
                
 
 
 

מינהל    הנדסה   
אגף תכנון העיר 
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ועדת המשנה לתכנון ולבניה 
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו 

 
 פרוטוקול מספר 16-0016 

כ"ג סיון תשע"ו 29/06/2016 09:00 - 13:00 
 

באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 69 תל-אביב - יפו, קומה 12 
 
 

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

משנה לראש העירייה  ארנון גלעדי   
חבר מועצה  שמואל גפן   
חבר מועצה  ראובן לדיאנסקי, עו"ד   
חבר מועצה  אהרון מדואל   
חבר מועצה  מיכאל גיצין   
חבר מועצה  יהודה המאירי   

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

סגן בכיר ליועמ"ש  לירון רותם, עו"ד   
מנהלת אגף תכנון העיר וסגנית מהנדס העיר  אורלי אראל   

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

מנהל אגף נכסי העירייה  אלי לוי   
שמאית הועדה המקומית  דנה שיחור   
עוזר מ"מ ראש העירייה  אילן רוזנבלום, עו"ד   

מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה  נחמה עמירב   
ממונה תשתיות ומקרקעין  דני ארצי   
היחידה למניעת דלקות  רינה בר און   

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

מ. מח' תכנון יפו והדרום  אירית סייג, אדר'   
מ. מח' תכנון מרכז  לריסה קופמן, אדר'   

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

 
סגן ראש העירייה  אסף זמיר  חסרים: 

חברת מועצה  כרמלה עוזרי   
 

ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב - יפו  אביגדור פרויד  משקיפים 
נציג הרשות למקרקעי ישראל  גילי טסלר   

החברה להגנת הטבע  עידן עמית   
נציג הועדה המחוזית משרד הפנים  עיזאלדין דאהר   

משרד האוצר  מלי פולישוק, עו"ד   
 
 

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

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור הועדה בישיבתה הקרובה 



                
 
 
 

מינהל    הנדסה   
אגף תכנון העיר 

 

 
 
 

 www.tel-aviv.gov.il :שד' בן גוריון 68 תל-אביב - יפו 64514, טלפון: 7247262 - 03, פקס: 7241949 - 03, אתר

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

 
 פרוטוקול מספר 16-0016 

כ"ג סיון תשע"ו 29/06/2016 09:00 - 13:00 
 

באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 69 תל-אביב - יפו, קומה 12 
 
 
 

תוכן סעיף  מספר  מספר 
עמוד  סעיף 

אישור פרוטוקול 16-0015ב מיום 15/06/2016     
פרויקט הנתיב המהיר - כביש 20 דיון נוסף   1  .1

פרויקט קרן הקריה דיון בהתנגדויות   4  2.
שכונת הרכבת - איחוד וחלוקה דיון בהתנגדויות   24  3.
נוהל שיתוף ציבור דיון באישור נוהל שיתוף ציבור   35  4.

ת.ע.א קריית חינוך מגרש 107 שכונת לבנה דיון בעיצוב ארכיטקטוני   40  5.
ערר למועצה ארצית לתכנית בי/537 502-0127050 מבנה בעירוב שימושים בבת-ים דיון   49  6.

באחר 
תב"ע 1903 א מגרש 4  שינוי תכנית עיצוב דיון בעיצוב ארכיטקטוני )2(   52  7.

שטחי ציבור בפלורנטין דיון בדיווח )2(   58  8.
או"ח מתחם גולף רבתי דיון בהפקדה   102  9.

תעא/1/2563 -  בית ספר ברח' שבטי ישראל דיון בעיצוב ארכיטקטוני   106  10.
 

דיווח על תכניות שאושרו: 
תא/מק/4067 - בניין משרדי העירייה במתחם סומייל 

 
 

בכבוד רב, 
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

תל-אביב - יפו 
 



התוכן  מס' החלטה 
29/06/2016  - פרויקט הנתיב המהיר - כביש 20  

דיון נוסף  16-0016ב' - 1 
 

מטרת הבקשה:  
אישור הפקעה. 

 
 

        
מתחם לווידיפול :    גשר ההגנה – חיל השיריון : 

 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 1  
 

 

 
 

גושים וחלקות בתכנית: 
 

מצב השטח   שטח  שטח  בעלות  חלקה  גוש 
בפועל  ההפקעה  רשום 

במ"ר  במ"ר 
גדר וחלק מרחבת חניה   32  572 נתיבי איילון   35  7066
גדר וחלק מרחבת חניה   130  678 נתיבי איילון   36  7066
גדר וחלק מרחבת חניה   174  535 נתיבי איילון   37  7066

פנוי   2  513 נתיבי איילון   38  7066
95   חצר   825 מדינת ישראל   48  7066
147   חצר   546 נתיבי איילון + פרטי   45  7066
142   חצר   527 נתיבי איילון + פרטי   46  7066

מבנה דו קומתי משרדי חברת חוליות   164  588 נתיבי איילון + פרטי   54  7066
כביש   17  656 פרטי   62  7066
כביש   10  635 פרטי   63  7066
כביש   1  526 פרטי   64  7066
חצר   94  10,889 מדינת ישראל   29  7066
פנוי    11  513 מדינת ישראל   70  7066
פנוי   35  1,709 נתיבי איילון   12  6980
פנוי   744  9,338 מדינת ישראל   5  6980

פלישה של חצרות וחריגות בניה של   503  1,983 פרטי   43  6981
חלק מהבתים ברח' לודיפול 



מס' החלטה 
 29/06/2016

16-0016ב' - 1 
 

מצב תכנוני קיים: 
השטח להפקעה מיועד לדרך עפ"י תכנית תא/1205. 

 

עמ' 2   מבא"ת ספטמבר 2007
 

מטרת ההפקעה: 
פרויקט ה"נתיבים המהירים במטרופולין תל אביב" הנו מערכת הסעת המונים.  

מטרת הפרויקט הנה להקל על הבאים אל מרכז המטרופולין וליוצאים ממנו בשעות השיא וזאת ע"י 
שימוש באחת מהדרכים הבאות: 

- שאטלים- חניה חינם באחד החניונים המקיפים את המטרופולין ונסיעה חינם בנתיבים המהירים 
אל מרכזי תעסוקה בתוך המטרופולין באמצעות הסעות שיספקו למשתמשים בהן שרות איכותי. 

- תחבורה ציבורית כללית – התחבורה הציבורית תשתמש בנתיבים המהירים ללא תשלום. 
- נסיעות משותפות – נסיעה מהירה חינם בנתיבים המהירים בכלי רכב שיהיו בהם 4 נוסעים או 

יותר. 
- נסיעות בתשלום – כלי רכב פרטיים יוכלו לנסוע בנתיבים המהירים תמורת תשלום אגרה. 

   
גביית האגרה מבטיחה תנועה מהירה בנתיבים המהירים ומונעת היווצרות פקקים.  
ההכנסות מהאגרה יממנו את הקמת המערכת ואת  שרותי תחבורה ציבורית חינם. 

  
פרויקט "נתיבים מהירים במטרופולין תל אביב"  מורכב משלושה שלבים:  

שלב א - מראשון לציון עד כביש 5 
שלב ב - מפולג עד כביש 5 

שלב ג - כביש 5 מראש העין  עד גלילות 
  

סיום הפרויקט מתוכנן לשנת 2021 , הצפי הוא כי עשרות אלפי משתמשים ייסעו בנתיבים המהירים לאורך 
שעות היממה ובעיקר בשעות העומס.  

 
מצב חוקי: 

ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות לפי סעיפים 5 
ו – 7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( 1943. 

לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל, יש לפרסם הודעה לפי סעיף 19 לאותה פקודה. 
פיצויי הפקעה ככל שיידרשו ישולמו ע"י חברת נתיבי איילון. 

 
חו"ד מה"ע: 

ממליץ להפקיע החלקות המצוינות לעיל לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 ובהתאם לכך לפרסם 
הודעות לפי סעיפים 5 ו – 7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( 1943. 

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

בישיבתה מספר 16-0012ב' מיום 18/05/2016 )החלטה מספר 1( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

הנושא ירד מסדר היום בעקבות בקשת הצוות לבדיקה נוספת. 
 

משתתפים: דורון ספיר, יהודה המאירי, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, נתן אלנתן וראובן לדיאנסקי. 

בישיבתה מספר 16-0016ב' מיום 29/06/2016 )החלטה מספר 1( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
לאריסה קופמן מ"מ מהנדס העיר 

 
מהלך הדיון: 

גלעד טבת: הפקעה לצורך הרחבת דרך לפי תכנית 1205.  
ההרחבה כחלק מפרויקט הנתיב המהיר של נתיבי איילון. 

שטח ההפקעה יהיה ציר לתחבורה ציבורית אשר יכלול שאטלים רבים ועתיד להקל על התנועה ביציאה 
מהעיר. 

