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 ה לתכנון ובניהמ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנ דורון ספיר, עו"ד השתתפו ה"ה:
 סגן ראש העירייה הרב נתן אל נתן 
 סגן ראש העירייה מיטל להבי 
 משנה לראש העירייה ארנון גלעדי 
 סגן ראש העירייה אסף זמיר 
 חבר מועצה שמואל גפן 
 חבר מועצה ראובן לדיאנסקי, עו"ד 
 חבר מועצה אהרון מדואל 
 חבר מועצה ליאור שפירא, עו"ד 
 

 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 אילנית לוזון שגב 
 עוזר מ"מ ראש העירייה ן רוזנבלום, עו"דאיל 
 רינה בר און 

 מירי אידלסון
 היחידה למניעת דלקות
 האגף לאיכות הסביבה

 ע.מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה רות אריאל 
 מ. מח' תכנון צפון פרנסין דוידי, אדר' 
 מ. מח' תכנון מרכז לריסה קופמן, אדר' 
 וך לבינוי ופיתוחס. מנהל מינהל החינ דרור לוטן 
 מתכנן תנועה ארוך טווח כלל אזורי יוסי וייס 
 יפו -אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אלה דוידוף 
 

 חברת מועצה כרמלה עוזרי חסרים:
 חברת מועצה אלון סולר 
 

 יפו -ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
 נת הטבעהחברה להג עידן עמית 
 נציג הועדה המחוזית משרד הפנים עמית גולדשטיין 
 משרד האוצר מלי פולישוק, עו"ד 
 מבקר העירייה ארנון מוכתר 
 
 
 

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

 יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור הועדה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  19/07/2017ב מיום 17-0017אישור פרוטוקול   

 דיון בפיצויים 197. תביעת פיצויים עפ"י סעיף 3ג 1 .1
 בית הכנסת עולי בבל דיון בעיצוב ארכיטקטוני 8 .2
 דיון בהתנגדויות 1לילי מנחם  15 .3
 ב'106דיון פנימי לאחר פרסום סעיף  -שכונת מגורים בצפון דיון נוסף  28 .4
 כוכב הצפון דיון בהפקדה -שגה דיור מיוחד להשכרה ארוכת טווח ודיור בר ה 76 .5
למתחם יצחק שדה דיון  79ומזא"ה  4, ברנר 12, לילינבלום 10העברת זכויות מפינסקר  79 .6

 בהפקדה
 דיון בשטחי שירות 1רח' מונאש  - 2159תוספת שטחי שירות לתא/ 93 .7
 שדרות ששת הימים, חוות יפת דיון בעיצוב ארכיטקטוני 96 .8
לפרסום סעיף  10.7.17דרך השלום דיון בדיווח החלטת ועדה מחוזית מיום המאבק על  109 .9

 ב'106
דיון בדיווח החלטת ועדת ערר מיום  29שד ירושלים  - 507-0155036מספר מקוון  133 .10

 לבטל את התוכנית 17.7.2017
 
 

 בכבוד רב,
 

 אלה דוידוף
 מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו -אביב -תל
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  197. תביעת פיצויים עפ"י סעיף 3ג - 

 דיון בפיצויים

 

 2007מבא"ת ספטמבר   1עמ' 

 

פט מצורפת חוות דעת שמאי הועדה מישל אשור וחוות דעתו של עו"ד עמי פזטל ב"כ הועדה לדר
 המקומית והינן חלק בלתי נפרד ממסמך זה.

 
  :רקע

לחוק  197נתקבלה במשרדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  19.7.2016בתאריך 
 3.8.2014גגות בשכונת התקווה" שפורסמה ביום "בנייה על  3התכנון והבנייה, עקב אישור תכנית תא/ג

 
 : התובעים

 שיר מרמלשטיין, זיו מרמלשטיין, ארז אריה, בנימין מסלנסקי וחיים מסלנסקי
 6139001מיקוד  39057באמצעות ב"כ השמאי גיל לזר ת.ד 

 
 :הנכס התובע

 "שכונת התקווה", ת"א. 5-9: רחוב סמדר כתובת
 .מ"ר 18,123לקה הרשום בשלמות הינו שטח הח, 51חלק מחלקה  6135גוש:

 .מ"ר 308שטח רשום של חלקים בחלקה, המהווים  308/18123-התביעה מתייחסת ל
 קומתי ישן -הנכס הנדון מהווה מגרש למגורים )מאוחד(, אשר על חלקו קיים בית מגורים חד

 יחידות דיור. 6ל קומות, הכול 3מתוכננת הקמת מבנה מגורים בן  על המגרש וחלקו מהווה מגרש ריק,
 מ' 29.5מ' *  8.8מ"ר ומידותיו  260שטח נטו של המגרש לצורך חישוב זכויות הינו 

 
 תרשים הסביבה:

 
 

  במסגרת התביעה, הנתמכת בחוות דעת השמאי מר גיל לזר
 עיקר התביעה הינה הגבלה תכנונית לניצול חדר יציאה לגג שניתן במצב קודם ומכוח תכנית ג'  

 3.8.14למועד הקובע  ש"ח 382,250רך בכפוף לחוו"ד שמאי התובעים גיל לזר הינו בסך של  סך ירידת הע
 

 3/8/2014אושרה למתן תוקף ביום  3תכנית ג
 תוך התאמתן לאופי ומאפייני הבנייה הייחודיים לשכונת התקווה. 1התכנית מאמצת את עקרונות תכנית ג
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2007מבא"ת ספטמבר   2עמ'   

 

 
 

 מצב תכנוני:
 

 :מצב קודם
 26.03.1992מיום  3988, שהודעה של אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס' 2215עיר עפ"י תכנית בניין 

 מהווה הנכס הנדון, מגרש המיועד לאזור מגורים ב' ואזור מגורים ב' מועדף.
 .100%קומות עם בנייה בשעור של  3באזור מגורים ב' הותרה הקמת מבנה בן 

 
 יח"ד כלפי מטה(. 0.5יח"ד לדונם נטו )עם עיגול של  10 -צפיפות 

 
 .50% -תכסית קרקע 

מהמגרשים המשניים בתוך אותו מגרש ראשי יוגדרו כאזור מגורים ב'  25%בניינים אשר יבנו ראשונים על 
 .140%מועדפים ויהיו זכאים לזכויות של 

 
 לאחוזי הבנייה. 7.5%תמורת הריסת מבנה ובנייה מחדש יתווספו 

 
 אחוזי הבנייה.ל 15%תמורת איחוד מגרשים יתווספו 

 
מ"ר,  60 -מ"ר אך גדולים מ 100 -מגרשים הקיימים בפועל במועד הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ

תוסמך הוועדה המקומית לאשר הוצאת היתר בנייה לאחר בדיקה ובתנאים שיקבעו על ידה בהיתר 
 בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.

 
מיום  4208הודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' )בנייה על גגות בתים(, ש "געפ"י תכנית "

 , נקבעו הוראות להקמת חדרי יציאה / עליות גג.21.04.1994
 

מ"ר מכל אחת מהדירות בקומה  23בבתים עם גג בטון שטוח הותרה הקמת חדר יציאה לגג בשטח של עד 
 היציאה לגג. העליונה וכן, פרגולה בשטח של עד שליש משטח הגג הפנוי הצמוד לחדר

 
 היציאה לגג תהיה במדרגות פנימיות מדירת המבקש ולא ממגדל המדרגות.

 
חדרי היציאה לגג יבנו צמודים זה לזה ולשאר החלקים הבנויים שעל גג הבניין אלא אם כן רשות הרישוי 

 שוכנעה שקיימת הצדקה למקום שונה.
 

מ' מאחד  2.0ה לגג יבנה במרחק של לפחות כדי ליצור שטח שניתן לשימוש כמרפסת גג פתוחה, חדר היציא
מ'. שוכנעה  1.2המעקות החיצוניים של גג הבניין. הנסיגה משאר המעקות החיצוניים של הגג תהיה לפחות 

מ', תהא הוועדה רשאית להתיר זאת לאחר  1.2 -הוועדה שנסיבות המקרה מצדיקות נסיגה הקטנה מ
 פרסום במתכונת של הקלה.

 
משטח  50%שטח חדרי היציאה לגג ו/או שטח חדרים למתקנים הנדסיים לא יעלה על השטח הבנוי לרבות 

 הגג.
 

מיום  4695, שהודעה של אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1א/2215עפ"י תכנית בניין עיר 
 כדלקמן: -,נקבעו הוראות לקביעת צפיפות ושינוי קווי בניין  05.11.1998

 
מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני  90 -שטח יחידת דיור לא יקטן מ

 -מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ
 מ"ר כ"א, כולל ממ"ד. 70 -מ"ר אך לא פחות מ 90
 

ה רשאית לאשר קווי בניין לצדדים מ'. הוועדה המקומית תהי  0.0מ' או   3.0קווי הבנייה לצדדים יהיו 
מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש המשני ובנייה קיימת   2.0 -מ' אך לא פחות מ  3.0 -קטנים מ

 ומתוכננת במגרשים הגובלים בו, מותנה בפרסום הקלה כחוק.
 

 "ג". -על הוראות תכנית זו תחולנה הוראות תכניות "ע" ו
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, 18.03.2003מיום  5167אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  , שהודעה על"1"עעפ"י תכנית מיתאר 
 נקבעו הוראות מקיפות להקמת מרתפים ולשימוש בהם.

ביחידות מגורים צמודות קרקע רשאית הוועדה להתיר חיבור והצמדה של חלקי המרתף העליון לדירות 
ליה הוא מוצמד. שבקומת הקרקע שמעליו ובלבד ששטח המרתף המוצמד לא יעלה על שטח הדירה א

 במרתף זה יותרו גם משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימוש דיירי היחידה שמעליו.
 מ'.  4 -גובה קומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה נטו לא יהיה גדול מ

 מ'.  3.5 -גובה כל אחת מקומות המרתף התחתונות נטו לא יהיה גדול מ
 

 ן:השימושים המותרים בקומות המרתף הינם כדלקמ
בתים  -בקומת המרתף העליונה ובקומה שמתחתיה יותרו שטחי שירות כלליים, שטחים נלווים למגורים 

עם דירות צמודות קרקע )מחסנים דירתיים, משרדים, חדרי משחקים וכד'(, שטחים נלווים לכל סוגי 
 מ"ר לכל יח"ד. 12המבנים. שטח מחסנים דירתיים הינו 

 
 :מצב חדש 

מיום  6851נייה על גגות בתים(, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' " )ב3געפ"י תכנית "
(, נקבעו, בין היתר, הוראות להקמת חדרי יציאה לגג בשכונת 14.08.2014)פרסום בעתון ביום  03.08.2014

 התקווה.
 

 מ"ר. 40 -מ"ר ל 23 -התכנית מגדילה את שטח חדר היציאה לגג מ
מ'  3מ"ר )כולל שטח ההיטל של המדרגות הפנימיות( בגובה של עד  40יעלה על שטח חדר היציאה לגג לא 

 לדירות בקומה העליונה בתנאים. שטח זה יהיה בנוסף לשטחי הבנייה העיקריים המותרים.
 נסיגות בבניה על הגג:

 ם.מ' מחזית הבניין הקיי 1.2 -מ' מקו המגרש ולא פחות מ 2תידרש נסיגה בבנייה לקו בניין קדמי של 
 מ' מחזית הבניין הקיים. 1.2 -מ' מקו המגרש ולא פחות מ 7תידרש נסיגה לקו בניין אחורי של 

 מ' לפחות. 1.2תידרש נסיגה בבניה לקו בניין צידי של 
 

 80% -לא תותר בניית חדרי יציאה לגג מעל קומה חלקית ששטחה פחות מ -בנייה מעל גג קומה חלקית 
 פח בינוי מנחה.מהקומה שמתחת. התכנית כוללת נס

 
 

 בקשה להיתר:
הותרה על המגרש המאוחד הנדון, הקמת מבנה  17.02.2016בהתאם לפרוטוקול הוועדה המקומית מיום 

תמורת איחוד מגרשים, סה"כ  15%תמורת הריסה הבניין הקיים +  7.5%+  140%עם בנייה בשיעור של 
 יח"ד. 6קומות, עבור  3 -בנייה ב 162.5%

 
 מ' עקב צורתו וגודלו של המגרש )ללא הקלה(. 3ו בניין אחורי של הבנייה הותרה בק

 
 :פירוט הפגיעה עפ"י חוו"ד שמאי התובעים גיל לזר

 
 מ"ר 46 –מניעת בניית חדרי יציאה לגג לפי תכנית ג' 

 מניעת בניית מרפסת בגג לפי תכנית ג' 
 ועדת המשנה סירבה לאשר שימוש בגג הבניין , כולל רק לרצפו.

 
 זכויות הבנייה בנכס הינם: 3שור תכנית גערב אי
 מ"ר כולל ממ"ד. 100יח"ד בשטח  6 - 140%

 מ"ר( . 71מ"ר מרפסת גג )עפ"י קווי הבניין נכנסים  134מ"ר +  46חדרי יציאה לגג בשטח  2
 

 החלופות. 2חלופות וסכום הפגיעה מהווה ממוצע של  2שווי המצב קודם חושב ב 
 : חלופה א

 ₪  333,500מקדם חדרי יציאה לגג =  1.45מ"ר מבונה * ₪  5000מ"ר *  46
 שיעור הפגיעה.

 :חלופה ב
 ₪ 230,000מ"ר מבונה = ₪  5000מ"ר )חדרי יציאה לגג( *  46

 ₪ 201,000מ"ר מבונה = ₪  5000)מקדם מרפסת גג( *   0.3מ"ר )מרפסת גג( *  134
 ₪ 431,000שיעור הפגיעה: 
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 התחשיבים. 2שיעור הפגיעה כממוצע ל ₪  382,250 –סה"כ שווי במצב קודם 
 
 
 
 

 :התייחסות שמאי הועדה  מר מישל אשור לתביעה שבנדון
 

 :3במצב תכנוני קודם , בנייה בהתאם לתכנית ג' נכון למועד אישור תכנית ג
 מ"ר מרפסת גג כל אחד. 52מ"ר +  23חדרי יציאה לגג בשטח של  2ניתן להקים 

 
 במצב תכנוני חדש:

מ', אין אפשרות פיזית  8.81 -מ' ועומק של כ 29.5 -ות המגרש שהינן אורך חזית לרחוב כבהתחשב במיד
 ".3להקמת חדר יציאה לגג בהתאם להוראות תכנית "ג

 ".3בהתאם לתכנית "ג -אין אפשרות להקמת חדר יציאה לגג 
 

נייה העיקרי לצורך בחינת הפגיעה, יש לבחון את חלופת הבנייה ללא חדרי יציאה לגג בהתאם לשטח הב
הנוסף המתאפשר לניצול בקומת המגורים העליונה כתוצאה מביטול גרם המדרגות המחבר לחדרי היציאה 

 לגג ובהתחשב בתרומת מרפסת הגג המשותפת לשווי הדירות.
 

שווי המגלם את צורת המגרש, אפשרות ניצול הזכויות בו ומצבו  -₪  3500שווי קרקע למ"ר מבונה : 
 בע.המשפטי במועד הקו

 
 :שווי במצב קודם

 ₪. 64,400)מקדם פונקציונאליות( =  0.8*  1מ"ר )חדר יציאה לגג( * 23
 ₪ 29,353)מקדם פונקציונאליות(  =  0.8* 0.2מ"ר )מרפסת גג( *  52

 ₪ 93,753סה"כ שווי לחדר יציאה לגג במועד הקובע: 
 ₪  187,507חדרי יציאה לגג =  2
 

 :שווי במצב חדש
 מ"ר. 6 -( כ3גות פנימיות בכל דירה )קומה תרומת ביטול מדר

 מ"ר  12דירות =  2וב 
 ₪ 42,000סה"כ תרומת שטח עיקרי נוסף פנוי לניצול בדירות = 

 
 מרפסת גג משותפת לניצול:

 ₪  60,375=  0.15מ"ר *  115שטח מרפסת גג משותפת לניצול 
 

 ₪ 102,375סה"כ שווי במצב חדש לצורך בחינת ירידת הערך 
 , למעט שטח המדרגות הינו ללא שינוי ולפיכך אינו "נראה" בתחשיב.3ירות בקומה שווי הד

 
 ₪  85,100סה"כ שווי ירידת הערך במעוגל : 
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 :חוו"ד משפטית ב"כ הועדה המקומית עו"ד עמי פזטל
 

"ירידת ערך"  לחוק התכנון והבניה, בגין 197הוגשה תביעת פיצויים, לפי סעיף  19.7.16בתאריך  .1
 .9-5של נכס ברחוב סמדר 

(, נוצר מגרש 6135בגוש  51בעקבות איחודם של שלושה מגרשים צמודים )בתוך החלקה הגדולה 
מ'.  29.5 -כ Xמ'  8.8 -מ"ר. מידותיו של המגרש המאוחד הינן כ 260מאוחד, בשטח נטו לבניה של 

יחידות דיור )שתי יחידות  6הכולל  קומות, 3על המגרש המאוחד מתוכננת הקמת מבנה מגורים בן 
דיור בקומה(.התביעה הוגשה על ידי הבעלים במשותף של המגרש המאוחד, ה"ה מרמלשטיין, 

 אריה מסלנסקי.
 

התביעה: לפי "מצב קודם", ובהתאם לתכנית ג' )הקודמת( ניתן היה להקים שני חדרי יציאה לגג  .2
מ"ר ואילו "במצב חדש",  134לל של מ"ר כל אחד ובתוספת מרפסת גג בשטח כו 23בשטח של 

"התכנית"( ,הרי בהתחשב בצורתו המיוחדת )הצרה מאוד, של -)להלן 3בהתאם לתכנית "ג"/
המגרש המאוחד(, ובהתחשב בהוראות "התכנית" בדבר "נסיגות" ניכרות מקווי המגרש 

, מעריך וממעקות הגג, לא מתאפשרת, פונקציונלית/מעשית, הקמת חדר יציאה לגג. כתוצאה מכך
 זו התביעה.₪.  382,250שמאי התובעים, מר גיל לזר, "ירידת ערך" "הנכס" בסך של 

 
"שמאי העירייה"( מגיע למסקנה, כי לאור צורתו -גם שמאי הוועדה, מישל אשור )להלן .3

הגיאומטרית של המגרש ולאור דרישות ה"נסיגה" של "התכנית" לא מתאפשרת בניית חדר 
 יציאה  לגג.

 
מ"ר הניתן עתה לניצול בכל  6-היציאה לגג גורר ביטול גרם מדרגות פנימי בשטח של כ ביטול חדרי

דירה עליונה וכן נוצרה האפשרות להשתמש בחלק נכבד משטח הגג ,שעליו לא מוצגים מתקנים 
מ"ר ) יציאה ממגדל המדרגות(. שמאי התובעים לא לקח  110 -טכניים, כמרפסת גג משותפת בת כ

 לו בחישוביו. בחשבון "הטבות" א
 

 גם השווי למ"ר בניה שונה בין שמאויות שני הצדדים.
שווי קרקע למ"ר מבונה כפי שנקבע ע"י שמאי הוועדה, מגלם את צורת המגרש, אפשרות ניצול 

 הזכויות בו ומצבו המשפטי במועד הקובע.
 

 
 85,100 -( ל3.8.814"ירידת הערך" לפי שמאי העירייה, בשמאותו, מגיעה, אפוא, "ביום הקובע" )

 סכום זה, ישולם  על ידי העירייה לתובעים.₪. 
 

הועדה מתבקשת לאמץ חוות דעתו של "שמאי הועדה" על פיה ישולם סכום "ירידת הערך" לבעלי   .4
 הנכס. 

  
 
 

( דנה ועדת המשנה לתכנון 1)החלטה מספר  02/08/2017ב' מיום 17-0018בישיבתה מספר 
 :ולבניה  בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

עמי פזטל: שלושה מגרשים מאוחדים בשכונת התקווה,  במצב קודם לפי תכנית  ג' היה אפשר 
,מעשית ,לפי מידות הגג והמגרש פיזית אי אפשר  3מ', לפי תכנית ג' 23חדרי יציאה לגג של  2לבנות 

חלוקת מה לבנות. לכן לאחר בדיקות הגענו למסקנה שבמקרה הזה אכן ישנה ירידת ערך. ישנה מ
 הסכום שיש לשלם.

השמאי ₪  382,000אם הבעלים לא יסכים לסכום שסוכם יוכל לערער. השמאי של התובע מבקש 
 ₪. 82,000שלנו סבור שירידת הערך היא בגובה  
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 ליאור שפירא: האם קרה פעם שקיבלת  התביעה?
 עמי פזטל: קרה.

 ליאור שפירא: מה הסכום שבגינו כן תגיעו לפשרה?
ערר , אם יהיה צורך בכך, ועדת הערר קובעת שמאי מייעץ  ת: הנושא יגיע לוועדעמי פזטל

 ושמאותו קובעת.
ליאור שפירא: אם למשל נקבע סכום הפיצוי ,אם משמאי ועדת ערר או אם בהסכם בינכם, 

ליד אשר יגישו תביעה, האם השמאי שלכם יתחשב  ןולמחרת היום ישנם בעלים נוספים בבניי
 ם את התביעה ויקבע את שמאותו בהתאם?בעובדה שכן קבלת

 , כמובן שהשומה הנ"ל תובא בחשבון.  םעמי פזטל: כל מקרה נבדק בהתחשב בנתוניו הספציפיי
 מלי פולישוק : מדוע מפחיתים מהשמאות את שטח המדרגות?

לפיהן צריך להתחשב בשומה גם  197עמי פזטל: ישנן פסיקות בנושא ירידת ערך לפי סעיף 
 ם בירידות הערך.בהשבחות וג

נתן אלנתן: אני דוחה את השמאות של הועדה על הסף. נעשתה שמאות לא רצינית. ירידת ערך 
והשבחה אלו שני דברים שונים. לא יתכן שבהשבחה מוספים את שטח המדרגות ואילו בירידת 

הערך מורידים את שטח המדרגות. לא ראיתי שבתכנית ג' לדורותיה מורידים את שטח המדרגות 
כדי להקטין את ירידת הערך. ידוע ששווי מטר יציאה לגג שווה יותר ממטר מהדירה עצמה. פה יש 

לא  0.8לתת  1.3מקדם פונקציונלי דבר שבאף שמאות לא ראיתי נותנים במקום ערך של מינימום 
לגג. כמו כן במצב  0.2ראיתי אף פעם. גם אבחנה בין החדר לבין הגג אף אחד לא נותן מקדם של 

למי הוא שווה. יותר מזה ששווי של גג משותף הוא שווה  0.15ש ניתן גג משותף שהוא שווה החד
ערך לגג מוצמד דבר שלא מתקבל על הדעת. יש סתירה בין חוו"ד המשפטית לשמאי הוועדה, אני 

 חושב שצריך לעשות שמאות חוזרת. 
מצב שהבעלים ישלם כפול  רבנוסף, לאור התביעה הזו, נודע לנו שישנה בעיה עם התוכנית  וייווצ

את היטל ההשבחה. האם לא יותר נכון לפרסם ו/או ליידע את התובע שיש תוכנית שהיא לקראת 
 מתן תוקף ?

הראלה אברהם אוזן: התוכנית תפורסם בקרוב למתן תוקף. זה נכון שכתוצאה מהגשת התביעה 
 ר פגיעה .תיקנו את התוכנית על מנת לאפשר את הבניה לפי תכנית  ג' ולא לייצ

שמוסרים  העמי פזטל: אני לא חושב שהועדה צריכה להיכנס לחישובים שמאיים, יש יתרון לוועד
 שומה לשמאי ולא נותנים לו הוראות.

 נתן אלנתן: כשאני רואה משהו צורם אני מגיב ולכן אני ממליץ לשמאות אחרת.
התביעה עצמה, אלו מ"ר, שטח מרפסת, מ 134אילנית לוזון שגב שמאית הועדה : אתה קראת 

פרטים שאנחנו בודקים בחוו"ד השמאי. השמאי שלנו מצא שמבחינת התקן הוא לא יכול להכניס 
 מ"ר.  46את כל 

 נתן אלנתן: למה הוא לא יכול?
 אילנית לוזון שגב : כי אין לו מקום, אלו נתונים עובדתיים שבדקנו וזה מה שהשמאי מצא.

יש פסיקה שקובעת איך עושים שומה. לוקחים את  197בי שונה מהיטל השבחה, לג 197עמי פזטל: 
 האלמנטים השונים ומגיעים לשווי. יש כאן מצב חדש לעומת מצב קודם לפי שווי הנכס.

 נתן אלנתן: יש הבדל בצורת החישוב בין היטל השבחה לירידת ערך?
 מתחשבים בפסיקות שהתקבלו במהלך השנים וזה מה שהפסיקה מנחה. 197אילנית: ב

 רון ספיר: יש כאן חוו"ד שמאית אני מציע להיצמד לחוו"ד הזו.דו
ליאור שפירא: בקשו מאתנו לאשר את הפיצוי לא בקשו אישור על גובה השמאות, בשביל זה יש 

 שמאי. 
 נתן אלנתן: לא נכנסתי על השווים דיברתי על עקרונות, קחו שמאי אחר.

 דורון ספיר: האם יש מישהו מתנגד לשמאות?
 הבאה. האי: אם הם מבקשים לקחת שמאי נוסף אז תדחו את זה לוועדרון חולד

דורון ספיר: הנושא יורד מסדר היום ומבוקש להעביר לשמאי שיעביר התייחסות עם תשובות 
 יותר ברורות.

 
 

 הועדה מחליטה:
הנושא יוצא מסדר היום ויועבר לשמאי הוועדה עם השאלות שהועלו בדיון  ושמאי הוועדה יעביר 

 סות עם הבהרות בכתב.התייח
 
 

 משתתפים: דורון ספיר, ליאור שפירא, נתן אלנתן, שמואל גפן, מיטל להבי
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 : את התכנית אשרמוסד התכנון המוסמך ל
 יפו -ית לתכנון ובניה תל אביב הועדה המקומ

 
 

 מיקום:
מרכזית של המגרש נמצא בלב שכונת נוה שרת בסמוך למרכז מסחרי, לבית אבות ולגינה הציבורית ה

 השכונה. 
 

 כתובת:
 , תל אביב7רחוב הצנחנים 

 
 

 
 
 
 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

  73 חלק מוסדר 6882
 

 : שטח התכנית
 מ"ר 1454

 
  :ניםמתכנ

 o2aו עומר בר עמית מנדלקרן אדריכלים, סטודי :  תכניתהאדריכל 
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 אדר' נוף מיכאל דואני , עד אדריכלי נוף   :פיתוח ונוףמתכנן 

 אביעד בראון    :בנייה ירוקהיועץ 

                                     בית הכנסת "תפארת יוסף" לעולי עירק ע"ש מרן הגאון רבנו יוסף חיים  יזם: 

   יפו -עיריית תל אביב  בעלות: 

 
 : מצב השטח בפועל

 .שטח התארגנות לטובת עבודות עיריהכ עם גדר זמנית ומכולות המשמשמ"ר  1454בשטח של ריק  מגרש
 

  :מצב תכנוני קיים
קובעת כי תנאי להיתר המאפשרת הקמת בית כנסת, ותכנית צ'. תכנית צ'  3676במגרש חלות תכניות תא/

 מית.בניה יהיה אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי ע"י הוועדה המקו
 

  :מצב תכנוני מוצע
התכנית מציעה הקמתו של בית כנסת חדש בן שתי קומות מעל קומת קרקע ומרתף עבור אולם תפילה. 

תוך הוספת אזורי ישיבה, עצים וגינון, מעבר ציבורי  ההצעה כוללת עיצוב ופיתוח של רחבת בית הכנסת
המסחרי, והקצאת מעבר ציבורי להולכי מקורה בצידו הצפוני של בית הכנסת היוצר דופן דרומית למרכז 

רגל ממזרח המחבר למרכז המסחרי הקיים. במסגרת הפקעה עתידית לצורך הרחבת רחוב הצנחנים 
 יתוכננו שביל אופניים, נטיעת עצים והוספת מקומות ישיבה לאורך הרחוב.

 
 נתונים:טבלת 

 
 מוצע מותר לפי תכנית צ' נתונים

 מ"ר 550-כ מ"ר 2,900-כ מ"ר שטחים עיקריים
 מ"ר 350-כ מ"ר 1,000-כ מ"ר שטחי שרות

 + מרתף 2  קומות גובה
 מ' 9.5 מ' 17 מטר

 27%-כ 60% תכסית 
 17%-כ 85% מרתפים תכסית
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 עיקרי הוראות התכנית
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 שטחהפיתוח תכנית  

 
 תכנית לפי מצב קיים

 

 הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי

 ליהעיצוב האדריכ

 אפיון המבנים בפרויקט    2.1

כנסת בחלקו המערבי של המגרש הכולל מעברים -התכנית כוללת הקמת מבנה בית– תיאור כללי .א

 ציבוריים מקורים, רחבת התכנסות ושטחי גינון.

 קומת קרקע, קומת גלריה ומרתף. :גובה המבנים, מס' קומות ומפלסים .ב

 ".  מגרש למבני ציבור בנוה שרת" – 3767קווי הבניין יהיו ע"פ תוכנית מס'  - קווי בניין .ג

 מ' להרחבת הדרך( 6מ' )לאחר הפקעה של  4 קו בנין קדמי מערבי לרחוב הצנחנים:

 מ' 5   קו בנין צידי דרומי:

 מ' 0   קו בנין צידי צפוני:

 מ' 5 קו בנין אחורי מזרחי למעבר דרך ציבורי:
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 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת    2.2

ויחופו באבן טבעית ובטיח אדריכלי בגוון בהיר. מזוין  ייבנו מבטוןה המבנ קירות – חומרים .א

. תנאי להוצאת 14%של עד  ת, ועם רפלקטיביות מירביlow e בהירה, הזכוכית תהיה שקופה,

 היתר בניה יהיה אישור אדריכל העיר לחומרי הגמר.

מצללה בנויה הצללות יתבצעו באמצעות נטיעות, מעברים מקורים מסביב למבנה, ו – הצללות .ב

  ברחבת הכניסה לביה"כ.

 .ובאישורה בהתאם להנחיות מח' השילוט העירוניתמיקום השילוט ומאפייניו  -שילוט .ג

גג המבנה יהיה שטוח וישמש למערכות הטכניות של המבנה. בהיקף הגג ימוקם  - חזית חמישית .ד

בכל הגג.  מעקה בנוי בחומר המשכי לחזיתות המבנה אשר יסתיר את המתקנים הטכניים על

 מקרה לא יבלטו מתקנים טכניים מעבר למעקה הגג.

 תאורה אדריכלית על פי מדיניות הוועדה. - תאורה אדריכלית .ה

 

 קומת הקרקע/קומת הכניסה     2.3

  כניסות המבנים .א

  הכניסה למבנה תהיה דרך רחבת כניסה מקורה ממערב. הכניסה תהיה במפלס המשכי לרחוב

 מ' מעל פני הים( 30-הצנחנים )כ

 מ' עשויה בטון ורפפות עץ, בכפוף לתכנית צ' ולמותר  4-מעל הכניסה תוקם מצללה בגובה של כ

 בחוק.

 .בחזית הדרומית של בית הכנסת ייבנו מדרגות ירידה חיצוניות למרתף 

 

 נגישות    2.2

 תכנון הבינוי והפיתוח יתייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים עם

 ת.מוגבלויו

 

 מערכות     2.5

 לשימוש במערכות שימוש יעשהמעבי מיזוג אויר ימוקמו על גג המבנה.  –מערכות מיזוג אויר  .א

 .להשקיה מזגנים עיבוי במי חוזר

חדר אשפה ימוקם במפלס הקרקע בדופן הדרומית של המבנה  – אצירה ופינוי אשפה, מיחזור .ב

 ויאושר במסגרת היתר הבניה כחלק מקונטור הבניין.

 המקובלים לתקנים בהתאם אקוסטי בידוד ברמת ויבנה יתוכנן הפרויקט -ת אקוסטיות הנחיו .ג

 כתנאי להיתר בניה.  יפו אביב תל בעיריית הסביבה לאיכות הרשות ובאישור
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 ימוקמורחבת כיבוי אש תמוקם בהתאם למסמכי תכנית הפיתוח. ברזי סניקה  – כיבוי אש .ד

 . המבנים בחזיתות ינטגרליא כחלק וישולבו אש כיבוי רשות הנחיות פ"ע

 

 . הנחיות הפיתוח הסביבתי3

 שטחים פתוחים /זיקות הנאה  3.1 

 /מ'. 5ברוחב של  3676זיקת הנאה למעבר רגלי תהיה כמסומן בתשריט תכנית תא 

  הרחבה החיצונית של בית הכנסת תפותח כשטח ציבורי פתוח לרווחת הציבור בתאום עם אגף

 שפ"ע.

 

 שטחהפיתוח    3.2 

 אמצעי תיחוםגדרות או ברצף מפלסי עם המדרכות וללא יהיו זיקות הנאה ו"פים צוח שפית ,

 בפרטים סטנדרטיים של עת"א ובתאום עם אגף שפ"ע.

 תוך שמירה על רצף ויזואלי עם  העיר ואגף שפ"ע  אדריכל עם בתאום יהיו בפיתוח הגמר חומרי

 הפיתוח פני עם מפולש יהיהו חוץ תנאי של והחלקה דריכה לתקן יותאם הריצוףהסביבה. 

 הסובבים אותו.

 עם הטיפוסיים הרחוב חתכי ובתאום הפיתוח תכניתהצנחנים ע"פ  ברחוב לב ישו אופניים שביל 

 .א"בעת התכנון צוות

 עת"א בתאום ואישור  של טייםרהסטנד לפרטים ובהתאם ברצף יפותחו המדרכות שטחי

 אדריכל העיר ואגף שפ"ע.

 ע"שפ אגף ובאישור הנחיות פ"ע יתוכננו ההשקייה מערכות. 

  ,ברחבת בית הכנסת ולאורך המדרכה של רחוב הצנחנים יותקנו ספסלי ישיבה, עמודי תאורה

 ריצופים וחיפויי קרקע שונים.

  עצים לנטיעת המיועדים באזוריםמ'.  1שטח גינון ונטיעות יכלול מילוי אדמה גננית בעומק של, 

 בתי גידול לפי פרט סטנדרטי של עת"א. .לפחות' מ 1.5 של בגובה אדמה מילוי יובטח

 עבור מי נגר. משטח המגרש 20% י שלמינימום חלחול טבע יובטח 

 

 . מאפייני בניה ירוקה2

לבנייה בת קיימא והנחיות  5281תנאי להוצאת היתרי בנייה מתוקף תכנית זו יהיה עמידה בת"י 

 הוועדה המקומית בנושא זה לעת הוצאת היתר בנייה.

 
 לבניה בת קיימה והנחיות מה"ע העיר לנושא זה. 5281להוצאת היתר בניה יהיה עמידה בת"י  תנאי

 .חלות דרישה זו תהיה על כל סוגי המבנים והשימושים בשטח התכנית

 : )מוגש ע"י צוות צפון(חו"ד הצוות
 

 מומלץ לאשר את תכנית העיצוב בתנאים הבאים:
 כפוף למסמך "הנחיות לתכנון צל בשטחים פתוחים".התכנון יתואם להנחיות הצל העירוניות ב .1
 בגגות(.  PVיש לתאם מול אדר' העיר את נושא האנרגיה החלופית ) .2
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יש לתאם התכנון וההיקף של השטחים הפתוחים והמגוננים, חומרי הגמר וחניות האופניים עם  .3
 אגף שפע ואדר' העיר.

לחניית נכים, רכב דו גלגלי ואופניים  יש להציג נספח תנועה חתום ולאשרו באגף התנועה בהתייחס .4
 לרכב פרטי. 0ולתקן חניה 

 61תנאי לאכלוס המבנה יהיה הריסה בפועל ופינוי השטח של בית הכנסת הקיים כיום בחלקה  .5
 .6882בגוש 

 תנאי להיתר הוא תכנון קונסטרוקטיבי לתוספת קומות עתידיות המתאפשרות מתוקף תכנית צ'. .6
 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 2)החלטה מספר  02/08/2017מיום ב' 17-0018מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

אדר' עומר בר: מדובר בבית כנסת ברח' הצנחנים על מגרש חום. מציג את התוכנית ע"פ מצגת. ביה"כ 
 שנה  בית נוער )ממשיך במצגת(. 20מתוכנן לקום בחלק המערבי, שם היה לפני 

 הבי: למה אתה מבקש פינוי השטח והריסה בפועל?מיטל ל
להריסה ופינוי של ביה"כ   2576תמיר קהילה: ביה"כ כיום הוא צריף מימי המעברה. ישנה דרישה בתב"ע 

כתנאי להיתר של מבנה מגורים חדש. זהו שטח קטן בתוך חלקה למגורים ועד שלא מפנים את הצריף לא 
 ניתן לבנות.

 עדת הקצאות?מלי פולישוק: וזה עבר ו
 תמיר קהילה: כן .

שנים מרכז  6שנה היה בית נוער וזה לא נכון, אלא לפני  20עמי סופר יו"ר ועד נווה שרת: נאמר שלפני 
 הנוער היה פעיל ואז הוציאו את המרכז לעשות שיפוץ והכריזו על המקום כלא בטוח וזו התוצאה.

שלא יוציאו את האפשרות לבנות מרכז נוער חדש אין לנו התנגדות לעשות בית כנסת, אולם בזמנו בקשנו 
לנוער שוליים, במקור הגדילו את שטח החום כדי לבנות גם את בית כנסת. אז הובטח לנו שלא יקום בית 

כנסת בלי לבנות מרכז נוער. אל תשאירו את בני הנוער מאחורה, בינתיים בני הנוער נמצאים במקום חלופי 
בר שלא יעשה. מועדון הנוער מתקיים במקום חלופי באזור של אח"י דקר עלוב, אבל לבטל את היעוד זהו ד

מקום צפוף שמבחינת הדיירים מפריע להם. אני מבקש שבי"כ יבנה על הדופן הפנימית כדי שיבנה מרכז 
הנוער שיהיה חיצוני. כמו כן יש עוד בתי כנסת שעומדים להיבנות ולכן צריך לחשוב על הזה. כל השנים 

 ן נוער.היה שם מועדו
אורלי אראל: רצינו להקים את מועדון הנוער שיוכל להשתמש בפארק,  כרגע ביה"כ  על הכביש והשטח 

 הצמוד לפארק יכול לשמש למועדון הנוער.
 מלי פולישוק: כמה שטח הבית כנסת?

 מ' כולל הכל. 500כלומר הם בונים על  27%מיטל להבי: הם מפנים דונם וחצי אבל תכסית הבניה היא רק 
דונם נועד להשאיר מקום לשימושים נוספים.  ישנה דרישה  1.400מ' תכסית על  200כל צמצום של השטח ל

שלהם  לקונסטרוקציה שיכולה לשאת קומות נוספות לטובת צ' ושימושים ציבורים נוספים בעתיד. אנחנו 
לשטחי ציבור  נתקלים בתקופה האחרונה  בשאלה של שירותי ציבור. אני חושבת שצריך לעשות תוכנית

 כדי לתת מענה להיקפי הבניה שעומדים להיות בעיר. 
שטח לתת לבית כנסת? לעומת מתחם לנוער שמשרת  27%מלי פולישוק: האם זו הפרופורציה הנכונה של 
 אוכלוסיה יותר גדולה כשיש בתי כנסת באזור.

 כוללים את המעברים הציבורים. 27%עומר: ה
 קומות.  3או 2כול להיות בן ראובן לדיאנסקי: גם בית כנסת י

 עמי סופר: אנחנו מבקשים לפנות לגורמי העיריה לקדם את נושא בית הנוער.
 

 :הועדה מחליטה
 לאשר את תוכנית העיצוב ע"פ חוות צוות.

 
: דורון ספיר, שמואל גפן, מיטל להבי, ליאור שפירא, נתן אלנתן, ראובן לדיאנסקי, אהרון משתתפים

ון גלעדימדואל, אסף זמיר, ארנ
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 הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 שכונת קריית שאול  מיקום:
  

 
  1רחוב לילי מנחם    כתובת:
  5  2221רחוב   

 
 
 
 
 
 
 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

  14, 13 חלק מוסדר 6616
 

 2.013: שטח התכנית
 

 יניב פרדו אדריכלים מתכנן:
 

 בעלים פרטיים יזם:
 

 מגרשים ריקים.: מצב השטח בפועל
 

  : מדיניות קיימת
 .1942משנת  6Rבדרום שכונת קריית שאול תקפה תב"ע 

 מבחינה אורבנית השכונה היא מובלעת מוקפת ע"י כבישים )משה סנה ורח' קריית שאול( ובית קברות.
 יח"ד לדונם.   4ניתן להגיע בדרום השכונה לצפיפות של  2003י חוו"ד יועמ"ש הועדה )שרי אורן( משנת לפ

 8-דונם ומעלה ניתן לצופף ולהגיע ל 2מהווה תקדים לפיו ע"י יצירת מגרש של  2014משנת  4115תב"ע 
 יח"ד לדונם.

 
 :מצב תכנוני קיים

   R 6  תב"ע תקפה:
 אזור פיתוח  יעוד קיים:  

   דונם 2.01  שטח התכנון:
 2מ"ר. מקסימום  500מ"ר, הקטן מבינם. שטח מגרש מינימלי  150או  50%שטח קומה   זכויות בניה:

 .1-ג-ו 1-קומות. וכן זכויות מתוקף תכניות ע  
   
 

 :מצב תכנוני מוצע
 

 תיאור מטרות התכנון:  
-נוי, שינוי קווי הבניין, והגדלת מס' יח"ד מניצול מיטבי של זכויות הבנייה המותרות במגרש ע"י שינוי הבי

 . ובנוסף תוספת זכויות שירות.16-ל 8
   
 
 



 מס' החלטה
02/08/2017 

 3 -ב' 17-0018

 

2007מבר מבא"ת ספט  16עמ'   

 

 פירוט יעדים/שימושים:  
 

 זכויות בניה:
 

 יעוד
 שטחי שירות שטח עיקרי

 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע
 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 1320 מגורים א
+ המותר לפי 

 1-תכ' ג

66* 
 

בהתאם 
 1-לתכנית ע

בהתאם  **30 396  
 1-לתכנית ע

80 

 הקלה שיפור הדיור.  R6  +6%מתוך  60%*
 לחוק התכנון והבניה. (2()1)א()א62מהשטח העיקרי בהתאם לסעיף  30%** תוספת שטחי שירות בהיקף 

 
 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2

 
 יח"ד:

 לדונם ד"יח 8 צפיפות:  
 מ"ר 140 :( 1וע' 1)כולל זכויות מתוקף ג' ממוצע ליח"דעיקרי ח שט

 16: (1וע' 1)כולל זכויות מתוקף ג' מ"ר 120מספר יח"ד ששטחן מעל 
 16סה"כ יח"ד: 

 
 נתונים נפחיים:

 
 קומות וקומת גג חלקית מעל קומת מרתף. 2מספר קומות: 

 מ'  10.80גובה: 
 22.5%תכסית:  

 קווי בניין:  
 מ' 5.0 -מי לרח' מנחם לילי קו בניין קד

 מ' בהתאם לשאר החזיתות ברחוב 4.0 - 2421קו בניין קדמי לרח' 
 מ' 2.70 -קווי בניין צידיים 

 מ' * 5.0 -קו בניין אחורי 
 מ' עפ"י נספח הבינוי.2.5הבניין  * פרט לפינה הלא רגולרית  שבמפגש המגרשים, שם יהיה קו
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מסמך 
 לבדיקה

 / הסבר הערות  -התאמה +/ מצב מוצע 5000תא/ 

תשריט אזורי 
 ייעוד

הייעוד אזור 
שבתחומו התוכנית 

 המוצעת:
 

מגורים בבניה 
 נמוכה

מגורים 
בבניה 
 נמוכה

+   

הוראות 
התוכנית, 

 3פרק 

 :רח"ק בסיסי
 

     

 :רח"ק מקסימאלי
 

 כתוצאה מהציפוף.  - 1.2 1עד 

 
  

נספח עיצוב 
 עירוני

 סימונים נוספים
  בתחום התוכנית:

 

     

מספר קומות 
 :מקסימאלי

 

3 3 +   

הוראות 
התוכנית, 

 5פרק 

מיוחדות הוראות 
  :לאזור התכנון

 

תכסית הבניה 
תהיה עד 

משטח  40%
המגרש לכל 

 קומה.

תכסית 
45% 

תוספת שטחי  -כתוצאה מהציפוף   -
שירות לממ"דים חדרי מדרגות 

 משותפים וכו'. 

 
 נות ודברי הסבר נוספים:  עקרו

 
 יח"ד ללא שינוי סך השטח העיקרי וללא שינוי מס' הקומות. 8 -מבוקשת הגדלת הצפיפות ל

מ"ר )שטח מגרש מינימלי(.  500איחוד וחלוקה: בתחום התכנון ארבעה מגרשים פטנציאליים שגודלם מעל 
 הציפוף. דונם על מנת לאפשר את 2.0התכנית מאחדת את המגרשים למגרש אחד של 

 .1-לדירת גן יוצמד חלק המרתף ע"פ הוראות תכנית ע'
 .1-לדירה בקומה א' תוצמד קומת הגג החלקית ע"פ הוראות תכנית ג'

 
 הקלות מבוקשות במסגרת התכנית:

 מ'. 3.0חצרות מונמכות ברוחב עד  (1

 .1-הפניית חצר מונמכת לכיוון רחוב מנחם לילי בניגוד לתכנית ע (2

 חצר מונמכת. כניסה נפרדת למרתף מ (3

 מהמרווח.  40%הבלטת מרפסת בחזית קדמית עד  (4

 .1-צמצום נסיגות בקומת הגג הנדרשות לפי תכנית ג (5

 הפניית מרפסות לחזית צדית. (6

 מרפסות בקומת הגג. (7
 

מקומות חנייה  2קרקעית עם כניסה מרח' בינט, לפי -החנייה המוצעת כולה תתתחבורה, תנועה, תשתיות: 
 מ"ר. 120לכל יח"ד ששטחה מעל 

 
 :  בעיצו

, מבנים R-6הבינוי ממשיך את אופי המרקם הבנוי והמאושר שלאורך רח' משה סנה, ע"פ הוראות תכנית 
 קומות וקומת גג חלקית.  2בני 

 
 :התייחסות לסביבה

 מ'. 1.5גובה גדרות בחזית הקדמית 
 

  ל.ר.איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(: 
 

 ל.ר.וייקט:  משימות פיתוח בסביבת הפר
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 :טבלת השוואה
 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 66 60 אחוזים סה"כ זכויות בניה

 1,320 1,200 מ"ר
 33 30% אחוזים זכויות בניה לקומה

 636 600 מ"ר
 +קומת גג חלקית2 +קומת גג חלקית2 קומות גובה

 10.80 +קומה חלקית8 מטר
 45  תכסית

 תקפה לפי מדיניות  מקומות חניה

 
 עיקרי הוראות התוכנית:

 .1965לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה  1א )א( ס"ק  62איחוד חלקות ע"פ סעיף  .1

 .1965לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה  4א )א( ס"ק  62שינוי בקווי הבניין ע"פ סעיף  .2

שינוי הוראות לעניין קווי נסיגה בקומת הגג משיקולים של עיצוב אדריכלי ו 1שינוי הוראות תכנית ג'  .3
 .1965לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה  5א )א( ס"ק  62בינוי לחצרות אנגליות ע"פ סעיף 

לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה  8א )א( ס"ק  62יח"ד ע"פ סעיף  16-יח"ד ל 8-הגדלת מס' יח"ד מ .4
1965. 

 15%ם עד תוספת שטחים ע"פ המותר במסגרת בקשה להקלה וקביעת הנחיות לאפשרות העברת שטחי .5
 .1965לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה  9א )א( ס"ק  62מקומה לקומה, ע"פ סעיף 

 .(4()1)א()א62לפי סעיף מהשטח העיקרי  30%תוספת שטחי שירות בהיקף  .6
 

 שטחי הבניה המירביים יחושבו לפי סל השטחים הבא:
 

חים הבנויים המותרים מעל , דהיינו ע"פ תכנית המתאר סך השט1מ"ר והרח"ק המרבי  2007גודל המגרש 
 מ"ר. 2007לקרקע הינו 

 
 מומלץ להפקיד את התכנית על בסיס סל השטחים הבא:

 .-6Rמ"ר עיקרי ושרות על פי  1200
 .1מ"ר מתוקף ג' 390
 מהשטחים המותרים(. 30%( לחוק )4( )1א )א62מ"ר שטחי שרות מתוקף סעיף  360

 
 .1א כולל שטחים מתוקף ע'בנויים, לא כולל גזוזטראות ול מ"ר 1950סה"כ 

 
 
 

מידי :זמן ביצוע
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 : )מוגש ע"י צוות צפון(חו"ד הצוות

הפרויקט תואם את הכוונה לפתח את שכונת קריית שאול, באמצעות מתן אפשרות ציפוף בהתאם  .1
 לתכנית המתאר העירונית.

כונה ולתקדים )לעניין רח"ק וצפיפות(, לפיתוח הש 5000התכנית הותאמה לתכנית המתאר תא/ .2
 לעניין הכפלת הצפיפות. 4115שיצרה תכנית תא/מק/

    
 בתנאים הבאים: הפקדת התכניתמומלץ לאשר לכן 

 
 לא תתאפשר הפניית מרפסות לחזית צדית. (1

 לא תתאפשרנה מרפסות בקומת הגג. (2

מ', על מנת לעודד שילוב גדר חיה שתתרום  1.0-גובה הגדר הבנויה לעבר חזית הרחוב יוגבל ל (3
 זות הרחוב.לח

 מ'.  4.0מרחק מינימלי בין הבניינים )מרווח פנימי(  (4

 תקן החניה יקבע בעת הוצעת היתר הבניה. (5

 המיקום המוצע לכניסה לרמפת החנייה יוגדר כמחייב. (6

 משטח המגרש לטובת שטחי חלחול. 80%תכסית המרתף עד  (7

 יפו.  -"אבהתאם למדיניות עיריית ת 5281תקן ישראל לבניה ירוקה לתאם והתכנון י (8

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  2החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 6)החלטה מספר  07/12/2016מיום ב' 16-0026מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 מהלך הדיון

תוכנית היא הגדלת שטחים והגדלת צפיפות ע"י איחוד חלקות. הגדלת השטחים תמיר קהילה: מהות ה
מהווה תקדים להכפלת הצפיפות. בנוסף יש  4115המנדטורית ותוכנית  R-6מתוקף הפרשנות לתכנית 

" צריך שטחי הבניה המרביים יחושבו לפי סל השטחים הבאתחת " 62טעות בדרפט, מה שרשום בעמ' 
 ת.להיות חלק מחו"ד הצוו

 יניב פרדו: מציג את התוכנית במצגת.
 נתן אלנתן: חריגה ברח"ק מביאה את התוכנית למחוז.

 בחוו"ד מדובר על תקדים של הכפלת הצפיפות מה הקשר. 2יהודה המאירי: סעיף 
אורלי אראל: נוהל העבודה הוא שבתוכנית המתאר צריכה להיות תועלת ציבורית ממשית. אנחנו רוצים 

 ת ציבורים מקבלים מהחריגה הזו.לראות איזו תועל
מ"ר שזה פחות  1950מ"ר. המלצת הצוות היא  2007קרני גטריידה )שמאי היזם(: הקרקע כאן היא 

מהרח"ק.  הכלכליות כאן נבחנה עם הקמת החניות ויוצא שהתוכנית העיסקית  בחלופת הצוות גבולית, 
 זאת לעומת החלופה שהיזם מגיש.

 ת הכדאיות הכלכלית.נתן אלנתן: לא כך בודקים א
מ"ר( ובשביל שהפרויקט יצא לפועל אנחנו  1950קרני גטריידה: לאור השטחים שהוצגו בהמלצת הצוות )

מ"ר אחרת הפרויקט לא יהיה פה כלכלי ולא יהיה כאן ליווי בנקאי ולא יהיה  320צריכים עוד תוספת של 
 כלכלי להרים את הפרויקט. 

 על הקרקע.עודד גבולי: הרח"ק כולל את מה שמ
 נתן אלנתן: מאחר ומדובר בנושא שמאי אני מציע לשוב ולדון. 

דנה שיחור: שווי פרויקט מורכב מכה אלמנטים: שווי קרקע, עלות הבניה, רווח יזמי ומע"מ. אם עלות 
הקרקע שקנו גבוהה זו סוגיה אחרת. לא שמעתי שבתים פרטים  הם לא כלכלים. אם מישהו קנה את 

 המגלמת ספקולציה, אז זו הוצאתו על הקרקע ולא עניין הועדה. הקרקע בעלות יקרה
ראובן לדיאנסקי : אין סיבה לסטות מתוכנית המתאר ובתים פרטים הם לא משהו לא כלכלי, אנחנו 

 צריכים לקבל את חוות דעת הצוות. מדיניות לאזור הזה יש? מה התפיסה התכנונית אומרת?
 רות בודדות של מגרשים.פרנסין דוידי: לא צריך מדיניות יש עש

 מ"ר. 2007נתן אלנתן: נאשר את המלצת הצוות ולאשר עד הרח"'ק המקסימלי, עד 
 

 הועדה המחליטה:
 לאשר את התוכנית להפקדה על פי המלצת הצוות ועד לרח"ק המקסימלי.

 נתן אלנתן, יהודה המאירי, גבי לסקי, ראובן לדיאנסקי , שמואל גפן: משתתפים
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 :ישורפרטי תהליך הא
 
 בישיבתה מספר  מיום  דנה בתכנית והחליטה: 

 
בתאריך  5043בעמוד  7484לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 

06/04/2017. 
 

 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:
 06/04/2017 הארץ

 07/04/2017 ישראל היום
 06/04/2017 העיר

  

 :פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות
 

התכנית נשוא ההתנגדות הן ניצול מיטבי של זכויות הבניה על ידי איחוד החלקות הקיימות למגרש  מטרות
דונם ושינוי הבינוי והעיצוב האדריכלי, שינוי קווי הבניין והגדלת מספר יחידות  2.010אחד בשטח של 

 .16-ל 8-הדיור מ
כל זאת על ידי מתן הוראות לעניין יעודי קרקע, שימושים, זכויות בניה, עיצוב אדריכלי, קווי בניין, 

  מרתפים, חניה, בניה ירוקה, תנאים למתן היתר ועוד.
 

 התנגדויות לתכנית:שלוש בתקופת ההפקדה הוגשו 
 בשם בעלי זכויות ברחובות לילי מנחם ומאיר בינט עו"ד .נעם קולודני1
 122ניהול בע"מ דבורה הנביאה  120בשם עד  ת שרון עו"דאפר.2
 מהנדס העיר - מינהל הנדסה.3
 
מ
 ס

 המלצה מענה ההתנגדות עיקרי שם המתנגד

עו"ד נעם  1
קולודני בשם 
תושבי רחוב 

מאיר בינט 
ולילי מנחם, 

בעלי 
המקרקעין 
 הסמוכים:

מיכל נוצר סגל, 
עופר סגל, 

קלריס אורן, 
מימי קרני, 

ני, יגאל קר
יאנה נועה 

 למקין ואח'.

תכנית זו לא 
בסמכות הועדה 

המקומית. מאחר 
והיא משפיעה 

באופן מהותי על 
סביבתה הקרובה 
ומבקשת להגדיל 
את נפחי הבינוי 
בניגוד לפסיקה 
ובניגוד לקבוע 

)א(  62בסעיף 
 לחוק.

התכנית נבדקה טרם הפקדתה ע"י היועצת 
המשפטית לועדה ונמצאה תואמת את הוראות 

 נית המתאר ולכן בסמכות הועדה המקומית.תכ

לקבל את 
ההתנגדות 

 בחלקה.
 
