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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה
 יפו –אביב -מרחב תכנון מקומי תל

 
 0019-17פרוטוקול מספר  
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 משנה לתכנון ובניהמ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת ה דורון ספיר, עו"ד השתתפו ה"ה:
 סגן ראש העירייה 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 יהודה המאירי 
 חבר מועצה יוגל שרעבי דמא 
 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 
 מנהל אגף נכסי העירייה אלי לוי 
 המקומיתשמאית הועדה  אילנית לוזון שגב 
 עוזר מ"מ ראש העירייה אילן רוזנבלום, עו"ד 
 מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה מירי אידלסון 
 היחידה למניעת דלקות רינה בר און 
 ע.מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה רות אריאל 
 מ. מח' תכנון יפו והדרום אוריון, אדר'-אירית סייג 
 מרכזמ. מח' תכנון  לריסה קופמן, אדר' 
 מ. מח' תכנון מזרח איל רונן 
 ס. מנהל מינהל החינוך לבינוי ופיתוח דרור לוטן 
 מתכנן תנועה ארוך טווח כלל אזורי יוסי וייס 
 יפו -אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אלה דוידוף 
 
   
 

 יפו -ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
 מנהל מרחב עיסקי ת"א, רמ"י ודצחי ד 
 יפו -ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  גיורא רובינשטיין 
 נציג הועדה המחוזית משרד הפנים עמית גולדשטיין 
 משרד האוצר מלי פולישוק, עו"ד 
 
 
 

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

 רוטוקול בכפוף לאישור הועדה בישיבתה הקרובהיתכנו שינויים בנוסח הפ
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מספר 
 סעיף

מספר 
 ודעמ

 תוכן סעיף

  02/08/2017ב מיום 17-0018אישור פרוטוקול   

 דיון רגיל -צומת חולון דיון בהפקעה  - 6986בגוש  336הפקעת חלק מחלקה  1 .1
 דיון רגיל -דיון בהפקעה  9009בגוש  26הפקעת חלקה  3 .2
 6638גוש  19 כתובת הנכס הגדנ"ע 3598עקב אישור תונית  197תביעת פיצויים עפ"י סעיף  5 .3

 דיון בפיצויים 160חלקה 
 דיון נוסף 197. תביעת פיצויים עפ"י סעיף 3ג 14 .4
 שדרות ששת הימים, חוות יפת דיון נוסף 21 .5
 מדיניות שיכוני דרום יפו דיון נוסף 34 .6
 תע"ש השלום דיון בהפקדה 51 .7
 שוק האתרוג דיון בהפקדה 66 .8
 כוכב הצפון דיון נוסף -וכת טווח ודיור בר השגה דיור מיוחד להשכרה אר 75 .9

 מתחם הורודצקי דיון בדיווח על הגשת התנגדות מה"ע לתכנית 79 .10
 23.7.17מיום  1265סיירובן דיון בדיווח על החלטת ועדת המשנה של ועדה מחוזית  90 .11
 כות ועדה מקומית( שינוי סמכות מסמכות ועדה מחוזית לסמ2הוניגמן דיון בהפקדה ) 121 .12
דיווח על עדכון שווי קרקע נכון למועד  12לרובנשטיין  27ניוד זכויות משלמה המלך  129 .13

 החלטת הוועדה על הפקדת התכנית
דיווח + דיון בתוספת תמריץ  102להירקון  27ונחלת בנימין  12העברת זכויות מגוטליב  138 .14

 שמירה על שווי קרקע למבנים לשימור
 דיון לאחר פרסום -דיון באיחוד  2-4רחוב תדהר 7069בגוש  83,84בקשה לאיחוד  חלקות  153 .15
 הנחיות צל במרחב הציבורי דיון באישור מדיניות 156 .16

 
 

 בכבוד רב,
 

 אלה דוידוף
 מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו -אביב -תל
 



 התוכן מס' החלטה
06/09/2017 

 1 -ב' 17-0019
 צומת חולון  - 6986בגוש  336הפקעת חלק מחלקה  - 

 דיון רגיל -בהפקעה דיון 

 

 2007מבא"ת ספטמבר   1עמ' 

 

  מטרת הבקשה:
 .אישור הפקעה

 
 ן פינת דרך בן צביריודרך חיל הש מיקום:

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 שטח בעלות חלקה גוש
 רשום
 במ"ר

 שטח
 ההפקעה

 במ"ר

 יעוד
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

)יתרת  8,442.00 12,400.00 קק"ל 336 6986
החלקה הופקעה 

 לצורך דרך(

שטח ציבורי 
 פתוח

. השטח מהווה פנוי
 שצ"פ קיים

 
  :מצב השטח בפועל

 פנוי
 

 :קייםמצב תכנוני 
 השטח להפקעה מיועד לשטח ציבורי פתוח עפ"י:

 כ"ו טבת תשנ"ה 29/12/1994מיום  4270ב בתוקף לפי הודעה בי.פ 2205תב"ע 
 

 :מצב חוקי
 5ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות לפי סעיפים  1965 -ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 

 .1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(  7 –ו 
 לאותה פקודה. 19לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל, יש לפרסם הודעה לפי סעיף 

 
 :חו"ד מה"ע

ובהתאם לכך  1965 -לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה  6986בגוש  336ה ממליץ להפקיע חלק מחלק
 .1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(  7 –ו  5לפרסם הודעות לפי סעיפים 

 לאותה פקודה. 19ר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל, יש לפרסם הודעה לפי סעיף לאח

 : )מוגש ע"י מקרקעין(חו"ד הצוות
 אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה.

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 1)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 
 



 מס' החלטה
06/09/2017 

 1 -ב' 17-0019

 

2007מבא"ת ספטמבר   2עמ'   

 

 :מהלך הדיון
 גיא מדר:  מציג את ההפקעה.

 
 הועדה מחליטה:

ובהתאם לכך לפרסם  1965 -לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה  336חלקות  6986לאשר להפקיע בגוש 
 .1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(  7 –ו  5הודעות לפי סעיפים 

 לאותה פקודה. 19 לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל, יש לפרסם הודעה לפי סעיף
 

 נתן אלנתן, אסף זמיר, ליאור שפירא וארנון גלעדי משתתפים: 
 



 התוכן מס' החלטה
06/09/2017 

 2 -ב' 17-0019
  9009בגוש  26הפקעת חלקה  - 

 דיון רגיל -דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר מבא"  3עמ' 

 

  מטרת הבקשה:
 .אישור הפקעה

 
 שטח להפקעה

 
 , יפו13רח' שערי ניקנור  כתובת:

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 שטח בעלות חלקה גוש
 רשום
 במ"ר

 שטח
 ההפקעה

 במ"ר

 יעוד
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

שטח ציבורי  456.00 456.00 ות הפיתוחרש 26 9009
 פתוח

 ע"י מחזיק תפוס

 
  :מצב השטח בפועל

 השטח תפוס ע"י מחזיק. הגישה לחלקה חסומה ע"י חומה ושערי ברזל.
 

 :מצב תכנוני קיים
 השטח להפקעה מיועד לשטח ציבורי פתוח עפ"י:

 ס"בט"ו חשון תש 01/11/2001מיום  5028בתוקף לפי הודעה בי.פ  2660תב"ע 
 

 :מצב חוקי
 5ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות לפי סעיפים  1965 -ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 

 .1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(  7 –ו 
לאותה  19, יש לפרסם הודעה לפי סעיף ולאחר פינוי החלקה לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל

 פקודה.
 

 :עחו"ד מה"
ובהתאם לכך לפרסם  1965 -לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה  9009בגוש  26 חלקהממליץ להפקיע 

 .1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(  7 –ו  5הודעות לפי סעיפים 
לאותה  19, יש לפרסם הודעה לפי סעיף ולאחר פינוי החלקה לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל

 פקודה.

 : )מוגש ע"י מקרקעין(הצוות חו"ד
 אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה.

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 2)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה



 מס' החלטה
06/09/2017 

 2 -ב' 17-0019

 

2007מבא"ת ספטמבר   4עמ'   

 

 
 מהלך הדיון:

 גיא מדר: שטח יעוד שצ"פ כאשר החלקה תפוסה ע"י פולש, השטח בבעלות רשות הפיתוח.
ליברמן: זהו שטח שמוגדר כשצ"פ ורשות הפיתוח החליטה לא להשקיע כסף  ולא לפעול לפינוי  עירית

 הפולשים ולא עשתה דבר.
 

 הועדה מחליטה:
ובהתאם לכך לפרסם  1965 -לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה  26חלקה  6006לאשר להפקיע בגוש 

 .1943ציבור(  לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי 7 –ו  5הודעות לפי סעיפים 
 לאותה פקודה. 19לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל, יש לפרסם הודעה לפי סעיף 

 
 נתן אלנתן, אסף זמיר, ליאור שפירא, ארנון גלעדי, יהודה המאירי. משתתפים: 

 



 התוכן מס' החלטה
06/09/2017 

 3 -ב' 17-0019
 19כתובת הנכס הגדנ"ע  3598עקב אישור תונית  197תביעת פיצויים עפ"י סעיף  - 

  160חלקה  6638גוש 
 דיון בפיצויים

 

 2007מבא"ת ספטמבר   5עמ' 

 

לדרפט מצורפת חוות דעת שמאי הועדה רמי סויצקי וחוות דעתו של עו"ד עמי פזטל ב"כ הועדה 
 ית והינן חלק בלתי נפרד ממסמך זה.המקומ

 
  :רקע

לחוק  197בקשות לתביעות פיצויים עפ"י סעיף  2נתקבלו במשרדי הועדה המקומית  16.4.2017בתאריך 
 1.4.14שפורסמה ביום  3598התכנון והבנייה, עקב אישור תכנית תא/

 
 :הנכס התובע

 , שכונת "ישגב",רמת החייל, ת"א19: רחוב הגדנ"ע כתובת
ס ממוקם בחלקה הצפון מזרחי של העיר ומאופיין בבתי מגורים צמודי קרקע, חדשים לצד הנכ

 ישנים.
 משפחתי )להלן : המגרש(.  -על החלקה מבנה מגורים דו  160חלקה:  6638גוש:

 מ"ר. 565  -שטח החלקה הרשום בשלמות 
 

 : התובעים
 : בלנק גריזים ורד, גריזים שמואל אשל.1תת חלקה 
 בר ללב אופיר, שני ענבל.: 2תת חלקה 

 
 :1חלקת משנה 
 מ"ר.  278.50   -המגרש הינו 

 להלן שטח בית המגורים :

 שטח קומה

 מ"ר 83.00 מרתף

 מ"ר 77.80 קרקע

 מ"ר 75.13 א'

 מ"ר 235.93 סה"כ
 

 :2חלקת משנה 
 מ"ר.  278.50   -השטח הנישום מכלל שטח החלקה הינו 

 להלן שטח בית המגורים :

 שטח קומה

 מ''ר 83.04 קרקע

 מ''ר 52.97 א'

 מ''ר 136.01 סה"כ
 

 מצב תכנוני קודם
,הבנייה המותרת היא בנייה צמודת 3450, 1,ג',ג1,ע,ע2754א', 2550,2550, 2082, 347בהתאם לתוכניות 

 קומות + בנייה על הגג +מרתף. 2קרקע 
 
 



 מס' החלטה
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 3 -ב' 17-0019

 

2007מבא"ת ספטמבר   6עמ'   

 

 
 

 : הנכס הנתבע
 יעוד ציבורי –בית קמחי 

 ,רמת החייל, ת"א50דום : רחוב עולי הגרכתובת
 242חלקה: 6638גוש:

 .160על החלקה מספר מבני ציבור הידועים כ"בית קמחי" חלק מהמבנים ממוקמים בסמיכות לחלקה 
 קומות מעל קומת מרתף +מבנה חד קומתי. 2מבנה ראשי בן 

 עליו בנוי "בית קמחי". 5.7.74להלן היתר הבנייה המקורי מיום 
 
 

 במצב תכנוני קודם
 .4,ל1,ע 3-,ל2907,ע,347,תרש"ץ 347ם לתוכניות ל,בהתא

 
  מצב תכנוני חדש

מטרת התכנית להסדיר יעודי קרקע ציבוריים במרחב השכונה בהתחשב במצב הקיים  – 3589תכנית 
ובצורכי השכונה ע"י שינוי יעוד משטח למבנים ומוסדות ציבור לשטח ציבורי פתוח ושינוי יעוד משטח 

 בנים ומוסדות ציבור.ציבורי פתוח לשטח ולמ
 
 

 :תצלום הנכס התובע והנתבע
 

 
 
 



 מס' החלטה
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 3 -ב' 17-0019

 

2007מבא"ת ספטמבר   7עמ'   

 

 תרשים הסביבה:

  

  ,במסגרת התביעה, הנתמכת בחוות דעת השמאי מר שלומי מערבי
 עומדת על סך : 3598נטען כי ירידת הערך הנובעת מאישורן של תכניות תא/

 ₪  370,000 - 1תת חלקה   160חלקה: 6638גוש:
 ₪  380,000 - 2קה תת חל  160חלקה: 6638גוש:

 :פירוט הפגיעה עפ"י חוו"ד שמאי התובעים שלומי מערבי
 101,תא שטח   6638בגוש  242למגורים , בשל שינוי יעוד חלק מחלקה  160פוגעת בשווי חלקה  3598תכנית 

ביעוד למגורים, משטח המיועד לשטח ציבורי פתוח לשטח  160דונם ,הגובל בחלקה  4.43,בשטח של 
 242לא חלה בחלקה  4למבני ציבור, יצוין כי תכנית ל/ 4בני ציבור, ובכלל זה, תוך החלת ל/המיועד למ

תכנית לגבי שטחי ציבור ולא תכנית כללית ולכן  2014בשנת  3589, אלא הוחלה בתכנית  2013בשנת 
 הידיעה לגביה אינה שכיחה ולא הופנמה ע"י בעלי הדירות בסביבת הנכס. 

 
 לפיה מותר כדלהלן ,

 חלת כלל השימושים המותרים בשטח לבנייני ציבור , עפ"י חוק התכנון והבנייה.ה .1
 שטחי שירות מעל הקרקע. 70%עיקרי , בתוספת  200%קביעת זכויות בנייה של  .2
 קומות מרתפים ובכלל זה שטח עיקרי במרתף מעבר לשטחים מעל הקרקע. 3תוספת שטח ל  .3

 גרש המגורים הגובל.קומות מעל מ 2מ' ועד  15גובה המבנה הציבורי 
 , במגרש למבני ציבור.25%קו בניין לפי המגרשים הגובלים, עם אפשרות לחריגה בשיעור  .4
 .60%ועד  50%תכסית מותרת במבני ציבור של  .5
 הוספת שימושים נלווים למבני ציבור, ובכלל זה שימושים מסחריים. .6
 דונם. 2הקמת חניון ציבורי על תיקני במגרשים מעל  .7

 
 :ודםשווי במצב ק

 3598לפני המועד הקובע של תכנית  2013ובשנת  2012נרכשו בשנת  160חלקה  6638חלקות המשנה בגוש 
 .2014בשנת 

מאחר ומדובר בעסקאות בנכס הנפגע המשקף הן את מצב המקרקעין בנכס והן את מבנה הציבור הקיים 
המעבר בשפ"פ שבו גובלת  ,כמו גל242"בית קימחי" , ואת הייעוד לשפ"פ של חלקה  242בפועל בחלקה 

 , הרי שהעסקאות משקפות את שווי הנכס במצב הקודם. 160חלקה 
 בהתאם לכך:

 ש"ח 3,270,000 – 1שווי המצב קודם לחלקת משנה 
 ₪ 3,230,000 – 2שווי המצב קודם לחלקת משנה 

 
 :שווי במצב חדש

הקיים בפועל בשצ"פ, הייתה  הובא בחשבון שינוי הייעוד משצ"פ למבנה ציבור , בהתעלם ממבנה הציבור
, זאת בשל אובדן השצ"פ מחד וקביעת שטח למבנה ציבור 30%-הפגיעה המצטברת להערכתי בשיעור של כ

, עם כל השימושים המותרים במבני ציבור, ובגובה 200%דונם עם זכויות בנייה עיקריות של  4.43של 
 קומות על מבני המגורים הסמוכים. 2העולה ב 

, ובשינוי  242לשטח ציבורי פתוח ובהתחשב במבנה הציבור הקיים בחלקה  242חלקה בהתחשב ביעוד 
מהשווי  12%הייעוד לשטח מבנה ציבור כאמור, שיעור הפגיעה בבתי מגורים הינו להערכתי בשיעור של 

 במצב הקודם.
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סבר , כמצב קיים בהתאם לדברי הה160בהתחשב בשינוי היעוד של השצ"פ למעבר משולב בחזית חלקה 
 , ומצאי החנייה בסביבת הנכס , חושב מרכיב זה במצב החדש, כדלהלן: 3589לתכנית 

 
 :1חלקת משנה 

 שווי בהתחשב בפגיעה בגין שטח למבנה ציבור:
3,270,000  * ₪0.88   =2,880,000 ₪ 

 תרומה בגין שטח חנייה:
 ש"ח 20,000=  0.5/מ"ר מבונה * 10,725( * 0.35-0.25מ"ר *) 36

 ₪  2,900,000במצב חדש =  1חלקת משנה  סה"כ שווי
 
 :2חלקת משנה  

 שווי בהתחשב בפגיעה בגין שטח למבנה ציבור:
3,230,000  * ₪0.88   =2,842,000 ₪ 

 תרומה בגין שטח חנייה:
 ש"ח 8,000=  0.5/מ"ר מבונה * 10,725( * 0.35-0.25מ"ר *) 15

 ₪  2,850,000במצב חדש =  2סה"כ שווי חלקת משנה 
 

 עומדת על סך עפ"י שומת התובעים: 3598הנובעת מאישורן של תכניות תא/ כ ירידת הערךסה"
 ₪  370,000 - 1תת חלקה   160חלקה: 6638גוש:
 ₪  380,000 - 2תת חלקה   160חלקה: 6638גוש:

 
 התייחסות שמאי הועדה  מר רמי סויצקי לראשי הנזק בשומת התובעים:

 
, אך שוכח לציין את תכנית 6638בגוש  242תוכניות החלות על חלקה שמאי הבעלים מציין בשומתו רצף של 

 4ואת האמור בתוכנית ל/ 3ל/
 

 נאמר במפורש כדלקמן : 4בתכנית ל/
 

 בתחומה. 3"התכנית מבטלת את הוראות תכנית ל /
 
, יראו בו 4כל מבנה שנבנה או שימוש שניתן על פי דין, לפני אישורה של תכנית ל/  –הוראות מעבר "

 ."4אושר וניתן יהיה להוסיף או לשנתו בהתאם להוראות תכנית ל/ כמ

 
 

 הינה כאמור "להסדיר יעודי קרקע ציבוריים במרחב 242" לעניין חלקה 3598מטרת תוכנית בנין עיר "
השכונה בהתחשב במצב הקיים בשטח ובצרכי השכונה ע״י: שינוי יעוד משטח למבנים ומוסדות ציבור 

 ינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למבנים ומוסדות ציבור".לשטח ציבורי פתוח, ש
 

 אינן נכונות ויש לדחות אותן על הסף. 3598לאור האמור לעיל, טענותיו בעניין תכנית 



 מס' החלטה
06/09/2017 

 3 -ב' 17-0019

 

2007מבא"ת ספטמבר   9עמ'   

 

 
שמאי התובעים אינו מתייחס ואף מתעלם מעליית שווי המקרקעין מיום רכישת הקרקע תאריכים 

 1קת משנה חודשים בחל 10עבר פרק זמן של  – 17.7.2013
 2חודשים בחלקת משנה  21עבר פרק זמן של  – 22.8.2012

 פרק זמן בו עלו מחירי המקרקעין באופן משמעותי. 
 

 השמאי קובע בתחשיבו ששווי מצב קודם הינו שווי רכישה.
 

 שמאי הבעלים מציג את העסקאות הבאות :
 

 רותהע כתובת מחיר למ"ר קרקע סכום שטח קרקע תאריך תת חלקה חלקה גוש

 תובע 19גדנ"ע  ₪11,414  ₪3,270,000  מ''ר 287 17/07/2013 1 160 6638

 תובע 19גדנ"ע  ₪11,598  ₪3,230,000  מ''ר 279 22/08/2012 2 160 6638

     ₪11,506  ממוצע          

                  

וואהעיסקת הש 5גדנ"ע  ₪13,393  ₪3,750,000  מ''ר 280 14/02/2013 2 203 6638  

                  

               16.40% הפרש בשווי
 

. עפ"י חוו"ד שמאי הוועדה ההפרש בשווים בין 16.5%ההפרש בשווי לטענת שמאי הבעלים הינו 
 .242נכסי התובעים לנכס בעיסקת ההשוואה נובע מסמיכות למבנה בחלקה 

 
 נגיע לפגיעה של : 12%במידה שנוסיף את הפגיעה שטוען שמאי התובעים בגובה של 

 

   16.40% הפרש בשווי

      

   12.00% פגיעה בשווי

      

 סה"כ לפני עלית שווי
 

28.40% 
 

הפגיעה הכוללת של השווי להערכתו הינה כאילו המבנה צמוד לכביש ראשי, בהתאם לקביעות 
 של שמאים מכריעים.

 
 י הבעלים :במידה שנוסיף את עלית שווי המקרקעין אותה "שכח" שמא

 

   16.40% הפרש בשווי

      

   12.00% פגיעה בשווי

      

 סה"כ לפני עלית שווי
 

28.40% 

      

   10% עלית שווי מינימלית

      
סה"כ לאחר עלית 

 38.40%   שווי
 

 . התיתכן פגיעה כזו במיקום כזה ? %38.4נגיע לפגיעה של 
 

 
, כאשר בצמוד לה פועל בית קמחי הידוע כמבנה 2013הקרקע נשוא חוות הדעת נרכשה בשנת 

 ציבורי פעיל כאשר בתחומה בנויים מבנים ציבורים מסיבים.
 

 .6638בגוש  160משקף את מבנה הציבור הצמוד לנכס, שבחלקה  2013המחיר ששולם בשנת 
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ן האמור לעיל מחזק את הטענה שלא זאת בלבד ש"בית קמחי" היה בנוי והשפיע על המחיר באופ
מוחלט, אלא גם בבדיקה מהירה בעירייה כול רוכש פוטנציאלי היה מגלה שקיימת תוכנית 

 בתהליך הצמודה לנכס הנרכש :
 

 

   3598תהליך אישור ת.ב.ע 

 תאריך סטטוס

 06/08/2013 פרסום הפקדה

 12/09/2013 פרסום בעיתון להפקדה

 09/12/2013 אושר לתוקף/לא פורסם

 01/04/2014 פרסום תוקף ברשומות

 03/04/2014 פרסום בעיתונות לתוקף
 

תת 
 ימים מרכישה חלקה

1 20 

2 349 
 

 "בית קמחי"
במקרה הנדון, כבר במצב הקודם צופה המבנה הראשי של "בית קמחי"  על המבנה שבחלקה 

 לא זו בלבד אלא, בחלקו הינו מרפסת גדולה אשר משמשת למפגשים ואירועים פתוחים. 160
 

מ"ר.  1,000 –מבנים המשמשים את הציבור. שטח המבנים הכולל הינו כ  2בה  מדובר בחלקה
 תוספת בניה, אם תהיה, לא תשפיע יותר על החלקות הסמוכות. 

 

 מרפסת שטח מבנה

 מ''ר 145.35 מ''ר 921.44 ראשי
משני חד 

   מ''ר 67.99 קומתי

 מ''ר 145.35 מ''ר 989.43 שטח
 

ם נבדקת לפי מבחן אובייקטיבי, כלומר האם קיימת פגיעה הטענה לפגיעה בשווי בית מגורי
בתכונות כמקרקעין ולא לפי מבחן סובייקטיבי של פגיעה באדם המחזיק באותו זמן במקרקעין 
)פס"ד בראלי(. דהיינו, האם קונה מרצון ישלם מחיר נמוך יותר לדירה הנ"ל עקב השפעתה של 

 התכנית הפוגעת.
 

 .6638בגוש  160פגע ערכה של חלקה באף אחד ממרכיבי השווי לא נ
 מרכיבי השווי העיקרים : 

 נוף. .1
 אויר. .2

 מיקום. .3

פרטיות וצל מבט מנכס סמוך לתוך הנכס הנישום דבר היכול לפגוע בפרטיות )כאמור בשומת  .4
 הבעלים פרופיל הגבהים והצללת המבנים(.

 צמידות למבנה ציבור )לא השתנה מאומה באינטנסיביות השימוש(.  .5
 

 
 :ניהמקום ח

 שמאי הבעלים טוען כי לא קיימת מצוקת חניה באזור. 
בין היתר הוא מציין חניה ציבורית הקיימת  "האחת בחזית לרחוב הגולן והשנייה בחזית לרחוב 

 . 160מטר מחלקה  50 –ו  40ק"ם/עולי הגרדום, במרחק של 
יה לאורך רחוב וכן, את העובדה כי בסביבת הנכס ובפרט בבניה צמודת קרקע, אין מחסור בחנ

 הגדנ"ע", טענה שאינה נכונה מהסיבות הבאות :
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 שמאי הבעלים עצמו מוסיף שווי לחניה בתחשיבו.
 

היעלה על הדעת כי בית צמוד קרקע יוקרתי, השווה מיליוני ש"ח רבים בתאריך הקובע  .א
 יהיה ללא חניה צמודה ?

 
וד בתכנית מרבית השמאים המכריעים קובעים שקיימת השבחה בגין הקמת חניה ע .ב

 .11.2.1997א' שאושרה בתאריך  2550
 

החניה הציבורית ברחוב ק"ם/עולי הגרדום תפוסה עקב צמידות למסחר הצמוד לה וכן,  .ג
 לאזרחים הנהנים מבית קמחי עצמו.

 
החניה הציבורית ברחוב הגולן תפוסה עקב קירבה לאזור המסחרי והמשרדים של רמת  .ד

 החייל הממוקם ממזרח.
 

מ' מהחנויות הציבוריות ועד לבתי המגורים, מדובר בהליכה  40-50של יש ללכת מרחק  .ה
 בשיפוע חד עם מדרגות, דבר המקשה ואינו כדאי לחניה. 

 
עקב המחסור בחניה בסביבה בשל הקירבה לאזור המסחר והמשרדים רמת החייל  .ו

הממוקם ממזרח, המדרכות צבועות בצבע כחול לבן במטרה לנסות ולהקל על תושבי 
 השכונה.

 
 : מהסיבות הבאות 3598השבחה בת.ב.ע 

 
הן  6638בגוש   160מאפשרת את מיקסום השווי של חלק  השבחה בגין ביטול זיקת הנאה

 .2דרך תת חלקה  1והן מבטלת את הצורך במעבר לתת חלקה  2בהוספת שטח לתת חלקה 
 

 מאפשרת בניית חניה צמודה לבית צמוד קרקע יוקרתי כמקובל בשכונה.
 

. במידה שיקבע כי קיימת פגיעה אופי ושיעורי 6638בגוש  160אין פגיעה בחלקה להערכתי 
 200הפגיעה יהיו מינוריים ואינן חורגות מתחום הסביר. מסקנתי היא כי יש להחיל את סעיף 

 לחוק התכנון והבניה שעניינו פטור מתשלום פיצויים, במקרה שהפגיעה הינה "בתחום הסביר".
 

עובדה האם בית המגורים ואופיו השתנו, הגעתי למסקנה שאין שינוי לסיכום, לאחר בחינת ה
 מהסיבות הבאות:

 
לחוק התכנון והבניה. בעת אישור תוכנית בנין עיר  197אין פגיעה תכנונית, לפי סעיף  .א

 מהסיבות הבאות : 160של הנכס הבנוי בחלקה  3598
 

ית שנלקחה בחשבון מבנה ציבורי מסיבי עם פעילות אינטנסיב 6638בגוש  242בחלקה  .ב
 בעת רכישת הקרקע. שוק המקרקעין היה מודע לאמור לעיל ומחיר הנכס שיקף זאת.

 
האדם הסביר צופה שבמקום כזה יתכנו שינויים ותוספות למבנה מסוג הנכס הנישום,  .ג

המשמש כמבנה ציבור. בבדיקה במחלקת ההנדסה בעירייה ניתן היה לדעת שקיימת 
 נשוא חוות הדעת. תוכנית נוספת הצמודה לחלקה

 
,להלן "בית קמחי" קיים במצב  6638בגוש  242במצב הקודם, הנכס הבנוי בחלקה  .ד

תכנוני קודם ולפיכך כל טענה לפגיעה הייתה צריכה להעלות טרם אישורה של התכנית 
 נשוא התביעה. 

 
 3598ממוקמת באחד מהרחובות היוקרתיים בשכונה. ת.ב.ע  6638בגוש  160חלקה  .ה

 ית חניה אשר לא היתה אפשרית במצב הקודם.מאפשרת בני
 

הן בהוספת  6638בגוש   160מאפשרת את מיקסום השווי של חלקה  ביטול זיקת הנאה .ו
 .2דרך תת חלקה  1והן מבטלת את הצורך במעבר לתת חלקה  2שטח לתת חלקה 
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לאור כל המפורט לעיל הגעתי למסקנה כי לא קיימת פגיעה בשווי הנכס כנטען ע"י  .ז

 ים.התובע
 

לסיכום, הטענות שהובאו בשומת התובעים אינן מצדיקות פיצויים בגין ירידת ערך ויתרונותיה של 
 גוברים על חסרונותיה, דהיינו שווי המגרש לא נפגע עקב אישורה. 3598תכנית מס' תא/

 
 

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

 565ששטחה הכולל   160יפו, המצוי על חלקה -החייל, תל אביב, רמת 19בעלי נכס )מגורים( ברחוב הגדנ"ע 
)לגבי חלקת ₪  370,000( הגישו תביעה נגד הועדה המקומית בסך, "ליום הקובע", "הנכס"-מ"ר )להלן

-)להלן 3598(. "היום הקובע", הוא יום אישור תכנית 2ש"ח )לגבי חלקת משנה  380,000 -( ו1משנה 
הנכס" התובע , כיום, מהווה בית מגורים משותף, צמוד קרקע, המפוצל לשתי . "16.4.14( הינו "התכנית"

חלקות המשנה הנ"ל ,אך "ביום הקובע" ניצבו על החלקה שני בתים שיועדו להריסה )ונהרסו( ולכן, מושא 
 חוות דעת זו הוא מצב הנכס ב"יום הקובע", דהיינו , שוויו כמגרש ריק.

 
ן מר שלמה מערבי, טוענים לירידת ערך "הנכס" בעקבות אישור בעלי הנכס, באמצעות שמאי המקרקעי

דונם( ומהווה חלק  4.5 -"התכנית". לדעתם ,פגעה "התכנית" בנכס ,משום שהשטח הקרוב לנכס )שגודלו כ
שינה יעודו, על פי "התכנית" והפך "משטח ציבורי פתוח" ל"שטח  – 6638בגוש  242מתוך חלקה גדולה 

 עליו. 4החלת תכנית ל/ למבני ציבור", תוך כדי
 

לדעת שמאי התובעים, הפגיעה "בנכס", כתוצאה משינוי היעוד "משצ"פ" ל"מבני ציבור", נובעת בעיקרה 
לגבי  "מבני ציבור" )כולל תוספת  4"מפגיעה בפרטיות" ומהכללת השימושים המותרים עפ"י תכנית ל/

ח שצמוד לנכס, שהוא, כאמור, לדעת , בשט4שימושים מסחריים( ותוך הגדלת זכויות הבניה, עפ"י ל/
התובעים מקור הפגיעה. לדעת "שמאי התובעים" באה התכנית גם כדי "להכשיר" את מעמדו של "בית 

 קמחי" )בית קהילתי(,הקרוב לנכס, ושנבנה על ש.צ.פ לא בדין,)לדעתו(.
 

ית" דבר מן "התכנ לא שינתה( "שמאי הועדה"-דא עקא, שלדעת שמאי הועדה, מר רמי סויצקי )להלן
הקיים בפועל בשטח וממילא גם לא הורידה את ערך הנכס. שהרי, מה שהיה "במצב קודם" ,כולל מבנה 

הוא שיהיה קיים, כמו שהוא, גם "במצב החדש" על  פי "התכנית". "התכנית",  –הציבור "בית קמחי" 
שב במצב הקיים ככתוב במטרתה, באה רק כדי "להסדיר יעודי קרקע ציבוריים במרחב השכונה בהתח

בשטח ובצרכי השכונה". דבר לא השתנה גם לגבי "בית קמחי", בייחוד לאור שתי עובדות: ראשית, "בית 
בעת בניה כדין, לפני שנים רבות מאד, ושנית, הרי "בית קמחי" היה בוודאי קיים  נבנה  בהיתרקמחי" 

מצב שלא  –ק את המצב בשטח כך שמחיר הרכישה של הנכס שיקף במדויי שרכשו בעלי "הנכס" את נכסם
נאמר במפורש, כי "כל מבנה שנבנה על פי דין לפני  4השתנה בעקבות "התכנית". יתרה מזו:  בתכנית ל/

 אישורה של התכנית יראו בו כמאושר".
 

( לא רק שלא 2013נובע, אפוא, משומת שמאי הועדה, כי, בהתחשב במועד רכישת "הנכס" ע"י התובעים )
בעקבות התכנית, אלא ההיפך הוא הנכון: שמאי התובעים מבסס, בטעות, את שווי קיימת ירידת ערך 

על שוויו "ביום הקובע", שהיה גבוה בהרבה, בגלל  ולא( 2013הנכס "במצב קודם" כשווי ביום רכישתו )
 . כלומר, בסיס השומה של שמאי התובעים אינו נכון.2014ל  2013עליית מחירים באזור בין שנת 

 
, כי לא רק "שהתכנית" לא פגעה "בנכס", אלא שבמידה מסוימת אפילו השביחה אותו בשני אמור מעתה

אלמנטים )כגון הסדרת מעבר נוח לנכס תוך ביטול "זיקת הנאה" אליו שהכבידה, קודם, עליו + אפשרות 
לבניית חניה צמודה לבית צמוד הקרקע של התובעים(.למעשה, כל האלמנטים העיקריים הנדרשים 

"ירידת ערך" כלל לא קיימים כאן: אין "הסתרת נוף" חדשה, לא השתנתה "הפרטיות", לא  להוכחת
השתנו "מיקומים" ולא השתנו "תכונות הנכס". בכל מקרה אפילו קיימת ירידת ערך שולית)ולא 

 לחוק התכנון והבנייה הפוטר הועדה מתשלום פיצוי. 200קיימת(הרי היא נכנסת למסגרת סעיף 
 

 יל מתבקשת הועדה לאמץ חוות דעת "שמאי הועדה" ולדחות התביעה.לאור האמור לע
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 3)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 מהלך הדיון:
שלטענתם ע"פ התוכנית עמי פזטל: זוהי תביעה בטעות טכנית יסודה.  מדובר בתביעה של נכס דו משפחתי 

מול הבית שלהם יוכשר בית קמחי שקודם מזמנו היה שצ"פ ועכשיו הפך לבנין קהילתי ולכן נגרם להם נזק 
וכאן הטעות. למעשה המצב הקודם לא השתנה כי כשהם  רכשו את המגרש בית קמחי היה שם.  במחיר 

 שהתובעים קנו את המגרש שוקף בית קמחי.
 נתן אלנתן: לטענתכם.

 י פזטל:  כמו כן מצאנו  שבית קמחי נבנה ע"פ היתר כבית קהילתי,  לכן יש לדחות את התביעה.עמ
 נתן אלנתן: התוכנית החדשה היא צ'.

עמי פזטל: לא. התכנית נשוא התביעה הינה תוכנית החלה על שטח יותר גדול שמטרתה להסדיר שטחי 
 ציבור משצ"פ למבנים קהילתיים ולהיפך.

 
 הועדה מחליטה:

 אמץ את המלצת שמאי הועדה והיועצת המשפטית ולדחות את התביעה כמפורט בדרפט לעיל.ל
 

 נתן אלנתן, אסף זמיר, ליאור שפירא, ארנון גלעדי, יהודה המאירי, שמואל גפן. משתתפים: 
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 דיון נוסף
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לדרפט מצורפת חוות דעת שמאי הועדה מישל אשור וחוות דעתו של עו"ד עמי פזטל ב"כ הועדה 
 נן חלק בלתי נפרד ממסמך זה.המקומית והי

 
  :רקע

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

 
 : התובעים

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

 
 :הנכס התובע

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

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

 יחידות דיור. 6קומות, הכולל  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 382,250סך ירידת הערך בכפוף לחוו"ד שמאי התובעים גיל לזר הינו בסך של  
 

 3/8/2014אושרה למתן תוקף ביום  3תכנית ג
 תוך התאמתן לאופי ומאפייני הבנייה הייחודיים לשכונת התקווה. 1התכנית מאמצת את עקרונות תכנית ג

 
 



 מס' החלטה
06/09/2017 

 4 -ב' 17-0019

 

2007מבא"ת ספטמבר   15עמ'   

 

 
 

 מצב תכנוני:
 

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

 דון, מגרש המיועד לאזור מגורים ב' ואזור מגורים ב' מועדף.מהווה הנכס הנ
 .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 

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

 
 לאחוזי הבנייה. 7.5%תמורת הריסת מבנה ובנייה מחדש יתווספו 

 
 לאחוזי הבנייה. 15%תמורת איחוד מגרשים יתווספו 

 
מ"ר,  60 -ם ממ"ר אך גדולי 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  4208)בנייה על גגות בתים(, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  "געפ"י תכנית "

 יציאה / עליות גג., נקבעו הוראות להקמת חדרי 21.04.1994
 

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

 
 היציאה לגג תהיה במדרגות פנימיות מדירת המבקש ולא ממגדל המדרגות.

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

 שוכנעה שקיימת הצדקה למקום שונה.
 

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

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

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

 הגג.
 

מיום  4695, שהודעה של אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1א/2215ניין עיר עפ"י תכנית ב
 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

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

מ'. הוועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בניין לצדדים   0.0מ' או   3.0קווי הבנייה לצדדים יהיו 
של המגרש המשני ובנייה קיימת מ', בהתחשב בגיאומטריה   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  5167, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' "1"עעפ"י תכנית מיתאר 
 ולשימוש בהם. נקבעו הוראות מקיפות להקמת מרתפים

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

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

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

 השימושים המותרים בקומות המרתף הינם כדלקמן:
ם בתי -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  6851" )בנייה על גגות בתים(, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 3געפ"י תכנית "
(, נקבעו, בין היתר, הוראות להקמת חדרי יציאה לגג בשכונת 14.08.2014ום בעתון ביום )פרס 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  40שטח חדר היציאה לגג לא יעלה על 

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

 מ' מחזית הבניין הקיים. 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. 1.2ידרש נסיגה בבניה לקו בניין צידי של ת
 

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

 
 

 בקשה להיתר:
ש המאוחד הנדון, הקמת מבנה הותרה על המגר 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(. 3הבנייה הותרה בקו בניין אחורי של 

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

 
 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: 3ערב אישור תכנית ג

 מ"ר כולל ממ"ד. 100יח"ד בשטח  6 - 140%
 מ"ר( . 71מ"ר מרפסת גג )עפ"י קווי הבניין נכנסים  134מ"ר +  46לגג בשטח חדרי יציאה  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 = ₪  5000אה לגג( * מ"ר )חדרי יצי 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
 
 :3מצב תכנוני קודם , בנייה בהתאם לתכנית ג' נכון למועד אישור תכנית גב

 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 -בהתחשב במידות המגרש שהינן אורך חזית לרחוב כ

 ".3ציאה לגג בהתאם להוראות תכנית "גלהקמת חדר י
 ".3בהתאם לתכנית "ג -אין אפשרות להקמת חדר יציאה לגג 

 
לצורך בחינת הפגיעה, יש לבחון את חלופת הבנייה ללא חדרי יציאה לגג בהתאם לשטח הבנייה העיקרי 

י היציאה הנוסף המתאפשר לניצול בקומת המגורים העליונה כתוצאה מביטול גרם המדרגות המחבר לחדר
 לגג ובהתחשב בתרומת מרפסת הגג המשותפת לשווי הדירות.

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

 המשפטי במועד הקובע.
 

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

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

 :שווי במצב חדש
 מ"ר. 6 -( כ3תרומת ביטול מדרגות פנימיות בכל דירה )קומה 

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

 
 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.3שווי הדירות בקומה 

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

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

וצר מגרש (, נ6135בגוש  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  6קומות, הכולל  3על המגרש המאוחד מתוכננת הקמת מבנה מגורים בן 
ן, דיור בקומה(.התביעה הוגשה על ידי הבעלים במשותף של המגרש המאוחד, ה"ה מרמלשטיי

 אריה מסלנסקי.
 

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

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

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

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

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

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

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

 בחשבון "הטבות" אלו בחישוביו. 
 

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

 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.₪. 
 

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

  
 
 

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

 
 :מהלך הדיון

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

 לאחר בדיקות הגענו למסקנה שבמקרה הזה אכן ישנה ירידת ערך. ישנה מחלוקת מה הסכום שיש לשלם.
השמאי שלנו ₪  382,000אם הבעלים לא יסכים לסכום שסוכם יוכל לערער. השמאי של התובע מבקש 

 ₪. 82,000שירידת הערך היא בגובה   סבור
 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 ושמאותו  תעמי פזטל: הנושא יגיע לוועד
 קובעת.
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כום הפיצוי ,אם משמאי ועדת ערר או אם בהסכם בינכם, ולמחרת היום ליאור שפירא: אם למשל נקבע ס
ליד אשר יגישו תביעה, האם השמאי שלכם יתחשב בעובדה שכן קבלתם את  ןישנם בעלים נוספים בבניי

 התביעה ויקבע את שמאותו בהתאם?
 .  , כמובן שהשומה הנ"ל תובא בחשבוןםעמי פזטל: כל מקרה נבדק בהתחשב בנתוניו הספציפיי

 מלי פולישוק : מדוע מפחיתים מהשמאות את שטח המדרגות?
לפיהן צריך להתחשב בשומה גם בהשבחות וגם  197עמי פזטל: ישנן פסיקות בנושא ירידת ערך לפי סעיף 

 בירידות הערך.
נתן אלנתן: אני דוחה את השמאות של הועדה על הסף. נעשתה שמאות לא רצינית. ירידת ערך והשבחה 

רים שונים. לא יתכן שבהשבחה מוספים את שטח המדרגות ואילו בירידת הערך מורידים את אלו שני דב
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 מקדם פונקציונלי דבר שבאף 
לא ראיתי אף פעם. גם אבחנה בין החדר  0.8לתת  1.3ות לא ראיתי נותנים במקום ערך של מינימום שמא

למי הוא  0.15לגג. כמו כן במצב החדש ניתן גג משותף שהוא שווה  0.2לבין הגג אף אחד לא נותן מקדם של 
דעת. יש סתירה בין שווה. יותר מזה ששווי של גג משותף הוא שווה ערך לגג מוצמד דבר שלא מתקבל על ה

 חוו"ד המשפטית לשמאי הוועדה, אני חושב שצריך לעשות שמאות חוזרת. 
מצב שהבעלים ישלם כפול את היטל  רבנוסף, לאור התביעה הזו, נודע לנו שישנה בעיה עם התוכנית  וייווצ

 ? 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 תיקנו את 

 התוכנית על מנת לאפשר את הבניה לפי תכנית  ג' ולא לייצר פגיעה .
שמוסרים שומה  העמי פזטל: אני לא חושב שהועדה צריכה להיכנס לחישובים שמאיים, יש יתרון לוועד

 ם לו הוראות.לשמאי ולא נותני
 נתן אלנתן: כשאני רואה משהו צורם אני מגיב ולכן אני ממליץ לשמאות אחרת.

מ"ר, שטח מרפסת, מהתביעה עצמה, אלו פרטים  134אילנית לוזון שגב שמאית הועדה : אתה קראת 
 מ"ר.  46שאנחנו בודקים בחוו"ד השמאי. השמאי שלנו מצא שמבחינת התקן הוא לא יכול להכניס את 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  197שונה מהיטל השבחה, לגבי  197עמי פזטל: 
 שווי הנכס. האלמנטים השונים ומגיעים לשווי. יש כאן מצב חדש לעומת מצב קודם לפי

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

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

 נתן אלנתן: לא נכנסתי על השווים דיברתי על עקרונות, קחו שמאי אחר.
 דורון ספיר: האם יש מישהו מתנגד לשמאות?

 הבאה. הרון חולדאי: אם הם מבקשים לקחת שמאי נוסף אז תדחו את זה לוועד
יעביר התייחסות עם תשובות יותר דורון ספיר: הנושא יורד מסדר היום ומבוקש להעביר לשמאי ש

 ברורות.
 

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

 התייחסות עם הבהרות בכתב.
 

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

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 4)החלטה מספר  06/09/2017יום מב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 נתן אלנתן: קבלתי את השמאות והנושא הובהר.
 

 הועדה מחליטה:
 לקבל את התביעה באופן חלקי בהתאם לחוו"ד שמאי הועדה .

 
הודה המאירי, שמואל גפןנתן אלנתן, אסף זמיר, ליאור שפירא, ארנון גלעדי, י משתתפים: 
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בועדה  2.8.17מטרת הדיון: דיון נוסף בתכנית העיצוב בהתייחס לדיון שהתקיים ביום 
 המקומית. דרפט מעודכן בעקבות החלטת הועדה.

 
 )תכנית ראשית(  2646תכנית עיצוב אדריכלי לתכנית תא/

 
ית מאושרת תוך ביצוע פינויים כללי: תכנית העיצוב המוצעת מציעה מימוש של שטחי בנייה מתוקף תוכנ

 )בהסכמה( של בנייה בלתי מוסדרת בהיקף נרחב. תכנית העיצוב מביאה בחשבון ומציגה אפשרות
מימוש אופן לתוספת בניה במגרש, אם תאושר במסגרת תכנית עתידית. התכנית מתארת את  פוטנציאלית

  .הזכויות הקיימות
 

 מטרת הדיון:
 

 (.2646העיצוב האדריכלי לחלק מתחום התכנית הראשית )תא/אישור הועדה המקומית לתכנית 
 

 ועדה מקומית: את התכנית אשרמוסד התכנון המוסמך ל
 

 יפו-בין הרחובות מוצא, שד' ששת הימים ושד' עזרא קורין, כפר שלם, תל אביב מיקום:
 

 רח' ששת הימים פינת מוצא, כפר שלם , ת"א כתובת:
 

  גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש שמספר גו
 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

 
 ובר אדריכלים בע"מדא מתכנן:

 
 קבוצת גבאי יזם:
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 גבול התכנית על רקע תרשים סביבה:
 

 
 

משטח התוכנית הינו בבעלות שיכון ופיתוח לישראל בע"מ. בנוסף, קיימות בעלויות של   73%-כ בעלות:
 הליכי רישום(.   מ"ר בבעלות לא ידועה )נסח ב 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 
אינם מוסדרים מבחינה סטאטוטורית. כמו כן, קיימים מבנים הממוקמים על שטח בייעוד דרך )המשך רחוב 

 ד' עזרא קורין(. ששת הימים ורחוב מוצא( ובייעוד שצ"פ )ש
 

לאור הבניה הבלתי מסודרת בשטח דרך ששת הימים, לא מתאפשרת גישה למבנים מוסדרים מצפון והגישה 
 אליהם הינה דרך מגרש למבנים ומוסדות ציבור הממוקם לאורך רחוב סנפיר. 

 
 :5000לפי תוכנית מתאר תא / -מדיניות קיימת

 , ואינה כוללת תוספות בנייה(2646ת הראשית, )התכנית המוצעת הינה תכנית עיצוב מכח התכני
 

 : אזור יעוד
 אזור מגורים בבניה עירונית -

 מטה( 5)ראה התייחסות להוראות פרק  2.5-4רח"ק:  -

 יחידת רח"ק ובנייה נקודתית חריגה לסביבתה(. 1מתחם להתחדשות עירונית )מאפשר תוספת  -

 
 מטה( 5ות )ראה התייחסות להוראות פרק קומ 15 –ע"פ נספח עיצוב עירוני גובה בניה מקסימאלי: 

 
"בתוכנית התחדשות עירונית הכוללת הריסה ובניה חדשה ניתן יהיה  :א907לאזור תכנון  5הוראות פרק 

 קומות, בכפוף לפינוי משמעותי של שטחים ציבוריים קיימים." 25ולגובה של עד  6להגיע לרח"ק של עד 
 

 :קיים  מצב תכנוני
 

',  המייעדת את השטח לאזור מגורים ד', דרך 96, משנת 59ב.מ. 2646תוכנית תא/ על שטח התוכנית חלה
 משולבת ודרך עם חניה ציבורית.  

 
 1, ע1673ב', תא/807, תא/807, תא/460בנוסף, חלות על השטח תוכניות קודמות: תא 

 
צוב מהווה תנאי תוכנית העיצוב מתייחסת לשטחי הבנייה המאושרים בתוכנית הראשית , אישור תוכנית העי

 להוצאת היתרי בנייה בתוכנית הראשית.
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 תרשים יעודי קרקע )מצב קיים( על רקע תרשים סביבה: 
 

  2646תשריט 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: הזכויות הקיימות בייעוד "מגורים ד" הכלול בתכנית זו

 מ"ר. 31,500 -שטחים עיקריים 
 .285 -יח"ד 

 .12 -קומות 
 

 תנאים לבניה מתוקף תוכניות תקפות:
יה הינו הבטחת פינוי השטחים הציבוריים מכל מבנה. קבעה כי תנאי להיתר בנ 1971משנת  460תוכנית 

השטחים הציבוריים יוחכרו או ירשמו ע"ש עיריית תל אביב. עוד קבעה התוכנית כי כלל הבונים בשטחה 
 ישתתפו במימון הפינויים. 

 
 קבעה בין היתר את התנאים הבאים להיתרי בניה: 59ב.מ. 2646תוכנית תא/

שטחים הציבוריים בתחום התוכנית: דרכים, שצ"פ ואזורים למבני תנאי להיתר בניה הינו פינוי ה .1
 ציבור.  בכפוף לסקר פינויים וע"פ הסכם עם העירייה. 

ע"פ התוכנית הינו הכנת תוכנית עיצוב אדריכלי ואישורה ע"י הועדה  62תנאי להיתר בניה במגרש  .2
 המקומית. 

