרונות תכנית המתאר ייועדו לקרן קירוי האיילון. -
 
תנאי להפקדת התכנית הינו חתימה על כתב התחייבות בנוגע לשטחי הציבור הבנויים בתכנית. -
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה נה ( ד21)החלטה מספר  01/08/2018מיום ב' 18-0016מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

בתוצרת הארץ היא תוכנית רביעית מתוך סידרה של תוכניות למתחם. הבינוי  4052אדר' רן ברעם: תוכנית 
יוצג על ידי אדר' אבנר ישר והוא כולל השלמת הקמת מגדל תעסוקה לצד מגדל תעסוקה נוסף מבוקש 

 ר  את  התכנית להפקדה. בתכנית זו. מבוקש לאש
 אדר' אבנר ישר: מציג את התוכנית במצגת. 

 אדר' רון ארד: מרחיב לגבי התוכנית.
רן ברעם: אפשר לעשות מלונאות. אני מבקש מנציג של מודוס להציג את הדברים שהועלו בשיתוף ציבור. 

ות. תקן החניה לתכנית חני 1000לעניין החניה: יש חניה לשטחי התעסוקה, בנוסף יש חניה ציבורית עד 
קרן השלום יקבל מענה במסגרת ה'קופסא' של תוצרת הארץ )מרתפי החנייה( , נדרש תכנון מפורט לדעת 

 -את המספר המדויק, 
 החניות הציבוריות.  1000אחרי שיבחן יושלמו מקומות החנייה הנדרשים על פי התקן מתוך 

 דורון ספיר: בתוכנית העיצוב נדרוש נספח צל מחייב.
משתתפים, בנחלת יצחק החשש העיקרי שלהם הוא שזהו אזור של  80לביא היציג: למפגש ציבור הגיעו 

תעשיה היה חשוב שהמקום )החניון הציבורי( יהיה פתוח לחניה של לילה. הטריד את התושבים נושא 
 התחבורה ונפחי הפיתוח באזור.

 
 הועדה מחליטה:

 הבאים: לתנאיםלהפקיד את התכנית בכפוף 
תנאי להפקדת התכנית בפועל יהיה אישור סופי של אדר' העיר לחוות הדעת האקלימית והטמעת   -

 ההנחיות במסמכי התכנית.

תנאי להפקדת התכנית בפועל יהיה אישור סופי של הרשות העירונית לאיכות הסביבה לחוות הדעת  -
 הסביבתית והטמעת ההנחיות במסמכי התכנית.

כי שטח השימושים הנוספים )בהתאם להגדרות תכנית המתאר( לא יעלה על יש לקבוע בהוראות התכנית  -
 מסך השטחים הסחירים.  25%

 1, ע'18תכנית העיצוב תכלול ותפרט פתרונות בהתייחס לניהול וטיפול במי נגר בהתאם להוראות תמ"א  -
 ותכנית המתאר העירונית.

היתרים מכח תכנית זו, במסגרת תכנית אישור תכנית עיצוב  בועדה המקומית יהווה תנאי להוצאת  -
מ' ונפח בתי גידול  1.5-העיצוב ייקבעו הנטיעות ויובטחו בתי גידול נאותים לעצים, קרי, עומק שלא יפחת מ

 קו"ב.   22רציפים של 

 הרמפה הנוספת )המערבית( מרחוב תוצרת הארץ תהיה בתחום חזית הבניין. -

על כתב התחייבות לנושא תחזוקת השטחים הפתוחים   תנאי להפקדת התכנית בפועל יהיה חתימה  -
 בתחום הפרוייקט

השטחים הציבוריים המוקצים בתוך מגדל התעסוקה ייבנו וימסרו כך שמתאפשרת אליהם גישה נפרדת  -
 מלובי נפרד ומערכות נפרדות מאלה של מגדל התעסוקה ככל שיידרש לצורך השימושים הציבוריים. 

ות והמרתפים למגרשים השכנים תכלול אפשרות מעבר לרכבים תפעוליים קביעת זיקת הנאה מהרמפ -
 (.10-16למגרשים ממזרח )תוצרת הארץ 

 תנאי להפקדת התכנית בפועל: השלמת טבלאות הקצאה )בהסכמת בעלים(. -

 תועלות ציבוריות כפי שייקבעו בהתאם לעקרונות תכנית המתאר ייועדו לקרן קירוי האיילון. -
 
 תכנית הינו חתימה על כתב התחייבות בנוגע לשטחי הציבור הבנויים בתכנית.תנאי להפקדת ה -
 מקומות חנייה. 900החניה הציבורית לא תפחת מ  -
 

 דורון ספיר, ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולקמשתתפים: 
חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  4החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 ד' לחוק86את עפ"י סעיף בה וז
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 :פרטי תהליך האישור
 

בתאריך  4260בעמוד  8037לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
13/12/2018. 

 
 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:

 13/12/2018 הארץ
 13/12/2018 ישראל היום

 13/12/2018 העיר

  
 

 :פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות
 
 

 
 
 
 
 

הטבלה המצורפת מרכזת את תמצית טענות המתנגדים, את התייחסות גורמי העירייה הרלבנטיים 
 השונים ואת ההמלצה לגבי ההתנגדות: לדחות / לקבל / לקבל חלקית. 

 
זרח, אגף התנועה, אדר' העיר, הרשות העירונית לאיכות הסביבה, היח' לתכנון אסטרטגי, מח' תכנון מ (

 אגף נכסים, אגף רישוי ופיקוח(

 פרוט מתנגד 

 חברי ועד שכונת נחלת יצחק. )עו"ד אורית עוזרי( 11 מר רונן אלפסי ואח' 1
 מגדלי תל אביב. )עו"ד אורית עוזרי( - 9/13תוצרת הארץ  מר אלחנן ינקלביץ' 2
 יב. )עו"ד אורית עוזרי(מגדלי תל אב - 11תוצרת הארץ  גב' דפנה שפרנק 3

 מגדלי תל אביב )עו"ד אורית עוזרי(  – 11תוצרת הארץ  מר דוד שפרנק 4
 מגדל עין זיתים. )עו"ד אורית עוזרי( – 14נחלת יצחק  מר יגאל בורנשטיין 5
 מגדלי תל אביב. )עו"ד אורית עוזרי( – 9/101תוצרת הארץ  מר דוד מאורר 6
 הוראות במסמכי התכנית. תוספת התנגדות מהנדס העיר 7
 המפקחת על התעבורה / עו"ד אורנה רשף. –טופז פלד  התנגדות משרד התחבורה 8
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 המלצה נימוקים להמלצה תמצית הטענות מתנגד מס'

 
 
 
 
1 
 

 
 

רונן 
אלפסי 
ועד  –ואח' 

שכונת 
נחלת 
 יצחק

 
 

 . היקף הבנייה:1
מדובר בהיקפי בנייה שטרם נראו 

אליהם השטחים המוקצים וביחס 
לצרכי הציבור מועטים מאוד. 

מ"ר שטחים בנויים  3,000
מבקשים הקטנה של בפרוייקט. 

 היקף זכויות הבנייה.

היקפי הבנייה בתכנית תואמים 
למסגרת הוראות תכנית המתאר 
העירונית ואינם חורגים ממנה, 

התכנית כוללת שטחי תעסוקה בלבד, 
ללא מגורים ולכן למעשה אינה 

ייצרת ביקושים למוסדות ציבור מ
כגון מוסדות חינוך, קהילה, דת, 

רווחה וכדומה שאמורים לתת מענה 
לצורכי אוכלוסיית השכונה והעיר .על 

מ"ר  3,000אף זאת, התכנית מקצה 
בנויים לשימושים ציבוריים במסגרת 
הבניין החדש, לשטחים אלה תיוחד 
כניסה וגישה נפרדת , זאת בנוסף 

מ"ר על  2,500נפרד בן  למבנה ציבורי
 700-מגרש בייעוד ציבורי בשטח של כ
מ"ר. כלומר, סך כל השטח הבנוי 

 5,500המיועד לשימושים ציבוריים: 
מ"ר. בנוסף קובעת התכנית שטחים 

 פתוחים בזיקת הנאה לציבור. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

 –. שטחי ציבור )בנויים ופתוחים( 2
בשימושים שכונת נחלת יצחק דלה 

ציבוריים, מבוקש לתת דגש על 
 הנושאים הבאים:

  

הגדרת שטח פרטי פתוח  .א
יש לקבוע את השטח )שפ"פ(: 

הפתוח בייעוד שצ"פ )שטח 
לאור  ציבורי פתוח( ולא שפ"פ
נסיון העבר עם שטחים 

 פרטיים שמדירים את הציבור. 
יש להבטיח שהשצ"פ יהיה ללא  1א.

חומות, נעים לשהייה 
וצל, מוגן רוח, ולמשחק, מ

פתוח לרחוב, מרובה עצים 
וכולל מתקני משחק לילדים, 
מגרשי ספורט ושטח לגינה 

זאת בסמוך כל  קהילתית.
למבנה הציבורי שיוקם ולא 

למקם את מירב השטח 
הפתוח באזור צומת יגאל אלון 

 דרך השלום. –
ועד השכונה רוצה לקחת חלק  2א.

פעיל עם העירייה בתכנון 
את הפיתוח ולהבטיח השצ"פ 

 הנדרש בתכנית העיצוב.

א. הגדרת כלל השטח בייעוד שצ"פ 
אינה מאפשרת הקמת מרתפים תת 
קרקעיים ואינה מביאה לידי ביטוי 

את גודל המגרש ומיקומו לצורך 
מימוש פוטנציאל הפיתוח במקום. 

יחד עם זאת, כל השטח הפתוח 
בתכנית עד לקירות המבנים סומן 

 בזיקת הנאה לשימוש הציבור.
. מיקום הכיכר הציבורית ומבנה 1א

הציבור מביאים לידי ביטוי את 
השיקולים התכנוניים בהתייחס 
למרחב תחנת רכבת השלום מחד 
ולאזור המגורים של נחלת יצחק 

מאידך. בכל צד של התכנית שטחים 
)כולל המתאימים לפעילויות השונות 

השטח  .חזית מסחרית לכיכר(
הפתוח יפותח באופן רציף, ללא 

מחסומים, מדרגות או גדרות כפי 
בהוראות  6.4שמפורט בסעיף 

התכנית וכפי שייקבע בתכנית העיצוב 
שתובא לאישור הועדה המקומית. 

מוצע להדגיש כי השטח יפותח ללא 
 מדרגות.

. אופי פיתוח השטחים הפתוחים 2א
ייקבע במסגרת תכנית העיצוב 

שתתבצע בהליך נפרד ותובא לאישור 
 הועדה המקומית.

 
 לקבל חלקית.

יודגש כי 'השטח 
הפתוח יפותח ללא 

מדרגות וללא הפרשי 
גובה טופוגרפים 

משמעותיים 
המקשים על רצף 
הליכה. הפיתוח 
ייעשה בהתאמה 

למדרכות הציבוריות 
הגובלות באופן 

רציף, פתוח לרחוב 
וללא הפרעות ככל 

הניתן. הפיתוח 
יכלול עצים להצללה 
כפי שייקבע בתכנית 

 העיצוב. בסביבת
מבנה הציבור יפותח 

השטח הפתוח 
בהתייחס לשימושים 

 כפי שייקבעו בו.'

שטחי ציבור בנויים: השכונה  .ב
דלה בשטחי ציבור, וקיים 

חוסר בשטחים לחינוך 
ולבריאת ויותר מכל ל'מרכז 

התכנית מאפשרת שימושים 
יבוריים מגוונים בשטחי הציבור צ

הבנויים, כולל שימושים עבור 
חינוך, רווחה,  -האוכלוסייה הסמוכה 
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מבוקש שהמבנה  קהילתי'.
הציבורי בתחום התכנית יוגדר 

 בתכנית לשימושים הנ"ל.  

תרבות, קהילה ועוד. אופי השימושים 
שיאכלסו בסופו של דבר שטחים אלו 

ייקבע בהתאם למכלול שיקולים 
עירוניים  ובהתאם לצרכים שיעלו 
בעת מימושם. התכנית המפורטת, 

רטות אחרות בדומה לתכניות מפו
אינה מקבעת שימוש זה או אחר 

 באופן פרטני. 

 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

שטחי ציבור בשכונה: השכונה  .ג
יש דלה בשטחים פתוחים. 

להבטיח בתכנית העיצוב 
האדריכלי תוספת שטחים 

ציבוריים פתוחים עם דגש על 
זיקות הנאה לציבור כולל הגנה 
מפני סגירתם לתושבי השכונה, 

ול משטחים אלה חלק גד
צריכים לפנות מערבה לכיוון 

 השכונה.

דונם של  4.5התכנית קובעת לפחות 
שטח פתוח בזיקת הנאה לציבור 

 בהוראות התכנית(. 6.11)סעיף 
לאור מיקומו של הפרוייקט בסמוך 

למרחב תחנת השלום ותחנות המטרו 
העתידיות הכיכר המרכזית צריכה 

 לפנות, לדעת הצוות המקצועי, לכיוון
דרך השלום ויגאל אלון ולא לסגור 

 את השטח בבינוי. 
דונם מהשטח   1.5 -יחד עם זאת, כ

הפתוח המסומן בזיקת הנאה ממוקם 
סמוך לאזור המגורים של השכונה 

ובסביבת מבנה הציבור המוצע. 
מאפייני פיתוח השטח ייקבעו 

בתכנית העיצוב שתובע לאישור 
 הועדה.

 
 
 
 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

 
נענית  )הטענה
 בתכנית(

מספר מקומות  –. תקן חנייה 3
החנייה בתכנית אינו מספק. גישת 
העירייה בדבר העדפה לתחבורה 

ציבורית אינה ריאלית בימים אלה, 
מבקשים להוסיף תקן חנייה של 

לחניות אשר תהיה  %15לפחות 
לשימוש של תושבי השכונה בלבד 

 לכל שעות היממה.

י תקן החנייה בהתאם לתקן הארצ
ולהחלטת הועדה. יחד עם זאת 

 -התכנית כוללת חניון ציבורי בן כ
 מקומות חנייה.  900

בהסכם )ע"פ אגף נכסים( נקבע 
שהחניון הציבורי יופעל בשעות 

הלילה כחניון לילה לטובת תושבי 
 הסביבה ללא תשלום.

הקצאת מקומות חנייה לתושבי 
שכונה לאורך כל שעות היממה אינה 

 מומלצת. 

 
 
 
 

ת את לדחו
 ההתנגדות 

 –. תשתיות תנועה ותחבורה 4  
התכנית תגדיל את העומס 

 ברחובות, לכן מבוקש:
סקר תחבורתי מקיף הכולל א.  4

את כל התכניות הקיימות 
והעתידיות לאורך האיילון מגבול 

גבעתיים בצפון ועד לשכונת ביצרון, 
 כולל. 

  התכנית מבוססת על מיקומה
בסמוך למערכות הסעת המונים 
ולצד צירי תנועה ראשיים )כולל 

מהיר לעיר(, גישת אופניים והולכי 
רגל. רמת השרות הנמוכה לרכב 

פרטי )כפי שיציג סקר( רק מגדילה 
את הצורך בפיתוח מוטה מערכות 

 הסעה המוניות.
  רמות השירות לרכב הפרטי הינן

נמוכות במצב הקיים ויישארו 
נמוכות גם לאחר הפיתוח. עם זאת 

ניות העירונית ובהתאם למדי
והארצית לעידוד תחבורה בת 
קיימא, משופרות התשתיות 

להליכה ברגל, רכיבה על אופניים 
 ונסיעה בתחבורה הציבורית.

התכנית מביאה סדר עדיפויות זה    
לידי ביטוי וכוללת הרחבת 

 מדרכות וקביעת שבילי אופניים.
  חשוב לציין שקיימת תכנית שדרוג

דו רחוב תוצרת הארץ, הפיכה ל

 
 
 
 
 
 

לדחות את 
 ההתנגדות
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 סטרי, הרחבת מדרכות וכו'.
ב. הפרדה מפלסית כפי שבוצעה  4  

בצומת עזריאלי להתמודדות עם 
 הפקקים הצפויים.

מיקום ההפרדה המפלסית המוצעת  
אינו מפורט, יחד עם זאת, שינויים 
מסוג זה נעשים במהלכים שונים 
 ונפרדים ולא במסגרת תכנית זו. 

 
לדחות את 
 ההתנגדות

ג. הרחבת הירידה לאיילון צפון  4  
והרחבת המדרכה בצומת יגאל אלון 

 דרך השלום. –

הירידה לאיילון צפון והרחבת 
המדרכות בצומת יגאל אלון אינן 

בתחום התכנית ומטופלות במסגרת 
, תכנית 300תכניות שכנות )רמפה 

קרן השלום במגרש חברת חשמל, אגן 
נית ישנה (. בתחום התכ2025האיילון 

הרחבה משמעותית של כל המדרכות 
 בהיקף התכנית.

 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

 –. הפחתת מטרדים בזמן ההקמה 5  
יש להבטיח בהוראות התכנית 
הפחתת רעש, אבק ותנועה ע"י 

איסור לעבודות לילה או מוקדם 
בבוקר והכנת תכנית הסדרי תנועה 

 לזמן ההקמה.

הוראות הנוגעות לתהליך הבנייה, 
מו גם הסדרי עבודה ותנועה באתר כ

ובסביבתו נקבעים במסגרת התיאום 
ההנדסי של ההיתר כמו בכל פרוייקט 

 בניה בעיר.
לעניין מטרדי אבק, רעש, פינוי 

 -פסולת, הפחתת מטרדים וכדומה 
הבנייה באתר תהיה כפופה להוראות 

היתר הבניה המחייבות עמידה 
בהנחיות הרשות לאיכות הסביבה, 

ניעת מפגעים )רעש בלתי התקנות למ
 סביר( וחוק העזר העירוני.

 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

מבקשים  –. שקיפות מול תושבים 6  
הדמיות התואמות את המציאות 

מבחינת יחסי הגובה. ההדמיות כפי 
שהוצגו אינן מייצגות את הגובה 

 האמיתי של המבנים.

ההדמיות שהוצגו בועדה מייצגות את 
 ה.גובהו האמיתי של המבנ

 
לדחות את 
 ההתנגדות

 
 
 
2 

מר אלחנן 
 ינקלביץ'

רחוב 
תוצרת 
 – 9הארץ 

מגדלי תל 
 אביב

כמות הרכבים והעומס התחבורתי 
 יעלו באופן משמעותי:

  

מיקום המגדל בצד הצפון מערבי 
הבניין צריך יחסום אור ואויר. 

  להיות מקביל לבניין הקיים.

מיקומו בתכנית של הבניין מאפשר 
ציבורית ראויה המשרתת  לפתח כיכר

את הולכי הרגל בסמיכות למרחב 
 תחנת השלום.

 מענה לנושאים אקלימיים:
בהתאם לקריטריון ההצללה,  .1

המבוסס על תקן הבנייה הירוקה, 
אשר אומץ על ידי עיריית ת"א 

תל  –ולשכת התכנון המחוזית 
אביב, מקובל לבדוק את 
השפעות הצל של הבינוי המוצע 

היום בו  לדצמבר, 21-ביום ה
השפעות הצל הן החמורות ביותר 
כמפורט בחוות הדעת האקלימית 

 שנערכה אגב תכנון הפרוייקט.

חוות הדעת האקלימית נועדה  .2
לספק מענה לחשש ליצירת תנאי 
אקלים אשר עלולים להקשות על 
פעילות אנושית סביב הבניין, 
והיא מתייחסת באופן ספציפי 
להשפעת הצל והרוח על סביבת 

 .הפרויקט

 
 
 
 
 
 
 
 

לדחות את 
 ההתנגדות
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יוער כי המבנה ברח' תוצרת  .3
)מגדלי תל אביב( אינו  9הארץ 

צפוי להיות מושפע כלל מצל 
התכנית בעונת החורף. מגדל תל 

 9אביב ברח' תוצרת הארץ 
מ' מהבניין המוצע,  120-מרוחק כ

כאשר במרחק זה תחום 
ההשפעה של הבניין המוצע על 
משטר הרוחות במגדל תל אביב 

 ניח.הינו ז 9ברח' תוצרת הארץ 

יתרה מכך, מממצאי חוות  .4
הדעת האקלימית לתכנית עולה 
כי לאורך רח' תוצרת הארץ לא 

 מתקיימת כל חסימת אוויר. 

התכנית אינה עוסקת בהיבטים  התכנית תביא לירידת ערך הדירות.
 שמאים. 