 

מוצע למחוק 
"לפי  1.4מסעיף 

סעיף בחוק" את 
הסעיפים הלא 

רלוונטיים 
ולרשום: סעיף 

 א )ג(62
 

* הסעיף מתוקף 
 תכנית המתאר

 
הבקשה הינה 

לבינוי במקום בו 
אין תב"ע 

מוסדרת ותקפה 
ומתנהל ללא דין 
בבחינת "הצפון 

 פרוע".ה
 

שכונת קריית שאול מוגדרת אזור לפיתוח עפ"י 
, ומכוחה הוצאו ומוצאים R-6התכנית המנדטורית 

היתרי בניה. לכן אין לקבל את טענת המתנגד כאילו 
 "הבינוי במקום מתנהל ללא דין".

יתר על כן, נשוא הדיון הינו תב"ע לפי חוק התכנון 
 והבניה.

 

לדחות את 
 ההתנגדות
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 הבקשה כוללת
הגדלת הצפיפות 

בניגוד לקבוע 
)א(  62בסעיף 
 לחוק.

 

, התכנית המוצעת מוגשת מכוח 1כמפורט בסעיף 
א)ג(, דהיינו בכפוף לתכנית המתאר 62סעיף 

 .5000תא/
יח"ד לדונם ביעוד  8מתירה צפיפות של עד  5000תא/

 מגורים בבניה נמוכה.
 

לדחות את 
 ההתנגדות

השינוי ברח"ק 
מוציא את 
דר התכנית מג

סמכות הועדה 
 המקומית. 

כאמור, תכנית תואמת את הוראות תכנית המתאר 
 ועומדת במגבלת הרח"ק, לכן בסמכות הועדה.

לדחות את 
 ההתנגדות

אין לאפשר את 
ההקלות 

המבוקשות אשר 
אינן נסמכות על 

דבר ונועדו 
לאפשר פיצול 

היחידות והוספת 
יחידות נוספות 
אשר יכבידו על 

 התשתיות.

התכנון העיר כפי שמבוטאת בתכנית  מדיניות
המתאר כוללת הגדלת ציפוף והקטנה גודל יחידות 

 הדיור.
בסמכות הועדה המקומית לאשר בתכנית כל מה 

 שניתן לבקש כהקלה.

לדחות את 
 ההתנגדות

בשכונה מחסור 
חמור בשטחי 

חניה והבקשה 
יח"ד  16להוסיף 

אינה מלווה 
 2בתנאי להוסיף 

 חניות לכל יח"ד.
קש לקבוע מבו

כתנאי למתן 
היתר תקן של 

חניות  2לפחות 
 לכל יח"ד.

לפי  הנדרשים הינו חניה כנהוג, מספר מקומות ה
תקן החניה שיהיה בתוקף בעת הגשת הבקשה 

 .להיתר

לדחות את 
 ההתנגדות

אין להסתמך על 
התכנית  

המנדטורית בכדי 
להוציא מכוחה 
היתרים לבינוי 

מזיק ופוגעני 
שיעצים ויגביר 

ת הבעיות א
התכנוניות 

והתחבורתיות 
 במתחם.

מדובר בתכנית בנין עיר אשר בוחנת את כלל 
ההיבטים העירוניים )קשר לסביבה, תנועה וחניה 

וכד'(, ולא בהיתר אשר מטבע הדברים דורש  
 הסתכלות מצומצמת יותר.

לדחות את 
 ההתנגדות

לא ניתן לאשר 
את הבינוי 

המבוקש ללא 
חוו"ד תחבורתית 

 ועניינית. מקיפה

חוו"ד תחבורתית לא נדרשת עבור תכנית בהיקף כה 
 מצומצם.

לדחות את 
 ההתנגדות
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נדרש לתכנן 
תב"ע מקומית 

עדכנית 
ורלוונטית 

שתתייחס לכלל 
ההיבטים שלא 

זוכים 
להתייחסות 

עניינית בתכנית 
 המנדטורית.

תכנון לכלל השכונה יקודם בהתאם לתכנית עבודה 
 תקציב עירוני.כוללת של מנהל ההנדסה ו

לדחות את 
 ההתנגדות.

טבלת פירוט 
שימושים 

 ויעודים

הטבלה אינה מציגה את הנתונים מהתכנית 
 המופקדת אלא מגרסה מוקדמת יותר.

לדחות את 
 ההתנגדות

מצב תכנוני 
 קיים.

 1-2סעיפים 

התכנית תואמת לתכנית המתאר, עניין עקרוני זה 
 לא מוזכר.

לדחות את 
 ההתנגדות

ניות התכ
התקפות 

 במקרקעין.
 26-29סעיפים 

התכנית המופקדת אינה בקשה להיתר כפי שנכתב 
 . 27בסעיף 

תכנית זו בסמכות הועדה המקומית מתוקף עמידה 
כפי שקבעה  5000בהוראות תכנית המתאר תא/

 היועצת המשפטית לועדה.

לדחות את 
 ההתנגדות

חריגות הבניה 
והשימושים 

 במתחם ק.שאול.
 ו'-'א 30סעיף 

המגרש הנידון ריק ואין בו חריגות בניה ו/או בניה 
 לא חוקית.

לדחות את 
 ההתנגדות

קשיי התחבורה 
והחניה במתחם 

 קרית שאול.
 31-34סעיפים 

אין למנוע פיתוח  העומד בהוראות תכנית המתאר 
בחלקה ריקה,  עקב טענות לחריגות בחלקות 

 אחרות.
ו ברחוב ללא אין כל דבר בלתי  חוקי בצומת קטן ו/א

 מוצא.
דווקא תכנית זו מורידה כל כל החניות שבתחומה 

אל תת הקרקע, בניגוד למגרשי בניה אחרים 
 בשכונה.  

לדחות את 
 ההתנגדות

השפעת התכנית 
על סביבתה 

 הקרובה.
 35-42סעיפים 

הטיעונים חוזרים על עצמם לעניין הסמכות, השפעת 
 החריגות, להתייחסות אל התכנית כאל בקשה

 להיתר.
מה שרשום בפרוטוקול ושהיה בדיון הוא השאלה 

אם קיימת מדיניות לשכונה )מסמך מדיניות שאושר 
 כתנאיבועדה(. התשובה היא שלא נדרש תכנון כולל 

 לתכנית זו.

לדחות את 
 ההתנגדות

השפעות התכנית 
 על המתנגדים.

 43-48סעיפים 

 לא ברורה הפגיעה במתנגדים.
להיתר כפי שנטען. התכנית זוהי תכנית ולא בקשה 

בסמכות הועדה המקומית ותואמת את הוראות 
 תכנית המתאר.

 

לדחות את 
 ההתנגדות

ההקלות 
 המבוקשות.

 49-51סעיפים 

בתכנית מעגן את אי פיצול  6.4סעיף  – 49סעיף 
 הדירות.

כל הנושאים שניתן לבקשם כהקלה  – 50סעיף 
 ית.יכולים להיכלל בתכנית בסמכות הועדה המקומ

המדיניות העירונית הינה לצמצם את תקן  – 51סעיף 
החניה הנדיב ביותר בעבר הירקון, במיוחד בסמוך 

לצירים ראשיים בהם מתוכננת מערכת להסעת 
המונים ו/או תכנית מהיר לעיר. תקן החניה ייקבע 

 בעת הוצאת ההיתר.

לקבל את 
ההתנגדות 

 בחלקה.
 

מוצע להוסיף 
לטבלת  4להערה 

 הזכויות:
-יפות גדולה מצפ

יח"ד לדונם  8
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תהווה סטייה 
 ניכרת לתכנית.

 הפרק המשפטי.
 52-56סעיפים 

כל הטיעונים סביב חוסר הסמכות לא רלוונטיים 
מכיוון שהתכנית עומדת בכל הוראות תכנית המתאר 
ולכן בסמכות הועדה המקומית כפי שקבעה היועצת 

 המשפטית לועדה.

לדחות את 
 ההתנגדות

לבקשה לא 
ילוות חוות דעת נ

תחבורתית 
כמתחייב 
מהוראות 

 התכנית.
 57-63סעיפים 

לא ברור באיזו תכנית מתחייב להציג חוות הדעת 
 המדוברת. 

 זוהי תכנית ולא בקשה להיתר. – 57סעיף 
בתכנית מתארית נדרשות בדיקות שונות.  – 59סעיף 

 כאמור זוהי תכנית נקודתית בלבד.
 

לדחות את 
 ההתנגדות

 של דבר.סיכומו 
 64-85סעיפים 

 (.1אין חריגה מהרח"ק המותר )רח"ק 
התכנית תואמת להוראות תכנית המתאר ולכן 

 בסמכות הועדה המקומית.
חוות דעת תחבורתית מקיפה היא צורך ברור 

בתכניות להן מספר יח"ד גדול או שטח נרחב. כאן 
 יח"ד בלבד. 16מדובר בתכנית נקודתית המוסיפה 

התאם לסדרי העדיפויות אפשרי ב – 77סעיף 
 העירוניים.

לדחות את 
 ההתנגדות

2
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

דוד וולינסקי. 
בעל החלקה 

 שממול.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

רצון המתנגד 
לשדרג את 

זכויות הבניה 
 בשטחו.

 

התכנית חלה רק בתחום הקו הכחול. במידה ובעל 
החלקה כאמור רוצה לקדם תכנית, עליו לעשות זאת 

 ע"פ החוק.

לדחות את 
 ההתנגדות.

טענות לתכנית 
 3שאושרה לפני 

 שנים.

אין מה לטעון בהתנגדות זו כנגד תכנית שאושרה 
 לפני מספר שנים ולעכב בכך את התכנית הזו.

לדחות את 
 ההתנגדות.

טעות במספר 
 הרחוב

לא ראוי לעכב תכנית זו עקב טעות בספרה משם 
 הרחוב.

לדחות את 
 ההתנגדות.

רצון לשדרוג 
זכויות בשטח 

 שכן

התכנית חלה רק בתחום הקו הכחול. במידה ובעל 
החלקה כאמור רוצה לקדם תכנית, עליו לעשות זאת 

 ע"פ החוק.

לדחות את 
 ההתנגדות.

טענה נגד דירות 
קטנות וכנגד גן 

 לחינוך מיוחד.

 120הדירות המוצעות אינן קטנות אלא בשטח של 
 השטחים המשותפים(.מ"ר שטח ממוצע )כולל כל 

הקמת גן לחינוך מיוחד הינה מחובתה של העירייה  
וצורך עירוני ואנושי. אין לערב לכך שיקולים זרים 

 בנושא. 

לדחות את 
 ההתנגדות.

3
. 

התנגדות 
מה"ע, אדר' 
 עודד גבולי.

הורדת סעיף 
מהוראות  6.2.1

 התכנית.

הסעיף אינו רלוונטי מכיוון ששטח התכנית אינו גובל 
 דרך משה סנה.עם 

לקבל את 
 ההתנגדות
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 : )מוגש ע"י צוות צפון(חו"ד הצוות
 

לאחר בחינת שלושת ההתנגדויות שהוגשו לתכנית, מוצע כי במידה ויוחלט על קידום תכנית כוללת 
 לשכונה תבוצע בדיקה תחבורתית וכי אין לעכב תכנית זו.

 בנוסף:
 א )ג(62סעיפים הלא רלוונטיים ולרשום: סעיף "לפי סעיף בחוק" את ה 1.4למחוק מסעיף 

 יח"ד לדונם תהווה סטייה ניכרת לתכנית. 8-לטבלת הזכויות: צפיפות גדולה מ 4להוסיף להערה 
 מהוראות התכנית. 6.2.1לקבל את התנגדות מה"ע ולהוריד את סעיף 

 לדחות את שאר סעיפי ההתנגדויות.
 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 3)החלטה מספר  02/08/2017מיום ב' 17-0018מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

דונם. מציג  2יניב פרדו אדריכל:  מדובר באיחוד שני מגרשים בשטח של דונם אחד למגרש אחד בשטח של 
 את המגרשים במצגת.

 
 דיון בהתנגדויות:

א לחוק.  המתחם של קרית  62מתוקף סעיף  : התוכנית חורגתעו"ד נעם קולודני בשם תושבי קריית שאול
שאול הוא ערבוביה לא מוסדרת של גני ילדים, אזורי מסחר ומפעלים. הכל על תשתית חסרה ולקויה. 

התנועה היומיומית בשכונה היא בלתי נסבלת. תושבי המקום נתקלים בבניה לא חוקית וחניה לא חוקית.  
הידועה  1942זה. אולם הבניה היא לפי תב"ע משנת  אם הייתה תב"ע מוסדרת היה אפשר להתמודד עם

. האדריכל מסתמך על חוו"ד של שרי אורן יתכן שבזמנו זה היה נכון. אולם להכפיל את הנזק במתחם R6כ
נוסף זה בלתי אפשרי, השכונה והתושבים לא יעמדו בכך. יש שם מס' יח"ד קיים שהם סבירות אבל 

מבטיח מקומות חניה. אני מפנה אתכם להתנגדות שלי שבה הדברים כפולות הנזק הן אינסופיות, היזם לא 
חניות למס'  32תנאי למתן תוקף צריך להיות הקמת חניון של  מפורטים באופן מבוסס. אנחנו דורשים  כי

יח"ד שהתקבל שם.  אין כאן תבע מתאימה והחריגות הם לא כאלה שהתוכנית יכולה להתאים להם, אלא 
 קודתית. חוו"ד תחבורתית נדרשת כתנאי לאישור התוכנית.אם כן תעשה פה תב"ע נ

: מציג את ההתנגדות ע"פ המפה ומציין כי יש טעות בשם הרחוב. אבי רכש את הבנין ברח' דוד פולינסקי
. לא נעשה פרסום כפי שצריך הם תכנונו את הדרך מול החלקה שלי 4ובית כנסת לקח את בינט  4בינט מס' 

 יח"ד לדונם, מפנה להתנגדות הכתובה. 8-ות לאני מבקש שיתנו לי אפשר
שאינו רלוונטי לתוכנית ומבוקש להסיר את  6.2.1תמיר קהילה: בהתנגדות מה"ע מדובר על תיקון סעיף  

 הסעיף.
 

 תשובות: 
תמיר קהילה: התוכנית היא בסמכות הועדת המקומית בהתאם לחוו"ד של היועמ"ש. כך גם בנוגע לרח"ק 

 ע"פ תכנית המתאר. ממשיך את המענה מתוך הדרפט. שאינו חורג מהמתאפשר
 תגובות:

אנחנו לא מתנגדים לצפיפות אבל לא ניתן לעשות שיטת סלאמי על חשבון התושבים.  זוהי  :אורן  קלריס
מכוניות שחונות ומגיעות  40קטסטרופה לצאת מהרחוב שלנו  וישנה בעיה אמתית בתחבורה שם. ישנן  

אסור לעשות תב"ע נקודתית למה עכשיו כן לאחד שני מגשים זה לא יתכן מצב לאזור. להזכירכם פעם היה 
 כזה.

דוד פולנסקי: הגן ילדים כבר קיים  וידוע שגן ילדים מוריד את ערך הדירות. בקשתי שלא יעשו עוול 
 ושהועדה תתן דעתה על הנושא שהעלתי בהתנגדותי.

שת  כניסה מחצר מונמכת דבר שבסופו של דבר עו"ד נעם קולודני: אני כן רואה בזה בקשה להיתר. מבוק
 ישמש ליחידת דיור נוספת. הפגיעה בדיירים היא באסון טבע קולוסאלי.

 
 דיון פנימי: 

נתן אלנתן: חוו"ד של היועצת המשפטית לשעבר היתה פשרה לעומת חוו"ד המשפטית של עו"ד טויסטר 
מ"ר לא  500יחידות על  4והפשרה קבעה שמדברת על דירות ולא על הצפיפות,   R6שפירשה את תוכנית 

 כפי שציינו כאן ששרי אורן נתנה חוו"ד מקלה זה לא נכון אלא הפוך היא החמירה עם חוו"ד. 
ראובן לדיאנסקי: ביזמים כתוב בעלים פרטים ואף אחד לא יודע מי הם הבעלים ואנחנו לא יכולים שלא 

 בניגוד עניינים, כי זה יכול להכשיל אותנו. לדון בנושא ואני מציין זאת כדי שלא נמצא את עצמנו 
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לגבי קלאריס שדיברה על הכרסום ו/או אי הודאות  של התכנון באזור ואני לא יודע אם יש מדיניות 
באזור. נכון שיש תוכנית מתאר אבל אם התושבים המתנגדים היו יודעים את חזון המקום לא היו 

 התנגדויות מגיעים מתנגדים. 
י במקום שיש תוכנית צריך לעבוד לפיה. התוכנית הזו מידתית ולא יוצרת מושג של מיטל להבי: לדעת

האם אין פגיעה  80%מ"ר ובתת הקרקע  1200מ"ר הגענו ל 600יח"ד לדונם.  מתכסית של  8מפלצות סה"כ 
 בכל נושא של ניקוז וחלחול המים בגלל שזהו אזור כפרי?

ם את תכסית תת הקרקע אם מגדילים תכסית על האם חייבים להגדיל את התכסית? האם אפשר לצמצ
 הקרקע? בנושא התחבורה האם נעשה תוכנית תחבורתית?

 ראובן לדיאנסקי: האם יש מסמך מדיניות לשכונה?
יחידות. אנחנו עובדים לפי תוכנית המתאר ומצטרף  16עודד גבולי: זה הזוי לבקש תסקיר תחבורה ל

 תר צפיפות. אין טעם לעשות מדיניות במתחם הזה.לדעתו של יו"ר הועדה לעשות תוכנית עם יו
 לפני תוכנית המתאר והתוכנית תואמת עניין הסמכות הראלה אברהם אוזן: התקבלה חוו"ד משפטית ל

את תכנית המתאר. מכוון שהתכנית הינה גם תכנית איחוד וחלוקה הרי שהיא גם מכח הוראת סעיף 
 ( לחוק.1א)א()62

 לא יהיו מסמכי מדיניות כי יש תוכנית מתאר.ראובן לדיאנסקי: אני מציע ש
 רון חולדאי: לא צריך לעשות מדיניות,  יש תוכנית מתאר. כאשר מגיע נושא לדיון דנים בו ומצביעים. 

 
 ועדה מחליטה:

 לקבל את ההתנגדויות בחלקן ע"פ המלצת הצוות, לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתוכנית.
 

ואל גפן, מיטל להבי, ליאור שפירא, נתן אלנתן, ראובן לדיאנסקי, אהרון דורון ספיר, שמ :משתתפים
מדואל
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 הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

  מיקום:

                
               
             תחום שדה התעופה                        -ממערב               
 רחוב לוי אשכול -ממזרח               
 רחוב פרופס -מצפון               
 שכונת נופי ים -מדרום               

  
 

 , צפון מערב העיר1רובע  כתובת:
 המשך אבן גבירול-פרופס-לוי אשכול                

 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

רי חלקות מספ חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

-130, 118, 98-101, 96 חלק מהגוש מוסדר 6630
131 ,134 ,151-154 ,
156 ,161 ,674 ,676 ,
678 ,681 ,684 ,687 ,
690 ,692 ,697 ,699 ,
701 ,797 

720 

, 272, 42-155, 33-34 חלק מהגוש מוסדר 6632
277-279 ,280-291 ,
293-294 

38 ,273 ,465 

, 80, 78-79, 40-44, 36 חלק מהגוש מוסדר 6896
83 ,105 ,110-116 ,122 

14-16 

 
 דונם 190.838: שטח התכנית

 
 דאובר אדריכלים בע"מ מתכנן:



 פורום מה"ע
 

 שכונת מגורים צפונית לגוש הגדול
 ב' 3388תא/ 

 

 

2007מבא"ת ספטמבר   29עמ'   

 

 
 יפו-הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א יזם:

 
 רמ"י, עירייה, בעלים פרטיים בעלות:

 
 השטח ללא בניה כלשהי: מצב השטח בפועל

  
 

 :מדיניות קיימת
 

 5000וך עקרונות מנחים ע"פ תכנית המתאר תא/מת
 ציפוף והגדלת היקפי בניה 
 יצירת העדפה לתחבורה רב אמצעית ומקיימת 
 הגדלת עירוב שימושי הקרקע באזורי העיר 
 יצירת מגוון פתרונות דיור 
 קביעת הנחיות סביבתיות לבניה ולפיתוח בעיר 

 
 :מאושרמצב תכנוני 

 
 שכונת מגורים צפונית לגוש הגדול. -א'3388תא/:  תב"ע תקפה )שם ומספר(

 על השטח חלות מגבלות רעש וגובה בגלל הסמיכות לשדה התעופה.
  מגורים, מסחר ומשרדים, שב"צ, מתקנים הנדסיים.ם:  מיקיי ים יעוד

 זכויות בניה )אחוזים, שטחים, קומות, שימושים(: 
 . ליח"ד מ"ר 120פ"י ממוצע מ"ר, ע 134,040יח"ד, בשטח עיקרי של  1117-מגורים

 מגרשים אלו מסומנים בתשריט.  בחלק ממגרשי המגורים מותרת בניה של קומה מסחרית.
 מספר הקומות ומספר יח"ד בכל מגרש, משתנה בהתאם למגבלות התעופה החלות על שטח המגרש הספציפי.

 (:מ"ר של משרדים )שטחים עיקריים 2830 -מ"ר של מסחר ו 3450 -מסחר ומשרדים
קומות, ובכפוף למגבלות  4בשני מגרשים הממוקמים על המשך רחוב אבן גבירול,  מותרת בניה עד 

התעופה החלות על שטח התכנית. שימושים מותרים במגרשים אלו: מסחר, מסחר קמעונאי, משרדים, 
שטח מ"ר  960 -שימושים בעלי אופי ציבורי ושירותים אישיים . בנוסף, שטחי מסחר במגרשי המגורים

 עיקרי בקומת הקרקע.
 לשטחים עיקריים כ"א. 135%זכויות בניה של  -דונם כ"א 1.5 -שני מגרשים קטנים, בשטח של כ -שב"צ

 לשטחים עיקריים כ"א. 180%זכויות בניה של  -שני מגרשים גדולים
ציבור  מוסדות חינוך, מוסדות דת וקהילה, בריאות ורווחה, תרבות וספורט, שירותי -השימושים המותרים

 ושירותי מנהל חירום עירוני וציבורי וחניה ציבורית.
 קומות, ובכפוף למגבלות התעופה החלות על שטח התכנית. 3-4בין  -גובה המבנים המותר 

שטח כולל )עיקרי + שרות(. גובה המבנה המותר הוא  -מ"ר 2000 -שטח מותר לבניה -מתקנים הנדסיים 
 ות על שטח התכנית.מ' ובכפוף למגבלות התעופה החל 7עד 

מתקנים הנדסיים, תחנת שאיבה ו/או הסנקה, מתקני מים עירוניים, מתקני פינוי  -שימושים מותרים
 פסולת פניאומטי, תקשורת, מתקני שידור סלולרים, מתקני חשמל ועוד. 

 
 :מצב תכנוני מוצע

 
 תיאור מטרות התכנון 

 הבינוי המאושר ע"י:מערך שיפור  .א
מ"ר  120-מ ת מספר יח"ד בתכנית והקטנת שטח הדירה הממוצעהגדל -הגדלת הצפיפות .1

 מ"ר שטח עיקרי. 95-ל

 קביעת סוגים של טיפוסי מבנים למגורים כדי לאפשר מגוון פתרונות דיור. .2

 ע"י ביטול דרכים ללא מוצא. יצירת תנועה המשכית בתחום השכונה .3

רודנסקי, הגדלת שטח עיקרי למשרדים והעברת שטח למסחר לחלק הדרומי ברחוב  .4
 כדי לההגדיל את עירוב השימושים בשכונה. בקומת הקרקע של מבני המגורים

 לציה וטבלאות איזון על מנת לאפשר הוצאת היתרי בניה.צאישור פר -איחוד וחלוקה  .ב
 העברת שטח למתקנים הנדסיים מרחוב אבן גבירול. .ג
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ת ולתוספת הגדלת השטח לבניה למבני ציבור בשטח התכנית בהתאמה לפרוגרמה מעודכנ .ד
 יח"ד.

 
 פירוט יעדים/שימושים:  

 
 זכויות בניה:

 
 יעוד

 שטחי שירות שטח עיקרי
 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר
 235% 145,272 מגורים

-עפ"י ע
1 

-עפ"י ע
1  50,819 35% 

-עפ"י ע
1 

-עפ"י ע
1 

מסחר 
 ומשרדים

7839* 160% 
-עפ"י ע

1 
-עפ"י ע

1  1960 25% 
-עפ"י ע

1 
-עפ"י ע

1 
מבנים 

ומוסדות 
 ציבור

עפ"י 
תכנית 

 4-ל
    

עפ"י 
תכנית 

 4-ל

   

מתקנים 
 הנדסיים

2000 
שטח 
 כולל

94%     
   

 כולל השטח המותר במגרשי המגורים הכוללים חזית מסחרית.* 
 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2

 יח"ד 1530 יח"ד:סך 
 24.9צפיפות:  

 עיקרי מ"ר 94.9שטח ממוצע ליח"ד: 
 0: )עיקרי(  מ"ר 35-45מספר יח"ד ששטחן 
 24% -369: )עיקרי( מ"ר 45-90מספר יח"ד ששטחן 
 46% -699: )עיקרי( מ"ר 90-120מספר יח"ד ששטחן 

 30% – 462 :)עיקרי( מ"ר 120מספר יח"ד ששטחן מעל 
 1530סה"כ יח"ד: 

 
 נתונים נפחיים:

 )כולל קומת הגג(. 17עד:   4ר קומות: מ: מספ
 מ'. 68.30מ'  עד:  31.70מ: גובה: 

 משתנה בהתאם למגרש.תכסית:  
 משתנה בהתאם למגרש.קווי בניין: 

 
 עקרונות ודברי הסבר נוספים:  

 -התכנית מציעה שני סוגי בינוי עקרוניים בשכונה
קומות כולל את קומת  7פיין בבניה נמוכה )עד הגובל בשצ"פים הגדולים במרכז התכנית, מתא -בינוי טורי

 הגג(. מבני מגורים אלו מאפשרים כניסה ויציאה אל הבנין מהרחוב ומהשצ"פ. 
לוי אשכול  -מבנים הממוקמים בהיקף השכונה. מבנים אלו מתאימים יותר על הצירים הראשיים -Hבינוי 

יותר. מבנים אלו הפונים אל הרחוב ופרופס, ומאופיינים )בהתאם למגבלות התעופה(, בבניה גבוהה 
 הפנימי, עומדים בנסיגה בקומה השישית של הבנין, ובכך יוצרים חתך רחוב נעים.

 חדרים. 5-,ו3,4דירות  תמהיל יח"ד כולל דירות גן )בחזית אחורית(,
מבני מגורים משולבים במסחר בקומת הקרקע ממוקמים בציר פרופס )ציר מסחרי גם מעברו הצפוני של 

שדרה  החוצה את השכונה ממזרח למערב, ולו המשך  -וב(, וגם בצדו הדרומי של רחוב רודנסקיהרח
 מסחרי גם בשכונות הגובלות ממזרח וממערב )מתוכנן(.

 
 תחבורה, תנועה, תשתיות: 

לוי אשכול ואבן גבירול העתידי. בצירים אלו תחבורה  -השכונה ממוקמת בין שני צירי תחבורה ראשיים
 וללת את תוואי הרק"ל על רחוב אבן גבירול.ציבורית, הכ
במטרה להפחית   -כניסות ויציאות לכלי רכב, כאשר התנועה בפנים השכונה הינה חד סטרית 4אל השכונה 

 תנועה עוברת בשכונה. רחוב רודנסקי המשמש ציר מזרח מערב חשוב מתוכנן כרחוב דו סיטרי.
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אם ידרש( להפוך את נתיב התנועה החד סטרי לנתיב דו רוחב הרחובות הפנימיים הוא כזה שיוכל בעתיד ) 
 סטרי. חנית אורחים ממוקמת בצידי הרחובות הפנימיים.

כל הכניסות לכלי רכב אל המגרשים בשטח התכנית נעשים בפועל מתוך השכונה ולא מהרחובות 
 ההיקפיים.

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

 בניה מקסימלית בהתאם למגבלות התעופה. -הבינוי בשכונה מתחלק לשני מאפיינים: לאורך לוי אשכול
 בניה מרקמית הסובבת סביב שצ"פים גדולים, הממוקמים בלב השכונה.  -בפנים השכונה

 צירים להולכי רגל עוברים דרך השצ"פים הן ממזרח למערב בין רחוב לוי אשכול )ע"י זיקות הנאה בין
 מגרשי המגורים( ועד לרחוב אבן גבירול, והן מצפון לדרום דרך השצ"פים המרכזיים.

בתכנית מתוכננות שתי שדרות מלוות מסחר בקומת הקרקע של מבני המגורים, האחת על ציר רודנסקי 
 והשניה על ציר פרופס.

 
 

היקף, הגיון הקו  -נית התייחסות לסביבה )מעבר להיבטים כלליים של המדיניות, היבט פיזי ואיכות תכנו
 הכחול ושיקולים כוללניים(: 

 א'.3388הקו הכחול הוא כמאושר בתכנית תא/
תנועה ברחובות צרים, בעלי כיווניות חד סטרית )למעט במקרים מסוימים(, ותוך העדפה  -התנועה בשכונה

הפחתת השימוש  מובהקת של הולך הרגל.  קיומן של פונקציות ציבוריות ומסחריות בשטח התכנית, מעודד
בכלי רכב לתנועה בשכונה. שביל אופניים המתחבר למערכת העירונית ברחובות לוי אשכול ואבן גבירול 

 מסומן בשדרת רודנסקי.
 הבנייה מתוכננת בגריד אורטוגונלי. 

 
 
 

 איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(:  
המדרכות ו/או צידי המדרכות. נספח ניקוז עקרונות של שימור מי נגר עילי והשהייתם בתחום השצ"פים ,

 יצורף למסמכי התכנית.
שיקום ושיחזור בתי גידול של מערכות אקולוגיות על ידי שימור צמחייה מקומית ייחודית והשבת בע"ח 

מקומיים )ע"י פיתוח נופי מתאים וצמחייה מושכת ציפורים(. ע"פ סקר טבע עירוני שהוכן עבור תכנית 
 המתאר.

 י יצורף לתכנית, ומעגן את מגבלות השימושים בהתאם לרעש הנובע מהסמיכות לשדה.נספח אקוסט
 
 

 :טבלת השוואה
 מגורים:

 
 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 230% 212% אחוזים סה"כ זכויות בניה

 (1-לג 11232)כולל  145272 (1-מ"ר לג 11232)+134040 מ"ר
   אחוזים זכויות בניה לקומה

   מ"ר
 קומות )כולל קומת הגג( 17עד  קומות )+קומת הגג( 13עד  מותקו גובה

 68בהתאם למגבלות התעופה )עד  - מטר
 מ'(

 משטח המגרש 85%עד  משטח המגרש 80%עד  תכסית
 1761 2668 מקומות חניה

 
 מסחר ומשרדים:

 
 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 160% 104% אחוזים סה"כ זכויות בניה

 7839 7240 מ"ר
   אחוזים זכויות בניה לקומה

   מ"ר
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 4בהתאם למגבלות התעופה )עד  קומות גובה
 קומות (

 קומות 2עד 

 26בהתאם למגבלות התעופה )עד  - מטר
 מ'(

ולא תעלה על  35%-לא תפחת מ תכסית
 משטח המגרש 50%

 משטח המגרש 80%עד 

  223 מקומות חניה
 
 

 שב"צ:
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 על שינוייה 4-עפ"י ל 180%-135% אחוזים כ זכויות בניהסה"

 על שינוייה 4-עפ"י ל 33865 מ"ר
   אחוזים זכויות בניה לקומה

   מ"ר
 4בהתאם למגבלות התעופה )עד  קומות גובה

 קומות(
על שינויה עם הסרת  4-עפ"י ל

 מגבלות שדה התעופה.
  - מטר

 שינוייה על 4-עפ"י ל משטח המגרש 80%עד  תכסית
  89 מקומות חניה

 
 

 מתקנים הנדסיים:
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 סה"כ זכויות בניה

 על קרקעיות
 

 93% 135% אחוזים
 )כולל( 2000 )כולל( 2000 מ"ר

   אחוזים זכויות בניה לקומה
   מ"ר

  - קומות גובה
מ' מעל מפלס הכניסה  7עד  מטר

 הקובעת
 

 המגרש משטח 65%עד  - תכסית
  - מקומות חניה

 
 מיידי  :זמן ביצוע

  

 
 
 
 

 : )מוגש ע"י צוות צפון(חו"ד הצוות
 

 לאשר את התכנית להפקדה
 
 

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  2החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
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 05/04/2016א' בתאריך 62חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 

 05/04/2016א' בתאריך 62חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 10)החלטה מספר  20/02/2016מיום ב' 16-0011מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 מציג את התוכנית במצגת. -י אדר' עידו דאובר: תוכנית בסמכות מקומית שמטרתה  פרצלציה ושינוי בינו
 מ'. 11,000ראובן לדיאנסקי: אני רואה שיש פה תוספת זכויות בניה של 

 1עידו דאובר: אין לנו תוספת זכויות בכלל לשטחים עיקריים. הבאנו בחשבון את זכויות הבניה מתוקף ג
 והטמענו אותם בתוכנית.

 .1נתן אלנתן: מה שהתווסף זה ג'
 גבי השטחים הירוקים והחומים האם יש קיטון או הגדלה ומה לגבי חניות?ראובן לדיאנסקי : מה ל

 נתן אלנתן: לפי התקן.
 עידו דאובר: קבענו את החניות על פי התקן הארצי שיהיה בתוקף בעת הוצאת ההיתר בהוראות התוכנית .

 ראובן לדיאנסקי: שירשם על פי תקן.
יו, לכן שטח התוכנית הוא קבוע ושטח מגרשי  עידו דאובר: שמרנו על שטחי מגרשי המגורים כפי שה

ע"פ צרכים נורמטיביים, על חשבון השטחים הפתוחים  –המגורים הם קבועים.  הגדלנו את שטחי הציבור 
 אותם הצענו בתכנון יותר יעיל, מציג את השטחים הפתוחים.

ך התוכנית שלכם עמית עידן: שדה דוב אמור להתפנות האם זה משפיע על תפיסת הבינוי בתוכנית? אי
מתקשרת לכיוון הים ולכיוון השדרות המוצעות בשדה דב? האם נעשה סקר לגבי הטבע העירוני מה 

 הצעדים שנעשו?
אורית ברנדר: התוכנית מתבססת על תוכנית המתאר וניתן להוציא היתרי בניה. יש קישוריות לשדה דב 

וצות מזרח מערב בהמשך של רחוב השטחים החומים הם המשכיים  לאורך אבן גבירול והרצועות שח
 רודנצקי ימשיכו בתכנית שדה דב .  ויש תכנון של קומת קרקע עם שדרה רחבה  ומעברים נרחבים.

התוכנית מתבססת על סקר טבע שנעשתה במסגרת תוכנית המתאר בתחום השצ"פ כבר סוכם שיאספו את 
ציג את כל הנושא של שימור הטבע הזרעים שמסביב ויזרעו אותה בתחום של התכנית. תוכנית העיצוב ת

 העירוני ושימור אופי המקום. כאשר התוכנית הזו תאושר תוצג תוכנית העיצוב לאישור הועדה.
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר את התכנית להפקדה.

 
 משתתפים: 
 , דן להט יהודה המאירינתן אלנתן, 

 
לא ימולאו התנאים הקבועים חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם  2 החלטה זו תהיה בטלה תוך

 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
 
 
 

 :פרטי תהליך האישור
 
 בישיבתה מספר  מיום  דנה בתכנית והחליטה: 

 
 

בתאריך  9540בעמוד  7335לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
05/09/2016. 

 
 פי הפירוט הבא: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על

 01/09/2016 העיר
 01/09/2016 הארץ

 01/09/2016 ישראל היום
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 התנגדויות לתכנית: 25 תקופת ההפקדה הוגשו ב
 
 
 ת"א 106לוי אשכול   דורון דר .1
 ת"א 106לוי אשכול   דיירים ע"י יואב ודפנה אחיעם ועוד .2
 52520מגדל משה אביב רמת גן  7ז'בוטנסקי  דורון רצאבי עו"דע"י  אריה נבטי .3
 6937004כוכב הצפון ת"א  4בילויה  ישראל אמיר .4
 6579119ת"א  15יבנה  יורשי צביה סטרכלביץ ע"י עו"ד סוכובולסקי .5
 6701101ת"א  132מנחם בגין  ניסנוב יצחק וכו' ע"י עו"ד עודד ישראלי .6
 5250607ר"ג  14ז, אבא הלל בית עו דרורה נונה להבי ע"י עו"ד מיכאל שטיינבך .7
 5250607ר"ג  14בית עוז, אבא הלל  שטיינבך מיכאללזר בן ציון ועוד דני דוד ע"י עו"ד  .8
יצחק קפילוטו ורמינפר אנטולה, אחוזה בתוך חלקה  .9

 בע"מ ע"י עו"ד מיכאל שטיינבך 6896בגוש  16
 5250607ר"ג  14בית עוז, אבא הלל 

 52521ר"ג  7בית גבור ספורט, בגין  "ד שלמה פרישמואל לחוביץ ע"י עו .10
 64239ת"א  2מגדל אמות השקעות, וייצמן  נטלי חורש ע"י עו"ד אורי חורש .11
 רמת גן 7מנחם בגין  פרוימוביץ רחל ואחרים ע"י עו"ד מירי דונין .12
 6706054ת"א 2מגדל אדגר,השלושה  אבי מאיר ועוד ע"י עו"ד דנה פירון .13
ע"י עו"ד משה  6632,6896, 6630לי זכויות בחלקות בע .14

 שורר
 רמת גן 14דרך אבא הלל 

קנדה ישראל וקלוד נחמיאס ע"י משרד עו"ד ברקמן  .15
 וקסלר ושות

 6702101ת"א  1מרכז עזריאלי 

 7626718רחובות  182בית פז הרצל  יעקב ליפקין ע"י עו"ד עליזה לוין .16
 64733ת"א  8מגדל אמות משפט, שאול המלך  משרד עו"ד שי כהן ושות'אסתר רייניץ ואחרים ע"י  .17
 ת"א 37בית אירופה, שאול המלך  אורה וייסמן ע"י עו"ד רמי מנוח .18
 6473104ת"א  3דניאל פריש  עמיחי שילר ע"י עו"ד דוד בסון .19
גיל רובינשטיין ע"י עו"ד ענת ליבין משרד המבורגר  .20

 עברון  ושות'
 6423806ת"א 4וזיאון, ברקוביץ מגדל המ

 33201חיפה  20החלוץ  עו"ד אבנר אבנרי ע"יישראלה אבנרי  .21
 52521גן -, רמת7בית גיבור, דרך מנחם בגין  עו"ד ירון גבר .22
ע"י עו"ד אורית  6896-ו 6632בעלי זכויות בגושים  .23

 שוב ושות'חזקיהו משרד עו"ד 
 64239ת"א  2ויצמן מגדל אמות משפט,

 אביב-תל 3דניאל פריש  אפרת ידידיהע"י עו"ד  שולמית פרידמן .24
 52506ר"ג  14אבא הלל סילבר  עו"ד עמי בן יעקב בשם בעלי זכויות בתחום התכנית .25
 
 
 

 :תשובות שמאי התכנית לנושאים ראשיים

 :אילוצי התכנית .1
   - היקף התכנית

 350-דונם,  המרחק בין הגבול הדרומי לצפוני כ 200-פה, שטחה כהתכנית הינה קטנה בהיק
בעלים. ב"מצב הקודם"   800-מונה למעלה מ –מ'. יחד עם זאת היא  200-מ' ורוחבה כ

חלקות ולעומת זאת, מספר מגרשי התמורה ב"מצב החדש"  180-נאמד מס' החלקות בכ
 .37הינו 

 התכנית עברה גלגולים רבים:

 3388תכנית  

 מטרת התכנית הייתה, לאפשר הקמת 3388החלה עבודה לקידום תכנית   2002-2003 בשנים .
 -שכונה צפונית לשכונת נופי ים ובנוסף, לאפשר לבעלים בתחום התכנית לקדם היתרי בניה

 ולכן כללה  התכנית טבלאות איחוד וחלוקה. 

  והומלצה  11.1.2006 -ו 8.12.2004נדונה  בוועדה המקומית בתאריכים  3388הפקדת תכנית
 . פקדהלה
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  ואושרה להפקדה.  11.2.2008התכנית נדונה בוועדה המחוזית בתאריך 

  התנגדויות. 59לתכנית זו  הוגשו 

 .חלק ניכר מההתנגדויות עסק בהיבטים שמאיים 

 להוסיף  -כתוצאה מהניסיון לענות להתנגדויות,  החליט הצוות המקצועי לתקן את התכנית
 ד ובהתאם לתקן את לוחות ההקצאה ולהמליץ על הפקדה מחדש. זכויות, להגדיל מס' יח"

 
 א' 3388תכנית 

 
  .דנה הוועדה המקומית בהפקדתה וע"פ  2.3.2011 תאריך בהתכנית שונתה ועודכנה

 א'. 3388 -המליצה על הפקדה מחודשת של התכנית המתוקנת   7 –ב'11-0006 'מסהחלטה 

  התנגדויות.  46לתכנית החדשה, הוגשו 

 ומתאריך  2-ב' 0017-12החלטה מס'  17.7.2012ה המקומית בדיונים מתאריך הועד
החליטה לדחות חלק גדול מההתנגדויות ולקבל בעיקר  13-ב' 0018-12החלטה מס'  18.7.2012

 התנגדויות תכנוניות.

  'החליטה הועדה  3.9.2012מיום  1118בישיבת ועדת משנה להתנגדויות, בישיבה מס
ללא לוחות איחוד וחלוקה. וקבעה כי תנאי להיתר בניה יהיה  -לתכניתהמחוזית, לתת תוקף 

 אישור תכנית איחוד וחלוקה בסמכות ועדה מקומית.
 

 ב' 3388תכנית 

 

  ב'. המטרה העיקרית של התכנית היה להכין טבלאות  3388החל קידום תכנית  2015בשנת
 ע"פ סמכות ועדה מקומית.  -איחוד וחלוקה. הנוסף, כללה התכנית שינויים בבינוי ובצפיפות

  ב'.  3388, הובאה לאישור הפקדה, תכנית 20.4.2016בתאריך 
  במסגרת תכנית זו נעשה ניסיון להטמיע בטבלאות האיזון את טענות  המתנגדים לתכניות

במטרה לתת תוקף לתכנית ובכך לאפשר למרבית הבעלים לממש את  -בגרסתן הקודמת
 זכויותיהם בפועל.

 התנגדויות. 25שו לתכנית זו הוג 
 

 
   - עקרון ריכוז הבעלויות .2

עקרון זה מהווה תוספת לעיקרון הראשי עפ"י החוק, לפיו הקצאת הבעלים הינה לפי "קרוב 
ככל האפשר" לחלקת המקור. עקרון ריכוז הבעלויות מאפשר יצירת קבוצות הומגניות יותר 

יים/עירוניים ובתנאים הכוללות בעלים בעלי זיקה זה לזה )משפחות, גופים ממשלת
מסויימים גם קבוצות שאוגדו "אד הוק" לצרכי התכנית(. הזיקה בין הבעלים במגרשי 

 התמורה מאפשרת מימוש מהיר יותר של זכויות הבניה, בדרך של בניה או מכירה.

מאידך, ריכוז הקבוצות יוצר מספר רב של בעלים במגרש. לאור גודל מגרשי התמורה, אין 
בודד יכול לקבל תמורה במגרש בודד, למעט במקרים חריגים. בנוסף,  חלקה בה בעלים

הסיכוי כי היקף זכויות כלל הבעלים בקבוצה יתאים במדוייק למגרש תמורה ספציפי 
  ההולם את מיקומם, אינו רב.

 
מיקומן המקורי של החלקות בהן מצויים חברי הקבוצה אינו מאפשר, במקרים רבים, את 

ורה קרוב, בשל העובדה כי הפיזור הינו על פני שטח נרחב )לעיתים איגומן לכדי מגרש תמ
 על גבי כלל שטח התכנית(.

בנוסף, קיים קושי לאגד קבוצות אשר פרטים מסויימים מתוכן מהווים חלק מחלקה, שכן 
"חילוץ" פרטים אלו מהחלקה המקורית חושף את שמאי ההקצאה לטענות של אפליה מצד 

 יתר המחזיקים בחלקה.

ר האמור לעיל, הוקצו מגרשי התמורה לקבוצות במידת האפשר, תוך שמירה על איזון לאו
 בין עקרון ריכוז הבעלויות לעיקרון "קרוב ככל האפשר" של בעלי החלקות האחרות. 
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 ריכוז הקבוצות: .3

ריכוז הקבוצות נעשה לגבי הבעלים הרשומים בעת הפקדת תכנית. בעת זיהוי הבעלויות 
פשר, לזהות קרבה משפחתית. יצוין כי במסגרת הרישום לא ניתן, נעשה ניסיון, ככל הא

 בד"כ, לזהות אחים, אחיות ובני משפחה אחרים וקרובי משפחה בדרגות שונות אחרות.
מקובל על שמאי התכנית שיש לאגם חלקות פרטיות ככל  –לעניין הבקשות לאיגום זכויות 

ם זכויות בצורה של קבוצות האפשר על פי קשרים משפחתיים בין הבעלים, אולם איגו
בעלויות על ידי עורכי דין ובאי כוח אחרים גורם ליצירת קבוצות אקראיות של בעלי רסיסי 

 חלקות שאין ביניהם לרוב כל קשר.

קיימת סתירה מובנית בין דרישות קבוצות הבעלים המיוצגות ע"י עורכי דין. לא ניתן בעת 
זמנית לשמור על מקומן המקורי של החלקות. ובעונה אחת לדרוש איגום של הבעלויות ובו 

יצוין כי עובדתית, במקום להקל על ביצוע התכנית ע"י איגום, האיגום לקבוצות אקראיות 
  גורם לפיזור הקבוצות.

ההקצאה מתעדפת קבוצות בעלות מכנה משותף אמיתי ולא קבוצות שהמכנה המשותף 
רכי הדין, סותרות זו את זו שלהן הוא שם המאגד. חלק מההתנגדויות, בעיקר של עו

במרכז התכנית( אולם על שמאי התכנית  –ומבקשות מגרשי תמורה זהים )באופן לא מפתיע 
להתייחס לכלל הדרישות ובאופן טבעי אינו צריך להיות מוטה לטובת התנגדות זו או 

 אחרת.

על פי עיקרון  שאינם מיוצגיםלאור האמור לעיל יש לתעדף תחילה את בעלי החלקות 
"קרוב ככל האפשר" )שהוא העיקרון היחיד לבעלים במצבם(, גם במחיר הזזת חלק מבעלי 

 החלקות המשויכים לקבוצה זו או אחרת למגרש מרוחק יותר.

מנהלי הקבוצות השונות "אוספים" שברי זכויות מחלקות שונות  –לעניין חלקי החלקות 
 הנותרותבות בבעלויות ומבקשים לאחדם במגרשים שלמים. בקשותיהם נעשות ללא התחש

 באותן חלקות, שעל שמאי התכנית להתחשב בהן כדי למנוע אפליה וקיפוח.

   - סוגיית המושע .4

האיזון הוא של חלקות בשלמותן. לא נעשה איזון נפרד לחלקי בעלות )מושע( שכן הדבר 
התכנוני  אינו על פי עקרונות החוק והוא אינו ניתן לביצוע. יצוין כי רוב החלקות היו, במצב

הקודם, בבעלות משותפת )מושע(. כל מי שרכש נכס לאחר מועד אישור התכנית הקובעת 
(, רכש חלקי בעלות בלבד, מה גם 1969שאושרה בשנת  1111במצב התכנוני הקודם )תכנית 

 .1969שחלק מהבעלויות נוצרו על ידי חלוקות לאחר שנת 

מושע, העשוי לעיתים להיות אף מאורגן יצוין כי שמאי התכנית אינו יכול לבחון את הרכב ה
 יותר מהרכב בודד של בעלויות.

 מקדם הפחתה למושע ב"מצב הנכנס": .5

מגרשי תמורה. מספר הבעלים בתכנית מונה כשמונה מאות.  37-חלקות ו 180-בתכנית יש כ
איגוד התמורות במגרשים עשוי לאחד מספר רב של בעלים במגרש, ואין חלקה בה  –כלומר 

  דד יכול לקבל תמורה במגרש בודד.בעלים בו

  –פיזור מגרשי התמורה  .6

פיזור החלקות ב"מצב הקודם" הינו אחיד לכלל התכנית, אלא שב"מצב החדש" מוקצה כל 
יש להקצות לחלק גדול מהחלקות  -חלקה המערבי של התכנית לצרכי ציבור, דהיינו 

 המערביות תמורה לא במקומן. 

יתן לפי עיקרון "קרוב ככל האפשר", בהתחשב, בין היתר, לפיכך הוקצו חלקות אלו ככל הנ
 בעובדה כי חלקות אלו מצויות ב"מצב הקודם" על תוואי רח' אבן גבירול המתוכנן. 

ככל שניתן, קיבלו חלקות אלו מגרשים סמוכים )בעדיפות למגרשי המסחר( אך בשל מיעוט 
חלקות אלו מגרשי מגרשי המגורים במרכז התכנית לא נותרה ברירה אלא להקצות ל
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תמורה לאורך גבולה המזרחי של התכנית. יצוין כי לאור שטחה הקטן של התכנית, המרחק 
 הממוצע של מגרשי התמורה  מחלקות המקור בד"כ אינו עולה על עשרות מטרים בודדים.

יש לציין, כי ההחלטה לרכז את השטחים לצרכי ציבור לאורך הגבול המערבי של התכנית, 
 –דה כי על שטח זה חלות המגבלות החמורות ביותר מבחינת מגבלות רעש נובעת מהעוב

ולא ניתן להקים בתחומו מגורים. ההנחה הייתה כי השכונה תשורת בהתחלה ע"י שטחי 
 ציבור בשכונות סמוכות.

 קרוב לים: .7

המושג "קרוב לים" בתכנית זו הוא אבסורדי, ראשית בשל הממדים הקטנים של התכנית 
ינים( ושנית בשל העובדה כי התכנית אינה סמוכה לים ובין התכנית לים שורות בנ 3-4)

 חוצץ שדה"ת דב שיהפוך בעתיד לשכונת מגורים.

 :32חלקה  .8

קיים פסק דין של ביהמ"ש המחייב את שמאי התכנית להקנות  6632בגוש  34לגבי חלקה 
 את מגרש/י התמורה לחלקה כקבוצה אחת.

 מקדמי השווי: .9

שו מקדמי שווי הנוחים להם, כל אחד בנפרד. אף שמאי לא הגיש שמאיי המתנגדים הגי
  תחשיב המוכיח את הנחותיו. 

שמאי הועדה ערך את מקדמי השווי באופן אובייקטיבי על פי שיקוליו המקצועיים 
בשלב הראשון של הכנת  ועסקאות בסביבה. מקדמי השווי נקבעו על פי תחשיב אובייקטיבי 

ולכן ההתייחסות לשוויו של מגרש תמורה לא הושפעה  תהתכנית ובטרם החלו ההקצאו
מהכוונה להקצות חלקות אלו או אחרות למגרש. עוד יצוין כי המקדמים הבסיסיים אושרו 

ראה  –לאחרונה בהחלטות עירייה והחלטות ועדת ערר )לרבות ועדת ערר מחוזית תל אביב 
 (.12.09.2016מיום  5763/14תיק ערר תא/

 מקדם שווי יחסי: .10

פי התקנות ניתן לאזן את התכנית על פי שווי יחסי לכל בעל בתכנית. לדעת שמאי התכנית ל
( אולם הדרישה להציג שווי זה בשלב זה אינה מעשית, שכן 1קיים שווי בסיסי )מקדם 

במרוצת הזמן שחלפה מאז הכנת התכנית ושתחלוף עד שתתאשר, חלים שינויים בשווי 
להציג בעקרונות את המספרים המוחלטים. שמאי המוחלט. יחד עם זאת, אין מניעה 

התכנית מבצע מעקב שוטף אחר השינויים. יצוין כי הטבלאות נערכו כך שאין תשלומי איזון 
 ולפיכך לשווי המוחלט אין משמעות בסוגיה זו. 

באשר לדרישה לעדכן מדי פעם את השווי היחסי, הרי מדובר ב"כלים שלובים" של איזון 
. אי אפשר "מדי פעם" לשנות את אחד ויחידוי חייבים להיקבע במועד ולפיכך מקדמי השו

 מקדמי השווי בהתאמה לשינויים מקריים בעסקאות אלא יש לעבוד לפי מועד קבוע אחד.

תחשיב השווי היחסי מתייחס לזכויות הבעלים בקרקע ומקבל ביטוי ביחידות דיור 
היחסי לזכויות הבעלים בשני מצבי  אקוויולנטיות ובשטח אקוויולנטי בייעוד מסחרי. השווי

 התכנון תמיד זהה. איש  מהמתנגדים לא הציג תחשיב המעיד על מקדמים שונים מהנקבע.

מקדמי השווי ב"מצב החדש" מוצאים את ביטוים בצורה מפורטת במסמך עקרונות 
השומה. המקדמים נקבעו על פי התנהגות שוק המקרקעין והניסיון המקצועי של שמאי 

לרבות ניסיון באזור התכנית המופקדת. הובאו בחשבון גורמי קרבה לדרכים  התכנית,
דרך אשכול ורחוב פרופס, ולמגרשים שיעודם לשטח ציבורי פתוח או ש.ב.צ.  -הראשיות 

המסחר בשטח התכנית שכונתי, מצומצם ביותר ונועד לתת שירות לבניני המגורים שבשטח 
 התכנית ולפיכך הינו נכון וראוי. 

 לעיריה ולר.מ.י: הקצאה .11
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לגבי מגרשים בהם יש הקצאה משותפת לבעלים פרטיים ומינהל/עיריה: ככל האפשר נמנע 
מצב זה כדי למנוע חיכוך בין הצדדים. עם זאת, במגרשים בהם לא נותרה בידינו ברירה 
אלא לשלב גופים אלו עם מחזיקים פרטיים, הבאנו גוף זה כתחליף למספר רב של מחזיקים 

שר הקושי למצוא אותם, לנהל איתם מו"מ ולהגיע איתם להסדרים הינו רב. כמו פרטיים, א
כן התארגנות משותפת של עת"א ורמ"י יכולה לגרום למימוש מהיר יותר אם דרך שווק או 

 מכירה של המקרקעין.

עיריית תל אביב ומדינת ישראל לא קבלו כל זכויות בתמורה לשטחים המיועדים לשטחי 
בלוח ההקצאות ב"מצב קודם" הינה אך ורק לחלקות הנמצאות ציבור. השתתפותן 

בבעלותן לא מתוקף תוכניות הפקעה או הפרשה לצרכי ציבור. לגבי הזכויות הנובעות 
 , העיריה משמשת רק כנאמנה עבור בעלים פרטיים. 720מחלקה 

 607מגרש  .12

מנית. הזכויות הינו שטח לתכנון בעתיד שעד לשינוי ייעודו ישמש כשטח מגונן ז 607מגרש  
בגין שטח המגרש  מוצו בתכנית זו וניתנו לבעלים בתכנית זו, במטרה לפצותם כבר בשלב זה 

 ולא לדחות את התמורות למועד מאוחר ולא ידוע. 

לאור האמור לעיל, ניתן מגרש זה לעת"א ללא זכויות  וללא תמורה, ואינו בא בחשבון בשווי  
ד, תהיה כוונה לשנות את יעוד מגרש זה, הדבר היחסי בטבלת האיזון. אם וכאשר, בעתי

 ייעשה במסגרת תכנית מפורטת עתידית. 

 הצפיפות ב"מצב חדש": .13

הזכויות לחלקות במצב התכנוני הקודם הינן על  -לגבי מספר יחידות הדיור ב"מצב החדש" 
 החלה על השטח ומהווה תכנית בסיסית לחישוב הזכויות.  1111פי עקרונות תכנית 

יחידות לדונם ברוטו. זוהי גם הצפיפות בתכניות "הגוש  6הינה  1111על פי תכנית הצפיפות 
. הגדלת הצפיפות אינה סבירה, הן בשל 1111גדול" הגובלות בתכנית זו והנובעות מתכנית 

 מחסור בשטחי ציבור מתאימים לשטח התכנית והן בשל מגבלות גובה שדה התעופה. 

