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מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה  דורון ספיר, עו"ד  השתתפו ה"ה: 
סגן ראש העירייה  הרב נתן אל נתן   
סגן ראש העירייה  מיטל להבי   
סגן ראש העירייה  אסף זמיר   

חבר מועצה  שמואל גפן   
חבר מועצה  ראובן לדיאנסקי, עו"ד   
חבר מועצה  יהודה המאירי   
חבר מועצה  איתי פנקס ארד   

 
מהנדס העיר  עודד גבולי, אדר'  נכחו ה"ה: 

משנה ליועמ"ש לענייני תכנון ובניה  הראלה אברהם אוזן, עו"ד   
מנהלת אגף תכנון העיר וסגנית מהנדס העיר  אורלי אראל   

סגנית מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה ומנהלת  ריטה דלל, אינג'   
מחלקת מידע 

שמאית הועדה המקומית  דנה שיחור   
עוזר מ"מ ראש העירייה  אילן רוזנבלום, עו"ד   
היחידה למניעת דלקות  רינה בר און   

ע.מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה  רות אריאל   
מ. מח' תכנון מזרח וס. מנהל אגף תכנון העיר  אודי כרמלי, אדר'   

ס. מנהל מינהל החינוך לבינוי ופיתוח  דרור לוטן   
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל-אביב - יפו  אלה דוידוף   

 
משנה לראש העירייה  ארנון גלעדי  חסרים: 

חבר מועצה  אהרון מדואל   
חברת מועצה  כרמלה עוזרי   

 
ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב - יפו  אביגדור פרויד  משקיפים 

נציג הרשות למקרקעי ישראל  עמי אלמוג   
החברה להגנת הטבע  עידן עמית   

נציג הועדה המחוזית משרד הפנים  עיזאלדין דאהר   
משרד האוצר  מלי פולישוק, עו"ד   

 
 
 

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

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור הועדה בישיבתה הקרובה 
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תוכן סעיף  מספר  מספר 
עמוד  סעיף 

4096+ ל4 דיון בפיצויים   1  .1
מנחם בגין 46 - מגדלי אביב דיון בהפקדה   10  2.

507-0145599   הרברט סמואל 18 דיון בהתנגדויות   16  3.
תכנית עיצוב למתחם כנרית תב"ע תא/4101 דיון בעיצוב ארכיטקטוני   27  4.

שטחים ציבוריים שכונת מונטיפיורי דיון בהפקדה   38  5.
שכונת מנשיה דיון בהפקדה   57  6.

מעוז אביב דיון באישור מדיניות   75  7.
התחדשות מבנן הברון הירש 1,3,5 דיון נוסף   83  8.

רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק" - מקטע דרומי דיון בדיווח השגות מה"ע לקו   107  9.
הירוק המקטע דרומי תת"ל 71א 

הנחיות מרחביות פרק מעטפת המבנה דיון באחר   115  10.
שינוי לתכנית עיצוב ארכיטקטוני למקוה במגרש מבני ציבור דיון נוסף   135  11.

 
דיווח על תכניות שאושרו: 

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

בכבוד רב, 
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

תל-אביב - יפו 
 



התוכן  מס' החלטה 
01/06/2016  - 4096+ ל4  

דיון בפיצויים  16-0014ב' - 1 
 

לדרפט מצורפת חוות דעתה של השמאית גלית אציל, חוות דעתו של עו"ד עמי פזטל ב"כ הועדה 
המקומית מהוות חלק בלתי נפרד ממסמך זה 

 
רקע:  

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 1  
 

 
בתאריך 23/11/15 נתקבלה במשרדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף 197 לחוק 

התכנון והבנייה, עקב אישור תכניות: תא/ל4 שפורסמה ביום 20/3/13 ותא/4096 שפורסמה ביום 10/5/15.   
 

התובעת: לאה חכמי  
גוש:  6885    חלקה:   12 )חלק( 
שטח חלקה רשום: 2,628 מ"ר 

חלקים בחלקה: 170000/340000 )מחצית(.  
כתובת: רח' אייזיק שטרן 7 , ת"א. 

 
הנכס הנדון מהווה מגרש ריק )מ-9 מבנן 2( עליו מתוכננים 2 בנייני מגורים )18 ו-19(. התביעה מיוחסת 

לקרקע של מבנה מס' 18 המתוכנן )המערבי(. 
 

תצלום הנכס: 
 

 
 

תרשים הסביבה 

  

 
במסגרת התביעה הנתמכת בחוו"ד השמאי מר אריה קמיל נטען כי ירידת הערך הנובעת מאישורן של 

תכניות תא/ל4 ותא/4096 עומדת על סך של 9,700,000 ₪ נכון למועד הקובע. 
 

עיקרי טענות: 
 

שתי התכניות מהוות מהלך תכנוני אחד אשר פוגע בנכס הנדון: משטח מקסימלי לקומה של 90% המהווה 
3,044 מ"ר לשטח ברוטו של 640% המהווה 21,645 מ"ר- למעלה מפי 7 מזכויות הבניה.  

 
חסימה של זרימת אוויר – גובה מבני הציבור יחסום את זרימת האוויר החופשית למבני המגורים. 
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חסימה של הנוף – המגרש הציבורי נמצא מערבית למגרש המגורים ויחסום לו את הנוף מכיוון מערב, 

אשר 
מהווה מרכיב קריטי בשווי הדירות עקב היותו פונה לים. 

 
חסימה של אור והפרעה לפרטיות – הגבהת המבנה הציבורי בהתאם לתכנון החדש מהווה פגיעה שמקורה  
בחסימת אור לדירות מבנה המגורים ולשטחים הפתוחים במרכז המבנן וגורמת הפרעה לפרטיות הדיירים 

בעת שימוש במרפסות. 
 

מבנה ציבור בסדר גודל של 5 קומות יביא עמו עומס רב של כלי רכב הגורמים לרעש, זיהום אוויר, צפיפות 
על הכביש ובחניה. כמו כן הכניסה והיציאה למגרש החניה של מבנה הציבור הינה בדיוק מול הנכס הנדון. 

 
 

התייחסות שמאית הועדה  גלית אציל לטענות המועלות בשומת התובעים: 

עמ' 2   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
ל4:   ית  (  התייחסות לתכנ 1

יחולו   ו לא  ז ית  תכנ "הוראות   : בע כדלקמן נק  .2 י"ב   4 .1 .2 עפ"י סעיף       
 . ות אחרות" י תכנ יה מכוח  בנ הוראות  ימות  קי בהם  ר  בו צי י  נ י י לבנ במגרשים       

ולפיכך     1 1111/א/ ית  יה עפ"י תכנ בנ הוראות  קיימות  ן  הנדו רי  ציבו במגרש ה      
 . ן בורי הנדו צי הנכס ה על  נה חלה  אי ל4  ית  תכנ      

 
ב  רחו ו  נ הי זיק שטרן  י אי רח'   - ת/4096 בתכנית  גובלת  נה  אי נה  דו החלקה הנ  ) 2
ן  י איינשטי לרח'  ל  לוי אשכו ן שד'  בי כביש המקשר  וה  מ' המהו  14 ברוחב של 
של "כביש  לגדר החריג  נכנס  ו  נ נ ולפיכך אי ן  כנ רול המתו גבי אבן  ולהמשך 

צר".   
 

ה.  צית מהחלק וים מח במושע המהו יות בעלות  זכו ות התובעת: לתובעת  י זכו  ) 3
בעוד שהתביעה מתייחסת   18+19 נים  י י בנ י  שנ ועדת להקמת  החלקה מי
נחתם לאחר המועד  ף  כי הסכם השיתו . בהתחשב  18 ן  י בבנ יות  הזכו למלוא 
ולא 100%  ( נים  י י בכל אחד מהבנ וים 50%  של התובעת מהו ותיה  י זכו בע,  הקו

  . לתביעה( צורפה  נח בשומה ש כפי שהו
 

עפ"י  קודם  י  נ ו תכנ צב  במ געת לטענת התובעת(  הפו )החלקה   7 יעוד חלקה   ) 4
 . 10,024 מ"ר( ( ות  בשלמ ר  בו צי י  נ י י לבנ נו לשטח  הי  , תכנית 1111א1

 : להלן לפי המפורט  יעוד החלקה  שונה   4096 ית תא/ תכנ עפ"י  צב חדש  במ
  

גרפי  במ"ר  שטח  וד  יע
 7 בתחום חלקה 

ר   5,875  בו צי י  נ י י לבנ שטח 
 4,064 שצ"פ 

 45 רצועת תשתיות 
 40 דרך 

 10 ,024 סה"כ 
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קודם:  צב  להלן תשריט מ
 

 

עמ' 3   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 
 
 

 : צע מו צב  להלן תשריט מ  
 

  
 

יה  בנ ות  י זכו הותרו  קודם  צב  במ  – רי  בו צי במגרש ה יה  הבנ ות  י זכו ן  י לענ  
י  )תלו  200% הותרו 300%- צב חדש  ובמ שירות  + שטחי  עור של 135%  בשי
ם  לשומה מטע  8 .10 ף  שנטען בסעי כפי  ולא  רות  שי מגרש( + שטחי  במס' 

התובעת. 
3 קומות  בן  הותרה הקמת מבנה  במצב קודם   – ציבורי  גובה המבנה ה ן  י לענ  
ש  במצב החדש במגר ואילו  ים  י טכנ גג למתקנים  קומת   + עמודים  קומת   +

5 קומות.  בן  הותרה הקמת מבנה   1200
 

200% -  - ל מ- 135%  גדלו  צ אמנם  במגרשי השב" עיקרי  ות הבניה לשטח  י זכו  
והמרחק  צ  ועד לשב" קטן השטח  המי ד  היעו י  ו נ צאה משי אולם כתו   , 300 %

 : , כדלקמן פן משמעותי באו גדל  מגרש התובעת לשב"צ  ן  בי
  

מצב חדש   קודם   מצב   
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רוחב  מ'   14 ן +  י בנ קו   4 כביש  רוחב  מ'   14  + ן  י בנ קו   4 ן  י י מבנ מרחק 
עומק השצ"פ  מ'   32 כביש +   ' מ  22 ין=  בנ קו  מ'   4  + התובעים 

 ' מ  50  = בורי  צי למגרש ה

עמ' 4   מבא"ת ספטמבר 2007
 

  
בשומת שמאי  ן  בחשבו הובא  אשר לא  משביח  גורם  הווה  זה מ י  ו נ שי  

התובעת.  
וגדת  צ מנ יה במגרש השב" יות הבנ זכו והגדלת  יה  הבנ של הגבהת  ההשפעה   
 . זו ו את  ז זות  ומקז מ'   28  - ב צ  צ"פ והרחקה של השב" יעוד הש להשפעה של 

 
ן חזית  הנדו במגרש  ן  כנ ין המתו י לבנ  - ות  בפרטי ופגיעה  וף  נ של  ן חסימה  י י לענ  ) 5
מסחר   3374 ית  תכנ עפ"י  שיעודה   6 לעבר חלקה  מזרח  ן  צפו ן  ו לכו ת  עיקרי
4 קומות  ו  נ הי  3374 עפ"י תכנית   6 ן בחלקה  ן המתוכנ י י גובה הבנ ומשרדים. 

ת.    קומו  5 קומת קרקע, סה"כ  מעל 
 . ן כנ ין המתו של הבנ ן החזית הצדדית  ו ו בכי צא  נמ  7 בחלקה  בורי  צי המגרש ה

ן  ו ד הנ  18 ין מס'  בנ כי  נראה   , 1111/א/1 לתכנית  י  ו נ הבי ית  תכנ עפ"י  כן  כמו 
 . לשב"צ( וגד  ן המנ ו ו כי ( דרום מזרח   – ון השפ"פ  ו לכי ן  כנ מתו

 
ולהתאים  מראש  להיערך  שניתן  כך  מגרש ריק  מהווה  נשוא התביעה  המגרש 
, מתוך  אופטימלי באופן  המגרש  על  שייבנה  ן  י י הבנ של  כלי  האדרי ן  ו את התכנ
הנזק  את  צם  לצמ ובכך   , ן כנ רי המתו בו צי המבנה ה של  ייה  בבנ התחשבות 

לטענת התובעים.   גרם  הנ
ע"א  ( ן  ו העלי בית המשפט  ע"י  יתן  שנ ן  די לפסק  י להפנות  נ הרי זה  ן  י י לענ
ואח'  נגד ברעלי  ירושלים  יה  ולבנ ן  ו לתכנ הועדה המקומית  בנושא   ) 1188/92
יש   , ן ור הירידה בערך המקרקעי וע את שיע לקב כדי   . . " כי  היתר,  ן  בי  , נקבע
באמצעים  ן  ן את הנזק למקרקעי ות להקטי פשר הא גם את  ן  לקחת בחשבו
ם  הנזק באמצעי ן את  ות להקטי פשר מן הא ואם השמאי מתעלם   . סבירים.

 . זאת אלא שגיאה" ן  , אי הנזק המרבי על  ומה רק  ומבסס ש סבירים, 
 

פאתי  רר במקום שקט ב להתגו .גם מי שבא  ." כי  נקבע  כן באותו פס"ד  כמו   
עש  ור  , ו יסלל כבישים חדשים   , פתח ן שהעיר תת צריך לקחת בחשבו העיר 
ן  ואי  , לו נחשף  בעיר  ושב  זהו מטרד שכל ת  . אותו גם  ג  ישי ניות  המכו

 . " ו עלי פצות  יב ל חי בעיר  ור  הציב
   

 . ף ו בנ ו בפרטיות  פגיעה  יה  צפו לעיל לדעתי לא  ר  לאור האמו  
 

ו  נ הי  7 קודם שטח חלקה  במצב  ל  לעי ר  כאמו – ואור  יר  ו או ין חסימת  י לענ  ) 6
שב"צ בשלמות.  

 4 ל-  חולק  ויתרת השטח  ד חלק משטח השב"צ לשצ"פ  יעו נה  שו צב חדש  במ
ביעוד שב"צ.  מגרשים 

חד  ציבורי א היה להקים מבנה  ניתן  קודם  במצב   . תכסית הבניה קטנה לפיכך 
כך  ית  בתכנ ן שהוגדרו  י י י הבנ ו קו עפ"י  ו  יבנ ציבור אשר  י  מבנ  4 ובמצב חדש 

יותר.  טובה  ר  וי לזרימת או שיגרום  ניהם, דבר  בי שיהיו מרווחים 
 . מ'  50  - ל מ'   22 מ-  גדל  לשב"צ  בין מגרש התובעת  כן המרחק  כמו 

ון מערב.  ו יותר מכי יר טובה  ו או זרימת  במצב חדש מאפשר  ן  ו התכנ
מגרש התובעת מהמגרש  של מרחק  והגדלה  י  ו נ בבי לדעתי בהתחשב  לפיכך 

ר.  ואו ר  וי או של  פגיעה עקב חסימה  יה  צפו , לא  רי בו צי ה
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גישות  הנ את  ומשפרת  חניה  מקומות  מסדירה  התכנית   - ועה  ין התנ י לענ  ) 7
ציבור  ה י  למבנ חניה  לרבות  ועתיים  תנ נות  פתרו נה.  בשכו הציבור  י  למבנ
תכנית  במסגרת  ייקבעו  במבנים  גישה  ו מעבר  ועה. דרכי  התנ בנספח  מוצגים 

 . כלי האדרי צוב  העי
ל הנכס  הינה מו ר  בו צי של מבנה ה והיציאה למגרש החניה  הכניסה  כי  לטענה 
16 מקומות  ל-  ציה  אופ בנספח התנועה מסומנת  מדויק.  ו  נ אי , הדבר  ן דו הנ
במסגרת המגרש בקומות  נפרדת  יה  חנ כננת  רי מתו בו למגרש הצי יה.  חנ

המרתף. 
בור.  צי למבנה ה יה  לחנ גישה  גם  לקבוע  יתן היה  נ צב קודם  במ כן  כמו 

כלי רכב.  בעומס  פגיעה  יה לדעתי  צפו לא  לפיכך 
 

י  נ נתו על  חוות דעתו  ס את  : שמאי התובעת מבס י ההשוואה נ נתו ן  י י לענ  ) 8
ליים  בהערת שו אולם  לים.  נוף  לים לדירות ללא  נוף  עם  השוואה לדירות 
במבנים  צאות  הנמ יח"ד  י ההשוואה מפרטים  נ נתו כי  כותב שמאי התובעת 
וף  מנ נהנות  רות  שכל הדי בוודאות  לדעת  ניתן  לא  לים, אך  וף  נ ן  אי להם  אשר 

 . כללי צע  הממו לים, 
 

ל  ב גו והוא  לים  ף  נו ן  אי ן  י י לבנ כי  ן  י צי י ל נ הרי  14 רן  נים מרח' שט הנתו ן  י י לענ
ותר  י קרוב  נמצא אף   14 )שטרן  למגרש התובעים  בדומה  בור  צי י  נ י י לבנ בשטח 

 : צ( כדלקמן לשב"
 

עמ' 5   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 

ן  י צי י ל נ יהודה עמיחי הרי ברח'  בגוש 6885   52 ין העסקאות בחלקה  י לענ
קיימים מבנים כך שלדעתי  עבריה  ומכל  הים  יותר מחוף  שהחלקה מרוחקת 

לים.  ף  נו ן  י י בבנ ן  אי
גם  ו לים  נוף  גם כדירות עם  פיעות  מו  52 בחלקה  נים שהוצגו העסקאות  בנתו

נים.  הנתו לגבי  ן בהירות  לים, כך שאי ף  נו כדירות ללא 
 27/10/14 ך  במכרז בתארי רמ"י  ע"י  נמכרה   6885 בגוש   52 כי חלקה  יודגש 
 ₪  2,000 ,000  - כ ו  נ י דהי יח"ד,   34 ר  עבו כולל מע"מ   ₪ 68,507 ,000 של  בסך 
"ד  יח  16.2 ים  ו דונה, המהו הנ חלקים בחלקה   162253/340000  - ו ליח"ד 
כ-  ו  נ י דהי כולל מע"מ,   ₪ 32,300,000 של  בסך   19/9/15 נמכרו בתאריך 

ליח"ד.   ₪  2,000 ,000
 
 
 

שטרן 14 
חלקה 8 

מגרש 
התובעים  
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 : 52 מיקום חלקה  להלן 
 

עמ' 6   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 

ית  ורה של תכנ ובעים מאיש השמאי אף התעלם מגורמים משביחים הנ
 . תא/4096

 
פגיעה.  קיימת  כי  יתן להסיק משומת התובעים  נ לא  לפיכך 

 
 : ן ו צבי התכנ י מ י בשנ ו שו ב  להלן תחשי

 ₪ 2 ,000,000 כ-  ליח"ד  י קרקע  ו שו ל  לעי כאמור 
 

 : קודם צב  וי במ שו
 

0.951מקדם שב"צ במרחק כ- 22 מ' ובגובה של 3 קומות ללא שצ"פ 0.95  מקדם שב"צ במרחק כ- 22 מ' ובגובה של 3 קומות ללא שצ"פ
 

שווימקדם מיקוםמספר יח"ד

2,000,000170.9532,300,000

שווי מקדם מיקום מספר יח"ד

32,300,000 0.95 17 2,000,000 
 

 : צב חדש וי במ שו
 

0.950.95מקדם שב"צ במרחק כ- 50 מ' ובגובה של5קומות כולל שצ"פ  מקדם שב"צ במרחק כ- 50 מ' ובגובה של5קומות כולל שצ"פ
 

שווימקדם מיקוםמספר יח"ד

2,000,000170.9532,300,000

שווי מקדם מיקום מספר יח"ד

32,300,000 0.95 17 2,000,000 
 

 
ן  י בג יים  פיצו נן מצדיקות  בשומת התובעים אי לסיכום, הטענות שהובאו   ) 9
 , נותיה על חסרו גוברים  תכנית מס' תא/4096  נותיה של  ויתרו ערך  ירידת 

נפגע עקב אישורה.  לא  וי המגרש  שו ו  נ י דהי
 

 

                                                 
 עפ"י נספח שטחי שירות הותרה אף קומת עמודים וקומת גג למתקנים טכניים. 1

מגרש 
התובעים  

חלקה 52  
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חוו"ד משפטית ב"כ הועדה המקומית עו"ד עמי פזטל: 

עמ' 7   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
1. מהות התביעה: טענות "לירידת ערך" של נכס, בבעלות פרטית, ברח' אייזיק שטרן 7. הנכס מהווה 

מגרש ריק "במועד הקובע" ומועד להקמת מבנה מגורים בן 5 קומות שבו 17 יח"ד והידוע "כבנין 

18", )להלן-"הנכס התובע"( בגין אישור תכניות ל4 + 4096 החלה על "החלקה הנתבעת", שהיא: 

חלקה 7 בגוש 6885, שטחה כעשרה דונם, נמצאת מעברו השני )המערבי( של רח' אייזיק שטרן, 

ומיועדת "לבנייני ציבור" )מעונות יום, גני ילדים, בתי ספר, מרפאות, מועדוני נוער, חינוך, דת 

וקהילה( ולרבות פארקים, שטחים ציבוריים פתוחים וכו' )להלן-"החלקה הנתבעת"(. 

לתובעת, ביום הקובע, בעלות על חצי "מהנכס התובע". 

 

2. לטענת התובעת, גרמו התכניות ל'4 + 4096 לירידת ערך "הנכס התובע" שלה. המועד הקובע 

"לירידת הערך", הינו ,לפי קביעת התובעת,10.5.15, יום אישור תכנית 4096)להלן-

"התכנית"(.לתובעת במועד  הקובע-מחצית מהנכס התובע. 

 

3. "הנכס התובע" מצוי בשכונת מגורים חדשה "בגוש הגדול" המחולקת למבננים. "הנכס התובע" 

הינו חלק "ממבנן 2", המצוי בצידו הדרום מערבי של רחוב אייזיק שטרן 7  וידוע "כבנין 18". 

 

4. רוחב רחוב אייזיק שטרן הינו כ- 14מ' והוא מפריד בין "הנכס התובע" לבין "החלקה הפוגעת". 

 

5. שמאי התובעים הינו אריה קמיל )להלן-"השמאי התובע"(. שמאית הועדה הינה גלית אציל-לדור 

)להלן-"שמאית הועדה"(. 

 

6. הטענות לירידת ערך "הנכס התובע" הינן, בעיקרן: חסימת זרימת אויר חופשית אל הנכס; 

חסימת הנוף המערבי שלו, חסימה מסוימת של אור והפרעה לפרטיות שלהם, עומס רב של כלי 

רכב. "הפגיעה" הנאמדת )התביעה( הינה בסך של 9,700,000 ₪ "ליום הקובע" לפי שמאותו של 

השמאי התובע. 

 

7. "שמאית הועדה" דוחה מכל וכל את התביעה וקובעת, כי אין כלל ירידת ערך "לנכס התובע", מן 

הנימוקים העיקריים האלו: 

 

8. הנכס התובע  אינו "גובל, ,בחלקה הנתבעת" )במובן סעיף 197(, משום שלא קיימת השקה פיזית 

"לקו הכחול" של ,התוכניות". קיימת דווקא הפרדה מוחלטת על ידי רחוב אייזיק שטרן שרוחבו 

כ- 14מ' )!(. רחוב זה מהווה חלק מכביש מעגלי, חיוני ,רחב, עורק תחבורה המקשר את תושבי 

המתחם לשדרות לוי אשכול ולצירי תנועה ראשיים אחרים, ואינו נכנס לגדר "החריג" )שנקבע 

"בפס"ד ויטנר"( המכונה "כביש צר". בגלל חוסר "הגבילות" על התביעה להידחות, איפוא, כבר 

"על הסף". 
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9. כבר "במצב תכנוני קודם" )תכנית 1111א1( יועדה "החלקה הנתבעת" כולה לשטח "לבנייני 

עמ' 8   מבא"ת ספטמבר 2007
 

ציבור". הוראות תכנית ל 4 אינן חלות על "החלקה הנתבעת" כיוון שעל החלקה חלות הוראות 

בנייה מכח "התכנית")4096(. אמנם, עפ"י "התכנית" החדשה גדלו, תיאורטית, אחוזי הבניה של 

בנייני הציבור שבחלקה מ- 135% ל- 200 עד 300 אחוז)לפי מספר המגרש(אולם כלל השטח המיועד 

לבנייני הציבור בכלל "התכנית" הצטמצם מאוד )בגלל שינוי יעוד בחלק מן "החלקה הנתבעת" 

לשצ"פ וכד'. ועוד: כתוצאה משינוי היעוד עפ"י "התכנית" גדל גם המרחק בין "הנכס התובע" לבין 

"בנייני הצבור" מ- 22מ' ל- 50מ'. עובדה המהווה דווקא גורם משביח- ולא גורם של "ירידת ערך". 

 

10.  לא נגרמת "לנכס התובע" כל חסימה של נוף )לים( או פגיעה בפרטיות, כי החזית העיקרית של 

"הנכס התובע" פונה לכוון צפון מזרח לעבר חלקה 6 שייעודה מסחר ומשרדים ולא "לחלקה 

הנתבעת". בעניין חסימת האוויר ראוי לציין כי על פי התכנית, חלק נכבד מן "החלקה הנתבעת" 

הפך לשצ"פ והתכסית הכוללת של הבניה קטנה. בכל מקרה, ניתן לתכנן את מבנה המגורים בנכס 

התובע )היום מגרש ריק( כך שתצטמצם כמעט לחלוטין הפגיעה הנטענת בו. זאת, לפי הפסיקה 

בדבר החובה לגבי הקטנת הנזק ככל הניתן )פס"ד ברעלי ע"א 1188/92(. 

 

11. כל ענין התנועה )ועומסים( הוסדר במפורש ע"י החלטת הועדה המחוזית מיום 1.12.14, באופן 

שמוקצים מקומות חניה רבים "ומונגשים" למבני הציבור שאינם פוגעים "בנכס התובע". אסור 

לשכוח כי "בנייני הצבור" הינם לשרות ולתועלת תושבי השכונה, כולל "הנכס התובע". 

 

12. התביעה לא הוכיחה כל "ירידת ערך" בין "מצב קודם" ל"מצב חדש" ונתוני העסקאות שהוצגו על 

ידיה אינם מוכיחים דבר בעניו זה. מאידך גיסא, עפ"י "עסקאות ההשוואה" ועפ"י תחשיב 

שמציגה "שמאית הועדה" בחוות דעתה הרצופה לחוות דעתי זו, מוכח כי לא קיימת "ירידת ערך". 

אדרבא: יתרונותיה של "התכנית" גוברת על חסרונותיה. 

 

13. הועדה המקומית מתבקשת לאמץ את חוות דעתה של "שמאית הועדה" ואת חוות הדעת 

המשפטית הזו, ולדחות את התביעה. 

14. "סעיף 200" לחוק התכנון והבניה: בכל מקרה, חלים בענין התביעה הנוכחית כל האלמנטים של 

סעיף "200" לפיהם אם בכלל חלה "ירידת ערך" בגין התכניות – הריי שולית וזניחה, ואין לתבוע 

בגינה. מה גם שמדובר בשטחים "למען הצבור ו לטובתו". 

הועדה מתבקשת לדחות התביעה. 

בישיבתה מספר 16-0014ב' מיום 01/06/2016 )החלטה מספר 1( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

מהלך הדיון: 
דנה שיחור: מציגה את תביעת פיצויים, מבוקש לדחות את התביעה. 

 
הועדה מחליטה: 

לאמץ את חוו"ד שמאי הועדה וחוו"ד היועצת המשפטית ולדחות את תביעת הפיצויים כמפורט בדרפט. 
משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי, ראובן  לדיאנסקי. 

 



התוכן  מס' החלטה 
תא/מק/4538 - מנחם בגין 46 - מגדלי אביב    01/06/2016

דיון בהפקדה  16-0014ב' - 2 
 

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית:  ועדה מקומית 
 

מיקום:   
תיאור גבולות : 
צפון :  רח' ריב"ל 

צפון מערב:  דרך מנחם בגין 
דרום מערב:  רח' הרכבת 

דרום מזרח:  רח' אלישברג 
 

כתובת:  דרך מנחם בגין 46 תל-אביב-יפו 
 

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

בחלקן  בשלמותן 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 10  
 

 43 חלק מהגוש   מוסדר   6950
 24 חלק מהגוש   מוסדר   6950
 8 חלק מהגוש   מוסדר   

 
שטח התכנית:    5.596  דונם  

 

 
מתכנן:  ר. אברהם אדריכלים 

יזם: אמות השקעות בע"מ 
חוכר: אמות השקעות בע"מ 

בעלות: אביב יזמים חברה לייזום והשקעות 1990 בע"מ 
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מצב השטח בפועל:  
מתחם של 3 מבנים מחוברים בני 10 קומות )בניין C(, 14 קומות )בניין B( ו18 קומות )בניין A( מעל קומה 

מסחרית.  
בנין  C מוסב בימים אילו מבניין משרדים לבית מלון בהתאם להיתר לשימוש חורג שאושר בועדה 

המקומית. 
 

מדיניות קיימת:  
תכנית מתאר תא/5000 העלתה " כי קיים צורך בהגדלת מלאי שטחי התעסוקה ומלונאות בעיר. לכן תכנית 

המתאר מציעה הגדלת היקפי בניה וציפוף משמעותי של שטחי תעסוקה". 
התכנית מאפשרת להוסיף במסגרת תכניות מפורטות שיאושרו מכוחה שטחי בניה למלונאות )308,500 

מ"ר(.  
כמו כן, קובעת התכנית שהועדה תיתן עדיפות למיקום שימושי מלונאות לאורך רחובות מרכזיים ובקרבה 

לצירי תח"צ.  
 

מצב תכנוני קיים: תכניות תקפות :  1065א.יעוד: אזור מסחרי מיוחד. 

עמ' 11   מבא"ת ספטמבר 2007
 

שימושים :  משרדים בקומות העליונות מעל קומה מסחרית. 
מטרת התכנית:  מטרת התכנית היא להסדיר את השטח ע"י איחוד וחלוקה, קביעת אזור מסחרי מיוחד 

עם תקנות בניה ושימושים מיוחדים, קביעת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות או מאושרות. 
התכנית הראשית שונתה ע"י: 

א. הסדר המגרש ע"י איחוד וחלוקה חדשה. 
ב. קביעת אזור מסחרי מיוחד במקום אזור נפט. 

ג. הרחבת דרכים כמסומן בתכנית. 
ד. קביעת בינוי למגרש המיוחד. 

 
זכויות בניה, שטחים, קומות:  אחוזי הבניה לא יעלו על 250% משטח בעלות הקרקע של נתיבי איילון 

בע"מ לאחר הפרשה לדרך, היינו 9,380 מ"ר X 250%  = 23,450 מ"ר. 
תכנית 1065 א' לא קבעה שטחים המיועדים לשטחי שירות, השטחים המפורטים בתכנית הם השטחים 

העיקריים המותרים.  
1. מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין: על פי הקיים ו/או עפ"י התכנית "ע 1". 

2. במפלס הכניסה הקובעת לבניין ומעליו: תוספת שטחי שירות בהיקף של 650 מ", עבור השטחים 
שנבנים מחדש מתוך ס"ך כל השטחים הקיימים בהיתר המקורי-שטחים עיקריים ושטחים שלא 

חושבו. 

בבנין C  ) הבנין הדרום מזרחי( הוצא היתר לשימוש חורג  לתב"ע ב 24.03.15 ,  ממסחר בקומת קרקע 
וממשרדים בקומות העליונות למלונאות. 

השימוש החורג ניתן לתקופה של 10 שנים בכפוף להתחייבות בעל ההיתר לקידום תב"ע חדשה לשינויי 
היעוד תוך 3 שנים מיום ההחלטה. 

במסגרת הבקשה לשימוש החורג עלה הצורך בשטחי שירות ע"מ לעמוד בתקני בטיחות אש, נגישות 
ודרישות משרד התיירות.  

הוועדה לתכנון ובניה בשיבתה מס' 14-0016ב' מיום 02/07/14 אישרה תוספת שטחי שירות במסגרת נפחי 
הבניין הקיימים. 

 
מצב תכנוני מוצע: 

התכנית מבקשת להוסיף בבניין הקיים שימושי תעסוקה ומלונאות בהתאם לתכנית המתאר תא/5000 
ולאפשר בכך שימושים מעורבים של תעסוקה ו/או מסחר ו/או מלונאות, כל זאת בהתאם לסעיף 62 א' 

)א1( 9 לחוק התכנון והבניה. 
 

פירוט  שימושים:  תוספת שימוש לתעסוקה / מלונאות בנוסף על המשרדים והמסחר  
 

טבלת השוואה: אין שינוי בזכויות בניה – בניין קיים. 
זמן ביצוע: מיידי – הבניין קיים והשימוש למלון מבוצע בימים אלה. 
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חו"ד הצוות:  
ממליצים להפקיד התכנית. 

החלטה זו תהיה בטלה תוך 4 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק 

 
בישיבתה מספר 16-0014ב' מיום 01/06/2016 )החלטה מספר 2( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  

בתכנית והחליטה: 
 

מהלך הדיון: 

עמ' 14   מבא"ת ספטמבר 2007
 

צבי לוין: מציג את התוכנית ע"פ מצגת. מבוקש הוספת שימוש מלונאי לפי סעיף 62א א1 סעיף קטן 9. 
ניתן שימוש חורג עד 10 שנים. 

דורון ספיר: כמה חדרי מלון, מה גודל ממוצע של חדר. 
צבי לוין: 190 חדרים, 24 מ'. 

מיטל להבי: הוקצה מקום להורדה והעלאת נוסעים וכל נושא התחבורה? 
צבי לוין: כן, הנושא נבדק בבקשה להיתר ע"י אגף התנועה ואדריכל העיר. 

ראובן לדיאנסקי: השטחי השירות הם לא למלונאות? אז איך אישורו את שטחי השירות ב2014 ממסחר 
למלונאות. 

צבי לוין: תוספת שטחי השרות נבעה מחישוב שטחי הבניה בפועל והתאמתם לדרך חישוב שטחי הבניה 
כיום. 

ראובן לדיאנסקי: אם במרץ 2015 הוצאו היתר לשימוש חורג בתב"ע ממסחר למלונאות אז למה ב2014 
נתנו את שטחי השירות למלונאות? 

יהודה המאירי: בחוו"ד צוות ההחלטה תהיה בטלה תוך 4 חודשים מדוע תקופה כל כך קצרה? 
דורון ספיר: איך זה בסמכות מקומית אם זה בשינוי יעוד? 

אורלי אראל: הוספת שימוש מלונאי היא בסמכות מקומית. 
אורלי אראל: מוסיפים שימוש מלונאים ליעוד תעסוקה? 

דורון ספיר: אפשר להוסיף שימוש של מגורים? 
לפי תיקון 101 לא שהיעוד קרקע הוא תעסוקה לא 

דורון ספיר: האם אפשר להוסיף שכל שימוש אחר יהיה סטייה ניכרת ? 
אורלי אראל: לא אי אפשר להוסיף הערה זו מדובר ביעוד ולא שימוש . התבע הראשית ייעדה את המגרש 
למשרדים החוק מאפשר להוסיף שימוש מלונאי. אם אנחנו רוצים למחוק שימוש התעסוקה זה בסמכות 

הועדה המחוזית. זו תב"ע שמוסיפה שימוש מלונאי.  
עודד גבולי: לא מדובר בשימוש חורג וזו לא סטייה ניכרת כי אסור לעשות מגורים לפי התבע. 

דורון ספיר: אם אי אפשר לעשות בתב"ע מגורים אז אפשר לרשום שימוש חורג. לכן אני מבקש להוסיף 
את זה בתקנון. 

ראובן לדיאנסקי: אם יש צל של ספק שיגישו בקשה לשימוש חורג במלונאות למגורים ולכן שיהיה כתוב 
בתקנון. 

עיז אלעדין: יש להוסיף שהבעלות תהיה אחודה מונה חשמל ומים יהיו אחידים לכל המלון וכל הסעיפים 
יהיו אחידים. 

דורון ספיר: שההיתר יהיה לפי הנחיות של הועדה לגבי בתי מלון. 
דורון ספיר: ניתן לעשות שימוש חורג לתבע? צריך לראות איך למנוע זאת.  

 .Cמלי פולישוק: האם הבקשה לכל המתחם או רק לתוכנית או רק ל
צבי לוין: הוספת שימוש לתוכנית כולה, לא רק למבנה המלונאי עליו יצא היתר לשימוש חורג. 

מלי פולישוק: האם יש סקר איזה סוג מלון יהיה מהצריך  להיות שם וכמה צריך? 
צבי לוין: יש את הנתונים לנושא המלונאות, בכל מקרה זהו מלון עסקים. בנוגע לשאלתו של יהודה 

המאירי ההערה של 4 חודשים מופיע בכל חוו"ד צוות וזאת על פי סעיף 86ד' לחוק. 
דורון ספיר: לאשר את התוכנית בכפוף להערה לגבי סטייה ניכרת. 

 
הועדה מחליטה: 

לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים: 
1. להוסיף בתקנון התוכנית  את ההנחיות להבטחת השימוש המלונאי כמופיע בתכניות דומות. 

2. יש להוסיף בתקנון שכל שימוש אחר בתוכנית יהווה סטייה ניכרת. 
 

משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי, ראובן  לדיאנסקי, איתי ארד 
פנקס. 

החלטה זו תהיה בטלה תוך 4 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק 



התוכן  מס' החלטה 
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דיון בהתנגדויות  16-0014ב' - 3 
 

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית:  
וועדה מחוזית 

 
מיקום: 

מזרח- רח' הירקון, מערב- רח' הרברט סמואל, דרום- רח'  נחמיה, צפון- מגרש שכן  
 

כתובת: 
תל אביב - יפו 

הרברט סמואל 18 
 

תל אביב - יפו 
הרברט סמואל 20 
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גושים וחלקות בתכנית: 
 

מספרי חלקות חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש 
בשלמותן 

מספרי חלקות 
בחלקן 

89 104,111-112 חלק מהגוש מוסדר 7229 
 

שטח התכנית: 3.548 ד' 
 

מתכנן: אדם מזור-אלי פירשט אדריכלים ומתכנני ערים,  יגאל אלון 67 ת"א. 
 

יזם: סאם טאובנבלט 
 

בעלות: סאם טאובנבלט. 
 
 

מצב השטח בפועל: דיפון בהיקף המגרש ובניה לפי היתר 2009-0836 מה-15.2.10 + היתר מרתפים 
1172-2015 מינואר 2016 
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עמ' 17  

מדיניות קיימת: 
 

מדיניות הועדה המקומית לרצועת התכנון שבין הרחובות הירקון והרברט סמואל  כפי שבאה לידי ביטוי 
בהחלטותיה בעשור האחרון ובהחלטת הוועדה בתכנית מתאר, הינה אישור תכניות לשימושים מעורבים 

של מלונאות, מגורים ומסחר, תוך הרחבת רחוב הירקון. 
זכויות הבניה בתכניות אלו נקבעו ל: 

400% לשימושים מעורבים של מלונאות מגורים ומסחר  
450% למלונאות ומסחר 

על פי מדיניות זו אושרו התכניות: 
טיילת דוד – 350% מתוכם מחציתם למלון ומחציתם למגורים. מסחר נגזר באופן שווה מכל שימוש. 

מתחם מלון אמבסדור- 400% מתוכם 160% למגורים ו- 240% למלון ומסחר. 
הירקון 33-37- חלופה 1: 400% מתוכם 160% למגורים ו- 240% למלון ומסחר. חלופה 2: 450% למלון 

ומסחר בלבד. 
בי"ס הירקון )sea one(- 400% מתוכם 200% למלון ומסחר, 200% למגורים. בהמשך נוספו שטחי 

מלונאות נוספים בהעברה משימור. 
דולפינריום – 400% מתוכם 200% למלון, 200% למגורים. מסחר נגזר משני השימושים. 

הנחיות בינוי לפיהן אושרו תכניות באיזור זה:  
מסד בגובה 13 מ' עם קולונדה מסחרית מוגבהת ממפלס הרחוב לאורך רחוב הרברט סמואל ובגובה 4 

קומות מעל קומת עמודים לכיוון רחוב הירקון. רוחב חזית המגדלים מעל המסד לא יעלה על 50% מרוחב 
המגרש לכיוון מזרח/מערב. 

 
מדיניות זו תואמת את הוראות תיקון מס' 4 לתמ"א 13 המתירה שימושים מעורבים באזורים אלה. 

 
 
 

מצב תכנוני קיים: 
 

1. תב"ע תקפה: 2272 "עזרא ונחמיה" ,ע1 )בתנאים( , ג )ללא חדרי יציאה לגג(,  תמ"א 13 

 מבא"ת ספטמבר 2007

 

2. יעוד קיים: אזור מגורים מיוחד 
3. שטח התכנון: 2.403 דונם 

4. זכויות :    
מגרש א' -עיקרי על קרקעי: 4,600 מ"ר מגורים, 893 מ"ר מסחר ומשרדים. שירות על קרקעי: 

1,335  מ"ר למגורים  ו-270 מ"ר למסחר, שירות תת קרקעי: 4,398.3 מ"ר למגורים ו-1,488 מ"ר 
למסחר 

מגרש ג'- עיקרי על קרקעי: 928.8 מ"ר מסחר ומשרדים, שירות על קרקעי: 280 מ"ר, שירות תת 
קרקעי: 1,548 מ"ר 

זכויות נוספות בגין איחוד המגרשים: 516 מ"ר מגורים, שירות על קרקעי: 155 מ"ר 
5. צפיפות מותרת:  52 יח"ד 

6. גובה ומספר קומות : 
במגרש א' תותר הקמת 3 קומות מרתפים תת-קרקעיים. בחזית לרח' הרברט סמואל תותר הקמת 
קומת קרקע ומעליה יציע ו-2 קומות נוספות, בגובה שלא יעלה על 13.00 מ' כמצוין בנספח הבינוי. 
בשאר המגרש תותר הקמת מבנה תחתון בגובה 4 קומות על עמודים ומעל מגדל בגובה שלא יעלה 

על 8 קומות נוספות מעל קומת עמודים נוספת. גובה המבנה התחתון לא יעלה על 15.00 מ'. 
 

במגרש ג' תותר הקמת 3 קומות מרתפים תת-קרקעיים ומעליהם קומת קרקע וקומת יציע 
ומעליהם 2 קומות נוספות, בגובה שלא יעלה על 13.00 מ' כמצוין בנספח הבינוי. 

 
במקרה של  איחוד המגרשים הועדה המקומית תוכל להתיר תוספת של עד 5 קומות לשמונה 

הקומות המאושרות. 
 
 



מס' החלטה 
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שטח עיקרישטחי שירות% מהמגרש *שטח עיקרי

% מהמגרש 

מרפסותשטחי שירות **המאוחד

          מר46%270          מר893מגרש א'מסחר ומשרדים

            מר-180%          מר929מגרש ג'

        מר235%1,335       מר4,600מגרש א'מגורים

            מר-100%          מר516מגרש ג'

            מר-            מר-מגרש א'מלונאות

            מר-            מר-מגרש ג'

421%      מר10,112        מר280%1,605       מר6,938סה"כ

לפי גודל מגרש מחושב: א' 1,960 מ"ר, ג' 516 מ"ר*

מהשטח העיקרי המותר**

חניה: לפי תקן בעת הוצאת היתר בניה

           מר500

מוצע - מגרשים מאוחדים מצב קיים לפי ת"א 2272

30%

עד 8 מ"ר לחדר        מר4,496

        מר5,116
עד 14 מ"ר ליח"ד ולא 

יותר מ-12 מ"ר ממוצע
213%

187%

40%

60%

מצב תכנוני מוצע: 
 

מטרת התכנית: 
1. שינוי ייעוד השטח מ"אזור מגורים מיוחד", עפ"י תכנית מס' 2272, לייעוד משולב של "מלונאות, 

מגורים ומסחר", כחלק מרצף הפיתוח לאורך חוף הים ברצועה שבין הרחובות ה. סמואל והירקון.  

2. קביעת זכויות הבניה בהתאמה למדיניות הועדה המקומית, לחזק את שטחי המלונאות בתל אביב 
בכלל ואת שטחי המלונאות בקו הראשון לאורך חוף הים בפרט. 

 
עיקרי הוראות התוכנית: 

1. קביעת זכויות בניה למגורים, מלונאות ומסחר. 
2. היקף הזכויות, לפי טבלת ההשוואה להלן. 

אין שינוי בהיקף הזכויות למגורים לקבוע בתכנית מס' 2272. 
3. קווי בניין וגבהים, לפי הנחיות הבינוי להלן. 

אין שינוי בקווי הבניין וגבהי הבנין השונים לקבוע בתכנית מס' 2272, למעט: 
א. הוספת זיקת מעבר ברוחב 3 מ' להולכי רגל בצמוד לרח' נחמיה. 

ב. מרפסות שלא צוינו ולא הוגדרו כלל בתכנית מס' 2272. 
ג. שינויים בעקבות איחוד מגרשים א' ו-ג': ביטול זיקת הנאה הדדית, ביטול קו בניין 4 ביניהם, 

הסטת קו המגדל המערבי מערבה בכ-10 מ'. 
ד. הוספת 5 קומות מגדל. 

ה. הגבהת קומת המסד הפונה לרח' הירקון ל-16.8 מ' במקום 15 מ' לפי תכנית מס' 2272. 
ו. שינוי הקומה המפולשת לקומת מערכות ופעילות מלונאית. 

 
טבלת השוואה:  

 
מוצע - מגרשים מאוחדים מצב קיים לפי ת"א 2272  

% מהמגרש   
מרפסות שטחי שירות ** המאוחד שטח עיקרי שטחי שירות % מהמגרש * שטח עיקרי  

270          מר 46% 893          מר מגרש א' מסחר ומשרדים
30% 500          מר   

-            מר 180% 929          מר מגרש ג'  
עד 14 מ"ר ליח"ד ולא  1,335        מר 235% 4,600       מר מגרש א' מגורים

40% 213% 5,116       מר   
יותר מ-12 מ"ר ממוצע -            מר 100% 516          מר מגרש ג'  

-            מר -            מר מגרש א' מלונאות
עד 8 מ"ר לחדר 60% 187% 4,496       מר   

-            מר -            מר מגרש ג'  
421% 10,112     מר 1,605        מר  280% 6,938       מר סה"כ  

לפי גודל מגרש מחושב: א' 1,960 מ"ר, ג' 516 מ"ר *  
מהשטח העיקרי המותר **  

חניה: לפי תקן בעת הוצאת היתר בניה  
 

זמן ביצוע: 
 

אם תוך  7 שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו, במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל, תתבטלנה 
במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית.  

 
חו"ד הצוות:  

ממליצים לקדם את התכנית להפקדה בתנאים הבאים: 
1. חלוקת שטחי הבניה תהיה כדלהלן: 

 מלונאות :עד 200% שטחי בניה עיקריים + 50% שטחי שרות. 

 מגורים:עד 200% שטחי בניה עיקריים + 40% שטחי שרות. 

 מסחר :בנוסף למפורט, 500 מ"ר שטחי מסחר + 30%  שטחי שרות. 

 שטחים למרפסות )בנוסף לאמור לעיל(: עד 12 מ"ר ליח"ד, 8 מ"ר לחדר מלון. 
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2. פרוט קומות : בנוסף לחתך מסד הקבוע בתכנית הראשית יותרו: קומה מפרידה + 3 קומות 
מלונאיות + 12 קומות מגורים + קומה טכנית גבוהה/כפולה בגובה מקסימלי של 6 מ' ברוטו ) 

כולל מעקה גג ומתקנים טכניים(. 
3. תמהיל דירות לפי מדיניות הוועדה המקומית לעת הוצאת היתר בניה, שטח יח"ד מינימלי 50 מ"ר 

ברוטו. 
4. רוחב מגדל מקסימלי 22 מ' ברוטו )כולל מרפסות(. 

5. תכסית קומת מגדל לא תעלה על 650 מ"ר ברוטו ) כולל מרפסות (. 
6. קו בניין לרחוב נחמיה בשתי חלופות: 

 חלופה א : קו בניין 3 מ' והבלטת מרפסות עד 1.1 מ' מעבר לקו בניין. 

 חלופה ב קו בניין 4 מ' והבלטת מרפסות עד 1.6 מ' מעבר לקו בניין. 

7. תיקבע זיקת הנאה לציבור בתחום קווי הבניין הקדמי לרחוב נחמיה. 
8. הקלות בקווי הבניין ובגובה יהוו סטייה ניכרת מהתכנית זו. 

9. זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלן במסגרת קווי הבניין ומספר הקומות – תבוטלנה. 
10. גובה בניין יחסי )מעל פני המדרכה הסמוכה ( מקסימלי  85 מ'. 
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11. גובה קומה מפרידה – מקסימום 6.0 מ' ברוטו. 
12. גובה קומת מגדל מלון/מגורים – מקסימום 3.6 מ' ברוטו. 