 .57במסגרת מגרש תנאי להיתר בניה הינו פתרון לפינוי מבנה בית כנסת קיים  .3

 
 :מצב תכנוני מוצע

 התכנוןועקרונות תיאור מטרות  .1

מטרת התכנון הכוללת הינה: התחדשות עירונית בשכונת נווה חן, זאת על ידי פינוי בנייה לא מוסדרת, 

די מימוש תוכניות תקפות ומימוש שטחי הציבור המאושרים בתוכניות, כל זאת בהתייחס לפוטנציאל עתי

 ח תכנית המתאר.להמשך פיתוח מכ

 עקרונות התכנון המוצעים:

, על מנת 4פינוי 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 

ב מוצא, מרבית השצ"פ והדרך המשולבת בצפון (, רחו3זכות הדרך בצידה המערבי כאמור בסעיף 

 התכנית.

בניינים  3 וכוללים לאורך שד' ששת הימים בגובה משתנה המייצרים דופן עירוניתמגורים  בנייניבינוי  .ב

קומות מעל ק"ק כפולה )מספר הקומות המוצע  3בניינים בני  2ביניהם קומות מעל ק"ק כפולה ו 16בני 

ככל שתאושר )שת הבניינים הגבוהים וקומות לשל 4פת הקלה של הינו עפ"י המותר בתב"ע בתוס

 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.

רת במסג 58,62יח"ד במגרשים  27יח"ד. )היזם יבקש הקלה לתוספת  285בתחום התכנית המוצעת  .ד

 הליך הרישוי(.

 בהתאם לתכנית הראשית. מ"ר עיקרי  1800-יח"ד ב 18מימוש  57אישור תכנית העיצוב יאפשר במגרש  .ה

עבור בית כנסת קיים )בהתאם להוראות התכנית הראשית(, אם ע"י  57הקמת מבנה חליפי במגרש  .ו

ניה בתחום התכנית, הקמת מבנה זמני ואם ע"י מבנה קבוע שישתלב עם הבינוי כתנאי להוצאת היתרי ב

 הסכמים בין היזם לבעלי בית הכנסת.ועל פי 

 10,302-כל השטחים הפתוחים בתחום התכנית יסומנו בזיקת הנאה לכלל הציבור בשטח שלא יפחת מ .ז

לשצ"פ  הגובל בתכנית ממזרח,  מ"ר .התכנית מציעה יצירת קישור בזיקת הנאה בין שד' ששת הימים

בתחום המגרשים ולא תוגבל הגישה לכלל גידור בשטחים הפתוחים  ייאסר .219לחלקה  45בין חלקה 

 כל צורה שהיא. יובטח מעבר לציבור בהמשך החניה הציבורית מצפון לתכנית אל השצ"פ.הציבור ב

 תמהיל יח"ד מוצע )שטח עיקרי(: .ח

 יח"ד( 102) 35%מ"ר:  35-70דירות קטנות  -

 יח"ד( 180) 61%מ"ר:  71-100דירות בינוניות  -

 יח"ד( 12) 4%+ מ"ר: 101גדולות דירות  -

 .57מ"ר עיקרי במגרש  100יח"ד בשטח ממוצע של  18בנוסף,  -
 

 יפותחו השטחים הפתוחים באופן שישמש את הציבור הרחב. במסגרת מימוש תכנית העיצוב

 

 עקרונות הבינוי .2

ששת הימים,  , ליצירת דופן רציפה המלווה את רחובמ' 6מקסימלי  התכנית מציעה קומת קרקע בגובה כפול

קומות. ממזרח לדופן הבנויה של רחוב ששת הימים מתוכנן שטח  3-16ומעליה בנייני מגורים בגבהים שבין 

יסומן לזיקת פתוח נרחב המהווה המשך פיזי ורעיוני )תכנון אחד בתאום עם שפ"ע( לשצ"פ. השטח הפתוח 

מערב )בהתאם להוראת התכנית -דרום ומעבר רחב מזרח-צפוןויכלול אפשרות מעבר לכלל הציבור  הנאה

 הראשית(, תוך חיבור רח' ששת הימים עם השצ"פ. 

 

לא תותר חריגה בקו הבניין הצפוני כלפי המעבר הציבורי. צמצום קו הבניין יהווה חריגה מתכנית  57במגרש 

 עיצוב זו.

 
 תחבורה, תנועה, תשתיות  .3

 . 59ב.מ. 2646מאושרת תא/תכנון התנועה מתבסס על הסדרי התנועה אשר נקבעו בתוכנית ה

התכנית מפנה חלק משמעותי מזכות הדרך ברחוב מוצא והמשך רחוב ששת הימים, עד לתחום החניה 

 הציבורית ע"פ התוכנית המאושרת, כולל הסדרת החניה והגישה לשני המבנים ברח' עזרא קורין.

 להסדרת רח' ששת הימים שני שלבים:

 

מ' לפחות  20ת מעקף זמני ברחוב ששת הימים ברוחב זכות דרך של יציר  -לפני פינוי מלוא זכות הדרך  .א

 תוך הבטחת אפשרות למעבר כלי רכב, רוכבי אופניים והולכי רגל.
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מ' בהתאם לתכנית  26יצירת זכות דרך של   -לאחר פינוי יתרת זכות הדרך )בבעלות מדינה/חלמיש(  .ב

 המאושרת.

 את היתרי הבנייה. תקן החניה המוצע יהיה התקן הארצי התקף לעת הוצ

רמפות כניסה ויציאה: רכב פרטי, רכב גבוה ופינוי אשפה מכיוון רחוב מוצא ורמפת כניסה נוספת  2מוצעות 

 עבור רכב פרטי בלבד מהצד הצפוני של המגרש במעטפת המבנה.

 .1-השימושים במרתפים יהיו עפ"י תכנית ע

 
 עיצוב 

 
תוך יצירת חתך רחוב עירוני, מוטה הולכי הרגל. במרכז  התוכנית מגדירה דופן המשכית לרחוב ששת הימים

הפרויקט ובחיבור עם השצ"פ המזרחי שטחים פתוחים מרווחים לרווחת הדיירים, הפתוחים לכלל הציבור. 

שד' ששת הימים תירשם זיקת הנאה לציבור להולכי  ובדופן המלווה אתבשטחים הפתוחים בתחום התכנית 

תוחים והגבלת הגישה בכל צורה שהיא. יובטח מעבר לציבור בהמשך החניה רגל. ייאסר גידור בשטחים הפ

 הציבורית מצפון לתכנית אל השצ"פ.

 במסגרת התוכנית מוצע חתך רחוב ששת הימים, הכולל שבילי אופניים משני צידיו. 

 
  פינויים במסגרת התכנית .4

 
בשטח התוכנית ובסביבתה, בהתאם תנאי להוצאת היתר בהתאם לתכנית זו הינו פינוי בנייה בלתי מוסדרת 

לתרשים כפי שנערך ואושר מול הגורמים העירוניים )מצורף להלן(. הסדרת נושא הפינויים הכרחית למימוש 

המצב הסטטוטורי הקיים היום ותאפשר את המשך דרך ששת הימים עד החניה הציבורית מצפון למגרשי 

 ן רחוב מוצא לרחוב סנפיר.המגורים ואת המשך הביצוע בפועל של השצ"פ המאושר בי

בנספח  היתרי בניה יהיה הריסה ופינוי של כל המבנים בתחום המסומן "פינויים שלב א"הוצאת תנאי ל

 .הפינויים )מצורף להלן(

שטח התכנית כולל את המגרשים המיועדים לבניה, את תחום השצ"פ הסמוך להם, חלק מרחוב מוצא 

חום התוכנית מטרתה הסדרת שינויים תנועתיים ברחוב, הימים. הכללת רחוב מוצא בת-ושדרות ששת

 בתאום עם אגף התנועה בעירייה. 
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 פינויים נספח
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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 57הכנסת. בית הכנסת  ימוקם בחלקה  או פתרון חלופי אחר בהסכמת בעלי בית

 .57בית הכנסת הקבוע, או מבנה קבוע בקומת הקרקע של מבנה המגורים שייבנה במגרש 

 
 :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

בלתי  יח"ד 70-כ יח"ד 
 מוסדרות

 יח"ד 285סה"כ 
 

 267  יח"ד במגרשים
58,62 

 18  57יח"ד במגרש 

 יח"ד  285
 
 

)התכנית מציגה אפשרות 
יח"ד בכפוף  27לתוספת 

לאישור הקלות בהליך 
 הרישוי(

 
-1משתנה: בין   קומות גובה

 קומות 2
 12  מעל ק"ק קומות

במגרש לאורך רח' 
ששת הימים )מגרש 

 בתב"ע מאושרת( 62

 9  מעל ק"ק קומות
במגרש לאורך רח' 

 58מוצא )מגרש 
 בתב"ע מאושרת(

 6  מעל ק"ק קומות
במגרש בפינת 

הרחובות מוצא 
וששת הימים )מגרש 

בתב"ע  57מס' 
 מאושרת(

  במבנים לאורך רחוב ששת
קומות ע"ג  3-ו 16הימים 

קע כפולה קומת קר
)בכפוף לאישור הקלה 

במסגרת הבקשות 
 להיתרים(.

   שד' ששת  57במגרש(
 הימים פינת רח' מוצא( 

קומות מעל קומה  6 -
 .מפולשת

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   ל יח"ד ממוצעגוד

 מ"ר עיקרי. 100 -
 2.73   רח"ק

מ"ר )בין שדרות  1500 - זיקת הנאה
הימים לרצועת -ששת

 השצ"פ(.

 מ"ר  10,302
 )כולל המעבר המאושר(

משטח  60%עד   תכסית
 התכנית

 משטח מגרשי המגורים 25%
 משטח התכנית 22%

 
פ  תקן תקף לעת הוצאת ע" ע"פ תקן תקף   מקומות חניה

 היתרי הבנייה
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 שלבי ביצוע:
 

 .כתנאי להוצאת היתר בשלב ראשון יפונו רוב המבנים הקיימים בשטח התוכנית )בהתאם לתשריט הפינויים(

 
 :זמן ביצוע

שוטף.
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 8)החלטה מספר  02/08/2017מיום ב' 17-0018מספר בישיבתה 
 :טהבתכנית והחלי

 
 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  24עדו: אני מנצל 

 ות מראש ואתם עושם עובדה מוגמרת לתב"ע עתידית.אהרון מדואל: למעשה את לוקח את כל הזכוי
 עדו דאובר: ממשיך להציג במצגת.

אורלי אראל: המצב הקיים אין חזית מסחרית לרח' ששת הימים בעצם תוכנית הבינוי מראה מסחר כי 
בקשתם בתוכנית העיצוב את ההליך הסופי שרואים. אבל בתוכנית העיצוב יהיה כתוב לובאים. רק אחרי 

יבנה יהיה ניתן להגיש בקשה לשימוש חורג למסחר,  בעתיד נעשה תב"ע חדשה ונוסיף שטחי  שהבנין
מגורים ונתאים את התוכנית להיקפי תוכנית המתאר. והתוכנית תוסיף את שימוש בקומת הקרקע ברח' 

 ששת הימים. אנחנו מציגים לכם מראש את התמונה העתידית שתהיה.
 היה יום למחרת הבינוי?דורון ספיר : עדיין לא ברור מה י

 לא שטח שירות. אנחנו רוצים שהתהליך בכפר שלם יתחיל. -אורלי אראל: יהיו לובאים זה שטח עיקרי 
אנחנו אמורים לאשר שרשום כלובי ואין לו היתר  -ראובן לדיאנסקי: מבחינה משפטית היועצת המשפטית 

 להיות מסחר ומחר לאשר תב"ע האם זה נכון מבחינה משפטית?
אלה אברהם אוזן: ההיתר שיצא כאן הוא לא יכלול מסחר ולא יהיה שימוש חורג למסחר כי הוא לא הר

יכול ליצור בינוי של חזית מסחרית. אבל אין שום מניעה להתקדם עם הבינוי ולהוציא היתר לפי מה 
שאפשר והלובי ייחשב בשטח עקרי וביום שתהיה תוכנית מאושרת שתוסיף את השימוש של המסחר 

 וציא היתר שינויים מההיתר תואם תוכנית חדשה למסחר.לה
 ראובן לדיאנסקי: כלומר כל בנין שהלובי שלו רחב יכול להגיש תבע ושהלובי יהפוך לחנות.

 אסף זמיר: זה טוב לעיר.
ראובן לדיאנסקי:  אני חושב שאין הבדל בין כפר שלם לרמ"א ג' .זה לא טוב להפוך את השכונות הללו לבן 

 4 -תייחסות צריכה להיות לכל אזור ואזור בנפרד. לגבי המסחר זו שכונה פרברית ומדובר ביהודה. הה
 חניות בערך ולכן הייתי מרכז את המסחר כמו תל ברוך החדשה.  30בנינים עם 

הבניה המירקמית יוצרת מעין חומה כלפי הכביש ולדעתי בסופו של דבר היתה אפשרות להיכנס לחלק 
זוהי שכונת שינה ונוחות.  התפיסה התכנונית הכוללת היא שצריכים לראות בראיה האחורי עם יותר ירוק 

 יותר רחבה.
אפשר להוריד אותם כי הם  2,4שמואל גפן: אנחנו עושים תוכניות לתושבים ולא לעיר. בנוסף בנינים 
 יוצרים חומה ואם יורידו אותם זה ישאיר שטחים פתוחים וירוקים. 

חריות מיותרות לחלוטין. המסחר נוטה לכיוון האינטרנט. גם היום ברח' אהרון מדואל: החזיתות המס
וליהנות  2,4מח"ל החזיתות המסחריות נופלות. אני מציע חלופה לתוכנית העיצוב: לוותר על בניני  

 מהירוק ומעלה לגובה.
 ראובן לדיאנסקי: מה זה המבנה הלבן?

של החזיתות המסחריות. יש לו זכויות קיימות  עדו דאובר )אדר'(: זה משהו שבעתיד נרצה לבנות והמשך
 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  27ומה מוטל על הפרויקט שלכם. בתוך 

התושבים. בנוסף אני  מצטרפת לתחושה של רצף הבנינים ושיש לוותר על בנין אחד או שניים. מעמסה על 
יח"ד אני מצפה שתהיה  1000יח"ד ושמסתכלים קדימה זה שטח שיהיו שם  200כבר היום מדברים על 

 תשובה לגבי מבני ציבור.
שהיא תואמת מתאר. זאת  אסף זמיר: אני חולק על הנקודות שהועלו פה והתוכנית צריכה להתקיים ככל

מהסיבה שיהיו יותר מגורים בעיר תל אביב ודיור בהשיג יד, להרחיב את המגורים. הצפיפות ועירוב 
השימושים שמייצרים פה  היא חיונית לעיר. מרכז ת"א הוא אזור המבוקש ביותר בתוך ת"א וחלקם 

כמו אבן גבירול יהיו באזורים  הגדול רוצים שהוא יהיה דומה .  אני חושב שזה הדבר הנכון שרחובות
אחרים בעיר, מסחר מקיים חיי רחוב,  וצריך לעזור לאזורים הללו שהתושבים רוצים לפתח כמו מרכז 
 ת"א. שאומרים להשאיר את שכונות השינה אתם סותמים את הגולל ולא נותנים להרחיב את המרכז.
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מה יש במגרש הפינתי היום? ומה היעוד יח"ד כמה מהם הם יח"ד מפונות?  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.

דורון ספיר: איך יראה הבנין בשלב הראשון? מה מאשרים בתוכנית בקומת הקרקע? מה קורה בשטח 
 משהו בין הבנינים?המוצמד בין הבניינים? אתם בונים קונטור?  אתם בונים 

קטנים ואישור  קומת קרקע שהיא לובי גדול שבבוא היום הוא  2גדולים  3  -בניינים  5אביגדור פרויד: 
 יהיה חזית מסחרית. 

 דורון ספיר: מה אנחנו מאשרים היום?
 עדו דאובר )אדר'(: לובאים.

שטח מורכב יותר כל יום. דונם שבקשתנו לממש תוכנית תקפה והמצב ב 27רן ברעם: מדובר בתוכנית על 
מבנים כולל שטח של דרכים, שצ"פ ושטחים ציבורים שהם שטח משמעותי  70-התוכנית מפנה יותר מ

בשלד של כפר שלם. התוכנית מממשת זכויות תקפות שנמצאות על המדף. אופן המימוש: כיום מדובר על 
גיוני. אין שטחי מסחר בכפר שלם. מ", זה לא ה 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 
דונם של כפר שלם יש פוטנציאל: ששת הימים ומח"ל עם פוטנציאל  1500 -לעשות 'לה גווארדיה'. בכל ה

טנים בכפר שלם הם מיושנים והמסחר המודרני גם השטחים המסחריים הק -להתפתחות. ישנה דילמה 
לא יודע להיכנס לשם. יצירת החזית הרציפה מאפשרת גמישות בהשכרה באותו פוטינצאל מסחרי שיגיע, 

 295יח"ד עם הקלה ל 285ניסינו ליצור גמישות שתאפשר לשוכרים לייצר חזית כזו. מס' יח"ד פה הוא 
( הוא בבעלות 57סבירה בהחלט. לגבי המגרש הפינתי )מס' היחידות שנמצאים בפינה. צפיפות  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'.
 ח"ד לתוכנית. י 30מיטל להבי: כעקרון אתה מוסיף 

קומות. תוכנית העיצוב היא גם שלב שצריך  6-יח"ד ב 18יכול לממש את עצמו  57רן ברעם: לא, מגרש 
יכול לממש את עצמו  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 ?
רן ברעם: מעבר לפינוי של שצ"פים ודרכים היא מקנה שטח גדול מאוד בשפ"פים עם זיקת הנאה.    

יבת הסכם תחזוקה עם עיריית ת"א .כלומר השטחים האלה אחרי העברת הסכום כפי התוכנית מחי
 שיקבע לידי היזמים יתוחזקו כרצף עם השצ"פ יפותחו כרצף ויתוחזקו כרצף עם השצ"פ העירוני. 

 מיטל להבי: ע"י העיריה כולל ביטוח?
רצון אגף נכסים, שפ"ע רן ברעם: על ידי העיריה, אני לא מכיר את ההסכמים אבל זה יהיה לשביעות 

 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.

 מיטל להבי: אז כמה שטח שצ"פ?
 דונם. 27דונם שפ"פ מתוך  14 -רן ברעם: כ

 דונם שפ"פ?  14וך זה דונם מת 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.
 נו רק ממשים את הדבר הזה ששוכב כבר עשרות שנים.רן ברעם: אין שינוי ליעודי קרקע תקפים,  אנח

 כמה הדונם בניה על כל אלה. )?(
 השצ"פ נכנס לתוכנית כי הטלנו על היזם לפנות אותו מבנייה לא מוסדרת.  :רן ברעם

 דונם. 27מיטל להבי: אין תמונה ברורה של ה
 על התוכנית המקורית. רן ברעם: אנחנו לא משנים ולא יכולים לשנות יעודי קרקע אנחנו מסתמכים

 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 

 מה קורה בפנים לכן הדיון יתקיים שוב.
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 או את תוכנית העיצוב הנוכחית ונאשר אותה.דורון ספיר: יש צדק בדבריו מיותר להסביר את שלב ב', תבי
 ראובן לדיאנסקי: שיביאו חלופה לבניה המרקמית, אולי הגבהה של הבניה.

 עודד גבולי: זה לא יקרה.
 

 הועדה מחליטה: 
 לשוב ולדון עם הצגת תוכנית עיצוב מפורטת לשלב א' כפי שהיזם מתכוון לבנות והועדה מתבקשת לאשר.

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

 שפירא
 

 
 חוו"ד ודרפט מעודכן לאחר הערות חברי הועדה:

 
 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות

 
כולל המלצה להקלות כפי שבאות לידי ביטוי בתכנית לנושא צפיפות  מומלץ לאשר את תכנית העיצוב

 וגובה:

  במטרה להתאים את שטחן הממוצע של יחידות הדיור למדיניות העירונית. -צפיפות 

  במטרה לצמצם את תכסית הבינוי. -גובה 

 
 ההמלצות הנ"ל בכפוף לנושאים הבאים:

 
 .הבטחת מנגנוני תחזוקה לשטחי זיקת ההנאה ולשטחים משותפים בפרויקט 

 .הטמעת הוראות לבנייה ירוקה בהתאם להנחיות העירוניות 

 לאישור התכנית: תנאים

  אדריכל העיר לתכנון המבנים, חזותם ופיתוח השטח.אגף שפ"ע ותאום סופי עם 

 .תאום ואישור סופי של נספח התנועה 

 .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  
 רוקות.טמ"ר מ 1,000-וכ

 תנאי למתן היתר:

 .הסכם לתחזוקת שטחי זיקות ההנאה והשטחים המשותפים 

 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 

 
 הערה: ישנה כוונה עקרונית לאפשר במסגרת תב"ע עתידית חזית מסחרית לאורך שד' ששת הימים. 
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 משנה לתכנון ולבניה ועדת ה( דנה 5)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 אורלי אראל: התבקשנו על ידי הועדה להציג מה התב"ע התקפה אומרת ובסוף נציג את חזון התוכנית.
 נתן אלנתן: כיון שהדיון היה רק לגבי קומת הקרקע נתמקד בזה.

 אורלי אראל: מציגים את קומת הקרקע שהם לובאים בשטח עיקרי .
 גלעדי: אני מציע לעשות דיון עקרוני כי ההתחדשות העירונית משפיעה על כל כפר שלם.  ארנון

הגבוהים ועל כן דובר שייבדק כי זה יוצר  םמלי פולישוק: בישיבה הקודמת היו השגות על שני הבנייני
 חומה

 אסף זמיר: בדקנו והחלטנו לאשר.
 טעם לדון. מלי פולישוק: התכנון הזה שהרח' יהיה רח' מסחרי אז אין
 נתן אלנתן: אם לא נאשר חזית מסחרית יעשו משהו אחר.

 
 הועדה מחליטה:

 לאשר את תוכנית העיצוב.
 

נתן אלנתן, אסף זמיר, ליאור שפירא, וארנון גלעדי, יהודה המאירי, שמואל גפן, ראובן  משתתפים: 
 לדיאנסקי
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 דיון נוסף
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 הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 בדרום יפו. 7חלקו הדרומי של רובע   קום:מי
 השכונות הכוללות: יפו א, שיכוני חיסכון, יפו ג', יפו ד', נווה גולן

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כתובת:
 גבולות המתחם:

 בדרום: רח' שמחה הולצברג, רח' הגיבורים ומחרוזת.
 במזרח: נתיבי איילון ורח' היינריך היינה 

 : רח' יפתבמערב
 בצפון: רח' נחל שורק, רח' איסקוב ניסים ורח' בת עין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נוה עופר

 יפו א

 

 שיכוני חיסכון

 יפו ד

 

 נווה גולן

 

 יפו ג
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 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספר 
 מספרי חלקות בשלמותן גוש

 מספרי חלקות
 בחלקן

6994 39 3-4,36 

6997 
123,125,127,129,137,159-185,187-

191,193,238,254 135,186 

6998   175,219 

6999 

3-5,7-8,10-11,13-57,59-61,74-
82,89,93,100,103,105,107-108,111-
113,126-128,130,132,134,136-164 87,92,97,167 

7000 

12-13,15-17,19,21-24,26,38-
45,57,61,63,68-73,77-

78,81,122,124,135,139,142,144,146,148,
150,160,162,164,166,169-171,179-

233,236,240,242-244 
11,14,25,27,35,50,107-

108,110,129,133,137,140,174 

7045 88,165,189-194 126,179 

7047 
125,139-140,156-157,190-192,198-

202,206-212 
137-138,147-155,169,174,185,193-

197,203-205 

7048 7-10,12,15-20,26 1-3,21-22 

7049 1-10,20-24,53 11-14,19,25-28,60 

7050 
22,115-126,135,147,149,156-235,237-

246 127,139,236 

7057   35 

7073 61 51,58-60,62 

7074 

17-22,24-29,39-42,44-47,49-50,52-
53,57,59,61,63,65-67,69-76,80-83,85-

86,88-90,92-95,101 23,48,54-55,62,68,79,84,87 

7075 
3-7,10-14,18-19,29-34,41,45,49,54-

82,86,88,91,93 20-27 

7153 
72,369,383,385,392,394,396,399,401,404

-405,407,410,413 
74-75,78,111-

113,124,169,174,363,368,389,393,409,412 

7427 1-24,30,33 25 

 
 

 ד 1,065כ: תכניתשטח ה
 

  :מתכנן
 צוותי תכנון שבראשם עמדה מח' תכנון יפו ודרום באגף תכנון העיר 2האזור חולק ל

 צוות צפוני  אילה רונאל: שמוליק גרואג לילך הראל
 צוות דרומי עולש קיי: אדר סקר, תמר פרצוב

 
  :התוכנית זםוי

 .יפו-הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב
 

  בעלות:
 מרבית הדירות בבעלות פרטית, מיעוטן דיור ציבורי.מגורים: 

 יפו, רמ"י, פרטיים-שאר השטח: עירייה תל אביב 
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  :מצב השטח בפועל
 
תושבים, רוב יח"ד  15,600יח"ד שמתגוררים בהם כ 6300, כ 50-70מבנים שמרביתן נבנו בשנות ה 260כ 

 מ"ר.  50-70קטנות, בגודל שנע בין 

 וא למגורים, ישנם מספר מועט של מרכזים מסחריים בכל השכונות.השימוש עיקרי ה

ת בתוך עצמה ואינה מתייחסת למרחב הסובב אותה לא לשכונות הקרובות ולא לצירים כל שכונה מכונס

    הראשיים כגון שדרות ירושלים ורחוב יפת.

ורים עם בינוי לא בשכונות נמצאים שלושה פרדסים פרדס דאלק, פרדס אבו סייף, פרדס דכה, שהם אז

 מוסדר סגור ותחום.

בלב המרחב חוצה הציר הירוק המטרופוליני הדרומי המכיל היום מתחמי ספורט מתוחמים וסגורים ואת 

גינת דוידוף. מלבד גן דוידוף הציר הירוק  אינו נוכח בשכונות ומהווה נתק אורבני בין השכונות הצפוניות 

 ית )יפו ג, יפו ד ונווה גולן(.)יפו א ושיכוני חיסכון( לשכונות הדרומ

תחנות בכל המרחב, האזור תחום ע"י נתיבי איילון  3קו רק"ל )אדום( עובר לאורך שדרות ירושלים עם 

 ממזרח שם ממוקמת תחנת רכבת וולפסון. 

 

 יפו א ושיכוני חיסכון יפו ד' נווה גולן ויפו ג' 

 2.9 2.7 2.4 גודל משק בית ממוצע

  17.1 14.2 צפיפות לדונם

 2640 6650 6310 מס' תושבים

 ד 200 דונם 298 דונם 352 שטח קרקע

 ד 99 דונם 143 דונם 140 שטח בנוי למגורים

 1,604 2,471 2,224 מס' יח"ד

 התפלגות שנת בניה
1950-1970 

74% 85% 90% 

 מ"ר( 50-70) 50% גודל דירות
 מ"ר( 70)מעל  30%

 מ"ר( 50-70) 55%
 מ"ר( 70)מעל  11.5%

 מ"ר( 50-70) 55%
 מ"ר( 70)מעל  11.5%

 
 
 

 יפו א' דקר:
ברמת המרקם, מבני השיכון מוקמו סביב מערכת הירארכית של שטחים  תבייחודיו ןאזור זה מתאפיי

בחיבור ישיר בין המבנים לשטחים הציבוריים הפתוחים דרך  תהמתבטא פתוחים איכותיים ומבני ציבור
קומות. מצפון לה מצויה תוכנית  4שיכון ארוכים טיפוס רכבות בני קומת הקרקע. רוב המבנים הינם מבני 

 יח"ד.  1400בתוכנית  –מכבי יפו הנמצאת לפני פרסום למתן תוקף 
 
 

 שיכוני חיסכון:
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, וחיבור ישיר בין נייניםבבין ה רחבים פתוחים במרחבים יןמאופיהמשכה הדרומי של שכונת לב יפו האזור 
 ק'.   3-4רוב המבנים מבני שיכון טיפוס רכבות בני  .הבניין למרחב הציבורי הפתוח

 פרדס דאלק: נמצא מצפון מערב לשיכוני חסכון ומנתק את המרקם לכיוון יפו ההסטורית.
 

 נווה גולן:
בשכונה שני רחובות עם רחובות  נמצאת על הדופן הדרומי של הציר הירוק ומצפון לרח' סהרון, שכונהה

רך של מרחבי חניה, היררכית שטחים פתוחים ומבני ציבור ושבילים )פיקוס ועירית( ללא מוצא ומע

מחוברים, רכבות,  H, מבני H. בשכונה טיפולוגיות רבות של מבני שיכון על סוגיו: מבני םהמקשרים ביניה

 ק'. ברוב המבנים קומת הקרקע מפולשת ומאפשרת מעבר ישיר למרחב הציבורי. 8של  Hומבני 
 ':גיפו 

פרדס דכה אשר תופס מעל לשליש משטח השכונה בעקבות זאת מערך התנועה אינו  בלב השכונה נמצא
שלם כמו כן מערך השטחים הציבוריים תפוס בחלקו ע"י הפרדס. השכונה משופעת במרחב ציבורי, על 

 גבול בת ים לאורך רח' שמחה הולצברג קיים ציר ירוק מקומי בכיוון מזרח מערב.

ק' על עמודים, מספר מבנים בשכונה הורחבו בתוכנית שיקום  4בני  Hרוב המבנים מבני שיכון טיפוס  
 שכונות.

 קומות למבנים. 3.5תוכנית לעיבוי לתוספת  2014ברח' קורט טוכולסקי אושרה בשנת 
 יפו ד':

השכונה נמצאת מצידו המערבי של איילון ומחלף וולפסון, מצפון רח' חיים הלר מנתק את השכונה מהציר 
ומאופיינת בבינוי צפוף למגורים ומעט שטחי ציבור. בחלקה הצפוני של השכונה נמצא הירוק. השכונה 

 פרדס אבו סייף התופס חלק משטחי הציבור של השכונה. 

מחוברים, רכבות, ומבנים מסיבים של  H, מבני Hבשכונה טיפולוגיות רבות של מבני שיכון על סוגיו: מבני 
 ק'. 8
 

 
  מדיניות קיימת

 
 התחדשות עירונית מי מתחמגדירה אזורים אלו ל – 5000תא תוכנית המתאר 

 תכנוניים כלים יציג המדיניות "מסמך מסמך מדיניות להתחדשות עירונית: הכיןתוכנית מגדירה שיש ל

 להציג המדיניות מסמך יוכל האל כלים במסגרת .עירונית במתחם להתחדשות להביא שמטרתם אפשריים

 שדרוג ,("בינוי-פינוי") תחתם חדשים מבנים ובניית במתחם מבנים ויכגון פינ ,מגוונים התחדשות כלי

 ,מבנים ועיבוי

 לקידום משלימים כלים או/ו שכונות שיקום ,מחדש ובניה הריסה ,ואגפים קומות תוספת

 " .הרלוונטי בתחום והתחדשות שיקום תהליכי
 ה גולן()יפו א, שיכוני חיסכון, יפו ג', יפו ד', נוו :706ו 704אזורי תכנון 

 ק' 15ק'+ חריגה נקודתית להתחדשות עירונית  8גובה 
 להתחדשות עירונית. 1+  4רח"ק 

  :הבאים להיבטים יתייחס המדיניות מסמך

 .בינוי-פינוי לתכניות ומתחמים התנאים בחינת .1

 ברחובות לריכוזם העדפה תוך ומסחר תעסוקה שימושי לשילוב ומתחמים תנאים יבחנו .2

 .כונההש שבהיקף העירוניים

 
 )יפו ג', יפו ד', נווה גולן( :704הערות לאזור תכנון 

  בתחום לגובה תכנון למתחמי דופן ובצמידות ,מסביבתה חריגה נקודתית לבניה כמרקם המסומן באזור
 .5 מירבי ק"ורח קומות 25 עד בניה תתאפשר ים-בת העיר

 
 ()יפו א, שיכוני חיסכון :706הערות לאזור תכנון 

  של ולגובה 6.0 מירבי ק"לרח להגיע יהיה ניתן חדשה ובניה הריסה הכוללות עירונית ותהתחדש בתכניות
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 ציבורי שטח והקצאת מאושרים ציבוריים שטחים פינוי :מצטברים תנאים לשני בכפוף ,קומות 25 עד

 .משמעותי
 

 38תותר תוספת מלאה לפי תמ"א  :3תיקון  38מדיניות הועדה המקומית לתמ"א 
 פטור מהיטל השבחה לאשר את הקריטריונים למתןהוחלט  7/2/2016 מועצת העיר מיוםבהתאם להחלטת 

  לתוכניות להתחדשות עירונית 
 

בראשות מה"ע, חברים: מנהל ועדת היגוי להתחדשות עירונית ברקע החלטת מנכ"ל בנושא הקמת 
 ההנדסה, מנהל השירותים החברתיים ומנהל קהילה.

 
 :קיים מצב תכנוני
-2544הרחבות דיור יפו ד' צפון, -2395גבעת התמרים יפו ד', -2295צהלון יפו,  -2563חבות: תוכניות להר

 16-47הרחבות דיור דקר יפו א', התוכניות  מאפשרות הרחבה לדירות בין -2673הרחבות דיור יפו ג' דרום, 
 מ"ר.

 התוכנית לא מומשה.קומות.  7,14,25יח"ד בינוי בגובה של  430פרדס אבו סייף מגדירה  2661תוכניות 
 התוכנית לא מומשה. קומות. 4,6,12,18יח"ד בינוי בגובה  630פרדס דקה  מגדירה  2631ותוכנית 
התוכנית מומשה ניתן היתר  -ק' על הבניינים 3.5מתחם טוכולסקי תוכנית לעיבוי ותוספת – 3980תוכנית 

 בניה.
 

 תוכניות בהכנה:
. תוחזר לדיון בועדה המקומית לאשרור החלטה  14/8/2013קהילת קנדה: נדונה בועדה המקומית ב

 5000והתאמתה לתכנית בסמכות הועדה המקומית בהתאם לתוכנית תא 
 
 

 :מוצע מצב תכנוני

 מטרת מדיניות השיכונים:
יצירת סל כלים להתחדשות שכונות דרום יפו, על מנת לאפשר התחדשות השכונות, במגוון כלים ולאורך 

 הוראות תוכנית המתאר המדיניות נגזרת מ זמן.

 

 יעדים:

ניצול מיטבי של התשתיות והתחדשות עירונית נשענת בבסיסה על התחדשות המערך הציבורי –תכנון   .1

ניצול ההזדמנות של שכונה שנשענת , בנוסף הוספת שימושים שאינם למגורים והציבוריות הקיימות

נגזרת מהקיבולת של התשתית בחינת תוספת יח"ד מקסימלית העל קו רק"ל ורחובות עירוניים. 

תוספת שטחים ציבוריים  יח"ד הכולל 14,000הציבורית, פוטנציאל של מספר יח"ד מקסימלי של כ 

 חיפוש אזורים ומתחמים בדגש לבינוי פינוי. .בנויים ופתוחים ושינויים במערך התנועה

ת ל שכונה מכונסככאשר ת משני עברי שדרות ירושלים, וממוקמ השכונות –יות בין השכונותקישור .2

התוכנית  העיר בצורה מיטבית. עםאו סמוכה זיקות תפקודיות עם שכונה  מתמקיי הואינ בתוך עצמה

מוקדי משיכה ציבוריים ופרטיים שיעודדו פעילויות לאחות בין החלקים השונים ולייצר  מציעה

 . ותי של השכונהגיאוגרפ םינצלו את הפוטנציאל הגלום במיקומואינטרסים משותפים בין השכונות ו

חברתיים -שילוב היבטים קהילתיים יצירת ודאות בקרב התושבים והיזמים. :תכנונית יצירת שקיפות .3

התושבים ולקיחת אחריות  עזרה בהתארגנותהעצמה וחיזוק הקשר עם התושב , בקידום פרויקטים 

 .התושבים בקידום ההתחדשות

 ותכנוניים ע"מ לאפשר ישימות התוכניתופתרונות כלכליים  יצירת סל כלים – ישימות התוכנית .4
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המדיניות  מגדירה סל כלים להתחדשות השכונות הנשענות על היבטים תכנוניים, 

 חברתיים וכלכליים כמפורט להלן:

 

 חברתי: כלים קהילתי  סל

   שילוב שיקולים חברתיים בתכנון לצמצום הדרה ולהבטחת מרחב הזדמנויות לאוכלוסיית מקום: 

חוו"ד חברתית קהילתית אשר תציע פתרונות תכנוניים להטמעה וכנית תערך כל תבמסגרת  •

 קהילתיות שליליות צפויות. -במסמכיה וכן אמצעים נוספים למיתון השפעות חברתיות 

קהילתי תומך יחד עם קידום התכנית ובהתבסס על ממצאי מיפוי  –בניית מתווה לליווי חברתי  •

 שפעה החברתית שיערך לכל מתחם.חברתי והנחיות נגזרות מתוך תסקיר הה

 חיזוק קשר עם התושבים ע"י •

 בית להתחדשות עירונית )בהקמה(  .1

 קורסים להתחדשות עירונית לתושב )מבוצע(  .2

 הקמת וליווי ועדי בתים.  .3

 תמהיל דירות ושמירה על מלאי של יח"ד קטנות.  •

 .מלאי דירות להשכרה, ציבוריים ופרטייםשילוב של  •

 . רי ועמידה בדרישות חוק הרשות להתחדשות עירוניתהבטחת מלאי דיור ציבו •

או כלים אחרים במידה  תחזוקה לדיירים הקיימיםהונית לתדרש לקבוע קרן  חדשה כל תוכנית •

 ותשתנה החקיקה בנושא.

 

 :סל כלים תכנוני

התוכנית מציעה מערך כולל חדש המחדש את השכונות באמצעות התחדשות המרחב הציבורי וחיבור 

רך הרחובות העירונים הראשים שדרות ירושלים ורח' יפת ורחוב מחרוזת סהרון כרחוב עירוני השכונות ד

חדש המייצר לב לשכונות.  הבינוי המוצע מתבסס על הבניה הגבוהה המאושרת כבר בתוכניות לפרדסים 

 הנמצאות בלב השכונות כאשר הבינוי המרקמי מוצע לאורך הרחובות העירוניים. 

 ועירוב שימושים:רחובות עירוניים  •

שד ירושלים, יפת ואיילון/שלבים. חזית  תוספת אינטנסיביות על צירים הראשים .1

  מסחרית לאורך שדרות ירושלים ורח' יפת.

ירושלים  'שד במפגש צירים הכולל מסחר שכונתי המחבר בין יפו ד' ליפו ג' ולים לב יצירת .2

 סהרון בקרבת תחנת הקו האדום -ומחרוזת

 

 : סל כליםע"י מגורים התחדשות מבני ה •

לסוגיו ועד לתוכניות חדשות  38המדיניות מציעה מנעד של פתרונות משיפוץ המבנים, תמ"א 

ההמלצות ע"פ התפיסה האורבנית  החדשה של דרום יפו, מה הם  התוכנית מגדירהלבניה חדשה. 

ומרחבים  לפינוי בינויולבינוי פינוי  המתחמים המומלצים להתחדשות במסגרת קידום  תוכניות

   בהיתר או בתוכנית. הן 38תמ"א  שיתחדשו במסגרת
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המרחבים מורכבים של הפרדסים דורשים פתרונות שיוצאים ממסגרת המדיניות ובשילוב כוחות  

  של עירייה ומדינה.

 

 
 

 

 .התחדשות המרחב הציבורי ויצירת מוקדי ציבור חדשים •
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ואפשרות הקיבולת של כל שכונה.  וצעותתוספת יח"ד המל בהתאם טחי ציבור נערכה פרוגרמה לש

אזורים: חלק צפוני שכונת יפו א' ושיכוני חיסכון, חלק דרומי שכונות יפו ג  3הפרוגרמה חולקה ל

יפו ד ונוה גולן, ובדיקה נפרדת לפרדסים )שטחי הציבור תפוסים ולא ניתנים למימוש מיידי(. להלן 

 סיכום ההמלצות:

 
משכונת לעוגן ציבורי להתחדשות עירונית ה פוטנציאל מהוו הציר הירוק המטרופוליני  .1

 שיהפוךהציר הירוק  את תכנן מחדש  .יש ל)פארק הירקון הדרומי( -ר ועד היםנווה עופ

למוקד ציבורי שמהווה ריאה ירוקה וציבורית לטובת התחדשות שכונות יפו ודרום העיר, 

ל שרון ועד חוף הים הציר הירוק יאפשר רציפות להולכי רגל ואופניים מפארק אריא

 וילווה לאורכו בפעילות ספורט, ויהיה מקושר לשכונות הסמוכות, תחנות הרכבת הקימות

 .והעתידיות

את שתי הערים עם ציר ירוק ומבני  המחברהפיכת הציר לעוגן  -רח' שמחה הולצברג .2

 ציבור לאורכו משני צידיו.

 כיתות. 24פתיחה מחודשת של בית ספר אביגיל )יפו ד'(  ל .3

ישנם מבני ציבור רבים  שאינם ממשים את הפוטנציאל  –יעול שטחי הציבור הקיימים  .4

, מומלץ התחדשות של מבני הציבור לפי הפרוגרמה יםנמצא םשל שטח הקרקע עליו ה

 .בסביבה והתקדמות התוכניות למבני המגוריםהמוצעת 

הבנויים  במסגרת תוכנית שתקודם לפרדס דכה יש לתכנן את מערך השטחים הציבוריים .5

והפתוחים כך שתהיה שדרה ירוקה ומקשרת בין מבני הציבור המתוכננים וליצירת מוקד 

 התחדשות של המרחב כדוגמת בית ספר יסודי/ תיכון.

 
 כלכלי:סל כלים 

במסגרת הבחינה הכלכלית וכושר הנשיאה של כל מתחם לפינוי בינוי נבחנו  חלקות השלמה: •

המגורים על מנת לאפשר פתרונות של בינוי פינוי לחלק  והומלצו חלקות להשלמה מחוץ למגרשי

מהמתחמים. )החלקות שהומלצו לחלקות השלמה והינן חלקות ציבוריות , במסגרת הפרויקט 

 ידרש להקצות חלקה ציבורית חלופית במקום החלקה שהוקצתה לבינוי פינוי .

כי עומסי התנועה צא נמ בהמשך לבחינת כושר הנשיאה התנועתית של המרחב – תקן חניה מופחת •

החזויים גדולים ויש צורך לרסן את הרכב הפרטי במיוחד במקום זה אשר ישורת רובו ע"י הקו 

תוכניות שיקודמו כך שלדירות הקטנות באנו ממליצים להוריד את תקן החניה  האדום.

ניה ללא ח בר השגהקטנות מלאי של דירות לייצר ע"י כך  –לא יתוכננו חניות להתחדשות המגורים

  1:0.8תקן החניה   .ומצד שני להוזיל את עלות הבניה לפרויקט

מ"ר לדירה מייצרת  12במסגרת הבדיקות הכלכליות נמצא כי תמורה של עד  – תמורות לדיירים •

התמורות  .1:3כדאיות כלכלית לפרויקט והורדה של היקפי הבניה למתחמים ביחס דירות של 

מ"ר  12  לאפשר תוספת שלתכנוני ליח"ד, יעשה מאמץ  מ"ר 0-25לבעלי הזכויות נע במנעד בין 

התמורה  תוספת מרפסת אינה מחושבת כחלק משטח התמורה הניתנת לדירה. ,)ממ"ד( ליח"ד

תקבע לאחר שנבחנו כל ההיבטים הנדרשים לעניין הבינוי/ היקף הזכויות/שטחי הציבור/תמהיל 
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יל את דירותיהם מעבר לכך הם יוכלו במידה ובעלי הדירות ירצו להגד יח"ד/תחשיב כלכלי וכו'

 לרכוש שטחים נוספים.

 
 

 :פירוט הנחיות לתכנון

  :5000כל תוכנית שתקודם תהיה במסגרת תוכנית תא 

 ק' בינוי נקודתי. 15ק' ו  8 המבנים גובהפינוי בינוי בינוי פינוי ובתוכניות ל  

  להתחדשות עירונית. 4+1רח"ק 

 ורח יפת. חזיתות מסחריות לאורך שד' ירושלים 

 

 להלן פירוט ההנחיות לתכנון לפי שכונה: 

 שכונת יפו א':

 בשל העובדה כי מדובר במרקם יחודי מומלץ לשמר את עיקרון הירארכית השטחים הפתוחים ומבני ציבור

 בחיבור ישיר בין המבנים לשטחים הציבוריים הפתוחים דרך קומת הקרקע.  תהמתבטא

 ק' והגבהה נקודתית כלפי פנים השכונה, בניה גבוהה לאורך  6.5 בינוי מרקמי לאורך שדרות ירושלים

 הינריך הינה.

  שמירה על השטחים הפתוחים, מקצב המבנים ואופן העמדת המבנים במגרשים המיועדים להתחדשות

 .38בתמ"א 

 לשטחים הציבוריים הפתוחים דרך קומת המגורים  חיבור בין המבניבכל המגרשים יש להתייחס ל

 הקרקע.

 ק קישוריות בין גן דוידוף לגן נחל הבשור למעבר הציבור.חיזו 

 למעבר הציבור חיזוק קישוריות מזרח מערב לשדרות ירושלים. 

 

 :שיכוני חיסכון

מערך השטחים הציבוריים עיקר ההתחדשות תהיה לאורך שדרות ירושלים ישנה חשיבות לשמירת 

 הציבוריים והפרטיים. הקיימים הפתוחים

 בניה והגבהה בפינת שדרות ירושלים הבעש"ט. ק' 6.5שדרות ירושלים  בינוי מרקמי לאורך 

  שמירה על השטחים הפתוחים, מקצב המבנים ואופן העמדת המבנים במגרשים המיועדים

 .38להתחדשות בתמ"א 

 למעבר הציבור חיזוק קישוריות מזרח מערב לשדרות ירושלים. 

 

 נווה גולן:

ובות ללא מוצא עיקר השינוי היה בשדרות ירושלים ורח' יפת בשל העובדה כי השכונה בנויה עם שני רח

 במתחמים הנושקים לרח' סהרון.

  והגבהה כלפי פנים השכונה בינוי מרקמי לאורך שדרות ירושלים 

  והגבהה כלפי פנים השכונה  רח' יפתבינוי מרקמי לאורך 
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 חזית מסחרית ברחוב סהרון 

 לשטחים הציבוריים הפתוחים דרך קומת  גוריםהמ חיבור בין המבניבכל המגרשים יש להתייחס ל

 הקרקע.

 

 :יפו ג'

בלב השכונה תהיה עיקר ההתחדשות ע"י בניה חדשה וגבוהה בפרדס דכה. כמו כן בתכנון הפרדס יש לתת 

שתהיה שדרה ירוקה ומקשרת בין מבני דגש לתכנון מערך השטחים הציבוריים הבנויים והפתוחים 

ך התנועה, אשר יקשר בין הרחובות הקיימים ויצור מערך מתפקד של בנוסף תכנון חדש למער .הציבור

 תנועה במרחב. בנוסף הפיכת שד' ירושלים לרח' עירוני ע"י תוספת בינוי לאורכו עם חזית מסחרית.

  והגבהה כלפי פנים השכונה בינוי מרקמי לאורך שדרות ירושלים 

  והגבהה כלפי פנים השכונה.  רח' יפתבינוי מרקמי לאורך 

 .חזית מסחרית ברחוב סהרון 

  וכלי רכב. למעבר הציבורחיזוק קישוריות לרח' יפת 

 .יצירת המשך לרח' איזיק חריף דרך פרדס דכה 

  התוכניות שיקודמו לאורך רח' שמחה הולצברג ישלבו תוספת משמעותית של מבני ציבור ובניה

 לאורכו.    גבוהה

 

 

 יפו ד':

ון השכונה, בפרדס אבו סייף ולאורך שדרות ירושלים. מערך השינוי המשמעותי של השכונה יתרחש בצפ

 התנועה והכניסה לשכונה יחוזק ע"י יצירת כניסה ראשית לשכונה מרח' חיים הלר לרח' נרדור. 

  והגבהה כלפי פנים השכונה.בינוי מרקמי   ע"י לאורך שדרות ירושליםהצמדת הבינוי 

 .חזית מסחרית ברחוב מחרוזת פינת שד' ירושלים 

 למעבר הציבור יזוק קישוריות מזרח מערב לשדרות ירושליםח. 

 
 

 סה"כ  יח"ד   סך יח"ד מוצעות סך יח"ד בתוכניות מאושרות  כמות יח"ד קיימות שכונה

 2,172 964 0 1,208 יפו ד צפון 1

 2,763 1,635 0 1,128 יפו ד דרום 2

 1,728 820 0 908 נווה גולן 3

 2,584 1,262 108 1,214 יפו ג 4

 2191 1247 0 944 יפו א' 5

 1608 948 0 660 שיכוני חיסכון 6

 1050   1050   פרדסים 7
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 14,096 6,876 1,158 6,062 סה"כ יח"ד לכלל המתחם

 
 
 

 דיווח אודות התייעצות עם הציבור:
דה במסגרת הכנת המסמך להתחדשות עירונית לשיכוני יפו בוצע תהליך שיתוף ציבור אשר כלל עבו

חברת עזרה ובצרון. זאת מתוך הבנה  שיש צורך לתת תיים ומשותפת עם המשלמה ליפו, עובדים קהיל

 תכנוניים והן להיבטים הקהילתיים חברתיים.  –מענה סינרגטי, המתייחס הן להיבטים הפיסיים 

"חוברת  ,  עפי"י3.5כלכלי נמוך )-אזור שיכוני יפו מאופיין לרוב באוכלוסיה הטרוגנית ממעמד חברתי

"(. הן בשל בלאי טבעי של מבנים והן בשל חוסר יכולת פיננסית לתחזק את המבנים, 2014רבעים ושכונות 

האזור מאופיין במבנים ודירות במצב תחזוקה ירוד. משיתוף הציבור עולה כי ברוב המקרים )למעט אזור 

 הליכי התחדשות עירוניתהבעש"ט שם מתגוררת אוכלוסיה יותר חזקה(, התושבים מעוניינים בקידום ת

. יחד עם זאת, יש הרבה חששות הקשורות ליכולת לעמוד במיסים ותחזוקה במבנים החדשים לסוגיו

 ומתקופת ההריסה והבנייה, בעיקר בקרב אוכלוסיה מבוגרת. 