 נכסי האפוטרופוס הכללי: .12

האפוטרופוס הכללי מנהל, בשם המדינה, נכסים שונים. הפרדת  -טרופוס הכללי נכסי האפו
זכויות התמורה בין צורות הרישום השונות של בעלות המדינה היא בניגוד לעקרון "ריכוז 

 הבעלויות".

 

 
 

 מענה פרטני להתנגדויות:

 
 

 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
ל דורון דר דייר בלוי אשכו .1

 ממול לתב"ע 106
-התנגדות תכנונית

המרווחים בין הבנינים 
בתכנית שעל לוי אשכול 

קטנים ויחסמו לי את הנוף 
זרימת האוויר ויגרמו 

 לזיהום אוויר

המרווחים בין הבנינים המתוכננים 
 10-13על לוי אשכול  נעים בין 

מטר. מרווחים אלו דומים 
למרווחים בין הבנינים הקיימים 

 לוי אשכול. שממזרח לרחוב
רוח ואויר אינם משפיעים בקו ישר 

ותמיד ימצאו את דרכם בין ומעל 
 המבנים.

 

 לדחות את ההתנגדות
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 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
 יואב ודפנה אחיעם ועוד .2

רח'  752חלקה   6630גוש 
) סמוך  108לוי אשכול 

 לתכנית(

מבקשים שהתכנית תכלול 
ה בין המבנים מגבלה לבני
 . 301-308בתאי שטח 

מבקשים שיחס בין המרווח 
הפתוח לבנוי לאורך רח' לוי 

 בנוי. 50%אשכול יהיה 
מבקשים לאסור מתן 

 הקלות בניה.
זאת בטענה שהבינוי יחסום 
מחסימת רוח, אוורור לקוי 

 ופגיעה בנוף האורבני.
 

הבניה במגרשים אלו בתחום קוי 
 נים. הבנין. לא תהיה בניה בין המב

היחס שבין הבנוי לפתוח בין 
המבנים תואם את המופע בצידו 

 השני של רחוב לוי אשכול.
הקלה היא זכות מוקנית ע"פ החוק 

ולא נראה כי יש נימוק מכריע 
 לאסור זכות זו בתכנית זו.

 לדחות את ההתנגדות
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 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
אריה נבטי ע"י דורון  .3

 אבי עו"ד. רצ
 72חלקה  6632גוש 

 311מגרש תמורה 

הזכויות הוקצו במגרש 
שאינו קרוב ככל האפשר 

למיקומו של המגרש 
 שבבעלותי היום

לתשובות שמאי  6ראה תשובה 
 התכנית.

 את ההתנגדות לקבל
 ב'.106בכפוף לפרסום 

בכפוף לבדיקת שמאי 
 התכנית.

התכנית כוללת חלקות ללא   
ייעוד ותכנון בחלקה 

המערבי לתכנון עתידי 
שהפיצוי ניתן באופן בלתי 

 חוקי.

לתשובות שמאי  12ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

ככל שהוקצו לעיריית תל   
אביב זכויות סחירות הדבר 

 אינו חוקי

לעירייה הוקצו זכויות סחירות 
מעצם היותה בעלים של שטחים 

 סחירים כמו כל בעל בתכנית

 תלדחות את ההתנגדו

יש לבטל את התלות בפינוי   
 שדה דב.

בהנחה כי רוצים לאשר תוכנית 
הניתנת למימוש כיום, לא ניתן 

להתעלם ממגבלות שדה התעופה 
דב. יחד עם זאת, בתקנון התוכנית 

כתוב במפורש כי לאחר הסרת 
מגבלות התעופה, גובה הבנינים 

 יוכל להשתנות.

 לדחות את ההתנגדות

 יש לתקן את התכנון   
בגלל הפחתת השטחים 

לצרכי ציבור. ביחס  
להגדלת הצפיפות ותוספת 

 זכויות במגרשי התמורה.

 אין הפחתה של שטחי ציבור. 
 שטחי ציבור:

 ד'.  19.4 -שטח הקרקע מצב נכנס
 ד'.  20.05-שטח הקרקע מצב יוצא

 מ"ר 33,817 -שטח בניה מצב נכנס
מ"ר  65,568-שטח בניה מצב יוצא

 (.4-)עפ"י ל
 

 את ההתנגדות לדחות

התכנית אינה משקפת 
אפשרות לתוספת זכויות 

 עם פינוי שדה התעופה.
 

תוספת זכויות בתחום התכנית 
 יתאפשר ע"י קידום תכנית חדשה.

 לדחות את ההתנגדות
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 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
 ישראל אמיר  .4

 34חלקה  6632גוש 
 

 

מבקשים לתקן את הקצאת 
ולהקצות במגרש  השמאי

אחד את כל בני משפחות 
פרץ ואמיר תחת מגרש 

 אחד.

לאור גודל המגרשים ביחס להיקף 
זכויות פרץ ואמיר גם יחד, לא 

נמצאה התאמה למגרש יחיד. יצוין 
כי טרם ההקצאה לא הובהר הקשר 

בין פרץ לאמיר ומתווה החלוקה 
אושר ע"י מפרק  34של חלקה 

 החלקה מטעם בית המשפט.

 את ההתנגדותלדחות 

יורשי צביה סטרכילביץ  .5
ע"י עו"ד אריה 

 סוכובולסקי
 33חלקה  6632גוש 

מבקשים לתקן טעות 
בטבלת ההקצאות כך 

שיתוקנו החלקים של נאווה 
 וצביה סטרכלביץ 

ככל שנפלה טעות סופר ברישום 
 הזכויות אין מניעה לתקנה.

יצוין כי הן צביה סטריכלביץ והן 
זכויות  נאוה סטריכלביץ קיבלו

 באותו מגרש תמורה

 לקבל את ההתנגדות
 
 
 
 

 

 
 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
ניסנוב יצחק וכו' ע"י עו"ד  .6

עודד ישראלי ושמאית 
 מיכל בר פרו

 139,144חלקות  6632גוש 
 

)ניסנוב מייצגים מלא 
-ו 139הזכויות לחלקה 

מהזכויות בחלקה  50%
144 

ת ההקצאה שניתנה לחלק
המקור הינה במגרש שלא 

בקו ראשון לים כפי 
שממוקמת החלקה 

מבקשים לקבל זכויות 
המצוי בקו  321במגרש 

 ראשון לים.

החלקות הינן בקו ראשון לגדר שדה 
התעופה. ב"מצב חדש" מצויות 

החלקות במגרש המיועד לשב"צ 
 ולפיכך אין מנוס מלהעבירן.

 1111בנוסף,  ע"פ תכנית 
ית זו המשתרעת מערבית לתכנ

נקבעה בניה עתידית לגובה של 
 מגורים מיוחד, מלונאות ונופש.

ובהתאם, אין קו ראשון לים 
 בתכנית זו.

 לדחות את ההתנגדות

 
 

 

קיימת סתירה בין נספח 
הבינוי לבין הוראות 

התכנית  בכל הנוגע לגובה 
ומספר קומות במגרשים 

 321-ו 319
 

חישוב מספר הקומות המופיע 
קומות מעל , הוא כל ה5בטבלה 

-ס הכניסה הקובעת )קרי, הלמפל
(, כולל קומת הכניסה. לפיכך אין 00

סתירה בין הכתוב בתקנון, לבין 
 נספח הבינוי.

 לדחות את ההתנגדות

המתנגדים קופחו 
בהקצאות ביחס לחלקיהן 
במקרקעין וקופחו בקבלת 

זכויות מופחתות במצב 
 המוצע.

 

השווי היחסי בין היקף הזכויות 
נכנס" ל"מצב היוצא" ב"מצב ה

נשמר. בנוסף שמר השמאי על 
האיזון הנכון בשווי היחסי בין 

 הבעלים כדי שלא יקופחו.

 לדחות את ההתנגדות
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 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
דרורה נונה להבי ע"י עו"ד  .7

מיכאל שטיינבך ושמאי 
 גיל לזר
 6632בגוש  129חלקה 

יש לתקן טעות סופר 
ההקצאות במצב  בטבלת

הנכנס הבעל יתוקן למחצית 
 במקום שליש בחלקה.

ככל שישנה טעות סופר בתכנית, 
תתוקן הטעות בהתאם לטבלת 

 ההקצאות.

 לקבל את ההתנגדות

ההקצאה של הבעלים אינה   
 קרוב לחלקת המקור.

לאור ריכוז הבעלויות ביחס להיקף 
המגרשים באזור הנדון לא היה 

של  מנוס מלהעביר את חלקם 
הבעלים למגרשים סמוכים. ראה 

 לתשובות שמאי התכנית. 6תשובה 

 לדחות את ההתנגדות

יש לקבוע מקדם הפחתה   
בגין  307נוסף למגרש 

שותפות עם מדינת ישראל 
ושגיאה במקדמי שווי 

 נוספים.

לתשובות שמאי  11ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

שהינו שטח  607מגרש   
לא צריך  לתכנון בעתיד

להרשם ע"ש עת"א  יש 
לרשמו בבעלות  הבעלים 

בתכנית. וכמו כן יש להוציא 
שטח זה מתחום הקו 

 הכחול של התכנית.

לתשובות שמאי  12ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

יש לתקן טעות סופר   
במסמך עקרונות השומה  

שטח לתכנון בעתיד -  7בס' 
 .608ולא  607צ"ל מגרש 

 לקבל את ההתנגדות ופר תתוקןטעות ס

 
 



 מס' החלטה

 

 

2007מבא"ת ספטמבר   43עמ'   

 

 
 
 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
לזר בן ציון ועוד דני דוד  .8

 מיכאל שטיינבךע"י עו"ד 
טוב  273מיקום חלקה 

ממיקום הבניינים כפי 
 שהוקצו למגרשים לחלקה.

 10ותשובה  6ראה תשובה 
 לתשובות שמאי התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

התכנית טועה שמאי   
בקביעת מקדמי השווי לפי 

 פרוט מצורף.

 10ותשובה  9ראה תשובה 
 לתשובות שמאי התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

ההקצאה של המתנגדים   
אינה קרובה לחלקת המקור 

ובהתאם יש להגדיל את 
כמות יח"ד למגרשים 

 הנחותים שהוקצו.

מצויה ב"מצב הקודם"  273חלקה 
ול על תוואי דרך אבן גביר

המתוכננת ועל תוואי רחוב פרופס. 
לפיכך הוקצה לה מגרש סמוך לדרך 

 דומה.

 לדחות את ההתנגדות

יש לקבוע כי יוקצו 
למתנגדים זכויות גם 

 שדה דב-4444בתכנית תא/

כל זכויות המתנגדים ניתנו 
 במסגרת תכנית זו.

 לדחות את ההתנגדות

 
 



 מס' החלטה

 

 

2007מבא"ת ספטמבר   44עמ'   

 

 
 
 



 מס' החלטה

 

 

2007מבא"ת ספטמבר   45עמ'   

 

 
 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'

יצחק קפילוטו ורמינפר  .9
אנטולה, אחוזה בתוך 

בע"מ  6896בגוש  16חלקה 
 ע"י עו"ד מיכאל שטיינבך 

הזכויות שהוקצו בתכנית זו 
הינם פחותות מההקצאה 

א', יש 3388שניתנה בתכנית 
לתקן את התכנית כדי 

שיאוזנו זכויתיהם בטבלת 
 האיזון.

 

א' לא אושרה ולכן לא  3388תכנית 
לזכויות שלכאורה  ניתן להתייחס

 נתנו במסגרתה. 

 לדחות את ההתנגדות

והשמאי נחום אלוני  
 רוכברגר

 16חלקה  6896גוש 
המגרשים שהוקצו רחוקים   

מחלקות המקור והוקצו  
במגרשים מסחריים 

מבקשים תיקון למגרשים 
 אחרים.

המתנגד קיבל מגרש קרוב ככל 
 האפשר, ביעוד מסחרי.

 לדחות את ההתנגדות

קדמי השווי למסחר מ  
ומשרדים לא הביאו 

בחשבון שוני בין מסחר 
במבנה מגורים לבין מגרשי 

 מסחר ומשרדים בלבד.

שמאי התכנית לא מצא מקום 
להבחנה בין שווי בחזית מסחרית 

לבין מסחר במבנה מסחרי. המתנגד 
לא הביא כל אסמכתא  או תחשיב 

 המאשש את טענתו

 לדחות את ההתנגדות

את השווי  מבקשים לתקן  
כך  401-ו 400בין מגרשים 

נחות  בגלל  401שמגרש 
הקשרו לבניה תלוית אישור 

 תכנית שדה דב.

אין שום תלות בין מימוש הזכויות 
לאישור תכנית שדה  401במגרש 

 דב.

 לדחות את ההתנגדות

שהינו שטח  607מגרש   
לתכנון בעתיד לא צריך 
להרשם ע"ש עת"א  יש 

לרשמו בבעלות  הבעלים 
בתכנית. וכמו כן יש להוציא 

שטח זה מתחום הקו 
 הכחול של התכנית.

לתשובות שמאי  12ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

יש לתקן טעות סופר   
במסמך עקרונות השומה  

שטח לתכנון בעתיד -  7בס' 
 .608ולא  607צ"ל מגרש 

 לקבל את ההתנגדות טעות סופר תתוקן

 
 
 
 המלצה מענה יר ההתנגדותתקצ שם המתנגד מס'

שמואל לחוביץ ע"י עו"ד  .10
 שלמה פרי

 34חלקה  6632גוש 

מבוקש לתקן טעות סופר 
שבו יש לתקן את חלקו של 

ועוד  8/1536-המתנגד ל
 34בחלקה  1/192

 לקבל את ההתנגדות טעות סופר תתוקן

נטלי חורש ע"י עו"ד  .11
אורי חורש ושמאי גיל 

 לזר
 129חלקה  6632גוש 

 307-קבלים במ

מבקשים לתקן את הקצאה 
למתנגד להקצאת מגרש 

 קרוב ככל האפשר

לתשובות שמאי  6ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

יש לקבוע מקדם הפחתה   
בגין  307נוסף למגרש 

שותפות עם מדינת ישראל 
ושגיאה במקדמי שווי 

 נוספים.

לתשובות שמאי  11ראה תשובה 
 התכנית.

 נגדותלדחות את ההת

שהינו שטח  607מגרש   
לתכנון בעתיד לא צריך 
להרשם ע"ש עת"א  יש 

לרשמו בבעלות  הבעלים 
בתכנית. וכמו כן יש להוציא 

שטח זה מתחום הקו 
 הכחול של התכנית.

לתשובות שמאי  12ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

יש לתקן טעות סופר   
במסמך עקרונות השומה  

תכנון בעתיד שטח ל-  7בס' 
 .608ולא  607צ"ל מגרש 

 לקבל את ההתנגדות טעות סופר תתוקן

 
 
 



 מס' החלטה

 

 

2007מבא"ת ספטמבר   46עמ'   

 

 
 
 



 מס' החלטה

 

 

2007מבא"ת ספטמבר   47עמ'   

 

 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
פרוימוביץ רחל ואחרים  .12

ע"י עו"ד מירי דונין 
 והשמאי שאול רוזנברג
חלקות שונות בגושים  

6632,6630,6896  
 
 

 הוסיפה להתנגדות את:
 (34לחוביץ מרקוס דב )

 (154וינשטיין נילי )
 

מבקשים מינוי שמאי בורר 
מוסכם עפ"י החוק בגלל 

שעת"א הינה בעלת זכויות 
 בתכנית.

 

אין צורך ולא מקובל עלינו למנות 
שמאי בורר התשובות כפי שניתנות 

 ע"י שמאי התכנית מספקות .
 

הובאה  6632/34קבוצת חלקה 
בחשבון כמקשה אחת בהתאם 

מגרשים להוראות הכינוס וקיבלה 
במסגרת הקצאה פנימית לחלקה. 

לפיכך לא ניתן להוציא מתוכה 
 מחזיקים.

 

 לדחות את ההתנגדות

מבקשים לתקן את מגרש   
ולהוציא את יעקב להב  318

ובמקומו להכניס אחד 
 מקבוצת המתנגדים.

יעקב להב אינו בקבוצת דונין ואין 
סיבה להוציאו במקומו בשל נוחות 

 מרכז הקבוצה.

 ההתנגדותלדחות את 

  
 6632בגוש  34בעלי חלקה   

המאוגדים בקבוצת 
המתנגדים מבקשים 

הקצאה משותפת במגרש 
 .209או  208

לתשובות שמאי  8ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

מבקשים הקצאת זכויות   
 101למתנגדים מחלקה 

במגרש תעסוקה  6632בגוש 
הקרוב יותר  400מס' 

 .314מהמגרש המוקצה 

לתשובות  3ותשובה  6ראה תשובה 
 שמאי התכנית.

 את ההתנגדות לקבל
 ב'.106בכפוף לפרסום 

בכפוף לבדיקת שמאי 
 התכנית.

מבקשים הקצאת זכויות   
 102למתנגדים מחלקה 

במגרש מגורים  6632בגוש 
הקרוב יותר מהמגרש 

 .314המוקצה 

לתשובות  3ותשובה  6ראה תשובה 
 שמאי התכנית.

 נגדותלדחות את ההת

מבקשים הקצאת זכויות   
 93-ו 92למתנגדים מחלקות 

במגרש הקרוב  6632בגוש 
יותר מהמגרש המוקצה 

314. 

לתשובות  3ותשובה  6ראה תשובה 
 שמאי התכנית.

 לדחות  את ההתנגדות 

מבקשים הקצאת זכויות   
לקבוצת המתנגדים 

מחלקות וגושים שונים  
 במגרש תמורה אחד.

לתשובות  3 ותשובה 6ראה תשובה 
 שמאי התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

עפ"י השמאי יש לתקן   
מקדמים בשווי נכנס כמו 

להרכב בעלות בנכנס 
והיוצא ולקחת בחשבון 

נתוני כל מגרש במצב 
היוצא. מקדם לקרבה לדרך 

 ולשצ"פ ומקדם מושע

לתשובות  9-ו 5, 4ראה תשובות 
 שמאי התכנית.

כל השטחים והחלקות הנמצאים 
מערב ת"א עד פרופס כלולים  בצפון

שחולקה  1111בתכנית מתאר 
למספר תכניות מפורטות. כל מי 

שרכש חלקה בשטח תכנית זו מודע 
או אמור להיות מודע לכך ששטח 

התכנית יעבור תכנית איחוד 
וחלוקה ואין משמעות למיקום 

חלקה זו או אחרת שתקבל מגרש 
 תמורה במקום אחר. 

 לדחות את ההתנגדות

 
 
 
 



 מס' החלטה

 

 

2007מבא"ת ספטמבר   48עמ'   

 

 



 מס' החלטה

 

 

2007מבא"ת ספטמבר   49עמ'   

 

 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
אבי מאיר ועוד  ע"י עו"ד  .13

 דנה פירון
 273-ו 87חלקות  6632גוש 

א הוקצה 3388-בניגוד ל
למתנגדים מגרש שאינו 
קרוב לחלקה המקורית 

 מבקשים תיקון להקצאה.

לתשובות שמאי  6ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות 

יפות מתנדים לשינוי הצפ  
וכמות יח"ד שנעשתה 

ב' לעומת 3388בתכנית 
 א'.3388תכנית 

תוספת יחידות דיור והגדלת 
הצפיפות הינה במסגרת החלטת 

הועדה המקומית ומדיניותה 
. הוועדה 5000ותואמת את תא/

המקומית רואה חשיבות רבה 
בהקטנת גודל יח"דויצירת תמהיל 

המאפשר למגוון רחב של אוכלוסיה 
 לגור בעיר.

 

 ות את ההתנגדותלדח

מתנגדים לשינוי בהסדרי   
התנועה שנעשו בתכנית 

ב' לעומת תכנית 3388
 א'.3388

תכנית זו הינה תוכנית מוטת הולכי 
רגל. בתכנון ביקשנו ליצור שכונה 
ממותנת תנועה, וזאת ע"י יצירת 

רחוב מרכזי מעגלי וחד סיטרי בעל 
מדרכות רחבות. לתחום התוכנית 

ם. יתר על כן, הוספו שבילי אופניי
רחובות ללא מוצא אינם ידידותיים 

למשתמש, יש לאפשר רציפות 
וחיבוריות בין הכבישים בשכונה 
וסביבתה. המטרה הינה להימנע  
 מ"שכונת בועה" מבודדת כי אם 

שכונה המספקת שירותים 
מקומיים ומסחר שכונתי במרחק 

 הליכה.  
 

 לדחות את ההתנגדות

מתנגדים לתוספת שורת   
ינים וקביעת נסיגה בני

בבניינים לחזית  7מקומה 
ב' 3388שנעשו בתכנית 
 א'.3388לעומת תכנית 

תוספת שורת המבנים מאפשרת 
 מגוון בסוגי מבנים וסוגי דירות. 

הנסיגות בחזיתות מאפשרות חתך 
רחוב בקנה מידה ידידותי ומותירה 
גמישות תכנונית רבה. תפקיד נוסף 

לנסיגה הוא לאחד את החזית 
רך הרחוב בין הגבהים לאו

המשתנים של הבניינים כתוצאה 
 ממגבלות השדה.

 

 לדחות את ההתנגדות

 
 
 



 מס' החלטה

 

 

2007מבא"ת ספטמבר   50עמ'   

 

 



 מס' החלטה

 

 

2007מבא"ת ספטמבר   51עמ'   

 

 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
בעלי זכויות בחלקות  .14

ע"י עו"ד  6632,6896, 6630
משה שורר והשמאי אריה 

 קמיל

מתנגדים להקצאת מגרשים 
תוך התעלמות מבקשת 

 המתנגדים להתאגד
בקבוצות כאשר לא ניתן 

להם אף מגרש אחד בבעלות 
 הקבוצה.

כללית של  5ראה  תשובה מס' 
 השמאי  

עו"ד שורר מבקש לרכז קבוצת 
בעלים אקראית לארבעת המגרשים 

הנתפשים כטובים ביותר בשטח 
התכנית. ריכוז כזה יכול לבוא על 

חשבון בעלים אחרים הנמצאים 
במקום.  לכן ככל שקיימת עדיפות 

יכוז קבוצה ע"י עו"ד שורר הרי לר
היא חייבת לבוא ע"ח מיקומן 

המקורי של החלקות, משום שבעלי 
חלקות שאינם בקבוצה אמורים 

לקבל תמורה במקום בו הם 
נמצאים לפי עקרון "קרוב ככל 

 האפשר".

 לדחות את ההתנגדות

מתנגדים להקצאות של   
בעלים בקבוצה בהקצאה 

שמרבית הבעלים אינם 
 לקות המקור.קרובים לח

 3-ו 2ותשובות  6ראה תשובה 
 לתשובות שמאי התכנית.

 

 לדחות את ההתנגדות

מבקשים תיקון טבלת   
ההקצאות וכפי שעת"א 

ורמ"י קבלו מגרשים 
מאוגדים מבקשים 

המתנגדים לקבל הקצאה 
-ו 200,202,204במגרשים 

212 
בשלמות אולם אם לא יהיה 

שינוי  מבקשים להשאיר 
צה את הבעלים מהקבו

 שלהם.
 הוקצו במגרשים אלו. 

 3-ו 2ותשובות  6ראה תשובה 
 לתשובות שמאי התכנית.

 

 לדחות את ההתנגדות

מבקשים עריכה מחודשת   
של טבלת ההקצאות באופן 

הבא: משפ' גבאי מבקשת 
ואם לא  212את מגרש 

להשאירה במגרש הקיים, 
צפריר אורלי מבקשת עם 

משפ' גבאי, מתנגדים 
 202,204שהוקצו במגרשים 

מבקשים את איחודם  212-ו
או לשמור על  202במגרש 

הקיים, להקצות את פנחס 
נצר מבקש להקצות את 

זכויותיו ) כולל חלק שלא 
נרשמו( במגרש בבעלות 

יחידה, משפחת לביא עפ"י 
הפרוט מבקשים לרכז 

זכויות מארבעה מגרשים 
למגרש יחיד או לחלק 

באופן אחיד בין מגרשי 
 הקבוצה.

 3-ו 2ותשובות  6ה ראה תשוב
 לתשובות שמאי התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

שהינו שטח  607מגרש   
לתכנון בעתיד לא צריך 
להרשם ע"ש עת"א  יש 

לרשמו בבעלות  הבעלים 
 בתכנית.

לתשובות שמאי  12ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

מבקשים תוספת בניה מכח   
לחוק התכנון  101ס' 

 והבניה.

ות הבניה החלות על המקום מגבל
מתוקף פעילות שדה התעופה 

מקשות על  תוספת זכויות, מעבר 
א' ולתוספת  3388למאושר בתכנית 

בעיקר  -צפיפות שקבעה תכנית זו
בגלל הצורך שיווצר בתוספת שטחי 

 פתוחים ובנויים. –ציבור 

 לדחות את ההתנגדות
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 לצההמ מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
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2007מבא"ת ספטמבר   53עמ'   

 

קנדה ישראל וקלוד  .15
נחמיאס בעלי זכויות 

,   6630בחלקות 
ע"י משרד עו"ד  6632,6896

ברקמן וקסלר ושות 
 והשמאי אריה קמיל

טוענים להתעלמות השמאי 
מבקשות המתנגדים 
להקצאתם כקבוצה 

במגרשים נפרדים 
ומרוכזים. מבקשים לתקן 

את טבלת ההקצאות 
 בהתאם.

ת. המתנגדים אינם בעלים בתכני
למרות זאת ניסה השמאי לאגם את 

זכויותיהם אך לא עלה בידו בשל 
 האילוצים הרבים של תכנית זו.

 3ותשובה  2בנוסף  ראה תשובה 
 לתשובות שמאי התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

מבקשים לתקן את טבלת   
ההקצאות ולשמור על קרוב 

ככל האפשר למתנגדים 
לפחות כמו בעלים אחרים 

 בתכנית.

לתשובות שמאי  6שובה ראה ת
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

שהינו שטח  607מגרש   
לתכנון בעתיד לא צריך 
להרשם ע"ש עת"א  יש 

לרשמו בבעלות  הבעלים 
 בתכנית.

לתשובות שמאי  12ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

מבקשים תוספת בניה מכח   
לחוק התכנון  101ס' 

 והבניה.

לות על המקום מגבלות הבניה הח
מתוקף פעילות שדה התעופה 

מקשות על  תוספת זכויות, מעבר 
א' ולתוספת  3388למאושר בתכנית 

הן בגלל  -צפיפות שקבעה תכנית זו
מגבלות גובה ובעיקר בגלל הצורך 

 –שיווצר  בתוספת שטחי ציבור 
 פתוחים ובנויים.

 לדחות את ההתנגדות

 
 

 
 
 
 

 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
יעקב ליפקין ע"י עו"ד  .16

 עליזה לוין
 118חלקה  6632גוש 

מבקשת להעיר לועדה על 
קיום ביצוע עסקה בתרמית 

בזכויות המתנגד )רישום 
 הערת אזהרה (

 תוזמן לדיון התנגדות משפטית
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 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'

אסתר רייניץ ואחרים ע"י  .17
ד שי כהן ושות' משרד עו"

ושמאי נחום אלוני 
חלקה  6896רוכברגר גוש 

16 

בתחום התכנית נכלל רק 
חלק מהחלקה ובכך נוצרה 

 פגיעה.
 

ההקצאה הינה בתחום הקו הכחול 
 בלבד.

 לדחות את ההתנגדות

זכויות המתנגדים פוצלו בין   
כך  401-ו 400שני מגרשים 

שנוצרו רסיסי שטחי 
משרדים ורסיסי זכויות 

 מסחר

תיבחן אפשרות לאחד את 
התמורות באחד משני המגרשים 

 .401-ו 400

 לקבל את ההתנגדות
 ב'.106בכפוף לפרסום 

בכפוף לבדיקת שמאי 
 התכנית.

טענות לפגיעה לשווי   
הזכויות שהוקצו למסחר 

ומשרדים.וכמו כן שווי 
שנקבע למגורים מבקשים 

 לתקן בהתאם.

לתשובות שמאי  9ראה תשובה 
 התכנית.

 ת את ההתנגדותלדחו

אין פרוט שוויים יחסים   
ואקוויולנטים של הזכויות 

 במגרשי התמורה.

לתשובות שמאי  10ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

הרחבת שימושי מסחר   
ושינויים בהסדר התנועה 

א  3388לעמת תכנית 
גורמים לפגיעה בשווי 

 הזכויות

הוגדלו הזכויות למסחר ככל 
סמכות הועדה שהחוק מתיר ב

המקומית, בהתבסס על עקרון של 
עירוב שימושים המאפשר חיים 

 ומגוון בשכונה.
ובכל מקרה, אחוז השטחים 

( 5%העיקריים למסחר  קטן מאד )
ביחס לאחוז השטחים העיקריים 

 . 85%למגורים, העומד על 

 לדחות את ההתנגדות

לא הוקצה קרוב ככל   
 האפשר למתנגדים

ת שמאי לתשובו 6ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

לטענת המתנגדים קיים   
הפרשי שווי בין המגרשים 

 401-ו 400המוקצים 

אין שום תלות בין מימוש הזכויות 
לאישור תכנית שדה  401במגרש 

 דב.

 לדחות את ההתנגדות

לטענת המתנגדים בוצע   
פיצול בזכויותיהם בכך 

שפוצלו במגרשים שונים עם 
חלקת המקור בעלים שלא מ

וקבלו זכויות גם למסחר 
 וגם למשרדים.

לתשובות שמאי  6ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

שהינו שטח  607מגרש   
לתכנון בעתיד לא צריך 
להרשם ע"ש עת"א  יש 

לרשמו בבעלות  הבעלים 
 בתכנית.

לתשובות שמאי  12ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

 



 מס' החלטה
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 המלצה מענה תקציר ההתנגדות דשם המתנג מס'
אורה וייסמן ע"י עו"ד רמי  .18

 116חלקה  6632מנוח גוש 
השווי היחסי שנקבע 

למתנגדת הינו שגוי מבקשת 
 לתקן את טבלת ההקצאה

לתשובות שמאי  9ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

אין להשתמש בכלי של   
שחזור זכויות לחלקות 

 בתכנית

פי ההנחיות שניתנו השמאי עבד על 
של משרד המשפטים  15מתקן 

ומועצת השמאים והפסיקה 
 הקיימת בנושא. 

 לדחות את ההתנגדות

מקדם שווי לחלקות   
 מטרוקה)דרך( הינו שגוי

המושג מטרוקה הוא מושג קנייני 
ולא תכנוני. במקרה הנדון מתייחס 

לצורת החלקה בלבד. כמו בכל 
שהתכנית הנדונה  1111תכנית 
חלק ממנו, זכויות הבניה  מהווה

ניתנו לפי שטחי החלקה הרשומים 
וחלקות רבות שצורתן דרך הינן 

בבעלות פרטית. לפיכך המושג 
"מטרוקה" אינו קיים ואין סיבה 

 לשנות את מקדם החלקה.

 לדחות את ההתנגדות.

השמאי שגה שלא קבע   
מקדם מושע לחלקות במצב 

 הקודם.

לתשובות שמאי  5ראה תשובה 
 ת.התכני

 לדחות את ההתנגדות

השמאי שגה  בקביעת   
השווי היחסי של חלקת 

 המתנגד במצב הקודם

השמאי לא הביא תחשיב המוכיח 
 9את המקדם שקבע, ראה תשובה 

לתשובות שמאי  10ותשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

השמאי שגה  בקביעת   
השווי היחסי של מגרש מס' 

שבו הוקצה המתנגד  200
רך בהפחתה על בגלל צו

 .700סמיכות למגרש 

אין כל סמיכות.המרחק גדול ובין 
 המגרשים עובר שצפ ועוברת דרך.

בנוסף, הוכן ניתוח ההשלכות 
פיתוח  ESDהסביבתיות ע"י חברת 
 סביבה וקיימות בע"מ.

הניתוח מכיל דו"ח ריחות )ע"י ד"ר 
קולטון שפירא( ומסקנתו מובאת 

 להלן:
 סיכום

ם ובהנחה לאור תוצאות החישובי
שהמערכת שתוקם תופעל ברמה 

שמופעלת המערכת שמותקנת 
בשכונה ביבנה, לא צפויים מטרדי 
ריחות ממתקן הפסולת. המערכת 

מצוידת במערכת סינון אוויר 
הכוללת פילטר שקים לסינון 

 חלקיקים ופילטר פחם פעיל לסינון
ריחות, תדירות ההחלפה 

והתחזוקה של המערכת ובעיקר של 
הינם בעלי השפעה  פילטר הפחם

ניכרת על ריכוזי הריח שיפלטו 
 מארובת המבנה לסביבה.

 לדחות את ההתנגדות
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על כן יש לדאוג לביצוע תחזוקה 
נאותה והחלפה/ ניקוי פילטרים 

בתקופת זמן מקסימלית המוגדרת 
 על ידי היצרן.

ובנוסף, דו"ח הנחיות אקוסטיות 
יעוץ אקוסטי(  -)ע"י קומפורט

הכולל הנחיות לעת ההקמה ולגבי 
 תפעול.נהלי ה

 
 

למגרשים בעלי חזית   
מסחרית ניתן מקדם 

 הפחתה גבוה מדי יש לתקן.

 10ותשובה  9ראה תשובה 
 לתשובות שמאי התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

המקדם שניתן לבניה   
הטורית ביחס לבניני 

"אייג'" גבוה מדי ושגוי יש 
 לתקנו.

הובאה בחשבון מידת הפרטיות 
המרקמיים ביחס  במגרשים

לעלויות בניה נוספות הנובעות 
מגרם מדרגות נוסף. המתנגד לא 
 הציג כל תחשיב לגיבוי טענתו זו.

 לדחות את ההתנגדות.

אי מתן תוספת שווי   
למגרשים בעלי חזית 

מסחרית בגין מרפסות 
גדולות מעל מהווה שגגה 

 שיש לתקנה.

סך שטחי המרפסות בכל מגרש הוא 
רט יעשה ע"י כללי, בינוי מפו

 הבעלים בשלב הרישוי.

 לדחות את ההתנגדות.

אי מתן הפחתה למגרשי   
מושע מהווה שגגה יש 

 לתקנה.

התאמה לצפיפות במגרשי התמורה 
הינה דרך מתן מקדם למס' 

 הקומות.

 לדחות את ההתנגדות

כל יתרת המגרשים מלבד   
נמצאים מחוץ  311-316מס' 

למתחם רעש מטוסים יש 
 התאם.לתקן שווי ב

במידה וקיימים מטרדים מקיום 
שדה תעופה סמוך הם נכונים גם 

למצב קודם וגם למצב חדש ואינם 
 שונים ממגרש למגרש.

המתנגד לא הציג אסמכתאות 
 לטענה זו.

 לדחות את ההתנגדות

שהינו שטח  607מגרש   
לתכנון בעתיד לא צריך 

להרשם כהפקעה ע"ש 
עת"א ויש להקצותו 

 לבעלים בתכנית.

לתשובות שמאי  12תשובה  ראה
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות
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 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
עמיחי שילר ע"י עו"ד דוד  . 19

 בסון
  96חלקה  6896  גוש

בתוכנית הוגדל מס' יח"ד 
ולא הוספו זכויות בניה 

מ"ר  70,000ראוי להוסיף 
 בניה למגורים

 תוכנית זו הינה בסמכות הועדה
אין בסמכותה להוסיף  -המקומית

 30%זכויות. התוכנית מוסיפה 
יח"ד ע"פ הקלות מותרות ותיקון 

 לשבס.
השטח העיקרי הממוצע ליח"ד 

שטח  מ"ר, שהוא 95-עומד על כ
ממוצע ראוי המאפשר תמהיל 

 מגוון. דירות 

 לדחות את ההתנגדות

יש לבטל הקצאת השטחים   
למגורים לעירייה ולמדינה 

י ייעוד יש שהם מקרקע
 להשיב לבעלים

לתשובות שמאי  11ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

שהינו שטח  607מגרש   
לתכנון בעתיד לא צריך 

להרשם כהפקעה ע"ש 
עת"א ויש להקצותו 

 לבעלים בתכנית.

לתשובות שמאי  12ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות
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 המלצה מענה תתקציר ההתנגדו שם המתנגד מס'
גיל רובינשטיין ע"י עו"ד  .20

ענת ליבין משרד המבורגר 
 עברון  ושות'

ההקצאה נעשתה למגרשים 
ולא התקבלו  203-ו 301

נתוני אקסל מהשמאי, לא 
מסכימים עם מקדמי השווי 

 השמאי למגרשים שהוקצו

 10ותשובה  9ראה תשובה 
 לתשובות שמאי התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

עו"ד  ע"ילה אבנרי ישרא .21
 797חלקה  אבנר אבנרי

מבקשת שחלקיה יוקצו 
 321עד  306באחד ממגרשי 

מגורים מיוחד ללא מסחר 
כפי שניתן לבעלים זליג 
אשר היה איתה בחלקה 

המקורית, לא מוכן לקבל 
 מסחר שיגרום לו להפסדים.

אנו לא סבורים כי נעשתה הטבה 
מיוחדת לזליג. המתנגדת קיבלה 

בו היא מצויה. מגרש במקום 
לצערנו לא ניתן להקצות את כל 

)חלקת ענק מרובת  797חלקה 
מחזיקים( למגרש זה ולפיכך 

נאלצנו להוציא חלק מהמחזיקים 
 בחלקה למגרשי תמורה דומים.

 לדחות את ההתנגדות
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 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
 6632עו"ד ירון גבר גוש  .22

 55-ו 34חלקות 
י פעל שלא בעקרון השמא

איחוד זכויות למתנגד 
וזכויותיו משתי חלקות 

הוקצו בשני מגרשים. 
מבקש לרכז את זכויותיו 

המתקבל  206במגרש 
ללא צורך  34מחלקה 

 בפגיעה באחרים.

לתשובות שמאי  8ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

 6632בעלי זכויות בגושים  .23
ע"י עו"ד ענת  6896-ו

שוב משרד עו"ד חיזקיה 
 ושות'

הסכם השיתוף והחלוקה 
שנחתם בין הבעלים בחלקה 

לא הוכר  6632בגוש  465
 בטבלאות האיזון.

  התנגדות משפטית

בהתאם לעיקרון ריכוז   
הקצאת הבעלויות מבקשים 

לרכז את המתנגד תם 
טייכר שזכויותיו הוקצו 

בשני מגרשים למגרש אחד 
יחד עם בני  200מגרש 

 משפחתו.

ן אפשרות לאחד את תיבח
 התמורות במגרש אחד.

 ההתנגדות את  לקבל 
 ב.106בכפוף לפרסום 

בכפוף לבדיקת שמאי 
 .התכנית

מבקשים תוספת זכויות   
 בגין אפשרות פינוי שדה דב.

תכנית זו הינה בסמכות וועדה 
מטרתה העיקרית הכנת  -מקומית

טבלאות איחוד וחלוקה. היא 
מתבססת על זכויות שאושרו ע"י 

 א'. 3388הוועדה המחוזית בתכנית 

 לדחות את ההתנגדות

 7מבוקש בבניינים בהם יש   
קומות שחלק מהחניות 

 תהיינה עיליות.

"פ בדיקתנו, ברוב המגרשים 
יתאפשר לתת מענה לצרכי החניה 

מרתפי חניה. בנוסף,  1-2-ב
מתאפשרת חניה במפרצי חניה 

 ברחוב.

 לדחות את ההתנגדות

הוראות מבקשים שייקבע ב  
התכנית שמגרשים סמוכים 

בעל קרקע שיקדים את 
בנית הרמפה לחניה ישיב לו 

שכנו את חלקו היחסי 
בהשתתפות בלויות הבניה 

 של הרמפה.

עפ"י התכנון, הרמפות המשותפות 
מתחלקות באופן שווה בין שני 
מגרשים. תכנון זה מקטין את 

החיכוך בין הולכי הרגל והרכבים 
ים. ניתן החוצים בכניסה לחניונ

יהיה לבנות את הרמפות בשלב 
מטרים  3רמפה ברוחב  -הראשון 

ולהוסיף לה את החצי השני במגרש 
השני )בשלב הבא(. באופן כזה כל 

מגרש יממן ויבנה את חלקו ברמפה 

 לדחות את ההתנגדות



 מס' החלטה
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 ללא תלות הדדית או שיהוי מימוש.
 
 
 

 

שהינו שטח  607מגרש  
לתכנון בעתיד לא צריך 

ש עת"א ויש להרשם ע"
להקצותו לבעלים שיממשו 

 בתכנית.

לתשובות שמאי  12ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
ע"י עו"ד  שולמית פרידמן .24

 אפרת ידידיה
הטבלאות אינן ערוכות לפי 

 , 15תקן שמאי מס' 
שמאי התכנית ציין שווי 

 .יחסי ולא אבסולוטי
השמאי לא צרף עסקאות 

 לביסוס ערכי שווי יחסי

לתשובות שמאי  10ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

זכויות הבנייה הוקנו   
לחלקה בייעוד למסחר 

ומשרדים ולא מגורים וכמו 
כן חל היטל השבחה בגין 

שלקח בחשבון  14חלקה 
הכוללת  1את תכנית ג

 מגורים

לתשובות שמאי  6ראה תשובה 
 תכנית.ה

 לדחות את ההתנגדות

הקצאת זכויות במסחר   
ותעסוקה יש להקצות 

 לגופים מוסדיים.

לתשובות שמאי  11ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

 14שווי יחסי נכנס לחלקה   
הסמוכה לקו החוף צ"ל 

 גבוה יותר מהניתן.

לתשובות שמאי  7ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

מצב נכנס  שווי  
למטרוקה)דרך( נכנס בשווי 

מלא ולדעתנו נדרשת 
 הפחתה.

שמאי התכנית קובע מקדמי 
שווי לדירות באפן שגוי היה 

צריך להעלות שווי בגין 
 דירות קטנות.

המושג מטרוקה הוא מושג קנייני 
ולא תכנוני. במקרה הנדון מתייחס 

לצורת החלקה בלבד. כמו בכל 
שהתכנית הנדונה  1111תכנית 

הווה חלק ממנו, זכויות הבניה מ
ניתנו לפי שטחי החלקה הרשומים 

וחלקות רבות שצורתן דרך הינן 
בבעלות פרטית. לפיכך המושג 

"מטרוקה" אינו קיים ואין סיבה 
 לשנות את מקדם החלקה.

 לדחות את ההתנגדות

שמאי התכנית שגה בקביעת   
מקדמים לצפיפות שהינם 

 נמוכים יחסית לשוק.

לתשובות שמאי  9ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

שמאי התכנית טעה במקדם   
משרדים שהיה צ"ל נמוך 

 .3700יותר תואם תכנית 

לתשובות שמאי  9ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות



 מס' החלטה
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 המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד מס'
עו"ד עמי בן יעקב בשם  .25

בעלי זכויות בתחום 
 תהתכני

יש לתקן את הוראות 
 התכנית:

התכנית מקטינה את שטחי 
הדירות יחסית לתכניות 

ואינה בוחנת  -קודמות
אפשרות מימוש מיטבית 

 כלכלית.

-השטח הממוצע ליח"ד עומד על כ
שטח ממוצע גבוהה  -מ"ר 95

 מהמקובל היום בתכניות אחרות. 
אפשרויות המימוש של שטחים 

ממוצעים אלו נבחנו. התכנית קבעה 
תמהיל של גדלי יחידות דיור. 

דירות  25%ובהתאם, לאחר תכנון 
מ"ר,  65קטנות בשטח עיקרי של 

נותרות יתר הדירות בשטח עיקרי 
ממוצע עבור  הדירות הגדולות בין 

יח"ד  75%מ"ר ל  113 -ל 92
 הנותרות. 

 לדחות את ההתנגדות
 

יש לאפשר הבלטת מרפסות   
כך שהשטח מתחתן לא 

 יחשב עיקרי

שטחי המרפסות המצויינים בטבלה 
הינם שטחים בנוסף לשטחים  5

 העיקריים בתוכנית.
שטחים אלו כוללים גם את שטחי 

המרפסות המקורות כהגדרתן 
 בחוק.

 

 לדחות את ההתנגדות

יש לבטל מגבלת רוחב   
 החצר הפרטית

דירות הגן מקבלות גינה בעלת 
מטר בעוד  5רוחב מקסימלי של 

די לאפשר שהמגרש רחב יותר כ
קומת חניה יעילה. שאר השטח 
יצורף ויטופל כהמשך ישיר של 

השצ"פ הסמוך. זאת בתיאום עם 
ובכדי למנוע  -אגף שיפור פני העיר

 חצרות משותפות שאינן מפותחות.
 

 לדחות את ההתנגדות

תוספת והגדלת שטחי   
מסחר ומשרדים ושטחי 

ציבור מקטינה את שטחי 
המגורים ומעמיסה על 

ללא מתן תועלת  -התשתיות
 לשכונה.

 -הוספת שטחי מסחר ותעסוקה
מסך השטחים  5%המהווים 

שטחים  85%בתכנית לעומת 
מאפשרת מגוון, מסחר   -למגורים

עובדה  -ושירותים שכונתיים
המוסיפה איכות חיים לדיירי 

 השכונה.

 לדחות את ההתנגדות



 מס' החלטה
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צמצום שטחי הבניה פוגע   
בניצול יעיל של התכסית 

 סנה.לחניה ואח

ע"פ בדיקת אנשי המקצוע, ניתן 
יהיה לעמוד בתקן החניה באחד עד 

 שני מרתפי חניה.

 לדחות את ההתנגדות

שטחי המגרשים במדידה   
גראפית אינם מאפשרים 

ניצול מיטבי לחניה מחסנים 
 ושטחי תרבות.

מגרשי התכנון השונים נבדקו 
באופן מעמיק. הבדיקה כללה 

ן בחינה של מרתפי חניה לפי התק
הנדרש. אין בעיה להסתדר ולנצל 
את שטח המגרש לצורך מרתפים 

 על כל השימושים הנדרשים.
 

 לדחות את ההתנגדות

לבטל חובת הקצאה של   
 דירות קטנות

תמהיל דירות מאפשר שכונות 
הטרוגניות עבור תושבים בגילאים 
שונים, בעלי הכנסה שונה. תמהיל 

 זה הינו אינטרס עירוני .

 גדותלדחות את ההתנ

לבטל חובת הסכמה בין   
מבנים שכנים כתנאי להיתר 

 בניה.

ניתנת אפשרות לבעלי שני מגרשים 
סמוכים לעשות רמפה משותפת על 

מנת לייעל את הכניסה והיציאה 
למרתפים. ולהקטין את החיכוך בין 

 הולכי רגל לרכבים נכנסים לחניה.
תבחן אפשרות מימוש של רמפה 

ם ע"י ברוחב חלקי כשלב א' שתושל
 הבניין השכן.

 

 לדחות את ההתנגדות

אין להתנות רישום זיקות   
 הנאה כתנאי לאיכלוס.

זוהי הדרך המאפשרת בקרה 
 ויישום ההוראה.

 לדחות את ההתנגדות

יש לאפשר מבואה בגובה עד   
 מ' 6

הנושא יקבע בהנחיות הסביבתיות. 
יש לציין שמגבלת הגובה שמשית 

ובה שדה התעופה הוא המגביל את ג
 הקומות.

 לדחות את ההתנגדות

יש להגדיר כי שטחי   
השירות אינם כוללים 

ממ"ד או שטחים אשר 
 חובה להכלילם ע"פ חוק.

שטחי השירות כוללים את כל 
השטחים אשר ישנה חובה 

 להכלילם עפ"י חוק.
 

 לדחות את ההתנגדות

יש לאפשר הקמת תחמ"ש /   
חדרי טרנספורמציה עבור 

מסחר בניני המגורים וה
בתת  -בתחום השב"צ

 הקרקע.
אין לחייב בעלי זכויות 

להקים תשתיות אלו עבור 
 מבני הציבור.

מגרשים מסחריים ממילא 
יידרשו לטראפו עצמאי. אין 

כל מניעה, ואף נראה ראוי 
להשתמש בטראפו זה 

לצורכי הציבור הסמוכים, 
 כגון גני הילדים

שטחי הציבור משמשים את דיירי 
יה להקים השכונה. קיימת בע

תשתיות אלו במבני ציבור. זהו 
 הפתרון המיטבי.

חדרים אלה יבנו גם במגרש 
 .700מגרש  -לתשתיות

 לדחות את ההתנגדות

יש לאפשר הגבההת בנינים   
מחוץ למגבלות גובה שדה 

 התעופה.

הבניינים אינם זהים בגודלם ולא 
נראה נכון להגביה את הבניינים 

, מעבר למתוכנן 311-315במגרשים 
וזאת על מנתץ ליצור בכל זאת 

 אחידות אדריכלית מסוימת.
 

 לדחות את ההתנגדות

מקדמי השווי של קרבה   
לכביש ומקדם נוף ומקדם 

צפיפות לא ריאלים ויש 
 לתקנם.

לתשובות שמאי  9ראה תשובה 
 התכנית.

 לדחות את ההתנגדות

 

 תיקונים טכניים
 .היא בשלמות ולא חלק חלקה 6896 גושב 83בתקנות התכנית המופקדת נפלה טעות, חלקה  .1

 
השטח הרשום והשטח  6896בגוש  80 חלקהב -" רשימת החלקות" 5 'בעמ הבעקרונות השומ .2

 .302ולא  299הכלול בתכנית צריך להיות זהה, היינו 
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 : )מוגש ע"י צוות צפון ובתאום עם האחראים על תחום המקרקעין(חו"ד הצוות

 
 לרשימה להלן: לדחות או לקבל חלקית בהתאם

 חוו"ד צוות          מס' התנגדות
 

 לדחות את ההתנגדות 1
 לדחות את ההתנגדות 2
 ב'.106לקבל חלקית את ההתנגדות ולהקצות למתנגד במגרש מסחרי כפוף למתן הודעה עפ"י ס'  3
 לדחות את ההתנגדות 4
 לקבל את ההתנגדות ולתקן בטבלת ההקצאות את טעות הסופר ברישום הזכויות למתנגדים 5
 לדחות את ההתנגדות 6
לקבל חלקית א. לתקן בטבלת ההקצאות מצב נכנס את החלקים של המתנגד                           7

 בהתאם. 
 .607יהיה  608לתקן במסמך עקרונות השומה במקום מגרש                         

 לדחות את ההתנגדות 8

 .607יהיה  608ש לתקן במסמך עקרונות השומה במקום מגר      לקבל חלקית 9

 34בחלקה  1/192ועוד  8/1536-לקבל את ההתנגדות לתקן את חלקו של המתנגד ל 10

 .607יהיה  608לתקן במסמך עקרונות השומה במקום מגרש       לקבל חלקית 11

כפוף למתן הודעה עפ"י  400למגרש  101חלקית את ההתנגדות ולהקצות למתנגדים מחלקה  לקבל  12
 ב'106ס' 

 דותלדחות את ההתנג 13

 לדחות את ההתנגדות 14

 לדחות את ההתנגדות 15

 הוזמנה לבקשתה לדיון 16

. כפוף למתן הודעה עפ"י ס' 401-ו 400באחד משני המגרשים  לקבל חלקית ולהקצות למתנגדים  17
 ב'106

 לדחות את ההתנגדות 18

 לדחות את ההתנגדות 19

 לדחות את ההתנגדות 20

 לדחות את ההתנגדות 21

 לדחות את ההתנגדות 22

 פשרות לאחד את התמורות במגרש אחד.לקבל חלקית תיבחן א 23

 לדחות את ההתנגדות 24

 לדחות את ההתנגדות 25

 
 ובנוסף, לבצע את התיקונים הטכניים להלן:

 

 היא בשלמות ולא חלק חלקה. 6896בגוש  83בתקנות התכנית המופקדת נפלה טעות, חלקה  .1
השטח השטח הרשום ו 6896בגוש  80בחלקה  -"רשימת החלקות"  5בעקרונות השומה בעמ'  .2

 .302ולא  299הכלול בתכנית צריך להיות זהה, היינו 

 
 ובהתאם, לאשר את התכנית למתן תוקף.

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 5)החלטה מספר  15/02/2017מיום ב' 17-0003מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 מהלך הדיון:
 

 התנגדויותדיון 
בין הבניינים לצד המזרחי של לוי אשכול. הבניה של רכבת  :  ההתנגדות מתייחסת לגבי מרווחדורון דר

 הבנינים יגרום לזיהום אויר ורעש.
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:  אנחנו מבקשים שתכנס התניה לתכנית שלא יתאפשרו הקלות שיאפשרו בניה רציפה  ללא יעקב אחיעם
 מרווחים בגלל חסימת אויר שתהווה זיהום ורעש.

/א . בדיון  בועדה המחוזית משראינו כי 3388יתה גם בתכנית  :. הבעייתיות בתוכנית זו  העו"ד מירי דונין
התוכנית לא תעבור בקשתי למשוך את הטבלאות כדי שההקצאות תעשינה במסגרת הועדה המקומית. 

לא תוקנה ולכן הבקשה שלנו למנות שמאי בורר שיקשיב לכל טענות הצדדים ויכריע   תחלק מהבעייתיו
שטחים בתחום התכנית בבעלויות ויש חשש של ניגוד עניינים. ולכן אני ובכך לקצר הליכים. לעיריית ת"א 

חלק מבקשתנו התקבלו וחלק לא התקבלו   -מציעה שתהיה הכרעה וימונה שמאי בורר. לגבי איגום זכויות
וחלק מהבעלים נכללו  לקבוצה שלא שייכת. אנחנו מבקשים שיתקונו במסגרת האפשר. ישנם בעלים  שיש 

המערבי ששמו אותם במגרשים המזרחיים ביותר וזה נוגד את התקנה של קרוב ככל להם חלקות בצד 
 האפשר לעומת בעלים אחרים.

בנינים מתוך הבנינים שמוקצים  3יש כאן ענין משפטי אולם כונס הנכסים  קבל  6632בגוש  34ישנה חלקה 
ינים ואני מבקשת לקבוצה והקבוצה שאני מייצגת קבלה רק בנין אחד ולא היה מקום לחלק את הבנ

 שקבוצת פרי יקבלו את הזכויות ביחד.
:  צריך לעשות אבחנה  בין לרכז זכויות ככלל לבין ריכוז זכויות במקום מסוים. שמאי שאול רוזנברג

הסוגיה של קבוצות מאורגנות עולה כל הזמן ואי אפשר להגיד שריכוז הזכויות צריך להיות רק לקרובי 
 ועדת הערר הבינה שיש להתייחס  לקבוצה מאוגדת. משפחה וכד'. ע"פ תקדימים גם

: בקשתנו לרכז בעלי קרקעות לתוך בניינים כדי שניתן לבנות את הבנינים ולא להגיע עו"ד משה שורר
לפירוקי שיתוף. הדבר מוסכם גם ע"י העיריה ובפועל יש פיזורים )מראה על מצגת(.מציג את הפיזור של 

נהל שניתנו באופן מרוכז. במענה  להתנגדויות נאמר שהכלל קרוב הקבוצה שלו לעומת הזכויות של המי
ככול האפשר עדיף על פני איחוד. הפתרון שאנחנו מבקשים יחד עם עו"ד מירי דונין ושמואל פלגר שימונה  

 שמאי בורר .
בטבלאות המתייחס לפאקטור של ריכוז הזכויות. בנוסף, ההתנגדות  נתונים-אין  עו"ד עמי בן יעקב:

חסת לשינויים בתוכנית לעומת הגרסאות הקודמות, בעיקר נושא הקטנת שטחי הדירות והגדלת מתיי
הצפיפות. הענין משרת את עיריית ת"א שתוכל לגבות היטל השבחה עם אישור התכנית ולא בעת הוצאת 

היתרי בניה. התוכנית לא התחשבה באפשרויות של העתקת שדה דב ולכן אין התאמה לאותה תוכנית 
 ת התכנון. נושאים נוספים  מפורטים בהתנגדות.מבחינ

לקוחות  3388וגם ב 3700ניתנו  זכויות גם בתוכנית  6632בגוש  465לבעלים בחלקה עו"ד אורית חזקיהו: 
שלנו חתמו על הסכם שיתוף וחלוקה שלא בא לידי ביטוי בתוכנית. חבל שהבעלים יפוצלו בין שתי 

הסכם השיתוף שהובא לידיעת הרשויות כולל הצגת  שומות  התוכניות מבחינה פרקטית ראוי לכבד את
היטל ההשבחה שהכירו באיחוד וחלוקה. נקודה שניה היא ריכוז בעליות יש לאפשר ריכוז בעלי זכויות 

אי אפשר לקחת את המגרש ולייעד אותו שטח לתכנון עתידי ולא לתת על כך  607מאות המשפחה. מגרש 
 את הדעת.