 
 
 



מס' החלטה 
 29/06/2016

16-0016ב' - 1 
 
 

הועדה מחליטה: 
לאשר להפקיע בגושים 7066 חלקות35-38, 45, 48,46, 54, 62-64, 29, 70 ובגוש 6980 את חלקה 12,5, וגוש 
6981 חלקה 43 לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים 5 ו – 7 

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

 
משתתפים: דורון ספיר, שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי, יהודה המאירי, מיטל להבי, ארנון גלעדי 

 
 

עמ' 3   מבא"ת ספטמבר 2007
 



התוכן  מס' החלטה 
תא/4094 - פרויקט קרן הקריה    29/06/2016

דיון בהתנגדויות  16-0016ב' - 2 
 

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ועדה מחוזית 
 

גושים וחלקות בתכנית: 
 

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

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 4  
 

 351 ,346 ,67 ,45 ,44 חלק מהגוש   מוסדר   6110
 ,324 ,320 ,319 ,316  339 ,335 ,331 ,327 ,323 חלק מהגוש  מוסדר   6111
 811 ,805 ,777 ,590

 55 ,37 ,36 ,35 ,34 ,32  33 חלק מהגוש  מוסדר   7102
 

שטח התכנית:  35,970 דונם 
 

 
 
 

מתכנן: אורי שטרית אדריכלים בע"מ 
 

יזם: רשות מקרקעי ישראל 
 

בעלות: מדינת ישראל וקק"ל ע"י רשות מקרקעי ישראל 
 

מצב השטח בפועל:  שטח ריק 
 
 
 
 



מס' החלטה 
 29/06/2016

16-0016ב' - 2 
 

מצב תכנוני קיים:   
בשטח קיים מחנה צבאי ולא חלה עליו תכנית בנין עיר תקפה 

ברחובות הסובבים חלות תכנית G, תא/2604, 677, תא/מק/3639 מתקנים הנדסיים וכניסות לתחנות 
הרכבת הקלה, 879, 225. 

חלקו המירבי של השטח נכלל בשטח מחנה הקריה באחריות משהב"ט. 
יעוד קיים: שטח צבאי  

זכויות בניה )אחוזים, שטחים, קומות, שימושים(: אין  
 

מצב תכנוני מוצע:  
מדיניות כללית: 

עמ' 5   מבא"ת ספטמבר 2007
 

במסגרת מדיניות מערכת הבטחון לצמצום שטחי מחנות צה"ל במרכזי הערים מקודמות במתחם הקריה 
הצבאית שתי תכניות עקריות, תכנית הכנרית האזרחית, ותכנית קרן הקריה. 

בהתאם לתכנית המתאר המחוזית ובהתאם לתכנית המתאר העירונית שאושרה להפקדה, מתוכנן האזור 
לכשיתפנה משימושיו הצבאיים, להיות אזור מע"ר מטרופוליני בשימוש מעורב לתעסוקה, מסחר ומגורים 
בבינוי אינטנסיבי לפיכך התכנית הנדונה כוללת שימושי תעסוקה, מגורים, מסחר ושטחי ציבור, התכנון 

המוצע מאפשר בניית דופן עירונית פעילה למחנה הקריה וממשק אזרחי לחלק זה של המחנה.   
 

במתחם מחנה הקריה )מחנה רבין( מקודמת בימים אלו תכנית אב לפינוי ובינוי של המחנה לשנים הבאות. 
תכנית האב מטמיעה את שתי התכניות המקודמות בתחום המחנה, תכנית הכנרית האזרחית ותכנית זו. 

 
התכנית הנדונה כלולה במסגרת "הסכם הקו הירוק" הכוללת מספר פרויקטים באזור וקושרת את ביצועם 

עם פתרון לשיקוע קו הרכבת הקלה העוברת ברחוב אבן גבירול בתת הקרקע )הקו הירוק(. 
 

תיאור מטרות התכנון:  
לקבוע הוראות ותנאים לבניית אזור מרכז עסקים ראשי, מסחר ומגורים בקרן הרחובות שאול המלך ודרך 

בגין תוך שינוי היעוד של המחנה הצבאי כ "מתקן צבאי" לטובת שימושים אזרחיים לאורך הרחובות 
הראשיים המשיקים לתוכנית. 

 התוכנית המוצעת מהווה את ה"קודקוד הצפוני" של מרכז העסקים הראשי המתפתח של ת"א ומטרתה 
לתת מענה למגמות השימושים הקיימים של תעסוקה,מגורים, מסחר, מבני ציבור, ככרות ומעברים 

להולכי רגל ורוכבי אופניים. 
 

יעוד הקרקע:  
עירוני מעורב 

השימושים המותרים: מסחר, תעסוקה, מגורים ומבני ציבור.  
 

תיאור הבינוי המוצע: 
הפרויקט כולל הקמת 2 מבני תעסוקה  בגובה של 80 ו- 50 קומות בחלקו הצפון מערבי של המתחם, 2 מבני 

מגורים בגובה של 45 קומות לאורך רחוב שאול המלך ומרכז מסחר ותעסוקה בגובה של כ-20 מטרים 
המשמש כקומת מסד בעלת דופן מסחרית וסטווים  המקשרת בין מרכיבי הפרויקט ומלווה את הולכי 

הרגל לאורך שדרות שאול המלך עד לחיבור עם דרך בגין. 
הדופן הצפון מזרחית של המסד המסחרי אל מול מגדל התעסוקה הגבוה יוצרים ככר עירונית ומעברים 

פתוחים להולכי הרגל החוצים את המתחם מרחובות שאול המלך ודרך בגין. 
כמו כן תרשם זיקת הנאה לטובת הציבור לשימוש של הולכי רגל למעבר דרך קומת המסד של מגדל 

התעסוקה הגבוה שבקרן הרחובות. 
 

היקפי הבניה והתפלגות השימושים והשטחים יהיו כמפורט בטבלה כדלהלן: 
זכויות בניה: 

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

 % מ"ר   % מ"ר  מ"ר   % מ"ר   % מ"ר 
 0  0  0  1400  3500  0  0  0  3500 מבנה ציבור 
 0  0  0  23800  59400  0  0  0  59400 מגורים 
 0  0  0  68700  171600  0  0  0  171600 מסחר 

ותעסוקה 
 0  0  0  3,400  8,500  0  0  0  8,500 צרכי ציבור 
    97,300  243,000     243,000 סה"כ 

 
1 - % מהשטח העיקרי 
2 - % משטח הקרקע 
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יח"ד: 

עמ' 6   מבא"ת ספטמבר 2007
 

צפיפות: 27 יח"ד לדונם  
שטח ממוצע ליח"ד: 110 

מספר יח"ד ששטחן 35-45 מ"ר:  
מספר יח"ד ששטחן 45-90 מ"ר:  

מספר יח"ד ששטחן 90-120 מ"ר: 540 
מספר יח"ד ששטחן מעל 120 מ"ר:  

סה"כ יח"ד: 540 
 

נתונים נפחיים: 
מספר קומות: עד 80 

גובה: עד 355 מ' מעל פני הים. 
תכסית: עד 75%  

קווי בניין: כמסומן בתשריט  
 

השימושים המוצעים: 
במגדלי התעסוקה ובמרכז המסחרי:  

מסחר )בקומות התחתונות(,  משרדים לרבות הנהלות וסניפי מוסדות ציבוריים ופרטיים )כמו בנקים, חב' 
ביטוח, קופות חולים(, שרותי קבלת קהל, מרכז רפואי, בתי אוכל ומשקה, שימושים לתרבות ופנאי כגון: 

קולנוע,תיאטרון, אולמות לכנסים, לשמחות, לארועים ובידור, מכללות, תעשיה עתירת ידע, אולמות 
תצוגה, מכוני בריאות, כושר וספורט ואכסון מלונאי. 

 
במגדלי המגורים:  

במפלסים הקרקעיים והתת קרקעיים של מגדלי המגורים יותרו שימושים נלווים לרווחת ציבור הדיירים, 
לרבות מועדון כושר, בריכת שחיה, מועדון, מבואות וכד' וזאת במסגרת השטחים המותרים כשטחים 

משותפים לכל הדיירים. 
בקומות העליונות יותרו מגורים ו/או איכסון מלונאי. 

 
במבני הציבור: 

מבנים ומוסדות ציבוריים לתרבות, חינוך, ספורט בילוי ופנאי ומשרדים עירוניים. 
 

תכנית עיצוב ופיתוח: 
התוכנית תחייב הכנת תוכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי לכל תחום התכנון לאישור הועדה המקומית, כתנאי 

למתן היתר בניה במגרש. 
התכנית תפרט בין השאר את אופן העמדת הבנינים, מיקום ואופי השטחים הפתוחים לציבור, מעברים 
ושטחים בזיקת הנאה לציבור, נטיעת עצים וצמחיה, פתרונות לבניה ירוקה וכן את פתרונות התנועה 

והנגישות הסופיים. 
כמו כן תפרט התכנית את שלבי מימוש התכנית בדגש על עצמאות כל שלב ושלב וכן תפרט את הבינוי 

והפיתוח המחוייבים של השטחים הציבוריים הכלולים בפרויקט. 
 