13. בניה ירוקה - בקשות להתרי בניה מתוקף תכנית זו יכללו התייחסות להבטים של בניה ירוקה 
לרבות – שימור אנרגיה )באמצעות אלמנטי הצללה, חומרי גמר, גודל הפתחים, בידוד המעטפת 

וכד'(, מחזור פסולת, חלחול מי נגר , מחזור פסולת בניין בזממן עבודות  חסכון ושימוש חוזר 
במים, אוורור טבעי בבניין וכיוצ"ב. 

14. תנאים למתן היתר בניה: 
 הכנת תכנית עצ"א לאישור מה"ע. 

 עמידה בתקני משרד התיירות. 

 רישום הערת אזהרה בדבר ייעוד לשימוש למלונאות בלבד לחלק המלונאי של הפרוייקט. 

 הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים לנושאי איכות סביבה ובניה ירוקה ואישורם על ידי 
מה"ע או ממטעמו. לפתרונות אלו תצורף חוות דעת מומחה לנושא בניה ירוקה שתכלול 

דירוג הפתרונות והערכתם מול תקנים מקובלים ו/או התאמתם לדרישות מה"ע ומדיניות 
הועדה המקומית בעת הוצאת ההיתר. 

15. תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית: 
1. חתימת היזם על כתב התחייבות הנועד להבטיח את הנושאים הבאים: 

  המבנה ישמש כבית מלון )חיבור אחד לחשמל, מונה מים אחד מונה גז אחד וכד'( 

  לא ניתן יהיה לרשום יחידת ארוח לגורם מסוים, תרשם הערה לפי תקנה 27 לחוק 
המקרקעין לנושא זה. 

 תרשם הערה לפי סעיף 128 לחוק המקרקעין לפיו כל מכירה תהייה מותנית באישור 
העירייה כדי להבטיח שלא ימכרו דירות ארוח ספציפיות לגורמים ספציפים אלא מכירת 

כל בית המלון מגורם א' לגורם ב'. 
2. תנאי למכירת יחידות ארוח יהיה מכירת כל מקבץ היחידות בכללותו. 

3. אישור נספח התנועה ע"י אגף התנועה ומה"ע. 
4. חתימת היזמים על כתב שיפוי בגין סעיף 197 לחוק. 

 
החלטה זו תהיה בטלה תוך 7 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 

בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק. 
 
 

בישיבתה מספר 13-0002ב' מיום 30/01/2013 )החלטה מספר 9( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
מהלך הדיון: 

צבי לוין: מציג את שלושת הפרוייקטים ביחד. הירקון 23-27, הירקון 33-37, והרברט סמואל 18 
שלושת הפרוייקטים יהיו למלונאות מגורים ומסחר. 
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יזם סמי טננבלט: קנינו את החלקה בשנת 1973 בפברואר 2010 התחלנו לבנות בחלקה ואנו מבקשים את 
תמיכת הועדה לפרוייקט. 

אלי פירשט: מציג את התכנית. 
שמואל גפן: איפה נמצא חצי הדונם שרכשתם? 

אלי פירשט: מציג את הדונם הנוסף חלקה 32. מבקשים להישאר עם זכויות המגורים ולהוסיף להם 
מלונאות. 

שמואל גפן: כמה סוויטות . 
אלי פירשט: קרוב ל-20. הכל יחד 110 שמתוכן 20 סוויטות ו 85 יח' דיור ב18  קומות ורובם יחידות קטנות 

בין 60 ל65 מ"ר. 
גפן שמואל: עד איזה גובה אפשר להגיע. 

צבי לוין: 18 קומות. 
דורון ספיר: מאיפה המגבלה של הגובה. 

צבי לוין:  אנחנו בקשנו להגביל. 
 

דיון פנימי: 
לוין צבי: היזמים בקשו 213% מלונאות על 187 מגורים. ואנחנו בקשנו 200% מלונאות ומגורים חצי חצי. 

דורון ספיר: יש לו זכויות למלונאות. 
עודד גבולי: השאיפה היא לעשות לאורך הים מלונאות אני אישית לא מקבל אותה על הסף.  בעיניי ערבוב 

השימושים הוא נחוץ ומשפיע על תפיסת עולם של הרחוב נכונה. אם לא ניתן מגורים לא יקומו מלונות. וזה 
נכון לאשר את שלושת התוכניות. 

מדואל אהרון: באזורים מסויימים ערבוב שימושים יכולים להיות ראויים. אולם בקו הים הם לא 
שימושיים. מדובר בדירות יוקרה בתוך בתי המלון שעומדים כרוחות רפאים על קו החוף ולא תורמים 

לבניה העירונית. ולכן אני מתנגד לתוכנית. 
יעל חברה להגנת הטבע : תוכנית ההצללה לא הוצגה, מה  ההשפעה למפלס הרחוב.  

ספיר דורון: המדיניות שלנו היתה 40% מגורים 60% מלונאות וזה המצב ומכאן צריך להמשיך הלאה 
להחלטה. 

אורלי: הניסיונות של היזם לקדם תוכנית נתקלו בחוסר יכולת שלנו לתת לוחות זמנים. היתה החלטה 
איזו קדימות לתת לאיזה תוכנית. והתוכנית התעכבה. 

ספיר דורון: הכי אידיאלי שהכל יהיה מלון. העובדה היא שאף בית מלון הוא על מיגרש שהיעוד התב"עי 
הוא מלון. כאן צריך לאשר את מה שהיזם הציע לאשר 50% 50%. לגבי התוכנית הזו. ולגבי שאר התוכניות 

לתת 40% מגורים ו60% מלונות. 
אסף זמיר: אפשר להסביר לי למה בעיר שחסרים לה 6000 יח' מלונאות צריכים לתת מגורים במלונאות. 

עודד גבולי: עשיתי בדיקה לדוגמא במלון פלאס והיתה בעיה עם המימון ובעיה עם הבטחון. 
הראלה אברהם-אוזן: אנחנו נמצאים בבית משפט בנוגע לזרובבל 3 שהגישו שם בקשה לתמ"א 38. 
התוכנית צריכה להיות כלכלית. התוכנית צריכה להיות אטרקטיבית יש פה הרבה פינויים לעשות. 

 
הועדה מחליטה: 
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לאשר להעביר את התוכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בכפוף לתנאים בחוו"ד צוות לעיל. 
 

מדואל מתנגד לתוכנית ודורש מלונאות. 
 

משתתפים: דורון ספיר, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, אהרון מדואל ואסף זמיר. 

פרטי תהליך האישור: 
 

מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 821 מיום 27/04/2015 דנה בתכנית והחליטה: 
 
 

הודעה על פי סעיף 89 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 7202 בעמוד 3390 בתאריך 
 .10/02/2016

 
כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא: 

 11/02/2016 הארץ 
 12/02/2016 ישראל היום 
 11/02/2016 העיר 
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פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות: 
 

בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית: 
 

רוטשילד 78 ראשון לציון 7510002  עו"ד משה קורמן   
דרך מנחם בגין 52 מגדל סונול, תל אביב 6713701  עו"ד רון צין   

ת.ד. 137 נמל תעופה בן גוריון 70151  רשות שדות התעופה   
רחוב חולדה הנביאה 6 כפר סבא 4434371  שאול גפני   

 
1. טענת יאיר גפני – ע"י עו"ד רון צין . 
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המלצה  מענה  טענה 

 
א. התכנית המופקדת חלה אך ורק על  

 תכנית מס' תא/2272 מחצית משטח התכנית הקודמת 
פורסמה למתן תוקף ב-תא/2272  "מתחם  עזרא ונחמיה" . 

25.04.2002. התכנית חלה על מכיוון שכך היא תכנית לא ראויה 
התחום  שבין הרחובות שאינה עומדת בקנה אחד עם האינטרס 

הרברט סמואל, עזרא הציבורי, ומכאן יש להורות על דחיית 
הסופר, הירקון ונחמיה. התכנית, מהסיבות הבאות: 

 התכנית חילקה את המרחב  "הקו הכחול של התכנית 
לשני תאי שטח לבניה ,צפוני המופקדת אינו הקו הכחול 

ודרומי וקבעה זכויות "הטבעי", התכנית פוגעת ברצף 
והוראות בניה לכל אחד התכנוני ומשאירה את החלק 

מתאי השטח. הצפוני של "מתחם עזרא 
ונחמיה" כ"אי בודד" . 

 בעלי הקרקע של החלק 
הדרומי הוציאו היתרי בניה  התכנית מנוגדת לעקרונות 

מתוקף התכנית תא/2272 התכנון שהותוו לאזור 
ואף איחדו חלקות עם חלקה ולמדיניות התכנון המתחמי 

של תכניות שאושרו באזור      לדחות את ההתנגדות. 30 כמתאפשר בתכנית.  שבא לידי ביטוי בשורה ארוכה 
 בעלי הקרקע בחלק הצפוני  לאורך השנים. 

של תכנית תא/2272 לא 
הצליחו להתאחד ולממש את  צרכי התכנון של האזור 

הזכויות מתוקף תכנית זו. מחייבים כי תכנון המתחם 
יהיה במסגרת תכנית אחת, 

 היועצת המשפטית של  לנושאים כמו "הרחבת רחוב 
הוועדה המקומית קבעה כי  הירקון","שיקולי תחבורה" 

מאחר ו"לא מומשו רוב  מעל ומתחת לפני הקרקע. 
זכויות הבניה במגרש" בחלק 

הצפוני של התכנית כי אז,  התכנון החלקי יפגע בכדאיות 
בהתאם להוראות התכנית פג הכלכלית להקמת פרוייקט 

תוקפה וכיום חלות על החלק בחלק הצפוני. 
הצפוני הנ"ל הוראות   לחילופין, יש להגיש תכנית צל 

התכנית הראשית –  בתיאום עם המתנגדים ולשוב 
תא/1200. ייעוד הקרקע  ולדון בתכנית. 

הקבוע בתכנית הוא "אזור   
לתכנון בעתיד" .   

 מכאן, בסופו של יום קיימים   
שני תאי שטח, האחד- 
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הדרומי עם היתר בניה כדין 
והשני – הצפוני ללא תכנית 

תקפה אשר ממנה ניתן 
להוציא היתרי בניה. 
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 המתנגדים אינם בעלי קרקע 
יחידים בתא שטח הבניה 

הצפוני. 
 ניסיונות של יזמים לקדם 
תכנית דומה לתא השטח 

הצפוני נתקלו בחוסר 
הסכמה בין בעלי הקרקע. 

לדחות את ההתנגדות.   הדרישה להכין תכנית צל  
בהסכמת המתנגדים ראוי 

היה שתכלול את כל 
המתנגדים אך נדמה כי 

קבלת הסכמות כל בעלי 
הקרקע עלולה לעכב עד מאד 

את קידום ומימוש תכנית זו. 
 

התכנית אינה עומדת בתנאים לקידום 
תכנית כמצוין ב-תא/5000 ואינה תואמת 

להנחיות אחרות הכלולות בה. 

כעיקרון, כל עוד תכנית המתאר אינה 
מאושרת היא מהווה מסגרת תכנונית 

ואינה מחייבת. 
 

תכנית המתאר קודמה / הופקדה 
למרות זאת התכנית קרובה מאד    לדחות את ההתנגדות. במקביל לקידום תכנית זו. 

לעקרונות התכנון המופיעים בתכנית   .
המתאר ועולה בקנה אחד עם 

מדיניות הוועדה המקומית לקידום 
תכניות המשלבות מלונאות ומגורים 

לאורך חוף הים. 
 
 
 

2. טענת ד"ר אבנר נחום – ע"י עו"ד משה קורמן . 
 

המלצה  מענה  טענה 

ב. התכנית מחלקת מתחם בניה לשני  
. 

מתחמים נפרדים: 
 

   .ראה טענה 1 )א(.      לדחות את ההתנגדות
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פגמים בתכנית: 
ראה טענה 1 )א(. ג. תשריט התכנית "מצב קיים" אינו 

לדחות את ההתנגדות.  משקף את המצב התכנוני הקודם עפ"י 
 

תא/2272. 
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פגמים בתכנית:  
נושא פינוי המבנים הקיימים 

ברחוב הירקון 13, חלקה מס  אי הכללה של המבנים ברח 
30 , נדון בהרחבה בוועדה הירקון 13, בתחום התכנית 

המקומית ובוועדת ערר. מהווה חזרה על הטעות 
לדחות את ההתנגדות. שנעשתה בעניין זה בתא/2272,   

קיימות גם אם יורחב רחוב הירקון 
הסכמות/התייחבויות של בחזית החלק הצפוני של 

חברת ליגוטה והוועדה המתחם, לא יהיה ניתן לנצלו 
המקומית ביחס לחלקה 30.  לכל אורך המתחם. 

  
התכנית לא כללה נספח תנועה לאמר 
סיכום על כך עם אגף התנועה. להלן 

חוות דעת אגף התנועה : 
"ניתן לקדם תכנית נקודתית זו ללא 

נספח תנועה לאור העבודה  נספחי התכנית: 

המתבצעת בימים אלה הכוללת   היעדר נספח תחבורה  מנחה או 

תכנון הרחובות ההיקפיים.  מחייב מונע בחינת השלכות 
נספח הבינוי יכלול סימון זיקות תחבורתיות על כלל המתחם. 

הנאה וקווי זכות הדרך.     לדחות את ההתנגדות.  התכנית המופקדת אינה מתנה 
תכנית המרתפים ויתר ההיבטים, את הבנייה החדשה בהכנת 

תכנית תנועה וחניה לאישור 
אגף התנועה.  כמו: חצר משק בתחום המגרש 
רכב כיבוי אש ועוד יבחנו בשלב   .

ההיתר. 
יש לציין בתקנון כי פתרון פינוי 
אשפה יעשה בתוך המגרש." 

 

קיימת התייחסות בתקנון התכנית 
לנושא זה: 

תקנון התכנית סעיף 6.1 )ו( קובע  היעדר קביעה בנוגע לזכויות מעבר לחניונים 
לדחות את ההתנגדות.  )בהתייחס לתכנית עיצוב אדריכלית(:  "התכנית תבחן את הצורך ותקבע את כפי שנקבע בתכנית תא/2272: 

האופן לקיים זיקת הנאה לרכב 
במרתפים לטובת המגרש הצפוני." 

 

כאמור, פג תוקפה של 
תכנית תא/2272 ביחס   לא נערכה בדיקה הצללה לבינוי 
לדחות את ההתנגדות. לחלקה הצפוני וייעוד  בחלק הצפוני במתחם. 

הקרקע של התכנית 
הראשית 1200 "אזור 

לתכנון בעתיד" חל עליה. 

מכיוון שכך לא היו בידי 
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נתונים תכנוניים ביחס 
לחלקה הצפוני, הווה אומר 

לא אושרה תכנית חלופית 
לתא/2272 הקובעת בינוי 

כזה או אחר. 

מן הסתם לכשתוכן תכנית 
חדשה לחלקה הצפוני 

ישכילו המתכננים לשלב 
את תכנון חלק זה בהתאם 

להצללות הנובעות מתכנית 
זו. 
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3. טענת שאול גפני  
 

 
 

4. טענת רשות שדות התעופה – דבידי שפנר מתכננת אזורית . 
 

 
 

חו"ד הצוות:  
לתת תוקף לתכנית ולדחות ההתנגדויות בהתאם למפורט לעיל.

בישיבתה מספר 16-0014ב' מיום 01/06/2016 )החלטה מספר 3( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
מהלך הדיון: 

א. טענות שאול גפני כמעט וזהות 
ראה תגובה לעו"ד קורמן  קורמן ובכל מקרה אינן מעלות   לטענות המועלות  ע"י עו"ד משה 

טיעונים חדשים. 

במגרשים הסמוכים למקרקעי 
התכנית אושרו בנינים בגובה העולה 

על הגובה המבוקש בתכנית.  
ב. הגובה המבוקש בתכנית הוא 88.40+  

אמבסדור תא/3641 – אושר גובה של  מעל פני הים. 
88.50+מעל פני הים.  ג. על פי הגבלות הבניה של שדה דב, 

לדחות את ההתנגדות  פרוייקט SEA 1 בנוי בגובה של  הגובה המירבי המותר לבניה, הינו 
101.13+ מ' מעל פני הים.  עד לגובה כ- 82+ מ' מעל פני הים. 

מרחב הכרמלית תא/4055 – אושר  ד. אין לאשר חריגה מגובה 82+ מ' מעל 
גובה של 95.0+ מ' מעל פני הים.  פני הים. 

מרחב הדולפינריום – אושר גובה של 
101.0+ מ' מעל פני הים. 
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עו"ד רון צין: אני מייצג את בעלי של קרקע 29, מייצג את מחצית של הבנין. השטח נגזר משטח של עזרה 
ונחמיה שעליו חלה תוכנית 2072. העמדה של הועדה שתוכנית 2072 תקפה לחלק הדרומי. כאשר תוכנית 
2072 קבעה הוראת תפוגה כאשר שאם לא יוצאו היתרי בניה תוך 10 שנים התוכנית תפוג. אבל טעות כי 

בתקנון רשום סעיף בתוכנית האומר כי אם רוב הזכויות הבניה לא ימומשו תוך 10 שנים תפוג התוכנית.  
אנחנו לא נגד התכנון והמתחם עזרה ונחמיה היו תמיד חלק מהמתחם ואין הצדקה להפריד את המתחם. 

זה פוגע באינטרס הציבורי. 
ראובן לדיאנסקי: ואם הדבר יעשה בשתי פעימות. 

מיטל להבי: מדוע בעלי הקרקע לא נקטו בשום פעולה כבר 12 שנה. 
עו"ד רון צין: שאלה של הידברות צריך לתת לה פתרון. הליך של פירוק שיתוף הוא הפיתרון לבעיה. 

התועלות הציבוריות לא עולות בקנה אחד התוכניות שמסביב. בעלי הקרקע שלא יוצאים לבניה הפתרון 
הוא הליך של פירוק שיתוף , ואכן הבעיה של פירוק שיתוף היא בעיה מורכבת. 

התוכנית הזו פסולה כי היא צריכה להתעסק בכל המתחם ולא חלקית. לגבי שתי הפעימות הם צריכות 
לאשר במקשה אחת כי יש יחסים פנימיים בין שתי התוכניות. הם באים לידי ביטוי בזיקות הנאה בהרברט 

סמואל והרחבת רח' הירקון ומעברים בחניון התת קרקעים.  
בהתנגדות נכתב שתנאי להיתר בניה הוא אישור בינוי ועיצוב אדריכלי. בתוכנית בינוי נקבע יקבעו הוראות 

לזיקות הנאה וקשר בין החניון וזו הוראה שאי אפשר לקבוע אי אפשר ליצור זיקת הנאה בכדי שהדבר 
יצור תכנון. צריך לאשר את התוכנית כמתחם אחד כולל ולא כתוכנית פרטית. 

 
אבנר נחום: מייצג את הבעלים חלקה מס' 3 המהווה חלק ניכר מהמתחם הצפוני של עזרא ונחמיה. 

הפיצול של המתחם לשני חלקים ושתי פעימות הוא לא נכון. לא יתכן לצרף לתוכנית נספח הצללה שאומר 
שבעיות ההצללה יפתרו עם התוכנית הנוספת שתופקד. 

החניה מחייבת במרתף חניה אחד ומעברים בין שני המתחמים ואי אפשר לתכנן בהסתמך על תוכנית 
אחרת. חניה תחבורה והצללה מחייבים בנספחים ברורים לשתי התוכניות ואשר לא מסתמכים על תוכנית 

אחרת. בתוכנית 4099 העלולה להביא לכך שהשטחים הציבוריים ההפרשה תחול על  המתחם הצפוני וזו 
עוד סיבה שמחייבת דיון מאוחד. 

 
רשות שדות התעופה- צבי מקריא את התקציר: הגובה המוצע בתכנית +88.4 מעל פני הים הגובה המרבי 

המותר הוא +82.0 מעל פני הים יש להתאים את הגובה המקסימלי לבניה לפי הגובה המותר על פי הגבלות 
הבניה בשדה דב.. 

נתן אלנתן: ההגבלות של שדות דב איפה הם מעוגנות סטטוטורית? כעיקרון הם לא מעוגנות. 
צבי לין: מקריא את חוות דעת הצוות כמענה להתנגדויות מתוך הדרפט . 

 
רשות שדות התעופה: במגרשים הסמוכים אושרו בנינים אחרים  העולים גובה הדרוש. 

הראלה אברהם אוזן: הוצאתי חוו"ד בשנת 2013 לגבי מגרשים  א וג המהווים את המתחם הדרומי. 
בהתאם לחוו"ד שלי יש הוראה בתוכנית של מימוש רוב זכויות הבניה הועדה המקומית מפרשת אותה 

בתוכניות שונות כמועד הוצאת היתר הבניה. המועד של חוו"ד יצא היתר עבור מגרש א' ב2010 עבור 50 
יחידות דיור שלגבי מגרש מומשו רוב הזכויות ואפשרתי איחוד מגרש א וג' נוכח הוראות התוכנית שעודדו 

איחוד ולגביהם התוכנית תקפה. 
מיטל להבי: התשריט אינו משקף את המצב הקיים מה הן היקף הזכויות הקיימות. איפה ניתן המענה 

להקצאה למבנה הציבור.  
 

דיון פנימי:  
יהודה המאירי: הנושא של הגובה האם אין מגבלות גובה. 

עודד גבולי: אם יהיה לא נבנה. 
ראובן לדיאנסקי: זוהי תוכנית חדשה עם הגדלת זכויות בשביל לקבל מלונאות וגם התווספו מרפסות 12 

14 מטר ומגיעים ל18 וחצי אלף מטר. כלומר גידול משמעותי שנוספו מלונאות וזו ההצדקה הציבורית. אני 
בעד לתכנן בשתי פעימות את השטח. אם מוספים 10 אלף מ' איפה התמורה שהציבור מקבל? 

מיטל להבי: התבע מתירה 4 קומות מסד ועוד 8 קומות מעל בנסיגה, תוספת 5 קומות ניתנת על איחוד 
וכתוב אם המגרשים יאוחדו תהיה התוספת הזו. הנתונים שקבלנו הם על הקרקע והתוספת נותנת הכפלה 

של הזכויות. אנחנו גם מאפשרים ביטול קו בנין של 4 מ' בין המגרשים היכן זה מתבטא בהרחבת זיקת 
הנאה לציבור. מה התועלות הציבוריות? 

ממתי ניתן לקדם תוכנית נקודתית גם ללא נספח תנועה? איך על רחובות כאלה לא צריך נספח תנועה. 
אבקש הסבר לנושא הגובה, מה ההבדל בין מלונאות ליחידות האירוח, למה הכוונה. ממתי הועדה עוסקת 
בשיקולים כלכלים? בנוסף הפג תוקף של זכויות של תוכנית לאור שהיא לא מומשה בזמן שנקבע לה  מתי 

נקבע פג תוקף לתוכנית? 
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עיז אלעדין: במתחם הכרמלית יש מגרש פנוי ואשרתם שם 20 קומות. אין במתחם הזה בנינים שייעשו 
תמ"א 38. המדיניות היא לבנות מלונאות עם יותר צפיפות כאשר כאן הוסיפו מעט מעוד יחידות דיור. יש 

הקצאה 200 מ' שטח ציבורי ולכן צריך להמשיך עם המדיניות לא פחות מ30 יחידות דיור. 
דורון ספיר: מה הגודל של יחידה מלונאית נטו? 

רינה בר און: כל נושא הכבאות חייב להיות בשלב אישור בתב"ע ולא בהיתר בניה. לא הגיוני לדחות לשלב 
ההיתר.  

צבי לוין: גודל של יחידה מלונאית לא נקבע בתוכנית. בטבלה הסטטיסטית רשומים 120 חדרי מלון, 
הצוותים לא בוחנים את התאמה לתקני משרד התיירות. מי שקובע את זה משרד התיירות.  

דורון ספיר: אנחנו קובעים את סוג החדרים. 
מלי פולישוק: על פי התכנון אתם קובעים איזה סוג מלונאות. 

דורון ספיר: יכולה להגיע יחידת מלונאות בשטח של 200 מ' 
צבי לוין: אף פעם לא נקבע שטח יחידה מלונאית. 

נתן אלנתן: במלונאות היזם צריך למצוא רשת שלהם יש דרישות שלהם. אנחנו לא יכולים לקבוע ולהגביל 
יחידות מלונאות הדבר יטרפד את מימוש המלונאות. 

דורון ספיר: איך אפשר לעשות מלון עממי? האם יש מקומות שכן צריך לכוון את כמו יחידות המלונאות. 
ראובן לדיאנסקי: לפני שיוצאים לדרך אולי כן  צריך לסגור עם רשת ניהול שתנהל את המקום ותסגור את 

ההסכם עם המדיניות שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לתמרץ את היזמים ולכן הדרישה שתהיה לפחות כיוון 
ותווך גודל של יחידות דיור ו/או מלונאות. יחידת מלונאות של 80 מ' תהיה יותר יקר מפחות מטרים אי 

אפשר להשאיר את הגדלים והסטנדרטים של בתי מלון. צריך להיות אינדיקציה של גודל יח"ד מלונאית. 
מלי פולישוק: מלונאות נקבעת גם לפי השירותים אם אין לובי או כניסה ועוד שירותים וכד' אפשר לקבוע 

יחידות מלונאות. 
צבי לוין: לעניין יחידות האירוח,  אנחנו מוסיפים תנאים בתוכנית שיבטיחו את הקמת המלון לרבות 

אישור משרד התיירות, רישום הערת אזהרה בדבר יעוד לשימוש למלונאות בלבד, וסעיפים כמו המבנה 
ישמש כבית מלון  מבחינת חיבור אחד  לחשמל  וכו'. וכן תנאי למכירת יחידות האירוח יהיה מכירות כל 

מקבץ היחידות בכללותו. 
נספח התנועה – תיאמנו את הנושא מול אגף התנועה. התוכניות הם חלק מהיתר בניה קיים , המחוז ביקש 

להוריד את רמת  הפירוט בנספח הבינוי, גם בנושא הרחבות כיבוי אש ואח' מאחר ותב"ע אינה עוסקת 
בדבר . 

עיז אלעדין: לא צריך נספח תנועה.  
צבי לוין: היקף הזכויות  ,התוכנית נערכה לפי תוכנית המתאר ומאפשרת להגיע עד 50% מלונאות 50% 

מגורים היום מקומות שהיחס היה % 40-60%. התכנית גרע ה מזכויות המגורים והוספו זכויות למלונאות. 
התועלות הציבוריות הם עצם הקמת בית המלון נערך תיאום עם היחידה לתכנון אסטרטגי ונקבע כי 
יתווספו 200 בגין יחידות הדיור . המלצה שלנו לדחות לאשר את התוכנית ולדחות את ההתנגדויות. 

עודד גבולי: יש מדיניות של הועדה למנף את המלונאות בעיר. אין סיבה לקבוע גודל של יחידות דיור או 
סוג של מלון או איזה רשת תטפל במלון. 

 
 

הועדה מחליטה: 
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להמליץ לוועדה מהחוזית לדחות את ההתנגדויות ולתת תוקף לתוכנית. 
להוסיף את הסעיפים להבטחת השימוש המלונאי  ולקבוע  כי שימוש אחר- של מגורים יהווה סטייה ניכרת 

לתכנית. 
 

משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי, ראובן  לדיאנסקי, איתי ארד 
פנקס ואסף זמיר. 
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מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית: ועדה מקומית 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 27  
 

 
 

 
 

מיקום: 
התוכנית ממוקמת בפינת הרחובות קפלן, דה וינצ'י, תל אביב. 

 
שטח התכנית:  

כ- 12.974 דונם 

מתכננים:  

אדריכל התכנית:  י.א. ישר אדריכלים . 

מתכנן פיתוח ונוף:  תמא-תכנון מרחב אורבני. 

יזם:  אקרו נדל"ן, קנדה ישראל.   

גושים וחלקות בתכנית: 
 

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

 589-590,752,754 חלק מהגוש   מוסדר   6111

 2,50  1 חלק מהגוש  מוסדר   7102

 
 

 התכניות כוללות הוראה להכנת תכניות עיצוב ופיתוח כתנאי להוצאת היתר בניה.  

 תוכנית העיצוב מהווה תוכנית בינוי לביצוע בהתאם לסעיף 4.1.2 א' בתוכנית הראשית. 
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1. מצב תכנוני קיים:  

תכניות תקפות: על השטח חלה תכנית מס' תא/4101 )"מתחם הכנרית"(, להלן, התכנית הראשית.  

יעוד קיים: "עירוני מעורב" 

שימושים : תעסוקה, מגורים, מסחר ומבני ציבור.  

 
טבלת נתונים - זכויות בנייה: 

עמ' 126   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
תכסית  אחוזי  שטחי בנייה  גודל  תא שטח  ייעוד 

בנייה  מגרש 
כוללים  )מ"ר( 

סה"כ  מתחת לכניסה  מעל לכניסה הקובעת 
שטחי  הקובעת 
בנייה  שירות  עיקרי  שירות  עיקרי 

    42,000    -   801 חניון 
מגורים 
מסחר 

    1500    31750   801

    500    1250   801

    1450    26,800   801 תעסוקה 
 70  1326  132120  45450   26870  59,800  9958  - סה"כ 

 
* בנוסף יותר להקים מרפסות בהיקף של 3,960 מ"ר ) לפי 12 מ"ר  * 330 יח"ד (. 

* שטח שרות על קרקעי כולל 2,950 מ"ר עבור סטווים. 
 

נתונים נפחיים עיקריים מהתב"ע: 

גובה ומספר קומות: 

 התכנית מאפשרת בניית מגדלים עד  44 קומות מעל הכניסה הקובעת. 

 גובה הבניה המרבי למגדלי המגורים לא יעלה על 180 מ' מעל פני הים כולל בליטות.  

 גובה הבניה המרבי לאגף מבני המסחר והמשרדים הפונים לרחוב קפלן ורחוב דה וינצ'י לא יעלה 

על 6 קומות מעל קומת קרקע מסחרית ועוד שתי קומות מגורים להשכרה שיבנו בנסיגה של 3.5 מ' 

מקו החזית של הקומות התחתונות. 

 גובה הבניה המרבי לאגף מבנה המסחר והמשרדים הצפוני לא יעלה על 11 קומות מעל קומת 

קרקע מסחרית. 

 חצר פנימית בשטח של כ 1,000 מ"ר ובמידת רוחב מזערית של 30 מ' תיווצר בין המגדלים לבין 

הבינוי שעל הרחובות קפלן ולאונרדו. הכניסה לכיכר מרחוב קפלן תהיה ברוחב מינימלי של 15 מ' 

ותמוקם באמצעו של קו המגרש הדרומי. 

קווי בניין:  

 קווי הבניין ע"פ התכנית הראשית.   

תכסית המרתפים:  

 על פי תוכנית ע'1 

מס' יח"ד:  
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 התכנית הראשית קובעת 330 יח"ד  בשטח של 31,750 מ"ר עיקרי, מתוכם, 40 יח"ד להשכרה 

בשטח של 3,000 מ"ר עיקרי.  

 בנוסף, התכנית הראשית קובעת כי מספר יח״ד סופי יקבע בתכנית עיצוב זו לפי המפורט בסעיף 2 
להלן,  

 מתוך כמות הדירות שאינן להשכרה יוקצו 20% לדירות בשטח של עד 63 מ"ר עיקרי. תמהיל 

יתר יחידות הדיור ייקבע במסגרת תכנית העיצוב והפיתוח ) פרוט ראו סעיף 2 ו'(. 

 
2.  מצב תכנוני מוצע

א. תיאור כללי – 

הפרויקט מתוכנן כמבנן הכולל 2 מגדלי מגורים בחלקו המזרחי ומבנה מרקמי המיועד  

לתעסוקה,  הבנוי סביב כיכר  פתוחה בשטח של 1000 מ"ר . בחלקו המערבי  מבנה מרקמי הכולל 

כיכר פתוחה הכוללת כניסות למבנה ציבור ושטחי מסחר בקומת הקרקע   ואגף משרדים 

המחובר בדופן המזרחית למגדלי המגורים.  בין מגדלי המגורים, בגובה קומת המשרדים 

האחרונה , מתוכננת בריכת שחיה במבנה גשר, לשימוש דיירי מגדלי המגורים, שטחים עבור 

רווחת הדיירים מוצעים בצמוד לבריכה ובקומה נוספת בתחום מגדל המגורים.  

הגישה אל הכיכר המשמשת ככיכר פתוחה  תהיה באמצעות 3  כניסות רחבות, מפארק שרונה 

הצפוני )בעתיד(, מרחוב קפלן ומרחוב דה וינצ'י.  

לפרויקט מתוכננים 4-5 מרתפי חניה הכוללים : חדרי אשפה , אזור פריקה וטעינה, מחסנים 

וחדרים טכניים. הכניסה למרתפים נעשית דרך רמפה מרחוב דה וינצ'י . 

ב. גובה המבנים, מס' קומות ומפלסים: 

1. מגדלי מגורים: 

עמ' 127   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 המגדלים מתוכננים עד 44 קומות מעל קומת קרקע  .גובה הבניה המרבי למגדלי המגורים לא 

יעלה על 180 מ' מעל פני הים כולל בליטות. 

 מפלס קומת המגורים הראשונה )+26.50( שהוא גם מפלס הקומה השניה של מבנה המשרדים, 

ביחס למפלס המדרכה הצמודה בחלקי הפרוייקט השונים, קובע את גבהי הלובאים, המסחר 

ומבואת השטחים המיועדים לצרכי ציבור. מפלס המדרכה הצמודה נע בין הגבהים +17.00 

בפינה הצפון מערבית של הפרוייקט ל +20.00 בפינה הצפון מזרחית   תתאפשר הקמת גלריה 

בקומת הכניסה. 

 דירות להשכרה ) 40 יח"ד בשטח ממוצע  של 75 מ"ר +ממ"ד ( מתוכננות בכל מגדל בחמש 

קומות מעל לובי הכניסה. 

 לובי לדירות להשכרה יהיה בצמוד ללובי המגורים עם חלל פתוח "אטריום" . לובי דירות 

ההשכרה יהיה בגובה דומה ללובי מגדלי המגורים. 

  גובה קומת המגורים הטיפוסית לא יעלה על 3.60 מ', למעט קומות המגורים המחוברות לאגף 

המשרדים, בהם יתאפשר גובה קומה זהה לקומות המשרדים לצורך השוואת גבהים וחיבור  בין 

אגף המשרדים למגורים לצורך קבלת חזית אחידה ורציפה. 

 גובה קומות המשרדים  וקומות המגורים המחוברות לאגף המשרדים יהיה עד 3.8 מ' ברוטו . 
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 גובה קומה בקומות העליונות )מקומה 34( לא יעלה על 4.0 מ' ברוטו

 גובה קומה בקומות הפנטהאוז, 3 קומות עליונות,  לא יעלה על 4.5 מ' ברוטו.

2.  אגף מבני משרדים,מבני ציבור ומסחר :

עמ' 128   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 אגף המשרדים בן 7 קומות מתוכנן מעל קומת מסחר גבוהה או כפולה, או חלקית. 

 מפלס הכניסה לחנויות לאורך הרחובות קפלן ודה וינצ'י  יתאים למפלס המדרכה הצמודה. 

 קומת הקרקע כוללת מסחר מבואות כניסה ,סטווים, מרחבים מוגנים וחדרים טכניים,  

 גובה קומת משרדים טיפוסית לא יעלה על 3.80 מ' ברוטו.

 גובה קומת מבואת מבני ציבור ומשרדים תהיה בין 3.40 מ' ברוטו מינימום ל 7.50 מ'. 

 גובה קומת מבואת כניסה ראשי למשרדים יהיה עד 8.0 מ' ברוטו.

3. מרתפים:

גובה מרתף 1- המשמש לתפעול ומכיל חדרי אשפה וחצר פריקה וטעינה  יהיה עד 8 מ' ברוטו.

גובה מרתף חניה טיפוסי יהיה עד 3 מ' ברוטו . 

ג. קווי בניין :  

 קווי הבניין יהיו ע"פ התכנית הראשית.   

ד.   שטחי ציבור: 

 באגף הצפוני  של הפרויקט מתוכנן שטח עבור מבנה ציבור, 1,500 מ"ר עיקרי ובנוסף שטחי שרות  

עבור מבני הציבור בשטח של  40% מהשטח העיקרי, דהיינו 600 מ"ר ,סה"כ  2,100 מ"ר .  

 מבנה הציבור בן 2 קומות משולב כחלק מאגף המשרדים אך יהווה יחידה נפרדת, עם כניסה 

עצמאית, במפלס קומת הקרקע מהכיכר הציבורית.

  למבנה הציבור יוצמדו חניות בהתאם להנחיות התוכנית הראשית במרתף העליון, במרוכז, ככל 

הניתן בקירבת,  מעליות העליה לכיכר הציבורית.

ה.   גישות ומעברים להולכי רגל:

שלוש כניסות מתוכננות לכיכר הציבורית, מכיוון הקריה הצבאית ממזרח, מרחוב קפלן בדרום, 

ומרחוב דה וינצ'י במערב.

לאורך קומת הקרקע בחלקים בהם קיים מסחר תתוכנן קולונדה מקורה בעומק של 4.5 מ' 

להולכי רגל. 

ו. צפיפות ותמהיל מגורים: 

א. התכנית הראשית קובעת 330 יח"ד  בשטח של 31,750 מ"ר עיקרי, מתוכם, 40 יח"ד 

להשכרה בשטח של 3,000 מ"ר עיקרי. מכאן, שטח ממוצע של יח"ד שאינה להשכרה 

יהיה כ- 100 מ"ר שטח עיקרי. 

ב. מבוקשת תוספת יח"ד בשתי חלופות, מינימום ומקסימום.

  חלופת מינימום - מספר יח"ד הדיור המבוקשות בחלופת המינימום )תוספת לפי 

שב"ס(, תוספת של כ- 13% יח"ד , דהיינו, 44 יח"ד נוספות , סה"כ 374 יח"ד.
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                              תמהיל הדירות   המוצע בחלופת המינימום )ללא הדירות להשכרה(: 

עמ' 129   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 

            אחוז דירות בשטח של עד 70 מ"ר עיקרי - 41.3% מכלל הדירות סה"כ 138 יח"ד 

            אחוז דירות בשטח  70-105 מ"ר עיקרי – 31.1% מכלל הדירות  סה"כ 104 יח"ד 
            אחוז דירות בשטח מעל 105 מ"ר עיקרי - 27.6% מכלל הדירות   סה"כ 92 יח"ד 

 

  חלופת מקסימום - מספר יח"ד הדיור המבוקשות בחלופת המקסימום )תוספת לפי 

"כחלון"( תוספת של כ- 22% יח"ד לחלופת המינימום , דהיינו, 28 יח"ד נוספות  , סה"כ 

402 יח"ד. תוספת שטחי הבניה המבוקים בחלות המקסימום הם כ- 8% ברוטו )עיקרי 

+ שרות(

תמהיל הדירות   המוצע בחלופת המקסימום )ללא הדירות להשכרה(:

אחוז דירות בשטח של עד 70 מ"ר עיקרי – 42%  מכלל הדירות סה"כ 152 יח"ד 

אחוז דירות בשטח  70-105 מ"ר עיקרי – 32% מכלל הדירות     סה"כ 116 יח"ד 
אחוז דירות בשטח מעל 105 מ"ר עיקרי - 26% הדירות               סה"כ 94 יח"ד 

 

ג. בסמכות מהנדס העיר ייתאפשרו שינויים עד 10%   בתמהיל הדירות.

ד. במידה ותאושר תוספת שטח ליח"ד לפי תיקון כחלון יתוכננו 28 דירות נוספות בקומות  

 8,9,10

ה. במידה ולא תאושר תוספת השטח, לא יתווספו  28 יח"ד, כל זאת  ע"י החסרת קומה 

מלאה ) קומה 10 (  ו 2 קומות חלקיות  )קומות 8-9( בכל מגדל.                                                   

בקומות החלקיות יתוכננו מחסנים עבור הדיירים במקום הדירות המבוטלות , תוך 

שמירה על חזית אחידה למגדלי המגורים כלפי הרחוב.                                                                                                                                                                        

ז. ד

ירות להשכרה:  

יתוכננו כחלק ממגדלי המגורים בחמש  קומות מעל קומת לובי הכניסה במגדל המגורים. שטחם 

יהיה 75 מ"ר עיקרי ממוצע. הדירות תהיינה בנות 3.5  חדרים.  

ח. מ

רפסות:  

שטח מרפסות לפי הקבוע בתוכנית הראשית. חומרי הגמר יהיו אלומיניום/אבן לסוגיה או חומר 

גמר מתועש אחר.  בקומות הגג מתוכננות מרפסות גג בנסיגה לכיוון מערב כאשר חלק מהגג 

מקורה בחפיפה ממרפסת ופרגולה של הקומה מעל . במרפסות הגג ניתן לתכנן בריכה במסגרת 

פרסום הקלה.

ט.  

בריכת שחיה:   
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    בריכת השחיה מתוכננת כמבנה גשר בין מגדלי המגורים. קירוי הבריכה יבוצע כנדרש בתקנות, לא     
יותרו בניית חלקי בניין בתחום הבריכה המבוקש. 

  קומת הקרקע/קומת הכניסה 

עמ' 130   מבא"ת ספטמבר 2007
 

כניסות למבנים 

 כניסת הולכי רגל למבני המסחר תהיה מהרחוב ומהחצר הפינימית, מפלס הכניסה מלווה את 

מפלס הפיתוח והמדרכות בהתאמה. 

 כניסת הולכי הרגל  למגדלי המגורים, תהיה מרח' קפלן ומהחצר הפנימית. 

 כניסה ויציאת כלי רכב תהיה מרמפת רח' דה וינצ'י ותשמש את הדיירים והאורחים וכן חניה                   

ציבורית. 

 כניסת הולכי רגל לחניון המסחרי  )מרתפים 1-, 2-, מחצית ממרתף 3-( תהיה דרך 2-4 מעליות 

חניון אשר ימוקמו בתכסית המסחר תחת מגדלי המגורים .

 תקן חניה יהיה עפ"י התוכנית הראשית ובאישור אגף התנועה . 

הנחיות אקוסטיות - הפרויקט יתוכנן וייבנה ברמת בידוד אקוסטי בהתאם לתקנים המקובלים 

ובאשור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו. 

כיבוי אש - ברזי סניקה ימוקמו ע"פ הנחיות רשות כיבוי אש וישולבו כחלק אינטגראלי בחזית    

הבניינים או במעקה הרמפה.   

נגישות - תכנון הבינוי והפיתוח יתייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה 

לאנשים עם מוגבלויות. 

 

מערכות: 

צנרת - כל הצנרת והחיווט במבנים תהיה סמוייה. ראשי מערכת השקיה וברזי המים הראשיים   .1

)"גמלי המים"( ימוקמו ע"ג נישה בקיר . 

2 מתקנים טכניים והנדסיים - חדרי השנאים יתוכננו בחניון התת קרקעי במפלס 1-, בתאום עם 

חברת החשמל ובאישורם. איוורור ופליטת אוויר מחדרי השנאים יהיו באישור היחידה לאיכות 

הסביבה. צובר גז, ישולב בערוגה גננית בסמוך לכניסה המערבית לחצר , כחלק מהתכנון הנופי. 

מאגרי המים עבור המגדלים ימוקמו ע"ג גג המגדל. מאגרי מים נוספים ימוקמו במרתף  

3 מערכות מיזוג אויר ופינוי עשן  - תתוכנן מערכת הכנסת אויר צח לחניונים הן באמצעות תריסי 

אוורור המשולבים בפיתוח ובחזית המבנים, והן מפירים בגג לובי המגורים ותריסים המשולבים 

כחלק אינטגרלי בחזיתות תכסית המגדלים. יניקת האויר מהחניונים תתבצע ע"י מערכת של 

מפוחים. אוורור החניון ופליטת העשן בזמן חירום תהיה דרך גגות מבני המשרדים או כל פתרון אחר 

באישור יחידה לאיכות הסביבה .
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4 אצירה ופינוי אשפה, מיחזור - חדרי האשפה, הן עבור המגורים והן עבור המסחר, מתוכננים 

במרתף 1-, בהתאם לקובץ ההנחיות של עיריית ת"א ובאישורם. החדרים יהיו מאווררים 

וממוזגים. חדרי אצירה משניים למסחר יתוכננו בק.קרקע בתאום עם אגף תברואה. 

5 תאורת מבנה- לא תותר תאורת הצפה למגורים.תאורה למגדלים ולכותרת המגדל תיעשה בצורה 

שאינה פוגעת במשתמשים  ובמבנים שכנים.  תאורה אדריכלית תאושר ע"י אדריכל העיר. 

6 הנחיות אקוסטיות - הפרויקט יתוכנן וייבנה ברמת בידוד אקוסטי בהתאם לתקנים המקובלים 

ובאשור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו.

7 כיבוי אש - ברזי סניקה ימוקמו ע"פ הנחיות רשות כיבוי אש וישולבו כחלק אינטגראלי בחזית 

הבניין. רחבות כיבוי אש ימוקמו בהיקף הפרוייקט בהתאם לתוכנית הפיתוח המצורפת 

ובתאום עם אדריכל העיר. 

3. הנחיות הפיתוח הסביבתי 

3.1  שטחים פתוחים /זיקות הנאה 

עמ' 131   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 .תרשם זיקת הנאה למעבר הולכי רגל לחצר הפנימית ולסטווים לאורך הרחוב עפי התשריט 

 3.2   פיתוח השטח  

הוראות לפיתוח הנופי: 

      תיאור כללי 

נספח הפיתוח הנופי מתייחס לכל השטחים שלגביהם תירשם זיקת הנאה לציבור, תוך התייחסות 

ליחידות התכנון הגובלות, לשטחים הציבוריים הפתוחים, לשבילים ציבוריים ולשטח הפרטי הפתוח, 

ובהתאם להנחיות תכנית הפיתוח והעיצוב הנופי לכל שטח דרום הקריה.   

התכנית כוללת מדרכות היקפיות ברחוב קפלן וברחוב דה וינצ'י , כיכר מרכזית פנימית המקושרת 

לרחובות ההיקפיים. 

א. מדרכות בהיקף המתחם 

השטחים המסומנים בתוכנית העיצוב האדריכלי כשטח מדרכה במעטפת הפרויקט ירוצפו בהתאם 

לפרטים הסטנדרטים של עיריית תל-אביב או בתיאום ואישור מהנדס העיר או מי מטעמו. שטחים 

אלו יהיו המשכיים למדרכה העירונית. חלק המדרכה בתוך קו המגרש ירוצף באבן בהתאם לריצוף 

בכל המתחם. 

במדרכות אלו יפותחו שבילי אופניים בהתאם להוראות העירוניות ובהתאם לפרטים הסטנדרטים של 

עירית תל אביב 

ב. ריצוף בכיכר ובמעברים השטחים המסומנים בתוכנית העיצוב האדריכלי כשבילים, ירוצפו באבן 

טבעית/ריצוף מדק עץ/יציקת בטון/טרצו/גרנוליט  או חומר אחר באישור מהנדס העיר או מי מטעמו. 

ג. הריצוף יותאם לתקן דריכה והחלקה של תנאי חוץ, ויהיה מפולש עם פני הפיתוח הסובבים אותו. 

דוגמאות הריצוף יהוו המשך לקיים או למתוכנן במתחם. 

ד. שבילי אופניים 

שבילי אופניים ישולבו בהיקף המתחם עפ"י תכנית הפיתוח והבינוי ובתיאום עם צוות אופניים 

בעת"א.
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ה. גדרות 

חל איסור מוחלט על התקנת גדרות או חסימה כלשהי בין המגרשים בתחומים שלגביהם תירשם זיקת 

הנאה לטובת הציבור לתנועת הולכי רגל ולתנועת כלי רכב. תשמר הרציפות הפתוחה  בשטחים הנ"ל. 

ו. צמחייה ונטיעות עצים 

עצים להעתקה: 

עמ' 132   מבא"ת ספטמבר 2007
 

יוכן נספח סטטוס העצים הקיימים: עצים לכריתה ולהעתקה, לפי הנחיות אגרונום העירייה. העצים 

המיועדים להעתקה מתחום יחידת התכנון יועתקו על חשבון מבקש ההיתר ,ובאישור  אגף שפ"ע 

בעירייה.  

ז. תאורה וריהוט רחוב 

1.  בכיכר יאפשרו הצבת מקומות ישיבה בהיקף ע"י בתי העסק. בתחום הגן המרכזי תתאפשר גם ישיבה 

בלתי פורמאלית על שפת חלק מגופי המים והערוגות , ספסלי ישיבה וכיסאות בודדים. 