 המלצות:

ליווי קהילתי לאוכלוסיות רגישות בתקופת המעבר לקיים פרויקטים של בינוי פינוי, ב .1

 ומיסים ע"י הנחות בארנונה וקרן הונית. וסיוע בתחזוקה

יש לתת מענה לתחושות של חוסר בטחון בקרב התושבים, הנובעים ממגורים בקרבת  .2

קבלני  בנוסף  הפרדסים אבו סייף ודקא המהווים גורם מעכב בהתחדשות האזור ויזמים.

קולות המנסים להחתים תושבים מבלי שעומד בפניהם הידע הנדרש לקבלת החלטות או 

חיזוק האזור והקהילה שגרה בו, חייב להיות מלווה  שהם מאורגנים על מנת לטפל בנושא

בהקמת מוסדות ציבור וקהילה, תוספת של שטחים ירוקים וטיפוח מוסדות החינוך 

באזור.

3.  

 
 : )מוגש ע"י צוות יפו(חו"ד הצוות

 
מפורטות ידרשו הפעולות לאחר אשור הועדה ולקראת קידום תוכניות   ,מומלץ לאשר את מסמך המדיניות

 הבאות:
 לקיים מפגשים בשכונות להצגת מסמך המדיניות. .1

 השלמת הבחינה החברתית על מנת לדייק את ההליך התכנוני לקראת קידום תוכניות מפורטות.  .2

 הנחיות לבניה החדשה תוך הסתכלות על שימור המרקם, העמדת הבניינים וכו. ביפו א' השלמת .3

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 6)החלטה מספר  19/07/2017מיום ' ב17-0017מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 לריסה קופמן  מ"מ מהנדס העיר
 

 מהלך הדיון:
 שלומית זוננשטיין: מציגה את המדינות במצגת. 

 מיטל להבי: איך את מחזירה שטחים ירוקים?
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לא נפחית שצ"פים. כל שטח ציבורי  שלומית זוננשטיין: במסגרת המדיניות וגם במסגרת התכנונית
 שישמש כחלקת השלמה יוחזר כשצ"פ איכותי וטוב. זה יהיה במסגרת התכנון המפורט.

אורלי אראל: תוכנית המתאר קובעת שלא ניתן להפחית שצ"פים. וכדי שיהיו פרוייקטים כלכלים 
צ"פים איכותים אז נחזיר. מהבחינה הזו בכל פרוייקט בוחנים אם ניתן להתחיל בבינוי ובסופו להחזיר ש

 כל פרוייקט נבחן לגופו של ענין.
 האם יש הגדלה של הירוקים והחומים. 5מיטל: מאחר והרחק והמטר הוא פי 

 אירית סייג: זו השאיפה שלנו.
אורלי אראל: כל תוכנית נעשתה פרוגרמה לשטחי ציבור. היחידה האסטרטגית נותנת הנחיה במסגרת 

 י ציבור צריך להוסיף שצב. התוכנית המפורטת כמה שטח
שלומית זוננשטיין: נערכה פרוגרמה לכל המרחב ע"פ יחידות הדיור הצפויות ולקחנו מקדמי מימוש של 

. התייחסתי לשטחים החומים. לגבי שטחים ירוקים מנסים להגדיל את השטחים הללו וזה חלק מכל 50%
 תוכנית שמקודמת. 

מקבלים את הצורך בירוק וחום מול המטרים ומול כמות  מיטל להבי: אנחנו מקבעים כל דבר אבל לא
התושבים. אני רוצה לראות את הפרוגרמה אם את אומרת שזה ישנו למה זה לא כתוב בדרפט? מדובר 

 במסמך מדיניות. 
חדווה פיניש: מסמך מדיניות קובע את הכלים. המטרה ידועה בתפיסה הכללית. כרגע אין תוכנית מפורטת 

שקובע את העקרונות ולגבי הנפחים הם יקבעו בתוכניות מפורטת. הכלים במסמך  יש מסמך מדיניות
 המדיניות מדברים על הנפחים. יש פרוגרמה מסודרת שאפשר להעביר לחברי הועדה. 

צפוני ודרומי.  בחלק הצפוני לא זיהנו מחסור לא בירוקים ולא בחומים  2אלה ובר: הפרוגרמה חולקה ל
תות בי"ס שצריך אותם ומצאנו את תאי השטח שיספקו את המענה. בחלק אבל זיהנו מעונות יום וכ

דונם בערך וגם שם חיפשנו פתרונות עם הצוות. החומים שנמצאים  20-הדרומי זיהנו מחסור מצומצם של 
על המפה הם בתת ניצול, וגם ענין בתי הספר זיהינו שהפתרון בריבוי כתות נוספות הוא בעיבוי של בתי 

  הספר הקיימים.
מיטל להבי: רוב מוסדות חינוך ביפו הם של המגזר הממלכתי דתי או מגזר הערבי. התחושה שהתקבלה 

מהתושבים היא שאין שיתוף ציבור. תוכנית כזו חייבת שיתוף ציבור לאוכלוסייה הזו. לא יתכן שתוכנית 
נהל בלי שיתוף כזו תבוא כתוכנית יידוע ולא כתוכנית עם שיתוף ציבור. בצורה הנוכחית אם הדבר ית

ציבור אל רק בועדה המקומית נקה על חטא כי זו אוכלוסיה חלשה שלא תבוא ותצעק כמו האוכלוסיה 
ברמת אביב.  בשיכונים צריכים לעשות עבודת עומק לשיתוף ציבור. חסר לי החיבוריות בין השכונות ולא 

 נעשה שיתוף ציבור מספק.
 כולל את שד' ירושלים ההיסטורית?עידן עמית: האם יש התייחסות במסמך האם הוא 

 שלומית זוננשטיין: לא נכלל במתחם.
 עידן עמית: האם יש אלימה בצד של בת ים שזהו מרחב תכנון אחר? 

 שלומית: כן.
מלי פולישוק: כתוב בדרפט על מנת לחדש את הקשר עם התושבים יוקם בית "להתחדשות עירונית" למה 

ה אז מה הכוונה מעבר למה שקיים בחוק? אלו בעיות יש הכוונה? נאמר שיהיה פתור מהיטל השבח
 בפרדסים?

 .2מפגשים והיו רק  4אפרת טולקובסקי: דיברתי עם תושבים טלי קוסוי שאמרו שהובטח להם 
 מיטל להבי: למה לא מודיעים ו/או מזמנים את חברי הועדה לשיתופי ציבור .

 בהתאם לחוק.אילנית שגב: גם החיוב וגם הפטור של היטל השבחה יהיה 
 מ'? 12-מיטל להבי: למה מגבילים את המטר לתושבים ל

  
 מענים:

דוד רוימי משלמה ליפו: תהליך שיתוף הציבור התחיל לפני שלוש שנים והגיעו תושבים ונעשה תהליך רחב. 
כל הנושא הוכנס למערבל המתכננים. ובסופו של דבר יש מסמך מדיניות עם סט כלים. הפרדוקס הוא 

 שואלים לא ממשיכים. שהתושבים
שנים והמשכנו אותו עם צוותי הקהילה והעובדות  3ענת ממשרד ברקאי: שיתוף הציבור נעשה לפני 

פעמים עם כל אזור. היה מענה ממפגש אחד  3הקהילות והמשלימה ויצרנו רשימות של תושבים, ונפגשנו כ
 תחדשות עירונית והתוכנית שונתה. לשני . לדוגמא ברח' הבעל שם טוב הבנו שהאוכלוסיה לא מעוניינת בה

התהליך לא הושלם התכנון הוא להביא את התוכנית לידי התושבים במפגשי שיתוף רחבים. היה תהליך 
 מעמיק.

ניצן מעזרה ובצרון: בית התחדשות עירונית זהו  מרכז מידע והדרכה שנותן שירות לתושב אם זה יעוץ 
 וכל דבר שקשור בהתחדשות.  שירות משפטי או לתת יעוץ בפרוייקטים פרטים

כל אזור הוא שונה כאשר מדובר במרחבים שהם תפוסים וחלקם   –שלומית זוננשטיין: בנוגע לפרדסים 
 פרדסים במרחב הזה.  3בבעלות פרטית על הקרקע ורוב ןאדמות מדינה יש 
 אורלי אראל: המדיניות לא כוללת את הפרדסים. 



 מס' החלטה
06/09/2017 

 6 -ב' 17-0019

 

2007מבא"ת ספטמבר   46עמ'   

 

התפיסה התכנונית אומרת שיש ציר ירוק מקומי שהוא משרת  שלומית זוננשטיין: ברח' שמחה הולצברג
 40את שתי הערים בת ים ויפו כאשר הרצון שלנו לרכז מבני ציבור לאורכו בת ים מקדמת תוכניות של

 קומות ואנחנו הגשנו התנגדות. 
ה שנים הוא לרועץ למדיניות. צריכה להיות טבלה כמ 3אפרת טולקובסקי: עצם העובדה שהתהליך מתנהל 

אנשים היו ועל איזה נושאים דנו ולא ברור אם היה דיון משמעותי. יש לי תגובות מהציבור שלא היה דיון 
משמעותי ולכן דרוש פה מסמך עם פירוט התושבים שהיו. כשיש שיתוף ציבור הפרסום שלו צריך להיות 

 רחב ולא דרך העובדות הקהילתיות. אני נגד יידוע הציבור או במתכונת שמוצעת.
אובן לדיאנסקי: כשעושים הליך שיתוף ומשנים את המנוח ואז שמתכוונים לטוב זה יוצא לא חיובי. יש ר

להיות עקביים עם המונח של שיתוף ציבור כאשר אתה לא מתחייב במה שנאמר לזה שאתה משתף אותו 
 אלא רק להתייעצות.

 עשרות פרוטוקולים.שנים ונרשמו  3-שנים אלא במשך ה 3אירית סייג: השיתוף לא היה לפני 
ראובן לדיאנסקי:  לדעתי לקיים מפגש בשכונה והצגת מסמך מדיניות לאחר שהוא אושר אין  טעם להציג 
אותו לתושבים . טענתי היא שלפני שמאשרים מסמך מדיניות צריך להציג אותו בפני התושבים ולקבל את 

וי והתגובות של התושבים ונוכל כל האמירות וההתייחסויות מהתושבים וכך תגיעו לועדה לאחר המיפ
 לקבל החלטה מושכלת.  

אורלי אראל: אבל מה שמוצג הועבר לציבור, היו פה עשרות מפגשים עם  האוכלוסיה לפני שנקבע מסמך 
המדיניות. כאן האוכלוסיה שונה מהאוכלוסיה במעוז אביב, הציבור ביפו היה חלק מהתהליך.  אנחנו 

אוכלוסיה ביפו וחוזרים אליהם עם תמונה כוללת את מה הועדה עושים קורסים בנושא של תכנון ל
 אישרה. הציבור רוצה לדעת מה הועדה החליטה. 

 ראובן לדיאנסקי: כמה השתתפו בקורסים?
 איש בערך השתתפו בקורסים. 60שלומית זוננשטיין: 

ד עם המישלמה שנים צריך להבין אותו מאחר וקם המינהל קהילה. הנושא ביח 3אירית סייג: התהליך של 
ליפו ומינהל השירותים החברתיים לא היו תחת כובע אחד והיה מורכב לעשות את הקורסים. התחדשות 

עירונית היא קודם כל של הבעלים של השטחים, התושבים ביפו היו חשופים להחתמות גורפות של היזמים 
. בסופו תוגנית ולא הומוגניוהיום אנחנו רוצים להעביר את העוצמה לתושבים ביפו. האוכלוסיה היא הטר

 של דבר הגענו למדיניות שאומרת איפה יהיו פרוייקטים של פינוי בינוי. 
ראובן לדיאנסקי: הועדה לא מעורבת בתהליך ואתם מגיעים עם מדיניות שהיא כבר כתובה, אבל חברי 

 הועדה מקבלים טלפונים מתושבים לא מרוצים.
הציבור אני מציע שנביא את הנושא לועדת שיתוף ציבור  ולכן דורון ספיר: הואיל והנושא קשור לשיתוף 

 אני מבקש לתאם ישיבה בשבועיים הקרובים .
 מיטל להבי: הועיל ומדובר ביפו אני מבקשת להשתתף בתת הועדה.

 אהרון מדואל: גם אני מבקש להשתתף בתת הועדה.
 

 הועדה מחליטה:
 ריות יו"ר הועדה תוך שבועיים מיום החלטה זו. לשוב ולדון לאחר קיום ישיבת ועדת שיתוף ציבור באח

 
 

דורון ספיר, אהרן מדואל,  ראובן לדיאנסקי,  מיטל להבי, אפרת טולקובסקי, שמואל גפן משתתפים: 
 ליאור שפירא

 
 
 

 :על ישיבת ועדת שיתוף ציבור דיווח
 
ה הוצגו כל סיכומי ישיבה אצל יו"ר הועדה לנושא שיתוף הציבור בתוכנית, בישיב ההתקיימ 7/08/17ב 

שבו נערכו מספר מפגשים עם הציבור  2016הישיבות שנערכו בהליך שיתוף הציבור שהתקיים במהלך שנת 

לפי עזו, מפגשים פרטניים עם ועדי השכונות, מפגשים פרטניים עם עובדות שכונתיות ומספר סיורים 

 בנושאים ממוקדים לשכונות.

 שא שיתוף הציבור והוחלט שהתוכנית תחזור לדיון בועדה.יו"ר הועדה שיבח את העבודה שנערכה בנו

 : )מוגש ע"י צוות יפו(חו"ד הצוות
 

 .19/07/2017ע"פ חוו"ד הצוות מיום  מומלץ לאשר את מסמך המדיניות
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חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  4החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 לחוקד' 86בה וזאת עפ"י סעיף 

 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 6)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

שלומית זוננשטיין:  בדיון הקודם בקשתם לדון על נושא שיתוף הציבור ונעשתה ישיבה על הנושא אצל 
ך ע"י המישלמה ביפו בשיתוף עמנו. ונערכו שיתופי דורון ספיר. שיתוף הציבור החל לפני כשנתיים שנער

ציבור בכל השכונות. כמו כן נערכו קורסים להתחדשות עירונית בתוך יפו ובמסמך המדינות הנוכחי נערכו 
מפגשים לכל שכונה, נעשו גם מפגשים פרטניים  3מספר מפגשים שיתוף ציבור לפי אזור כל אזור בנפרד כ 

וזמות בשטח כמו כן ניתנה התייחסות ספציפית ומפגשים פרטניים לפי צורך ובקשת התושבים וי
 לאוכלוסיות השונות כגון הקהילה האתיופית. מציגה את כל התקציר של המפגשים שנעשו באזור. 

 שמואל גפן: כמה תושבים הגיעו?
 ארנון גלעדי: מדובר באותו קהל שמגיע לכל המפגשים.

וזמנו אליה גם חברי ועדה נוספים והוצג בפני החברים ואכן נתן אלנתן: בישיבה שהתקיימה אצל דורון ה
 במקרה הזה כן נעשה שיתוף ציבורי רציני ומהותי. 

יהודה המאירי: השיתוף הציבור בעיריית ת"א נעשה בארץ הכי טוב, אבל הועדה אישרה נוהל לשיתוף 
 ציבור ולא נוהגים על פיו ויש לפעול על פי הנוהל החדש.

ול של שיתוף הציבור היו יותר עם אנשי מקצוע עובדות קהילתיות יו"ר הועד ועוד. מיטל להבי: חלק גד
החומר היה כתוב יפה אבל תושבים אמרו דברים כמו שאין בי"ס יהודי ממלכתי ואני לא מוצאת ביטוי 
 בפתרונות שנתתם. הדברים הבעייתים שאנשים העירו לא מוצאת פתרונות. ההערה לענין שיתוף ציבור 

 לדיאנסקי: אין תעוד של הדברים המשמעותיים שנאמרו. ראובן 
אלף יחידות אך אין התייחסות בתוכנית  14מיטל להבי: יש תיעוד אבל מטרת בתוכנית היא כמעט 

לתוספת השטחים החומים והירוקים שתוכנית זו צריכה. מדובר בתוספת של שטחי דיור, תוספת שטחים 
 ן חוץ מהמשפט שעל כל שצ"פ שילקח ינתן שצ"פ איכותי אחר.גם בדירות קיימות ולא נותנים שום פתרו

אחת הסוגיות שהועלו ע"י התושבים היא שאין שטחים חומים וירוקים ההתייחסות בתוכנית היא מינורית 
 לנושא. איש אפשר להביא תוכנית מדיניות בלי התייחסות לשטחים החומים והירוקים

בור כדי שכל תושב יידע ויוכל להגיע? כמו כן כדאי להביא מלי פולישוק: איך מוזמן הציבור לשיתוף הצי
 דוגמא כיצד שיתוף ציבור עזר בנוגע לנושאים שהועלו ע"י הציבור והוטמע בתוכנית המדוברת.

ארנון גלעדי: עברנו כבר על נושא שיתוף הציבור. צריכים להתייחס למהות התכנון איזה גבהים אנחנו 
 ראות את האזור מבחינת התחדשות עירונית. רוצים לראות ואיך אנחנו רוצים ל

 שלומית זוננשטיין: מציגה את התוכנית במצגת.
 ראובן לדיאנסקי: דקה מתוחם

 שלומית זוננשטיין: בחלקו.
ארנון גלעדי: מדוע החרגתם את הפרדסים? הפרדסים הם חלק אינטגרלי מהשכונה וצריך להיות בראיה 

 כוללת.
רחבים ומסמך המדיניות ממליץ מה לעשות שם. אך המתווה לפתרון שלומית זוננשטיין: אלו אזורים נ

לאזור הזה הוא שונה מהשיכונים, יש התייחסות פרטנית בתוך השכונות לגבי הפרדסים בתוכנית 
 המדיניות. זה כולל גם את התכנון העתידי גם את הפרדסים. )ממשיכה במצגת( 

 כל תוכנית תהיה התחדשות. מיטל להבי: מה שזה אומר שאי אפשר לקדם תמ"אות כי 
שלומית: .מסמך המדיניות מחלק את השכונות לאזורים לתוכניות חדשות לבינוי פינוי או פינוי בינוי ושאת 

למעשה רחובות שד' ירושלים יפת הפרדסים והציר הירוק לקדם תוכנית לפינוי בינוי,  38האזור לתמ"א 
 .38כאשר פנים השכונות הם יהיו יותר לתמ"א 

 לנתן: אז לא תאשרו פינוי בינוי?נתן א
שלומית: כן נאשר תוכניות להריסה ובניה מחדש. במידה ותהיה הצעה תכנונית שתתאים למסגרת 

 התכנונית במסמך המדיניות ויצטרכו הקלות מסוימות בגובה או בצפיפות ויתנו בתמורה שטח ציבורי  .
 ם שהיום כבר נמצאים שם.ארנון: מה קורה עם הנושא של היוזמות שיהיו בתוך השיכוני

נתן: מה יקרה בעוד שנתיים שהתארגנו כמה תושבים שרוצים התחדשות עירונית. אז מה המשמעות של 
 המדיניות.

שלומית זוננשטיין: יש העדפה של  תוספת יחידות דיור יותר מועצמת הבצירים הראשיים כולל תוספת 
השכונה לא יכול לקבל את עומס יחידות  מסחר הפרויקטים שמסומנים פה הם יותר בלב השכונה. לב

 הדיור.  
 נתן אלנתן: תוכנית המתאר נתנה רח"ק מסויים האם מסמך המדיניות אומר אחרת. 
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שלומית: תוכנית המתאר קבעה את מסמך המדיניות להתחדשות עירונית. האזור יעבור התחדשות בכמה 
רים מסוימים כמו למשל שד' ירושלים.  שלבים שמבחינה עירונית רואים לנכון לתת העדפה קודמת באזו

 יש אזורים עם קהילות רגישות שאנחנו מעדיפים לחכות כמו סומקן. 
 ארנון גלעדי: רח' סומקן אותו ולא שונה מקהילת קנדה או רובנשטיין.

 נתן אלנתן: זה לא כמו אפוטושו. אם תבוא יוזמה ראויה אתם לא רואים בעיה.
 רבי קומות זה כמעט לגרש את האוכלוסיה החוצה.  לכן אמרו עדיפות .עמי כץ:  בשיכונים הללו להרים 

קומות זה לא נותן  8-25יח"ד תווך הגבהים הוא מאוד גדול בין  6000ראובן לדיאנסקי: להבנתי פחות מ
קומות. כמו כן איך משמרים את האופי  8קומות זה דגם בנין אחר עומת  25אינדקציה למשהו משמעותי. 

 ת זה יהפוך לרמת אביב החדשה או שכונת המשתלה. של יפו כי אחר
מיטל להבי: לגבי הרח"ק והמכפלה של היחידות בגלל שתוף הציבור והשטח הירוק שלא מסומן בתוכנית, 

 אני  מבקשת התייחסות לשטחים של מוסדות ציבור להראות איפה הדבר מקבל ביטוי למכפלות הללו. 
הם חלק מהתפתחותה של יפו, הראיה הזו חייבת להיות ארנון גלעדי: היות והמתחמים והפרדסים 

משולבת. לכן יש לראות את המקסימום פוטנציאל של מספר תושבים שיכנסו להתחדשות העירונית ומזה 
 יש לגזור את בית הספר ומוסדות הציבור. המדיניות צריכה לכלול את כל יפו.

ות, בודדים ומשפחות ברוכות ילדים. בענין נושא של גודל הדירות יש ליצור תמהיל שנוגע במשפחות צעיר
 35גובה המבנים זהו אזור של שיקום חברתי ביסודו והוא חייב להיות מותאם לאופי של השכונות. בנין של 

 קומות ידיר את תושבי המקום.  25קומות וגם 
 מאשר פינוי בינוי. 38עמי כץ: לכן זה מוביל אותנו שפינוי בינוי פחות מתאים מאשר תמ"א 

ארנון גלעדי: למעשה יש יוזמות מקומיות בתוך יפו כבר מזה שנתיים שרוצים לקדם אותם במיוחד 
. העדפה שהשיכונים הותיקים 38בצירים הראשים. מה שאומר שאנחנו דוחפים את פנים השכונה לתמ"א 

 יוכלו להנות מהתחדשות עירונית ולא למנוע את הכלי ולכן יש לראות איך אפשר ליישם זאת.
מית זוננשטיין: הרעיון במסמך הזה היה כן ליצור התחדשות עירונית ולתת מקום אפשרי הן מבחינה שלו

 תכנונית ערכים כלכלים והן מבחינת המכלול גם מבחינת שטחי הציבור הנושא התנועתי  וכד'.
ניה העדפה של הצירים הראשים זו העדפה בשל יח"ד. פנו אלינו יוזמות של מספר בנינים לקדם הריסה וב

מחדש של הבניינים הללו לפעמים הם צריכים תוספת של קומה וקצת צפיפות כדי לאפשר את ההריסה של 
הבנינים הללו. מסמך המדיניות יצור את אפשרות הזו אם תהיה התארגנות של מס' מבנים אנחנו בהחלט 

 נאפשר זאת.
 20-כניות התקפות מגיעות למדובר על אזור הפרדסים וידוע שיש כבר היום תו 8-25כשמדובר על גובה 

קומות הבניה  8קומות.רוב הבינוי יהיה  25-קומות. מלבד קהילת קנדה שכבר היום מקודמת ניתן להגיע ל
 קומות כדי לאפשר את הכלכליות של התוכניות הללו אנחנו מתמרצים את הבינוי. 15החריגה יהיו 
 6ונית, באזורים מסוימים הוגדרו רח"ק להתחדשות עיר 1ו 4תוכנית המתאר מאושר רח"ק  –לגבי הרח"ק 

כאשר זה כלול בתנאים מאוד מגבילים, בעיקר בפרדסים ובפינוי של שטחים ציבורים וזה לפי המתאר. 
הרח"ק יהיה לאחר הפקעה של שטחי הציבור בין אם שצ"פים בין אם זה חומים  וזאת כדי לאפשר את 

מהיל ממוצע. דיור בר השגה בפרויקטים כאלה הוא הכלכליות של הפרוייקטים. כל תוכנית תדרש להגיש ת
בתועלת ציבורית הוא כמעט בלתי אפשרי מבחינת הערכים הכלכליים, במסגרת תמהיל יח"ד שיעשה לכל 

 תוכנית יהיו גם דירות קטנות וזולות ללא חניה שיתנו סוג של דיור זול.
 ראובן לדיאנסקי: מה ההתייחסות לגבי השצ"פ גדלים וכד'.

זוננשטיין: שצ"פים לאזור הזה לא נצפה מחסור ולמרות זאת כל תוכנית של פינוי בינוי אנחנו כן שלומית 
 מגדילים את השצ"פ בין אם זה כשפ"פ ובין אם זה שצ"פ בתוכנית והכל בזיקת הנאה.

 מענה לשיתוף הציבור
קטיקה נכונה. ענת: במהלך הניתוח למצב קיים היו מפגשים רחבים ולהזמין שוב את הציבור זוהי לא ט

איש  25מפגשים ובו היו  6מה שנעשה הורכבו רשימות עם עובדות קהילתיות והפעילים בכל אזור ועשינו 
 מפגשים שהפרסום פוזר בת"ד וכד'. 4וכן נעשו סיורים. בחודש הקרוב יהיו עוד 

ולכן  ההשפעה המובהקת היתה בכל אזור הבעל שם טוב ששם הקהילה לא מעוניינים בהתחדשות עירונית
 האזור ניכר בתוכנית.    

עמי כץ: שיתוף הציבור היה בשני שלבים. בשלב הראשון הכנת מסמך מדיניות עם אדריכל עמוס ברנידיס 
אנשים.  100מפגשי שיתוף ציבור מאוד גדולים שבכל אחד הגיעו  4מהיחידה האסטרטגית  ואז עשינו 

אותם סברנו שהתוכנית גבוהה מידי ולא ברורה בעקבות זאת הכין האדריכל ברנדיס תוכנית כשהוא הגיש 
לתושבים ואז בשלב שני שבו היו מפגשי ציבורים יותר ממוקדים כולל קורסים בתי ספר הראשונים שנעשו 

בישראל. מבחינת היקף הפרסום לשיתוף הציבור בסה"כ היה שיתוף ציבור טוב מאוד אבל יש בעיה אחת 
להיות שהתושב הבודד מעבד את המיקוד. ולכן נצטרך לחזור אל  בשיתוף מכיוון שהשיתוף לוקח זמן  יכול

 התושבים כדי לסיים את הנושא. 
אהרון מדואל: לדעתי התוכנית גדולה מידי, במעוז אביב ורמת אביב הירוקה עשיתם שכונה שכונה וכאן  

 לקחתם מתחם של עיר ועשיתם מדיניות. ולכן אכן התושב מעבד את הקשר. 
 כל תושב בשכונות הרלוונטיות יודע מה פחות או יותר מה יהיה עתיד השכונה. דורון ספיר: האם 

 עמי כץ: בתוכנית יש את זה את הפירוט אני לא בטוח  שכל תושב ותושב יודע את זה.
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 ראובן לדיאנסקי: האם מי שרוצה לדעת יש לו את האמצעים הטכנולוגים הסבירים לשאול ולדעת?
אש יודעים בכל מקום, לדעתי הצוות צריך להכין משהו יותר מפורט דורון ספיר: השאלה אם בכלל מר

 אולי פיר שכונה. 
ראובן לדיאנסקי: אם אין חובה בתוכנית המתאר לגיבוש תוכנית מדיניות לא לעשות תוכניות מדיניות כי 

 יש להסתפק בתוכנית מתאר.
 ארנון גלעדי: זה לא נכון . 

נגזרת ובהתאם לתוכנית המתאר. מה שקורה בשיכונים אלו אירית סייג: אנחנו מקדמים מדיניות גם כ
מקומות שמועדים לפורענות. יש לנו יזמים שפועלים בשטח ומחתימים את התושבים ומבטיחים הרים 

וגבעות. מצידנו אנחנו נותנים מסמך כזה כלומר המדיניות והוא לא מסמך הרמתי שנסגר היום. זהו מסמך 
ו הרבה מאוד רבדים ויזוז לפי מה שנגלה ככול שנהיה ממוקדים. הוא שמלווה אותנו עשרות שנים ויש ל

נועד לתושבים וחלק מהעבודה והקורסים שנתנו לתושבים הם כדי שהתושבים יבינו שהכח בידיים שלהם 
 ולא של היזמים והם יכולים להתארגן. מוקם הבית להתחדשות עירונית והתב"עות בעבודה.

כל פעם תגיע תב"ע שתואמת את המדיניות. המדיניות אומרת מה היא דורון ספיר: מתי יגיעו התבעות 
 רוצה.

צוותי תכנון על ידינו יחד עם היועצת של  2אירית סייג: העבודה שלנו נעשה פיר שכונה כאשר הקומו 
השיתוף הציבור, והעבודה היא במכלול שלם. לגבי הפרדסים בגלל מורכבותו הוא ממשיך להיות בעבודה 

 אצלנו
 : פרדסים נמצא בטיפול עם רשות מקרקעי ישראל ונכסים.עמי כץ

ארנון גלעדי: לא קבלתי תשובה לגבי איך משתלבים הפרדסים עם הנושא הזה הוא מסמך מהותי וחלק 
מהותי. כמו כן נושא גובה המבנים והתחדשות עירונית פנים שכונתית ולא בצירים ראשים כמו למשל 

חבים שמאפשרים תנועה, ולכן הוא צריך להיות חלק מהפרדס. רובינטשיין הוא פנימי הכבישים שם ר
הפרדס נמצא בתוך יפו ד והפינוי בינוי חייב לנשוק לשיכונים הצמודים אליו ואם לא רואים את זה 

 כמקשה אחת לא עשינו כלום.
ראובן לדיאנסקי: בכל הנוגע לשטחי השצ"פים והשטחים החומים לא הוצגו בצורה ראויה. אין לי תמונת 

 מצב ברורה של השצ"פים .
מיטל להבי: חלק מהשצ"פים ביפו הם שצ"פים  מופרים שלא קיימים.  אישרנו המרה של עשרות שטחים 
חומים ביפו שהיו בבעלות פרטים לשימושים מניבים. גם אז נתנו לנו את התשובה שיהיו תוכניות שיביאו 

שטחים  4יח"ד, פי  3בה מכפלה של פי  אותם לכאן יציגו את האפשרויות. אי אפשר להביא תוכנית שיש
בנויים פי כמה תושבים ולא להביא תשובות בשטח. צריכים להראות תמונה  ברורה. הפרדסים לא נמצאים 
במסמך השטח הירוק לא באמת שטח ירוק. לדעתי כל מה שעל השולחן היום הוא למשפרי דיור והם יגיעו 

 ים. רק אם ניתן את האיכותיות של השירותים הציבור
דורון: אני מציע לאשר את המסמך ולעדכן את המסמך הזה מעת לעת בהתאם לתכנון המפורט ובהתאם 
לנושאים שהועלו ע"י חברי הועדה. אני מציע לדון במתחמים שיגיעו לכאן או עדכון מדיניות שתביאו את 

 ן מעת לעת. התב"ע שקיימות אחת לאחד זהו מסמך שצריך ללוות את הועדה הרבה זמן ויכול להתעדכ
ארנון גלעדי: אתה טועה צריכה להיות פה קורולציה והתאמה בין הבינוי לפרדסים. אם לא מתייחסים 

 לנושא הזה כחלק מכלול למעשה לא עשית כלום. 
 ראובן לדיאנסקי: כל נושא של שצ"פים ושטחים חומים לא נתתם תשובו.

ים. נעשתה פרוגרמה נרחבת לשטחי ציבור שלומית זוננשטיין: מציגה את הפרוגרמה לשטחי ציבור נדרש
יפו א' ושיכוני חיסכון נבדק כחלק ממכלול של לב יפו  1כאשר היא חולקה לשלושה חלקים פרוגרמה 

ליפו ד' יפו ג' נווה גולן ללא הפרדסים  ששם שטחי הציבור תפוסים ולא נלקחו בחשבון לטובת  2פרוגרמה 
הפרדסים. הפרוגרמה לשיכונים נעשתה בהנחת מימוש של התחדשות השיכונים ופרוגרמה שלישית לשטחי 

הטבלה מציגה את המלאי הקיים התוספת הנדרשת והפתרון שנמצא במסגרת התוכנית. במסגרת  50%
שטחי הציבור הקיימים. בנוסף  להעבודה  מופו כל שטחי הציבור הקיימים ונתנו המלצות לחידושם וייעו

ר אביגל שאינו משמש היום כבית ספר. נמצא כי במסגרת הומלץ לפתוח בית ספר חדש בקום בית ספ
התוכניות לפינוי בינוי או בינוי פינוי כל תוכנית תידרש לתת שטח לאשכול גני ילדים או מעונות יום 

 במסגרת תכנון מפורט שיעשה לכל תוכנית. 
נוי  נותנת ראש העיר: יש להבין שמודבר בתוכנית שכל אחד צודק.  מעצם טבעה של תוכנית פינוי בי

מדיניות שהכמות הבלתי צפוי בה גדולה באופן טבעה זו לא תב"ע. האם הפינוי בינוי יבוצע ע"י יזם או גוף 
אחר הכל משתנה. אבל בגדול היא עונה על כל הצרכים הבסיסים שהעיריה הזו קבעה שהם נדרשים. לכן 

שה סותר את דיור בר השגה.  אי אין טעם לדחות את המסמך. הפינוי בינוי נועד לעשות אותו דבר שלמע
אפשר להכניס את כל הערכים ביפו המצאי מצומצם. לגבי גודל הדירות האם פינוי בינוי נועד לאותה 

 אוכלוסיה או לערבב אוכלוסיה. המדינה לא רוצה לתת לי דיור בר השגה.
 תרון .  ר"ע: יש כאן תוכנית שעבדו עליה המו במסמך המדיניות לא לכל דבר יש פ-רון חולדאי

ארנון גלעדי: אנחנו רוצים להיות יותר ממוקדים ולכן אנחנו יורדים שכבה אחת למטה. הפרדס הוא חלק 
 בלתי נפרד.
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אין כרגע פתרון לפרדסים, ולדחות את המסמך זה לא נכון. אין איש יודע איך לקדם את  ר"ע:-רון חולדאי
 יה בפרדסים ולא ניתן למצוא פתרון.שני המוקדים גם פרדסים וגם בינוי. אין דרך לצפות מה יה

יהודה המאירי: יש מדיניות של העיריה לעודד סטודנטים ללכת לגור בדרום העיר. סטודנטים אומרים 
 שאם התוכנית תאושר הסיכוי שהמדיניות של העיריה בנושא הזה היא תהיה לא יהיו ישימה.

ם ציבורים וגם גני ילדים וגם דיור בר רון חולדאי ר"ע: אין פתרון לכל דבר אי אפשר להקצות גם שטחי
השגה האינטרסים רבים ביפו וכרגע לא נתן לתת מענה על כל דבר. אם מישהו חושב שהוא יביא משהו 

 אחד עם פתרון הוא טועה. לכן צריך לקדם דברים בקצב נכון. אי החלטה היא החלטה הכי גרועה. 
מחדש כדי לשפר את הנגישות וגם את האלמנטים  שלומית: אין מחסור לשצ"פים הציר הירוק יכנס לתכנון

 שנמצאים שם. זו תוכנית שתמשיך ותתקדם ויהיה תכנון יותר מפורט.
עודד גבולי: התכנית היא תכנית מצויינת, כל השאלות שנשאלו נמצאות תשובות בתכנית. עבדו על 

 התוכנית שנתיים והגיעו לתוצאה נאותה וחייבים לאשר את המדיניות הזאת.
 

 עדה מחליטה:הו
 לאשר את המדיניות.

 
 הצבעה:

בעד: ראובן לדיאנסקי, מיטל להבי, גפן שמואל, אהרון מדואל,  יהודה המאירי, גל דמאיו שרעבי, נתן 
 אלנתן, דורון ספיר

 אין -נגד 
 ארנון גלעדי -נמנע 

 
אל גפן, ראובן דורון ספיר, נתן אלנתן, גל דמאיו שרעבי, ארנון גלעדי, יהודה המאירי, שמו משתתפים: 

 לדיאנסקי, מיטל להבי, אהרון מדואל.
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דונם בין  58 –תוכנית בסמכות ועדה מקומית שמטרתה להשיג תכנון עירוני מיטבי לשטח של כ  כללי:
הרחובות עליית הנוער ודרך השלום )תע"ש השלום(. התוכנית מציעה שיפור של מאפייני המגורים, המרחב 

לתוכנית המאושרת תוך שימת דגש על מרחב ציבורי איכותי. התוכנית מציעה  הציבורי ומבני הציבור ביחס
קומות בשילוב חזיתות מסחריות ושטחים למבני ציבור. בנוסף קובעת  7-52יח"ד במבנים בני  1097

 התכנית הוראות לשימור מבנה תע"ש ומסדירה פתרונות בתחומה לטיפול במי התהום באזור.
 

 הועדה המקומיתד את התכנית: מוסד התכנון המוסמך להפקי
 

גבעתיים. התכנית תחומה -התכנית ממוקמת במתחם תע"ש על דרך השלום, בסמוך לגבול תל אביב מיקום:
קיימים מצפון וממערב )שכונת נחלת  תעסוקה ובמבני, ממזרח הנוער עליית רחובבדרך השלום מדרום, 

  יצחק(.
  

 48-50,עליית הנוער 15דרך השלום  כתובת:

 
 

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

 בחלקן

 9-10 3 חלק מוסדר 6150

 1  חלק מוסדר 6154
 547, 543, 127 445-446 חלק מוסדר 7093
 100-101, 33, 28  חלק מוסדר 7094

 
 דונם. 58-כ: שטח התכנית

 
  '.אדריכלים ישר' מתכנן:
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 הועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב יפו. :יזם

 
 ופרטיים. אביב תל עיריית, רשות מקרקעי ישראל בעלות:

 
 השטח בפועל: מצב

מרבית השטח פנוי ממבנים. בדופן המערבית ממוקמים שני מבני תע"ש מגן אשר אינם בשימוש, גובה המבנה 
קומות. בחלקה הצפוני של  2האחורי הינו  קומות וגובה המבנה 4הקדמי הפונה לרחוב דרך השלום הינו 

 קומות. השטח כולו מגודר. 1-2התוכנית קיימים מספר מבנים בייעוד תעשיה ובגובה של 
 בנוסף, גבול התכנית כולל שטח ביעוד שצ"פ הממוקם ממזרח לרחוב עלית הנוער, סמוך לבית הקברות. 

 
 מדיניות קיימת: 

 :5000/ תא עירונית מתאר תכניתע"פ 
 ציר גם עובר בשטח. ,'אזור מעורב לתעסוקה ולמגורים' 'קומות רבת בבנייה מגורים'אזור  יעוד קרקע: .א

 (. הרובעי)החלק הצפוני של הציר הירוק  עירוני ירוק
 5 :בכל תחום התכנית מירבי"ק רח. ב
 .קומות 40 מעל :מקסימלי. מספר קומות ג

 : ד. תמהיל
 שטחים לתעסוקה. 40%ות לפח -באזור מעורב לתעסוקה ולמגורים 

 שימוש ראשי למגורים ומסחר בקומת הקרקע. -באזור לבניה רבת קומות 
 

 :קיים תכנוני מצב
 דונם 55-כ  שטח התכנון:
 השלום ש"תע -2771/תאתב"ע תקפה: 

 תשריט התכנית התקפה:
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כל המבנים הקיימים . ודרכים שצ"פ ,שפ"פ ,ציבורומוסדות  מבניתעשייה, , תעסוקה, מגורים  :םיעוד קיי
  בתחום התכנית התקפה סומנו להריסה לרבות מבני תע"ש מגן. 

 
 :  ונתונים נפחיים זכויות בניה

 הים פני מעל' מ 184ו קומות 45עד בבניה של  למגורים מגרשים 4 מגדירה התכנית :מגורים. 
משטח המגרשים  400%רי לשירות על קרקעי ו מהשטח העיק 40%, עיקרי ר"מ 86,992שטחי בניה למגורים: 

 יח"ד.   848לשירות תת קרקעי. סה"כ 

 מ' מעל פני הים. 62עד לתעסוקה בבניה של  מגרשים 3 מגדירה התכנית: תעסוקה 
משטח המגרשים  600%מהשטח העיקרי לשירות על קרקעי ו  40%מ"ר עיקרי,  13,782שטחי בניה לתעסוקה: 

 לשירות תת קרקעי. 
 

 :תכנוני מוצעמצב 
   תיאור מטרות התכנון:

  תכנון מחדש של שטחי המתחם על מנת להשיג תכנון עירוני איכותי באמצעות עירוב שימושים, בינוי
מלווה רחוב,שיפור של מאפייני המגורים ומבני הציבור תוך שימת דגש על מרחב ציבורי איכותי ושטחים 

 פתוחים. 

  והגדרתו לשימושים מעורבים כולל מגורים כך שיהווה חלק קביעת הוראות לשימור מבנה תע"ש מגן
 אינטגרלי מהמתחם. 

 בתכנית המוצעת. 1097 -בתוכנית התקפה ל 848 -הגדלת מספר יח"ד מ 

 במי התהום באזור כולו.טיפול  ותשתיות לצורךלמתקנים הנדסיים  מתן מענה 
 

 בהתאם קובעת התכנית:
 בשני מתחמים כולל טבלאות הקצאה ללא הסכמת בעלים. של מגרשים בתחום התכנית ה. איחוד וחלוק1

 . שינוי יעוד קרקע מתעסוקה למגורים מסחר ותעסוקה בהתאם להוראות תכנית המתאר.2

 .. קביעת שטח לשצ"פ 3

 .. קביעת דרך חדשה בהמשך לרחוב חפץ חיים עד לדרך השלום4

 .יח"ד 1097 -. קביעת מספר יחידות הדיור ל5
 ע ליחידות הדיור.. קביעת גודל ממוצ6
 מיחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך. 20%. קביעת 7

 . .קביעת שימושים למסחר לאורך הרחובות ובמרחבים ציבוריים8

 . למגדל בפינה הצפון מזרחית של התכנית קומות 52ועד קומות  7. קביעת הוראות בינוי למבנים בגבהים מ 9

  .גל ורוכבי אופניים. קביעת זיקות הנאה לציבור למעבר הולכי ר10

 .הוספת שימושים למתקנים הנדסיים בתחום התכנית כמתן מענה להליכי טיפול במזהמים כפי שייקבע.  11

. קביעת הוראות בינוי לרבות בינוי מלווה רחוב, לאורך הרחובות דרך השלום ועליית הנוער וכן קביעת 12
 הנחיות לעריכת תכנית עיצוב אדריכלי. 

 .למבני תע"ש שימור הוראות.קביעת 13
 

 פירוט יעדים/שימושים:  

  שימושים: מגורים, חזית מסחרית ומתקנים הנדסיים זמניים. -יעוד מגורים 

שימושים: מגורים, משרדים, שימושים ציבוריים ובעלי אופי ציבורי, מלונאות  -יעוד מגורים, מסחר ותעסוקה 
 ומסחר. 

  507-0271700 - תא/מק/צ' וכניתלפי תשימושים:  -יעוד מבנים ומוסדות ציבור   

  השטחים במפלס הקרקע מוגדרים בזיקת הנאה למעבר כלל הציבור, שבילי אופניים ומעבר  -יעוד שפ"פ
 חניונים פרטיים ומעבר תשתיות.  -רכבי חירום. בתת הקרקע 

  שצ"פ ודרכים.   -יעודים נוספים 

  הנדסיים לרבות מתקנים לטיפול במי תת קרקעיות ומתקנים בכל תחום התכנית מותר מעבר תשתיות
  תהום.
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 :מוצעות בנייה זכויות

 שימוש יעוד

 שטחי שירות שטח עיקרי
 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  קרקעל מתחת מעל הקרקע

 מ"ר מ"ר מ"ר מ"ר

  32,952 - 82,450 מגורים מגורים
 730 - 3240 מסחר

 73870 33,682 - 85,690 מגורים"כ סה

מסחר מגורים 
 ותעסוקה

  3427 - 9791 מגורים
 2195 - 6527 ותעסוקה מסחר

 22070 5622 - 16,318 ותעסוקה מסחר מגורים"כ סה

 

 על תיקוניה.  507-0271700 - תא/מק/צ' למבני הציבור הינם לפי תוכניתוהשימושים שטחי הבניה  - הערה
 

 יח"ד: 
 יח"ד 1097 סה"כ:

 העיצוב האדריכלי.יקבע במסגרת תכנית  תמהיל יח"ד:
ארוכת טווח  ( להשכרהד"ממ כולל שטח ר"מ 50-70) קטנות ד"יח תהינה בתכנית הדירות מסך 20%לפחות 

 בהתאם למדיניות העירונית.
 .המגורים במגדלי לא שניתן וככל המרקמית הבנייה במסגרת להשכרה הדירות את למקם מוצע

 בנוסף, לא יותרו דירות גן בקומת הקרקע.  
 מ"ר עיקרי.  85 וצע ליח"ד:שטח ממ

 
 נתונים נפחיים:

קומות למגדל אחד בפינה  52מ' ממפלס פני הים ועד  220גובה מקסימאלי בתחום התכנית הינו עד  גובה:
 הצפון מזרחית של מתחם תע"ש. 

 
  בניין:  קווי

  על תיקוניה.  507-0271700 - תא/מק/צ' לפי תוכנית  -מגרש למבנים ומוסדות ציבור 

 מ' בקומות עליונות. בנוסף בין מגרשי  0מ' בקומת הקרקע )מסומן זיקת הנאה(,  4 -י מגורים מגרש
המגורים לרחובות דרך השלום, עליית הנוער והרחוב הצפוני החדש מפרידים שטחי שפ"פים ברוחב 

 מ' המסומנים בזיקת הנאה לציבור ויהוו המשך ישיר של המדרכות הציבוריות. 5מינימאלי של 

 מ' בקומות עליונות. 0מ' בקומת הקרקע )מסומן זיקת הנאה(,  2 -למגורים, תעסוקה ומסחר  מגרשים 
 

 עקרונות ודברי הסבר נוספים:
 

הגדרה לרחובות המקיפים את המתחם דרך השלום ועליית הנוער,  מציעהתוכנית הבינוי  - עקרונות הבינוי
קומות  23קומות,  9ים בתכנית מבנים בגובה קומות. בנוסף מוצע 7באמצעות בינוי מלווה רחוב בגובה של 

 . מתחםקומות בפינה הצפון מזרחית של ה 52ומגדל מגורים בגובה 

דונם. בין המבנים מוצע מערך  5-הבינוי מתוכנן סביב מערכת שטחים פתוחים אשר במרכזה שצ"פ בגודל של כ
ריים והמאפשרים סביבה  רב חללים פתוחים השונים זה מזה בקנה המידה ובאופי, המשלבים אזורים מסח

 גונית בעלת אינטנסיביות ושימושים שונים.

ההשכלה )ציר ירוק עירוני( ורחוב שדרות מוצעת חיבוריות של שכונת נחלת יצחק לרחוב דרך השלום, ציר 
כמו כן ת הולכי רגל ורוכבי אופנים. וכשדרותוצרת הארץ  חיי אדם ותרחובהעליית הנוער באמצעות המשך 

 עד לדרך השלום.  שיך את רחוב חפץ חייםמוצע להמ
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התכנית כוללת מגרש ביעוד מבנים ומוסדות ציבור אשר ימוקם בדופן הצפון מערבית של התכנית, בסמיכות 
 ובנגישות לשכונת נחלת יצחק. 

 
התכנית קובעת לשימור את שני מבנה תע"ש: המבנה הדרומי הפונה לדרך השלום נותר ללא  - מבנים לשימור

התכנית  קומות.  25, בגובה של עד מבנה למגוריםובמבנה הצפוני מותרת הריסה חלקית והקמת שינוי 
הריסת חלק מהמבנה הצפוני באופן שלא יעלה על שליש מאפשרת לכך שתי חלופות לשימור. חלופה א': 

יתואמו הריסת המבנה הצפוני כולו למעט שתי החזיתות שתהיינה לשימור. שתי החלופות חלופה ב': מאורכו. 
 עם מחלקת השימור בעיריית תל אביב לעת הכנת תכנית עיצור אדריכלי.

 
 לאורך רחובות עליית הנוער ודרך השלום חובת הקמת חזית מסחריתבמגרשי המגורים  - תמהיל שימושים

בנוסף, יותרו חזיתות מסחריות בכל קומות הקרקע הפונות לדרכים ולשטחים ציבוריים או זיקות מקורה. 
  ההנאה.

שטחים עיקריים לתעסוקה לכל  40%במגרשים המעורבים למגורים, תעסוקה ומסחר יובטח תמהיל של 
 .המתאר תכניתלהוראות  בהתאםהפחות וקומת קרקע מסחרית 

 
התכנית קובעת שני מתחמי איחוד וחלוקה: שטח המיועד למגורים ושטח המיועד למגורים  -איחוד וחלוקה 

 טבלאות הקצאה ואיזון ללא הסכמת בעלים.מסחר ותעסוקה. התכנית כוללת 

התכנית מחולקת למתחמי מימוש עצמאיים המאפשרים לממש את התכנית בשלבים תוך שמירה  -שלביות 
 הוראות באשר לשלביות הביצוע יקבעו בתכנית העיצוב.על פיתוח איכותי של המרחב גם במצבי הביניים. 

 
 תחבורה, תנועה, תשתיות:  

מבוסס על מערך הדרכים  ,קרקעיים התתהמוצע, לרבות מיקום הכניסות לחניונים  מערך הדרכים תכנון
 .חיים חפץמוצע לקבוע דרך חדשה בהמשך רחוב כאמור לעיל . בנוסף 2771/בתוכנית המאושרת תא

 
 במסגרת מערך התנועה העתידי מוצעות מספר כניסות ויציאות כלי רכב למתחם:

 . מרח' עליית הנוער. 1
 צפונית למתחם.  802ע חדש בתא שטח . מרח' מוצ2
 כניסות מרח' חפץ חיים.  2. 3
 . מרח' תוצרת הארץ. 4
 . כניסה אופציונאלית למגרש הציבורי במידה ותדרש בהחלטה עירונית.5

בסמכות מהנדס העיר לעת הכנת תכנית העיצוב האדריכלי להוסיף ו/או להפחית כניסות וכן לשנות את 
 מיקומן.

 
כל שטחי האשפה, פריקה וטעינה יהיו תת בהתאם לתקן התקף לעת הוצאת היתר הבניה.  החניה הינו תקן

 קרקעיים. 
 

 מוצעים שבילי אופניים לאורך הרחובות עלית הנוער ודרך השלום, וכן במערך השטחים הפתוחים בתכנית.
  