עקרונות התכנון הנופי: 
א. קישוריות הולכי רגל למתחמים הסמוכים. 

ב. קישוריות רוכבי אופניים לצירים המתוכננים. 
ג. דגש עיצובי למוקד המפגש בין שדרות שאול המלך ודרך בגין. 

ד. דגש על תכנון בעל אוריינטציה כלפי הולך הרגל בתוך המתחם עצמו. 
ה. יצירת פלטפורמה רחבה לפעילויות במפלס הקרקע של המתחם. 

ו. תכנון הצמחייה כמרכיב עיצובי מרכזי, כולל צמחיה ע"ג תקרות החניונים והמבנים. 
 
 

פרוט העקרונות: 
א. קישוריות הולכי רגל  

 
1. לאורך שדרות שאול המלך: רצועת הליכה לאורך המדרכה ומתחת לקולונדה מסחרית מוצעת. 

החזית המסחרית והקולונדה ייצרו הרחבה והמשכיות של מאפייני רחוב כדוגמת אבן גבירול לכיוון 
מזרח. 
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2. מדרכה רחבה להולכי רגל לאורך דרך בגין תיתן מענה להולכי הרגל הרבים אשר יגיעו מתחנות 
האוטובוס והרכבת לאורך הרחוב. 

3. יצירת כיכר עירונית גדולה החוצה את הפרויקט בין המגדלים וכן מעבר הולכי רגל רחב מתחת 
למגדל הצפוני, אשר יקשרו בין דרך בגין לשדרות שאול המלך דרך הפרויקט, ויאפשרו מעבר דרך 

הפרויקט לכיוון מתחמי התעסוקה, הבילוי והתרבות הסמוכים. 
 הכיכרות בפרויקט יהוו המשך לרצף הכיכרות העירוניות שלאורך שדרות שאול המלך ויקושרו 

לכיכרות הפנימיות המתוכננות באזור המע"ר הצפוני מצידו המזרחי של דרך בגין. 
4. הרחבה העירונית המתוכננת סביב היציאה מתחנת הרכבת הקלה הסמוכה לפרויקט תשולב באופן 
אינטגראלי ברחבות המתוכננות של הפרויקט, בצורה שתאפשר נגישות מקסימאלית על פני הקרקע. 

כמו כן תישמר אופציה לקשר תת קרקעי בין שתי הכניסות לרכבת הקלה משני צידי דרך בגין, 
ישירות אל קומת המרתף של המגדל הצפוני. 

ב. נתיבי אופניים 
 

1. נתיב אופניים יתוכנן על המדרכה לאורך שדרות שאול המלך, מרחוב וויצמן במערב ועד הצומת עם 
דרך בגין. הנתיב יהווה קישור לבאים מכיוון גן וולובלסקי ורכבת ישראל אל מרכז העיר ורחוב איבן 

גבירול. 
2. נתיב אופניים יתוכנן על המדרכה לאורך דרך בגין ויקשר את הבאים מתחנות רכבת ישראל 
)ארלוזרוב והשלום( אל הפרויקט ואל מרכזי התעסוקה האחרים לאורך המע"ר הצפוני. 

3. שני נתיבי האופניים יפגשו בפינת רחובות בגין ושאול המלך וכן יתאפשר קשר ביניהם דרך הכיכרות 
הפנימיות של הפרויקט. 

 
ג. הכניסה לעיר  

 
יושם דגש על עיצוב הכיכר במיפגש הרחובות דרך בגין ושאול המלך ליצירת מוקד עירוני מרשים ובעל 

נוכחות. 
 

ד. תכנון בעל אוריינטציה כלפי הולכי הרגל 

 
1. דגש על שטחים מרוצפים רחבים המאפשרים נגישות למסה גדולה של הולכי רגל. 

2. צמצום שטחי המיסעות בתוך הפרויקט למינימום ההכרחי. 
3. נסיעה בתוך שטחי הפרויקט לצורך drop-off למגורים או למשרדים ולצורך רכבי חרום, תתאפשר 

על מיסעה מרוצפת, שתשתלב עם ריצוף הכיכרות באופן ויזואלי, תוך מתן זכות קדימה להולכי 
הרגל. 

4. רכבי שרות, חצרות משק ואספקה יהיו תת קרקעיים. 
5. גג המרכז המסחרי יהיה נגיש להולכי רגל ויקושר באופן מירבי ומיטבי למדרכות ולקומת המסחר 

מתחתיו. 
 

ה. פלטפורמה לפעילות במפלס הקרקע  
 

1. קולונדה מרוצפת ומוצלת לאורך שאול המלך, המאפשרת פעילות מסחרית. 
2. המדרכות , כולל שטחי הסטווים לאורך רחוב שאול המלך יהיו ברוחב של כ- 16 מטרים וישלבו 
פתרון פיתוח גינון ונטיעות לרבות שביל אופניים כפי שיאושרו בתוכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח 

סביבתי. 
3. מעבר הולכי רגל רחב מתחת למגדל הצפוני וכיכר מרוצפת גדולה בין שני המגדלים, אשר יאפשרו 
מעבר, שהיה ופעילות מסחרית לאורך חזיתות המבנים בקומת הקרקע, לצרכי הפרויקט ולעוברים 
דרך הפרויקט, כגון בתי קפה ומסעדות לעובדי המתחם, שרותים שונים ופינות ישיבה ומנוחה. 

4. אפשרות לשימוש בגג המרכז המסחרי לפעילות הולכי רגל עירונית. הגג יהיה פתוח לכלל הציבור. 
 

ו. הצמחיה כמרכיב עיצובי  
 

1. דגש על הצללות, לצורך יצירת סביבת שהיה והליכה נעימה להולכי הרגל. 
2. גריד עצים כמרכיב עיקרי בעיצוב השטחים הפתוחים במתחם וכמאחד של כל השטחים סביב 

המגדלים. 
 

עמ' 7   מבא"ת ספטמבר 2007
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תחבורה ותנועה:  

עמ' 8   מבא"ת ספטמבר 2007
 

התוכנית ממוקמת על צומת דרכים עורקיות מטרופוליניות- דרך נמיר ודרך בגין  ובסמוך לנתיבי איילון 
בין שני מרכזי תחבורה: השלום וארלזרוב. בסמוך מתוכנן קו של הרכבת הקלה ותחנה של "הקו האדום". 

שינויים, עידכונים להסדרי תנועה ובכללם שינוי הסדרי חד סיטריות/ דו סיטריות, במסגרת התכנון 
המפורט, בקנ"מ מתאים ובאישור גורמי התנועה לא יהוו שינוי לתוכנית הסטטורית. 

תקן החניה לכל אחד מהשימושים יהיה תקן מקסימום עפ"י התקן הארצי התקף בעת הוצאת היתר בניה 
או על פי התקן הקבוע בתכנית זו , על פי מספר מקומות החניה הקטן מבין השניים בעת הוצאת ההיתר. 
מיקום חניות המגורים והאורחים יהיה נפרד מיתר השימושים. במפלסי המרתפים יוקצו מבואות נפרדות 

לבניני המגורים ולמבני המשרדים והמסחר. 
החניה, הפריקה והטעינה, יוסדרו במרתפים כמפורט בנספח התנועה. 

תותר הקמת 7 קומות מרתף בתחום המגרש לשימושי חניה ושטחי שרות עבור כלל השימושים שבתוכנית. 
תכנית התנועה והחניה תוגש לאישור אגף התנועה בעת"א.  

הגישה לחניונים תהיה משלושה מוקדים: בחלק הדרום מערבי של התוכנית דרך קטע הדרך המהווה 
בתוכנית המוצעת את המשכו של רחוב ויצמן לכוון דרום, כניסה למסחר ותעסוקה דרך רחוב שאול המלך 
וכניסה נוספת לתעסוקה ומגורים ישירות לקומות החניה התחתונות באמצעות רמפת כניסה לאורך שאול 

המלך מכוון צפון מזרח. 
 

תשתיות:  
כל תשתיות החשמל, טלפון, טלוויזיה בכבלים ותאורה, יהיו תת קרקעיים. 

מבנה תחנת שנאים, במידה וידרש, ייבנה כחלק אינטגראלי מהמבנה ובתחום המרתף. 
המעבר התת קרקעי המחבר בין תחנת הרכבת הקלה בדרך בגין לבין מבנה התעסוקה יתואם עם הרשות 

המוסמכת לענין הרכבת הקלה. 
 

בניה ירוקה בפיתוח המתחם 
1. יעשה שימוש בעצים חסכוניים במים. 

2. מיעוט שטחי מדשאות. 
3. שימוש בחומרים ממוחזרים בפיתוח. 

4. בדיקת אפשרות שימוש להשקיה במי מזגנים. 
5. הצללות על רחבות מרוצפות לשיפור אקלימי. 

  
תנאי להיתר בניה יהיה התאמה לדרישות הועדה המקומית לנושא בניה ירוקה בעת הוצאת ההיתר. 

 
איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(:  

כל החומר בנושא זה מרוכז בדו"ח סביבתי אשר יצא ביום23/3/2011 ונערך על ידי חברת תופ סביבה 
ואקוסטיקה.  