2.  אשפתונים יהיו מפוזרים בתחום הפרוייקט. 

3. תאורה ע"י עמודי תאורה ו/או שילוב תאורה בריצוף/ריהוט/צמחיה. כל התאורה לפי כל התקנים 

והתקנות.  

ח. לא תותר חניה מעל פני הקרקע בשטחים הפתוחים, למעט חניית אופניים במקומות המוסדרים לכך. 

כניסת רחבי חירום תהיה באזור מוגדר לכך.

ט. נגישות

על כל השטחים שלגביהם תירשם זיקת הנאה לטובת הציבור חלה חובת הנגשה לכלל האוכלוסייה. 

י. מיקרו אקלים ואקוסטיקה 

כתנאי להיתר בניה ידרש ביצוע דו"ח אקלימי ואקוסטי ומילוי ההוראות הנגזרות מהם, הכל בהתאם 

להנחיות הרשות לאיכות הסביבה של עיריית ת"ע-יפו. 

נספח הפיתוח יתייחס לאמצעים למניעת "אפקט חום עירוני" ע"י הצללה לאזורים הפתוחים בצמחיה 

 מקדם החזר קרינה/חום( עפ"י  ) ו/או שימוש בריצוף בעל ערכי 

הערכים שיקבעו בחוו"ד סביבתית, ו/או שימוש בריצוף מחלחל בחלק יחסי מהשטח. 

 

4. מאפייני בניה ירוקה 

תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה עמידה בת"י 5281 ובהנחיות הוועדה המקומית לבנייה ירוקה התקפות 

בעת הוצאת היתר הבנייה.

א. דו"ח רוחות  - יוטמע בתקנון תכנית העיצוב האדריכלי. 

ב. דו"ח הצללות והעמדת המבנים - יוטמע בתקנון תכנית העיצוב האדריכלי.

ג. דירוג אנרגטי לפי תקן ת"י 5282 

 ומעלה ובהנחיות הוועדה המקומית לבנייה ירוקה התקפות בעת מגדלי המגורים יעמדו בדירוג אנרגטי 

הוצאת היתר הבנייה. 

ד. ניהול מי נגר  

יתאפשר חלחול לתת הקרקע של כ- 15% מנפח הנגר הנוצר בשטח המתחם, ע"י הנחת ריצוף מחלחל 

בהיקף החיצוני של המבנים, מעבר לקו בניין – מרתפים. מתחת לריצוף המחלחל יונח מצע פורוזיבי 
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המאפשר ויסות של החדרת אירוע הגשם לתת הקרקע. הנגר העילי הנותר יתועל וינוקז למערכת 

העירונית הקרובה. השהיית נגר תיבחן לאחר החלטה על תכנית עיצוב ופיתוח קומת קרקע.  

תכנית זו מתבססת על ההנחות כי קיימת קרקע בעלת תכונות הידראוליות טובות מתחת לאגן החלחול 

)כורכר / חול( וכי לא קיים זיהום קרקע בשטח המתחם. חישובי התכן נערכו לארוע גשם 5 דקתי 

בהסתברות של 20%.

ה. ריצופים 

תכנית הפיתוח תכלול ריצוף בעל גוון מתון להפחתת תופעת אי החום העירוני ולמניעת סנוור. 

 

5. גמישות: 

שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי ו/או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו 

ולא יחייבו אישורה של הוועדה המקומית. אין בתכנית זו בכדי לאשר שטחי בניה.  

 

6. הקלות: 

 רשימת הקלות מבוקשות הדורשות פרסום במסגרת הבקשה להיתר: 

עמ' 133   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 

א. הוספת קומת משרדים באגף דרומי. 

ב. ביטול נסיגה בשתי קומות עליונות של מבנה המשרדים. 

ג. הקמת בריכת שחייה פרטית לדיירי מגדלי המגורים, היות ומיקומה אינו בקומת משרדים או 

בקומה משולבת משרדים ומגורים.

ד. הקמת בריכות שחייה פרטיות בפנטהאוזים.

ה. ניוד שטחים בתת"ק בין שימושים במידה ואין התאמה לפרוט השטחים המוצמדים לשימושים

השונים המופיעים בטבלה 1 בתקנון.

ו. תוספת שטחים ויח"ד מעבר לאלו שיקבעו בתכנית העיצוב מכח שבס - כחלון.

ז. כל חריגה ממגבלת הגובה הקבוע בתב"ע( בכפוף לאישור רת"א ומשהב"ט).

ח. קביעת מיקום דירות השכרה בתחום מגדלי המגורים.. 

 

 
 
 

 

 

חו"ד הצוות: 
  

1. ממליצים לאשר את תכנית העיצוב האדריכלי כמוצע. 
2. תמהיל יח"ד - מאחר והתכנית הראשית קובעת כי מספר יח״ד סופי יקבע בתכנית עיצוב זו, אנו 

ממליצים לאשר הבקשה להקלה "חלופת המינימום" הקובעת 374 יח"ד לפי התמהיל המוצע, 
בכפוף לפרסום הקלה כחוק. 

3. בחינת "חלופת המקסימום" תבחן לעת הוצאת היתר בניה. 
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4. דירות להשכרה - הועדה המחוזית בהחלטתה למתן תוקף לתכנית לא פירטה את נושא אופן 

עמ' 134   מבא"ת ספטמבר 2007
 

ההתקשרות בין השוכרים למשכירים. קיימות הסכמות בין עיריית ת"א יפו לרשות מקרקעי ישראל  
הנוגעות לפרוט גובה דמי השכירות ואת הזכאים לו וכו.   

5. חתימת סט התכניות והתקנון, בכפוף לתנאים הבאים. 
 

א. הערות כלליות: 
 

1. מכון רישוי – יש למלא אחר הנחיות "חוות דעת מכון רישוי" מה – 16.03.2016. 
2. רישוי –תאום מול אגף הרישוי והטמעת ההערות הנובעות מתאום זה ותוך בחינת 

ההקלות המבוקשות. 
3. רישוי - בריכות בקומות הגבוהות ,ייקבעו הנחיות בתאום מחלקת הרישוי. 

4. בריכה בין מגדלי המגורים - יש להציג קירוי הבריכה כנדרש בתקנות, לא יותרו בניית 
חלקי בניין בתחום הבריכה המבוקש. 

5. תנועה – יש להציג חיבור אפשרי לכביש "דרום הקריה" וחיבורו לרחוב קפלן. 
 

ב. חוות דעת  אדריכל העיר: 
 

1. כותרות מגדלים – הצגת חלופות לכותרת המגדלים בהתאמה לתכנון הדירות 
המבוקשות )פנטהאוזים(. 

2. אגף משרדים – הצגת חזיתות הגוש המסחרי/משרדים  ביחס לבניין הסוכנות. 
הדגשת אופקיות, ביטול "משבצות", בחינת כמות הזיגוג וכיוצ"ב. עיבוד קנ"מ של 

החזית המסחרית + הצגת מיקום שילוט, תאורה בחתך הקולונדה. 
3. סימון מקומות חניה לאופניים ואופנועים בהתאם לדרישות התקן. 

4. אוורור חניונים – לפי דרישות היחידה לאיכות הסביבה. 
5. בתי גידול לאורך גבולות המגרש בחזיתות הפונות לרחובות )קיימים ועתידיים(, יש 

להשאיר רצועה בעומק 1.5 מ' וברוחב שלא יפחת מ 2 מ' מגבול המגרש. 
6. גג מגונן משותף – מבקשים לבחון האפשרות לשימוש, דיירי מבני הציבור ואורחיו, 

בגג המגונן המשותף . 
7. קיר משרד הביטחון הגובל בפרויקט ממזרח, יטופל כ"קיר ירוק" בצדו המערבי הפונה 

לפרויקט. 
 

ג. חוות דעת נוספות: 
 

1. חוות דעת היועצת המשפטית של הוועדה המקומית :  
מספר יח"ד הקבוע בתכנית  הוא 330 יח"ד ומתוכם 40 יח"ד להשכרה.  

כל תוספת יח"ד מעבר ל - 330 יח"ד הקבועות בתכנית יהיה  ע"י פרסום הקלה כחוק 
במסגרת שב"ס, לרבות  בחינת הנושא של "תועלות ציבוריות" לבקשה לתוספת יח"ד 

לפי "כחלון" ,והקצאת שטחי ציבור בהתאם. 
2. חוות דעת היחידה לתכנון אסטרטגי – "חלופת המינימום" ו/או "חלופת המקסימום" הכוללות 

בקשות להקלה, בהתאם להוראת שעה )שבס כחלון(  , הבקשות תיבחנה בכפוף לבדיקת 
צרכי ציבור, הקצאת חלק מיח"ד לדב"י, לפי המדיניות העירונית ו/או פגיעה בתמהיל הדירות 

המוצע. 
א. חוות דעת מה"ע , תינתן במסגרת הבקשה להיתר. 

3. חוות דעת אגף התנועה – התכנית  תואמה ומאושרת ע"י אגף התנועה. 
4. חוות דעת אגף שפ"ע - תנאי לחתימת סט תכנית עיצוב אדריכלי, יהיה חתימה על כתב 

התחייבות לקבלת אחריות העיריה לתחזוקת שטחים בזיקת הנאה, בנוסף:  

א. יש לתאם נטיעות מול שפ"ע. 
ב. הגדרת אזורי ישיבה אופציונליים בפיתוח + סגירות חורף. 

ג. לבדוק נושא פרטים סטנדרטיים לחלחול כמוצע ע"י אדריכלי הנוף. 
חוות דעת מי אביבים, יש לוודא מילוי הנושאים הבאים: חתימה על הסכם הקמה כתנאי 

לחתימת התכנית. 



מס' החלטה 
 01/06/2016

16-0014ב' - 4 
 

5. חוות דעת מי אביבים יש לוודא מילוי התנאים הבאים: 
א. . יש להציג מיקום תשתיות מים וביוב , קיימים. 

ב. יש להציג מיקום ראש מערכת השקיה , נגישה , עירונית. 
ג. יש להציג מיקום ברזי כיבוי אש. 

6. חוות דעת אגף נכסים – מאשרים את הקצאת שטחי הציבור כמוצע בתכנית בתנאים הבאים: 
א. חתימה על הסכם הקמה כתנאי לחתימת התכנית. 

ב. תכנון שטחי הציבור כתנאי להיתר בניה. 
 
 

  

בישיבתה מספר 16-0014ב' מיום 01/06/2016 )החלטה מספר 4( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
הנושא ירד מסדר היום 

 
 

משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי, ראובן  לדיאנסקי, איתי ארד 
פנקס ואסף זמיר. 

 

עמ' 135   מבא"ת ספטמבר 2007
 



התוכן  מס' החלטה 
תא/4504 - שטחים ציבוריים שכונת מונטיפיורי    01/06/2016

דיון בהפקדה  16-0014ב' - 5 
 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 38  
 

 
מטרת הדיון: הכנת תכנית לשטחים ציבוריים בשכונת מונטיפיורי- דיון להפקדה 

 
 מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: וועדה מחוזית 

 
מיקום: שכונת מונטיפיורי, בין הרחובות 

איסרליש בצפון, יצחק שדה בדרום, מנחם בגין 
והמסגר במערב, ודרך האיילון במזרח. 

  
גושים וחלקות בתכנית: 

 
שטח התכנית: כ-  14 דונם. 

 
מתכנן: חב' סיטילינק השקעות בע"מ, 

משרד עוזי  גורדון בע"מ. 
יעוץ שמאי: אדי גרשטיין. 

ריכוז: היחידה לתכנון אסטרטגי, מחלקת תכנון 
מרכז. 

יזם: וועדה מקומית לתכנון ובניה ת"א-יפו. 
בעלות: עיריית תל אביב, פרטיים. 

 
 

רקע ומגמות תכנון בשכונת מונטיפיורי: 

בשנת 2009 אושרה בוועדה המקומית "תוכנית אב לשכונת מונטפיורי". תכנית האב בחנה את המצב הקיים, 

את מגמות ההתפתחות באזור, והציעה חזון וכיווני פיתוח לשכונה.  

בהתאם להמלצות תכנית האב למענה תכנוני הולם לשינויים, שכבר החל לתת את אותותיו בשטח, ולגידול 

ביחידות המגורים בשכונה, מקדמת הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א יפו, תוכנית שמטרתה שינוי יעוד 

מגרשים סחירים בבעלות פרטית לשטח ציבורי פתוח ובנוי אשר יתנו מענה לצורכי ציבור לתושבי השכונה בד 

בבד עם התקדמות הפיתוח. 

בנובמבר 2014, המליצה הועדה המקומית על הפקדת תכנית "שפע טל" בצפון שכונת מונטפיורי. במסגרת 

חלקות בשלמות  מס' 
גוש 

תכנית זו, יוקצו כ- 10 דונם לשטחים ציבוריים. מתוכם כ- 6 דונם לטובת מוסד ציבורי גמיש ורב תכליתי 

וכ- 4.5 ד' לשצ"פ שכונתי. בנוסף יוקצו שטחים ציבוריים מבונים בהתאם לפרוגרמה עירונית: כ-3200 מ"ר 

בנוי לשימושים ציבוריים במסגרת שטחי תעסוקה ושטחים לוגיסטיים תת קרקעיים בסך כולל של 2,300 

מ"ר. 

תכנית זו הינה תכנית משלימה לתכנית "שפע טל", המאפשרת את הגדלת השטחים לצרכי הציבור ברמה 

המקומית השכונתית על ידי פיזור שטחים ציבוריים בשכונה. 

 384 ,379 ,184 ,171 ,145 ,139 ,24  7109
 92 ,222 ,115 ,16 ,13 ,12  7107



  

 

סטטוס התכנית: 
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בתאריך 27.05.2015 דנה הועדה המקומית בתכנית והחליטה לאשר את העברת הבקשה  לועדה המחוזית, 

לפרסום הכנת תכנית לפי סעיף 77 וקבלת החלטה על תנאים למתן היתרים בתקופת הכנת התכנית לפי סעיף 

78 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965. 

בתאריך 21.09.2015 דנה הועדה המחוזית בתכנית והחליטה לפרסם הודעה בדבר הכנת תכנית על פי סעיף 77 

ולקבוע תנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף 78 לחוק בתחום התכנית המוצעת, כדלהלן:  

א. לא יוצאו היתרי בנייה בשטח התכנית לתוספות בנייה ולבנייה חדשה. 

ב. אי הריסת המבנה ברח' גרשון ש"צ 19. במסגרת הכנת התכנית ייבדק שימורו. 

תוקף התנאים –שנה אחת. 

 

התאמת תכנית זו להוראות תכנית המתאר )תא/5000( 

מסמך 
התאמה  מצב מוצע  תא/5000  סעיף לבדיקה 

לבדיקה 

תשריט 
אזורי 

ייעוד 

אזור הייעוד 
שבתחומו 
התכנית 

המוצעת 

מעורב לתעסוקה 
ומגורים 

שטח ציבורי פתוח / מבנים 
ומוסדות ציבור 

מתאים 

סימונים 
נוספים בתחום 

התכנית 
מתאים מגרש המיועד למבנה ציבור.  

הוראות 
התכנית 
פרק 3 

מתאים 3.5 3.5 רח"ק מירבי 
מס' קומות 
מירבי 

מתאים עד 7 7 

נספח 
אזורי 

התכנון 
הגדרות האזור 

אזור תכנון 602א 
- מסמך מדיניות 

מתייחס בין השאר 
לשיפור המרחב 

הציבורי 
- הוראות מיוחדות 

לשכונת מונטיפיורי 

התכנון מפתח לרווחת 
השכונה שטחים ציבוריים 
פתוחים ושטחים למבני 

ציבור. 

מתאים 

הוראות 
התכנית 
פרק 5 

הוראות 
מיוחדות לאזור 

התכנון 
מסמך מדיניות 

התכנית מכילה הוראות 
בנושא לשצ"פ ולשצ"ב, 
בהתאם להנחיות נספח 

מדיניות 

מתאים 

נספח 
עתיקות 

סימונים 
בתחום התכנית 
או בסביבתה 

חלקה הצפוני של 
מונטיפיורי באתר 

עתיקות מוכרז )ראה 
תכנית מס' 3( 

התכנית תכלול הוראות 
בנושא במידה ויסומנו 
מגרשים באזור זה. 

מתאים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

תכנית המתאר- תא/5000 : תשריט יעודי קרקע 
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על פי תכנית המתאר של תל-אביב )תא/5000(, מונטיפיורי מאופיינת כאזור מעורב לתעסוקה ומגורים, למעט 

שולי השכונה ובהם מתחם שפע-טל, שמוגדרים כאזורי תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים. 
 

תכנית מתאר תא/5000 – נספח עיצוב עירוני     

 
 
 
 

 

 

 



  

 

תכניות מפורטות החלות על האזור 
 

 
מגרשים כפופים  מס' תכנית 

הערות  מהות התכנית 
בתכנית המוצעת  מאושרת 
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תא/1602 
  1-7 שימושי מגורים או משרדים 

תא/1602/א 

הרחבת שטחי דיור על הגגות של בניני 
  1-7 תא/ג 

מגורים 

  8-13 שימושי תעסוקה  תא/1043/א 

שינוי יעוד ממגרשים ציבוריים להפקעה 
  9-11 תא/2568 

לאזור תעשיה 

חלוקה למגרשי בניין ומגרשים 
 12 תא/212 

ציבוריים 
תא/1043/א מאפשרת את 

השימושים שבתכניות אלו 
 13 חניון ציבורי ובניין ציבורי   2478

יעוד שטחים לדרך מהירה )נתיבי 
 13  1205

איילון( 

  1-13 הוראות לבניית מרתפים ולשימוש בהם  תא/ע/1 

כל הוראות תכנית צ' יכולו על תכנית 

זאת, למעט הוראות המפורטות    תא/צ' 

בתכנית. 



  

 

 
סימון מגרשי התכנית על רקע תשריט ייעודי קרקע מאושרים 
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* זכויות בניה למגורים-120%, וזכויות בניה לתעסוקה-200%
 

מקרא: 



  

 

 

מצב המגרשים בפועל 

שטח  בעלות  תיאור  כתובת,  מס'  תמונה 

)מ"ר(  גוש/חלקה בתכנית 

עמ' 43    29 בנובמבר 2015
 

כתובת: 

 1

 

קארו יוסף 11 
גוש: 7109 

חלקה: 24 

מגרש פנוי. 
 435 פרטי  משמש לחניה 

בתשלום 

כתובת: 

 2

 

בית הלל 15 
גוש: 7109 

חלקה: 139 

מבנה צריף ישן 
 273 פרטי  בן קומה אחת 

 

כתובת: 

 3

 

בית הלל -17
 19

גוש: 7109 
חלקה: 379 

 
545 מגרש פנוי  פרטי  משמש לחניה 
בתשלום 

כתובת: 

 4

 

בית הלל 21 
גוש: 7109 

חלקה: 145 

 2 מבני מגורים 
 240 פרטי  ישנים בני 

קומה אחת 



  

 

שטח  בעלות  תיאור  כתובת,  מס'  תמונה 

)מ"ר(  גוש/חלקה בתכנית 
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כתובת: 
 

 5
רח' גרשון 19 

גוש: 7109 
חלקה: 171 

מבנה מגורים 

בן קומה 

אחת, 

ברשימת 

מבנים 

מומלצים 

לשימור 

 357 פרטי 
* מחלקת 

השימור 

ומה"ע 

החליטו 

שהמבנה 

לא 

לשימור 

כתובת: 

 6

 

רח' גרשון 29 
גוש: 7109 

חלקה: 384 

מגרש פנוי. 

 356 פרטי  משמש לחניה 

בתשלום. 

כתובת: 

 7

 

רח' גרשון 31 
גוש: 7109 

חלקה: 184 

סככה 

 358 פרטי  המשמשת 

כמוסך 



  

 

שטח  בעלות  תיאור  כתובת,  מס'  תמונה 

)מ"ר(  גוש/חלקה בתכנית 
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כתובת: 

 8

 

 

רח' טברסקי 
 13

גוש: 7107 

חלקה: 92 

סככה 

 580 פרטי  המשמשת 

כמוסך 

כתובת: 

 9

 

ישראל ב"ק 
בין 6 ל-10 
גוש: 7107 

חלקה: 12 

מגרש פנוי. 
עיריית 

 189 משמש לחניה 
ת"א 

בתשלום 

כתובת: 

 10
ישראל ב"ק 
בין 6- ל-10 
גוש: 7107 

חלקה: 13 

מגרש פנוי. 

עיריית משמש לחניה 
 218 ת"א בתשלום. 

 

כתובת: 

 11

 

ישראל ב"ק 
 10

גוש:7107 
חלקה: 16 

עיריית  מבנה בן קומה 

ת"א  אחת בשימוש 

העירייה.  

 1000

כתובת: 

 12

 

רח' שונצינו 
 18

גוש: 7107 
חלקה: 222 

עיריית  בית ספר תורה 
ת"א  ומלאכה מבנה 

במצב טוב- 3 
קומות 

 6490



  

 

שטח  בעלות  תיאור  כתובת,  מס'  תמונה 

)מ"ר(  גוש/חלקה בתכנית 
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רח' רבניצקי 
  6

גוש: 7107 

 13

 

חלקה: 115 

עיריית  מגרש ריק 

ת"א  המשמש 

לחניון של 

 2515 אחוזות החוף 

 
 
 
 
 
 
 

מדיניות מצב תכנוני מוצע: 
על פי הפרוגרמה שנערכה על ידי היחידה האסטרטגית של עיריית תל אביב-יפו, אומדן תוספת האוכלוסייה 

. תכנית האב מצביעה על פערים גדולים בין שטחי הציבור הנדרשים 2 בשכונת מונטיפיורי הוא כ- -3800 נפשות

ברמה העירונית וברמה המקומית בשכונה, לבין השטחים הציבוריים הקיימים והמתוכננים בה. 

בהתאם אותרו מגרשים פוטנציאלים להקצאה לצרכי ציבור שנבחנו גם בהיבט השמאי. 

תהליך בחירת המגרשים בתכנית המוצעת: 

נערכו סיורים בשכונה תוך ניסיון לאיתור מגרשים פנויים או תפוסים חלקית. נבחן פיזור המגרשים בצורה 

מיטבית עבור השכונה. 

לאחר עריכת הרשימה נערכו בדיקות מול מדור מידע ואגף רישוי אם הוצאו תיקי מידע ובקשות להיתרים 

למגרשים הנ"ל. המגרשים שבגינם לא הוצאו בקשות, הועברו לשמאי התכנית לבחינת המשמעויות הכלכליות 

 

מטרות התוכנית: 

 שינוי יעוד המגרשים )על פי הרשימה המופיעה בטבלה 5 להלן( למגרשים לצרכי ציבור )שצ"פ ושב"צ( 

בשכונת מונטפיורי, בהתאמה לפרוגרמה הנדרשת לצרכי ציבור. 

 קביעת הוראות התכנון וזכויות הבניה במגרשים והתאמתם להוראות תוכנית תא/צ' על שינוייה 

)למעט השינויים שיאושרו בתכנית זו(. התכנית תאפשר הוצאת היתר בניה.  
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 1

 2

 3

 4

 5
 6  7

 8

 9
 10

 11

 12

מפה 4. תשריט מצב מוצע לשינויי ייעוד לחלקות שסומנו 

 13

מקרא 
- שצ"פ מוצע   
- שב"צ מוצע   

   - שב"צ/שצ"פ מוצע 
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טבלה 4. רשימת המגרשים הכלולים בתוכנית וייעודם המוצע 

 

מספר 
ייעוד מאושר בעלות חלקה גוש כתובת סידורי 

גודל 
מגרש 

)מ"ר( 

גודל 
מגרש 

מאוחד 
ייעוד מוצע* 

 1
קארו 

יוסף, 11   
 פרטית 24 7109 

מעורב מיוחד 
)משרדים או 

מגורים( 
תכנית 1602 

 435

 

  

בית הילל 2 
 15

פרטית 139 7109 

מעורב מיוחד 
)משרדים או 

מגורים( 
תכנית 1602 

 273

 1066

שצ"פ 

בית הילל 3 
  17

פרטית 379 7109 

מעורב מיוחד 
)משרדים או 

מגורים( 
תכנית 1602 

 545

 4
בית הילל  

19 פינת 
ילין מור  

 פרטית 145 7109 

 
מעורב מיוחד 
)משרדים או 

מגורים( 
תכנית 1602 

 240

 

פרטית 171 7109 גרשון 19 

 
מעורב מיוחד 
)משרדים או 

מגורים( 
תכנית 1602 

שב"צ/שצ"פ 357 
  5

פרטית 384 7109 גרשון 29 6 

 
מעורב מיוחד 
)משרדים או 

מגורים( 
תכנית 1602 

 356

  
 
 

שב"צ/שצ"פ   722

פרטית 184 7109 גרשון 31 7 

מעורב מיוחד 
)משרדים או 

מגורים( 
תכנית 1602 

 358

טברסקי 8 
 13

תעסוקה פרטית 92 7107 
שב"צ/שצ"פ 580 תכנית 1043א'    

 9
שונצינו 
24 פינת 
בק 6  

 7107 12
עיריית תל 

אביב 
תעסוקה 

189 תכנית 1043א' 
שצ"פ 407 

ישראל 10 
עיריית תל 13 7107 בק 8 

אביב 
תעסוקה 

218 תכנית 1043א' 

ישראל 11 
עיריית תל 16 7107 ב"ק  10 

אביב 
תעסוקה 

שב"צ   1000 תכנית 1043א' 

 12
שונצינו 

 18 7107 222
עיריית תל 

אביב 
מבנה ציבור 
שב"צ   6490 תכנית 212 

רבניצקי 13 
עיריית תל 115 7107 6+8 

אביב 

חניון ציבורי 
עילי+ 

שימושים 
ציבוריים 

מצומצמים 
תכנית 2478 

שב"צ   2515 

סיכום שטחים: 
2,094 מ"ר סה"כ תוספת לשטח ציבורי פתוח / מבנים ציבוריים 

1,473 מ"ר סה"כ תוספת לשטח ציבורי פתוח 
1,000 מ"ר סה"כ תוספת לשטח בנייני ציבור )לא כולל מגרש 12+13 שהיו ציבוריים במצב המאושר( 

9,005 מ"ר סה"כ שטחי ציבור מאושרים בתחום התכנית )מגרש 12+13( 

13,556 מ"ר  סה"כ שטחים ציבוריים בתכנית 

שב"צ/שצ"פ 

 



  

 

עיקרי הוראות התכנית : 
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1. השימושים וההוראות יהיו על פי  האמור בתכנית תא/צ', למעט נושאים אשר יפורטו בתכנית זו. 

2. יעודי קרקע ושימושים: 

2.1 מגרשים 2-4, 8-10, ייעודם שטח ציבורי פתוח. שטחי גינון, גני משחקים, שבילים להולכי רגל, 

ריהוט רחוב, הצללה, פרגולות,  משחקים,  שבילים, ריהוט רחוב ועוד. 

2.2 במגרשים 1, 7-5, 13-11.ייעודם- 'שטח למבנים ומוסדות ציבור'. יותרו השימושים: חינוך, דת, 

קהילה, שירותי תרבות וספורט, בריאות ורווחה, משרדי הרשות העירונית, שירותים ציבוריים, 

שירותי מינהל וחירום עירוניים, לרבות מתקני תפעול ו/או כל שימוש בהתאם למוגדר בסעיף 188 

לחוק התכנון והבניה, לרבות שטחי מסחר בקומת הקרקע.  

2.3 שימושים תת קרקעיים: על פי המוגדר בתכנית ע1'. בנוסף בקומה שמתחת למפלס הכניסה 

הקובעת ובקומה שמתחתיה יותרו שימושים עיקריים.  שטחים אלה יהיו בנוסף לשטחי הבניה העל 

קרקעיים.   

 

3. זכויות בניה: 

3.1 שטחי הבניה הכוללים מעל הקרקע, לצרכי ציבור יהיו בהיקף של עד 270% משטח המגרש. 

במגרשים ששטחם מעל 1.5 דונם, שטחי הבניה הכוללים מעל הקרקע,  יהיו עד 350% משטח 

המגרש. תותר הוספת שטח לבניית שטחי מסחר בהיקף של עד 20% מסך השטח הכולל העל קרקעי 

המותר לבנייה. )שטחי מסחר אלה הם בנוסף לשטח הכולל המותר לשטחי הציבור(. 

              שטחי הבניה מתחת למפלס הכניסה הקובעת יהיו בהתאם לתכנית ע1'. 

4. תכסית: עד 60% משטח המגרש , כולל  בליטות ומרפסות, בשיקול דעת מה"ע. לא כולל מצללות 

וסככות. 

5. קווי בניין:  

קו בניין קדמי- ניתן יהיה להקים בניין עד קו בניין 0.0 מ', בשיקול דעת מה"ע.  

קו בניין צידי ואחורי- במקרים בהם המגרש גובל במגרש ביעוד אחר מציבורי )בנוי או פתוח( קו   

הבניין הצידי יהיה 2.5 מ' ואחורי 4.0 מ'.  תותר הקמת מצללות וסככות עד גבול המגרש. 

במקרים בהם המגרש גובל במגרש ציבורי )בנוי או פתוח(, בשביל , דרך ניתן יהיה לבנות בקו בניין     

0.0 מ' ויותרו פתיחת חלונות ודלתות לכיוון מגרשים אלה. 

קוי בניין למרתפים- על פי תכנית ע1'.  

6. גובה המבנים: במגרשים ששטחים אינו עולה על 1.5 דונם- גובה  המבנה יהיה עד 18 מ', ממפלס 

הכניסה הקובעת. בסמכות מה"ע לאשר גובה מבנה גבוה יותר, במקרה בו גובה הבניינים הסמוכים 

גבוה יותר.  במגרשים ששטחם מעל 1.5 דונם- גובה המבנה לא יעלה על גובה של 2 קומות מהמבנים 

הבנויים בפועל או מגובה המבנים כפי שניתן לבנות על פי התכניות המאושרות במגרשים הגובלים, 

הכל לפי הגבוה מבניהם, ובאישור מה"ע. 

7. חניה: במגרש שגודלו מעל 1 דונם, תתאפשר חניה ציבורית תת קרקעית מעבר לתקן הנדרש 

לשימוש הציבורי במגרש. 

  

 

 

 



  

 

 

טבלת זכויות בניה:  

 

עקרונות, הוראות ודברי הסבר נוספים: 

 הוראות אלו יחולו גם לגבי תוספות למבנים קיימים ותוספות בניה במגרשים בנויים. 

 תותר הקמת חדר טרנספורמציה בתת הקרקע )במגרשים ביעוד ציבורי פתוח וביעוד שטח 

ציבורי בנוי(.  

4. זמן ביצוע ושלביות: 
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 מימוש התוכנית עם התקדמות הגידול במשקי הבית המתגוררים בשכונת מונטיפיורי. 

 
תנאים למתן היתר בניה: 

1. עמידה בהנחיית הועדה המקומית לנושא בנייה בת קיימא לעת הוצאת היתר בניה. 
2. תנאי למימוש שטחי הבניה למסחר במגרש יהיה בניית המבנה הציבורי. 

3. הוועדה המקומית תהייה רשאית לקבוע כי תנאי למתן היתר בניה למבנה חדש או לתוספות בניה 
במגרש בו קיים מבני ציבור נוספים , יהיה שיפוץ מלא או חלקי של המבנה הקיים.  
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צדדי

עד 1.5 
18 מ'   60%   20%  270%

על פי תכ' תא/ע/1  ד' 
ובנוסף בקומת  שטח 

5- ,1
מרתף עליונה  למבנים 

 2.5  4  0  ,7
ובקומה שמתחתיה  ומוסדות 

 11-13
יותרו שימושים  ציבור 

עיקריים 

עד 2 
קומות 

מעל גובה  מעל 1.5 
 60%   20%  350%

המבנים  ד' 
במגרשים 

הגובלים 



  

 

נספח:
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פרוגרמה לצרכי ציבור 
הוכן על ידי היחידה האסטרטגית עיריית תל אביב, גב' חדווה פיניש  

 
הנדון : שכונת מונטיפיורי- עדכון פרוגרמה לצרכי ציבור )2013( 

 
1. כללי 

 
בעקבות עבודה  חיפוש מגרשים מתאימים  לקביעת יעודם  כמגרשים ביעוד ציבורי  והכנת התוכנית למתחם שפע טל 

ושכונת מונטיפיורי והצורך לקבוע  מגרשים ביעוד ציבורי  )לרכישה או כמטלה ציבורית(,  להלן עדכון הפרוגרמה 

שנערכה קודם לכם בשנת 2011. עודכנה הפרוגרמה  לשטחי ציבור. הפרוגרמה מתייחסת לחלופות  המקסימליות גם 

במתחם שפע טל וגם במתחמים בתוך השכונה. במידה ופרוגרמת השימושים תשנה את היקף יח"ד,  הפרוגרמה של 

שטחי הציבור תשתנה בהתאם.   

 
הניתוח הפרוגרמתי לצרכי ציבור הוא פונקציה של גודל משק הבית והאוכלוסייה הצפויה בשכונה בעת מימוש מלא  

של תוספת היח"ד החדשות . קיים הבדל בהיקף וקצב המימוש של תוספת יח"ד חדשות  בחלקי השכונה לעומת 

מתחם שפע . ההנחה היא כי תוספת הבניה בתוך השכונה תתפרש לאורך שנים. המשמעות היא כי לא כל צרכי 

הציבור ידרשו בת אחת. יחד עם זאת הצורך לייצר פוטנציאל של מגרשים לצרכי ציבור, מחייב להתייחס למלוא 

קיבולת המגורים כפי שמוצע בתוכנית האב לשכונה. 

2. אוכלוסיה  

בסוף 2010 בשכונת מונטיפיורי התגוררו כ-900 נפשות בכ- 900 יח"ד. גודל משק הבית קטן בהרבה מהממוצע 

העירוני ועמד על 1.6 נפשות למשק בית. 

על פי הערכה בעת מימוש מלא  של כל יח"ד המוצעות על פי תוכנית האב ובהנחה של גודל משק בית צפוי של  2.0 

נפשות למשק בית, כ-4000 נפשות צפויות להתגורר בשכונה, מתוכם כ-1000 נפשות יתגוררו במתחם שפע טל.   

ההנחה היא כי קבוצות הגיל  הדומיננטיות היהיו בגילאי 20-39 , האומדן הוא שהם יהוו למעלה מ-40% מכלל 

התושבים. המשמעות היא מעט משפחות עם ילדים ויותר קבוצות של צעירים או משפחות ללא ילדים. 

 

טבלה 1: פירוט תוספת יח"ד במתחמים השונים בשכונה ואומדן תוספת האוכלוסיה 

 
אומדן אוכלוסיה  יח"ד   מתחם 

צפויה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה, 
   )*(  על פי התכנון המוצע, יש פוטנציאל נומינלי של כ-1000 יח"ד. ההנחה  היא  של 30% מימוש  שהם כ-300 יח"ד.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1000   500 שפע טל-חלופה מקסימלית  

 2000 1000 )כולל הקיים (  שכונה היסטורית 

 200   100 דופן השכונה )מע"ר( 

 600  )*( 300 "בלוק  מיוחד"+מתחם 
התושיה  

3,800 נפשות   1,900 סה"כ מקסימלי 



   

 

 
3. שטחי ציבור  

  

 

 
כללי  

 שטחי הציבור הדרושים לאוכלוסיה  הצפויה בעת מימוש כל  יח"ד המוצעות בתוכנית האב מתבססות על התדריך 

תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור של משרד הפנים, תוך התאמה למאפייני העיר ת"א )גודל משק בית והמבנה 

הדמוגרפי באזורי העיר השונים(. נעשה מאזן בין היצע השטחים הקיימים והמתוכננים באזור ובין הנדרש 

נורמטיבית. שטחי הציבור נבחנים בשתי רמות שירות - שירותים מקומיים  ושירותים ברמה אזורית-עירונית.  יש 

לציין  כי סה"כ השטחים  הנורמטיביים כוללים  גם שירותי ציבור שאין להם סף כניסה )כמו למשל חצי כיתה(,  

זאת בשל ההנחה שיש לתת מענה לתלמידים המצריכים חצי כיתה. ההמלצות לגבי היקף מוסדות הציבור שיש 

להקצות מתבסס על שיקולים של מאזן המוסדות,  התנאים הפיזיים של אזור התכנון ועל שיקולים  של סף כניסה 

למוסד ציבורי. 

 

מאזן שטחי ציבור  
 

א. שטחים לבניני ציבור  נדרשים - בדונם  
 

מאזן שטחים   היצע שטחים  סה"כ  שטחים נדרשים  שטחים נדרשים   
)בדונם (  קיים   שטחים  ברמה כלל עירונית   ברמה מקומית 

ומתוכנן  נדרשים  )בדונם(  )בדונם( 
)בדונם (  )בדונם( 

 4.0  18.0 אוכלוסיה  צפויה –
איכלוס  מלא  

  22.0)1(
  14.7 )-( 7.3

 
)1( ההיצע  כולל את השינוי המוצע בשפע טל לגבי שטחי הציבור  )הקטנת היקף שטחי הציבור ( ולא את ההיצע הקיים היום סטטוטורית. 
תמונה שאינה  משקפת את המציאות בעתיד. השטחים הקיימים: 6.0 דונם  היצע שטחים מתוכננים "בשפע טל ", 6.3 דונם המשמשים 

את "תורה ומלאכה" , 2.4 דונם- המשמש כחניון ציבורי של אחוזות החוף . ההיצע הקיים והמתוכנן אינו כולל את ההצעה החדשה 
לקביעת מגרשים  ביעוד ציבורי , אלא את התכנון הידוע והמוסכם.  

 

ב. שטחים ציבוריים פתוחים –בדונם 
 

מאזן שטחים   היצע שטחים קיים   שטחים נדרשים ברמה   
)1(

בדונם   ומתוכנן  )בדונם (  מקומית )בדונם(   
 20.0 אוכלוסייה צפויה -אכלוס 

מלא 
  )2( 7.5 )-( 12.5

)1( בהתאם למדריך למכסות קרקע לצרכי ציבור: לפי 5 מ"ר לנפש באזור  ותיק  
)2( ההיצע  כולל 4.5 דונם  המוצעים  בשפע טל 

 

ג. מאזן  שטחי ציבור   )בדונם( 
סה"כ שטחים למבני ציבור ושצ"פ דרושים מול היצע קיים ומתוכנן ומול  התוכנית החדשה לקביעת מגרשים 

ביעוד ציבורי 
 

מאזן שטחים  )בדונם (  סה"כ היצע  היצע  שטחים  היצע שטחים  סה"כ  שטחים  שטחים   
שטחים קיים  בתוכנית   קיים  ומתוכנן   שטחים  נדרשים  נדרשים 

ומתוכנן   לקביעת  נדרשים   ברמה  ברמה 
מגרשי ציבור   כלל  מקומית  

עירונית   
  42.0  4.0  38.0 אוכלוסייה -

אכלוס מלא  

)1( 3200+  22.2
מ"ר בנויים 

בשטחים 
סחירים  

+2300 מ"ר 
בחניון המתחם 

  4.9
 

 27.1
 

 +)*(   )-( 14.9
3200 מ"ר בנויים 

בשטחים סחירים  
+2300 מ"ר בחניון 

המתחם 

)*(  יש לציין כי השטחים הציבוריים הכלל עירוניים יינתנו כשטחים בנויים במבנים במתחם שפע טל כך החוסרים יצטמצמו 
והשטחים המוצעים בתוכנית החדשה יוכלו לתת מענה  מספק. 

 
 
 
 



   

 

 
מוסדות ציבור  נדרשים 

  

 

 
א. להלן רשימת מוסדות הציבור הנורמטיביים הנדרשים  לאוכלוסייה הצפויה  בעת מימוש מלא של המגורים . 

הרשימה כוללת גם מוסדות שאין להם סף כניסה  .  על בסיס התמונה הנורמטיבית  ייגזרו הצרכים להם סף כניסה.    
הדרישות הנורמטיביות מתבססות על  הנחות ביקוש מקובלות למוסדות השונים(: 

 

- 3 כיתות מעון  –     1.0  דונם     
- 4 כיתות גני ילדים -    2.0  דונם  

- 12  כיתות בית ספר יסודי -    6.0  דונם,   
- 10 כיתות בית ספר על יסודי-   7.5  דונם,  השירות ניתן ברמה כלל  עירונית  
- 1.4 כיתות חינוך מיוחד -    0.3  דונם,  השירות ניתן ברמה כלל  עירונית  

- מרכז קהילתי משולב  
)מועדון נוער, מועדון קשישים, ספריה(-   1.3  דונם )1600 מ"ר בנוי(  

- תחנה לבריאות המשפחה )500 מ"ר בנוי ( 
- שירותי  דת                                                         0.2  דונם  

- רזרבה לשירותים שכונתיים   1.2  דונם ,   
 

 כדי לספק את השירותים שיש להם סף כניסה יידרשו כ- 11 דונם למבני ציבור  )לא כולל שטח לבית 
ספר על יסודי שהשירות יינתן מחוץ לשכונה(  

       
מסקנות- המלצות                  

 
 הבדיקה הנורמטיבית מצביעה על מחסור צפוי  בשטחים ציבוריים למבני ציבור ולשטחים ציבוריים 

פתוחים .  

  שטחי הציבור הקיימים בשכונה ברובם אינם משמשים את צרכי האוכלוסייה המקומית שהיוותה מיעוט 

בעבר  ואילו היום  הולכת וגדלה  והפוטנציאל  הינו גדול  אף יותר.  

 גם לאחר ההצעה לרכישת  כ-4.9 דונם של שטחים לטובת יעוד ציבור, עדיין יידרשו כ-14  דונם למבני ציבור 

ולשטחים פתוחים. אם כי יש לציין כי חלק מהמענים הם שטחים בנויים  ציבוריים משולבים בשטחים 

הסחירים – כך שהמחסור בשטחי ציבור בחלקו יקטן בפועל על ידי השימוש בשטחים אלה.  

 
   המלצות  

 
1( יש לאפשר ככל שניתן לבנות את בניני הציבור במלוא היקף הזכויות לניצול מקסימלי  ולהותיר חלק נכבד 

מהמגרשים המוצעים לטובת שטחים פתוחים .  

2( כל תוכנית שתקודם בשכונה לתוספת זכויות בניה ושימושים, תקצה ככל  שניתן את צרכי הציבור שיידרשו 

בגין התוכנית.  

3( חלק מן השירותים יינתנו בסביבה הקרובה  לדוגמת שוק הסיטונאי. לכן יש צורך לתת דגש ליצירת שטחים 

פתוחים בתוך השכונה )גינות( מעבר לשטח שיינתן במתם שפע טל 

4( שירותים לגיל הרך - לצורך מתן מענה לכלל האוכלוסייה הצפויה  בשכונה , ההמלצה היא  לרכז את  

השירותים המקומיים  הנדרשים:  מעון יום , וגני  ילדים במגרשים שייקבעו לצרכי ציבור 

5( מבנה קהילתי - מוצע להקצות שטח ציבורי  נוסף במרכז השכונה - לטובת מבנה לקהילה. לא חייב להיות 

מבנה סטנדרטי של מרכז קהילתי , אלא מבנה שיתאים לאופייה של שכונה מעורבת שימושים .  מומלץ 

להקצות מגרש )או שנים סמוכים( שניתן יהיה לשלב מבנה )כ-1000 מ"ר( עם מגרשי ספורט לטובת השכונה.  

6( בית ספר יסודי-    מתוך הידיעה כי המגרש המשמש את "תורה ומלאכה" אינו יכול להיות שזמין לטובת 

בית ספר שכונתי עוד שנים רבות.  יוקצה שטח  של כ- 6  דונם לטובת בית ספר יסודי במתחם שפ"ע טל .  

המבנה יכול להיות מבנה גמיש ורב תכליתי היכול לספק לעת צורך שירותים  נוספים בקומות נוספות או 

בשעות פעילות אחרות לאלה של בית הספר. 



   

 

7( השטחים הכלל עירוניים – ימוקמו  בשטחים הבנויים  של מבני התעסוקה  במתחם  שפע  טל 

8( שירותי הציבור נוספים-   שאר השירותים )בית ספר על יסודי, תחנה לבריאות משפחה, מרכז ספורט  וכו(,  

  

 

ינתנו מחוץ לשכונה בסביבה הקרובה .    

9( 3( שטחים ציבוריים פתוחים- בשל המחסור הגדול  בשטחים פתוחים וירוקים  מוצע ששאר המגרשים 

שירכשו יהיו מיועדים לגינות מגוונות שימושים )גני משחק, התכנסויות, מנוחה( ומפוזרות במידת האפשר 

על פני כל השכונה.    יש לציין כי היקף השטחים הציבוריים הפתוחים  יהיה מותנה בזמינות  מגרשים 

ובהיבטים הכלכליים .  הדגש אם הוא באיתור השטחים לאו דווקא בהיקף השטחים, אלא באיכותם לייצר 

גינות ראויות ופיזורם הנכון בכל חלקי השכונה!   

10( שטחי ציבור מבונים ופתוחים  בפרויקטים לתעסוקה- תוכנית האב הגדירה את דופן השכונה כאזור 

לתעסוקה  עם זכויות בניה גבוהות  מאלה המאושרות כיום.  ההמלצה היא כי בכל פרוייקט לתעסוקה  

תיבחן האפשרות להקצאת שטחים מבונים בתוך הפרויקט לטובת הציבור וכלל שניתן  גם הקצאה  לטובת 

שטחים פתוחים  וחללי ציבור פתוחים. 

 

חו"ד הצוות: )מוגש ע"י צוות מרכז( 
חוות דעת צוות: 

1. מומלץ להפקיד את התכנית. 
2. המבנה בגרשון ש"ץ 19 אינו מומלץ לשימור. במידה והועדה תחליט על   

שימורו , המבנה לא יכלל במסגרת השטחים הציבוריים המוצעים בתכנית. 
3. הוכנה רשימת מגירה של מגרשים נוספים פוטנציאלים להפקעה.  

 
 

החלטה זו תהיה בטלה תוך 4 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק 

בישיבתה מספר 16-0014ב' מיום 01/06/2016 )החלטה מספר 5( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
מהלך הדיון: 

רבקה פרחי: הועדה המקומית דנה פרסום 77 78 . הועדה המחוזית דנה בסעיפים והחליטה על פרסום 
הסעיפים בתנאים: אי הריסת מבנה גרשון 19 יבדק שימורו במסגרת התכנית. 

מדובר בתוכנית שמוסיפה שטחים ציבוריים בנויים ופתוחים בשכונת מונטיפיורי.  
 

איוון אורמוש: מציג את התוכנית. 
 

רבקה פרחי: מה"ע לא ממליץ על המבנה בגרשון ש"ץ לשימור.  
מיטל להבי: האם יש שטחים למימוש מהיר? 

עיז אלעדין: לגבי התשריט מה מוצע שצ"פ ומה חום? האם יש עוד מגרשים עירוניים או של רמ"י שלא שינו 
את יעודם? 

עידן עמית: מדוע לא להמליץ על שימור למבנה בגרשון שץ? 
רבקה פרחי: זמן המימוש תלוי בקצב של ההפקעות.  

התוכנית לא נותנת מענה לכל הצרכים הציבוריים של השכונה וזהו רק כלי אחד למענה. כלים נוספים: 
תוכנית שפע טל, תכניות המקודמות ע"י יזמים פרטיים שבמסגרתם ניתן מענה לצורכי הציבור לשכונה. 

התשריט כולל בתוכו את הסימון שצ"פ שב"צ.  
מגרשים בבעלות עירונית: מדובר בקרקע בחכירה. ובשל כך, ההתייחסות לקרקע העירונית היא כמו 

ההתייחסות לקרקע הפרטית.  
גרשון שץ 19 מבנה קיים. לא המלצנו לשימור. מדובר במבנה בן קומה אחת.  כל תוספת בניה על המבנה 

תייתר את השימור.  
שמוליק מנדלבאום )תושב(: המגרש בבעלות אימי והמבנה שנבנה עליו הוא משנת 1924. הוא הבנין 

הראשון שנבנה בשכונה ויש לנו תיק תיעוד שנעשה לפני שנתיים שמדובר על המבנה ואושר ע"י פרופ' אמנון 



 

בר-אור לשימור. לצערי צוות תכנון מרכז החליטו שהם לא מעוניינים לשמר את המבנה ולבנות שצ"פ או 
שב"צ.  

עמית צדוק: אני הבעלים של מוסך שירותי רכב המוסך מעסיק 23 משפ' ולפני חצי שנה התבקשנו לשדרג 
את המרכז ואז גילנו שיש הפקעה.  צריך לעשות את השידרוג עד 2017 זה התנאי של היבואן ובאמצע 

נמצאת ההפקעה ואי הידיעה מה יהיה עתידנו. 
  