 

 
 
 
3 
 
 

גב' דפנה 
שפרנק 
רחוב 

תוצרת 
 11הארץ 

מגדלי  –
 בתל אבי

כמות הרכבים והעומס התחבורתי 
 יעלו באופן משמעותי:

  

מבקשת פרוט לגבי שטחי תפעול של 
משאיות, סחורה ופינוי אשפה 

יוביל לעומסי  –מרחוב קטן מאוד 
 תנועה לא הגיוניים.

פתרון לפריקה וטעינה ופינוי אשפה 
יינתן בתת הקרקע. הרחוב עצמו 
מטופל ויחודש במסגרת פרויקט 

הארץ, התפעול לא  רח' תוצרת
אמור להשפיע על עומסי התנועה 

 ברחוב.
 

 
לדחות את 
 ההתנגדות

 
 

 
4 

 
מר דוד 
שפרנק 
רחוב 

תוצרת 
 11הארץ 

מגדלי  –
 תל אביב

הדו"ח הסביבתי והאקלימי התעלם 
מקיומו של המבנה הקיים 
בנושאי  )המזרחי( בתחום התכנית

זרימות אויר, רוחות החזר קרינה 
 ופליטות חום.

  תוצרת הארץ הקיים הוקם בניין
מכח תכניות מאושרות שאינן 

התכנית המופקדת, ועל כן מובן 
שאין מקום לבחון במסגרת 

קידום התכנית המופקדת את 
 המצב התכנוני המאושר.

  עם זאת, ראוי לציין כי למעלה מן
הצורך, הן הדו"ח הסביבתי והן 

הדו"ח האקלימי התייחסו 
להשפעת הבינוי המוצע ומבנים 

ם המתוכננים בשטח קיימי
התכנית וסביבתה. כאשר מבנה 

תוצרת הארץ הקיים מופיע 
בדו"ח האקלימי, לרבות 

 בתרשימים ובמלל.
  לעניין זה נפנה את המתנגד

בדו"ח האקלימי,  3לתרשים מס' 
בבדיקות ההצללה בתלת מימד 

. וכן 23-ו 15, 14בעמודים 
לבדיקות הרוח בתלת ממד 

בחוות הדעת  36-ו 30בעמודים 
 אקלימית. ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

 

הדו"ח לא מציג את משטר רוחות: 
משטר הרוחות הנוכחי כבסיס 

הדו"ח מנתח זרימת להשוואה. 
אויר בגובה הולכי הרגל ולא בגובה 

יש לבצע סימולצית עשרות מטרים, 
מ'.  הגברת  60-50רוחות בגובה 

הרוחות בגובה תפגע בדירות 

  כבר במצב המאושר, סביבת
התכנית רוויה במבנים גבוהים. 

השפעת המבנה המוצע על משטר 
הרוחות בגובה אינה צפויה 

-להחמיר את המצב במגדלי תל
 אביב, מקום מגוריו של המתנגד.
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ולא אביב  הגבוהות במגדלי תל
 תאפשר לפתוח חלונות.

  עוד יוער כי קריטריון הרוחות
-ידי עיריית תל-אשר אומץ על

קן הבנייה אביב, המבוסס על ת
הירוקה, מגדיר תנאים למצבים 
לא נוחים ומסוכנים להולכי רגל 

במפלס הרחוב בלבד. העירייה לא 
אישרה קריטריונים לחלונות 

 ומרפסות. 
  מכל מקום, מקום מגוריו הנטען

-של המתנגד מרוחק מרחק של כ
מ'  120-מ' מהבניין המוצע וכ 150

מהבניין הקיים. במרחק זה תחום 
ניין המוצע על ההשפעה של הב

 משטר הרוחות במגוריו הינו זניח.

  ,לבסוף ולמעלה מן הצורך יצויין
כי לא ניתן להתעלם מהמסקנה 

מחוות הדעת הסביבתית שקובעת 
באופן מפורש כי התכנית המוצעת 

 עומדת בכל הקריטריונים. 

 
 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

 

הצללה: ניתוח ההצללה מתייחס 
יש להציג  ליום הקצר בשנה אך

בדיקה של הצל בימים רבים לפני 
ואחרי תאריך זה ולבדוק את 

 הפגיעה.

  בהתאם לקריטריון ההצללה
אביב -ידי עיריית תל-שאומץ על

-תל -ולשכת התכנון המחוזית 
אביב )שגם הוא מבוסס על תקן 

הבנייה הירוקה(, נדרש לבדוק את 
 21-היום הקצר בשנה, קרי ה

ן בדצמבר, כדוגמה למקרה קיצו
שבו תרחיש ההצללה הוא 

 המחמיר ביותר בעונת החורף. 
  חותם צל התכנית בעונת החורף

מגיע עד לרחוב נחלת יצחק מצפון 
לשטח התכנית, ואף עובר אותו, 

אלא שעיקר ההשפעות הצל 
ברחוב זה מקורו במבנים גבוהים 

ובינוניים הממוקמים לאורך 
הרחוב, )לרבות בניינו של 

 המתנגד(. 
 

 
 
 
 
 
 

ת את לדחו
 ההתנגדות

 

יש לתת את הדעת זיהום )אור(: 
לנושא תאורת פנים וחוץ של 

, התאורה המבנה המתוכנן והקיים
במבנה הקיים )המזרחי( פועלת בכל 

 שעות הלילה ומהווה זיהום אור.

  סוגיית זיהום האור בשטחים
עירוניים אינה מוסדרת בחקיקה 

או בתקינה העירונית, גם לא 
 בתקינה הארצית. 

 כון הדבר גם ביחס למדינות נ
נוספות בעולם, כאשר לא קיימת 
תקינה סדורה בנושא זיהום אור 
שמקורו במבנה, ועיקר ההנחיות 
והתקנות במדינות אלה ובמדינות 

נוספות נוגעות לתאורת חוץ 
לבנייה   LEED)למעט בתקן

  מקיימת, שהוא תקן וולונטרי(.
  קיימות הנחיות ותנאים להיתרי

הנדסה בנוגע בניה של מנהל 
לתכנון תאורה אדריכלית על 

מבנים המגבילה תאורת הצפה על 
 המבנה.

 
 
 
 
 
 
 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

 

  כמות הרכבים והעומס התחבורתי מר יגאל  
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בורנשטיין 
רחוב 
נחלת 
 – 14יצחק 

מגדל עין 
 זיתים

 יעלו באופן משמעותי:
העומס יצור צוואר בקבוק שלא 

 יאה מהשכונהיאפשר כניסה ויצ
  רמות השירות לרכב הפרטי הינן

נמוכות במצב הקיים ויישארו 
נמוכות גם לאחר הפיתוח. עם זאת 

ובהתאם למדיניות העירונית 
והארצית לעידוד תחבורה בת 
קיימא, משופרות התשתיות 

להליכה ברגל, רכיבה על אופניים 
 ונסיעה בתחבורה הציבורית.

 

  חשוב לציין שקיימת תכנית שדרוג
חוב תוצרת הארץ, הפיכה לדו ר

סטרי, הרחבת מדרכות והסדרת 
הצמתים ליגאל אלון ולדרך 

 השלום.
 

 
 
 
 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

הצומת ליד האיילון לא תוכל 
 להכיל כמות כזאת של רכבים.

  ראה/י סעיף מעלה.
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מר דוד 
מאורר 
רחוב 

תוצרת 
 – 9הארץ 

מגדלי תל 
 אביב

תחבורתי כמות הרכבים והעומס ה
 יעלו באופן משמעותי.

  

יש למקם את השטח הציבורי 
הפתוח לכיוון רחוב תוצרת הארץ 
 .שיהיה קרוב יותר לתושבי השכונה

מיקום הכיכר והעמדת המבנים 
נקבעו בהתייחס לצורך בכיכר 

ציבורית לכיוון צומת יגאל אלון ודרך 
השלום וקביעת שטח שקט יותר 

למבנה הציבורי ולשטח פתוח 
 ממוקמים לכיוון שכונת המגורים.ה

 
לדחות את 
 ההתנגדות

בפיתוח השטח מסומנות מזרקות 
מבקש להציב )הכוונה לבריכות נוי( 

 מתקנים לטובת הציבור.

מאפייני פיתוח השטח הציבורי 
ייקבעו בתכנית העיצוב שתאושר ע"י 

 הועדה המקומית.

לדחות את 
 ההתנגדות

 
 
 
7 

 
התנגדות 
מהנדס 

 העיר

הוראות שיאפשרו קישור תוספת 
מיטבי בין מערכות הסעת המונים 

סמוכות )רכבת ישראל, מערכת 
המטרו וכדו'( למרתפי התכנית, 
 למפלס הרחוב ולמרחב הציבורי.

לאור הפיתוח הצפוי של קווי רכבת 
ישראל וקווי המטרו מתבקש, למרות 
מרחב אי הוודאות,  להניח תשתית 
תכנונית שתאפשר בעתיד לבצע את 

בורים, המעברים והיציאות כפי החי
שיידרשו בתחום זיקת ההנאה 

 בתכנית.

 
לקבל את ההתנגדות 

להוסיף התייחסות  –
 במסמכי התכנית.

 
חמישה סעיפים לתיקונים טכניים 

במסמכי התכנית כפי שעברו 
 מלשכת התכנון המחוזית.

סעיפים טכניים שנמסרו מלשכת 
התכנון המחוזית בבקשה להטמעה 

נית, הסעיפים אינם במסמכי התכ
 משפיעים על מאפייני התכנית.  

 
לקבל את ההתנגדות 

להוסיף התייחסות  –
 במסמכי התכנית.
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התנגדות 

משרד 
התחבורה 

ע"י טופז  –
פלד 

המפקחת 
על 

 התעבורה

. יש להבטיח במסמכי התכנית 1
שמירת מקום למעבר בין תחום 
התכנית לתחנת רכבת השלום 

 :ומשתמשי המטרו ע"י
מעבר/פיר יציאה ברוחב נטו . 1.1

מ' מפני  7מ' לפחות ו 6של 
 הקרקע למטה.

יש לסמן את המעבר בנספח   1.2
 הבינוי ובנספח התנועה.

תנאי בהוראות התכנית  להוסיף 1.3
שתכנית העיצוב תכלול מיקום 
 המעבר בתאום משרד התחבורה

. מקבלים את הצורך בהבטחת 1
  העתידיות, אפשרויות החיבור

לא מומלץ לקבוע מידות  1.1
אין עדיין תכנון מוקדם  –ספציפיות 

לנושאים אלה לכן מומלץ לסמן 
תחום עם הוראות מאפשרות בכל 

 תחום זיקת ההנאה.
מומלץ לתת הוראה תקנונית  1.2

כללית שתאפשר את החיבורים 
והמעברים בתת הקרקע ולסמן תחום 

 אפשרי להחלת ההוראה.
גדות ניתן להוסיף )ראה/י התנ 1.3

מהנדס העיר( יש לקחת בחשבון 
שלוחות הזמנים לא יתאימו כך שלא 

 
 
 

 –לקבל חלקית 
להוסיף התייחסות 
 במסמכי התכנית.
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מומלץ להתנות את הנושא. )אישור 
תכנית העיצוב אינו מותנה באישור 

משרד התחבורה או גורם אחר מלבד 
 הועדה המקומית(.

המדרכה בפינת יגאל אלון  .2
ואי התנועה ודרך השלום 

מצומצמים מדי אם מתייחסים 
יש לקווי הבניין וזכות הדרך. 
להרחיב את זכות הדרך 
 ולצמצם את קווי הבניין.

 
זיקת הנאה מבטיחה הרחבה 

משמעותית של המדרכות, אין בינוי 
בפינת דרך השלום ויגאל אלון )מחוץ 

 לקווי הבניין(.

 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

 

ול חתך דרך השלום צריך לכל .3
לפי תכנית  נת"צ לשני הכיוונים

 נתיבי איילון.

אין בעיה עקרונית לעדכן מסמכי רקע 
בהתאם לעדכניות התכנון של 

פרוייקט 'מהיר לעיר' יודגש שמדובר 
ברקע בלבד שאינו חלק מתחום 

 הוראות התכנית.

לקבל את ההתנגדות 
-  

נספח התנועה יציג 
רקע עדכני רלבנטי 
של פרוייקט "מהיר 

דרך לעיר" ב
 השלום.

יש להרחיב את שביל האופניים  .4
מ' ל  2.5לאורך דרך השלום מ 

 כולל המשכיות בצמתים מ' 3.5

נספח התנועה יציג רקע עדכני כולל 
פרוייקט  "אופני דן", יודגש שמדובר 

ברקע בלבד שאינו חלק מתחום 
 הוראות התכנית.

  -לקבל חלקית 

נספח התנועה יציג 
רלבנטי רקע עדכני 

ייקט "אופני של פרו
דן" במידה ויש 

 ברחובות הגובלים.

תוספת החניות לפי נספח  .5
 900חניות כולל  2,375) התנועה

סותרת חניות לחניון ציבורי( 
התכנון  את מדיניות מוסדות

ולא מאפשר עידוד שימוש 
 בתחבורה ציבורית.

לא ברור האם ההסתייגות היא 
לחניון הציבורי או למספר מקומות 

יות. לגבי החניון החנייה התקנ
מדובר בהחלטת הועדה  –הציבורי 

 המקומית.

  עם זאת, מומלץ לתקן את סעיף
( בהוראות התכנית כך 1) 6.6

שמספר החניות יותאם לתקן 
התקף לעת הגשת הבקשה להיתר 

 ולא יהיה כפוף לנספח התנועה.

 
 

 לקבל חלקית

כניסה לחניון מדרך השלום  .6
בהיקפים אלו משליכה על 

רחוב, הנת"צ שביל תיפקוד ה
יש האופניים והולכי הרגל. 

לתכנן כניסות מתוצרת הארץ 
 בלבד.

הרמפה אושרה ובוצעה מכח תכנית 
תקפה ונותנת מענה לכמות מקומות 
החניה בתת הקרקע. יחד עם זאת, 
לעת הקמת מערכת הסעת המונים 

ברחובות הסמוכים ניתן לשקול 
 ביטול הכניסה מדרך השלום. 

  -לקבל חלקית 
וצע להוסיף סעיף מ

בהוראות התכנית 
המאפשר, בשיקול 

דעת עירוני, את 
ביטול הרמפה מדרך 

 השלום. 

 
 

 :פרטי תהליך האישור
 



 

2007מבא"ת ספטמבר   92עמ'   

 

בתאריך  4260בעמוד  8037לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
13/12/2018. 

 
 הבא: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט

 13/12/2018 הארץ
 13/12/2018 ישראל היום

 13/12/2018 העיר

  
 

 :פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות
 

 בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
 
 6789105יפו  -תל אביב  9רחוב תוצרת הארץ  אלחנן ינקלביץ 

 6789108יפו  - תל אביב 14רחוב תוצרת הארץ  יגאל בורנשטיין 

 6789100יפו  -תל אביב  9/101רחוב תוצרת הארץ  מאורר דוד 

 6157002יפו  -תל אביב  57109ת.ד.   משרד התחבורה 

 6744815יפו  -תל אביב  18רחוב נחלת יצחק  נחמה גולדווסר 

 6745905יפו  -תל אביב  5רחוב בנימיני אהרון  רונן אלפסי 

 6789106תל אביב  40דירה  11תוצרת הארץ  שפרנק דוד 

 6789106יפו  -תל אביב  11רחוב תוצרת הארץ  שפרנק דפנה 
 

 
 
 
 

 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות
 

 ממליצים לתת תוקף לתכנית בכפוף לתיקון מסמכי התכנית כמפורט:      

 אם:לקבל / לקבל בחלקן את ההתנגדויות כמפורט בטבלה ולתקן את מסמכי התכנית בהת

  )בהתייחס להתנגדות של רונן אלפסי ואח'( .1
בהוראות התכנית כי 'השטח הפתוח יפותח ללא מדרגות וללא הפרשי גובה טופוגרפים  6.4להוסיף בסעיף 

משמעותיים המקשים על רצף הליכה. הפיתוח ייעשה בהתאמה למדרכות הציבוריות הגובלות באופן רציף, 
הפיתוח יכלול עצים להצללה כפי שייקבע בתכנית העיצוב. בסביבת פתוח לרחוב וללא הפרעות ככל הניתן. 

 מבנה הציבור יפותח השטח הפתוח בהתייחס לשימושים כפי שייקבעו בו.' 
 

 )בהתייחס להתנגדות מהנדס העיר( .2
יש לסמן בתשריטי התכנית תחום הוראות מיוחדות בכל השטח הפתוח הפונה לדרך השלום / יגאל אלון 

 מרתף התחתון לגביו יחולו ההוראות הללו:ממפלס הקרקע עד ל
 

 ריית תל אביב יפו רשאית לקבוע חיבורים ומעברים לשירות מערכות הסעת המונים במסגרת תכנית עיצוב אדריכלית יע
 לתכנית זו.

 שטחים בייעוד  תותר גישה ממגרשים סמוכים מכיוון דרך השלום ורח' יגאל אלון, ממערב ומדרום לתכנית זו )כולל
אל מרתפי התכנית לצורך מעבר הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים ממערכות הסעת המונים סמוכות )רכבת ישראל,  (דרך

 מטרו וכל מערכת ציבורית אחרת( ומשם אל מפלס הקרקע בכל תחום מגרש התעסוקה.

 חריים.תותר אפשרות להקמת מעברים, מעליות, מדרגות ו/או דרגנועים, לא יותרו שטחים סחירים ושימושים מס 

  ייכללו במניין השטחים בתכנית זו.לא שטחי הבניה עבור מבנה היציאה/ות 

 .המופע העל קרקעי של מבני היציאה/כניסה יהיו מינימאליים ככל הניתן 
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  ההחלטה בדבר קביעת חיבורים תת קרקעיים לשירות מערכות הסעה המונית וחיבורים בין תת הקרקע לעל הקרקע
 יצוב והפיתוח האדריכלי לתכנית זו.תיעשה לעת אישור תכנית הע

   על מעברים אלה תחול זיקת הנאה למעבר לכלל הציבור בשעות ובתנאים כפי שייקבע ע"י עיריית ת"א  
  במסגרת אישור תכנית העיצוב. 

 

 בנוסף, בהתייחס להתנגדות מהנדס העיר, יש לבצע את התיקונים הבאים בהוראות התכנית: 

 להבטחת הוראות ולקבוע.  כפיפות ביחס 12/1 א"תמ את 1.6 לטבלה להוסיף יש ולכן, אותלמלונ שימוש מציעה התכנית 
 .אחודה בבעלות המלונאי האכסון של היותו

 כך,  לדייק יש, בנושא 34 א"תמ להנחיות בהתאם"  וזאת, המגרש גבולות עד מרתפים לבנות ניתן כי קובעת התכנית 
  .4/ ב/34 א"תמ להוראות בכפוף יהיה שזה

 בבעלות קרקע: בשאילתא למלא יש כזו ויש במידה, מדינה בבעלות קרקע ישנה אם ורק אך לציין יש 1.8.3 סעיףב 
 .ריק יישאר הסעיף אז ואין במידה,  מדינה

 כמותיים נתונים 2.2 בסעיף לפרט אין.  

 ולהתאים דוקלב יש (ת"במבא) בתכנית העיקריים הכמותיים הנתונים לבין 5 בטבלה הנתונים בין לוודא התאמה. 
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 )בהתייחס להתנגדות משרד התחבורה( .3

  ניתן מענה במסגרת  –לקבל חלקית את ההתנגדות לנושא אפשרות למעברים ממערכת הסעת המונים
 התנגדות מהנדס העיר.

  יש לשים את התכנון העדכני הרלבנטי של פרוייקטי 'מהיר לעיר' ו 'אופני דן' ברקע נספח התנועה )למיטב
 אופני דן אינו רלבנטי(. הבנתנו תכנון

  יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית כי 'ניתן יהיה בשיקול דעת עירוני לסגור את רמפת הכניסה מדרך השלום
 באופן חלקי או מלא ו/או להגביל את שעות פעילותה'.

  ן "החניה לכל השימושים תהיה לפי תק( בהוראות התכנית יש למחוק את הסייפא באופן הבא: 1) 6.6בסעיף
אך לא פחות מתקני החניה שבטבלאות מאזן החניה  החניה התקף בעת הגשת הבקשה להיתר בניה. )למחוק:

 ."בנספח התנועה(

  (: 'בסמכות ובשיקול דעת הועדה המקומית לאשר במסגרת 5להוסיף במסמכי התכנית )הערות לטבלה בפרק
לשטחים עיקריים לשימושים תכנית עיצוב אדריכלי המרת שטחי שרות המשמשים לחנייה בתת הקרקע 

 )ב( בהוראות התכנית. 4.1.1המפורטים בסעיף 

  :לנושא החניון הציבורי תתווסף ההנחייה בתקנון התכנית 
 

 אי סימון ואי הצמדה של חניות ציבוריות.
לא תותר הצמדה של החניות הציבוריות. בנוסף, לא יותר סימונן או ייחודן של חניות אלו למשתמש מסוים. 