 התייחסות לסביבה:  
"פ הסמוך לבית שצבתוספת , תקפהה 2771קו הכחול של תכנית בהתייחס להכחול של התכנית נקבע  הקו

 בתחום התכנית"פ השצ כללת. הובהפחתת שטח ביעוד תעשיה מצפון עליית הנוער לרחוב ממזרחהקברות, 
התהום, בהתאם  מימתקנים הנדסיים זמניים לטיהור מיקום אופציונאלי בחלקו של השטח של  לצורך הינה

 . לנושא שתיקבע כפי לטכנולוגיה
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  איכות סביבה: 

התכנית מקצה  את הטכנולוגיות המתאימות לטיהור מי התהום במקום. אלה בימים בוחנתתל אביב  עיריית
  תאפשר את השימוש בטכנולוגיה כפי שתיקבע.ו שטחים לטיפול

בנוסף שימושים למתקנים לטיפול סביבתי יותרו בכל שטח התכנית עפ"י תכנית שתאושר ע"י רשות המים 
 והביוב.
 עומדות בעינן בתכנית זו.( 2771) הראשית בתוכנית נקבעו הפיתוח התניות

 
בהתאם לסיכום עם היחידה לאיכות הסביבה וצוות התכנון, התוכנית קובעת הנחיות למניעת מטרדים 

 יפו-אביב תל עיריית של הסביבה לאיכות הרשות הנחיות פ"ע. כמו כן משטחי המסחר לשימושי המגורים
  הסביבתית: הדעת חוות ממצאיעיקרי  להלן .ורוחות הצללה יןלעני סביבתית דעת חוות הוכנה

 
 משטר הרוחות בסביבת הבניין נמדד במפלס הולכי הרגל )מפלס קרקע(.  :רוחות

של התכנית. בכל שטח התכנית צפויות רוחות נוחות  הרוח תנאי נוחות ביעדי עמידה מראים הבדיקה ממצאי
 .בסביבה קיימים מבנים סביב הרוח של הגברה צריו . הבינוי המוצע אינו95%בשכיחות גבוהה של 

 
: בדיקת ההצללה מראה כי שיעור ההצללה בתכנית המוצעת נמוך ביחס למצב המאושר ואף צפויה הצללות

 הפחתה בשעות הצל במספר מבנים ושצ"פים. 
 

 שטחי ציבור:

 תוכנית התקפהבהיקף השטחים את  םתואהקרקע למבנים ולמוסדות ציבור  שטחיהיקף  -מבני ציבור 

 על תיקוניה.  507-0271700 - תא/מק/צ' פי תוכניתהניתנים הם על  . שטחי הבניה והשימושים2271תא/

  דונם בעבור שצ"פ מרכזי לטובת הציבור. בשטח זה לא תתאפשר בניית  5-בתכנית שטח של כ -שצ"פ
 ם ככל שידרשו.לטיפול במי התהו מתקנים הנדסייםתשתיות ולשטחים תת קרקעיים למעט שטחים 

  התכנית מקצה שטח פתוח בייעוד "שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים" בסמוך  -מתקנים הנדסיים
למתקנים  שטחים הוספת תתאפשרבנוסף,  .תהוםהתותר הקמת מתקנים לטיפול במי  לבית הקברות בו

ככל  הוםת במילרבות טיפול  במזהמים טיפול להליכי מענה מתן עבורבכל תחום התכנית הנדסיים 
 שידרש.

  התכנית קובעת שטח לרחוב חדש בהמשך לרחוב חפץ חיים עד לדרך השלום. -דרכים 

 
 
 

 :שטחים לבניה טבלת השוואהט. 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 1097 848 יחידות דיור

 עיקרי"ר מ 85 מ"ר עיקרי 100 שטח ממוצע ליח"ד
 )כולל שטחי השפ"פ( 5  רח"ק

 92,241 86,992 יקרי(שטחי בניה למגורים )ע

 על פי תא/מק/צ' על פי תא/מק/צ' שטחי בניה למבני ציבור )עיקרי(

 5,340 0 שטחי בניה למסחר )עיקרי(

 4,427 13,782 שטחי בניה לתעסוקה )עיקרי(
 102,008 100,774 )מ"ר עיקרי( סה"כ זכויות בניה

 52 45 קומות גובה

 220 184 מעל פני הים מטר

 על פי התקן התקף לעת הוצאת היתר בניה. מקומות חניה
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 :שטחי קרקע טבלת השוואה. י

 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 דונם 15 דונם 9.4 שטח קרקע למגורים
 דונם 8.3 דונם 19 שטח קרקע לשפ"פ

 דונם 8 דונם 8 שטח קרקע למבני ציבור
דונם )בייעוד מגורים, תעסוקה  4.3 דונם 4.6 שטח קרקע לתעסוקה

 ומסחר(
 דונם 5 דונם 3.3 שטחי קרקע לשצ"פ

שטחי קרקע לשטח פתוח ומתקנים 
 הנדסיים

 דונם 1.4 

 
 :זמן ביצוע

  שנה.  20זמן משוער למימוש התוכנית הינו 
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 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות
 

 רקעי ישראל,התכנית קודמה בהובלה עירונית תוך הסכמה ושיתוף פעולה עם רשות מק

 התכנית מציעה פיתוח עירוני איכותי על היבטיו השונים: מרחב ציבורי, ערוב שימושים, עיצוב עירוני  ועוד.

 .מומלץ להפקיד את התכנית

 נספח תשתיות יהווה תנאי להפקדת התכנית בפועל.

 

 
 

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

 
 
 

 30/08/2017א' בתאריך 62חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 
 30/08/2017א' בתאריך 62חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 7)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 יון:מהלך הד

רן ברעם: באזור יש תוכנית תקפה שבגלל סיבות שונות יצאה תוכנית לא מוצלחת, גם הבינוי וגם מערך 
השטחים הציבורים. ניצלנו את ההזדמנות לקדם ביוזמה עירונית תוכנית שתשפר את הבינוי ואת כל מערך 

 השטחים הציבורים וזו התוכנית .
 אבנר ישר: מציג את התוכנית ע"פ מצגת

 
ן לדיאנסקי: התוכנית מזכירה במעט את תוכנית המשתלה ששם התושבים מעדיפים איים ירוקים ראוב

ולא ככר אחת . כאן התפיסה במרכז תא השטח יש השצ"פ העיקרי זה נראה יפה אבל זה לא עולה בקנה 
 אחד עם הצרכים של הציבור.

איש לכאן או לכאן. לדעתי  צריך  700דירות כלומר  200קומות כלומר יהיו בערך  52הבנין הפינתי הוא בן 
 כאן שהשטח הפתוח והירוק יהיה יותר נגיש ויותר רחב.

 קומות מתאים למהות האוכלוסיה שתהיה שם? 52שמואל גפן: האם בנין  כזה של 
מיטל להבי: יש כאן פרויקט שהוא גדול ומסיבי. האזור הזה הוא בעייתי וצריך למצוא פתרון לכל נושא 

חים הפתוחים. אני רוצה  להציע למצוא פתרון לכל התנועה. עצם זה שהגדרנו את התנועה ולכל השט
דונם  10השצ"פ אבל הדבר לא נראה כך. הפרוייקט יוצר סוג של שכונה סגורה. הורדנו בסופו של דבר 

ירוק. אני רוצה לראות כיצד השצ"פים והשפ"פים לא יהיו כלואים כמו שהוצגו במצגת. כמו כן בנושא 
 קרקע צריך לתת כאן מענה.זיהום ה

מלי פולישוק: מבחינה תכנונית זו בועה סגורה שהיא לא לכלי רכב ככה שבהחלט יצור כאן בעיה של 
נגישות לבנינים ואין מעברים ונגישות לכלי רכב והדבר יצור בעיה. הופתעתי שיש יותר התייחסות לזיהום 

בזיהום הקרקע. במתחם הזה יש לשלם מי התהום ואין התייחסות לזיהום הקרקע. הבעיה המרכזית 
סכומי עתק לשם טיהור הקרקע ולא סתם לא נעשה דבר. התפקיד של העיריה לדאוג שיהיה אפשר לחיות 

 שם. 
להציע להוסיף מסמך של סקר קרקע ובנוסף מדוע מקימים  -התבקשתי ע"י עידן עמית מהגנת הטבע 

 ולא במתחם? מתקן הנדסה לטיהור מי מחוץ למתחם ועל גינה ציבורית
 יהודה המאירי: גובה המגדל עונה על הדרישות של רשות שדות התעופה?

האם ברמה  -יח"ד בראיה כוללת של הורודצקי, תע"ש ותעסוקה בצרון  3000מיקי זיידמן: תוספת של 
 האסטרטגית ניתן מענה ברמת התשתיות למוסדות הציבור  ליחידות הללו.

ע צריך לשמר את הבנין הזה. על קרקע כזו יקרה עדיף היה לשחזר אלי יהל: הבנין לשימור שמעציב מדו
 אותו ולא לשמר אותו זה הרבה יותר זול. תת הקרקע מאוד חשובה.

אבנר ישר: הגודל של בלוק נחלת יצחקי טיפוסי זהה לבלוק שתכננו ויש במרכזו שטח ירוק. ההבדל הוא 
ה ששטח ירוק צריך להיות יותר אינטימי לכל שכלי הרכב יצא מתוך הפרויקט והוא מסביב לפרויקט. הער

מבנן זה תלוי ושונה בכל תוכנית. יש היררכיה בין השטחים הירוקים והשטח הירוק הזה מתחלק גם 
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לאמצע וגם לשטחים ירוקים שצמודים לחלקים יותר אינטמיים בפרוייקט. ביחס להערה שהשטח סגור יש 
פרטי. אלו שטחים ציבורים שמחברים אותנו לשטחים זה לא שטח  -כאן בינוי עם שדרות סטטוטוריות 

אחרים ונוגד את המונח לקהילה סגורה, הפרוייקט לא חסום. החניות הם תת קרקעיות ויש גישה לרכב 
מסביב והכביש הצר )המשך חפץ חיים( הוא תוספת לתוכנית, כדי לקשר את הצפון עם הדרום. כדי לאפשר 

ה של התנועה. מכל עבר יש גישה חוץ מהרמפות שנמצאות העלאה והורדה של תלמידים וסירקולצי
באישור בתב"ע התקפה באישור משרד התחבורה. אני לא יודע איזה אוכלוסיה תגיע לגור פה ודווקא 

מגדלים בסביבה. מתוך מחשבה על קישוריות של הסביבה מיקום של  4הבניה כאן מאופיינת לגובה, יש 
חומים והם במרכז כובד בין המגדלים לתוכנית החדשה ולחלק מוסדות החינוך משרת גם את השטחים ה

 הוותיק.
בתוכנית החדשה יש כביש חדש שמקבל את רח' חיי אדם  –רן ברעם: לגבי התנועה )לשאלתה של מיטל( 

וחפץ חיים שמזין את כל הפרוייקט הזה. מבחינה תנועתית  יש כאן נגישות מכל מקום ומכל הכיוונים. 
ותוצרת הארץ יידע  77-78א רח' בבעיה אבל מטופל בנפרד ויש על הרחוב החלטת לגבי תוצרת הארץ הו

 בעתיד לתת מענה. 
מדובר בשצ"פ משמעותי, כל מערך שטחי הציבור היה פגום בתוכנית התקפה. כל השטח  -השטח באמצע 

של  המצויר כשפ"פ הוא לא בזיקת הנאה לציבור. הגינה תהיה מגודרת לדיירים, אז בשטחים )לשאלתה
מיטל( הגדלנו את השצ"פ והשפ"פים בזיקת הנאה ואת השב"צ העברנו למקום ראוי.  מי יבנה בי"ס בפינת 
דרך השלום ועלית הנוער ?. במצב הקיים כל הרחובות מנחלת יצחק מקבלים המשך באופן רגלי ובאופנים 

 נוי מגורים הכולא חצר.ולא מכוניות. הבינוי  בצד השמאלי )צפון מערבי( הוא בינוי ציבורי הוא לא בי
מסך יח"ד דיור של המדינה יוקצו להשכרה לטווח ארוך,  20%מה שנקבע בתוכנית הוא ש –דיור בהישג יד 

 4ב -המיקום שלהם כאשר יקבע במסגרת יח"ד שהוקצו למגרשי המדינה. גם לגבי פוטנציאל המימוש 
  -נו בתוכנית השמאלית )המוצעת( של םהמבנים )בתכנית המאושרת( היה סלט של בעלויות ואחד ההישגי

 עשינו סדר בבעלויות והם יכולים לממש. הדיור בר השגה הוא של המדינה.
 אורלי אראל: דירות בבעלות עירונית הנהלת העיריה ומועצת העיר יחליטו מה לעשות.

 ארנון גלעדי: למה יש הפרדה בין העיריה למדינה הממשלה בדיור בר השגה. 
התוכנית המאושרת הניחה מערכת שלמה של התניות ואישורים של כל הגורמים  -ום  רן ברעם: לגבי הזיה

לגבי האפשרות לקבל היתר בניה במקום הזה. במקביל לתוכנית הזו נערך אגף הנכסים להוציא מכרז 
לטיפול בזיהום במי התהום. יש תיאור מדוקדק כיצד לטפל בזיהום איזה קידוחים ומה המערך ההנדסי 

נו את כל האפשרויות הטכנולוגיות בהתאם לכך. לא יינתן להוציא היתר בניה ללא אישור של לשם כך. שמ
 כל הגורמים המקצועיים  גם הממשלתיים וגם העירונים  לגבי הזיהום של מי התהום.  

הטיפול בשלב הראשן מזריקים  –מקור הזיהום הוא במי התהום ויש השפעה של מי התהום על הקרקע 
זהמים שיש במי התהום. אם הזיהום הוא ברמות  גבוהות יוקם מתקן הנדסי שיעבוד חומר לפירוק המ

ויסנן את המים במערכת של פילטרים ויביאו אותם לשפדן. אם רמת הזיהום היא יחסית נמוכה ההזרקה 
הזו מספיקה בכדי לשאוב ולהעביר את המים לשפדן, שהשפדן יודע לטפל בזיהום הזה. חלק מהקרקע 

נשלח והובאה קרקע אחרת. התחלת הטיפול מתחילה עכשיו כי הטיפול לוקח שנים,  2000הוחלף בשנת 
 צריך לטפל במי התהום.  -עובדה שהחליפו את הקרקע ולא עזר 

עודד גבולי מה"ע: היו שתי תבע"ות בבלי ופה. פה החלטתי שלא יוצאו היתרים עד שנשפר את הקרקע. 
הוראה מפורשת בתב"ע שלא מוצאים היתרים בלי אישור  הזיהום הוא במי התהום ששם צריך לטפל. יש

 של רשות המים. 
 ראובן: מדוע לקדם תב"ע אם צריך לטפל בקרקע.

 עודד גבולי:  התב"ע משפרת את התכנון ותגרום בפועל לטיפול במים אם לא יעשו את זה, 
 ראובן: כלומר המנוף היחידי לטפל בקרקע היא לקדם תבע.

ינת ישראל התחייבה למכור את השטחים של התע"ש בהתחייבות לתת את הקרקע עודד גבולי:  נכון. מד
 נקיה. הבעיה של הזיהום היא שהוא מתקדם ומתפשט ולכן צריך לטפל בו וזאת ע"י קידום התב"ע.

ראובן לדיאנסקי: כלומר התב"ע אסטרטגית על מנת לחולל את הטיפול במים ואתה לא תאשר שום היתר 
 שות המים ואיכות הסביבה. עד שיהיה אישור של ר

עודד גבולי: מדובר על זיהום המים זה הרבה יותר גרוע. איכות הסביבה הסכים להוציא היתרים כי יש 
 שיטה לבנות ומגינה על הבנינים במערכת של בנייה ואני לא הסכמתי בלי שיטפלו בקרקע.

 בה.ראובן לדיאנסקי: שלא יהיה שום היתר ללא אישור של הרשות להגנת הסבי
אלי לוי: יש תב"ע מאושרת והמינהל יכל להוציא היתרים ועודד עצר את זה, והמינהל עשה טיפול אבל עד 

 שלא נעשה טיפול למים  הקרקע תהיה מזוהמת. ולכן הוצאנו מכרז מאוד גדול לניקוי המים. לא נוכל, 
בשני השלבים. הכל ₪ ן מיליו 140-150עלויות של ניקוי המים יעשה בשני שלבים בעלויות גבוהות מאוד 

תלוי בשלב הראשון של פירוק כל המזהמים ובדיקת איכות המים ולפי זה יקבעו את השלבים הבאים. כל 
הקרקע הזו מתחלפת בפעם השניה. בינואר נפרסם את המכרז לטפול וטיהור מי התהום. המימון התחלתי 

מים כדי להגיע לאיכות מים נקיים. שנה של העברת  20- 15זה העיריה והמדינה. רק ניקוי המים ועוד 
 והשגנו גם דיור בר השגה לתקופה ארוכה. 
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ברמה העקרונית יש כאן בנין בטון שצוות התכנון חשבו שיש כאן ערכים  -לגבי הבנין לשימור 
 חשובים והיתה שאלה מה להשאיר ומה לא, בלי לפגוע בזכויות הבניה שיש במגרש הזה.  םארכיטקטוני

 בנוגע לגישות של כיבוי אש?דורון ספיר: מה 
 אורלי אראל: יש נגישות מכל בנין. 

 רן ברעם: לכיבוי אש רוחב הרחובות מתאים לכלי רכב הצלה.
מיליון  50ארנון גלעדי: הבנין לשימור מה התוכן שלו? הערכים של דיור יותר חשוב. עלות השימור הוא כ

ושבי ת"א ולא בנושא של תעסוקה. כיו"ר השפדן ולכן צריך לאפשר כאן דיור בר השגה זה כסף עירוני של ת
יש חשיבות שיהיה אישור גם של השפדן וגם רשות המים חלק מפתור ההיתרים ניתן ע"י רשות המים ולכן 

 הכרחי אישור של השפדן. בלי הפיקוח שלנו רמת הזיהום יהיה יותר גבוה.
ים את הקרקע ויש צורך לבדוק ראובן לדיאנסקי: עיקר הזיהום הוא במים אבל הקולחים הם גם מזהמ

את הקרקע ועליו אחראי המשרד לאיכות הסביבה. לכן לפני כל הוצאת היתר צריך אישור גם של רשות 
 המים וגם אישור של המשרד להגנת הסביבה לגבי תקינות הקרקע.  

ה אלי לוי: יש לנו תוכנית מאושרת ואי אפשר לשנות אותה בתנאים ואם נחכה למשרד לאיכות הסביב
 אנחנו נטרפד את התוכנית לכן יש אגף של איכות הסביבה בעיריה שבודק את הדברים הללו.

מחויב במרכיב של תעסוקה. את כל פוטנציאל המגורים  -רן ברעם: המרכיב של המגורים והבנין לשימור 
הבנין  ניצלנו עד תום. מדובר במקום של עירוב השימושים גם מתארית.  אנחנו חושבים שהחללים הללו של

 לשימור הם אלו שיתאימו לתעסוקה. 
 ארנון גלעדי: למי הוא מיועד המגורים?

 אורלי אראל: העיריה תחליט.
רן ברעם: לענין הצורך באישור המשרד להגנת הסביבה. התוכנית התקפה מתנה את הוצאת היתר הבניה 

 רירה אחרת. אין לנו ב -באישור המשרד להגנת הסביבה לפיכך גם התוכנית החדשה תהיה כזו
לשינוי הבינוי. נספח תשתיות יהווה תנאי להפקדת התוכנית  5אנחנו נדרשים לנספח תשתיות לפי תמ"מ 

 בפועל.
דורון ספיר:  לגבי זיהום הקרקע לא יוצא היתר לפני קבלת אישור על תקינות הקרקע ע"י הרשות להגנת 

 הסביבה לאחר שקבלה את כל האישורים הנדרשים ע"פ חוק. 
 לדיאנסקי: מה כתוב בתב"ע ? שיבדקו. ראובן

 
אורלי אראל:  מדינת ישראל לא מכירה במונח דיור בהישג יד כמו העיריה ומאחר וזו קרקע שרובה של 

מיח"ד בבעלות המדינה יהיו לשכירות ארוכת טווח  20%המדינה אנחנו מבקשים שעל הקרקע של המדינה 
 וקף.בהתאם להחלטות המדינה אחרת התוכנית לא תקבל ת

 ארנון גלעדי: אני לא בטוח ששר האוצר יאשר ויתן קרקע בת"א בלי מחיר למשתכן .  
 אורלי אראל: זו דרישת מינימום.

.ג "תנאים למתן היתר: אישור המשרד להגנת הסביבה 17רן ברעם: מקריא מתוך התב"ע )התקפה(  סעיף 
ל בקרקע ובגזי הקרקע התוכנית רשות המים והרשות לאיכות הסביבה של עיריית ת"א בתוכנית לטיפו

 תכלול התייחסות" )ויש רשימה של דברים(.
 דורון ספיר: אז תוסיף את המים.
 הגופים כאחד הללו יצא היתר. 3ראובן לדיאנסקי: כלומר באישור 

 מלי פולישוק: האישורים הנדרשים ע"פ התב"ע.
שרד להגנת הסביבה למען הסר ראובן: אנחנו מאמצים את סעיפי התב"ע שקובעים שיש חובה לאישור המ

 ספק.
 דורון ספיר: בתב"ע כתוב על הקרקע וגזי קרקע ואני הוספתי את המים.

 דורון ספיר: לאשר להפקדה פה אחד.
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים:

 מיחידות הדיור של המדינה לטובת השכרה לטווח ארוך. 20%הקצאת  .1

 . 2771ית יהיה בכפוף לתנאים בתכנית התקפה מספר תא/תנאי להוצאת היתר בתכנ .2

 תנאי להוצאת היתר בניה תיאום עם רשות המים. .3

 תנאי להפקדת התכנית, הוספת למסמכי התכנית נספח תשתיות. .4
 
 

 דורון ספיר, שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי, מיטל להבי, יהודה המאירי, ליאור שפירא. משתתפים: 
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 הוועדה המקומית: ך להפקיד את התכניתמוסד התכנון המוסמ
, ממערב: עזאר אדיל , ממזרח: רח'דונלו הרופא ורח' שטרנהרץ, מדרום: רח' האלומה מצפון: רח' מיקום:

 .בית פלט רח'

 
 .58, האתרוג 4, שטרנהרץ 11,13, השיבולת 8,10, האלומה 1,2, עאזר אדיל 5-11, בית פלט 11-15רופא דונלו  -כתובות

 
 :לקות בתכניתגושים וח
מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
 מספרי חלקות

 בחלקן
 55,62,79,88 5-10,18,78 חלק מוסדר 8997

 מ"ר 6939: תכניתשטח ה
 

 אילן פיבקו אדריכלים :מתכנן
 פוגלר ואריאל גרופ ביפו בע"מ :יזם

 יפו-פוגלר ואריאל גרופ ביפו בע"מ, עיריית תל אביב בעלות:
 

שטח פתוח ללא בנייה, המשמש כחורשה זמנית וחנייה זמנית בלב שכונת עג'מי  :מצב השטח בפועל
 ביפו, בבעלות פרטית, בין רחובות אלומה/שטרנהרץ, בית פלט, דונלו הרופא והאתרוג.

 
 :מדיניות קיימת

 העיר:מתאר  - 5000תא/
צפיפות המגורים לא , 3 , רח"ק מרבי1בסיסי נמוכה, רח"ק  עירוניתמגורים בבניה  תשריט אזורי יעוד:

 יח"ד לדונם. 12תפחת מ 
 ., מרקם בנוי לשימורקומות 4בנייה עד  :נספח עיצוב עירוני

 מדיניות עיצוב יפו: הגדרת אופי הבינוי והתאמתו למרקם הייחודי הקיים בסביבתו.
 

 :קיים מצב תכנוני
 5-10,18,78: חלקות בשלמותן 55,62,79,88חלקי חלקות:   8997גוש:: מגרש

 עג'מי 2660 : תכנית מפורטת מס'התב"ע תקפ
 אזור מסחר ומגורים : יעוד קיים

 מ"ר 6939 : שטח התכנון
 מ"ר 3000מ"ר, שטח עיקרי למסחר:  4000שטח עיקרי למגורים/משרדים:  : זכויות בניה

 מהעיקרי(, שטח שירות מתחת לקרקע: לפי תכנית ע' 25%מ"ר ) 1750שטח שירות: 
 הבינוי כי המקומית הוועדה שוכנעה אם זה , גובה מעל בניה תותר, מ 10.5 עד :גובה

מ' לפחות מהקיר החיצוני, לאורך הרחוב, בשטח  2.5. בנסיגה של הסביבה באופי משתלב
 מ'. 3וגובה שלא יעלה על  50%שלא יעלה על 
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 70%/ תכסית:  .ד"יח 40: עד ד"יח מס'
 

  :מוצע מצב תכנוני
יחידות  10יחידות דיור, מתוכן  131מת מבנים בבנייה רוויה בשכונת עג'מי תוך הקמת הק מטרות התכנון:

בבעלות העיריה לצורך דיור בר השגה. התכנית קובעת תוספת בנייה לשימוש מגורים ומפחיתה את שטח 
הבנייה לשימוש מסחרי. כמו כן, התכנית משנה את התוואי הקיים של זיקת ההנאה לציבור בתחומה, תוך 

קומות הכולל הגדרת נסיגות בקומות העליונות,  כאשר בבניינים  6בבינוי בן עד  מירה על גודלו.ש
 המערביים שתי קומות העליונות בנסיגה, ובבניינים המזרחיים קומת הגג בנסיגה.

 . 2.12הינו  מבוקשהרח"ק ה
 

 :התכנית תקודם בהתאם לעקרונות הבאים
 .1965לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה  ליםא. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת כל הבע

 ב. קביעת הוראות לבניה בו זמנית של כל המגרשים בתכנית, כולל חניון משותף.
מר' כולל, עיקרי ושירות ללא שטחי מרפסות וללא  80ג. קביעת שטח דירה כולל ממוצע שלא יפחת מ 

 שטחי שירות משותפים.
 (.2א )א()62האלומה לפי סעיף -הרץד. הרחבת דרך ברחוב שטרנ

 ה. קביעת הוראות תנועה וחניה.
יח"ד יועברו לבעלות העירייה  10ן המ ,יח"ד 131 -יח"ד ל  40 -ו. הגדלת מספר יח"ד המותרות לבניה מ 

 לטובת דיור בר השגה עפ"י חוזה שיחתם בין הצדדים.
(, קביעת 4א )א()62(, הכולל קוי בניה לפי סעיף 5א )א()62ז. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי לפי סעיף 

( כל חריגה מגובה ומספר 9א )א()62מ' לפי סעיף  23קומות וגובה מבנה של עד  6מס' קומות שלא יעלה על 
 הקומות תהווה סטייה ניכרת לתכנית.

 ח. הגדלת שטחי הבניה הכוללים מעל הקרקע וקביעתם לפי השימושים השונים.
 ים ממגורים ומסחר למגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור.ט. שינוי ייעוד קי

 
  פירוט יעדים/שימושים: 

 :זכויות בניה
 שטח שירות שטח עיקרי ייעוד

 מתחת לקרקע מעל הקרקע מתחת לקרקע מעל הקרקע 
 1עפ"י ע 3560 - 8900 מגורים
  250 - 1000 מסחר

 
 נפחיים: נתונים
 קומות: מספר
ק' גג בנסיגה( בחלק המזרחי בצמוד לרח' האתרוג והצפוני בצמוד לרח' )כולל ק"ק ו ומותק 6עד  -

 שטרנהרץ/האלומה.
 )כולל ק"ק ושתי ק' עליונות בנסיגה( בחלק המערבי בצמוד לרח' בית פלט. קומות 6עד  -
לכל בנין. גובה קומת הקרקע המסחרית  הקובעת הכניסה ממפלס מ' 23 הינו התוכנית בתחום מרבי :גובה

 מ'. 5 לא יעלה על
 'מ 0 -שטרנהרץ לרחוב – מצפון :בניין קווי

 'מ 3 – פלט בית לרחוב – ממערב
 מ' 3' ולכיוון הבתים השכנים מ 0 - עזאל אדיל לרחוב – ממזרח
 'מ 3 – הרופא לדונולו – מדרום

ל ש ממוצע כולל )עיקרי ושירות, לא כולל שטחי גזוזטרות ושטחי שירות משותפים( בשטח ד"יח 131: ד"יח
 .מ"ר לכל הפחות 80
 

 התכנון עקרונות
תכנון פרויקט עבור מגורים ומסחר בקומת הקרקע המייצר דופן מסחרית כלפי רחוב בית פלט וכיכר 

מסחרית לכיוון השצ"פ הקיים ברחוב בית פלט ודונלו הרופא. הפרויקט מכיל בתוכו מעבר פנימי בזיקת 
בניינים  אשר הכניסה  7-סת הבנייה מחולקת להנאה המחבר את הבלוק מדרום לצפון וממזרח למערב.  מ

 קומות בסה"כ. 6אליהם מכיוון זיקת ההנאה דרך חצר משותפת. גובה הפרויקט עומד על 
מ"ר ויפותח כמעבר  2000שטח זיקת ההנאה עפ"י הוראות התכנית התקפה יהיה לכל הפחות בגודל של 

ר מעבר פתוח ומגונן, לא תתאפשר הקמת ציבורי המגשר על פערי הטופוגרפיה בין הרחובות בכדי לאפש
 גדרות ושערים בשטח זיקת ההנאה.  
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 מצב קיים / מצב מוצע –גבהים אבסולוטיים 
בחתכים אלה, גבהים אבסולוטיים של הבינוי הקיים, כפי שמופיע בהיתרי הבנייה ושל הבינוי החדש, 

 סטייה ניכרת לתכנית המוצעת.חריגה מהגבהים המוצגים בחתכים אלה תהווה  –המוצעת בתכנית זו 
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 תשתיות ,תנועה ,תחבורה
  .2660ג בהתאם לתכנית התקפה תא/האתרו 'רח ביטול על מבוסס המוצעת התכניתב הדרכים מערך

תהיה תת קרקעית בלבד,  החניה .מטר -12 ל -9 מ אלומה' שטרנהרץ/רח הרחבתתהיה  התכנון במסגרת
י אש ימוקמו על הרחוב. יותר מעבר לרכבי כיבוי והצלה בלבד בשטח רחבות לפריקה וטעינה ורחבות כיבו

 זיקת ההנאה. אצירת אשפה ופינוי אשפה באמצעות חדרי אצירת אשפה במפלס הרחוב.  
 

 :טבלת השוואה
 לאחר המרה ותוספת– מצב מוצע מצב קיים נתונים

 מ"ר 4000שטח עיקרי מגורים:  מ"ר סה"כ זכויות בניה
 מ"ר 3000שטח עיקרי מסחר: 
 1750שטח שירות: 

 מתחת לקרקע לפי ע'

 מ"ר 8900שטח עיקרי מגורים: 
 מ"ר 1000שטח עיקרי מסחר : 

 3850שטח שירות מעל הקרקע: 
 '1מתחת לקרקע שירות : לפי ע

 ל"ר ל"ר אחוזים זכויות בניה לקומה
 ל"ר ל"ר מ"ר

בנסיגה/  2קומות + 3קרקע+  ל"ר קומות גובה
 בנסיגה  קומות+ ק.גג 4קרקע+

 מ' 23 מ' 13.5 מטר
 ל"ר 70% תכסית

 לפי התקן לפי התקן מקומות חניה
 

 : )מוגש ע"י צוות יפו(חו"ד צוות
 

 .5000התכנית המוצעת תואמת את תכנית המתאר תא/
תכנית שוק האתרוג הינה תכנית בעלת  חשיבות ייחודית במרחב בשל יכולתה ליצור מלאי דירות מגורים 

ובצפיפות נמוכה במרחב. התכנית חריגה לסביבתה מבחינת היקפי הבניה, הזכויות,  בסביבה מבוקשת
הגבהים והציפוף המוצע בה. לפי כך עליה לספק מענה הולם הן לתוספת המוצעת בפרויקט והן לסביבתו. 

יש לאזן את הפרויקט ע"י יצירת מלאי דירות ברות השגה בבעלות העירייה והגדרת שטחים נאותים 
מ"ר שטחי מסחר  1000נאה לציבור. היות ומדובר במגרש ריק מבינוי בו מוצע בינוי בהיקף של בזיקות ה

עיקריים ולא מתקיימת הראה בשטחי מסחר קיימים, לכן אין צורך בהתייחסות להוראה מיוחדת מטבלה 
 בתכנית המתאר בנוגע להתייחסות לתעסוקת נשים מסורתיות. 5

 להלן: יומלץ לאשרה להפקדה בהתאם לסעיפים
 

 שטחים לטובת זיקות הנאה לציבור ויחידות דיור ברות השגה לידי העיריה: .1
בתכנית מוצע כי שטחי הציבור בפרויקט, יוקצו כשטח ציבורי בנוי שישמש במלואו לדב"י 

 דונם רציפים לטובת זיקות הנאה לציבור. 2בבעלות עירונית בנוסף שומרת התכנית על 

 מגרש והשטחים בזיקת הנאה:הוראות בינוי ועיצוב ופיתוח ה .2
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כתכנית עיצוב, המפרטת את אופי הבינוי וכן מציינת פיתוח  –התכנית כוללת נספח בינוי ופיתוח 
 השטחים, כולל פיתוח השטחים בזיקת הנאה.

גובה הקומות כולל קומת הקרקע יהיה בהתאם לסטנדרט העירוני ובהתייחס לגובה  .א
 מ'. 5הקרקע המסחרית לא יעלה על  המבנה כולו ומיקומו בסביבה, גובה  קומת

התכנית כוללת נספח המציג פיתוח גם מעבר לקו הכחול של התכנית, כתכנית צל, פיתוח  .ב
 הרחובות השיבולת ממערב ועאזר אדיל ממזרח בתיאום עם המישלמה ליפו.

מ' לטובת נטיעת  1.5השטחים בזיקת הנאה יפותחו כגינות ויובטח עומק גנני רציף של  .ג
ים, תוך התאמה לסטנדרט העירוני ולהנחיות אדריכל העיר בעת הוצעת היתר עצים בוגר

 הבניה.

 יוצע קיום יידוע ציבור בהתאם לנוהל העירוני התקף בשלב הפקדת התכנית להתנגדויות. .3

משטחי המגורים העיקריים בתכנית ושטחי  40%סה"כ שטחי השירות למגורים לא יעלו את ה  .4
 5משטחי המסחר העיקריים בתכנית ויהיו בהתאם תטבלה  25%השירות למסחר לא יעלו על 

 בתקנון.

מתכסית הקומה הטיפוסית, במבנים בהם  75%יומלץ כי הנסיגות בקומות העליונות לא יעלו על  .5
  שתי קומות בנסיגה, יהיו שתי הקומות באותה התכסית.

כנית זו, בהתאם בתקנון ת 5תנאי להפקדת התכנית יהיה עדכון זכויות בניה תת קרקעיות בטבלה  .6
 לחו"ד היועמ"ש.
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 30/08/2017א' בתאריך 62חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 
 30/08/2017א' בתאריך 62חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 8)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

אלעד דמשק: התוכנית המובאת כאן הינה תכנית בעלת חשיבות ייחודית במרחב,  ביכולתה ליצור מלאי 
דונם במגרש ייחודי  7דירות בסביבה מבוקשת. שיוכלו לתת דירות ברות השגה. התוכנית מתפרסת על 

 2-כ בסביבתו ממזרח לקו פרשת המים. כיום המגרש ריק.התכנית קובעת שטח בזיקת הנאה בהיקף של
דונם רציפים המאפשרים מעבר להולכי רגל דרך המגרש וקישור התחברות לצירים קיימים לכיוון הים 

כמדיניות והיא מוסיפה שטחים של  2660האלומה. התוכנית מסתמכת על תכנית -והרחבת רח' שטרנהרץ
 רייה.יח"ד שיועברו לבעלות העי 10יח"ד ועוד  121מ"ר עיקרי. סה"כ התוכנית מציעה  2,900-כ
 

 אדריכל פיבקו: מציג את התוכנית במצגת.
כתוב "יוצא ידוע הציבור" לדעתי צריך להוציא את המילה "יוצא" ולהוסיף את  3יהודה המאירי:  סעיף 

 המילים  "קידום שיתוף הציבור".
 היה לנו דיון בלשכתך לגבי השיתוף הציבור ודנו בשאלה האם זה נכון לקדם  6.7.17ראובן לדיאנסקי: ב

פרויקט כזה באזור הזה נוכח המגורים שנמצאים שם והייתה התלבטות. אז עדין יש לי את אותם 
התלבטויות לגבי המהות של הפרויקט באזור המסוים הזה. כיוון שהראו את הפרויקט היפה אבל לא הראו 

ברור אם את ההשפעה של הסביבה שעליה הייתה ההתלבטות ועכשיו זה מגיע לפה. ולגבי שיתוף ציבור לא 
 נעשה.

 מלי : כמה שצ"פ ?
פיבקו: המגרש בשטח שכיר למגורים מסחר ומוסדות ציבור עם זיקת הנאה לציבור. מציג במצגת את הקו 

 דונם של שטח ציבורי.  2האדום "זהו ציר המשך"  המהווה 
 וב. דורון ספיר: התקיימה ישיבה נוספת אצלי והציגו בישיבה אצלנו את כל החתכים והגבהים של הרח

 ראובן לדיאנסקי: המעטפת של סביב הפרויקט איזה בתים יש מסביב?
 4אלי דיגא: הבינוי מסביב תואם את החתכים הטיפוסים שמסביב לפרויקט. התב"עות מדברות על עד 

 4-קומות בכל הבינוי מסביב למתחם הזה וזאת לדוגמא ברח' בית פלט לבנינים קיימים שמימשו את כל ה
שהוצג מראה את היחס של הבינוי המוצע לקיים.  לגבי שיתוף הציבור, ניידע את  קומות, חתך הרחוב

 הציבור לאחר הפקדת התכנית, באחריות המשלמה ליפו . 
-אלעד דמשק: מציג תמונה של הבינוי הקיים ברח' בית פלט ואזור המבנים החדשים ברח' שטרנהרץ

 האלומה.
 תחייבות  להקמה של היחידות .אלי לוי: מבקש שההפקדה תהיה לאחר חתימת כתב ה

 יידוע הציבור ברשות יו"ר הועדה. תדורון ספיר: נושא יידוע הציבור יובא לדיון בוועד
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר את התוכנית להפקדה. 

 תנאי להפקדת התכנית בפועל הוא חתימת כתב התחייבות להסכם עם אגף נכסי עירית ת"א יפו. 
 

 ייעשה יידוע הציבור.
  

 ן לדיאנסקי נמנע.ראוב
 
 

 דורון ספיר, שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי, יהודה המאירי, ליאור שפירא. משתתפים: 
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 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 בעלות:
 

 מגרש ריק: מצב השטח בפועל
 
 :צב תכנוני קייםמ
 

 /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-משטח המגרש )כ 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
: פונקציות לרווחת הציבור: מרפאות, מועדונים, בתי אבות, בתי חינוך ושימושים אחרים 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 
נית המתאר קיימת הוראה מיוחדת להוראות תכ 5.4קומות" על פי נספח העיצוב. על אף כל זאת, בסעיף 

 "לא תותר תוספת שטחי בניה למעט מעל מוקדי תעסוקה מקומיים קיימים..."למתחם תכנון זה לפיה  
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 :מצב תכנוני מוצע

 שיפור התכנון הקיים למגרש, בדגש על ההיבטים הבאים:תיאור מטרות התכנון:  
יינה להשכרה ארוכת טווח, הקמת מבנה מגורים מיוחד להשכרה, בו כל יחידות הדיור תה .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
ם איכותיים לפרויקטים נוספים מסוג זה ברחבי העיר. המבנה יציע לדייריו חללים משותפי

 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'.

 
 ולקהילה. מגורים להשכרה ארוכת טווח, שטחים משותפים למבנהפירוט 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 מעל הקרקע

 % 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:  
 מ"ר 65שטח ממוצע ליח"ד: 
 ל"רמ"ר:  35-45מספר יח"ד ששטחן 
 ל"רמ"ר:  45-90מספר יח"ד ששטחן 

 ל"רמ"ר:  90-120יח"ד ששטחן מספר 
 ל"רמ"ר:  120מספר יח"ד ששטחן מעל 

 יח"ד 60עד סה"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:  14קווי בניין: לצפון ולמזרח: אפס. לדרום:  .ג
 עקרונות ודברי הסבר נוספים:  

הצמדת המבנה לשטחים הציבוריים )שביל / שצ"פ( ממזרח ומצפון, לטובת מרחק מרבי  .א
 מהמבנים השכנים מדרום וממערב.

מיקום שטחים משותפים איכותיים בתת הקרקע תוך אוורור ותאורה טבעיים באמצעות  .ב
 לקומת הקרקע.פאטיו מרווח ובאמצעות חללים עוברים 

מיקום הכניסה לדיירים מצפון, ומיקום הכניסה לשימושים  -הפרדת הכניסות למבנה  .ג
 הקהילתיים ממזרח.

תכנון קומה טיפוסית גמישה באמצעות מרחבים מוגנים קומתיים. מרחבים אלו ישמשו גם  .ד
 כחללים משותפים איכותיים לרווחת הדיירים )חדרי מוזיקה, ספריות וכיו"ב(.

 רונות בניה ירוקה, בדגש על היבטי הצללות והפניות.מימוש עק .ה
 תחבורה, תנועה, תשתיות:  

המגרש לא מאפשר נגישות כלי רכב פרטיים, מקומות חניה על פי התקן מוסדרים במגרש  .א
 בעלי הקרקע. מצ"ב ההסכם( -המסחרי הסמוך ממזרח. הכל ע"פ הסכם עם אגף נכסי העירייה

 ך שביל הולכי הרגל.גישת רכב חירום ותפעול תוסדר דר .ב
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 עיצוב )היבטים מקומיים, השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים(:  

 
היקף, הגיון  -התייחסות לסביבה )מעבר להיבטים כלליים של המדיניות, היבט פיזי ואיכות תכנונית 

   הקו הכחול ושיקולים כוללניים(:
את השכונה, ומהווה חלק מהמגרשים הציבוריים המבנה המוצע ממוקם על שביל הולכי רגל החוצה 

 לאורכו. בקומת הקרקע שטחי מסחר בהתאם למדיניות להחייאת קומת הרחוב.
 

 איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(:  
 המבנה ממוקם מצפון לשורת מבני מגורים ומדרום לשצ"פ, כך שהשפעתו בהיבטי הצללה הנה מזערית.

 ירוקה.המבנה יעמוד בתקן בניה 
 

 :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  :עזמן ביצו
  

 : )מוגש ע"י צוות צפון(חו"ד הצוות
 את התכנית בהתאם להצעה התכנונית בתנאים הבאים: מוצע לקדם

 
 .הדיור השיתופיהרעיון של יש לפתח ולעגן בתכנית את  .1

 ל היזם.מסך יח"ד יהיו דיור בר השגה לצמיתות בהתאם להחלטות הנהלת העירייה ויעוגנו בהסכם מו 20% .2

 שאר הדירות יהיו להשכרה ארוכת טווח. .3

 התכנית תקודם ע"פ נהלי העבודה של מינהל ההנדסה. .4

 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 9)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

אינו שטח למבני ציבור. יקודם  -אורית ברנדר: מפרטת את עיקרי התוכנית. מגרש מיוחד לצרכי ציבור
 כתכנית בסמכות ועדה מחוזית מאחר ומשנה יעוד השטח.

דורון צפריר: מציג את התוכנית במצגת. היעוד הוא מגרש מיוחד שיש בו רשימה של שימושים בעלי אופי 
 ציבורי כמו בתי רופאים וכד'. 

 דורון ספיר: מי הבעלים?  
 רואה חשבון של הפרוייקט: אדמונד שמסי הוא היזם בבעלות חברת יסדה.

לדיור בהישג יד ע"פ   20%דירות. מתוכן,  59דורון צפריר: מדובר בקידום דיור להשכרה לצמיתות של 
 , מעון ילדים וכד'.יפו. הבניין יכלול גם שטחים לטובת הקהילה כגון חדרי כושר-אביב-מדיניות עיריית תל

 מלי פולישוק: איך נוצר הממשק בין השטחים הקהילתיים לבין המגורים על אותה חברה?
 דורון צפריר: כל הבנין הוא בבעלות אחת ותהיה חברה אחת שתנהל את הכל.
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 מלי פולישוק: האם עבור השירותים הציבור ישלם כסף?
 ספורט אז בוודאי שיגבה כסף מאנשים שמחוץ לבנין. דורון צפריר: תלוי באופי השירותים, אם יהיה מרכז 

 מלי פולישוק: מה הבדל בין מסחרי  לקהילתי?
 דורון צפריר: הכוונה היא שאופי השימוש שהשימושים יש בהם אופי שותן שירותים לקהילה כמו מעון.

למשהו סחיר. אורלי אראל: העמדה הראשונית שלנו שזהו מגרש בעל אופי ציבורי שאין צורך להפוך אותו 
אבל הצוות ניסה לראות אם אפשר לעשות פיילוט לדיור שיתופי ועשינו תחרות. בסופו של דבר בקרקע הזו 

עם שימושים משותפים, ולכן,   הוחלט לשנות את  את חוו"ד הצוות. אנו   –יש הצעה למגורים מסוג מיוחד 
יע להסכמות נגיש תב"ע בסמכות מציעים  לתת לנו אור ירוק לגבש הצעה לדיור שיתופי ובמידה ונג

מחוזית. אנחנו מבקשים את אישורכם לשנות את יעוד המגרש ממגרש בעל אופי ציבורי למגרש לדיור 
 שיתופי.

 ליאור שפירא: למה לא עושים את התהליך לפני?
אורלי אראל: כי לועדה המקומית צריכה להיות חוו"ד חיובית כדי להמליץ לועדה המחוזית.  לכן אנחנו 

בקשים מהיזם לעצור את התהליך לפני הועדה המחוזית לשבת אתנו כדי לגבש תוכנית כך שתתקבל  מ
 חוו"ד חיובית של הועדה המקומית. 

 ראובן לדיאנסקי: האם זהו המקרה היחיד של דיור שיתופי?
 שמואל גפן: למה הלכו עם התוכנית ישר לועדה המחוזית

 אורלי אראל: כי התוכנית היא סותרת מתאר.
 דורון צפריר: במגרשים ציבורים בבעלות הרשות מותר היום לצורך דיור ארוכת טווח להפקיע קרקעות.

 שמואל גפן: כמה כסף הם יגבו?
 דורון ספיר: הנושא יבדק ויתנו לנו תשובה.

ראובן לדיאנסקי: אנחנו נותנים אישור לבדיקה של אנשי הצוות מול היזמים אחרי שהצוות יבדוק הם 
 תוכנית לועדה.יחזירו את ה

ברכה ליטווק: אני דיירת בבנין שמול שגובל עם הבנין במישרין עם הבנין הזה. אנחנו מבקשים את ההגנה 
של עירית תא כי התוכנית הזו חורגת מכל הכללים. המגרש הוא מגרש מיוחד ציבורי, יש רשימה סגורה של 

י אבות ובתי חינוך ושימושים מאותו שימושים וברשימה זו אין דיור ציבורי  אלא מועדנים מרפאות בת
 סוג. 

 ראובן לדיאנסקי: היית מעדיפה בית רופאים?
ברכה ליטווק: בוודאי. יהיה מקום לשים בתי רופאים אחרים. התוכנית היא לא רק משנה לדיור אלא 

קומות. כלומר יש כאן מצב מבנין מיוחד שזה היה המצב הקודם, במקום שיש  7אומרת שהדיור יהיה של 
קומות אבל למעשה  7-קומות הוא הופך ל 2מוקפד והתכנון הופך במקום  יו תב"ע עם תכנון ארכיטקטונב

 בשכונה. םמ' גובה, ולא כל הבנייני 30קומות  10התכנון שהם מצרפים הוא גובה של 
 ליאור שפירא: אבל לא אישרנו כלום.

 מות קו 3ראובן לדיאנסקי: את באמת חושבת שבית הרופאים היה נשאר על 
 ברכה ליטווק: כן 

 ראובן לדיאנסקי: אז את טועה. 
ברכה ליטווק: אי אפשר להקים בית אבות כי המקום לא עומד בקריטריונים. לא הוגשה תוכנית ציבורית 

שתומכת בשימושים או שתומכת במדיניות של העיריה לצרכים ציבוריים ושיתוף הקהילה ומבינה את 
 תתמוך בתוכנית. הצרכים של השכונה שבגינה העיריה
 מקומות חניה . 50דורון צפריר: היזם רכש במגרש שכן 

 ברכה ליטווק: אנחנו מבקשים שיעשה פה שיתוף ציבור. 
 

 הועדה מחליטה:
 להחזיר את התוכנית לעבודה מול הצוות .

 דורון ספיר,  שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי, יהודה המאירי, ליאור שפירא. משתתפים: 
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 : דיווח על הגשת התנגדות מה"ע לתכניתמטרת הדיון
 

דונם בין הרחובות דרך  120 -תוכנית מוצעת לשטח מחנה 'הורדצקי' וסביבתו. בשטח כולל של כ כללי:
יח"ד ובנייה בשימושים מעורבים  800השלום, הורודצקי, דרך הגבורה ומשה דיין. התוכנית מציעה כ 

 ל יצירת מרחב ציבורי איכותי.   )תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור(  תוך שימת דגש ע
 

 . הועדה המחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 במידה ותכנית המתאר תפורסם למתן תוקף תכנית זו תהפוך לתכנית בסמכות ועדה מקומית.

 ותנאים להעברה למחוז יהיו תנאים להפקדה.
 

 מיקום:
 ך הגבורה בין הרחובות משה דיין, הורודצקי, דרך השלום ודר

 
 כתובת:

 .70-88      -דרך השלום 
 .2-26      -דרך הגבורה 

 .102-114   -דרך משה דיין 
 גדה צפונית.   -רח' הורודצקי 

 
 גושים וחלקות בתכנית:

 

 
 

 איתור:
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 דונם.  119.52: שטח התכנית

 נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ. מתכנן:
 צעות משהב"ט.רשות מקרקעי ישראל באמ יזם:

 . קרן קיימת לישראל, עיריית תל אביב בעלות:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :מצב השטח בפועל
 מתקן בטחוני , שטחי חנייה, דרכים, שצ"פ, מבנה בית השידור הראשון.