דיון פנימי:  
עודד גבולי: אין סיבה הגיונית לשמור את המבנה לא מבחינת אדריכלית ולא מבחינה היסטורית. 

רבקה פרחי:  לא בחרנו דווקא במוסך הזה. באזור הזה של דרום השכונה מאוד דליל בהפקעות שמבקשים 
לבצע. היה קשה לאתר מגרשים להפקעה בחלק זה של השכונה.  על פי תוכניות עתידיות מוסיפים 

שימושים של מגורים. קיים צורך בשטחי ציבוריים. אם המגרש הנ"ל לא יומלץ להפקעה,  נאלץ לאתר 
מגרש אחר. וקיימת סבירות שתהייה אותה בעיה במגרש. לכל מגרש יש את הסיפור שלו.  

אורלי אראל: הסיטואציה היא קשה יחד עם זאת, לשכונה הזו נדרשים שטחי ציבור. 
הצעה להחלטה: להתקדם עם התוכנית ואנחנו בהליך של הכנת מסמכי התכנית במקביל לפני שנעביר את 

התוכנית לועדה המחוזית, נחזור לועדה ונצביע על מגרשים נוספים שבדקנו ואם אנחנו מוצאים מגרש אחר 
אז נשנה. 

נתן אלנתן: תנו לנו את האפשרויות של מגרשים המגרשים לפני הפקדת התוכנית. 
דורון ספיר: נאשר את התוכנית כפי שהיא. באם ימצאו מגרשים נוספים רלוונטים להפקעה לאחר בחינה 

נוספת הנושא יחזור לועדה והועדה תבחר מגרש אחר להחליף את המגרש הנוכחי. 
נתן אלנתן: בכל מקרה תחזרו לועדה. 

אדי שמאי: הקריטריון שבחנו אותו מבחינה שמאית היא האינטנסיביות שלה בניה. יש קושי להאריך נכס 
גם עם כל ההיבטים הכלכליים.  

מלי פולישוק: מדוע אי אפשר לשמור את המבנה ולהפוך אותו למבנה ציבור כמו גן ילדים או ספריה. 
אורלי אראל: שימור המבנה נבחן והתקבלה המלצה המבנה הזה אין לו מספיק ערכים שיהיה מבנה 

לשימור. 
רבקה פרחי: קבענו את המגרש הזה לשצ"פ /מבנה ציבור בנוי. כדי לאפשר החלטה מאוחרת אם הוא יהיה 

שצ"פ או בנוי. כך שכרגע יכול להיות שנעשה במבנה הזה שימוש ציבורי בנוי. 
דורון ספיר: נבקש לרשום  שהריסת המבנה או שינוי בו תהיה באישור הועדה המקומית. 

 
 
 

הועדה מחליטה: 

עמ' 55   מבא"ת ספטמבר 2007
 

לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים:  
1. מגרש ברחוב טברסקי )מוסך מעוז(- צוות התכנון יבחן מגרשים נוספים בחלק הדרומי של 

השכונה, אותם ניתן יהיה להפקיע. לפני העברת מסמכים לועדה המחוזית יובאו המגרשים לדיון 
לועדה המקומית להחלטה איזה מבין המגרשים ובכלל זה המגרש בטברסקי- מומלץ להפקעה. 
2. המגרש ברחוב גרשון ש"ץ 19- בהוראות התכנית יקבע שהריסת המבנה או שינוי בו טעון אישור 

הועדה המקומית. 
 

משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי, ראובן  לדיאנסקי, איתי ארד 
פנקס ואסף זמיר. 



התוכן  מס' החלטה 
תא/4408 - שכונת מנשיה    01/06/2016

דיון בהפקדה  16-0014ב' - 6 
 

רקע: בישיבת מספר 14-0026ב' מיום 12/11/2014 )החלטה מספר 1( הוצג לועדה המקומית תוואי 
להמשך כביש שלבים. הועדה החליטה: כי כביש שלבים לא יעבור ברחוב ברנט אלא דרום מערבית לחומה 
ולפיכך אין מניעה לקדם תכנית נפרדת למגרשים שמצפון מזרח לחומת המסילה )לרחובות ווילוזין וברנט( 

או  לקדם תכנון עבור מגורים אלה במסגרת תכנית מנשיה.  
 

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: הועדה המחוזית 
 

מיקום:  מרחב מנשיה בין משולש הרחובות ממערב רחוב קויפמן, ממזרח רחוב ברנט ומדרום מסילת 
הרכבת הקלה המתוכננת. 

  
מפת מיקום 

 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 57  
 

 
 
 



מס' החלטה 
 
  
 
 
 
 
 

שטח התכנית: 122.539 דונם. 
 

גושים וחלקות בתכנית: 
מספרי חלקות  מספרי חלקות 

חלק / כל הגוש   סוג גוש  מספר גוש 
בחלקן   בשלמותן

עמ' 58   מבא"ת ספטמבר 2007
 

חלק   3-7 מוסדר   6927

חלק   22 ,4 מוסדר   7003

4, 6, 8, 13, 17, 20, 
חלק  18 ,14 ,9-12 מוסדר   7004

22 

11-12, 21-22, 42- 1-10, 23-41, 56, 58-
חלק  מוסדר   7011

44, 47, 54, 57, 67 60, 68-69 

חלק   117 מוסדר   7016

7-8, 10-11, 27-29, 
חלק  57 ,30-36 ,56 ,42-43 ,37-38 מוסדר   7041

59-61, 65 

14, 16-17, 20, 23- 1-13, 15, 18-19, 21-
חלק  מוסדר   7112

28, 36, 41-42 22 

 
 

צוות תכנון:  
בניהול מחלקת תכנון מרכז ומחלקת שימור 

דרמן ורבקל אדריכלות - עורכי התכנית 
מ.ת.ן הנדסת תנועה ותחבורה - תנועה 

ברוידא מעוז -  אדריכלות נוף 
טל איל אדריכלות - שימור 

 
יזם: הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א-יפו. 

 
בעלות: רמ"י, עיריית תל אביב, פרטיים. 
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תשריט בעלויות 
 

עמ' 59   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 
 
 

מצב השטח בפועל: בתחום תכנית מרחב מנשיה קיימים כיום שלושה אזוריים עיקריים, המהווים את 
הבסיס לתכנון:  

 המרחב ההיסטורי לשימור בסביבות התחנה והוא מורכב משני חלקי משנה: 

o מתחם הרכבת ובו בתי מלאכה היסטוריים ומבנה תחנת הרכבת ההיסטורי בקו 

לירושלים. מרחב זה הידוע בשם "מתחם התחנה" שופץ ונפתח לציבור בשנת 2010 
ומשמש למסחר, אירועים ובילוי. הפעילות במתחם נושאת אופי כלל עירוני ומאופיינת 

בתנודיות גבוהה.   
o מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל  ובו חלקים נוספים ממרחב התחנה ההיסטורי. מרחב 

זה נשמר ברובו על ידי משרד הביטחון וחלק מן המבנים עברו דרגות שונות של שיפוץ 
ברבות השנים. מבנים נוספים הוקמו בו מאז קום המדינה לשימוש הצבא, משרד 



מס' החלטה 
 
  
 

הביטחון. מוזיאון בתי האוסף של תולדות צה"ל השוכן בו כיום, מציג כלי מלחמה משנות 
הצבא הראשונות. המתחם מוקף גדר ופועל בנפרד ממתחם התחנה. 

מתחם התחנה ומוזיאון צה"ל נשענים כיום על חניה ציבורית )זמנית( בתשלום, הממוקמת ממזרח     
לרחוב קויפמן ובמגרשי החניה בצ'רלס קלור. 

 שטח פתוח לא מבונה: מצוי במבואות המערביים בין מתחם התחנה ועד דרך קויפמן ובו מגרשי 

חנייה ציבורית, גינה ציבורית וחורשה צעירה ובה תלוליות עפר שנותרו מההריסות שבוצעו 
במקום בעבר. 

 מרחב וולוז'ין: משני צדי רחוב ישיבת וולוז'ין, המצוי ממזרח לחומה התוחמת את מרחב התחנה 

ובין רחוב ברנט שבנווה צדק, קיים קטע משכונת נווה שלום ההיסטורית. במקום זה כתריסר בתי 
מגורים בני 1-2 קומות ומספר מבנים הרוסים ומגרשים העומדים ריקים. 

 
רקע היסטורי: 

הקדמה: 
מרחב מנשיה בתכנית המוצעת הינו חלק מרובע מנשיה שנבנה כחלק מהשכונות שנבנו מחוץ לחומות העיר 
העתיקה של יפו אך היו חלק בלתי נפרד ממנה. הרובע החל להיבנות ככפר דייגים בשם אירשיד שנבנה על 
החוף אל מול סלע אנדרומדה ואוכלס בידי נתינים מצריים שהגיעו למקום בשלהי המאה ה-19. במשך 70 
שנים משנת 1878 ועד 1948 נבנה רובע מנשיה, כחלק מיפו במהירות ובצפיפות והתפרש מפאתי החלק 
הצפוני של נמל יפו, בסביבות הרחוב הידוע היום בשם זלדה שניאורסון מדרום ועד הרחוב הקרוי היום רבי 
מאיר שבכרם התימנים מצפון. ממערב גבל הרובע בחול חוף הים וממזרח בנווה צדק. עם הקמת תחנת 
הרכבת לירושלים בשנת 1892 הואץ פיתוח השכונה, שבשיאה הכילה כ- 18,500 תושבים שנחלקו בחמש 
שכונות שונות: אירשיד, מנשיה, נווה שלום, יפה נוף וחארת' א-תאנק הידועה גם בשם קרטון. לאחר 
המלחמה, נותרה מרבית השכונה נטושה ועיריית תל אביב החלה בהרס בתי השכונות, בשלושה גלים 
שנמשכו עד שנת 1976 ובה נשלמה הריסת השכונה ופינוי אחרוני המתיישבים, שאכלסו את המקום אחרי 

עצמאות המדינה.  
כלכלה ותחבורה: 

המשיכה להתיישבות במנשיה נבעה מסמיכותה לציר התחבורתי של הרכבת לירושלים, קרבתה לנמל יפו 
וצמידותה לצומת דרכים אזוריות בכניסה לעיר. עצם היותה מחוץ לחומות המגבילות של העיר העתיקה 
אפשר גם פריחת מסחר ותעשיה שניזונו מן הקרבה לצירי התנועה אזוריים ובינלאומיים והמתיישבים נהנו 
בתחילה משפע של קרקע זמינה. בנוסף למבני התעשייה פרחה גם כלכלת נופש ותיירות בשל הקרבה לחוף 

הים, האקלים הנוח והאוויר הטוב.  
חברה ולאום: 

בתחילת ההתיישבות התפתחה מנשיה במקביל בידי יזמים יהודים וערבים. גם הרכב האוכלוסייה היה 
מעורב יהודים ערבים ולאומים אחרים, כפי שמתקבל מסקרי האוכלוסין שנערכו ונוכחותם של הקונסולים 

ויכולתם לתת הגנה חוקית לנתיניהם הוסיפה לתחושת הביטחון היחסי. הזרים הביאו אתם תפישות 
חדשות וקידום טכנולוגי בחקלאות, בתחבורה ובבניה והשפיעו מאוד על התפתחותה העירונית של יפו ושל 
ארץ ישראל כולה. באירועים הידועים כפרעות 1929 נפרדו ברובן האוכלוסייה הערבית והיהודית ועם פרוץ 

מלחמת 1948 נוצר אזור חיץ בין מלא בין האוכלוסיות. במרחב מנשיה נחתם גבולה הדרומי הראשון של 
תל אביב )1921( שעבר במרכז רח' זרח ברנט )רחוב האטליזים( וגבולה המערבי עבר ברח' המרד כיום. 

השטח הבנוי שבין הגדה הדרומית של רח' ברנט לחומה ההיסטורית נותר חלק מיפו. 
מבנים לשימור: 

בתחום התכנית מסומנים מבנים לשימור במרחב תחנת הרכבת ההיסטורי - "מתחם התחנה" )חלקם 
מוכרזים לשימור בתכנית 2650ב'( ומבנים ואלמנטים לשימור בתחום מוזיאון בתי האוסף של צה"ל- 

מבנים אלה אינם מוגנים סטטוטורית ותכנית זו ממליצה על חלקם לשימור:  
מרבית המבנים שימשו כבתי מלאכה בקרבת הרכבת כגון מתחם וילאנד לתעשיית הבניה וחלקם מבנים 
לתפעול הטכני של עבודת הרכבת כגון מבני מוסך קטרים, מבני מחסנים, אלמנטים מכניים כגון מסילות 

הרכבת, צלחת סובב הקטרים, גמל ומגדל המים של הרכבת.  
את מרחב התחנה )ולאורך מסילת הרכבת( מקיפה חומת אבן כורכר בנויה ומטויחת המפרידה בין הפרשי 

מפלסים משני צידיה ובה נקבעו פתחים ושערים שחיברו בין התחנה לשכונות הסובבות אותה.  
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משני צידי רחוב וולוז'ין ממזרח למרחב התחנה, מצוי חלק משכונת נווה שלום ההיסטורית ובו קיימים 3 
מבנים המומלצים לשימור בתכנית זו. 

במתחם מצוי מקבץ של עצים ותיקים, שהנם חלק חשוב בהגדרת חלקים מהתכנית כאתר שימור.  
 

תצלום אוויר 1946 
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מצב תכנוני קיים:  
תכניות מקומיות: 

 תא/1200: שטח התכנון נכלל בתחום תכנית זו ובה מיועד השטח לתכנון בעתיד ודרך.  

 תא/מק/3750- "רכבת קלה תחנת אליפלט": התכנית קובעת שטח להרחבת דרך ושטח להקמת 

תחנה ומתקניה ולפיתוח סביבתי, מטרתה להסיט את תחנת הרכבת הקלה שנקבעה בתמ"מ 1/5 
מערבה ולקבוע את מקומה בתחנת אליפלט- הקו האדום. התכנית בחפיפת שטח חלקי בקו כחול 

בגבול הדרומי של התכנית. 

 תא/2650/ב': התכנית סימנה 16 מבנים לשימור בהגבלות מחמירות ב"מתחם התחנה" )תחנת 

הרכבת + מחסני תחנה + וילה וילאנד + ביח"ר וילאנד ומחסנים( . 
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תשריט מצב קיים 
 

עמ' 62   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 
 

תכניות מחוזיות: 

 תמ"מ 1/5:. מטרתה לקבוע תוואי לפיתוח מערכת הסעת המונים באמצעות התווית קו של רכבת 

קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע. התכנית קובעת שטח לרצועת המסילה התת קרקעית, שטח 
למסילה במפלס הקרקע ותחום שטח להקמת תחנת רכבת. התכנית בחפיפת שטח חלקי בקו כחול 

בגבול הדרומי של התכנית. 
 

תכניות ארציות: 

 תמ"א 4/13 )מופקדת(: מטרת התכנית ליצור מערכת תכנונית משולבת לחוף הים, תכנון חזית 

הבינוי הפונה לחוף בפיתוח מוטה ציבור ובזיקה אל החוף, מיתון הפגיעה הנופית ואקלימית. 
בתכנית מסומנים שני צירים ירוקים משניים העוברים דרכה אל החוף: ציר בהמשך רחוב שבזי 

וציר נוסף בהמשך למסילת הרכבת ההיסטורית. 
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תשריט תמ"א 4/13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
מדיניות קיימת: 

תא/5000 )החלטה למתן תוקף(: 
 תשריט אזורי ייעוד: 

o ייעוד מגורים מוטה מלונאות )30% לפחות( 

o חזית מסחרית לכיוון רחוב קויפמן והמשך רחוב שבזי 

o המשך דרך שלבים 

o ציר ירוק עירוני המלווה את דרך שלבים, ציר המסילה ואת רחוב קויפמן 

o מוסד ציבורי עירוני 
 

 נספח עיצוב עירוני: 
o מרקם לשימור במרחב התחנה ומוזיאון בתי האוסף 

o גובה בינוי: עד 8 קומות. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      נספח עיצוב עירוני 
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טבלת הוראות מיוחדות למתחם תכנון מנשיה 502/ג': 
o יקבע תוואי המחבר את המשך רחוב שלבים אל רחוב קויפמן. רוחב התוואי לא יעלה על 
נתיב נסיעה לכל כיוון ולאורכו יתוכננו מעברים רציפים להולכי רגל בין האזור שממזרח 

לתוואי  אל חוף הים. 
o יוקצה מגרש למבנה ציבורי בשטח 6 דונם לפחות. 

o ייקבעו הוראות שימור למתחם "התחנה". 

o תכנית שתאפשר חניה ציבורית תת-קרקעית תקבע הוראות שלביות ויחס המרה להחלפת 
החניה העילית, במתחם 502א' בעורף החוף. 

 
 

תכניות סובבות ומתחמי תכנון: 
- תא/5000: תכנית המתאר מייעדת את הרצועה מדרום לתכנית שבין רחוב אילת ותוואי מסילת 
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הרכבת הקלה בניה בגובה עד 40 קומות לשימוש מע"ר סמוך להסעת המונים. בנוסף על פינת רחוב 
קויפמן מיועדת כיכר עירונית מדרום לתוואי המסילה. תכנית המתאר מפנה למדיניות המסילה. 
מדיניות המסילה, המאושרת ע"י הועדה המקומית, קובעת את מיקום הבניה המגדלית החורגת 
מסביבתה במתחם וקובעת בניה עד 7 קומות ביתרת השטח. מדרום, בין מסילת הרכבת הקלה 

ובין רחוב אילת, מסומן מתחם לפיד, לבניה החורגת מסביבתה.  
- תא/3501: "תפרי נווה צדק דרום" )תכנית מאושרת( מצפון מזרח לתכנית, המשמרת את אופי 
הבינוי הקיים בשכונה ומגבילה את גובה הבניינים )בחלק הגובל ברחוב ברנט( ל- 2 קומות ועליית 
גג, בקו אפס לרחוב. לאורך חלקו המערבי של רחוב ברנט,. התכנית מגדירה בנוסף צירי מבט על 
הים וליפו – "ציר יחיאלי". בין רחוב קויפמן לרחוב המרד מיועד תא שטח לשימוש ציבורי בנוי 

ופתוח. 
- ממערב שוכן פארק צ'ארלס קלור בשטח המיועד לתכנון בעתיד. 

 
 

מצב תכנוני מוצע: 
מטרות התכנית: 

 השלמת המרחב האורבני החסר בין יפו ותל אביב וחיבור בין שכונות נווה צדק, צפון יפו והדרום 

באמצעות רקמה מעורבת שימושים למגורים, מלונאות ומסחר. 

 שימור מורשת המרחב ההיסטורי. 

 תוספת שטחים למבנים ומוסדות ציבור . 

 תוספת שטחי ציבור פתוחים לרווחת תושבי העיר והסביבה הקרובה. 

 הגדרת שטחי ציבור פתוחים כהמשך לציר הירוק של המסילה אל הים. 

 התווית המשך רחוב שלבים בחיבור לרחוב קויפמן והתווית דרכים חדשות וחיבורם לרשת 

הרחובות הסובבים. 

 קביעת שטח לחניון ציבורי תת קרקעי. 
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תשריט ייעודי קרקע מוצע 
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תכנית בינוי 
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נתונים כמותיים עיקריים בתכנית: 
 

ח י מז ג ת ב חכ ו כ ו שטח  שטח   % שטח  ייעוד  תא שטח 

ד רו " ס כ 'מ ב ל

ס  " יי ד ו ל גרשים 

ה  י ר ו כולל  כולל   משטח  מ

ם ק ו ת ת מת  מ   בב מתחת    מעל  התכני כולל ד' 

ו ננ תי ה  ה  לכניסה  הכניסה  ת 

 (
'מ הקובעת  הקובעת 

)
)מ"ר(   )מ"ר( 

 +2 עד 140% 
  30 עליית   10.6  4,258 +גג   4,021  8,043  3.9  4.731 מגורים   101-126

גג 
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עד 600%  מגורים 
 180  510  5-8  31.5  9,941  21,124  49,704  10.1  12,426 מסחר   201-208

ותיירות 
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עד 400%  מבנים 
   2-6  24.5  1,407  2,392  5,980  1.1  1.407 ומוסדות   401

ציבור 
עד 600%  מסחר 

 630   4-8  31.5  2,806  5,964  16,838  2.6  3.215 תעסוקה   615,619,620
ותיירות 

עד 500  מסחר 
 1  9  901-929

מ"ר  ומבנים 
בבניה    בבנין   9,542  0  9,542  7.8  9.542 בתחום אתר 

למבנה  ומוסדות 
חדשה  חדש  לשימור 

ציבור 
שטח    ,601,603

        10.8  13.232 ציבורי   605-614
פתוח   

כיכר  
        14.3  17.510  604,622-628

עירונית 
  ,201A

,201C,201B
שטח  ,203B,202B

        1.8  2.154 פרטי  ,206A,204A
פתוח  ,207A,206B

,608A,208B
 620A

  21.910 דרך   717-723
        17.9

מאושרת    
דרך  

        20.5  25.080  701-716
מוצעת 

         3.2  3.882 שביל   724-733
שטחים  

פתוחים 
   4-6  24.5  3,206  10,900  16,030  5.2  6.412 ומבנים   901

ומוסדות 
ציבור 

 
 

התאמה לתכנית המתאר: 
 

התאמה  מצב מוצע  תא/5000  סעיף  מסמך מקור 

    תשריט אזורי ייעוד 
מלאה  בניה מרקמית בין 2-8  בניה מרקמית נמוכה  מגורים   

קומות במגרשים 
מלאה  לפחות 30% למלונאות  אזור מוטה מלונאות  מלונאות   
מלאה  חזית מסחרית לאורך  חזית מסחרית לאורך  מסחר   

קויפמן ובהמשך שבזי  קויפמן ובהמשך שבזי 
מלאה  ציר ירוק המשכי מלווה  ציר ירוק עירוני מלווה  ציר ירוק   
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את דרך שלבים  את דרך שלבים 
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מלאה  מוסד ציבור עירוני חדש  מוסד ציבור עירוני  מבנה ציבור   
חדש 

    נספח עיצוב עירוני 
מלאה  עד 8 קומות  עד 8 קומות  גובה קומות   
מלאה  הוראות לשימור באזור  מרקם בנוי לשימור  שימור   

התחנה ומוזיאון צה"ל  באזור התחנה 
    נספח תחבורה 

מלאה  חיבור דרך שלבים בשני  מעבר דרך שלבים עד  דרך עורקית   
מסלולים נפרדים עד  לדרך קויפמן 

לדרך קויפמן 
מלאה  שבילי אופניים מלווה  שביל אופניים מלווה  שביל   

את דרך שלבים  את דרך שלבים  אופניים 
הוראות התכנית טבלה 

 5.4
    

     
מלאה*  תוואי מחבר אל  תוואי מחבר אל  דרך שלבים   

קויפמן, ברוחב *שני  קויפמן, ברוחב שלא 
נתיבי נסיעה ממזרח  יעלה על נתיב נסיעה 

למערב ולאורכו  לכל כיוון ולאורכו 
מעברים רציפים להולכי  מעברים רציפים 

רגל .  להולכי רגל ממזח 
למערב  

מלאה  מיועד שטח 6 דונם  יוקצה מגרש למבנה  מבנה ציבור   
מעורב שצ"פ  + שטח  ציבורי בשטח 6 דונם 

ציבורי 1.4 דונם  לפחות 
מלאה  הוראות שימור נקבעו  ייקבעו הוראות שימור  שימור   

למתחם התחנה,  למתחם התחנה 
מוזיאון צה"ל ובתי 

מגורים היסטוריים 
מלאה  חניה ציבורית תת  חניה ציבורית תת  חניה   

קרקעית בשטח תכסית  קרקעית והוראות 
של 4.0 דונם  שלביות להחלפת 

החניה העילית 
במתחם 502 א' 

 
עקרונות ודברי הסבר לתכנית: 

שינוי וקביעת ייעודי קרקע בשטח המוגדר כיום כאזור לתכנון בעתיד ודרכים, ליעוד מגורים מסחר 
ותיירות, תעסוקה מלונאות ומסחר, שטחים למוסדות ציבור, שטחים ציבורים פתוחים, מתחם לשימור, 

מבנים לשימור ודרכים. קביעת תחום לאיחוד וחלוקה. 
התכנית המוצעת קובעת מערכת צירים אשר מתחברת למערך הרחובות העירוני הקיים ומהווה את הבסיס 

להתוויית המגרשים. התכנית מתווה בתחומה את המשך כביש שלבים כמערכת מפוצלת, המאפשרת את 
תפקודו העירוני מקומי ומאפשרת חציות הולכי רגל. 

התכנית מגדירה יעודי קרקע: 
 כמפורט להלן: 

 מגורים, מסחר ותיירות: קביעת כ- 16 דונם ייעוד קרקע מעורב שימושים למגורים, מוטה 

מלונאות בהיקף של לפחות 30% משטחי הבינוי הכוללים העל קרקעיים, בליווי מסחר בקומת 
הקרקע בחזיתות הפונות לכיוון הרחוב לפי כמפורט להלן: 
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o זכויות בניה כוללות על קרקעיות : עד 600% )בכפוף להגבלות בינוי ועיצוביות( 

o לפחות 30% מהיקף הבינוי הכוללים העל קרקעיים, יהיה מיועד למלונאות 

o גודל יח"ד ממוצע יהיה כ- 80 מ"ר לשטחים כוללים 

o בניה בקו אפס מחייב בכל החזיתות הפונות לרחוב 

o גובה הבינוי יהיה בין 4-8 קומות מדורגות מטה לכיוון רחוב קויפמן לשמירה על פרופיל 

נמוך לכיוון חזית הים. 
o תכסית בינוי מקסימאלית 80% לשטחי חלחול וזיקה למעברים לטובת הציבור 

o לא יותרו דירות גן הפונות לרחוב. 

o חניה תת קרקעית ומרתפים תותר בתכסית מקסימאלית עד 85% לשטחי חלחול 

o תנאי למתן היתר בניה יהיה עריכת תכנית לפיתוח ועיצוב אדריכלי . הנחיות לעיצוב 

אדריכלי הכוללות גדלי פתחים, חומריות וחלוקה יפורט בהוראות התכנית ובנספח 
הבינוי. במסגרת הוראות התכנית תקבע שלביות בינוי.  

o צירי הולכי הרגל מסומנים בנספח הבינוי והתשריט ומהווים את שלד הבינוי. 

o הבנייה לאורך קויפמן – מרבית הבינוי יהיה לשימוש מלונאי ומסחר בקומת הקרקע. 

 

 מסחר, תעסוקה ותיירות: קביעת כ- 3.5  דונם ייעוד קרקע מעורב שימושים לתעסוקה, מוטה 
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מלונאות בהיקף של לפחות 30% משטחי הבינוי הכוללים העל קרקעיים, בליווי מסחר בקומת 
הקרקע בחזיתות הפונות לכיוון הרחוב לפי כמפורט להלן: 

o זכויות בניה כוללות על קרקעיות : עד 600% )בכפוף להגבלות בינוי ועיצוביות( 

o לפחות 30% מהיקף הבינוי הכוללים העל קרקעיים, יהיה מיועד למלונאות 

o בניה בקו אפס מחייב בכל החזיתות הפונות לרחוב 

o גובה הבינוי יהיה בין 4-8 קומות, מדורג מטה לכיוון המפגש עם השטח הפתוח  

o תכסית בינוי מקסימאלית 80% לשטחי חלחול וזיקה למעברים לטובת הציבור 

o חניה תת קרקעית ומרתפים תותר בתכסית מקסימאלית עד 85% לשטחי חלחול 

o תנאי למתן היתר בניה יהיה עריכת תכנית לפיתוח ועיצוב אדריכלי . הנחיות לעיצוב 

אדריכלי הכוללות גדלי פתחים, חומריות וחלוקה יפורט בהוראות התכנית ובנספח 
הבינוי. במסגרת הוראות התכנית תקבע שלביות בינוי.  

o צירי הולכי הרגל מסומנים בנספח הבינוי והתשריט ומהווים את שלד הבינוי. 

o חניון תת קרקעי שיצטרף לחניה תת קרקעית ציבורית וישמור על חניות לטובת הציבור. 

 

 מגורים: 4.7 דונם ייעוד קרקע למגורים, בניה נמוכה להתחדשות קבוצת הבתים הכלואה בין רחוב 

ברנט ובין רחוב וולוז'ין ובהם שלושה בתים לשימור. זכויות והוראות הבניה יהיו בהתאמה 
לתכנית תא/3501 תפרי נווה צדק דרום ובהם: 

o זכויות בניה כוללות: עד 140%+  קומת גג + מרתף 

o בניה בקו אפס מחייב בחזית לרחוב ברנט 

o בגובה עד 2 קומות + עלית גג 

o לא תותר דירות גן הפונות לרחוב. 

o שטח מגרש מינימאלי לבניה: 90 מ"ר 

o תכסית בינוי מקסימאלית 80% 

o צפיפות: שטח דירה ממוצע לא יפחת מ- 80 מ"ר שטח כולל. 

o מרתפי חניה יורשו בתכסית של 85% ובתקן חניה של 1:1.5 בשל סמיכות לתחנת הרכבת. 

 
 מבנים ומוסדות ציבור: כ- 1.5 דונם בייעוד קרקע למבנים ומוסדות ציבור.  

o בהתאם להוראות תכנית "צ" ולמפורט להלן. 

o זכויות בניה כוללות: 400% 

o בניה בקו אפס מחייב בכל החזיתות הפונות לרחוב ומותר כלפי שב"צ ושצ"פ. 

o גובה הבינוי יהיה עד 8 קומות 

o בתחום המגרש ישמר מעבר להולכי רגל לכיוון רחוב קויפמן 
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o לכיוון רחוב קויפמן יותר שימוש מסחרי שיהיה פתוח לציבור 

o תכסית בינוי מקסימאלית" 85% לשטחי חלחול וזיקה למעברים לטובת הציבור 

o חניה תת קרקעית בתכסית מקסימאלית עד 85% לשטחי חלחול 

 
 שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור: כ- 6.5 דונם בייעוד קרקע לשטח פתוח ומבנה ציבורי. 
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)המגרש צמוד למגרש ציבורי נוסף שבתכנית מאושרת 3501 "תפרי נוה צדק דרום" בשטח של 4.6 
דונם( 

o בהתאם להוראות תכנית "צ" ולמפורט להלן. 

o זכויות בניה כוללות: 400% 

o בניה בקו אפס מחייב בכל החזיתות הפונות לרחוב ומותר כלפי שב"צ ושצ"פ. 

o גובה הבינוי יהיה עד 4 קומות לכיוון שכ' נווה צדק ועד 6 קומות בחזיתות האחרות. 

o בתחום המגרש ישמר מעבר להולכי רגל כהמשך לרחוב המרד. 

o לכיוון רחוב קויפמן יותר שימוש מסחרי שיהיה פתוח לציבור 

o תכסית בינוי מקסימאלית:  50% לשטחי חוץ, משחק, וחלחול 

o חניה תת קרקעית תותר בתכסית מקסמיאלית עד 85% לשטחי חלחול 

o הנחיות לעיצוב אדריכלי הכוללות גדלי פתחים, חומריות וחלוקה יפורטו בהוראות 

התכנית ובנספח הבינוי . 
 

 כיכר עירונית ומתחם לשימור: 27.5 דונם בייעוד קרקע לכיכר עירונית ומתחם לשימור, ובכלל זה 

מבנים לשימור הכוללים את מבני תחנת הרכבת העותומאנית ומבני התחזוקה והמלאכה שליוו 
את המתחם וכן את תחום מסילות הרכבת ואלמנטים נוספים וביניהם החומה העותומאנית, מעגל 

סובב הקטרים,  ואלמנטים מכניים נוספים ובניה חדשה. 
o תיאסר הריסת המבנים לשימור למעט בשלושה מתוך המבנים, בהם תתאפשר הריסה 

מצומצמת וחלקית לצורך דרכים. )בתנאי להכנת תיק תיעוד מלא של המבנים ותכנית 
חיזוק של חלקי המבנה שיוותרו לאחר ההריסה תוך הוכחת עמידותם לאחר ביצוע 

ההריסה ותפקודם לאחר הקמת הכביש החוצה(. 
o תותר תוספת מבנים חדשים בתחום הכיכר העירונית ומתחם השימור בהיקף של כ- 4000 

מ"ר שטח כולל, בהתאמה  למאפיינים העיצוביים של המבנים לשימור ושימור מערך 
הצירים והכיכרות, בתאום עם צוות השימור. מבנים אלו מסומנים בייעוד קרקע מסחר 

ומבני ציבור והם מיועדים לפעילות מסחרית ופעילויות תרבות. 
o יותרו שימושי מסחר, שימושים ציבוריים תרבות ופנאי וספורט. לפחות רבע מסך 

השטחים יהיו מיועדים לשימוש ציבורי ו/או תרבות. 
o שטח מבנה בודד מקסימאלי: 500 מ"ר שטח כולל. 

o בניה בקו אפס מחייב בכל החזיתות ללא גדרות חדשות. 

o גובה הבינוי יהיה עד קומה אחת בלבד ובגובה שלא יעלה על 9.0 מ' 

o שמירה על מעבר חופשי לציבור בתחום הככר העירונית ומתחם השימור. 

o פיתוח צירים וחיבורים להולכי רגל למתחם לשימור. 

o לא תותר הקמת גדרות חדשות. יותר שחזור חומות היסטוריות שנהרסו. 

o מתקנים ותשתיות ימוקמו בתוך המבנים או בתת הקרקע בלבד. 

o לא תותר הריסת מבנים לשימור )למעט המפורט לעיל( תנאי להיתר במרחב לשימור 

ייעשה על בסיס תיק תיעוד מלא שיערך בהתאם להנחיות מחלקת שימור.  
o הנחיות לעיצוב אדריכלי הכוללות גדלי פתחים, חומריות וחלוקה יינתנו לעת הכנת 

התכנית וישולבו בהוראות התכנית ובנספח הבינוי.  
o במסמכי התכנית ישולב מנגנון המפרט תנאים הקשורים בשיקום אתר לשימור בהתאם 

לשלביות התכנית.  
 מסחר, מבנים ומוסדות ציבור: ייעוד קרקע מעורב שימושים למסחר מבנים ומוסדות ציבור, בתוך 

המתחם לשימור בסביבות התחנה ומוזיאון בתי האוסף: 



מס' החלטה 
 
  
 

o מבנים חדשים בתחום הכיכר העירונית ומתחם השימור בהיקף של כ- 4000 מ"ר שטח 

כולל, בתוספת לקיים בהתאמה  למאפיינים העיצוביים של המבנים לשימור ומערך 
הצירים והכיכרות, בתאום עם צוות השימור. מבנים אלו מסומנים בייעוד קרקע מסחר 

ומבני ציבור והם מיועדים לפעילות מסחרית ופעילויות תרבות. 
o יותרו שימושי מסחר, שימושים ציבוריים תרבות ופנאי. לפחות רבע מסך השטחים יהיו 

מיועדים לשימוש ציבורי ו/או תרבות. 
o שטח מבנה בודד מקסימאלי: 500 מ"ר שטח כולל 

o בניה בקו אפס מחייב בכל החזיתות ללא גדרות 

o גובה הבינוי יהיה עד קומה אחת בלבד ובגובה שלא יעלה על 9.0 מ' 

 
 שטח ציבורי פתוח: קביעת כ- 17.5 דונם לשטח ציבורי ופתוח, פיתוח נופי, שבילים להולכי רגל 
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ואופניים, צירי הליכה ירוקים וגינות ציבוריות לשימושי פנאי וברצף מתוואי מסילות הרכבת 
ההיסטוריות ועד חוף הים. 

o לא תותר כל בניה בשטח הציבורי הפתוח למעט הצללות. 

o תותר הקמת מתקני משחק וספורט 

o בשטח מסומנים עצים ותיקים לשימור ולצידם ינטעו עצים מרובים ליצירת רצף של 

שדרות צל ירוקות. 
 

 שבילים וצירי הליכה: בתחום התכנית מסומנים שבילים להולכי רגל ואופניים כחלק מרצף 

השטחים הפתוחים למעבר רגלי בין השכונות הסמוכות ומרחב הבינוי החדש, להגברת הקישוריות 
והנגישות במרחב הפתוח. בתחום בו מסומנים המעברים, יורשו פתיחת פתחים למעבר אדם 

בחומה ההיסטורית ולא יותרו כל סגירת שערים וחסמים מכל סוג: 
o חיבור ציר יחיאלי דרך רחוב וולוז'ין ורחוב באר יעקב, דרך פתח בחומה העותומאנית אל 

מרחב השימור 
o חיבור השטח הפתוח בתוואי מסילות הרכבת לתחום בתי המלאכה ההיסטוריים 

o מעבר הולכי רגל רציף לכיוונים צפון דרום ומזרח מערב בין מבני המגורים ועד חוף הים 

o חיבור הולכי רגל בגשר עילי מעל מסילת הרק"ל דרומה. 

o בצירים אלה יותר הקמת מצללות ופרגולות, ספסלי ישיבה, שבילי אופניים וגינון. 

 
תנועה וחניה  

קביעת רשת דרכים הכוללים מעבר דרך שלבים בתחום התכנית, רחובות עירוניים מקומיים ודרך 
משולבת. הרחובות החדשים ניצבים אל קו החוף ואל חזית הים ומאפשרים קווי מבט אל חוף הים, יפו 

והשכונות הסובבות: 
 דרכים בתחום התכנית וחיבורים לרחובות הסובבים לרבות מעבר דרך שלבים מרחוב אילת ועד 

רחוב  קויפמן,  המשך רחוב שבזי עד לרחוב קויפמן וחיבורו אל דרך גולדמן ביפו. 
 קביעת דרכים חדשות במתכונת של רחובות עירוניים בין המבנים בעירוב שימושים למגורים, 

מסחר ותיירות. 
 שמירת אופציה עתידית לחיבור לכביש המסילה בתוואי המסילה ההיסטורי. 

 קביעת מסלולי ושבילי אופניים. 

 כניסות למרתפי חניה יורשו רק מהרחובות הצדיים ולא יותר מכניסה אחת לכל תא שטח כולל בין 

ארבעה רחובות. 
 לא תותר כניסת כלי רכב לאתר לשימור למעט רכבי שירות, בטחון הצלה ואספקה. 

 חניה ציבורית: בשטח קרקע של כ- 8 דונם יותר מבנה חניה תת קרקעי בהיקף בניה של לפחות 

13,500 מ"ר שטח כולל , המשקפים כ- 350 מקומות חניה, מתחת לשטח הכיכר העירונית שמחוץ 
לתחום השימור, והמבנים הסמוכים בייעוד מבנה הציבורי ומלונאות. 

 
עיצוב אדריכלי ופיתוח 



מס' החלטה 
 
  
 

בלב התכנית מרחב לשימור המחובר לרקמה העירונית באמצעות מערכת צירים ופתחים בחומה למעבר 
הולכי רגל. הבניה במרחב זה תיעשה למטרות מסחר ושימושי תרבות וציבור בלבד ולצורך החייאת המרחב 

ההיסטורי וחיבורו לרחובות העיר הסובבים. 
במגרשים הגובלים המיועדים לשימושים מעורבים מתוכנן בינוי להשלמת רקמת הבינוי בין שכונות נווה 

צדק ונווה שלום ממזרח, מתחם רקמת השימור של התחנה ובתי המלאכה מדרום, תחנת אליפלט 
העתידית וקו חזית הים ממערב.  

הבינוי לאורך הרחובות יהיה בקו אפס ובגובה מדורג בין 4-8 קומות. המבנים לכיוון רחוב הפונה למרחב 
השימור יהיו בגובה עד 5 קומות וקומת גג חלקית. המבנים לאורך המשך רחוב שבזי יהיו בגובה עד 6 

קומות וקומת גג חלקית. המבנים בחזית לכיוון הים ישמר בינוי נמוך בגובה 4-5 קומות. תותר בניה עד 8 
קומות בעומק החלקה לכיוון מזרח. 

הבינוי במרחב השימור יהיה בגובה של קומה אחת ועד 9.0 מ' בלבד והוא יבנה במבנים בודדים ומאורכים 
לפי פרופורציית בינוי של בתי המלאכה הקיימים והם ימוקמו לאורך צירי ההליכה והרחובות על מנת 

לחזק את דפנות הרחוב ולמלא את השטח הנרחב בתוכן וענין. 
יש להבטיח בתחום התכנית את מעברים של כל צירי ההליכה והמבט המסומנים על מנת לקשר את 

המרקמים הסובבים וביניהם נווה צדק, צפון יפו וחזית הים. 
תנאי להוצאת היתר בניה ביעודים למגורים מסחר ותיירות ובייעוד מסחר, תעסוקה ותיירות יהיה אישור 

תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי אשר תתבסס על עקרונות נספח הבינוי שבתכנית זו ותכלול בין היתר: 
קביעת מסת המבנה לרבות גובה הקומות ואוורור המסה לפי עקרונות נספח הבינוי. 

 קביעת שלביות. 

 תמהיל שימושים הכולל מגורים, מלונאות מסחר בקומת הקרקע המלווה את הרחוב.  

 תכנון מעברים לטובת הציבור לרבות זיקות הנאה ותכנון המנגנון המאפשר את תחזוקתם 

 תכנון השטחים הפתוחים לרבות שטחי חלחול, נטיעות, שכבות מילוי מעל תקרות חניון, ניקוזים 

ותכנית הצללה בשטח הפתוח. 
 

שלביות התכנית 
הוראות התכנית יכללו שלביות אשר תבטיח את שימור ופיתוח מרחב השימור, הקמת שטחי ציבור בנויים, 

ושמירה על 30% שטח כולל לפחות שימוש מלונאי, מסך השטחים הבנויים.  
 

תנאים לאישור התכנית 

 תיאום התכנית עם נת"ע למעבר הולכי רגל לתחום הרכבת הקלה, תיאום מעבר דרך שלבים 

בתחום תכנון תמ"מ 1/5 ותיאום עם תכנון תחנת הרכבת אליפלט. 
 

תנאים להוצאת היתרי בניה 

 אישור תכניות עיצוב ופיתוח אדריכלי ע"י הועדה המקומית, בהתאם לשלביות התכנית. 

 הכנת ואישור תיקי תיעוד בתאום ואישור מחלקת השימור של עיריית תל אביב יפו. 

 הכנת תכנית איחוד וחלוקה. 

 

חו"ד הצוות: )מוגש ע"י צוות מרכז( 
מומלץ להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: 

- השלמת מדידה בתחום מוזיאון צה"ל. 
 
 

בישיבתה מספר 16-0014ב' מיום 01/06/2016 )החלטה מספר 6( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
מהלך הדיון: 

עמ' 72   מבא"ת ספטמבר 2007
 

רבקה פרחי:  תכנית לשכ' מנשיה הכוללת את התחנה החדשה, מוזיאון צהל, מגרשי החניה הסמוכים 
ומגרשים פרטיים בין ברנט לחומת המסילה.  



מס' החלטה 
 
  
 

התוכנית הובאה לדיון עקרוני לפני כשנתיים. במסגרת הדיון הוצג לועדה היכן לא יעבור כביש שלבים. 

עמ' 73   מבא"ת ספטמבר 2007
 

במידה ותוכנית המתאר תתאשר התוכנית תהיה בסמכות מקומית. 
 

אדריכל דרמן : מציג את התוכנית.  
מיטל להבי: הובטח בזמנו שהמענה של שכונת נווה צדק למבני ציבור ינתן בתוכנית מנשיה מה קורה לענין 

בתי ספר? .  
נאמר כי דרך שלבים )בתכנית המתאר( יהיה נתיב אחד לכל כיוון. כמה נתיבים יש ואיך הפיצול עומד בקנה 

אחד עם ההחלטות של תוכנית 5000?  
בתוך הקו הכחול חלק מהשטחים קבלו 600% וחלק מהשטחים 400% מוסדות חינוך וחלק 140% 

שנמצאים בשוליים בצמידות לכביש שלבים. יש כאן אי צדק חלוקתי. 
יהודה המאירי: מה עם אפשרות לדיור בר השגה?. 

מלי פולישוק: האם יש אפשרות של העברת כביש שלבים בתת קרקע?. 
רבקה פרחי: שטחי ציבור: התוכנית קובעת קרקע למגרש הציבורי, בשטח של כ- 6 דונם, בצמידות למגרש 

ציבורי )שנקבע בתכנית 3501- תכנית מאושרת( . סה"כ השטח הוא כ- 10 דונם. דבר שיאפשר הקמת בית 
ספר במידה ויהיה צורך.  

מגרש ציבורי נוסף שאיתרנו מעבר למה שתוכנית המתאר קבעה הינו בחלק הדרום מזרחי של השכונה, 
ועוד ניתן להוסיף שימושים ציבורים בתחום מתחם התחנה. 

כביש שלבים- תוכנית המתאר קבעה שכביש שלבים יהיה נתיב אחד לכל כיוון. התוכנית מציעה 2 נתיבים 
לכיוון צפון ופיצלה את הנפח לכיוון דרום מרח' קויפמן, המלווה את תוואי הרכבת הקלה ומתחבר 

לשלבים. הפתרון הנ"ל מאפשר רחובות עירוניים שניתנים לחציה ובו בזמן מאפשר לנו מענה לביקושים 
התנועתיים. 

אחוזי הבניה: כל מה שמעבר לחומת המסילה )לכיוון צפון- שכונת נוה צדק( ממשיכים את המרקם הקיים 
של שכונת נווה צדק ובהתאם לתוכנית תפרי נווה צדק )3501(. עד 140% שתיים וחצי קומות. 

מיטל להבי: צריך לתת את אותם אחוזים בחלק הזה כמו בשאר התכנית. 
רבקה פרחי: כל האזור הזה מסומן כאתר לשימור בתכנית המתאר, החלק הנ"ל של התכנית הינו המשך 

של נווה צדק.  
בנושא כבישים תת קרקעיים - להעביר כביש תת קרקעי יהיה נזק גדול יותר מרחוב עירוני עמוצע- בשל 
הפורטל. אנחנו רואים אותו כרחוב ולא ככביש. כמו כן, יש בעיה עם המפגש של הרכבת התת קרקעית. 

דורון ספיר: אין מקום לדיור בר השגה כאן. 
ראובן לדיאנסקי: לקבוע סטיה ניכרת מכל מה שיקבע ויאושר כאן.  

דורון ספיר: מהנדס העיר מסכים. 
עודד גבולי : כן.  

אביגדור פרויד: התוכנית יפה וחכמה . 
דורון ספיר: מאשרים את התוכנית עם התוספת של סטיה נכרת לגבי הנושא של תוספת הבניה. 

עודד גבולי: מתחייב להגיע למשרד של מיטל להסבר התוכנית. 
 

הועדה מחליטה: 
לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בכפוף למפורט בדרפט, ובנוסף יש להוסיף 
סעיף בתקנון שכל שינוי באחוזי הבניה בתוכנית כמפורט בדרפט לעיל תהיה סטיה ניכרת מהתוכנית. 

 
 

משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי, ראובן  לדיאנסקי, אסף 
זמיר. 

  
 



התוכן  מס' החלטה 
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דיון באישור מדיניות  16-0014ב' - 7 
 

 
מוסד התכנון המאשר: הועדה המקומית 

 
מיקום: שכונת מעוז אביב, רובע 2, עבר הירקון 

    
השכונה ממוקמת בכניסה הדרום-מערבית לרובע 
2. ממזרח לה דרך בני אפרים ושכונת הדר יוסף, 

מצפון שכונת תל ברוך, ממערב רצועת שטח פתוח 
)רח' רפידים( ופסי הרכבת לבני ברק, ומדרום צומת 

שדרות רוקח - שטרית בכור ופארק הירקון.  
 

 גבולות:  
צפון: רחוב מבצע קדש 

מזרח: רחוב בני אפרים  
מערב ודרום: תחום מסילת הרכבת ונתיבי איילון 

   
גושים וחלקות בתכנית: 

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

בחלקן  גוש 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 75  
 

 847,838,712  843,837,836,832,721,713,703    6625
 27,26,25,12,8  356-351,349,346,345,326,325    6627

  666-663,660-651    6636
  91-81    6646

 
שטח התכנית: כ-270 דונם 

 

מתכנן: אדר' טולה עמיר עבור מחלקת תכנון צפון  
 

יזם: הועדה המקומית לתכנון ובניה  
 

בעלות: רמ"י/קק"ל, אגודה שיתופית מעוז אביב, פרטיים ועירייה 
 

מצב השטח בפועל:  
שכונת מעוז אביב תוכננה בתחילת שנות החמישים במסגרת פרויקט בניה לאנשי צבא בשרות קבע, 

והושלמה ברובה עד אמצע שנות ה- 50. השכונה נוסדה כיחידה בעלת ערכים פיזיים, חברתיים וכלכליים 
במטרה לתת מענה דיור עבור אוכלוסייה הומוגנית, דבר שאפשר יצירת מערך ייחודי של שטחים פתוחים 

ציבוריים ופרטיים ללא גדרות, עם תנועת רכב חוצה ממותנת ודלילה.  
מעוז אביב הינה שכונת מגורים מובהקת עם שטחים ציבוריים נרחבים וצפיפות דיור נמוכה בהשוואה 

לשכונות העיר האחרות.  
התכנון המרוכז והכולל של השיכון אפשר תפיסה של "המשך פארק הירקון ומיקום הבתים בתוכו".  