להלן תקציר הדו"ח: 
הדו"ח מקיף את ההשפעות הסביבתיות הצפויות של פרויקט קרן הקריה. חוות הדעת כוללת 5 פרקים, 
כמקובל הכוללים תיעוד הסביבה הקיימת, הצגת שיקולי התכנון והחלופות, תאור התכנית המוצעת 

וניתוח השפעותיה על הסביבה. להלן עיקרי הממצאים של הדו"ח: 
א. הצללות: 

לבינוי המוצע נעשתה בדיקת הצללות, תוך התייחסות למבנים קיימים ומתוכננים בתכניות המקודמות 
באזור. הבדיקה מתחלקת לשלושה מוקדים עיקריים: הצללה על גגות, חזיתות דרומיות ושטחים 

ציבוריים. 
מסקנות הבדיקה מעלות כי: 

 עונת החורף היא העונה היחידה בה צפויה השפעה ניכרת של התכנית. 

 מבני המגורים אשר יושפעו מהתכנית הם בעיקר אלו במתחם דפנה. 

 הצללה על גגות מבני שיכון הקצינים מצפון לתכנית קטנה יותר מהשפעת התכנית 
לפינוי בינוי מתחם דפנה. 

 חזית המבנה הדרום מערבי של בי"ח איכילוב מוצללת באופן חלקי. 

 התכנית מצלילה על כיכר אקירוב, בעיקר בשעות הבוקר, אך מציעה שטחים 
פתוחים אשר ישמשו אלטרנטיבה עבור העובדים של מבני המשרדים המקיפים את 

ככר אקירוב. 
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 היקף ההשפעה לא יקטן גם באמצעות הנמכה ניכרת של המבנים או העמדה אחרת 
בשטח התכנית. 

ב. רוחות: 

עמ' 9   מבא"ת ספטמבר 2007
 

על פי ניתוח מפגעי הרוחות ע"י הבינוי המוצע בתכנית עולה כי שכיחות מצבים קשים, לא סבילים 
ומסוכנים )יחד( צפויה לחרוג מן הקריטריון המומלץ )השכיחות עולה על 15% מהזמן(: 

במעבר הנוצר בין המבנה הצפוני )המשולש( למבנה העגול בנשיבת רוח מהגזרה המערבית.  
ברחבת הכיכר המרכזית המתוכננת, הן בגובה הולכי הרגל והן בגובה גשר הולכי הרגל בין המבנים. 

הגברת הרוח צפויה בעיקר בעונת החורף )שבה הרוחות המערביות חזקות(. בעונת הקיץ, לעומת זאת, יש 
להגברת הרוח אפקט חיובי.   

אמצעים למיתון רוחות בשלב התכנון המפורט: 
 

 קירוי גשר הולכי רגל. 

 נטיעת עצים בצפון מערב הכיכר ולפניה. 

 תיחום מעבר הולכי רגל במפלס הקרקע של המגדל הגבוה בדלתות ובניית פרגולה 
ביציאה הצפון מערבית. 

ג. רעש: 

טווח מפלסי הרעש הקיים בשטח התכנית ובסביבותיה הינו dBA 70-75. התכנית לא תגדיל משמעותית 
את נפח התנועה ולכן לא תגרום לעליה משמעותית במפלסי הרעש. 

מקורות רעש נוספים בשטח התכנית עצמה: ציוד מכאני, אוורור, פריקה וטעינה ומערכות אנרגיה. 
מומלץ לנקוט בטיפול אקוסטי המתאים לדרגה שלישית של טיפול דירתי על מנת להבטיח מפלס של  40

dBA, בתוך הדירה כשפתחיה סגורים. 
המלצות נוספות: 

 יש להבטיח כי מבנה הציבור לא ישמש לשימוש רגיש. 

 יש להרחיק פתחי אוורור מצירי הולכי רגל. 

 הפריקה והטעינה יתבצעו בחלל מקורה. 

 הגשת נספח אקוסטי לפני מתן היתר בניה. 

ד. זיהום אויר: 

ממוצע שנתי של NOX  ב- 2008 הינו  96 מקר"ג למ"ק )= 10% מהתקן החצי שעתי(, במצב קיים. על פי 
מודל חיזוי, בקטע הצפוי לכניסה ויציאה של כלי רכב, תרומת התכנית לעליית מזהמים הינה שולית. 

יש לקבוע הנחיות לתכנון פתחי אוורור של החניונים התת קרקעיים למניעת זיהום לסביבה. 
ה. זיהום קרקע: 

בוצע באתר סקר קרקע ראשוני ונמצאו שאריות דלקים, שמן רובים, אסבסט ועוד המעידים על פוטנציאל 
זיהום קרקע וגזי קרקע בסבירות גבוהה וסבירות בינונית לזיהום מי תהום. 

יש להכין תכנית דיגום לאישור המשרד להגה"ס לפני תחילת העבודות הכוללת ביצוע של כ- 10 קידוחי 
ניטור, ביקורת אבטחת איכות וטיפול בקרקע במידה וימצאו מוקדים מזוהמים. 

ו. מפגעים בשלב ההקמה: 

מפגעים בשלב ההקמה כוללים מטרדי רעש, אבק, פסולת בניין )אסבסט(, קרקע מזהמת ועודפי עפר מוצע 
כי תנאי למתן היתר יהיה הגשת נספח ביצוע בשלב ההקמה אשר יתייחס לנושאים אלו. 

בתוכנית הבקשה להיתר יוגדרו פתרונות לסווג אשפה לדחיסה, למיחזור ומיון וישולבו מתקני תשתית כמו 
פירים לאשפה. כמו כן יוגדרו אפשרויות שימוש במים מושבים, החדרת מי נגר עילי ופתרונות אפשריים 

למיזוג אקלים בתאום עם הרשות לאיכות הסביבה בעירית ת"א-יפו ובאישור משרד הבריאות. 
 
 

שטחי ציבור וזיקות הנאה: 
מבני ציבור: 

התכנית כוללת בתחומה בניית שטחים לשימושים ציבוריים בהיקף של 8,500 מ"ר שטחים עיקריים + 
שטחי השירות הנילוים להם. השטחים המיועדים לשימושים למטרות ציבוריות, ייבנו ע"י מבקש ההיתר 

במגרש ועל חשבונו במקביל לבניית השטחים הסחירים במגרש. 
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שטחי הציבור הנ"ל  יימסרו לעיריית ת"א - יפו ללא תמורה ויירשמו על שמה ע"י מבקש ההיתר במגרש, 
במסגרת רישום בית משותף. מיקום סופי, אופיים והשימושים לבשטחי הציבור יקבעו לעת אשור תכנית 

העיצוב והפיתוח. 
 

זיקות הנאה: 

עמ' 10   מבא"ת ספטמבר 2007
 

בשטח הנמשך מקו החזית המסחרית ועד לגבול המגרש הפונה לרחוב שאול המלך, דרך בגין וכן בכיכר 
המרכזית של התכנית, לרבות השטח המקורה שבתחום הסטווים ועד קו החנויות תרשם זיקת הנאה 

למעבר הציבור ולשימוש הולכי רגל. התחום המדויק של שטח זה יפורט ויקבע בתכנית העיצוב האדריכלי 
והפיתוח הסביבתי, שטח זה לא יקטן מ 8 דונאם. 

תובטח זכות מעבר לתשתיות עירוניות לרבות בתחום התת קרקעי ובמרתפים.  

 
 

חו"ד הצוות: )מוגש ע"י צוות מרכז( 
 

להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית כמפורט להלן: 
1. הבינוי המוצג אינו סופי, הבינוי והעיצוב הסופיים יקבעו לעת אשור תכנית העיצוב והפיתוח. 

2. מומלץ כי 20% מהשטח המיועד למגורים יוקצה ליח"ד קטנות אשר שטחן יהיה עד 65 מ"ר עיקרי, 
יתרת שטחי המגורים הנותרים יקבע במסגרת תמהיל גודל יח"ד אשר יוגש לאשור הועדה 

המקומית  במסגרת אשורה לתכנית עיצוב ופיתוח. 
3. התכנית תפרט את שלביות הקמת הפרויקט, לרבות התיחסות לעצמאות תפעולית של כל חלק 

שיבנה, בניית השטחים הציבוריים, ופיתוח המרחב הציבורי . 
4. התכנית תועבר לועדה המחוזית לאחר אישור אגף נכסי העירייה והיחידה לתכנון אסטרטגי לשטחי 

הציבור הכלולים בתכנית.  
5. יש לכלול בהוראות התב"ע סעיף הפקעה המאשר רשום שטחים הציבוריים  וכן רישום זיקות 

הנאה  לציבור בתחומי השפ"פ והקולונדות.  
6. מומלץ כי התכנית תכלול אפשרות לחיבור המתחם עם גשר משדרות שאול המלך לכיכר לב המע"ר 

ולצורך זה יעודכן הקו הכחול של התכנית בהתאם לצורך. 
7. התכנית תכלול התיחסות לנושאי מניעת מטרדים בהבט איכה"ס, ובהתחשב בשימושי המסחר 

הסמוכים לבניני המגורים. 
8. תנאי לאשור תכנית עיצוב אדריכלית ופיתוח יהיה הטמעת המלצות סקר השפעות סביבתי בבינוי 

ובפיתוח , תנאי לאכלוס ביצוע ההמלצות הנ"ל. 
 