 ימים בשבוע. 7שעות ביממה,  24ציבוריות יהיו פתוחות חניות 

 
מומלץ לדחות את יתר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית.

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 7)החלטה מספר  29/05/2019מיום ב' 19-0009מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

 רן ברעם:  סוקר את  התכנית  בקצרה.
זה לעג  1.2%: אנחנו לא מתנגדים לתוכנית. מבחינת היקף הבניה השטחים לשימוש ציבורי ירונן אלפס

לרש. בנוגע לשטחים ציבורים אנחנו מתנגדים לשפ"פ זה לא עובד התושבים לא רוצים לתחזק את השטח 
חנו אנחנו רוצים רק שצ"פ. אנחנו מבקשים מגרש קט רגל בגודל תקני לילדים רוצים ליצור דור המשך. אנ

 15%בנוי זה לא עובד אנחנו דורשים  1/250דורשים שהמבנה יהיה מרכז קהילתי. מבחינת חניות תקן 
לחניות לתושבי השכונה. יש תחנות אוטובוס אבל עדיין זה לא עובד. כל הפרויקטים שעומדים להיות,  

נים.  מבוקש בצורה אנחנו מבקשים סקר חברתי  והעומס גדול מידי. בצורה החיובית תודה על שבילי האופ
תקנונית איסור על עבודה בלילה והכנסת סידרי תנועה כדי שכן נוכל לחיות. יש עבודות בניה מסביב 

השכונה ואנחנו לא ישנים )יש( רעש בלתי פוסק והתינוקות שלנו סובלים. בנוסף תציגו מצגת אמיתית 
 קומות.  36ם, זהו גובה של נכונה כי מה שאתם מציגים זהו שקר, המבנה שבמצגת יותר גבוה מכול

 
: הוזמנתי לשיתופי הציבור ולצערי שהמסקנה שהגעתי שלא הבנתי דבר ממה שהציגו, אלחנן יענקלביץ

התחושה היא שהעיריה באה ליידע ולא לשתף. כמו שרונן אמר, לי גם אין שום התנגדות לפיתוח העתידי 
יה ועם המבט למגדלי ת"א ימינה לעזריאלי בעיר. אבל נאמר שאנחנו מרגישים חנק כל התוכניות של הבנ

זה נותן תחושה שעומדת להבנות חומה. האם אפשר להזיז את הבנין הגבוה קדימה כדי שהרחבה תתן 
אויר לתוצרת הארץ? עשיתם גינות אבל עדיין חסרות גינות שעשועים לעומת כמות הדיירים שבשכונה. 

לא קבלתי מענה, האם כל גוש הבנינים האלה מה  שאלתי האם הצפיפות לוקחת התייחסות למצב בטחוני?
 יקרה אם ייפול טיל?  לגבי עבודות לילה עובדים בשעות לא מקובלות חייבים להסדיר זאת. 

 
במגדלים ואני רואה במערכת התנועה בתוצרת הארץ. יש שעות  11: אני גרה בתוצרת הארץ דפנה שפרנק

שלום. אתם מדברים על הרחבה לשבילי אופניים. איפה שאי אפשר להיכנס או לצאת מהרחוב לכיוון דרך ה
אתם מתכוונים לעשות זאת הרחוב צר את מה תזיזו? איפה יכנסו המנופים המשאיות מנופים כשיבנו הרי 
 זו מפלצת. במשך זמן הבניה אנחנו גרים שם איך שורדים את הבניה את הבטונרים וכל מה שכרוך בבניה?
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מ' זה מה שמשתקף  5מיה על המסך המרחק בין שני הבנינים הוא יש עוד הטעיה בהד  בני שפרנק:
מ'. נושא ההצללה  15מהתוכנית המפורטת.  כשכתבתי את ההתנגדות לא ידעתי חשבתי שמדובר ב

מ' וזה יסתיר שכונות אפילו בר"ג. אין  700והתסקיר הוא מדגיש שבימי החורף אורכו של הצל יהיה 
ר קרינה ופליטות חום בחזיתות הבנין, לכיוון מגדלי המגורים. בתסקיר הסביבה שום התייחסות להחז

מאחורי הבנינים יש ביניני מגורים ואנשים שגרים שם, הנושא הוא משטר הרוחות שיווצר בין שני הבינים 
מ' כאשר רוב ימות השנה  60הסמוכים. כיוון שהתסקיר עוסק רק בגובה הקרקע  מה קורה בגובה של 

ון המגדלים, כבר היום אי אפשר לצאת למרפסות. החומה הזו תאיץ את הרוחות הרוח היא מערבית לכיו
. נקודה נוספת זיהום אור 60למהירויות מטורפות אין התייחסות בתסקיר הסביבה מה קורה בקומה 

נוראי מדוע הנושא לא הוצף על ידי איכות הסביבה? רוב שעות הלילה הבנין יהיה עם תאורה וכל מי שגר 
 בחדרי שינה לא יכול לישון בלי להגיף את התריסים כדוגמת בנין אלקטרה. לכיוון דרום

בגלל הבניה המסיבית נחלת יצחק הפכה לפקק ענקי. אני מבקשת שתהיה הפרדה מפלסית   נחמה גולדוסר:
 בנוסף הרחבת ירידה לאיילון מצומת השלום עזריאלי והרחבת המדרכה. זה יפתור את בעיית הפקקים.

להעביר אותו לכיוון לדרך השלום ואת השטח  -ן מציג אותה( טענה על מיקום המגדל החדש )ר -ורראדוד מ
 הפתוח להעביר פנימה  שיהיה באוריינטציה לשכונה.

בכניסה לעיר כרגע התוכנית לא מציגה את האפשרויות למימשק גם  משרד התחבורה שני משיח:
ותחנת המטרו אמורה  5,6וייקט למסילות לתחבורה וגם לכבישים וגם לפתרונות תחבורה ציבורית. פר

להיות בסביבות של חברת חשמל אנחנו רוצים לשמור על אפשרות למעבר מתחם לקרקע, צריך להשאיר 
היתכנות סטטוטורית.  אין התייחסות לנתצ"א כמו כן כל כניסה למגרש כזה פוגע בנת"צ . יכול להיות 

את הוא מייצר מדרכה צרה, צריך שקו הבנין אפשרויות להרחבת מדרכה אבל קו הבנין לא מאפשר ז
חניות זה לא מדבר עם תכנון, הם מעבר לתקן  900יאפשר דיבור עם המרחב הציבורי הזה.  לגבי החניות 

 וחניות ציבוריות צריך להיות אפס צריך להסתכל בראיה מרחבית. 
ל החופש העירוני חלקים, החלק העיקרי להבטיח את הנושא ש 2: התנגדות מה"ע מורכבת מרן ברעם

 לזיקות הנאה להתחבר חיבורים עתידים לתחבורה ציבורית, החלק השני של ההתנגדות הוא טכני.
 רן ברעם: עונה מתוך הדרפט לטענות המתנגדים.

לגבי המגרש הציבורי האם אנחנו בונים ולא היזם? האם מנצלים את כל האחוזים שיש לנו?  אסף הראל:
 )המטרים( במגדל. 3000יה בנוי נקבל את האם אפשר עד שהמבנה שלנו יה

 מה היעוד שמתוכנן מה הבעיה להקים שם מרכז קהילתי. 
אני מבקש שההדמיות יהיה מדויקות מאוד. החלפת השטח הפתוח והמבנה עצמו בקשת  רועי אלקבץ:

ס התושבים היא מאד הגיונית. כל היבט התחבורתי זו הצומת שתוקעת את כל איילון. המגדל יוסיף עומ
 ואם אפשר שנוכל להבטיח שהאזור הזה יפתח צפון ולהקל את העומס זהו נושא קריטי. 

מצטרפת לדברי רועי. למה לא להחליף את השטחים ולקבל את ההתנגדות חלקית  אופירה יוחנן וולק:
 ההתנגדות להחלפת השטחים.

לתעסוקה ומבנים המבנה הציבורי מסומן והשאלה אם הוא מסומן בתקנון כמבנה  ראובן לדיאנסקי:
למוסדות ציבור? אני מבקש שהדבר ישונה בתקנון למבנה ציבור לתועלת הציבור.  שנית מצטרף לענין 

המעבר העתקה של הבנינים לדרך השלום פינת יגאל אלון. לגבי צ' למה לא מכילים את צ' על מבני הציבור 
כל השירותים.  נושא השלביות  כאשר הבנין הזה יקום מגרשי ספורט יוכלו להיות בקומות הבנין ועם

לדעתי ניתן שמבנה הציבור יהיה המבנה הראשון שיוקם כדי שיהיה אפשר לתת מענה לציבור. אופן תצוגת 
שעוסקת בשקיפות של המידע כלפינו. אני מבקש התייחסות לגבי  6המידע אני הייתי מקבל התנגדות מס' 

המגונן והמבוטן. לגבי זיהום האור והתאורה  הגינה אם יש סוג של איזה כיוון מה יהיה אחוז השטח
שדלוקה במשך הלילה אז הגיע הזמן שלא יהיו בינוי זכוכיות. נושא הרוחות והצללות מה אומר אדריכל 

 העיר.
מבקשת לקבל את התקנונים בכל תב"ע ההתנגדויות, ורואים שלכל שטח התוכנית קווי הבנין  מיטל להבי:

י מבקשת את התקנונים באופן קבוע לתוכניות. תגדילו את השטח הירוק מ' לרחובות הסובבים . ואנ 5הם 
ליד המבנה ציבור אחרת אתם בונים כיכר ציבורית בלי תועלת. מגרש קט רגל ראוי להיבחן. חניון ציבורי 

 יכול לשרת את תושבי השכונה. חניה לתושבים בהעדר מתע"ן במיוחד בשבת .
ההתנגדות של משרד התחבורה  רוחב המדרכות היא צר ואין למרות שתוכנית התחבורה היא רק מנחה ו

קיבולת לתושבים ולמעבר במדרכה בגלל קווי הבנין.  החיבורים במעברים הם צרים והם הופכים בשלב 
מסויים לשוק והמעברים נעלמים תבטיחו לנו את המינימום להבטחת המעברים. אין הרבה תחנות 

וניות או אוטובוס תציגו לנו איפה כל התחנות הללו. שנדע אוטובוס אני מבקשת לדעת איפה תחנות מ
 שהמענה בתחום התחבורה למתנגדים יש לו מענה אותנטי.

ולצמצם את התכסית? מה מתוכנן ממול האם גם  90אולי כדאי  80-קומות ל 34למה קופצים מ מלי:
יות או למשל אולם מגדלים כי זה משמעותי לשכונה שנמצאת מזרחה. האם ניצול תת הקרקע זה רק לחנ

ספורט מתחת לבנין הציבורי שינצל עוד שתי קומות למטה. אני לא הייתי מביאה את הילדים שלי לגינה 
ציבורית שנמצאת בצומת הכי מזוהמת. חייב להיות טיפול בירידה לאיילון וזו הזדמנות לטפל בכל המתחם 

 הזה ומה קורה במגרש במערב. 
 

 מתנגדים: 
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טחים הציבורים הצגתם לנו כמה צריך ובסופו של דבר עדיין יהיה חסר לנו כמה לגבי הש רונן אלפסי:
דונמים. לגבי השטח הירוק הגינה הוא יפה אבל בפועל לא נביא את הילדים שלנו לכן אנחנו דורשים 

שהמבנה הציבורי שיקום ראשון שיהיה מרכז קהילתי ויש לנו הבטחה מהמנ"כל אנחנו שכונה שגדלה מהר 
 ינו את הבניה יש תסכול וקושי ואתם לא מקשיבים אתם עובדים עלינו. מאוד. תקט

דירות שיהיו חנוקות, אל  550אני פונה אליכם אנא מכן תחשבו מחדש, יש פה בעתיד  אלחנן יענקלביץ:
 תהיו אטומים, תתחשבו בציבור שבוחרים בעיריה. תתחשבו בנו,  אנחנו נחנק.

בור. מציג במצגת שטח שצבוע ירוק והוא למעשה בטון. אין השקף היא הטעיה עצומה לצי דוד שפרנק:
שום התייחסות עם זרימות אויר בקומות גבוהות. יש סכנה שיגרום לרעש אפקט של משרוקית 

 טרבולנסיה. אין שום התייחסות בתסקיר.
 תי. היו כמה תאונות קשות ביגאל אלון זו שכונת מגורים צריך לשים לב שהכל יהיה בטיחו נחמה גולדוסר:

 
 תשובות
בפרויקטים של שטחים ציבורים אנחנו קובעים את השימוש הספציפי בזמן תוכנית העיצוב. צ'  אלי לוי:

קומות.  5על מנת לאפשר  700מ' העדפנו לבנות בקונטור ב 700חלה פה אבל השטח הציבורי המגרש הוא 
הסכם השטח שקבענו בתוכנית מ' כל קומה. במסגרת ה 700קומות על  5לכן תכננו מראש את הבנין הזה ב

 הוא יותר טוב מצ'.  0עם קו 
 .  5קומות ובבינוי שיהיה  10בתכנון אנחנו רוצים שיהיה  ראובן לדיאנסקי:

ב. הבנין יבנה ראשון הוא חלק מההסדר הכולל של המקרקעין.  אם 106השאלה אם זה לא דורש  אלי לוי:
משיך ואפשר לעשות הפרדת היתרים בלי שיהווה קומות והבנין מ 7תתאפשר הפרדת היתרים למשל בנו 

שנים. בנושא החניות על פי ההסדר  עם היזם לענין  4,5סכנה אז נעשה.  שטחי הציבור  צריכים להיות תוך 
מחירי כניסה מוזלים לסביבה וגם חניית לילה לרבות שישי שבת. זהו מגרש בחכירה ואי אפשר בתעריף 

 שהיזם ינהל אותו והחניות לא יסומנו.אחוזת חוף. לכן נקבע שזהו חניון 
מקריא את הסעיף על החניות שלא יסומנו. נוספה הוראה שתאפשר המרה עתידית של שימושי  רן ברעם:

המרתפים לשימושים בתת קרקע מבחינה תב"עית. לגבי ההדמיות הן הדמיות נכונות. לגבי הבנין הפינתי: 
יסה עירונית עם נגישות למע"ר. כמות האנשים הכיכר היא לא גינה שכונתית היא נעשתה מתוך תפ

שנפלטים שרוצים להגיע לשכונות אנחנו רוצים ליצור מרחב ציבורי. בשכונת נחלת יצחק זהו איזור 
מלאכה ותעסוקה היסטורי אין שם מגורים. אם הבנין ימוקם צמוד לדרך השלום לא הרווחנו כלום. יעוד 

ק"ב בכל שטח התוכנית  22ם ציבורים. הגינון בשטח מינימום המבנה הציבורי הוא מיועד אך ורק לשימושי
זה המון.   חלונות זכוכית זה לא משהו שטיפלנו בנושא הזה.  השימושים הוא למבנה ציבור. היעוד נקבע 

מ'  נכנסות לזיקות הנאה.  5-7כאזור חום וסגול והשימושים ציבורים בלבד. המדרכות לא קטנות הם 
מ' הבנין ככול שהוא גבוה  80-מ' עד לנקודה שצריך להקים את הבנין. לגבי ה 50המדרכות לרח' השלום 

יותר הוא צריך יותר תשתיות לטובת פירים ותשתיות, התכסית לא יכולה להצטמצם. מצפון אזורי 
תעסוקה ומלאכה שיפותחו למע"ר ובמזרח תוכנית תע"ש החדשה. ניצול שטחי תת הקרקע ניתן יהיה לכל 

ת המתאר מאשרת.  כל הדו"ח האקלימי אושר על ידי אדריכל העיר. נכון אין הנחיות שימוש  שהתוכני
מהרח"ק המרבי  12.8קומות נעשה מתוך רעיון שלוקחים מנפחי הבניה  80לנושא בדיקת רוחות בגבהים. 

)קומות( ולהקטין תכסית ככל שהבנינים גבוהים  100ומנסים לשחרר שטח קרקע בככר, אי אפשר להפוך ל
דונם כיכר עירונית. דונם וחצי שטח  2.5וד פירים והבנין רק גדל בתכסית הגענו למצב שיש לנו יש ע

 אינטימי יותר צמוד למבנה הציבורי. 
 

 דיון פנימי
 מ' לא ראלי? 3נת"צ ברוחב  מיטל להבי:

 זה מה שמהיר לעיר עושים זה לשרטוט שלנו של מהיר לעיר. רן ברעם:
קומות אבל בתוכנית  5שיהיה כתוב שהבנין הזה יהיה לגובה של  -ציבור לגבי המבנה  ראובן לדיאנסקי:

 קומות. זה לא גובה מחירים לקידום תב"ע עתידית . 10שיהיה רשום 
 אין לנו זכויות לזה. אורלי אראל:
 כל עוד התוכנית לא אושרה אפשר לשנות אותה. מיטל להבי:

, התוכנית הזו 5000לא מצאנו את הזכויות של הזה לא פרויקט שבא הצוות ואומר ש הראלה אברהם אוזן:
 .5000מצתה את התקרה במסגרת 

 מ' . 700קומות בתכסית  5מ"ר מבנה ענקי 2500זה מבנה ציבורי של  אודי כרמלי:
המרחב הציבורי רוצים שיהיה מקום לכל מי שמשתמש בתחבורה הציבורית אבל עדין אני  רועי אלקבץ:

 ר נכון לעשות חלק ממנו לשכונה.חושב שעניי עירנו קודמים. יות
 הדרישה מקבלת מענה בתע"ש השלום. איל רונן:

 צומת נוראית, חייבים לתת פתרון לצומת. -כאחד שמשתמש במרחב צומת השלום  רועי אלקבץ:
 אם מורידים זכויות מהמגדל ומעתיקים למבנה הציבורי זה ניתן היה.  ראובן לדיאנסקי:

 רוגרמה .בכל תוכנית יש פ אורלי אראל:
התנאי שהמבנה הציבורי יוקם ראשון אנחנו יודעים מתי ההיתרים יוצאים אבל אין לנו  ראובן לדיאנסקי:

 אפשרות לעקוב על קצב הבניה אלא אם תתנה שטופס האיכלוס ינתן שהמבנה הציבורי יהיה קיים.
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ד חצי הבנין הוא כל יזם חותם על הקמה בשלביות כשמדובר בפרויקטים גדולים. אם תגיע ע אלי לוי:
 שנים לגמור את הבנין שלי וזה תנאי לאיכלוס. 3אמור תוך 

 קומות לתעסוקה ברת השגה.  2קומות להקדיש  80אולי כדי לעשות בבנין שהוא  אסף הראל:
 צריכה להיות הבנה שהמקום הנכון להקים את המגדלים לשים בפינה.  ראובן לדיאנסקי:

לפרויקט בקטע של מוניות,  צריך לשריין לזה מקום בתב"ע חניה  האם יש נגישות הציבור דורון ספיר:
לאופניים, אוטובוסים ולעגן אותם בשלב תוכנית העיצוב וללמוד מהטעויות של מגדל הקריה למשל. כבר 

עכשיו צריך למנוע בעיות, שלא יווצר מצב שאי אפשר להוריד נוסעים. נרצה לראות את הדברים הללו 
 גם בנושא ההצללה. בשלב תוכנית העיצוב, 

 אין שום דרך להוריד את עומסי התנועה.  רית מאגף התנועה:יא
לבנות כניסה ויציאה ולא לחזור על הקטסטרופות שיש בבנין הקריה אין איפה להוריד  דורון ספיר:

 נוסעים. אם צריך לבנות עוד כניסה ויציאה נוספים אז לעשות. הצללה של הורדת הנוסעים
 מקומות חניה לנכים זה מעט מאוד. 36מקומות החניה יש  1400בכל  מיטל להבי:

 חייבים להרחיב את הצומת זו טעות להשאיר באותו תוואי. מלי פולישוק:
מקומות חניה ציבוריים זה רק יחמיר  900זהו המקום הכי מוטה תחבורה, תוספת של  עמית גולדשטיין:

 את המצב. צריך לשאוף שיגיעו יותר בתחבורה ציבורית.
 מה עם ההתייחסות לתעסוקה ברת השגה? אסף הראל:

שנים וזה רעיון שמעודדים וברגע שמוסיפים  3תעסוקה בר השגה זה רעיון שאנחנו דנים כבר  אודי כרמלי:
את ההיבטים קניינים יש בעיה עם החקיקה בנושא הזה. כמו כן אנחנו מנסים להכניס זאת כהנחיה תבעית 

 קרא תועלת ציבורית. ולהטמיע באשכול התועלות מה שנ
 לא נאשר תוכנית עיצוב אם היא לא תתן מענה לבעיות תחבורתיות . דורון ספיר:

 
 :הועדה מחליטה

 לקבל את ההתנגדויות בחלקן ולדחות את שאר ההתנגדויות כמפורט בחוו"ד ולתת תוקף לתוכנית.
 