מבני השיכון, במערך חזרתי, בני ארבע קומות מוקמו סביב שני מעגלים של שטח פתוח, באופן שהופך את 
השטח הפתוח לחלק מנוף הדירה, ויוצר בעת ובעונה אחת שטחים ציבוריים נרחבים.  

השטחים הפתוחים שבין הבתים נטולי גדרות ומחוברים באמצעות שבילים למרחבים הציבוריים 
הראשיים, ומשמשים את הקהילה באופן יום יומי למפגש, שהייה, משחק ועוד. הבינוי והשטחים הפתוחים 

יוצרים מירקם בעל איכויות אורבניות ייחודיות, באופי של קיבוץ עירוני.  
 

ארגון המבנים בשכונה בצורה דמוית הספרה 8, מייצר את המרחבים הציבוריים והמשותפים: 
המעגל הפנימי הצפוני – בייעוד למבני ציבור )חום( מכיל בי"ס יסודי, חניה וגינה. 



מעוז אביב   פורום מה"ע 
  20/03/2016

 
המעגל הפנימי הדרומי – בייעוד שצ"פ – מכיל גינה ציבורית.  

השאריות החיצוניות ממזרח וממערב -  מגרשים בייעוד מסחרי -  ומדרום בייעוד שצ"פ )חורשה(.     
בשכונה 20 מבני שיכון )בלוק( ובנין אחד בן 12 קומות. 14 מבין המבנים מאוגדים ושייכים ל-"מעוז אביב, 
שיכון מיסודם של אנשי צבא בשירות קבע, אגודה שיתופית בע"מ" )להלן: האגודה(.  הם מנוהלים על ידה 

לפי  תקנון מחייב ורשומים בטאבו כבית משותף.  
בצפון מזרח השכונה ובדרום מערבה, שני מתחמים בני 3 מבנים כל אחד, בבעלות פרטית, שאינם חלק 

מהאגודה השיתופית, אך נתפסים כחלק מהשכונה מבחינה פיזית ומשתלבים באופי שלה. גם הבניין בן 12 
הקומות אינו שייך לאגודה.   

 

מדיניות קיימת:  
מצב תכנוני קיים: 

תב"עות תקפות:   
תכנית ל'-שטחים מעבר לירקון משנת 1953 היתה התכנית המתארית הראשונה לאזור צפון תל אביב 

תכנית 355 משנת 1956 הגדירה את שכונת אנשי צבא קבע מעוז אביב.  
תכניות 583 )1962( אפשרה את המתחם הצפון-מזרחי ותכנית 803 )1964( את הקמת הבניין בן 12 הקומות.  

תכניות הרחבה: 2308 )1989(, 2827 )2004( 
תמ"א 38 – המדיניות העירונית מאפשרת תוספת 1.65 קומות בעיבוי ו-2.65 קומות בהריסה ובניה מחדש. 

פרסום לפי ס' 77,78 )2014( מחייב שכל תוספת חניה תהייה תת קרקעית: 
1. לא תותר חניה עילית שאינה במסגרת מתחמי החניה המשותפת.  

2. תותר חניה בתת הקרקע  בתאום עם מה"ע או מי מטעמו. 
תכנית המתאר תא/5000 הנחתה על עריכת מסמך מדיניות לשכונת מעוז אביב והגדירה אותה  כ"מרקם 

בנוי לשימור", עם מובלעת לפינוי בינוי ובניה גבוהה בפינה הצפון-מזרחית.  
 

התחדשות בפועל: 
מימוש תכניות הרחבה למגורים בכ-60% מיחידות המגורים.  

בתחום האגודה השיתופית לא הוגשו בקשות להיתר מכוח תמ"א 38 או תכנית ג-1, למרות שתכניות אלו 
חלות בתחום השכונה.   

בקרב המתחמים שאינם באגודה, עלו מספר יוזמות פרטיות שטרם בשלו לפינוי-בינוי )במתחם הצפון-
מזרחי(, ולתמ"א 38 )בבניין במתחם הדרום-מערבי(.    

 
 

מצב תכנוני מוצע: 
1. מטרת על של המדיניות:  

פיתוח השכונה כמודל לשכונה קיימת מקיימת, תוך שמירה על צביונה הפיזי והקהילתי הייחודי.   
2. מטרות משנה: 

- יצירת אופק תכנוני ברור ומוסכם ככל הניתן - התווית כיווני פיתוח לאזור בשיתוף פעולה בין 
העירייה האגודה והתושבים.  

- תוספת "נכסים מניבים" לאגודה לטובת שיפור רווחת התושבים ולטובת שילוב טכנולוגיות 
מתקדמות למיחזור ולייצור אנרגיה.  

- התחדשות המגורים וגיוון סוגי המגורים בשכונה, יצירת מוקדי פעילות ותעסוקה מקומיים, 
תוספת שטחי רווחה בנויים לאגודה.  

- הגדרת אופן ההתחדשות הרצוי למתחמים בשכונה שאינם בשטח האגודה. 
- חיזוק מערך הקשרים בין השכונה לשכונות השכנות. 

 
המסמך יהווה תשתית להכנת תכניות מפורטות עתידיות. 

שלבי המדיניות לוו בתהליך הדוק ומתמשך של  שיתוף ציבור. נערכו פגישות עם תושבי השכונה ונציגי 
האגודה לשם הבנת הצרכים והרצונות ולשם דיון בפתרונות המוצעים.  

 
3. מעוז אביב כשכונה מקיימת 

עמ' 76   מבא"ת ספטמבר 2007
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יתרונות מעוז אביב כשכונה מקיימת ושכונת פיילוט לתשתיות חדשניות: 

עמ' 77   מבא"ת ספטמבר 2007
 

1. אופי הקהילה - קהילה מגובשת, בעלת זיקה לתחום הקיימות ואשר כוללת מאגר אנושי עם 
יכולות מוכחות בתחום.  

2. ארגונית – קואופרטיב - אגודה שיתופית בעלת מעמד חוקי ונכסים, שיכולה לקבל החלטות 
ולבצען. 

3. מבנה פיזי – מקיים מטבעו: מאזן שטחים פתוחים ומרחבים פתוחים עם צמחיה, מראה טבעי, לא 
סלול ברובו, ממותן תנועה ומעודד תנועה לא ממונעת וכו'. 

 

4. נכסים מניבים - הצעה מרכזית של המדיניות היא תוספת בינוי בתחום השכונה לטובת נכסים 
מניבים עבור האגודה השיתופית. האגודה השיתופית תשמש כיזם ותהיה אחראית לשלבי התכנון, 

הרישוי הביצוע והאכלוס של הנכסים הללו ובתמורה תתחייב לשלב בשכונה תשתיות מקיימות. 
הנכסים המניבים יתרמו לאיתנות האגודה, להטמעת תשתיות מקיימות במעוז אביב ולשיפור 

רווחת התושבים והיקף השירותים שמעניקה האגודה לחבריה. מעבר לתרומה הכלכלית הישירה 
והעקיפה, הנכסים המניבים יאפשרו לאגודה להרחיב את שירותיה לקהילה: הרחבת מגוון סוגי 

המגורים, תוספת שטחי רווחה של האגודה, יצירת אפשרות תעסוקה קרובה לבית, מתן מענה 
לאוכלוסייה הבוגרת ועוד. היקף שטחי התוספת המוצע: תוספת של כ-23% יח"ד על הקיים 

ובנוסף שטחי תעסוקה ורווחה לאגודה. 
 

זוהו חסמים מהותיים ליישום הצעת הנכסים המניבים באופן מידי: 
1( תפיסתית – בקרב רבים מחברי האגודה התנגדות לשינוי פיזי כלשהו בתחומם. הם לא מזהים את 

היתרון מבחינתם בהתרחבות השכונה, חיזוק האגודה ובפרויקטים המקיימים. 
2( תקנון האגודה – דורש הסכמת 100% מהחברים להרחבה ולמכירת נכסים.  

3( חסמים סטטוטוריים ברמת המדינה בכל הקשור לתשתיות למחזור ולייצור אנרגיה.    
 

למרות זאת, מסמך המדיניות, חותר לאפשר את מנגנון הנכסים המניבים, מתוך אמונה, שעם הזמן יבשילו 
התנאים ויוסרו החסמים. ומתוך אמונה שטמון בו שדרוג ניכר של איכות חיי התושבים.    

בעצם ההצהרה המשותפת של העירייה ושל האגודה השיתופית מעוז אביב, על השכונה בתור מודל לשכונה 
קיימת-מקיימת, יש פתח לשיתופי פעולה של האגודה עם העירייה ועם חברות מסחריות ומוסדות 

אקדמיים שירצו לממש בה פיתוחים חדשניים. 
 

5. מעוז אביב כשכונה "חכמה" 
מוצע שהשכונה  תהווה מרחב התנסות עירונית, לטובת בדיקת היתכנות למערכות אנרגיה ותשתיות 

אחרות מקומיות )מיקרו-גריד( שיאפשרו :  

א.  ניהול עצמי/מקומי של הייצור, האגירה והצריכה- כבסיס כלכלי למבנה/שכונה והגדת השרידות 
של התשתיות המקומיות בשגרה ובחרום,  תוך הפניית התשתיות למתקנים חיוניים בשכונה לפי 

צורך)דוגמת מוסדות חינוך, תאורת רחוב וכדומה( 

ב. צמצום של עלויות תפעוליות לאזרח ולרשות המקומית , באמצעות שילוב של מידע התנהגותי, 
התייעלות, ייצור ממשאבים מתחדשים וניהול ביקושים. 

ג. שיפור האמינות, ודאות השרות, וצמצום זמני התחזוקה )לאור האפשרות לפצל את השכונה 
למקטעי תחזוקה ולבקרה אמינה על קוי התשתית (. 

ד. התמודדות עם משבר האקלים באמצעות הפחתת מזהמים בדגש על אנרגיה ופסולת. 
 
 

6. עקרונות ודברי הסבר נוספים:   
פרשנות מרקם לשימור לפי מסמך המדיניות:  

 מדיניות אחודה לשכונה בשלמותה - כולל שטחי האגודה והשיכונים הפרטיים בדרום מערב 

ובצפון מזרח. 
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 מתן דגש על המרחב הפתוח– שימור אופי השטחים הפתוחים, בדגש על הרצף הבלתי מופר 

בין השטח הציבורי לשטח הפרטי.  
חיזוק עיקרון "נחלת הכלל" ופיתוח המרחב הציבורי המתבסס על רצף של שטחים פתוחים 

ושילוב מערך זה במערך מבני הציבור –  מתן מענה לכל קבוצות האוכלוסייה.   

 התחדשות תוך שמירה על אופי הבינוי והעמדת הבינוי הקיים.  

המדיניות מצביעה על אזורי חיפוש בהם מומלץ למקם תוספות בנייה, תוך הקפדה על 
עקרונות מרקם לשימור. ההחלטה אם ומתי לבנות תהייה בידי האגודה השיתופית.  

מילוי חללים – INFILL שמשתלב בגיאומטרית ההעמדה )בצורת 8( ומתן אפשרות להגדלת 
הנפחים הבנויים באמצעות תוספת אגף - כניסה נוספת בבניינים הקצרים יותר.  

מתן אפשרות להוספת 2-3 בניינים בגובה 12 קומות בשכונה - כדוגמת הבניין הקיים.  
שמירה על כללים אלה גם במתחמים שאינם חלק מהאגודה השיתופית.  

 מיתון תנועה עוברת של רכב בשכונה 

 
7. טבלת השוואה: 

בשכונת מעוז אביב 792 יח"ד, מהם 538 יח"ד באגודה השיתופית, 110 יח"ד במתחם הדרום-מערבי 
)שחושב כחלק מהאגודה לעניין הנכסים המניבים(, 96 יח"ד במתחם הצפון מזרחי ו-48 יח"ד בבניין הגבוה. 

 
תוספת נכסים מניבים לאגודה )בהתאם לחלופת הצוות(*:  

סה"כ  תוספת  תוספת פוטנציאלית  קיים  ייעוד    
  באחוזים
לשכונה 

עמ' 78   מבא"ת ספטמבר 2007
 

986 יח"ד   23% 184 יח"ד  792 יח"ד  מגורים – חלופה א  נכסים מניבים: 
ללא קומות תמ"א  שטחי אגודה 

 ** 38 שיתופית מעוז 
אביב + מתחם 
דרום-מערבי 

1458 יח"ד   85% 674 יח"ד  792 יח"ד  מגורים – חלופה ב 
בשילוב קומות 
תמ"א 38 ** 

1500 מ"ר   66% 600 מ"ר  900 מ"ר  מסחר 
6000 מ"ר  6000 מ"ר    0 תעסוקה  

)כולל קומת שטחי 
רווחה( 

898 יח"ד   13%  60+46=106 792 יח"ד  מגורים***  הריסה ובניה 
)במתחם  )במתחם 96   מחדש: 

202 יח"ד(  יח"ד(  מתחם צפון –
מזרחי )פרטי( 

*    כולל מתחם פרטי דרום-מערבי שבו 110 יח"ד קיימות. 
**  גודל יח"ד ממוצע 100 מ"ר.  

      התוספת כוללת תוספת של 8 דירות בבניינים הקיימים, במעברים שבקומת הקרקע.  

*** תוספת ליח"ד קיימת: 25 מ"ר + מרפסת + חניה תת קרקעית. 
 

במתחם הצפון-מזרחי, שמתנהל באופן נפרד מהאגודה, מבחינה ארגונית אבל בעל מאפיינים זהים, 
המדיניות ממליצה על עריכת תכנית מכוח תמ"א 38 להריסה ובניה מחדש, במתווה הבא: כל אחד 

מהמבנים הקיימים יוחלף במבנה בטיפוס ובהעמדה כדוגמת הקיים, אך בגובה 6.65 קומות, ובנוסף 
יתאפשר במגרש בניין בגובה 11 קומות+קומת עמודים+קומת גג חלקית. כחלק מהתכנית יקבע אם 

מיקומו של המגרש ביעוד שב"צ ישונה ממיקומו הנוכחי. אופן העמדת המבנים בגובה 6.65 קומות יישקל 
בהתאם למיקום השב"צ והמבנה הגבוה.  
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מגרש מסחרי מזרחי – קיימות זכויות שטרם מומשו מתוקף תכנית ל' )כ-5500 מ"ר(. המלצת מסמך 

המדיניות לממשן לטובת תעסוקה ושטחי רווחה, בבניה עד גובה 4 קומות בהתאם לתכנית המתאר 
תא/5000. 

 

מגרש המסחרי המערבי )בבעלות קק"ל( – מומלץ לבחון מול רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( את העברתו 
לבעלות שיתופית וכן מומלץ לקדם תב"ע לשינוי ייעודו למגרש בעל אופי ציבורי עבור דיור מוגן או בית 

אבות. 
 

8. רצועת רפידים: 
מסמך המדיניות ממליץ לקדם תב"ע להפיכת הרצועה המערבית שלאורך רחוב רפידים משטח חקלאי 

לשצ"פ משולב שב"צ, כאשר שטח השב"צ לא יעלה על 30% מכלל שטח הרצועה, ומיקום השטחים למבני 
ציבור יבחר מבלי לפגוע באזורי הגינון הקהילתי והפיתוח הנופי. התב"ע תלווה בהליך שיתוף ציבור ופירוט 

מבני הציבור יקבע במסגרת תכנית או תכניות בינוי באישור מה"ע.  
 

תפקיד מגרשי השב"צ ברצועת רפידים: 

עמ' 79   מבא"ת ספטמבר 2007
 

1(  מבני ציבור עירוניים, ברמה השכונתית וברמה האיזורית. 

2(  מתקני ייצור אנרגיה ומחזור פסולת )לדוגמה מתקן קו-גנרציה במסגרת ה-smart grid(. בכפוף 
 להחלטת מוסדות העירייה ובשיתוף אגודה שיתופית מעוז אביב. 

3(  שטח חלופי למגרש הצופים )שבט הנשיא( – תכנית המתאר מסמנת גשר עתידי להולכי רגל ורוכבי 
 אופניים מאזור אוניברסיטת ת"א ומעל נתיבי איילון, אשר אמור להתחבר לרחוב מבצע קדש. על 

 מנת לאפשר תוואי זה נדרש להעתיק את מיקום שבט הצופים. 
 

9. תנועה וחניה 
בשל האופי של השכונה ומיקומה בקרבת מרכז העיר, המשורת היטב ע"י תחבורה ציבורית )אוטובוסים 

ובעתיד רק"ל( ושבילי אופניים, מומלצת קביעת תקן חניה 1:1.   
חניה - מאגר החניה בשכונה מתבסס על חניות ברחוב קדש ברנע על שלוחותיו ולאורך הרחובות המקיפים 

את השכונה, וכן חניונים מאולתרים בשטחים הפתוחים בתוך השכונה ומוסדרים ברצועת רפידים. 
חלופת "עסקים כרגיל" מתבססת על הקיים, אך מחליפה חניונים מאולתרים בחניות מוסדרות. 

עם מימוש הנכסים המניבים – ההצעה היא לקבוע במסגרת החניונים התת קרקעיים שלהם, חניות על-
תקניות, ובכך לבטל חניונים מאולתרים. כמובן שיש לבחון את ההשפעה הכלכלית על הפרויקטים.  

המלצות נוספות, באחריות מינהל בת"ש:  
- חציה של רחוב בני אפריים – מומלץ לבחון שיפורי נגישות לשכונת הדר יוסף, באמצעות גשר 

להולכי רגל או שיפור זמני חציה הולכי רגל. 
- שיפורים תנועתיים לרכב - מומלץ לבחון פניות ימינה מהשכונה לרחוב בני אפריים – מרח' מבצע 

קדש ומרח' קדש ברנע. 
- הסדרת מפרץ חניה להורדת והעלאת נוסעים דרומית לבי"ס ונצואלה.   

  

10. פיתוח נופי 
המלצה מרכזית: הפיתוח של מתחם החניה במרכז השכונה חורג מהשפה המקומית בה אין אבחנה בין 
הפרטי לציבורי. מומלץ להתאים את השפה העיצובית של החניון כך שישתלב בנוף הקיבוץ העירוני, עם 

ריצוף חניונים בחומרים מחדירי מי נגר וכו'.  
 

11. שטחי ציבור 
בדיקת שטחי הציבור התייחסה לאוכלוסיה קיימת וחזויה בשתי חלופות: 1.תוספת יח"ד מוצעת ללא 

תוספת תמ"א 38 – 290 יח"ד )תוספת נכסים מניבים + התחדשות מתחם צפ'-מז'(, 2. תוספת יח"ד מוצעת 
כולל תוספת תמ"א 38- 780 יח"ד. 

מסקנות:  
מלאי שטחי הציבור בשכונה עונה על צרכי אוכלוסיה קיימת וחזויה, מאזן שטחי הציבור חיובי 

משמעותית. 
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קיים מחסור בכיתות גני ילדים, מעון לאוכלוסיה קיימת וחזויה. 

מוצע לבחון חילופי שב"צ/ שצ"פ על מנת להתאים לפיתוח בפועל )חלק גדול ממגרש השב"צ המרכזי 
מפותח כגינה(. 

מוצע למקם גני ילדים ומעון ילדים שידרשו במגרשים ביעוד בנייני ציבור פנויים ולהוסיף כיתות גן ילדים 
במגרש גן הילדים הקיים. 

יש לציין שסמוך לשכונה, בפינת הרחובות בני אפריים/ הדר יוסף קיים מקבץ של שלושה בתי כנסת 
שתושבי השכונה יכולים לעשות בהם שימוש. 

 

12. בדיקה כלכלית  
נדרשת עבודה שמאית על מנת לבחון את רמת הרווחיות הצפויה של הנכסים המניבים שתאפשר לקבוע 

מהו סף הכדאיות של הפרויקטים המניבים )באיזה תמהיל וגודל( ואת היקף ההשקעה של האגודה 
בפרויקטים מקיימים. 

 
 
 
 

13. שיתוף ציבור בגיבוש מסמך המדיניות לשכונת מעוז אביב )ע"י ד"ר אהובה ווינדזור(:  
מבוא  
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הקהילה בשכונת מעוז אביב מורכבת משתי קבוצות: חברי האגודה השיתופית מעוז אביב ודיירי בניינים 
אחרים בשכונה שאינם בשטחי האגודה ותושביהם אינם חברי האגודה. בבניינים בשטחי האגודה גרים גם 

שוכרים שאינם חברי האגודה וכך גם בבניינים האחרים )ניתן לחלק את הקהילה גם על פי פרמטרים 
אחרים אך אלה נוחים לצורך שיתוף הציבור(.  

עקב הביקוש הגבוה לרכישת נכסים בשכונה והמחסור בהם, משפחות רבות נכנסות לשכונה כשוכרות 
ומשתלבות בחיי הקהילה וחלקן רוכשות בה נכסים והופכות לחברות האגודה רק לאחר שנים. לאור היגיון 

זה הוחלט כי גם שוכרים מכל הבניינים יוכלו להשתתף בתהליך.  
מאחר ומסמך המדיניות מתייחס לכלל שטח השכונה גם תהליך שיתוף הציבור התייחס לכלל התושבים, 

ללא קשר להיותם חברי האגודה ולמעמדם כבעלים או שוכרים בשכונה.  
 

תהליך השיתוף  
שלבי התהליך שתוכנן:  

- מפגש פותח 
- פגישות עבודה והתייעצות עם צוות המייצג את התושבים, בנושאים הרלבנטיים לצוות התכנון 

ולשכונה  
- הצגת חלופות המסמך לתגובת התושבים וקבלת תגובותיהם להטמעה במסמך 

- הצגת התוצר הסופי בפני התושבים.  
 

הפעולות עד כה: 
- מפגש ציבורי פותח )2.7.15(: הצגת המסמך ומטרתו, דיון ומענה לשאלות, קבוצות דיון מונחות 

בשלושה נושאים – הסביבה הפיזית, תחבורה, קיימות. נכחו כ- 150 תושבים, בעיקר חברי 
האגודה.  

- 2 פגישות דיון פנימיות, בארגון וועד האגודה )ספטמבר 2015(: להמשך דיון בנושאים שלעיל.  
- סדנת שכונה מקיימת )28.10.15(: בשיתוף המועצה לבנייה ירוקה ויחידות עירייה )הרשות לאיכות 

הסביבה ואגף רבעים ושכונות(.  
הוצגו ונדונו דוגמאות לשכונות ירוקות בחו"ל בעלות מאפיינים דומים למעוז אביב 

)קואופרטיבים, שכונות קיימות שהפכו לירוקות(.  
התושבים הציגו פעילותם עד כה כשכונה מקיימת ורשימת פרויקטים מקיימים שהם מעוניינים 

לקדם.  
- התקיימו שתי קבוצות דיון לניסוח חזון וגיבוש רשימת פרויקטים ותחומי פעילות מועדפים 

לשכונה.  
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- 4 פגישות עבודה חודשיות של נציגות תושבים מהשכונה עם צוות התכנון ויועצים )דצמבר 2015-

פברואר 2016(:  

 

פגישה 1 )דצמבר 2015(:  
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 המנגנון המוצע לבינוי בשטחי האגודה לשם מימון פרויקטים מקיימים בשכונה. 
 אפשרויות לתוספות בנייה בשטחי האגודה ובעלויות על שטחי השכונה 

 יזמי פרוייקט ייצור מזון על גגות.  
פגישה 2 )ינואר 2016(:  

 שכונה מקיימת וחכמה ופרויקטי תשתית אנרגיה, מים ופסולת בניהול התושבים, משוודיה, )אדר'  
 רפי רייש(.  

 חלופה מוצעת ע"י צוות התכנון לתוספת בינוי בשכונה – תוספת כניסה בבנייני המגורים, תוספת 
 קומות מעל המרכז המסחרי ומעל הבניין השייך לקק"ל במערב השכונה, והוספת שני בניינים 

 במקום החורשה בדרום השכונה, וכן תוספות במסגרת תמ"א 38.  
 עקרונות לתכנון באיזור הצפון מזרחי המיועד לפינוי בינוי.  

פגישה 3 )פברואר 2016(:  
 המנגנון הכלכלי לפיו הבינוי הנוסף המוצע יממן את פרוייקטי התשתית החכמים 

 שטחי ציבור בשכונה – מצב קיים ומצב עתידי עם גידול האוכלוסייה בעת הוספת הבינוי. 
 תחבורה וחניה: הצעה לתוואי שבילי אופניים פנימי וחניונים שיספקו מענה לבינוי הנוסף.  

 מצגת תושבים בנושא תחבורה: דרישות לקישור נוח ובטוח לאזורים הסובבים ובעיקר הדר יוסף 
 ופארק גני יהושע, מניעת תנועה עוברת בשכונה, מיתון/הפחתת תנועה ברחובות הסובבים אותה.  

פגישה 4 – )אפריל 2016(:  
הצגה ודיון בכלל הצעות המתכננים לבינוי בשכונה )נכסים מניבים לאגודה השיתופית ותוספת 
שב"צ ברצועת רפידים(, הסדרי תנועה וחניה בהתאם לגידול בבינוי ובאוכלוסיה והצעה לתכנון 

נופי המשלב את הפרטי והציבורי בהתאם לרוח השכונה.   
פגישה 5 עם נציגות מצומצמת מהשכונה )מאי 2016(: 

  דיון ותאום צפיות לגבי הדיון בועדה המקומית. 
  

לאורך התקופה התקיימו פגישות והתייעצויות אד הוק בין צוות התכנון לתושבים בנושאים שונים: 
המרחב הפיזי, בעלויות על שטחים, סוגיות תחבורה, מהות מסמך המדיניות ומשמעותו.  

 

הדגשים שהתושבים מבקשים לציין:  
התושבים רואים את שכונתם כשכונה ירוקה וראייה זו מכתיבה את חזונם לשכונה כפי שניסחו לאורך 

התהליך:   
"שכונה ירוקה, בעלת חיי קהילה מגובשים. מקיימת סביבתית - פורצת דרך )מהווה מודל בעיר- בארץ(. 

מתחדשת תוך כדי שמירה על בניה מרקמית."  מראייה זו נגזרות הנקודות הבאות שהעלו:  

1. שימור מצב פיזי קיים, ככל האפשר, מינימום תוספות בניה.   

2. שטחים ירוקים: שימור, וקיבוע מיקומם בשכונה במסמך המדיניות. 

3.  תחבורה: ללא תנועה עוברת, מיתון תנועה בכבישים הסובבים  
קישור נוח ובטוח לסביבה: הדר יוסף, פארק גני יהושע. 

 
זמן ביצוע: מידי 

חו"ד צוות: )מוגש ע"י מח' תכנון צפון( 
 

מומלץ לאשר את המדיניות בתנאים הבאים: 

1( עקרון הנכסים המניבים מותנה בהסכמת האגודה השיתופית מעוז אביב. 

2( בחינה כלכלית של הנכסים המניבים תבסס החלטות בנושא מימוש פרויקטים מקיימים ותוספת 
חניות לרווחת השכונה.  
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3( הצעה לתב"ע בסמכות מחוזית עבור רצועת רפידים – שינוי מקרקע חקלאית לשצ"פ משולב 
בשב"צ. 

4( עריכת עבודת הכנה בעירייה לבחינת חלופות לפרויקטים מקיימים רצויים לשכונה כפיילוט 
לגיבוש מנגנון קידומם.  

חידוש תשתיות עירוניות, יכול להוות פתיח לניהול מקומי של מערכות מידע, ניהול ובקרת 
תשתיות עירוניות שיאפשרו לקהילה להפוך ממשתמשים לשותפים בייצור ותפעול המערכות 

המקומיות. 
מוצע שהפיילוט, אשר יתוכנן וינוהל במשאבים עירוניים ויבוצע באמצעות קול קורא ליזמים 

)PPP(, יבחן בין היתר את סוגיות העלות/תועלת, חסמים רגולטיביים, היתכנות למנהל תשתיתי 
מקומי )משותף יזם/שכונה/רשות מקומית (, יכולת השכפול של הנושא לטובת שיפור ההצלחה 

בהתחדשות עירונית הכוללת בינוי שלא ייועד להריסה.  

בישיבתה מספר 16-0014ב' מיום 01/06/2016 )החלטה מספר 7( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
הנושא ירד מסדר היום . 

 
 

משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי, ראובן  לדיאנסקי, אסף 
זמיר. 
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מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: הועדה המקומית 
 

מיקום:  שכונת רמת אביב א' )הירוקה( 
  

כתובת: הברון הירש 1,3,5 
 
 
 
 
 
 

גושים וחלקות בתכנית: 
 
 

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

  11    6768

שטח התכנית: 4.69 דונם 
מתכנן: בר-אוריין אדריכלים בע"מ 

יזם: וילאר רמת אביב בע"מ 
בעלות: פרטיים 

 
מצב השטח בפועל:  במגרש שלושה מבני שיכון בני ארבע קומות שבהם 72 יח"ד. 

 
מדיניות קיימת:  תכנית המתאר תא/5000 )מופקדת( הגדירה את השכונה כמתחם להתחדשות 

   עירונית וכמרקם לשימור.  
   מסמך המדיניות לרמת אביב הוותיקה )אושר ינואר 2014( המליץ על התחדשות 

   המבנן באמצעות יישום תמ"א 38. המסמך כולל הנחיות מרחביות ליישום תמ"א 
   38 הריסה ובניה מחדש – תוספת 2.65 קומות, אך לצד זאת, המסמך מעודד ונותן 
   עדיפות להתחדשות במתכונת של מבנן שלם, גם תוך חריגה ממסגרת תוספת זו.   

 
מצב תכנוני קיים:  תכנון השכונה התבסס על תוכנית "ל'" - תוכנית להרחבת העיר תל אביב אל  
   עברו הצפוני של הירקון, שאושרה בשנת 1951, ומתכניות תא/406 ותא/526  

   שנגזרו ממנה.  
   תכנית תא/2310 שאושרה בשנת 1983 אפשרה הרחבות לדירות. לאחר מכן באו 

   תכניות נושאיות ע/1 למרתפים, ג/1 לגגות הבתים ותמ"א/38. 
תב"ע תקפה:  2310 – הרחבות דיור רמת אביב א' 

יעוד קיים:  מגורים  
שטח התכנון:  4.69 דונם. 

זכויות בניה מתוקף תכנית 2310:   
    

שטח נוסף  הרחבה לפי תכנית  שטח עיקרי קיים  כמות    
2310 )מ"ר(  )מ"ר( 

 1392  29  59  48 יח"ד אמצע 
 840  35  73  24 יח"ד קצה 
 2232 סה"כ    

 
שטח עיקרי במצב הקיים:  4584 מ"ר  
זכויות מתכנית הרחבות 2310: 2232 מ"ר 

סה"כ:     6816  מ"ר  
מעבר לכך, מעל לקרקע, קיימות זכויות לשטח עיקרי מתוקף תכנית ג- 1 ושטחי שירות לממ"דים 

ולמרפסות בהתאם לחוק.  
תמ"א 38 מאפשרת תוספת 2 קומות וקומת גג חלקית בנפח הבנייה של הקומות התחתונות. 
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מצב תכנוני מוצע: 
תיאור מטרות התכנון:   

הכנת תכנית מפורטת מכוח סעיף 23 בתמ"א 38/3 - תכנית בסמכות ועדה מקומית לקביעת בינוי וקווי 
בניין, בשימושים זהים וללא שינוי סך הזכויות, אך תוך הגדלת הצפיפות.  

התכנית קובעת הוראות בינוי שנועדו להבטיח את השתלבות המבנים לאורך רחובות הברון הירש ורידינג 
תוך התייחסות לאופי הבינוי שנקבע במדיניות העירונית לשכונת רמת אביב.  

כל זאת ע"י: 
א. קביעת הוראות לבניה במגרש, תוך מתן אפשרות למימוש זכויות הריסה ובניה מחדש לבניין אשר 

חורג מהנחיות הבינוי שבמדיניות רמת אביב מבחינת קווי הבניין, הצפיפות ומס' יח"ד. 
ב. הריסת המבנים הקיימים והקמת מבנן בצורת S במקומם, שנועד לשמר את גובה הבנייה לפי 

המדיניות העירונית – שש קומות וקומת גג חלקית. 
ג. שימור אופי החצר המשותפת הפתוחה המאפשרת מעבר ציבורי רצוף דרך המגרש.  

ד. קביעת היקף של עד 139 יח"ד בשטח ממוצע של 79 מ"ר עיקרי וקביעת שטח מינימום של 68 מ"ר 
עיקרי לדירה. 

ה. לא תותר חריגה של תכסית קומה מתכסית הקומה שמתחתיה. 
 

פירוט יעדים/שימושים:   
 

יעוד המגרש: מגורים א2 משנה 4  
 

שטח דירה ממוצע )עיקרי(: 79 מ"ר  
שטח מינימלי ליח"ד )עיקרי(: 68 מ"ר  

מספר יח"ד ששטחן 35-45 מ"ר: 0 
מספר יח"ד ששטחן 45-90 מ"ר: 82 

מספר יח"ד ששטחן 90-120 מ"ר: 46 
מספר יח"ד ששטחן מעל 120 מ"ר: 11 

סה"כ יח"ד: 139 
 

נתונים נפחיים: 
מספר קומות: 6 + קומת גג 

גובה: 26.00 מ'  
תכסית על קרקעית: 50%   

קווי בניין:  
קו בנין דרומי – לרחוב רידינג   3 מ'  )הקטנה מ-5 מ'. קו בניין למרפסות 2.5 מ'( 

קו בנין מזרחי – לרחוב הברון הירש 4 מ'  )קו בניין למרפסות 2.4 מ'( 
קו בנין צפוני     3 מ'  )הקטנה מ-4 מ'. קו בניין למרפסות 2.4 מ'( 

קו בנין מערבי – לשביל 2426  4 מ'  )קו בניין למרפסות 2.4 מ'( 
 

עקרונות ודברי הסבר נוספים:   
 

תחבורה, תנועה, תשתיות:  החניה תהייה תת קרקעית בהתאם למדיניות רמ"א.  
    גישה למרתפי החניה ברמפה מרח' הברון הירש בפינה הצפ'- מז'.     

 
עיצוב והתייחסות לסביבה:    בהתאם למדיניות רמת אביב – מבני שיכון בעלי תכסית אורכית.   

    הפרויקט משתלב ברמת אביב הירוקה מבחינת גובהו.   
    תקבענה זיקות הנאה לציבור למעבר ברגל בין המבנים. 

 
איכות סביבה:    בוצע סקר צמחיה כולל סימון עצים לשימור.  

 
משימות פיתוח בסביבת הפרוייקט:  ל.ר. 
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טבלת השוואה: 
 

מצב מוצע  מצב קיים )ללא תמ"א 38(  נתונים 
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 234%  145% אחוזים  סה"כ זכויות בניה 
11,300  )עיקרי+ממ"דים(   6,816 מ"ר 

)כולל שטחים מתוקף ג-1( 
100% מעל הקרקע  אחוזים   זכויות בניה 

4,700 מ"ר מעל לקרקע+תת קרקעי לפי ע-1 )שירות(  מ"ר  
35% )נטו(   36.3% אחוזים  זכויות בניה לקומה 

1,618 )עיקרי(  )עיקרי(  568x3=1,704 )עיקרי(  מ"ר 
6 + קומת גג מתוקף תכ' ג-1   4 קומות על הקרקע  קומות  גובה 

26.0 מ'  מטר  
50% על קרקעית, 80% תת קרקעית  תכסית  

 139  0 מקומות חניה 
 

זמן ביצוע: ל.ר. 
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חוו"ד היחידה האסטרטגית )בדיקה פרוגרמטית(: 
 

1. תוספת האוכלוסייה הצפויה במתחם נאמדת בכ-160 נפשות בהנחה גודל משק בית של 2.4 נפשות 
בדומה למצב הקיים היום בשכונה.  

2.  לאור זאת, אין סף כניסה לאף שירות ציבורי, יחד עם זאת נדרשים נורמטיבית כ0.3 דונם שטחים 
חומים  ו- 1.6 דונם של שטחים ציבוריים פתוחים .  

3. בשנת 2014 נערכה בחינה של צרכי ציבור לכלל השכונה. כיום כל שטחי הציבור הקיימים בשכונה 
נותנים פתרון לאוכלוסייה הקיימת ותוספת האוכלוסייה הצפויה בפרויקט איינה מהווה שינוי 

משמעותי למאזן צרכי הציבור. 
4. יחד עם זאת במסגרת מדיניות לרמת אביב – המסמך  של בדיקת צרכי ציבור שלווה את הכנת 

המסמך מציע מענים לצרכי ציבור עבור תוספת  המגורים הצפויה בגין תהליכי התחדשות עירונית. 
5. לאור זאת, אין צורך בתוכנית זו בהקצאה של שטחי צבור.  

 
חו"ד הצוות )מוגש ע"י צוות צפון(:

התכנית מיישמת באופן מאוזן את מדיניות רמת אביב הותיקה: היא מייצרת התחדשות וציפוף של מבנן 
מגורים שלם תוך שמירה על עקרון "נחלת הכלל" ומתן פרשנות לבניה השיכונית של רמת אביב. 

 
מומלץ לאשר את התכנית, בהערות הבאות: 

 
1( לא תותרנה דירות גן בקומת הקרקע. התכנית תאסור זאת מפורשות.  

בהתאם למדיניות, החצר כולה הינה משותפת ואין לספח קטעים ממנה לרשות היחיד ע"י 

תיחום שטחים באמצעות גדרות, סימון שטחים באמצעות ריצוף וכיו"ב.  

2( קומת הגג בהתאם לתכנית ג1. לא תתאפשר חריגה מ-65% מתכסית הקומה הטיפוסית 

ולא תותרנה גזוזטראות בקומת הגג. 

3( גדרות בהיקף המגרש בהתאם למדיניות הגדרות המאושרת לשכונה. 

4( לתכנית יצורף נספח בינוי מחייב. בהקשר זה: 

א. הבלטת המרפסות/גזוזטראות בחזיתות המזרחית והמערבית מעבר לקווי הבניין 

תישקל במסגרת תכנית העיצוב.  

ב. יש לשמור על מופע ארכיטקטוני המבחין בצורה ברורה בין חזיתות ראשיות לחזיתות 

צדיות.  

ג. פתרון פינוי האשפה יפורט בנספח הבינוי – ריכוז האשפה יבוצע במפלס )1-(. השלכת ואיסוף 

האשפה יבוצעו בחדר/י אשפה אשר ימוקמו במפלס הקרקע ויקושרו למרתף באמצעות מעלית 

שירות.  

ד. לא יבנו חדרים טכניים )כדוגמת חדרי מעליות( במפלס הגג העליון.  

5( תנאי לקבלת היתר בניה- אישור תכנית עיצוב אדריכלי באישור מה"ע.  

6( בוצע סקר עצים. נדרש נספח לתב"ע באישור אגרונום העירייה.  

7( גובה מילוי אדמה גננית מעל המרתף לא יפחת מ-1.5 מ'.  

8( חניה: תקן חניה 1:1 ע"פ המדיניות המאושרת.  

9( התכנון יהיה תואם לתקן בניה ירוקה )ת"י 5281( בהתאם למדיניות הועדה המקומית.  

10( תתוכנן חניית אופניים במפלס הקרקע. 

עמ' 88   מבא"ת ספטמבר 2007
 



מס' החלטה 
 01/06/2016

16-0014ב' - 8 
 
 

החלטה זו תהיה בטלה תוך 4 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.

 
בישיבתה מספר 15-0005ב' מיום 11/03/2015 )החלטה מספר 5( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  

בתכנית והחליטה: 
 

דורון ספיר: הנושא יורד מסדר היום ע"פ בקשת היזמים. 
משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, יהודה המאירי, קרנית גולדווסר, מיכאל גיצין, גל שרעבי דמאיו. 
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בישיבתה מספר 15-0008ב' מיום 13/05/2015 )החלטה מספר 7( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

מהלך הדיון: 
ערן וקסלר: מדובר בתב"ע מכוח תמ"א 38 בתחום מדיניות רמת אביב הוותיקה. התוכנית מתיישבת עם 

הכוונה התכנונית לתעדף יישום תמ"א 38 במבנן שלם. שני עדכונים לדראפט: השטחים העיקריים 
המוצעים הם 11,000 מ"ר )במקום 11,300( לא כולל שטחי ממ"דים. חוו"ד יחידה אסטרטגית ניתנה ואין 

צורך בהפרשות לצרכי ציבור. 
גידי בר אוריין: מציג את התוכנית באמצעות מצגת. 

מבקשים להגדיל את תכסית הגג מעל 65% בניגוד לחוו"צ. 
ראובן לדיאנסקי: לא עדיף לעלות משש לשבע קומות ולחסוך את החיבור בין הבניינים? 

ערן וקסלר: במקרה הזה באנו עם מוכנות ל-7.65 קומות. הבעייתיות עם קומה נוספת היא ההצללות. 
 .S היזם מעוניין להשאר ב-6.65 קומות עם האגפים הנוספים שיוצרים בניין בצורת

עיז אלדין: בשכונה הזו פורסמה הודעה לפי ס' 77- 78 שאומרת שבין הבניינים לשטח אמור להיות בלי 
מרתפים: באזורים של ע1 המרתפים יהיו בקונטור של הבנין, וכאן לא נשאר שטח בלי מרתפים. 

נתן אלנתן: כאן  מדובר בתב"ע. 
עיז אלאדין: הנושא של שמירת אופי השכונה ואופי הבינוי הקיים, כלומר שני בנינים טורים ובינהם גינה. 

הבניה בצורת S משנה את אופי השכונה. 
שמואל גפן: לגבי מקומות חניה אני מבין שיהיה רק 50% מהתקן. 

גידי בר אורין: יש 139 דירות ו139 חניות. 
אלי גרינפלד )דייר(: אני גר 17 שנה בברון הירש. אנחנו בעד הריסה ובנייה מחדש של הבניינים – יש 100% 

הסכמה ומדובר בבניינים שמצבם ירוד. 
 
 

דיון פנימי:  
דורון ספיר: בקשתי מהצוות המקצועי שבחיבור בין הבנינים יגביהו את הבנין ע"י ביטול קומה ובכך ישפרו 

את תחושת הפתיחות ומעבר האוויר.  
נתן אלנתן: מה המשמעות של ביטול הקומה שמעל למעבר? האם  הפרויקט ישאר כלכלי? או שידרש 

להגביה את הקומות?. 
אורלי אראל: הפרויקט הזה מצוין מההיבט העיצובי  ושומר על מאפיין של דירות שיכון.  

אנחנו בעד ההערה של דורון. הדבר ידגיש את המעברים אבל לא ממליצים להעלות בקומות לגובה וכמו כן 
לא ממליצים להגדיל את שטח הבניה על הגג מעבר ל-65%, מאחר והדבר יהווה תקדים וישליך על כל רחבי 

העיר. בעצם זו קומה מלאה. הדבר סותר את כל מדיניות רמת אביב ולא ממליצים להעלות בגובה. אני 
ממליצה לקבל את הערה של דורון אבל הדבר יפחית 4 יחידות דיור . 

נתן אלנתן: הפרוקייט הזה מקבל יחס המרה נמוך, מדובר ביחס פינוי בינוי של 1.93. הנושא פה גבולי.  
דורון ספיר: בפרויקט הזה אנחנו יוצרים טיפוס חדש של בניינים ברמת אביב. כל השכונה תלך בעקבות 

המודל. צריך לשים דגש על הנראות של המרחב הציבורי שנוצר, למעשה בשינוי הזה אנחנו יוצרים איזון 
ומרחב ציבורי שהוא יותר נגיש. הדיירים מקבלים יחס המרה של 2.5 בשטח הרצפה. 

ערן וקסלר : בנוי היום 4,584 מ"ר והם עוברים ליותר מ-12,500. בערך 1 ל 3 ומדובר בתמ"א 38. 
נתן אלנתן: כשאנחנו מדברים על פרויקטים בהם מקבלים 2.2 ביחידות מדובר בשטח 1 ל-5 כמעט. 
קרנית גולדווסר: הגדלת המעברים תשפר את זרימת האויר. אחרת המדשאות יהיו מאוד חנוקות. 
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ראובן לדינאסקי: עדין צריך לתת לפרויקט את הרוח הגבית כך שיהווה דוגמא לשאר הפרויקטים שיהיו 
בעתיד. אם בכל זאת נקח 4 יחידות דיור הם צריכים לקבל פיצוי. 

דורון ספיר: הפיצוי יהיה שהם קבלו הוא בתוספת של  שטח גג באגפים שמעל המעברים. זה בעצם שטח גג 
חדש שלא היה קודם. 

עודד גבולי: המעבר נראה נמוך מידי. מציע במקום לבטל דירות להעלות את כל קומת הקרקע.  
ערן וקסלר : קומת הקרקע כבר הוגבהה ל- 4.30מ' ברוטו. 
נתן אלנתן: בסופו של דבר מדובר בכלכליות של הפרויקט. 

דורון ספיר: או בכמה כסףכל בעל דירה צריך להוסיף. 
נתן אלנתן: הכלכליות היא תקן 21. 

דנה שיחור: אם יזם טוען שלא כלכלי לו הוא יתן פחות שטחים לדיירים. החישוב של תמ"א 38 הוא אחר. 
נקודת האיזון בפרויקט היא בתוספת של 10-13 לכל יחידת דיור קיימת. הפרויקט הוא רווחי. במהלך הזמן 

)א( נוספו עוד מטרים לפרויקט. )ב( היה שינוי בחוק של המע"מ בדירות תמורה. שני הנושאים של תוספת 
זכויות בניה ונושא המע"מ מבטיחים שהפרויקט הוא כלכלי. 

ראובן לדיאנסקי: אם מבטלים את הדירות הפרויקט עדין כלכלי או לא? 
דנה שיחור: כלכלי. 

נתן אלנתן: עשיתם את הבדיקה ע"פ תקן 21? 
דנה שיחור: מה שמנחה הוא התכנון. 

ערן וקסלר: הנחת המוצא הייתה שכל דייר מקבל דירה חדשה בתוספת 25 מ"ר. התוספת של 10-13 מ"ר 
לדייר מאפשרת את הוספת הקומה או את האגפים שמעל המעברים.  

דורון ספיר: מה הגובה האבסולוטי? 
ערן וקסלר: 26 מטר. 

עודד גבולי: 4 מטר נטו זה בסדר . 
דורון ספיר: גובה המעבר לא יפחת מ4 מטר . 

 
 

הועדה מחליטה: 
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לקבל את חוו"ד הצוות ולאשר את התכונית להפקדה. 
 
 

משתתפים: דורון ספיר , יהודה המאירי, מיכאל גיצין, איתי ארד-פנקס, ראובן לדיאנסקי,  , נתן אלנתן, 
שמואל גפן וקרנית גולדווסר . 

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

בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק 
 
 
 

פרטי תהליך האישור: 
 

 בישיבתה מספר  מיום  דנה בתכנית והחליטה: 
 
 

הודעה על פי סעיף 89 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 7176 בעמוד 2295 בתאריך 
 .30/12/2015

 
כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא: 

 24/12/2015 ישראל פוסט 
 24/12/2015 מעריב 
 24/12/2015 זמן תל אביב 

  
 
 

פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות: 
 

בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית: 
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רחוב ברודצקי 42 תל אביב - יפו 6905158  אבנר ברוורמן   
רחוב ברזיל 1 תל אביב - יפו 6946013  אילן סלירי   

רחוב רדינג 51 תל אביב - יפו 6946004  איתן עקיבא   
רחוב הכנסת הגדולה 17 תל אביב - יפו 6291755  ארי גוטמרק   

רחוב כפר יונה 14 תל אביב - יפו 6997401  גד מודעי   
רחוב קרויס 3 תל אביב - יפו 6905503  דן וינשטין   

רחוב ברודצקי 1 תל אביב - יפו 6905102  דר' ברכה בן שמאי   
רחוב קרויס 4 תל אביב - יפו 6905506  זאב ליכטנשטיין   

רחוב ברודצקי 42 תל אביב - יפו 6905158  זהר בריירמן   
רחוב הברון הירש 3 תל אביב - יפו 6946205  זיוה יערי   

רחוב הרטגלס 3 תל אביב - יפו 6997103  יקואל אלי   
רחוב בלום ליאון 27 תל אביב - יפו 6946124  לאורה ענב פרחי   

רחוב ברזיל 3 תל אביב - יפו 6946014  מאיר קוגמן   
רחוב ברודצקי 21 תל אביב - יפו 6905132  משה הנורן   
רחוב כפר יונה 14 תל אביב - יפו 6997401  נעמה וולברג   

רחוב רדינג 18 תל אביב - יפו 6902413  עדנה שניר   
רחוב ולנברג ראול 6 תל-אביב 6971905  ענת לוי   

רחוב הרטגלס 13 תל אביב - יפו 6997120  פרופ' זאב דביר   
רחוב ברודצקי 29 תל אביב - יפו 6905148  רועי כץ   
רחוב כפר יונה 23 תל אביב - יפו 6997416  שיפריס מלכה   

רחוב גרונימן 42 תל אביב - יפו 6997248  שלומית שלגו אוגר   
רחוב הגדוד העברי 3 אביחיל 4291000  שמעון רטנר   

רחוב מוריץ דניאל 34 תל אביב - יפו 6934558  שרה שהם   
 
 

כללי:  
1( התנגדות ועד השכונה ע"י עו"ד ענת לוי מקיפה את כל הטענות שעולות ביתר ההתנגדויות, לכן 
ניתנה התייחסות מפורטת לכל אחת מהטענות שמועלות בה ואילו בהתנגדויות האחרות ניתנה 

הפניה בלבד לסעיפים הרלוונטיים. 
2( קידום התכנית לווה בהתלבטות תכנונית בין שתי חלופות: 

i. הבינוי שהוצע ע"י היזם – מבנה בצורת S ובגובה 6.65 קומות.  
ii. בינוי כדוגמת הקיים – שלושה מבנים נפרדים בגובה 7.65 קומות.  