י ההתנגדות לזכויות שהוקצו לקבוצה שאני מייצגת. כמו כן מתנגדים לצפיפות : עיקרעו"ד דנה פירון
שהועלתה. כמו כן טענותינו לשינויים התנועתיים כגון כביש הגישה ללוי אשכול ולאבן גבירול דבר שיוצר 

משמעותה  שגם בדירות בקומות הגבוהות  7-מהקומה ה ועומס תחבורתי תנועתי מיותר. קביעת הנסיגה
נציאל יוקרתי הדירות שיתקבלו תהיינה קטנות באופן משמעותי כשלמעשה לדירות בקומות  עם פוט

 הגבוהות יש ערך כלכלי גבוה.
שהיעוד שלו לתכנון בעתיד  607בעלים  כמפורט בדרפט.  מגרש  3אני מייצג עו"ד מיכאל שטיינבך: 

וקי כי התוכנית לא מייעדת והזכויות של הבעלים מוצו והקרקע עוברת לבעלות העיריה הדבר הוא לא ח
את המגרש לצורך ציבורי. עקרון ההקצאה קרוב ככול האפשר לא נשמר, צריך להיות הגיון ועקרון מנחה 
לגבי המיקום בהקצאה.  אנשים באותה חלקה מקבלים זכויות בקצוות שונות של התוכנית. נושא שלישי 

 קדמי השווי ע"י שמאי בורר.הוא השמאות והשווי ואנחנו מבקשים שתעשה הערכה מחדש של מ
בשווי הזכויות שהתקבלו. החלקה שלנו נמצאת  50%לטענתנו בשמאות יש כאן פערים של עו"ד שי כהן: 

חלק בשדה דב וחלק בתחום התוכנית. )מציג את מיקום בעלי הקרקע במצגת(. המגרשים הם מסחריים 
ים המסחריים, הפגיעה מאוד חמורה והעבירו אותם למגורים ואת הבעלים שלנו הכניסו לשטח 401ו 400

מבחינת שווי הזכויות. גם אם לא היו מתקנים את העיוות הזה  יש לנו השגה שנמצאת בפערי שווי. שווי  
שטחים מסחריים קבלו שויי גבוה והמגורים קבלו מחירים נמוכים מדי. יש פיצול משמעותי של הזכויות 

ידות דיור מקבלים רסיסים מסחר ומשרדים והתוצאה בתוך המגרשים המסחריים ואנשים שיכלו לקבל יח
 פיצול על פיצול בתוך משפחות לשני מגרשים. אנחנו מצטרפים לבקשתה של עו"ד דונין למינוי שמאי בורר.

רחוק מהמגרש שהיה בבעלותי. כל הזמן  311: מקריא מההתנגדות נתנו לי זכויות במגרש נבטי אריה
ב 3388ת שלא נותנים בכלל לבנות ומצופפים כמו מיכלאה. בתוכנית מצופפים את בעלי המגרשים ויש חלקו

 דונם. התוכנית כוללת חלקות ללא יעוד ותכנון לתכנון עתידי או פיצוי זה לא חוקי. 191הפכו ל
: ההתנגדות שלנו מתייחסת למיקום ההקצאה שאינו קרוב למיקום מטעם ניסנוב תשמאי-פרי -מיכל בר

דם מבחינת הזכויות הורע המצב. התוכנית בנספח הבינוי לא תואם את השטח המקורי. ביחס למצב קו
 התקנון מספר הקומות יותר גבוה מאשר התקנון.
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יח"ד בתוכנית. הקצאת המגרשים לא מוצדקת בשני אופנים, ריכוז  120: מייצגים עו"ד שמואל פלגר
מצטרפים לקריאה למנות  הבעלויות  מפוזר לא באופן שווה ועיקרון קרוב ככל האפשר לא נשמר. אנחנו

 שמאי בורר. המגרשים שהוקצו לעיריה ולמינהל קבלו מגרשים במלואם חרף הפיזור שלהם בשטח התב"ע.
שמיועד למתקנים הנדסיים והשמאי פאן לא ראה לנכון ליחס הפחתה בגין  700: מגרש עו"ד רמי מנוח

עה  שאם ינקטו ההמלצות לא קרבת המגרש שהוקצה לנו. הנימוק שניתן שנערכה בדיקה הנדסית שקב
ע"פ החלטת בימ"ש עליון היה צריך להתחשב בציפיות האובייקטיביות של  –יגרמו מטרדים. השמאי שגה 

שנקבע לתכנון לעתיד והוקצה לעיריית ת"א, את המגרש היה צריך להקצות  607השוק. נקודה שניה מגרש 
 יד. לכל הבעלים הפרטים ולא לעיריה כאשר אין עדין תכנון בעת
שהועדה המקומית נלחמה בטענה שאין  3700נקודה נוספת היא של השחזור. סמוך מצפון נמצאת תוכנית 

  1111לבצע שיחזורים. ובתוכנית הזו טוענת ההיפך כאשר התוכנית הבסיסית שעליה נסמכים היא אותה 
טען שפעל לפי תקן  דבר שלא יכול להתקיים, הועדה המקומית לא יכולה להפלות בין התוכניות. השמאי פן

שלא מאפשר שחזור.  צריך לתת ערך כאשר יש ריכוז של זכויות עם פוטנציאל יותר גדול. מי שמגיע עם  15
מגרש מקורי שהוא לא מושה צריך לקבל יותר. אני מצטרף לחברי למנות שמאי בורר סעיפי ניגוד 

 אז אם לא כאן איי מתי. האינטרסים לפי  חוק התו"ב אומר שאם יש פוטנציאל לניגוד אינטרסים
א  62:  הטענה העיקרית שיש מקום שהועדה תגדיל את הזכויות לפי סעיף עו"ד דנה שטיר ממשרד בסון

שהיו  720ו 701ע"ש העירייה,  וטענה שלישית נוגעת למגרשים  607לחוק. מתנגדים להעברת מגרש 
 מיועדים לדרך והפכו לקרקע עם זכויות של העיריה וצריך לתקן זאת.

ורלוונטית לכל הטיעונים. המגרש שלי היה מגרש פנימי והפך  129אני מייצג את חלקה  עו"ד אורי חורש:
למגרש חיצוני והנימוק שהגוש קטן כי הוא מימלא מאוד קטן ויש בו שורה קטנה של בנינים ועל כן 

גדולה יותר  המיקום לחלקה המקורית לא רלוונטי ההטענה הזו דינה להידחות. אם היה מדובר בשכונה
הייתי מסכים אבל השכונה מצומצמת אי אפשר לקחת מגרש שנמצא בקצה המזרחי ולהעבירו לקצה השני 

המערבי ולהגיד לא קרה דבר צריכה להיות כאן מידתיות. גם הטענה מהחלקה המקורית במערב למי שזז 
ידוע שריבוי דירות תהליך יש ריבוי דירות ו 307לחלק המזרחי של השכונה  הנימוק דינו להידחות. במגרש 

מעכב ופוגע. הדבר לא מהווה יתרון אלא חיסרון ולכן דחיה של מקדם זה או ביטולו דינו להידחות. אני גם 
 בעד מינוי שמאי בורר.

ב בין שתי התוכניות 3388שמכוחה דנים ב 1111: ההתנגדות שלנו נוגעת למקדמים. תוכנית עו"ד רם מוסרי
ל.  זוהי תוכנית מתארית שקבעה הוראות ועקרונות לתכנון שאמור לעשות יש קשר גורדי אי אפשר לפצ

בתוכניות מפורטות. מדובר במהלך תכנוני אחד וע"פ הפסיקה של בימ"ש עליון שמצדיקים שחזור זכויות. 
גם נושא הזכויות בתוכנית חושב לפי דונם ברוטו כולל דרכים,  לא יכול להיות שאותם שטחים שמופקעים 

ים, מדובר בדרך שאמורה לשמש את אותם תושבים שיגורו בשכונה. התוכנית קבעה את היקף לטובת דרכ
הזכויות לפי שטחים את יח"ד לפי דונם כולל דרכים ולא יכול להיות שבעלי הזכויות בתחום התוכנית יהנו 

 וזכויות הבניה יוגדלו אבל מאיתנו נלקחו שטח מהחלקות שלנו נפגע ולא נקבל על כך פיצוי.
: רוב הטיעונים שלנו שמאיים. במצב היוצא בתוכנית הקיימת סביר לתת לבעלים "ד אפרת ידידיהעו

 פרטיים שווי שיכול לשקף דירת מגורים ולא לצרף בהקצאה לשינוי יעוד בחלק מזערי במתחם מסחרי.
 הוציו דרישת 14: אנחנו מתנגדים להקצאה למסחר ולא למגורים . לבעלים בחלקה ג'נט תמיר שמאית

א אושרה הוצאה דרישה בגין זכויות 3388תשעה חודשים אחרי ש- 1תשלום היטל השבחה בגלל תכנית  ג' 
למגורים והיום אנחנו לא מקבלים זכויות למגורים אלא זכויות למסחר. יש כאן חלקות מטרוקות ומדינת 

מגרש למסחר.  מגרשים לבניה על בסיס חלקות המטרוקה ואני האזרחי הפרטי מקבלת 4ישראל יוצאת עם 
מתבקשת מדינת ישראל להוריד מגרש ותתן אותו לאזרח הפרטי שחיכו למגרש למגורים. נושא המטרוקות 

 . 0.75)חלקת דרך( נכנסו במקדם אחד וצריך להיות מקדם מינימום של 
יה אני מפנה לפסקי דין שונים שניתנו לגבי ריכוז זכויות בועדת ערר.  יש לשנות את ההנחעו"ד גבר ירון: 

 ששמאי פן בחר להתעלם לגבי מיקום וריכוז הזכויות ולפיכך יש לשנות את ההחלטה הזו.
אנחנו רוצים להגיש בקשה שאם תפתח טבלת איזון יש לנו שני מגרשים שנתנו עמי אלמוג מטעם רמ"י: 

רש יח"ד של האפוטרופוס הכללי  ושמו אותו במגרש שלנו.  מג  0.25יש בו  315לנו במושה. מגרש אחד  
היינו רוצים לעשות הצרכה ולקבל מגרש עבורנו  307נוסף עם העיריה ועוד גורמים פרטים ועוד מגרש 

 זאת רק אם יפתחו את הטבלאות. -בלבד
 דני ארצי: מקריא את ההתנגדויות שלא הגיעו לדיון. 

 
 מענה להתנגדויות:

הולכי רגל ושהשכונה תתנהג  אדריכל עידו דאובר:  שינוי הבינוי היה במטרה להפוך את השכונה למוטת
שכונה בתוך עיר. קבלנו את מגבלות שדה דב מתוך מטרה לאפשר את מימושה של התוכנית. הגדלת 

הצפיפות למקסימום והקטנת שטח ממוצע לדירה על פי המדיניות העירונית. שיפור המערך התנועתי 
 120ח הממוצע העיקרי בדירה מותוכנית איחוד וחלוקה. הגדלנו את מספרי יח"ד הדיור והקטנו את השט

 מ' הגדלנו את שטחי המסחר ומשרדים והגדלנו את שטחי הציבור.  92-ל
אורית ברנדר: נושא המרווחים בין הבניינים בלוי אשכול: במצב הקיים בפועל המרחק בין המבנים הינו 

שיש בדיוק מטר.  התכנית המוצעת קובעת אותם מרווחים. אותו קצב גם בשכונה המזרחית כך  10-12
 אותם המרווחים ורואים את זה בתוכנית הבינוי. לפיכך, לא אמורה להיות חסימת אויר או זיהום או רעש. 
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הראלה אברהם אוזן: ככלל לפי החוק יש זכות לבקש הקלה אפשר בתוכנית למנוע את הזכות להקלות 
רת כי יש לענין הזה אבל מה"ע צריך לקבוע שלא יהיה ניתן לקבל הקלה וכי הקלה תהווה סטיה ניכ

 חשיבות מסויימת. 
יח"ד  6אורית ברנדר: התוכנית קובעת את קווי הבנין והם גדולים מאשר בגדה המזרחית. צפיפות של  

מ"ר אינה תואמת את המדיניות העירונית. הוחלט  על תמהיל דירות  120לדונם ושטח של דירה ממוצע 
צפיפות ע"פ זכויות  קיימות . בגלל מגבלות של  30%ו  והגדלת צפיפות שתתאים למדיניות הארצית. הוספנ

שדה התעופה קשה להוסיף  זכויות לתוכנית. תכנון  הרחובות מאפשר רצף מעבר במקום רחובות ללא 
 מוצא במטרה להפוך את השכונה לחלק ממרקם עירוני ומוטת הולכי רגל. 

רשי תמורה. צריך להתייחס לכל מג 37חלקות מקור לעומת   180בעלים  840שמאי פן: יש בתוכנית 
המאסה הזו. החלק של המערבי של התוכנית עולה התואי של רח' אבן גבירול הבעלים  בשטח זה צריכים 

 בנינים.  3לקבל תמורה. לגבי העקרון של קרוב ככל האפשר, כל המרחק ממערב למזרח הוא 
מיקום מגרשי  122. עיקרון לפי סעיף 2. . שווי יחסי ותשלומי איזון1עקרונות  3בתוכנית איחוד וחלוקה יש 
ריכוז בעלים ואיגומם אנחנו העיריה מעודדים זאת אולם יש כאן בעלי  -3תמורה קרוב ככל האפשר. 

מגרשים  קטנים שצריך לשמור עליהם ועקרון קרוב ככל האפשר ישמר לבעלי הקטנים ועיקרון האיגום 
יציה הזו. אי אפשר גם לשמור על קרוב ככל האפשר  לבעלים הגדולים  והעקרון הזה הנחה אותנו ברפרצל

ואיגום להעתיק את מגרשי האיגום. אי אפשר לעמוד בציפיות פוטנצאליות של השוק ולהיענות לדרישות 
 של כל הקבוצות .

אי אפשר להוציא את  -מתוך שטח הכולל  מושה  60%אי אפשר לאזן שברי זכויות,  אם יש מאגד שאיגד 
 חתום ולתת לו זכויות במקום אחר ולכן קשה לתת מענה לקבוצות. חלק הבעלים שאינו

 נתן אלנתן: כלומר לקחת כל חלקה והכנסת אותה למגרש ולא פיצלת לפי בעלויות.  
 פן: אין משמעות אמיתית למיקום מגרשי התמורה.

נתתם לנו נתן אלנתן: יש כאן עו"ד שמייצגים קבוצות של בעלים והגיעו איתם להסכמה שטוענים למה לא 
 את כל הזכויות במגרש אחד כדי שנוכל לממש. זו הטענה שחזרה על עצמה

 שמאי פן: משום שלא תמיד אפשרי.
מגרשים מדוע לא לקחת אותם  12יח"ד ופיזרתם אותם על  120נתן אלנתן: דוגמא: קבוצת שורר שיש להם 

 מגרשים מדוע? 12 -ם בולאגד אותם במגרש אחד או שניים ואז הם היו מממשים עכשיו במקום לפזר
אורי שושני שמאי: המתנגדים שמדברים על אותו איגום מתייחסים כאילו כל החלקות שוות. המאוגדים 
 מפוזרים  לפעמים בחלקות שלמות ולפעמים בחלקי חלקות ולפעמים החלקות נמצאות במרחק  זה מזה. 

 לקרוב ככל הניתן. שמאי פאן: שוק המקרקעין אינו מבחין בין מזרח ומערב ואין משמעות
 נתן אלנתן: השאלה למה לא לאגד במגרש אחד את הקבוצות.

 ראובן לדיאנסקי: הוויכוח הוא על קצב המימוש.
 דני ארצי: התחשבנו בנושא המימוש וניסנו לרכז בקבוצות.

אורי שושני:  אחרי שהגדרנו מי מהקבוצות ראוי לאיגום והוצאנו את שברי הרסיסים של הבעלויות 
ת, אז נכנסת בעיה שסך הזכויות של חברי הקבוצה לא תואמת את היקף הזכויות שהמגרשים הנוספו

הקיימים יכולים להכיל. אנחנו משתדלים להתחיל במגרשים שלמים וככל האפשר משלימים במגרשים 
הסמוכים את חלקי הזכויות של האחרים בקבוצה. לפעמים בקבוצה של עשרות מאוגמים נוצרים עשרה 

 רה שמקבלים חלקים בהם.מגרשי תמו
שמאי פן: אנחנו צמודים לתכנון המדויק של המגרשים ולכן אין תמיד התאמה בין ממדי המגרשים 

לזכויות הקבוצה. הים לא יראה לא היום ולא בעתיד מכיוון ששדה דב יבנה ביום מהימים. בנוגע לחלקה 
לל הנחיות מפורשות שצריך לדווח היא ממוקמת  באמצע התוכנית קיימת לגביה  פסיקה של בימ"ש כו 34

 לבימ"ש עליה ולכן זו סוגיה משפטית  צריך לפנות לבי"מש. 
ע"י  3388מקדמי השווי נקבעו הרבה לפני שהתחלנו את לוח ההקצאות הם אומצו ע"פ עסקאות סמוכות ל

יה ועדות הערר. אין לדבר הזה סוף ומאחר והשמאים שמגיעים מנקודת מבט של הלקוח היחיד ללא ראי
כוללת. אני סבור שהשמאות שלי אובייקטיבית מבחינה זכויות. גם אני מסכים שהעיריה או המדינה שהם 
שותפים טובים מאחר שהם מוכרים את חלקם ללא מכרז ולכן השתדלנו לתת להם מגרשים שלמים בגלל 

 אילוצי התוכנית.
ש העיריה בנאמנות  ואין לו הוא מגרש ציבורי ולא ישמש אף יזם פרטי הוא נרשם ע" 607לגבי מגרש 

 זכויות צריך להיות אפס. 
 נתן אלנתן: אבל עדיין זה לא אומר שהוא עובר בעלות. 

 נתן אלנתן: גם המגרש הוא אפס ואין זכויות זה לא אומר שהוא צריך לעבור לבעלות העיריה.
ש וברגע שתהיה דני ארצי: המגרש הוא אפור וומיועד לתכנון בעתיד. העיריה תקבל בנאמנות את המגר

 תוכנית אחרת העיריה תעביר את הזכויות לאותה תוכנית.
כל החלקות בעבר הירקון ממערב דרך חיפה לכביש נמיר כולל בעתיד החלק  1111שמאי פן: לגבי תוכנית 

יח"ד לדונם ברוטו כולל  6לפי  1969-כולם חישוב הזכויות נובע על פי הוראות התוכנית מ  3700הדרומי של 
יח"ד  6-לשחזור למטרות ציבוריות. המילה שחזור יש הטוענים שצריך להיות שחזור לפני ה השטחים

 לדונם.
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דני ארצי: לגבי מינוי שמאי בורר לא נקבל זאת ומבחינתנו זו דחיה מיותרת, גם מהלך כזה זה יביא לעוד 
 התנגדויות נוספות.

ז התכנית. ניסינו כמה שיותר לרכז, לא לטענה של עו"ד שורר, אי אפשר לקבל גם ריכוז קבוצות וגם במרכ
 . 23ניתן לתת ריכוז שישביע את כולם. הסכם חלוקה נפסל משפטית להתנגדות 

 נתן אלנתן: נזמן ישיבה נוספת.
 

 הועדה החליטה: 
 לזמן את המתנגדים לוועדה הבאה למתן תגובה קצרה ודיון פנימי לצורך קבלת החלטה.

 
 

נסקי, שמואל גפן, אפרת טולקובסקי,  מיטל להבי, אהרון מדואל, אסף נתן אלנתן, ראובן לדיאמשתתפים: 
זמיר, ליאור שפירא, יהודה המאירי

 
 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 3)החלטה מספר  01/03/2017מיום ב' 17-0005מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 דנה שיחור יצאה מהדיון 
 

 מהלך הדיון:
 ים עם זכות התגובה לגבי דיון בהתנגדויותנתן אלנתן: אנחנו ממשיכ

 
 8,9: בתשובת השמאי לא מצאנו מענה לטענה שנוגעת למקדמים. השמאי בתשובותיו בסעיף רמי מנוח

מסתמך על החלטה בערר שעולה ממנה שצריך להציג תחשיבים לגבי קביעת המקדמים. השמאי פן העיר 
מים שהם הציגו. בשומתו של פן אין תחשיבים וביקר את המתנגדים שגם הם לא הציגו תחשיבים למקד

העיריה תטען  3700ואין ביסוס למקדמים שהוא נותן. לא ניתן  מענה לגבי השחזור. לא יתכן שבתוכנית 
שלא ניתן לעשות שיחזור,  ואילו בתוכנית הנוכחית הם מבצעים שיחזור מבקש את התייחסותה של 

ישמש לצרכי ציבור גם בעתיד וגם באופן  607ר שמגרש בדיון הקודם השמאי פן אמ 607היועמ"ש. מגרש 
קבוע על כך העיר דני ארצי שלא מדובר על יעוד ציבורי אלא שטח לתכנון בעתיד. חילופי הדברים לא 

הופיעו בפרוטוקול ואנחנו מבקשים שיופיעו בפרוטוקול. משום שמדברים אלו ניתן ללמוד שנקודת המוצא 
לתכנון בעתיד ובאותה עת  607כנראה שגויה. לא ניתן לייעד את מגרש של שמאי פן נקודת המוצא היתה 

 להקצות אותו לעיריה.
: התוכנית כפי שהיא לא תקוים ויהיה דיון  בועדת ערר. דני ארצי לא הסכים למינוי שמאי עו"ד מירי דונין

שמאי בורר. נקודה נוספת לגבי המיקומים של מזרח מערב:  הדבר נעשה בצורה לא עקבית. אמר ה
שמדובר במרחק של שלושה בניינים אולם חלקות על לוי אשכול קבלו בצד המערבי והפוך ועדיין החוק 

קובע קרוב ככול האפשר וזה לא קרוב ככל האפשר.  יכול להיות שיש מקום לחרוג ולתת פסק זמן חודש 
 כאשר הנציגים של הקבוצות הגדולות של בניינים  שלמים יגיעו להסכמות.

 : ואם לא יגיעו להסכמות?שמואל גפן
 : הסכמות הן בין הקבוצות השונות בינן לבין עצמן. מדובר על מאות רבות של יח"ד.עו"ד מירי דונין

עו"ד משה שורר: טענת "קרוב ככול האפשר" הדבר לא נעשה. חלקות מהמערב הועברו למזרח על לוי 
תוכנית מאוגדים בקבוצות  1/3ות בערך  יחיד 600אשכול והפוך . )מציג את הפיזור במצגת(. אני אספתי כ

 והראיתי כיצד ישנה אפשרות לאגד. כלומר אם נשב כל הקבוצות נגיע להסכמות. המצב של היום גרוע.
קבוצות מיוצגות ע"י שלושה ארבעה עו"ד ההסכמות שאתם רוצים להגיע  3,4הראלה אברהם אוזן: יש 

. אתה אומר אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו והשינויים היא בינכם איפה אותם אנשים שלא הגישו התנגדויות 
 יהיו אך ורק ביננו, אך  מה עם שאר הבעלים שמסכימים לתוכנית. 

מציג בתשריט את ההעברות בין הבניינים . לא משנה למי  שלא מיוצג  לאן מועברות  משה שורר:
 הקבוצות.

 יז אותו מהמיקום היחסי.: כלומר אתה משאיר אותו על לוי אשכול ולא מזהראלה אברהם אוזן
שהוא יהיה מגרש  607: נכון.אני מבקש להכניס לפרוטוקול את דברי השמאי פן  על מגרש משה שורר

 ציבורי.
ב ההסכם הזה הובא 3388ל 3700שנחלקת בין תוכנית  465: לגבי הבעלים בחלקה עו"ד אורית חזקיהו

אף אחד לא יזוק מההסכמה ואנחנו לידיעת הרשויות אבל לא הוכר במסגרת התוכניות המפורטות, 
 מבקשים שיכירו בהסכמה הזו למימוש הזכויות.

: נאמר בעיקר ההתנגדות שלנו כי  אנחנו רוצים לקבל את הזכויות שלנו קרוב ככול עו"ד דנה פירון
 האפשר.

מר פן אמר שהשכונה החדשה היא הומוגנית ואין משמעות  6632בגוש  129וח 173: חלקה גיל לזר שמאי
פחות מחלקות  60%ן החלקות המערביות למזרחיות. טענתי שחלקות על לוי אשכול נמכרות בסביבות בי
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בין יח"ד רגילות לבין יח"ד בבנין עם מסחר  1.05פנימיות ואותו דבר בנינים עם חזית מסחרית עם מקדם 
נותנים למטה וגם לכך יש התנגדות. ראינו שדירות עם מסחר למטה נמכרות אחד לאחד. אם אתם לא 

 תמורה לפי עקומה של מקדמים נכונים תשאירו אותנו לפי העקומות המקוריות.
: הלקוחות שלי נמצאים בחלקה המערבית ובמקום זה העבירו אותם מזרחה למגרשים עו"ד שי כהן

מסחריים. יש כאן הפרה של העיקרון קרוב ככל הניתן וכאן השגיאה של השמאי, ואין הסבר מדוע מי 
ת מקור שמתחתיה היה מרכז מסחרי עבר פתאום למגרש של מגורים, ואחרים קבלו שיושב על חלק

מסחרי.  ללקוחות שלי נגרמו נזקים באלפי שקלים. גם בנושא שווים והפיצולים אין בתשובת השמאי 
 מענה. לגבי מינוי שמאי בורר תשימו לב שכל המתנגדים בקשו להצטרף לבקשה למנות שמאי בורר.

מגרשים  4יח"ד אפריקה ישראל ונחמיאס בתוכנית פוזרנו על פני  120אנחנו מאגדים  :עו"ד שמואל פלגר
באף אחד אנחנו לא בשלמות. אנחנו מצטרפים לבקשה למינוי שמאי בורר ע"מ שנוכל לאגד את הקבוצות 

 למימוש מהיר. 
ות ציבורי. אי היועמ"ש צריך לתת חוו"ד משום שמגרש פרטי לא יכול להי 607: לגבי מגרש עו"ד דוד בסון

 2.5אפשר להשאיר אותו פרטי זה לא חוקי. מדוע אתם לא מוסיפים זכויות בניה? התבע היא ברח"'ק של 
בתוכנית שאושרה. טענתם שאין לכם סמכות, אתם העיר הכי גדולה וכן יש לכם  3.5-ואפשר לשנות ל

 סמכות ואתם יכולים להוסיף זכויות.
ייתי מחזיקים במחצית של הזכויות ובגינה הגשנו התנגדות שאני ורע 129: חלקה עו"ד אורי חורש

המסתמכת על שמאותו של השמאי גיל לזר. אני מבקש לציין שכל העובדות שמצוינות בשמאות ביחס 
 לטענות של עו"ד שטיינבך הם רלוונטיות.

יותר טענותינו הם  ,לא קבלנו תשובה לטענות שלנו לגבי המקדמיםנקודה ראשונה עו"ד ערן מוסרי:  
והתוכנית הנוכחית אי אפשר  1111נקודה נוספת לנושא שיחזור הזכויות. תוכנית עקרוניות. לטעויות יותר 

 עקרונות כללים לתכנון שיעשה בעתיד ע"קבעה שמתארית היא תוכנית  1111להפריד ביניהן. תוכנית 
תקופה ארוכה. , התוכנית שמופקדת מקודמת לאחר 1969ע"י תוכניות מפורטות תוכנית שאושרה ב 

 1111תשריט התוכנית ובתוכנית  ,תבוטלע"פ התוכנית חלוקת השטחים מדבר על  10סעיף  1111בתוכנית 
 .מהווה הנחיות תכנון בלבד ויכולים לחול בו שינויים

. לא יכול כולל שטחי הדרכים דונם ברוטושל קובעת את השטחים ויח"ד לפי שטח  1111שחזור הזכויות 
ומי שיהנה מהפרות כל יתר בעלי הזכויות שטחי בניה ויח"ד  קעו לצורכי ציבור יניבולהיות ששטחים הופ

 שלא סבלו את אותה ההפקעה.
: בתוכנית הראשונה ישראלה אבנרי קבלה את החלקים שמגרשים המרוחקים לכביש הראשי. שגית אבנרי

למגרש יותר טוב עברו  313לאחר התיקון התוכנית נעשתה אפליה החלקים של זליג הועברו לחלקה 
. טענתנו היא שאין מקום להפליה הזו לפיכך אנחנו מבקשים לעבור  302והחלקים של משפחתי הועברו 

 .311או   318 320 321 209 211 310למגרשים לבעלות פרטית ללא מסחר אלא לבניה בלבד 
 

 דיון פנימי:
ה הזו היו אצל אנשי המקצוע. כל חלוקה הייתה נתקלת בהתנגדויות. המושכות לחלוקראובן לדיאנסקי: 

בעלי זכויות על יחידות  שהם לא הגישו התנגדויות ואין להם כוח  50%ונלקחו בחשבון מעמדם של אותם 
ההתנגדות כקבוצה. גם ההצעה למינוי שמאי בורר לא ושכל הקבוצות יחתום חתימה חד משמעית לא 

המקצועית של אנשי הצוות, ואם וועדת תסתום את הגולל על הגשת ערר. אני סומך את ידי על הקביעה 
 הערר תמנה שמאי בורר זה מכוחה ולא מכוחנו. אני מציע לקבל את ההמלצות של הצוות.

. בנוסף אני מסכים שאין שום ענין למנות שמאי בורר. 607נתן אלנתן: אני מבקש התייחסות לגבי מגרש 
למה לא לתת עדיפות לאותם קבוצות השמאי פן פעל באופן מקצועי. יחד עם זאת מדוע  לא מובן לי 

מאוגדות להיות ביחד במגרשים שאותם קבוצות שהגיעו להסכמות מדוע לפזר אותם. אני כן הייתי בודק 
להכניס את הקבוצות לבניינים בפני עצמם, ועל ידי זה נוכל להביא את מימוש מהיר של התוכניות. כל 

ות אם יתנו להם להיות בבנין אחד הם ירדו ממינוי טענות של קרוב ככול האפשר  שנטענו ע"י אותם קבוצ
 4את נושא שמאי בורר. הטענה של הקבוצות יכולה להתקבל ע"י ועדת ערר לכן הייתי מציע לקחת את 

 הקבוצות לשים אותם במגרשים נפרדים להגיע למימוש מהיר ולהוריד את נושא שמאי הבורר. 
 א  לעזור לאנשים הקטנים שיש להם דירה/יחידה קטנה. ראובן לדיאנסקי: לא צריך לעזור למיליונרים אל

 יהודה המאירי: מדוע לא לתת עוד חודש לקבוצות שרוצה להגיע להסכמות?
ליאור שפירא: אני מצטרף לדברי ראובן לא לשנות את הפאזל גם מבחינה חברתית השילוב הוא נכון 

עצמם יעשו את החלופה ביניהם ומבורך. לחילופין אולי אפשר לשקול שרק בעלי הקבוצה הם בתוך 
 ובהסכמה וזה לא יפגע באחרים. 

. אני לא רואה את הקבוצות השתולות בקומה פה 607מיטל להבי: אני מצטרפת לדברי אלנתן לגבי מגרש 
קומה שם מדרבנות את האחרים ומתמודדות עם קשיים שלא יביאו לישום מהיר. אולי כדאי לתת כללים 

ת איחוד בתנאי ששטח השטחים המאוחדים יהיו ברובו בעורף כמו במינהל.  לקרוב רחוק. יש אפשרות לת
אני כן היית עושה איחוד זכויות וריכוזם אבל לא הייתי נותנת את הזכויות בגדה המערבית אלא את רוב 
הזכויות הייתי נותנת בגדה המזרחית. הייתי משאירה את זה לשמאי בורר שיכול למנוע הגשת ערר. אני 

חות את השמאי לגבי הקריטריונים. כרגע נראה שהזכויות של הקבוצות הגדולות מפוזרות אבל יכולה להנ
בפתרון שלהם הם מנכסים את הצד המערבי. לכן התנאי של  ריכוז הזכויות יהיו בדופן המזרחית. השאלה 
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 אם מותר להנחות שמאי שעושה איחוד וחלוקה שירכז זכויות בדופן המזרחי. את הפירורים צריכים
להתאחד במבננים קטנים ביותר בדופן המערבי.  ריכוז זכויות, השניה וריכוז זכויות והמיקום של ריכוז 

 הזכויות כתוצאה מאינטרס עירוני. איך ניתן להגדיר שמאות מוסכמת.
צריך לפעול לפי תוכנית המתאר.  2.5ומאושר כאן רק  3.5אם יש רח"ק שאפשר  5000הזכויות לפי תא 
שמוזכרות במתחם. יש לנו חובה שיהיה בהם  30%יגיע בשיטת הסלאמי בואו נתייחס לבמקום שהנושא 

 היבט חברתי וצריך להתייחס בגידול ברח"ק ולהגדיר אותו לדיור בר השגה ויש להוסיף לתמהיל הדירות.
נתנה את הרח"ק המיריבי בהנחה ששדה דוב יאושר.  אין אפשרות להכניס את  5000אורלי אראל: תא 

הבניה הנוספות כל עוד שדה דב לא אושר. התוכנית שהופקדה היא בהתאם למגבלות של הגובה  זכויות
והרעש  של שדה דב. לכן ברגע שנתגבר על אותם תנאים  אנחנו נגיש תוכנית להגביר זכויות הבניה נגביר 

 את תוספת שטחי הציבור והיח"ד .
הועדה כאן אישרה אותה במשך הזמן ו 2/א 1111שנה התוכנית נקראה  12השמאי שמואל פן: לפני 

התוכנית בוטלה. השטח תוכנן כמה פעמים. בתוכנית הזו התייחסתי לכל הבעלים ורוב האנשים אינם 
מנהלים שיקבלו את הזכויות שלהם בצורה מרוכזת אבל  4נמצאות בקבוצות של המנהלים. יש קבוצות של 

שבתי שאני משמש להם כפה יכול להיות זה לא פותר את את הבעיה של האחרים אלא  פוגעת בהם. ח
 שטעיתי.

פירושו שמישהו צריך להכריע ואתם  0.96ושמאי אחר רשם  0.95המושג מקדמים בשמאות שכתבתי 
מיניתם אותי כשמאי אחראי. מקדמי השווי בשטח הזה חיים והמחירים עולים כך שמבחינה זו הפיכת 

דה ישראל הם קבוצת יזמים שליקטו חלקות הטבלאות מחדש פירושו הגשה תוכנית מחדש. קבוצת קנ
 וחלקי חלקות במהלך העבודה שלנו והשטחים אינם רשומים על שמם בטאבו  

 דני ארצי : הם לא בעלים יש להם זכויות אבל לא בטאבו.
השמאי פן: החלק המערבי של התוכנית הפך לשדה דב והתמורות של החלקות שלהם זזו מזרחה ואין סוף 

 התוכנית כרוכה אחת בשני ואפשר לנהל מו"מ בינם לבין עצמם אבל זו קבוצת מיעוט. לדבר הזה. כרגע 
 מיטל להבי : מדוע המוסדיים השטחים הכחולים מקבלים ריכוז זכויות ולא נותנים מנוף לקטנים.

השמאי פן: בניגוד לדעה הרווחת בשוק למעשה יותר כדאי לאנשים להיות בבעלות משותפת עם העיריה או 
אבל הם סבורים ששותפות עם המוסדיים היא דבר שלילי לכן לקחתי את החירות לתת לעיריה מינהל 

 חלקה נפרדת כי אנשים פוחדים מהמוסדי.
יח"ד בתוכנית. כמה העיריה והמדינה  600נתן אלנתן: עו"ד שמייצגים את הקבוצות אמרו שהם מייצגים כ

 שהם מאוגדים והם יכולים לצאת לשיווק. מהבעלים במגרש  50%שיש להם יח"ד כלומר הקבוצות בערך 
, יתר החברים שכלל שורר לא 320  311 308 212 202מגרשים  5אורי שושני: לקבוצה של שורר הוקצו 

 שהקצנו להם  בנפרד לגמרי כי זו החלטה של בית משפט .  34יכולים להכלל בקבוצות שאירגנו  כמו חלקה 
 .311למה לא לשים אותם ב 310ו 308קומות ו 2ש י 310מגרש שהוקצה ו 311נתן אלנתן: מגרש 

אורי שושני: אנחנו לא יכולים כי יש בעלים  אחרים שצריכים להתחשב בהם. מציג בתשריט את ההקצאה 
 של שורר.

הבעלויות שישנה אז או שאנחנו  600ראובן לדיאנסקי: אין לנו את הכלים לרדת לפרטי פרטים   של 
ו שממנים שמאי בורר.  אני בעד מה שיהודה הציע לתת חודש להידברות סומכים על אנשי המקצוע שלנו א

ובנוסף לזה נאשר את חוו"ד לענין החלוקה. כי ברגע שמזיזים חלק אחד מהפאזל הכל קורס ויקומו 
 מתנגדים ויגישו עררים.

 שמואל גפן: יש סכנה במינוי שמאי בורר.
גיע לוועדת ערר היא תראה שאנחנו לא חותמת נתן אלנתן: חייבים לקבל תשובות מפורטות מאחר ושזה י

 גומי.
הבעלים הפרטיים  -אורי שושני: במקרה אבנרי טוענה בדיוק כך על האפליה וזו בדיוק הבעיה בכל הנושא

שאינם מאוגדים. דבר נוסף לרוע המזל עו"ד דונין הייתה הראשונה להציע את נושא שמאי בורר ואחריה 
 נטען בהתנגדויות  למנות שמאי בורר.  כל חבריה. אני בדקתי ומעולם לא

קבעה לקחת  1111דני ארצי: שחזור זכויות זה ללכת לחלקות המקור שמהן הופקעו שטחים. כאן תוכנית 
והגיעה  3700יחידות דיור לדונם ברוטו וזה מה שנעשה בתכנית זו. הטענה הזו עלתה גם ב 6שטח תכנון לפי 

 . 1111שחזור זה נובע מהוראות תוכנית  לדיון במועצה הארצית וכובדה שם, זה לא
הוא מגרש שהיעוד שלו אזור לתכנון לעתיד ומכיוון  שאי אפשר לבנות בו   607הראלה אברהם אוזן: מגרש 

כיום, המגרש רוקן מזכויות הבניה שלו והן ניתנו לבעלים בתכנית זו. הוא נרשם בבעלות העיריה בנאמנות 
ל איחוד וחלוקה בלי הסכמת בעלים ויום אחרי שהיא נרשמת  וכדי כדי שיהיו לו בעלים . זו תוכנית ש

לרשום אותה צריך בעלים והעיריה נרשמת כבעלים בנאמנות. המגרש הזה יכנס לתוכנית הבאה הוא יכנס 
עם אפס זכויות. המתנגדים חשבו שבגלל שהעיריה תירשם כנאמן המגרש יהיה מגרש ציבורי וכאן הבלבול. 

נאמן. בעלי הזכויות בתוכנית הנוספת לא יקבלו זכויות בניה בגין מגרש זה, הוא  אבל העירייה היא רק
נכנס כשטח קרקע בלבד. המתנגדים חשבו שברגע שהעיריה  תרשם כנאמן המגרש יהפוך כציבורי בשלב 

הזה הוא לא מגרש ציבורי. כשתוכן תכנית חדשה המגרש הזה יכנס אליה  כקרקע שרוקנו אותה מזכויות 
 בניה. 

 דני ארצי: במגרש הזה העיריה תרשם כבעלים בנאמנות. 
 מלי פולישוק: ברגע שתהיה תוכנית חדשה השטח הזה ימולא במשהו בזכויות.
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אורית ברנדר : השטח יקבל יעודי קרקע ע"פ התוכנית הבאה והוא יכנס לתוכנית חדשה הכוללת איחוד 
היתה מתוך כוונה  לתת  3388זה בתכנית וחלוקה עם אפס זכויות. ההחלטה לכלול את הבעלים במשולש ה

 אפשרות מימוש בתוכנית עכשיו כי אף אחד לא ידע מתי שדה דב יתפנה .
 ליאור שפירא: בנאמנות עבור מי ?

 הראלה אברהם אוזן : עבור הציבור.
 אורלי אראל: כל בעלי הקרקע קבלו זכויות במגרש אחר ופוצו.

 הקבוצות ולהגיע להסכמות.  יום  לשבת עם 30נתן אלנתן: אני מציע לתת 
 

 הועדה מחליטה: 
יום בהם ניתנת אפשרות לבעלי הקבוצות להגיע להסכמות ביניהם ועם  30לשוב ולדון בדיון פנימי בעוד  

 שמאי התכנית . 
 
 

, מיטל להבי.שמואל גפן, נתן אלנתן, ראובן לדיאנסקי , יהודה המאירי, ליאור שפיראמשתתפים: 
 
 
 

 : חו"ד נוספת
 
 

החלטת הועדה המקומית הייתה לאפשר למתנגדים להציע פתרון כולל, תואם את טענותיהם תוך כחודש 
 בתיאום עם שמאי התכנית והיחידה לרפרצלציה באגף תכנון העיר. -ימים

 
בתום חודש וחצי, הגיעה הצעת המתנגדים לעיון השמאי. הצעתם תבחן ע"י שמאי הועדה ויחידת 

 תוך כוונה למצות את המהלך עד למועד הדיון בפועל.הרפרצלציה במינהל ההנדסה 
 

בתחום התכנית,  הינה  כל הבעליםיש לציין שוב, כי הכנת טבלאות איחוד וחלוקה שתהיינה מקובלות על 
 משימה קשה במיוחד ויתכן שבלתי אפשרית.

 
מחוייב לתת יש לציין כי לא כל הבעלים המיוצגים ע"י עורכי הדין שהגישו התנגדויות, שמאי התכנית 

 מענה ולהתחשב גם בבעלים שאינם מיוצגים.
 

יש להדגיש כי:
 דונם 200-, שטחה כהתכנית הינה קטנה בהיקפה . 

 קטנות ללא הקצאה לשטחי ציבור.חלקות  180-ב"מצב הקודם" נאמד מס' החלקות בכ 

  בלבד.   37 מספר מגרשי התמורה ב"מצב החדש" הינו 
 

לתכנית, בהתאם לחוו"ד צוות להלן. במטרה לאפשר מימוש והקמת  לאור עובדות אלו, מוצע לתת תוקף
 שכונת מגורים חדשה.

 
 יפורט בדיון. -במידה וניתן יהיה להגיע להסכמות ע"פ הצעת המתנגדים .א

 -במידה ומהלך זה לא יצלח .ב
 לדחות או לקבל חלקית בהתאם לרשימה להלן:

 מס' התנגדות          חוו"ד צוות
 
 לדחות את ההתנגדות 1
 לדחות את ההתנגדות 2
 ב'.106לקבל חלקית את ההתנגדות ולהקצות למתנגד במגרש מסחרי כפוף למתן הודעה עפ"י ס'  3
 לדחות את ההתנגדות 4
 לקבל את ההתנגדות ולתקן בטבלת ההקצאות את טעות הסופר ברישום הזכויות למתנגדים 5
 לדחות את ההתנגדות 6
ת א. לתקן בטבלת ההקצאות מצב נכנס את החלקים של המתנגד לקבל חלקי                          7

 בהתאם. 
 .607יהיה  608לתקן במסמך עקרונות השומה במקום מגרש                         

 לדחות את ההתנגדות 8
 .607יהיה  608לקבל חלקית      לתקן במסמך עקרונות השומה במקום מגרש  9
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 34בחלקה  1/192ועוד  8/1536-של המתנגד ללקבל את ההתנגדות לתקן את חלקו  10
 .607יהיה  608לקבל חלקית      לתקן במסמך עקרונות השומה במקום מגרש  11
כפוף למתן הודעה עפ"י  400למגרש  101לקבל  חלקית את ההתנגדות ולהקצות למתנגדים מחלקה  12

 ב'106ס' 
 לדחות את ההתנגדות 13
 לדחות את ההתנגדות 14
 ההתנגדותלדחות את  15
 הוזמנה לבקשתה לדיון 16
. כפוף למתן הודעה עפ"י ס' 401-ו 400לקבל חלקית ולהקצות למתנגדים  באחד משני המגרשים  17

 ב'106
 לדחות את ההתנגדות 18
 לדחות את ההתנגדות 19
 לדחות את ההתנגדות 20
 לדחות את ההתנגדות 21
 לדחות את ההתנגדות 22
 ב'.106כפוף למתן הודעה עפ"י ס'  אחד את התמורות במגרש אחדלקבל חלקית תיבחן אפשרות ל 23
 לדחות את ההתנגדות 24
 לדחות את ההתנגדות 25
 

 ובנוסף, לבצע את התיקונים הטכניים להלן:
 היא בשלמות ולא חלק חלקה. 6896בגוש  83בתקנות התכנית המופקדת נפלה טעות, חלקה  .1
השטח הרשום והשטח  6896בגוש  80בחלקה  - "רשימת החלקות" 5בעקרונות השומה בעמ'  .2

 .302ולא  299הכלול בתכנית צריך להיות זהה, היינו 
 

ובהתאם, לאשר את התכנית למתן תוקף.
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 6)החלטה מספר  17/05/2017מיום ב' 17-0011מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

גיעו להסכמות ביניהם אולם הם לא מקובלות על השמאי שמואל פן. לכן אני נתן אלנתן: הקבוצות ה
 ממליץ לקבל את ההמלצה של שמאי התכנית. 

ההסכמות שהם  דרשו ייטבו עם בעלי הדירות שהם מייצגים והגישו התנגדות, אבל יפגעו בבעלים אחרים 
כנית איחוד והחלוקה עם בתכנית. ולכן אין אפשרות ונחזור להמלצת הצוות הקודמת ולאשר את תו

 ההתנגדויות שהסכמנו לקבל בזמן הדיון. 
 דני ארצי: מקריא את המכתבים של מייצגי הקבוצות.

שמואל פן: ניסינו לשבת עם מייצגי הקבוצות ולרכז את הבקשות שלהם אבל הריכוז יהיה על רח' אשכול. 
ול בגלל שלא התנגדו ולהרע את לקחת חלקות של אנשים שקבלו במרכז התוכנית ולהזיז אותם ללוי אשכ

 מצבם זה לא הוגן. אבל זה משהו גורף.
 אני מציע לקבל את ההחלטות שהתקבלו לפני חודש.

 ב'.  106נתן אלנתן: אתם כן ממליצים לפרסם 
 .106דני ארצי: כן גם שינוי קטן ואחד המתנגדים מקבל מגרש חלופי אנחנו חייבים לפרסם 

קודתי ואתם צריכים לקבוע כיצד התבצע הפרסום. במשלוח הודעות הוא נ 106הראלה אברהם אוזן: ה
 לאותם אנשים שעשויים להיפגע מקבלת ההתנגדות. יש להם זכות להגיש התנגדות אחרי הפרסום.

 נתן אלנתן: זהו מכתב רשום
 

 :הועדה מחליטה
ספר לאחר שמיעת ההתנגדויות, שוקלת הועדה להכניס שינויים בטבלת האיזון של התנגדויות מ

 כמפורט לעיל ובכפוף לבדיקת השמאי.  3,12,17,23
 

ב' עם פירוט 106במידה ויימצא צורך בתיקון הטבלאות הועדה המקומית תשלח הודעות לפי סעיף 
השינויים, לאותם אנשים, שעשויים להיפגע מקבלת ההתנגדות. כל הרואה עצמו נפגע מהשינויים 

 ימים מיום קבלת ההודעה. 14ומית את התייחסותו בתוך המפורטים לעיל, יהיה רשאי להגיש לועדה המק
 

 ב'.106הועדה תשוב ותחליט בנושא לאחר משלוח ההודעות לפי סעיף 
 

 : נתן אלנתן, שמואל גפן, ליאור שפירא, יהודה המאירימשתתפים
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 : חו"ד נוספות
 3,12ית) התנגדויות מס' לאחר שהוחלט על ידי הועדה לקבל חלק מההתנגדויות כפוף לבדיקת שמאי התכנ

(. שמאי התכנית בדק את הבקשות ובהתאם התקבלו שינויים מוצעים אפשריים לתיקון טבלת האיזון 23-ו 17
 .3,12,17להתנגדויות מס' 

 
בעלים שעשויים להיפגע מתיקון טבלת האיזון ושינוי  14-ב' ל106נשלחו מכתבים עם הודעות לפי סעיף 

 כנית המופקדת.ההקצאות של מגרשיהם ביחס לת
 

 התנגדויות כדלקמן: 3התקבלו  ב'106סעיף  -ללאחר תום המועד לקבלת התנגדויות 
. משרד עו"ד מרים דונין המייצג את יורשי דיסקין דבורה ז"ל מתנגד לשינוי המוצע. כלומר, לא ניתן להיענות 1

 . 17-ו 3להתנגדויות 
ז"ל מתנגד לשינוי המוצע , כלומר, לא ניתן להיענות  . עו"ד יול ברדוש המייצג את אחת מיורשי רייכר יעקב2

 12להתנגדות מס' 
 ים מתנגד.עו"ד שי כהן המייצג את גב' נעמי בריקמן ,גדעון שפירא וזאב שורק הודיע שבעלים אלו אינם 3

מבחינתם זו  "הרע במיעוטו", אולם מיוצגים אחרים מטעמו  מתנגדים לתכנית ולטבלאות האיזון  לשינוי המוצע
 לאחר שבקשתם לתיקונים בטבלה והתנגדותם לא התקבלה. .

 
 

 חו"ד הצוות)תחום מקרקעין(
ב כמפורט מעלה.  106פי סעיף המלצתנו הינה לקבל את התנגדויות שהתקבלו בעקבות משלוח ההודעות ל

י מומלץ כ 17.5.17וביום  1.3.17בעקבות הדיונים שקיימה הועדה המקומית בהתנגדויות לתכנית ביום  לכן
,על תיקונים טכניים ,   בחלקן 11,  9,  7 -, בשלמות ו10, 5הועדה המקומית תקבל את התנגדויות מס' 

כמפורט בהמלצת הצוות לעיל, תתקן את טבלאות ההקצאה והאיזון בהתאם להמלצות תדחה את שאר 
 תוקף.ההתנגדויות ותאשר התכנית למתן 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 2טה מספר )החל 02/08/2017מיום ב' 17-0018מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

דני ארצי: לאחר קבלת חלק מההתנגדויות, נעשו תיקונים קלים בטבלת ההקצאות ונשלחו הודעות ע"פ 
ב' שהמתנגדים לא מוכנים לתיקונים.  לכן, אנחנו חוזרים לועדה 106ב'. קבלנו התנגדויות לפי סעיף  106

, ולתת תוקף 1.3.17טה הקודמת ומבקשים לקבל רק את ההתנגדויות עם התיקונים הטכניים מיום ולהחל
 לתוכנית לאחר תיקונים טכניים.

מיטל להבי: חשבנו שאתם יכולים לעשות ריכוז זכויות ולהשאיר ליחידים דווקא את הצד המערבי היותר 
 איכותי.

ו את הדופן המערבי. מסתבר היום שזה לא אפשרי נתן אלנתן: התקיים דיון בנושא הזה והבעלים לא רצ
ב' תיקונים קטנים שבוצעו, שגם הסתבר שזה לא 106להגיע להסכמות ולתקן את לוח ההקצאות גם לפי 

 אפשרי, ובסופו של דבר חזרנו להחלטה הקודמת.
ה ראובן לדיאנסקי: בדברי הקודמים במקרה הזה צריכים לסמוך על אנשי המקצוע ולראות את הלוגיק

 בחלוקה. כל ניסיון לעשות תיקונים ולשנות את הפזל זה יגרע.
 מלי פולישוק: חלק מהחברות הם מורכבות מאנשים פרטיים זו לא חלוקה. 

 נתן אלנתן: אני מציע לקבל את ההמלצת הצוות .
 

 הועדה מחליטה: 
 הועדה 17.5.17וביום  1.3.17בעקבות הדיונים שקיימה הועדה המקומית בהתנגדויות לתכנית ביום 

,על תיקונים טכניים , כמפורט   בחלקן 11,  9,  7 -, בשלמות ו10, 5קבל את התנגדויות מס' מחליטה ל
את שאר  ולדחותתקן את טבלאות ההקצאה והאיזון בהתאם להמלצות לבהמלצת הצוות לעיל, 

 .לתוכנית תוקף לתתההתנגדויות ו
 

 מיטל להבי: נמנעת
 

הבי, ליאור שפירא, נתן אלנתן, ראובן לדיאנסקי.: שמואל גפן, מיטל למשתתפים



 התוכן מס' החלטה
02/08/2017 

 5 -ב' 17-0018
 כוכב הצפון  -דיור מיוחד להשכרה ארוכת טווח ודיור בר השגה  - 2231תא/

 דיון בהפקדה
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 תכנית שהוגשה לועדה  המקומית ללא תיאום. לכן לא נבדקה.
 כל הכתוב בדראפט הוא על דעת היזם והאדריכל.

 
 

 ועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
                                                                         

 
 שכונת כוכב הצפון מיקום:

  
 

 7מס'  2362רח'  כתובת:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

  26 חלק מוסדר 7186
 

 ד' 1.4-כ: שטח התכנית
 

 פרחי צפריר אדריכלים מתכנן:
 

 בעלים פרטיים יזם:
 

 בעלים פרטיים לות:בע
 

 מגרש ריק: מצב השטח בפועל
 

 :מצב תכנוני קיים
 

 /ג1112תא/:  תב"ע תקפה )שם ומספר(
 מגרש מיוחד )ציבורי(:  יעוד קיים

 ד' 1.4-כ:  שטח התכנון
 זכויות בניה )אחוזים, שטחים, קומות, שימושים(:  

 אחוזים / שטחים:
 מ"ר( 980-גרש )כמשטח המ 70% –שטחים עיקריים מעל מפלס הכניסה 

 מ"ר( 392-מהשטחים העיקריים )כ 40% –שטחי שירות מעל מפלס הכניסה  
 מ"ר( 2,800-עד שתי קומות מרתף בהיקף המגרש )כ –שטחי שירות מתחת מפלס הכניסה  
 עבור מתקנים טכניים מקורים –שטחי שירות על הגג  

 קומות 3: קומות

 



 מס' החלטה
 

 ג  1112תע"א  1בית רופאים 
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מועדונים, בתי אבות, בתי חינוך ושימושים אחרים  : פונקציות לרווחת הציבור: מרפאות,שימושים
 מאותו הסוג.

על פי נספח אזורי התכנון,  103: המגרש ממוקם באזור תכנון 5000התאמה להוראות תכנית המתאר תא/
 15בתחום אזור ייעוד "אזור מגורים בבניה עירונית" על פי תשריט אזורי הייעוד, ובתחום "אזור לבניה עד 

להוראות תכנית המתאר קיימת הוראה מיוחדת  5.4ספח העיצוב. על אף כל זאת, בסעיף קומות" על פי נ
 "לא תותר תוספת שטחי בניה למעט מעל מוקדי תעסוקה מקומיים קיימים..."למתחם תכנון זה לפיה  

 
 :מצב תכנוני מוצע

 
 שיפור התכנון הקיים למגרש, בדגש על ההיבטים הבאים:תיאור מטרות התכנון:  

מבנה מגורים מיוחד להשכרה, בו כל יחידות הדיור תהיינה להשכרה ארוכת טווח, הקמת  .א
בהתאם לצרכים ולמדיניות העירונית לנושא  -מתוכן שליש תהיינה במתכונת דיור בהישג יד 

 המגורים.

הקמת מבנה מגורים מיוחד במאפיינים קהילתיים / שיתופיים, שיהווה סנונית ראשונה  .ב
זה ברחבי העיר. המבנה יציע לדייריו חללים משותפים איכותיים  לפרויקטים נוספים מסוג

 שיחזקו את חוויית הקהילה מחד, ויאפשרו חללי מגורים פרטיים ברי השגה מאידך.