לדיאנסקי רועי אלקבץ, מיטל  דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק, חן אריאלי, אסף הראל, ראובן משתתפים:
 להבי
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 יפו-קומית לתכנון ובניה ת"אהועדה ה: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 מיקום:
 , במקביל לדרך נמיר רמת אביב א'

 
 :גבולות
 רח' ברזיל –בצפון 
 מגרשי מגורים מערביים של רמת אביב -במזרח
 רחוב חיים לבנון -בדרום
 דרך נמיר -במערב

 
 ושים וחלקות בתכנית:ג
 

חלק/כל  סוג גוש מספר גוש
 הגוש

מספרי חלקות 
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 504  חלק   6649

  23 חלק  6768
 49 38 חלק  6771

 
 דונם 26-כ: שטח התכנית

 
 , מחלקת תכנון צפון אגף תכנון העירסטודיו צורא :מתכנן

 הועדה המקומית לתכנון ובניה :יזם
 יפו-יית ת"אעיר בעלות:

 
  :מצב השטח בפועל

של המאה הקודמת במתכונת של שיכון עממי והושלמה באמצע  50-כללי: בניית השכונה החלה בשנות ה
 דיירים. 8500-יח"ד שבהם גרים כ 3,500-. כיום בתחום התכנון כ60-שנות ה

-דצקי בעיקר חד ודו)הירוקה( כוללת מבנים בגבהים שונים: באגף שממזרח לרח' ברו שכונת רמת אביב א'
קומתיים ובאגף שממערב לו בעיקר שיכונים תלת וארבע קומתיים. בשכונה משולבים גם מבנים גבוהים 

 קומות. 12עד 
 

חניה: רמת אביב הוותיקה תוכננה ללא חניות פרטיות. רוב החניות הן ציבוריות בתחום זכות הדרך 
  חניות פרטיות במסגרת תחום המגרש.    ברחובות, למעט פרויקטים ספורים מאוחרים בהם קיימות 

בשכונות קיימת מצוקת חנייה בעיקר בשעות הערב והלילה. סוגיית החניה מעסיקה את תושבי המקום 
 המדיניות לשכונה.    מסמך והם נתנו לכך ביטוי בשיתוף הציבור שנערך במסגרת עריכת 

 
  :מדיניות קיימת

, הנחתה על אופן ההתחדשות הרצוי בכל מגרש 2014ר מדיניות רמת אביב הוותיקה, שאושרה בינוא
סימנה את רמת אביב א' כ"מרקם לשימור" וכ"מתחם  5000בשכונה. זאת  לאחר שתכנית המתאר תא/

 להתחדשות עירונית". 
קונפליקט בין הכוונה לשמר את החצרות הפרטיות הפתוחות, בהן לציבור מתאפשר לנוע המדיניות זיהתה 

מאפיין המרכזי של רמת אביב הוותיקה, לבין הצורך הגובר בתוספת מקומות חניה בחופשיות ושהינן ה
תוספת חניות ציבוריות לאורך שצ"פ נמיר זוהתה, כמענה למצוקת החניה בחלקה  במסגרת ההתחדשות.
  המערבי של השכונה.

 
 :מצב תכנוני קיים

 
 .1-, ע408, 406תכנית ל, : ותתקפ ותתב"ע

 לגבי הכנת תכניות בתחום המדיניות. לחוק  77,78שתי הודעות לפי סעיפים בעקבות המדיניות פורסמו 
 פרסומים אלה פרטו את המגבלות הבאות בנושא החניה: 

 איסור תוספת חניה עילית והגבלה של תכסית מרתף החניה במגרשים הפרטיים. (1
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  : 38בפרויקטים של תמ"א  (2
לגבי תכסית מרתף החניה ומתן  בעיבוי ביטול הצורך בחניה. בהריסה ובניה מחדש, מגבלה

 אפשרות לרמפת ירידה רק בפרויקט משותף לשלושה בניינים ומעלה.   
 .1:1תקן חניה  (3

 
נספח התנועה של מסמך המדיניות מנחה על מערך של חניונים ציבוריים בשכונה, כמענה למחסור קיים 

 . , ששצ"פ נמיר הוא אחד מהםומסמן איתורים מומלצים לתוספת חניונים ציבוריים וצפוי במקומות חניה
מקומות חניה במסגרת הקמת המרכז הקהילתי החדש ברח' כפר  100-כחניונים ציבוריים נוספים בתכנון: 

 . וכן חניון במסגרת תב"ע למעונות בית ברודצקי יונה
 

 :מצב תכנוני מוצע
 

 תיאור מטרות התכנון:  
עקרונות לפיתוח  וקביעתדרך נמיר קרקעית בשצ"פ שלאורך -ציבורית על תוספת מקומות חניה

 השצ"פ. 
 

 עקרונות ודברי הסבר נוספים:  

 לטובת תוספת חניות בשצ"פ נמיר)ייעוד דרך ו/או טיפול נופי( שינוי יעוד משצ"פ לדרך נופית  .א

 משטח התכנית. 25% -הגבלת תכסית הדרכים לרכב ל .ב
 

 . וך שימור הטבע העירוני הקייםתהכוונה היא לשלב בתחום שצ"פ נמיר מקומות חניה באופן מידתי,
משטח השצ"פ,  25%שצ"פ( ויתאפשר לסלול עד ביעוד הקרקע ישונה משצ"פ לדרך נופית )דרך משולבת 

 .250-מספר מקומות החניה יוגבל לדונם.  26-ששטחו כ
 .מפרצי החניה שישולבו בשצ"פ יהיו עיליים

  .וקרני ברזיל נמיר ותרחובההגישה לחניה בשצ"פ נמיר תהיה מ
 , בכפוף לאישור משרד התחבורה.לדרך נמיר נתיב היציאה מתחנת הדלקיתאפשר חיבור עתידי ל

 
 התכנית: בהתאם לזכויות לשצ"פ בתכנית ל' עבור מבנים לתפעול השצ"פ ולשירותים נילווים זכויות בניה

 מ"ר בגובה קומה אחת.   20מ"ר, כאשר שטח כל מבנה עד  130מאפשרת בינוי בשטח כולל 
 
מהעצים לשימור  2%התכנית מאפשרת גמישות לשינוי  –תכנית מטמיעה את המלצות סקר העצים ה

 באישור אגרונום העירייה. 
 

חו"ד יועץ בטיחות בדגש על הקרבה בין נתיב תנועת רכב  שבמסגרת התכניות לביצוע תידר -בטיחות 
 לשהיית הולכי רגל. 

 
. רוב מוחלט של המשתתפים 21.2.17אביב בתאריך  התקיים מפגש תושבים ברמת התייעצות עם הציבור:

ברכו על התכנית. בעקבות המפגש בוצעו מספר שינויים בתכנית, לדוגמה שונו כיווני תנועת הרכב בנספח 
 הפיתוח. 

 
 מיידי :זמן ביצוע

 
 : )מוגש ע"י צוות צפון(חו"ד צוות

 
יב א' )בסביבת המגורים הסמוכה המערבי של שכונת רמת אב חלקהתב"ע תאפשר הקלה במצוקת החניה ב

 לדרך נמיר(. 
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 מומלץ לאשר להפקדה.

 
 29/11/2017א' בתאריך 62חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 

28/11/2017א' בתאריך 62חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 
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 : )מוגש ע"י צוות צפון(חו"ד הצוות

 
 מומלץ לאשר את התכנית להפקדה, בצירוף התנאים הבאים:

 שנים בלבד מיום פרסומה למתן תוקף. 10נית תהה תקפה למשך התכ .1

 הועדה המקומית תהה רשאית להאריך את תוקף התכנית לכל תקופת זמן שהיא. .2
 במידה והועדה המקומית לא קיבלה החלטה להאריך את תוקף התכנית, תכנית זו תבוטל .3

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

 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 10)החלטה מספר  06/12/2017מיום ב' 17-0025מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון: 

 מפאת חוסר הזמן הנושא ירד מסדר היום
 

 הועדה מחליטה:
 עוזרי ליאור שפיראמשתתפים: נתן אלנתן, מיטל להבי, כרמלה 

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 11)החלטה מספר  20/12/2017מיום ב' 17-0026מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 מהלך הדיון:
הגר צור: ה תוכנית נועדה להוסיף מקומות חניה ברמת אביב, כשהדגש הוא לשמר את איכויות השכונה. 

 מציגה במצגת את פתרונות החניה.
 ואל גפן: טענתה היתה שחלק מהבעיה הוא הפינוי בינוי.שמ

ערן וקסלר: בפרויקטים עתידיים בשכונה אנחנו מגבילים את החניה במגרשים הפרטיים. בפינוי בינוי 
 וכבר היום ברור שתידרשנה עוד חניות. 1:1מדובר בתקן חניה 

 . 3התכוונו עורכי תמ"א עמית גולדשטיין: ההגדרה בתכנית של דרך נופית היא לא ההגדרה אליה 
 מלי פולישוק: תגדירו בשם אחר.

 
 הועדה מחליטה: 

 לאשר את התוכנית להפקדה.
 

: דורון ספיר, ליאור שפירא, שמואל גפן, נתן אלנתן, כרמלה עוזרי, אפרת טולקובסקי, אהרון משתתפים
מדואל.

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

 :פרטי תהליך האישור
 בישיבתה מספר  מיום  דנה בתכנית והחליטה: 
 

בתאריך  7234בעמוד  7777לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
26/04/2018. 

 
 ט הבא:כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירו

The Marker 03/05/2018 

 03/05/2018 ישראל היום
 04/05/2018 העיר

  
 

 :פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות
 בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:

 6701423יפו  -תל אביב  19רחוב קארו יוסף  אלכס כץ עו"ד 

 6701423יפו  -תל אביב  19רחוב קארו יוסף  אלכס כץ עו"ד 
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 6513601יפו  -תל אביב  23רחוב יהודה הלוי  טלי סלטון ישועה 

 6473104תל אביב  3רחוב פריש דניאל  יוסי קליין 

 6946013יפו  -תל אביב  1רחוב ברזיל  ניצה בן יקר 

 6200300יפו  -תל אביב  88רחוב החשמונאים  עופר שטריקר עו"ד 

 6946015יפו  -תל אביב  5 רחוב ברזיל רון וגילה ברטור 
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 מס"ד
 המלצה מענה  טיעון בא כוח מגיש

1 
אפרים 
מילוטין 
ודיירים 

 ברחוב קרני 
 

עו"ד אלכס 
כ"ץ, משרד 

כץ, גבע, 
 איצקוביץ

א. רחוב קרני 
חד סטרי, צר 

 ושקט.
בין הרחוב 
לדרך נמיר 

גינה ציבורית 
איכותית 

המהווה חייץ 
 ירוק.

בגינה מקלט 
ציבורי תת 

י קרקע
המשרת את 

תושבי 
 השכונה.

תנועת מאות 
רכבים תפגע 

באיכות 
החיים 

ותיצור מטרד 
בלתי סביר. 

דרישה 
לביטול 

הגישה מרחוב 
 קרני.

דרום שצ"פ נמיר מתוכנן להכיל מספר 
מוגבל של מקומות חניה ציבוריים 

שיהיו מבודדים תנועתית מיתר רצועת 
נמיר. כמופיע בנספח הפיתוח מדובר 

 ניה בלבד. מקומות ח 50-בכ
אין בכך כדי לשנות משמעותית את 

 עומס התנועה ברחוב קרני.
מבחינה חוקית )סטטוטורית( ייעודי 
הקרקע ברחוב קרני מאפשרים כבר 

 –היום גישה של רכב לשצ"פ נמיר 
וזוהי הגישה היחידה האפשרית באזור  

 תחנת הדלק ודרומה ממנה.   
סטרי ורק קטע -רחוב קרני יוותר חד

מ', המחבר  10באורך מצומצם, 
לרצועת נמיר, במקטע הכניסה 
 סטרית. -והיציאה, תיתאפשר תנועה דו

גינת המשחקים  תועתק והמקלט 
 ימשיך למלא את תפקידו.

לקבל 
באופן 

חלקי את 
ההתנגדות 

ולציין 
שבמתחם 

החניה 
הדרומי 
שבאזור 
תחנת 
הדלק 
יוגבל 
מספר 

מקומות 
-החניה ל

50 . 

 
ב. פגמים   

 בפרסום
 -ת פורסמה כחוק בהתכני

בעתונות ובשילוט חוץ )ברחובות 
ברודצקי, רדינג, ברזיל, שמעוני, דרך 

 נמיר, גשר מעל נמיר(. 
יפו קיימה מפגש -בנוסף, עיריית ת"א

ציבורי להצגת התכנית לציבור בבי"ס 
אלומות ברמת אביב א' בתאריך 

 200, מפגש בו נכחו מעל 21.2.2017
תושבים. המסקנות העיקריות 

ובות תושבי השכונה הוטמעו מתג
 בתכנית. 

לדחות את 
 ההתנגדות

 
ג. אין   

בסמכות 
הועדה 

המקומית 
לשנות ייעוד 
מגרש ציבורי 
פתוח לייעוד 
"דרך ו/או 
 טיפול נופי"

ראו לעיל חוו"ד מהנדס העיר ויועמ"ש 
, לכך 28.11.2017-הועדה המקומית מה

 שהתכנית בסמכות מקומית.

לדחות את 
 ההתנגדות

 
התכנית  ד.  

מאפשרת 
חיבור 

אופציונאלי 
לדרך נמיר 
תוך חריגה 
מסמכות 
הועדה 

 המקומית. 

החיבור ליציאת רכבים לדרך נמיר 
מותנה בתכנית באישור משרד 

התחבורה שהוא הסמכות לנושא  
 (.6.2)סעיף 

לדחות את 
 ההתנגדות
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ה. התכנית   

"מעורפלת" 
ומאפשרת 

לרשות 
המקומית 
חופש  רב 

מדי, עד כדי 
ש "תוכל  כך

הועדה 
המקומית 

לסלול 
באספלט את 

השטח של 
הגינה 

הציבורית 
ולהציב בו 
מקומות 
 חניה".

התכנית בוצעה תוך רגישות גבוהה 
לערך הנופי הירוק של רצועת נמיר. 

בתוך כך, התכנית מגבילה את השטח 
הסלול ברצועת נמיר וקובעת תכסית 

(. 4.1.2)סעיף  25%מקסימלית של עד 
גדירה התב"ע לביצוע לוח הזמנים שמ

שנים ממתן התוקף. במידה ולא  10
תבוצע בתקופה זו, יהיה על הועדה 

 תבוטל. -המקומית להאריכה, ולא

לדחות את 
 ההתנגדות.

 
ו. פגיעה   

 בבטיחות.
התכנית מתנה הוצאת היתר בניה 

לתכנית הפיתוח באישור יועץ בטיחות 
-ובאישור אגף התנועה של עיריית ת"א

 יפו. 

את לדחות 
 ההתנגדות.

 
ז. פגיעה   

 –קניינית 
ירידת ערך 

לנכסי דיירי 
 הרחוב.

תגבור מצאי החניה בשכונה צפוי לשפר 
את הרווחה ואת ערך הנכסים. כאמור 

תוספת הרכבים הנוספים שיחלפו 
 50ברחוב קרני כתוצאה מתוספת 

 מקומות חניה אינה משמעותית. 

לדחות את 
 ההתנגדות.

 
ח. החניות   

רת נועדו לש
דיירי רחובות 

אחרים 
 מרחוב קרני.

החניות תהיינה חניות ציבוריות 
לשירות כלל הציבור כמצופה בשטח 
ציבורי. כפי שתושבי רח' קרני חונים 

בכל מקום בעיר, תושבי השכונה והעיר 
יוכלו לחנות ברחוב בהתאם למדיניות 

 יפו. -עת"א

לדחות את 
 ההתנגדות.

2 
רותי קולודני, 
דוד סורקיס, 

ם קורן חיי
ואחרים דיירי 
רחוב פיכמן 

17,19,21 ,23  

עוד אילנה 
קורמן, 
משרד 
וקסלר 

 ברגמן ושות'

א. חניות 
עיליות 

סותרות את 
מדיניות 
הועדה 

המקומית. כל 
שכן ביטול 

שטח ציבורי 
פתוח לטובת 
 מגרשי חניה. 

התכנית אינה מבטלת את השטח 
הפתוח אלא מטמיעה בו באופן מבוקר 

חניות  250ת )עד כמות חניות מוגבל
מ'( ותוך  600-ברצועה שאורכה כ
תנועה כגישה  -שילוב דרך ממותנת

 לחניות.
יש לזכור שכיום הרצועה אינה 

מטופחת ומימוש התכנית ישמיש 
 אותה לציבור כפארק ליניארי.   
המטרה שלשמה קודמה התכנית 

נוסחה במסמך המדיניות והיא לחסוך 
את הצורך בפגיעה בחצרות השכונה 

ובת פתרונות חניה ולאפשר בשכונה לט
 .   1:1תקן חניה 

לדחות את 
 ההתנגדות.

 
ב. חוסר   

 סמכות.
ראו לעיל חוו"ד מהנדס העיר ויועמ"ש 

, לכך 28.11.2017-הועדה המקומית מה
 שהתכנית בסמכות מקומית.

לדחות את 
 ההתנגדות.

 
ג. התכנית   

עמומה 
ומעורפלת. 

מטרתה 
ביטול השצ"פ 

והפיכתו 
 לדרך.

דברי ההסבר לתכנית הינם חד 
משמעיים ותוכן התכנית מממש כוונות 

 תכנוניות אלה.

לדחות את 
 ההתנגדות.
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ד. יש לאסור   

כל חיבור 
לדרך נמיר 

למניעת 
תנועה עוברת 
 ברצועת נמיר.

החיבור היחיד האופציונלי בתכנית 
מרצועת נמיר לדרך נמיר הינו מ/לנתיב 

 היוצא מתחנת הדלק ובכפוף לאישור
 משרד התחבורה.

חיבור זה במידה וימומש נועד לחסוך 
 תנועת רכבים דרך השכונה. 

לדחות את 
 ההתנגדות

 
ה. להעביר   

את החניות 
 לתת הקרקע.

התכנית באה להקל המחסור במקומות 
חניה בשכונה, שעליו מעידים 

התושבים ובאופן מידי. לביצוע חניון 
תת קרקעי אורכני ולתחזוקתו עלויות 

שיש להשיט על הקופה  גבוהות
הציבורית מכיוון שחניון כזה איננו 

 כלכלי.   

לדחות את 
 ההתנגדות

 
ו. לצמצם את   

תוקף התכנית 
 לחמש שנים 

ביצוע החניון והפיתוח מותנה בתקציב 
 עירוני. 

לדחות את 
 ההתנגדות.

 
. דרישה ו  

לקבוע את 
התכנית ואת 

החניות 
 5-כזמניות ל

 שנים. 

 10-ת תוקף התכנית לקוצב א 7.2סעיף 
שנים ומתנה את הארכת תוקפה 
בהחלטה של הועדה המקומית. 

הפחתת תקופה זו תפגע בכדאיות 
עה של כספי ציבור בפיתוח ההשק

העיריה לא תשקיע  , שכןהרצועה
 בפיתוח המקום עבור פתרון זמני.

לדחות את 
  .הדרישה

 
ז. התכנית   

חלקית. יש 
לתכננה יחד 
עם רצועת 

השצ"פ 
רב שממע

 לדרך נמיר. 

לא קיימת סימטריה בין הגדה 
המזרחית והגדה המערבית של דרך 

נמיר ואין סיבה לבלום את פיתוח צד 
 אחד בצד השני.  

לדחות את 
 ההתנגדות.

 
ח. תכנון   

 –תנועה 
התכנית 

תיצור נפח 
תנועה 

משמעותי 
ברצועת נמיר 

ולא נבחנו 
השלכותיה 

לגבי 
התחדשות 

עירונית 
במגרש 

שבבעלות 
 המתנגדים.   