לשתי החלופות יתרונות וחסרונות שעלו בעת הדיון לאישור התכנית בוועדה המקומית.  
לאור ריבוי ההתנגדויות לגבי מבנה ה-S בטענה שאינו תואם את אופי השכונה, מוצע לשוב ולדון 

בשתי החלופות ולבחון.       
 

כללי:  
 

3( התנגדות ועד השכונה ע"י עו"ד ענת לוי מקיפה את כל הטענות שעולות ביתר ההתנגדויות, לכן 
ניתנה התייחסות מפורטת לכל אחת מהטענות שמועלות בה ואילו בהתנגדויות האחרות ניתנה 

הפניה בלבד לסעיפים הרלוונטיים. 
4( קידום התכנית לווה בהתלבטות תכנונית בין שתי חלופות: 

iii. הבינוי שהוצע ע"י היזם – מבנה בצורת S ובגובה 6.65 קומות.  
iv. בינוי כדוגמת הקיים – שלושה מבנים נפרדים בגובה 7.65 קומות.  

לשתי החלופות יתרונות וחסרונות שעלו בעת הדיון לאישור התכנית בוועדה המקומית.  
לאור ריבוי ההתנגדויות לגבי מבנה ה-S בטענה שאינו תואם את אופי השכונה, מוצע לשוב ולדון 

בשתי החלופות ולבחון.       
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מענה המלצה מהות ההתנגדות המתנגד 
מסמך המדיניות לרמת אביב  מומלץ לדחות את  א. דרישה לביטול התכנית  התנגדות   1
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סימן כיוון רצוי לעתיד השכונה  ההתנגדות  מכיוון שיש בה חריגה ממסמך  עו"ד ענת לוי 
והגדיר עקרונות לפיתוחה, אך  המדיניות וסתירה של מטרת  )בשם 23 

אין לראות בו מצב מוגמר  המסמך לייצר ודאות תכנונית  מתושבי 
וסטטי והוא אינו מחייב  ושקיפות תכנונית.  השכונה, 

מבחינה סטטוטורית.   בנוסף, חריגה מפרסום לפי  רובם דיירי 
לטענה של פגיעה במטרת מסמך  סעיפים 77, 78 לחוק ומהגדרת  רחוב הברון 
המדיניות ליצור ודאות תכנונית  השכונה בתור "מרקם לשימור"  הירש( 

   - בתכנית המתאר. 
מסקנה מרכזית של מסמך 

המדיניות היא שרק בפרויקט 
משותף למספר מבנים סמוכים 

)מבנן( ניתן לשמר את אופי 
החצרות הפתוחות והירוקות , 

תוך כדי קבלת בינוי אחיד, 
תוספת חניות וצמצום נפחי 

הבניה על ידי איחוד תשתיות.  
על מנת לתמרץ שיתוף פעולה 

בין בניינים והגשת תכנית 
התחדשות למבנן שלם נדרש 
לתת העדפה בזכויות הבניה 

מעבר לזכויות שהמדיניות 
מאפשרת לבניין הבודד.             

לפיכך, בתכנית אין חריגה 
ממסמך המדיניות אלא פיתוח 

של "סל הכלים" שהמסמך 
מציע. 

פרסום הודעה לפי סעיפים 
77,78 על הכנת תכנית/תכניות 

למגרשים המיועדים לתמ"א 38 
בשכונה )תא/4399(, נועדה 

לייצר "שקט תעשייתי" 
שבמסגרתו יגובשו הכללים 

ותקודמנה התכניות. פרסום זה 
נועד בראש ובראשונה למנוע 

חריגה מהנחיות המדיניות 
באמצעות הגשת בקשה להיתר 
מכוח תמ"א 38. ואכן הפרסום 

מנע היתרים כאלה, לדוגמה 
בקשה לבניין ברחוב ברודצקי 
29, שאף הגיעה לדיון בוועדת 
ערר של המועצה הארצית אך 

לא אושרה. בניגוד לכך, במקרה 
הנדון, מדובר בתב"ע, שבה 

תהליך התכנון יותר מעמיק 
ויכולת הבקרה של הרשות 

המקומית ושל הציבור לגביו 
הרבה יותר טובה.  

תהליך קידום התב"ע של היזם 
מול מינהל ההנדסה נמשך 

למעלה משנה בטרם הובא לדיון 
בוועדה המקומית  )מרץ 2014- 

מאי 2015( ובמסגרתו נבחנו 
לעומק, מעבר לנושאים 

התכנוניים, גם הנושא הכלכלי.    
לאחר אישור התב"ע, יידרש 

היזם לאשר תכנית עיצוב 
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בסמכות מהנדס העיר ולהוציא 
היתר בניה.    

  
טבלת פוטנציאל מימוש עתידי 

במסמך המדיניות באה להעריך 
את הגידול הצפוי של השכונה 

ולאפשר את הבחינה התנועתית 
ומאזן השטחים הציבור 

בשכונה. 
בתחתית הטבלה הערה: "נתוני 

הוספת יח"ד תמ"א 38 ופינוי 
בינוי )בכפוף לעריכת בחינת 

היתכנות כלכלית(."   
בנוסף, הטבלה אינה לוקחת 

בחשבון תוספת יח"ד כתוצאה 
מהקלת ציפוף בשלב היתר 

הבניה, אך אין משמעות הדבר 
שלא ניתן לקבל הקלה זו.  

 
בתכנית המתאר העירונית 

תא/,5000 נכתב בסעיף 2.4.3: 
"תכנית למימוש זכויות 

הנגזרות מתמ"א 38 ללא הגדלה 
בזכויות התקפות מכח תכניות 

קודמות והתמ"א, לא תחשב 
כסותרת תכנית זו. אין בהוראה 

זו כשלעצמה כדי להגביל את 
שיקול דעת הועדה לעת דיון 

בתכנית עתידית או בקשה 
להיתר מכח תמ"א 38 על פי כל 

דין."   
מומלץ שהועדה תשקול מחדש  מומלץ לקבל את  ב. דרישה לבטל את 

בין חלופת ה-S )6.65 קומות(  ההתנגדות בחלקה  האגפים המחברים בין המבנים 
לבין חלופת ההעמדה המקורית  ולשמר את העמדת המבנים 

)7.65 קומות(.  המקורית. צורת המבנה 
עמדת מחלקת תכנון צפון היא  המתוכנן - מבנה בצורת S אינו 

ששתי החלופות ראויות.   משמר את ההעמדה הקיימת. 
להלן יובאו יתרונות וחסרונות  פוגע בעקרון המרחב הפתוח 

עיקריים של החלופות:  שבין הבניינים, יוצר הצללה 
חלופת ה- S– יתרון: גובה  וחסימת אור ואוורור, ומקטין 

מאד כמות את הצמחייה. עלול 
לגרום מנהרות רוח. 

הבינוי נותר 6.65 קומות פחות 
הצללה של הקומות התחתונות 

חסרון: חצרות מוקפות בינוי 
משלושה צדדים )למעט קומת 

קרקע(- תחושת סגירות 
חלופת העמדה מקורית- יתרון: 

חצרות פתוחות, אוורור 
חסרון: גובה הבינוי 7.65 קומות 
מגביר הצללה קומות תחתונות 

תוספת יחידות הדיור בתכנית  מומלץ לדחות את  ג. תוספת חריגה של 
נדרשת לפי הבדיקה הכלכלית  ההתנגדות  יחידות דיור – התכנית מוסיפה 

שבוצעה על ידי שמאי מטעם  67 יח"ד. 22 מעבר לטבלת 
העירייה. הנחת המוצא בבדיקה  פוטנציאל מימוש עתידי במסמך 

הכלכלית הייתה שתמורה  המדיניות. היזם עשוי לצופף 
ראויה לכל דייר בפרויקט: דירה  בשלב ההיתר מעבר לכך. 

חדשה בתוספת 25 מ"ר )בהם 
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כלול הממ"ד( מרפסת וחניה. 
אין מניעה לצורף את הפרויקט 
במסגרת הקלה, בזכויות הבניה 

הנתונות. 
מומלץ לקבל את   ד. בתכנית חסרה דרישה 

ההתנגדות  ל-20% יחידות דיור קטנות 
)בשטח "פלדלת" עד 72 מ"ר( 

כמתחייב במסמך המדיניות. 
בהתאם להתנגדות מהנדס  מומלץ לקבל את  ה. דרישה לשלילת 

העיר: חריגה ממספר הקומות  ההתנגדות בחלקה  האפשרות להתיר הקלות בשלב 
המותרות ו/או הגובה המותר  היתר הבניה, על מנת למתן את 
תהווה סטייה ניכרת לתכנית.  נפח הפרויקט. 

יתר ההקלות ללא שינוי. 
במידה ויוחלט בוועדה לשמר  ראו פירוט במענה  ו. דרישה להנמכת מגבלת 
 S  את חלופת הבינוי בצורת הגובה. הגובה המותר בתכנית 
מומלץ לקבל את ההתנגדות  )26 מ'( מאפשר בניין בגובה 7.65 

ולהנמיך את מגבלת הגובה ל-24  קומות. 
מ'. 

במידה ויוחלט בוועדה על 
חלופת הבינוי של ההעמדה 

המקורית מומלץ לדחות את 
ההתנגדות ולאפשר בניינים 

בגובה 7.65 קומות. 
הבניה בקומת הגג היא מתוקף  מומלץ לדחות את  ז. דרישה לנסיגה של 2 מ' 

תכנית ג'-1. הנסיגה תבחן בשלב  ההתנגדות  בקומת הגג מהחזית הצפונית 
אישור תכנית העיצוב  לטובת מעבר אור 

האדריכלי. 
אין סיבה תכנונית לצמצם את  מומלץ לדחות את  ח. דרישה לצמצום הבלטת 

אורך המרפסות ב-20 ס"מ.  ההתנגדות  המרפסות מ-1.6 מ' ל-1.4 מ'. 
לשון מסמך המדיניות: תותר  מומלץ לדחות את  ט. דרישה לשנות את 

חריגה מהקונטור במקרים  ההתנגדות  המרתפים המתוכננים שכן 
מיוחדים לאחר חו"ד מהנדס  תכנית המדיניות מחייבת חניה 

העיר.  בקונטור  הבניין 
מסמך המדיניות מאפשר 

בתכנית משותפתך לשלושה 
מבנים ויותר להקים מרתף 

חניה כולל רמפת ירידה 
משותפת ומקומות חניה לפי 

תקן החניה 1:1. בהתאם, 
תכנית תא/מק/4425 מאפשרת 

בניית מרתף לפי תכנית ע-1, 
בתכנית מרתף של 80% משטח 

המגרש. 
הפרויקט קבל את אישור אגף  מומלץ לדחות את  י. תנועה וחניה - טענות 

התנועה, שדרש שגישת הרכבים  ההתנגדות  לגבי עומס התחבורה והחניה 
אליו תהיה בלעדית מרחוב  שהפרויקט ייצור 

הברון הירש ולא מרחוב רדינג.   
תקן חניה 1:1 בתב"ע נועד 

לצמצם התבססות על רכב פרטי 
כאמצעי ניוד ולעודד שימוש 

באלטרנטיבות: תחבורה 
ציבורית, דו-גלגלי, הליכה, 

תחבורה שיתופית ועוד.  
תב"ע לתוספת מקומות חניה 

לאורך דרך נמיר נמצאת בהכנה 
ותובא לאישור הועדה 
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המקומית במהלך השנה. 
פתרונות חניה נוספים בשכונה 

בשלבי בחינה ו/או קידום. 
חניון ציבורי מתחת לרחבת 

החניה של רחוב הברון הירש 
אינה ישימה כלכלית ומבחינת 

השטח המצומצם.   
התכנית כוללת נספח עצים  מומלץ לדחות את  יא. פגיעה בנוף השכונה – 

מחייב באישור אגרונום  ההתנגדות/טענה  עקירת עצים 
העירייה. העצים בעלי הערכיות 

הגבוהה סומנו לשימור או 
העתקה. קונטור המרתף גם 

הוא משמר עד כמה שניתן עצים 
קיימים. 

בשכונת רמת אביב א' כ-50  מומלץ לדחות את  יב. התכנית מהווה תקדים 
מבני שיכון בני 3/4 קומות בהם  ההתנגדות/טענה  ששכפולו יביא לקריסת תשתיות 

הומלצה התחדשות באמצעות  השכונה 
תמ"א 38. בהנחה הלא סבירה 

שבכולם תקודם תב"ע משותפת 
לשלושה מבנים ויותר כך 

שיקבלו תוספת זכויות שוות 
ערך לקומה נוספת בכל אחד 

מהם )מעבר לקומות תמ"א 38( 
הרי שמדובר בתוספת של כ-300 

יח"ד לשכונה.   
לשם הסרת הספק בוצעה בחינה 

ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי 
לגבי המשמעות של  תוספת 300 

יח"ד למצב מימוש מלא ברמת 
אביב א' מעבר ל-1605 יח"ד 
במסמך מדיניות רמת אביב, 

ולהלן המסקנות: 
מלאי השטח ביעוד בנייני ציבור 

 ושטח ציבורי פתוח עונה על 
הצורך. 

פירוט: מבחינת מוסדות, 
תידרש נורמטיבית תוספת של 

שתי כיתות גן, כיתת מעון שתי 
כיתות בית ספר יסודי ושתי 

כיתות על יסודי. התוספת 
המבוקשת מתאפשרת במסגרת 

הפתרונות שהוצעו במסמך 
המדיניות: בנייה במגרשים 

לבנייני ציבור פנויים, תוספת 
למגרשים קיימים, בניית גני 

ילדים או מעון במסגרת תכניות 
פינוי בינוי, הקמת בי"ס יסודי 

נוסף בעתיד בנווה אביבים. 
)לגבי חלק מהמגרשים לבנייני 

ציבור הפנויים ברמת אביב 
הירוקה קיימות מגבלות כגון: 

פיתוח כגינה של קרן ת"א, 
הסכם עם התושבים על מנת 

שלא יבנה בעתיד, בעיית 
נגישות. לגבי מגרשים אילו 

נדרשת בדיקת היתכנות 
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פרטנית.( 
סמכות התכנית נבדקה ע"י  מומלץ לדחות את  יג. טענה שהתכנית אינה 

היועצת המשפטית לועדה  הטענה  בסמכות מקומית 
המקומית ונקבע כי התכנית 

בסמכות הועדה 
לפי פרוטוקול הוועדה  מומלץ לקבל את  יד. טענה לאי מילוי 

המקומית יש צורך בנספח בינוי  ההתנגדות באופן  החלטת הועדה המקומית 
מחייב בתב"ע )סעיף 4 בחו"ד  חלקי  בהתאם לחוות דעת צוות לנספח 
צוות( ובאישור תכנית עיצוב  בינוי מחייב. 

אדריכלי כתנאי לאישור היתר 
בניה )סעיף 5 בחו"ד צוות(. יש 

בכך כפילות מכיוון שלשני 
המסמכים תפקיד זהה, לבקר 

את התוצר הסופי. מומלץ לקבל 
את ההתנגדות באופן חלקית 

ולקבוע את נספח הבינוי 
כמחייב בנושאים עקרוניים 

בלבד: קווי בניין, העמדת 
המבנה )או המבנים( ומיקום 

הכניסות. יתר הנושאים 
העיצוביים ידונו במסגרת 

אישור תכנית העיצוב 
האדריכלי. 

בהתאם למענה לסעיף הקודם,  מומלץ לדחות את  טו. טענה לאי מילוי 
נושא אופי החזיתות יסוכם  ההתנגדות  החלטת הוועדה בהתאם לחוות 

במסגרת תכנית העיצוב  דעת צוות לעניין עיצוב חזיתות 
האדריכלי.  ראשיות צדיות. 

מומלץ לקבל את   טז. טענה לאי מילוי 
ההתנגדות  החלטת הוועדה בהתאם לחוות 

דעת צוות לעניין מתן אפשרות 
לריצוף משטח ביציאה לחצר 

המשותפת. 
 

ראו מענה   א. התכנית סותרת את  התנגדות ועד   2
לסעיפים 1א, 1ב,  ממסמך המדיניות שגובש  השכונה  

1ג, 1ד  בתאום עם תושבי השכונה 
ואושר לאחרונה: 

- בינוי בצורת  Sלא 
תואם. פגיעה במרקם השכונתי.   

- התכנית חורגת בכמות 
יחידות הדיור ביחס למסמך 

המדיניות.  
- חסרות דירות קטנות 

)ברות השגה( בפרויקט. 
ראו מענה 1יב   ב. תקדים שיחזור על 

עצמו בשכונה וישנה את אופייה 
ראו מענה 1י   ג. התכנית תיצור מחסור 

בחניות וקשיים תנועה   
ראו מענה 1ו   ד. קווי בניין – גובה 

מוגזם. מאפשר עוד קומה 
בהקלה. 

ראו מענה 1יא   ה. פגיעה בטבע עירוני. 
כריתת עצים 

 
ראו מענה   א. חריגה מהמדיניות  התנגדות   3

לסעיפים 1א, 1ב  ומפרסום לפי סעיף 77,78  אדר' דן דרין 
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)תא4399(  )דייר 
השיקול  הינו  תכנוני – מכיוון בשכונה(  מומלץ לדחות את  ב. טענה בדבר חוסר 

שחלופת ה- S מאפשרת  הטענה  סמכות להוסיף בתכנית 4 דירות 
עיצובית את הדירות ומייצאת  מעבר ל-18 שמתקבלות בקומה 

שטח גג רחב יותר מאשר  הטיפוסית הנוספת )מעבר ל-
בחלופת ההעמדה המקורית.   .)6.65

לפי תכנית ג-1 ניתן לנצל 60% 
מהשטח שמתקבל לבנית דירות. 

המתנגד נמצא בקשר ישיר  מומלץ לדחות את  ג. טענה בדבר אי שוויון 
ורצוף עם מנהל ההנדסה ועודכן  הטענה  בין יזמים בשכונה 

באופן עקבי לגבי יעדי מסמך 
המדיניות והכוונה לתמרץ 

תכנית מכוח  תמ"א38 למבנן 
הכולל שלושה מבנים ויותר 

בתוספת זכויות מעבר למגבלות 
לבניין בודד. 

ראו מענה לסעיף   ד.  דרישה לחניון בקונטור 
1ט  הבניין 

ראו מענה לסעיף   ה. טענה לחריגה 
1א, 1ב  מהמגבלות לפי מסמך המדיניות 

 .S-לקווי בניין ומבנה ה
ראו מענה לסעיף   ו. דרישה ל-20% יח"ד 

1ד  קטנות 
דרישה לא   ז. דרישה לאישור מתווה 

רלוונטית  דומה לזה של התכנית ברחוב 
להתנגדות   רדינג 25-29. 

זיקת ההנאה באה להבטיח  מומלץ לדחות את  א. התנגדות לזיקת ההנאה  התנגדות זיוה   4
פתיחות של החצרות לציבור  ההתנגדות  שהעירייה דורשת במסגרת  יערי )תושבת 
כעיקרון בסיסי המאפיין את  התכנית בחצרות  ברון הירש 3( 

השכונה בהתאם למסמך 
המדיניות. 

 
ראו מענה לסעיף   א. התנגדות לתוספת יח"ד  התנגדות   5

1ג  שמעון ואיל 
רטנר )לא 

ברור מעמדם 
ביחס 

לתכנית( 

ראו מענה לסעיף    S-ב. התנגדות למבנה ה
1ב 

ראו מענה 1ו   ג. התנגדות למגבלת 
הגובה בתכנית 

המרתף בהתאם לתכנית ע-1.  מומלץ לדחות את  ד. דרישה למרתף שייועד 
לא נמצאה סיבה להגביל  ההתנגדות  לחניה בלבד 

שימושים. 
מדובר בתכנית בסמכות  מומלץ לדחות את  ה. דרישה להגדלת תקן 

מקומית מכוח תמ"א 38 ואין  החניה ולתוספת חניות ציבוריות    ההתנגדות 
אפשרות להטיל על היזם 

מטלות כגון תוספת חניות 
ציבוריות בפרויקט. 

הבחינה הכלכלית בוצעה ע"י  מומלץ לדחות את  ו. טענות לגבי הבחינה 
שמאי אובייקטיבי מטעם  ההתנגדות  הכלכלית 

העירייה. 
ראו מענה לסעיף    S-א. התנגדות למבנה ה התנגדות ארי   6

1ב  קוטמרג 
ואחרים 

)דיירי הברון 
הירש 1,3,5( 

ראו מענה לסעיף   ב. סתירה למדיניות 
1א 

לא הוצגו נימוקים לטענה  מומלץ לדחות את  ג. התוצר התכנוני ידרוש 
ההתנגדות  עלויות אחזקה גבוהות 
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גישת הרכב מרח' הברון הירש  מומלץ לדחות את  ד. התנגדות לגישת רכב 
לפי דרישת אגף התנועה.  ההתנגדות  מהברון הירש בלבד. 

ראו מענה לסעיף    S-א. התנגדות למבנה ה התנגדות   7
1ב  עדנה שניר 

)רדינג 18( 
ברכה בן 

שמעון )רדינג 
1( זאבי דביר 
)הרטגלס 13( 

שרה שהם 
)דניאל מוריץ 

34( ליאורה 
ענב-פרחי 

)לאון בלום 
27( אילן 

סוירי )ברזיל 
1( זאב 

ליכטשטיין 
)קרויס 4( 
אבנר וזהר 

ברוורמן 
)ברודצקי 42( 

מלכה 
שיפריס )כפר 

יונה 23( דן 
ויינשטיין 
)קרויס 3( 

רועי כץ 
)ברודצקי 
29א'( גד 

מודעי )כפר 
יונה 14( 

מאיר קוגמן 
)ברזיל 3( 
ואחרים 

ראו מענה לסעיף   ב. סתירה למדיניות 
1א 

ראו מענה לסעיף   ג. חריגה במס' יחידות 
1ג  הדיור 

רעו מענה לסעיף   ד. התכנית תהווה תקדים 
1יב 

 
מומלץ לקבל את   א.  זיקות הנאה –   התנגדות   8

ההתנגדות   - דרישה להוסיף זיקת  מהנדס העיר 
הנאה לציבור לאורך גבול 

המגרש המזרחי כך שתתקבל 
מדרכה ברוחב 3.5 מ' לפחות.   

- דרישה שהמיקום 
הסופי של זיקות ההנאה יקבע 
בתכנית העיצוב האדריכלית. 

- רוחב זיקות הנאה בין 
הבניינים 8 מ' כל אחת. 

- זיקות ההנאה יהיו 
נקיות ממתקנים טכניים עיליים 

ותת קרקעיים 
מומלץ לקבל את   ב. קביעה כי חריגה 

ההתנגדות  ממספר הקומות המותרות 
והגובה המותר תהווה סטייה 

ניכרת לתכנית. 
 
 

סיכום חוו"ד )ע"י מח' תכנון צפון(: 
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מומלץ לקבל את התנגדות מהנדס העיר במלואה )התנגדות 8( ולקבל את ההתנגדויות הבאות בחלקן: 
התנגדויות מס' 1, 2, 3, 5, 6, 7 ולדחות את התנגדות מס' 4.  

 
בהתאם לכל האמור לעיל, מומלץ לאשר את התכנית למתן תוקף בתנאים הבאים: 

 

לשיקול דעת הועדה, כמפורט לעיל, לבחור בין חלופת הבינוי שאושרה בצורת S ובגובה 6.65 קומות לבין 

עמ' 99   מבא"ת ספטמבר 2007
 

חלופת ההעמדה המקורית של המבנים הקיימים ובגובה 7.65 קומות.  

 

1( במידה ויוחלט בוועדה לשמר את חלופת הבינוי בצורת S מומלץ להנמיך את מגבלת הגובה ל-24 
מ'.   

2( במידה ויוחלט לשנות את הבינוי לפי חלופת "העמדה מקורית": 
א. נדרשת הפחתת נפחים מהפרויקט על מנת להתאים את הקומה ה-7 לשטח הקומה הטיפוסית.   

ב. ביטול של יח"ד אחת בקומת הקרקע לטובת חדרים טכניים.  
3( יש להוסיף בתקנון התכנית דרישה לכך ש-20% מיח"ד הנוספות יהיו קטנות, בשטח "פלדלת" עד 

72 מ"ר. 
4( להגדיר את נספח הבינוי כמחייב בנושאים עקרוניים בלבד: קווי בניין, העמדת המבנה )או 
המבנים( ומיקום הכניסות. יתר הנושאים העיצוביים ידונו במסגרת אישור תכנית העיצוב 

האדריכלי.    
5( לבטל את מתן האפשרות לריצוף משטח יציאה לחצר בהיטל המרפסת שמעל )הנחיה 4.1.ט.2 

בתקנון התכנית(. 
6( זיקות הנאה: 

א. יש להוסיף זיקת הנאה לציבור לאורך גבול המגרש המזרחי כך שתתקבל מדרכה ברוחב 3.5 מ' 
לפחות.   

ב. המיקום הסופי של זיקות ההנאה יקבע בתכנית העיצוב האדריכלית. 
ג. רוחב זיקות הנאה בין הבניינים 8 מ' כל אחת. 

ד. זיקות ההנאה יהיו נקיות ממתקנים טכניים עיליים ותת קרקעיים. 
7( חריגה ממספר הקומות המותרות והגובה המותר בתכנית תהווה סטייה ניכרת לתכנית. 

 
בישיבתה מספר 16-0011ב' מיום 20/04/2016 )החלטה מספר 9( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  

בתכנית והחליטה: 
 

מהלך הדיון: 
ערן  וקסלר: הציג את עיקרי תכנית הברון הירש 1,3,5 ואת הנחיות מסמך המדיניות לגבי תמ"א 38 ברמת 

אביב הוותיקה.   מדובר ב-3 מבני שיכון קיימים. התכנית, מכוח תמ"א 38, מציעה להסב אותם למבנה 
בצורת S. מסמך המדיניות המליץ על התחדשות של מבנן שלם ולכן על מנת לעודד את התכנית בוצעה 

בחינה כלכלית, ע"י שמאי מטעם העירייה, שמצא שיש להוסיף שטחים בהיקף שווה ערך לקומה נוספת 
לכל אחד מהמבנים כדי שהתכנית תהיה כדאית.  

לאור ההתנגדויות מומלץ ע"י הצוות שהועדה המקומית תבחן מחדש את מבנה ה-S או העמדה מקורית. 
עו"ד ענת לוי: חוזרת על טענותיה שהובאו בהתנגדות וגם בחוו"ד האדריכלית של דן פרייס. התוכנית הזו 
סותרת את תוכנית המדיניות ולמגבלות שנקבעו לפי הוראות 77-78 ולמעשה התוכנית היא לא חוקית. גם 

הועדה המקומית וגם הועדה למשנה לעררים של המועצה הארצית במסגרת ערר 4/15 ששם נקבע שאי 
אפשר לאשר היתרי בניה ותוכניות בניה שסותרות את תוכנית המדיניות. המתנגדים לא נגד תוכנית 

המדיניות והתחדשות עירונית אולם צריכים להיות איזונים. בתוכנית המדיניות נקבע למשל שצריכה 
להיערך תכנית שעוסקת בחניות לשכונה מאחר והנושא בעייתי.  

אם התוכנית הזו תאושר ייווצר מצב שכל מה שהוסכם בתוכנית המדיניות יירמס. התכנון הנקודתי רומס 
את כל מה שאנשים השקיעו בשיתוף ציבור בתוכנית המדיניות. אנחנו מבקשים שלא תסכימו לאשר שום 

תכנון שחורג מתוכנית המדיניות. אחד הנושאים בתוכנית המדיניות הוא בניה בהתאם לעיקרון נחלת 
הכלל שהוא אחד מעקרונות התכנון שנקבעו לרמת אביב הירוקה אשר משאיר חציצה בין הבניינים. הדבר 

לא מתקיים אם הבניינים יבנו בצורה של S. בנית החניון מתחת לבניינים מונע את בית הגידול הקיים 
ומחריב את הירק, גם  ההצללה של הבניינים שגובהם חורג מגובה של תוכנית המדינות. כל אלה מחריבים 

את עקרונות התכנון האדריכלי שעל בסיסם תוכננה השכונה. בקשנו לקבל את התחשיבים הכלכליים 



מס' החלטה 
 01/06/2016

16-0014ב' - 8 
 

וקבלנו לפני מס' ימים, אך לא הספקנו לבחון אותם. ישום תוכנית המדיניות יוצר פרויקט כלכלי. בסופו 
של דבר המחירים שעל בסיסם נעשתה חוו"ד אלו אינם רלוונטיים. אם חוות הדעת תתואם לנתונים של 

היום ניתן יהיה לראות שהפרויקט כולל רווח כלכלי. 
 

אדריכל דן פרייס: נעשה שיתוף ציבור ונעשו הרבה ויתורים מצדנו. בסופו של ענין אנחנו מעוניינים 
בהתחדשות השכונה. התכנון שהוצג כאן הוא חורג ולא תואם את מסמך המדיניות.  

מציג את התוכנית במצגת את המצב הקיים, לפי תוכנית הS ולגפי התוכנית עם הבניינים הטוריים. 
מסמך המדיניות מאפשר במקרים מסויימים מרפסות  אבל זה לא תואם את התכנון בשכונה. לפי מסמך 

המדיניות הכניסות מהחצרות ולא מהרחוב. 
אני פונה לכולם, עשינו את מסמך המדיניות כדי שתהיה ודאות תכנונית. אנחנו מעוניינים בהתחדשות 

השכונה אבל אם  תעבדו לא לפי מסמך המדיניות אנחנו נעשה כל דבר כדי לעצור זאת. 
 

איתן עקיבא יו"ר רמת אביב הירוקה:  עבדנו על תכנית המדיניות כ-3 שנים, בשיתוף פעולה מלא עם 
העיריה. יש כאן שינוי בלי חשיבה של המדיניות. ההשפעה של התוכנית תהרוס את כל הירוק בשכונה. אני 

קורא לועדה לא לאשר את התוכנית אלא שתהיה תואמת למסמך המדיניות.  
 

דן דרין: מדיניות זה לא חוק, ולא נתנו לציבור הזדמנות להגיב בגלל שהיה הוראות 77-78. בדיון הפנימי 
של הועדה אמר יו"ר הועדה שלכם "בפרויקט זה אנחנו יוצרים טיפוס חדש לשכונה ברמת אביב כל 

השכונה תלך בעקבותיו". התוכנית שאשרתם היום והתוכנית הקודמת הם לא תואמים.   
אני טוען שאפשר להגיע לבנינים של 7.5 קומות.  מדוע אתם לא מאשרים תמ"א 2?  למה אתם דוחפים את 

היזמים לתמ"א 1? ב7.5 קומות היו 45 דירות בבנין כפול 3 שווה 135 יח"ד אז למה כתוב 139 למה עוד 4 
יח"ד מהצד. ממתי הועדה פועלת ע"פ הנחיות של היזם? איך זה שערן )הצוות( מבקש מהיזם לעשות 7.35 

והיזם אומר לא בא לי.  
 

ארי קוטמרג: בקליפת אגוז אנחנו חושבים שהמפתח להתחדשות עירונית הוא התחשבות בצרכי השכנים 
 S-מחטיאה. בישיבות עם רוני וערן וקסלר הוסבר שתוכנית ה S ובסביבה בטבע ובבינוי. התוכנית של ה

נבעה מההיבט הכלכלי. למעלה מחודשיים נאמר לצוות הכלכלי בעירייה שהחישובים לא נכונים ולא 
מעודכנים. מדובר בהטעיה כאשר מדברים על 2.65 קומות צריכים להכניס את הנתונים הכלכליים הנכונים 
לעכשיו. אם יהיה תחשיב מחודש הוא יראה שיש כדאיות של 20 אחוז רווח בלי תוספת הקומה. אין סיבה 

לא להציע ליזם אחר אם היזם הנוכחי טוען שאין רווחיות. 
תומר ונטורה: מעלה מצגת אם הטיעונים שלהם.  זוהי סתירה נחרצת לתוכניות המדיניות ולהוראות -78

  .77
 

דר' ברכה בן שמאי- פעילה בשכונה אנחנו שכונה לשימור אתם תכו על חטא אם לא תשנו את ההחלטה.   
 

התנגדות מה"ע - ערן וקסלר:  הגדלת רוחב הרחוב ל-3.5 מ' על חשבון המגרש בזיקת הנאה לאור היקף 
הבינוי הצפוי.  כמו כן הגדרת תוספת קומה או חריגה מהגובה כסטייה ניכרת על מנת למנוע מהיזם 

להוסיף קומה בהנחה שהפרויקט הוא בעל 6.65 קומות.  
נתן אלנתן: כל חריגה בגובה או בקומות תהיה סטייה ניכרת. 

גם אם יקבע שהפרויקט יהיה בעל 7.65 קומות כל חריגה תהיה סטייה ניכרת. 
 

עו"ד טויסטר עופר: אומרת השופטת שתומכת בעמדת הועדה המקומית על פרויקטים של התחדשות 
עירונית "יש לדאוג שלא ייווצר מצב בו אוכלוסיות חזקות בעלות גישה למוקדי השפעה יעשו שימוש 

בתכנון מגדיל, ישארו בשכונות ירוקות צפופות פחות בעוד שהציפוף יבוצע בעיקר או רק בשכונות 
מוחלשות" מדיניות היא לא תוכנית בהגדרה, היא מסמך. התוכנית לא סותרת את המדיניות. הוראות -77
78 באו למנוע הוצאת היתרים לא באו למנוע אישור של תוכניות. למדיניות יש כמה מגמות ויש בה עיקרון 
והוא לא להעלות ל7.65 ועל זה אנחנו שומרים, מה שמבקשים הוא לחרוג מהעיקרון. במשך תקופה ארוכה 
שמרנו על עיקרון 6.65 אבל אנחנו צריכים לתת מאסה בשביל ליצור התחדשות. אנחנו ביחס פינוי בינוי של 

פחות מ-1:2. לאור בדיקה כלכלית אחרונה שעשינו אם אנחנו עולים לגובה נפסיד כ-500 מ' הווה אומר 
מתקבל מצב כלכלי שהוא די גבולי. מכל הטעמים האלה בבחירה שבין 6.65 ל7.65 הועדה בחרה נכון. 
תוכנית המדניות מאפשרת בבניינים של 4 קומות תוספת 2 קומות תמ"א כלומר 6.65 קומות. תוספת 

התמ"א לא מהווה פגיעה בתוכנית בהתאם לתוכנית הממדיניות.   
ראובן לדיאנסקי: אין להפנות את החיצים לתושבים אלא לועדה שאישרה את תוכנית המתאר ו/או מסמך 

המדיניות. 
עו"ד טויסטר עפר: הדרך החדשה שרוצים לשלוח אותנו לא תואמת את תא/5000 ו/או את מסמך 

המדיניות וגם לא את הכלכליות שבה. לפי המדיניות נוספות 45 דירות אבל במתכונת כזו לא יהיה פרויקט. 
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תוספת האוכלוסייה הצפויה אינה מהווה שינוי במאזן לצורכי ציבור.  המדיניות אומרת בפירוש שזה 
בכפוף לבדיקה כלכלית. יחס הדירות הוא נמוך והפרויקט לא פוגע במסמך המדיניות. יש כאן יזם שמייצג 

80% מהתושבים ואנחנו מבקשים לאשר את התוכנית.  
גידי בר אורין: מדובר על תב"ע שהמהות שלה היא הריסה ובניה. לכן תוספת של 2.5 קומות מעל 4 קומות 

היא לא כלכלית. צריך ללכת על 7.65 כדי שהתוכנית תהיה כלכלית. מבחינה אדריכלית  התוכנית של 
ה6.65 יותר טובה. בקומת הקרקע מאפשרים מעבר בחצרות שיהיו מפולשות בהתאם למסמך המדיניות.  

בקומה א' ומעליה התוכנית היא צורה  S שומרים על חדרי מדרגות שמובילים לשתי דירות בקומה על מנת 
לא להגיע ל7.65 קומות יצרנו את ה-S כאשר בקומה התחתונה יש חצרות מפולשות עם מעבר ברוחב של 10 
מ' וגובה 4 מ'.  מעל החניון יהיה מצע גנני בעומק של מטר וחצי שמאפשר שתילת עצים בוגרים. קווי הבנין 

בין הבניינים הם 16.7. אי אפשר לתכנן רק מתחת לבנינים את החניה.  הסרט לא מדויק ומנפולטיבי. 
הפרוייקט מצליח לסכם את הכל מבחינת מטרים קומות ויחידות דיור. )מראה במצגת את הבניינים 

והמעברים בחצרות(, לגבי הגובה הטוטלי הוא נוצר מכך שגובה קומת הקרקע 4 מ' לטובת המעברים ולכן 
התנגדות מהנדס העיר גורמת לי להנמיך את הקומות הטיפוסיות.  

נתן אלנתן: השמאות שלך מעודכנת? 
אלי יהל: שמאי מטעם היזמים- בדקנו את המחירים המעודכנים אחרי עליית מחירים שהייתה ברמת 

אביב, והמחיר למ"ר הוא 34,500 ₪ כולל מע"מ. לפי זה נעשה החישוב. דהיינו דירה של 100 מ' תימכר ב-
3,450,000 מיליון .  רוב הבניינים ברמת אביב בנויים ב-3 קומות. לפי המסלול שהתושבים רוצים הציעו 

להרוס 72 דירות ולהוסיף 45 דירות 2.5 קומות אין יזם יכול לעמוד בכך. בדקתי אם עולים עוד קומה 
ומבטלים את הS מקבלים דירות שוות יותר, אבל יורדים 500 מ' שטח למכירה. שטח קומה שווה 1540 מ' 
אבל מאבדים את השטחים של האגפים של ה-S. כלומה הרווחיות של הפרוייקט תרד באופן כזה שהרווח 

של הקבלן יעמוד על ב13.5%. וכששאל אותי היזם אם כדאי לעשות את הפרוייקט המלצתי לא לעשות את 
הפרוייקט.  

ולפי התוכנית של ה-S הרווח הוא 18.5%. 
ראובן לדיאנסקי: כלומר גם אם הועדה תקבל את הבניינים טורית עם 3.65 תמליץ ליזם לא לעשות את 

הפרוייקט. 
עו"ד ציפי מרגלית: אני מייצגת את הדיירים שמתגוררים בברון הירש 1 3 ו-5 בשכונה. מדובר ב3 בנינים  
מתפוררים. המתנגדים לפרויקט הם אוכלוסיה עשירה שאין לה את הזכות לקבל את אותן זכויות 
שהמדינה נותנת בדמות תמ"א 38. כל מי שמתנגד אומר שהוא לא מתנגד להתחדשות השכונה. יש קושי 
בתחזוקה כגון תיקון הביוב, האיטום מזעזע אין ממ"ד אין מעלית. דיירים לא מעטים עזבו את הדירות 
בגלל מצבם. אנחנו רוצים לחיות בדירות הללו. יש כאן שטח פרטי פתוח ואנחנו לא נהנים בגלל בעלי 
הבתים הפרטיים בשטח הזה, התוכנית החדשה נותנת זיקת הנאה לציבור. אנחנו רוצים שהפרויקט יצא 

לפועל. 
ראובן לדיאנסקי: מדוע שחלק מההוצאה לעניין השבחת הדירות יבוא על חשבון הדיירים. 

עו"ד ציפי מרגלית: מ 2007 אנחנו מחפשים יזם וחב' וילאר היא החברה היחידה שהציעה לעשות תמ"א. 
עו"ד ענת לוי: זו דמגוגיה, אנחנו מחפשים איזון שמשמר את המרקם השכונתי. לא הובא כאן הנושא של 
התחבורה שלא דובר ושתהפוך לקטסטרופה, נושא החניות - במדיניות דובר על חניוני כיס ברחובות 
הפנימיים. שיעשו חניות תת קרקעיות. לא יבוצע אם התכנון שהובא כאן יעשה. במקרה כאן תהיה רק 
תוצאה אפשרית אחת ולנושא הכלכליות של הפרוייקט. לגבי רמת אביב אשר לטענה של חוסר כלכליות של 
הפרויקט נאמר על ידי ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית כי במסגרת ישום של תמ"א 38 צפויים 
הדיירים לקבל כאן נכס בשווי גבוה מאשר ערב ביצוע הפרויקט ..."יש כאן התעשרות על חשבון ציבור 

שלם". 
 

דיון פנימי:  
הראלה אברהם אוזן: התוכנית חוקית יש כאן שאלה של מדיניות. המצב המשפטי: יש מדיניות תכנונית 
שאושרה על ידכם ואושרו תנאים מגבילים לפי סעיף 78. מאחר ורצינו לשמור על האופציה שאותה תוכנית 
שתקודם יכול להיות שהיא לא תהיה בסמכות מקומית, היא הועברה לוועדה המחוזית שאישרה את 
התנאים המגבילים. על החלטה של הועדה הוגש ערר למועצה הארצית ניסים גבאי ולכאורה אמרה 
שהוועדה המחוזית קבלה את הטענה שכל העניין הזה הוא שהתוכנית היא לא בסמכותנו. להיפך שיהיה 
ברור המועצה הארצית אין שום בעיה של סמכות מדובר על מצב שבוחנת תוכנית. לנושא תוכנית המתאר 

שקובעת הגבלת גובה של 6.65 . 
ערן וקסלר: תוכנית המתאר הפנתה לעריכת מסמך המדיניות. 

פרנסין: מדובר בתב"ע נקודתית. 
ערן וקסלר: אנחנו מדברים על תב"ע מכח תמ"א 38. 

הראלה אברהם אוזן: זו תוכנית שקובעת הוראות בינוי משנה קווי בנין מסדרת את השטחים מחדש. 
השטחים הם מכוח תמ"א 38 ותוכנית המתאר לא מגבילה את תמ"א 38. מעל תוכנית המתאר אפשר לקבל 

את התמ"א. 
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נתן אלנתן :אם נחליט לבטל את ה S ולהעלות קומה זה בסמכותינו?  
הראלה אברהם אוזן: במצב הנכנס כמה קומות במצב התב"עי התקף אפשר להכניס? 

ערן וקסלר: התבע התקפה מדברת על 4 קומות. אפשר להוסיף עוד 2.65 קומות מכוח התמ"א ובהקלה 
אפשר עוד. 

הראלה אברהם אוזן: בסמכות מקומית אפשר להגיע לגובה 7.65 לאחר תוספת קומה בהקלה. 
ערן וקסלר: אנחנו רוצים לעודד התחדשות משותפת לכמה מבנים. מסמך המדיניות הוא הקובע אבל כאן 

יש סיבה לחרוג מהמגבלות. 
ראובן לדיאנסקי: ידוע שאני לא תמיד בעד מסמכי המדיניות. חשוב לעשות התחדשות עירונית אבל ברגע 
שנאשר את הפרוייקט הנוכחי תהיה בעיה קשה למנוע עוד פרוייקטים מסוג זה ואי אפשר להגיד שזהו 
מקרה חריג. כמו שבמעוז אביב נתנו זכויות ושילמו מכיסם ומשביחים את הנכנס שלהם. הפורמט של 
תוכנית ה-S פוגע במתחם ואני תומך בכיבוד מסמך המדיניות. אם במסגרת התחשיב הכלכלי אותם 
דיירים יוציאו כסף מהכיס.  כפי שאמר השמאי, אם הפרוייקט לא כדאי ב3.65 אז הוא לא יהיה כדאי לפי 

פורמט  2.65, ולכן  ולהשאיר את השכונה הזו לדוגמא ולהיצמד למסמך המדיניות. 
דן להט: קבעתם מסמך מדיניות והתוכנית הזו נוגדת המסמך אז מדוע אשרתם את מסמך המדיניות? 

ראובן לדיאנסקי: ערן אמר שזהו מקרה חריג אבל הוא גם אמר שאם נאשר את זה יבואו יזמים אחרים. 
דן להט: אנחנו מייצגים ציבור אי אפשר לאשר תוכנית שנוגדת את מסמך המדיניות. רמת אביב וכל 
 Sהשכונות מסביב אם אופי מיוחד עם שטחים ירוקים אני חושב שצריך לשמור על השכונה הזו. תוכנית ה

היא רגל גסה בשכונה ואני מתנגד לה. אני בעד לאשר את התוכנית הטורית שכפופה למסמך המדיניות. 
מיטל להבי: אני בעמדה של התוכנית הטורית. אם הS תתאשר התוכנית הזו שוברת את תא 5000. רמת 

אביב מקום רווחי ומחר יבואו שכונות אחרות שיאמרו ששיקולים כלכלים מנחים את ההתחדשות. 
יהודה המאירי: מסכים עם דעת קודמיי. הערה נוספת בדרך כלל עושים שיתוף ציבור  וכאן לא עשו. 

אהרון מדואל: ההיבט העיקרי הוא כלכלי והיחס בתוכנית הוא לא גבוה וחריג. אי אפשר להתעלם ממרקם 
של השכונה וכאן אני מתחבר לעניין הכלכלי שמי שרוצה לחדש צריך להוציא מכיסו ולחדש. העיריה יכלה 

לתת יד על פטור מהיטלי השבחה. 
נתן אלנתן: אין פה היטל השבחה זה תמ"א 38. 

אהרון מדואל: בג'1 יש היטל השבחה. יש היטלי השבחה בתוכנית. 
ראובן לדיאנסקי: יש תוכנית של 6.65 שהיא כלכלית. 

עודד גבולי: אני לוקח את האחריות. מדובר על התנגדויות בתוכנית שאתם אשרתם להפקדה. יש סיכוי 
שאם התושבים לא היו מגיעים, יתכן והיינו מאשרים את התוכנית. על ה-S אני מקבל את כל מה שנאמר 

פה. 
נתן אלנתן: התכנון של הS לא מתאים לאופי השכונה. האמירה של המדיניות שהופכים אותה לעיקר היא 
לא לעניין. יש מקרים שאנחנו לא יכולים לעמוד במדיניות וכנראה שבפרויקט הזה צריך לחרוג. כשעשו את 
המדיניות מה שעמד מולנו הייתה תוספת בניה ולא דובר על הריסה ובניה כי לא חשבנו שיהיה כלכלי. 
כשעשינו את מסמך המדיניות באנו ואמרנו שאנחנו רוצים לקדם הריסה ובניה מחדש ולא תוספות בניה. 
בהרבה תוכניות עשינו אבחנות כגון בתכנית הרובעים. כאן אין התייחסות לכך. האם יעלה על הדעת 
שאנחנו ניתן  את אותן זכויות לתמ"א עיבוי ולתמ"א הריסה ובניה מחדש? אנחנו לא מגדילים את 
התכסית. יחד עם זאת יכול להיות שגם ב6.65 תהיה כדאיות כלכלית, לכן אני מציע לעשות בדיקה ולבדוק 

את המשמעותיות.  יש גם הבדל באיזה סכום הדיירים צריכים להוסיף. 
ראובן לדיאנסקי: אם נחליט על 6.65 זה יהיה זרז להתכנות כלכלית. 

דן להט: אנחנו נגד 
דנה שיחור: הבדיקות הכלכליות הראו שגם בתוספת של 2.65 קומות יש כדאיות.   