פתיחת חלק מהשימושים המשותפים לרווחת הקהילה בשכונה, כגון חדר כושר וספא, חוגים,  .ג
 חללי עבודה, מעון יום וכו'.

 
 מגורים להשכרה ארוכת טווח, שטחים משותפים למבנה ולקהילה.  פירוט יעדים/שימושים:

 
 זכויות בניה:

 עקרונות לקביעת זכויות הבניה:
 )לא כולל מרפסות( 3.5רח"ק על קרקעי:  .א

 קרקעיים.-מסך שטחי הבניה העל 30%-שטחי שירות על קרקעיים: כ .ב

 .200%שטחי בניה תת קרקעיים:  .ג
 

 
 יעוד

 שטחי שירות שטח עיקרי
 מתחת לקרקע מעל הקרקע סה"כ מתחת לקרקע קרקעמעל ה

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר
 87.5% 1,225 80% 1,120 5,355 112.5% 1,575 270% * 3,780 מגורים ד'

 משטח המגרש. –האחוזים 
 * לא כולל שטחים עבור מרפסות

 
 ל"ר יח"ד:

 ל"רצפיפות:  
 ל"רשטח ממוצע ליח"ד: 
 ל"ר"ר: מ 35-45מספר יח"ד ששטחן 
 ל"רמ"ר:  45-90מספר יח"ד ששטחן 
 ל"רמ"ר:  90-120מספר יח"ד ששטחן 

 ל"רמ"ר:  120מספר יח"ד ששטחן מעל 
 ל"רסה"כ יח"ד: 

 
  נתונים נפחיים:

 .85%. תכסית תת קרקעית: 60%תכסית על קרקעית: עד  .א

 מ'. 30קומות )כולל קומת קרקע( + קומת גג חלקית. גובה: עד  6מניין קומות:  .ב

 מ'. 3מ'. למערב:  14וי בניין: לצפון ולמזרח: אפס. לדרום: קו .ג
 עקרונות ודברי הסבר נוספים:  

הצמדת המבנה לשטחים הציבוריים )שביל / שצ"פ( ממזרח ומצפון, לטובת מרחק מרבי  .א
 מהמבנים השכנים מדרום וממערב.

ות מיקום שטחים משותפים איכותיים בתת הקרקע תוך אוורור ותאורה טבעיים באמצע .ב
 פאטיו מרווח ובאמצעות חללים עוברים לקומת הקרקע.

מיקום הכניסה לדיירים מצפון, ומיקום הכניסה לשימושים  -הפרדת הכניסות למבנה  .ג
 הקהילתיים ממזרח.



 מס' החלטה
 

 ג  1112תע"א  1בית רופאים 
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תכנון קומה טיפוסית גמישה באמצעות מרחבים מוגנים קומתיים. מרחבים אלו ישמשו גם  .ד
 כחללים משותפים איכותיים לרווחת הדיירים )חדרי מוזיקה, ספריות וכיו"ב(.

 מימוש עקרונות בניה ירוקה, בדגש על היבטי הצללות והפניות. .ה
 תחבורה, תנועה, תשתיות:  

פרטיים, מקומות חניה על פי התקן מוסדרים במגרש המגרש לא מאפשר נגישות כלי רכב  .א
 בעלי הקרקע. מצ"ב ההסכם( -המסחרי הסמוך ממזרח. הכל ע"פ הסכם עם אגף נכסי העירייה

 גישת רכב חירום ותפעול תוסדר דרך שביל הולכי הרגל. .ב
 

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

היקף, הגיון  -סביבה )מעבר להיבטים כלליים של המדיניות, היבט פיזי ואיכות תכנונית התייחסות ל
   הקו הכחול ושיקולים כוללניים(:

המבנה המוצע ממוקם על שביל הולכי רגל החוצה את השכונה, ומהווה חלק מהמגרשים הציבוריים 
 ב.לאורכו. בקומת הקרקע שטחי מסחר בהתאם למדיניות להחייאת קומת הרחו

 
 איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(:  

 המבנה ממוקם מצפון לשורת מבני מגורים ומדרום לשצ"פ, כך שהשפעתו בהיבטי הצללה הנה מזערית.
 המבנה יעמוד בתקן בניה ירוקה.

 
 :טבלת השוואה

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 מעל לקרקע 98% אחוזים סה"כ זכויות בניה

 מתחת לקרקע 200%
 סה"כ 298%

 מעל לקרקע 350%
 מעל לקרקע 200%
 סה"כ 550%

 מ"ר מעל לקרקע 1,372 מ"ר
 מ"ר מתחת לקרקע 2,800
 מ"ר סה"כ 4,172

 מ"ר מעל לקרקע 4,900
 מ"ר מתחת לקרקע 2,800
 מ"ר סה"כ 7,700

 60%עד  36.6% אחוזים זכויות בניה לקומה
 (מ"ר )ללא מרפסות 800עד  מ"ר )ללא מרפסות( 513-כ מ"ר

 + קומת גג בנסיגה 6 3 קומות גובה
 30 10 מטר

 60%עד  36.6%-כ תכסית
מקומות חניה על פי תקן מוסדרים  על פי תקן חניה תקף מקומות חניה

 במגרש סמוך

 
 

 שנים מיום אישור התכנית 5עד  :זמן ביצוע
  

(: )מוגש ע"י צוות צפוןחו"ד הצוות

 אום. לכן לא נבדקה.תכנית שהוגשה לועדה  המקומית ללא תי
 כל הכתוב בדראפט הוא על דעת היזם והאדריכל.

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 5)החלטה מספר  02/08/2017מיום ב' 17-0018מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 הנושא ירד מסדר היום לבקשת המגישים.

 
נתן אלנתן, ראובן לדיאנסקי, אהרון : דורון ספיר, שמואל גפן, מיטל להבי, ליאור שפירא, משתתפים

מדואל, אסף זמיר
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 79ומזא"ה  2, ברנר 12, לילינבלום 10העברת זכויות מפינסקר  - 2620תא/מק/

 למתחם יצחק שדה 
 דיון בהפקדה

 

 2007מבא"ת ספטמבר   79עמ' 

 

                      הועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

  ת:וכתוב
 ,35/מנחם בגין 79, מזא"ה 12, לילינבלום 22/אידלסון 10פינסקר מבנים לשימור בהגבלות מחמירות: 

 .4-6ברנר                                                           
 א.6,6,4יצחק שדה מגרש מקבל: 

 
 תרשים התמצאות:

 

 
 מגרש מוסר – 35/ מנחם בגין 79מגרש מקבל ורח' מזא"ה  -מתחם יצחק שדה

 

 
 מגרש מוסר –22/ אידלסון 10רח' פינסקר 
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 מגרש מוסר – 12רח' לילינבלום 

 

 
 מגרש מוסר – 6-2רח' ברנר 

 
 

 מיקום:
  :מגרשים מוסרים -בות מבנים לשימור בהגבלות מחמירות כתו

 . 1, חלקה 6913גוש  : 22/אידלסון   10רח' פינסקר 
 , ממערב רח' פינסקר, מצפון רח' אידלסון(24, ממזרח רח' אידלסון 8)מדרום רח' פינסקר 

 .  5חלקה  6923גוש : 12רח' לילינבלום 
 , מצפון רח' לילנבלום(6, ממערב רח' לילינבלום 14בלום , ממזרח רח' לילינ9)מדרום רח' יהודה הלוי 

   .109-110חלקה  6941גוש : 35/דרך מנחם בגין 79רח' מזא"ה 
 (37, מצפון דרך מנחם בגין 2-4)מדרום רח' מזא"ה, ממזרח דרך מנחם בגין, ממערב רח' סעדיה גאון 
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    .88חלקה  6933גוש : 2-6רח' ברנר 
 (59ואלנבי  3, 1, מצפון רחוב ברנר, מדרום בלפור 8ר  , ממזרח ברנ2)ממערב ברנר 

 כתובת מגרש מקבל:
 .45-46חלקה  7077גוש  :א6,6,2רח' יצחק שדה 
, מצפון 7077בגוש  44,49, ממערב חלקות 7077בגוש  47, ממזרח חלקה 7077בגוש  54,55מדרום חלקות 

 רחוב יצחק שדה.
 

 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות 

 בחלקן

פרי חלקות מס

 בשלמותן
 מספר גוש סוג גוש  כל הגוש/ חלק 

 6941 לא מוסדר חלק 109-110 -

 6913 מוסדר חלק 1 -

 6923 מוסדר חלק 5 -

 6933 מוסדר חלק 88 -

 7077 מוסדר חלק 45-46 -

 
  שטח התכנית:

 כתובות מבנים לשימור בהגבלות מחמירות:
 מ"ר. 995: 22אידלסון /  10רח' פינסקר 

 מ"ר. 660: 12לילינבלום  רח'
  .1224.4: 35דרך בגין / 79רח' מזא"ה 

 מ"ר 1,158: 6- 2רח' ברנר 
 

  כתובת מגרש מקבל:
 מ"ר.  8,439: א6,6,2רח' יצחק שדה 

 
 ניצה סמוק אדריכלים :מתכנן

 
   באוהאוס בע"מ וחברת בניני רובינשטיין בע"מ יזם:

 
 בעלות:

 :ים מוסריםמגרש -מבנים לשימור בהגבלות מחמירות 

 
 מגרש מקבל: -א6,6,4רח' יצחק שדה 

 בעלים: חברת בניני רובינשטיין בע"מ
 

 : מצב השטח בפועל
 :מגרשים מוסרים -מבנים לשימור בהגבלות מחמירות 

 :22דלסון / אי 10רח' פינסקר 
 4מבנה קיים לשימור בהגבלות מחמירות בן שלוש קומות . המבנה עבר תהליך שימור מקיף  אושר טופס 

 . קיים תיק תיעוד מאושר. 25.11.2014ואכלוס בתאריך 

 הבעלים של יתרת הזכויות+התמריצים בעלי נכס כתובת
 514187079בע"מ ח.פ.  10הבית ברח' פינסקר  פרטיים 22/ אידלסון 10רח' פינסקר 

 51-1424319באוהאוס בע"מ ח.פ.  פרטיים 12רח' לילינבלום 
 51-1424319באוהאוס בע"מ ח.פ.  פרטיים 35/ מנחם בגין 79רח' מזא"ה 

 אליהו ברוך בע"מ 4-6רנר רח' ב
 51-1869927ח.פ. 

 510607328חברת אלקטרה נדל"ן ח.צ.
 510773740פרויקט אורנים בע"מ ח.פ. 
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  : 12רח' לילינבלום 
מבנה קיים לשימור בהגבלות מחמירות בן שתי קומות המבנה לאחר אישורה של מחלקת השימור עבר 

. קיים תיק תיעוד 26.3.2006וקיבל תעודת גמר בתאריך בטרם אישורה של תכנית השימור יך שימור תהל
 מאושר. 

 :35/דרך בגין 79רח' מזא"ה 
עבר תהליך שימור בטרם אישור תכנית  המבנה. מבנה קיים לשימור בהגבלות מחמירות בן שלוש קומות

 סגרת היתר שיפוץ.במ 2000-בפקוח מחלקת השימור בתחילת  שנות ההשימור ו
 : 6 - 2רח' ברנר 

קומות. בהתאם להחלטת הו. המקומית ביצוע שימור המבנה  2מבנה קיים לשימור בהגבלות מחמירות בן 
, 6"תנאים למתן היתר איכלוס לבנין החדש בברנר  6.3בסעיף  4353הובטח במסגרת תכנית קודמת תא/מק 

 "4ור שברחוב ברנר סיום בפועל של עבודות השימור בבנין הקיים לשימ
 

 מגרש מקבל: -א 6,6,2רח' יצחק שדה 
 .מגרש לגביו הוצא היתר בנייה לבניית משרדים והחלו עבודות הבנייה

 
 

 : מדיניות קיימת
לעודד שימור ושיפוץ מבנים לשימור והתחדשות עירונית ע"י העברת זכויות בניה ממבנים לשימור 

' המאושרת, למגרשים אחרים וע"י קביעת הוראות ב 2650בהגבלות מחמירות מכח תכנית השימור 
כמו כן, חיזוק איזור התעסוקה המטרופוליני סמוך לציר מתע"ן  ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור.

 . 5000בהתאם לתכנית מתאר תא/
 
 

 :מצב תכנוני קיים
 :  מגרשים מוסרים - לשימור בהגבלות מחמירותמבנים 

 :22/ אידלסון  10רח' פינסקר 
 755, 670, מ, ג, ע, ב'2650 יות תקפות:תכנ

 מגורים ב יעוד קיים:
 מ"ר 995 :המגרששטח 

ע"פ תחשיב זכויות  מתאריך מ"ר,   704.5 הינםסה"כ זכויות הבניה הניתנות להעברה  זכויות בניה:
 ש"ח למ"ר. 22.600, לשווי קרקע 16.7.17, ע"פ הערכת שמאי העיריה מתאריך 17.7.17

 לפי הפירוט שלהלן:
 390.86 מ"ר בגין יתרת שטחי בנייה ע"פ תכניות תקפות 

 233.77 מ"ר בגין תמריצים שלא תלויים בשווי הקרקע 
 79.87 .מ"ר בגין תמריצים התלויים בשווי הקרקע 

 מ"ר 704.50מבוקש  להעביר סה"כ 
 25.11.2014ואכלוס מתאריך  4: קיים תיק תיעוד מאושר + טופס סטטוס עבודות שימור

 
 :12בלום רח' לילינ

 3478, מ, ע, ב'2650 תכניות תקפות:
 אזור מסחרי יעוד קיים:

 מ"ר 660 :המגרששטח 
מ"ר, ע"פ תחשיב זכויות   244.98 םזכויות הבניה הניתנות להעברה ממבנה זה הינסה"כ  זכויות בניה:

 ש"ח למ"ר. 22.000לשווי קרקע  27.6.17, ע"פ הערכת שמאי העיריה מתאריך 16.7.17מתאריך 
 י הפירוט שלהלן:לפ

 172.55 .מ"ר בגין תמריצים שלא תלויים בשווי הקרקע 
  72.42מ"ר בגין תמריצים התלויים בשווי הקרקע 

 מ"ר 244.98מבוקש להעביר סה"כ 
 26.3.2006: קיים תיק תיעוד מאושר ותעודת גמר מתאריך סטטוס עבודות שימור

 /בתכנית זו מועברים 3478מק/יתרת שטחי הבנייה ע"פ תכניות תקפות הועברה בתכנית תא .
/ב, שפורסם בילקוט 2650התמריצים בלבד לאחר תיקון הוראות תכנית מתאר מקומית תא/

 .2011במאי  25בתאריך  4359עמ'  6241הפרסומים 
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 :35/ דרך בגין  79רח' מזא"ה 
 G ,55ב,  2260א,  2260, 2260, מ, ג, ע, ב'2650 תכניות תקפות:

 חדמסחרי מיו יעוד קיים:
  מ"ר 1,224.4 :המגרששטח 

מ"ר, ע"פ תחשיב זכויות  מתאריך  710,56  םזכויות הבניה שנותרו  להעברה  הינסה"כ  זכויות בניה:
 ש"ח למ"ר )למגורים(.  16,000, לשווי קרקע של 9.7.17מתאריך   ההעירייוע"פ הערכת שמאי  16.7.17

 לפי הפירוט שלהלן:
 571.85 יים בשווי הקרקעמ"ר בגין תמריצים שלא תלו 

 138,71 מ"ר בגין תמריצים התלויים בשווי הקרקע 
 מ"ר 710,56מבוקש להעביר סה"כ 
 2000-: שימור המבנה בוצע על בסיס היתר שיפוץ בתחילת שנות הסטטוס עבודות שימור

 /א. בתכנית זו מועברים 2260יתרת שטחי הבנייה ע"פ תכניות תקפות הועברה בתכנית מק/תא/
/ב, שפורסם בילקוט 2650ד לאחר תיקון הוראות תכנית מתאר מקומית תא/התמריצים בלב

 . 2011במאי  25בתאריך  4359עמ'  6241הפרסומים 
 

, 79* בנוסף לזכויות להעברה המצוינות לעיל, בעלי הנכסים מהמבנים ברחובות מאז"ה 
 %20מבקשים מהוועדה המקומית לאשר תוספת תמריץ של  12ולילינבלום  10פינסקר 

 מיתרת שטחי הבנייה הניתנים לניוד, המיועד לשמירת שווי הזכויות להעברה.
  הנימוקים לשכנוע הוועדה יוצגו ע"י אדר' התכנית בעת הדיון בוועדה.

 
 
 

 : 6- 2רחוב ברנר 
 , מ, ג, ע3876, תכנית 4353ב', תכנית 2650: תכניות תקפות

 : מגוריםיעוד קיים
 מ"ר 1,158:  שטח המגרש

 מ"ר ע"פ תחשיב זכויות מתאריך 589.40הינם שנותרו להעברה הבנייה זכויות סה"כ  ה:זכויות בני

ש"ח למ"ר למגורים. לפי  22,000י שווי קרקע של לפ21.6.17 וע"פ הערכת שמאי מתאריך  16.7.17
 הפירוט שלהלן:

 427.10 בגין יתרת שטחי בנייה ע"פ תכניות תקפות מ"ר 
  85,42ם בשווי הקרקע.מ"ר בגין תמריצים שלא תלויי 

 76.88 מ"ר בגין תמריץ שמירה על שווי זכויות להעברה 
 מ"ר 589.20מבוקש להעביר סה"כ 
: בהתאם להחלטת הו. המקומית ביצוע שימור המבנה הובטח במסגרת תכנית סטטוס עבודות שימור

 4353קודמת תא/מק 
 
 
 

 :  מגרש מקבל -א 6, 6, 2יצחק שדה 
 ב'2650תכנית , 1/3319, תא/3319, תא/3639/,  תא1/ 5: תמ"מ/תכניות תקפות

 (3319ב מתכנית C6 -ו A2: אזור תעסוקה מיוחד, שפ"פ )מגרשים יעוד קיים
 מ"ר 8,439 שטח המגרש:

 מ"ר   37,259   שטח עיקרי:      3319תא/  :זכויות בניה
 "רמ 14,904      מעיקרי(     40%שטח שירות )   1/ 3319תא/                       

 מ"ר   52,163 סה"כ:            
 ב(  C6-ו A2 )זכויות בניה משותפות למגרש 

 מעל מפלס הכניסה הקובעת. מ' 100גובה: 
 2מספר מבנים: 

                       קומות עליונות( 19קומות בסיס+ 4) 23 מס' קומות:
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 מצב תכנוני מוצע:
 :תיאור מטרות התכנון

ים לשימור באמצעות העברת זכויות בניה ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות עידוד שימור ושיפוץ מבנ
, 35/מנחם בגין 79, מזא"ה 12, לילינבלום 22/אידלסון 10ע"פ תוכנית השימור, במגרשים ברחובות פינסקר 

וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור. כמו כן, חיזוק איזור התעסוקה  4-6ברנר 
 . 5000וך לציר מתע"ן בהתאם לתכנית מתאר תא/המטרופוליני סמ

 
 היקף השטחים העיקריים המועברים מהמבנה לשימור 

 מ"ר עיקרי בייעוד מגורים מהמגרשים המוסרים.  2229.22 -כבתוכנית הנוכחית מועברים סה"כ 
היקף השטחים המועברים בתוכנית מהמבנים לשימור למגרש המקבל הותאם לפערי שווי קרקע 

ויות בניה בין המגרשים עפ"י הערכת שומה למבנים לשימור מתאריכים כמפורט לעיל,  למ"ר זכ
, בהתאם לסעיף 6.7.17ועפ"י הערכת שומה למגרש המקבל על פי הערכת שמאי העיריה מתאריך 

 ב.2650בנספח ה' של תכנית  4
 
 
 המקבל. במגרש מ"ר ביעוד  תעסוקה 4.62 -ל יםשוו 22/אידלסון 10בפינסקר  מגורים ביעוד מ"ר 1
 .המקבל תעסוקה במגרש ביעוד מ"ר  4.5 -שווה ל 12בלילינבלום  מ"ר ביעוד מגורים 1
 .המקבל במגרש תעסוקה ביעוד מ"ר  3.27  -שווה ל 35/דרך בגין 79במזא"ה  מ"ר ביעוד מגורים 1
 .המקבל במגרש מ"ר ביעוד תעסוקה  4.5 -שווה ל 4-6בברנר  מ"ר ביעוד מגורים 1
 
 

 הוראות התוכנית:עיקרי 
אידלסון  /10. העברת זכויות בניה ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות במגרשים ברחוב פינסקר 1

 למגרש המקבל ברחוב יצחק שדה 6-4וברנר  35מנחם בגין  /79, מזא"ה 12, לילינבלום     22
  א.-6 , 4,6    

 מחמירות ברחוב מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות  (140.09)+ 704,50מחיקת  1.1
 .22/ אידלסון 10פינסקר       
 מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב ( 244.98 ( +48.99מחיקת 1.2
 .12לילינבלום       
    מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב ( 142.11)+  710,56מחיקת  1.3
 .35 בגין /79 מזא"ה       
 .6-4"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב ברנר מ 589.4מחיקת  1.4
     עיקרי ביעוד תעסוקה במגרש מקבל ברחוב מ"ר(  10,671) או מ"ר  9334.8תוספת  1.5
 א'. 6, 6, 4יצחק שדה       
, 4שטחי שרות במגרש מקבל. ברחוב יצחק שדה מ"ר(  4268.54) או מ"ר  3733תוספת   1.6

 א'. 6,       6
 %20רוט השטחים בסוגרים הינו במידה והועדה המקומית תחליט על תוספת של )פי

 למבנים לשימור(
 
 /דרך79מזא"ה  -ו 12, לילינבלום 22/אידלסון10.  הבטחת חובת שימור המבנים ברחוב פינסקר 2

 בהתאם להוראות תכנית השימור, כתנאי למימוש זכויות הבנייה המועברות.  35 בגין     
 
 :22/אידלסון 10ס למגרש המוסר ברחוב פינסקר . בהתייח3

 .5א)א( ס"ק  62קביעת הוראות בינוי להרחבת דירת גג קיימת בהיתר עפ"י סעיף  3.1
מ"ר מתחת למפלס הכניסה הקובעת אל קומת הגג עפ"י  130ניוד שטח עיקרי של  3.2

 .9א)א( סעיף קטן 62סעיף 
  

  45,46בחלקות  7077וש א בג6, 6, 4. במגרש המקבל ברחוב יצחק שדה 4
   30-לקומות מאושרות + מתקנים טכניים בגג,  23קומות מעל   7 תוספת גובה של  4.1
 מתקנים  טכניים.  קומות 2קומות +       

 עפ"יקומות המסד העליונות בין המגדלים ליצירת קומה בגובה כפול  2חיבור   4.2             
 .5ס"ק  א)א( 62סעיף                     
 במגרש המקבל מתן פטור מתקן חניה עבור תוספת הזכויות מכח תכנית זו. 4.3
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 :בלת השוואהט
 

 נתונים
 מצב מוצע מצב קיים

 א6,6,2רח' יצחק שדה  א6,6,2רח' יצחק שדה 

 ללא שינוי 8,439 מ"ר שטח המגרש

 סה"כ זכויות בניה
 )מעל הקרקע(

 מ"ר 
 מ"ר   37,259עיקרי: 
 מ"ר 14,904שירות: 
 מ"ר   52,163סה"כ : 

 מ"ר   46,593.8   עיקרי: 
 מ"ר 18,637     שירות: 
 מ"ר 65,230.80 סה"כ : 

 ל"ר ל"ר  מספר יח"ד
גודל יח"ד 

 ממוצעת
 )מ"ר עיקרי(

 ל"ר ל"ר מ"ר

 מ' בניין גובה
 מ' אבסולוטי 121.00

 מ' יחסי 100
 מ' אבסולוטי 169מ' יחסי= 128

 

 קומות מספר קומות
קומות  19קומות בסיס+ 4) מות קו 23

 5ק' מתקנים טכניים מעל  2עליונות( +
 קומות מרתף

 25קומות בסיס+  4) קומות  30 
קומות  2קומות עליונות( + 

קומות  5מתקנים טכניים מעל 
 מרתף

 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 מ' קווי בניין
לקומות  8לקומות בסיס,  4קדמי: 
 עליונות

 שריטצדדי ואחורי: לפי ת
 ללא שינוי

 A2מגרש  –מ"ר  25,207 יח' חניה

 בC6מגרש  –מ"ר  4,531

 ללא שינוי
 

 

 נתונים
 מצב מוצע מצב קיים

 10רח' פינסקר  10רח' פינסקר 

 ללא שינוי 995 מ"ר שטח המגרש

 סה"כ זכויות בניה
 )מעל הקרקע(

 מ"ר 

זכויות הניתנות להעברה לפי הקיים +    
ה נכון לתאריך לפי הערכת שמאי העירי

 ולפי תחשיב העיריה מתאריך 16.7.17
17.7.17 

 מ"ר עיקרי. 702.50מחיקת  

 ללא שינוי כקיים  מספר יח"ד
גודל יח"ד 

 ממוצעת
 )מ"ר עיקרי(

 לא רלוונטי                        לא רלוונטי מ"ר

 ללא שינוי כקיים מ' בניין גובה
 ללא שינוי כקיים קומות מספר קומות

 ללא שינוי כקיים מ' י בנייןקוו
 ללא שינוי כקיים יח' חניה
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 נתונים
 מצב מוצע מצב קיים

 12רח' לילינבלום  12רח' לילינבלום 

 ללא שינוי 660 מ"ר שטח המגרש

 סה"כ זכויות בניה
 )מעל הקרקע(

 מ"ר 
זכויות הניתנות להעברה לפי הקיים +    

 לפי הערכת שמאי העיריה מתאריך
 16.7.17-ולפי תחשיב העיריה מ27.6.17 

 מ"ר עיקרי. 222.98-מחיקת 

 ללא שינוי כקיים  מספר יח"ד
גודל יח"ד 

 ממוצעת
 )מ"ר עיקרי(

 ללא שינוי כקיים מ"ר

 ללא שינוי כקיים מ' בניין גובה
 ללא שינוי כקיים קומות מספר קומות

 ללא שינוי כקיים מ' קווי בניין
 נויללא שי כקיים יח' חניה

 

 נתונים
 מצב מוצע מצב קיים

 79/ רח' מזא"ה 35דרך בגין  79/רח' מזא"ה 35דרך בגין 

 ללא שינוי 1224.4 מ"ר שטח המגרש

 סה"כ זכויות בניה
 )מעל הקרקע(

 מ"ר 
זכויות הניתנות להעברה ע"פ  לפי הקיים +

ותחשיב  9.7.17-הערכת שמאי העיריה מ
 16.7.17-זכויות העיריה מ

 מ"ר עיקרי.  710.56-מחיקת  

 ללא שינוי כקיים  מספר יח"ד
גודל יח"ד 

 ממוצעת
 )מ"ר עיקרי(

 ללא שינוי כקיים מ"ר

 ללא שינוי כקיים מ' בניין גובה
 ללא שינוי כקיים קומות מספר קומות

 ללא שינוי כקיים מ' קווי בניין
 ללא שינוי כקיים יח' חניה

 

 נתונים
 מצב מוצע מצב קיים

 2רח' ברנר  2רח' ברנר 

 ללא שינוי 1158 מ"ר שטח המגרש

 סה"כ זכויות בניה
 )מעל הקרקע(

 מ"ר 
זכויות הניתנות להעברה לפי הקיים +    

 21.6.17 -ע"פ הערכת שמאי  מ
 18.7.17-ותחשיב זכויות העיריה מ

 מ"ר עיקרי. 589.20-מחיקת  

 ללא שינוי כקיים  מספר יח"ד
גודל יח"ד 

 ממוצעת
 )מ"ר עיקרי(

 ללא שינוי כקיים מ"ר

 ללא שינוי כקיים מ' בניין גובה
 ללא שינוי כקיים קומות מספר קומות

 ללא שינוי כקיים מ' קווי בניין
 ללא שינוי כקיים יח' חניה
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 :הסברים נוספים ותנאים למימוש
 תנאים להפקדת התכנית: .1

 מגרש המקבל.חתימת בעל המגרש המקבל על כתב שיפוי בגין תוספת הזכויות ב .א

 12המבנים לשימור על כתב התחייבות לשימור ושיפוץ בפועל של המבנים ברח' לילנבלום  יחתימת בעל .ב
 ע"פ הוראות מחלקת השימור.   35/דרך מנחם בגין 79ומזא"ה 

לחוק התכנון והבנייה בגין אישור תכנית השימור  197מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ"י סעיף  .ג
 המבנים לשימור. יתכנית החדשה, מבעלב' ובגין ה 2650

 
 

 תנאים להוצאת היתר בנייה במגרש המקבל: .2
ותוכניות השימור להיתר הבניה   79מזא"ה  השלמת תיק תיעוד למבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב 

 במבנה לשימור, שיאושרו ע"י מחלקת השימור. 
 

 תנאים למתן טופס איכלוס במגרש המקבל: .3

ע"פ הנחיות   79וברחוב מזא"ה  12מור במבנה לשימור בהגב"מ ברחוב לילינבלום סיום עבודות השי .א
 מחלקת השימור. ע"פ מידת הצורך, השלמת ועדכון התיעוד וההיתר במבנה לשימור נכון לזמן הביצוע.
היה ושוכנעה הוועדה כי מסיבות שונות לא ניתן לעמוד בתנאי שרשום בראש סעיף זה, תהייה הוועדה 

שאית להמיר את התנאי שלעיל במתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע השימור המקומית ר
 כפי שייקבע על ידי מה"ע או מי מטעמו. 

 
 . רישום הערה:2

הוועדה המקומית תהיה רשאית לבצע רישום בפועל של הערה במגרש לשימור בהגבלות מחמירות, עפ"י 
, בדבר מחיקת זכויות הבנייה שנעשית מכח 2011"ב לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום( התשע 27תקנה 

 תכנית זו. 
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 (מוגש ע"י היחידה ליישום תכנון השימור: )חו"ד הצוות
 ממליצים להפקיד את התכנית בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.

 
 

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  2החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק86וזאת עפ"י סעיף בה 

 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 6)החלטה מספר  02/08/2017מיום ב' 17-0018מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 נתן אלנתן לא משתתף בדיון

 
 מהלך הדיון:

 המבנים שמוצגים במצגת. 4-ניצה סמוק: מציגה את העברת זכויות מ
 לי לשמר את לילינבלום אם מניידים את הזכויות.ארנון גלעדי: האם זה יהיה כלכ



 מס' החלטה
02/08/2017 

 6 -ב' 17-0018

 

2007מבא"ת ספטמבר   91עמ'   

 

 ניצה סמוק:  המבנה בלילינבלום שומר בעבר בטרם אישור תכנית השימור.
 ארנון גלעדי: האם נשארו זכויות כדי לשפץ את לילינבלום?

 ניצה סמוק: העברת הזכויות זה מקור המימון.
 מיטל: כמה מטר מועברים בתכנית?

 מ"ר. 2000  -מועברות הם בהיקף של כרות ארבל: סה"כ הזכויות ה
ניצה סמוק: בנוסף, אנחנו מבקשים את התמריץ של שמירה על שווי הזכויות להעברה על כל שנה שעברה 

. הסיבות 10ופינסקר  35ודרך בגין  12זכויות נוספות ואנחנו מבקשים את זה רק ללינבלום  20%בסה"כ 
יצע שימור טרום תוכנית השימור והיזם נאלץ לעשות תבע ללינבלום ודרך בגין הן בגלל העובדה שהמבנה ב

עשינו עבודת שימור  10פעימות ונדרש לעשות ריענון לכן מגיעים לו התמריצים הללו.  עבור פינסקר  2-ב
 ברמה חריגה במיוחד.
חודשים לערך המגרש המקבל היה בדיון והועדה אישרה לקדם תוכנית במסכות  3אורלי אראל: לפני כ 

וזית שתמחוק זכויות ממעונות עובדים א' ברח' מאזה ותוסיף זכויות ותמיר את שטחי התעסוקה ועדה מח
ותוסיף עוד שטח ציבורי לטובת בניית בית ספר יסודי. תוכניות אחרות שהיו בחסן ערפה היו במגרשים 

ערפה  אחרים שניידו את זכויות המגורים והתעסוקה ויש מבנה בתהליכי הוצאת היתר. התוכנית של חסן
 ונתנה הוראות איך להוציא היתרים, וקבעה להוציא תוכנית עיצוב. 15אושרה לפני 

 תמריצים? 20%ראובן לדיאנסקי: מה ביטוי הנכון של 
 רות ארבל: כתוב בדרפט.

ארנון גלעדי : כל הזמן יש שדרוגים, לא הגיוני שלא מצליחים להגיע להחלטה סופית בפרויקטים ושכל יזם 
 ון מחדש והוא יקבל שדרוגים.יכנס  ויהיה די

 אורלי אראל: הועדה החליטה שאפשר להגדיל זכויות בניה בחסן ערפה.
מיטל להבי: התוכנית של חסן עראפה ישנה והרח"ק נמוך האזור הזה יכול לשאת יותר קומות צפיפות 

 ונפח.  
 אהרון מדואל: על סמך מה את אומרת שאפשר להוסיף יותר צפיפות?

ה שתוספת השטחים היא רק לתעסוקה ותקן החניה הוא לפי המתן, והכל נלקח בחשבון מיטל להבי: בהנח
 לשימור ובאיזה מקרה זה חל. 20%אנחנו מבקשים הבהרה ל

ראובן לדיאנסקי: הדיון הזה צריך להיות בדיון פנימי מאשר אל מול היזם. יש כאן אמירה תכנונית ברורה 
מתי האם יש התחייבות שעוד בחודשיים שלושה ויבקשו עוד ופתאם מגיעים עם עוד חתוך ולא יודעים עד 

 .  100קומות כמו בבגין  10
 2אורלי אראל: הראנו לכם את התוצאה הסופית שהתוכנית בסמכות ועדת מחוזית.  הצגנו לועדה את 

 התוכניות ואת התוצר הסופי כי זו תוכנית בסמכות מחוזית.
הוא כנגד מכפיל ועל המכפיל יש את   X-מור לבנין החדש. הזכויות שעוברים מהבנין לשיXמיטל להבי: יש 

 שנים. Xבגלל שעברו  20%-ה
 מקריאה את הפירוט(.  20%-מבנים )מפרטת את נושא ה 3ניצה סמוק: רק ב

 ?20%-מיטל להבי: מה הגבול של כל שנה ועד כמה שנים יש את ה
 מיום אישור התוכנית.  10-ניצה סמוק: עד השנה ה

פעימות היזם צריך לעשות  2-הוסבר כי בגלל שהשימור ב 15ובגין  12בלילינבלום  20%-ל הבנוגע לשאלה ש
הוא ביטל תביעה בגין השימור טרם מכירת הבנין וכדי להימנע מתביעה  10המבנים. בפינסקר  2ריענון ל

אחר  ורכש עבור הדיירים חניה בבנין הצמוד.  לקחנו בחשבון שתהיה שחיקה ובסופו של דבר צריך למלא
והיא לא התלתה את זה בדבר. המוכר לא מקבל אף פעם  5%שנים  4מה שתוכנית השימור כתבה אחרי 

וזה עוד לפני המיסוי. בסופו של דבר הסכומים שנשארים ביד וחלק  85%משווי הקרקע אולי  100%
 מהמקרים הסכומים לא מכסים את כל השימור. 
היינו בטוחים ששני הבנינים האלו  22בנה על אידלסון בנוסף בפורום שימור סיכמנו שבמסגרת התב"ע נ

שהם בקו אפס יושבים על שתי חלקות והם יושבים על חלקה אחת. כך שההגדרה של הגבלות מחמירות 
חלות על שניהם ויש סיכום של פורום שימור אפשר בניה על חלק מסויים  בגג. על הגג קיימת דירה 

במסגרת הזו אנחנו מעבירים שטחים מקומת המרתף למעלה מקורית שהיתה של הציירת ציונה טאצר ו
ומרחיבים את הדירה שלא נראית כלל ברח' אנחנו רואים את הזווית ואת החוסר אפשרות לראות את 

 הדירה מהרחוב.
 

 הועדה מחליטה: 
תוספת זכויות למבנים לשימור לפי  20%לאשר את התוכנית בהתאם לתנאים הקבועים כולל האישור של ה

 שה המפורטת בדרפט. הבק
 

: דורון ספיר, שמואל גפן, מיטל להבי, ליאור שפירא, ראובן לדיאנסקי, אהרון מדואל, אסף משתתפים
זמיר.

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  2החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
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 דיון בשטחי שירות
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  .1ברחוב מונאש   2159ת מפורטת מס' בתחום תכני מיקום:

 
 

   
 
 
 

 בשכונת יד אליהו 1רחוב מונאש  כתובת:
 
 

 : אגף רישוי ופיקוח על הבניהמגיש הבקשה
 העיראגף תכנון 

 
 

 : תוספת שטחי שירות לזכויות המפורטות בתכנית שבנדון.תוכן הבקשה
 
 

לבניה החדשה במקום ובהתאם בעקבות בקשה לבנייה חדשה והצורך בהוספת שטחי שירות : פרטים
)להלן "התקנות"( מובאת לדיון  1992לתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים בתכניות והיתרים( התשנ"ב, 

 לבניה חדשה בלבד. 2159המקומית בקשה לתוספת שטחי שירות לתב"ע הועדה 
 

מפורטת של תכנית  1984לשנת  1"שנוי מס'  – 2159השטחים המפורטים בתכנית מפורטת מספר 
 - שטחי גרעין, חדרי מדרגות ומעליות לא כוללים  "253מס' 

ולא כולל שטחי גרעין, מ"ר מרפסות,  517.84מ"ר+  5580.04"סה"כ שטח רצפות כולל בנוי של 
מ"ר  145.80-מ"ר שטח חדרי המדרגות הנכללים בחישוב ו 96, וכן כולל חדרי המדרגות והמעליות
 של המגדל הדרום מזרחי, לא תורשה סגירת מרפסות".קומות  3-שטח מעברים המקורים ב

 
קומות  2עבור הקלה  5%) 11%: כמותיות במסגרת הקלות שטח עיקרי, הגיש היזם בקשה לתוספת בנוסף

 .שייבחנו לעת הוצאת היתר הבנייה ר נוספים"מ 299שיפור התכנון( ובסך הכל  6%נוספות + 
 
 

 ר"מ 5879= 5580+299+ מבוקש( ים בתחום התכנית )מאושר עיקרישטחים סה"כ 
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 אנו מבקשים את השטחים הנ"ל: לצורך הקמת הפרויקט

 
 בקשה לתוספת שטחי שירות מעל הקרקע עבור בנייני מגורים: .1
 
 רות עפ"י תקנות התכנון והבניה.יכל שטחי הש .א

 
 .עבור מרחבים מוגנים למגורים ולמסחרבמ"ר  920סה"כ  -מרחבים מוגנים .ב

 מ"ר, בקומת הקרקע.  30 - ים למסחרמרחבים מוגנ .1
 יח"ד בקומות המגורים.  70בעבור מ"ר  890מרחבים מוגנים דירתיים,  .2

 
 . מ"ר 920 :מיגון לצרכירות מעל הקרקע ישטחי ש סה"כ

 
 :להלןשירות השטחי  את מבקשיםאנו  .ג

 פרוזדורים, מבואות, מבואה מקורה, מעברים, מעליות וחדרי מדרגות למגורים. .1
 פרוזדורים, מבואות, מבואה חיצונית מקורה ומעברים למסחר. קע:הקרבקומת  .2
 .חדר אופניים משותף למגוריםוחדר כביסה משותף למגורים  +(:4.80ביניים )בקומת ה .3
 דרישות ע"פ )קומה מפולשת עמודים בנויה חלקיתוקומת  מלתחות, שירותים :1בקומה  .4

 (תב"ע
רים טכניים, מאגרי מים, חדרי משאבות מערכות טכניות, מתקנים וחד הגג העליון: בקומת .5

 וכיו"ב.
 

 . מ"ר 2,280 מגורים:העבור בנייני ברות מעל הקרקע יסה"כ תוספת שטחי ש
 :ובנוסף

 
תוספת שטחי שירות מעל בהתאם לדרישות עיריית תל אביב ועל פי חוזה הרכישה מבוקשת  .2

 הקרקע עבור מועדונים ציבוריים לצרכים עירוניים:
 מחסנים .1
 פרוזדורים, מעברים, מעלית ומדרגותמבואות,  .2
 מרחב מוגן מוסדי למועדונים. .3
 מערכות טכניות, מתקנים וחדרים טכניים. .4
 מבואה חיצונית מקורה .5

 
 סה"כ שטחי שרות מבוקשים למועדונים ציבוריים:

רמ" 150סה"כ  –מעל לקרקע 
 

 ר"מ 3,350 :מבוקש רותיששטח סה"כ 
 
 

 :רות עבור מועדונים עירוניים(ילא שטח שירות )לש ם לשטחיעיקריבין שטחים יחס 

3200   =%52.2 
5879 
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 חוות דעת צוות )מוגש ע"י צוות מזרח(:
 

יעלה על  אמהשטחים העיקריים המאושרים ובלבד של 45%-כי היקף שטחי השירות לתכנית יהיה כלאשר מומלץ 
ע"י  הבנייה של הבקשה להיתר יתאפשר לאחר בחינה מפורטתשטחי שירות נוספים  10%.  מיצוי הטווח של 55%

המקומית. האגף רו"פ וידווח לוועד

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 7)החלטה מספר  02/08/2017מיום ב' 17-0018מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

ה חלה ביד אליהו היתה בבעלות רמ"י ושווקה במכרז ליזם. על החלק 1עירא רוזן: הקרקע ברח' מונאש 
שקובעת בצורה מפורשת את היקף השטחים העיקריים  אך לא מציינת היקף של  1990תב"ע תקפה משנת 

שטחי שירות. לצורך יישום התב"ע לרבות  מיגון הדירות ובשביל שיהיה אפשרי להוציא אותה אל הפועל 
 אנחנו מבקשים להוסיף שטחי שירות.

 נתן אלנתן: ההחלטה צריכה להיות באחוזים.
ולא  55%עד  45%א רוזן: אתה צודק ולכן בחוו"ד הצוות נכתב כי סך שטחי השירות יהיה בטווח של עיר

שטחי שירות תחייב חוות דעת  והמלצה של אגף  45%, כאשר כל עלייה מעל 55%יעלה בכל מקרה על 
 הרישוי.

 בשטחי שירות . 55%נתן אלנתן: תגדיר מה אתה נותן ובתנאי שלא יעבור 
 בהתאם לשטחים הנדרשים בתקנות. 55%עד דורון ספיר: 

 עירא רוזן: היזם לא ירצה לבנות שטחים מיותרים.
 מלי פולישוק: השטח שווה יותר עם שטחי שירות.

 נתן אלנתן: לא נכון .
  50%דורון ספיר: האם היתה פעם חריגה מעל 

 אורלי אראל: כן במלונאות.
 שטחים הנדרשים בתקנות.ניתן שטחי שירות בהתאם ל 50%דורון ספיר: אז עד  

היזם: אלו יחסים בעייתים ויש הרבה דירות קטנות ורוב הסיכויים שלא אצליח לממש את התב"ע עם 
 .55%-פחות מ

 נתן אלנתן: מדובר בדירות קטנות היחס בין הברוטו לנטו הוא גדול מאוד.
 .55%ראובן לדיאנסקי: ולכן בואו נשאיר כמו שזה על 

 
 הועדה מחליטה: 

 ת הבקשה לתוספת שטחי השירות בהתאם לחוות דעת צוות.לאשר א
 
 

דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי,  נתן אלנתן, שמואל גפן אהרון מדואלמשתתפים: 
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 שדרות ששת הימים, חוות יפת  -( 1)2626תא/תעא/

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני
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 שד' ששת הימים, )חוות יפת, כפר שלם( -( 1) 2626תעא/
 

 )תכנית ראשית(  2626תכנית עיצוב אדריכלי לתכנית תא/
 

יעה מימוש של שטחי בנייה מתוקף תוכנית מאושרת תוך ביצוע פינויים כללי: תכנית העיצוב המוצעת מצ
)בהסכמה( של בנייה בלתי מוסדרת בהיקף נרחב. תכנית העיצוב מביאה בחשבון ומציגה אפשרות לתוספת 
בניה במגרש, אם תאושר במסגרת תכנית עתידית. התכנית מתארת את המצב לאחר בניית השלב הראשון 

 מות ובנוסף בניית השלב הסופי בכפוף לאישורו. ומימוש הזכויות הקיי
 

 מטרות הדיון:
 

 (.2646אישור הועדה המקומית לתכנית העיצוב האדריכלי לחלק מתחום התכנית הראשית )תא/
 

 ועדה מקומית: את התכנית אשרמוסד התכנון המוסמך ל
 

 יפו-ביבבין הרחובות מוצא, שד' ששת הימים ושד' עזרא קורין, כפר שלם, תל א מיקום:
 

 רח' ששת הימים פינת מוצא, כפר שלם , ת"א כתובת:
 

  גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

6129 
 
 

-39,50 40-45,49,206,218 חלק מהגוש מוסדר
54,106,146,148,157,210 

6146 
 

 מוסדר
 

 חלק מהגוש
 

211,352,356 65,219,276,366,377 ,
461 

7241 
 

 מוסדר
 

 חלק מהגוש
 

 48 

 
 מ"ר  27,774: שטח התכנית

 
 דאובר אדריכלים בע"מ מתכנן:

 
 קבוצת גבאי יזם:
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 גבול התכנית על רקע תרשים סביבה:
 

 
 

ת של  משטח התוכנית הינו בבעלות שיכון ופיתוח לישראל בע"מ. בנוסף, קיימות בעלויו 73%-כ בעלות:
 מ"ר בבעלות לא ידועה )נסח בהליכי רישום(.    800 -עיריית תל אביב, מדינת ישראל, בעלים פרטיים ושטח של כ
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 : מצב השטח בפועל

 
בתחום התכנית קיימים היום מספר מבנים וסככות בגובה קומה אחת/שתיים. כל המבנים בשטח התוכנית 

קיימים מבנים הממוקמים על שטח בייעוד דרך )המשך רחוב אינם מוסדרים מבחינה סטאטוטורית. כמו כן, 
 ששת הימים ורחוב מוצא( ובייעוד שצ"פ )שד' עזרא קורין(. 

 
לאור הבניה הבלתי מסודרת בשטח דרך ששת הימים, לא מתאפשרת גישה למבנים מוסדרים מצפון והגישה 

 יר. אליהם הינה דרך מגרש למבנים ומוסדות ציבור הממוקם לאורך רחוב סנפ
 

 :5000לפי תוכנית מתאר תא / -מדיניות קיימת
 , ואינה כוללת תוספות בנייה(2626)התכנית המוצעת הינה תכנית עיצוב מכח התכנית הראשית, 

 
 : אזור יעוד

 אזור מגורים בבניה עירונית -

 מטה( 5)ראה התייחסות להוראות פרק  2.5-4רח"ק:  -

 רח"ק ובנייה נקודתית חריגה לסביבתה(. יחידת 1מתחם להתחדשות עירונית )מאפשר תוספת  -

 
 מטה( 5קומות )ראה התייחסות להוראות פרק  15 –ע"פ נספח עיצוב עירוני גובה בניה מקסימאלי: 

 
 : הוראה גוברת ספציפית לאזור

"בתוכנית התחדשות עירונית הכוללת הריסה ובניה חדשה ניתן יהיה  :907לאזור תכנון  5הוראות פרק 
 קומות, בכפוף לפינוי משמעותי של שטחים ציבוריים קיימים." 25ולגובה של עד  6עד  להגיע לרח"ק של

 
 :קיים  מצב תכנוני

 
',  המייעדת את השטח לאזור מגורים ד', דרך 96, משנת 59ב.מ. 2646על שטח התוכנית חלה תוכנית תא/
 משולבת ודרך עם חניה ציבורית.  

 
 1, ע1673ב', תא/807, תא/807, תא/460א בנוסף, חלות על השטח תוכניות קודמות: ת

 
תוכנית העיצוב מתייחסת לשטחי הבנייה המאושרים בתוכנית הראשית , אישור תוכנית העיצוב מהווה תנאי 

 להוצאת היתרי בנייה בתוכנית הראשית.
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 תרשים יעודי קרקע )מצב קיים( על רקע תרשים סביבה: 
 

  2626תשריט מצב מוצע תא/

 
 

GIS 
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 יעודי קרקע במצב מאושר

 עודי

 

 חוזיםא מ"ר

 מגורים ד'
 

13,700 50% 

דרך  מאושרת )לרבות דרך הכוללת 
 סימון חניה ציבורית(

 

 
4694 

17.2% 

 דרך משולבת
 

2,973 10.8% 

 22% 6042 שצ"פ

 100% 27,409 סה"כ

 
 הן:  57,58,62הזכויות הקיימות בייעוד "מגורים ד" הכלול בתכנית זו, מגרשים 

 מ"ר. 31,500 -שטחים עיקריים 
 .285 -יח"ד 

 .12 -קומות 
 

 תנאים לבניה מתוקף תוכניות תקפות:
קבעה כי תנאי להיתר בניה הינו הבטחת פינוי השטחים הציבוריים מכל מבנה.  1971משנת  460תוכנית 

ית כי כלל הבונים בשטחה השטחים הציבוריים יוחכרו או ירשמו ע"ש עיריית תל אביב. עוד קבעה התוכנ
 ישתתפו במימון הפינויים. 

 
 קבעה בין היתר את התנאים הבאים להיתרי בניה: 59ב.מ. 2646תוכנית תא/

תנאי להיתר בניה הינו פינוי השטחים הציבוריים בתחום התוכנית: דרכים, שצ"פ ואזורים למבני  .1
 ציבור.  בכפוף לסקר פינויים וע"פ הסכם עם העירייה. 

ע"פ התוכנית הינו הכנת תוכנית עיצוב אדריכלי ואישורה ע"י הועדה  62יתר בניה במגרש תנאי לה .2
 המקומית. 

 .57תנאי להיתר בניה הינו פתרון לפינוי מבנה בית כנסת קיים במסגרת מגרש  .3

 
 :מצב תכנוני מוצע

 התכנוןועקרונות תיאור מטרות  .1

חן, זאת על ידי פינוי בנייה לא מוסדרת,  מטרת התכנון הכוללת הינה: התחדשות עירונית בשכונת נווה

די מימוש תוכניות תקפות ומימוש שטחי הציבור המאושרים בתוכניות, כל זאת בהתייחס לפוטנציאל עתי

 להמשך פיתוח מכח תכנית המתאר.

 עקרונות התכנון המוצעים:

, על מנת 4 פינוי מרבית המבנים הלא מוסדרים )בכללם ביה"כ( בשטח התכנית בהתאם למתואר בסעיף .א

לאפשר את הבניה, פתיחת שד' ששת הימים )תוך קביעת הנחיות להסדרי תנועה לפני ואחרי פינוי יתרת 

(, רחוב מוצא, מרבית השצ"פ והדרך המשולבת בצפון 3זכות הדרך בצידה המערבי כאמור בסעיף 

 התכנית.

מוש זה( לאורך שד' ששת בנייני מגורים עם חזית מסחרית )ככל שיאושר שימוש חורג לשי 5בינוי של  .ב

קומות מעל ק"ק כפולה )מספר  3בניינים בני  2-קומות מעל ק"ק כפולה ו 16בניינים בני  3הימים, 

קומות לשלשת הבניינים הגבוהים ככל  4הקומות המוצע הינו עפ"י המותר בתב"ע בתוספת הקלה של 

 שתאושר במסגרת הבקשות להיתרי הבנייה(.
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יאוחדו במסגרת הליך הסדר קרקע נפרד מתכנית  62-ו 58. מגרשים 58,62,57הבינוי יהיה על מגרשים  .ג

 זו.

(, בכפוף לאישור הקלה 10%-כ 62,-ו 58יח"ד מעבר למותר במגרשים  27יח"ד: ) 294המבנים יכללו  .ד

 1600-כ-למגורים ו 24,000מ"ר שטחים עיקריים ) 25,600 -במסגרת הבקשות להיתרי בנייה, סה"כ כ

 מ"ר המותרים עפ"י תב"ע. 31,500מתוך לשימושים אחרים( 

 )בתוספת הקלות במידה ותבוקשנה(. 57מ"ר עיקרי במגרש  1800-יח"ד ב 18בנוסף, 

עבור בית כנסת קיים )בהתאם להוראות התכנית הראשית(, אם ע"י  57הקמת מבנה חליפי במגרש  .ה

י בניה בתחום התכנית, הקמת מבנה זמני ואם ע"י מבנה קבוע שישתלב עם הבינוי כתנאי להוצאת היתר

 ועל פי הסכמים בין היזם לבעלי בית הכנסת.

לחלקה   45לשצ"פ  הגובל בתכנית ממזרח, בין חלקה  יצירת קישור בזיקת הנאה בין שד' ששת הימים .ו

ייאסר גידור בשטחים הפתוחים והגבלת הגישה כל צורה שהיא. יובטח מעבר לציבור בהמשך  .219

 ית אל השצ"פ.החניה הציבורית מצפון לתכנ

יצירת דופן מסחרית רציפה המלווה את שד' ששת הימים )מותנה בקבלת אישור לשימוש חורג לאחר  .ז

 הקמת המבנים(.

יצירת דופן פעילה כלפי השטח הפתוח המשותף במרכז התכנית באמצעות תעסוקה בעלת אופי ציבורי  .ח

  חורג לאחר הקמת המבנים(. וכדומה )מותנה בקבלת אישור לשימוש םכגון חללים למקצועות חופשיי

 תמהיל יח"ד מוצע )שטח עיקרי(: .ט

 יח"ד( 102) 35%מ"ר:  35-70דירות קטנות  -

 יח"ד( 180) 61%מ"ר:  71-100דירות בינוניות  -

 יח"ד( 12) 4%+ מ"ר: 101דירות גדולות  -

 .57מ"ר עיקרי במגרש  100יח"ד בשטח ממוצע של  18בנוסף,  -
 

פינוי יתרת המבנים הלא מוסדרים בשטח התכנית על מנת לאפשר את בשלב השני )בכפוף לאישור תב"ע(: 

 4בניית השלב השני ופתיחת כל השצ"פ בשטח התכנית, בהתאם למסומן בתרשים הפינויים המופיע בסעיף 

 להלן.

בתקופה שבין סיום שלב א' לבין בניית שלב ב' יפותחו השטחים הפתוחים בשטח התכנית באופן שישמשו 

 .את הציבור הרחב

 

 עקרונות הבינוי .2

מ', ליצירת דופן רציפה המלווה את רחוב ששת  5.5-8התכנית מציעה קומת קרקע בגובה כפול, הנע בין 

קומות. ממזרח לדופן הבנויה של רחוב ששת הימים  3-16הימים, ומעליה בנייני מגורים בגבהים שבין 

אום עם שפ"ע( לשצ"פ. השטח הפתוח מתוכנן שטח פתוח נרחב המהווה המשך פיזי ורעיוני )תכנון אחד בת

מערב )בהתאם להוראת התכנית הראשית(, תוך -דרום ומעבר רחב מזרח-יכלול מעברים לכלל הציבור צפון

חיבור רח' ששת הימים עם השצ"פ. בקומת הקרקע של בנייני המגורים יוקצו שטחים לטובת דיירי הבניין 

 ר לשימוש חורג במסגרת הבקשות להיתרים(.וכן שטחים בעלי אופי תעסוקתי )מותנה בקבלת אישו

 
 תחבורה, תנועה, תשתיות  .3

 . 59ב.מ. 2646תכנון התנועה מתבסס על הסדרי התנועה אשר נקבעו בתוכנית המאושרת תא/
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התכנית מפנה חלק משמעותי מזכות הדרך ברחוב מוצא והמשך רחוב ששת הימים, עד לתחום החניה 

 ל הסדרת החניה והגישה לשני המבנים ברח' עזרא קורין.הציבורית ע"פ התוכנית המאושרת, כול

 להסדרת רח' ששת הימים שני שלבים:

 

מ' לפחות  20יצירת מעקף זמני ברחוב ששת הימים ברוחב זכות דרך של   -לפני פינוי מלוא זכות הדרך  .א

 תוך הבטחת אפשרות למעבר כלי רכב, רוכבי אופניים והולכי רגל.