הטענה לא ברורה. גישת רכב למגרש 
תבוצע מרחוב  17,19,21,23ברח' פיכמן 

פיכמן. מכיוון שהתכנית לא כוללת 
חיבור בין רחוב פיכמן לרצועת נמיר 

לא נראית השפעה בין החניות ברצועה 
 לפרויקט העתידי.  

לדחות את 
 ההתנגדות.

 
ט. פגיעה   

בשימוש 
שצ"פ נמיר 
כחיץ בין 

ינים הבני
 לדרך נמיר. 

התכנית לא משנה את תפיסת רצועת 
נמיר כשטח פתוח רווי בצמחיה. רוב 

העצים ברצועה מוגדרים לשימור 
ובמאזן הכללי התכנית תגרום לתוספת 

צמחיה ולהחייאת הרצועה שכיום 
 אינה מפותחת.

תנועת הרכבים הדלילה והחניה 
ב"כיסי החניה" לא תשנה את אופי 

 הרצועה.  

 לדחות את
 ההתנגדות.

 
י. דרישה   

להגדיר 
כסטייה 

לקבל את  ניתן להוסיף הגדרה כסטייה ניכרת.
הדרישה. 
תתווסף 
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ניכרת כל 
חריגה בכמות 

מקומות 
החניה מעבר 

או  250-ל
חריגה 

מתכסית 
סלילה מעבר 

 25%-ל
מהשטח 
 הכולל. 

לתקנון 
הוראה 

 בהתאם.  
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יא. לקבוע   

נספחי תנועה 
ופיתוח 

 כמחייבים. 

אינה מפורטת ברמה של תכנית  התב"ע
לביצוע, לכן חשוב להשאיר חופש 

לשלבים הבאים ולא לקבע את 
הנספחים כמחייבים. יחד עם זאת, 

)ד( מקבע את הגישות 6.2סעיף 
האפשריות ל/מהרצועה. תנוחת כל 
ציר: הטיילת, מסעת הרכב ושביל 

האופניים, תשמר ככל הניתן בהתאם 
 למתואר בנספחים.

לדחות את 
 שה.הדרי

 
יב. למנוע את   

השימוש 
כ"דרך 

 עירונית".

 מענה בהתאם למיספור בהתנגדות:
( החיבור לדרך נמיר, אם וכאשר 109)

יאושר ע"י משרד התחבורה, יפחית את 
השימוש ברצועת נמיר ולא יגביר 

 אותה.
( התכנית מאפשרת שימוש 110)

בעמודונים, כמו גם באמצעים למיתון 
 תנועה. 

 (. 109ל)( ראו מענה 111)
התנגדות  –)א( 1( ראו מענה לסעיף 112)

 שהתקבלה באופן חלקי. 
( ראו מענה לסעיף )יב(. כיווני 113) 

התנועה בנספח התנועה הם המועדפים 
 אך אין לקבעם כמחייבים.  

( הדרך כפי שמצוין בדברי ההסבר 114)
לתכנית תהייה ממותנת תנועה. נושא 

 זה יפורט בתכניות המפורטות. 
דונם  26( פארק מגונן בשטח 115)

מצריך מחסן לצרכי גינון. השטח הבנוי 
המצומצם יכול לשמש לפי הצורך גם 

למבנים טכניים )לשירות מי 
אביבים/חח"י/וכיוב'(  או לשירותים 

נלווים כדוגמת קיוסק או מבנה 
שירותים. נקבעו קווי בניין למבנים 

 מ' מגבולות הרצועה.       4.0לפחות 

לדחות את 
התנגדות, ה

למעט 
( 112סעיף )

שמומלץ 
לקבלו 
באופן 
 חלקי. 

 
טו. דרישה   

להקצות את 
מקומות 
החניה 

שבתכנית 
לבעלי 

הדירות 
 הסמוכות.

לכל דבר.  ציבוריותתהיינה חניות ה
דיירי רח' פיכמן שייהנו מקרבתן 

 היחסית לבתיהם. 

לדחות את 
 הדרישה.

3 
נילי וגיורא בן 

 פורת 
רון וגילה 

 ברטור
ה בן יקר ניצ

ובעלי זכויות 
 ברחוב ברזיל

 

)ההתנגדות 
נכתבה ללא 
עזרת איש 

 מקצוע( 

כיום  א.
התנועה 
והחניה 

ברחוב ברזיל 
בעייתיים. 
התכנית 
תוסיף 
 הכבדה.

הצעה לא 
לחבר את 

הדרך 
המשולבת בין 
קרני לברזיל. 

אלא שכל 
רחוב יכנס 

נושא ההכבדה התנועתית נבחן על ידי 
יועצי  התנועה של התכנית ונמצא כי 
אין מניעה תנועתית למימוש התכנית. 
התנועה תהיה מרחוב שמעוני לרחוב 
ברזיל. כיוון תנועה זה תוכנן במקור 

בכיוון ההפוך אך שונה לבקשת 
הדיירים על מנת למנוע חניה לבאי 

 קניון.   ה
המטרה היא שהתנועה ברצועה, היכן 

שניתן, תהייה חד כיוונית בין 
 הרחובות.  

לדחות את 
 ההצעה.
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לדרך ללא 
 –מוצא משלו 

משמע, 
הפרדת 

הסירקולציה 
ברזיל 
י כך ושמעונ

שכל רחוב 
"יורחב" בפני 

 עצמו.
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ב. שאלה לגבי   

מה מחייב 
במסמכים 
 המחייבים. 

נספח שמירה על עצים בוגרים מחייב 
 לגבי עתיד העצים בלבד. 

 

 

 
ג. דרישה   

לתוספת 
בחינה 

 אקוסטית.
והתייחסות 
למסלעות 

 ות.הקיימ

לתנאים להיתר בניה תתווסף דרישה 
 לחוות דעת אקוסטית. 

 

לקבל את 
הדרישה 
באופן 
חלקי 

 כאמור. 

 
. בקשה ד  

לשימור 
מסלעות 
הכורכר 

 הקיימות.

לגבי המסלעות הקיימות תתווסף 
שככל הניתן הן ישומרו בתקנון הערה 

 במסגרת הפיתוח.

לקבל את 
הדרישה 
באופן 
חלקי 

 כאמור.

4 
עו"ד יוסי  ליאת ענווה 

קליין, 
-משרד הרט
 -בורנשטיין

 בסון 

א. שיבוש 
אורח החיים 

של דיירי 
רחוב שמעוני 

כתוצאה 
מעומס תנועת 

רכבים 
וכתוצאה 
מכך רעש, 

זיהום אויר 
 ועוד.   

מסמך המדיניות המליץ על תוספת 
חניות ברצועת נמיר כמענה לתלונות 
התושבים על מחסור בחנייה ועל מנת 

חניה במגרשים לאפשר הפחתת תקן ה
ולצמצם את תכסית  1:1-הפרטיים ל

 מרתפי החניה בהתאם. 
בין הרחובות שמעוני וברזיל מתוכננות 

חניות. כמות זו נבחנה על ידי  200-כ
יועצי התנועה של התכנית ונמצאה 

כברת מימוש גם מבחינת רחוב 
 שמעוני.  

לדחות את 
 ההתנגדות.

 
 

 
ב. פגיעה   

בבטיחות 
ברחוב 

 שמעוני. 

וס"ק  2בתקנון התכנית ס"ק   6.1עיף ס
מתנים היתר בניה לרצועת נמיר  3

בתכנית בטיחות ובאישור אגף התנועה 
 להסדרי התנועה. 

לדחות את 
 ההתנגדות.

 

 
ג. שינוי כיוון   

התנועה 
שמעוני -ברזיל

-לשמעוני
ברזיל העביר 
את העומס 

לרחוב 
 שמעוני. 

שינוי בכיוון התנועה נועד לצמצם 
יה על ידי באי הקניון שימוש בחנ

שמחפשים חניה ברחוב ברזיל. 
ההתנגדות לגבי הגברת העומס לא 
ברורה שכן שינוי הכיוון לא משנה 

 כמות הרכבים ברחוב.  

לדחות את 
 ההתנגדות.

 

 
ד. פגיעה   

בגינה הירוקה 
שבין שמעוני 

לשמעוני  21
27  . 

הגינה המדוברת נמצאת ברובה במגרש 
חב' עמידר.  בייעוד מגורים שבבעלות

כך שסטטוטורית  איננה מהווה שטח 
ציבורי ו/או שטח פתוח. חלקה הקטן 

שבייעוד שצ"פ ישונה במסגרת התכנית 
לדרך משולבת על מנת לאפשר גישת 

 רכבים לרצועת נמיר.     

לדחות את 
 ההתנגדות.

 

 
ה. דרישה   

לבטל גישה 
מרחוב 
שמעוני 

ולהעביר את 
כל התנועה 

 לרחוב ברזיל.

סה מרחוב אחד ויציאה מרחוב הכני
אחר תאפשר תנועה חד סטרית של 

רכבים ברצועת נמיר, ותאפשר מסעה 
צרה לרכב. דבר זה יאפשר יותר פיתוח 

 גנני ויותר מרחב להולכי הרגל.     

לדחות את 
 ההתנגדות.

 

5 
דיירים ברח' 

  8הררי 
עו"ד עופר 
 שטריקר,

ברנר 
שטריקר 

 –א. פרסום 
תליית 

השילוט 
במקום לא 

ההתנגדות תידון למרות מועד הגשתה 
 המאוחר. 
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בולט ובאופן  ושות'
שלא מאפשר 

קריאת 
המודעה 

עיכבה הכנת 
 התנגדות זו. 

 
ב. בשינוי   

מהותי ממה 
שהוצג במפגש 
הצגת התכנית 
לציבור, כיס 
החניה המוצג 

בנספח 
התנועה צמוד 
למגרש הררי 

. איכות 8
החיים של 

דיירי הבניין 
תפגע  

כתוצאה 
העובדה מ

שהסלונים 
פונים לחניה 

 זו. 

השינוי בתנוחת החניון נוצר כתוצאה 
 –מאילוץ של מעבר תוואי האופנידן 
אוטוסטרדת האופניים ברצועה. 

בתקנון יוגדר כי החניון יורחק לפחות 
מ' מגבול המגרש על מנת לאפשר  1.0

 רצועת גינון מפרידה. 

לקבל את 
ההתנגדות 

באופן 
חלקי 

 כאמור.

 
 חוות דעת מחלקת תכנון צפון:סיכום 

 מומלץ לבצע את השינויים הבאים ולתת לתכנית תוקף: 
או חריגה  250-תתווסף לתקנון התכנית הערה לפיה חריגה בכמות מקומות החניה מעבר ל (1

 מהשטח הכולל של התכנית, תחשב כסטייה ניכרת. 25%-מתכסית סלילה מעבר ל

-חנת הדלק )באזור רחובות קרני והררי( יוגבל למספר מקומות החניה במתחם הדרומי שבאזור ת (2
50 . 

 חוות דעת אקוסטית. צירוף היתר בניה תתווסף דרישה לקבלת לתנאים ל (3
 .הרצועה שככל הניתן הן ישומרו במסגרת פיתוח ,לגבי המסלעות הקיימותבתקנון תתווסף הערה  (4

מגרשים הפרטיים על מנת מ' מגבול השצ"פ עם ה 1.0בתקנון יוגדר כי כיסי החניה יורחקו לפחות  (5
 לאפשר רצועת גינון מפרידה.

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 9)החלטה מספר  20/02/2019מיום ב' 19-0003מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 דורון ספיר לא משתתף בתוכנית

 לריסה קופמן מ"מ מה"ע
 

 מהלך הדיון:
 ערן וקסלר: מציג את עיקרי התכנית.

 גה את התכנית.הגר צור: הצי
:  חוזרים על כל האמור בהתנגדות שהוגשה.   בנוגע למקלט ברח' קרני. החניה עו"ד אלירן חליבה

המיועדת תגרע את כל השצ"פ שהוא גינה ציבורית. רשות ציבורית לא יכולה לבטל מקלט ציבורי. בנוסף 
לחניה דרך הרח' תהפוך אותו רח' קרני הוא בבניה נמוכה ואין בו מצוקת חניה ובעצם  הכניסה והיציאה 

א לא ניתן לשנות יעוד משצ"פ לדרך אלא ניתן להעריך דרך קיימת והקרקע 62לרח' סואן. בהתאם לסעיף 
 מוגדרת כשצ"פ ולכן זה לא בסמכות הועדה המקומית לאשר תוכנית כזו אלא בסמכות הועדה המחוזית. 

. ישנם חששות בנוגע לשצ"פ שנושק 19-23: מייצגת את בעלי דירות בפיכמן עו"ד טלי סלטון ישועה
לבתים. לבעלי הדירות חשש רב לגבי ההשפעה של התנועה שתהיה. המתחם מיועד להתחדשות עירונית ויש 
לוודא שהנושא תואם את מסמך המדיניות של הועדה.  שצ"פ נמיר מיועד לגנים, ספורט ונופש ולא לחניה. 

להוסיף חניה אלא שצריך לגנן. לשחוק את הבאפר  העובדה שהשצ"פ לא מגונן היא לא הוכחה שצריך
ולעשות חניה זה לא סביר והליך לא תקין. סעיף הסמכות להרחבת הדרך לא מתאים כי הרי בסופו של דבר 

ד' מדבר על 6.13היא גם לא מקור לסמכות הולמת מאחר וסעיף  5000לא ירחיבו את דרך נמיר.  ת.א 
מחייב שטח ציבורי מקביל באיכות שלו וזה לא נראה פה. בנוסף מגבלות בשינוי יעוד של שטח ציבורי ו
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מדברת על חניה תת קרקעית אבל בתכנית זו מדובר בחניה עילית ומאות חניות. התוכנית הזו מתירה  5000
חיבור לנמיר ויציאה מתחנת הדלק.  לדעתנו אם מוצע חיבור לנמיר הדבר צריך להופיע במטרות התוכנית . 

כפוף לאישור משרד התחבורה וזהו פגם בתוכנית ואנחנו מתנגדים ליציאה הזו. הבאפר הכל צריך להיות 
אמור למנוע פגיעה אקוסטית ולא נראה שבדקו זאת. אין התליה בתוכנית לגבי פיתוח השטחים הירוקים 

 וצריך להוסיף זאת. כל מה שנטען בהתנגדות שהוגשה עומד בעינו.
יל והיום המצב של התנועה הוא בלתי אפשרי. אתם עומדים להוסיף : אנחנו גרים ברח' ברזגיורא בן פורת

מקומות חניה, להגביר תנועה ולהוציא את כל כלי הרכב מרח' ברזיל ולכך אנחנו מתנגדים באופן  190עוד 
 חריף. אפשר להיסתפק בכניסה ויציאה מתחנת הדלק. לא ראינו שהובא סקר תנועה לרחוב ברזיל. 

 םמהבנייני 21בנינים שמתוכם  23ורצועת השצ"פ  מכילה  8גר ברח' הררי  : אניעו"ד עופר שטריקר
לדרום. -מערב  ושני בנינים קרובים לחניון החמישי הדרומי שההעמדה שלהם היא צפון-בהעמדה מזרח

רכבת והמשמעות היא ששני הבנינים הללו משיקים  לרצועת השצ"פ מהמימד הארוך שלהם  ןמדובר בבניי
 והוא הוסט.  12ל הסלון שלי ושל שכניי.  החניון החמישי אמור היה להיות ממוקם בהררי כלומר החניון מו

כמו שהוצג בשיתוף ציבור. כמו כן בחלק הצפוני  12יש לשנות את המיקום של שביל האופניים ליד הררי  
ר המרחקים בין הבינים קצרים ומרחב התמרון קשה מאוד ובשונה מכך בחלק הדרומי יש מרווחים יות

 גדולים ויותר אפשרות להזזה של פונקציות מה שיקטין את הפגיעה. 
 .ליאור שפירא מקריא את התנגדות עו"ד קליין

: אני אחד הנפגעים הכי קשים בתוכנית הזו. ברח' קרני הרכבים  עומדים חצי על הכביש חצי אפרים-דייר
ה לחניון ומעבר צר שיש בו עצים על המדרכה וזה המקום היחידי בכל השכונה שמתוכננת בו כניסה ויציא

של עשרות שנים. זהו המקום היחידי בכל רמ"א שנכנסים ויוצאים מאותו מקום. זהו רחוב צר והדבר לא 
 הגיוני. 

 יוסי ישראלי: רח' קרני הוא רחוב אומנתי היסטורי.
 מענה להתנגדויות:

 ערן וקסלר: נותן מענה מתוך הדרפט.
חניות יוכלו להיות מבוטלות אם הועדה תחליט על כך . לגבי רח' קרני שנים ואז ה 10-התוכנית הוגבלה ל

החניון אינו מצריך את ביטול המקלט. לפי התכנון של כיס החניה הדרומי העצים ישומרו והגבלנו בו את 
 כמות דומה לחניון בינוני במגרש מגורים במרכז העיר.  - 50-מספר החניות ל

 התייחסות המתנגדים:
יבה: אין התייחסות למקלט במצב המוצע והקיים, אין התייחסות למעבר מרח' ברזיל הוא עו"ד אלירן חל

 צר .
: כל עוד הנושאים לא מוגדרים בתוכנית צריך להכליל אותם כהגדרות בתוכנית עו"ד טלי סלטון שועה

כסטיה ניכרת. ההיבט האקוסטי שיהיה תנאי להיתר בניה לא היה כתוב בתוכנית המופקדת. לכן הוא 
 משמעותי ויש לקבוע שתנאי להיתר בדיקה אקוסטית.

לא שמענו הסבר מדוע יש בכלל אילוץ של מעבר תוואי האופנידן במיקום הקודם של   :עופר שטריקר עו"ד
שהושפע מעט מאד מהחניון. מדוע פתאום נוצר אילוץ. לא נשמע הסבר איך  12החניון הדרומי שליד הררי 

ס"מ מעל פני הקרקע וכולו יצוק בטון והאמירה שאפשר  80צא קורה שאפשר להרוס את המקלט שנמ
 בתוכניות עבודה לפתור את הבעיה הזו היא לא נכונה.

  
 החלטה: 

 לשוב לדיון פנימי לאחר סיור
 : ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ראובן לדיאנסקי, מיטל להבימשתתפים

 
, ראובן לדיאנסקי,ציפי ברנד נית בהשתתפות:התקיים סיור של חברי הועדה לשטח התכ 8.4.19בתאריך 

 , מלי פולישוק, אילן רוזנבלום וערן וקסלר מצוות תכנון צפון.ליאור שפירא
הסיור התמקד בסביבת רחוב קרני בליווי דיירים. הוצגו הגישה והעמדת כיס החניה שמערבית לרח' רדינג 

 , לצד האילוצים כתוצאה מתוואי האופנידן המתוכנן. 8
    
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 9)החלטה מספר  17/04/2019מיום ב' 19-0007מספר שיבתה בי

 :בתכנית והחליטה
 ירד מסדר היום 

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 10)החלטה מספר  15/05/2019מיום ב' 19-0008מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
ירד מסדר היום.

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 8)החלטה מספר  29/05/2019יום מב' 19-0009מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 



 פתרונות חניה ברמת אביב הוותיקה  - 4488תא/מק/ 
 דיון בהתנגדויות
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ירד מסדר היום



 התוכן מס' החלטה
29/05/2019 

 9 - -ב' 19-0009
לדיזינגוף  9ונחלת בנימין   14העברת זכויות מהגלבוע  - 4686תא/מק/ 507-0519413

50  
 דיון פנימי לאחר סיור במקום -דיון נוסף 
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 507-0519413  מס' תוכנית במערכת מבא"ת מקוון:
 

 50לדיזינגוף  9ונחלת בנימין  14העברת זכויות מהגלבוע  4686תא/ מק/ : שם התכנית
 
                      יתהועדה מקומ: כנון המוסמך להפקיד את התכניתת
 

  כתובת:
 50רח' דיזנגוף ,  9, נחלת בנימין 14הגלבוע 

 
 מיקום:

 
 :3חלקה  7441גוש  ,14הגלבוע 

 מצפון רח' בר אילן
 מדרום רח' שינקין
 ממזרח רח' ביל"ו

 
 :76חלקה  6918גוש  , 9נחלת בנימין 

 מצפון רח' נחלת בנימין
 מדרום רח' רמב"ם
 ממזרח רח' אלנבי

 
 :160חלקה  7092גוש  50זנגוף, די

 (165) בר גיוראמצפון רח' 
 ( 151)  המלך ג'ורג'ממזרח 

 
 
 
 
 
 
 

 50 דיזנגוף' רח         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9נחלת בנימין                    14 הגלבוע' רח
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 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 חלקות מספרי
 בחלקן

 160 --- חלק מוסדר 7092

 --- 3 חלק מוסדר 7441

 --- 76 חלק מוסדר 6918

 
  שטח התכנית:

 מ"ר 565: 14הגלבוע 
 מ"ר 548 :9נחלת בנימין 

 "רמ 5406:  50דיזנגוף 

 
 מאירה מור אדריכלים ובוני ערים –מאירה מור  מתכנן:

 
 עו"ד אהוד ווינברגר :מיםיז

 058836347: ת.ז               
 ת"א 39מונטיפיורי                

 
 בעלות:
 מבנה לשימור בהגבלות מחמירות -  14הגלבוע 

 פרטיים )שוורצמן צבי, רוגל עינת, אידלמן איילת(בעלי הנכס והזכויות לניוד:  
 

 מבנה לשימור בהגבלות מחמירות - 9נחלת בנימין 
 י ייפוי כח מבעלי המבנהעו"ד מוטי פירר עפ" בעלי הנכס והזכויות לניוד:

 
 קומת הסולריום בבנין המגורים – 50דיזנגוף 

 עו"ד אהוד ווינברגר
 

 : מצב השטח בפועל
 :14הגלבוע 

  קומות. 2מבנה קיים לשימור בהגבלות מחמירות בן 
 המבנה טרם עבר שימור. 