ערן וקסלר: חשוב להבין על איזה מתווה מדובר. 2.65 משתלם כשהדיירים לא מקבלים תוספת שטח. 
רוני קינסבורג: הבדיקה הכלכלית נעשה בשיתוף עם דנה. השאלה היא מה מידת הרלוונטיות ל2014 . 
השומה הרלוונטית היא ל-2014. אם אתם רוצים שומה עדכנית. בדיקת של מה הכדאיות הכלכלית תלויה 
בתמורה לדיירים ו/או כמה כסף הדיירים יצטרכו להוציא. הדיירים מקבלים 25 מ' בתוכנית. נעשתה 
בבדיקה הכלכלית של נמצא שהפרויקט כדאי כלכלית ב6.65, אבל בתנאי שהדיירים לא יקבלו תוספת של 

מטרים.  
אני כן ממליץ לבדוק בבדיקה נוספת את הכדאיות הכלכלית. 

נתן: הועדה המחוזית הגדילה לדיירים ב-25 מ'. יש עיקרון שנותנים את ה-25 מ', ויהיה קשה לנו להתמודד 
עם עררים אם ניתן פחות. לכן, מציע לא לקבל החלטה היום בלי שיש לנו את כל הכלים. כדאי לקבל 

החלטה מושכלת . 
משה – שמאי מטעם העירייה: כדי להישאר בתוספת 2.65 קומות לא יכולים לתת לדיירים יותר מ10 מ'. 

זה היה המבחן של הרווחיות. מה שקרה מאז  בוטל מע"מ על שירותי בניה, המחירים עלו והעלויות עלו. 
נתן אלנתן: אני חוזר על הצעתי שניתן לאנשי המקצוע לערוך בדיקה כלכלית חוזרת ולראות מה קרה מאז 

2014 בנושא מע"מ שירותי בניה, מה תמורה... אני רוצה לקבל מידע שלא יוכלו לתקוף אותנו. 
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דן להט: היום. אנחנו צרכים לקבל היום החלטה. 
אביגדור פרויד: היום אישרתם תוכנית בטגור נכנסו עם 60 יח"ד ויצאו עם 144 שזה למיטב הבנתי יחס 
גבוה מ 1:2. בתוכנית הזו אתם מדברים על יחס 1:1.85. אתם צריכים להבין העניין הוא לא שהיזם ירוויח 
יותר או פחות. ההתייחסות היא כלפי דיירים. נכון שזה יהיה תקדים לרמת אביב - אז מה. אם התוכנית 

מועילה לדיירים אז מה. 
עודד גבולי: אתם צריכים להחליט בועדה הבאה. להביא את הנתונים לאחר בדיקה עמוקה ויסודית יותר. 

 
נתן אלנתן: הצעה א' - לשוב ולדון בישיבה הבאה לאחר בדיקה כלכלית עם הצוות.  

 .Sהצעה ב- לקבל את ההתנגדויות ולא לאשר את ה
 

ראובן לדיאנסקי: אם תהיה התחייבות שהנושא יגיע לשולחן הדיונים בישיבה הבאה אחרי החג. 
דן להט: לתוכנית הS מתנגדים ושבדיון שיתקיים ישתתף רק מי שהיה בדיון וששמע את ההתנגדויות 

ראובן לדיאנסקי: אני מציע לקבל את הצעת היו"ר לחזור ולדון שוב.  
בעד - נתן אלנתן, יהודה המאירי, דן להט, מיטל להבי , אהרון מדואל ראובן לדיאנסקי 

 
הועדה מחליטה: 

עמ' 103   מבא"ת ספטמבר 2007
 

הוחלט פה אחד לשוב ולדון באחת הישיבות הקרובות של הועדה. 
 

משתתפים: נתן אלנתן , יהודה המאירי, דן להט, מיטל להבי , אהרון מדואל וראובן לדיאנסקי. 
 

חו"ד נוספות - שמאית: )ע"י משרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות)
 

הדו"ח המלא יופץ בנפרד. להלן עיקרי מסקנותיו:

 
שיעור הרווח היזמי המקובל למטרות ליווי בנקאי לפרויקטים של מגורים על קרקע ריקה נע בגבולות 

15%. עבור פרויקטים של תמ"א 38 במתכונת פינוי בינוי, מקובל לחשב שיעור רווח יזמי גבוה יותר, בשל 
משך ייזום ארוך יותר, ובשל המורכבות הנובעת מטיפול בבעלי הדירות הקיימות לאורך הפרויקט. 

 
מניסיוננו, הרווח היזמי הסביר בפרויקטים מהסוג הנדון צ"ל לפחות 20%. לאור המפורט עולות המסקנות 

הבאות: 
 

א. ביצוע הפרויקט הנדון במתכונת של 6.65 קומות מורחבות לפי תוספת של 25 מ"ר בגין כל דירה 
קיימת הינו בעל התכנות כלכלית בכפוף לגודל דירות התמורה שיקבלו בעלי הקרקע, כפי שמוצג 

בטבלת הרגישות בסעיף 11.4 לעיל. 
 

דהיינו, בנפח הבינוי הנתון, ע"י חלוקת זכויות הבניה להרחבת דירות לפי תמ"א 38 )25 מ"ר 
לדירה קיימת( בין דירות התמורה לדירות היזם ניתן לייצר פרויקט כלכלי. יחד עם זאת,  חלופה 
כזו עלולה להידרש לפתרון של שינוי מיקום דירות התמורה בפרויקט ביחס למצב הקיים ולייצר 

קושי מבחינה זו. 
 

בחלופה כזו, גבול ההתכנות הכלכלית ליזם הינו בתוספת של כ- 18 מ"ר לדירות התמורה  בהנחה 
שאין כל השתתפות מצד בעלי הקרקע.  

 
ב. ניתן לייצר התכנות כלכלית גם בחלופת תוספת של 25 מ"ר נטו לדירת תמורה במתכונת 6.65 

קומות, במידה ובעלי הדירות ישתתפו בעלות הפרויקט בסכום של כ- 200,000 ₪ לדירה. 
 

ג. במתכונת 7.65 קומות, הפרויקט מציג רווחיות טובה גם בתוספת 25 מ"ר נטו לדירת תמורה, 
ובמקרה כזה ניתן גם לצמצם שטח דירות היזם לצרכי הסבת שטחי דירות לשטחים משותפים 
בקומת הקרקע, למשל ע"י "הקפצת" כל דירות התמורה בקומה כך שדירות היזם מרוכזות 
בקומת הקרקע ובקומות 6,7 וגג. תוצאות הרווחיות כפונקציה של השטח להפרשה בקומת 

הקרקע כמוצג בטבלת הרגישות בסעיף 11.5 לעיל. 

 

חו"ד הצוות: )מוגש ע"י צוות צפון( 
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האלטרנטיבות להתחדשות באמצעות תמ"א 38 הריסה ובניה מחדש:  

 יישום תכנית ההרחבות )בשלבים(.  

 תמ"א 38 עיבוי לבניינים הקיימים.  

התחדשות באמצעות תמ"א 38 להריסה ובניה מחדש, עדיפה מבחינה הנדסית ואסטטית על פני 

האלטרנטיבות.  

בתוך כך, התחדשות תמ"א 38 של מבנן שלם – יעילה יותר מהתחדשות ספורדית של בניינים בודדים 

)מבחינת פתרון חניה ואיחוד תשתיות( ומאפשרת לשמר את החצרות שבין הבניינים פתוחות וירוקות 

כחלק מ"נחלת הכלל" בשכונה.  

איחוד כוחות של כמה בניינים )מבנן( לפרויקט משותף לא יתרחש ללא תמריץ שנותן יתרון ברור לשיתוף 

פעולה בין בעלי הנכסים של מספר מבנים.  

התמריץ לפרויקט משותף למבנן לא נקבע במסגרת מסמך המדיניות לרמת אביב הותיקה, מתוך הנחה 

שיקבע בתב"עות פרטניות, שבמסגרתן תבוצע בחינה כלכלית ועיצובית מפורטת.  

הפרסום לפי ס' 77, 78 לחוק בדבר הכנת התכניות, לבניינים מומלצי תמ"א 38, הינו שלב ביניים )לפרק זמן 

מוגבל( שנועד להגביל הוצאת היתרים מכח תמ"א 38 ולאפשר תכנון תב"ע, אך אין לראות בו חסם לתכנון.  

 
מומלץ לאשר את התכנית למתן תוקף בתנאים הבאים: 

1(  מומלץ לאשר בניינים בעלי 7.65 קומות בהתאם להעמדה המקורית, כל עוד ישמר היחס המוגדר 
 במסמך המדיניות של גובה המבנה חלקי רוחב חצר  1:1.3.  

2( בחלופת "העמדה מקורית" בגובה 7.65 קומות: 
 א. נדרשת הפחתת נפחים מהפרויקט על מנת להתאים את הקומה ה-7 לשטח הקומה  

  הטיפוסית.   
 ב. צמצום שטח עיקרי מקומת הקרקע כך ש- 

i. תכסית קומת הקרקע תהייה זהה לתכסית הקומות שמעלייה.  
ii. חדר/י אשפה ימוקמו בקומת הקרקע על חשבון ביטול דירה, 

כתחליף לחדרי אשפה בקומת המרתף. 
3( יש להוסיף בתקנון התכנית דרישה לכך ש-20% מיח"ד הנוספות יהיו קטנות, בשטח "פלדלת" עד 

 72 מ"ר. 
4( להגדיר את נספח הבינוי כמחייב בנושאים עקרוניים בלבד: קווי בניין, העמדת המבנה )או 
 המבנים( ומיקום הכניסות. יתר הנושאים העיצוביים ידונו במסגרת אישור תכנית העיצוב 

 האדריכלי.    
5( לבטל את מתן האפשרות לריצוף משטח יציאה לחצר בהיטל המרפסת שמעל )הנחיה 4.1.ט.2 

 בתקנון התכנית(. 
6( זיקות הנאה: 

 א. יש להוסיף זיקת הנאה לציבור לאורך גבול המגרש המזרחי כך שתתקבל מדרכה ברוחב 
  3.5 מ' לפחות.   

 ב. המיקום הסופי של זיקות ההנאה יקבע בתכנית העיצוב האדריכלית. 
ג. רוחב זיקות הנאה בין הבניינים 8 מ' כל אחת. 

ד. זיקות ההנאה יהיו נקיות ממתקנים טכניים עיליים ותת קרקעיים. 
7( חריגה ממספר הקומות המותרות והגובה המותר בתכנית תהווה סטייה ניכרת לתכנית. 

 

חו"ד נוספות - שמאית: )ע"י משרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות)
 

הדו"ח יושלם ויופץ בדיון בועדה.  
להלן עיקרי מסקנותיו:  
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1( צמצום של התכסית הבנויה בפרויקט )ע"י צמצום התמורה לבעלים( אינו תורם לכלכליות מכיוון 
שכל צמצום בשטח דירות התמורה מחסיר משטח דירות היזם. לכן אין מניעה מתוספת 25 מ"ר לדירה 

קיימת.  
2( תוספת 2.65 קומות נמצאה לא כלכלית. למרות זאת, ניתן לבצע פרויקט באחד מהתנאים הבאים: 

א. תשלום השתתפות מצד כל דייר.   
ב. בנפח הבינוי הנתון, ניתן לצמצם את שטח דירות התמורה ובמקביל להעביר שטח זה לדירות 

היזם –  דורש פתרון מרחבי ושינוי של מיקום דירות התמורה בפרויקט. 
3( תוספת 7.65 קומות נמצאה כלכלית ואף מקנה רווחיות עודפת שמאפשרת ביטול מסוים של מספר 

יח"ד )לדוגמה הסבת דירות בקומת הקרקע לטובת שטחי שירות משותפים(. 

בישיבתה מספר 16-0014ב' מיום 01/06/2016 )החלטה מספר 8( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

הנושא ירד מסדר היום. 
 
 

משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי, ראובן  לדיאנסקי, אסף 
זמיר. 
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תכנית תת"ל71א )הקו הירוק(, המופקדת הינה תכנית רחבת היקף ובעלת השפעות נרחבות על העיר תל 
אביב-יפו בתקופת ההקמה ולאחר מכן בתקופת ההפעלה. 

ההשגות מתייחסות הן לנושאים מהותיים בהם נדרשים תיאומים עם הרשות המקומית, מתוקף 
הסמכויות והתפקידים עליהם היא אמונה והן על מנת להבטיח שהוצאת היתרים והרשאות להקמת קווי 

הרק"ל תקודם בצורה מקצועית יעילה ומסודרת.  
להלן ההשגות לגבי נושאים תכנוניים שהתיאום לגביהם עם חב' נת"ע לא הושלם וכן השגות לגבי נוסח 

הוראות התוכנית או התייחסות חסרה במסמכי התוכנית: 
 
 

א 
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נושא ההשגה:  

אין הוראות המחייבות תיאום של תכניות ביצוע הקווים עם העיריות/מהנדס העיר 
 

לעירייה אחריות כוללת לניהול המערכות העירוניות לרבות רווחת התושבים, המרחב 
הציבורי, תשתיות, הסדרי תנועה, מימוש פרויקטים שתוכננו וכדומה. לאור זאת לא מתקבל 

על הדעת שאין הוראות המחייבות תיאום עם העיריות/מהנדס העיר 
  

פתרון / שינוי מוצע הנמקה סעיף בתת"ל נושאי משנה  
לקבוע חובת תיאום  הסעיף קובע מהם המסמכים  ס' 6.1 בשלמות.  תנאים   1

וייצוג למה"ע בועדת  הדרושים לפני שלב הביצוע,  )לדוגמה ס"'ק 4  למתן היתרי 
המשנה למסמכי תכנון  בפני מי יוצגו ומהם הליכי  "מסמך הכולל את  בניה  

מפורט לפני ביצוע,  הרישוי  בועדת משנה של  שלבי הביצוע של 
בהתאם לעניין.  הות"ל.  העבודות ואת 

אין ייצוג לעירייה/מה"ע  האופן שבו יוסדר 
בתהליך האישור.    מהלך החיים 

התקין של 
התושבים בתקופת 
ביצוע העבודות"( 

לציין בסעיף זה:   אין כמעט בעיר תכניות בקנה  4.1.2  ו'  עיצוב   2
נדרש תיאום עם  מידה דומה, אשר מוקמות  "עיצוב תחנות  המרחב 

מהנדס העיר  ברחובות עירוניים קיימים.   להעלאה והורדה  הציבורי 
נדרש  תיאום עם מהנדס העיר  של נוסעים וחומרי 

בנוגע להחלטות הנוגעות לדמות  גמר" 
המרחב הציבורי, כגון: קביעת   

חומרי הגמר, פרטי פיתוח 
וכדומה )ריצוף, מתקני רחוב, 

סככות, שילוט, תאורה וכדומה(.  
לציין בסעיף זה:   שינוי מהותי במיקום המסילות  4.1.2 א   שינוי תוואי   4

נדרש תיאום עם  בתוך זכות הדרך/רצועת  "....ניתן יהיה  המסילה  
מהנדס העיר  המסילה משפיע על רשת  להסיט את תוואי   

הדרכים, התשתיות העירוניות,  המסילה....בתחום 
קיבולת התנועה, הנגישות,  רצועת 

עיצוב המרחב הציבורי, יכולת  המתע""ן...." 
מימוש תכניות בניה הגובלות 

בתוואי ועוד.  
לציין בסעיף זה:   שינוי של מיקומי התחנות, לא  4.1.2 א   שינוי   5

נדרש תיאום עם  רק לרוחב התוואי אלא אף  "...ניתן יהיה  מיקום 
מהנדס העיר  הזזת התחנות לאורכו )תחנות  להסיט.... את  התחנות 

על פני הקרקע(, מחייב תיאום  מיקום התאנ"ה.. 
והתאמת התכנון העירוני אל  בתחום רצועת 
השינויים לפני שלב הביצוע.  המתע""ן.." 

לציין בסעיף זה כי  לא סביר שיתקבלו החלטות  4.1.2  ד'  שיקוע /   6
נדרש תיאום עם  מהותיות הנוגעות לתפקוד  "גשרים מעברים  גשר  

מהנדס העיר.   המרחב העירוני וחזותו ללא  והפרדות מפלסיות   
חובת תיאום עם העירייה.   בתחום רצועת 
המתע"ן"  
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לשנות ל - 90 יום.  לו"ז של 30 ימים לתיאום  6.2 "הנחיות  תכניות   7
תכניות הפיתוח בעירייה איננו   לשיקום נופי  פיתוח  

סביר. תיאום ואישור התכנון    ולעיצוב אדריכלי"   
מחייב תאום פנימי בעירייה בין   

מינהלים וחטיבות שונות )תכנון, 
ביצוע, תפעול(. אין סיבה 
שפעולה המבוצעת בסוף 

ההקמה לא תחייב תיאום 
בשלבים מוקדמים ולא תבוצע 

בסד זמנים של 30 ימים מצד 
העירייה. אין בהארכת פרק 

הזמן לתיאום הפיתוח בעיר, 
משמעות על מועדי ביצוע הקו  

לציין בסעיף זה כי  אין התייחסות לתיאום תשתיות  6.3 "תאום  תשתיות   8
נדרש תיאום עם  עם העיריות. בתל אביב-יפו,  תשתיות"   

מהנדס העיר/הליך של  התיאום מבוצע באמצעות   
תיאום הנדסי   תהליך התאום ההנדסי טרם  ס' 6.1 )7( "....לא 

יציאה לביצוע. יש להבהיר חובת  ידרש להגיש...." 
תיאום מערכתית מעבר לתיאום 
עם "גוף התשתיות הנוגע 

לעניין".  
 
 

ב 
 

נושא ההשגה:   
שיפוי הועדות המקומיות  

לאור היקף הפרוייקט והעובדה שמדובר בפרוייקט בעל חשיבות לאומית, יש לקבוע שיפוי 
מלא לועדות המקומיות עקב חשיפה לתשלום תביעות לירידת ערך ופיצויי הפקעה הנובעים 

מביצוע תכנית זו 
 

 
 

ג 
 

נושא ההשגה:   
הפקעות - כללי 

ס' 6.5.6- "ניצול הזכויות הקיימות במגרש על פי תוכניות מפורטות תקפות ביום תחילתה של 
שתוכנית זו )"להלן מגרש קיים"( יתאפשר אם התקיימו התנאים הבאים: ..." 

 
1. יש לתקן את גבול התכנית ולהתאים את קווי הבניין הקיימים אל המגרשים לאחר 

ההפקעה.  
2. במקומות בהם הפקעת חלקי מגרש פוגעת בבעלים ע"י צמצום הזכויות שאושרו 
בתוכניות תקפות, יש לתקן את קו גבול התכנית ולקבוע כי במקרים אלה זכויות 

הבניה התקפות יחושבו מתוך גודל המגרשים לפני ההפקעה בתת"ל. 
 

 
 

ד 
 

נושא ההשגה:   
פורטל דרומי 

1. בתת"ל 71 ב' הוגשו השגות ע"י בעלי עניין אחרים לגבי הארכת המקטע התת קרקעי 
ושינוי מיקום הפורטל הדרומי. 

2. ההשגות התייחסו בין היתר לפגיעה האורבאנית שתיווצר ברחוב הר ציון והשכונות 
סביב. אזור אשר כידוע סובל כבר כיום ממפגעים אורבאניים שונים כדוגמת התחנה 

המרכזית, גשרי המעבר אליה ועוד אשר מהווים חסמים שונים לפיתוחו. 
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3. במסגרת ההשגות הללו הועלתה הצעה להסיט את מיקום הפורטל דרומה. 
4. ככל שיוחלט לבחון חלופות נוספות למיקום הפורטל או התוואי התת"ק, העירייה 

מבקשת לשמור את האפשרות להתייחס ולהשלים את ההשגות בנדון, כיון שיש להן 
השלכות ישירות על מקטע זה של הקו הירוק. 

 

 
 

ה 
 

תכנון מתחם צומת חולון ורחוב בן צבי  
 

רקע: 
1. עת"א-יפו ועיריית חולון מקדמות תוכנית למע"ר חדש באזור צומת חולון )"מע"ר בן צבי"(. 

במתחם מתוכננים להיות בין היתר, שטחי תעסוקה, מסחר, איצטדיון ומסוף תחבורה 
בהיקף כולל של כ- 1,000,000 מ"ר )שטח עיקרי(. 

 

2. התוכנית בוחנת מספר חלופות למיקום מסוף התחבורה. בין היתר, נבחנות גם חלופות 
למקם את מסוף התחבורה  ממערב לנתיבי איילון. זאת בשונה מהתכנון המוצע ברקע נספח 

המסילה במסמכי התת"ל.  

 

3. התוכנית הרעיונית לפיתוח המע"ר, כוללת גם הצעה  לציר מרכזי חדש )כחלק ממתחם בנוי 
מקורה מעל נתיבי איילון( המתוכנן לחבר בין צפון חולון לדרום תל אביב-יפו ולהפוך את 

המע"ר למתחם אחד. הציר מתחבר לדרך בן צבי בצומת גיתית/בן צבי )זרוע דרומית לצומת 

T הקיים(. לשם הדגמה, מצורפת סכימה ראשונית של אחת החלופות המוצעות במסגרת 
תיאום עקרונות התכנון בין עיריית תל אביב-יפו ועיריית חולון. 

 

 
    

4. הוראות תת"ל/71א' קובעות באזור שטח המרכז הלוגיסטי העירוני הקיים, מגבלות במטרה 
לשמור את השטח למסוף תחבורה. במסגרת החלופות שייבחנו בתכנית בן צבי ייבחנו גם 

חלופות לשימושים אחרים אשר אינם מסוף תחבורה )למשל אצטדיון כדורגל עירוני(  
 

5. בתכנון המסילה המוצע בתת"ל עוברות מסילות הרק"ל ברחוב בן צבי )בכיוון מערב למזרח(, 
ממרכז זכות הדרך אל הצד הדרומי בצומת בן צבי/גיתית. תכנון זה מונע את הכניסה 

לשכונת קרית שלום ממערב. הפתרון התנועתי המוצע מבוסס על פניית פרסה מעבר לגשר 
המזרחי בצומת חולון. פתרון זה איננו מתאים למעבר קווי תח"צ המשרתים את השכונה 

)תוספת של 500 מ' נסיעה לכל כיוון(.   

6. יתר על כן, הדופן הדרומית של השכונה, בגבול עם רחוב בן צבי,  עתידה לעבור התחדשות 
עירונית שבמסגרתה יתווספו לשכונה מאות יח"ד. כל התנועה אל ומ-מתחם חדש זה 

מבוססת על החיבור לצומת גיתית. 

איצטדיון 

חלופה 1 
מסוף תחבורה 

במבנה 

ציר תנועה 
חדש 

+ קירוי 
איילון 
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7. לצורך שמירת הקשר בין שכונת קרית שלום ובין יפו ולצורך אפשרות פיתוח מע"ר בן צבי, 
נדרש לשמר את אפשרויות התנועה בצומת בן צבי/גיתית והפיכתו בעתיד לצומת 4 זרועות. 

 

8. שימור אפשרויות הפיתוח מחייבות הפרדה מפלסית של הקו הירוק בצומת גיתית מתנועת 
כלי הרכב )שיקוע(. יש לבצע בדיקה תכנונית לחלופת מסילות בהפרדה מתנועת כלי הרכב 

בצומת ולתקן את הוראות התכנית כך שיאפשרו תכנון הפרדה מפלסית של הקו הירוק 
במסגרת התכנון המפורט וביצועו בעתיד.     

 
פתרון / שינוי מוצע הנמקה / הסבר  

גמישות במיקום המסילה ותכנון התחבורה במתחם    
  

מבוקש להוסיף הוראה יעודית למתחם  זה  תוכנית המע"ר מתקדמת בלוח זמנים שונה 
 מהתת"ל ועתידה להציע פתרון תחבורה כוללני 

"בתוכנית בסמכות הועדה המחוזית, השונה מהמוצע במסמכי התת"ל.  
במקטע שבין רח' בן צבי )בתחום   יש לאפשר בתת"ל גמישות מירבית בתכנון 
עת"א-יפו( לבין רח' הלוחמים-תל  המתחם שבין רח' בן צבי )בתחום עת"א-יפו( לבין 

גיבורים )בתחום עיריית חולון(  רח' הלוחמים-תל גיבורים )בתחום עיריית חולון(.  
א. ניתן יהיה לשנות את מיקומה של   יש לאפשר את תכנון מסוף התחבורה במיקום 

רצועת המתע"ן.  שונה ובלבד שתישמר בתכנון העתידי, הקישוריות 
ב. ניתן יהיה לתכנן מסוף תחבורה  בין אמצעי התחבורה השונים. 
במיקום שונה מהמיקום המוצע   כמו כן, יש לאפשר גמישות לשינוי בתכנית 

בתת"ל  עתידית של תוואי הרק"ל כך שיעבור במיקום 
ג. להוסיף בסעיף )4.1 ס"ק ה'(:  ובמפלס הנדרש על פי תכנון מסוף התחבורה 

"ניתן יהיה לבצע הפרדה מפלסית  ולצורך מתן השירות הנידרש למע"ר.  
באמצעות מנהרה למעבר רכב   

ולרכבת קלה לרבות מעבר הולכי 
רגל ושבילי אופניים בתחום רצועת 

המתע"ן ובתחום הדרך במקומות 
הבאים" 

בפירוט המקומות בהם תותר 
הפרדה מיפלסית באמצעות 

מינהרה, גם את צומת הרחובות בן 
צבי/ גיתית.  

ד. בתא שטח מס' 700 ניתן יהיה 
לתכנן שימושים עיקריים אחרים 

שאינם מסוף תחבורה  
 

גמישות בתכנון צומת חולון   
 

"מגבלות בנייה ופיתוח" ]סעיף 4.6.2[ 
מתחם תחבורה צומת חולון 

1. "בתוכנית מתאר מקומית בסמכות הועדה המחוזית ניתן 
לייעד את השטח המסומן בתשריט כתא שטח מס' 700 

לשימושים המותרים בדרך, לרבות ברצועת מתע"ן 
ולשימושים נוספים כפי שיקבעו בתוכנית". 

4."לא יקודמו בשטח למגבלות בנייה תוכניות והיתרים 
אשר עלולים למנוע את השלב הסופי המתוכנן של הקו 

הירוק". 
התת"ל אינה מאפשרת קידום תוכנית לשימוש עיקרי 

שאינו מסוף תחבורה, כפי שמוצע לדוגמה בתוכנית 
המע"ר. יתר על כן, נוסח ההוראות לעיל יחייב תיקון 
תת"ל על מנת לאפשר קידום תוכנית כדוגמת תוכנית 
מע"ר בן צבי וזאת למרות שהיא נותנת מענה למסוף 

התחבורה. 
 

התחדשות עירונית על פי 
תוכנית המתאר 
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בית באר המיועד לשימור- רח' פנחס לבון 16 

 
רקע: 

1. בית באר, המיועד לשימור על פי תוכנית מחוזית, סומן בתת"ל להריסה. 
 

 
 

2. הודעה על הכנת תוכנית לפי סעיפים 77 לחוק התכנון והבנייה, לשימור 32 בתי באר 
פורסמה בילקוט הפרסומים בתאריך 20.03.12 ותוקפה היה ל-3 שנים.  

3. ההודעה כוללת טבלה ובה מצוין בית הבאר ברחוב פנחס לבון 16 כמבנה לשימור. 
4. התנאים שנקבעו על פי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, קבעו כי לא תותר הריסת 

המבנים, וכי מבקש ההיתר לבניה או שיפוץ יידרש להכנת תיק תיעוד מלא. 
5. בתאריך 07.01.16  פורסמה בילקוט הפרסומים החלטה מתקנת בדבר הכנת  תוכנית 

והגבלת הוצאת היתרי בנייה, לגבי הודעה הקודמת, שהאריכה את תוקף התנאים 
שנקבעו בשנתיים נוספות, עד לתאריך 29.10.17. 

    
פתרון / שינוי מוצע הנמקה / הסבר  

מבוקש להוציא את בית הבאר מתחום התכנית או  מפורט לעיל,   
לחילופין לקבוע הוראות לתא שטח זה אשר יתנו מענה   

לשימור המבנה )הכנת תיק תיעוד ושילוב הנחיות לשימור 
המבנה ההיסטורי במסגרת מסמכי התכנון המפורט(. 
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ז 

 
נושא ההשגה:  

שטח ההתארגנות בצומת בן צבי/לבון  
 

רקע: 
תוכנית מתחם ליוויק - אפוטושו )שכונת קרית שלום(  

1. העירייה מקדמת תכנית לפינוי 116 יח"ד ברח' אפוטושו  ורח' ליוויק, ובינוי 350 יח"ד 
במקומם, סמוך לצומת בן צבי/ לבון, בשטח שסומן כאתר התארגנות.  

2. התת"ל מטילה מגבלות על אישור תוכניות ועל הוצאת היתרי בניה בשטח זה, המהווה את 
עתודת הקרקע כמוסבר לעיל להרחבת שכונת קריית שלום ולתהליכי התחדשות עירונית.  

 
לפיכך נדרש לקבוע מיקום חלופי לשטח התארגנות בתיאום ובהסכמת העירייה וביטול שטח 

ההתארגנות המוצע בתת"ל זה. 

 

פתרון / שינוי מוצע הנמקה  סעיף בתת"ל נושאי משנה  
יש לשנות את הסעיף  הליך קידום תכנית בניין  4.5  ד' 'שמירת תוקף'   אישור   

ולאפשר קידום  עיר הינו הליך ארוך.   )2(: לא תאושר בשטח  תכנית בניין 
תוכניות בניין עיר  אין סיבה לא לאפשר  ההתארגנות תכנית המשנה  עיר 
ללא צורך באישור  קידום ואישור תכנית  את יעודו כפי שנקבע 

מתכנן הות"ל.   בשטחים שסומנו כשטחי  בתכנית המתאר העירונית  
התארגנות בתת"ל, כל 

עוד הובטח שביצוע 
התכנית לא יפגע בשטח 

ההתארגנות   
יש לקבוע מועד  התכניות לא קובעות  אין בהוראות התכנית כל  תיחום בזמן    

פקיעה להוראות  תאריך פקיעה של  הוראה לגבי מועד פקיעת 
לאתרי ההתארגנות  המגבלות החלות על  המגבלות על אתרי 

או לחילופין יש לחייב  תכנון ושימוש בשטחי  ההתארגנות, בנוסף, 
כי לאחר תקופה  ההתארגנות. בנוסף,  ס'4.5.2 א )2( קובע: 

מוסכמת אתרי  ההוראות קובעות שכל  "שטח התארגנות על פי 
התארגנות אלה יובאו  אתר יכול לשמש כאתר  תכנית זו יכול לשמש גם 
לדיון והערכה מחדש  התארגנות גם לכל קו  כשטח התארגנות לצורך 
לגבי הארכת /ביטול  רק"ל עתידי. על פי  הקמתם של קוים אחרים" 

המגבלות החלות בהן.   הוראות אלה כל 
השטחים שסומנו כאתרי  

התארגנות הופכים לבלתי 
זמינים לזמן בלתי מוגבל. 

מבוקש ש"מועד סיום  הגדרה זו משאירה בידי  1.9 "תקופת ההקמה -  "תקופת   
הקמת המתע"ן"  נת"ע את האפשרות  .....וסיומה עם מתן הודעה  ההקמה" 

יוגדר באופן  להחזיק באתר  על ידי הגורם המוסמך, על 
פונקציונלי )למשל  ההתארגנות ללא  סיום השימוש באותו שטח 

מועד הפעלה  התחשבות בצורכי  התארגנות" 
מסחרית( ולא רק  הפיתוח במקום 
כתוצאה מהודעת   

נת"ע 
מבוקש  אין איזכור לתיאום עם  4.5.2 ג' )2(  החזרת   

תכנית הפיתוח של  מהנדס העיר  השטח  
השטח תתואם עם  אין הוראה התוחמת  לייעודו 

העירייה בטרם בצוע  בזמן את החזרת השטח 
שיקומו.  המשוקם והמפותח 

השטח יוחזר לידי 
העירייה תוך שנה 

מיום סיום התיאום 
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נושא ההשגה:  ח 
מתקנים הנדסיים   

התכנית מטילה מגבלות פיתוח ושהייה בשטחים אלה  

 

פתרון / שינוי מוצע הנמקה  סעיף בתת"ל נושאי משנה  
לשלב הנחיה אשר  למתקן השפעה  סעיף 4.4.2 א "הוראות  הקמת   

תחייב את התיאום  משמעותית על פיתוח  בנייה לחדר טכני בתת  מתקן 
הנדרש עם מהנדס  המרחב הציבורי  הקרקע" -  הנדסי בתת 

העיר / עירייה.  דרך מאושרת - סעיף 4.1  הקרקע 
ג' "הקמת מתקנים הנדסיים 
תותר מתחת לפני הקרקע 

מותרת בנית חדרים 
טכניים תת קרקעיים 

בשטח של עד 780 מ"ר 
צירוף מה"ע או מי  זמן התגובה בלתי סביר   4.4.2   ג'  , 4.1.2 ג'  הקמת   

מטעמו לועדת המשנה  "...ובלבד שניתנה למהנדס  מתקן 
של הות"ל למסמכי  הועדה המקומית להעיר את  הנדסי 

תכנון מפורט לפני  הערותיו תוך 14 ימים....."  במפלס 
ביצוע  הקרקע   

שינוי ההוראה  אין בהוראות התכנית  4.4.2  א' )5(  שהיית   
וקביעת החובה  הוראה המחייבת צמצום  "תכנית הפיתוח תעשה  הציבור מעל 

למיגון. מגבלות יוטלו  המפגעים הסביבתיים,  באופן שתצמצם ככל הניתן  החדרים 
רק אם הוכח שלאחר  מיגון לפי הצורך ושמירת  שהיית אדם ממושכת  הטכניים 

ביצוע המיגון, לא  בתי גידול לעצים בין  במקום"  וחשיפה 
ניתן להבטיח את  תקרת המבנה ומפלס   ]2.4[   6.11 לקרינה 

בריאות הציבור.   הרחוב.  "... לא תוכן תשתית  אלקטרו-
הטלת המגבלה מפריעה   לשהיית ציבור ממושכת  מגנטית 

לפיתוח ותפקודו התקין  מעל החדרים הטכניים" 
של המרחב הציבורי אשר   

מעל לחדר הטכני 
 
 

ט 
 

מהות ההערה/השגה:  
יעוד קרקע : דרך מאושרת  /  מוצעת – שימושים והוראות 

 

פתרון / שינוי מוצע הנמקה  סעיף בתת"ל נושאי משנה  
נדרש  תיאום עם  אין צורך לאפשר באופן גורף  4.1.1 ב'  חדרי מנוחה  א.  

מהנדס העיר לגבי  הקמת מבנים עצמאיים בשטח  שימושים:"...חדרי  לנהגים 
חלופות למיקום חדרי  15 מ"ר, בלב המרחב ציבורי.  מנוחה לנהגים...."  בשטח של 

מנוחה לנהגים.  יש לאפשר הקמת מבנה/ים  4.1.2  ט'  15 מ"ר 
לצורך זה רק כאלטרנטיבה  "ניתן יהיה להקים 

אחרונה, אם אין פתרון אחר  במרחק שלא יעלה 
כדוגמת שימוש בחלל מתאים  על 200 מ מקצות 

במבנה קיים, ורק בתחום תחנות  הקו, חדר מנוחה 
קצה הקו.  ושירותים לנהגים" 

נדרש  תיאום עם  בתחנות על פני הקרקע, מיקום  4.1.1 ג'  שימושים   
מהנדס העיר /  מכונות אוטמאטיות לממכר  "..... מתקני שירות  מותרים 

העירייה.  מוצרים, מחייב תיאום עם  לרווחת הנוסעים  בתחנות 
העיריה, בשל נימוקים של עיצוב  לרבות מסחר   

וניהול המרחב הציבורי.  באמצעות מכונות 
אוטמאטיות....." 

מבוקש להתיר ביעוד  התרת שימושים של תחזוקה  4.1.1 ב'  שימושי   
קרקע "דרך" רק  בתחום של דרך בלב אזור עירוני  ".....מתקנים  תפעול 

שימושים של תפעול  צפוף, מהווה מטרד.  ואמצעים לטיפול  לעומת 
שוטף.  שוטף ותחזוקה   שימושי 
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תחזוקה תותר   קלה....."   תחזוקה 
באזורים המיועדים 

לכך כגון "דיפו",  
מתח"מ וכדומה. 
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מבוקש לתאם עם  לגדרות במרחב הציבורי השפעה  4.1.1 ב'  גדרות   
מהנדס העיר   על תפקוד הרחוב וחזותו.  "......גדרות 

הפרדה......" 
תחנות הרק"ל אינן מסומנות    תשריט  תחנות   

 

בישיבתה מספר 16-0014ב' מיום 01/06/2016 )החלטה מספר 9( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
מהלך הדיון: 

חגי ירון: מציג את ההשגה לתת"ל/71א', המקטע הדרומי של הקו הירוק. 
עודד גבולי: מבקש להודיע שמכהן כדירקטור מטעם העירייה בנת"ע ולכן לא משתתף פעיל בדיון. 

מיטל להבי: מאחר ובמקביל מתנהל בות"ל הליך של שמיעת השגות לקווים אחרים )הקו הסגול, הקו 
הירוק במקטע המרכזי(, מבקשת ממינהל ההנדסה לשוב ולעדכן את הועדה המקומית כאשר מתקבלות 

החלטות בות"ל.  
עידן עמית )החברה להגנת הטבע(: לעיריה צריכה להיות אמירה יותר ברורה לגבי מיקום הפורטל, לכן 

צריך להציע שהשיקוע יהיה יותר קרוב לצומת קיבוץ גלויות. שטח התארגנות פארק החורשות חשוב 
שהעירייה מתנגדת לכך. אם יוחלט על שינוי התוואי באזור צומת חולון, אני מזכיר את בריכות החורף. יש 

לשמור את אגן הניקוז של הברכות הללו.  
 

הועדה מחליטה: 
התקבל הדיווח להגשת ההשגה. 

 
משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי, ראובן  לדיאנסקי 
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פרק תכנון ועיצוב מעטפת הבניין – הנחיות מרחביות 

מטרת הדיון:  

 עדכון פרק הנחיות "תכנון ועיצוב מעטפת הבניין" ועריכתם מחדש כהנחיות מרחביות על פי הנדרש לפי סעיף 
145 ד' בתיקון 101 התשע"ד לחוק התכנון והבנייה. 

 על פי סעיף 145 ד' לחוק נקבע : 
o " ...)ב( הנחיות מרחביות יכול שהתייחסו לחזותו ומראהו החיצוני של בניין , למפלסי הכניסה לבנין, 

להשתלבות הבנין בסביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שקבע שר הפנים. 
o "... )ד( רשות הרישוי המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע תנאים למתן היתר בעניינים 

האמורים בסעיף קטן )ב(, אלא אם כן נקבעו בהנחיות המרחביות, ובהתאם לקבוע בהן.  

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 115  
 

 ההנחיות המרחביות יפורסמו באתר האינטרנט של הוועדה. הודעה על פרסום ההנחיות תפורסם בעיתונים, וניתן 
יהיה להגיש ערר עליהן בתוך 30 יום ממועד פרסומן. ההנחיות המרחביות תיכנסנה לתוקף 30 יום לאחר הפרסום 

בעתון, ותהיינה מחייבות.  
 

מוסד התכנון המוסמך לאשר את ההנחיות: וועדה מקומית תל אביב יפו  
 

מיקום: תחום העיר תל אביב יפו. 
 

שטח התכנית: כל תחום העיר תל אביב יפו 
 

צוות העבודה:  
מהנדס העיר  
אדריכל העיר 

אגף רישוי ופיקוח על הבניה  
אגף שפ"ע 

אגף תכנון העיר  
אישור יועמ"ש 

ייעוץ : אדר' ד"ר קרן מטרני  
 

יזם: הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו. 
 

בעלות: פרטיים, עירייה, מדינה. 
 

תמצית:  
פרק זה עוסק בהיבטים שונים של תכנון ועיצוב בניינים בתחום העיר תל-אביב-יפו. לדופן הבנויה של רחובות העיר 
תפקיד מרכזי בהגדרת החלל בו מתקיימים החיים הציבוריים, ביצירת סביבה עירונית איכותית ובעיצוב הזהות 
הייחודית לעיר. המרחב העירוני בתל-אביב-יפו עובר תהליכים מואצים של התחדשות שיש להם השפעה על 

המרכיבים העיצוביים והנופיים של הדופן הבנויה.  
התפיסה התכנונית של הנחיות אלו היא כי פיתוח חדש, בין אם במסגרת בנייה חדשה ובין אם במסגרת תוספת 
לבניין קיים, צריך להשתלב ולחזק את הרקמה העירונית הקיימת. ההנחיות נועדו לאפשר בקרה עיצובית על הבינוי 
העירוני לשם שמירה על אחידות, סדר ואסתטיקה. ההנחיות מתייחסות באופן בולט למאפיינים העיצוביים של דופן 
הבנויה הפונה לרחוב ולשטחים ציבוריים, ומסדירות כללים ביחס למעטפת הבניין ולמערכות טכניות והנדסיות 

הנחוצות לתפקודו.  
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1. כללי 
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1. מסמך ההנחיות והתנאים לתכנון ולפיתוח המגרש שלהלן נועד לפרט ולהשלים את ההנחיות והתנאים לתכנון ולפיתוח מגרשים בתל-אביב-
יפו כפי שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה, בתכניות סטטוטוריות, בהנחיות, בתקנים, בהחלטות ועדות תכנון ובמסמכי הנחיות ומדיניות 

ובעדכוניהם מעת לעת.  

2. בכל מקרה של אי-התאמה בין מסמך הנחיות זה לבין הוראה אחרת הקבועה בתקנות, בתכניות הסטטוטוריות, בתקנים ובהחלטות וועדות 
תכנון, יגברו האחרונות. 

3. מסמך הנחיות זה יעודכן מעת לעת בהתאם לשינויים במסמכים שפורטו. חשוב להדגיש שעל המשתמשים במסמך הנחיות זה לבחון באופן 
עצמאי את תקפותן ומידת עדכניותן של התקנות, התכניות, התקנים, ההחלטות וההנחיות שלהן כפוף מסמך הנחיות זה.    

4. חשוב להבהיר כי עמידה בהוראות ההנחיות המרחביות היא מחייבת כתנאי לאכלוס או תעודת גמר, אף אם אינה מצוינת כמחייבת באופן 
מפורש בהיתר הבנייה. 

 

2. תחולת המסמך 
1. הנחיות אלו לא חלות על: 

א. מבני ציבור 

ב. מבנים לשימור  

ג. בניינים שלגביהם נקבעו או עתידות להיקבע הנחיות עיצוב מכוח תכנית 

ד. מגרשים שלגביהם יקבעו הנחיות פרטניות כמפורט בהמשך )יושלם( 

2. במרחבים עליהם חלות הנחיות מרחביות אזוריות, גוברות ההנחיות האזוריות על הנחיות אלו.  

3. תכנון הבניין יבוצע על פי ההנחיות המפורטות בפרק זה. בקשה לחריגה מהנחיות אלו תוגש בשלב תיק המידע ויצורפו לה מסמכים 
המנמקים את הבקשה.  
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3. תכנון  

 טיוטה מס' 18 תאריך 22.5.16        עמוד 118 מתוך 133 

מפלס הכניסה הקובעת  

3.1 בתוספת לבניין קיים ישמר מפלס הכניסה הקובעת. תותר הנמכת מפלס הכניסה הקיים עד 0.5 מ'. 

3.2 בבניין חדש: 

1. מפלס הכניסה הקובעת לא יעלה על 0.5 מ' ממפלס פני המדרכה הגובלת באזור הכניסה הראשית.  

2. במגרשים בהם הפרש הגובה בין שתי פינות מגרש הפונות לרחוב עולה על 1.00 מ' יאושר מפלס כניסה עד 0.2 מ' ממפלס הפינה  
הגבוהה. 

3. ברחוב בו קיים הפרש גובה בין מפלס המדרכה לבין המפלס הקיים של המגרש תותר התאמת מפלס הכניסה הקובעת של המגרש 
למגרשים הצמודים לו. 

4. בכל מקרה פתרונות ההנגשה אל מפלס הכניסה הקובעת יהיו בתחום קווי הבניין. 

גודל דירה 

דירת מגורים לא תקטן מ-35 מ"ר, אלא אם צוין אחרת בתכנית. 

מרחבים מוגנים 

3.3 בבניין חדש לא יופנו מרחבים מוגנים לחזית הפונה לרחוב, למעט במגרש פינתי בו תותר הפניית ממ"ד לרחוב המשני. החלונות יופנו לחזית 
צדדית. 

3.4 בבניין קיים לא יופנו מרחבים מוגנים לחזית הפונה לרחוב, למעט אם מתקיימים כל התנאים הבאים: 
- המרחב המוגן יהיה בתוך קו בניין 

- הקירות היורדים לקרקע לא יהיו בתחום רצועת העמודים המפולשת  
- הפתחים משתלבים בעיצוב האדריכלי של הבניין. 

3.5 בבניין קיים הבלטת מרחב מוגן מקווי בניין מאושרים, שתבוקש בהליך של הקלה, לא תחרוג מקו בניין צדדי 2 מ', וקו בניין אחורי 3 מ'.  

3.6 בכל מקרה חלון הדף יהיה בכנף נגררת אל כיס בקיר. 

הרחבות דיור בבניין טורי 

3.7 מרחב מוגן בבניין טורי מעל קומה אחת: 
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א. לא יופנו מרחבים מוגנים לחזית הצרה.  

ב. כל המרחבים המוגנים באגף יתוכננו בטור אחד. הראשון שייבנה יחייב את השאר להבנות באותה בליטה ומאותו חומר, צבע, מראה וצורה. 

 

3.8 בקשה להיתר להרחבה תחויב בהצגת תכנון כולל לבניין במלואו כפי שעשוי להיות בעתיד כשיכלול את כל הרחבות הדיור המותרות. 

בנייה בקיר משותף 

3.9 בבנייה בקיר משותף יידרש רצף עיצובי והתאמה ביחס למפלסים, גובה קומות, בניה על הגג וחומרי גמר. ההתאמה תהיה ביחס לבניין הראשון 
שיבקש לממש זכויות הבניה המותרות על פי תכניות מאושרות. 

3.10 מרפסות תורחקנה ב-1.5 מ' מגבול המגרש המשותף. 

3.11 קו הבנייה של החזית הפונה לרחוב יהיה על פי קו בניין מותר, גם אם לא תתקבל רציפות עם הבניין הסמוך. 

3.12 בתוספת בנייה על הגג תידרש התאמה עיצובית של הבנייה על הגג עם זו הקיימת בגג השכן. 

3.13 בקשה להיתר בניה בקיר משותף תציג תכניות וחזיתות מפורטות של הבניין השכן לצד חזית הבניין המוצע.  

3.14 במקרה שבו קבעה התכנית החלה בנייה בקיר משותף עם מגרש צמוד: אורך הקיר המשותף במגרש הבונה לא יעלה על אורך הקיר הקיים. 

הנסיגה מהקיר המשותף שווה לקו בנין צדדי שנקבע בתכנית. 

חזית מסחרית  

3.15 עיצוב חזית מסחרית וחידושה יהיה בהתאם להנחיות מרחביות פרק 'חזיתות מסחריות בתל אביב-יפו'. 

3.16 ברחובות מסחריים תינתן עדיפות למיקום שטחי מסחר בחזית לרחוב, על פני חדר אשפה ו/או חדרים טכניים.  

3.17 ברחובות מסחריים בהם נקבעה בניה בקו בניין קדמי וצדדי אפס ובמקרים אחרים בהם יוכח כי אין פתרון תכנוני אחר, יתוכנן חדר אשפה 
מלבני כאשר הדופן הצרה שלו פונה לרחוב. בכל מקרה פתח חדר האשפה לא יפנה לחזית הרחוב. 

3.18 אוורור שטחי מסחר )ארובות( 

א. בניין הכולל שטחי מסחר יחויב בפתרון שיאפשר חיבור של כל יחידות המסחר לארובה. הפתרון יתוכנן בהתאם להנחיות מרחביות לנושא 
איכות הסביבה. 

ב. בבניין קיים תותקן ארובה בתוך פיר ורק אם אין אפשרות כזו תותקן על דופן הבניין, ובכל מקרה לא בחזית הפונה לרחוב ולא באופן 
שיפגע במרכיבים אדריכליים ו/או יחסום פתחים. 

ג. בבניין חדש יתוכנן פיר )חלל פנימי( אשר יאפשר התקנת ארובה בתוכו בצמוד לחלקים הבנויים על הגג. גובה הפיר לא יעלה על גובה 
מעקה הגג העליון. מידות הפיר יהיו בהתאם לגודל שטח המסחר כמפורט בטבלה:  
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מידות הפיר )ס"מ(*  גודל השטח המסחרי )מ"ר( 
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 40X40 עד 100 

 45X45  101-150

 50X50  151-200

 55X55  201-300

 65X65  301-400

 70X70  401-500

 75X75  501-600
   * פיר שאינו מרובע יתוכנן בשטח זהה, ברוחב שלא יפחת מ-0.3 מ'.  