9. יובטח בית גידול לעצים בוגרים בתחום הכיכר המרכזית ובשדירות לאורך הרחובות, וכן יפורטו 
הוראות בדבר נקוז וחילחול מי גשם. 

10. שילוב פתרון במרתף להגעת שליחים על אופנועים למסירת\קבלת חבילות ודברי דואר 
11. תנאי להפקדה בפועל בחינת האפשרות למיקום משטחי חילוץ על גגות המגדלים בתיאום עם כיבוי     

והרשויות הרלוונטיות. 
 

החלטה זו תהיה בטלה תוך 7 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק. 

בישיבתה מספר 13-0014ב' מיום 31/07/2013 )החלטה מספר 1( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
מהלך הדיון:  

אדר' שי  בוכמן: מציג את עיקרי התוכנית. בנוסף לחוות דעת הצוות יש לעדכן גודל מגרש חום בהתאם 
להסכם קו ירוק ובנוסף יש לעדכן את תקן החניה. יש שינוי בתמהיל לעומת מה שנרשם בהמלצת הצוות 

מומלץ על 20%- דירות קטנות שהממוצע שלהן 65 מ"ר נטו )שטח עיקרי(. והיתרה 80% דירות בינוניות של 
85 מ"ר )נטו(.. 

 
שמוליק מזרחי: צריך לפתור את בעיית החניה במקום, הפרוייקט יוסיף המון תנועה והחניה,צריך לפתור 

את בעיית החניה. מאיפה נובעות זכויות הבניה המאוד גדולות? כמה דירות ברות השגה יהיו כאן - אני בעד 
דיור בר השגה בכמות נדיבה באזור הזה. 
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אורלי אראל: הדיון דומה על מתחם הכנרית. יש לנו 4 תכניות כאלה במסגרת הסכם הקו הירוק שנחתם 
עם עיריית ת"א ומשרד האוצר ממ"י משרד התחבורה . ההסכם אומר שההכנסות הצפויות לעיריה 

מההסכם הזה בעצמם 4 התוכניות ההכנסות מההסכם הזה יממנו את הקו הירוק של הרק"ל בתת הקרקע 
לאורך אבן גבירול. בהסכם היה רשום מה יהיה ההיקף של כל דבר. ההסכם אומר שכל התוכניות צריכות 
לעבור את כל התהליך הסטטוטורי. לגבי היקף זכויות  הבניה, אנחנו מתואמים לגבי מה שנקבע בתוכנית 
המתאר. והיקף המגורים נקבע בהתאם למדיניות תכנית המתאר, ש-25% מכלל השטחים במע"ר יהיו 

למגורים. 
לגבי דיור בר ההשגה כל עוד אין חקיקה ראשית בכנסת הועדה המחוזית לא מוכנה לדון בנושא לדיור בר 
השגה ויורד מפרק היום בועדה המחוזית הנושא לא עולה על שולחנה של הועדה המחוזית. בענין זה מינהל 
מקרקעי ישראל הסכים ש20% מהדירות שיש בכל תוכניות של המינהל יהיו דירות להשכרה ודירות בשטח 

קטן יותר ומתוקף הדברים הללו והדירות הללו יהיו מוזלות יותר. כועדה מקומית אנחנו  לא יכולים 
להכריח את ממ"י לשלב דיור בר השגה. בנוסף להסכם קו ירוק זה בדיוק ההסכם שעליו חתומה עיריית 

ת"א. 
כרמלה עוזרי: אמרתי מזמן שלועדה הזו אין סמכויות על דיור בר השגה. רציתי לשאול האם במגדל של ה 

80 קומות האם גם במגדל יהיו 25% יהיו מגורים. 
אורלי אראל: לא, רק תעסוקה. 

כרמלה עוזרי: 2 המגדלים של 45 ו-50 קומות הם רק מגורים.  
דורון ספיר: הם ה25% לפרוייקט. 

כרמלה עוזרי: השאלה שלי איך מתחלקים הדירות התמהיל, כמה של 65 מ"ר. 
אורלי אראל: 20% מהדירות יהיו 65 מ"ר ממוצע עיקרי, ושאר הדירות יהיה בשטח ממוצע של 85 מ"ר 

שזה גם דירות בינוניות. 
כרמלה עוזרי : ה65 מ"ר       + 12 או כולל 

אורלי אראל: +12  דירות. ממוצע במע"ר היה 100 מר' עיקרי . 
כרמלה עוזרי: היות והופך ל2 מגדלי מגורים האם יש לנו מקום לבתי ספר גנים  וכד'. 

אורלי אראל: כן יש לנו מענהנשתה פרוגרמה גם במסגרת המתאר והיא מספק 8000 מ"ר בנוי עבור שטחי 
ציבור ויש מגרש ביעוד ציבורי במגרש המערבי קצת למעלה מ2 דונם והעיריה תחליט מה לעשות עמה 

כרמלה עוזרי: מה קורה אם מקום לאופנועים. 
 

דורון ספיר: אני רוצה להעיר 2 הערות 
1. החשיבה של הפקת הלקחים של פרוייקט קרית הממשלה שנוגע לחיבור אוטובוסים חניית אופנים 

ואופנועים תחנת מוניות הורדה והעלה של נוסעים וכד' בקשתי שתהיה התייחסות מפורטת אליהם כבר 
עכשיו בשלב הזה של התב"ע ולא בתוכנית העיצוב כדי שהתב"ע לא תצור עובדות בשטח שתוכנית העיצוב 
לא תוכל לתקן אותן. לכן קבלתם פירוט ברמה די גבוה מה קורה בכל אחד מהנושאים האלה שתארתי וכל 

אחד יש פתרונות ואני מצפה מהיזמים למצוא ולעגן את הפתרונות הללו כבר עכשיו. חלק חשוב 
מהאיכויות של הפרוייקט הוא בגישה של הציבור אליו הן בגישה של הולכי רגל רוכבי האופניים 

האופונועים הגעה במוניות והתחבורה הציבורית ותחבורה אחרת לתוך הפרוייקט וממנו ואם תסתכלו על 
פרוייקט קריית הממשלה תראו את כל הטעויות האפשריות שהיה אפשר לעשות בפרוייקט בגלל 

שהממשלה והועדה רצתה פרוייקט מהר מהר ונעשו טעיות מרובות. לכן יש לבחון לעומק את  הנושא 
והאסטרטגיה של גישה לפרוייקט. 

2. דיור בר השגה – המטלה הציבורית הוא השיקוע של אבן גבירול והרכבת התחתית שתעבור שם במקום 
רכבת קלה זה בעצם הרצון של כולנו. הפרוייקט אושר במועצה העיריה יחד עם זאת גם אם אנחנו כעיריה 

לא יכולים לדרוש את זה, בכל זאת אני מצפה מנציגי מדינת ישראל שהתנהגו לפחות או יעמדו באמות 
המידה הבסיסיות שאנחו לפחות דורים מהיזמים שמגיעים אלינו. קרי להגיע איתנו להסכם ושאותם -10
20% מהדירות הקטנות יהיו דיור בר השגה או כל הגדרה אחרת אבל דיור לשכירות לפי הקריטריונים 

שהגיעו אליהם מועצת העיריה ל-10 שנים. אני חושב שזה לא בשמיים והוא יהיה כלכלי מאוד גם אם זה 
יהיה. אני לא חושב שיש מצב שאנחנו מצפים מיזמים לעמוד במשימה הזאת ומדינת ישראל עצמה לא תתן 
את זה תחשבו איך זה יראה בתקשורת. אין אפשרות לתת תשובה עכשיו אבל יש לבחון את זה לעומק ואני 
מצפה שממ"י יגיעו עם הסכם עם עיריית ת"א ותעגנו את זה שלפחות 10% מהדירות אם לא יותר יעמדו 

לפי הקריטריונים של עיריית ת"א-יפו לשכירות. 
כרמלה עוזרי: עד היום יושם איזשהו קריטריון שאישרנו מתחילת הקדנציה?  

דורון ספיר: כל מה שהגענו אליו עם יזמים ונחתם לפני הפקדה בועדה המחוזית זהו הסכם של היזם 
מולנו. 

אורלי אראל: ברור שוק הסיטונאים ומגדל הצעירים שהכל בבניה כרגע. 
אלי לוי: הכל בבניה מתקדמת. 

דורון ספיר: אנחנו לא מאשרים תבע ובונים בנין זה לוקח קצת זמן עד שהבנין נעמד. 
אודי כרמלה: כרגע אז אין משהו מוחשי 

עמ' 11   מבא"ת ספטמבר 2007
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אלי לוי: יש לנו בשפירא. 
 