 .23.5.2013למבנה הוכן תיק תיעוד שקיבל אישור בתאריך 
תר בניה הכולל עבודות שימור,  תוספת קומה בנסיגה על הגג, מעלית ומתקני נמסר הי 2.11.2017בתאריך 

 חניה בתת הקרקע נמצאת בתהליך אישור. 
 בחודשים הקרובים יחלו עבודות השימור במבנה. 

 
 :9נחלת בנימין 
  נמצא בעיצומם של עבודות השימור.המבנה . קיים היתר שיפוץ, בהגבלות מחמירותמבנה לשימור 

 
  : 50דיזנגוף 
 א' 1607,1607 בתב"ע שהוגדר ,בניןהבקומת מסד של  ,נמצא שטח 50ברח' דיזנגוף  מגורים במבנה

בנוי כחלל בגובה  שטח הסולריוםכיום  .מ"ר 288.2שטח שרות )גרעין(  מ"ר + 347.52כסולריום בשטח של 
יש שטחים אלו השמל מבוקשלאור העובדה שהמקום ריק ואינו בשימוש,   מ' ללא שימוש. 6.70 -של כ

שטחי שירות בהיקף של ו מ"ר עיקרי 624לשטחי מגורים. שינוי זה  דורש תוספת שטח למגורים בהיקף של 
 , בשני מפלסים.מ"ר 30
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 : מדיניות קיימת
והתחדשות עירונית ע"י קביעת הדרכים להעברת זכויות לעיצוב  לעודד שימור ושיפוץ בפועל בקרב מבנים 

ב' המאושרת, למגרשים אחרים /2650הגבלות מחמירות מכח תכנית השימור בניה ממבנים לשימור ב
 באמצעות הבטחת מקורות המימון לביצוע דרישות השימור במבנים לשימור.

 
 : מצב תכנוני קיים

 : 14הגלבוע 
 אר.6, 1658, ג, ע, 2710, 3365, 3380, 3440 ב,2650, 3954, 4053, 5000, 2268, 2720, 4079 תכניות תקפות:

 שימור.מגורים, מבנה לשימור בהגבלות מחמירות ע"פ תכנית ה יעוד קיים:
 מ"ר 565 :המגרששטח 

 ב'.2650זכויות הניתנות להעברה ע"פ תוכנית השימור  )בנוי( + לפי הקיים: זכויות בניה
 

 מ"ר, ע"פ תחשיב  291.58הינם:  14מהמבנה לשימור ברחוב הגלבוע סה"כ זכויות הבניה הניתנות להעברה 
 , בכללם: 20.02.18, נכון לשומה מתאריך ש"ח למ"ר 28,000לשווי קרקע  2018מרץ זכויות מתאריך 

 
 246.09  מ"ר בתכנית  168.42מ"ר בגין יתרת שטחי בניה ע"פ תוכניות תקפות )לאחר העברה של

 (4660מ"ר בתכנית תא/ מק/  254.78ו  4079תא/ מק/ 
 0 מ"ר בתכנית תא/ מק/  195.38)לאחר העברה של  קען תמריצים שלא תלויים בשווי קרמ"ר בגי

4660 ) 
 0  (4660מ"ר בתכנית תא/ מק/  28.41לאחר העברה של ) תמריצים התלויים בשווי קרקעמ"ר בגין 
 45.5  .מ"ר בגין תמריץ שמירה על שווי קרקע 
 

 , בכללם:מ"ר שטח עיקרי בייעוד מגורים 246.09השטחים שמבוקש להעביר בתכנית זו ממגרש זה הינם 
 מ"ר בגין תמריצים התלויים בשווי קרקע.   246.09*   

 
 :9נחלת בנימין 

 .1658, ג, 3365, 3380ב, 2650, 3954, 5000, 44, 75, 287, 541, 755א, 675, 1200, 680 תכניות תקפות:
 שימור.מגורים, מבנה לשימור בהגבלות מחמירות ע"פ תכנית ה יעוד קיים:

 548 :המגרששטח 
 ב'.2650זכויות הניתנות להעברה ע"פ תוכנית השימור  )בנוי( + לפי הקיים: בניהזכויות 

 
חשיב  זכויות מתאריך מ"ר, ע"פ ת  413.88סה"כ זכויות הבניה הניתנות להעברה ממבנה זה הינם 

 , בכללם: 01.12.17נכון לשומה מתאריך  ,למ"ר 23,000₪ של שווי קרקעל 11.02.18
 

 413.88 מ"ר בתכנית  5.95חי בניה ע"פ תוכניות תקפות )לאחר העברה של מ"ר בגין יתרת שט
 (.4490תאמק/ 

 0 מ"ר בתכנית תא/ מק/  139.44מ"ר בגין תמריצים שלא תלויים בשווי קרקע. )לאחר העברה של
4490 .) 

 0  (4490מ"ר בתכנית תא/ מק/  79.02מ"ר בגין תמריצים התלויים בשווי קרקע.) לאחר העברה של 

 0  (4490מ"ר בתכנית תא/ מק/  95.97תמריץ שמירה על שווי קרקע. )לאחר העברה של מ"ר בגין 
 

 מ"ר שטח עיקרי בייעוד מגורים, בכללם: 27.68השטחים שמבוקש להעביר בתכנית זו ממגרש זה הינם 
 מ"ר בגין יתרת שטחי בניה ע"פ תוכניות תקפות  27.68*   

 
 
 

 : 50דיזנגוף 
 1607, א' 1607:תכניות תקפות

 קומת סולריום במסד קומת הבניין למגורים.: יעוד קיים
 מ"ר שטח לחישוב זכויות בניה. 5406 שטח המגרש:

שווי מ"ר עיקרי ע"פ שומה  שטח רצפות מפורט בתשריט. א'  1607,1607 לפי הוראות תכנית  :זכויות בניה
 ש"ח. 10,140לריום ש"ח, במפלס המתווסף בחלל קומת הסו 13,520: במפלס הראשי  06.04.17מתאריך 
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 :מצב תכנוני מוצע

 
 : מטרות התכנון

עידוד שימור ושיפוץ בפועל בקרב מבנים לשימור והתחדשות עירונית ע"י קביעת הדרכים להעברת זכויות 
ב' המאושרת, למגרשים אחרים  2650ח תכנית השימור ובניה ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות מכ

 לביצוע דרישות השימור במבנים לשימור. באמצעות הבטחת מקורות המימון 
 
 

היקף השטחים המועברים בתוכנית מהמבנים לשימור למגרש המקבל הותאם לפערי שווי קרקע למ"ר 
  20.02.2018מתאריך  14זכויות בניה בין המגרשים עפ"י הערכת שומה למבנה לשימור ברחוב הגלבוע 

ועפ"י הערכת שומה למגרש המקבל מתאריך  01.12.17מתאריך  9ולמבנה לשימור ברחוב נחלת בנימין 
 ב.2650בנספח ה' של תכנית  4, בהתאם לסעיף 06.04.17

 
 :50פירוט יחסי השווי בין המגרשים המוסרים למגרש המקבל ברח' דיזנגוף 

 :14א. הגלבוע 
רש מ"ר עיקרי למגורים בקומת המסד במג 2.07 -שווים ל 1מ"ר עיקרי ביעוד  מגורים  במגרש מוסר  1

 המקבל. 
מ"ר עיקרי למגורים בקומה המתווספת מעל  2.76 -שווים ל 1מ"ר עיקרי ביעוד  מגורים  במגרש מוסר  1

 מפלס קומת הסולריום, במגרש המקבל.
 :9ב. נחלת בנימין 

מ"ר עיקרי למגורים בקומת המסד במגרש  1.70 -שווים ל 2מ"ר עיקרי ביעוד  מגורים  במגרש מוסר  1
 המקבל. 

מ"ר עיקרי למגורים בקומה המתווספת מעל  2.27 -שווים ל 2עיקרי ביעוד  מגורים  במגרש מוסר מ"ר  1
 מפלס קומת הסולריום, במגרש המקבל.

 
 
 

 :עקרי הוראות התכנית
וברחוב  14העברת זכויות בניה מהמבנים לשימור בהגבלות מחמירות במגרשים המוסרים ברחוב הגלבוע 

 .)לקומת הסולריום( 50רחוב דיזנגוף למגרש המקבל ב 9נחלת בנימין 
 14ברחוב הגלבוע מ"ר עיקרי מהמגרש  246.09מחיקת     1.1
 9ברחוב נחלת בנימין מ"ר עיקרי מהמגרש  27.68מחיקת     1.2
 מ"ר עיקרי למגורים במגרש המקבל 624תוספת     1.3
 מ"ר למגרש המקבל 30תוספת שטחי שירות בהיקף של     1.4
 
באמצעות  9ע הוראות השימור בפועל במבנים לשימור ברחובות: הגלבוע  ונחלת בנימין הבטחת ביצו .2

הבטחת מקורות המימון לביצוען בהיקף שווי זכויות המועברות לכל אחד מהמבנים, הכל לשביעות רצון 
 מהנדס העיר ובהתאם להוראות תכנית השימור. 

 
 . קביעת הוראות בהתייחס למגרש המקבל:3

 וש למגורים.התרת שימ 3.1
 

קביעת הוראות בינוי למגורים במגרש המקבל באמצעות התרת חלוקה של החלל לשני מפלסים  3.2
בהתאם  יימות בהיקפו, הכלשטחי המרפסות המקורות הקחלק מוהרחבתו בשני מפלסים על חשבון 

 לנספח הבינוי תכנית זו.
 

 י. מ"ר עיקר 100-כיח"ד נוספות בשטח ממוצע של  6תותר הקמת  3.3
 

 ב.2650מתן פטור מתקן חניה בעבור תוספת הזכויות מכח תכנית זו במסגרת תמריצי תכנית השימור   3.4
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 :בלת השוואהט
 

 נתונים
 ** מצב מוצע םמצב קיי

 50דיזנגוף  50דיזנגוף  9נחלת בנימין  14הגלבוע 

 סה"כ זכויות בניה
 )מעל הקרקע(

 מ"ר 

לפי הקיים +    
זכויות הניתנות 

ע"פ להעברה 
 תחשיב מתאריך

 2018מרץ 

 
לפי הקיים +    
זכויות הניתנות 
להעברה ע"פ 
 תחשיב מתאריך

11.02.18 

 בהתאם לתכנית
1607 

31/08/1972 
 א' 1607 

24/5/1984 

מ"ר עיקרי  624תוספת של 
מ"ר שטחי  30 -ו ים.גורלמ

 שירות.

 6+ ל"ר כקיים כקיים  מספר יח"ד
 גודל יח"ד ממוצעת

 )מ"ר עיקרי(
 כקיים מ"ר

 כקיים
 מ"ר 100כ  ל"ר

 ל"ר ל"ר כקיים  מ' בניין גובה

 כקיים קומות מספר קומות

 כקיים
קומת מסד של 

 22+ סולריום
 םקומות מגורי

 ללא שינוי בגובה הכולל. 
ת בקומגבוה הפיכת חלל 
 שני מפלסיםלהסולריום 
 ים.גורלמ

 כקיים ל"ר כקיים כקיים מ' קווי בניין

 כקיים יח' חניה
 כקיים

 כקיים
ללא תוספת חניות למצב 

 הקיים

 
 1/3*תוספת שטחי השרות הינם מתוקף הוראה בתכנית השימור המאפשרת תוספת שטחי שרות עד 

הגדול מביניהם, בהתאם  -ים העיקריים או בהתאם ליחס שנקבע בתכנית התקפה במגרש המקבלמהשטח
 . בנספח ה' בתוכנית השימור 1.2לסעיף 

 
ללא קשר לכל מקום קומת המסד )סולריום( של בנין המגורים בלעדי ל** המצב המוצע מתייחס באופן 

 אחר במתחם.
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 (שום תכנון השימורהיחידה ליי: )מוגש ע"י חו"ד צוות

 ממליצים לאשר את התכנית להפקדה בכפוף לתנאים הבאים:

 תנאים להפקדת התכנית: .1
לחוק התכנון והבנייה בגין אישור תכנית זו, מבעל  197מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ"י סעיף 

 המבנים לשימור. 
 

 תנאים למתן תוקף לתוכנית: .2
, 9וברחוב נחלת בנימין  14רחוב הגלבוע בצוע השימור הבטחת מקורות המימון לבי -מגרש המקבל

בהיקף שווי זכויות הבניה המועברות, הכל לשביעות רצון מהנדס העיר ובהתאם להוראות תכנית 
  .השימור

 

 רישום הערה: .3
)ניהול לתקנות המקרקעין  27עפ"י תקנה לשימור בהגבלות מחמירות,  יםרישום בפועל של הערה במגרש

 מכח תכנית זו יתומחיקת זכויות הבנייה שנעש יםהתחייבות לשימור המבנ, בדבר 2011 ורישום( התשע"ב
  במגרשים המוסרים.

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

 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 3מספר )החלטה  14/03/2018מיום ב' 18-0005מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 מהלך הדיון:
רות ארבל: מציגה את התוכנית במצגת. מדובר בקומת סולריום במגדל דיזינגוף סנטר. הקומה מוגבהת 

בפועל היא ריקה אין שם סולריום מבקשים לקדם תוכנית כדי להשמיש את החלל הזה למגורים. מוסיפים 
 ים.זכויות למגור

 שלא יהיה פיצול דירות. - 27דורון ספיר : יש להוסיף את תקנה 
רות ארבל: בחוו"ד צוות נדרשה הערה בגין מחיקת הזכויות אין צורך לרשום הערה בדבר התחייבות 

לשימור כי המבנה לשימור כבר התחייב לבצע את השימור. יש להשאיר את הדרישה לרישום הערה רק 
 ית מכח תכנית זו. כמו כן לקבל כתב שיפוי והתחייבות משני המגרשים.בגין מחיקת הזכויות שנעש

 נתן אלנתן: מדוע המגרש המוסר צריך לתת שיפוי.
הראלה אברהם אוזן: ברגע שמקבלים שיפוי ממי שמוסר את הזכויות אם תהיה טענה בעתיד שהזכויות 

ית מטעם המגרש המקבל לקחת הללו לא היו שלו אז כתב השיפוי מכסה וכמו כן זה מחייב את יזם התכנ
 אחריות על הזכויות אשר הוא מבקש להעביר.   

 
 הועדה מחליטה:

 לאשר את התוכנית להפקדה בהתאם לתנאים הבאים:  
אשר תאסור   27לעדכן בהוראות התכנית כי תנאי בהיתר הבניה יהיה רישום הערה ע"פ תקנה  .1

 פיצול דירות. 

 מגרשים. קבלת כתב שיפוי וכתב התחייבות משני ה .2
 

 דורון ספיר, נתן אלנתן, שמואל גפן, ליאור שפירא, אהרון מדואל משתתפים:
 

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

 
 :פרטי תהליך האישור

בתאריך  8454בעמוד  7828רסמה בילקוט פרסומים מספר לחוק התכנון והבניה התפ 89הודעה על פי סעיף 
06/06/2018. 

 
 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:

 08/06/2018 מעריב הבוקר
 08/06/2018 גלובס

 07/06/2018 מקומון ת"א
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 :פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות
 50לתכנית, עבור תוספת הזכויות במגרש מקבל ברח' דיזינגוף  הוגשה התנגדותבתקופת ההפקדה 

 להלן פירוט ההתנגדות שהוגשה: 
 
 .התנגדות עו"ד אילת חותה 1

בשם אורה דוידוביץ בעלת זכויות בדירה 
 50במגדל דיזינגוף  1903מס' 

 

 6713701אביב -תל 52דרך בגין מנחם 

 .התנגדות עו"ד אילת חותה2
כויות בדירה מס' בשם פנינה לוין בעלת ז

 50במגדל דיזינגוף  1101
 
.התנגדות עו"ד אילת חותה בשם יעל 3

 1512מרגלית בעלת זכויות בדירה מס' 
 50במגדל דיזינגוף 

 

 6713701אביב -תל 52דרך בגין מנחם 
 
 
 

 6713701אביב -תל 52דרך בגין מנחם 
 
 
 

 .התנגדות עו"ד אילת חותה4
 רדכי בן חורין אדר' מבשם 

 50מגדל דיזנגוף אדריכל 
 

 6713701אביב -תל 52דרך בגין מנחם 

 .התנגדות אירית ואברהם ירון 5
במגדל   1112בעלי זכויות בדירה מס' 

 50דיזינגוף 
 

 תל אביב 50דיזינגוף 
 
 

. התנגדות שמחה הבר בעל זכויות בדירה 6
 50בדיזינגוף  2605מס' 

 
 . התנגדות עו"ד גיא משיח 7

ח בעלי זכויות בשם פרופסור שלמה משי
 50במגדל דיזינגוף  1811בדירה מס' 

 
 

 6433222יפו  -תל אביב  50רחוב דיזנגוף 
 
 

 א תל אביב7רח' שפינוזה 

 :1מענה להתנגדות מס' 
 המלצת הצוות מענה טענה

התוכנית מקדמת את  .1
מטרות השימור ופוגעת 

 בעיצוב הייחודי של המבנה

התוכנית מניידת זכויות ממבנים 
גבלות מחמירות  לשימור בה

  9ונחלת בנימין  14בכתובת הגלבוע 
לקומת הסולריום בבניין בכתובת 

 .50דיזינגוף 
 

בהתאם לתכנית השימור העירונית, 
מדיניות הוועדה היא לעודד שימור 
ושיפוץ מבנים לשימור באמצעות 

העברת זכויות בניה ממבנה לשימור 
בהגבלות מחמירות ע"פ תכנית 

 השימור.
 

צע בקומת הסולריום התכנון המו
כולל סגירת החלל בקיר מסך תוך 

 Yשמירה על מערכת קורות 
היקפיות ופגיעה מינימלית ככל 

 הניתן. 
 

 לדחות את הטענה
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התוכנית מקטינה את  .2
השטחים הציבוריים בבניין 
ויוצרת מטרדים סביבתיים 

 ובטיחותיים 

הבניה מבוקשת בקומת הסולריום. 
לפי היתר הבניה המקורי ניתן 

להקים בקומה סולריום/ ספא אך 
 בפועל הקומה לא בשימוש. 

 לדחות את הטענה

תוספת הבניה מהווה עומס  .3
קונסטרוקטיבי במבנה 

הקיים ובתשתיות הקיימות 
 ופגיעה ביציבות המבנה. 

לא הוצגו מסמכים 
המוכיחים עמידות 
 קונסטרוקטיבית

המתנגדת לא הוכיחה כל פגיעה 
שעלולה להיגרם לה כתוצאה 

נוי בתכנון המבנה נשוא משי
  התוכנית.

 
יתוסף תנאי להוצאת היתר הגשת 

דוח יציבות קונסטרוקטיבי של 
 המבנה.

לקבל חלקית את 
 הטענה 

יתוסף תנאי להוצאת 
היתר הגשת דוח 

יציבות קונסטרוקטיבי 
 של המבנה.

חסימת אור ואויר לדירות  .4
במבנה בעלות כיוון אויר 

אחד המאווררות באמצעות 
ר בקומת פרי אוורו
 הסולריום

תוספת הזכויות מבוקשת לניצול 
בקומת הסולריום ובקומת גלריה 
ללא פגיעה בגרעין המבנה הקיים, 
ללא שינוי בפרי האוורור הקיימים 

 ובפתרון האוורור.
תאורה טבעית נכנסת ברובה 

 מחלקו העליון של הפיר הפנימי.
 