 

 : מדיניות קיימת
ב'( בייעוד  904(. מסמנת את האזור )12.08.2015)החלטה למתן תוקף ב  5000תכנית המתאר העירונית תא/

'מגורים בבניה עירונית' כולל סימון מוקד תעסוקתי חדש. תשריט העיצוב העירוני מציג גובה בנייה 
 קומות עם אפשרות לבנייה נקודתית חריגה לסביבתה לאורך דרך השלום.  15מקסימאלי עד 

 
 

  :מצב תכנוני קיים
 תב"ע תקפה )שם ומספר(: 

 תירת נוסעים, קו רק"ל מתוכנן ברחובות הגבורה ומשה דיין.תכנית למערכת תחבורה ע – 4/א/23תמ"א 
 אדמות מעבר לנחל הירקון )תל חיים ומרחב התכנון( – 422תא /  

 (Kתנאים להקמת מבני ציבור  )בתחום תכנית  – 2664תא/ 
 מבנים ומוסדות ציבור. -4תא/ל 
 

 ציבורי פתוח. אזור לבניין מיוחד, דרך מאושרת, אזור לבניין ציבורי, שטח :  יעוד 
 

 :זכויות בניה
( כ "אזור לבניין מיוחד" ללא התייחסות 1956)מתן תוקף  422שטח המתקן הביטחוני סומן בתוכנית 

 ובה סומן השטח למבני ציבור וגינות(. 1951משנת   Kלשטחי בנייה. ) קדמה לה תוכנית ראשית 
( המאפשרת עד 1999)מתן תוקף  2664השטחים  המיועדים למבני ציבור )חומים( מאושרים מתוקף תכנית 

 בנייה לצרכי ציבור. 180%
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 מצב תכנוני מוצע:

 
 מטרות התכנון:  

  יצירת מתחם המשלים את הרשת הרובעית ומהווה פרק משמעותי במרחב הציבורי, הפתוח
 והבנוי. 

 : עקרונות מספר על מבוססת המוצעת התוכנית
 מגווןדירות  בתמהיל ד"יח 800 תוספת  

  שימושים  הכולל מגורים,  שטחי ציבור, תעסוקה ומסחר.שילוב 

 .פיתוח פארק ליניארי חדש בין רח' יצחק שדה לדרך השלום תוך שמירה על הגבעה הייחודית 

  קביעת כיכר עירונית בפינת הרחובות דרך השלום והגבורה בסמוך למיקום המתוכנן של תחנת
 הרכבת הקלה.

  'סימון הגינה לייעוד שצ"פ.  -הסדרת ייעודי קרקע ב'גינת ביצרון 

 

 מערב דרום לכיוון השלום דרך הגבורה מצומתמבט  –מוצע  מצב
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 זכויות בנייה מוצעות:
 
 

 שימוש יעוד
"ר כולל מ

 "קרח קרקע ביעוד שטח עילי 

 מגורים
 93,750 מגורים

 2,340 משרדים   דונם 29.0
 4,930 מסחר

   דונם 4.4 16,500 תעסוקה
   דונם 1.9 520 מסחר

   דונם 12.8 34,621 ציבור ומוסדות מבנים
 ללא)  עיליים בנייה שטחי"כ סה

 3.34 דונם 35.3 118,039 ( ציבור מבני

      

   מוצע מצב קיים מצב נתונים      
"ק ממוצע ) סה"כ שטחי רח

   3.34 0.63 בנייה עיליים ללא מבני הציבור( 

 "דיח 800 0 "דיח מספר"כ סה

 דונם 22.7 4.9 "פשצ בייעוד שטח"כ סה

 דונם 12.8 18 "צבש בייעוד שטח"כ סה

 דונם 0 64.2 מיוחד מגרש ביעוד שטח"כ סה

 דונם 4.4 0 תעסוקה ביעוד שטח"כ סה

 דונם 1.9 0 מסחר ביעוד שטח"כ סה

 דונם 29 0 מגורים בייעוד שטח"כ סה

 אחוזים 216%   עילי בניה זכויות"כ סה

 "רמ 152,661  

 מקסימאלי גובה

 קומות 25  

  115 
 כניסה מעל' מ

 ראשית

 אחוזים 40%   מגורים ביעוד ממוצעת תכסית

 1,780   חניה מקומות
 חניה ללא תקן"פ ע

 ציבורית

 
  :תונים נפחייםנ
 

 קומות 25קומות בשילוב מגדל מגורים אחד לכל היותר בגובה שלא יעלה על   8-13מספר קומות:  
 מעל פני הקרקע.  115עד גובה: 

 משתנהתכסית:  
 נהמשתקווי בניין:  

 
 :ודברי הסבר נוספיםתכנון עקרונות 

   
: שימור מרחב ראש הגבעה הקיימת כשטח ציבורי פתוח )בייעוד שצ"פ( ממנו נצפה שימור וייחוד הגבעה

נוף מערבה אל עבר מרכז תל אביב, שמירת מבטים מהסביבה אל הגבעה ושימור חלק משמעותי מהעצים 
 בתחומה .
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  הותרת מבנים קיימים :

 אפשרת הותרת מבנים מסוימים בשטחה:התוכנית מ
 .)בייעוד תעסוקה( מ"ר לשימוש חוזר לתעסוקה 11,000 –מבנה קיים בן כ  -
 בשצ"פ המרכזי ואחד בשב"צ הסמוך למשה דיין. 2שלושה מבנים קיימים לשימוש חוזר סחיר.  -

 ירה לתוכנית. הריסת מבנים אלה, התאמתם לשימושים חוזרים או התרתם במקומם כפי שהם לא יהוו סת
 הותרת חלקי מבנים במסגרת פיתוח הפארק המרכזי לא תהווה סטייה מהוראות התוכנית. 

 

 

  יצירת שדרות , רחובות וחללים עירוניים:

  .יצירת חלל פתוח נרחב ורציף בלב המתחם אשר ממשיך את ציר יצחק שדה ומחבר אותו לדרך רבין
עירונית לאורכו ,המודגשת ע"י חזית מסחרית,  חשיבות הגן/כיכר מתבטאת ביצירת אינטנסיביות

 ובאיכויותיו הנופיות.

  קישור באמצעות גשר הולכי רגל בין הגן וגן ציבורי קיים מדרום לרחוב הורודצקי להשלמת רשת
 המשכית של תנועת הולכי רגל ורוכבי  אופניים במרחב העירוני.

 חוב יצחק שדה. התאמת מפלסי הרחוב הסדרת רחוב הורודצקי והפיכתו לרחוב עירוני הממשיך את ר
חיים" , הרחבת המדרכות ופיתוח שביל אופניים.דופן -לאלו הקיימים בקצה הצפוני של שכונת "תל

' , מ 2.5 ברוחב אופנייםשביל  -מ', דופן צפונית של הורודצקי   4מדרכה ברוחב  –דרומית של הורודצקי 
 . נוספים' מ 5 חבברו המדרכה במפלס קדמי ומרווח' מ 3 ברוחב מדרכה

 בתל דיין משה דרך עד בגבעתיים רבין יצחק דרך את הממשיכה ירוקה כשדרה הגבורה רחוב השלמת 
 לטובת המאושרת הדרך זכות את מצר התכנון( . המוצע למתחם" ישראל רמת" שכונת בין מפגש) אביב

 דופן' , מ 5.8 וחבבר מדרכה – הגבורה רחוב של דרומית דופן.  רחבות מדרכות ומשלב אורכי פ"שצ
 .'מ 3 ברוחב ומדרכה' מ 2.5 ברוחב אופניים שביל - הגבורה רחוב של צפונית

 מסחרית. -הרחבת המוקד הקיים במפגש הרחובות דרך הגבורה ודרך השלום לכיכר עירונית 

 דיור בהישג יד: 
  

 60לא יעלה על מיחידות הדיור בפרויקט יהיו יחידות קטנות להשכרה לצמיתות. )ששטחן   20%לפחות 
 מ"ר עיקרי(. 

 

  שטחי הציבור:
הגדלת סך היצע שטחי הציבור ביחס לקיים בתכניות המאושרות. יצירת שטחים ציבוריים גדולים 

דונם למבני ציבור(. בנוסף , מסדירה התכנית את ייעוד הגינה  12 -דונם לשצ"פ וכ 24ורציפים )ייעוד כ 
 הקיימת ממערב לדרך משה דיין כשצ"פ.

 כולל דרכים(. 70%משטח התכנית )  33%כ מהווים שטחי הציבור  כ סה"
 :  תחבורה, תנועה, תשתיות

רח'  -משה דיין, מדרום דרך  -דרך השלום, ממערב   -המתחם מוקף על ידי רחובות קיימים: ממזרח 
 הגבורה. דרך -הורודצקי ומצפון 

 ה מערכת התנועה שלהלן:בהתאם לבה"ת אשר הוכן והוגש ע"פ הנחיות משרד התחבורה גובש
 .הגישה למתחם תהיה מרח' הורודצקי ומרח' הגבורה דרך כביש פנימי המקשר ביניהם 

  כולל הוספת חניה ושילוב שביל אופניים.  רח' הורודצקי מתוכנן כרחוב עירוני  הפרויקטבמסגרת 
תחום תוואי הרק"ל ומיקום התחנות ברחוב הגבורה יתוכנן כשדרה עירונית משולבת רק"ל . 

אשר משה דיין  ודרךהגבורה  דרךבין  המאושרחיבור הכמו כן, יוסדר  מתואם עם נת"ע. הפרויקט
 .של הרק"ל ישמש למעבר התנועה הכללית והקו הצהוב

  לכיוון מערבתהיה חד סטרית בדרך הגבורה התנועה הכללית , עקב האילוצים הקיימים. 
 
 

 : איכות סביבה

 .נערך סקר קרקע היסטורי 

 קר אקלימי הכולל נושאי הצללה ורוחות.נערך ס 

 .התכנית נבדקה מול מגבלות רשות התעופה האזרחית 
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 .היבטי איכות הסביבה ייבחנו ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה 

 .התוכנית תכלול הנחיות פיתוח ובנייה ירוקה ע"פ הנחיות הועדה המקומית 
 

 נושאים נוספים:
 שטחים משותפים בתחום התוכנית. התוכנית תכלול מנגנונים להבטחת תחזוקת

 

 תשריט המצב המוצע:
 

 
 

 :נספח הבינוי

 
 - :זמן ביצוע
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 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות
 

 ממליצים להעביר את מסמכי התוכנית לוועדה המחוזית לדיון בהפקדה.
 .במידה ותכנית המתאר תפורסם למתן תוקף תכנית זו תהפוך לתכנית בסמכות ועדה מקומית

 ותנאים להעברה למחוז יהיו תנאים להפקדה.
 כל זאת בכפוף להנחיות הבאות:

 
  שטחי הבנייה המוצעים ביחס למספר יחידות הדיור אינם תואמים את עמדת הצוות לגבי שטח ממוצע

 שטח. )ר"מ 110 על שאינו עולה ד"ליחממוצע  ברוטו שטחיח"ד ב 800המלצת צוות התכנון: .  דליח"
 (יחסי משותף שטח ר"מ 17 -כ+  ר"מ 12.5 ד"ממ+  עיקרי ר"מ 80 -כ: עיקרי: בסיס על נקבע הברוטו

  שטחי הבנייה, כמו יתר הוראות תוכנית זו לא יחרגו מהנאמר בהוראות תוכנית המתאר העירונית
 (.5000)תא/

  מ"ר שטח מרפסת( 14מ"ר ממוצע ליח"ד ועד  12תוספת שטחי מרפסות: ע"פ התקנות )עד 

 הישג יד בהתאם למדיניות עיריית ת"א.שילוב דיור ב 

  .יש לשלב חנייה ציבורית במסגרת פתרונות החנייה התת קרקעיים בתחום מגרשי המגורים בתוכנית 

 .תנאי להוצאת היתרי בנייה: אישור תוכנית עיצוב ופיתוח בסמכות מהנדס העיר 

 .תנאי להוצאת היתרי בנייה: אישור הרשות העירונית לאיכות הסביבה 

 להוצאת היתרי בנייה: התאמה להנחיות עיריית ת"א בנושא בנייה ירוקה.  תנאי 

  שטחי הבנייה המותרים בייעוד למבני ציבור יהיו בהתאם להוראות תוכנית המתאר העירונית
 ( ותוכנית 'צ'.5000)תא/

 יית השטחים הציבוריים ירשמו ע"ש עיריית ת"א ויועברו לידי העירייה כשהם פנויים לשביעות רצון עיר
 ת"א. 

  יש לסמן את תחום התוכנית 'לאיחוד וחלוקה' למעט השטח הציבורי ממערב לדרך משה דיין )גינת
 ביצרון(. 

 תותר  .המסומן באזור לחוק' ז סימן' ג לפרק בהתאם וחלוקה איחוד: להוצאת היתרי בנייה תנאי(
 שנערך יסטוריהה הקרקע סקר את התכנון לצוות להציג ישהוצאת היתרי הריסה באישור מה"ע(

 .במקום

  .בשטחי התעסוקה לא יותרו שימושים שיטילו מגבלות פיתוח במגרשים הציבוריים 

 .רמפת הכניסה למגרש התעסוקה תהיה בשטח מגרש התעסוקה בלבד 

  גם בין  –יובטחו מעברים מרח' הורודצקי ומדרך הגבורה אל הפארק המרכזי, לא רק דרך הרחוב החדש
 המבנים.

  קירות תמך לכיוון רחובות ומדרכות הולכי רגל.לא יותרו הקמת 

  בדופן המבנים הקיימים. –מוצע להרחיב מדרכות קיימות בדופן הצפונית של דרך הגבורה 

 .העברת הסקר ההיסטורי לעיריית ת"א תהווה תנאי להעברת מסמכי התוכנית למחוז 
 

 המשנה לתכנון ולבניה  ועדת( דנה 3)החלטה מספר  04/11/2015מיום ב' 15-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 אודי כרמלי מ"מ מהנדס העיר 

 
 מהלך הדיון:

רן ברעם:  במסגרת החלטת ממשלה והכוונה להעביר מחנות צה"ל מחנה הורודצקי אמור להתפנות. כל 
 השטח הוא בתחום העיר ת"א . התוכנית בסמכות ועדת מחוזית.

 מצגת.אדר' נעמה מליס: מציגה את התוכנית ע"פ 
 ראובן לדיאנסקי: אתם משאירים את השטח כשטח ירוק?
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ארנון גלעדי: זו הזדמנות לרשות המקומית להגדיל את זכויות הבניה ולקבל את נושא של דיור בר השגה. 
יח"ד יהיו בדיור בר השגה, זהו בדיוק האזור שאנחנו צריכים דירות  200-יח"ד בתנאי ש  800הוספה מעל 

 ת של העיריה.לצעירים ע"פ עקרונו
 הנושא של מסחר ברח' השני עושים שדרה מסחרית בלה גרדיה, מדוע צריך עוד מסחר באזור.

 מ' שטח של מסחר שכונתי. 5000נעמה מליס: יש כאן 
ארנון גלעדי: יש בשכונת רמת ישראל מסחר שצריך לשדרג וצריך לקבל תנופה. לכן אני מציע להוריד את 

 אינטגרלי מהשכונות הקיימות.המסחר ולהפוך את המסחר לחלק 
אני מקוה שהכניסה היא ישירה וזאת כדי שלא יהיה מפגע בשעות הכניסה והיציאה. אני  -הנושא התנועתי 

בעד הגדלת זכויות אבל בתנאי שתהיה כאן מטלה ציבורית ראויה שתושבי העיר יכולים לקבל אותה. לגבי 
 שא דירות לזוגות צעירים.דיור בר השגה ראש רשות מקרקעי ישראל מקדם את הנו

אהרון מדואל: אני מברך על התוכנית וכאן הושקעה חשיבה רבה בתוכנית הזו. הגובה והצפיפות משתלב 
עם המרקם השכונתי באזור. הצפיפות טובה מאוד, לא צריך להגדיל את הצפיפות אפילו בעוד יח"ד אחת 

דירות בר השגה השכונה תתן ערך מוסף עם לדיור בר השגה. הרווח השולי שיהיה כאן בין מכירת דירות ל
תכנון נכון. אין חשש לגבי התנועה כי כבר היום כל טר"ש מגיע לשם עם רכב.  כל האזור הזה שואב את 

 המסחר שלו מקניון גבעתיים. הייתי ממקם את העוגן המסחרי במרכז כדוגמת קניון גבעתיים.
מאמץ לשמר את העצים באזור.  יעשה שימור של  ראובן לדיאנסקי: מצטרף לדעתו של אהרון  כמו כן יש

 חלק משמעותי של העצים האם עשיתם סקר לעצים איזה ערכים של עצים יש שם.
יהודה המאירי: יש באזור מתקן צבאי ואני מציע שתעשה בדיקת זיהומים לגבי האזור. נקודה שניה בנוגע 

 לשיתוף ציבור אין בעיריה נוהל תקף לשיתוף ציבור.
שוק: נערך סקר קרקע היסטורי מתי הוא נערך ומה תוצאותיו? האם היתה תחנת דלק בבסיס מלי פולי
 הצבאי?

עמית עידן חב' להגנת הטבע: התוכנית כוללת את האתר ההיסטורי של תחנת הרדיו שבה הוכרזה המדינה 
מה הכוונה לעשות עם האתר ההיסטורי? חלק מהשטח היה מהפרדסים של הטמפלרים מדוע לא נעשה 

 תיק תיעוד מתחמי לאתר הזה?
 נתן אלנתן: אני מבקש את ההתייחסות של המדינה למה לא לעשות דיור בר השגה. 

עמי אלמוג: נכתב בדרפט השכרה לצמיתות. כאן מהות הבעיה, המדינה לא יודעת לעשות השכרה 
 שנה. אין מחלוקת שיהיה דיור בהישג יד. 20או  10-לצמיתות אפשר השכרה ל

 התנאים של המדינה לדיור בהישג יד הינם השכרה במחירי השוק. אורלי אראל:
 עמי אלמוג: שעיריית ת"א תפנה למשרד האוצר ושיסכמו איתו.

 .של משרד השיכון והבינוי דירות על פי זכאותאת האהרון מדואל: בכל פרוייקטים של המדינה נותנים 
 ע"פ זכאות. הנושא צריך להסגר עם האוצר.עמי אלמוג: נכון זה מה שיהיה כאן,  היחידות ינתנו  -מ"י ר

 יח"ד אני מציע שנוסיף לכם יח"ד.  800נתן אלנתן: מדובר על 
נצטרך עוד בית ספר  800יח"ד נבחן היתה מסקנה שאם נחרוג מעבר  900או  800עמי אלמוג: הנושא של 

 והדבר בא על חשבון שטחי ציבור זה משנה את התוכנית.
יח"ד . הועלתה הצעה מהמדינה להגדיל את  800לצרכי ציבור נעשתה ע"פ אורלי אראל: כל הפרוגרמה 

יח"ד, טענתנו היתה שאם מגדילים את מס' יח"ד מגדילים את השטח לצרכי ציבור. השאלה מהם תועלות 
לצרכי ציבור. אנחנו לא יכולים לקבל הבטחה מהמדינה שנקבל כאן דיור בהישג יד קחו לכם לדוגמא את 

 פסדנו שטחי תעסוקה.קרן הקריה ששם ה
מ' ממוצע ליח"ד שיהיה אך  60יח"ד לפי ממוצע של  240נתן אלנתן: ההצעה שאנחנו נוסיף למדינה עוד 

 ורק לדיור בר השגה לפי הקריטריונים של עיריית ת"א.  
 ראובן לדיאנסקי: אני מציע להשאיר את התוכנית כפי שהיא.

ד וכך לא תצטרכו להוסיף צרכי ציבורי נוספים אם יח" 240ל 4נתן אלנתן: הצעה מדברת על רח"ק עד 
 הנושא הולכת לדיור בר השגה ע"פ מדיניות עיריית ת"א.

 עמי אלמוג:  איך זה השתלב?
 קומות, זאת לפי הצבעה. 2-3נתן אלנתן: נוסיף עוד מספר קומות לפי תוכנית המתאר אני יכול להוסיף עוד 

 זה מול משרד האוצר אנחנו כבולים למשרד האוצר. עמי אלמוג: נרשום את זה כאופציה ונעלה את 
 עיז אלאדין: שתהיה במסגרת התב"ע.

עמי אלמוג: העלנו כאן את נושא ההשכרה ודיור בהישג יד, העמדה שלנו שהדבר לא תואם את  -רמ"י 
מדיניות של עיריית ת"א. החניה הציבורית במסגרת בניני המגורים אנחנו מתנגדים לזה. יש חניה בככר 

היא יכולה לספק את החניה שם וגם ברחובות. לא צריך להטיל על המגורים את הנושא של החניה ו
הציבורית.  שטחים ציבורים ירשמו ע"ש עיריית ת"א ויועברו לעיריה שהם פנויים, אנחנו רוצים שזה יגמר 

צריך את  פה, בלי שביעות רצון העיריה ממילא התקבלו ממשרד הבטחון לשביעות רצון המדינה, אז לא
 ההערות האלו. 

 אורלי אראל: בוודאי שצריך את הערות האלו.
עמי אלמוג: נושא הרחקת המדרכות בדופן הצפונית. הבנין שנשאר מיועד לרפאל. רפאל יושב בחלק צפון 
מזרחית היא אמורה לעבור למגרש הסגול בתוכנית. הבנין הזה אמור להשאר. הם פנו להשאיר את 
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כה כי המשמעות של הרחבת המדרכה בקטע שלהם המדרכה תהיה בקו אפס והם הגמישות של רוחב המדר
 מתנגדים לכך.

 אורלי אראל:  הם רוצים גדר. כל פעם יגיעו משרדים שירצו את המדרכות ולציבור לא יהיה איפה ללכת.
 עמי אלמוג: לא בטוח שרפאל ישארו שם ולכן אני מציע להיות גמישים איתם ולהשאיר את רוחב המדרכה

בקטע שלהם. בנוסף נושאים כלכלים לא צריכים להיכנס לתקנון וזה בהקשר לדיור בר השגה. מודה 
 למשרד הבטחון שלווה את התוכנית הזו ולא רק מדינת ישראל.

 רן ברעם: לגבי שיתוף הציבור קיימנו מפגש ואנו רואים בתקשורת שנעשתה ככלי תכנוני.
 .4יח"ד עם רח"ק  240דיור בר השגה המלצתנו היא להגדיל את ל

שטחי מסחר גם אם לוקחים בחשבון את רמת ישראל מאידך ותל חיים מצד שני רח' שטינשניידר 
והמרכזון בדם המכבים ברמת ישראל, היום גם אם הם יפותחו ויקבלו את זכויות הבניה, הם לא עומדים 

ת התושבים כאשר במתן מענה סביר לשטחי מסחר לתושבים. אבל שטחי מסחר שעומדים פה ישרתו א
אחד מהם יושבים על הככר הגדולה של דרך השלום והגבורה. שטח מסחר מינורי לאורך השדה ואנחנו 

 רואים  בכך הכרח של עירובים שימושים מינימלי.
ארנון גלעדי: איך אתה הופך את רמת ישראל ותל חיים למרכזים מסחריים שלא יפגעו. אם שמים 

 פשרות החדשה יותר והססגונית.אפשרות אחרת אז אנשים ילכו לא
אין כניסה לפרוייקט הזה מרחובות קטנים. לא תעבור תנועה עוברת דרך רמת  -רן ברעם: לגבי התנועה

ישראל ובצירון. לגבי העצים נערך סקר עצים קפדני עם כל הסיווגים הבטחונים, מרבית העצים ושטח 
 השצ"פ נקבע בהתאם לשימור מקסימום והותרתם.

עצים נשאר. יש כמה עצים שאנחנו  50%עצים בפרוקייט, הרוב המכריע של  571ליס(: יש כשי )משרד מ
 מעתיקים .

 ראובן לדיאנסקי: מבקש את סקר העצים.
רן ברעם: בדיקת זיהומים נעשה סקר היסטורי לקרקע הסקר שהוא ברמת סיווג בטחוני מסוימת שלא 

נקבע  ןאותו הסכם בין המדינה למשרד הביטחוראינו אותו. הסקר אושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה. ב
 שהקרקע תשווק רק לאחר שהמדינה מטהרת ועושה פעולות לנקות את השטח.

 שי )משרד ליס(: המשרד לאיכות הסביבה אישר את הסקר.
 ראובן לדיאנסקי: מה שחשוב שהמשרד להגנת הסביבה עבר על הסקר ונתן את אישורו ואת ההנחיות.

 ת"א. בקשים שלא יצא היתר בניה בלי אישור של הרשות להגנת הסביבה של עיריתרן ברעם: אנחנו גם מ
הבנין הזה אין הוראה שמחייבת את הריסתו בתוכנית. הוא נמצא על שטח חום  -בית השידור הראשון 

 עירוני. במידה ונחליט נוכל להרוס או לא. 
 ראובן לדיאנסקי: היחידה לשימור לא צריכה לשים את דעתה כאן?

רלי אראל: נעשה סקר תיעוד מקדים והיות והמגרש הזה עובר לבעלות עירונית, כרגע אין הנחית שימור. או
 ההמלצה שלנו לא לתת לו הנחית שימור וברגע שהעיריה תחליט מה לעשות עם המבנה אז נפעל בהתאם. 

-ריכל אמנון בררן ברעם: לגבי פרדסי שרונה כן נערך סקר מבנים מוקדם. ואכן נערך סקר מתחמי ע"י אד
 אור והמבנים שסומנו הם הפקה של המלצות הדו"ח עם הסיפור ההיסטורי .

יש חשש שימוש של רפאל או כל שימוש אחר, עלול ליצור גם בעיה במדרכה וגם  -חניה ציבורית ובנין רפאל 
שלא  ליצור מגבלות פיתוח לגבי השטח החום הציבורי ששכן למגרש התעסוקה. לכן בקשנו בחוו"ד הצוות

יותר שימוש שעלול ליצור מגבלות פיתוח העלול לפגוע בשטחים הציבורים.  ולא יצור מבנה עם גדרות 
 וכדומה דבר שיגרום נזק למדרכה.

אורלי אראל: בחוו"ד הצוות הומלץ וללא כל קשר של תוספת יח"ד לדיור בר השגה. אנחנו ממליצים 
 ולזה המדינה התנגדה. הקיימים  800-יהיו דירות להשכרה לצמיתות מה 20%ש

 הקיימים. 800-ראובן לדיאנסקי: מה
הקיימים, זה חלק מהחשיבה התכנונית כשהדירה קטנה המחיר שלה יותר זול וכך  800-אוראלי אראל: מה

 זה יקל על יוקר המגורים.
אבל אל תרשמו  -דירות, אין לנו בעיה שיהיה להשכרה  182זה  22%עמי אלמוג: יש לך כאן יותר 

שנה תעשו לפי המודלים של המדינה. המודל של העיריה הוא  20-ות. יש למשרד האוצר מודל אחד ללצמית
 שנים. 10-ל

 אורלי אראל: לדב"י.
 יח"ד ולא להעלות את מס' היח"ד. 800שנה כנגד  20-ראובן לדיאסקי: אני מוכן לקבל את ה

 מדינה.אהרון מדואל: מדוע שהדירות הללו לא ישווקו לזכאים, זו קרקע של ה
 עמי אלמוג: אני יודע שמשווקים לזכאים אבל אני לא בטוח.

 אהרון מדואל: כל מכרז שלה הולך לזכאים.
 שמואל גפן: האם אכן ניתן הדירות לזכאים.

 נתן אלנתן: זו לא החלטה שלנו, זו החלטה של המדינה.
 אהרון מדואל: בזמנו בנווה עופר כן קבלנו החלטה על זכאים.

 דירות של חלמיש  300מתכוון לדירות של חלמיש העמי אלמוג: אתה 
 אהרון מדואל: חלמיש רצתה לשווק לעמותת חבר.
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עמי אלמוג: לסיכום אנחנו מבקשים שזה לא יהיה לצמיתות תנסו לא להכניס שנים והכל יהיה ע"פ 
  מדיניות משרד האוצר.

 
 דיון פנימי: 

 ה:נתן אלנתן: ההמלצה מתוקנת של הצוות המתואמת עם המדינ
 לטווך ארוך. 800דירות קטנות להשכרה מתוך ה 20% .1

לדיור בר השגה בלבד. זאת  4יח"ד עד לרח"ק  240התכנית תתן אופציה לתוספת עד  –דב"י  .2
בהתאם להחלטת מועצת העיר ובתנאי שאין צורך להוסיף שטחי ציבור ליחידות אלו. ובכפוף 

 ת אלה.לבחינת גדלי הדירות ומלאי שטחי הציבור המתאים ליחידו
 

ראובן לדיאנסקי: אני מסכים לסעיף הראשון מקבל את המלצת היו"ר. לגבי הסייפא האם ע"פ הנסיון 
יח"ד אתה חייב גן ילדים  240יח"ד לא צריך להוסיף שטחי ציבור. אם מכניסים  240שלכם שמוסיפים 

 נוסף ובית כנסת.
 המרה.ארנון גלעדי: יש פתרון לשטחי הציבור, יש משרדים אפשר לעשות 

אלון סולר: )מדבר אך לא משתתף בהצבעה מאחר ושמואל גפן נמצא במקומו באישורה של היועצת 
 המשפטית( אנחנו כן יכולים לתת את הטון למדיניות של דיור בר השגה גם אם המדינה לא הסכימה.

להסכמה נתן אלנתן: לא אי אפשר, קבענו קריטריונים אבל הם לא מעוגנים בחקיקה. עם המדינה הגענו 
 מכיון שאין לנו את הכוח מול המדינה ונקווה שזו תהיה הסנונית הראשונה. 

עיז אלאדין: צריך לתת החלטה על משהו שאפשר לרשום בתב"ע. לדוגמא לפי הקריטריונים של העיריה 
 בכדי שלא יקבע לאישור השר.

ת יד אליהו ששם יש היצע של מ' צפונה. בתוך שכונ 2מ' ליד ו 2אורלי אראל:  מה ההיצע של שטחי הציבור 
יח"ד שיתווספו נצטרך להוסיף עוד גן  240-שטחי ציבור רחב וגדול וצריך לעשות בדיקה. במידה ונראה שה

 ילדים לדוגמא והתברר לנו שאי אפשר לתת זאת במסגרת התוכנית נחזור לועדה ונדווח.
שהוצגה על ידי המדינה יחד לקבל  למס' יח"ד תפגע בתכנית. אני מציע כפי 1/3אהרון מדואל: תוספת של 

 את התוכנית כפי שהוצגה ולא לשנות אותה.
 הצעה ב' בשל אהרון לאשר את התוכנית כפי שהיא.

 יח"ד 240מיטל להבי: נשאר עם ההצעה של הצוות וניתן לצוות את האפשרות לבדוק את תוספת 
  240+  20%יש  800ראובן לדיאנסקי: מתוך ה

 
 :הצבעה

 ע"פ ההתניות לעיל.יחד'  240 עד נתן תוספת שלהצעה  א' של אל
 הצעה מתוקנת של הצוות בתאום המדינה

 בעד: נתן אל נתן, ארנון גלעדי,  אופירה יוחנן וולק, יהודה המאירי, מיטל להבי  וראובן לדיאנסקי.
 

 להשאיר את התכונית כפי שהוגשההצעה אהרון: 
 בעד: אהרון מדואל

 
 נמנע: שמואל גפן

 
 טה:הועדה מחלי

להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התוכנית בהתאם לחוו"ד הצוות. בנוסף לתנאי ההפקדה והנחיות 
המצורפות, יצויין כי אם תוכנית המתאר תפורסם למתן תוקף תוכנית זו תהפוך לתכנית בסמכות ועדה 

 מקומית.
 בנוסף לתנאי ההפקדה יתווספו הסעיפים הבאים:

 יהיו לטווח ארוך . 800דירות קטנות להשכרה מתוך ה 20% .1

לדיור בר השגה בלבד בהתאם  4יח"ד עד לרח"ק  240התכנית תתן אופציה לתוספת עד  –דב"י  .2
 להחלטת מועצת העיר ובתנאי שאין צורך להוסיף שטחי ציבור ליחידות אלו.

 
מדואל : שמואל גפן, מיטל להבי, יהודה המאירי, אופירה יוחנן וולק, ראובן לדיאנסקי,  אהרון משתתפים

 וארנון גלעדי.
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 : חו"ד נוספות
 

 בקשה לתיקון החלטה:
 

(  כי התוספת המקסימאלית שתתאפשר לטובת דב"י תהיה עד לרח"ק 2בהחלטתה קבעה הועדה )סעיף  -
 יח"ד.  240ועד  4

 17,500 -שמשמעו כ 0.6 -( הינו כ4( לבין הרח"ק המירבי )3.4פער הרח"ק בין התוכנית כפי שאושרה ) -
 רוטו. מ"ר ב

מ"ר עיקרי + ממ"ד + חלק יחסי בשטחי השרות(  60מ"ר ברוטו ליחידת דב"י  ) 95לפי הערכה של כ  -
 יח"ד. 185 -מתקבל המספר המירבי של יחידות דיור: כ

 
 לפי הנוסח הבא: 2לפיכך מומלץ לתקן את ההחלטה בסעיף 

לדיור בר השגה  4ר לרח"ק יח"ד ובכל מקרה לא מעב 185התכנית תתן אופציה לתוספת עד  –( דב"י 2)
 בלבד בהתאם להחלטת מועצת העיר ובתנאי שאין צורך להוסיף שטחי ציבור ליחידות אלו.

 
 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 1)החלטה מספר  02/12/2015מיום ב' 15-0021מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 מפרט את ההחלטה הקודמת. –נתן אלנתן: מתחם הורדצקי תיקון החלטה 
רן ברעם: בהחלטה נקבע שהפער בין זכויות הבניה המבוקשות לבין הזכויות המקסימליות, יתאפשר 

 -לטובת דיור בר השגה בתנאים. החישוב בהחלטה הקודמת בדבר מס' יחידות הדיור התייחס לשטחי נטו
 ות.יח"ד נוספ 185יאפשר עד    4התיקון לפי שטחי ברוטו ורח"ק מירבי 

 .4נתן אלנתן: מדובר על כך שהרח"ק לא יעבור רח"ק 
 

 הועדה החליטה:
 : 4.11.2015להחלטה מיום  2מאשרים את התיקון  בסעיף 

לדיור בר השגה  4יח"ד ובכל מקרה לא מעבר לרח"ק  185התכנית תתן אופציה לתוספת עד  –( דב"י 2)
 שטחי ציבור ליחידות הנוספות. בלבד בהתאם להחלטת מועצת העיר ובתנאי שאין צורך להוסיף

 
נתן אלנתן, ראובן לדיאנסקי, יהודה המאירי, שמואל גפן ואסף זמיר.משתתפים: 

 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 10)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 גדות מהנדס העיר. מפרט את התנ –רן ברעם: תוכנית הורדצקי 
 

 הועדה מחליטה:
 מאושר להגיש את התנגדות מהנדס העיר

 
 דורון ספיר,  שמואל גפן,  אהרון מדואל , ליאור שפירא. משתתפים: 
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 23.7.17מיום  1265דיון בדיווח על החלטת ועדת המשנה של ועדה מחוזית 
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 23.7.17מיום  1265דיווח על החלטת ועדת המשנה של הועדה המחוזית מספר   מטרת הדיון:

 דיון בהתנגדויות
 

 עדה המחוזית.בסמכות הו. 1 מסלול התב"ע:
 . בסמכות הועדה המקומית2  

 
 204,134,137,138הושע וחלקות ’ רח -שער ציון, ממזרח ’ רח -א, מצפון ”נמל ת’ רח -ממערב  מיקום:
 .202חלקה  -מדרום 

 
 . 9, הושע 10נמל תל אביב  כתובת:

 
 

 גוש/חלקה:
 

גוש  גוש
 חלקי

חלקי  חלקה
 חלקה

6962  118  
6962  121  
6962  122  
6962  124  
6962  125  
6962  126  
6962  127  
6962  128  
6962  129  
6962  130  
6962  131  
6962  132  
6962  133  
6962  134  
6962  135  
6962  136  
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6962  139  
6962  140  
6962  137  
6962  138  

 
 ד' 8.262 -כשטח קרקע: 

 
 סיון-מור-יסקי מתכנן:

 
 מ”סיירובן אינווסטמנט בע ם:יז
 

 פרטיים, מדינת ישראל ועיריית ת"א יפו. בעלות:
 

 2בנוי בנין בן  138קומות, בחלקה  4בנויים בניני מגורים בגובה  137 -ו 134בחלקות   מצב השטח בפועל:
שאר קומות. בחלקות  נוספות קיימים בנינים ישנים שנאטמו בני קומה אחת. 

  חניה.כמגרשי החלקות משמשות 
 

לאפשר פיתוח האזור על ידי תוספת זכויות למגורים ולמלונאות תוך הרחבת דרכים   מדיניות קיימת:
 קיימות.

התכנית המוצעת כלולה במתחם המהווה יחידה תכנונית אחת  עם תכניות פועלים ג'  
. הצעה לתכנון כולל של האזור הוצגה בפני הועדה ומתחם שער ציון/יורדי הסירה

( וכללה פיתוח 12ב' החלטה מס'  2002 – 19)פרוט 11.9.02בישיבתה מיום המקומית 
המתחמים למגורים, הרחבת רח' הירקון, פתיחת המשך ציר ירמיהו לכיוון נמל ת"א, 

 קרקעית.-פיתוח שטח ציבורי פתוח ברח' נמל ת"א וחניה ציבורית תת
 

  ג' ועוד., 1מ', ע,887, 623, 96, 58: תכניות תקפות  מצב תכנוני קיים:
 5 -מ"ר( ב 500למגורים )במקרה של איחוד חלקות לשטח מעל   168%: זכויות בניה

קומות מעל קומה מפולשת, חדרי יציאה לגג על פי תכנית ג' ומרתף חניה בגבולות 
 הבנין על פי תכנית ע' מרתפים.

וחניה ציבורית  1קובעת הרחבת רח' נמל ת"א, בנוי באזור מגורים  623תכנית 
 .133, 130, 129, 125-126, 121-122ות בחלק

 
התכניות המוצעות כלולות בתחום איזור תיירות ונופש על פי הוראות – 13תמ"א 
 .13תמ"א 

)הנמצא בהליכי אישור( קובע את האיזור למגורים משולב  13לתמ"א  4תיקון מס' 
ון מחלקת את רצועת החוף למתחמי תכנון )מתחמי תכנ 13/4מלונאות ונופש . תמ"א 

ומתחמי תכנון עקרוני( וקובעת לגביהם הוראות ספציפיות. התכנית המוצעת כלולה 
רח' שער ציון,  -בצפון -עורף נמל תל אביב שגבולותיו -24במתחם לתכנון מספר 

 רח' הירקון.  -רח' חבקוק, במזרח -רח' נמל תל אביב, בדרום -במערב
 ההוראות לגביו הן בין היתר:

למתחם כולו. ניתן, באישור הועדה המחוזית לפצל את . תאושר תכנית כוללת 1
המתחם לשני תתי מתחמים ובלבד שבכל מתחם ישמר ציר ירוק המשמש להולכי 

 סיירובן ומתחם שער ציון(. -תכניות 2 -רגל ורוכבי אופניים )מוצע פיצול המתחם ל
מ' לא כולל מדרכות  6.0-. יובטחו כאמור צירים ירוקים ברוחב שלא יפחת מ2

מ' מוצעים בתחום תכנית שער ציון שתוצג  6.0כבישים )שני צירים ירוקים ברוחב ו
 ברקע(.

משטח  30%. יש להבטיח במסגרת התכנית שטח קרקע ביעוד תיירות ונופש בהיקף 3
שטחי בניה  45% -כ)התכנית המוצעת קובעת בתחום מגרשי חב' סיירובן הקרקע 
 למלון(.

הפתרון יינתן בתכנית המוצעת  -ף הים הסמוך . יינתנו פתרונות חניה לשרות חו4
 מתחת לשצ"פ.

 . תוצג פריסה של נפחי הבינו העתידי תוך התאמה לנפחי הבינוי המתוכננים באיזור.5
 
מקו החוף  100התכנית נמצאת בחלקה תחום :לשמירת הסביבה החופיתחוק 

 מ' מקו החוף בהתאם להראות החוק לשמירת הסביבה 100-300ובחלקה בתחום 
 החופית. 
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 התכניות המוצעות כפופות לאישור הועדה לשמירת הסביבה החופית.
 
 

למגרשים בבעלות חברת  (5 -ב 9אישרה הועדה המקומית )פרוט'  31.3.93בתאריך  שלבי אישור התכנית:
מ"ר שטח עיקרי  12,960דונם( תכנית בהיקף זכויות של  4.6 -סיירובן )בשטח של כ

קומות. בחלופה זו הוצע להעביר את השטח המיועד  11מגדלי מגורים בגובה  3 -ב
קרקעי -לשצ"פ עם חניון ציבורי תת ולהפכולרח' הושע  623לחניה על תכנית 

  בשטחו.
 

אישרה הועדה המקומית ( 6ב' החלטה מס' 2004 -26)פרוט'   24.8.2004בתאריך  
ירובן אשר תכנית עם בינוי שונה וכללה שלוש חלקות נוספות שאינן בבעלות חב' סי

 משלימות את תכנון המתחם.
מ"ר  2,500 -מ"ר שטח עיקרי במגרשי חב' סיירובן ו 13,000 -התכנית כללה אישור ל 

  15,500לשלוש החלקות הנוספות. סה"כ 
ק'  מעל קומת קרקע ברח' הושע, השלמת בניה  7בנינים בני  3הבינוי שהוצע כלל  

ק' מעל קומת קרקע  10ה, ובנין בן ( לגובה זה19)הושע  134בבנין קיים בחלקה 
 בחלק הצפוני של המגרש.

 623שהינן ביעוד חניה ציבורית לפי תכנית  133, 130, 129, 126, 125, 122חלקות 
 118יועדה לשפ"פ. חלקה  121קרקעית. חלקה -הוצע לשנותן לשצ"פ וחניה תת

כויות הבניה קומות מתוך סה"כ ז 6יועדה להישאר ביעוד מגורים לבנית בנין בגובה 
 בתכנית המוצעת. 

 
להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית : 24.8.04מיום  החלטת ועדה

 בתנאים הבאים:
ישמשו למלונאות  6962בגוש  140 –ו  139, 136שטחי הבניה המוצעים  בחלקות .1

 בלבד עם אפשרות לקומת קרקע מסחרית.
"פ בהתאם למוצע שאר החלקות בתחום התכנית ייועדו למגורים, שפ"פ ושצ

 בתכנית.
הקרקע -כל מקומות החניה במגרשי המגורים והשפ"פ יוסדרו במפלסי תת .2

והשטחים במפלס הקרקע יפותחו ברצף עם השפ"פ והשצ"פ. תירשם זיקת הנאה 
 ציבור במפלס הקרקע של השפ"פ.

 תאום סופי של הסדרי התנועה והחניה עם אגף התנועה בעירייה. .3
 יירים ימוקם מתחת לקרקע.מועדון הספורט לשימוש הד .4

יותר למקם את מועדון הספורט בקומת הקרקע ובתנאי שלא יחרוג מתחום קוי 
 הבנין  ובמסגרת השטחים המותרים בתכנית.

 .197חתימת הבעלים על כתב שיפוי לעניין תביעה לפי סעיף  .5
 
 
 

 (14ב החלטה מס' 08 -31)פרוט  7.1.2009דיון והחלטה מיום 
 

 יון:התכניות שהוצגו בד
 

 לועדה הוגה תכנית בשני שלבים: 
 

למימוש חלק מזכויות הבניה למגורים בהתאם  תכנית בסמכות הועדה המקומית. 1
לתכנית תקפות ובהתאמה לתכנית המוצעת )בסמכות הועדה המחוזית כפי 

ק' מעל קומת קרקע וחדרי יציאה  7בניני מגורים בגובה  3שיפורט להלן( לבניית 
 לגג ברח' הושע.

 
הכוללת בין היתר תוספת זכויות בניה למגורים  תכנית בסמכות הועדה המחוזית. 2

 ומלונאות, קביעת שטחים לשצ"פ ושפ"פ וחניה ציבורית תת קרקעית.
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 גבולות התכנית המוצעת בסמכות העדה המקומית
 

 
 

 גבול התכנית המוצעת בסמכות הועדה המחוזית
 
 

 
 

 תכנית בסמכות הועדה המקומית:
 
( ואת החלקות 9-17,19)רח הושע מס'  135, 124,127,128,131,132התכנית תכלול את החלקות  . 1

)רח' שער ציון פינת רח' נמל תל אביב(. כל החלקות הינן ביעוד מגורים א' על פי  140, 136,139
 .623 -ו 58תכנית 

 
( ואיחוד 101ש למגרש אחד )מגר 124,127,128,131,132התכנית תקבע הוראות לאיחוד חלקות  . 2

 (.102למגרש נוסף )מגרש 135,136,139,140חלקות 
 

הקלה לשתי  5%למעלית+  5%+ 6%כפי שניתן  לאשר בהקלה ) 16%תוספת זכויות בניה:  . 3
 קומות(.

 
מ"ר  5200:  101כך שבסה"כ יותרו לבניה במגרש  101מ"ר למגרש  1417יועברו  102ממגרש  . 4

מ"ר. שטחי  1382לאחר ההפחתה יהיו  102יה עיקריים במגרש שטחים עיקריים. סה"כ שטחי בנ
 מהשטח העיקרי בכל אחד מהמגרשים. 32% -השרות יהיו בהתאם לתכנית מ' ולא יותר מ

 בנוסף, יותרו חדרי יציאה לגג עפ"י תכנית ג' גגות. 
 
 הוראות בינוי: . 5

 ומת קרקע  וחדרי יציאה לגג.קומות מעל ק 7בנינים למגורים בגובה  3תותר בניית  101א. במגרש  
מ' ממפלס הכניסה הקובעת לבנין לא כולל חדרי יציאה לגג  26.5ב. גובה הבנין לא יעלה על  

 בהתאם להוראות תכנית ג' גגות.
 ג. קוי הבנין יהיו בהתאם לנספח הבינוי. 

 
 תותר העברת זכויות בניה לקומת העמודים לבניית דירות גן. . 6
הקרקע בהתאם לתקן התקף בעת הוצאת היתר הבניה. הכניסה והיציאה  -החניה תוסדר בתת . 7

 למרתפי החניה תהיה מרח' הושע בהתאם לנספח התנועה ובאישור אגף התנועה.
 . יותרו מרתפים בגבולות המגרש.1זכויות הבניה במרתפים יהיו בהתאם להוראות תכנית ע . 8
 טת.ייקבעו בתכנית מפור 102הוראות הבינוי במגרש  . 9
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 :תכנית בסמכות הועדה המקומית – טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
/אחוזים סה"כ זכויות בניה

 מ"ר
 בקיר משותף 154%

 
במצב של איחוד חלקות  168%

 מ"ר. 500בשטח העולה על 
 

חדרי יציאה לגג עפ"י תכנית ג' 
 גגות

 דונם: 2.056שטח מגרש - 101מגרש 
 1417) 69%בהקלה+  16%+  168%

 (.102מ"ר העברה ממגרש 
 253%סה"כ 
 1417מ"ר עיקרי מתוכם  5200סה"כ 

 .102מ"ר הועברו ממגרש 
 

 חדרי יציאה לגג עפ"י תכנית ג' גגות
 

דונם  5211.שטח מגרש  – 102מגרש 
 )נטו לאחר הרחבה(:

 1417) 93%  –בהקלה  16%+ 168%
 (.101מ"ר המועברים למגרש 

 91%סה"כ  
יקרי לאחר ע מ"ר 1382סה"כ 

מ"ר שהועברו  1417הפחתה של 
 .101למגרש 

/קומות גובה
 מטר

ק' + ק. קרקע+ חדרי יציאה  4
 לגג.

+חדרי יציאה  קרקעק.  +ק'  5
 במצב של איחוד חלקות. לגג

 + חדרי יציאה לגג. ק + ק.ק7 
 

מ' + חדרי יציאה לגג ומקנים  26.5
 טכניים בהתאם לתכנית ג' גגות.

 יחידות דיור
 

 101ח"ד במגרש י 42 

 מקומות חניה
 

 על פי התקן על פי התקן

  
 : תכנית בסמכות הועדה המחוזית

מטרת התכנית המוצעת היא לפתח את רצועת הבינוי שבין הרחובות הושע ונמל ת"א ע"י קביעת תוספת  
טח לש שטח חניהבחלקות ביעוד מגורים  ושינוי יעוד של החלקות ביעוד ומלון זכויות בניה למגורים 

 קרקעי ולשטח פרטי פתוח:-ציבורי פתוח וחניון ציבורי תת
 
)חלקן בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל( חב' סיירובן  התכנית המוצעת כוללת חלקות בבעלות .1

(, מתוכן שתי ושער ציון )לא כולל שטחים להרחבת רח' נמל ת"אנטו  דונם 4.6בשטח כולל של 
 .1ביעוד מגורים  118לקה שטח חניה וח( ביעוד 121,122חלקות )מס' 

(, חלקה 19)הושע  134: חלקה 1חלקות בבעלות פרטיים ביעוד מגורים  3כמו כן התכנית כוללת  
 (.25)הושע  138( וחלקה 23)הושע  137

)בבעלות העירייה( וחלקות  126, 125בתכנית כלולות חלקות נוספות ביעוד שטח חניה: חלקות  
 בבעלות קק"ל(.  133, 130, 129

 
( יישארו ביעוד מגורים, חלקות 9-25)רח' הושע  124,127,128,131,132 134,135,137, 138חלקות  .2

 ישונו מיעוד מגורים ליעוד משולב למגורים ומלון. 140, 139, 136, 135
ביעוד מגורים ישונו לשצ"פ  118( וכן חלקה 130,133כל החלקות ביעוד שטח חניה )למעט חלקות 

 רקעית. וחניה ציבורית תת ק
 יועברו למגרש ביעוד מגורים. 118מלוא זכויות הבניה למגורים הקיימות בחלקה 

 
ישונו לשפ"פ עם זיקת הנאה לציבור ויפותחו ברצף עם חלקות השצ"פ הסמוכות.  130,133חלקות 

בתחום השפ"פ יותר הקמת סקייליט עבור המרתפים, מיקומו ייקבע בתכנית פיתוח סביבתי. 
 ו מרתפים לשרות מבנה המלון והמגורים.מתחת לשפ"פ יותר
 

ובנוסף, חדרי יציאה לגג עפ"י תכנית  מ"ר 13,000בחלקות חב' סיירובן : שטחים עיקריים  כ"הס .3
מ"ר למלון. ניתן יהיה להגדיל את חדרי היציאה לגג  5278 -מ"ר למגורים ו 7722מתוכם  .ג' גגות

 מ"ר מתוך סה"כ השטחים המותרים. 40 -ל
 מ"ר. 5,600 –ות מעל מפלס הקרקע שטחי שר 
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 מ"ר. 9,000 –שטחי שרות מתחת למפלס הקרקע  
 

 בינוי ושימושים בחלקות חב' סיירובן:  .4
+ חדרי יציאה קומות מעל קומת קרקע  7בגובה  בניני מגורים 3  -ברחוב הושע -101במגרש  א.