גילי טסלר-אשכנזי: הדוגמא המהירה תהיה בקרקע עירונית. היכולת במסגרות הסטטוטוריות כפי שמנחה 
במזכר הממשלה מדברות על דירות קטנות והם מדברות על גודל הדירות. נכון יש לכם אפשרות לקבל 

החלטה ששטח דירה יהיה קטן יותר ממה שמזכר משרד הפנים קובע. ולכן אנו סבורים ע"מ גם להשאר 
במסגרות ההסכם שקבע את השטח במ"ר וגם לענות על הצורך הזה שהולך וגובר בעיר לדירות קטנות 
אנחנו באמת סבורים שצריכים להגדיר את אותם  20% בגודל שקבענו והורדנו את הגודל הממוצע של 

השארית  ל – 85% הממוצע היה הרבה יותר גבוה. בצורה כזו יהיה לנו תמהיל יותר טוב ונוכל לייצר יותר 
מהמוצר הזה של דירה שהיא פחותה יותר מהגדלים הגדולים כפי שהכרנו אותם בעבר. לכן חשוב להשאר 
במסגרת ההגדרה דירות קטנות ולא להסחב להגדרות אחרות. כיון שלאף אחד במדינת ישראל להגדיר. 
אתם הגדרתם במסגרת העירונית אולם הממשלה לא אמצה את מה שהגדרתם או אמצה משהו אחר, 

ועדין לא  הגדירה עדין את נושא דיור בר ההשגה או לפרש את המושג הזה שמעולם לא פורש והווה כתובה 
בתוך תמ"א 35. בהקשר למה שבקשת וכיון שאלו פני הדברים אנחנו לא יודעים לבנות הסכם  כשם שיזם 
הפרטי מסכם מולכם. לכם יש יכולות מול היזם הפרטי והיזם הפרטי יכול לקבוע בהסכם כל דבר שהוא 

רוצה במסגרת הסכמים. אני  אמונה על ניהול תכנון ושיווק קרקעות מתוך כורח מציאות ממשלתית והיא 
מחייבת אותי להתיישר לפי המציאות הזו. כלל שתהיה אפשרות בעתיד לסגור הסכמים כאלה בעתיד אז 
נוכל יש גם מודלים לשיווק של השכרה תלמדו אותם, יחד עם זאת התחייבות שלנו לדירות קטנות היא 

בהחלט מתאפשרת פה ומבחינת המוצר גם הגדלת ההיצע בתוך העיר הוא סוג של מענה בתוך  העיר. כמובן 
ההיצע צריך לגדול מאוד בכדי שנוכל לראות את האפקט שלו בשוק. וכפי שאלי ציין בפניכם שהיכולת 
שלנו לאשר תוכנית ואח"כ לבנות היא לא יכולת מיידית אני תקוה שנוכל במהלך הזמן להביא לכם 

תוכניות נוספות עם הגדלת ההיצע העירוני. 
דורון ספיר: עדין הפחתת הגודל של הדירות רק מעלה את הכלכליות של הפרוייקט ולא מפחית אותו כך 

שאין כאן משימה ציבורית על המינהל שזה שהוא יפחית את גודל המינימלי של  הדירות 
גילי טסלר: המשימה הציבורית היא שיקוע הקו הירוק בנוסף לשיקוע עצמו אנחנו גם סגרנו איתכם שיש 

עוד 8500 מ"ר ציבוריים שיבנו בפרוייקט הזה. 
מאיר מוזס: האזור הזה מאוד עמוס פקוק נורא. האם חשבו על  מענה של חניה לכל העומס הזה. האם 

במציאות רואים את  העומס העיר פשוט תסגר. 
שי בוכמן: לגבי מקומות החניה הגענו להסכם לתקן מופחת הוא פחות ממה שמקובל היום. לזכויות עד 
300% מעל זה עברנו לתקן עוד יותר מצומצם אני מזכיר שהמקום סמוך להסעת המונים אם לרכבת 

ישראל שבמרחק הליכה ולקו האדום שהוא חלק מהפרוייקט ואנחנו מקווים שיבנה כמה שיותר מהר. 
מעבר לזה יש מספר כיוונים שיועצי התנועה ערכו סימולציה בנושא הזה וזה עובד ויחסית להיקפי הבניה 

תקני החניה מופחתים . 
כרמלה עוזרי: למה הם מופחתים 

שי בוכמן: כי אנחנו רוצים לעודד תחבורה ציבורית. 
שמוליק מזרחי: אני לא מבין את הבדיחה הזו של הסעת המונים. אני נגד התוכנית  אם לא מגדילים את 

החניות התוכנית יפה אבל אם מקטינים את החניות  אני נגד. 
גילי טסלר: הכוונה היא רק למשרדים. 
כרמלה עוזרי : ברור שרק למשרדים. 
שמוליק מזרחי: שיבנו במרתפים. 

כרמלה עוזרי: האם הבניה היא ירוקה האם היא כפופה למדיניות שלנו.  וכן לגבי כיבוי אש הגענו ל-80 
קומות אני מבקשת התייחסות רצינית לכיבוי אש. 

עודד גבולי : יש פה כמה תוכניות מבין החשבות שצריכות להתקדם תכנונית בעיר. הנושא של ישום תוכנית 
הוא לא מהיום למחר זה לוקח 5 10 וגם 20 שנה. לפעמים לא לוקח בכלל, עם כל מצוקת הדיור במדינה ויש 

מצוקה, יש אפשרות להוציא היתרים ל-70,000 יח' דיור וזה לא קורה.  אנחנו צריכים במדינה 800 אלף 
יחידות דיור בעשור הקרוב למרות שהמדינה חושבת שאנחנו צריכים רק 40 אלף יח"ד וזה לא תלוי רק 

ברשויות ולמרות הרפורמה.  בכל מקרה הנושא של תכנון ארוך טווח ואתם לא יכולים להתעלם מהעובדה 
שתהיה פה רכבת קלה אני נמצא בדריקטריון נט"ע.  המדינה הוציאה מלייארדים לפרוייקט על קרקע ולא 

על הקרקע. כבר עכשיו הודיעו על המינוי של אלכס ויז'ניצר למנכ"ל נת"ע. והחברה מתקדמת בנושא 
הרכבת הקלה.  הנושא של הקו האדום, וכבר תכנון של הקו הסגול והקו הירוק, התכנון אמיתי ומשקיעים 
בו מיליונים ויש תקציבים סגורים לכל הקווים הללו  וב-2014 הפרוייקט יצבור תאוצה אמיתית וגדולה. 

אי אפשר שלא לחשוב ולצעוד עם התוכניות קדימה . וכבר היום התוכניות שנמצאות על השולחן 
ומאושרות צריכות חלק מהקווים האלו. הם יהוו חלק מתפיסת העולם של תחבורה ציבורית. תחבורה 

ציבורית עם כל הכבוד זה לא רק רק"ל אבל יש עוד הרבה שיטות כמו למשל נתיבים לאופניים או תחבורה 
ציבורית. חלק מזה הוא להוסיף קווים לתחבורה הציבורית אלו דברים שמטפלים בהם. הפתוח העירוני 
לא יכול להתקדם אם לא מסתכלים קדימה לכיוון 20 40 שנה הלאה. הסיבה המרכזית שהפרוייקט הזה 
עתיר בזכויות היא לא בגלל שרצינו להעלות זכויות אלא שהקו הירוק יותמן באיזונים כלכלים. מבחינתנו 
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המוטו של הגובה והזכויות של התוכנית הוא המוטו התכנוני והוא עונה על הכל, גם ברמה האורבנית וגם 
ברמה התנועתית. מבחינתי במקום החשוב הזה שמסמן בעצם את ציר התרבות לכיוון ת"א דרך שאול 

המלך וציר התעסוקתי של  המע"ר מבחינתי בנקודה כזו שמגיעים מגבעתיים ורמת גן יכולות להיות 100 
קומות. אם לא יפתרו את הבעיות התנועתיות שעובדים על זה שום דבר לא יפתר. גם את המגדל של בית 
אסיה אשרתם לעשות מלון לפי התקנות העתידיות ואשרתם על תוספת זכויות בלי להוסיף חניה. ככל 
שנכניס מקומות חניה ומכוניות העיר תשתבח. כי בסופו של דבר שאנשים יבינו שאין חניה הם ישתמשו 
בתחבורה ציבורית וזה המוטו. והמוטו הזה הוא נכון כי במקומות מסויימים אנחנו לא רוצים שמכוניות 

יכנסו.  
בנושא כיבוי אש: לפני כמה ימים כיבוי אש עברו לרמה הארצית והיתה לי שיחה ארוכה עם מפקד הכיבוי 

האש. אין פתרונות בעולם לנושא של כיבוי אש למגדלים בצורה החיצונית. אף אחד לא מפתח סולם שמגיע  
לקומות גבוהות. א. זה לא הגיוני בצורה הזו אפשר להוריד רק 2 אנשים כל פעם, ג. כל נושא הפסיכולוגי 

של פחד גבהים ועוד כמה נתונים.  
הפתרון הוא דרך הבנין: כיבוי אש במגדלים מתוכנן באמצעות מערכות כיבוי עצמי בעיקר ופחות בחילוץ 
עם סולמות מגבהים כאלו, , הפינוי יהיה דרך הפיר המרכזי שהוא מוגן אש.  בבנינים שלנו שלא עשויים 

מפלדה אמורים להחזיק מעמד למספר שעות שריפה מכיוון שהוא עשויים מבטון מה שאמור לאפשר חילוץ 
יעיל של הלכודים במגדל. אנחנו חושבים גם על הרמה המקצועית על איך אנחנו שמים את כל החיבורים 

לתחנה וכל ההסתכלות האורבנית. 
שמוליק מזרחי: לא השתכנעתי בנושא החניה, אם אתה רוצה לחנך את הציבור לנסוע בתחבורה ציבורית 
המהלך הזה יגרום נזק לעסקים. צריך לקבוע את התקנים  לעת הזו ולא מה שיקרה בעוד 30 40 שנה. יש 

הרבה מגדלים שהם רייקים ואין ביקוש בגלל הבעיה של חניות והגעה למקום. היום אכן יש העדפה 
לנסיעה בתחבורה ציבורית אבל כרגע צריך להגדיל את התקנים לחניות. 