לא הוכח כי תוספת הבניה המוצעת 
חינת תשנה את המצב הקיים מב

כניסת אור וזרימת האוויר ויצירת 
 מטרדים

 
יתווסף תנאי להגשת בקשה להיתר 

 הצגת פתרון איוורור –

לקבל חלקית את 
 הטענה.

 
יתווסף תנאי להגשת 

הצגת  –בקשה להיתר 
 פתרון איוורור

מילוי קומת הסולריום  .5
מהווה סכנה בטיחותית , 

סוגרת פתחי מילוט ומונעת 
בשעת שריפה שחרור העשן 

מגדל. לא הוצגו פתרונות ב
 אוורור חלופיים

 -יתוסף תנאי להגשת בקשה להיתר
 הצגת פתרון כיבוי אש 

לקבל חלקית את 
 הטענה 

יתוסף תנאי להגשת 
הצגת  -בקשה להיתר

 פתרון כיבוי אש

הוראות התוכנית אינן  .6
מונעות אפשרות לפיצול 

 דירות ותוספת יח"ד בעתיד

יח"ד  6התוכנית קובעת תוספת 
 מ"ר עיקרי. 108ממוצע של בשטח 

 
כל פיצול או תוספת יח"ד היא 
לשיקול דעת ועדה מקומית אם 

 בהיתר או בתוכנית

 לדחות את הטענה

התוכנית אינה כוללת  .7
הוראות לנושא אופי 

השימוש בדירות ובכך 
 מאפשרת יח"ד מלונאיות.

התוכנית כוללת הוספת שימוש 
 למגורים ולא ליחידות מלונאיות

 נהלדחות את הטע

התוכנית לא כוללת  .8
התייחסות עיצובית לשילוב 
תוספת הבניה עם המבנה 

 הקיים

תוספת הבניה ואופן השתלבותה 
בבניין הקיים אינה מהווה פגיעה 
מהותית במבנה הקיים ובמערכת 

 הקורות הנושאים.
 

התוכנית כוללת הוראות בינוי 
ביניהם שימוש בחומרי גמר 
לחזיתות בדוגמת החומרים 

 הקיימים. 

 לדחות את הטענה

התוכנית הוגשה ללא חתימת  .9
 מבעלי הזכויות בבניין  75%

בהתאם לחו"ד משפטיות  קומת 
הסולריום נמצאת בבעלות פרטית  

ולא רשומה כחלק מהרכוש 
המשותף והמגיש התכנית עומד 

 ת את הטענהלדחו
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בהוראות תקנות התכנון והבניה 
)בעל דירה הרשאי להגיש תכנית 

 2016 -בבית משותף(, תשע"ו 
פרסום התוכנית נעשה שלא  .10

כדין ולא פורסם בתוך 
 הבניין

נתלתה מודעה  ברחבת המגדל. 
התכנית חלה על שטח העולה על 

מ"ר ומשכך אין חובה למסור  3,000
 הודעות אישיות

 לדחות את הטענה

 
 
 

 :2מענה להתנגדות מס' 
 המלצת הצוות מענה טענה

חסימת אויר ואור ליח"ד  .1
ה  ממילוי במבנה כתוצא

 קומת סולריום 

 לדחות את הטענה 1ראה מענה למתנגדת מס' 

מילוי קומת הסולריום  .2
מהווה סכנה בטיחותית 
בשעת שריפה במגדל. לא 
הוצגו פתרונות אוורור 

 חלופיים

לקבל חלקית את  1ראה מענה למתנגדת מס' 
 הטענה

 
 :3מענה להתנגדות מס' 

 המלצת הצוות מענה טענה
ואמת התוכנית אינה ת .1

לשימושים הקיימים בהיתר 
מתקני בריאות,  -)סולריום

ג'קוזי, חדרי שירות 
ומלתחות לשימוש דיירי 

 הבניין בלבד(

הקמת קומת סולריום במגדל 
מגורים, המאפשרת שימוש עיקרי 

א', 1607לספא נקבע בתוכנית בינוי 
ומיועד לרווחת הדיירים ע"פ היתר 

 .4/128בניה מס' 
 

הסולריום אופן  השימוש בקומת 
לרווחת הדיירים נקבע במסגרת 
היתר הבניה ולא לפי הוראות 

א' ולכן ניתן 1607התוכנית הראשית 
במסגרת התוכנית הנידונה להתיר 
שימוש למגורים בקומת הסולריום 

  אשר בבעלות פרטית.

 לדחות את הטענה

שינוי ייעוד משטח ציבורי  .2
 )סולריום( לשטח סחיר

ר בהמשך לרשום מעלה, לא מדוב
בשינוי ייעוד ציבורי לייעוד מסחרי 

אלא התרת שימוש למגורים בקומת 
 .הסולריום עבור דיירי הבניין בלבד

 לדחות את הטענה

חסימת אויר ואור ליח"ד  .3
במבנה כתוצאה ממילוי 

קומת סולריום וסגירת פירי 
 אוורור בלובי המבנה

לקבל חלקית את  4, ס"ק 1ראה מענה למתנגדת מס' 
 הטענה

ת הוגשה ללא התוכני .4
מהבעלים  75%הסכמת 
 במגרש. 

הזכויות המבוקשות לניוד 
הינן בבעלות הבעלים במגרש 

 כולו. 

 לדחות את הטענה. 9, ס"ק 1ראה מענה למתנגדת מס' 

מגיש התוכנית אינו בעלים  .5
 חוקי בקומת הסולריום
קומת הגלריה המוצעת 
במסגרת התוכנית הינה 

 בבעלות דיירי הבניין

 לדחות את הטענה. 9, ס"ק 1גדת מס' ראה מענה למתנ
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התוכנית לא פורסמה כדין,  .6
 לא נתלה שלט בבניין 

 לדחות את ההתנגדות 1ראה מענה למתנגדת מס' 

התוכנית אינה תואמת  .7
 להוראות תוכנית המתאר 
א. אינה כוללת הקצאות 

 לצרכי ציבור
ב. התוכנית לא הוגשה לאחר 

הכנת מסמך מדיניות 
נדרש למרקם בנוי לשימור כ

 5000בתוכנית  4.3.2בסע' 

ניוד הזכויות הינו בהתאם להוראת  
תוכנית המתאר בג  3.1.4לסע' 

ובהתאם לתנאים המפורטים 
 בסעיף.

 
כמו כן התוכנית תואמת להוראות 

אין כך שו 5.2.1א וסעיף  4.3.2סע' 
צורך בהכנת מסמך מדיניות שכן 
 0.5תוספת הזכויות אינה עולה על 

מ"ר  270פת כ רח"ק ומדובר בתוס
 בלבד.

 
בהתאם לתכנית השימור העירונית, 
מדיניות הוועדה היא לעודד שימור 
ושיפוץ מבנים לשימור באמצעות 

העברת זכויות בניה ממבנה לשימור 
בהגבלות מחמירות ע"פ תכנית 

 השימור.

 לדחות את הטענה

פגיעה בעיצוב הייחודי של  .8
המבנה בחלל הפנימי 

הייחודי ובמערכת העמודים 
הנושאים של המבנה וללא 

 הפעלת שיקול דעת 

לקבל חלקית את  1ראה מענה למתנגדת מס' 
 הטענה .

 
 המתנגד הינו אדריכל הבניין המקורי :4מענה להתנגדות מס' 

 המלצת הצוות מענה טענה
התוכנית פוגעת בעיצוב  .1

 הייחודי ואייקוני של המבנה 

 Yומערכת העמודים בצורת 
הנושאים המקיפים את 

 לריום הסו

התכנית לא פוגעת בעיצוב המבנה  
 1וכן ראה מענה למתנגדת מס' 

 לדחות את הטענה

התוספת המבוקשת בתוכנית  .2
מהווה פגיעה 

קונסטרוקטיבית וסכנה 
 בטיחותית 

לקבלת חלקית את  5, ס"ק 1ראה מענה למתנגדת מס' 
 הטענה

 
 :5-7מענה להתנגדויות מס' 

 המלצת הצוות מענה טענה
געת בפתרון התוכנית פו .1

 האוורור ותאורה של המבנה 
לקבל חלקית את  4, ס"ק 1ראה מענה למתנגדת מס' 

 הטענה 

תוספת הבניה מהווה סכנה  .2
 בטיחותית בשעת שריפה 

לקבל חלקית את  5, ס"ק 1ראה מענה למתנגדת מס' 
 הטענה

יח"ד מהווה עומס  6תוספת  .3
 על תשתיות המבנה

 טענה לדחות את ה 1ראה מענה למתנגדת מס' 

יח"ד תביא לירידה  6תוספת  .4
 בערך הדירות הקיימות

ככל שנטען כי התכנית גורמת לנזק 
עומדים לרשותם האמצעים 

 הקבועים בחוק

 לדחות את הטענה

 
 :7מענה להתנגדות מס' 

 המלצת הצוות מענה טענה
תוספת הבניה וסגירת פרי  .1

מהווה סכנה  האוורור
 בטיחותית 

קבל חלקית את ל 1ראה מענה למתנגדת מס'  
 הטענה 
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השימוש המוצע למגורים  .2
בתכנית, אינה תואם להיתר 

הבניה בו נקבע כי קומת 
הסולריום תשמש לרווחת 

 הדיירים. 

 לדחות את הטענה 1ראה מענה למתנגדת מס'  

מכירת הסולריום לא  .3
אושרה ע"י בעלי הדירות 

החוקיים אשר הם הבעלים 
 בקומת הסולריום

 

 
 1ס' ראה מענה למתנגדת מ

 לדחות את הטענה 

יח"ד ללא פתרון  6תוספת  .4
חניה מהווה עומס על 
התשתיות ועל החניה 

 הקיימת 

מבוקש פטור מתקן חניה ע"פ סע' 
בנספח ה' בתוכנית השימור  1.5

ב', הועדה המקומית רשאית 2650
לפטור את המגרש המקבל מהתקנת 

 מקומות חניה.
 

בהתאם לתכנית השימור העירונית, 
וועדה היא לעודד שימור מדיניות ה

ושיפוץ מבנים לשימור באמצעות 
העברת זכויות בניה ממבנה לשימור 

בהגבלות מחמירות ע"פ תכנית 
  השימור.

 לדחות את ההתנגדות

 לא נמסרו הודעות כחוק .5
 

 לדחות את ההתנגדות 1ראה מענה למתנגדת מס' 

 
 

   

   

 : )מוגש ע"י מבנים לשימור(חו"ד הצוות
 ת  את ההתנגדות:לקבל חלקי .1

יתוסף תנאי להוצאת היתר הגשת דוח  -לנושא עמידות קונסטרוקטיבית לתוספות הבניה .א
 יציבות קונסטרוקטיבי של מבנה.

 יתוסף תנאי להגשת בקשה להיתר הצגת פתרון אוורור. -לנושא חסימת אויר .ב

 יתוסף תנאי להגשת בקשה להיתר הצגת פתרון כיבוי אש. -לנושא פתרון כיבוי אש .ג

 דחות את יתר ההתנגדויות  ולתת תוקף לתוכנית.ל .2
 
 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 2)החלטה מספר  06/03/2019מיום ב' 19-0004מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

 שירה ספוקויני: מציגה את התוכנית.
פטי מלא. בעקבות תכתובת הראלה אברהם אוזן: ישנה התנגדות שניתן לה מענה תכנוני ולא מענה מש

שהיתה השבוע בין עו"ד גלאון לשירות המשפטי ומכתב נוסף שהועבר אתמול על ידו ישנן טענות משפטיות 
שהועלו ע"י עו"ד גלאון שנדרש להשיב להן תשובות משפטיות. יש הסכמה בין הצדדים )עו"ד גלאון ועו"ד 

ולאחר שטענות הצדדים   5.3.19לאון מיום וינטרוב( שנאפשר  לתת התייחסות בכתב למכתב של עו"ד ג
תעמודנה  מולנו תינתן חוו"ד משפטית והנושא יחזור לועדה למתן החלטה סופית. היום הועדה שומעת את 

 ההתנגדויות בנוגע למענה התכנוני.
 אסף הראל: הסולריום ציבורי או פרטי?

ו קומה מפולשת שאמורה להיות הראלה אברהם אוזן: זו בדיוק הטענה שנשמעה שקומת סולריום היא כמ
קומה ציבורית. לכן לא ניתן להתייחס אליה כאל שטח פרטי. הטענה עלתה נוכח העובדה שמוגשת תכנית 

שלא על ידי כל הבעלים בקרקע והבנין הזה לא רשום כבית משותף. התקנות עושות הבחנה בין סוגי הבניה 
 יות ויש לעשות בדיקה משפטית מעמיקה.בבית המשותף. לכן כפי שהסברתי  שיש כאן טענות משפט
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 דיון התנגדויות:

קומה של קונסטרוקציה ומעברי צנרת.  -: מדובר בקומת הסולריום1-4עו"ד יובל גלאון בשם המתנגדים 
היום מתבקשים לדון בתב"ע שעיקרה ניוד זכויות לקומת הסולריום. הקומה היא קומה של מעברי צנרת 

דירות. קומת הקונסטרוקציה תהפוך לקומת מגורים ותחשב למגרש  6ושל עמודים נושאים ויבנו שם 
ב התכוונתם שימצא מגרש מקבל ריק ואז יבנו אבל זה לא מה שקורה. 2650מקבל .בתוכנית השימור 

 מדובר בתב"ע שלוקחת קומה של עמודים נושאים ותבנה שם דירות. 
 ים תומכים.ראובן לדיאנסקי: אתה גר בבניין משותף ובתוך הדירה יש עמוד

עו"ד יובל גלאון: העמודים הללו הם בסכנה ועלולים להתמוטט. לא  מדובר בשינוי פנימי בדירה שלא 
שיוצא מקומת הקונסטרוקציה  זהו פתח האויר של  28מצריך היתר בניה. הפיר המרכזי שמגיע עד קומה 

קנו את הדירות הללו. כעת המבנה. אלו הם דירות שמבוססות של שני פתחי אויר משני צדדים לכן אנשים 
רוצים  להעביר שטחים מבניין לשימור בהגבלות מחמירות לקומת הקונסטרוקציה במגדל דיזינגוף שכל 

מ"ר והכל יתוכנן לתוך קומה. קרן הסכמי שימור  40הרעיון שלו הוא פיר מרכזי עם תעלות אוורור בשטח 
ברת הזכויות בתנאי של הסכמה של כל באמצעותה מעבירים את הזכויות מהמגרש המוסר התנתה את הע

הדיירים ואומרות התקנות מי רשאי להגיש תב"ע? רק מי שיש לו דירה שם. השאלה היא האם דירה בתוך 
קומת הקונסטרוקציה היא דירה? בהיתר שטח הקומה מיועד לרווחת הדיירים. השאלה אם הדירה הזו 

בנו דירות תוך סיכון דיירי הבניין. אנחנו דיירים היא רכוש משותף?  בתוךהרכוש משותף בבניין חי ופעילי
צריכים לשים לב למה שעיריית ת"א מנסה לחסוך. בדרפט כתוב שהפיר הזה מגן בשעת שריפה בכך שהאש 

. אז מה ניתן לעשות, ניישר את התב"ע ולעת מתן היתר בניה נדרוש דו"ח 28והעשן ישתחררו דרך קומה 
ירות כבר נמכרו. אי אפשר לאשר את התב"ע מאחר וזו קומת של כיבוי אש קונסטרוקטור. ד"א הד

קונסטרוקציה שכל בניה בה מסכנת את הדיירים וכל זה לטובת שימור. אם לא די בכך, הרי תהיה כאן 
 מאחר וערך הדירות שלנו ירד.  197חשיפה לסעיף 

ך לאורך כל הבניין, אין מ' אלא חלל ממשי 6.70אדר' אפרת לוינשטיין: העובדות לא נכונות. החלל הוא לא 
בבניין פירי אורור נוספים. הבנין מתוכנן פנים וחוץ וכולם מכירים את המגדל וכל שינוי בבניין רואים. 

מ'. לאחר בניית  20מגדל בתכנון כזה לא תראו  לא בארץ ולא בעולם. הבניין ביסודותיו הוא בקוטר  של 
מ"ר לא כלכלי. אחרי שנים רבות החליטו לשנות  300ו הסנטר והבניין גילו שבנין בקוטר  כזה ששטח קומת

מ', הכל נאמר על ידי האדריכל שבנה את המגדל. עכשיו צריך להכיל את הבניין ואז הגה   40את הקוטר ל
האדריכל רעיון שכל הקורות יבנו עם בטון חשוף כחלק מהעיצוב של המבנה שנראות לעיני כול ומהוות את 

מת הבסיס של הבניין ומה שרואים בתכלת בתוכנית זהו חלל מרכזי שעובר קומת הבסיס של הבניין. קו
וכל פירי האוורור כולם פונים לאותו חלל. גרעין  28מהרצפה מקומת הסולריום עד לתיקרה של קומה  

הבניין לא סגור בדלתות. אין פירים ואין דלתות אש. אל הדירות מגיעים בגשר. הסולריום הוא חלק בלתי 
דירות כי  2ויתרו על  28ת הזו. מערכת האוורור והעשן עוברים דרך קומת הסולריום, בקומת נפרד ממערכ

 זה שטח מפולש שמשמש מקום לכניסת אויר צח. 
 אסף הראל: מאיפה נכנס אויר לסולריום?

 ליאור שפירא: האם הקומה התחתונה היא אטומה?
רציף ואתם עומדים לסתום את כל אפרת לוינשטיין: הקומה התחתונה לא אטומה. החלל העובר הוא 

מעברי האוורור. הבניין קיבל ציון לשבח על בטיחות כיבוי אש ומה שאתם עומדים לעשות הוא לסתום 
אותו לחלוטין. כל המילוטים הם דרך אותו חלל מרכזי. זה לא הגיוני שמשאירים את נושא כיבוי האש 

סטרוקציה יש משקל רב, שטחו הנוכחי לעומת לשלב ההיתר כאשר אולי אין לכך פתרון.  לנושא של הקונ
. באמצעות מערכת יסודות והעמודים 2השטח של הבניין המקורי לפיו הוקמו היסודות והעמודים הוא פי 

משטחו המקורי ואומרים שזה תוספת שולית.  זה לא נכון. שגמרו את הבניין החתימו את  2הוקם בנין פי 
 ן אלא רק מגבס ואף אחד לא אכף את זה. הדיירים לא לרצף ולא לשים קירות מבטו

 ירון: מקריא את ההתנגדות שלו והוא מתנגד לתוכנית. אירית ואברהם
שמחה הבר: כשקניתי את הדירה היה אויר טוב. לכל כניסה של דירה יש דלת פלדה והיא מעבירה את 

.  כשקניתי את האויר מהחלל המשותף ושפותחים את הדלת של הדירה יש אויר ולא צריך לפתוח מזגן
 הדירה האדריכל הראה לי את הסולריום ושזה נבנה לטובת הדיירים .

 אסף הראל: באיזה חוזה זה מופיע? 
שמחה הבר: בין הדיירים לאדריכל הבניין. אם יבנו את הדירות אז ערך הדירות שלנו ירד. חב' אזורים 

 שבנתה את הבניין לא חשבה אף פעם לבנות דירות בקומת הסולריום. 
עו"ד גלאון יובל: חברי הועדה אמורים להחליט בנושא התכנוני ולא הקנייני. התב"ע קובעת שיש לקומה 
יעוד קונסטרוקציה, סולריום, צנרת. זה יעוד לפי תב"ע. אכן ההיתר קבע שהקומה תשמש לרווחת דיירי 

רים ובאו היזמים הבניין. הדיירים אומרים אנחנו הסתכלנו על ההיתר שקנינו והיה כתוב לרווחת הדיי
וקובעים שבתב"ע אני יכול לשנות, זה נכון, אבל לא בבניין קיים ששותלים לו זכויות. אף לא אמר ניקח 
קומת קונסטרוקציה  וניתן רווחה לדיירי הבניין. ההקשר כאן הוא שנאמר בואו נממן ע"ח דיירים שכבר 

לתושבי ת"א, במקום לשלם כסף לעיר גרים שהסתמכו על היתר מסוים שכתוב לרווחתם ע"פ תבע ונחסוך 
 הלבנה לא נשלם ונקח את האחוזים מכח תב"ע. הועדה צריכה להקשיב לדיירים.
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 מענה להתנגדויות
, מחסור באוויר, פגיעה באייקון תנקודות: קונסטרוקטיבי 3עו"ד וינטרוב : ההתנגדויות מתמקדות ב

כלים עליהם מבחוץ לבנין . העמודים האדריכלי. הטענה של האייקון מיוחסת לעמודי הבסיס שמסת
נותרים בעיינם ואותה תצורה חיצונית תהיה באותה מידה. בתוך התב"ע יש סעיף של תנאי להיתר לקבלת 

 אתם משגיחים שהאייקון לא יפגע.  -הבנין הוא אישור של אדריכל העיר
נה. החלונות אולי ישנו מוקדים שנמצאים בקירות מב 3נושא האוויר לאחר קבלת התוכנית לא יפגע כי יש 

את צורתם אבל ישארו על כנם כך שמקור האוויר לא יפגע. אנחנו לא חוסמים את תחתית הפיר, התקרה 
של הקומה השניה היא תקרה מונמכת ובינה לבין קומת הסולריום יש חלל שבתוכו יזרום אויר פנימה. 