ומית כמפורט לגג בהתאם לתכנית ג' גגות )באופן המוצע בתכנית בסמכות הועדה המק
 מ"ר מתוך סה"כ השטחים המותרים. 40 -לעיל(. ניתן יהיה להגדיל את חדרי היציאה לגג ל

 
קומות מעל קומת   15 בנין בגובה -בפינת הרחובות שער ציון ונמל תל אביב -201במגרש  ב.

 66גובה הבנין לא יעלה על  לשימושי מלון ומגורים ובנוסף מתקנים טכניים על הגג . קרקע 
ממפלס הרחוב כולל מתקנים ותרנים על הגג. גובה הבניה כפוף לאישור הרשות לתעופה  'מ

 אזרחית.
 .201קומות מרתף במגרש  3 -ו 101 קומות מרתף בגבולות מגרש 2 ג.

 יח"ד.  72-כמספר יחידות הדיור המוצע: .5
 קוי הבנין יהיו בהתאם למפורט בתשריט ונספח הבינוי. . 6
שונו לשפ"פ עם זיקת הנאה לציבור ויפותחו ברצף עם חלקות השצ"פ הסמוכות. י 130,133חלקות  . 7

( בגבולות 201 -ו 101קומות מרתף לשרות מבנה המלון והמגורים )מגרשים  3מתחת לשפ"פ יותרו 
 המגרש.

 
חלקות  3לצרף  כאמורורח' שער ציון, מוצע  הושעעל מנת לשמור על רצף הבינוי לאורך רח'  .8

 לתכנית ולאפשר להן תוספת זכויות בניה כדלקמן: בבעלות פרטית
ק'  4בחלקה קיים בנין מגורים בגובה  .מ"ר 410החלקה הינו שטח  (:19)הושע  134חלקה  א. 

 מעל קומת קרקע.
קומות מעל  7קומות מעל הבנין הקיים כך שסה"כ גובה הבנין לא יעלה על   3 מוצע להוסיף 

תהיה בקונטור הבנין הקיים. לחלופין לאפשר  התוספת וחדרי יציאה לגג. קומת קרקע
ק' מעל קומת קרקע וחדרי יציאה לגג בדומה  7הריסת הבנין הקיים ובניית בנין קיים בגובה 

 יח"ד הקיימות.  8 -יח"ד ל 6 -לבניה המוצעת בחלקות חב' סיירובן. תוספת כ
 

מוצע  ,מ"ר 036  -כ שתי החלקות יחד )נטו( הינושטח  (:23,25)הושע  138 -ו 137חלקות  ב.
 16%על פי תכנית מ' +  168%) 184%בהן זכויות בניה של  ולקבוע שתי החלקות לאחד את 

שטחי שרות מעל מפלס הקרקע, שטחי שרות מתחת  לקבוע בהתאמהשטח עיקרי,ל הקלה(
וחדרי  קומות מעל קומת קרקע 7 –.  גובה 1יהיו בהתאם להוראות תכנית ע למפלס הקרקע

מימוש זכויות הבניה  .יח"ד 16-קומות מרתף בגבולות המגרש. סה"כ יותרו . יציאה לגג
  בחלקות אלה יהיה לאחר הריסת המבנים הקיימים.

 
מרתפים עבור חניה ציבורית בגבולות המגרש. הכניסות  2מתחת לשצ"פ כאמור תותר בנית  .9

 יב יפו. והיציאות יהיו בהתאם לנספח התנועה ובאישור אגף התנועה בעיריית תל אב
 

 טבלת השוואה:
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 -למגרשים גדולים מ 168% אחוזים סה"כ זכויות בניה

 מ"ר 500
 :במגרשי חב' סירובן

 שטחים עיקרייםמ"ר  13,000סה"כ 
 דונם 4.491מתוך שטח  289%סה"כ 
 : מתוכם

 מ"ר למגורים. 7722
 מ"ר למלון. 5278

 
 בהתאם לחלוקה הבאה:

 
 דונם: 2.056שטח מגרש  - 101מגרש 
 למגורים. מ"ר 5200סה"כ 

 מ"ר 1700שטחי שרות מעל הקרקע: 
 מ"ר 4112שטחי שרות מתחת לקרקע: 

 יח"ד )ללא תוספת למותר(. 42 -כ
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 דונם 521.1שטח מגרש  – 201מגרש 
 .)נטו לאחר ברחבה(

 מ"ר 7800סה"כ 
 מתוכם:

 חדרי מלון( 150 -מ"ר למלון )כ 5278
ללא  –יח"ד  30-ר למגורים )כמ" 2522

 תוספת למותר(
 מ"ר 3900שטחי שרות מעל הקרקע: 

 מ"ר 4,563שטחי שרות מתחת לקרקע: 
 

 687 -שטח המגרש כ שפ"פ: -301מגרש  חניה עילית  
בגבולות המגרש בשטח  מרתפים 3מ"ר. 
 מ"ר. 1374

 
 (:102)מגרש  134חלקה    

קומות בקונטור הבנין הקיים  3 תוספת
 דרי יציאה לגג.+ ח

 יח"ד 6 -תוספת של כ
 (:103)מגרש  137,138חלקות 

 + חדרי יציאה לגג.184%
 יח"ד 14-כ

 401מגרש -שצ"פ  חניה עילית  
 ם עבור חניה ציבורית.מרתפי 2

ק' מעל ק. מפולשת  5 קומות גובה
 +חדרי יציאה לגג

 + חדרי יציאה לגג ק + ק.ק7 
+ חדרי יצאה לגג  ק  + ק.ק 15

 נים טכניים.ומתק
 

 
   מטר

 יחידות דיור
 

 יח"ד 92-כסה"כ  

 מקומות חניה
 

 על פי התקן על פי התקן

 
 שנים מיום אישורה כחוק. 10התכנית תבוצע תוך  זמן ביצוע:
  

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 14)החלטה מספר  07/01/2009מיום ב' 08-0031מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 יון:מהלך הד
 היזמים הציגו את התכנית.

 חברי הועדה רוצים לדעת איך מבטיחים את בניית המלון במקום.
היזם מסר שיש לו אינטרס גדול לבנות את המלון. הוא מוכן להצעה להתנות בניית אחד הבנינים ברחוב 

 הושע בבניית המלון.
ק מתכנית חלקות חב' סיירובן גילה צוקרמן נציגת התושבים מבקשת כי שלושת חלקות הפרטיים יהיו חל

 ולא יקבלו זכויות בניה בנפרד. לטענת היא פנתה ליזמים מספר פעמים ולא נענתה בחיוב.
 קובי יסקי מסר שהוא בדק את הדרישות של הבניינים הסמוכים והם לא הגיעו להסכמה.

 ארנון מציע לצרף את חלקות הפרטיים לחלקות חב' סיירובן כתכנית אחת.
 

 ה:החלטת הועד
 לאשר את שתי התכניות להפקדה בתנאים הבאים:

במקביל הועדה מבקשת מלריסה קופמן מצוות מרכז ומיטל להבי לשבת יחד עם היזמים ונציגי התושבים 
המבקשים להצטרף לתכנית, ולנסות ולהגיע לתכנית מוסכמת אחת בטרם שמיעת ההתנגדויות לתכנית 

 בסמכות הועדה המחוזית.
קבלת היתר לאיכלוס המלון הינו משלושת המבנים המתוכננים ברח' הושע, תנאי לאיכלוס לאחד  .1

  במגרש הצפון מערבי.
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  לשתי התכניות. 13ואישור הולנת"ע להקלה לתמ"א  אישור הועדה לשמירת הסביבה החופית  .2

הקרקע והשטחים במפלס -כל מקומות החניה במגרשי המגורים והשפ"פ יוסדרו במפלסי תת .3
עם השפ"פ והשצ"פ. תירשם זיקת הנאה לציבור במפלס הקרקע של השפ"פ. הקרקע יפותחו ברצף 

בתחום השפ"פ תותר בניית סקיילייט עבור המרתפים בהתאם לתכנית פיתוח שתאושר ע"י 
 מהנדס העיר. 

  תאום סופי של הסדרי התנועה והחניה עם אגף התנועה בעירייה. .4

בבנין וימוקם מתחת לקרקע או מעל מועדון הספורט בתחום המלון יותר גם לשימוש הדיירים  .5
  הקרקע באחת מקומות הבנין ובתנאי שלא יחרוג מגבולות הבנין.

  יפו כשהם פנויים מכל חפץ ומבנה.-כל השטחים ביעוד ציבורי יירשמו על שם עיריית ת"א .6

  לחוק לשתי התכניות. 197חתימת בעלים על כתב שיפוי לעניין תביעה לפי סעיף  .7
 

 
 וולנר. -פיר, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, ארנון גלעדי, אסף זמיר ורחל גלעדדורון סמשתתפים: 

 
 

 הצעה תכנונית בעקבות הליך הגישור
 

 
 

 29.12.2009וע"י הולנת"ע בתאריך . 25.11.2009אושרה ע"י הולחו"ף בתאריך  2610תכנית תא/מק/
כנית והחליטה לתת תוקף .  הועדה המקומית שמעה התנגדיות לת 6.8.2010התכנית הופקדה בתאריך 

 5.1.2011לתכנית בתאריך 
 על החלטה זו הוגשו עררים לועדת ערר אשר שמעה את טיעוני הצדדים אך טרם פרסמה את החלטתה.  

 
לבקשת הועדה המקומית התקיים הליך גישור בראשותה של סגנית ראש העיר לשעבר חברת המועצה 

(. את תהליך הגישור ליווה מטעם 2610זית )תא/מיטל להבי בהתייחס לתכנית בסמכות הועדה המחו
 הועדה המקומית השמאי אוהד דנוס.

 25-ו 23במסגרת הליך הגישור נבדקה האפשרות לפיה חב' סיירובין תרכוש את החלקות ברחוב הושע 
בניני המגורים המתוכננים במגרשיה  3 -מבעלי החלקות ובתמורה תעניק דירות חדשות לבעלים באחד מ

 ע. ברחוב הוש
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 בהמשך(:ובתרשים הצוות המגשר המליץ על מתווה כדלקמן )ריכוז הנתונים מפורט בטבלה 

  
יקבלו דירות חדשות באחד מבניני חברת סיירובן שמתוכננים להבנות בשלב א  23. הדיירים ברחוב הושע 1

"ד( וכן מ"ר ליח"ד )כולל ממ 25ברחוב הושע. המפתח יהיה מ"ר חדש בתמורה למ"ר בנוי ובתוספת של 
 מ"ר( וחניה תת קרקעית. 6מ"ר(, מחסן ) 12מרפסת מקורה )

 
אף הוא יקבל דירות חדשות באחד מבניני חברת סיירובן שמתוכננים להבנות  25. הבעלים במגרש הושע 3

 בשלב א ברחוב הושע בהתאם לשווי שיוערך ע"י שמאי הועדה.
 
בל תוספת זכויות בניה למימוש במגרש לתוספת שעליו בנוי בנין חדש יחסית יק 19. המגרש ברחוב הושע 4
מקומות חניה  6קומות וקומת גג, שינוי קו בנין לחזית מערבית לצורך הרחבת הבנין וזכות לרכישת  3

תותר הבלטת אלמנטים קונסטרוקטיביים  עבור תוספת  ,במגרשי חברת סיירובן במחיר עלות הקמתן
 צורך.הבניה מעבר לגבולות  המגרש הצידיים במידת ה

 
 2610יחד עם זכויות הבניה המוצעות בתכנית  23-25. חברת סיירובן תקבל את החלקות ברחוב הושע 5

בנין המלון והמגורים ייבנה על המגרש המאוחד בנסיגה לכיוון רחוב הושע .  201 ותאחד אותן עם מגרש
 בתכסית מצומצמת יותר.

 
יה של הדירות החדשות כולל רווח יזמי יש להוסיף . על פי הערכת השמאי אוהד דנוס, עבור הפינוי והבנ6

 2610מ"ר שטחים עיקריים למגורים. שטחים אלה כוללים את זכויות הבניה בתכנית  2975לחברת סיירובן 
 מ"ר.  1260מ"ר כך שסה"כ תוספת שטחים לתכנית הינה  1715שהם   23-25בחלקות הושע 

 
 2מ"ר שטחים עיקריים למגורים, תוספת  1260המלצת הצוות המגשר: לאשר את התכנית עם תוספת 

 .19קומות למבנה המלון והמגורים, הזזת המגדל מזרחה ככל הניתן והשינויים המוצעים במגרש הושע 
 
התוספת  25 -ו 23. על פי הערכת שמאי חב' סיירובן ובהתאם להסכמות שהגיעו אליהן עם דיירי הושע 7

מ"ר שטחים עיקריים למגורים  3203הינה  2610וצעות בתכנית המבוקשת על ידם בנוסף לזכויות הבניה המ
קומות כולל  21קומות כך שסה"כ גובה הבנין יהיה  5מ"ר שטחי מלון למגורים. תוספת  1158והמרת 

 קומות למגורים )מצ"ב טבלה בהמשך(. 15-קומות למלון ו 6קומת קרקע + קומה טכנית. מתוכן 
 
י חב' סיירובן חורג בנפחיו מהסביבה ומפחית משטחי המלונאות. הפרוייקט המוצע ע" המלצת מה"ע:. 8

אינו ממליץ לאשר את התכנית המוצעת. ממליץ לקדם את התכנית כפי שאושרה בועדה המקומית מיום 
.07/01/2009    
 

 :המלצת הצוות המגשר
 

סטטוטורי מצב  מגרש/תא שטח 
  קיים

  2610בתכנית  מצב מוצע
כפי שאושר להפקדה ע"י 

 דה המקומיתהוע

 הצעת המגשר*

 )סיירובן( 101
 מגרשים ריקים-כיום 

זכויות בניה לבניה 
 :חדשה
מגרשים גדולים ) 168%

 (.מ"ר 500 -מ
 
 
קומות +קומת עמודים  5

+חדרי יציאה לגג לפי 
 תכנית ג'

 

 דונם: 2.056שטח מגרש 
 למגורים. מ"ר 5200סה"כ 

שטחי שרות מעל הקרקע: 
 מ"ר 1700

לקרקע: מתחת  שרותשטחי 
 מ"ר 4112

יח"ד )ללא תוספת  42 -כ
 למותר(

 + חדרי יציאה לגג ק + ק.ק7
 

 ללא שינוי בזכויות הבניה
דירות יימסרו לדיירי הושע  8

23 . 
דירות( יימסרו  3-5מ"ר ) 350

בתמורה  25לבעלים בהושע 
לרכישת חלקויהם ע"י חב' 

 סיירובן.
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  -סיירובן() 201
 מגרשים ריקים-כיום 

ה לבניה זכויות בני
 :חדשה
מגרשים גדולים ) 168%

 (.מ"ר 500 -מ
 
 
קומות +קומת עמודים  5

+חדרי יציאה לגג לפי 
 תכנית ג'

 

דונם )נטו  1.521שטח מגרש 
לאחר הרחבת רח' נמל תל 

 מ"ר 7800סה"כ  אביב(.
 מתוכם:

 150 -מ"ר למלון )כ 5278
 חדרי מלון(

 30-מ"ר למגורים )כ 2522
 ללא תוספת למותר( –יח"ד 

שטחי שרות מעל הקרקע: 
 מ"ר 3900

שטחי שרות מתחת לקרקע: 
 מ"ר 4,563

+ חדרי יצאה  ק  + ק.ק 15
 לגג ומתקנים טכניים.

  134איחוד עם חלקות 
לבניית מבנה שיכיל  גם  137 -ו

את הזכויות הקיימות בחלקות 
אלה. הזזת המבנה מזרחה ככל 

מ"ר  1260בתוספת  שניתן
 שטחים עיקריים למגורים.

 

 שפ"פ )סיירובן( 301
 מגרשים ריקים -כיום

 3מ"ר.  687 -שטח המגרש כ חניה ציבורית
מרתפים בגבולות המגרש 

 מ"ר. 1374בשטח 
 

 ללא שינוי

- 134חלקה - 102
 19הושע 

בנוי בנין קיים  – כיום
קומות מעל קומת  4בן 

עמודים וח. בניה על 
 הגג

זכויות בניה לבניה 
 154%: חדשה

קומות+קומת  4
ם+חדרי יציאה עמודי

 לגג.
 -תוספת לבנין הקיים

במידה והבנין נבנה לפני 
יכול  -ונדרש לחיזוק 1980

לקבל קומה מתוקף 
מ"ר לכל  25 -ו 38תמ"א 

 דירה כולל ממ"ד

 מ"ר 410שטח המגרש: 
קומות בקונטור  3תוספת 

הבנין הקיים + חדרי יציאה 
 לגג.

 יח"ד 6 -תוספת של כ
מ"ר שטח עיקרי,  1081סה"כ 

מ"ר שטחי שרות מעל  560
 הקרקע + חדרי יציאה לגג.

 + חדרי יציאה לגג ק + ק.ק7

ובנוסף,  2610כמוצע בתכנית 
מקומות חניה תת  6-פתרון ל

קרקעי במגרשי חב' סיירובן 
הגובלים במחיר עלות הקמתן. 

הרחבת קווי בניה בחזית 
 מערבית לשם הרחבת הבנין.

 -137חלקה  103
 23הושע 

בנוי  -כיום
 4ן בנין ב

 קומות

זכויות בניה לבניה 
שטחי  154%: חדשה
 עיקרי

קומות+קומת  4
 עמודים+חדרי יציאה לגג

במידה והבנין נדרש 
יכול לקבל  -לחיזוק
 38מתוקף תמ"א  זכויות

 על תיקוניה.

 + חדרי יציאה לגג.184%
 יח"ד 14-כ

 מ"ר 1715שטח עיקרי : 
 550שטח שרות מעל הקרקע: 

 מ"ר
 לגג + חדרי יציאה ק + ק.ק7

 

הדיירים יקבלו דירות חדשות 
באחד מבנייני סיירובן 

המוקמים מדרום )במסגרת 
התכנית המקומית( המפתח 

תמורת מ"ר  חדשיהיה מ"ר 
מ"ר  25בנוי ובתוספת של 

ליח"ד )כולל ממ"ד( וכן, 
מ"ר( ,  12מרפסת מקורה )

מ"ר( וחניה תת  6מחסן )
 קרקעית.

  תיבדק האפשרות להכיר
קה בהריסת המבנה כעס

, 3, תיקון 38בהתאם לתמ"א/
על מנת לחסוך במיסוי עבור 

ולאפשר להם  הדיירים והיזם 
 את המתואר לעיל. לקבל ולתת 

יאוחד עם מגרש  103מגרש 
201. 

 
 

 -138חלקה  103 
 25הושע 

 -כיום )אהובי(
 2בנוי בנין בן 

 קומות

זכויות בניה לבניה 
שטח  154%: חדשה
 עיקרי

קומות+קומת  4
 רי יציאה לגגעמודים+חד

 + חדרי יציאה לגג.184%
 יח"ד 14-כ

 מ"ר 1715שטח עיקרי : 
 550שטח שרות מעל הקרקע: 

 מ"ר

הבעלים יקבלו דירות חדשות  
באחד מבנייני סיירובן 

המוקמים מדרום )במסגרת 
התכנית המקומית( המפתח 

יהיה מספר דירות בשווי 
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 + חדרי יציאה לגג ק + ק.ק7  
 

דה שיוערך על ידי שמאי הוע
המקומית, המשקף את שווי 
החלקה שתימסר לסיירובן, 
עפ"י זכויות הבניה בתכנית 

2610 . 
יאוחד עם מגרש  103מגרש 

201. 
 
 

 
 
 

 תוספת זכויות המוצעת ע"י חברת סיירובן
 
 

תא 
 יעוד שטח

גודל 
 בעלות מגרש

  מצב מוצע 

 מספר קומות יח"ד  עיקרי

אושר 
 בועדה

חלופת 
 הגישור

אחוז 
 בניה

  

 42 253 5,200 5,200 ןיסיירוב 2,056 מגורים 101
 ( 2ק'+גג) 7ק"ק+

 ק' מרתף 2+

 14 267 1,095 1,095 פרטיים 410 מגורים 102
 (2ק'+גג) 7ק"ק+

 ק' מרתף 1+

201 
 

 מגורים

  ןיסיירוב 2,112

4,237 7,440 

413 (1) 

 ק' 14 70

 ק' 6+"קק 100 4,120 5,278 מלון

  11,560 9,030 סה"כ
 ק'+ק' טכנית 20ק"ק+

 קומות מרתף 3+ 

 - 126 339 17,855 15023 - 4,578 - סה"כ

 .ביעוד שפ"פ(מ"ר  687) A201  כולל את מגרש - מ"ר 2,799 שטח לחישוב זכויות:( 1)
 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 4)החלטה מספר  21/11/2012מיום ב' 12-0029מספר בישיבתה 
 :ת והחליטהבתכני

 
 מהלך הדיון:

לריסה קופמן: מיקום התוכנית בעורף נמל ת"א. בין רחובות נמל ת"א הושע ושער ציון. התכנית הומלצה 
, כמו כן אישרה הועדה המקומית באותו הדיון  תכנית בסמכות 2009להפקדה ע"י הועדה המקומית בשנת 

ני על שארית שטחי המגורים במגרש הצפון הועדה  למימוש בניה  בשלב ראשון, על רח' הושע. בשלב הש
 מערבי יתווספו שטחי מלונאות.

 פאר ויסנר: המגרש נקי מזכויות.
 מיטל להבי: הוצע להוסיף שטחי מלונאות.

לריסה קופמן: התוכנית בסמכות הועדה המקומית הופקדה, נדונה בהתנגדויות ונמצאת בדיונים בועדת 
 ציגה את שלב א' ואת המגרש שיתווספו בו שטחים למלונאות.ערר. טרם התקבלה החלטה של ועדת ערר. מ

במגרש  16קומות על רחוב הושע, ובניה בגובה  7בתוכנית שהומלצה ע"י בועדה המקומית מוצעת בניה  של 
 הצפון מערבי.

, מקריא מהתוכנית. נכתב בהחלטה שבמידה ולא יגיעו 2009-דורון ספיר: אישרנו תוכנית זו להפקדה ב
פקד התוכנית בועדה המחוזית. המצב כשהתוכנית אושרה להפקדה, במקביל לאפשר מרווח להסכמה תו

 זמן ולאפשר לצוות מרכז יחד עם מיטל להגיע להסכמה בטרם שמיעת ההתנגדויות לפני הועדה המחוזית.
מיטל להבי: מבקשת להדגיש שאולי נעקב את ההתנגדות, אין קשר לגישור ותהליך התכנוני. התהליך 

 י חייב להתקיים ולא ניתן לעקב בשום דרך וצורה.התכנונ
 בנושא הגישור לאחר התעמקות בתוכנית אני חושבת שאני צריכה להצביע.

 אהרון מדואל: מה היה כל כך מיוחד בתוכנית זו.
מיטל להבי: בשני הבניינים בצד המזרחי בניינים שונים, בנין אחד של יזם, בנין שני של תושבים קשיי יום, 

יטים על  הבניינים למגדל ונפח רחב, לוקחים להם את הנוף האויר וכו'. פאר אמר גם שנלקחו ואם מחל
 הזכויות. דבר נוסף המגדל קרוב מאוד לנמל, אין כניסה לרחבה, עדיף להסיט את הבנין לכיוון מזרח.
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כיוון לקחנו שמאי מקרקעין שיעריך את זכויות התושבים, היזם יהרוס את הבנינים הקיימים ויתרחק ל
מזרח כך שישאר שטח איכותי ממערב. האיחוד עם חלקות התושבים ימתנו את ההתנגדויות שלהם, ויעניק 

להם איכות חיים, השטח שינתן כפיצוי ליזם מוערך על ידו באופן גבוה, הויכוח בין היזם לבנינו, כמה 
 מטרים מגיעים לו בעקבות חלוף השטחים המוצע.

 הצעות: 3יש כאן  
 שרוצה יותר מכפי שמגיע להם. הצעת החברה

 הצעת הגישור שהיא תוצר של שמאי שנבחר ע"י הועדה.
 הצעה שלישית להשאיר את התכנית כפי שהוחלט לגביה לפני ההפקדה.

 
מיטל להבי: לקחת את המצב המופקד,לכלול את שטח התושבים בפרויקט, משיגה את הפרויקט מבחינה 

 יכה לאשר ולהעביר את התוכנית להפקדה במחוז.תכנונית שנסוג מזרחה, חושבת שהועדה צר
 

לריסה קופמן: מציגה את החלופה של היזם, איחוד עם חלקות הפרטיים  בתמורה לדירות חדשות, 
מ"ר ממלונאות למגורים, תוספת של  1,500 -מ"ר עבור מגורים והמרה של כ 3,000 -מבוקשת תוספת של כ

 ה מלון וכל השאר מגורים. קומות למגדל כשהתמהיל משתנה, קומה תחתונ 5
 

 מ"ר לתושבים. 1,095מיטל להבי: הזכויות הקיימות הוא 
 מדואל אהרון: חושב שיחס כזה בקו ראשון לים, הוא יחס מופרז.

 מדואל אהרון: שהועדה תציע שמאי מוסכם לשווי הזכויות.
 .פאר ויסנר: תוכנית שלא הופקדה. בואו נחזיר את התוכנית לשולחן הועדה המחוזית

דורון ספיר: אנחנו אשמים שלא הפקדנו ולא העברו, לא היתה החלטה שלנו. לא יכולים לפגוע בו, צריך 
לקבל החלטה. היזם מבקש החלטה של אז. היזם צריך לתת כתב שיפוי. אם אין כתב שיפוי אנחנו לא 

 נפקיד.
 

 מיטל להבי: ניוד זכויות בוצע.
 בינוי מסיבי למלון, הוא מציע רבע למלון ושאר למגורים. דורון ספיר: הצעתו לא טובה, לא נכון להפוך

מ' ולהעביר שם מגורים וזהו. או  2,000פאר ויסנר: המגרשים ליד באיזה מצב? הם ביעוד מגורים. לתת 
לאופציה למלונאות על מנת לייצר רצועה ירוקה ולא לתקוע בנין באמצע. אם רוצה מלונאות לסגור עם 

 בשטח הפונה מזרחה.התושבים ולעשות מלונאות 
 אופציה שניה:

 קומות. 7-לוקחים את כל הזכויות שמים על המזרח, ב
 

אביגדור פרויד: בחלופות הגישור, אם מפריע לך מלונאות, אך יש הסטה מזרחה שמשפר תכנונית, אני 
 מ' נסיגה. 15מסכים איתך על כמות המלונאות. מדובר על 

 
 נבטל אותה.פאר ויסנר: אישרנו את התוכנית להפקדה ו
 דורון: לא ניתן לבטל. לא יכול לעשות זאת.

מיטל להבי: היה בפגישות, תהליכים לאורך כל הדרך, החלופה תכנונית גרועה מאוד ומכוערת. התוכנית 
 החלופית מפלצת.

 מדואל: בנייני המגורים מכוער ומפלצתי, אפשר לשפר את התוכנית הזו.
 בניינים ישנים שקיימים שם, הוא ישאר בגובה. 2ומושיב על פאר ויסנר: מסיט את הבנין הגבוה מזרחה 

 דורון: הוא מסיט זה מה שהוא עושה.
פאר ויסנר: כמה דירות יש שם מיטל? אני אומר דירה תמורת דירה, שהיזם יקח את הבנין הזה יסיט 

 מ"ר מלונאות, רק להסיט את הבניין. 5.000אותו, ויש לו עוד 
 לשים, הדיירים הסכימו דירה תמורת דירה. מיטל להבי: לא נאמר לו היכן

 פאר ויסנר: תפקידכם להסתכל על שטח ירוק. שלושת הבניינים שלו שאולי יסיט אותם.
מיטל להבי: היזם יתקע כבר שנים, התנאים לגישור אחד לאחד עם זכויות הבניה, תוספת המגורים היא 

 התוספת שהיזם צריך לתת.
דה לפני  שנים והציעו חלופה, או לאשר את התוכנית להפקדה או דורון ספיר: התוכנית אושרה להפק

 להפקיד את החלופה. קורא מתוך תוכנית ההפקדה.
 פאר ויסנר: דשנו בתוכנית עושה בעיות בתכנון העיר.

 מיטל להבי: בגלל המתנגדים הוחלט על הגישור. 
נית לא הגיעה לועדה , היזמים ידעו שהתוכ2009-אראלה אברהם אוזן: במקרה זה התקבלה החלטה ב

המחוזית, יש נסיון לפתור את הבעיה, הועדה המקומית ממליצה על הפקדה, בסופו של דבר לא הופקדה 
 התוכנית, לאור הנתונים האלה ניתן לחזור ולדון בתכנית.

 פאר ויסנר: אני חושב שכל תיקון בטרם עת, בוא נתקן.
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ה המקומית דורשת להסיט את הפרויקט לכיוון על מנת לשמר את הרצועה הירוקה לאורך חוף הים, הועד
מזרח על מנת לייצר רצף מרקמי ברח' הושע מחד גיסא והרצף הירוק לאורך רח' נמל ת"א מאידך גיסא, 

 מ"ר. 5,278מאחר ונמצאים בקרן רחובות נושא המלונאי חשוב מאוד, נתנו למלונאות 
 קומות. 16קומות, נתנו לו  14כמה קומות לריסה? מלון טל יושב על 

 קומות נוספות. 4קומות מלונאות ומגורים, ולתת לו עוד  14מציע לתת לו 
 מיטל להבי: בוא נבדוק תכסית קומה, שיכניסו את השטחים פנימה.

 אהרון מדואל: מקבלים שטחים עיקריים, אך גובה ונפח.
 קומות יספיקו. 14-פאר ויסנר: חושב ש

 לריסה: זה מצמצם לו את הקומות.
קומות, היום אין לו  16קומות מסדר הכל, אם עושה מלונאות  14היום אין לו כלום. אני אומר  פאר ויסנר:

 כלום. 
 

 אביגדור פרויד: אם אין התנגדויות תעשו שיקול עירוני, יתכן וזה מוגזם,  אם אין מתנגדים תהיו מעשיים.
 דורון צודק בנושא המלונאות.

זה חלק מההסכם, התבלבלתם לגמרי, היו לו מגרשים  קומות 8פאר ויסנר: ברח' הושע הבניינים של 
 קומות לצורך מלונאות. 16קומות לבניית מלון, יש לו זכויות שם, תקבל  7קומות, נתנו לו  4ריקים של 

הבניינים האחוריים יורדים  2מ"ר.  1,500מיטל להבי: לעשות בדיקה אמיתית של התוכנית, אין סיבה של 
 לנמל, מסיבה תכנונית זה מיטיב עם העיר.ונותן רצועה ירוקה ופתיחה 

 שמואל גפן:  הדייר מקבל מעלית,חניה ומחסן?
על רצועת החוף. עם תוספת המטרים הוא יקבל  2מיטל להבי: אני בעד לתת לו ומה שהוא נותן כפול 

 .. לתכנית מגורים מקורית2במגדל למעלה, זה מטר ששווה פי כמה ועיני אינה צרה. מה שהוא נותן כפול 
 

 הועדה מחליטה
 2009לאשרר את המלצת הועדה להפקיד את  התכנית במתכונת שבה הומלצה התוכנית ע"י הועדה בשנת 

 כפי שהיא. במידה ותוצג במהלך השבועיים הקרובים הצעה חלופית, הועדה תדון בה.
 

 בעד: דורון ספיר, אהרון מדואל, שמואל גפן 
 פאר ויסנר –נגד 

 
 אר ויסנר, אהרון מדואל, שמואל גפן, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, אסף זמיר.דורון ספיר, פ משתתפים:
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 16.5.15מיום  836דיווח החלטת ועדה מחוזית 
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 : חו"ד הצוות
 

 המליצה להפקיד תכנית שעיקריה: 2009החלטת הוועדה המקומית מ 
קומות מעל קומת  15-אות ב למגדל משולב מגורים ומלונ 135,136,139,140תא שטח לבניה הכולל מגרשים 

 קרקע וקומת חדרי יציאה לגג.
 קומות + גג. 7אוחדו למגרש בניה אחד ביעוד מגורים בגובה  138ו  137מגרשים 

 
 עקרי ההחלטה של הוועדה המחוזית:

הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את התכנית בשתי חלופות הנוגעות למרחב בו מוצע מגדל משולב של 
 ם  בין הרחובות הושע, שער ציון ורחוב נמל תל אביב.מלונאות ומגורי

 
ומאחדת אותם לתא שטח אחד לבניה ומאפשרת הקמת מגדל 135-140הכוללת את המגרשים  חלופה אחת

 קומות מעל קומת קרקע כפולה וקומה טכנית על הגג. 19משולב מגורים מלונאות ב 
 

ת אותם לתא שטח אחד לבניה למגדל משולב ומאחד 135,136,139,140הכוללת את המגרשים  חלופה שניה
יסומן  138קומות מעל קומת קרקע כפולה וקומה טכנית על הגג. מגרש  17מגורים מלונאות בגובה של 

 לא תיכלל בתחום התכנית. 137כשפ"פ עם זיקת הנאה להולכי רגל. חלקה 
 
 

 שנה לתכנון ולבניה ועדת המ( דנה 1)החלטה מספר  15/06/2016מיום ב' 16-0015מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 לריסה קופמן: תזכורת על התוכנית והצגת החלופות. מדווחת על החלטת הועדה המחוזית. 
 דורון ספיר: כמה קומות אישרנו בועדה המקומית וכמה קומות אישרו במחוזית.

מגרשים  2היה שמצטרפים עוד  קומות והנימוק 19קומות והמחוזית אישרה  15לריסה קופמן: במקומית 
 ולכן הוספת קומות וכן העובדה שהמגדל זז מזרחה. 

 דורון ספיר: מה ההתייחסות שלנו להחלטה.
 נתן אלנתן: אין שום סיבה להעלות בגובה.

לריסה קופמן: אנחנו מתנגדים לגובה נכון שהמיקום של המגדל בחלק המזרחי יותר טוב תכנוני אבל אין 
 צורך בגובה.

 ן ספיר: מה ההמלצה שלכם?דורו
 לריסה קופמן: התוכנית מופקדת אבל אנחנו ממליצים להגיש התנגדות.

קומות והמחוז הבין שהתוכנית לא תוקדם  2קומות. כל השינוי הוא  6-ל 5עיזאלדין: יש הבדל בקומות בין 
 אם לא יגיעו להסכמות. 

 כולל קרקע + חדרי יציאה לגג. קומות 16לריסה קופמן: התוכנית שאןשרה בועדה המקומית כללה 
 דורון ספיר: אני מציע להגיש התנגדות.

 
 הועדה מחליטה: 

 מהנדס העיר יגיש התנגדות לתוכנית.
 

דורון ספיר, נתן אלנתן, שמואל גפן, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, איתי ארד פנקס, ראובן  משתתפים:
 לדיאנסקי.

 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 3חלטה מספר )ה 15/02/2017מיום ב' 17-0003מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 הנושא ירד מסדר היום וידון בשבוע הבא בועדת רישוי.

 
נתן אלנתן, ראובן לדיאנסקי, שמואל גפן, אפרת טולקובסקי,  מיטל להבי, אסף זמיר, אהרון משתתפים: 

מדואל, ליאור שפירא, יהודה המאירי
 
 
 

 : חו"ד הצוות
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יקת תכנית כחומר רקע לדרישת הוועדה המקומית להגיש התנגדות לתכנית בישיבתה מיום ה בד
15.06.2016: 

  
 תכנית המתאר המאושרת קובעת את האזור ל:

 ייעוד הקרקע:
 אזור מגורים בבניה רבת קומות

 אזור מוטה מלונאות
  

 נספח עיצוב עירוני:
 קומות 25עד  –מספר קומות 

  
 נספח אזורי תכנון:

 ה'  301זור תכנון א
 "(26)מסמך מדיניות "מתחם חובת הכנת מסמך מדיניות 

 
  

 רח"ק מירבי:
 

6.0 
  

 להלן פרוט התאמת התכנית לתכנית המתאר:
מ"ר  2,439  -מ"ר = כ 568מ"ר + שפ"פ  1,871 -שטחי בניה   –מגורים ותיירות   201Aתא שטח       .1

X    סה"כ  מ"ר.  2,641 -חריגה של כ –מ"ר  17,275ת מוצע בתכני –מ"ר 14,634  =  6.0רח"ק
 .7.0רח"ק 

בתכנית  – קומות 21מוצע בתכנית עד   –מספר קומות  –מגורים ותיירות   201Aתא שטח       .2
 קומות . 25המתאר עד 

, מוצע 3.5 -רח"ק של כ   Xמ"ר  2,467 –שטחי בניה  -מגורים ד  103, 102,  101תאי שטח       .3
 מ"ר. 8,554 –בתכנית 

 5.3==  מ"ר 25,829=  8,554+  17,275מ"ר ,  4,906= 24672439+סה"כ רח"ק בתחום התכנית :       .4
 רח"ק.

 מ"ר עיקרי(. 1,200מ"ר )מתוכם  1,800מוצע בתכנית   -מ"ר   800 – 901מבנים ומוסדות ציבור       .5
 מ"ר. 440 -של כ  201Aבתא שטח  עודף שטחי מרפסות       .6

  
  

 הצוות לא ממליץ להגיש התנגדות מה"ע שכן:
         התכנית אינה חורגת בגובה מהמותר בתכנית המתאר. 

         201בשטחי בניה ובשטחי בניה למרפסות בתא שטח  ,התכנית חורגת ביחס לתכנית המתארA  ,
 אך בסך שטחי הבניה בתכנית אינה חורגת מהמותר בתכנית המתאר.

  
 
 
 

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

 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 1)החלטה מספר  22/02/2017מיום ב' 17-0004מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 

 מהלך הדיון:
 גדות מה"ע. מציג את התוכנית  לפי הדרפט צבי לוין: הצוות מציע לא להגיש התנ

 . 7ארנון גלעדי: אנחנו בעד מלונאות ומאחר והרח"ק נפרץ כבר בתוכנית המתאר אני בעד ליתן כאן רח"ק 
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צבי לוין: הועדה המחוזית היא זו שהפקידה את התוכנית ויזמים פרטיים יזמו אותה. הועדה המחוזית 
 יץ לפרוץ את תוכנית המתאר.קבלה את ההחלטות בעצמה. הצוות לא ממל

 ארנון גלעדי: מלונאות זה דבר חשוב לפרוץ את הרח"ק
דורון ספיר: הועדה המחוזית אישרה והמצב אם אנחנו מגישים התנגדות. אנחנו נגיש התנגדות אם המצב 

 המוצע הוא חורג ממה שאנחנו רוצים שיהיה בשטח.
 ארנון גלעדי: אני בעד לחרוג מהרח"ק.

פשר לומר לועדה המחוזית שהועדה המקומית לא מסכימה עם הדרך של הועדה אבל לא דורון ספיר: א
 מתנגדים לתוצאה הסופית.

בטבלאות  םדני ארצי: אנחנו מגישים התנגדות על לוחות ההקצאה, אנחנו מבקשים לתקן תיקונים טכנאי
 האיחוד וחלוקה בתקנון ותשריט. 

בה הועדה המחוזית אישרה את התוכנית אולם הועדה דורון ספיר: הועדה המקומית מסתייגת על הדרך 
 המקומית .מבקשת לתקן את התיקונים שמצויינים בחוות הדעת.

נתן אלנתן: מה"ע אמר שהוא לא מוכן להתנגח עם המחוז. מדוע לא להגיש התנגדות על הכל ולא רק על 
 התיקונים של האיחוד וחלוקה וזה על דבר שהועדה קבלה החלטה.

: יש המלצה של הצוות שבסה"כ הנפחים בתוכנית עומדים בקריטריונים של תוכנית לריסה קאופמן
 המתאר. מבחינת הגובה גם כאן התוכנית תואמת את תוכנית המתאר. 

 מלי פולישוק: האם  הדבר לא יוצר תקדים? 
 ארנון גלעדי: אני בעד בכל דבר שמשנה משהו בתוכנית המתאר אני בעד לא צריך להיות מקובע.

 ן לדיאנסקי: אם הועדה תקבל את ההתנגדות היא לזכותנו.ראוב
 

  החלטה:
הועדה המקומית חוזרת על החלטתה הקודמת, ומתנגדת לתוכנית כפי שאושרה בועדה המחוזית שכן 

הרח"ק במגדל חורג מתוכנית המתאר. כמו כן הועדה המקומית מבקשת לתקן את התיקונים שמצויינים 
 נוגע לתיקונים המבוקשים בטבלת האיזון ותיקוני סופר בתשריט ובתקנון.בחוות הדעת ולהגיש התנגדות ב

 , נתן אלנתן, ליאור שפירא, ארנון גלעדי, ראובן לדיאנסקי.: דורון ספירמשתתפים
 

 בהמשך לישיבת הוועדה באותו היום הובא נתון חדש בפני הועדה לפיו
תוקנה תוכנית המתאר והתירה רח"ק עד לריסה קאופמן: בבדיקה נוספת מצאנו כי לגבי המגרש הספציפי 

8.0. 
לפיכך התוכנית אינה חורגת מתוכנית המתאר לענין הרח"ק ו/או הגובה ועל כן הצוות לא ממליץ לא 

להגיש התנגדות לנושא הרח"ק אבל כן להגיש התנגדות לטבלאות של האיחוד והחלוקה כפי שהגיש מדור 
 הרפרצלציה.

 חליטה לא להגיש התנגדות לנושא רח"ק ונפחי הבניה.דורון ספיר: בהתאם לכך, הוועדה מ
 

 הועדה מחליטה:
הועדה המקומית מקבלת את המלצת הצוות לא להתנגד לתוכנית למעט התיקונים שהוגשו ע"י מדור 

 רפרצלציה.
 
 

 , נתן אלנתן, ליאור שפירא, ארנון גלעדי, ראובן לדיאנסקי.: דורון ספירמשתתפים
 
 
 

 :פרטי תהליך האישור
 
 דנה בתכנית והחליטה: 25/09/2016מיום  842ליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר מ
 
 

בתאריך  1789בעמוד  7407לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
22/12/2016. 

 
 כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:

 23/12/2016 ישראל היום

The Marker 22/12/2016 

 22/12/2016 העיר
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 :פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות
 

 בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
 
 6492612יפו  -תל אביב  18רחוב דפנה  אורי אדיב עו"ד 

 64162תל אביב  69רחוב אבן גבירול  אלי לוי 

 5250607רמת גן  14דרך אבא הלל  אריאל קמנקוביץ עו"ד 

 6706054יפו  -תל אביב  2רחוב השלושה  ברק קינן, עו"ד 

 6789717תל אביב  5תובל  לכנר שמואל עו"ד 

 4059300כפר נטר  עו"ד יול ברדש 

 64518יפו  -תל אביב  5רחוב פילון  עודד גבולי 

 תל אביב רמ"י -עמי אלמוג  

 6473104 תל אביב 3דניאל פריש  רעות ארביב אלימלך 

 רשות שדות התעופה 
 עו"ד ענת בירן                                                                     

 70151 137ת.ד. 

 
 
 

בשם דיירי הושע  –עו"ד אורי אדיב טענת  .1
16. 

 

 המלצה מענה טענה

התכנית המוצעת, כמו גם  .א
התכנית הקודמת "פועלים ג'",  

. 16יירי הושע פסחה על חלקת ד
ראוי כי התכנית תכלות גם 
חלקה זו, לאור הבטחות עבר 

 שנתנו לדיירים ובכלל.

 405( בשטח של 16)הושע  86חלקה 
 מ"ר. 

על מגרש זה  ניתן להכיל את תמריצי 
 להריסה ובניה מחדש. 38תמ"א 

הכללת המגרש בתכנית כתא שטח 
עצמאי לבניה, לא נותנת יתרון לעומת 

המגרש מבודד  האמור  לעיל שכן
 ושיטחו קטן.

 

 

  לדחות את ההתנגדות.       

 
 

 .אגף נכסים עת"א –אלי לוי טענת  .2
 

 המלצה מענה טענה

הערות הנוגעות לעניין שטחים  .ב
ציבוריים בתכנית  והוראות 
בדבר רישומן ע"ש עיריית תל 

 . 1אביב יפו, כמפורט בנספח 

 
התכנית לא עברה "סבב הערות" של 

השונים, לפיכך, לא  גורמי העיריה
הוטמעו הערות גורמי העיריה 

 בתכנית.

 

 את ההתנגדות.  קבלל       
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בשם בעלת  –אריאל קמנקוביץ  עו"ד טענת .3
 .1נחשון  – 202זכויות בחלקה 

 

 המלצה מענה טענה

התכנית המוצעת פסחה על  .ג
יש להגדיל  1חלקת דיירי נחשון 

הקו הכחול של התכנית ולכלול 
ו בתכנית ולשמרה כתא חלקה ז

 שטח עצמאי.

 
 

 344( בשטח של 1)נחשון  202חלקה 
 מ"ר. 

הכללת המגרש בתכנית כתא שטח 
עצמאי לבניה, לא נותנת יתרון  

 6.5 -לבעליו שכן המגרש בנוי בכ
 .1993קומות משנת 

 

 

 את ההתנגדות.  קבלל       

יש לשנות את ייעוד המגרש  .ד
הגובל מצפון מ "שטחים פתוחים 

נים ומוסדות ציבור" ל "כיכר מב
 עירונית".

מבנה הציבור האופציונלי, ממוקם 
 בחלקה הדרומי של התכנית.

צפונה, מוצעים  901מתא שטח 
בתכנית שטחי "כיכר עירונית" ו 

"שטח פרטי פתוח", המהווים המשך 
 טבעי של טיילת נמל תל אביב.

מיקום שונה של מבנה הציבור היה 
חים מן הסתם קוטע את רצף השט

 הפתוחים, טיילת נמל תל אביב.

 לדחות את ההתנגדות.

יש לשנות את מיקום הרמפה  .ה
לחניון הציבורי ולדון מחדש בכל 
היבטיה התחבורתיים של 

 התכנית.  

  יש לקבוע בהוראות התכנית
כי רמפת הירידה לחניון בתא 

תהיינה במרחק  901השטח  
מ' , מקו מגרש  6מינימלי של 

202. 

  תכלולנה הוראות התכנית
הוראות למיגון  אקוסטי 

 באזור רמפת הירידה לחניון.

  תנאי למתן היתר בניה יהיה
אישור היחידה לאיכות 

-הסביבה בעירית תל אביב
יפו לנושא פתרונות מיגון 
אקוסטיים כלפי המבנים 

 השכנים.

 .בחלקה את ההתנגדות קבלל
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יש להכין מסמך מדיניות  .ו
למתחם בהתאם להוראות 

 .  5000תא/

" , לפי 24מך מדיניות "מתחם מס
ה' )עורף נמל  301ומתחם  13/4תמ"א 

תל אביב( , בהתאם לנדרש 
הוצג בפני הוועדה  5000בתא/

המחוזית. הוועדה המחוזית קבעה כי 
התכנית המוצעת תואמת את 

עקרונות מסמך המדיניות האמור 
 (.822לעיל. ) ישיבה מס 

 

 לדחות את ההתנגדות.       

דעת סביבתית  יש להכין חוות .ז
לתכנית הכוללת המלצות 
למזעור המפגעים ולעגן 
ההמלצות בהוראות התכנית 

 המוצעת.

לעת הכנת תכנית העיצוב 
 האדריכלית.

יוכן נספח תשתיות לאישור מה"ע או 
 מי מטעמו.

כמו כן , תוכן חוות דעת אקלימית 
שתובא לאישור היחידה לאיכות 

 הסביבה בעירית תל אביב.
יחידה לאיכות מסקנות בדיקת ה

הסביבה תוטמענה בתכנית העיצוב 
 האדריכלית.

 

 את ההתנגדות. קבלל       

 
 
 
 
 

בשם דיירי הושע  –עו"ד ברק קינן טענת  .4
3. 

 

 המלצה מענה טענה

הקו הכחול ראוי שיכיל את  .ח
 מקרקעין המתנגדת.

חלקות  3מקרקעין המתנגדת יושב על 
והושע  3מאוחדת של הכתובות הושע 

 7. בנין בן קומת קרקע,  7ע הוש -ו 5
קומות מגורים וקומת גג, נבנה בשנת 

2,000. 
אין יתרון תכנוני בהכללת חלקות אלו 

 בקו הכחול.
 
 

 

 לדחות את ההתנגדות.       

מיקום מבנה הציבור , שגוי  .ט
ועלות לפגוע פגיעה משמעותית 

 במתנגדים ובאיכות חייהם.

 ב'. 3ראו מענה סעיף 
 

 



 מס' החלטה
06/09/2017 

 11 -ב' 17-0019

 

2007מבא"ת ספטמבר   111עמ'   

 

עין וחשיפת ירידת ערך המקרק .י
הוועדה לתביעות על פי סעיף 

197. 

 
 הדיון בוועדה הוא דיון תכנוני בלבד.

 

 לדחות את ההתנגדות.

 
 
 
 

בשם בעלי  –לכנר שמואל  עו"ד טענת .5
 .22-20זכויות במקרקעין ברחוב 

 

 המלצה מענה טענה

התכנית קובעת רח"ק גבוה  .יא
מהרח"ק המירבי הקבוע בתכנית 

 המתאר.

 
 

 ביחס לתכניתהתכנית חורגת 
בשטחי בניה ובשטחי בניה  המתאר,

, אך בסך  201Aלמרפסות בתא שטח 
שטחי הבניה בתכנית אינה חורגת 

 מהמותר בתכנית המתאר.
 

 

 לדחות את ההתנגדות.       

התכנית המופקדת קובעת  .יב
תכסית גדולה באופן חריג וקווי 

 בניין צרים באופן בלתי סביר.

ות התכנית המוצעת מחלקת את זכוי
הבניה למגדל אחד ושלושה מבנים 
 5מרקמים עם מרווחים ביניהם של 

מ', הדומים למרווחים בין בניינים 
 .4וברובע  3ברובע 

ניתן לקבוע בתכנית כי סטייה מקווי 
בניין אלו תהווה סטייה ניכרת על 

 מנת למנוע שינוי מידה זו.

 לדחות את ההתנגדות.

התכנית נעדרת נספח תשתיות  .יג
 מי.ונספח אקלי

 ה'. 3ראו מענה סעיף 
 

 

התכנית המופקדת פוגעת  .יד
 במתנגדים באופן בלתי מידתי.