 
דורון ספיר: אני מציע לגשת להצבעה כמובן להוסיף את שני הסעיפים הבאים: 1. שיושם דגש על הפקת 
הלקחים מפרוייקט קרית הממשלה לגבי מוניות חניה של אופניים ואופונועים גם במפלס הקרקע כפי 

שאמרתי בהתחלה כולל כל הלקחים וכל הנושא של העלאה והורדה של הנוסעים.  
2. הועדה פונה בכל זאת לממ"י ומבקשת שלפחות 10% מהדירות שנקבעו על ידי המדינה דיור בשכירות 
הדירות הקטנות  יקבעו בהתאם לקריטריונים של מועצת תל אביב יפו. אני יודע שהמינהל יכול להיות 
גמיש ולכן אני פונה בשם הועדה למינהל שמייצגת את מדינת ישראל אך עדיין מקבלים זכויות כמו יזם 

גדול ולכן בהחלט ראוי שמדינת ישראל תתן חלקה בנושא הזה. באו לכאן יזמים שנתנו גם 20% לדיור לפי 
קריטריונים של מועצת העיר. 

בעד: שלמה זעפראני, כרמלה עוזרי ודורון ספיר 
נמנע: שמוליק מזרחי, מוזס מאיר וערן לב 

 
הועדה מחליטה: 
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לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בהתאם לתנאים בחוות דעת הצוות  ובנוסף יש 
תיקון של שינוי התמהיל לעומת מה שנרשם בהמלצת הצוות מומלץ על 20%- דירות קטנות ממוצע 65 מ"ר 

נטו. והיתרה 80% דירות של 85 מ"ר נטו. 
ובנוסף בתנאים הבאים: 

יושם דגש על הפקת הלקחים מפרוייקט קריית הממשלה לגבי שירות מוניות חניית אופניים ואופנועים גם 
במפלס הקרקע כולל פתרונות להעלאה והורדה של נוסעים. 

הועדה פונה ומבקשת מממ"י לקבוע שלפחות 10% מהדירות שהוצעו על ידם )מתוך 20% הדירות הקטנות( 
ישמשו כדירות לשכירות בהתאם  להחלטות מועצת העיר ת"א בנושא. 

 
משתתפים: דורון ספיר, כרמלה עוזרי, מוזס מאיר, שמוליק מזרחי, זעפרני שלמה וערן לב. 

 
 
 

דיווח לועדה : 
בהחלטת הועדה על הפקדת התכנית אמצה הועדה את המלצת הצוות המקצועי. בסעיף מס' 6 בחוות דעת 
הצוות הומלץ כי התכנית תכלול אפשרות לחיבור מתחם קרן הקריה עם גשר הולכי רגל למתחם המע"ר 

הצפוני. 
מן הבחינה התכנונית שנערכה, עולה כי לא מומלץ לחייב גשר זה מאחר ועקב שינויים גיאומטריים 
ושינויים בתחום הדרך בתכניות הקיימות סביב הצומת, חיבור זה אינו תואם לנסיבות התכנוניות 

הקיימות בצומת ולפיכך אינו מומלץ. 
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בישיבתה מספר 13-0020ב' מיום 25/12/2013 )החלטה מספר 10( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
הועדה קבלה דיווח. 

 
משתתפים: אסף זמיר, קרנית גולדווסר ואלון סולר. 

 
 
 

בישיבתה מספר 16-0012ב' מיום 18/05/2016 )החלטה מספר 14( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
מהלך הדיון: 
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אורלי אראל: תוכנית במסגרת הקו הירוק מהנדס העיר מגיש התנגדות לתוכנית קרן קריה. התוכנית 
הומלצה להפקדה הועברה לדיון בועדה המחוזית אנחנו מגישים התנגדות על כמה נושאים שהועלו בועדה 

המחוזית. 
 

ההתנגדות כוללת: מיקום שיטחי הציבור, הקטנת שיטחי הציבור, הגובה, צורת הרישום של הקרקע 
הציבורית.  

 
 

הועדה מחליטה: 
נרשם הדיווח על הגשת התנגדות מהנדס העיר 

 
משתתפים: דורון ספיר,   כרמלה עוזרי, שמואל גפן, נתן אלנתן, ראובן לדיאנסקי, ארנון גלעדי

 
 

פרטי תהליך האישור: 
 

מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 827 מיום 21/09/2015 דנה בתכנית והחליטה: 
 
 

הודעה על פי סעיף 89 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 7234 בעמוד 4616 בתאריך 
 .27/03/2016

 
כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא: 

 17/03/2016 ישראל פוסט 
 17/03/2016 מעריב 
 17/03/2016 זמן תל אביב 

  
 

פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות: 
 

בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית: 
 

מגדל עזריאלי המגדל העגול תל אביב  נת"ע   
רחוב פילון 5 תל אביב - יפו 64518  עודד גבולי   

רחוב ברקוביץ 4 תל אביב - יפו 6423806  פייר אנדרי עו"ד   
ת.ד. 137 נמל תעופה בן גוריון 70100  רשות שדות התעופה   

 

 

1. טענת עודד גבולי  – מהנדס העיר . 
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המלצה  מענה  טענה 

עמ' 15   מבא"ת ספטמבר 2007
 

תכנית "קרן הקריה" ממוקמת בנקודה 
ייחודית בעיר שמהווה צומת דרכים בין 
נתיבי גישה ראשיים לכלי רכב, תחנות 

תחבורה להסעת המונים, נתיבי תח"צ, צירי 
הליכה ושבילי אופניים באופן שאין לו אח 
ורע בת"א-יפו ובמטרופולין כולו: דרך בגין 
)עם אזורי המע"ר שלאורכה(, שאול המלך 
)עם מוקדי התרבות והתעסוקה שלאורכו(, 
תחנת הרכבת "סבידור" ותחנת יהודית של 
הקו האדום. שילוב ייחודי זה, של קישוריות 
תנועתית, עוצמות בנייה ועירוב שימושים 

מהגבוהים בישראל מזמינים תכנון אדריכלי 

ליצירת נקודת ציון – Landmark – באחת 
 הכניסות החשובות ביותר למרכז העיר. כבר 
 כיום, מאפשרת התכנית בניית מבנה בן 80 

קומות בגובה של 371 מ' מעל הכניסה 
הקובעת. אך לאור הנתונים המוזכרים כאן,       לקבל את ההתנגדות 

אנו מעוניינים לאפשר הקמת מבנה טמיר  
בעל איכויות אדריכליות יוצאות דופן  

שידגיש ויחזק את מיקומו ובמקביל ליצור 
נקודת הציון שניבטת למרחקים.  

 
לכן אנו מבקשים כי: 

 
התכנית תאפשר הקמת מגדל בן 100 קומות 

בגובה של עד 450 מ'. 
היקף הזכויות בתא שטח 204 בו תתאפשר 
הקמת מגדל בן 100 קומות תגדל בהתאמה 

לגובהו. 

 

 

 

בחינת הצרכים העתידים להקצאת 

צרכי ציבור מעלה, בין השאר בצורך 

בשימושים הבאים: 

1. הקמת בית ספר תיכון. 

לקבל את ההתנגדות  2. הקמת אשכול גנים ומעונות יום.  

3. הקמת מרכז ספורט להתעמלות 

קהילתית  

על התכנית המוצעת לאפשר ייתכנות 

הקמת שימושים אלו ואחרים ,ע"י 
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השינויים הבאים: 

חלוקת המסד לשני שימושים , שימושי 

מסחר בארבע הקומות התחתונות עד 

לגובה של 14.5 מ' , כמופיע בנספח 

הבינוי ותוספת שתי קומות לשימושים 

ציבוריים, קומה אחת בגובה של 7 מ' 

והשנייה בגובה של 4 מ'. 