מ' בהתאם לתכנית  26יצירת זכות דרך של   -ך )בבעלות מדינה/חלמיש( לאחר פינוי יתרת זכות הדר .ב

 המאושרת.

 תקן החניה המוצע יהיה התקן הארצי התקף לעת הוצאת היתרי הבנייה. 

רמפות כניסה ויציאה: רכב פרטי, רכב גבוה ופינוי אשפה מכיוון רחוב מוצא ורמפת כניסה נוספת  2מוצעות 

 וני של המגרש במעטפת המבנה.עבור רכב פרטי בלבד מהצד הצפ

 .1-השימושים במרתפים יהיו עפ"י תכנית ע

 
 עיצוב 

 
התוכנית מגדירה דופן פעילה והמשכית לרחוב ששת הימים תוך יצירת חתך רחוב עירוני, מוטה להולכי 

הרגל. במרכז הפרויקט ובחיבור עם השצ"פ המזרחי שטחים פתוחים מרווחים לרווחת הדיירים, הפתוחים 

מערב )בהתאם להוראת התכנית(. -דרום ומעבר רחב מזרח-ור באמצעות מעברים לכלל הציבור צפוןלציב

בשטחים הפתוחים בתחום התכנית ובמעבר המקורה המתוכנן לאורך חזית המסחר שעל שד' ששת הימים 

. תירשם זיקת הנאה לציבור להולכי רגל. ייאסר גידור בשטחים הפתוחים והגבלת הגישה בכל צורה שהיא

 יובטח מעבר לציבור בהמשך החניה הציבורית מצפון לתכנית אל השצ"פ.

 במסגרת התוכנית מוצע חתך רחוב ששת הימים, הכולל שבילי אופניים משני צידיו. 

 
  פינויים במסגרת התכנית .2

 
תנאי להוצאת היתר בהתאם לתכנית זו הינו פינוי בנייה בלתי מוסדרת בשטח התוכנית ובסביבתה, בהתאם 

שים כפי שנערך ואושר מול הגורמים העירוניים )מצורף להלן(. הסדרת נושא הפינויים הכרחית למימוש לתר

המצב הסטאטוטורי הקיים היום ותאפשר את המשך דרך ששת הימים עד החניה הציבורית מצפון למגרשי 

 המגורים ואת המשך הביצוע בפועל של השצ"פ המאושר בין רחוב מוצא לרחוב סנפיר.

 היתרי בניה יהיה הריסה ופינוי של כל המבנים בתחום המסומן "פינויים שלב א".תנאי ל

שטח התוכנית כולל את המגרשים המיועדים לבניה, את תחום השצ"פ הסמוך להם, חלק מרחוב מוצא 

הימים. הכללת רחוב מוצא בתחום התוכנית מטרתה הסדרת שינויים תנועתיים ברחוב, -ושדרות ששת

 ועה בעירייה. בתאום עם אגף התנ
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 שלביות הפינויים
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 :  תנאים למימוש .5

בכפוף להוראות התוכנית התקפה, תנאי לפינוי בית כנסת יהיה הקצאת שטח מתאים לבנית בית כנסת חלופי 

, ע"י מבנה זמני, עד לבניית 57או פתרון חלופי אחר בהסכמת בעלי בית הכנסת. בית הכנסת  ימוקם בחלקה 

 .57בוע, או מבנה קבוע בקומת הקרקע של מבנה המגורים שייבנה במגרש בית הכנסת הק

 
 :טבלת השוואה

 מצב מוצע מאושרמצב  מצב קיים נתונים
סה"כ זכויות 

)שטח  בניה
 עיקרי(

 184 228  אחוזים
מגורים 

 (מ"ר)
מ"ר )במגרש  24,000-כ 29,370 

 ( .62-ו 58 -המאוחד
 .57מ"ר במגרש  1800

שטח 
מסחרי  

 ()מ"ר

לא קיים במסגרת  
 התכנית המאושרת

 מ"ר 800 -כ
)בכפוף לאישור של שימוש 

חורג במסגרת הבקשות 
 להיתרים(

שטח 
 תעסוקה

לא קיים במסגרת  
 התכנית המאושרת

 מ"ר 800 -כ
)בכפוף לאישור של שימוש 

חורג במסגרת הבקשות 
 להיתרים(

-ו 58 -במגרש המאוחד 294 285 יח"ד 50 -כ יח"ד 
לאישור הקלה  )בכפוף  62

במסגרת הבקשות 
יח"ד במגרש  18להיתרים(, 

)בתוספת הקלות במידה  57
 ותבוקשנה(..

-1משתנה: בין   קומות גובה
 קומות 2

 12  קומות במגרש
לאורך רח' ששת 

 62הימים )מגרש 
 בתב"ע מאושרת(

 9  קומות במגרש
לאורך רח' מוצא 

בתב"ע  58)מגרש 
 מאושרת(

 6  קומות במגרש
 בפינת הרחובות

מוצא וששת הימים 
 57)מגרש מס' 

 בתב"ע מאושרת(

  במבנים לאורך רחוב ששת
 -הימים )המגרש המאוחד

קומות  3-ו 16(  62-ו 58
ע"ג קומת קרקע כפולה 

)בכפוף לאישור הקלה 
במסגרת הבקשות 

 להיתרים(.

   קומות מעל  6 - 57במגרש
קומה מפולשת, בתוספת 

בכפוף לאישורן  -הקלות 
 . במסגרת היתר הבניה

גובה מקסימאלי   מטר
בשטח התוכנית הינו 

 מ' מעל פני הים.  100

 60-מוצעת בנייה בגובה של כ
מ' ממפלס הכניסה הקובעת. 

 מ' מעל פני הים.  85-כ
 57מ"ר עיקרי, במגרש  82-כ   גודל יח"ד ממוצע

 מ"ר עיקרי. 100 -
 2.5   רח"ק

משטח  60%עד   תכסית
 התכנית

 םמשטח מגרשי המגורי 25%
 משטח התכנית 22%

 
ע"פ  תקן תקף לעת הוצאת  ע"פ תקן תקף   מקומות חניה

 היתרי הבנייה
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 שלבי ביצוע:

 
מבנים ע"פ  5בשלב ראשון יפונו רוב המבנים הקיימים בשטח התוכנית )בהתאם לתשריט הפינויים(. וייבנו 

 המפורט לעיל וכן מבנה זמני/קבע שישמש כבית כנסת.

 
 :זמן ביצוע

שוטף.

 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות
 

 מומלץ לאשר את תכנית העיצוב.

 מוצע להמליץ לאשר את ההקלות המבוקשות כחלק מהליך הרישוי:

  במטרה להתאים את שטחן הממוצע של יחידות הדיור למדיניות העירונית. -צפיפות 

  שטחי מסחר  בהתאם למדיניות ערוב שימושים ותוספת -גובה ושימוש חורג למסחר ותעסוקה
 לאורך צירים ראשיים. 

 
 ההמלצות הנ"ל בכפוף לנושאים הבאים:

 
 .הבטחת מנגנוני תחזוקה לשטחי זיקת ההנאה ולשטחים משותפים בפרויקט 

 .הטמעת הוראות לבנייה ירוקה בהתאם להנחיות העירוניות 

 הקומה  התקנת חזית מסחרית לרחוב ששת הימים )בכפוף לאישור שימוש חורג( תוך בחינת גובה
 הכפולה ביחס לרחוב.

 תנאים לאישור התכנית:

 .תאום סופי עם מחלקת התכנון ואדריכל העיר לתכנון המבנים, חזותם ופיתוח השטח 

 .תאום ואישור סופי של נספח התנועה 

 .תאום הפיתוח ואישורו על ידי אגף שפ"ע 

 חתימה על כתב התחייבות בנוגע לפינויים במתחם, לשביעות רצון אגף נכסים. 

 יח"ד  3.4-חתימה על הסכם לרכישת זכויות העירייה במתחם המהוות זכות לקרקע ל 
 מ"ר מתרוקות. 1,000-וכ

 תנאי למתן היתר:

 .הסכם לתחזוקת שטחי זיקות ההנאה והשטחים המשותפים 

 .אישור אדריכל העיר לפיתוח, חזיתות המבנים וחומרי הגמר 

 כל על תהיה זו דרישה חלות .זה לנושא העיר ע"מה והנחיות קיימה בת לבניה 5281 י"בת עמידה 
 .התכנית בשטח והשימושים המבנים סוגי

  (. תנאי למתן היתר לבניית 2ה ) 11סעיף  2646ופינוי בית הכנסת בהתאם להוראות  57הסדר מגרש
יהיה הכללת בית הכנסת בקומת הקרקע של הבניין.  57מבנה המגורים במגרש 
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 8)החלטה מספר  02/08/2017ם מיוב' 17-0018מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 יואב זילברדיק: מציג קווים כללים של תוכנית העיצוב.
 עדו דאובר )אדר'(: התוכנית מוצגת ע"פ מצגת.

 אהרון מדואל: כמה אחוז אתה מנצל מהתב"ע הקיימת בציר של ששת הימים?
 ומשהו. 29אלף מ' עיקרי מתוך  24 עדו: אני מנצל

 אהרון מדואל: למעשה את לוקח את כל הזכויות מראש ואתם עושם עובדה מוגמרת לתב"ע עתידית.
 עדו דאובר: ממשיך להציג במצגת.

אורלי אראל: המצב הקיים אין חזית מסחרית לרח' ששת הימים בעצם תוכנית הבינוי מראה מסחר כי 
הליך הסופי שרואים. אבל בתוכנית העיצוב יהיה כתוב לובאים. רק אחרי בקשתם בתוכנית העיצוב את ה

שהבנין יבנה יהיה ניתן להגיש בקשה לשימוש חורג למסחר,  בעתיד נעשה תב"ע חדשה ונוסיף שטחי 
מגורים ונתאים את התוכנית להיקפי תוכנית המתאר. והתוכנית תוסיף את שימוש בקומת הקרקע ברח' 

 יגים לכם מראש את התמונה העתידית שתהיה.ששת הימים. אנחנו מצ
 דורון ספיר : עדיין לא ברור מה יהיה יום למחרת הבינוי?

 לא שטח שירות. אנחנו רוצים שהתהליך בכפר שלם יתחיל. -אורלי אראל: יהיו לובאים זה שטח עיקרי 
י ואין לו היתר אנחנו אמורים לאשר שרשום כלוב -ראובן לדיאנסקי: מבחינה משפטית היועצת המשפטית 

 להיות מסחר ומחר לאשר תב"ע האם זה נכון מבחינה משפטית?
הראלה אברהם אוזן: ההיתר שיצא כאן הוא לא יכלול מסחר ולא יהיה שימוש חורג למסחר כי הוא לא 

יכול ליצור בינוי של חזית מסחרית. אבל אין שום מניעה להתקדם עם הבינוי ולהוציא היתר לפי מה 
ייחשב בשטח עקרי וביום שתהיה תוכנית מאושרת שתוסיף את השימוש של המסחר שאפשר והלובי 

 להוציא היתר שינויים מההיתר תואם תוכנית חדשה למסחר.
 ראובן לדיאנסקי: כלומר כל בנין שהלובי שלו רחב יכול להגיש תבע ושהלובי יהפוך לחנות.

 אסף זמיר: זה טוב לעיר.
דל בין כפר שלם לרמ"א ג' .זה לא טוב להפוך את השכונות הללו לבן ראובן לדיאנסקי:  אני חושב שאין הב

 4 -יהודה. ההתייחסות צריכה להיות לכל אזור ואזור בנפרד. לגבי המסחר זו שכונה פרברית ומדובר ב
 חניות בערך ולכן הייתי מרכז את המסחר כמו תל ברוך החדשה.  30בנינים עם 

הכביש ולדעתי בסופו של דבר היתה אפשרות להיכנס לחלק הבניה המירקמית יוצרת מעין חומה כלפי 
האחורי עם יותר ירוק זוהי שכונת שינה ונוחות.  התפיסה התכנונית הכוללת היא שצריכים לראות בראיה 

 יותר רחבה.
אפשר להוריד אותם כי הם  2,4שמואל גפן: אנחנו עושים תוכניות לתושבים ולא לעיר. בנוסף בנינים 

 ם יורידו אותם זה ישאיר שטחים פתוחים וירוקים. יוצרים חומה וא
אהרון מדואל: החזיתות המסחריות מיותרות לחלוטין. המסחר נוטה לכיוון האינטרנט. גם היום ברח' 

וליהנות  2,4מח"ל החזיתות המסחריות נופלות. אני מציע חלופה לתוכנית העיצוב: לוותר על בניני  
 מהירוק ומעלה לגובה.

 י: מה זה המבנה הלבן?ראובן לדיאנסק
עדו דאובר )אדר'(: זה משהו שבעתיד נרצה לבנות והמשך של החזיתות המסחריות. יש לו זכויות קיימות 

 דירות, שכנראה לא ימומשו. 18-ל
דונם בכמה אתה משתמש? מה הגודל של השטח? האם יש מטלת פינויים  27מיטל להבי: שטח התוכנית 

דונם אני רוצה לדעת כמה שצ"פ וכמה שפ"פ יש באזור? מאחר יש  27ך ומה מוטל על הפרויקט שלכם. בתו
מעמסה על התושבים. בנוסף אני  מצטרפת לתחושה של רצף הבנינים ושיש לוותר על בנין אחד או שניים. 

יח"ד אני מצפה שתהיה  1000יח"ד ושמסתכלים קדימה זה שטח שיהיו שם  200כבר היום מדברים על 
 ור.תשובה לגבי מבני ציב

אסף זמיר: אני חולק על הנקודות שהועלו פה והתוכנית צריכה להתקיים ככל שהיא תואמת מתאר. זאת 
מהסיבה שיהיו יותר מגורים בעיר תל אביב ודיור בהשיג יד, להרחיב את המגורים. הצפיפות ועירוב 

"א וחלקם השימושים שמייצרים פה  היא חיונית לעיר. מרכז ת"א הוא אזור המבוקש ביותר בתוך ת
הגדול רוצים שהוא יהיה דומה .  אני חושב שזה הדבר הנכון שרחובות כמו אבן גבירול יהיו באזורים 

אחרים בעיר, מסחר מקיים חיי רחוב,  וצריך לעזור לאזורים הללו שהתושבים רוצים לפתח כמו מרכז 
 רחיב את המרכז.ת"א. שאומרים להשאיר את שכונות השינה אתם סותמים את הגולל ולא נותנים לה

יח"ד כמה מהם הם יח"ד מפונות? מה יש במגרש הפינתי היום? ומה היעוד  285מלי פולישוק: כתוב שיש 
של כל השטח ממול של חצי רחוב אבן גבירול? לדעתי הבינוי הוא לא רחוב זה קטע של רחוב, אז אין 

 .תחילה או אמצע של הרחוב. אדם רוצה להיות במרכז כי יש לו את הכל שם
 אסף זמיר: לא נכון, אדם רוצה להיות עם אנשים ואפשר ליצור יותר נגישות.

לא רלוונטים, עיר יש לה מרכז אחד תרבותי ועוד כמה מרכזים  2,4מלי פולישוק: גם אני חושבת שבנינים 
 תרבותיים ואין אפשרות להכפיל.

הקרקע? מה קורה בשטח דורון ספיר: איך יראה הבנין בשלב הראשון? מה מאשרים בתוכנית בקומת 
 המוצמד בין הבניינים? אתם בונים קונטור?  אתם בונים משהו בין הבנינים?
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קטנים ואישור  קומת קרקע שהיא לובי גדול שבבוא היום הוא  2גדולים  3  -בניינים  5אביגדור פרויד: 
 יהיה חזית מסחרית. 

 דורון ספיר: מה אנחנו מאשרים היום?
 ים.עדו דאובר )אדר'(: לובא

דונם שבקשתנו לממש תוכנית תקפה והמצב בשטח מורכב יותר כל יום.  27רן ברעם: מדובר בתוכנית על 
מבנים כולל שטח של דרכים, שצ"פ ושטחים ציבורים שהם שטח משמעותי  70-התוכנית מפנה יותר מ

מדובר על בשלד של כפר שלם. התוכנית מממשת זכויות תקפות שנמצאות על המדף. אופן המימוש: כיום 
מ", זה לא הגיוני. אין שטחי מסחר בכפר שלם.  4-5ס"מ שטחי מסחר לנפש  ביחס לממוצע עירוני  17  -כ

אנחנו מחפשים את המקום הנכון לעשות שטחי מסחר.  כמו מח"ל פינת בר לב. לא בכל מקום אנחנו רוצים 
ת הימים ומח"ל עם פוטנציאל דונם של כפר שלם יש פוטנציאל: שש 1500 -לעשות 'לה גווארדיה'. בכל ה

גם השטחים המסחריים הקטנים בכפר שלם הם מיושנים והמסחר המודרני  -להתפתחות. ישנה דילמה 
לא יודע להיכנס לשם. יצירת החזית הרציפה מאפשרת גמישות בהשכרה באותו פוטינצאל מסחרי שיגיע, 

 295יח"ד עם הקלה ל 285ד פה הוא ניסינו ליצור גמישות שתאפשר לשוכרים לייצר חזית כזו. מס' יח"
( הוא בבעלות 57היחידות שנמצאים בפינה. צפיפות סבירה בהחלט. לגבי המגרש הפינתי )מס'  18וכולל 

. 2646קומות בהתאם לתוכנית  6-היח"ד שלו ב 18נפרדת ותוכנית העיצוב הזו תאפשר למשולם לממש את 
 משולם גם כפוף בתוכנית עיצוב וגם כפוף לפינויים.

 אהרון מדואל: מה יקרה למשולם בשלב ב'.
 יח"ד לתוכנית.  30מיטל להבי: כעקרון אתה מוסיף 

קומות. תוכנית העיצוב היא גם שלב שצריך  6-יח"ד ב 18יכול לממש את עצמו  57רן ברעם: לא, מגרש 
עצמו  יכול לממש את 57לעבור ולכן עשינו את הכל כתא שטח אחד. למחרת אישור תוכנית העיצוב מגרש 

 אם הוא יפנה את עצמו הוא לא מאבד את הזכויות. 
 יח"ד . 30-כלומר שאתה חורג ב 18יח"ד ועוד  294מיטל להבי: דהיינו  

 רן ברעם: נכון. 
 דונם כמה מתוך זה שצ"פ שפ"פ.  27מיטל להבי: 

 בדר' העיר זה חיוני ולכן האם הם יתוחזקו על ידי העיריה ?
פים ודרכים היא מקנה שטח גדול מאוד בשפ"פים עם זיקת הנאה.    רן ברעם: מעבר לפינוי של שצ"

התוכנית מחייבת הסכם תחזוקה עם עיריית ת"א .כלומר השטחים האלה אחרי העברת הסכום כפי 
 שיקבע לידי היזמים יתוחזקו כרצף עם השצ"פ יפותחו כרצף ויתוחזקו כרצף עם השצ"פ העירוני. 

 ח?מיטל להבי: ע"י העיריה כולל ביטו
רן ברעם: על ידי העיריה, אני לא מכיר את ההסכמים אבל זה יהיה לשביעות רצון אגף נכסים, שפ"ע 

 והשירות המשפטי. 
מיטל להבי: לא אני מבקשת שיביאו את אישור ההסכם במסגרת ההיתר כי אי אפשר להטיל את 

 התחזוקה על התושבים.
 רן ברעם: את צודקת זה היה תנאי.

 שטח שצ"פ?מיטל להבי: אז כמה 
 דונם. 27דונם שפ"פ מתוך  14 -רן ברעם: כ

 דונם שפ"פ?  14דונם מתוך זה  27מיטל להבי: 
 דונם.  6-רן ברעם: אין תוספת שצ"פים ושטחי ציבור השצ"פ קיים אבל הוא מפונה כ

 דונם הם שטחים ירוקים. 20דונם יש  27מיטל להבי: כלומר אתה אומר  שמתוך 
 רן ברעם: כן בפועל כן.

 אורלי אראל: זה על פי התב"ע.
 רן ברעם: אין שינוי ליעודי קרקע תקפים,  אנחנו רק ממשים את הדבר הזה ששוכב כבר עשרות שנים.

 כמה הדונם בניה על כל אלה. )?(
 השצ"פ נכנס לתוכנית כי הטלנו על היזם לפנות אותו מבנייה לא מוסדרת.  :רן ברעם

 ונם.ד 27מיטל להבי: אין תמונה ברורה של ה
 רן ברעם: אנחנו לא משנים ולא יכולים לשנות יעודי קרקע אנחנו מסתמכים על התוכנית המקורית.

 קומות. 3-פולישוק: אבל עדיין אתה יכול לא לבנות את ה   מלי
ראובן לדיאנסקי: להביא חלופה במקום התוכנית עם רצף הבנינים, היום לא נגיע להכרעה צריך לראות 

 דיון יתקיים שוב.מה קורה בפנים לכן ה
 דורון ספיר: יש צדק בדבריו מיותר להסביר את שלב ב', תביאו את תוכנית העיצוב הנוכחית ונאשר אותה.

 ראובן לדיאנסקי: שיביאו חלופה לבניה המרקמית, אולי הגבהה של הבניה.
 עודד גבולי: זה לא יקרה.

 
 הועדה מחליטה: 

 לב א' כפי שהיזם מתכוון לבנות והועדה מתבקשת לאשר.לשוב ולדון עם הצגת תוכנית עיצוב מפורטת לש
, מיטל להבי, ליאור דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי,  נתן אלנתן, שמואל גפן אהרון מדואלמשתתפים: 

 שפירא
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תוכנית התחדשות עירונית במתווה פינוי בינוי במתחם שבין הרחובות דרך השלום, המאבק  :כללי
בניינים. מוצעות שתי חלופות תכנוניות/פרוגראמטיות: חלופה א' )עמדת  9 -ביח"ד  182ועמישב. קיימות 
 יח"ד. 545יח"ד, חלופה ב' )ע"פ המלצת הצוות המקצועי(:  615יוזם התוכנית(: 

 הוועדה המחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 9רובע  מיקום:
 

 רחוב עמישב )גבול גבעתיים( :ול גבעתיים(, בצפוןרחוב המאבק )גב :דרך השלום, במזרח :בדרוםגבולות: 
  מגרש למבני ציבור )בי"ס(. :במערב               

  
 147, 145, 143, 141, 139, 137, 135, 133, 131, 129, 127, 125, 123, 121דרך השלום    כתובת:

 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58. 56, 54רחוב עמישב                  
 

 :לקות בתכניתגושים וח
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

  85, 158 -151 חלק מוסדר 6163
 

 ד' 17.5 -כ: תכניתשטח ה
 

 רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני -אורית אורנת  :מתכנן
 

 חברת אשדר וענב בעמישב בע"מ :יזם
 

 פרטיים בעלות:
 

מבני שיכון ומבנה  8קומות )  4 -  3בגובה טוריים מבני "שיכון"  9 -ח"ד בי  182 :מצב השטח בפועל
נוסף חדש יותר(. המבנן מוקף בשלושה רחובות: עמישב והמאבק, אשר במרכזם עובר הגבול המוניציפלי 

 עם גבעתיים, דרך השלום מדרום ובי"ס גיל ממערב.
 
 
  

 אות כללית, בכחול: תחום התוכנית המוצעת.מפת התמצ

 גבעתיים
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נוניות הנבדלות ביניהן בפרוגראמה, בבינוי ובעיצוב לוועדה מוצעות שתי חלופות תכ

העירוני של המרחב הציבורי. חלופה אחת )א( מייצגת את עמדת יזמי התוכנית, חלופה 
 .תכנון העיר בהתאם לחוו"דשנייה )ב( מומלצת לקידום ע"י הצוות המקצועי  באגף 

 קומות. 8 -קומות ו 25יח"ד במבנים בני  615חלופה א מציעה 
 קומות. 8-קומות ו 15קומות,  25יח"ד במבנים בני  525ב' מציעה  חלופה

 
 מדיניות קיימת:

 
 המופקדת:  5000ע"פ תכנית מתאר העיר תא/ 

  3.5 – 2.5רח"ק מגורים בבנייה מרקמית,  –יעוד 
  4.5רח"ק מקסימאלי במתחם להתחדשות עירונית איזור תכנון: 

  .קומות 8לאיזור הייעוד: עד    גובה בנייה:
ב( מרקם הכולל גבוהה מסביבתה: תותר דרגת גובה אחת 904ע"פ טבלת איזורי תכנון )

 קומות. 15עד  – מעבר למותר
הועדה רשאית  – בנייה נקודתית חריגה לסביבתהע"פ סימון תשריט העיצוב: סימון 

לאשר תכנית אשר מספר הקומות בה חורג ממספר הקומות המירבי ... ןבלבד שלא יעלה 
 קומות 25עד  –הקומות של דרגת גובה אחת על מספר 

 .(הקו הסגול על דרך השלוםמתע"נ )ע"פ נספח התחבורה המתחם גובל בנתיב 
 :5000/אע"פ התנגדות מה"ע לתכנית מתאר העיר ת

 "בנייה עירונית". -שם הייעוד "בנייה מקרקמית" וחלף ל
 4 – 2.5דונם:  1.5 -רח"ק לייעוד: במגרשים הגדולים מ

התחדשות עירונית החלה במתחם להתחדשות עירונית ניתן לקבוע רח"ק העולה על הרח"ק בתכנית ל
(. כלומר ניתן 4רח"ק מעל לרח"ק המרבי באיזור היעוד )רח"ק  1:  5.2.3המרבי, בהיקף שקבוע בסעיף 

 .5להגיע לרח"ק 
י ייוחדו ניתן לקבוע רח"ק העולה על הרח"ק המרבי ובלבד ששטחי הבנייה העולים על הרח"ק המרב

מ"ר ושטחן הכולל של המרפסות בבניין  14למרפסות....ובכפוף לכך ששטחה של כל מרפסת לא יעלה על 
 מ"ר כפול מספר הדירות בבניין. 12לא יעלה על 

 ע"פ התנגדות מהנדס העיר גובה הבנייה לא מאפשר שתי קפיצות גובה
 .בינוי –לפינוי  כמרחב חיפושהמתחם מסומן  :9ע"פ תכנית המדיניות למרכז רובע 

  
 

 
 

 פארק וולפסון

 גבעתיים

 רמת הטייסים

 תל חיים

 דרך השלום

רח' 
 המאבק
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 :מצב תכנוני קיים

 
, 1, מ, מ1, ע1,  התכניות הכלל עירוניות גK ,880 ,1190 ,367 ,2664 ,2399 תב"ע תקפה )שם ומספר(: 

 .4/א/23על תיקוניה ותמ"א  38והתכניות המתאריות תמא 
 מגורים, תכנית הרחבת דיור יעוד קיים: 

 מיותר, מפורט בסעיף מטה:
 ני קיים:ע"פ מצב תכנו

 דונם 17.5|    182: "דיח' מס"כ סה .1

 15 -מ"ר מס' ההרחבות שמומשו: כ 98מ"ר  אחרי הרחבה:  68יח"ד לפני הרחבה:   176שטח  .2
 מ"ר 91יח"ד :  6שטח 

מ"ר )כולל בנייה על  20,600 -מ"ר ע"פ תכניות ההרחבה, כ 17,800-סה"כ שטחי בנייה עקריים: כ .3
 (1גגות ע"פ תכנית ג'

 1מ"ר )עיקרי + שירות + בנייה על גגות ע"פ תכנית ג' 24,000 -בנייה על קרקעיים כסה"כ שטחי  .4
 לא כולל מרפסות(

 קומות )כולל בנייה על גגות(  4.65מס' קומות  .5

 יח"ד / ד' 10.4צפיפות נטו:  .6

 מרתפים. 1-קומות מרתף ע"פ תכנית ע 4בנוסף:  .7
 

 תכנון גובל:
 

בוועדה  הומלצה להפקדהתיים  "מתחם ההסתדרות" אשר בגבע 431המתחם גובל בתכנית גב/ :גבעתיים
בינוי המציעה מגדלי  –המקומית ובלשכת התכנון של הועדה המחוזית לדיון בהפקדה. זו תכנית פינוי 

 .07/03/2013בתאריך  77/78התכנית פורסמה לפי ס'  קומות. 40מגורים בגובה 
 

 :)נכון לשתי חלופות התכנון( מצב תכנוני מוצע
 

התחדשות עירונית אינטנסיבית בכניסה לתל אביב ממזרח, על דרך השלום בגדה  מטרות התכנון: תיאור 
המערבית של רחוב המאבק. הבינוי האינטנסיבי מתאפשר, בין השאר, בהיות המתחם לאורך ציר תחבורה 

הקיימים אשר לאורכו מתוכנן קו מתע"ן הסגול.  כל זאת ע"י פינוי בנייני השיכון  –דרך השלום  –ראשי 
ושטח  מגוננים, ככרשטחים מתחמי מגורים חדשים עם מגוון גדלים וטיפוסי בינוי ודירות,   2והקמת 

 ורחוב המאבק תהיה חזית מסחרית.השלום דרך למבני ציבור לרווחת התושבים. לאורך 
 

בור, שטחים מה זה?, מבני צי –מגורים, פונקציות מסחריות ובעלות אופי ציבורי   דים/שימושים:ופירוט יע
 כיכר ציבורית, וזיקת הנאה לצורך הרחבת רחוב עמישב לאורך דופן הפרוייקט.  –בזיקת הנאה לציבור 

 
 הסברים נוספים ותנאים למימוש:

 
בתחום התכנית המוצעת  85בכל החלקות למעט ח'  70%-( כ70%-היזם מייצג את מרבית הבעלים )כ

 של הנכסים שברשותם.בינוי  –החתומים על חוזים לתהליך של פינוי 
 

 מוצע: דירות תמהיל
 יחידות דיור קטנות   1/3 -

 יחידות דיור בינוניות  1/3 -

 גדולותיחידות דיור  1/3 -
 :ותחבורה תנועה

 לתחבורה ציבורית בלבד תהיה מדרך השלום  ע"פ הנחיות אגף התנועה של עת"א, ההנגשה -
 חניה מרחוב עמישב הגובל מצפון. לרכב פרטי וונגישות ל

 ולהולכי רגל., אופניים זיקת הנאה לרכבבמ'  4ב עמישב יורחב ברצועה ברוחב רחו -
 :ציבור שטחי

בחלופה  במרכז המתחם, ע"פ הנחיות הצוות המקצועי של עיריית תל אביב. למבני ציבורמיועדים ד'  2.5 -כ -
 מעורב. א' יוקצו כמגרש עירוני לצרכי ציבור, בחלופת היזם השטח יישאר בבעלות פרטית ובייעוד

 .בפינת הרחובות המאבק ודרך השלום ד' יפותח ככיכר עירונית עם זיקת הנאה לציבור 0.5 -כ -
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 :מסחר שטחי
 .מסחרית חזית  תחוייבהפונים לכיכר ולאורך דרך השלום  מבני המגוריםבקומת הרחוב של 

 
 עירוני והתייחסות לסביבה:עיצוב 

מ' בתוך קווי הבניין לרחובות  X240מ' 60ציות של רפוהגיאומטריה של המבנן היא של מלבן מוארך בפרו
 –משהו ממרקמים גובלים בעיר -הגובלים. המיקום האורבאני הוא כאמור בשוליים העירוניים במנותק

 כאשר ישנה מגמה לאינטנסיפיקציה מוגברת בעיר השכנה.
מאידך יש בו הממשק הדרומי עם דרך השלום הוא מחד בעייתי בהיותו ציר תנועה סואן ורחב אך 

פוטנציאל להוויה עירונית בהיותו מנקז תנועת הולכי רגל משמעותית לאור הבנייה העתידית באזור ומוקד 
 פארק וולפסון הנמצא בקרבה.

משלב בנייה גבוהה ובנייה מרקמית  המגדירה דופן הו מבנני מגורים ומבנן מבני ציבור  2הכולל מוצע בינוי 
 רחוב.

, ושני בניינים טוריים אשר יחד מגדירים חצר פנימית  בשטח של גבוהיםי בנינים משלב שנ מבנן מגוריםכל 
 עם זיקת הנאה למעבר הציבור.מ'  X 40 35  -כ

 .קומות הקרקע הפונות לדרך השלום ולרחוב המאבק מתוכננות לשימוש מסחר 
 שימושהנאה ל מ' אשר תוגדר כזיקת X 30 15 -בצומת רחוב המאבק ודרך השלום תהיה כיכר בשטח של כ

 למעבר ושהייה. הציבור
 הבינוי המוצע מאפשר מעברי הולכי רגל דרך המתחמים מדרום לצפון וממזרח למערב.

 
ובנפחי הבנייה של מגדלי מוצעות שתי חלופות תכנוניות הנבדלות ביניהן בפרוגראמה,  לוועדה המקומית 

 המגורים הממוקמים בפינות כמתחמים.
 

 חלופת היזם: חלופה א
 ור כללי:  תא

שימושים מעורבים של מגורים, מבני ציבור מסחר ושפונקציות בעלי אופי ציבורי, מגרש אחד, הכולל מוצע 
 ציבורייםמקומות חנייה   המרתף הוא מרתף אחד, עם הקצאה של ושטחים פתוחים כמתואר לעיל.

שמשים לחנייה פרטית יצויין כי בשל הנחיות התנועה המגבילות לשתי גישות בלבד למרתפים המ כנדרש.
וציבורית וכ"כ לפריקה וטעינה ופינוי  אשפה, הרצף של המתפים הוא חיוני לתפעול מורכב זה. שטח 

 ד'. 17.5המגרש: 
 

 קומות. 8מבנים טוריים בגובה  4 -קומות ו 25מגדלי מגורים בני  4המגורים כוללים  

 
 

 בין הקיים למוצע(  1:3.4)יחס יח"ד  .מ"ר ליח"ד 90יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של  615 -סה"כ: כ
 כלהלן: התמהיל יהיה

 מ"ר  80 עיקרי + ממ"דמ"ר, שטח  68יח"ד בשטח עיקרי של  205
 מ"ר  100 עיקרי + ממ"דמ"ר, שטח  88יח"ד בשטח עיקרי של  205
 מ"ר  127 עיקרי+ממ"דמ"ר, שטח  115יח"ד בשטח עיקרי של  205

 
 מ"ר. 55,350סה"כ שטח עיקרי למגורים: 

מ"ר ושטחן הכולל של המרפסות  14מרפסות ע"פ התקנות:  שטחה של כל מרפסת לא יעלה על בנוסף: 
 מ"ר כפול מספר הדירות בבניין. 12בבניין לא יעלה על 

 
 בנוסף: 

 
 ך מכיוון דרך השלוםקומה טיפוסית                                                                                                               חת  
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בקומות הקרקע של מבני המגורים על דופני  מ"ר שטח עיקרי  2,000ופונקציות בעלות אופי ציבורי: מסחר 
 לום והמאבק.הרחובות דרך הש

 
 בנוסף:

 על שינוייה( 4מ"ר )בהתאם לתוכנית ל' 5,000מבני ציבור שטח עיקרי 
 ד'. 2.5 -במבנן שייעוד לכך במרכז המגרש, בשטח כולל של כ

ייחתם הסכם בין הבעלים ועיריית תל אביב לגבי זכויות העירייה לשטח המבונה והפתוח מעל לקרקע 
כל הנדרש מתחת לקרקע והקצאתם לשימושים ציבוריים ע"פ ולשטח הנדרש למתרות חנייה, תפעול ו

 . 4-הנחיות והוראות הבנייה בתכנית העירונית ל
 

 מ"ר 62,350מגורים, מסחר, ובני ציבור:  – 1סה"כ שטחים עיקריים לתא שטח 
 מ"ר 21,822משטחים עיקריים:  35%שטחי שירות: 

 מ"ר 84,172סה"כ שטחים כוללים מעל לקרקע: 
 4.8ד':  17.5בשטח  רח"ק למגרש

 
 X 615 12מ"ר =  7,380מ"ר ליח"ד,  12בנוסף )לא כלול ברח"ק(: מרפסות בשטח של עד 

 
 זכויות בניה

 ד' כאמור. 17.5בשטח בשימושים מעורבים, מחושבות לפי המגרש 
 

 
 

 יעוד
 מרפסות שטח כולל מעל הקרקע שטחי שירות שטח עיקרי

 (3)מתחת לקרקע  (1)הקרקע מעל  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע (4)
 מ"ר % מ"ר % מ"ר (2) % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 7,380 427% 74,722   110.7% 19,372    316.3% 55,350 מגורים
  15.4% 2,700   4% 700    11.4% 2,000 מסחר

  38.6% 6,750   10% 1,750    28.6% 5,000 מבני ציבור
  480% 84,172   124.7% 21,822    356.3% 62,350 סה"כ

 
 מהשטח העיקרי 35 % מחושב לפי  – 1
 ד'( 17.5משטח המגרש ) % - 2
 1-קומות מרתף, הנחיות והוראות בנייה ע"פ תכנית עירונית ע 4 – 3
 שטח זה לא כלול בסיכומים ואינו כלולל ברח"ק – 4

 
 35% -כתכסית:  

מ' זיקת הנאה לרכב והולכי רגל( ,  4תחום זה כולל מ' ) 8מ', לרחוב עמישב:  4לדרך השלום: קווי בניין:  
 מ'. 4מ', למגרש הציבורי:  0לרחוב המאבק: 

 

 )ראה חוו"ד צוות( תואמת חוו"ד של הצוות המקצועי: חלופה ב
 תאור כללי:

 מגרשים למגורים עם קומת קרקע מסחרית לכוון דרך השלום ורח' המאבק,   2ים: מגרש 3מוצעים 

  ד'. 2.5ד'. ס"כ השטח לייעוד מבני ציבור:  15גורים עם חזית מסחרית: סה"כ השטח לייעוד מ

מבנים טוריים בגובה  4 -קומות ו 15מבני מגורים בני  3קומות,  25המגורים כוללים מגדל מגורים אחד בן 
 קומות. 8
 

 
 

 בין הקיים למוצע( 1:3)יחס יח"ד  מ"ר ליח"ד. 82יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של  545סה"כ: 
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 כלהלן: התמהיל יהיה

 מ"ר  82עיקרי + ממ"ד מ"ר, שטח  70יח"ד בשטח עיקרי של  182
 מ"ר  94עיקרי + ממ"ד  מ"ר, שטח  82יח"ד בשטח עיקרי של  181
 מ"ר  106עיקרי + ממ"ד  מ"ר, שטח  94יח"ד בשטח עיקרי של  182

 
 מ"ר. 44,670סה"כ שטח עיקרי למגורים: 

מ"ר ושטחן הכולל של המרפסות  14חה של כל מרפסת לא יעלה על מרפסות ע"פ התקנות:  שטבנוסף: 
 מ"ר כפול מספר הדירות בבניין. 12בבניין לא יעלה על 

 
 
 
 

 בנוסף: 
 מ"ר שטח עיקרי  2,000: מסחר

 
 מ"ר 46,670סה"כ שטחים עיקריים למגורים ומסחר: 

 מ"ר. 16,330משטחים עיקריים :  35%שטחי שירות:
 מ"ר 63,000לקרקע:  סה"כ שטחים כוללים מעל

 
 4.2ד':  15רח"ק למגרש בשטח 

 
 X 545 12מ"ר =  6,540מ"ר ליח"ד,  12בנוסף )לא כלול ברח"ק(: מרפסות בשטח של עד 

 

 ד'. 2.5בנוסף, מגרש למבני ציבור בשטח 

 משטח עיקרי עבור שטחי שירות. 35%שטח עיקרי, ועוד  200%: 4-זכויות בנייה לפי תכנית ל

 ת את תכנית המתאר המופקדת מבחינת גבהים ומבחינת הרח"ק חלופה זו תואמ

 
  זכויות בניה

 ד' כאמור. 15לאחר הפקעה, בשטח למגורים ומסחר, מחושבות לפי המגרש 
 

 
 יעוד

 מרפסות שטח כולל מעל הקרקע שטחי שירות שטח עיקרי
 (3)מתחת לקרקע  (1)מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע (4)

 מ"ר % מ"ר % מ"ר (2) % מ"ר מ"ר % "רמ % מ"ר
 6,540 %402 60,300   104% 15,630    298% 44,670 מגורים
  18% 2,700   4.7% 700    13% 2,000 מסחר
  420% 63,000   108.7% 16,330    311% 46,670 סה"כ

 
 מהשטח העיקרי 35 % מחושב לפי  – 1
 ד'( 15משטח המגרש ) % - 2
ף, הנחיות והוראות בנייה ע"פ תכנית עירונית קומות מרת 4 – 3
 1-ע
 שטח זה לא כלול בסיכומים – 4

 
 .4-, ע"פ הוראות תכנית עירונית לד'  2.5, בשטח למבני ציבור, המופקעמחושבות לפי המגרש 

 
 

 יעוד
 שטח כולל מעל הקרקע שטחי שירות שטח עיקרי

 (3)ע מתחת לקרק (1)מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע
 % מ"ר % מ"ר (2) % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 270% 6,750   70% 1,750    200% 5,000 מבני ציבור

 
 מהשטח העיקרי 35 % מחושב לפי  – 1
 ד'( 17.5משטח המגרש ) % - 2
קומות מרתף, הנחיות והוראות בנייה ע"פ תכנית עירונית  4 – 3
 1-ע

 
 35% -כתכסית:  

מ' זיקת הנאה לרכב והולכי רגל( ,  4מ' )תחום זה כולל  8מ', לרחוב עמישב:  4ום: לדרך השלקווי בניין:  
 מ'. 4מ', למגרש הציבורי:  0לרחוב המאבק: 
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 :בדיקה כלכלית

לדברי היזם, על פי בדיקה כלכלית שנערכה לפי הנחיות הועדה המחוזית לפרוייקטים של פינוי בינוי, 

 .ראה נספח יזםפרוגראמה המוצגת בחלופה א. פרוייקט מאוזן במקרה זה מחייב את ה

 
 תחבורה, תנועה, תשתיות:  

 לאורך דרך השלום לא תהיה גישה לחנייה. הקו סגול עובר לאורך כל דופן המגרש.
 כל החניה תהיה תת קרקעית.

 כניסות / יציאות למרתפים יהיו מרחוב עמישב. 2
 ים והמסחריים. הרמפות ישמשו רכב פרטי ורכב עבור השימושים הציבורי 

בתחום  קו מ'  4יתווסף נתיב ובו זיקת הנאה לרכב והולכי רגל ברוחב רחוב עמישב לדופן הדרומי של 
 הבניין הקיים. 

מרתפים לחנייה וכמו כן פריקה וטעינה תפעול ופינוי אשפה, שימושים נוספים והוראות  4בכל מגרש יותרו עד 
 .1-בנייה ע"פ תכנית עירונית ע

 
  :אהטבלת השוו

 
 מצב קיים נתונים

 יח"ד 182תכנוני 
 אחלופה  -מצב מוצע
 יח"ד 615

 בחלופה -מצב מוצע
 יח"ד 525 

 סה"כ זכויות בניה
למגורים מעל 

לקרקע )לא כולל 
 מרפסות(

שטח 
 המגרש
 ויעודו

 ד' 17.5
 מגורים

 ד' 17.5
מגורים, מסחר ומבני 

 ציבור

 ד' 15
 מגורים ומסחר

 ד' למבני ציבור 2.5+

 שטח עיקרי 118% םאחוזי
 שטח כולל  140%

 שטח עיקרי 316.3%
 שטח כולל  427%

 שטח עיקרי 298%
 שטח כולל  402%

 מ"ר עיקרי 20,600 מ"ר
 מ"ר כולל 25,000

 מ"ר עיקרי 55,350
 מ"ר כולל 74,722

 מ"ר עיקרי 44,670
 מ"ר כולל 60,300

 545 615 182 יח"ד
שטח 

ממוצע 
 ליח"ד

 מ"ר קיים 68 -כ
ר לאחר מ" 98

 הרחבה

 מ"ר 90
 שטח עיקרי

 מ"ר 82
 שטח עיקרי

 קומות 25-ו  15, 8 קומות 25-ו 8 5 קומות גובה
 מ' 90 -30 מ' 90 – 30 מ'15 מטר

 35% -כ 35% -כ 25% -כ תכסית
 ע"פ תקן, במרתף ע"פ תקן, במרתף עילי מקומות חניה

שטח  בנייני ציבור
 המגרש
 ויעודו

דונם  כלול במגרש  2.5 --
שימושים מעורבים ל

 ד' 17.5בשטח כולל 

 דונם  2.5
 מגרש למבני ציבור

 שטח עיקרי 28.6% -- אחוזים
 שטח כולל  38.6%

 שטח עיקרי 200%
 שטח כולל  270%

 מ"ר עיקרי 5,000 -- מ"ר
 מ"ר כולל 6,750

 מ"ר עיקרי 5,000
 מ"ר כולל 6,750

מסחר ופונקציות 
 בעלות אופי ציבורי

בקומות הקרקע של 
 מבני המגורים

שטח 
 המגרש
 ויעודו

כלול במגרש  --
לשימושים מעורבים 

 ד' 17.5בשטח כולל 

כלול במגרש 
לשימושים מעורבים 

 ד' 15בשטח כולל 
 שטח עיקרי 11.4% -- אחוזים

 שטח כולל  15.4%
 שטח עיקרי 13%
 שטח כולל  18%

 מ"ר עיקרי 2,000 -- מ"ר
 מ"ר כולל 2,700

 מ"ר עיקרי 2,000
 מ"ר כולל 2,700

 ד' 17למגרש בשטח    רח"ק
מגורים, מסחר ומבני 

 ציבור
4.8 

 ד' 15למגרש בשטח 
 מגורים ומסחר

4.2 
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 מיידי / בשלבים: כמפורט בנספח השלביות. :זמן ביצוע
 

 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות
 

תועלות  ציבוריות , מדיניות צוות תכנון מזרח תומך בקידום חלופת תכנון ב'. חלופה זו מייצגת  איזון בין 
 עירונית בנושא התחדשות עירונית וסוגיות העיצוב העירוני הרלבנטיות למקום.

 
 צוות מזרח ממליץ על קידום התוכנית בכפוף לנושאים הבאים:

 תנאי להעברת המסמכים למחוז: כתב שיפוי חתום. -
שותפים תנאי להעברת המסמכים למחוז: חתימת הסכם להבטחת תחזוקת השטחים המ -

 בפרוייקט, כולל הקצאת שטח מניב.
 מ"ר לשטח הבנוי(. 25שטח דירות התמורה יהיה תואם להחלטת הועדה המחוזית )עד  -

 תחוייב הקמת חברת ניהול.  -

על כל  38שטחי הבנייה כפי שמפורטים בחלופה המומלצת כוללים את השטחים מכח תמ"א  -
 שינוייה.

השלום יתואמו עם הגורם המתאים לנושא הרכבת  קווי הבנייה )על קרקעי ותת קרקעי( לדרך -
 הקלה.

 בכפוף להסכם עם אגף הנכסים  –מוצע לאפשר חיבור החניונים מתחת למגרש הציבורי  -

רמפת הכניסה למרתפי המגורים תכלול זיקת הנאה לכניסת רכב / אופניים למרתף המבנה הציבורי  -
 ככל שייבנה.

 תהווה סטייה ניכרת מהוראות התוכנית.כל תוספת לגובה הבנייה המוצג בחלופה ב'  -

 לא יפחתו מהמצוין בהוראות התוכנית.  –חובה. שטחי המסחר  –חזית מסחרית  -

 בהתאם למדיניות העירונית. -גובה הקומות המקסימאלי  -

 .1מרתפים: לפי ע' -

 .4מבני ציבור: לפי ל' -

 יש לבצע בדיקות הצללה לפרוייקט המוצע  -

 עתקת קו הביוב העובר במגרש.יש להתייחס בהוראות התוכנית לה -

 לא יותרו דירות גן הפונות לרחובות )השלום, עמישב, המאבק( ולמגרש החום הגובל. -

 הכניסות לבנייני המגורים יהיו מהרחובות הגובלים ולא מהחצרות הפנימיות. -

 על המבנים והשטחים הפתוחים יחולו הנחיות עיריית ת"א לבנייה ירוקה. -

 התוכנית: אישור תוכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי באישור מה"ע. תנאי להיתר בנייה בתחום  -
 
 

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  2החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 

 
 

 ה ועדת המשנה לתכנון ולבני( דנה 9)החלטה מספר  19/11/2012מיום ב' 12-0027מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

הפרויקט מוצג בשתי חלופות שעיקר ההבדלים מתמקדים בעוצמות הבניה ונושא הקצאת : רן ברעםאדר' 
 שטחים לצורכי הציבור.

 אדריכלית רות שפירא :מציגה את התוכנית עם שתי החלופות.
 .ריםושמושים ציב של למעשה שטח בבעלות ציבורית: אהרון מדואל

אראל: עכשיו אנחנו בהליך תב"ע, אף אחד לא יכול לקבוע אולי נצטרך את השטחי במרתפים לשטח  אורלי
 ציבורי.

 אהרון מדואל: האם אפשר לקשר מינהרה ואם כן אז העיריה מקבלת את כל הליבה לשטח שלה. 
 אורלי אראל: מיקום המעבר יקבע לעת תוכנית העיצוב.

 ש הבדל מבחינת הציע של ממד"ים וממקי"ם.יהודה המאירי: בין שתי החלופות האם י
 לא אין הבדל. -אדר' רות שפירא: כל אחת לפי הפרוייקט 

 שוקה כסלו: מציג את נושא הכלכלי.
 אהרון מדואל: מה מחיר מטר מכירה לפרויקט.
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 שוקה כסלו: אם תתקבל חלופת העיריה נצטרך לרדת למרתף חניה רביעי.
 בינוי פינוי בינוי. יהודה המאיר: האם נלקחה האופציה של

 אדר' עודד גבולי: נלקחה בחשבון האופציה אבל היא לא ישימה.
 

 דיון פנימי: 
אדר' עודד גבולי: הנושא של בינוי פינוי זה עדיף אולם יש גבול למה שאנחנו יכולים לתת. במקרה הזה כל 

שלי אסור בשום  מה שהצוות נתן בכפוף לתוכנית המתאר. מבחינת ארכיטקטורה הדרך היחידה בהמלצה
קומות.  לא להוסיף קומות בשאר המגדלים של  15אופן להגביה את הבניה המרקמית ולא את הבניה של 

 הקומות. 15-ה
 לשלוש זהו יחס נדיב. 1אהרון מדואל: יחס של 

 איתי פנקס ארד: להשאיר את החלופה של הצוות.
אפשר לבוא עם הצעה שהיא לא כלכלית. האם נתן: בפינוי בינוי העינין הכלכלי הוא חשוב. אי -הרב נתן אל

.  מסתבר שהיזם העביר את 21יח' האם היא עומדת בדרישות של תקן  545ההצעה שהעירייה מציע 
 השמאות לעירייה ?

הוא מקדם טוב. הפרויקטים מושתתים על הבטחות ישנות. ברקע שיורדים  3-ל 1דנה שיחור: המקדם של 
מטרים נשאלת השאלה  25פך להיות כלכלי.  בשטחים מסוימים עד שטחי התמורה לדיירים הפרויקט הו

 מתי זה כלכלי לעשות פינוי בינוי?
 נתן: האם בדקתם את החלופה של העיריה?-הרב נתן אל

 דנה שיחור: כן.
מ'. המטרים אלו שמייצרים את  105ל 68-אדר' אודי כרמלי: היזם חתם עם דיירים והבטיחו להם דירות מ

 הפער. 
 .21מ' האם הפרוייקט עומד בתקן  25ואל: במידה ונקח את השטחים הקיימים ונוסיף להם אהרון מד

 קומות זו השלכה אורבנית קשה. 25מגדלים של  4: אודי כרמלי
רוני קינסבונר:  נעשו בדיקות כלכליות הנתונים בסה"כ אמינים. מחירי המכירה קצת נמוכים. הדברים 

מ',  25ית. אנחנו פועלים לפי הנחיה של הועדה המחוזית עד המהותיים הם אחד התמורה היא אינסופ
רווח  25%העלויות לא מוכרות אצל היזם. מה מוביל האם מוביל הפן התכנוני או הפן הכלכלי. בשטח אין 

 ליזם יש שיעורי רווח יותר נמוכים, שיעורי הרווח יותר גבוהים. 
ועדה צריכה להיצמד ליחס ההמרה לשטחים מ' הפורייקט הוא כלכלי? ה 25אהרון מדואל: בתמורה של 

 ציבורים וכד'.
 נתן: אי אפשר לקבל החלטה עכשיו.-הרב נתן אל

 : למחוז יש שמאי משלה שיבדוק אם זה כלכלי או לא.עיזאלדין דאהר
מ' של המרפסות  12יחידות דיור. ומאז הורדו  590אדר' רן ברעם : הפרויקט הגיע בפורום לבקשת היזם ל

  בחישוב הרחק.
 להביא חוו"ד כלכלית.

 
 נתן ויהודה המאירי.-נתן : אל-מי בעד הצעה של הרב נתן אל

אודי כרמלי: מה שמוביל את הפרויקטים זהו קודם תכנון ולהגיד שפרוייקט יקום רק ע"פ בדיקה כלכלית 
 היא לא נכונה. גם הפרוייקטים ביד אליהו אמרו שהם לא יהיו כלכלים והיום כולם רוצים פרוייקטים

 כאלו. האם אנחנו צריכים להכתיב קו תכנוני או קו כלכלי.
 דנה שיחור: הכלכליות היא מו"מ וכאן אסור לנו להתערב.

 
 וולק-אהרון מדואל, ניר סיבילה, אופירה  יוחנן -מי בעד חלופת הצוות כמפורט בדרפט 

 
 רן: להוסיף שתי הערות לחוות דעת הצוות

  
 :הועדה מחליטה

 נית לדיון להפקדה בהתאם לחוו"ד הצוות ובהוספת שני תנאים נוספים: לאשר להעביר את התכ
 .85תנאי בסיסי לקידום התוכנית, התייחסות למגרש  .א

 קביעת זיקות הנאה בתחום הדרך עמישב ע"פ הנחיות הצוות המקצועי. .ב
 
 

דה וולק, ניר סיביליה, יהו-פנקס, אופירה יוחנן-נתן,  איתי ארד-משתתפים: אהרון מדואל, נתן אל
 המאירי.
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 :פרטי תהליך האישור
 

 דנה בתכנית והחליטה: 20/02/2017מיום  1252ועדת משנה ב' להתנגדויות בישיבתה מספר 
 
 

בתאריך  1531בעמוד  7401לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
15/12/2016. 

 
 פירוט הבא:כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי ה

 22/12/2016 הארץ
 23/12/2016 ישראל היום

 22/12/2016 העיר

  
 
 

 :פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות
 

 בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
 
 5353010גבעתיים  65רחוב עמישב  אורי סלונים 

 5353013גבעתיים  71רחוב עמישב  אורית לודן 

 5352907גבעתיים  13רחוב מהרשק  בלוססקיאפרת  

 יפו -תל אביב  127גשר דרך השלום  אריה שליש 

עיריית -מה"ע שרית צולשיין 
 גבעתיים

 5329901גבעתיים  2רחוב שינקין 

 5353013גבעתיים  71עמישב  מיכל ילון 

 6706054תל אביב  360מגדל אדגר  2השלושה  עו"ד ברק קינן 

 5353016גבעתיים  77רחוב עמישב  גרזוןעמית ואורית אונ 

 5352908גבעתיים  15רחוב מהרשק  ערן ארמון 

 6719300תל אביב יפו  71רחוב עמישב  רוני ברכה 

 6719300תל אביב יפו  71רחוב עמישב  רוני ברכה 

 תל אביב 127דרך השלום  רחל טיאנו 

 6719306תל אביב  62/3עמישב  שרלי חמני 
 
 

מספר 
 דותהתנג

 המלצה נימוק תמצית הטענה המתנגד

1  
  

חברת 
"אשדר ענב 

בעמישב 
 בע"מ"
)יוזמי 

 התוכנית(
 

20.02.2017 

במטרה לאפשר את כדאיותו 
 :הכלכלית של הפרוייקט

הגדלת שטחי  .1
+  7,500הבנייה )

 מ"ר(.
הגדלת מספר   .2

 16יחידות הדיור )
+(עד לרח"ק 

המירבי בתוכנית 
, 5000המתאר תא/

פשר זאת במטרה לא
את כדאיותו 
הכלכלית של 

 הפרוייקט.
שינוי תמהיל  .3

יחידות הדיור 
לטובת יחידות 

הרח"ק המירבי  .1
הנקוב בתוכנית 

המתאר אינו מוקנה, 
התוכנית מפרטת את 

הנסיבות לתוספת 
שטחי הבנייה מעבר 

לרח"ק הבסיסי 
ומניחה את שיקול 

הדעת לקביעת הרח"ק 
בתוכנית מפורטת בידי 
הועדה המקומית. נתון 

 5הרח"ק המירבי 
בהתאם להתנגדות 

מה"ע עמד בפני הועדה 
 בעת הדיון להפקדה. 