 
 הדיון בוועדה הוא דיון תכנוני בלבד.

 

 לדחות את ההתנגדות.
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בשם זכאים –יול בדרש  עו"ד טענת .6
לקבלת זכות הבעלות לדירת הגג בהושע 

 .(134. )חלקה 19
 

 המלצה מענה טענה

של המלון  קווי הבניין העתידיים .טו
קרובים מדי לקו דירת הגג, 

 העתידית.

קו הבניין הדרומי למלון ) ביחס 
 מ'. 10( הוא 134לחלקה 

 

 

 לדחות את ההתנגדות.       

הכניסה והיציאה לחניון המלון  .טז
מצפון לחלקת המתנגדים, 
סמוכה לחלקת המתנגדים 

 ותהווה מטרד קשה.

  יש לקבוע בהוראות התכנית
ון כי רמפת הירידה לחני

ו  103, 102בתאי השטח  

201A  תהיינה בתחום קווי
 הבניין העיליים בלבד.

  הוראות התכנית תכלולנה
הוראות למיגון  אקוסטי 

 באזור רמפת הירידה לחניון.

  תנאי למתן היתר בניה יהיה
אישור היחידה לאיכות 

-הסביבה בעירית תל אביב
יפו לנושא פתרונות מיגון 
אקוסטיים כלפי המבנים 

 ם.השכני

 .בחלקה את ההתנגדות קבלל

יש לקבוע בתכנית כללים  .יז
לשמירת קווי בניין אחידים 

 לכיוון מזרח ומערב.

קווי הבניין המזרחיים ) ביחס לרחוב 
 הושע( אחידים.

קווי הבניין המערביים שונים מטעמי 
גודל תא השטח והבינוי המיועד בו 

 לבניה.

 לדחות את ההתנגדות.

 
 
 

 .נדס העירמה –עודד גבולי טענת  .7
 

 המלצה מענה טענה

הערות לתיקונים טכניים  .יח
בטבלאות איחוד וחלוקה, 

 . 2כמפורט בנספח 

התכנית לא עברה "סבב הערות" של 
גורמי העיריה השונים, לפיכך, לא 

הוטמעו הערות גורמי העיריה 
 בתכנית.

 

 את ההתנגדות.  קבלל       
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 .רשות מקרקעי ישראל –עמי אלמוג טענת  .8

 

 המלצה מענה נהטע

 :1סעיף 
בטבלת האיזון לא קיימת אחידות  

לעניין חישוב החלקות במצב הנכנס 
המסווגות לחניה כאשר סטטוס 

 החלקות הינו זהה 

שמאי התכנית אכן התייחס לחלקות 
בצורה אחידה ולקח בחשבון במצב 

הנכנס של טבלת האיזון רק שטחי חניה  
שהרשות המקומית לא תפסה חזקה או 

 עה בפועל.הפקי
 
 

 

 לדחות את ההתנגדות.       

 : 2סעיף 
כל שאר המבנים  137למעט חלקה 

בשטח לא תורמים לשווי מצב נכנס 
 בטבלת האיזון .

 
 

של  15עפ"י העיקרון המופיע בתקן 
מועצת השמאים ומשרד המשפטים יש 

לחשב את תרומת המבנים בקרקע 
ולקחת בחשבון בתחשיב השמאי רק 

א ניתן הסבר משכנע מבנים תורמים, ל
 לכך ע"י שמאי התכנית.

 
 

 לקבל את ההתנגדות.

 : 3סעיף 
בדיקת ערכי שווי מלונאות לעומת 

 מגורים במצב הנכנס של טבלת האיזון
 

יש לבחון שוב את ערכי השווי כפי 
שנקבעו ע"י השמאי ולהתאימם לשווי 
השוק , הסברי השמאי אינם מפורטים 

 דיים.
 

 לקבל את ההתנגדות.

 : 4יף סע
 מה שווי ושטח מיוחס לייעוד חניה

 במצב הנכנס של טבלת האיזון

שמאי התכנית מפרט בעקרונות השומה 
ובטבלת האיזון את השטחים ושווים 

 לשטחי החנייה כפי שנדרש.
 לדחות את ההתנגדות.

 :5סעיף 
במצב המוצע של טבלת האיזון נלקחו 

 שווי לשפ"פ בערכים שונים.

 
 

ק ממגרש ולכן שווי שפ"פ שהינו חל
שמקבל ערכים   201Aמתיחס למגרש 

 שונים בשתי החלופות המוצעות בתכנית.
 

 
 לדחות את ההתנגדות.

 :6סעיף 
בתחשיב של טבלת האיזון נעשה חישוב  

המע"מ ונגרם שוני בעלויות הבניה ביחס 
בין חישוב מרכיב הקרקע לתרומת 

 המבנים .
 

שמאי התכנית חישב נכון את עלויות 
מרכיב המע"מ בהקשר לחילוץ הבניה ו

שווי קרקע ואילו לצורך תרומת המבנה 
השתמש השמאי במצב הפיזי של 

המבנים בשטח גישה המקובלת בקרב 
 השמאים.

 

 לדחות את ההתנגדות.
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 :7סעיף 
במצב המוצע של טבלת האיזון שפ"פ  

 צריך להבחן עפ"י שימושיו.
 

השמאי התייחס לשפ"פ בהתאם 
לים בנוסף לעקרונות השמאים המקוב

 .5ראה תשובה לס' 
 לדחות את ההתנגדות.

 
 
 

בשם בעלי  –רעות עו"ד ארביב אלימלך  .9
ו  12,14הזכויות במקרקעין , רחוב הושע 

20. 
 

 המלצה מענה טענה

התכנית מנוגדת להוראות תכנית  .יט
 .5000תא/

 5000תא/ תכנית המתאר
 המאושרת קובעת את האזור ל:

 :ייעוד הקרקע 
 בניה רבת קומותאזור מגורים ב

 אזור מוטה מלונאות
 :נספח עיצוב עירוני 

 קומות 25עד  –מספר קומות 
 :נספח אזורי תכנון 

 ה'  301אזור תכנון 
חובת הכנת מסמך מדיניות 

 "(26)מסמך מדיניות "מתחם 
  התכנית אינה חורגת בגובה

 .מהמותר בתכנית המתאר
  התכנית חורגת ביחס לתכנית

 בשטחי בניה ובשטחי המתאר,
 201Aבניה למרפסות בתא שטח 

אך בסך שטחי הבניה בתכנית 
אינה חורגת מהמותר בתכנית 

 המתאר.

 

 לדחות את ההתנגדות.       

התכנית גוררת "חסימת נוף  .כ
ןתחושת מחנק ואי נוחות"  עקב 

 הבינוי המוצע בתכנית.

התכנית המוצעת מחלקת את זכויות 
הבניה למגדל אחד ושלושה מבנים 

 5ווחים ביניהם של מרקמים עם מר
מ', הדומים למרווחים בין בניינים 

 .4וברובע  3ברובע 
ניתן לקבוע בתכנית כי סטייה מקווי 

בניין אלו תהווה סטייה ניכרת על 
 מנת למנוע שינוי מידה זו.

 לקבל את ההתנגדות בחלקה.

 יצירת הצללות ורוחות. .כא
 ה'. 3ראו מענה סעיף 
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 פגיעה בפרטיות. .כב

והינו חלק  מרחב התכנית היה
 מרקמה עירונית בנויה.

התכנית מעצימה את זכויות הבניה 
ונפחי הבניה כחלק מהוראות תמ"א 

המושתתות על ציפוף מרכזי   35
 הערים.

 לדחות את ההתנגדות.

יצירת מטרדי תנועה, זיהום  .כג
 אויר ורעש.

 ה'. 3ראו מענה סעיף 
 

 

 
 

 רשות שדות התעופה .טענת  .10
 

 המלצה מענה טענה

ת הוראות התכנית התאמ .כד
למגבלות בניה בגין קיומו של 

 . 4שדה דב. מפורט בנספח 

 

 
 את ההתנגדות.  קבלל       

 
 
 
 

 .23בשם דיירי הושע  –עו"ד ענת בירן טענת  .1

 

 המלצה מענה טענה

התכנית פסולה ורצופת פגמים, היא  .א
מגלמת שימוש לרעה בהליכי תכנון 
במטרה להטיל אימה על המתנגדים 

תם להסכמים לתנאים ולאלץ או
 מסחריים שהציב להם היזם.

 הדיון בוועדה הוא דיון תכנוני בלבד.

 
 לדחות את ההתנגדות.       

התכנית הוגשה במתכונת תקדימית  .ב
ובלתי חוקית בעליל, הכוללת שתי 

 חלופות ייעוד ובינוי שונות.

חוק התכנון והבניה אינו מונע הכנת 
י תכנית ובה שתי חלופות ייעוד ובינו

 שונות.
" , אושרה 23-27תכנית "הירקון 

למתן תוקף מציעה אף שתי חלופות 
 בינוי.

 

 לדחות את ההתנגדות.
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התכנית מסמנת את בתי המתנגדים  .ג
להריסה ללא כל מקור והצדק 

 תכנוני.

הסימון להריסה קיים רק בחלופה 
מצטרפות  138ו  137א', בה חלקות 

 לתכנית.
 

 לדחות את ההתנגדות.

קיבלה את כל  התכנית לא .ד
האישורים המתאימים והנדרשים 

 להפקדתה.

הוועדה המחוזית, בחנה האישורים 
הנדרשים וקבעה כי האישורים הם 

 מספקים.
 לדחות את ההתנגדות.

חלופת הבינוי ב', מסמנת קו בניין ,  .ה
 מ'. 3בלתי סביר של 

 מ'. 4קו הבניין יגדל ל 
התכנית תציע קווי בניין צדיים 

ותאפשר הצבת  מ' 1מוקטנים של 
מרפסות לכיוון צפון ודרום , כך 

שבמקרה של הריסה ובניה מחדש, 
הבניין יפנה צפון דרום במקום מזרח 

 מערב.

 לקבל את ההתנגדות בחלקה.

חלופת הבינוי ב', מסמנת כניסה  .ו
לחניון מרחוב הושע, דבר שיפגע 

 באופן קשה במתנגדים.

בחלופה ב', מיקום רמפת הכניסה 

, תהיה מרחוב A 201לחניון תא שטח 
 "נמל תל אביב".

, יאפשר הקמת  135תחום חלקה 
חדרי אשפה ושרות לטובת המלון , 

זאת במבנה בן קומה אחת ולו גג 
 מגונן.

 לקבל את ההתנגדות בחלקה.

יש להורות כי מגרש המתנגדים ,  .ז
, יקבל את אותן זכויות 137חלקה 

 .101בנייה שמוענקות לתא שטח 

מצוין  101טח הבניין הקיים בתא ש
 להריסה.

לא חלה על בניין זה  38מכאן, תמ"א 
 וכך לא ייהנה מזכויות התמ"א.
בקשה זו באה בסתירה לבקשת 

המתנגדים שלא לסמן הבניין 
 להריסה.

 

 לדחות את ההתנגדות.

חלופת בינוי נוספת, ישימה תכנונית  .ח
וקניינית ולפיה יש לאפשר 
למתנגדים להחליף את מגרשם עם 

ל היזם בתחום מגרש אחר ש
 התכנית המופקדת.

 הדיון בוועדה הוא דיון תכנוני בלבד.
 

 לדחות את ההתנגדות.

 
 : חו"ד הצוות

 
 

 לדחות את התנגדויות ולקבל את ההתנגדויות בחלקן או במלואן בהתאם למפורט. .1

 .1לתת תוקף לתכנית בכפוף לאמור בסעיף  .2
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ן השאר, כי "תנאי למתן תוקף יהיה קבעה, בי 36.5.2016מיום  836החלטת הוועדה המחוזית  .3
 הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית".

 יש לוודא כי כתב השיפוי הינו לכל תחום התכנית וכולל את כל הייעודים והשימושים.
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 5)החלטה מספר  17/05/2017מיום ב' 17-0011מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 

 מהלך הדיון:
 קובי יסקי: נותן קווים לתזכורת לגבי התוכנית

 
 דיון התנגדויות:

. לא נכללנו בתוכנית הזו והובטח לנו שכן 86חלקה  16אני מייצג את התושבים ברח' הושע  אורי אדיב:
מטר ואנחנו לא בתכנון בקשנו דבר פשוט  5נכלל ובונים מולנו חומה, הגשנו ערעור למחוזי . השאירו לנו 

מרחק בין הבנינים החדשים שלושת הבנינים תזיזו אותם דרומה או במבנה אחר של תגדילו את ה
 השלישיה. אנחנו מבקשים שתתייחסו אלינו מגיע להם את ההתייחסות המינימילית. 

 
שנמצאת בתוך המתחם המוגדר שאר ציון נמל ת"א  202מייצג את סוזנה:  חלקה עו"ד אריאל קמנקוביץ 

מופקדת לא נכנסנו לתוכנית למרות שאנחנו מהווים חלק מהמתחם. אנחנו לא נחשון והושע אך בתוכנית ה
נהנים מההשבחה וגם סופגים פגיעה במיקום המגרש הציבורי בהיקף הזכויות בו  ומיקום רמפת הכניסה 

לחניון הציבורי. בנוסף הפגמים  בגינם הצעתנו להפקיד את התוכנית מחדש. מציג רשימת מתחמים 
הקו הכחול, אין הבדל בחלקה שלנו ויתר המתחם.  הזכויות שצריכות ליתן לנו אנחנו שהחלקה היא חלק מ

  צריכים להיות מוגדרים מגורים ד, ללא צירופנו לתוכנית אנחנו נשארים ללא אפשרות להתפתח.
הפגיעה בשני היבטים המיקום של המגרש הציבורי התוכנית מחצינה את הפגמים שלה על המגרשים 

ה, כאשר המגרש הציבורי נמצא מול הבנין שלנו ויש לו שימושים רחבים לרבות מסחרי שנמצאים מחוץ ל
נלוה אין לו תכסית ואין לו קווי בנין וכל המטרדים הנלווים לכך. המגרש הזה נועד לשצ"פ ואח"כ עבר 

קומות והקומה הראשונה יהיה מסחר של בתי קפה וכד'  3ואח"כ עבר להיות מגרש עם  1לשב"צ לקומה 
 פלוש לשטח הפתוח. שי

לכל דירה . המיקום לחניון תת הקרקעי שנמצא מול  2התוכנית מעמיסה כלי רכב של התוכנית עם  –חניה 
 המגרש שלנו דבר שיצור צוואר בקבוק ועומס תנועה.

 
שנמצאים מול המגרש הציבורי שיבנה שם  3: אני מייצג את כל בעלי הדירות ברח' הושע עו"ד ברק קינן

.  את מבנה הציבור אפשר למקם מול דירות 3שהגובה והתכסית שיסתיר את כל הנוף להושע  מבנה ציבור
,יודעים שאין לנו זכות קנויה לנוף מיקום 90%-התקבלו לפחות ב 197היזם. יש כאן נזק גורף ותביעות 

מול  של מסחר וזה לא מוצדק שיהיה 10%מ' שיש בו  1800מבנה הציבור חייב להשתנות. מדובר במבנה של 
 דירות היזם. ברגע האחרון לא נשקלו השיקולים של הגובה.

 
בימים אלו אנחנו פועלים להגשת היתר בניה.  2611ברח' הושע לפי תבע  5עו"ד נועה פייט: מגרש מס' 

שנקבע בתוכנית המופקד נקבע בעקבות  8אדריכל התוכנית אמר שהרח"ק המיירבי והוא עומד על 
והם בעצמם אמרו לחוקר שהם רוצים להתאים את  5000סיירובן עצמה לתא התנגדות שהוגשה על ידי חב' 

. רח"ק מיירבי היא לא זכות מוקנת. 9.23ולמעשה היום הרח"ק עומד על  5000הרח"ק לרח"ק של תוכנית 
. 8-אנחנו לא רואים תרומה למרחב הציבורי ואין  תועלות ציבוריות. בקשתנו שבאופציה א' ירד הרח"ק ל

היא גדולה באופן חריג  מהתכסית שקיימת בבניני מלונות קווי   A 201ת לבנין תא שטח בנוסף התכסי
הבנין צרים מאוד ואם יורשו להבנות מרפסות מעבר לבנין הזה המלון שיוקם ינשוק לבנין שלנו וההשפעה 

 5מ היא גרועה. לא מדובר התוכנית המופקדת אין לה נספחים תשתיות ואקלימי שצריכים להיות לפי תמ"
לא נקלח בחשבון ההשקעות האקלימיות כיוון הרוחות ההצללה ולאור כל זאת מחוייב להפקיד את 

 197התוכנית מחדש. המלון הוא מעין חומה ותהיה כאן פגיעה כלכלית ותהיה כאן ירידת ערך מתוך סעיף 
 לחוק. כמו כן נבקש שהחומר של הבניה לא יהיה מזכוכית עקב ההשתקפות.

 
 בעלים של דירת גג אבל אין לי שום זכות לנוף.אילן כהן:אני 

 הערות מרכזיות החלופה הראשונה צמודה לבנין שלנו ובקשנו להרחיק את הבנין על ידי דירוג  3יש לנו 
 האופציה השניה יש לבטל אותה לגמרי.

 בנושא התחבורתי הושע הוא רחוב שמנקז את כל היציאות בת"א  בכל רח' הושע יהפוך מבתים קומתיים
 יהפוך לבנינים רבי קומות.

הדרישה השלישית אנחנו מבקשים שבתוכנית היזם לא יוכל להתנגד לתוספות שיוספו לבנין שלנו וכנ"ל 
 לגבי קווי בנין למזרח ומערב.
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, אבל כרגע  אנחנו 15אמיר חופשי שמאי של רמ"י: יש לנו הסכמה משמאי התוכנית. מדובר בגדול על תקן 

השמאי שאול רוזנברג שנעשה איתו את הדיון המקצועי כמובן בליווי השמאי של  מקבלים את ההיענות של
 הועדה המחוזית.

 
רעות: אנחנו מייצגיםבעלי זכויות שנמצאים בחלק המזרחי של רח' הושע. התנגדותנו -עו"ד ארביב אלימלך

ה.   301מתחם לפי  8במקום  9.23. גם אנחנו חישבנו רח"ק של 5000היא בנוגע לרח"ק שלא תואמת רח"ק 
אין מקום לחרוג מההוראות שלהם ולא קיימת הצדקה תכנונית.  50000אנחנו חושבים לאור אישור ת.א. 

מעל פני הים תחושת מחנק וחוסר  77-85ביחס למגדל ולתיירות ולמגורים מדובר בחסימה ובמבנה של 
פשר משאב של הים. ברגע מ'  וכמובן הדבר לא מא 5-7נוחות. המרווחים בין הבנינים יהיו קטנים של 

 מ'. 8יש הוראה שיש לשמור מרווחים של  2661שנממש את הזכויות של 
השפעה חמורה קיימת ביחס לחלופה ב' הצלע הארוכה יותר מקבילה לים במקום להיות נצבת לו כמו 

 למשל מלון הרודס. משטר הרוחות לא נבדק מאחר ולא צורף נספח אקלימי. 
ני המגורים תהיה ברח' הושע מול כניסת המגורים של המתנגדים.  איך תנועה הכניסה לתוך בני –תנועה 

 כזו תתנקז. 
,  אנחנו כבר זמן מה במו"מ עם יזם למרבה הצער המו"מ כשל.  אפשר היה 23ענת בירן: מייצגת הושע 

בנין לפתור את הפערים שנוצרו. היזם  עשה את חלופה ב' וזו שערוריה. יש תשריט אחד והוא מסומן בו ה
שלנו להריסה שהוא חלק ממגורים למלונאות.  בתשריט כל החלקות מסומנות למסחר ותיירות כאשר 

שהבנין שלנו מסומן להריסה. עשו שתי נספחי בינוי לשתי החלופות והם נספחים לא מחייבים ובשני 
מ' כאשר כל החזית  4מ'. נכון הגדילו לנו ל 3קומות במרחק בקו בנין  20הנספחים. חלופה ב' נותנת בנין של 

חסומה והבנין שלנו הופך למובלעת בתוך קומפלקס של מלונאות. כלומר שמו את הבנין שלנו מול פח 
האשפה והבריכה האחורית. שתי החלופות האלה הם לבחירתו של היזם ואם לא נקבל על עצמנו את כל 

ים שום זכויות. בחלופה מה שהוא מוכן לתת נקבל עלינו את הפרוייקט הבלתי סביר. אנחנו לא מקבל
הראשונה מציעים בטבלת ההקצאות לקבל דירות מגורים ואז מציעים דבר אחר קחו את המגרש שלנו ותנו 

 לנו מגרש חלופי באותו גודל ונעשה עסקה.
 

 אלי לוי: מקריא ומפרט את כל התיקונים וההוספות ע"פ ההתנגדות המצורפת. 
 דני ארצי: תיקונים של מהנדס העיר. 

 
 בות היזם:תשו

קובי יסקי: להתנגדות של אדיב לא ידוע למה לא נכלל בפועלים ג' הבנינים בהושע מאוד צרים. התנגדות 
 נדחית.

לגבי הכללה הבנין בפינה של נחשון ברח' הנמל גם בנינים אחרים לא נכללו ואין שום סיבה לההירס 
 ולהבנות מחדש.

עירוני משום שיש צורך בגני ילדים בכל הסביבה. לגבי מבנה הציבורי. מבנה הציבור הוא כח  3הושע 
ומבחינת הצורך התכנוני זה המקום היחיד שבא בחשבון כי מעבר לזה אנחנו רוצים ליצור רצץ של שטח 

ירוק. בצד הצפוני של התוכנית יש שפ"פ שהוא חלק מהגינה הציבורית ומצד שני יש חניון מתחתיו ואנחנו 
לון מהמלון ולכן אין אפשרות למקם את המבנה הציבורי בצד הצפוני זקוקים לו כחלק מהמרחב לבנית המ

וכל מקום אחר יפריע לרצף שזה למעשה תועלת ציבורית.  אנחנו נותנים מגרש אחד לטובת האפשרות 
למרחב הציבורי, אם היה נבנה הבנין במקום אחר היה הופך למטרד יותר גדול הדבר נעשה לשפר תועלות 

יש חלופות ויש תועלת ציבוריות ושפ"פים שמצטרפים למרחבים הציבוריים  5ש ציבוריות. בנוגע למגר
כלומר יש הגדלה משמעותית. לגבי הרח"ק הגשנו לצוות ניתוח מפורט של הרח"ק: בחלופה א הרח"ק 

 6.1, בחלופה ב' הרח"ק הוא  5.26בבנין הצפוני וכאשר מוסיפים השטחים הרח"ק הוא  7-המירבי  הגיע ל
 אנחנו באופן משמעותי ברח"ק הרבה פחות מהרח"ק המשמעותי. 4.6ע הוא והרחק הממוצ

בשום תוכנית נקודתית אין נספח תשתיות לגבי איכות הסביבה נגיש דו"ח ונראה שמבחינת הצללה אין 
 חריגה ומבחינת  רוחות נטפל במגדל לפי ההמלצות של הדו"ח הסביבתי.

אף שמדובר בשטח של היזם לכן אני לא רואה את  ההתנגדות בבנין שכלול בתוכנית בקדמת הבנין על
 ההתנגדות לנוף, נכון שיש איזושהיא הסתרה אבל עדין לא מסתירים את כל הנוף.

לגבי הגיהנום התחבורתי התוספת של התנועה היא תוספת מזערית בשעת שיא נוספים במקסימום כולל 
אלא להיפך משפר את תפקוד של רח' התוספת של פועלים ג'. אזור המגורים לא מהווה מטרד תחבורתי 

 הושע. ההתנגדות של רמי תקבל מענה מהשמאי .
קומות בפינה של הושע ושער ציון יש רח' שזכות הדרך  13הפועלים ג' קבל את כל המענה שלו. עם בנין של 

מענה מ' לכל צד סביר לגמרי. כאשר רוחב הבנין בחלופה ב' גדל ה 4מ' יש קווי בנין  10של רח' הושע הוא 
 היא הרחקת הבנין .

התנגדות ענת בירן: נעשה מאמץ למו"מ אולם הבעיה העיקרית שעו"ד בירן מייצגת רק חצי בנין והעבודה 
 בעלי דירות שלא מצליחים להגיע להסכמות היא הבעיה. 8ש
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בחלופה ב' שענת מתנגדת לקחנו את המגרש כדי לשפר והוא הופך לשפ"פ כלומר לצד צפון וצ' מעבר אין 
ום דבר ובצד הדרומי של המגרש יהיה משהו רק בקומת קרקע. ההסכמה שלנו עם הצוות מה שלא יהיה ש

בקומת הקרקע יהיה מקורה כך שזה לא יהווה מטרד. נפתור זאת בעיצוב אדריכלי. אין אפשרות להקטין 
 את הבנין בעיקר בשל המלונאות.

 מענה הצוות
 התנגדויות. צביקה לוין: מקריא מתוך הדרפט את התשובות ל

סעיף ג' יש לתקן בדרפט במענה להתנגדויות נרשמה בטעות לקבל את ההתנגדות יש  3התנגדות מס' 
 לרשום לדחות את ההתנגדות. 

עמדת הצוות היא כי התכנית לא סותרת את תכנית המתאר לעניין הרח"ק, למרות הכתוב בדראפט. הצוות 
 ן זה.ייבחן בשנית חישובי המתנגדים, לכשיוגשו, לעניי

 שמואל גפן:...
קבעה בין השאר כי תנאי למתן תוקף יהיה הגשת כתב שיפוי 16.5.16מיום   836החלטת הועדה המחוזית 

לועדה המקומית. אנחנו מבקשים כי בהחלטת הועדה תנתן תשומת לב לכך כי בכתב השיפוי הינו לכל 
 תחום התוכנית וכולל את כל היעודים והשימושים .

 שדות התעופה, מדוע לקבל את ההתנגדות. נתן אלנתן: רשות 
 

 תגובת המתנגדים:
עו"ד קינן: מבנה הציבור שמענו תשובות בחצי פה אולם אם מבנה הצבור יהיה מול מבנה היזם לא יהיה 
ציר ירוק? אח"כ צריך להתעסק עם כתב השיפוי אין צורך בכך תהיה רצועה ירוקה אם יזיזו את המבנה 

ר לא קוטעת את הטיילת אין שום קטיעה ואין שום הצדקה תיכנונית לכך ולא ציבור לקצה.  כמו כן הדב
קומות מדוע שלא  2בהיבט של צדק חלוקתי להסתיר את המבט לים ע"י מבנה הציבור.  יש האנגר של 

 יהיה שם מבנה הציבור. 
דה של והעמדה שלה. מפנה לדברי ההסבר לגבי הרח"ק. העמ 5000עו"ד פייט: בענין הרח"ק ולחדד תא 

הצוות המקצועי היא כי שינוי בקווי הבנין יהוו סטיה ניכרת. ענין  נספח התשתיות ואקלימיות לפי תא. 
 וכדאי שהתוכנית תופקד שוב. הצוות לא התייחס לענין התכסית.  םהנספחים הללו הכרחיי 5000

ללים את שטחי רעות: חישוב הרח"ק עשיתי חישוב והוא מגיע למספרים הללו אם לא כו-עו"ד אלימלך 
 השירות שיעשה חישוב חוזר.

עו"ד בירן: המו"מ צריך להיות עם הדיירים. דבר שני לתשובת הועדה המקומית הפתרון שקו בנין יהיה של 
מטר והמרפסות יפלו מול פחי האשפה של המלון החלופה השניה חייבת לרדת מסדר היום היא לא  4

 אנושית ולא שפויה אבל זה לא הפתרון.
מבוססת על נתונים שגויים. הכללת  202ריאל קמנקוביץ: המלצת הצוות לגבי הכללת המגרש עו"ד א

קומות.  היא כן תתן יתרון לאור  6.5השטח כתא שטח עצמאי לא נותנת יתרון לבעליו שכן המגרש בנוי כ
גג +  7+גג הם מקבלים קרקע+ 5קומות. במקום קרקע + 2העובדה שמגורים ד היא בעצם הם נותנים עוד 

ולכן המלצת הצוות מבוססת על נתונים שגויים. לגבי המגרש הציבורי מצטרף לחברי ולגבי הרחקת 
 מ' מהמגרש שלי זהו לעג לרש. 6-הרמפה כ

אילן כהן: בקשנו להגיע למו"מ ואמרתם שזה לא כלכלי. התחבורה הולכות להבנות עשרות קומות במלון, 
 הרח' הזה לא יכיל את זה את כל עומס התנועה.  האזור נחסם כל הזמן ע"י המשטרה בגלל התנועה

 עו"ד אדיב אורי: תנו לנו מרווח יותר גדול התשובה של יסקי לא נכונה.
שהולכים לחסום את הבנין הזה במגדל  3-רון צוק: אימי היא ניצולת שואה ערירית היא גרה בקומה ה
 שיבנה, יש אנשים שגרים באזור אתם דנים את אימי למוות.

 
 נימי:דיון פ

שמואל גפן: לגבי הציר  הירוק  למה לא לקבל את ההתנגדות. מבני הציבור נאמר שאפשר לעשות מול 
ההנגאר למה לא לעשות? אם אפשר להקל על תושבים. עו"ד בירן אומרת שהחלופה של התוכנית מציב 

 הבנין שלהם יהיה מול פחי האשפה מדוע?
 שדה דב אין לא מגבלות סטטוטוריות.  נתן אלנתן: מדוע לקבל את ההתנגדות של רש"ת .

צבי לוין: רש"ת סה"כ מבקשים שלא יהיו אנטנות וכו, ומבקשים שלא תהיה פגיעה בדיירי הפרוייקט כל 
 עוד שדה דב פועל.

 
מתאימים כאן. גם בוועדה המחוזית. חייבים לצאת עם החלטה שלא  2או  1עודד גבולי: לא חלופה 

 .2מקבלים את חלופה 
 .1ר: אתם מאשרים את חלופה מס' דורון ספי

צביקה לוין: מבני הציבור דבר נושא שהתהווה במהלך קידום התכנית,  הצוות ממליץ לקבל את התנגדות 
 3-אגף הנכסים ומשמעות העניין כי ניתן יהיה לבנות בהתאם ל"תכנית צ",  והעיריה תוכל לבנות יותר מ

הטיילת המגיעה מצפון, מכיוון נמל תל אביב, ויש  הוא בקצה  1קומות. מיקום מבנה הציבור, בחלופה 
 הגיון תכנוני. 
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 מלי פולישוק: מה לגבי הרווחים. 
צביקה לוין: אם התכנית תקבע כי ניתן לבנות את מבנה הציבור בכל תחום "הכיכר העירונית" כי אז 

תהיה לו קומת בהתאם לשימוש שייקבע ייקבע מיקומו הסופי של מבנה הציבור . לדוגמא, מבנה ציבור ש
עמודים מפולשת עם חזית מסחרית ייתכן ויכולה להיות ממוקמת לאו דווקא בחלקו הדרומי בל הכיכר 

העירונית אלא במקום אחר. נשאיר לוועדה לקבוע זאת לעת אישור תכנית העיצוב אדריכלי. כרגע לא 
ישרה מרווחים צרים יותר בין יודעים איזה מבנה ציבור זה יהיה. לעניין מרווחים בין המבנים,הועדה הזו א

,כרגע המרווחים סבירים, אנו ממליצים לקבוע סטיה מהמרווחים הקבועים 4וברובע  3מבנים ברובע 
 בתשריט, תהיה כסטיה ניכרת. 

 
 :הועדה מחליטה

 . 1ולאשר רק את חלופה  2לדחות את חלופה 
לתיקונים ולדחות את שאר  להמליץ לוועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות בחלקן או במלואן בהתאם

 ההתנגדויות ולתת תוקף לתוכנית . 
 לא לקבל את ההתנגדות של רש"ת.

יש להקפיד  כי יינתן כתב שיפוי מלא , לכל היעודים והשימושים בכל תחום התכנית ולכל השימושים. 
 התכנית תאפשר להקים את מבנה הציבור בכל תחום ה"כיכר העירונית" ,המיקום המדויק של מבנה

 הציבור יקבע לעת אישור תכנית העיצוב האדריכלית.
 

 דורון ספיר, נתן אלנתן, שמואל גפן, ליאור שפירא. : משתתפים
 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 11)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

חלופות .החלופות מתייחסות לבינוי בחלק הצפון מזרחי של  צבי לוין: זו התוכנית שהופקדה בשתי
והעבירה את ההמלצה  1התוכנית. הועדה המקומית בדיון להתנגדויות החליטה לקבל את חלופה מספר 

לועדה המחוזית. הועדה המחוזית קבלה את המלצת הועדה המקומית והחליטה לתת תוקף לתוכנית לפי 
ה עוד מספר התנגדויות לא מהותיות ואולם קיבלה נקודה אחת . הועדה המחוזית קבל 1חלופה מס' 

מהותית. הועדה המחוזית החליטה, בניגוד להחלטת הועדה המקומית, שכל השטח הדרום מערבי של 
התוכנית המיועד לשטח חום/שצ"פ וניתן יהיה לבנות עליו מבנה הציבור. הועדה המחוזית בעקבות 

יסתיר להם את הים, החליטה לבטל את ייעוד הקרקע למבנה  ההתנגדויות של התושבים שטענו שהמבנה
ציבור מהתוכנית. הועדה המחוזית חשבה להמשיך את הככר העירונית עד קצת התוכנית הדרום מערבי. 

הצוות ומה"ע ממליצים להגיש התנגדות למועצה הארצית כיוון כמו שהזכירו כאן, התוכנית החלה את 
ית כפופה לתוכנית המתאר לעניין נפחי הבניה אך לא ניתנה חוו"ד של שנה. התכנ 20-דרכה לפני למעלה מ

היחידה האסטרטגית לעניין הקצאות לצרכי ציבור. לאחר התייעצות עם היחידה האסטרטגית על 
בכלל ובאזור של השכונה הזו בפרט אנחנו ממליצים לוועדה  3החוסרים של שטחי הציבור ברובע 

ארצית ולאפשר להקים את מבנה הציבור כפי שהוחלט בדיון המקומית להגיש את הערר למועצה ה
 בהתנגדויות והומלץ על ידי הועדה המקומית. 

 דורון ספיר: אני מאמין שיהיה פתרון אבל יש להגיש את הערר למועצה הארצית.
 

 הועדה מחליטה:
 להגיש ערר למועצה ארצית.

 
 שפירא. דורון ספיר,  שמואל גפן,  אהרון מדואל , ליאור משתתפים: 
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  המקומיתהועדה : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 מיקום:
 מגרש התחום ע"י הדרכים הבאות: 

 רחוב אבולעפיה.  -רחוב הרצל, ממערב -סמטת הש"ך, ממזרח-דרך שלמה, מדרום -מצפון

 
 

 כתובת:
 1, אבולעפיה 7-11, סמטת הש"ך 116-118, הרצל 58-62שלמה 

 
 :כניתגושים וחלקות בת

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 96,98 97, 1-3 חלק מוסדר 7082
 229 - חלק מוסדר 7084

 
 דונם 13.305: תכניתשטח ה

 
 אילן פיבקו אדריכלים :מתכנן

סלאמה מגורים אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ, סיטיאל  יזם:
 בע"מ

אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ, סיטיאל סלאמה מגורים  בעלות:
  בע"מ

 
 רקע: 

 האישרה הועדה המקומית את העברת התכנית לדיון בוועד ב'15-0019פרוטוקול:  04.11.2015בתאריך 
 המחוזית להלן:

 
 :  יתתיאור מטרות התכנ

 ,ותעסוקה תוך הדגשת הרחובות העירוניים, מסחר, ם עירוני אינטנסיבי חדש המשלב מגוריםיצירת מתח
פ עם זיקת "י יצירת שפ"שימור אופי המקום ומתן מענה לשטחי ציבור נדרשים ע, שיפור המרחב הציבורי

 . שמירת רצף חזיתות מסחריות, הנאה לציבור ושטחי ציבור בנויים
ומגדירה מבנה , מוסיפה זכויות בניה, משנה יעודי קרקע, כמת הבעליםהתכנית מאחדת את המגרשים בהס

 .לשימור
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זכויות " תכנית מפורטת לחזוק מבנים" 2012בנוסח המשולב  23סעיף  38א "התכנית מוגשת בהתאם לתמ

-11סעיפים  38א "הבניה בתכנית זו והבינוי המחייב כוללות את תוספת הזכויות המתאפשרות מכח תמ

14. 

לא ניתן לחרוג . קומות 17-ל   6בגובה משתנה בין , ד"יח 200בתכנית זו  הינו מקסימלי וכולל עד הבינוי 
 .ניכרת הסטייוחריגה מהם תהווה , הקומות' מהגובה וממס

 
 : עיקרי הוראות התכנית

 .ושטחי ציבור בנויים, מסחר, תעסוקה,קביעת שימושי מגורים  .1

 : השימושים הבאים הגדלת שטחי הבניה הכוללים מעל הקרקע לפי .2

(, ר"מ 1,000)שטחי ציבור בנויים (, ר"מ 4,500)תעסוקה ( ר"מ 2,330) מסחר ( , ר"מ 19,670)מגורים 

 (.ר"מ 2,400)גזוזטראות 

 .הכולל זיקת הנאה לשימוש ומעבר רגלי לציבור כמסומן בתשריט, ר"מ 1,913פ  בשטח "קביעת שפ .3

 .ך"והש, הרצל, הרחבת דרכים בהיקף המתחם ברחובות אבולעפיה .4

פ מרכזי פתוח "לרחובות ההיקפיים ושפ 0הכוללות בניה בקו , קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי  .5

, ואבולעפיה, קומות לרחובות שלמה 7: קומות מקסימלי לרחובות ההיקפיים' קביעת מס. ך"הש' לרח

קומות בפינת הרחובות  15-17ובניין  רב קומות בן , קומות במבנה בפינת הרחובות שלמה והרצל 8
 .ך"הרצל והש

 76לא כולל שטחי גזוזטראות או , ד"ר כולל ממ"מ 80קביעת שטח דירה כולל ממוצע שלא יפחת מ  .6
 .ק"ר במידה ובונים ממ"מ

 .60קביעת הוראות ביחס לשימור מבנה בדרך שלמה  .7

 .קביעת שימושי מסחר בקומת הקרקע לאורך הרחובות בהיקף המתחם .8

 והוראות לאצירת אשפה, פריקה וטעינה.  עה וחניהקביעת הוראות תנו .9

 .קביעת הוראות בנושא בניית שטחי ציבור במתחם .10

 .קביעת מבנים להריסה .11
 

 המחוזית בהתאם לחוו"ד לעיל. הלאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בוועד"הועדה החליטה: 
ובנוסף לכשתובא  מקומית.במידה ותכנית המתאר תפורסם למתן תוקף תכנית זו תהיה בסמכות ועדה ה

יש לבחון אפשרות לחצר סגורה נלוות . 1 תכ' העיצוב לאישור הועדה יש לבחון את הדברים הבאים:
לעניין המרפסות . 2 לשימוש ציבורי על חשבון השטח הפרטי הפתוח והשטח הפרטי הפתוח בזיקת הנאה.

 "או שינוי בתכסית המבנה.יש לבדוק אם ניתן למקם מרפסות בתנאים שלא יהווה תוספת זכויות 
 

 :5000בחינת התכנית בחדשה ביחס לתכנית המתאר תא/
  :התכנית המוצעת תואמת לתקנון, תשריט, ונספחי תכנית המתאר 

. תחום התכנון מסומן כמתחם אזור מעורב לתעסוקה ומגורים קובעת את היעוד כ 5000תא 
ל  4רח"ק מ  1ות תכנונית, תוספת ה', המאפשר רח"ק ממוצע לצורך גמיש703להתחדשות עירונית 

 8בניה נקודתית חריגה לסביבתה באזורים המסומנים עד  עבור שימושים שאינם למגורים, 5
מהמסומן בנספח העיצוב קומות + הקלות(  15ל  8) מ המאפשר עליה בדרגת גובה אחת קומות 

 .העירוני 

 התכנית כן, -מאושרת. עלהתכנית סותרת את תכנית המתאר בשל טעות סופר שנפלה בגרסתה ה
 בכפוף לחוות הדעת של היועמ"ש לאור טעות הסופר:מובאת לאישור הוועדה המקומית 

" תוספת מעל לגובה  המרבי   סעיף אחרון:ה' 703, אזור תכנון 5.4סעיף  5000בתקנון תכנית תא/
 בור שימושים שאינם למגורים, בלבד"המסומן בנספח העיצוב העירוני תותר ע

 .לה תוספת נשמטה המילה קומהלאחר המי
סעיף זה, אינו משקף את הכוונה התכנונית כפי שנוסחה בהתנגדות מה"ע לתכנית המתאר 

מהתמריצים  כחלקשהייתה לאפשר בניה נקודתית חריגה לסביבתה ללא קשר לשימושים וזאת 
 להתחדשות עירונית בהוראות תכנית המתאר. 

 בהליך המקובל. םיד-תתוקן עלוהוחלט שזית טעות זו נידונה עם הגורמים בוועדה המחו
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 בוצעו העדכונים הבאים: 04.11.2015לאור החלטת הועדה  )לעיל( מתאריך 
מ"ר, יהיה  270הועדה המקומית תהה רשאית לקבוע כי השפ"פ, ללא זיקת הנאה, ששטחו  .1

 צוב. בשימוש לטובת חצר סגורה נלווה לשימוש הציבורי. מיקומו וצורתו ייקבעו בתכנית העי

לעניין המרפסות, הצוות ממליץ למקמן בתחום קווי הבניין ללא שינוי בתכסית ולא בזכות הדרך.  .2
 הנ"ל  ייבחן במסגרת תכנית העיצוב.  

 
 מומלץ להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: חוות דעת צוות:

"ש התכנית בהתאם לחוות הדעת של היועמ בהוראות 5קרקעיות בטבלה -עדכון זכויות בניה תת .1
 לנושא זה.

תנאי לאישור תכנית העיצוב בוועדה, חתימת הסכם של היזמים מול אגף הכנסות מבניה ופיתוח  .2
 לנושא תחזוקת השפ"פ עם זיקת ההנאה לציבור
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 12)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 הדיון: מהלך

והומלצה להפקדה בפני הועדה המחוזית. היום לאחר  2015אלון הרשקוביץ: התוכנית נידונה בנובמבר 
אישור תוכנית המתאר אנחנו מביאים אותה לדיון בהפקדה של הועדה המקומית בסמכות מקומית. אין 

 שינוי בתוכנית ממה שאשרתם בעבר.
 

 הועדה מחליטה:
 להמלצת הצוות. לאשר את התוכנית להפקדה בהתאם

 
 דורון ספיר,  שמואל גפן,  אהרון מדואל , ליאור שפירא. משתתפים: 
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  12לרובנשטיין  27ניוד זכויות משלמה המלך  - 4571תא/מק/

 ה על הפקדת התכניתדיווח על עדכון שווי קרקע נכון למועד החלטת הוועד

 

 2007מבא"ת ספטמבר   129עמ' 

 

 הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 מיקום:

 
  כתובת:

 מגרש מוסר, מבנה לשימור בהגב"מ  -ת"א 27שלמה המלך  
 מגרש מקבל -ת"א  12ארתור רובינשטיין 

 
 :יתגושים וחלקות בתכנ

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 - 88 חלק מגוש מוסדר 6903
 17 - חלק מגוש מוסדר 6884

 
 : תכניתשטח ה

 מ"ר. 477 :27שלמה המלך 
 מ"ר.  4,357 : ארתור רובינשטיין

 
 03-7254769, פקס: 03-7444428טל: ת"א,  31אדר' יאיר זיק, שד' רוטשילד  מתכנן:

 058872482משה חמי ת.ז.  יזם:
  בעלות:

 מגרש מקבל  -(  56)בניין  12רתור רובינשטיין א
 משה חמי + פרטיים

 
 (  57)בניין  10ארתור רובינשטיין 

 רפי נווה 
 חמי אורון 

 דורון כוכבי
 

 מבנה לשימור בהגבלות מחמירות  - 27שלמה המלך 
 וליבנה בלה  ,רינה פלונסקי : הבעלים של הנכס עצמו

 משה חמי : הבעלים של הזכויות הלא מנוצלות )מכח תוכניות תקפות קודמות לתוכנית השימור(
 .וליבנה בלה , רינה פלונסקי + משה חמי : הבעלים של זכויות התמריצים

 .וליבנה בלה, רינה פלונסקי + משה חמי : 197הבעלים של זכויות התביעה לפי ס'  
 

 : מצב השטח בפועל
  :27המלך  שלמה
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 קומות מגורים מעל קומת קרקע למגורים ומסחר 3מבנה קיים הכולל 
 טרם בוצע שימור במבנה

 
  :12ארתור רובינשטיין 
 מצב המגרש בפועל:

 2מבנים  נפרדים צמודים בקיר משותף. כיום בנויים  4מגרשים ומיועדת ל  4חלקה פינתית המחולקת ל 
( התכנית 10-12מבנים בהליך תכנון ) ארתור רובינשטיין  -2( ,  ו  6-8מבנה )שטריכמן יחזקאל   4-מתוך ה

 .(56) בנין   12ארתור רובינשטיין המוצעת מתייחסת להגדלת זכויות בניה בכתובת 
 

  :מדיניות קיימת
והתחדשות עירונית ע"י העברת זכויות בניה ממבנים לשימור  לשימור מבנים ושיפוץ לעודד שימור

ת הוראות קביעהמאושרת, למגרשים אחרים וע"י ב'  2650תכנית השימור  בהגבלות מחמירות מכח
 .נאים לשם הבטחת ביצוע השימורות
 

   :קיים מצב תכנוני
 :27שלמה המלך 

 , 58,  ב' 2650 תכניות תקפות:
 אזור מגורים א' יעוד קיים:

 מ"ר 477 :המגרששטח 
 ב'.2650ה ע"פ תוכנית השימור זכויות הניתנות להעבר+  )בנוי( לפי הקיים   :זכויות בניה

מ"ר, ע"פ תחשיב  269.22 סה"כ זכויות הבניה הניתנות להעברה ממבנה זה הינם 
בהתאם לדוח שומה . למ"ר₪  005,21, לשווי קרקע 6.20107.07זכויות מתאריך 

  24.12.2015מתאריך 
 

 :12ארתור רובינשטיין 
 .1ל, ע, 1א1111, 1:, גתכניות תקפות

 ים: מגוריעוד קיים
 מ"ר.  4,357 :חלקהשטח 

  (1) כולל ג מ"ר 2,394שטחים עיקריים: : זכויות בניה
  מ' 26.2 גובה :

 (1יח"ד כולל ג 19יח"ד  ) 18:  סך יח"ד
 מ"ר 120:  ליח"דעיקרי שטח ממוצע 

 
 :מוצע מצב תכנוני

 : תיאור מטרות התכנון
ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות ע"פ  מבנים לשימור באמצעות העברת זכויות בניהעידוד שימור ושיפוץ 

וקביעת  12למגרש מקבל ברחוב ארתור רובינשטיין  27שלמה המלך תוכנית השימור, במגרש ברחוב 
 הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור.

 
 היקף השטחים העיקריים המועברים מהמבנה לשימור 

 מהמגרש המוסר. מגורים א'  מ"ר עיקרי בייעוד   196.7בתוכנית הנוכחית מועברים סה"כ  
היקף השטחים המועברים בתוכנית מהמבנה לשימור למגרש המקבל הותאם לפערי שווי קרקע 

י ועפ" 24.12.2015למ"ר זכויות בניה בין המגרשים עפ"י הערכת שומה למבנה לשימור מתאריך 
 ב.2650ית בנספח ה' של תכנ 4, בהתאם לסעיף 30.6.2015: הערכת שומה למגרש המקבל מתאריך

 
 מ"ר ביעוד  מגורים  במגרש המקבל.  1.433 -במגרש המוסר שווים ל  מגוריםמ"ר ביעוד   1
 

שווי הקרקע נמצאים בהליכי עדכון שומה ע"י שמאי הועדה המקומית. שווי הקרקע יעודכנו בטרם  ** 
 הפקדת התכנית בפועל עפ"י השומה העדכנית.

 
 עיקרי הוראות התוכנית:

למגרש  27ות בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברחוב שלמה המלך . העברת זכוי1
 ב':2650, בהתאם לתכנית השימור  12 המקבל ברחוב  ארתור רובינשטיין

 . 27מ"ר עיקרי למגורים במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב  שלמה המלך   196.7א. מחיקת  
 מקבל. מ"ר עיקרי למגורים במגרש 282.0ב. תוספת  
 מ"ר שטחי שרות במגרש המקבל.  94.0ג. תוספת 
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בהתאם להוראות תכנית השימור  27. הבטחת חובת שימור המבנה לשימור ברחוב  שלמה המלך 2

 /א כתנאי למימוש זכויות הבנייה המועברות למגרש המקבל.2650תא/
 . מגרש מקבל ארתור רובינשטיין: 3

, באותו מגרש והעברת 56הצמוד לבניין  57יח"ד( מבניין 3)מ"ר עיקרי למגורים  332.4. העברת 3.1
מ"ר  89.74, שהם 1/א/1111/9שטחי השירות המותרים לכל יח"ד על פי תכנית עיצוב אדריכלי תא/במ/

 לחוק. (9)א)א(62בהתאם לסעיף לתכנית השימור, ומתוך השטח העיקרי( בהתאם  1/3)
קומות  12הצמוד( ומספר הקומות יעמוד על  57בניין מס' מ' )זהה בגובהו ל 40.90גובה הבניין יהיה  3.2

 .5000בהתאמה לתכנית המתאר תא/ כולל קומת קרקע וגג חלקית  
 לחוק. (4)א)א(62מ' בהתאם לסעיף  6.0 -מ' ל 4.0 -מזרחי מ-שינוי קו בנין צדי דרום 3.3
, בהתאם 1/א/1111/9א/במ/שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי הקבועות בתכנית עיצוב אדריכלי ת 3.4

 לחוק: 5א)א(62לסעיף 
 מ' 3.20 -מ' ל 3.10 -שינוי הוראות בדבר גובה קומה טיפוסית מ 3.4.1
 מ'. 4.40מ' ולא יעלו על  3.20קביעת הוראות בדבר גובה שתי קומות עליונות שלא יפחתו מ  3.4.2

מ"ר עיקרי  95שלא יפחת מ  וקביעת שטח ממוצע ליח"ד בבנין בשטחיחידות דיור  14תוספת של  3.5
 .5000לתכנית המתאר תא/ בהתאם ליח"ד 

 
 :טבלת השוואה

 נתונים
 מצב מוצע מצב קיים

 12ארתור רובינשטיין  27שלמה המלך  12ארתור רובינשטיין  27שלמה המלך 
סה"כ 

 זכויות בניה
לפי הקיים +     מ"ר 

זכויות הניתנות 
להעברה ע"פ 

 תחשיב מתאריך 
7.7.2016 

חים עיקריים לפי שט
 התכניות התקפות:

 מ מ"ר 2,160  .1
  1א1111

מ"ר  x 120יח"ד  18)
 .גודל דירה ממוצע 

  65%)  מ"ר 234   .2
מטיפוסית מתוכננת(.   