 28של הסולריום. בנוסף קומה ולכן אין חסימה של האויר, והאויר מוזרם בין המרווח של התקרה 
 ממשיכה בתפקוד מלא ולכן האוורור יוותר על כנות.

לגבי הטענה הקונסטרוקטיבית אנחנו זורמים איתה. כל האינדיקציות מראות כי התוספת שולית משהו 
אחד, המיקום של התוספת לא בראש המגדל אלא בקומה התחתונה שלו  ולכן לא תהיה פגיעה.  1%כמו 

 תוכנית תנאי להוצאת היתר בניה היא בדיקת הקונסטרוקטור.אבל תקבע ה
שנה עברו אף אחד לא העלה את טענת  30לגבי הסולריום איש באמת לא מתכוון להקים מועדון כי 

הסולריום. לטענת ההסתמכות החוזית,  מצתת מהסעיף מתוך החוזה שבין המוכרת אשר הקימה המגדל 
 לרוכשים לגבי הסולריום.

מור: הפיר, הגרעין של הבנין הוא סגור ובתוכו יש מעליות והוא לא חלק מהפירים של שחרור אדר' מאירה 
העשן. החללים הם היחידים שמהווים אוורור ללובאים הקומתיים וכל המטרה שלהם היא לאפשר שחרור 

 עשן בזמן שריפה. וזאת על ידי הנמכת קומת הסולריום בתקרת ביניים שמאפשרת כניסת אויר מבחוץ.
 אסף הראל: מה הרווח בין תקרת המשנה לסולריום?

ס"מ בהיקף של המבנה, יש חלונות בודדים בסולריום והם אלו  40ס"מ. כל ה 40 -אד' מאיר מור: כ
 שמכניסים את האוויר לפירים, מה שנעשה נפתח את כל החזית ההיקפית והכל בכפוף להנחיות כיבוי אש. 

 אסף הראל: נושא אוורור מי בודק?
מ"ר  290ה מור: כיבוי אש. בדקנו עם מס' קונסטרוקטורים שענו כי התוספת היא קונסטרוציה קלה מאיר

 מ' שהמשמעות היא זניחה ביותר, מדובר כאן בהגזמות של התיאור שניתנו כאן.  6.70בחלל ביניים בתוך 
 מ"ר ? 200מיטל להבי: מה התוספת של 

ום ואנחנו משנים את היעוד למגורים באמצעות ניוד מאירה מור: השטח של הסולריום קיים ביעוד סולרי
מ"ר שאליהם הוספנו  360והקוטר שלו  6.70שטחים. אנחנו תכננו קומת ביניים בתוך החלל הקיים בגובה 

 דירות .  6מ"ר שמשמש עבור  650מ"ר בגלריה, בסה"כ למעלה מ  290בקומת ביניים עוד 
חוצים אותו לשניים כאשר חלק משמש לדירות מגורים הראלה אברהם אוזן: אני מבינה  שלוקחים חלל, 
 וחלק האחר המונמך לקומה שמשחרר את העשן.

ראובן לדיאנסקי: מתנגד תיאר שהבניה פוגעת באוורור, מה לגבי השפעה של הבינוי לאפקט האוורור  האם 
 התוכנית פוגעת בזכות הזו. האוורור אמור להכניס אויר צח. 

 ר תכנס, המטרה של האורור היא לאוורר את הלובי .מאירה מור: אותה כמות אוי
 רועי אלקבץ: אתם אומרים שאין בעיה באוורור ואין שינוי במראה החיצוני זה נכון?

שירה ספוקויני: המטרה של התוכנית היא ניוד ממבנים לחשימור. הגיעה בקשה לניוד זכויות לקומת 
  הסולריום. מקריאה את המענה להתנגדויות מתוך הדרפט.

ההמלצה המקצועית היא לקבל חלקית את ההתנגדות לעמידות קונסטרוקטיבית ופתרון כיבוי אש 
 ואוורור ולדרוש חו"ד קונסטרוקטיבית ופתרון של כיבוי אש ואוורור כתנאי למתן היתר בניה. 

 ליאור שפירא : מקריא את חוו"ד הצוות. 
את איכות החיים או רק בטיחות? אפשר אסף הראל: הטיעון של האוורור האם כיבוי האש הם מודדים 

 להתנות בנתינת היתר ?
 עודד גבולי: אפשר להתנות בקבלת דו"ח של איכותה הסביבה.

 
 תגובת המתנגדים

עו"ד גלאון: הצוות המקצועי אומר לעת מתן היתר נבקש פתרון לבעית אוורור. המחלוקת בנושא 
הנושא לעת מתן היתר. מדוע לא יצא צוות  הקונסטרוקציה יש פה שאלה מי צודק אי אפשר להשאיר את

 לבדוק את הפרמטרים של האוורור?  
אדר' לוינשטיין: מה זה סולריום? ההגדרה הוא חדר שמש או מרפסת. המקום משמש כסולריום והוא 

 פתוח לאור השמש והוא מאיר את כל החלל הפנימי של הבניין. שיוצאים מהמעלית יש אויר יש רוח.
ר שדנים בתוכנית של מי שאיננו בעל הנכס. יש סעיף ברור בחברת אחזקה שאיננה יכולה אדי ליפסקי: מוז

 להעביר את הנכס לאף רוכש ללא הסכמה של חב' אחזקה וזאת עם אישור דיירי הבניין. חסר סעיף שיפוי.
רינה בנבנישתי: מר פינץ היזם הראה לנו את כל הדברים היפים בסולריום.  כמו שאני קבלתי הבטחה 

שנה השתמשנו בשטח הסולריום לאחסנת  30קבלו דיירים אחרים. הדירה נרכשה ממר פינץ. במשך 
 אופניים וניהול ישיבות.

אתם לא דיברתם עם אדריכל הבניין או הקונסטורוקטור. האם במדינה -פרופ' גלילה אגם: אני מזועזעת 
חה עם מהנדס עם הבניין עלה מתוקנת נדרשת התנגדות להתנהגות לא תקינה הטומנת בחובה אסון. בשי
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כי נוצר מאמץ אדיר נאלצתי בתמיכה אופקית בברזל כדי לחזק את העמודים לכן השמירה על 
 הקונסטרוקציה היא קריטית. יש כאן מקום לאסון.

 
 דיון פנימי: 

 מיטל להבי:  אני בעד תוכנית השימור וניוד זכויות. האם הבניה סוגרת את חלל הסולריום? 
 ני: לא היא לא סוגרת. שירה ספוקוי

 ראובן לדיאנסקי: היחידים שסוגרים הם אלו שיגורו בסולריום. 
עודד גבולי מהנדס העיר:  לא יעשו דבר שיסכן את הבניין. יש פה פירי אוורור שמכניסים אויר ולא רק 

זורים אור. אויר שקשור לאיכות הסביבה ובזמן פריקת עשן בזמן שריפה. הפיר לא חתוך במקום, כי יש א
שיש פתחים ברוחב מסוים שמפה האויר חודר. מה שניסו להסביר שיש רצפה קיימת. מעבירים זכויות 

מ"ר כאשר  600לשימוש לרצפה קיימת ומעבירים לגלריות מטרים נוספים. לכן סה"כ מדובר על תוספת כ 
תפגע  מ"ר קיים. כל מה שקורה מעל,  הבניה לא קשורה לזה. הדיירים אומרים שהבניה 360כ 

בקונסטרוקציה, לא ניתן לזה לקרות. אפשר להגביר את כמות האוויר אבל כותבים בתב"ע שיצטרכו 
 לבדוק בזמן ההיתר כי זה שייך לאיכות סביבה.

מיטל להבי: אם יש פה בנין עם כיוון אחד אולי כדאי ללכת לסיור שם. איך נכתבים בהיתר תנאים שאנחנו 
 לא יכולים לפקח עליהם?

 רהם אוזן: זה לא בהיתר, זה לטענתם כתוב בהסכם.הראלה אב
אסף הראל: מכל הטיעונים הטיעון של חסימת האוויר הוא הטענה המרכזית הרלוונטית, לא צריך 

 להשאיר לכיבוי אש. 
 שירה ספוקויני: אפשר לדרוש מהם סקר איכות סביבה.

פגיעה משמעותית ונחתום עליהם רועי אלקבץ: אנחנו צריכים לאשר את זה , ולבדוק מידתיות ואם תהיה 
 זה לא בסדר, צריך לבדוק את נושא האוויר . אם יש מספיק גובה אפשר לשחק עם נושא האוויר.

 מאיה רני: אני חושבת שאיכות החיים לא תפגע. הם מאוד טרודים מנושא האוויר.
שבועיים . צריך ראובן לדיאנסקי: אנחנו צריכים לחכות לנושא של חוו"ד המשפטית ולכל המוקדם עוד 

 להבטיח שבעיר עושים בינוי שלא נפגע כהוא זה באיכות החיים. אלו האיזונים שצריכים לעשות. 
מלי פולישוק: נאמר ציתות של בן חורין שהוא דואג למבנה, אולי הבניין לא יציב. לא יכול להיות 

 שתוקעים מסמר והוא התמוטט זה שווה בדיקה. 
 מבנה והדיירים אומרים שהמבנה הוא אייקון זה לא אומר שהוא אייקון.עודד גבולי : גם אם אדריכל ה

 
 :החלטת ביניים
 ררור ושחרור האוויוווו"ד מה"ע בסוגיות הקונסטרוקציה האאת חלעת עתה בכפוף לסיור, הועדה מאמצת 

ותקבל החלטה סופית לאחר . הועדה תשוב ותתכנס לכיבוי אש וכן מתבקש דו"ח לעניין איכות הסביבה
 .5.3.19שתתייחס לטענות שהועלו במכתבו של עו"ד גלאון מיום  ,פטיתשמבלת חוו"ד ק

ימים למכתבו של עו"ד גלאון  10טרם מתן חוו"ד המשפטית ניתנת ליזם זכות לתת התייחסות בכתב תוך 
 ימים נוספים.  10וכן ניתנת לעו"ד גלאון זכות תגובה להתייחסות היזם בתוך 

 ותדון בשנית בישיבתה הבאה בכל הסוגיות. הועדה תקיים סיור במקום 
 

ליאור שפירא, רועי אלקבץ, אופירה יוחנן וולק, חן אריאל, ציפי ברנד, מאיה נורי, אסף הראל, משתתפים: 
 מיטל להבי, ראובן לדיאנסקי

 
בהשתתפות ליאור שפירא, חן אריאלי, אסף אראל, אופירה יוחנן וולק,  5.5.19התקיים סיור בתאריך 

.פרלר-חגית המאיריו ספוקוינישירה 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 11)החלטה מספר  15/05/2019מיום ב' 19-0008מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 : מהלך הדיון
 מאחר ואין קוורום לקבל החלטה הדיון נדחה לועדה הבאה 
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 9)החלטה מספר  29/05/2019מיום ב' 19-0009מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה
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 הועדה המקומית לתכנון ובניה.: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

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

(23-27) 
  
 

 כתובת:
 4אהרונסון 
 6אהרונסון 

 8רונסון אה
 10אהרונסון 
  א10אהרונסון 
 23הירקון 
 25הירקון 
 27הירקון 
 3זרובבל 
 5זרובבל 
 7זרובבל 

 
 
 
 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

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

 
 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות:

 
מספר 
 תכנית

 מספר מגרש / תא שטח

 101,102,201 4108תא/

 
 דונם 3.0 -כשטח התכנית 

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

 
 הירקון זרובבל בע"מ יזם:
 ועדה מקומית לתכנון ובניה ת"א יפו          

 
 הירקון זרובבל בע"מ מגיש:
 ועדה מקומית לתכנון ובניה ת"א יפו          

 
 

 בעלים פרטיים בעלות:
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 39חלקה 
 

 לא הוסדרו
 

 40חלקה 
 

 זנב הסנונית בע"מ
 אור התורה

 41חלקה 
 

 השמואלי ארי
 שמואלי יגאל

 ונונו )שמואלי( יפה
 זבדני ירחמיאל

 זבדני אושרי
 שמואלי חזנה

 שמואלי ויקטור
 שמואלי אסף
 שמואלי תומר
 שמואלי נאור
 שמואלי לירן

 

 42חלקה  
 

 לוי צביה
 כלב אליאסף
 כלב שלמה

 כלב )לוי( אורה
 יעקבי אפרים

 פוקס עדה
 ישועה אורי
 ישועה מאיר

 לוי רונית
 כלב קרוניק נתלי

 לב ליעד
 

 73חלקה 
 

 קפטולו ברוך
 פיאלקוב בלה

 לובוכינסקי רגינה לבית ברמן
 גוטרמן חנה

 ימינה מרגלית
 אלבז צרויה
 אלבז יואב
 אלבז דנה

 אלבז רעות
 קפיטולו יעקב
 קפיטולו פנחס
 קפיטולו אביעד
 קפיטולו משה
 אדיב שמעון
 סלחה שמעון

 ס.פ עתידים לנכסים והשקעות בע"מ
 שקד גילי
 עומר שקד שובל

 שקד זובלסקי עומר
 שקד אורי

 קפלוטו משה
 קפלוטו יעקב

 הלר לולה-סולווי
 

 74חלקה 
 

 5רח' זורבבל 
 בע"מ

 75חלקה 
 

 עמיאל רביב 
 רביב יהודה
 הלוי שגיב
 און-עמיאל לי

 עמיאל נעמי
 שולץ גל
 לוי שי

 קאהן לואי
 כהן רוברט
 שינה ג'יימי
 שינה יוסף

 סלאם מכה מרדכי
 עטר שמי

 112חלקה 
 
 יריית תל אביבע

 
 : מצב השטח בפועל

 מצב קיים: -הרקע לתכנון
 קומות. 3קיים מבנה מגורים בן  75בתחום חלקה 
 קומות מעל לקומת קרקע מפולשת. 3קיים מבנה מגורים בן  74בתחום חלקה 
 קומות 2קיים מבנה מגורים בן  73בתחום חלקה 
 קיים מבנה מגורים בן קומה אחת 41בתחום חלקה 

 קומות 4קיים מבנה מגורים בן  42לקה בתחום ח
 קיים מבנה מגורים בן קומה אחת 40בתחום חלקה 
 קיים בית כנסת שלצידו מבנה בן קומה אחת. 39בתחום חלקה 

 
 : 4108מצב תכנוני קיים ע"פ תכנית תא/

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

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

 הערות

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

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

 עיקרי
   מ"ר 200

 שטח בניה עיקרי –מלונאות 
 

 מספר חדרים/יחידות אירוח –מלונאות 

 מ"ר 4631
 
 

 יחידות 116

  
 
 

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

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

 בניה.
 

  4701מצב תכנוני מוצע תא/
 

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

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

 
 הערות:

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

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

 
 הסברים נוספים ותנאים למימוש:

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

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

 
 זמן ביצוע

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

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

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

 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
 

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

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

 :בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
 הנושא ירד מסדר מפאת חוסר הזמן

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

 :בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
 צבי לוין:  מציג את התוכנית 

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

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

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

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

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

 : החלטה
 הועדה מחליטה להפקיד את התוכנית 

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

 שפירא
 

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

 
 

דיווח שהועדה המקומית מצטרפת כמגישת התכנית.

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

 
 :מהלך הדיון

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

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

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

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

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

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

 
 :הועדה מחליטה

 לצרף את הועדה כמגישת בתוכנית.
 

 דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, אסף הראל.משתתפים: 
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  מטרת הבקשה:
 .הפקעהביטול  אישור

 

 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 שטח בעלות חלקה גוש

 רשום
 במ"ר

 שטח
 ההפקעה
 במ"ר

 יעוד
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

7094 2  
 עיריית

 יפו –אביב -תל
מוחכרות 

 לחברת חשמל
 

5577.00 
 
 

  דרך מוצעת 349.00
 
, חלק  113יגאל אלון 

 וצעתדרך מ 884.00 5397.00 3 7094 ממתחם חברת חשמל

 
 :מצב תכנוני קיים

 הפקעה מיועד לדרך מוצעת עפ"י:ביטול השטח ל
 .י"ט אדר ב תשס"ח 26/03/2008מיום  5789ב בתוקף לפי הודעה בי.פ 2657תב"ע 

 
 אישרה הוועדה הפקעה מחלקות שונות לצורך הרחבת רח' יגאל אלון. 9/1/2019 ביום

 .7-ו 5לפי סעיפים  8112מים בילקוט הפרסו 14/2/2019הודעת הפקעה פורסמה ביום 
אשר בבעלות העירייה ומוחכרות על ידה  7094בגוש  3-ו 2ההפקעה כללה גם הפקעת חזקה מחלקות 

 לחברת חשמל.
ההפקעה נעשתה לגבי השטח המיועד לדרך מתוך החלקות וזאת בכדי לפנות את החזקה של חברת חשמל 

 בשטח זה.
חברת חשמל לעניין פינויים משטח הדרך ועל כן סוכם כי  העירייה נמצאת בהליך מתקדם של הסכמות מול

 העירייה תבטל את הפקעת החזקה בחלקות הנדונות.
 .7094בגוש  3-ו 2לביטול הפקעת החזקה בחלק מחלקות  14הוועדה מתבקשת לאשר פרסום סעיף 

 
 :מצב חוקי

ורסמנה הודעות לפי ובהתאם לכך תפ 1965 -בוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה יההפקעה ביטול 
 .1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(  14 ףסעי
 

 :חו"ד מה"ע
 1965 -לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה  7094בגוש  3, 2חלק מחלקות ב ת החזקההפקעבטל את ממליץ ל

 .1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(  14 ףלפי סעי הובהתאם לכך לפרסם הודע
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 11)החלטה מספר  29/05/2019מיום ב' 19-0009ספר מבישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון: 

אלי לוי: ביקש להכניס את הנושא מחוץ לסדר היום עקב הדחיפות בצורך להתחיל בביצוע העבודות 
 להרחבת הירידה לנתיבי אילון  והיו"ר דורון ספיר אישר זאת. 

בינואר אישרנו הפקעה  מחלק ממגרש של חב' חשמל  לצורך ירידה לאיילון.  בהסכם הרפורמה  אלי לוי:
שעשינו עם חב' החשמל הוסכם שהשטח ינתן לנו כחלק מהסכם ולא בהפקעה. מכיוון הפקענו כי רצינו 

לעשות שימוש  סטטוטורי של דרך אז חב' החשמל  אמרה שאנחנו מפרים את ההסכם ואם אנחנו רוצים 
לכת בהפקעה נלך לבימ"ש וזהו תהליך ארוך מאוד ואנחנו רוצים להתחיל לעבוד אז סיכמנו שנבטל את ל

ההפקעה וחב' חשמל תחתום על הסכם שזו קרקע בבעלות העיריה ואז נתחיל לעבוד במידי. אנחנו 
מרחיבים את יגאל אלון על חשבון מגרש של חב' חשמל לרבות הריסת חלק מהמחסן והפניה ימינה 

 ירידה לאיילון.  וה
 

 החלטה: 
 1965 -לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה  7094בגוש  3, 2חלק מחלקות ב ת החזקההפקעבטל את ל

 בכפוף להסכם 1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(  14 ףלפי סעי הובהתאם לכך לפרסם הודע
ת הודעת אגף הנכסים לפיו כל הועדה רושמת לפניה א 14הועדה מאשרת את ביטול ההפקעה לפי סעיף 

 השטח יינתן לעירית ת"א ויוכל להיות מבוצע כל זאת בכפוף להסכם.  
 

 אסף הראלמשתתפים: דורון ספיר, אופירה יוחנן וולק,  אריאלי חן, לדיאנסקי ראובן , להבי מיטל, 
 

 
 