הועדה המקומית  .2
בהחלטתה 

( המליצה 19.11.2014)

לדחות את 
 ההתנגדות
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על הפקדת התוכנית  חדרים(. 5גדולות )
יח"ד וגובה  545עם 

קומות  25מירבי של 
)מגדל אחד(. הועדה 

המחוזית בהחלטתה 
 .564 -הוסיפה יח"ד ל

מאי ע"פ חוות דעת הש
מטעם הועדה 

( 5.7.2015המחוזית )
יח"ד(  580המלצתו )

משקפת רווח יזמי של 
, מדובר 29.5% -כ

ברווח הנמצא בקצה 
העליון של הרווח 

היזמי המקובל ע"פ 
בשלב עריכת  21תקן 

התוכנית, לכן לא 
ברורה הטענה שמדובר 

בסף הכלכליות 
 להיתכנות הפרוייקט. 

. מן הראוי הוא 3
שתוכניות התחדשות 
עירונית יציעו תמהיל 
מגוון של יחידות דיור 

תוך שימת דגש על 
יחידות דיור קטנות 

ובינוניות. הועדה 
המקומית בהחלטתה 
אישרה שטח ממוצע 

מ"ר עיקרי.  82ליח"ד 
היזם מבקש להגדיל 

מ"ר )החלטת  85מעל 
 ו. מחוזית(.

שינוי גובה  - בקשת המתנגד
 המבנים בתוכנית )שני

קומות(  25מגדלים בני 
במטרה לאפשר את תוספת 

 השטחים ויח"ד המבוקשות. 

שינוי הגבהים 
המבוקש אינו תואם 

את שפת העיצוב 
העירוני במתחם. 

התוכנית המופקדת, 
לפי החלטת הו. 

המחוזית, הוסיפה 
קומות למגדל 

המגורים בהשוואה 
להמלצת הועדה 

קומות  25המקומית מ 
)תואם את  30ל 

לות מסגרת ההק
 האפשריות(.

לדחות את 
 ההתנגדות
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עמית 
ואורית 
 -אונגרזון 
דיירים 
ובעלים 
ברחוב 

 77עמישב 
 גבעתיים.

 

 :תחבורה
כתוצאה מהתוכנית רחוב 

כל  –עמישב יהפוך לסואן 
התנועה הנכנסת תיעשה 

 מרחוב עמישב כולל הוראה
 3בתוכנית המחייבת לפחות 

רמפות למרתפי החנייה 
 מרחוב עמישב. 

 בקשת המתנגדים:

דרך השלום הינה  .1
דרך ראשית מתוכננת 
הן עבור כלי רכב והן 

עבור הולכי רגל 
ואופניים כולל תוואי 

מאושר של הרכבת 
הקלה )הקו הסגול( עם 

תחם, תחנה צמודה למ
לא ניתן ולא רצוי ע"פ 

לקבל באופן 
 חלקי
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)בניין גובל  
לתוכנית 
בפינת 

הרחובות 
עמישב 

 והמאבק(
 

02.03.2017 

שהכניסה והיציאה לחניונים 
 תהיה מדרך השלום.

 

עמדת אגף התנועה 
לאפשר גישות וכניסות 
לחנייה מדרך זו. רחוב 

עמישב מורחב 
במסגרת התוכנית 

 ונותן מענה תנועתי.
ההוראה התב"עית  .2

 3לפחות המחייבת 
רמפות כניסה 

לפרוייקט מיותרת 
)עיקרי התוכנית סעיף 

(, ניתן להתיר שתי 13
רמפות בלבד, הרמפות 

בתוך קווי  ימוקמו
הבניין של המבנים 

ויבטיחו גישה בזיקת 
הנאה לחניון המבנה 

זאת  –הציבורי 
בהתאם להחלטת 
 הועדה המקומית.

התוכנית תיצור  -חנייה 
 מצוקת חנייה.

הקטנת  בקשת המתנגדים:
מספר יחידות הדיור והגדלת 
מספר מקומות החנייה, כולל 

הקצאת חניות למבנים 
ים בתוכנית שאין להם הגובל

 חנייה פרטית.

מספר מקומות  .3
החנייה בתוכנית נקבע 

 1:1בהחלטת המחוז ל 
)מקום חנייה אחד לכל 

יחידת דיור( זאת 
בהתחשב במיקום 

התוכנית לאורך קו 
מערכת הסעת המונים 

)קו סגול( ובסמיכות 
לתחנה. מספר 

מקומות החנייה 
לשטחי המסחר  ייקבע 
לפי התקן התקף בעת 

 צאת היתרי הבנייה.הו
הגדלת מספר מקומות 

החנייה כפי 
שהמתנגדים מציעים 
תעודד שימוש ברכב 

הפרטי בסמוך 
למערכת הסעה 

המונית וציר העדפה 
לתח"צ בניגוד למגמה 

 הקיימת.

לדחות את 
 ההתנגדות

בניין מגדל  – איכות חיים
המגורים תפגע בהיבטי 

 שמש, אויר ופרטיות.
להפחית בקשת המתנגדים: 

את גובה המבנים הפונה 
לרחוב עמישב ונמצא בקרבת 

 .77הבית ברחוב עמישב 

התוכנית כוללת חוות 
דעת אקלימית 
שנערכה לסוגיות 
שמש, צל ורוחות 
)בהתאם להחלטת 
הועדה המקומית 

 והועדה המחוזית(.
הבדיקה כללה 

התמקדות בשורת 
המבנים הסמוכים 
לתוכנית וביניהם 
המתנגדים. לגבי 
בדיקה הצללה מצאה ה
כי: "בשל קרבת 

לדחות את 
 ההתנגדות
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מבנים אלה לתוכנית, 
גם הנמכת מבני 

קומות  2-התוכנית בכ
והנמכת המגדל 

במספר קומות לא 
ישנו באופן מהותי את 

משטר ההצללה על 
חזיתות המבנים 

הללו." לגבי רוחות 
נקבע בחוות הדעת: 

"...ברוב שטח 
התוכנית ובסביבתה 
צפויות לנשוב רוחות 

נוחות במשך למעלה מ 
מהשנה."  98%  

 
 

3  
 

 שרלי חמני
דיירת 
ובעלים 
ברחוב 

עמישב )אין 
פרטים 
 נוספים(

 
3.03.2017 

התוכנית החדשה תיצור 
עומסי תנועה גדולים ברחוב 

 עמישב ובדרך השלום.
 

 

אזור דרך השלום הינו 
אזור עמוס בתנועת 

כלי רכב, הפתרון 
העתידי נעוץ בחיזוק 

מערכות ההסעה 
ריות הציבו

)אוטובוסים בנתיב 
ייעודי וקו רכבת קלה(. 

התוכנית נותנת מענה 
מקומי בהסדרת רחוב 

עמישב ע"י הרחבתו 
ושינוי בהסדרי 

 התנועה.

לדחות את 
 ההתנגדות

התוכנית החדשה תשנה את 
אופי האזור הירוק ותפגע 
באוכלוסיית בעלי החיים 

)חתולים, קיפודים, 
 ציפורים(.

במסגרת עריכת 
תוכנית ואישור 

המתאר העירונית 
( נבחנו גם 5000)תא/

היבטי נוף וטבע 
 עירוני.

 

לדחות את 
 ההתנגדות

 בקשת המתנגדים:
 38התחדשות בהליך תמ"א 

 ולא 'פינוי בינוי'

עקרונות התוכנית 
מאפשרים לממש 

הפוטנציאל הקיים 
באזור כפי שזוהה 

ואושר במסמך 
המדיניות למרכז רובע 

ובתוכנית המתאר  9
 38נית. תמ"א העירו

הינה תוכנית מאושרת 
ומהווה כלי התחדשות 

העומד בפני בעלי 
הנכסים אך לא יכול 

להביא לידי ביטוי את 
הפוטנציאל הקיים 

 במקום.  

לדחות את 
 ההתנגדות
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 מיכל ילון
תושבת 
ובעלים 
ברחוב 

התוכנית החדשה תיצור 
ים עומסי תנועה וחנייה גדול

 ברחוב עמישב .
לקבוע  בקשת המתנגדת:

דרך השלום הינה  .1
דרך ראשית הן כציר 

תחבורה ציבורית עבור 
כלי רכב והן עבור 

לדחות את 
 ההתנגדות
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 71עמישב 
 גבעתיים 

 
22.03.2017 

את הכניסות והיציאות 
 לפרוייקט מדרך השלום.

הולכי רגל ואופניים 
כולל תוואי מאושר של 

הרכבת הקלה )הקו 
הסגול( עם תחנה 

צמודה למתחם, לא 
 ניתן ולא רצוי בהתאם

לחוו"ד אגף התנועה 
לאפשר גישות וכניסות 
לחנייה מדרך זו. תקני 

החנייה בפרוייקט 
נקבעו בהחלטת המחוז 

בהתאם למסגרת 
התקן הארצי. 

התוכנית כוללת מענה 
לרחוב עמישב ע"י 

הרחבתו ושינוי 
 בהסדרי התנועה.

 

התכנון המוצע ומיקום 
המבנים החדשים יפגעו 

 תושבי השכונה.  באיכות חיי

התכנון המוצע הינו 
תוצאה של הליך 

תכנוני ארוך בו נבחנו 
חלופות תכנוניות 

שונות. הפגיעה אותה 
מפרטת המתנגדת 

אינה חורגת מתהליכי 
התחדשות עירונית 

מקובלים ומשינויים 
 המתרחשים בעיר. 

לדחות את 
 ההתנגדות
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. ערן 1
ארמון 

תושב רחוב 
 69עמישב 

 גבעתיים
רי . או2

סלונים 
תושב רחוב 

 65עמישב 
 גבעתיים
 ונוספים

 
21.03.2017 

מתנגדים להסדרי התנועה 
בתוכנית: התכנון המוצע 
יעמיס תנועה בשכונה על 

 בסיס רחוב עמישב.
למצוא  בקשת המתנגדים: 

פתרון תנועה אלטרנטיבי 
מכיוון דרך השלום ולדון 
 מחדש בהיבט התחבורתי.

 
 

דרך השלום הינה דרך 
ן כציר ראשית ה

תחבורה ציבורית עבור 
כלי רכב והן עבור 

הולכי רגל ואופניים 
כולל תוואי מאושר של 

הרכבת הקלה )הקו 
הסגול( עם תחנה 

צמודה למתחם, לא 
ניתן ולא רצוי בהתאם 

לחוו"ד אגף התנועה 
לאפשר גישות וכניסות 
לחנייה מדרך זו. תקני 

החנייה בפרוייקט 
נקבעו בהחלטת המחוז 

 בהתאם למסגרת
התקן הארצי. 

התוכנית כוללת מענה 
לרחוב עמישב ע"י 

הרחבתו ושינוי 
 בהסדרי התנועה.

לדחות את 
 ההתנגדות

התוכנית תיצור עומס 
 שימושים.

להעביר  בקשת המתנגדים:
את מבני הציבור הכלולים 
בתוכנית למתחם אשרמן 

הנמצא בעברה השני של דרך 
 השלום.

השטח המוקצה למבני 
ציבור בתחום 

וכנית אמור לתת הת
מענה לתוספת 

האוכלוסיה הצפויה 
בתחום התוכנית 

)ובסביבתה(, שילוב 

לדחות את 
 ההתנגדות
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מבני ציבור במסגרת 
שכונות מגורים, 

הבקשה למקם את 
מבני הציבור במקום 

אחר )שכונת רמת 
הטייסים( אינה 

 ברורה.
העיצוב האדריכלי בתוכנית 

המוצעת אינו משתלב ומכבד 
 הקיימת.את הסביבה 

מבקשים  בקשת המתנגדים:
מהועדה להתייחס 

בשיקוליה גם להיבט 
אדריכלי של -העיצובי

הפרוייקט והתאמתו 
 לסביבה.

 
 

היבטי עיצוב אדריכלי 
יישקלו במסגרת 

עריכת ואישור תוכנית 
העיצוב הנדרשת 
כתנאי להוצאת 

היתרים. תוכנית בניין 
עיר אינה מחייבת 

לנושאי עיצוב כדוגמת 
, פיתוח חומרי גמר

 השטח וכדו'.

לדחות את 
 ההתנגדות

התכנון גורם לתוספת 
הצללה כזה המהווה פגיעה 

קשה באיכות החיים של 
 הדיירים השכנים. 
לשנות  בקשת המתנגדים:

את התכנון כך שהמגדלים 
יוצבו בסמוך לדרך השלום 
ולא יגרמו לתוספת הצללה 

משמעותית על הבתים 
 ברחוב עמישב.

 
 

חוות התוכנית כוללת 
דעת אקלימית 
שנערכה לסוגיות 
שמש, צל ורוחות 
)בהתאם להחלטת 
הועדה המקומית 

 והועדה המחוזית(.
הבדיקה כללה 

התמקדות בשורת 
המבנים הסמוכים 
לתוכנית וביניהם 
המתנגדים. לגבי 

הצללה מצאה הבדיקה 
כי: "בשל קרבת 

מבנים אלה לתוכנית, 
גם הנמכת מבני 

קומות  2-התוכנית בכ
מגדל והנמכת ה

במספר קומות לא 
ישנו באופן מהותי את 

משטר ההצללה על 
חזיתות המבנים 

הללו"..."מבנים רבים 
בסביבה מוצלים 
 3למשך למעלה מ 

שעות כבר במצב 
הקיים, בשל צפיפות 

הבינוי ותוספת 
ההצללה שמקורה 
מהתוכנית על יתר 

המבנים בסביבה הינה 
אפס עד שעה בלבד, 

 בעונת החורף".
 

לדחות את 
 תנגדותהה

 בקשת המתנגדים:
לשנות את התכנון המוצע כך 

שגובה המבנים הפונים 
לרחוב עמישב לא יעלה על 

קומות והבניינים  6/6.5

התכנון המוצע הינו 
תוצאה של הליך 

בו נבחנו  תכנוני ארוך
חלופות תכנוניות 

שונות. בין היתר נבחנו 

לדחות את 
 ההתנגדות
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הגבוהים ימוקמו לצד דרך 
 השלום.

בנוסף: הצבת המבנים כך 
שלא יווצר קו פתוח בין דרך 

 השלום לרחוב עמישב. 

נושאים כגון גובה 
המבנים ואופן 

פרישתם. המבנים 
המתוכננים לא 

אמורים להוות חייץ 
אקוסטי בין דרך 

 השלום לרחוב עמישב. 
יש להתנות את היתר הבנייה 

במגבלות על הפרעה 
סביבתית במהלך העבודות. 

ר מעבר רכבי מבקשים לאסו
עבודה ברחובות עמישב, 

 הידיד והנדיב.
 

לא רלבנטי במסגרת 
הוראות התוכנית, 

הסדרי עבודה ייקבעו 
במסגרת הוצאת היתר 

 הבנייה.
 

לדחות את 
 ההתנגדות

יש לאסור על הצבת תאורה 
 בראש המבנים.

ייקבע במסגרת 
תוכנית העיצוב 

המהווה תנאי להוצאת 
 היתרי בנייה.

 

לדחות את 
 נגדותההת
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אינג' שרית 
 -צולשין 

מהנדסת 
הועדה 

המקומית 
לתכנון 

ולבנייה 
 גבעתיים

 
19.2.2017 

 )?( 
 

לועדה המקומית גבעתיים 
נמסר על הפקדת התוכנית 
באיחור ולפיכך מתבקשת 

הועדה המחוזית להורות על 
 הארכת מועד ההתנגדויות.
לחילופין, מטעמי זהירות 
מוגשת התנגדות מהנדסת 

 מקומית:הועדה ה

  

. גישת כלי הרכב מרחוב 1
עמישב באמצעות שלוש 

רמפות לפחות ומבלי 
שנבחנה השפעת התכנון על 

 גבעתיים.
לבחון  בקשת המתנגדת:

אפשרות לשינויים במערך 
התנועה שלא יפגעו בתושבי 

 העיר גבעתיים.

התכנון המוצע הינו 
תוצאה של הליך 

תכנוני ארוך בו נבחנו 
חלופות תכנוניות 

נות כולל נושא שו
התנועה, התוכנית 

כוללת מענה תנועתי 
לרחוב עמישב ע"י 

הרחבתו ושינוי 
 בהסדרי התנועה.

לדחות את 
 ההתנגדות

.על פי חוות הדעת 2
האקלימית שצורפה 

לתוכנית מיקום המבנים 
גורם לפגיעה קשה במבנים 
הממוקמים מצפון בתחום 

בקשת העיר גבעתיים. 
לבחון שינוי  המתנגדת:

קום המגדל ולאפשר במי
בנייה מרקמית נמוכה בלבד 

לאורך רח' עמישב למניעת 
 הצללה על המבנים והשצ"פ.

התוכנית כוללת חוות 
דעת אקלימית 
שנערכה לסוגיות 
שמש, צל ורוחות 
)בהתאם להחלטת 
הועדה המקומית 

 והועדה המחוזית(.
הבדיקה כללה 

התמקדות בשורת 
המבנים הסמוכים 
לתוכנית וביניהם 

דים. לגבי המתנג
הצללה מצאה הבדיקה 

כי: "בשל קרבת 
מבנים אלה לתוכנית, 

גם הנמכת מבני 
קומות  2-התוכנית בכ

והנמכת המגדל 
במספר קומות לא 

לדחות את 
 ההתנגדות
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ישנו באופן מהותי את 
משטר ההצללה על 

חזיתות המבנים 
הללו"..."מבנים רבים 

בסביבה מוצלים 
 3למשך למעלה מ 

שעות כבר במצב 
הקיים, בשל צפיפות 

וי ותוספת הבינ
ההצללה שמקורה 
מהתוכנית על יתר 

המבנים בסביבה הינה 
אפס עד שעה בלבד, 

 בעונת החורף".
 

 

7 
 

אריה 
שליש, 

יהודית 
אולסן 

כרמל, נטלי 
ליבליק / 

 -ברכה 
תושבים 

דרך השלום 
127 

 56ועמישב 
ת"א 

ואחרים 
)בתחום 

 התוכנית( 
 

23.03.2017 

ים מתנגדים למגדל המגור
קומות( ולהפיכת סביבה  30)

שקטה למרכז מסחרי עם 
 חנויות ומבני ציבור.

מתנגדים לכוונת היזם לשכן 
במגדל כל הדיירים  את

המגורים  שאיכות הדירות 
בו בעייתית ועלויות 

האחזקה גבוהות. התהליך 
יפגע קשות באוכלוסיה 

המבוגרת. בקשת 
המתנגדים: לפסול את 

התוכנית. המתנגד אריה 
 82מציין כי גילו מעל שליש 

ואין ביכולתו להסתגל 
למגורים בבניין רב קומות 

 ולעמוד בהוצאות.
 

 

המלצת הועדה 
המקומית התייחסה 

קומות,  25למגדל בן 
הועדה המחוזית 

בהחלטתה החליטה 
קומות  30להגביה ל 

)תוספת המתאפשרת 
גם בהליך הקלה(. 
מומלץ להגדיר כל 

חריגה מגובה המבנים 
 ומספר הקומות

בתוכנית כסטייה 
 ניכרת.

 
במסמכי התוכנית 

ישנה התייחסות 
מ"ר  400להקצאת 

'מניבים' )עיקרי 
( 3התוכנית, סעיף 

שיועדו לסייע 
בתחזוקת השטחים 
המשותפים. הועדה 

המחוזית אינה 
מאשרת מנגנון זה 

ולפיכך מומלץ להמירו 
בקרן הונית שתסייע 
לתחזוקת השטחים 

המשותפים עבור בעלי 
ובו לגור הנכסים שיש

בפרוייקט. הסכם 
הקרן ההונית יהווה 

תנאי להוצאת היתרי 
בנייה בתחום 

 התוכנית.
 

מוצע לאפשר לדייר 
שיבחר בכך ובהתייחס 

לנסיבות המיוחדות 
להשתלב בבינוי 

 המרקמי ולא במגדל.

לקבל באופן 
 חלקי
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אפרת 
בלוססקי, 

אילן שליש 
)בשם ועד 

פעולה 
להתנגדות 

חברים  38
 175וסה"כ 

מתנגדים(, 
תושבי 

גבעתיים 
ברחובות 
הגובלים 

והסמוכים, 
בין 

הרחובות 
הידיד, 
הנדיב 

 ועמישב.
 

23.03.2017 

ההתנגדות מתייחסת 
לסיטואציה של המתנגדים 
בין תוכנית זו )המאבק על 
דרך השלום( ובין תוכנית 

'ההסתדרות' בתחום העיר 
 גבעתיים:

 כללי

 

התוכניות ייצרו בעיות  .1
ותשתית.  תנועה, חניה

תשובות  בקשת המתנגדים:
ופתרונות למכלול השינויים 

התחבורתיים הצפויים 
והקדמת הטיפול בתשתיות 

 לפני בניה כלשהיא.

התכנון המוצע הינו 
תוצאה של הליך 

תכנוני ארוך בו נבחנו 
חלופות תכנוניות 
שונות כולל נושא 

התנועה, התוכנית 
כוללת מענה תנועתי 

לרחוב עמישב ע"י 
ושינוי  הרחבתו

בהסדרי התנועה. 
פתרונות התנועה 

מופיעים ברמה 
תב"עית בנספח 

התנועה וביתר מסמכי 
 התוכנית.

לדחות את 
 ההתנגדות

. פגיעה קניינית, ירידת ערך 2
ופגיעה באיכות החיים בזמן 

 הבנייה. 
לא  בקשת המתנגדים:

 מפורט.

 
ירידת הערך במהלך 
הבנייה לא רלבנטית 

 למסמכי התוכנית.

ת את לדחו
 ההתנגדות

. רחוב עמישב יהפוך 3
מרחוב חד סטרי נעים ושקט 

לרחוב דו סטרי עם תנועת 
רכבים רבה. מספר מקומות 

החנייה יביא למצב 
שמכוניות רבות יחפשו 

 חנייה ברחובות הסמוכים. 
 בקשת המתנגדים:

התייחסות לנושא התנועה 
 והחנייה.

התכנון המוצע הינו 
תוצאה של הליך 

ך בו נבחנו תכנוני ארו
חלופות תכנוניות 
שונות כולל נושא 

התנועה, התוכנית 
כוללת מענה תנועתי 

לרחוב עמישב ע"י 
הרחבתו ושינוי 

 בהסדרי התנועה.

לדחות את 
 ההתנגדות

. התוכנית תביא לפגיעה 4
בנוף ותיצור הצללה על 

 המבנים השכנים.

התוכנית כוללת חוות 
דעת אקלימית 
שנערכה לסוגיות 

ורוחות שמש, צל 
)בהתאם להחלטת 
הועדה המקומית 

 והועדה המחוזית(.
הבדיקה כללה 

התמקדות בשורת 
המבנים הסמוכים 
לתוכנית וביניהם 
המתנגדים. לגבי 

הצללה מצאה הבדיקה 
כי: "בשל קרבת 

מבנים אלה לתוכנית, 
גם הנמכת מבני 

קומות  2-התוכנית בכ
והנמכת המגדל 

במספר קומות לא 
ישנו באופן מהותי את 

משטר ההצללה על 

לדחות את 
 ההתנגדות
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חזיתות המבנים 
הללו"..."מבנים רבים 

בסביבה מוצלים 
 3למשך למעלה מ 

שעות כבר במצב 
הקיים, בשל צפיפות 

הבינוי ותוספת 
ההצללה שמקורה 
מהתוכנית על יתר 

המבנים בסביבה הינה 
אפס עד שעה בלבד, 

 בעונת החורף".
 

. תוכנית המתאר העירונית 5
ה את האזור כמתחם מגדיר

להתחדשות עירונית בו נדרש 
 אישור מסמך מדיניות. 

להכין  בקשת המתנגדים:
ולאשר מסמך מדיניות 

 כנדרש.

התוכנית המוצעת 
מבוססת על מסמך 

המדיניות למרכז רובע 
שעקרונותיו אושרו  9

בועדה המקומית ב 
, במסגרת 22.12.2010

התוכנית סומן האזור 
כ 'מרחב חיפוש לפינוי 

 נוי'בי

לדחות את 
 ההתנגדות

. גובה המבנים: לפי 6
תוכנית המתאר הגובה 

קומות  8המותר באזור הינו 
ומתאפשרת בנייה נקודתית 

 15חריגה לסביבתה עד 
קומות. גובה המגדל שנקבע 

 מהווה חריגה לתוכנית.
לאפשר  בקשת המתנגדים:

 8בנייה של מקסימום 
 קומות.

 
 

 

התוכנית נדונה בועדה 
בנובמבר המקומית 

טרם הבשלת  2014
הנוסח הסופי של 
הוראות תוכנית 

המתאר, בנקודת זמן 
זו ניתן היה לאשר 

תוכנית בגובה מירבי 
קומות )בבנייה  25של 

נקודתית חריגה 
לסביבתה( ולפיכך 

המליצה הועדה 
המקומית על גובה זה. 
ההחלטה להגביה את 

קומות  30המבנה ל 
נקבעה בועדה 
המחוזית כפי 

גם לאחר שבסמכותה 
אישור המסמכים 

הסופיים של תוכנית 
 המתאר. 

 
לאור זאת שתוספת 

הקומות עליה המליצה 
הועדה המחוזית 

מתאפשרת גם בהליך 
הקלה מומלץ לקבלה 
אך להגדיר כל חריגה 

מגובה המבנים ומספר 
הקומות בתוכנית 

 כסטייה ניכרת.
 

לקבל באופן 
 חלקי
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 5)החלטה מספר  19/02/2017מיום ב' 17-0009מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 רן ברעם: הציג את עיקרי התכנית באמצעות מצגת.
 

 דיון בהתנגדויות: 
שיכון חב' חשמל שיכון הפלמ"ח  -שכונות  3תושבת גבעתיים: הפרויקט פוגע ב -הילה במקום אורית לודן 
קומות שהם  2בתים של  50ם בעורף  הפרויקט כאשר הם שיכון המורה שיש שם וקרית המורה. הם נמצאי

בנינים לשימור. ורח' הנדיב והידיד משמשים חניה לתושבי הפרויקט.  כמו כן אין לתושבי גבעתיים אין 
חניה וצריך לתת מענה בתכנון. רבים מרח' עמישב מודאגים שבצד הדרומים כל האור יעלם.  השכונה היא 

מבקשים פתרונות לעומסי התנועה. פינוי האשפה ומצוקת החניה, כמו כן ישנה דאגה לירידת ערך שקטה ו
קומות קפיצה של הגבהים.  8הנכס. התושבים מבקשים להיצמד לתוכנית המתאר שגובה הבנינים הוא עד 

 כמו לבדוק את כל נושא פריקת האשפה מסחר בחניות תושבי עמישב יסבלו מלכלוך ורעש.
 

מני: אני רכשתי את הדירה בגלל השטח הירוק שיש שם. אני נגד ההתחדשות העירונית שאתם שירלי ח
במקום והכוונה שלכם הוא  30%ויש אולי בניה על  70%מציעים. אתם לוקחים את השטח הירוק הוא 

מתוך השטח שטח ירוק. מציגה מאמר כדי שאנשים לא יהיו בסטרס צריכים לראות ירוק  15%לאפשר 
וזה יפגע בכל בעלי החיים שיהיו שם. רחוב עמישב  המו כן יש בעלי חיים יש באזור של הצמחיימולם.  כ

הוא רחוב שקט וירוק ונעים ואתם הופכים אותו לרח' סואן וזה פוגע באיכות החיים שלנו מאחר והוא 
 יהפוך לרח' של בטון עם כניסה ויציאה בלתי פוסקת לרח'.

 
אלמנטים של  2בהתחדשות עירונית ואני לא מתנגדת לה. עם זאת יש מיכל ילון: אני מבינה את הצורך 

ההיבטים התכנונים. הפרויקט הוא לא פרויקט בודד הוא נושק לשטח של עיריית גבעתיים שטח שהוא 
שקט.  אני מבקשת להסיט את הכניסות לכל המתחם מרח' עמישב לדרך השלום והדבר ניתן לביצוע 

כניסה ויציאה עם תכנון הנדסי מתאים הדבר ניתן להיעשות. המיקום  לראיה בבית הפניקס עשו דרך של
של רבי קומות הגבוהים יש לעשות על דרך השלום והבתים הנמוכים לבנות על דרך עמישב. לראיה 

נתיבים ויש מגדלים מול מגדלים. בשטח שלנו המפגש הוא מגדלים מול בתים  4הפרויקט בלה גרדיה יש 
חריות של עיריית ת"א למצב את הדרישות מול היזם נכון שיכול להיות השלכות נמוכים לא הגיוני. זו א

 ליזם אבל העיריה אחראית לתושבים.
 

מ' מחלון ביתי יבנה המגדל  20ערן ערמון: בדירה שאני גר ממוקם מגרש ריק ירוק עם צמחיה. במרחק 
דשות אבל יש דרכים המדובר אפשר לראות זאת בחתכים. כל השכונה מיועדת לשימור אני בעד התח

לעשות זאת והסביבה היא ירוקה ונמוכה והפרויקט יפגע בנו אנושות.  הרח' יהפוך לרח' דו סיטרי ועמוס 
. סקר הצללה שהוגש יגרום 4/ 3ואנחנו נסבול שנים. כל התנועה תתנקז מרח' עמישב והתנועה תוכפל פי 

יעה אנושה באיכות החיים שלנו בנכסים שהבית שלי יפגע והבינוי הזה יסתיר את הבית הפרטי שלי. פג
שלנו בבריאות שלנו ואנחנו מבקשים לשקול מחדש את התוכניות. לראות איך אפשר להפוך את התוכנית 
מדורגת יותר אולי ורח' עמישב לא יהפוך לרח' סואן. שימצאו פתרונות חניה לאזור. החניה תהפוך לסיוט 

 אינסופי נמצא את עצמנו חיים בסיוט מתמשך. 
 

מה"ע עיריית גבעתיים שרית צולשיין: ההתנגדות שלנו היא על פי דעתו של ר"ע שלנו. ההתנגדות שלנו היא 
 3התוכנית שלכם לא בדקה את המערך התנועתי של העיר גבעתיים. להיכנס דרך  -מישורים: תנועה 3-ב

השלום. יש לשקול רמפות דרך רח' עמישב הדבר לא נכון. לדעתנו צריך לעשות פתרון תנועתי על דרך 
קומות שיושב על פינת עמישב המאבק  30מחדש את העמדת הבינינים לדוגמא להעביר את המגדל של 

להעביר לדרך השלום ליד השטח החום ולא לחסום את הבנינים  הקטנים. לא סתם ראינו את השפעת הצל 
די עיגון החניות דרך חניון על הסביבה ויש לתת על כך את הדעת. פתרונות החניה צריכים לפתור זאת על י

 ציבורי אולי בעירוב שימושים. יש נוהל תקין איך להעביר לועדה המחוזית תוכניות. 
 

: כתושבי העיר מעולם לא קבלנו הודעה לגבי מה הולך להיות 127אריה שליש בשם תושבים דרך השלום 
לום הרכבת הקלה תעבור דרכנו. באזור שלנו ופתאום המקום הופך לגו'נגל של בנינים, כמו כן מצד דרך הש

החברה אילצה את האנשים לחתום ומי שקונה את הדירה חייב להמשיך את הבעלות החוזה נחתם על מה 
שנחתם אז. אף אחד לא קרא לנו לתקן. גם אחרי  שיבנו הבנינים אנחנו משלמים ארנונה קלה מאוד כל 

ודש.  בסה"כ אני רוצה לחיות בשקט מאחר בח₪  2000התחזוקה  תהיה גבוה ולפי החישוב שנעשה הגענו ל
ואני לא יודע מתי היום האחרון שלי.  גם נושא החניות יש לדעת את הדעת ולסדר את החניות. יש כאן 

 הרבה אנשים מבוגרים שחלקם לא נמצאים בין החיים שתדעו שהחוזים שגויים.
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ם את ההתחדשות. איכות החיים רוני ברכה: במשך שנים גרנו במקום והרחבנו את הדירה ובעצם לא רוצי
ילדים לא נעמוד בארנונה ובועד שידרשו מאיתנו. עומס תנועתי וכל  3שלנו יפגעו עומס כלכלי אנחנו זוג עם 

 מה שהועלה כאן. שטחים ירוקים הצטמצמו.  לא הגיוני לחזור לגור בלי תשתית חניה ותשתית תחבורתית.
 

בתהליך של גיבוש המהות התכנוני תכפי שהעיריה דרשה  שוקה כסלו סמנכ"ל מחב' אשדר: כשנתיים הינו
החלק המרקמי והמסחרי שבו וכל החלקים תואמים את מדיניות העיריה.  התוכנית הזו נותנת תרומה 

דונם שהעיריה דרשה לצורך מוסדות ציבור.  2.5הפרשנו  17.5ציבורית בהרבה מאוד מרכיבים, מתוך 
נית, אבל זה היה הצורך של העיריה והצרכים הציבורים והסכמנו. אומנם פגע בחלק של בעלי הדירות בתוכ

מ' לצורכי העיריה . בנושא התנועה אנחנו מרחיבים את רח' עמישב ורח' המאבק. תמהיל  7500כלומר נתנו 
דירות ותואם את מדיניות העיריה. יצרנו מעברים להולכי רגל בין השלום למאבק, ויש שני  30%של 

יקט. והתוכנית תשלם היטל השבחה. ההתנגדות שלנו מבוססת בדיון במחוזי קבלנו אזורים ירוקים בפרו
מ' שטח עיקרי ליח"ד. יו"ר הועדה המחוזית טענה  87יח"ד וב 580-אישור שהאיזון של התוכנית מתקיים ב

 5000ע"פ ת.א.  4.5שהיא לא תוכל לתת את מה שהשמאי המחוזי נתן כנקודת איזון מהטעם שרח"ק הוא 
קומות  25קומות לעומת  30היה עלית המגדל המזרחי לגובה של  5000היחידי שלקחה לסטות מתא  והדבר

 שהיה מקובל על העיריה. 
קבלה את האישור שלה זמן קצר לאחר הדיון הזה ואם היו"ר היתה יודעת את המידע הזה הרי  5000תא 

ולקבל בכך תוספת של עד  5שיתכן היתה מאשרת את מה שבקשנו. לכן אנחנו מבקשים לקבל את הרחק 
 קומות ובמתחם השני   25שאושרו לנו בהקשר הזה. אולי את המגדל נוריד ל 564יח"ד לעומת  580

 ראובן לדיאנסקי: זה נוגד את כל הלוגיקה. התושבים בקשו להעביר את המגדלים לפינה.
בחלק המזרחי יש  שוקה כסלו: שני המתחמים ששווים בגודלם מקבלים חוסר אזון בנושא החניה בגלל

 כמות של יותר דירות. ע"י ההצעה יהיה איזון בשני הצדדים.
 

 מענה להתנגדויות:
 הומלצנו לקבל בדראפט הנושאים הבאים:רן ברעם:  

רמפות מספיקות ובמידה ותידרש רמפה למגרש החום היא  2  -3בנוגע לשלושת הרמפות אין צורך ב .א
 תהיה בזיקת הנאה ממגרשי המגורים. 

המלצנו על שטחים מניבים,  הועדה המחוזית לא מקבלת זאת מבחינה משפטית. לכן אנחנו  -תחזוקה .ב
ממליצים להמיר זאת להקמת קרן הונית שהיזם יקצה לטובת השתתפות בתחזוקת הפרוייקט עבור 

 הדיירים. הסכם כזה יהיה תנאי לאישור התוכנית והקמת קרן כזו תהווה תנאי להוצאת היתר.
 שנים ועל איזה סכום. נתן אלנתן: לכמה

איל רונן: מדובר על קרן הונית עבור התושבים המקוריים החוזרים ואותו סכום ישאר בקרן, במידה 
שנים. אם יחזרו פחות בעלי דירה  10ויחליטו לא לשוב יהיה לטובת אלו שיחזרו ויהנו מהקרן  מינימום ל

 אזי הקרן ההונית תגדל בשנים .
מכלל הדירות מהווה נתח משמעותי. מי שהארנונה תהווה  1/3 -רות קטנות רן ברעם: נתח משמעותי של די

 נטל יש באפשרותו לקבל ממלאי הדירות הקטנות.
 נתן אלנתן: הועדה לא נכנסת לכמה היזם נותן לכל דייר.

רן ברעם: יש את דרך השלום שאנחנו רוצים להפוך אותו מדרך לרחוב. מצד שני יש את גבעתיים עם 
ויש את הרק"ל. מצב עם פוטנציאל מאוד גבוה יש נת"צ ויש תחנת רק"ל. התוכנית תואמה  בנינים קטנים

 עם נת"ע ואגף התנועה שלנו. הכניסות לא יהיו מדרך השלום מדובר על תחנה.
יש בנין אחד גבוה בכיוון עמישב. המגדל בפינה ממוקם בנקודה נכונה עם נסיגה וככר  –לגבי הגבהים 

קומות הוא היחידי שהוא רב קומות שפונה לעמישב . אנחנו רואים את  15הקטנה, הבנין האחד של 
גבעתיים עושה את זה, לאורך רח' המאבק עיריית גבעתיים עושה מגדלים. היינו בגבעתיים והמגדל יושב 

מ'  4בתיאום בכל הנושאים הללו. רח' עמישב יכיל יותר תנועה, ולכן חלק מהפרויקט היה צריך להקצות 
ב מה שמרחיק את המגדל מרח' עמישב. פתרונות החניה לא קיימים היום למעט בנין אחד כל לרח' עמיש

 החניות הם לפי תקן חניה, והחניה הם ברחוב ולא מעוגנות.
יח"ד הם  580השמאי של הועדה המחוזית נתן דו"ח כלכלי שאמר שאותם  –התנגדות אשדר לא מדויקת 

רווח. הצוות בא ואמר שלכן יש מקום  29.5%את הפרויקט ללא נקודת האיזון של הפרויקט אלא מביאים 
הראתה  2014ולכן המספרים ירדו ובדיוק בגלל זה הדו"ח אומר שהפרויקט כלכלי. בדיקה כלכלית שלנו ב

 שהפרויקט כלכלי כל שכן היום. 
 ראובן לדיאנסקי: אם הפרוקיט לא כדאי ישאירו את זה כפי שזה לא יבנו.

הביוב עולה. הוא לא מבנה לגור בו ויש לנו  1959דיירים של הפרויקט: הבנין משנת נציג -מאיר הדסי טורנר
.  ההתחדשות 38חתימות ואף אחד לא אולץ לחתום. כשחיפשנו  יזם אף יזם לא רצה לבצע תמ"א  70%

 נחוצה כאן באופן דחוף, ואנחנו שנים רוצים את הפרויקט.
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 דיון פנימי:
שתומכים בפרויקט. עיקר  70%לכל הטענות אבל עדיין יש  םפתייראובן לדיאנסקי:  אפשר להיות אמ

קומות אם אפשר  5-ו 8ויש  15ההתנגדויות הם סביב התנועה. יש פתרון בנין אחד שפונה לעמישב אחד 
 קומות, זה היה פותר הרבה בעיות. 22להעביר את המגדל לפינה 

 ן קצר.הגבוהים כי הם מצלילים לזמ םרן ברעם: הבעיה לא עם הבנייני
 ראובן לדיאנסקי: אני מתייחס לבעיה של התנועה ולעומס הבנין.

 זה לא משנה כולם נכנסים מהרמפות מעמישב. -רן ברעם: לתנועה אין שינוי 
 אביגדור פרויד:   היה צריך להשתמש בפינות לעשות מגדלים.

דרת בתוכנית רן ברעם: מהמאבק יש שורה של שיכונים שממשיכה אחרי בי"ס גיל. כל הרצועה מוג
קומות ואין לנו כוונה להמליץ לשנות. מה שקרה כשהתוכנית הועברה למחוז כאשר  15המתאר עד 

קומות. היום אנחנו לא רואים מקום לעלות  25-ההוראות בתוכנית המתאר היו שונות ואפשרנו עליה ל
חושש שזה לא  בקומות בכל הרצף הזה של הבניה לאורך דרך השלום ואם ננקד בכל מיני חריגים אני

הבינוי הרצוי. 'התירוץ' להעמיד את הבנין בפינה מתוך שהבנו את התוכניות הענקיות שעיריית גבעתיים 
 עומדת לעשות.

 ראובן לדיאנסקי: מה גובה של הבינים בהסתדרות גבעתיים.
יה קומות ויותר, בתוכנית המתאר של גבעתיים הם פועלים על עקרון של בנ 30רן ברעם: סדר גודל של 

 לגובה
קומות, אז אולי נגביה את המגדל  37ראובן לדיאנסקי: אם פועלים על פי אותו עקרון שאם בהסתדרות י ש

 .8-ל 15קומות ותקטין מ 35הפינתי ל
רן ברעם: בסופו של דבר אין הבדל מבחינת הצללה זה לא פותר את הנושא, לדעתי יש כרגע שני מבננים 

 מאוזנים.
את המלצת מה"ע ולא לשנות את החלופה ואת התכנון ע"פ ההפקדה של המחוז נתן אלנתן: המלצתי לקבל 

ולהישאר עם חלופה ב' ולקבל את ההתנגדויות בחלקן לגבי קרן ההונית ע"י חתימת הסכם של קרן  
 שתהווה תנאי למתן תוקף לתוכנית.

 
 הועדה מחליטה: 

ה לעיל התאם כמפורט בטבללהמליץ לועדה המחוזית לקבל חלק מההתנגדויות ולתקן את התכנית ב
 ובהתאם לתיקון הבא:

 קרן הונית כתנאי לאישור התוכנית. המלצה לגבי קרן ההונית: חתימת הסכם
 לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית.

 
 פה אחד

 
 משתתפים:

 נתן אלנתן, ראובן לדיאנסקי, שמואל גפן.
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 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות
ממליץ לוועדה להגיש התנגדות להחלטת הוועדה מחוזית לעניין השינויים התכנוניים בתחום  צוות התכנון

התכנית.
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 9)החלטה מספר  02/08/2017מיום ב' 17-0018מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 ועדה המחוזית. תכנית דרך השלום רח' המאבקעירא  רוזן: דיווח על תוצאות של דיון בהתנגדויות שהיה ב
מציג את חלופת הצוות שהומלצה למחוז מדובר בבינוי מגדלי בפינה הצפ' מז' של המתחם לכיוון  -

 קומות. 15גבעתיים, בינוי מרקמי עם עליה לגובה ובמרכז שטח חום עם שטח ירוק, ושני מבנים של 
להגביה את הבינוי בצורה כמעט שרירותית על דרך המחוז קיבל החלטה בשונה להמלצת הועדה לשנות ו

השלום, במקום בנין אחד גבוה ) מפרט את החלטת המחוז(.בגין השינוי של המחוז אנחנו חוששים שיהיה 
ב' .אנחנו ממליצים לוועדה להגיש התנגדות 106כאן תקדים, זו החלטה מחוזית שנדרשת בגינה פרסום 

 לאזור כי הבינוי כאן לא נכון.להחלטה של הועדה,  ההחלטה לא נכונה 
קומות בתוך אזור מגורים ופה על ציר ראשי  16אהרון מדואל: בכפר שלם אישרתם בהינף יד בינוי של 

 קומות לא מבין את ההגיון. 8אתה חרד לבניה המרקמית של 
 קומות.  8עירא רוזן: אני לא חרד ל 

ה ב'. היזם העביר את התוכנית למחוז  עם רן ברעם: התוכנית היתה בועדה מקומית והועדה אישרה חלופ
השגה על החלטת הועדה המקומית. הועדה המחוזית אישרה את התוכנית עם שינויים והתוצאה היא 

 הפאזל שנמצא על המסך.
 להחלטת הועדה.  -להתנגדויות  –ראובן מדואל: ועדת הערר עשו מישמש בין הצעת היזם 

 
 

 הועדה מחליטה: 
 הועדה המחוזית. להגיש התנגדות להחלטת

 
, אסף זמיר, נתן אלנתןדורון ספיר, שמואל גפן אהרון מדואלמשתתפים: 
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 מיקום:
 .19ירושלים  'צפון: "חצרות יפו" שד

 ירושלים. 'מערב:שד
 .31ירושלים  'דרום:שד

 .28התקומה רח' מזרח:
 

 כתובת:
 יפו -תל אביב 
 29ירושלים 

 

 
 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 36 18 חלק מהגוש מוסדר 7088
 

 מ"ר( 1.083דונם ) 1כ  : שטח התכנית
 אדריכלות ובניין ערים אלינב רתמ   מתכנן:

 פרטי. חב ליסב חברה לבניין בע"מ    יזם:
 רשות הפיתוח ואחרים   בעלות:

 



 מס' החלטה
02/08/2017 

 10 -ב' 17-0018

 

2007מבא"ת ספטמבר   134עמ'   

 

 : מצב השטח בפועל
 קומות מעל קומת מרתף חלקית 2הבניין בנוי ב 

 
 מ"ר.  250כ בשטח של  הבנוי  קומת מרתף
 . מ"ר )שטח עיקרי( בשימושים של מסחר ומגורים 610בנויה בשטח של כ   קומת קרקע

 מ"ר ( משמש למגורים. 240מ"ר משמש למסחר ויתרת השטח )כ  370כ   
 של מגורים. מ"ר)שטח עיקרי( בשימושים  500בנויה בשטח של כ   קומה ראשונה

יחידות דיור, בפועל חלק מן המחסנים במרתף  13למרות שעל פי הרישום בלשכת המקרקעין הבניין מכיל 
וחלק מן היחידות המסחריות מתפקדות כיחידות מגורים, כתוצאה מכך צפיפות הדיור בפועל גבוהה מן 

 פונות לשדרות ירושלים.הרישום . המבנה במצב ירוד אך הוא בעל ערך אדריכלי , במיוחד החזיתות ה
 

 : מדיניות קיימת
 מ"ר עיקרי 65לגבי גודל יחידת דיור ממוצעת היא  מדיניות הועדה המקומית באזור צפון יפו

  
 :מצב תכנוני קיים

 
 מתחם שד ירושלים"  2606", המגרש הגדול" 12ב.מ/ 2515"  תב"ע תקפה: 

 מגורים מיוחד    : דיעו
 

   קיימות: זכויות בניה
 מסחר ומגורים בקומות הקרקע..  ים: שימוש

 מ"ר     2100 :סה"כ שטחי בניה
 .( ובנוסף קומת גג חלקיתקומות מעל קומת קרקע מסחרית 4קומות ) 5  קומות : 

  65% תכסית מותרת : 
 לכל היותר. יח"ד במגרש 14מותרת הקמתן של על פי התכנית התקפה    צפיפות:

 
 

 :מצב תכנוני מוצע
 

 תכנון: תיאור מטרות ה
א. חידוש שיפוץ וחיזוק מבנה קיים על ידי שינוי הוראות עיצוב ובינוי לבניין ותוספת גובה על מנת לאפשר 

 ניצול זכויות בניה קיימות. 

 ב. הוספת יחידות מגורים.

 ג. שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכליים.
 

 :תוספת קומות
 חלקית(  6קומות ומעליו קומה  5מקום בניין בן )בחלקית,  7קומה ומעליהן קומות  6 מוצע בניין בן

 מניין הקומות לא כולל יציע או קומה חלקית קיימת בבניין הקיים.
 

 :שימושים
 (11.1)ס"ק א. 2515השימושים יהיו כמפורט בתוכנית  בכל הקומות : 

 . 1, ע2515השימושים יהיו כמפורט בתוכנית   מרתף : 
 מסחר ומגורים  קומת קרקע: 

 מגורים  מגורים: קומות 
 

 זכויות בניה:
 

 יעוד
 שטחי שירות שטח עיקרי

 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע
 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 300 2991 70 698 2100 0 0 210 2100 דמגורים 
 
 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2
 

  יח"ד:
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 יח"ד. 25יח"ד ל  14דיור המותרות במגרש מ מוצעת הגדלת מספר יחידות ה
 

 בבניין הקיים לא נמצא היתר בניה אך קיימות בו מספר רב של יחידות דיור, חלקן במרתף.
הוחלט כי מאחר ולא נמצא היתר הבניה של  3.4.12לפי פגישה שהתקיימה אצל היועצת המשפטית ב 

ת מספר יח"ד הקיימות בבניין להסתמך על , ניתן לצורך בחינ1949הבניין, המתועד בתצ"א כבר משנת 
. לפיכך, מספר הדירות הקיים בבניין ערב רישומו 2005רישום שנעשה בלשכת הרישום המקרקעין בשנת 

 יח"ד. 13הינו 
  

הדירות הקיימות בה , הרי שיוותרו  3לאור הצהרת היזם כי ירכוש את קומת המרתף בבניין ויבטל את 
יח"ד  15מוצעת תוספת של  -חישוב של יתרת שטחי הבניה למגורים במגרש דירות. לפי 10בבניין הקיים 

 יח"ד. 25בקומות החדשות כך שסה"כ מספר יחידות הדיור במגרש לא יעלה על 
 תוספת יחידות הדיור תותר בקומות החדשות בלבד.

 
 צפיפות:  

  מ"ר )לשטח העיקריים ( . 65-גודלן הממוצע של הדירות בבניין לא יפחת מ
 

 ונים נפחיים:נת
 ,  75%תכסית:  

 ולפי הוראות התוכניתקווי בניין: לפי תשריט 
 

  פתרונות חניה יהיו על פי התקן התקף בעת הוצאת היתר הבניה.: תנועה
 סיבות: 2לבניין הקיים מ בפועל לא ניתן לאשר חניה

חדרי  3)לבניין ין. וכניסה לחדרי מדרגות בבניהולכי רגל למעבר משמש המרווח הצדדי )צפון ודרום( . 1
 בשביל זה./ מכפילי חניה או כל פתרון חניה חניהמסעה ל מדרגות פעילים( אין אפשרות לאשר

 . הואיל ורוחב הגישה לחניה שיש למגרש בין המבנה הקיים לגבול המגרש הינו צר מאוד2
 מטר( אין אפשרות לאשר חניה בשביל זה . 2 פחות מ)
  

ניה או הצגת הסכם שכירות לשכירת מקומות חניה בפועל מהמגרשים פתרון מוצע יהיה תשלום כופר ח
 השכנים .

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

 
 מספר הקומות המוצע תואם את הגובה הקיים במבנים השכנים בשדרות ירושלים.

 . מצפון ומדרום מגרשים 2הבניין נמצא בין 
 קומות 8בן כבניין מגורים מעל קומת קרקע וקומת ביניים מסחרית , פרויקט "חצרות יפו", מצד צפון

 קומות.  7מצידו הדרומי של המגרש בניין משרדים בן 
 

 :טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 ללא שינוי*  280כ %  אחוזים סה"כ זכויות בניה

 ללא שינוי*  2800 -כ מ"ר
קומות  5קרקע מסחרית,  קומת קומות גובה

 וקומת גג חלקית
קומות  6קומת קרקע מסחרית, 

 וקומת גג חלקית
 מ' 27.5 מטר

 מ' לא כולל קומה חלקית ( 24.5)
 מ' 27.5

)מעל פני המדרכה בנק' הגבוה 
 ביותר(

 25 14 מס יח"ד
 75% 65% תכסית

 0 0 מקומות חניה

 
ויות בניה או תוספת יח"ד, לא כולל זכויות למרפסות לנושא תוספת זכ 38*לא כולל זכויות מכוח תמ"א 

 מקורות
 *גובה הבניה המירבי ומס' הקומות המירבי הינם מחיבים וכל סטיה מהם תהווה סטיה ניכרת.

 



 מס' החלטה
02/08/2017 

 10 -ב' 17-0018

 

2007מבא"ת ספטמבר   136עמ'   

 

 :זמן ביצוע
 נים מיום אישור התכנית ש 10זמן ביצוע משוער: 

 
 חוות דעת צוות מקצועי:

 
 לאשר את התכנית בתנאים הבאים: .1
 

ר בניה מתוקף התכנית יותנה בשיפוץ וחיזוק המבנה הקיים לפי הנחיות מהנדס אישור הית .א
העיר, כולל בין השאר הריסת חלקי מבנה קיימים החורגים מן המבנה המקורי בחזיתות 

 הראשיות.
 יח"ד, בהסתמך על חוו"ד היועמ"ש.  25סה"כ יחידות הדיור במגרש לא יעלה על   .ב

 
 

 02/08/2012א' בתאריך 62חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 
 02/08/2012א' בתאריך 62חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 

 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 9)החלטה מספר  13/02/2013מיום ב' 13-0003מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 הלל הלמן : מציג את התוכנית.
 28דירות מעבר למה שמותר  3פקדה. מבקשת תוספת של אדריכלית תמי אלינב: מציגה את התוכנית לה

 יח' דיור. 25במקום 
הלל הלמן: אנחנו לא תומכים בבקשה הזו. יש יותר מיד יח' דיור כבר היום הצפיפות היא בלתי אפשרית. 

יח"ד לפי החלטת  25שמותר. מציע לאשר מקסימום של  14יח"ד מעבר ל  11התכנית כרגע כבר מוסיפה 
 טית.היועצת המשפ

 פגעה בנו. 3תיקון  38עו"ד עופר טויסטר: תמ"א 
 אלא להגדלת הצפיפות.  38הלל הלמן: לא היתה התנגדות לתמ"א 

 מיטל להבי: יש לכם שם פיצולים, האם תבטלו את כל הפיצולים?
 עו"ד עופר טויסטר: אנחנו לא יכולים להכנס לדירות קיימות.

 ת.דירו 25מיטל להבי: אם נשלח פקוח נגלה שיש 
 יחידות 3עופר טויסטר: אנחנו מבקשים עוד 

 גבולי עודד: ההדמייה שאני רואה אני מזהיר שלא יהיו בעיות עם שיפוץ של הבנין.
 היזם: ככל שהבנין יהיה יפה יותר כך גם אני ארוויח. השיפוץ הוא גם אינטרס שלי.

 
 דיון פנימי:

 מיטל להבי: אנחנו צריכים להצמד להמלצה של הצוות.
אבל אי אפשר לעשות. לכן לעניות דעתי כדאי לאפשר לו  38יסנר: הדבר הנכון היה לעשות תמ"א פאר ו

 דירות. 3תוספת של 
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר את התוכנית להפקדה בהתאם ובכפוף לתנאים בחוו"ד הצוות.

 
 דורון ספיר, הרב בנימין בביוף, אסף זמיר, מיטל להבי ופאר ויסנר. משתתפים:

 
 :יך האישורפרטי תהל

בתאריך  5986בעמוד  6815לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
09/06/2014. 

 
 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:

 13/05/2014 מקור ראשון
 15/05/2014 העיר

 13/05/2014 ישראל היום
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 :נה להתנגדויות והמלצותפירוט ההתנגדויות, דברי המע
 
 

מייצג את יעקב בורוכוב, אבו חליפה מוסטפה, יעקב יעקב,  – התנגדות על ידי עו"ד אמיר דדבקש .1
יוסף תורג'מן. ההתנגדות כוללת נספח של אישורים רפואיים שונים המעידים כי חלק מן 

כמו כן כוללת המתנגדים חולים סיעודיים ומבוגרים. וכן אישורים על ילדים בחינוך מיוחד. 
 ההתנגדות אישורים על בעלות על דירות בנכס.