3.19 פרגוד / סגירה עונתית   הערה --- סעיף זה יועבר לפרק פיתוח שטח לאחר אישור ועדה --- )להסיר לפני לפרסום( 

א. הצבת פרגוד אפשרית רק "לבית אוכל" בעל רישיון או המצוי בהליך רישוי תקין להגשת מזון לצריכה במקום )כגון מסעדה, בית קפה 
ומזנון( לשם קירוי שטח שולחנות וכיסאות שאושר בהיתר בר תוקף, ושיטחו לא יעלה על שטח היתר השולחנות והכיסאות. 

ב. הפרגוד יבנה מחומרים קלים כדוגמת אלומיניום, פרופיל בלגי ודומיהם.  

ג. ברחובות בהם קיים מפרט עיצוב מיוחד יבנה הפרגוד בהתאמה למפרט המאושר. מהנדס העיר או מי שיוסמך על ידו יפרסם מעת לעת 
הנחיות עיצוב מיוחדות לפרגודים ברחובות בעלי ייחוד כדוגמת רחוב אבן גבירול, מתחם שרונה, כיכר גבעון, כיכר התרבות וכד' 

ד. דלת הכניסה לפרגוד תתוכנן כך שלא תיגרם הפרעה להולכי הרגל על המדרכה. 

ה. ישמר מעבר חופשי לציבור שרוחבו לא יפחת מ-2 מטר מכל מכשול וכן השטח שייתפס מהמדרכה לא יעלה על מחצית המדרכה. 

ו. לא ניתן להקים סגירה עונתית בבניין המוכרז כבניין מסוכן. 

ז. אין להתקין מזגנים בקירות הפרגודים. 

ח. שילוט על הפרגוד יותקן באישור מחלקת שילוט בלבד. 

ט. אגף רישוי עסקים יפרסם מדריך לנהלי הגשת הבקשה והטיפול ברישוי הפרגוד והנחיות עיצוב וייצוב הפרגוד על פי חוק העזר כדי 
להבטיח הוראות מרחביות אלו. 

3.20 סוכך מתקפל )מרקיזה( בחזית מסחרית או בתחום זיקת הנאה לציבור 

א. פריסת הסוכך תותר בהמשך לחזית מסחרית בלבד, ורוחבו יהיה כרוחב החזית המסחרית. 

ב. לא יתאפשר שילוב של גגון ו/או כרכוב בנוי ושל מרקיזה באותו פתח. 

ג. לא יותרו סוככים מעוגלים או קמורים.  

ד. הסוכך לא יגרום הפרעה להולכי רגל, רוכבי אופניים ורכב מנועי )ע"פ התוספת השנייה לתקנות החוק(. 

ה. גובה תחתית הסוכך )הכוונה לתחתית הווילון( יהיה 2.20 מ' מפני המדרכה לפחות )ע"פ התוספת השנייה לתקנות החוק(. 

ו. גובה וילון הסוכך לא יעלה על 30 ס"מ. הכיתוב יהיה בשטח הווילון הפונה לחזית ולא בחלקו העליון של הסוכך. 
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ז. הסוכך לא יבלוט יותר מ-2 מ' מעבר לקו החזית או שליש מרוחב המדרכה - הקטן בהם. 

ח. סוכך לא יבלוט לתוך תחום שביל אופניים. יש לשמור על מרחק של 20 ס"מ לפחות בין קצה הסוכך לתחום שביל האופניים. 

ט. מסגרת הסוכך תיבנה מחומרים מתאימים עמידים ובלתי דליקים, הכול לפי התקן, ותותקן בקיר באופן בטיחותי. 

י. בעל העסק יתחייב לתחזוקה תקינה ושוטפת של הסוכך, שמירתו במצב תקין, נקי ושלם. סוכך שלא יתוחזק כראוי - יחויב בתיקון או 

בפירוק. לא יפעל בעל העסק  לפי ההנחיות, יוסר הסוכך. 

יא. הסוכך לא יסתיר רכיבי בניין אדריכליים )פתחי מבנה, פיתוחים, שלטים, תאורה וכיוצא באלה(. 

יב. הוראות שילוט על הסוכך בהתאם להנחיות מרחביות פרק 'שילוט בתל אביב יפו'. 

4. עיצוב המעטפת 
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עקרונות כלליים  

4.1 בניין חדש יהיה בעל עקרונות בינוי ועיצוב התואמים את קנה המידה והמאפיינים של הרקמה הבנויה בסביבתו. 

4.2 תוספת לבניין קיים תשתלב בבניין הקיים מבלי להעלים את הפרטים האדריכליים ואת החומריות המקורית של הבניין, ותימנע מפרטי בנייה 
שאינם אופייניים לאזור. 

דרוג הבנייה  

4.3 הוראות סעיף זה חלות על בניינים מעל שתי קומות )כולל קומת קרקע(. 

4.4 לא תותר הבלטת קומות עליונות מעבר לקונטור הקומות שמתחתן. 

4.5 לא תותר הבלטת חלקי בנייה מעבר לקונטור הקומה הטיפוסית. 

4.6 לא תותר הבלטת מרפסת גג מעבר לקונטור הקומה שמתחת לקומת הגג.  
קונטור הקומה אינו כולל גזוזטרות.  

מעקה הגג התחתון יהיה המשכי למישור קיר החזית.  

 

 

גובה קומות הבניין 

4.7 בתוספת לבניין קיים גובה הקומות החדשות יהיה זהה לגובה הקומה הטיפוסית בבניין הקיים. 
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4.8 בבניין חדש גובה קומה ברוטו )מרצפה לרצפה( יהיה כמפורט להלן, למעט אם נקבע אחרת בתכנית: 
גובה קומה טיפוסית  גובה קומת קרקע  גובה כללי 
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1. בבית חד-משפחתי או דו-משפחתי - עד 4 מ'  1. בבית חד-משפחתי או דו-משפחתי - עד 4 מ'* 
2. בכל בניין אחר - עד 3.5 מ'  2. בבניין מגורים ללא חזית מסחרית - עד 3.5 מ' 

3. בבניין עם חזית מסחרית באזור מגורים - עד 4.5 מ'** 
4. בבניין באזור תעסוקה - עד 6 מ'  עד 29 מ' 

5. ברחובות בהם הוחלט על מדיניות אחרת )כדוגמת אבן 
גבירול, פלורנטין וכד'( יהיה גובה הקומה על פי מסמך 

המדיניות 
עד 3.8 מ' לקומה טיפוסית***  מעל 29 מ'         עד 6 מ'*** 

 
*     למעט בחלל כפול. 

**   בהתאם לתקנות התכנון והבניה. 
*** באזורי תעסוקה, יותר גובה קומת הקרקע עד 7 מ' וגובה קומה טיפוסית עד 4 מ', בכפוף לאישור תכנית עיצוב אדריכלי לפני הגשת  

הבקשה להיתר. 

חיזוק בפני רעידות אדמה  

4.9 החיזוק יתבצע באמצעות עיבוי קיר החוץ הקיים בדופן בטון מזויין שייצור "קליפה" חדשה כדלקמן: 

א. הקליפה תהיה צמודה למישור החזית. 

ב. לא יעובו גזוזטראות ומרפסות החורגות ממישור החזית. 

ג. עובי הקליפה לא יעלה על 30 ס"מ ממישור החזית. 

ד. לא יותר חיזוק באמצעות אלמנטים בולטים ממישור הקליפה כגון עמודים או קירות הקשחה חלקיים. 

4.10 בבניינים בהם קיימת רצועת עמודים בקומה מפולשת )סטיו עמודים(: 

א. ישמרו רצועת העמודים ואזור מפולש ברוחב שלא יפחת מ' 3 מ' מקו מישור חזית הבניין. 

ב. יותר עיבוי מינימלי של העמודים הקיימים. 

4.11 תנאי להגשת בקשה להיתר יהיה הצגת הדמיה תלת ממדית של הבניין. 

חלונות ופתחים בבניין מגורים 

4.12 בחזית הבניין הפונה לרחוב יש לשמור על יחס בין הפתחים לבין חלקי החזית הבנויה שלא יפחת מכ-1/4 ולא יעלה על כ-3/4 משטח החזית.  

4.13 לא תותר הפניית דלתות של חדרי שירות ו/או טכניים בקומת הקרקע אל חזית הבניין הפונה לרחוב, למעט כניסה למתקן חניה. 
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4.14 יידרש פתרון הצללה אחיד )תריס / רפפות / גלילה( לכל פתחי הבניין כחלק מהעיצוב האדריכלי של החזיתות. ארגזי תריס לא יובלטו מעבר 
למישור החזית. 

4.15 יציאת חירום ממקלט לא תופנה לחזית הפונה לרחוב.  

4.16 לא יאושרו אדניות בנויות על גבי חזיתות הבניין או בגזוזטרות. 

4.17 שינוי בפתחים בבניין קיים יהיה בהתאמה לקנה המידה ולפרטי בנייה אופייניים לאזור.  

4.18 הסורגים בבניין יהיו אחידים בעיצובם: צורה, בליטה, חומרי גמר, פרטים וגוונים. סורג יותקן בעובי הקיר, ולא יבלוט ממנו. 

4.19 זיגוג – ראה חומרי גמר.   

גגון, כרכוב  

4.20 מיקום ומידות 
גגון מעל דלת  
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א. מידותיו של גגון בולט מעל פתח כניסה: הרוחב לא יעלה על כפל רוחבה של הכניסה שמתחתיו; ישמר מרווח שלא יקטן מ-1.5 מ' 
מגבולות המגרש. 

ב. הקמת גגון תהיה כפופה להגבלות קווי הבניין שנקבעו בתכניות למעט גגון שעומד בתנאים שנקבעו בתוספת השנייה לתקנות התכנון 
ובניה. 

ג. בדירות קרקע/גן בניינים משותפים לא יותרו גגונים בתחום המרווח הקדמי. 

ד. באזורים בהם תכניות מאושרות אינן כוללת הוראות בינוי בקשר לגגון, יישמרו מרווחים כדלקמן: 

1. בחצר - ישמר מרווח שלא יקטן מ-2 מ' מגבולות המגרש בין הגגון לבין גבול המגרש. 

2. בבית חד-משפחתי או דו-משפחתי ישמר מרווח שלא יקטן מ-2 מ' מגבולות המגרש בין הגגון לבין גבול המגרש הקדמי. 

3. בגג - ישמר מרווח שלא יקטן מ-1.2 מ' בין מעקה הגג לבין הגגון. 
כרכוב  

 הגדרה: כרכוב )קרניז( - גגון בולט ממבנה המשמש למטרת הצללה, הגנה מפני השמש או לנוי. 

א. בליטת כרכוב מעל מרפסת עליונה לא תעלה על מחצית מבליטת המרפסת. הכרכוב ימוקם במפלס התקרה או מתחתיה. 

ב. כרכוב מעל חלון יבלוט עד 0.4 מ' ממישור חזית. 

4.21 עיצוב וחומרי גמר 

א. בתוספת לבניין קיים הגגון או הסוכך ישתלבו בבנייה הקיימת בהיבט העיצובי. 

ב. בבניין משותף הגגון הראשון שייבנה יחייב את שאר הגגונים להבנות באותה בליטה ומאותו חומר, צבע, מראה וצורה. 

ג. הגגון או הסוכך יוקמו מחומרים עמידים התואמים את אופי הבניין הקיים, ויכללו פתרונות ניקוז ואיטום. 
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מסתורים  

4.22 כל בקשה להיתר בנייה תציג מסתור לכביסה ולמערכות דירתיות כדוגמת, מעבים, דוד מים וכד'.  

4.23 לא יאושר מסתור בחזית הפונה לרחוב. בדירות הפונות לחזית זו בלבד יוסדר פתרון בתחום מרפסת מאחורי מעקה בנוי.  

4.24 המרווח בין רפפות המסתור יתוכנן באופן שיסתיר את המתקנים. 

4.25 חלק המסתור המיועד לכביסה ישתרע לכל הפחות ממפלס 0.90 מ' מעל פני הריצוף בדירה ועד לגובה 2.0 מ' מעל פני הריצוף בקומה שמתחת.  

4.26 בחלקו הקדמי של המסתור ייעשה שימוש בחומרים עמידים, בלתי מחלידים, משולבים בעיצוב החזית ונגישים לתחזוקה.  

4.27 בתחתית כל מסתור יותקן משטח מחומרים עמידים כנ"ל. המשטח ינוקז למערכת איסוף מי הגשם של הבניין. 

4.28  יחידות מיזוג אויר יותקנו במקומות שאושרו בתוכנית ההגשה. 

4.29 לא תותקן מערכת מיזוג ו/או טיהור אויר על החזית הפונה לרחוב או בחלק הקדמי של חזית הצד הצמודה אליה )לפחות 5 מ'(. 

4.30 הכנה למזגנים מפוצלים תבוצע כך שצנרת גז, חשמל וניקוז תהיה שקועה ולא תתגלה על גבי חזיתות הבניין. מעבים ימוקמו במסתור למערכות. 

4.31 בבניין קיים עיצוב המסתור יהיה תואם את סגנון הבניין. 

4.32 בבניין חדש עיצוב המסתור יהיה בהתאם לכללים הבאים: 

א. המסתור יהיה אחיד לכל גובה הבניין.  

ב. המסתור לא יבלוט ממישור הקיר החיצוני. 

ג. אורך מסתור לדירה לא יפחת מ 2.0 מ'. עומק מזערי של המסתור יהיה 0.6 מ'.  

 

מרפסות וגזוזטרות 

4.33 הגדרות: 

א. גזוזטרה - מרפסת זיזית הבולטת מקירותיו החיצוניים של הבניין. 

ב. קו בניין קדמי אפס - הקו הקדמי של הבניין הוא קו הרחוב. 

4.34 בקשה להיתר הכוללת תכנון מרפסות / גזוזטרות תוגש חזית הבניין ושני מבנים שכנים לכל כיוון, כולל פירוט חומרי ופרטי המרפסות במבנים 
השכנים. 

4.35 עיצוב וחומרי גמר 

א. מרפסות וגזוזטרות הבניין יעוצבו בהתאמה לסביבה האדריכלית ולבניינים הסמוכים.  

ב. ככלל, המרפסות יהיו חופפות ומקורות. לא יינתן היתר למרפסות "מדלגות". תתאפשר מרפסת בגודל שונה בקומה הטיפוסית העליונה 
או לאחר 5 קומות של מרפסות חופפות וזהות. 

 טיוטה מס' 18 תאריך 22.5.16        עמוד 124 מתוך 133 



מס' החלטה 
 01/06/2016

16-0014ב' - 10 
 

ג. מעקה המרפסת או גזוזטרה לא יבלוט מעבר לקונטור המרפסת / גזוזטרה. 

ד. לא יותר מעקה מרפסת מעץ, למעט מאחז יד. 

4.36  בבניין חדש, בנוסף לאמור בסעיף 3.35, יחולו גם ההוראות הבאות: 

א. אורך הגזוזטרות הבולטות מקו הבניין לא יעלה על כ-2/3 מאורך החזית. 

ב. בבניה בקיר משותף הגזוזטרה תורחק ב-1.5 מ' לפחות מגבול המגרש הצדדי, אלא אם כן התקבלה הסכמת שכן במגרש הגובל.  

ג. ניקוז מרפסות / גזוזטרות יהיה במערכת משולבת ונסתרת אשר תופיע בנספח הסניטרי )לא תותר שפיכה חופשית(. 

ד. לא יאושרו אדניות בנויות במעקה מרפסת / גזוזטרה. 

4.37  בתוספת לבניין קיים, בנוסף לאמור בסעיף 3.35, יחולו גם ההוראות הבאות: 

א. גזוזטרות החורגות ממישור החזית לא יעובו במסגרת חיזוק בניין קיים כנגד רעידות אדמה. 

ב. לא יאושר שילוב עמודי חיזוק של הבניין בתחום הגזוזטרה. 

ג. תותר תוספת גזוזטרות לבניינים קיימים בתנאי שיתוכננו לכל הדירות באותה החזית בעת ובעונה אחת. בקשה לבניית גזוזטרה באגף 
מתוך כלל הבניין תציין זאת בבקשה למידע לשם קבלת הנחיות פרטניות. 

ד. לא תאושר סגירת גזוזטרה, אשר לא באה במניין שטחי הבנייה, בכל סוג של חומר בנייה. 

ה. לא תאושר תוספת גזוזטרה בחזית שבה אושרה סגירת מרפסת בעבר, למעט אם תכנית אישרה זאת.   

ה. בכל מקרה בו אושרה סגירת מרפסת תהיה הסגירה מחומרים קלים כדוגמת אלומיניום, פרופיל בלגי ודומיהם. לא יאושר שימוש 
בתריסי פלסטיק.  

ו. חומרי גמר של גזוזטרות שנוספו בבניינים קיימים יהיו מותאמים לחומרי הגמר של הבניין הקיים.  

 

מצללה )פרגולה( במרפסת 

מצללה )פרגולה( - כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה: מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי שאינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים, 
ובלבד שהמרווחים שבין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים שווה ומהווים לפחות 40% ממנו.  

א. מצללה בחצר - ראה הנחיות מרחביות פרק 'פיתוח המגרש'.  

4.38 מיקום ובליטות 

ב. מצללה במרפסת גג: 

א. תמוקם בצמוד לחדר יציאה לגג, לדירות על הגג או בצמוד למבנה מדרגות ופירי מעלית. 

ב. באזורים בהם חלה תכנית הכוללת הוראות בקשר למצללה יישמרו מרווחים על פי הוראות התכנית. בכל מקרה אחר ישמר מרווח 
שלא יקטן מ-1.2 מ' בין מעקה הגג לבין המצללה.  

ג. מצללה במרפסת שאינה בגג: 
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א. תותר במרפסת עליונה שאינה מקורה בלבד. 

ב. יכולה לבלוט עד 40% אל תוך המרווח שבין קו הבניין וגבול המגרש, ובכל מקרה לא תחרוג מקו מעקה המרפסת. 

4.39 עיצוב  

א. כל המצללות בבניין יהיו אחידות בעיצובן: צורה, בליטה, חומרי גמר, פרטים וגוונים.  

ב. המצללות תשתלבנה בבניין בהיבט העיצובי. 

ג. משטח ההצללה יהיה אופקי. 

ד. המפלס העליון של המצללה לא יעלה על מפלס רצפת הקומה מעל. 

ה. בקשה לתוספת מצללה בבניין בו קיימות מצללות בהיתר תתוכנן בהתאם למצללות הקיימות.  

4.40 חומרי גמר  

א. מצללות בהיתר יכול שיהיו מבטון, מתכת, עץ. 

ב. מצללות בפטור מהיתר יהיו מעץ או מתכת בלבד. חלקי הפרגולה יהיו צבועים בגוון חיפוי המבנה או גוון פרטי המסגרות במבנה או 
בגוון לבן. חלקי עץ יותרו בגוון טבעי. 

סוכך מתקפל )מרקיזה(   

4.41 כל הסוככים המתקפלים בבניין יהיו אחידים בעיצובם: צורה, בליטה, חומרי גמר, פרטים וגוונים.  

4.42 בבניין הבנוי בקו בניין קדמי אפס לא יותר סוכך מתקפל לדירה בקומת קרקע בחזית הפונה לרחוב. 

4.43 סוכך מתקפל על הגג יהיה לפחות במרחק של 1.2 מ' ממעקה הגג. 

4.44 הסוכך המתקפל לא יסתיר אלמנטים ורכיבי בניין אדריכליים. 

4.45 לא יותרו סוככים מתקפלים מעוגלים או קמורים. 

4.46 מסגרת הסוכך המתקפל תהיה מחומרים תקניים, עמידים ובלתי דליקים, ותותקן בקיר באופן בטיחותי. 

4.47 הסוכך המתקפל יהיה בגווני לבן בלבד. 

4.48 סוכך מתקפל בבניין עם חזית מסחרית – ראה סעיף 2.20 להלן. 

מתקנים על החזית 

4.49 לא יותקן מרזב גלוי על גבי החזית הפונה לרחוב, למעט בקומת הגג*. 

4.50 מרזבים ומזחלות יהיו מפח מגולוון וצבוע. 

4.51 צנרת אינסטלציה חיצונית תהיה אנכית בלבד ומצינורות פלדה. 

4.52 לא תותר התקנת תאורת הצפה.  

4.53 תאורה אדריכלית ראו הנחיות מרחביות פרק 'תאורה אדריכלית בעיר תל אביב-יפו'. 
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4.54 הצבת שילוט תהיה כפופה להנחיות מרחביות פרק 'שילוט בתל אביב יפו'. 

* מתוך חוק עזר לתל-אביב-יפו )שמירת הסדר והניקיון(, התש"ם – 1980, פרק ח סעיף 53 ב. 

4.55 פרטי עזר 
הגדרה: פרטי עזר: מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, וכל רכיב עזר אחר מעין אלה, שהוא שימוש נלווה וטבוע לבניין. 

א. לא תותר התקנת פרטי עזר על גבי החזית הפונה לרחוב אלא אם הותרה מפורשות בתכנית עיצוב ופיתוח שחלה על המקום. 

ב. מקומות בהם מותרת התקנת פרטי עזר, לא יותקנו פרטים אלו באופן המסתיר או פוגע ברכיבים ואלמנטים אדריכליים  )פתחי מבנה, 
פיתוחים וכיוצא בזה(. 

4.56 מתקני ניקוי ואחזקה של מבנים רבי קומות 

א. מבנים רבי קומות עם קירות מסך יכללו מתקנים קבועים לניקוי חזיתות הבניין.  

ב. אופן הניקוי והאחזקה של קיר המסך יצוין בבקשה להיתר.  

ג. מתקני הניקוי יהיו מוסתרים בעת שאינם בשימוש.  

 

5. חיפוי מעטפת הבניין 
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כללי  

5.1 נקבעו בתכנית מפורטת ו/או בתכנית עיצוב הוראות בעניין חומרי גמר - יקבעו התכניות. 

5.2 נקבעו הנחיות מרחביות ו/או הנחיות עיצוב מיוחדות לאזור מסוים הוראות בעניין חומרי גמר - יקבעו ההנחיות המיוחדות. 

5.3 חומר הגמר בתוספת לבניינים קיימים יבוצעו בהתאמה לחומר הגמר הקיים במבנה.  

5.4 חומרי הגמר יהיו בעלי תו תקן ויותקנו בהתאם לתקנים מאושרים.  

חומרי גמר 

5.5 חומרי גמר עיקריים לחיפוי מעטפת הבניין יהיו כמפורט להלן או שילוב ביניהם: 

1. טיח בגוון בהיר בסוגי גמר שונים, לרבות בשיטות יישום היסטוריות.  

2. בטון חשוף. 

3. לבני סיליקט בגוון בהיר. 

4. אבן טבעית נסורה בגוונים בהירים – רק בבניין רב קומות כהגדרתו בתקנות.  
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5. עץ באישור FSC, בכפוף להתחייבות להצגת אישורים לפני תחילת ביצוע. 

5.6 לא יותר חיפוי קירות בניין בחומרים הבאים: קרמיקה, פסיפס, פורצלן, עץ איפאה, עץ קומרו. 

5.7 חומר גמר אחר ושווה איכות שאינו מופיע בסעיף זה יצוין בבקשה לתיק המידע ויינתנו לגביו הנחיות פרטניות. 

5.8 יותר שילוב חיפוי דקורטיבי המיועדים לחוץ בשטח שלא יעלה על כ-10% משטח החזית. 

5.9 הזיגוג יהיה בעל גוון ניטרלי )על בסיס אפור( ורפלקטיביות )Rf( עד 17%. מעבר אור )NT( לא יפחת מ-50%.  

צבע 

5.10 החלק העיקרי של חזיתות הבניין יצבע בגוון בהיר )כמות הפיגמנט לא תעלה על 0.2%(.  

5.11 יותר שילוב גוונים להדגשת מרכיבים אדריכלים. 
 

6. מעלית חיצונית 

 טיוטה מס' 18 תאריך 22.5.16        עמוד 128 מתוך 133 

כללי 

6.1 מעלית חיצונית לבניין תוקם על פי הוראות תכנית מתאר מקומית למעליות מס' 2710. 

6.2 מספר המעליות המבוקש יהיה המינימאלי הדרוש לספק פתרון גישה לכלל הדירות בבניין.  
אם תידרש יותר ממעלית אחת עורך הבקשה יגיש מסמך המפרט את הנימוקים לכך.  

6.3 הבקשה להיתר תכלול הצעה למיקום כל המעליות הדרושות להבטחת גישה לכלל הדירות בבניין.  
אין הכרח להקים את כל מעליות המבנה בו-זמנית.  

פיר המעלית 

6.4 היה וקיים שטח בתוך קווי בניין המאפשר הקמת פיר מעלית יוקם המעלית בשטח זה. 

6.5 אם אין אפשרות למקם את פיר המעלית בתחום קווי הבניין, ימוקם הפיר המעלית בתחום המרווח הצדדי או העורפי של המגרש, בכפוף 
להבטחת גישה לכל חלקי המגרש. 

6.6 במקרים חריגים תבחן בקשה להקמת פיר מעלית בתחום המרווח הקדמי, בכפוף לתנאים הבאים: 

א. הוכח שלא ניתן למקם פיזית את המעלית במקום אחר, ולשם כך עורך הבקשה יגיש מסמך המפרט את הנימוקים לכך. 

ב. הפיר לא יבלוט מעבר לקו מרפסות קדמיות קיימות או כאלה שניתן להקימן כדין, על מנת לשמור על רציפות דופן הרחוב.    

ג. לא תהיה פגיעה בעיצוב הארכיטקטוני של המבנה או של המבנים הגובלים. 
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עיצוב וחומרי גמר  

6.7 עיצוב פיר המעלית ישתלב בבניין הקיים ויתאם לאופייה של הסביבה. 

6.8 הגישה למעלית תהיה מתוך שביל קיים. 

6.9 פודסט חיצוני יהיה בגודל המינימלי הדרוש. 

6.10 חומרי הגמר יהיו עמידים לאורך זמן, בלתי מחלידים ונגישים לתחזוקה.  

6.11 הגובה המרבי של פיר המעלית לא יעלה על 3.40 מ' ממפלס תחנת העצירה העליונה של המעלית, ובכל מקרה יעמוד בדרישות התקנות 
והתקנים. 

6.12 גובה הפיר לא יעלה על גובה הקומה העליונה המלאה )לא כולל חדרי יציאה לגג(.  

6.13 למעליות הממוקמות במרווח הצדדי והעורפי ניתן לאשר בהקלה תחנת עצירה במפלס חדרי היציאה לגג בתנאים הבאים: 

א. פיר המעלית יהיה המשכי לבנייה על הגג ויחובר אליה באמצעות שטח מקורה. 

ב. לא תאושר הבלטת פיר המעלית מעל מעקה הגג בחזית הרחוב. 

7. גגות  
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הגדרות - 
גג ראשי )כללי(: תקרת הקומה המלאה העליונה בבניין. 

גג עליון: צירוף שטחי הגג של חדר/י המדרגות, חדר/י היציאה לגג ו/או דירות גג. 

סוג הגג ומאפייניו 

7.1 לא יאושרו גגות משופעים בבניין גבוה )מעל 13 מ'(, למעט באזורים בהם חלה תכנית המאשרת זאת. 

7.2 בקומת גג חלקית ניתן לבקש גגות משופעים. 

7.3 גגות באזור הכרזת אונסקו - ראה הנחיות עיצוב לאזור זה.  

7.4 מיקום, גובה וחומרי גמר של חדרי יציאה לגג יהיו כמפורט בהוראות תכנית הגגות על תיקוניה. 

מתקנים ומערכות על הגג 

7.5 מתקנים טכניים ומערכות לתפקוד הבניין יותקנו על גגות הבניין. המתקנים יסומנו בתכנית הבקשה להיתר, וישולבו מבחינה אדריכלית 
במראה הגג. 

7.6 המתקנים יתוכננו בפריסת מצמצמת שתבטיח שטחים פנויים לטובת שטחי גג משותפים ו/או גגות מגוננים. 

7.7 תובטח גישה ישירה ובטוחה למערכות ולמתקנים המוצבים על הגג, ויובטחו תנאים בטיחותיים לתחזוקתם.  
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7.8 בגג הראשי ייועד שטח ברוחב מינימלי של 1.0 מ' לאורך חדר המדרגות הראשי לצורך הסדר עליה לגג העליון. 

7.9 היה ושטח הגג העליון אינו גדול מספיק לשם הצבת כל המערכות הנדרשות לתפקוד הבניין, ייוחד שטח נוסף לשימוש משותף בגג הראשי. 

7.10 גובה המתקנים על הגג העליון לא יעלה על גובה המעקה, למעט מתקני תקשורת.  

7.11 לא תותר התקנת צנרת וכבלים של מתקנים ומערכות על הגג על פני המעטפת החיצונית של המבנה. 

7.12 מערכות סולריות )קולטי שמש ודודי אגירה( 

א. בבנייה חדשה או בתוספת קומה/ות לא ימוקמו דודי אגירה של המערכת הסולרית על הגג. 

ב. יש לציין בתכנית הבקשה להיתר את מיקום וגובה חלקי המערכות הסולריות והחיבורים הדרושים להן.  

ג. בניינים בהם לא מתוכננות מערכות סולאריות, יש לציין מיקום עתידי להתקנת מערכות אלה ככל שיוחלט להקימן בעתיד, ולבצע הכנות 
לחיבורים עתידיים.  

ד. בגג משופע ישולבו קולטי שמש השמש בשיפוע הגג.  

7.13 מתקני תקשורת: 

א. מתקני תקשורת, למעט אנטנות משתפלות, יותקנו במרחק של 2 מ' לפחות ממעקה הבניין.  

ב. מתקנים נלווים למתקני תקשורת ימוקמו בתוך מבנה קיים בלבד. 

ג. אנטנות על תורן ימוקמו במרכז הגג העליון, בקו אחד הניצב לחזית הבניין הפונה לרחוב. 

ד. אנטנות עוקץ )אנטנות בגובה עד 3.5 מ' הצמודות למעקה הגג( ואנטנות משתפלות )אנטנות צמודות לקיר החיצוני של הבניין( ימוקמו 
באופן סימטרי לחזית הבניין לרחוב.  

ה. האנטנה/ות והכבלים יוסתרו בתוך חיפוי מחורר לכל הגובה, בצבע לבן או אפור בהיר. קוטר החיפוי יהיה מינימלי ובכל מקרה לא 
יעלה על 1.2 מ'. 

ו. תוספת אנטנות סלולריות על גבי תרנים קיימים בהיתר תהיה רק תחת החיפוי שאושר בהיתר ללא חריגה מהכיסוי הדקורטיבי 
שאושר. 

  חומרי גמר גגות 

7.14 גג שטוח 

א. לא יותר גימור הגג בזיפות צבוע בלבד.  

ב. לא יותר שימוש ביריעות ביטומניות חשופות. 

ג. חומרי הגמר של גגות ומשטחים אופקיים יהיו בעלי מקדם בליעה עד 0.35. 

7.15 גג משופע  

א. גג משופע יחופה בחומרים בעלי קיים ארוך, תחזוקה קלה ונוחה. 

ב. גג משופע יהיה בגווני אדמה או אפור. 
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ג. חומרי חיפוי הגג וגוון החיפוי יפורטו בבקשה להיתר. 

7.16 גג מגונן 

א. תכנית הגגות בבקשה להיתר בניה הכולל גג מגונן תציג את הפיתוח והגינון בגג לרבות ההכנות לגינון וריצוף בהתאם וכן את מקומם 
של המתקנים הטכניים על הגג. 

ב. בבניינים ציבוריים ומסחריים יש לתכנן את הגג הפנוי לשימוש ציבורי.  

ג. בבניין ציבורי בו גג פנוי של 500 מ"ר לפחות, לא יקטן שטח הגינון, או שטח ההכנה לגינון, מ-20% משטח הגג.  

ד. במרכזים מסחריים / מבני תעסוקה בשטח קומה של למעלה מ-800 מ"ר והנמוכים מסביבתם, יהיה גג מגונן בשטח שלא יקטן מ-  
20% משטח הגג. 

8. שיפוץ  

 טיוטה מס' 18 תאריך 22.5.16        עמוד 131 מתוך 133 

8.01 דרישה לשיפוץ, בין שהתקבלה במסגרת היתר על פי חוק התכנון והבניה ובין שהתקבלה כדרישה לפי חוק עזר עירוני, תחויב בביצוע עבודות 

בהתאם לסוג העבודות, היקפן והרכב הבעלויות כמפורט בטבלה שלהלן.  

הערות   רמת השיפוץ  סוג העבודה  סידורי 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.02 במקרים בהם תכנית מחייבת שיפוץ חלקים מסוימים של בניין קיים יחולו הדרישות רק על החלקים הללו.  

8.03 השיפוץ יבוצע בהתאם להנחיות המרחביות, ועל פי מפרטים עירוניים שימסרו כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה.  

8.04 עבודה המחויבת בשיפוץ קל או מידתי, כמוגדר להלן, תקבל את פרטי השיפוץ הנדרש במסגרת הנחיות פרטניות בתיק המידע. על מבקש 

המידע לציין זאת בבקשה למידע.  

8.05 שיפוץ מצומצם - כולל רשימת עבודות לשיפוץ החזית הפונה לרחוב כפי שתקבע בתיק המידע.   

שיפוץ מלא   תמ"א 38   1

שיפוץ מלא   תוספת קומות מכוח תכנית    2

יידרש כאשר בעל ההיתר הינו הבעלים של מעל 51% מהמבנה  שיפוץ מלא  בניה מכוח תכנית גגות   4

יידרש כאשר בעל ההיתר הינו הבעלים של מעל 51% מהמבנה  שיפוץ מלא  שימוש חורג/שינוי יעוד   5

שיפוץ מידתי   השלמת בניה לקומה מלאה   3

יידרש כאשר בעל ההיתר הינו הבעלים של מעל 51% מהמבנה  שיפוץ מצומצם  תוספת מעלית   6

יידרש כאשר בעל ההיתר הינו הבעלים של מעל 51% מהמבנה  שיפוץ מצומצם  תוספת גזוזטרות   7
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8.06 שיפוץ מידתי - כולל רשימת עבודות כפי שתקבע בתיק המידע.  

8.07 שיפוץ מלא - כולל רשימת עבודות כדלקמן: 

א. פיתוח המגרש: 
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- גדרות, שערים, מחסומים - תיקון, השלמה, צביעה. 

- פיתוח שטח - פיתוח רצועת גינון קדמית.  

- דרכי גישה ונגישות - תיקון והשלמת שבילים ושטחים מרוצפים.  

- מתקני תשתית ומתקנים טכניים - הקמת מסתור לאשפה. 

 

ב. מעטפת המבנה: 

- מרפסות וגזוזטרות  

1. שיקום בטונים, איטום, טיפול באמצעי ניקוז, ריצוף מחדש. 

2. מעקות - תיקון, השלמה וצביעה לקבלת אחידות. 

- פתחים  

1. מסגרות הפתחים - תיקון, השלמה וצביעה לקבלת אחידות. 

2. סורגים - תיקון, השלמה וצביעה לקבלת אחידות. 

3. ביצוע ספי חלונות אחידים. 

- מתקנים על החזית 

1. ביצוע מתקני כביסה אחידים. 

2. הסדרת מזגנים במקום נסתר. 

3. התקנת גוף תאורה תיקני לעירית ת"א עם שם הרחוב ומס' הבית בהתקנה סמויה.  

4. הסדרה אנכית של צנרת אינסטלציה חיצונית בתוואי שיאושר. 

5. הסרת אביזרים, פרטי עזר, גגונים, סוככים וחלקים מאולתרים. 

- חיפוי המעטפת 

1. שיקום בטונים, עבודות טיח וצבע   

2. הסרת כל החוטים והצינורות ע"ג קירות חוץ והתקנתם בתשתית תת קרקעית ובתוך הבניין. 
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3. השלמת "קליפת" המעטפת לקבלת קיר מלא במקרים בהם קיימים עמודים או קירות הקשחה חלקיים על גבי 
מעטפת הבניין. 

- גגות  

1. איטום הגג.  

2. מעקות גג - תיקון, השלמה, צביעה.  

3. מרזבים ומזחלות - תיקון, השלמה, צביעה בתוואי שיאושר. 

- חזית מסחרית  

1. ויטרינות - תיקון, השלמה וצביעה לקבלת אחידות. 

2. שילוט וסוככים - הסדרה לקבלת אחידות.
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בישיבתה מספר 16-0014ב' מיום 01/06/2016 )החלטה מספר 10( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
מהלך הדיון: 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 134  
 

יואב דוד: מציג את ההנחיות המרחביות  ע"פ המצגת  
ראובן לדיאנסקי: תמ"א 38/2 זהו לא בנין חדש? 

יואב דוד: תכנון לפי תמ"א 38/2 זהו תכנון חדש ולכן צריך לתכנן כמו שצריך כי כל האפשרויות לפניך. 
ראובן לדיאנסקי : מדוע בהשלמת בניה לקומה מלאה אתה מבקש שיפוץ מידיתי ובתוספת מרפסת 

גזוזטרה אתה מבקש שיפוץ מצומצם. 
יואב דוד: אפשר לאחד. 

נתן אלנתן: צריך לעשות אבחנה בין שימוש חורג להיתר לבין שימוש חורג לתב"ע אלו שני דברים נפרדים. 
עד היום עשינו אבחנה בין תקופות השימוש החורג . שמוש חורג הוא לתקופה קצרה עד 5 שנים לבין עד 10 

שנים וצמיתות.  
יואב דוד: צריך ליצור כאן הבהרה. 

נתן אלנתן: מצד שני הדרישה שהבעלים יהיה 51% ומעלה. 
ראובן לדיאנסקי: לגבי שיפוץ מידתי הדברים לא ברורים ומעורפל למה הכוונה "כולל רשימת עבודות 

שיקבעו בתיק המידע", כאזרח לא אדע מראש. 
הראלה אברהם אוזן: הדבר ייוודע רק בתיק המידע שהמידע תקף לשנתיים וכך תהיה וודאות. 

מיטל להבי: מי ידע במסגרת תיק מידע מהו שיפוץ מידתי. 
ריטה דלל: ע"י מספק המיידע. 

יואב דוד: יש פירוט בתיק המלא של השיפוץ המלא בראשי פרקים.  
נתן אלנתן: בשימוש חורג צריך לרשום גם שיפוץ מידתי והדבר יהיה תלוי,  וכל תיק יבדק לגופו. אני מציע 

שלא נדרוש בגני ילדים שיפוץ 
יואב דוד: ניתן משהו מידתי. 

מיטל להבי: האם במסגרת השיפוץ מלא אנחנו נאכוף עברות בדרך. 
יואב דוד: בוודאי שאני רוצה לאכוף את הכל רק לא ידוע מה נהוג בחוק. 

הראלה אברהם אוזן: ההנחיות המרחביות מדברות על שיפוץ סוג שלו וכד'. נושא של בניה חוקית או לא 
חוקית שהרישוי יבדוק. 

ריטה דלל: אנחנו לא דורשים הריסה לא חוקית אבל אחד הסעיפים שאנחנו דורשים הם פתיחות מרפסות 
שנסגרו וצריך לפתוח אותם. 

 
הועדה מחליטה: 

לאשר את ההנחיות המרחביות לתכנון ועיצוב הבנין כמפורט בפרק ובתיקונים הבאים: 
1.      להוריד את מבני ציבור מסעיף תחולת המסמך )סעיף 2(. 

2.      סעיף שיפוץ )סעיף 8(: 
יש להפריד בטבלה בסעיף 08.01 בין שימוש חורג לבין שינוי ייעוד, כדלקמן: 

         רמת  השיפוץ לשימוש חורג תהיה שיפוץ מידתי, תוסר ההערה בעניין הבעלות. 

         רמת  השיפוץ לשינוי ייעוד תהיה שיפוץ מלא. ההערה תשאר כפי שהיא. 
 

יש לקבל את אישור  השירות המשפטי  לנוסח הסופי. 
 
 

משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי, ראובן  לדיאנסקי 
 



התוכן  מס' החלטה 
תא/עא1116/א/4)5( - שינוי לתכנית עיצוב ארכיטקטוני למקוה במגרש מבני ציבור    01/06/2016
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מוסד התכנון המוסמך לאשר את תכנית העיצוב: הועדה המקומית 
 

מטרת הדיון:    שינוי תכנית עיצוב ארכיטקטוני לבניין 7 בתכנית 1116א'4  

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 135  
 

 
מיקום:            רח' פרידמן שרגא 2, אשכול לוי 96   

                        שכונת נופי ים 
 

גוש/חלקה:     גוש 6630 חלקות 804, 809 ו- 824  
                     )מגרשים 29, 31א' ו- 31ב' בתב"ע 1116א' 4( 

 
מתכנן:           אדר' גידי בר אוריין 

יזם:           הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א-יפו    
                         

בעלות:           עיריית תל אביב יפו 
 

מצב השטח בפועל: המגרש ריק 
 
 

מצב תכנוני קיים:  
 

במגרש חלות התכניות: 
1. תכנית 1116א- מאושרת מתאריך 20.11.1986 - שינוי מס' 1 לשנת 1980 של תכנית מתאר 1111 

ותכנית מתאר "ל" שטחים מעבר הירקון. תכנית בסמכות ועדה מחוזית. 
מטרת התכנית היא לתכנן מחדש את השטח המוגדר בסעיף 2 בתכנית ולבטל את תכנית מפורטת 

  .1116
1.1. סעיף 13  א' מגדיר קביעת אזורים לבניינים ציבור- אזורים מס' 20,21,22,21.  

1.2. סעיף 13 ב'  מגדיר תכליות לאזורים הציבוריים. "חלוקת האזורים תהיה בהתאם לתכניות 
העיצוב והבינוי שתאושרנה על ידי הועדה המקומית." בין השאר: 2 בתי ספר, מעון ילדים, 
מועדון נוער, מרפאה, טיפת חלב, בית כנסת, גני ילדים * במידה וקצב הבנייה והאכלוס בשטח 
התכנית יהיו בפרקי זמן ארוכים... ולהערכת העירייה לא יזדקקו לשני בתי ספר שטחו יהיה 

רזרבה להרחבת מגרש בית הספר הגדול ו/או לשירותים ציבוריים נוספים."- במגרש מס' 22. 
1.3. סעיף 13 מגדיר אפשרות חלוקת האזור- "מותר לחלק את אזור מספר 22 למגרשים אחדים לבניני 

ציבור בהתאם לתכנית עיצוב הארכיטקטוני ובאישור הוועדה המקומית." 
2. תכנית 1116א'4 - מאושרת מתאריך 1.4.1993- תכנית הכוללת איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת 

בעלים של השטח הכלול בה. תכנית בסמכות ועדה מחוזית. 
2.1. סעיף 11 מגדיר שימושים המותרים במגרש מס' 40 )חלק ממגרש 22 לפי תבע 1116א( – בתי ספר, 

גני ילדים, מעון-יום, מועדון נוער, בית כנסת, מרפאה, טיפת חלב – הכל לפי צרכי העיריה.  
2.2. סעיף 14 מגדיר הוראות להכנת תוכניות עיצוב ארכיטקטוני. הוצאת היתר בניה לבנייני הציבור 

מותנית בתכנון ואישור תשריט לעיצוב ארכיטקטוני לכל המגרשים על ידי הוועדה המקומית.  
2.3. ב2003 נעשה שינוי לתכנית העיצוב ארכיטקטוני 1116א4 החלפת ייעוד מגרשים 13 ו10- אולם 

ספורט עם מגרש רזרבי. 
3. הוראות הבנייה בהתאם לתכנית 1116א ו11116א4 :  

3.1. במגרש מס' 40 שייעודו שטח לבנייני ציבור תותר הקמת בנייני ציבור בשטח רצפות כולל שלא 
יעלה על כ70% משטח המגרש.  

3.2. מספר קומות מרבי: 3 + ומרתף בהתאם לתכנית ע1. 
3.3. קווי בניין: לרחוב לוי אשכול 7 מטר. קו בניין צידי יהיה אפס או 5 מ' בהתאם לתשריט העיצוב 

הארכיטקטוני. 
 

מצב תכנוני מוצע:  
 

1. בהתאם לאמור לעיל, מבוקש תכנון מבנה ציבור במגרש העורפי, בתוך מגרש 40, ביעוד מקווה טהרה 
בסמוך לבית הכנסת, כחלק ממתחם בעל אותו צביון.  

 פרידמן שרגא
 ביכנ"ס

 דרך 
 נמיר

 לוי אשכול 
 בי"ס אביב

 אקסלרוד נתן



מס' החלטה 
 01/06/2016
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המקווה בסמוך לבית הכנסת ישרת את באי בית הכנסת ואת כלל הציבור. 
2. התאמת העמדת המבנה לגבולות השטח הקיימים: 

2.1. קו בניין צידי 0 לכיוון דרום בצמוד לגדר חצר בית הספר. בצמוד למגרש ספורט שאינו מבונה. 
2.2. קו בניין אחורי 0 לכיוון מזרח בצמוד לגדר חצר אולם הספורט של בית הספר. - מרווח בין 

הבניינים 2.5 מטר. 
3. מספר קומות מתוכננות: 2 קומות מעל הקרקע וקומת מרתף. 

4. חומרי גמר: חיפוי קשיח או אבן, טיח, או בטון חשוף בהתאם לאישור אדר' העיר.  
5. חצר מונמכת הפונה לכיוון רחוב לוי אשכול. 

6. חצר מונמכת הפונה לכיוון צפון. 
 
 

חוו"ד היועמ"ש מיום 9/4/2014  

עמ' 136   מבא"ת ספטמבר 2007
 

לאחר שבחנתי את הוראות התכניות החלות על מגרש מס' 40 בתכנית 1116א4 ,שהינו מגרש שייעודו 
"שטחים לבניינים ציבוריים" , השתכנעתי כי ניתן להקים על המגרש מקווה בסמיכות לביה"כ שבבניה , 

כמפורט להלן: 
 

תכנית 1116א שהינה התכנית הראשית החלה על המגרש קבעה בסעיף 13ב שבה את התכליות המותרות 
ב"שטחים לבניינים ציבוריים" הכוללת רשימה סגורה של מבניים ציבוריים )בי"ס , גני ילדים, בי"כ 

וכו(.התכנית הייתה ערה לכך , שיתכן ולא יהיה צורך בהקמת 2 בתי ספר בתחומה. לכן קבעה הוראה 
המסומנת ב- * לפיה שטח בי"ס היסודי בן 12 כיתות העומד על 6 דונם יוכל לשמש כרזרבה להרחבת מגרש 

ביה"ס הגדול " ו/או לשרותים ציבוריים נוספים". 
יצוין כי מעיון בתשריט תכנית 1116א עולה כי השטח היחידי המאפשר את הקמת 2 בתי הספר הינו במגרש 

 .22
 

תכנית 1116א4 שהינה תכנית איחוד וחלוקה ביחס למקטע של תכנית 1116א ועל פי הוראותיה, קובעת 
בסעיף 11 שבה את התכליות המותרות ב"שטחים לבנייני ציבור" שבתחומה. 

למעשה תכליות אלו הן אותן תכליות שנקבעו בסעיף 13ב בתכנית 1116א , כאשר הוספו המלים "הכל לפי 
צרכי העיריה". 

מאחר ומגרש 40 שבתכנית 1116א4 הינו חלק ממגרש 22 ע"פ תכנית 1116א , הרי ש"פ התכנית הראשית 
ניתן היה להתיר בו תכניות נוספות לשרותים ציבוריים נוספים. 

לפיכך, יש לקרא את הוראות תכנית 1116א4 יחד עם הוראות תכנית 1116א , כמשלימות זו את זו, באופן 
שהמילים "הכל לפי צרכי העיריה" יפורשו לאור ההוראה בתכנית הראשית 1116א , כך שניתן להקים 

במגרש 40 גם שירותים ציבוריים נוספים לפי צרכי העיריה ובהם המקווה המבוקש. 
 

חו"ד הצוות: )מוגש ע"י צוות צפון( 
 

לאשר את השינוי לתכנית העיצוב הארכיטקטוני בכפוף לתאום סופי עם מכון הרישוי ולהשלמת דרישות 
אדריכל העיר. 

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

בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק 
 
 

בישיבתה מספר 16-0012ב' מיום 18/05/2016 )החלטה מספר 2( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
הנושא ירד מסדר היום. 

 
משתתפים: דורון ספיר,   כרמלה עוזרי, ראובן לדיאנסקי. 

בישיבתה מספר 16-0014ב' מיום 01/06/2016 )החלטה מספר 11( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
לאשר את תוכנית העיצוב. 

משתתפים: דורון ספיר, מיטל להבי, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי, ראובן  לדיאנסקי. 