 כל קומה טיפוסית 
120*3=360  

  234= 360מתוך  65%
 

  סך שטחים עיקריים:
 מ"ר 2,394

 
  :שטחי שירות

35% x 2394  =837.9 מ"ר 

 הפחתה של 

מ"ר  196.7 
 עיקרי למגורים.

 תוספת שטח עיקרי: 

מ"ר עיקרי    282.0 .1
למגורים מהמבנה 

 לשימור 

 מ"ר 332.4העברת  .2
בהסכמה )עיקרי 

 57מבניין מס' 
 (.באותה חלקה 

 : נוסף סך שטח  עיקרי
332.4 +282   = 

 מ"ר עיקרי  614.40
 

 תוספת שטחי שירות:
מ"ר שירות  94.0 .3

מכח תכנית 
 השימור.

שרות מ"ר  116.34 .4
שרות  35%) 

 מבנין מס לשטחים 
57 

סך שטח שרות  .5
 נוסף:

 מ"ר שרות  210.34
 יח"ד    18 כקיים יח' מספר יח"ד

 ( 1)לא כולל ג
 (1כולל יח"ד לפי  ג 19)

 יח"ד 32 ללא שינוי
 )כולל יח"ד גג(

 
שטח עיקרי 

ממוצע 
 ליח"ד 

 מ"ר  95 ללא שינוי מ"ר 120  כקיים מ"ר

 +ד.גג10+ק ללא שינוי 1ג+6+ק כקיים קומות גובה
ללא שינוי למעט קו  ללא שינוי מ' 4 כקיים מ' קווי בניין

מזרחי -צדי דרוםבניין 
 מ' 6.0 -מ' ל 4.0 -מ

-לדירות מתחת ל 1.5תקן  כקיים  חניה
לדירות  2מ"ר, תקן  120
מ"ר )ע"פ תכנית  120מעל 

 בתוקף(

 ע"פ התקן ללא שינוי
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הינם מתוקף הוראה בתכנית השימור המאפשרת תוספת שטחי ר, מהמבנה לשימותוספת שטחי השרות *
הגדול  -התקפה במגרש המקבלמהשטחים העיקריים או בהתאם ליחס שנקבע בתכנית  1/3שרות עד 

 בנספח ה' בתוכנית השימור. 1.2מביניהם, בהתאם לסעיף 
 
 
 תנאים להפקדת התכנית: .1

 .ויות במגרש המקבלבגין תוספת הזכ כתב שיפויבעל המגרש המקבל על חתימת  .א

חתימת בעל המבנה לשימור על כתב התחייבות לשימור ושיפוץ בפועל של המבנה עפ"י הוראות  .ב
 מחלקת השימור.

לחוק התכנון והבנייה בגין אישור התכנית דנן, מבעל  197מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ"י סעיף  .ג
 המבנה לשימור.

 
 :במגרש המקבל תנאים להוצאת היתר בנייה .2

השימור להיתר  ותוכניות 27שלמה המלך  שלמת תיק תיעוד למבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב ה
 הבניה במבנה לשימור, שיאושרו ע"י מחלקת השימור. 

 

 במגרש המקבל: 4טופס תנאים למתן  .3
ע"פ הנחיות מחלקת השימור.   27בהגב"מ ברחוב שלמה המלך לשימור  הסיום עבודות השימור במבנ .א

 ת הצורך, השלמת ועדכון התיעוד וההיתר במבנה לשימור נכון לזמן הביצוע.ע"פ מיד
היה ושוכנעה הוועדה כי מסיבות שונות לא ניתן לעמוד בתנאי שרשום בראש סעיף זה, תהייה הוועדה 
המקומית רשאית להמיר את התנאי שלעיל במתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע השימור 

 מה"ע או מי מטעמו. שייקבע על ידי כפי 
 

 :רישום הערה .4
עפ"י לשימור בהגבלות מחמירות, רישום בפועל של הערה במגרש הוועדה המקומית תהיה רשאית לבצע 

מכח  יתמחיקת זכויות הבנייה שנעש, בדבר 2011)ניהול ורישום( התשע"ב לתקנות המקרקעין  27תקנה 
 תכנית זו. 
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 (ידה ליישום ותכנון שימורהיח: )מוגש ע"י חו"ד הצוות
 ממליצים לאשר את התכנית בכפוף לתנאים המפורטים לעיל ובנוסף תנאי להפקדת התכנית :

על הפקדת התכנית, ועדכון מסמכי מועד החלטת הועדה המקומית נכון לשווי הזכויות לניוד  עדכון
 התכנית בהתאם. 

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

 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 
 

 07/06/2017א' בתאריך 62חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 
 07/06/2017א' בתאריך 62חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 7)החלטה מספר  21/06/2017מיום ב' 17-0014מספר בישיבתה 

 :כנית והחליטהבת
 

 ירד מסדר היום מפאת חוסר זמן.
 

 דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, ליאור שפירא, מיטל להבי, דר' אפרת טולקובסקי.: משתתפים
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 3)החלטה מספר  05/07/2017מיום ב' 17-0016מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

 זיק: מציג את התכנית במצגת.אדריכל יאיר 
האם זה  מכח תוכנית המתאר או מכח  11אפשר  12לכמה? אי אפשר  8נתן אלנתן: כמה קומות מוספים מ

 תכנית השימור?
רות ארבל: התכנית הינה תכנית לניוד מכח תכנית השימור וגם מכת תכנית המתאר לענין מס' הקומות. 

ית. גם בתכנית זו שווי הקרקע צריך להתעדכן נכון למועד במסגרת התכנית אנחנו גם מקטינים את התכס
 הדיון על הפקדת התכנית.

 
 

 :הועדה מחליטה
 ב לפני ההפקדה.2650לאשר את התוכנית להפקדה , בכפוף לעדכון שווי הקרקע  בהתאם להוראות תכנית 

 
שמואל גפן, אפרת  דורון ספיר, ליאור שפירא, ליאור שפירא, ראובן לדיאנסקי, ארנון גלעדי,משתתפים: 
 טולקובסקי

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

 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 

 דיווח לוועדה על שווי קרקע:
בהתאם להחלטת הוועדה בדיון על הפקדת התכנית בכפוף להעברת דיווח לוועדה על שווי הקרקע 

 דכניים נכון למועד ההחלטה, להלן פירוט שווי הקרקע העדכניים:הע
 

 מצב קודם:

 תוספת/ מחיקה מ"ר יחס המרה תאריך שומה שווי קרקע  

 27שלמה המלך 
      

21,500  24.12.15 1.00 196.74 

 12רובינשטיין 
      

15,000  30.06.15 1.43 282 

 
 

 מצב חדש:

 תוספת/ מחיקה מ"ר היחס המר תאריך שומה שווי קרקע  

 27שלמה המלך 
      

24,600  15.06.17 1.00 188.00 

 12רובינשטיין 
      

16,400  25.07.17 1.50 282 

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

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 13)החלטה מספר  06/09/2017ום מיב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 

 מהלך הדיון:
 הוצגו שווי הקרקע עדכניים נכון למועד הדיון על הפקדת התוכנית בועדה.

 
 הועדה מחליטה:

 לעדכן את שווי הקרקע ולהפקיד את התוכנית. 
 

 נתן.דורון ספיר,  אהרון מדואל , נתן אל משתתפים: 
 



 התוכן מס' החלטה
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  102להירקון  27ונחלת בנימין  12העברת זכויות מגוטליב  - 4462תא/מק/

 דיווח + דיון בתוספת תמריץ שמירה על שווי קרקע למבנים לשימור
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 הועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

  כתובת:
 .102, הירקון 12, גוטליב 27נחלת בנימין 

 מיקום:
 .1, חלקה 7460: גוש 27נחלת בנימין 

 .315, חלקה 6215גוש : 12גוטליב 
 .43, חלקה 6905גוש : 102הירקון 

 
 גושים וחלקות בתכנית:

 
 

 
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש שמספר גו
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 43  - חלק מהגוש מוסדר 6905
  -  1 חלק מהגוש מוסדר 7460
 - 315 חלק מהגוש מוסדר 6215

 
 : שטח התכנית

 מ"ר. 472: 27נחלת בנימין 
 מ"ר. 465: 12גוטליב 
 מ"ר. 637.93: 102הירקון 

. 
 יניב פרדו אדריכלים מתכנן:

 ולטילנד בע"ממ יזם:
 מולטילנד בע"מ בעלות:

 
 מבנה לשימור בהגבלות מחמירות - 27נחלת בנימין 

 בע"מ 1חלקה  6921: גוש בעלות
 

 מבנה לשימור בהגבלות מחמירות -12גוטליב 
 צפריר שרה, דומב אילן: בעלות

 רח' גוטליב

 נחלת בנימין רח'

 גרוזנברגרח' 

 12גוטליב  27נחלת בנימין  12גוטליב 
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 מגרש מקבל  – 102הירקון 
 מולטילנד בע"מבעלות: 

 
 : מצב השטח בפועל

 :27ן נחלת בנימי
לשימור אקלקטי בהגבלות מחמירות   . המבנהקומות מעל קומת מסחר מלאה 2מבנה אכסון מלונאי בן 

 ממוקם בפינת הרחובות נחלת בנימין וגרוזנברג. ה
המהוות חלק בלתי  08/01/13הנחיות צוות השימור מתאריך הכולל  130244היתר בניה מס למבנה יצא 

 . נפרד מההיתר
 .11.09.2008וד שאושר ע"י מחלקת השימור בתאריך למבנה נערך תיק תיע

ומנהלת  06.07.16מתאריך  4המבנה סיים את ביצוע השימור בהתאם לאישור מחלקת השימור לטופס 
 .10.08.16מחלקת השימור מתאריך 

 
 :12גוטליב 

 בניין מגורים בן שלוש קומות מעל קומת מרתף. מבנה לשימור בהגבלות מחמירות.
 . 24/01/2016בתאריך ע"י מחלקת השימור אושר תיעוד ש למבנה נערך תיק

 .15-2513מס' בקשה , הכוללת הנחיות לביצוע שימור המבנה הוגשה בקשה להיתר
 

  :102הירקון 
קומות עם  2.5ובו מבנה מגורים בן  3פינת מנדלי מוכר ספרים  102המגרש המקבל נמצא ברחוב הירקון 

ל המגרש. המבנה הינו מבנה לשימור רגיל עפ"י תכנית השימור שטח פנוי ללא בינוי בחלקו המזרחי ש
 ב'. 2650המאושרת 

 
 : מדיניות קיימת

לעודד שימור ושיפוץ מבנים לשימור והתחדשות עירונית ע"י העברת זכויות בניה ממבנים לשימור 
ב' המאושרת, למגרשים אחרים וע"י קביעת הוראות  2650בהגבלות מחמירות מכח תכנית השימור 

 ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור.
התוכנית תאפשר תכנון אופטימאלי לבניין אחד, תוך שמירה על עקרונות השימור בחזית לרחוב הירקון 

 בשילוב עם בנייה חדשה במגרש הריק.
 

 :  מצב תכנוני קיים
 :27נחלת בנימין 

 "מ", "ג",ב ,  2650, 44,  ,4341תא/מק/ , 3493תא/מק/, ב' 2650 תכניות תקפות:
 אזור לתכנון בעתיד  יעוד קיים:

 מ"ר 472    שטח המגרש:
 ב'.2650לפי הקיים )בנוי( + זכויות הניתנות להעברה ע"פ תוכנית השימור    זכויות בניה:

מ"ר, ע"פ תחשיב  294.43סה"כ זכויות הבניה הניתנות להעברה ממבנה זה הינם 
 . למ"ר ש"ח 17,500, לשווי קרקע 18.02.2016זכויות מתאריך 

 
 מ"ר. 294.43, 27בתכנית הנוכחית יועברו כל יתרת הזכויות הניתנות להעברה מהמנה ברחו נחלת בנימין 

 
 :12גוטליב 

 ", "ע", "ג",1-"מ", "מ, 4071תא/מק/ ,3493,  תא/מק/ב' 2650  תכניות תקפות:
 מגורים    יעוד קיים:

 מ"ר 465  שטח המגרש:
 ב'.2650+ זכויות הניתנות להעברה ע"פ תוכנית השימור  לפי הקיים )בנוי(   זכויות בניה:

מ"ר, ע"פ  198.95סה"כ יתרת זכויות הבניה הניתנות להעברה ממבנה זה הינם  
 . ש"ח למ"ר 21,000לשווי קרקע  , 10.11.2015תחשיב זכויות מתאריך 

  .4071, במסגרת תכנית תא/ מק/ 8מ"ר לבניין ברחוב ש"ץ  80ממבנה זה הועברו 
 .  מ"ר 80.57סה"כ   יועברונית הנוכחית  בתכ

 מ"ר. 198.95על כ תכנית זו תעמוד , לאחר 12יתרת הזכויות הלא מנוצלות בבניין ברחוב גוטליב 
 

  :102הירקון 
 ", "ע", "ג", "ח"1-הרחבת רחוב הירקון, "מ", "מ - 506, 998קביעת יעוד,  -44ב', 2650 :תכניות תקפות
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 1-מגורים ב :יעוד קיים
 מ"ר 637.93  טח המגרש:ש

  מ' מהחזית. 2.5+ קומת גג חלקית בנסיגה של  135%סה"כ שטחים עיקריים  זכויות בניה:
  קומות מלאות + קומת גג חלקית. 2  גובה :

 
 :מצב תכנוני מוצע

ברח' , על ידי העברת זכויות מהמגרשים 102מטרת תכנית זו הינה הקמת בניין מגורים חדש ברחוב הירקון 
, מבנים לשימור בהגבלות מחמירות. התכנון במגרש המקבל יהיה תוך 12ורח' גוטליב  27ת בנימין נחל

. התכנית בחלק הפנוי שבמגרששמירה על עקרונות השימור בחזית לרחוב הירקון בשילוב עם בנייה חדשה 
גם  קומות( כאשר חלק מהקומות מהוות 7אגף חדש בחלק הפנוי שבמגרש )חתך של מציעה בינוי של 

 . מעל למבנה לשימורובנסיגה  חלקיותקומות 
 

 : תיאור מטרות התכנון
עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור באמצעות העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות  .1

וקביעת הוראות  12ורח' גוטליב  27נחלת בנימין מחמירות ע"פ תוכנית השימור, במגרשים ברחוב 
 מור.ותנאים לשם הבטחת ביצוע השי

וקביעת הוראות והנחיות עיצוב ובינוי לתוספת אגף למבנה  102שימור המבנה ברחוב הירקון  .2
בחלקו הפנוי של המגרש באמצעות מימוש זכויות בניה לא  102לשימור הקיים ברחוב הירקון 

 מנוצלות ושטחי בניה הנובעים מנספח ד' בתכנית השימור. 
 

 לשימור היקף השטחים העיקריים המועברים מהמבנה 
 מהמגרשים המוסרים. מגוריםמ"ר עיקרי בייעוד  330בתוכנית הנוכחית מועברים סה"כ 

היקף השטחים המועברים בתוכנית מהמבנים לשימור מחמיר למגרש המקבל הותאם לפערי שווי קרקע 
למ"ר זכויות בניה בין המגרשים עפ"י הערכת שומה למבנים  לשימור ועפ"י הערכת שומה למגרש המקבל 

 ב.2650בנספח ה' של תכנית  4, בהתאם לסעיף 10.201482.מתאריך 
 
מ"ר ביעוד מגורים במגרש  0.853 -שווים ל 27המוסר שברחוב נחלת בנימין  מגורים במגרשמ"ר ביעוד   1

 .102המקבל ברחוב הירקון 
במגרש מ"ר ביעוד מגורים  1.024 -שווים ל 12המוסר שברחוב גוטליב  מגורים במגרשמ"ר ביעוד   1

 המקבל.
 

שווי הקרקע נמצאים בהליכי עדכון שומה ע"י שמאי הועדה המקומית. שווי הקרקע יעודכנו בטרם  ** 
 הפקדת התכנית בפועל עפ"י השומה העדכנית.
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 עיקרי הוראות התוכנית:
ליב ורח' גוט 27ברח' נחלת בנימין מהמגרשים . העברת זכויות בניה ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות 1

 כדלקמן: 102למגרש המקבל ברחוב הירקון  12
 .27מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב נחלת בנימין  294.43מחיקת  1.1
 12עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב גוטליב  מ"ר 80.57מחיקת       
 . 102מ"ר עיקרי במגרש המקבל ברחוב הירקון  330הוספת  1.2
 .102מ"ר שטח שירות במגרש המקבל ברחוב הירקון  110ספת הו 1.3

 
 . במגרשים המוסרים:2

בהתאם להוראות תכנית  12ורח' גוטליב  27ברח' נחלת בנימין במגרשים הבטחת חובת שימור המבנים 
 .102השימור, כתנאי למימוש זכויות הבנייה המועברות למגרש ברחוב הירקון 

 
 : 102. ברחוב הירקון 3

מ"ר ועד לקו החיצוני של המרפסות, הכל  158יטול הפקעה לדרך בתחום המבנה לשימור בהיקף של ב 3.1
 בהתאם למסומן בתשריט מצב מוצע בתכנית זו.

 
 קביעת הוראות והנחיות עיצוב ובינוי לתוספת בניה בחלק הפנוי של המגרש לשימור: 3.2

 .5א )א( ס"ק  62"פ סעיף , ע102הוספת אגף בחלק הפנוי שבמגרש ברחוב הירקון  3.2.1
 .4א )א( ס"ק  62קביעת קווי בניין על קרקעיים לתוספת הבניה, ע"פ סעיף  3.2.2

 מ' 2.5* קווי בניין צדדים:  
 מ'. 0.0* קו בנין קדמי לרחוב הירקון: 

 מ'. 4* קו בנין קדמי לרחוב מנדלה מוכר ספרים: 
 : * קביעת קו בנין למרפסות בנסיגה בחזית לרחוב הירקון

 מ' מקו המרפסות של המבנה לשימור. 2.5. מרפסת ראשונה בנסיגה של 1
 מ' לפחות. 1.55. כל שאר המרפסות ייבנו בנסיגה של 2

מ' מעבר לקו  1.6* בחזית לרחוב מנדלה מוכר ספרים, תותר הבלטת מרפסות ברוחב של 
 בניין קדמי ולאורך כל החזית, הכל בהתאם למצויין בנספח הבינוי.

 
 62קומות מעל קומת קרקע מסחרית, ע"פ סעיף  6גובה תוספת הבניה יהיה בחתך מדורג של  3.2.3

 .4א )א( ס"ק  א 
 .9א )א( ס"ק  62התרת הקמת בריכת שחיה על גג האגף החדש, ע"פ סעיף  3.2.4
משטח  85%התרת הקמת מרתפים החורגים מקונטור הבניין הקיים לשימור בהיקף  3.2.5

 .9א )א( ס"ק  62המגרש, ע"פ סעיף 
קביעת הוראות בינוי לעניין השארת מעבר פנוי לציבור למעבר רגלי במפלס הקרקע עד לקו  3.2.6

 .5א )א( ס"ק  62הבניין בחזית הפונה לרחוב מנדלה מוכר ספרים, ע"פ סעיף 
א  62שינוי הוראות תכנית "מ" ע"י ביטול חובת מרפסות שירות ומסתורי כביסה, ע"פ סעיף  3.2.7

 .5ס"ק )א( 
 .9א )א( ס"ק  62משטח המגרש , ע"פ סעיף  6%תוספת זכויות בניה בשיעור של  3.2.8

 
שר גודל דירה מינמאלי אמ"ר עיקרי, כ 45 -יח"ד, בצפיפות ממוצעת שלא תפחת מ 27תותר צפיפות של  3.3

 .8א )א( ס"ק  62מ"ר עיקרי, ע"פ סעיף  35-לא יקטן מ
-הבניין לרחוב הירקון ומנדלי מוכר ספרים בהיקף שלא ייפחת מ הוספת שימוש לטובת מסחר בחזית 3.4

 .11א )א( ס"ק  62מ"ר, ע"פ סעיף  250
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 :טבלת השוואה

 נתונים
 מצב מוצע מצב קיים

נחלת  102הירקון  12גוטליב  27נחלת בנימין 
 27בנימין 

 102הירקון  12גוטליב 

שטח 
 המגרש

מ"ר הינם בתחום  158"ר, כאשר מתוכם מ 638 ללא שינוי ללא שינוי 638 465 472 
 זיקת הנאה לרח' מנדלי מוכר ספרים

סה"כ 
זכויות 

 בניה

לפי הקיים +  מ"ר 
זכויות הניתנות 

להעברה ע"פ 
תחשיב מתאריך 

18.02.2016 

לפי הקיים +  
זכויות הניתנות 

להעברה ע"פ 
תחשיב מתאריך 

10.11.2015 

1126.3 
 מ''ר 265( + 135%מ''ר ) 861

+ קומת גג מלאות  קומות 2)
  חלקית(

הפחתה של 
מ"ר  294.43

 עיקרי.

הפחתה של 
מ"ר  80.57

 עיקרי.

 
 לפי הקיים ע"פ תכניות מאושרות

+ 
מ"ר  110 -למגורים ומ"ר עיקרי  330תוספת של 

 שטחי שירות
+ 

 ההקל 6%
 

 מ"ר עיקרי 1526 :סה"כ
מספר 

 יח"ד
 יח"ד 3 -קיים  כקיים כקיים 

 יח"ד 11 -מותר 
 27 ללא שינוי יללא שינו

גודל 
יח"ד 

 ממוצעת

 מ"ר עיקרי 45 -יפחת מתלא הצפיפות הממוצעת  ללא שינוי ללא שינוי מ"ר 115 כקיים כקיים מ"ר
מ"ר  35-גודל דירה מינמאלי לא יקטן מכאשר 

  עיקרי
 קומות 7חתך מדורג של  ללא שינוי ללא שינוי קומות + קומת גג 2 כקיים כקיים קומות גובה

קומות בנסיגה  5ראשונות מלאות,  קומות 2)
 מדורגת(

 
ק.ב. קדמי לרחוב הירקון   כקיים כקיים מ' קווי בניין

 מ' 0.0
 ק.ב. קדמי לרחוב מנדלי

 מ' 4.0
 3.0  ק.ב. צידיים

 ללא שינוי –ק. ב. קדמי  ללא שינוי ללא שינוי
  

 מ' 2.5ק.ב. צידיים  

 מסחר -קומת הקרקע  כקיים כקיים  שימושים
 מגורים -ליונות קומות ע

 מ"ר. 250ק.קרקע: מסחר בהיקף שלא ייפחת מ  ללא שינוי ללא שינוי
 ק. עליונות: מגורים

בהתאם לתקן החניה התקף בעת הוצאת היתר  ללא שינוי ללא שינוי  כקיים כקיים  חניה
 הבניה

 1.2הגדול מביניהם, בהתאם לסעיף  -מהשטחים העיקריים או בהתאם ליחס שנקבע בתכנית התקפה במגרש המקבל 1/3*תוספת שטחי השרות הינם מתוקף הוראה בתכנית השימור המאפשרת תוספת שטחי שרות עד 
  בנספח ה' בתוכנית השימור.
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 :הסברים נוספים ותנאים למימוש
 
 תנאים להפקדת התכנית: .5

 חתימת בעל המגרש המקבל על כתב שיפוי בגין תוספת הזכויות במגרש המקבל. .ד
על כתב התחייבות לשימור ושיפוץ בפועל של המבנה  12נה לשימור ברחוב גוטליב המב יחתימת בעל .ה

 עפ"י הוראות מחלקת השימור.
, לחוק התכנון והבנייה בגין אישור התכנית דנן 197מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ"י סעיף  .ו

 מבעלי המגרשים המוסרים.
 
 
 במגרש המקבל: 4גמר טופס תנאים למתן תעודת  .6

ע"פ הנחיות מחלקת השימור. ע"פ מידת הצורך,  12במבנה לשימור ברחוב גוטליב ודות השימור סיום עב
 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 
שלעיל במתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע השימור כפי  המקומית רשאית להמיר את התנאי
 שייקבע על ידי מה"ע או מי מטעמו. 

 
 רישום הערה: .7

לשימור בהגבלות מחמירות, עפ"י  יםהוועדה המקומית תהיה רשאית לבצע רישום בפועל של הערה במגרש
זכויות הבנייה שנעשית מכח , בדבר מחיקת 2011לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום( התשע"ב  27תקנה 

 תכנית זו. 
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 2)החלטה מספר  20/04/2016מיום ב' 16-0011מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 102. בקדמת המגרש הגדול בירקון 102רות ארבל: תוכנית להעברת זכויות במגרש מקבל ברח' הירקון 
ימור רגיל, כאשר בחלקו האחורי יש שטח פנוי ובמסגרת זו הזכויות התקפות. היזם מבקש בנוי מבנה לש

 לממש ולבנות אגף נוסף בחזית האחורית על החלק הפנוי, בנוסף הוא מנייד לשם זכויות.
 . 102לירקון  27ונחלת בנימין  12אדר' יניב פרדו: מציג את העברת הזכויות מגוטליב 

 וסיפים קומה אחת לבנין בירקון.נתן אלנתן: למעשה אתם מ
 ראובן לדיאנסקי: מה קורה מאחורה, ומה בנוגע לקווי הבנין האחורי.

יניב פרדו: למעשה יש שתי חזיתות צידיות וחזיתות קדמיות. ההתייחסות לחזיתות הצידיות היא אותה 
 התייחסות לחזיתות הקדמיות. אין מסתורי כביסה בחזיתות הצידיות.

 רכת על התוכנית.מלי פולישוק: מב
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר את התוכנית להפקדה.

 
.אירי, ניר סיבליה, שמואל גפן ואיתי ארד פנקסנתן אלנתן, ראובן לדיאנסקי, יהודה הממשתתפים: 

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

 קד' לחו86בה וזאת עפ"י סעיף 
 

  רקע לדיון:
 התכנית חוזרת לדיון בועה המקומית לאור העובדה שחלפו מועדים הקבועים בחוק לאישור התכנית. 

 
 חוו"ד צוות: 

 להמליץ לאשר להפקדה בהתאם להחלטה הקודמת.
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 : חו"ד הצוות

 :ממליצים לאשר את התכנית בכפוף לתנאים המפורטים לעיל ובנוסף תנאי להפקדת התכנית 
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על הפקדת התכנית, ועדכון מסמכי מועד החלטת הועדה המקומית נכון לשווי הזכויות לניוד  עדכון
 התכנית בהתאם. 

 
 

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

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 6)החלטה מספר  21/06/2017מיום ב' 17-0014מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 ירד מסדר היום מפאת חוסר זמן.
 

 דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, ליאור שפירא, מיטל להבי, דר' אפרת טולקובסקי.: משתתפים

 
 לבניה ועדת המשנה לתכנון ו( דנה 2)החלטה מספר  05/07/2017מיום ב' 17-0016מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 ליאור שפירא: לא משתתף בדיון 
 

 :מהלך הדיון
רות ארבל: לאור העובדה שעברו הזמנים הקבועים בחוק להפקדת התכנית, אנחנו מבקשים לחדש את 
ההחלטה על הפקדת התכנית. אנו מבקשים לאשר את הפקדת התכנית בכפוף לעדכון שווי הקרקע נכון 

ל ההפקדה.  בנוסף לאישור המחודש להפקדה ישנה בקשה חדשה של בעלי ליום ההחלטה המחודשת ע
 אשר הם מבקשים להעלות כעת בפני חברי הוועדה. 12המבנה לשימור ברח' גוטליב 

 מלי פולישוק: מדוע חלפו המועדים בחוק בגלל העיריה או בגלל היזם?
 המתאר נכנסה לתוקף. רות ארבל: היזם לא הספיק להשלים את מסמכי התוכנית ובמקביל תוכנית

 חוד' מה לקח כל כך הרבה זמן. 4-ארנון גלעדי: כל המסמכים נלקחו בחשבון בתוך ה
 . 101עודד גבולי: מי שאשם הוא החוק שהוא לא הגיוני, ואני לא רואה שיפורים מאז חוק 

 4מו הסתיי 2016התקבלה החלטה ומאז נספרו הימים. בחודש אוגוסט  2016ראובן לדיאנסקי: באפריל 
חודשים. כלומר הנושא היה צריך להגיע לפני שנה להארכה.  10החודשים. הנושא הגיע לועדה רק כעבור 

חודשים.  10המטרה של  הארכת התקופה היא להביא את התוכנית מיד כשמסתיימת התקופה ולא אחרי 
הקודמת כנראה שעשו שינוי בתוכנית. האם התוכנית שמבוקשת עכשיו לאישור חוזר זהה לתוכנית 

 ?2016שאושרה ב
 רות ארבל : כן היא זהה מלבד שווי הקרקע שלא מעודכנים.

 אפרת טולקובסקי: יש הבדל בשווי קרקע?
 דורון ספיר: מדוע התוכנית הגיע בלי שווי קרקע עדכניים?

החודשים נבע מכך שלא הושלמו כל מסמכי התכנית )מפת מדידה לא עדכנית  10רות ארבל: הפער של 
ותוכנית המתאר נכנסו לתוקף ונדרשו עמידה בתנאים נוספים. מבחינה מהותית  101ביל תיקון וכד'( במק

התוכנית לא השתנתה לא בנפחים ותוספת הזכויות שתתבצע. לאור פער הזמנים שנוצר והימשכות הליך 
 אישורה של התוכנית היזם בקש להעלות את התכנית לדיון במהירות האפשרית.

ה אחריות שלנו אז אנחנו צריכים לקחת אחריות אם יש עיכובים צריך לראות מה אפרת טולקובסקי: אם ז
 גם להם.

 יש עיכובים? 101מלי פולישוק: למה בעקבות תיקון  
 4הראלה אברהם אוזן: אנחנו בתוכנית לא בהיתרים. לפי החוק את התוכנית היה צריך להפקיד בתוך 

להפקיד בשל כשלים טכנים מול המב"את. בשל כך  חודשים. אנחנו ערים לכך שיש מקרים שלא מספיקים
צריך לבקש ארכה מיו"ר הועדה, הארכת הזמנים צריכה להיות הגיונית . כרגע מובאת תוכנית לקבל 

החלטה חדשה להפקדה . נאמר שהתוכנית בהיבט התכנוני לא השתנתה מלבד עדכון של השווים של יעודי 
 המגרשים. יכול להיות שעדכון השווים השתנה. קרקע שהמשמעות יהיו שוני ביחסי ההמרה בין

 ארנון גלעדי: מלי שאלה בגלל מי קרתה הארכה?
דורון ספיר: היא לא צריכה לענות למלי אלא מהנדס העיר.  יש כאן שתי שאלות האחת ענין העיכוב, והשני 

יות אני מציע לקבל נושא השווים. בנוגע לעיכוב הנושא יבדק ע"י מה"ע ויגיע עם דיווח לועדה. לגבי השמאו
 החלטה לאשר להפקדה בכפוף לעדכון השמאיות.

רות ארבל: תוכנית השימור קובעת בנספח ה' תמריץ "שמירה על שווי הזכויות להעברה" . המבנה ברחוב 
מבקש לקבל תוספת זכויות עבור השנה השמינית והתשיעית בעכבות נסיבות יחודיות שיש  12גוטליב 
 למבנה.
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חושב שזה מיותר. הפרשנות של הפסקה היא לא אומרת שבכל שנה ושנה עושים דיון נתן אלנתן: אני 
. לכן מהשנה החמישית זה 5%עוד תקופה שאפשר לתת  5-10שנים יש מ 4ומחליט ברגע שעוברים 

אוטומטי. ברגע שהחלטנו לתת בשנה החמישית זה אוטומטי לכל השנים. החלטת הועדה או שנותנים או 
 שלא נותנים בכלל.

 ארנון גלעדי: זה לא מופיע בדרפט .
 נתן אלנתן:  זה לא צריך להופיע בדרפט לא צריך לכתוב את זה, כך כתוב בתב"ע. 

אפרת טולקובסקי: זה לא על טייס אוטומטי אם הייתי בנין שמקבל בשנה השלישית הייתי מחכה עד 
 .10-השנה ה

 דורון ספיר: נא לנמק מדוע לתת את שווי זכויות העברה.
' דני מסטר: אנחנו מתכננים עבור הבעלים את השיפוץ של הבנין. הבעלים הנוכחים רכשו את הזכויות אדר

שנים, הכנו להם תיק תיעוד. אנחנו אמורים להתחיל בשיפוץ בקרוב. היה גם ערר שהוגש ע"י אחד  3מלפני 
 הדיירים כל אלה גרמו לעיכוב. 

מ' 80שם ריבוי בעלים בנכס והרבה דיירים מוגנים. שנים כאשר יש  3יוסף דבש: רכשתי את הנכס מלפני 
הספקנו למכור ולנייד. לא קל לשפץ את הנכס ולהביא אותו לרמת גמר של שימור.  אנחנו עובדים על 

היתרים כדי לשפץ את הבנין כבר שנתיים. במקום לעשות מסלול ירוק למבנים לשימור בהגבלות מחמירות 
מ'  198לים בקושי מול הרשות.  סה"כ הזכויות לניוד שיש לנכס הן שבהם אין כל תוספת בניה אנחנו נתק
מ"ר, יוצא  198מ"ר ולימים השווי עודכן והיקף הזכויות ירד ל 270להעברה. כאשר היו לי לפני שנתיים  

 מ"ר.  80-שעירית ת"א שותפה של היזם בהשבחה של הזכויות. תכנית הנוכחית אנחנו מוסרים רק כ
דיונים האחד בשני. יש כאן  2מ' בבקשה מדוע לכרוך 198מ' למסירה מתוך 80יש ליזם  ארנון גלעדי:  כרגע

 מגרש מוסר ויש מגרש מקבל. לאחר מכן נדון בשאר הנושאים. אין שום דבר בדרפט.
דורון ספיר: הנושא לא בדרפט אז לא נדון בו. ניתן להביאו בנפרד לדיון. אני ממליץ לאשר את הבקשה 

בבדיקת מה"ע לגבי העיכוב. כאשר הנושא יגיע בנפרד לדיון בוועדה יש לעדכן את בעדכון השמאויות ו
 הוועדה בנוגע לשמאויות. 

 
 :הועדה מחליטה

לאשר את התוכנית להפקדה בכפוף לעדכון שוויי הזכויות לניוד. יש להביא בדיון נפרד את נושא תוספת 
 יין השמאויות.ובאותה ההזדמנות לעדכן את הוועדה בענ 12הזכויות לגוטליב 

 מה"ע יבדוק מדוע חל עיכוב בהפקדת התוכנית ומדוע נדרש להביאה לדיון מחודש להפקדה.
 

 שמואל גפן: נמנע
 

 דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, ארנון גלעדי, שמואל גפן, אפרת טולקובסקי, נתן אלנתן.משתתפים: 
 

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

 

 
 דיון נוסף לדיווח שווי קרקע ומתן תמריץ שמירה על שווי קרקע:

שווי הקרקע העדכניים לצרכי ניוד עבור שלושת בהתאם להחלטת הוועדה בדיון הקודם להלן דיווח על 
 :המגרשים

 
 שווי קרקע מצב קודם:

  
/ סה"כ זכויות להעברה יחס המרה תאריך שומה שווי  קרקע קודם

 לתוספת )מ"ר(

 198.95 1.02  10.11.15   21,000      12 טליבגו

נחלת בנימין 
27      17,500   18.02.16  0.85 294.43 

 330  1.00  28.10.14   20,500      102הירקון 
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 שווי קרקע מצב חדש:

  
להעברה/  סה"כ זכויות מרהיחס ה תאריך שומה שווי קרקע חדש

 לתוספת )מ"ר(
תוספת תמריץ 

 )מ"ר( ( *15%)

 27.14 208.07 0.98  13.07.17   25,000      12גולטיב 

נחלת בנימין 
27      20,000   13.06.17  0.78 283.31 35.60 

   332  1.00  16.07.17   25,500      102הירקון 

 ימורלאישור תכנית הש 8,9,10עבור השנה *
 

מבקשים מהוועדה לאשר תוספת  27ונחלת בנימין  12בעלי המבנים של המבנים לשימור ברח' גוטליב 
 זכויות לניוד בגין תמריץ שמירה על שווי הקרקע בהתאם לאופציה שתכנית השימור נותנת.

 
 בעלי המבנים לשימור יציגו בפני חברי הוועדה את הנימוקים המצדיקים קבלת תוספת הזכויות.

 
 

 בתכנית הנוכחית הזכויות שיועברו מהמבנים לשימור יהיו כדלקמן:
 

  
זכויות  יחס המרה שווי קרקע חדש 

 למחיקה
 זכויות לתוספת

 81.87 80.26  0.98          25,000     12גולטיב 

נחלת בנימין 
27     20,000          0.78  318.92 250.13 

 332.00    1               25,500     102הירקון 

 
 
 

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

 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 14)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

בגין תמריץ שמירה על שווי קרקע בעבור השנה  15%מבוקש תוספת זכויות בהיקף  של   דני מסטר:
 השמינית תשיעית ועשירית מיום אישור תוכנית השימור

 נתן אלנתן: התקיים דיון בנושא הזה, ברגע שאתה נותן עקרון לאחד אתה נותן הוא נותן לכולם. 
 

 הועדה מחליטה:
נוספים עבור השנה השמינית התשיעית והעשירית  15%תמריץ של  לעדכן את שווי הקרקע ולאשר תוספת

 , ולהפקיד את התוכנית. 12וגוטליב  27למבנים ברח' נחלת בנימין 
 
 

 דורון ספיר,  אהרון מדואל , נתן אלנתן. משתתפים: 



 התוכן חלטהמס' ה
06/09/2017 

 15 -ב' 17-0019
  2-4רחוב תדהר 7069בגוש  83,84בקשה לאיחוד  חלקות  - 

 דיון לאחר פרסום -דיון באיחוד 
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 תוכן הבקשה:
 התקווה ת"א. , שכונת2-4רח' דוד תדהר  7069בגוש  83,84דיון לאחר פרסום בבקשה לאיחוד חלקות 

 
 מסמכי רקע:

מוסמך מסארוה חוסאם רישיון  ( שהוכן ע"י מודד04.03.2015תשריט מדידה לחלקות )מיום  .1
 .894מספר 

 .02.08.2017מכתב פניה מטעם עורך הבקשה אדר' איתי פידל מיום  .2
 17-0347בקשה מספר:   .3

 
 
 
 

 בעלי הקרקע:
 :83חלקה  7069, גוש 2דוד תדהר 

 510162589 מגרשי אלונים בע"מ
 

 :84חלקה  7069, גוש 4דוד תדהר 
 510162589מגרשי אלונים בע"מ 

 
 
 
 
 

 פרטים:
 מצב קיים:

 קומות.  1קיים מבנה ישן בן  83על חלקה 
 קומות. 1קיים מבנה ישן בן  84על חלקה 

 
 .38, תמ"א 3-, תכנית ג1א, תכנית ע'2215,2215תכנית  תכניות חלות:

 
 3ד החלקות הוא אזור מגורים ב' )לשימוש מגורים(. מותרת בהן בנייה של ייעו ייעוד השטח והזכויות:

 קומות .
 שטחי בנייה משטח מגרש. 100%

 לאחוזי הבנייה. 15%תמורת איחוד מגרשים יתווספו  .א

 לאחוזי הבניה. 7.5%תמורת הריסת מבנה ובניה מחדש יתווספו  .ב

 משטח המגרש. 60%תכסית הקרקע תהיה  .ג
 2215 לפי תכנית קווי בניין:

 מטר 3 – 0קו בנין לחזית רח' דוד תדהר: 
 מ'. 3קווי בניין צידיים: 

 מ'. 5קו בנייה אחורי: 
 

 תיאור הבקשה לאיחוד החלקות:
 .2215תכנית בניין עיר מס'  1992החלקות נמצאות בתחום שכונת התקווה. אשר אושרה לה בשנת 

  –מהות האיחוד 
 קות.החל 4פרויקט זה תוכנן כמתחם אחד מלא לכל 

 מדובר בשתי חלקות לא רגולריות בצורתן אשר מגבילות את הבינוי בחלקות כלפי המתחם כולו.
מאפשר גמישות תכנונית וחלוקת הזכויות בצורה המיטבית על מנת ליצר  83-84כיוון שכך איחוד החלקות 

 .85-86מעבר אוויר ואור כלפי החלקות הפנימיות 
 מ'. 3.0מ', צדדיים  3.0קדמי  המוצעים:  הבניין החדשים יקוו

איחוד החלקות דרוש על מנת לאפשר בנייה חדשה למגורים בהיקף ובאופי שהתירו התכניות החלות, ללא 
שינוי בשטחי הבנייה המותרים. אופי הבנייה החדשה במגרש המאוחד יהיה זהה לזה שהותר בתכנית 

 הראשית )שאפשרה כאמור בנייה בקיר משותף(.
 



 מס' החלטה
06/09/2017 
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 :צעטבלת האיחוד המו
 איחוד .1

 מספרי החלקות
 השטחים בדונמים

 סופי ארעי

 83 0.650 

 84 0.510 

[1]  1.160 

 
 טבלת זכויות הבנייה:

 

 מצב מוצע לאחר איחוד 84מצב קיים חלקה  83מצב קיים חלקה  

 1160.0מגורים:  510.0 650.0 )מ"ר(שטח החלקה/מגרש 

סה"כ זכויות 
 בנייה עיקרי

    אחוזים

 מ"ר

+  2215תכנית לפי 
א'+ תמריצים 2215

על  38מכח תמ"א 
 שינויה 

+  2215לפי תכנית 
א'+ תמריצים 2215

על  38מכח תמ"א 
 שינויה 

 ללא שינוי

 מ"ר שטח שירות
 עפ"י פרוטוקול הוועדה המקומית 

 5החלטה מס'  -1994מאי  -ב'  118מס' 
 ללא שינוי

 1נית ע'לפי תכ 1לפי תכנית ע' 1לפי תכנית ע' מ"ר שטח מרתף

 ללא שינוי קומות 3 קומות 3 קומות גובה

 הגדלת צפיפות ע"פ שבס מ"ר כולל ממ"ד* 90 מ"ר כולל ממ"ד* 90 צפיפות מותרת

 הצפיפות ע"פ גודל יח"ד ממוצעת 
 

 .2.6.16והעיר בתאריך  27.5.16ישראל היום  26.5.16האיחוד פורסם בעיתון הארץ  
 .10.7.2016ריך מסירת הודעה אחרונה לזכאי נמסרה בתא

 .7.6.2016הדבקות הודעות על גבי נכסים בתאריך 
 

 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד הצוות
 

 להמליץ על אישור הבקשה לאיחוד חלקות כמבוקש.
 

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

 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 15)החלטה מספר  06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר ישיבתה ב
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 איתי פידל: מציג את האיחוד חלקות ברח' תדהר. 
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות.

 
 לנתןדורון ספיר,  אהרון מדואל , ליאור שפירא, נתן א משתתפים: 



 התוכן לטהמס' הח
06/09/2017 

 16 -ב' 17-0019
 הנחיות צל במרחב הציבורי  - 9083תא/מק/

 דיון באישור מדיניות
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 יפו -קביעת מדיניות לתכנון צל במרחב הציבורי בת"א  מטרת הדיון :
 

 תחום העיר תל אביב יפו מיקום :
 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב יפו יזם :
 מנהל הנדסה –: יחידת אדריכל העיר  מתכנן

 
 רקע ותאור מצב קיים

 

ירוני, כגורם מרכזי לשיפור איכות בארץ ובעולם גוברת המודעות לצורך הבסיסי בצל במרחב הע .1
 . ועידוד הליכה באמצעי ניידות  החיים בעיר

מדיניות ומחקרים אקדמיים קודמו בשנים האחרונות, בין היתר מסמכי מספר בלתי מבוטל של  .2
תל אביב והמשרד להגנת הסביבה. הועדה המחוזית על ידי איגוד אדריכלי הנוף, מנהל התכנון, 

 קר פתרונות הצל ובקידום הנחיות ליישום הצל. עבודות אלו עוסקות בח

לכל  אביב יפו ערוצים שונים לתכנון ויישום הצל הקשורים לסוג הפרויקט וסוג המרחב.-לעיר תל .3
 ערוץ יישום  קיימות פעולות הנעשות ו/או הנחיות. 

 פעולות / הנחיות גורם עירוני אחראי ערוץ יישום עירוני

הנחיות צל של מחוז תכנון ע"פ  העיראגף תכנון  תכניות בניין עיר 
 תל אביב 

 תכניות עיצוב
 הנחיות לקראת דיון בוועדה  אדריכל העיר הנחיות מרחביות   

ת"י  –ע"פ תקן בניה ירוקה  אגף רו"פ  התרי בניה
5281 

 ביצוע חצרות מוסדות חינוך אגף מבני ציבור מבני ציבור
 ים, גינות, שדרותביצוע פארק אגף שפ"ע גינות שדרות ופארקים 

+אגף בינוי ותשתית מנהל  רחובות וככרות 
 שפ"ע

תשתית לנטיעת עצים, הצללות 
 בנויות

 סככות צל בחופים אגף חופים  חוף הים
 מקבצי  דקלים ברצועת החול

אתרים, אחוזות החוף, עזרה  תאגידים עירוניים 
 מבני ציבור, רחובות, חניונים ובצרון

 

ריוניים עירוניים ברורים וחסרה מתודלוגיה לתכנון צל בתכניות פיתוח יחד עם זאת, אין קריט .4
ועיצוב אדריכלי ובפרוייקטים עירוניים במרחב הציבורי. בהעדר הנחיות ומתודה, קיימים לעתים 

פערים וסתירות בין הפעולות וההנחיות המתוארות בטבלה ובהתייחס לכמות ואיכות הצל 
 לחיזוי צל ואופי השטחים שיש לספק להם צל.הנדרשים, בדיקות מקדמיות נדרשות 

 
 מדיניות מוצעת

 מטרות מסמך הנחיות לצל במרחב הציבורי: .1

 הנחיות לכמות הצל ואיכות הצל במרחב הציבורי .א

מתודולוגיה לתכנון כמות הצל בתכניות עיצוב ופיתוח אדריכלי ובפרויקטים עירוניים במרחב  .ב
 הציבורי

 מדדים להערכת איכות הצל .ג

 פרטניות לרחובות, כיכרות, חצרות בתי ספר ופארקים הנחיות צל .ד

 

ההנחיותבמסמך זה יחולו על תכנון צל בפרויקטים עירוניים במרחב הפתוח ועל חלות המסמך:  .2
 תכניות פיתוח ועיצוב אדריכלי.
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 קביעת קריטריונים למינימום כמות צל בתכנון מרחב"צ: .3

 הנחיות לכמות הצל במרחב העירוני 
 הדרישה לכמות צל  הסוג המרחב להצלל

 המרחב הציבורי הפתוח

 א. רחובות, שבילים, מעברים 
)לרבות נתיבי הליכה ורכיבה בכל סוגי 

 המרחבים(

  80%רצף צל בכיסוי מינימלי של  
 מתוואי הולכי הרגל ורוכבי האופניים

  במדרכה אחת לפחות )אחד מצדי הרחוב(, שביל או מעבר
 20%לפחות  ות ב. שטחים מגוננים בפארקים וגינ

 מכלל האזור המגונן 
 ג. אזורים פתוחים )מרוצפים(

 כיכרות, רחבות עירוניות
 40%לפחות 

  מכלל האזור הפתוח המרוצף
 חלופות עיצוביות ע"פ אדריכל העיר

 מבני הציבור

 50%לפחות  מבני חינוך וקהילה ד. חצרות 
 מכלל שטח החצר

 בחצרות בתי ספר למעט מגרשי הספורט
 20%לפחות   כזי ספורטה. מר

 מכלל השטח הפתוח במרכזי ספורט
 חניונים

  50%לפחות  ו. חניונים  על קרקעיים
 מכלל שטח החניון 

 הוראה כוללת עבור כל אחד מסוגי המרחבים
 מוקדי עניין ושהיה

 ספסלים, שולחנות וכד'שטחי ישיבה 
 מתקני משחק וכושר

 

 80%רצף צל בכיסוי  
 או אזור השהייה משטח נקודת העניין 

 100%מתקני משחק לילדים 

 המסמך כולל הנחיות מפורטות לבחירה ונטיעה של עצים. .4

 

רחובות,   –עוסק בהנחיות מפורטות ודגשים לתכנון סוגים שונים של מרחבים ציבוריים  4פרק  .5
  כיכרות, חצרות מוסדות חינוך ופארקים.

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 16מספר  )החלטה 06/09/2017מיום ב' 17-0019מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 מהלך הדיון:
 יואב דוד: מציג הנחיות לתכנון צל בעיר הכוללת קריטריונים של כמות הצל ואיכות בשטחים פתוחים.

 אהרון מדואל: יש להרחיב את הצל בתחנות אוטובוס .
 , חצרות מבני ציבור, חופים, חניונים.יואב דוד: הנחיות תכנון הצל מתייחסות לרחובות, כיכרות

 רשימה מומלצת של עצים )מייש, סיגלון, עצים שלא אורגנים(.  -עצי רחוב 
עצים בחניונים נראה בעייתי כי נפגע במקומות חניה ההגדרה בחניות צריכה להיות כזו  50%נתן אלנתן: 

 שלא תפגע במקומות חניה. 
 , ניתן לבצע הצללות על מעברים ועל חלק ממקומות החניה.יואב דוד: זה לא מקטין את מקומות החניה

 דורון ספיר: אנחנו דורשים שיהיה נספח צל מחייב בהתאם למדיניות בתוכניות גדולות. 
 נתן אלנתן: תוכנית הצל תהיה צמודה לתוכנית העיצוב.

 דורון ספיר: בכל תבע יהיה מצויין אם יש נספח צל מחייב בתוכנית עיצוב.
 

 יטה:הועדה מחל
 מאושרת מדיניות הצל במסגרת כל תב"ע יוגדר האם יידרש נספח צל מחייב במסגרת תוכנית העיצוב.

 
דורון ספיר, נתן אלנתן, אהרוו מדואל, גל דמאיו שרעבימשתתפים: 



 מס' החלטה
28/10/2009 

 9 -ב' 09-0024
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