 
 עיקרי הטענות בהתנגדות:

 למתנגדים יש זכויות במקרקעין ובגג .א

 אך גם המתנגדים הם בעלי עניין ’ בעלי העניין בתכנית רשומים כאביב ויורם יעקובוביץ .ב

 תבנושא הבעלות בבניין עומד להפתח הליך משפטי ועל כן אין לקדם את התכני .ג

 קומות חריג ואינו משתלב בסביבה של שדרות ירושלים 8גובה הבניין של  .ד

 התכנית כוללת חצרות אנגליות בשטח בבעלות המתנגדים .ה

 החצרות לא ישמשו לאיוורור החניון )??( אלא לחצרות פרטיות ולבתי המסחר .ו

 חוסר בפתרון חניה יצור עומס  .ז

 איננה סבירה 60%הגדלת תכסית הגג ל  .ח

 תואמת את הגדרת האזור כ'מרקם בנוי לשימור'התכנית איננה  .ט

 2606אין סיבה לחרוג מן התכנית הקיימת בתוקף  .י

 תוספת הקומות תביע לעומס על תשתיות הבניין באופן שיביא לקריסתו .יא

 השינויים בקווי הבניין יפגעו בבעלות המתנגדים בקרקע .יב

 תוספת הבניה תביא לפגיעה בדיירים באופן בלתי מוצדק .יג

 הדיירים יהיו כלואים בדירתם למשך זמן ארוךבמהלך הבניה  .יד

 הבניין יגרום לחסימה של אור ואוויר ותפגע בפרטיות המתנגדים .טו

 התוספת שמציגה התכנית אינה בסמכות הועדה המקומית .טז
 

בעלת דירה בקומת  81בשם גב' רחל בנוזיו. המתנגדת בת  – התנגדות על ידי עו"ד זאב ברא"ז .2
תה. כיום הדירה נעולה ונרשמה ברישומי הבית המשותף קרקע ששימשה בעבר למגורי משפח

 כחנות, לטענתה בטעות. 
 

 עיקרי הטענות בהתנגדות:
רכש את הזכויות מעמידר בסכום מופחת ובפטורים שונים מעיריית תל ’ היזם יורם יעקובוביץ .א

 אביב

ההקלות והתמורה המופחתת ניתנו מתוך הנחה כי מימוש הזכויות בבניין יכלול שיפוץ  .ב
שיקום מקיף של הבניין הקיים, חיזוק נגד רעידות אדמה והחלפת תשתיות. גם הזכויות ו

 ( אשר נועדו לפתח לשפץ ולחזק את הבניין.2515ו 2606שרכש היזם הן על פי תכניות קיימות )

היזם נמנע מלהגיע להבנות והסכם משותף עם הדיירים בכדי למקסם את רווחיו וכעת הועדה  .ג
 על הדיירים. המקומית נדרשת להגן

תתי חלקות. הבניין נוהל באופן רשלני על ידי עמידר,  33הבניין הקיים רשום כבית משותף עם  .ד
אשר מכרה שטחים בבניין כראות עיניה ויחד עם עיריית תל אביב התעלמה משימושים 

 חורגים, חריגות בניה ופלישות לרכוש המשותף ולמרתפים אשר יצרו אנדרלמוסיה בבניין.

 יין במצב פיזי מוזנח ורעוע. התשתיות בבניין מחייבות החלפה )ביוב, ניקוז, חשמל( כיום הבנ .ה

 לבניין אין מקלט ולדיירים אין פתרון של מיגון .ו

היזם מגדיל את הצפיפות ביחידותיו החדשות בלבד אך מגביל את זכויות הדיירים לפיצול  .ז
 דירותיהם הקיימות. 



 מס' החלטה
02/08/2017 

 10 -ב' 17-0018

 

2007מבא"ת ספטמבר   138עמ'   

 

הדיירים הקיימים על ידי כך שתדרוש הוכחות כי על הועדה המקומית לכלול בתכנית הגנה על  .ח
לא יגרמו נזקים לדירות הקיימות עקב תוספת הבניה וכן הבטחה לשיפוץ, חיזוק ושיקום כולל 

 83של כל הבניין. לשם כך על הועדה לדרוש מן היזם להגיש התחייבויות בהתאם ולפי ס' 
 לחוק את המסמכים הבאים כתנאי לאישור התכנית:

 הנדס שלד לעניין היתכנות חיזוק המבנהחוות דעת מ -

חוות דעת של אדריכל לעניין התאמת התכנית לחוק ולתקנות השונות כגון כיבוי אש,  -
 חברת חשמל, אשפה וכדומה

חוות דעת של שמאי מקרקעין לעניין הרווח היזמי הצפוי לעומת עלויות השיפוץ והחיזוק,  -
 לאור ההקלות שניתנו.

ולל את המרתף. התכנית כוללת אפשרות לחצרות מונמכות עד נספח הבינוי חלקי ואינו כ .ט
לגבול המגרש אך אם הנספח היה כולל תכנית למרתף ניתן היה לראות כי חצרות אלו יחסמו 

מ'  1.30גישה לדירת המתנגדת בקומת הקרקע ולדירות נוספות. יש להשאיר שביל גישה של 
 לפחות בצידי הבניין לשם גישה לדירות האחוריות.

ח המעלית בנספח הבינוי אינו תקני. במידה והיה תקני המעלית תחסום חלונות קיימים שט .י
 בדירות

המתנגדת דורשת לאפשר לה לשוב ולהתנגד לתכנית לאחר הצגת התכניות המפורטות  .יא
 והמתוקנות וחוות הדעת הנדרשות במסגרת פרסום מחודש.

ת חיזוק הבניין לפי הוראות ועל ידי כך לחייב א 38יש להכפיף את התכנית להוראות תמ"א  .יב
 תכנית החיזוק להתנגדות הדיירים. התמ"א ולחייב את פרסום 

המתנגדת טוענת כי יש להתייחס ליחידות הקיימות בקומת הקרקע )ביניהן דירתה, אשר  .יג
נרשמה בבית המשותף כחנות( כדירות קיימות מעבר לצפיפות שנקבעה. במידה ופרשנות זו לא 

ן הצפיפות את הדירות הקיימות לפני שתותר תוספת דירות בקומות תתקבל, יש למנות במניי
 החדשות.

מתנגדת למניעת האפשרות לפיצול דירות בקומות הקיימות כפי שנקבע בהוראות התכנית על  .יד
 ידי היזם. יש לאפשר פיצול דירות כתמריץ כלכלי לדיירים

ום המתקנים הטכניים יש לקבוע את גג הבניין כרכוש משותף לכל דיירי הבניין לצורך מיק .טו
 הנדרשים לצורך תפקוד הבניין ותיחזוקו, כגון קולטי שמש, מנועי מזגנים וכדומה.

( המתנה את אישור מהנדס העיר לשיפוץ וחיזוק הבניין 6.2מבוקש לשנות את הסעיף ) .טז
במסגרת היתר הבניה ולדרוש את אישור הועדה המקומית לכך וכן לתכנית השלד 

 נים טכניים וכדומה.והאינסטלציה מיקום מתק

לביצוע השיפוץ ₪  מבוקש לחייב את היזם בהפקדת ערבות אוטונומית שלא תפחת ממליון  .יז
 ולמניעת נזק לדיירים

 מבוקש לחייב את רישום הבניין כבית משותף כתנאי להיתר איכלוס .יח

 
 בבניין הנדון 27התנגדות עו"ד וילי יצחקי, בעלים של דירה  .3

 עיקרי ההתנגדות:
 אך אינה עומדת בתנאי התמא לעניין פרסומים וכדומה 38למעשה תמא התכנית היא  .א

 התכנית לא הוצגה לבעלי הדירות בבניין ולא קיבלה את הסכמתם .ב

 38לבניין לא קיימות זכויות בניה מספקות לשם התכנית המוצעת. הזכויות מבוקשות על פי תמא  .ג
לאחר  38זכויות מכח תמא  אך אלו זכויות של כל הדיירים. היזם מסתיר את כוונתו להוסיף

 אישור התכנית.

 התכנית לא מציגה את אופן חיזוק הבניין כולו .ד

 התכנית לא נותנת פתרון מיגון )ממ"דים( לכל הבניין .ה

 התכנית מעורפלת ולא מפורטת, לא מראה מאיזה תב"ע מגיעות הזכויות .ו
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יה להגיש את התכנית היא נקודתית ומיועדת לשרת את היתר הבניה בנסיבות אלו על היזם ה .ז
תכניות היתר הבניה על מנת להציג לבעלי הזכויות בבניין את כוונותיו באופן שיוכלו להגיש 

 התייחסות עניינית. עצם אישורה של תכנית נקודתית פוגע בבעלי הזכויות בבניין. 

 ואת הצפיפות בסביבה הקרובה. 35התכנית מציעה צפיפות לא סבירה שאינה תואמת את תמא  .ח

רג מגובה יתר הבניינים בסביבה ומהווה 'בניין גבוה' אך איננו עומד בדרישות החוק לגבי הבניין חו .ט
 בניין גבוה.

 התכנית אינה מציעה פתרונות לתוספת התשתיות הנדרשת .י

יחידות דיור לפי רישומי בית משותף. בפועל חלק מן  13התכנית מבוססת על צפיפות קיימת של  .יא
רקע משמשות למגורים וחלקן אף בתהליכי שינוי רישום היחידות שרשומות כ'חנות' בקומת הק

שקיבלו חוות דעת חיובית ממחלקת הפיקוח בעירייה. כלומר שבפועל ניתן להעריך שבבניין 
יחידות דיור לדונם. על  40דירות ותוספת היחידות החדשות בגג תביא לצפיפות של  25קיימות כ 

 ח"ד לדונם.י 12-24הצפיפות המירבית המותרת היא  35פי תמא 
 

בשם לינה וז'ק בכור בעלי דירה בנכס, ומשפחת כהן גרטי בעלי  –התנגדות על ידי עו"ד נילי מכנס  .4
 זכויות בנכס.

 :עיקרי ההתנגדות
 התכנית לא מציעה פתרון מיגון לדירות הקיימות .א

 אין התייחסות ופירוט לעניין מיקום המעלית בבניין ושיפוץ חדרי המדרגות הקיימים.  .ב

 ון גישה לדירות הקיימות בעת הבניהאין פתר .ג

אין פתרון או התייחסות לחידוש פתחים קיימים והסדרת החזיתות הקיימות. לא ברור כיצד  .ד
 ישפיעו תכניות השיפוץ על הדירות הקיימות.

 יש לתת פתרון של דיור חלופי בעת ביצוע חיזוק הבניין .ה

 ולאחריהאין פתרון להעברת דודי השמש והמתקנים הטכניים בעת הבניה  .ו

 הקבלן צריך להפקיד ערבות בנקאית לסיום העבודות  .ז

 הבניה עתידה לגרום מטרדי לכלוך רעש וכדומה לדיירים .ח

 חלק מזכויות הבניה שייכות לדיירים ולכן יש להקים עבורם חדרי מיגון. .ט

 טבלה מרכזת של עיקרי ההתנגדויות והמלצות 
 

 מספר התנגדות עיקרי ההתנגדות 
 וסעיפים  

 המלצה

1 
 

 

למתנגדים יש זכויות בגג ו/או בזכויות 
הבניה הכלולות בתכנית ועל כן יש לדחות 

את התכנית או לכלול את המתנגדים 
 כבעלי זכויות 

 ג-.א1
 .ט4

הועדה  - לדחות את ההתנגדות
המקומית היא ועדה תכנונית 

ואינה עוסקת במחלוקות 
קנייניות. במידה ואכן יש 

לדיירים זכויות בניה תכנית זו 
איננה יכולה לפגוע בזכויותיהם. 

התכנית איננה מוסיפה זכויות 
ואיננה קובעת מי בעל הזכויות 

אלא אך ורק את דרך ותנאי 
 מימושן

גובה הבניין חריג ואינו משתלב בשדרות  2
ירושלים. האזור הוא 'מרקם לשימור' לפי 

 תכנית המתאר

 .ד, ט1
 .ט3

 – לדחות את ההתנגדות
צי התכנית מוסיפה קומה וח

בלבד מעל לתכנית הראשית 
( ובסמוך לבניין קיימים 2606)

מבנים בגובה דומה, 'חצרות יפו' 
ו'הום סנטר' שניהם בגובה של כ 

קומות בנסיגות. הנסיגות  7
המבוקשות לאישור בתכנית 
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תואמות את גובה הנסיגות 
ב'חצרות יפו'. שדרות ירושלים 
כשדרה ראשית מאפשרות את 

 הגובה.
ות, בניה במרווחים הצדדים חצרות אנגלי 3

והקלות בקווי בניה  ימנעו גישה לדירות 
 אחוריות ויפגעו בזכויות הדיירים.

 ו, יב -ה .1

 ט' .2

יש  -  לקבל את ההתנגדות
להוסיף להוראות התכנית תנאי 

של שמירה על מעברים 
משותפים בצידי הבניין במידה 

ונדרשת גישה לדירות 
 האחוריות 

יש  – לדחות את ההתנגדות .ז1 עומס חוסר פתרון בחניה ייצור 4
חשיבות לשיפוץ וחיזוק הבניין 

והוא ממוקם בסמוך לקו 
 האדום המתוכנן.

בניה על  - לדחות את ההתנגדות .ח1 אינה מקובלת 60%הגדלת תכסית הגג ל  5
 65%הגג בתכסית של עד 

מקובלת בהקלות ביפו ואף 
כלולה בתכניות רבות בעיר 

 כדוגמא תכנית הרובעים.
 .ה2.יא, 1 עומס על התשתיות הקיימות בבניין 6

 .י3
יש  – לקבל את ההתנגדות

להוסיף להוראות התכנית כי 
במסגרת היתר הבניה יבדקו 

ויאושרו תשתיות הבניין כולו 
 )כגון, מים ביוב גז וכדומה( 

הדיירים יהיו כלואים בדירתם בעת  7
 הבניה

 ויסבלו מעבודות השיפוץ

 .יד1
 .ח4

 – תנגדותלדחות את הה
התכנית מיועדת לאפשר את 

שיפוץ וחיזוק הבניין, בין השאר 
 לטובת הדיירים

תוספת  – לדחות את ההתנגדות .טו1 חסימה של אור ואוויר 8
הבניה על הגג לא תחסום אור 

ואוויר לדיירים הקיימים. 
התכנית מוסיפה רק קומה וחצי 

 מעבר לתכנית התקפה.
דה תוספת הבניה אינה בסמכות הוע 9

המקומית. אין מספיק זכויות קיימות 
 לתוספת המבוקשת. 

 .טז1
 .ג, ו3

התכנית  - לדחות את ההתנגדות
אינה מוסיפה זכויות  ועל כן 

היא בסמכות הועדה המקומית. 
במידה ובמסגרת הוצאת היתר 

בניה יסתבר כי אין זכויות 
לתוספת הגובה המבוקשת , לא 

ניתן יהיה לממש את תוספת 
 הקומות.

על התכנית לחייב את שיפוץ וחיזוק  10
 הבניין הקיים.  

 .ב2
 .ד3

יש  – לקבל את ההתנגדות
לחייב את חיזוק ושיפוץ הבניין 

 במסגרת התכנית

יש להגיע להבנות עם הדיירים, לאפשר  11
להם לראות את התכניות המפורטות 

 ולהתנגד להן במידת שיפגעו מהן

 .ג, יא2
 .ב3
 .ד4

 יש – לקבל את ההתנגדות
לקבוע את התכנית כתכנית לפי 

לעניין תנאים  38לתמא  23סעיף 
 להיתר בניה ויידוע הציבור

12 
 

התכנית איננה מציעה פתרון מיגון 
 לדירות הקיימות

 

.ו2  
.ה3  
.א4  

לקבל את ההתנגדות – על 
התכנית לכלול פתרון של מיגון 

עבור הדירות הקיימות בדרך 
של שיפור מיגון, ממ"ק וכדומה, 

פוף לשיתוף פעולה מצד זאת בכ
 הדיירים לעניין זה.

לדחות את ההתנגדות – צפיפות  .ז,יד2 יש לאפשר לדיירים לפצל את דירותיהם 13
הבניין גבוהה גם כעת, כעולה מן 
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 ההתנגדויות עצמן.

הצפיפות הקיימת בבניין גדולה מן  14
הרשום בתשריט הבית המשותף ותוספת 

 הצפיפות תביא לצפיפות חריגה.

 ד.2
 .ח,יא3

לדחות את ההתנגדות – מהות 
התכנית היא לאפשר ליזם 
לממש את זכויותיו על ידי 

הגדלת הצפיפות ועל ידי כך 
לאפשר את חיזוק ושיפוץ 

הבניין. הצפיפות אכן גבוהה אך 
נושא זה נבחן לעומק והצפיפות 
המוצעת היא המינימלית לצורך 

מימוש התכנית. לא מומלץ 
 להקטינה.

לדרוש התחייבויות וערבויות על הועדה  15
 מן היזם לביצוע החיזוק והשיפוץ

 .יז2.ח, 2
 .ז4

לקבל את ההתנגדות – לחייב 
ערבות אוטונומית לחיזוק 

ולשיפוץ הבניין במסגרת היתר 
 הבניה

על הועדה להתנות את אישור התכנית  16
בחוות דעת מקצועיות שיגיש היזם לעניין 

 השלד, התשתיות וכדומה

לדחות את ההתנגדות –  .ח2
במסגרת הגשת בקשה להיתר 

בניה נבדקות במכון הרישוי 
תכניות השלד, החיזוק, 

החישובים הסטטיים, מערכות 
התשתית וכדומה, עבור כל 
המבנה. נושאים אלו אינם 

נבדקים בשלב של תב"ע אלא 
 כתנאי להיתר בניה כחוק. 

התכנית אינה מפורטת וחסר מידע רב,  17
 אינו כולל את המרתףנספח הבינוי חלקי ו

לקבל את ההתנגדות בחלקה –  .ט2
הוראות התכנית יחייבו פירוט 

מלא של קומת המרתף ושתי 
הקומות הקיימות במסגרת 

 הבקשה להיתר בניה
 תכנית המעלית אינה ברורה ואינה תקנית 18

 יש לשפץ את חדרי המדרגות הקיימים
 .י2
 .ב4

לדחות את ההתנגדות – לא 
ב"ערלבנטי בשלב של ת  

 . 38התכנית היא לפי תמא  19
יש להכפיף את התכנית להוראות תמ"א 

ועל ידי כך לחייב את חיזוק הבניין לפי  38
הוראות התמ"א ולחייב את פרסום 

 תכנית החיזוק להתנגדות הדיירים

 .יב2
 .א,ג3

לקבל את ההתנגדות בחלקה – 
זכויות התכנית אינן לפי תמ"א 

אך יש לקבוע את התכנית  38
לתמ"א  23נית לפי סעיף כתכ

לעניין תנאים להיתר בניה 
 ויידוע הציבור.

יש לאשר את הדירות הקיימות בקומת  20
 הקרקע מעבר לצפיפות המותרת.

לקבל את ההתנגדות בחלקה –  .יד2
במידה וקיימות דירות בחלק 

האחורי של הבניין )לא בחזית 
לשדרות ירושלים( והן יירשמו 

תף כדירות בתשריט הבית המשו
הרשומות בו כיום,  13מעבר ל 

כתוצאה מהליך שהחל עד 
למועד אישור התכנית, הן 
יתווספו לצפיפות שנקבעה 

הדירות שמגדירה  25מעבר ל 
 התכנית.

יש לקבוע את גג הבניין כרכוש משותף של  21
כל הדיירים לטובת מתקנים טכניים 

ולהציג את מיקום ואופן פעולת 
 המתקנים על הגג

 .טו2
 .ו4

 לקבל את ההתנגדות

( המתנה את 6.2לשנות את הסעיף ) יש 22
אישור מהנדס העיר לשיפוץ וחיזוק 

הבניין במסגרת היתר הבניה ולדרוש את 
אישור הועדה המקומית לכך וכן לתכנית 

לדחות את ההתנגדות – נושאים  .טז2
אלו מאושרים במסגרת היתר 

בניה ולא במסגרת תבע. ה
הועדה המקומית מאשרת את 
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השלד והאינסטלציה מיקום מתקנים 
 טכניים וכדומה.

 

 היתר הבניה. 

יש לחייב את רישום הבניין כבית משותף  23
 כתנאי לאיכלוס

 לקבל את ההתנגדות .יח2

לדחות את ההתנגדות – אמנם  .ז3 התכנית נקודתית ואין לה הצדקה ככזו. 24
תכניות נקודתיות אינן רצויות 

ככלל, אך במקרים מיוחדים 
גמת בניין זה אשר התכנית כדו

תאפשר את שיפוצו וחיזוקו יש 
 לכך הצדקה.

גישה לדירות הקיימות בעת לאין פתרון  25
 הבניה

 

לדחות את ההתנגדות – נושא  .ג4
 זה יטופל במסגרת היתר הבניה 

יש לתת פתרון של דיור חלופי בעת ביצוע  26
 חיזוק הבניין

לדחות את ההתנגדות – הועדה  .ה4
סקת בהסכמים בין אינה עו

 היזם לדיירים
 
 סיכום ההמלצות  

 לאשר את התכנית לשם מתן תוקף בכפוף לתיקונים הבאים:
יש להוסיף להוראות התכנית תנאי של הגדרת  מעברים משותפים בצידי הבניין במידה ונדרשת  .1

 גישה לדירות האחוריות.

ת תכלול הגשת תכניות יש להוסיף להוראות התכנית כי הבקשה להיתר בניה מכוח התכני  .2
 ולא רק תוספת הבניה.  מפורטות לעניין תשתיות הבניין כולו

 23ולקבוע את התכנית כתכנית לפי סעיף  יש לחייב את חיזוק ושיפוץ הבניין במסגרת התכנית .3
 לעניין תנאים להיתר בניה ויידוע הציבור. 38לתמ"א 

היתר בניה, על ידי שיפור מיגון, ממ"ק הוראות התכנית יכללו פתרון מיגון לכל הדיירים כתנאי ל .4
 או כל פתרון אחר שיאושר על ידי פיקוד העורף.

במסגרת היתר הבניה יפקיד מבקש ההיתר בידי העירייה ערבות אוטונומית שתבטיח את השלמת  .5
 שיפוץ וחיזוק הבניין

 הוראות התכנית יחייבו פירוט מלא של קומת המרתף ושתי הקומות הקיימות במסגרת הבקשה .6
 להיתר בניה 

במידה וקיימות דירות בחלק האחורי של הבניין )לא בחזית לשדרות ירושלים( והן יירשמו כדירות  .7
הרשומות בו כיום, כתוצאה מהליך שהחל עד למועד אישור  13בתשריט הבית המשותף מעבר ל 

 הדירות שמגדירה התכנית. 25התכנית, הן יתווספו לצפיפות שנקבעה מעבר ל 

גג הבניין כרכוש משותף של כל הדיירים לטובת מתקנים טכניים ולהציג את מיקום  יש לקבוע את .8
 ואופן פעולת המתקנים על הגג

 יש לחייב את רישום הבניין כבית משותף כתנאי לאכלוס .9

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 6)החלטה מספר  03/12/2012מיום ב' 12-0028מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 
 

 ך הדיון:מהל
 תמי אלינב: מציגה את התוכנית ע"פ מצגת

 מיטל להבי: התוכנית נועדה להגדיל את הצפיפות.
 תמי אלינב : החלק המשמעותי היא ההצפפה בתוכנית.

 13יח"ד מתוכם  14. על פי התב"ע מותר 33לטענת המתנגדים כ -דורון ספיר: כמה יחידות קיימות סה"כ?
 קיימות 

לדעת בוודאות כמה דירות יש והיה סיכום עם היועצ"מ שהחישוב יתבסס על עו"ד טויסטר: אי אפשר 
 הרישום של הבית המשותף בלבד .
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 מיטל להבי: האם הגובה המבוקש תואם את החזון העירוני לגבי שדרות ירושלים?
 

 התנגדויות: 
ין בה הגיון, דיירים שנמצאים שנים רבות. התב"ע הנקודתית הזו א 30: יש בבנין מעל עו"ד דדבקש אמיר

ושינוי במקום הזה עלול ולפגוע בדיירים בצורה בוטה. ישנם נושאים קניינים שעדיין לא הוסדרו עם 
עמידר, וכל הנושא יגיע לפתחו של בית המשפט. על כן אין לאשר את הבקשה היא תפגע במרקם של 

 הרחוב. זהו בנין המשלב בו דיור של ערבים ויהודים בדו קיום.
 

 עקובוביץ:עו"ד אורלי י
אי אפשר לקבל החלטה על בסיס של הנסח אלא אם כן הועדה רוצה להגיע לבית משפט, ישנה טעות 

ברישום בטאבו. התוכנית לא תואמת את מרקם הבנין, ובניה של מרתפים אנגלים ינתק את הלקוחה שלי 
כים יהפכו את מהדירה ומהכניסה לדירה שלה, ולא תהיה לה אפשרות להיכנס לדירה שלה. הקירות התומ

אנחנו בעד השיפוץ אולם צריך להקפיד על  –הדירה ל"מצודה" דבר שהוא לא הגיוני. הסוגיה של הצפיפות 
כל תג ותג בשל העובדה שאנחנו נמצאים לפני אישור של תוכנית מפורטת. יחד עם זאת לבקש מהיזם את 

אן שיהיו מגורי פאר בקומות כל המגיע לדיירים מכוחה בטרם קבלת היתרי הבניה. בפועל מה שיקרה כ
 העליונות ולמטה תהינה דירות סלמס.

 
הוא בנין רעוע ולשפץ את הריקבון זהו דבר לא הגיוני. ברור שכמות הדירות בשטח הבנין עו"ד גוילי יצחק: 

 2000מטר מתוך ה 1600הם יותר ממה שרשום. היזם שרכש את הבנין רכש נכון להיום מצב בו בנויים 
וישנה התכתבות  38מ'. הבנין שואב את כל הזכויות ושואב מתוך תמ"א  300נשארו לו עוד  שרשומים. אולי

והזכויות הללו הם לא של היזם אלא של התושבים ואין ליזם  38בין היזם לעיריה כדי לממש את תמ"א 
 .ליזם אין מספיק זכויות להציע לתוכנית הזו  וגם אם38אישורים וחתימות של התושבים לגבי תמ"א 

 דירות לדונם. 40היזם מבקש היתר בניה הצפיפות שיגיעו לבנין הזה תהיה למעלה מ
 

: אני חוזרת על כל טענותיו של עו"ד גוילי ואני מבקשת להחמיר ולשאול למה לא לעשות עו"ד נילי מכנס
שות פינוי בינוי. התוכנית הזו היא טלאי על טלאי ואין פתרונות מיגון לדירות הקיימות. אני מציעה לע

 ג'. 38תמ"א 
 

: היזם מבקש לשפץ את הבנין ובתמורה לבנות את הדירות הנוספות. כל אפשרות של עו"ד טויסטר -יזם
או פינוי בינוי  היא בלתי אפשרית. אין כאן שום חוסר תום לב, ואם לא ינצלו את ההזדמנות הזו  38תמ"א 

שנטען כי לבעלת המקום יש חנות  18ת חלקה הבנין ישאר כך. לגבי זכויות קנייניות כאן לא המקום. לגבי ת
או דירה  אם יקבע בערכאות שזו דירה אזי תתווסף לתוכנית הזו עוד יחידת דיור אחת ובכך הבעיה תפתר. 

כל הטענות יבדקו ברמת ההיתר ובאופן פרטני וכך התושבים יוכלו להגיב עד לרמה אם קירות המיגון 
נוני של התוכנית. כחלק  מהתחשיב  הם כל הוצאות השיפוץ מפריעים או לא. כרגע אנחנו באישור התכ

 ואלו הוצאות שיהיו על היזם. כן יש זכויות בניה הדבר נבדק ע"י הצוות.
 לגבי הסימון של המרתפים קיבלנו הנחיה מהצוות למחוק את המרתפים.

דיירים ולכן  נבדק והמסקנה שאנחנו מנצלים זכויות קיימות בשל העובדה שיש כאן הרבה 38נושא תמ"א 
 אנחנו מנצלים זכויות קיימות. 38אנחנו מוותרים על תמ"א 

וזאת ע"פ חוות דעת הצוות,  –. השניה 38האחת לא לשלוח את היזם לבצע תמ"א  -בקשות 2יש לנו 
להתנות את האכלוס בתיקון צו הבתים המשותפים, כי רישום הבית כבית משותף הוא בלתי אפשרי בשל 

י היכולת לעמוד בוודאות על כמה בעלים וכמה דירות יש שם בבנין. הנושא הקנייני לא כל הבעיות בבנין וא
 צריך להיות בן ערובה לנושא התכנוני.

 
 תגובת הצוות

הלל הלמן: חלק גדול מהדרישות שהדיירים דורשים הם בשלב היתר הבניה ולא התכנון. כל הנושא של 
תר בניה מבלי שהשלד והבנין הזה כולו יעמוד בתקנים חיזוק שלד תשתיות יבדקו ע"י העיריה ולא יצא הי

 כחוק כגון ברעידות האדמה ובכל מה שצריך. 
מטר לערך שהם  מכח התב"ע הראשית , והתבע הזו  לא  2100התב"ע הזו מבקשת לנצל  שטחי  בניה של 

יש רק  מוסיפה שטחים. יש כאן בנין שלא ניצל את הזכויות ונושא הצפיפות עמד מההתחלה על הפרק,
יחידה אחת שאפשר להוסיף לבנין. היזם רכש זכויות על הגג, והשאלה היא איך הוא יכול לנצל את 

. לכן הפתרון הוא להציע את התוכנית הזו לועדה המקומית.  Xהזכויות כאשר מצב הצפיפות הוא 
יחידות  25הם התוכנית  תאפשר תוספת של יחידות דירות ותקבע מספר יחידות דיור שניתן לעשות בבנין ש

 דיור.
 האמירה היא לקבוע בתוכנית מספר המירבי של יחידות הדיון.

ניסינו לעודד את היזם שיגיע לשיחה עם הדיירים והיזם טען כי הדבר הוא בלתי אפשרי. השאלה  היא 
 יח' מגורים לכל היותר.  25האם לאשר תוכנית שבסופה ניתן יהיה להקים בבנין 
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יות, ומבוקש כאן תוספת קומה וחצי במסגרת זכויות הבניה, תוספת צפיפות הכוונה היא לנצל את הזכו
ושינוי בקווי בנין לגבי הדברים האחרים ידונו ויפתרו במסגרת היתר בניה. התנאי הוא חיזוק ושיפוץ הבנין 

במסגרת ההתנגדויות לקבוע את התוכנית הזו לפי סעיף  38כולו קומפלט תשתיות וכד' כחוק. לגבי תמ"א 
 . 210לתמ"א, אחוזי הבניה הם  23

 מיטל להבי: מה בנוגע לחניה, האם יש כופר חניה.
 הלל הלמן: אין פתרון חניה בבניין אלא מוצע תשלום לקרן חניה.

 בבנין הזה מבחינת הזכויות.  38הראלה אברהם אוזן: אין תמ"א 
 .38מדואל אהרון: אני בעד תמא 

 א ממומשות  הבעיה היא במספר יח"ד בקומות הקיימות הראלה אברהם אוזן: יש כאן זכויות בניה ל
בהתנגדות המדבר על כי אין זכויות מספיק קיימות" והתשובה על כך   9מיטל להבי: אבקש הסבר לסעיף 
 היא לדחות את ההתנגדות מדוע.

 דורון ספיר: אם בבנין קיימות חריגות בניה ומקבלים תוספת זכויות מה קורה עם החריגות הללו אם הם
 נכללות האם הזכויות הקיימות מופחתות.

זכויות בניה הם סופיות, הם מוגדרות  -יש כאן זכויות רבות שלא נוצלו  -הלל הלמן: זה לא המצב בשטח 
 לפי התוכנית הראשית.

אין כאן בבנין זכויות ואף פעם לא קבלנו פניה מהיזם. יש  -עו"ד גוילי: עשיתם תוכנית בלי מפת מצב קיים 
 יזם שמגיע לו זכויות.מכתב של ה

 עו"ד דדבבש אמיר: לא נעשה שום נסיון להטיב עם הדיירים, ועל כן יווצרו פערי מעמדות עצומים.
 עו"ד יעקוביביץ: נתוני הפתיחה של התוכנית אינה נכונה הבסיס לא נכון בשל הצפיפות הגבוה.

 אזרח: היזם לא מתקן נזילות אצלי בבית וזה היזם שאתם רוצים שיבנה.
ו"ד נילי מכנס: הטענה שלי קיימות זכויות בניה למגורים מנוצלות כיום בבנין וביחס לזה אתם צריכים ע

מ' מרפסת צמודה ולכן זה לא הופך אותה  20-מ' ו 60לנקוט עמדה. הלקוחה שלי קנתה דירת מגורים של 
לה קניינית  וזו לחנות. מה עוד שהפקח שבקר במקום  שולח אותי לבית משפט לתקן את טעות. זו לא שא

 לא חנות זו דירה  ולכן אתם צריכים לבדוק זאת לעומק. 
 

 דיון פנימי: 
דורון ספיר: השאלה היא נקודתית וגם תקדימית. שני נושאים חשובים איך הבנין יראה ויתפקד בסופו של 

חושב  דבר והאם אכן זה ישים באופן כזה שהדיירים הקיימים בדרך זו או אחרת לא יפגעו מהענין אני
שצריך לשקול שאלות של היתכנות, ולשים תשומת לב לגבי הדיירים החדשים מול דיירים הקיימים. אין 
ספק שהבנין כפי שהוא נמצא כרגע הוא לא מתפקד. לבנין יש חריגות ברישום וכהנה. לכן צריך לשים לב 

טענו שאף אחד לא דיבר לשני דברים אחד שהבנין יתפקד ושנית שהדיירים הקיימים לא יפגעו. המתנגדים 
 איתם וזה דבר מהותי שלא היה בסדר בכל ההתנהלות.

 ראובן לדיאנסקי: מי צריך להיות זה שיכפה על היזם לדבר איתם.
 דורו ספיר: אפשר להגיד ליזם אם אתה רוצה שהתוכנית תגיע לועדה קודם תדבר עם הדיירים.

 הלל הלמן: אני מסכים לגמרי שצריך לדבר עם הדיירים.
 .38יקרה מה שקרה במעפילי אגוז  -דואל אהרון: אם נאשר את התבע ויקבל היתר מ

הראלה אברהם אוזן: היו אצלי שתי ישיבות בעניין והיזם נמצא לפחות כבר שנתיים וחצי בתהליך. יש בנין 
ז"א לאחרונה עבר רישום. אין מחלוקת שלפי   2005קיים ואין היתר בניה והבנין נרשם כבית משותף ב

דירות רשומות ולא חשוב כמה דירות יש בפועל שכן מחובתנו לבצע אכיפה. היזם רכש את  13ישום יש הר
קומות לבנות. יש לו זכויות אבל אין לו צפיפות. מבחינת התב"ע  3או  2.5יתרת זכויות הבניה ויש לו עוד 

דות הדיור. לכן השאלה קומות בלי יחי 2.5יח' הדיור שקיימות הם בעצם הצפיפות כך שיש ליזם לבנות  13
 היתה איך מחשבים צפיפות? 

ברור לכם שעבור יחידות הדיור שיוספו בתכנית היזם ישלם היטל השבחה. נקודת המוצא מה שרשום זה 
יח' דיור.  האזרחים לא יפגעו מהתוכנית וזאת מכיוון  13רשומות  –מה שיש לאנשים ולא נוגעים בזה 

יות בניה. הוא משנה קווי בנין וגובה, ונותן את הבינוי שמקובל על שהיזם מכין תוכנית שלא נוגעת בזכו
הצוותים. הדיירים  לא יפגעו מכיוון שהמצב לא שונה מכל מצב אחר. הדיירים למעשה אומרים תתנו עוד 
צפיפות שתכשיר גם את הדירות שלנו ושהיזם ישלם את היטל ההשבחה ולנו הבעלים תיפתר הבעיה. מה 

מה שאין אין . היזם יוציא היתר בניה תוספת יחידות הדיור שלו לא גורעות מיחידות שיש לדיירים יש ו
ואמר אין לך גם וגם ולכן  3אולם בא תיקון  38הדיור שלהם כהוא זה. בתחילת הדרך היזם רצה תמ"א 

לתמ"א. בכל מקרה הוא חייב לבנות לפי התמ"א ולחזק את הבנין לפי  23התכנית לא הוגשה לפי סעיף 
"א. כאשר הוא יגיש בקשה להיתר בניה כל בעלי הזכויות בבנין בין אם יש להם מחסן או דירה יקבלו התמ

ב ויוכלו להתנגד. כל הטענות הללו הם לשלב הוצאות היתר הבניה והדיירים לא 2הודעה לפי תקנה 
 אמורים להיפגע מזה.

לתקן רישום שיעשה זאת מול  היום מי שרוצה 2005 -מה שנרשם נרשם ב  -לנושא רישום הבית המשותף 
רשם המקרקעין .אם בעלת זכויות יכולה להוכיח שיש לה דירה ולא מחסן יעשה התיקון מול הטאבו. 
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על הדירה ונגיד שאין היתר בניה, אנחנו לא מונעים  29הדבר יעבור דרכנו ואנחנו נרשום הערה לפי תקנה 
 רישום מדירות שיש להם היתר בניה. 

הדברים התוכנית מאפשרת את תוספת הבניה ונותנת את הצפיפות כדי שאפשר יהיה כמו שאני רואה את 
לבנות היא תוכנית ראויה .יש להתייחס גם למה שאמר מהנדס העיר שאתם קבלתם את התוכנית 

 והפקדתם את התוכנית.
כמות  דיור אנחנו לא יודעים כמה יש בפועל כלומר שאתה מציע לאשר בבנין 13דורון ספיר: רשום בטאבו 

 יחידות דיור.  25של 
 + התוספת. 13הראלה אברהם אוזן: 

מה קורה עם השאר   25יחידות בבנין ואתה מציע  35יחידות בבנין. נניח ויש  25ספיר דורון: אתה מציע 
איך אתה לא פוגע להם בזכויות? לטעמי אם אתה לא קובע את המספר המדויק של  הדירות בפועל מחר 

 דירות מפוצלות ולפי מה תחשב?  אז אתה יכול לקבל פתאום עוד דירות נוספות.  20או  10אתה תקבל עוד 
 יחידות דיור.  Xהראלה אברהם אוזן: בשאר השטח שיבנה אני אתן 

 דורון ספיר: זה לא מה שמוצע כאן, אם תדעי את מספר יחידות בפועל תוכלי לקבל צפיפות.
בבנין לפני שהוא רכש את זכויות הבניה ושילם עלהן עיז אל דין: היזם ידע טוב מאוד את הבעיות שיש 

 בהתאם. שלא יפתור שום בעיה, זהו תקדים לא טוב.
עבר מיד ליד,   4הרב נתן אל נתן: הבעיה של יפו קיימת בכל מיני מקומות, דוגמא המגרש ברח' אילת 

דומים. זאת בעיה היזמים התייאשו , זה לא מקרה יחיד ומיוחד. ההחלטה שלנו תשליך על מקרים אחרים 
שקיימת, לכן אני חושב בנושא של צפיפות ההצעה של דורון היא נכונה, אנחנו צריכים לקבוע מה הצפיפות 

שאנחנו נותנים לתוספת, או לקבוע צפיפות. הצפיפות פה מאוד בעייתית היא לא מתאימה לסביבה. לכן 
ות. אם נקבע שהתכנית עפ"י תמ"א בלי כל קשר למה שקיים בבנין אפשר לבוא ולקבוע את מטרים לצפיפ

 .  149זה יפקיד מחדש את התכנית. אפשר לקבוע הנחיה בתכנית שבשלב היתר בניה יהיה פרסום לפי סעיף 
 הראלה אברהם אוזן: מדוע אנחנו צריכים לשלוח את היזם לעשות פרסום על לוחות מודעות לא ברור לי.

 הלל הלמן: כי זה פרסום יותר קצר.
דבר נוסף חלק היחידות בבנין הן לא חוקיות. הדירות שנמצאות במרתף הם לא חוקיות גם הרב אל נתן: 

יחידות היא לא  30אם היתה צפיפות נכונה. אין פה מצב שיש פה יח"ד שניתן להכשיר אותן. האמירה של 
 נכונה ולא חוקית.

 הלל הלמן: אנחנו חייבים לקבוע בתב"ע צפיפות לבנין.
תה לא קובע את מס' היחידיות הקיימות אתה תגיע להיתר הבניה ואז התברר דורון ספיר: אם היום א

 דירות וליזם אין לו דירות להוסיף?. 30שיש 
 הלמן הלל: חלק מהיחידות שם הן חנויות ולא דירות.

 ראובן לדיאנסקי: היזם הבין את זה מלכתחילה
שה לאחרונה לפעול לפי הרישום הראלה אברהם אזן: הרעיון היה לתת הנחיה לרישוי ומאחר שהרישום נע

 .2005של 
 הלל הלמן: במסגרת ההיתר אפשר לקבוע שהצפיפות לפי התוספת. 

צריך לבדוק איך  2005אהרון מדואל: התכנית היא בלתי ישימה, אני דורש מצב קיים. לגבי רישום משנת 
ות שהם לא מופיעים בית המשפט ירשום אותם למר 2005ביצועו את זה. אם יש מוני חשמל וארנונה לפני 

 .2005ברישום. אני מבקש שהיזם יגיש לנו רישום מדויק של מצב קיים. אם הפיצול נעשה לא חוקית אחרי 
מיטל להבי:  אין ספק שיש אינטרס ציבורי שהבניינים ישופצו, אבל לא ידענו על המצב הנתון בשטח. שלוש 

הדיירים. בדרך המוצעת לא ניתן לקדם  שנים בוזבזו במנהל הנדסה ולא התנהל תהליך של הדברות עם
 אותו, בכל עת שיימכר בניין של עמידר תהיה אותה בעיה. 

הצעה צריך למצוא דרך כאשר אנחנו נותנים תוספות עם צפיפויות לבניינים בעבר גדולות צריך להתייחס 
. אם אנחנו רק לתוספת. אולי לעשות תוכנית כוללת על עמידר. חייבים לראות מצב קיים בצורה נכונה

 תושבים מוחלשים שגרים שם.  30פועלים  לפי הרישום בטאבו אנחנו הורסים חיים של 
למענה בהתנגדות לא ברור. אם מכניסים את סוגיית היטלי השבחה הם צריכים להתייחס רק  9לכן סעיף 

 לתוספת ולא רק לסה"כ.
 הראלה אברהם אוזן: זה לא החוק ולכן אי אפשר לפעול אחרת.

מדואל: אפשר להשתמש בהיטל ההשבחה כמנוף להקטנת הצפיפות. היזם יודע שהוא צריך לשלם אהרון 
X  .היטל השבחה ועל כן הוא יכול לבוא מול הדיירים 

 מיטל להבי: אני לא יכולה לקבל תוכניות שהמרתפים הם מרתפים צפים.
ין פרטים על רשום של בית ראובן לדיאנסקי: שלושה נתונים מרכזים שאנחנו אמורים לקבל לא נמצאים. א

משותף ואף אחד לא יודע כמה יחידות דיור כמה דיירים יש. באים עם פרויקט יפה וחלק מההתנגדויות 
שקבלתם הם נכונות. דיברו על מצב בפועל של יחידות הדיור לעומת מה שרשום במסגרת הבית המשותף. 

יהיה בסופו של התהליך. היזם יודע אי אפשרות להתעלם ממה שקורה בפועל ואז לשאול את השאלה מה 
בדיוק את המצב על מנת לשמור לעצמו את הזכויות הקנייניות כדי שיוכל להרוויח כסף. על כן אנחנו 

צריכים לא לקבל החלטה בענין התוכנית הזו אלא צריכים להפנות את היזם לקיום דו שיח עם התושבים 
 ובעלי הזכויות ולהגיע להסכמים.
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יחידות. השאר  13עשה את הרישום היא עמידר שמכרה את הדירות והיא רשמה שיש הרב אל נתן: מי ש
קבלו חניות ומחסנים והם הפכו אותם לדירות. לא צריך לתת פרס לאלו שקנו מחסנים והפכו את זה 

 לדירות.
 ראובן לדיאנסקי: תיקח לך נסח.

 גל שרעבי דמאיו: צריך לגשת למקום.
ן בשבועיים ונבקש עותק מהתשריט והרישום . עמידר ביצעה את הראלה אברהם אוזן: נדחה את הדיו

 הרישום והיא יודעת למי היא מכרה דירות ו/או מחסנים וכהנה.
דורון ספיר: לפי הנתונים הללו היזם יוכל להתנהג מול הדיירים אחרת. ההצעה שלי תהיה ויחד עם זאת 

 נקבל נתונים שיתנו לנו להבין את המצב בשטח.
 
 

 החלטה:
יום לאחר שיוצג לוועדה נסח הרישום לטאבו והתשריט וכן נתונים בקשר לגורם  30ולדון בעוד  ב לשו

 שביצע את הרישום  בטאבו )היועצת המשפטית יחד עם אהרון מדואל ומיטל להבי יבדקו את הענין(.
 פה אחד

 
, ראובן לדיאנסקי, משתתפים: דורון ספיר , הרב נתן אל נתן, מיטל להבי, גל שרעבי דמאיו, ארנון גלעדי

 אהרון מדואל.
 

 ארנון גלעדי יצא באמצע הדיון
 

 
 

 דיון נוסף:
 

בהמשך  3.12.14התכנית מוחזרת שוב לדיון לשם קבלת החלטה בהתנגדויות שנשמעו בפני הועדה ביום 
בהשתתפות עו"ד הראלה אברהם אוזן, היועמ"ש של הוועדה  1/4/2015לישיבה שהתקיימה בתאריך 

 ברי המועצה מיטל להבי ואהרון מדואל ואדר' הלל הלמן.המקומית, ח
במהלך הישיבה נבדק תשריט הבית המשותף ונמצא כי מספר יחידות הדיור הרשומות תואם את המספר 

 יחידות דיור. 13שהוא  3/4/2012שעליו התבססה החלטת היועמ"ש בישיבה מתאריך 
  

 להלן סיכום הישיבה והמלצה לוועדה:
 

 הדירות במרתף. 3בנין לבין ביטול לבתכנית בין תוספת יח"ד  התניהה תבוטל  .1
הדירות במרתף הרשומות בלשכת רישום המקרקעין, באופן שתוספת יח"ד  3יקבע תמריץ לביטול  .2

יח"ד  3יח"ד מתוכן תותנה בפינוי  3יח"ד , כאשר תוספת של  15ע"פ התכנית תהיה בסה"כ 
 שבמרתף .

חישוב יח"ד לעת הוצאת היתר הבניה , המפנה למספר יח"ד  יקבע סעיף בתכנית המבהיר את אופן .3
 ע"פ רישום הבית המשותף.

יוסף בתכנית סעיף לפיו תנאי להוצאת היתר בניה הינו אישור תכנית עיצוב ע"י הועדה המקומית,  .4
של כל חזיתות  1:100אשר תכלול ,בין היתר, פרוט של מצב קיים ומצב מוצע בקנה מידה של 

,עיצוב אחיד לחזיתות המסחריות ,פתרון עיצובי נאות  מנטי החיזוק של הבניין המבנה ,מיקום אל
 למערכות הטכניות.

 
 

( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  5)החלטה מספר  13/05/2015ב' מיום 15-0008בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

רדה של היועמ"ש בהמשך להחלטת הוועדה )מציג את עיקרי הישיבה שהתקיימה במשאהרון מדואל:  
הקודמת(. היזם שמקדם את התוכנית הוא הבעלים של יתרת הזכויות בגג. יחד עם זאת יש קשר בין 
היחידות הקיימות בבניין ובין היחידות שהוא מבקש להוסיף. ועלו שאלות לגבי כמה יחידות הדיור 

היא  לנתק את הקשר המותנה בין יחידות הדיור שצריכות להיות. ההסכמה שהגענו אליה  ןהקיימות בבניי
שיקבל לפינוי בפועל. במקום זאת יוצרים תמריץ לפינוי הדירות במרתף , אם הוא ירצה לקבל את 

יחידות דיור הוא יהיה אמור לבטל את היחידות במרתף. זהו לא תנאי של כל  3האפשרות של תוספת 
 .התוכנית, האפשרות בידי היזם. יחידה מול יחידה
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 יחידות הדיור. 15הלל הלמן: אין התניה כוללת אלא תנאי רק  למימוש מלוא 
 יחידות אם הוא מבטל את אלו שבמרתף שהם דירות. 3יחידות הוא יקבל בלי תנאים ועוד  12נתן אלנתן: 

דורון ספיר: אני מנתק במצב שקיים בפועל בין המרתף לבין התוכנית הזו, מה שקיים כאילו הוא לא קיים,  
 .ןהשאלה היא משפטית כשמוצאים היתר בניה האם אני לא צריך להתייחס לכל יחידות הדיור בבניי

. הוא רכש גג ןהוא רק הבעלים של הגג אין לו קשר לדיירים של הבניי -הראלה אברהם אוזן: זו הנקודה
 מעמידר ועמידר דאגה לבצע רישום של הבית המשותף.

 שאין בכך אישור ליחידות הדיור הקיימות שנוספו מעבר לרישום?דורון ספיר: בהיתר הבניה יהיה כתוב 
הראלה אברהם אוזן: בוודאי, זו הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה. במסגרת הוצאת היתר בניה אם יש 

 חריגות בניה שלא קשורות אל המבקש, לא מתייחסים לזה.
 ראובן לדיאנסקי: למה המרתף נכלל?

 יה תכנונית.הראלה אברהם אוזן : יש כאן סוג
אהרון לדיאנסקי: מי אחראי למצות את הדין על כל יחידות הדיור הקיימות באופן פיראטי בכל השלב 

 הזה שאין ליזם אחריות?
. במקרים בהם לא נמצא היתר הבניה של הבניין יש לנו בעיה לפעול נגד פיצול דירות :הראלה אברהם אוזן

בכדי לממש את הזכויות הקיימות בגג. במסגרת הדיונים התוכנית הזו מבקשת לאשר תוספת יחידות דיור 
שנפעל לפי תכנית  הבתכנית נדרשנו להכריע כיצד לחשב את היחידות הקיימות ונקודת המוצא היית

 יחידות דיור. 13הרישום של עמידר האומרת 
ת.  נדרוש כולל חזיתות מסחריו ןהלל הלמן: חשוב להבהיר כי התוכנית כוללת חיזוק ושיפוץ של כל הבניי

 ולגבי הפיצולים נצטרך לפעול בהיבט המשפטי. ןממנו לשפץ את הבניי
? לעומס לפי מס' הדירות שמותר בהיתר או ןדורון ספיר: לאיזה עומסים היזם צריך להתאים את הבניי

 לעומס הדירות שקיימות בפועל. לדוגמא עומס של קונסטרוקציה.
דרישות החוק לגבי שלד וכדומה במסגרת היתר הבניה. לגבי הלל הלמן: הבניין במלואו יידרש לעמוד בכל 

 הדירות החדשות יהיו חייבות בפתרון מיגון.  ,פתרונות מיגון
דורון ספיר: צריך לבדוק עם הג"א . שיביא חוו"ד של מומחה שיש התכנות למיגון הדירות העליונות 

 במסגרת התב"ע כתנאי לאישורה ותנאי לפרסום מתן תוקף.
 
 

 ליטה:הועדה מח
לדחות את ההתנגדויות ולאשר את התוכנית למתן תוקף בכפוף להערות שמובאות בחוות דעת מהנדס 

. תנאי לפרסום מתן התוקף לתוכנית הינה המצאת חוות דעת 1.4.2015העיר ולאמור בסיכום הישיבה מיום 
 התכנות למיגון הדירות העליונות. ןמומחה לעניי

 . ןל ככול האפשר כלפי פיצולי דירות ושימושים שלא כדין בבנייהועדה מנחה את גורמי האכיפה לפעו
 

משתתפים: יהודה המאירי, ראובן לדיאנסקי, מיכאל גיצין , איתי ארד פנקס, שמואל גפן, נתן אלנתן, 
 דורון ספיר, אסף זמיר

.
 
 

 תיקון טעות בחוו"ד מה"ע והחלטה:
התכנית כי שלא ניתן לקבוע את דעתה עירייה  היועצת המשפטית ל הביעה 3.12.14 -ב מיום בדיון הקודם 
בהחלטת הועדה לא התקבלה התייחסות לנושא  ודעתה התקבלה, אולםלתמ"א ,  23סעיף היא מתוקף  

  זה.
 החלטה. עידכוןלכן הנושא חוזר לדיון לצורך 

 
 

  ועדת המשנה לתכנון ולבניה( דנה 1)החלטה מספר  10/06/2015מיום ב' 15-0010מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון: 

ולכן לא ניתן לאמץ   38הראלה אברהם אוזן: מסבירה את נושא התיקון. התוכנית היא לא מכח התמ"א 
 בעניין זה את המלצת מהנדס העיר שניתנה לאחר פרסום התכנית להתנגדויות.

 ?38נתן אלנתן: מדוע התכנית לא מתוקף תמ"א 
כשרוצים לקבוע  הוראות בינוי  38לתמ"א  23תכנית לפי סעיף  הראלה אברהם אוזן: אנו מכינים

שמתירות/מצמצמות את תוספת שטחי הבניה שניתן לבנות מכח התמ"א. בתכנית הנדונה אין בניה של 
. כמובן, 38ובמטרותיה אין כל התייחסות לכך שהיא תכנית  מכח התמ"א  38שטחי בניה לפי תמ"א 

 הבנין נגד רעידות אדמה וזה נבחן במסגרת הוצאת היתר הבניה. שהתמ"א חלה לעניין הצורך בחיזוק



 מס' החלטה
02/08/2017 

 10 -ב' 17-0018

 

2007מבא"ת ספטמבר   148עמ'   

 

 :הועדה מחליטה
לעניין קבלת ההערות שמובאות בחוות דעת מהנדס  3.12.15לתקן את החלטת הועדה המקומית מתאריך 

 . 38לתמ"א  23העיר )סיכום ההמלצות( במלואן ולא לדרוש כי התכנית תקבע כתכנית לפי סעיף 
 

 , נתן אלנתן, יהודה המאירי, ראובן לדיאנסקי, ניר סביליה ושמואל גפן.ן ספירמשתתפים: דורו
 

בדבר ביטול החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה לאישור  17.7.17דיווח החלטת ועדת ערר מיום 
 התכנית.

 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 10)החלטה מספר  02/08/2017מיום ב' 17-0018מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

קודמה תוכנית בסמכות ועדה מקומית ואושרה על ידה. הטיעונים  29הראלה אברהם אוזן: שד' ירושלים 
קומות שהיה אפשר לבנות מכח התוכנית התקפה. זו  2שלה היו שינוי הוראות בינוי כדי לאפשר תוספת 

היתה מסובכת כי בפועל הצפיפות שיש בבנין היא תוכנית שנכנסה לועדה ויצאה ממנה כפעמים שלוש בגלל 
כבנין בית  2005דירות מגורים  זה בנין שנרשם ב 3מעל ומעבר למה שהתב"ע אפשרה. היה מרתף עם 

משותף במקביל למכירה שלו ע"י רשות הפיתוח לבעלים של הדירות + הגג שנמכר ליזם וגם הועדה הזו 
והמתנגדים דיברו על שך שהדירות שלהם לא יחוזקו נגד  תהתה איך לאשר את התוכנית והיו התנגדויות

רעידות אדמה ורצו שהתוכנית תתן יותר לדירות שלהם. הועדה המקומית אישרה את התוכנית מצד אחד 
ומצד שני קבעה הוראות שדיברו על נושא ביטול הדירות במרתף ועוד הוראות שגרמו לכך שעל התוכנית 

 המתנגדים וגם ע"י היזם של התוכנית. הוגשו עררים לועדת הערר גם ע"י 
ועדת הערר התרשמה שהתוכנית לא ישימה כי החיזוקים יצטרכו לעבור דרך הדירות הפרטיות ולכן דחתה 

 אותה ולכן התוכנית מבוטלת. 
 

 נתן אלנתן: אני מבקש לבקש מהמינהל שיפסיקו לעשות את המכירות הלא נכונות הללו.
 הנושא.דורון ספיר: שיצא מכתב להבהרת 

 
 

 הועדה מחליטה: 
 ולפרסמה בהתאם.אישור דיווח על דחיית וביטול התוכנית 

 
, אסף זמיר, נתן אלנתןאהרון מדואל ,דורון ספיר, שמואל גפןמשתתפים: 

 
 