מכאן גובה המסד יהיה עד ל 25.5 מ' 

במקום גובה של 14.5 מ'  כמופיע בנספח 

הבינוי. 

שימוש בגג המסד כמופיע בתקנון 

התכנית. 

בטבלה 5 יוטמעו שינויים אלו. 

בנוסף, התכנית תאפשר הקמת אולם 
התעמלות מכשירים /אומנותי בגבהים של 
עד 14 מ' בחללים רציפים ריבועיים, ללא 
עמודים, מחולקים ליחידות של 500 מ"ר 

היחידה  ואולם 1,000 מ"ר אולם התעמלות 
בנתונים דומים. 

עמ' 16   מבא"ת ספטמבר 2007
 

בסעיף 6.5.9 כתוב " שימושי הקרקע 

הרגישים )מוסדות חינוך, גני ילדים 

וכו'( יתאפשרו ...או במבנים בתאי שטח 

201 ו 202, מגובה של 35 מ' מעל מפלס 

הכניסה הקובעת. סעיף 6.5.8 כתוב " 

בשלב התכנון המפורט תיבדק רמת 
רמת איכות האוויר על פיה יקבע   לקבל את ההתנגדות 

השימוש למגורים..." על התכנית לקבוע 

יחס שווה בין שימושי המגורים 

לשימושים הציבוריים ולקבוע כי סעיף 

6.5.8 יחול גם על השטחים הציבוריים. 

 

בסעיף 4.1.1 )ב( בין השימושים 

האפשריים מצוינים בין השאר "מחסנים 

ושטחי שרות נלווים התומכים מגורים", 

לקבל את ההתנגדות  מימוש פרוייקטים המכילים סעיפים דומים  

מובילים לכך כי קומות שלמות ו/או חצאי 

קומות משמשות למחסנים ומפנות 

חזיתות אטומות אל המרחב הציבורי, 
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תכנית ע/1 אליה כפופה תכנית זו 

מאפשרת הקמת מחסנים דירתיים 

בקומות המרתף, זהו הפתרון הנכון, 

לפיכך יש למחוק השימושים הנ"ל כאמור. 

בסעיף 4.1.1 )ג( להוסיף לשטחי הציבור 

הבנויים גם שימושים של רווחה, ספורט 

ומשרדים עירוניים. 

 

עמ' 17   מבא"ת ספטמבר 2007
 

1. בסעיף 6.4.2 להוסיף גם כי 

במסגרת רישום האיחוד והחלוקה 

יירשמו גם השטחים הציבוריים 

הבנויים בתחום מגרשים -201

203 שבייעוד עירוני מעורב. 

בהתאם לתיקון הנ"ל יש לתקן את 

לקבל את ההתנגדות  הערה )2( בטבלת ההקצאות כי  

"השטחים הציבוריים יירשמו 

בבעלות העירייה במסגרת רישום 

האיחוד והחלוקה וכיחידה נפרדת 

בבעלות העירייה בעת רישום בית 

משותף".  

 

1. מגרש 301 בייעוד מבנים 

ומוסדות ציבור בשטח של כ- 2.1 

דונם, כולל בתכנון כיום זיקת 

הנאה למדרכות ומעברים. בשל 

כך קטן השטח הניתן למימוש 

לקבל את ההתנגדות  והיכולת הניצול המיטבי של  

המגרש הציבורי מוטל בספק 

)אשכול גני ילדים לא ניתן למימוש 

בשל גודל המגרש והחוסר בשטח 

לחצר(, לכן נדרש להגדיל את 

שטח המגרש לשטח של 2.5 דונם 
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לפחות. 

 

עמ' 18   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 

2. טענת חברת מידטאון – ע"י עו"ד אנדי פייר . 
 

המלצה  מענה  טענה 

 
 

 
הקמת גשרי הולכי רגל ורוכבי 

אופניים ראוי שיבחנו בראיה עירונית  טעם ההתנגדות נעוץ ברצון המתנגדת 
כוללת שכן ההתנגדות המתוארת  להבטיח פתרון הולם לתנועת הולכי רגל 

לעיל מתמקדת בצומת אחת שאינה  מעל שדרות שאול המלך ומעל דרך מנחם 
בהכרח המקום הנכון ביותר והנדרש  בגין, ע"י הרחבת הקו הכחול ומתן אפשרות 

ביותר באזור התכנית בפרט.  להקמת גשר עילי להולכי רגל שיתפרש 
מתחום פרוייקט מידטאון ועד הצד המערבי  

תוצר תכנוני לנושא גשרי הולכי רגל      לדחות את ההתנגדות.  של שדרות שאול המלך. 
ורוכבי אופניים ראוי שיובא לדיון 

 
בוועדה זו ותוצאה אפשרית עשויה 

 
להיות הכנת תכנית לכל העיר 

העוסקת בנושא ולאו דווקא עיסוק  
בתחום קו כחול כזה או אחר בתכנית  

כזו או אחרת.   

 

 

 

 

 
 

3. טענת חברת נת"ע ע"י אלי כהני מנהל מחלקת סטוטוטוריקה  
 

 
 

4. טענת רשות שדות התעופה – ע"י עו"ד שרון קנר . 

א. הערות שפורטו במכתבים קודמים 
)ה- 16.01.2016( לא הוטמעו במלואן 

לקבל את ההתנגדות.  במסמכי התכנית.  

ב. הערות טכניות שונות. 
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חו"ד הצוות:  

לקבל את ההתנגדויות בהתאם למפורט לעיל ולתת תוקף לתכנית. 

בישיבתה מספר 16-0016ב' מיום 29/06/2016 )החלטה מספר 2( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
מהלך הדיון: 

לריסה קופמן: מדובר בתוכנית המהווה קומפלקס של תעסוקה מסחר מגורים.  תוכנית שהמדינה והעיריה 
שותפות לה. 

יצחק חלפון: מציג בקווים כללים את  התוכנית ע"פ מצגת. 
ארנון גלעדי: מגיש התוכנית כתוב אורי שטרית וכמה שידוע הורשע בפלילים מה ההתייחסות  של רמ"י 

לכך. 
גילי טסלר: נחתם חוזה עם יצחק חלפון והוא ממשיך את אורי שטרית ונשנה את השם לפי ההליכים . 

 
התנגדויות: 

עמ' 19   מבא"ת ספטמבר 2007
 

רויטל שגיא מנת"ע: הפרויקט גובל בתחנת שאול המלך של הקו האדום וכולל כניסה משותפת בין 
הפרוייקט לתחנה, ההתנגדות שלנו מדברת על תיאומים טכניים.  

דורון ספיר: ההתנגדות התקבלה ע"י הצוות המקצועי. כל הנושאים יהיו מתאומים מול העיריה ונת"ע. 
נת"ע: נספח הבינוי יכלול קו חתך דרך מנחם בגין עם חיבור לתחנה, ובקו הבינוי שמוצג לא ברור איפה 

נגמרים המרתפים כי בתוכנית הבינוי נראה שהם חודרים לשטח התחנה. 
גילי טסלר: כל התוכניות מגיעות לתיאום עם העיריה והמחוז אין צורך להוסיף חתך במנחם בגין. 

נת"ע: אנחנו חושבים שכן צריך חתך כי קו הבנין במרתפים. 
לריסה קאופמן: אנחנו מקבלים את ההתנגדות. 

חיים ברונשטין מנת"ע: החתכים נדרשים כדי שהכניסה תהיה מתוכננת כראוי, קיימים בריכות מעל 
הכניסה וזהו נושא של בטיחות. 

גילי טסלר: הבריכות הוא נושא נפרד שיתואם מול העיריה. 
 

התנגדות מידטאון: 

ג. הגובה המבוקש בתכנית הוא 371 מ' 
+ מעל פני הים. 

מסקנות הגורמים המקצועיים יובאו ד. המגדל המבוקש הינו חריג בגובהו 
בפני הוועדה המחוזית וזאת תקבע ומצוי בשטח המשמש להפניית 

בחלטה בנושא לעת החלטה על מתן מטוסים לאחר המראתם מנב"ג. 
לקבל חלקית את ההתנגדות  תוקף לתכנית.    יש לבטל ההפקדה ולקבוע כי  ה.

התכנית תופקד מחדש לאחר  
 שבדיקה מקצועית של הגורמים 

האמונים על בטיחות הטיסה על פי 
חוק יקבעו מהו גובהו המקסימלי של 

המגדל 

עו"ד אנדריי פייר: אנחנו מלווים את פרויקט מידטאון. הפרויקט הוא של מגדל מגורים ותעסוקה. תוכנית 
קרן הקריה הקו הכחול שלה שונה וזאת כדי שהיא שתוכל לחבר בין קרן הקריה למע"ר הצפוני באזור של 
מידטאון. אולם הגשר נגמר בקרן הקריה והוא לא מחבר את המע"ר עם העיר. הצומת שישנה שם היא 

מסוכנת ואין שום מעבר להולכי רגל. בזמן שהמע"ר יבנה המקום יהפוך מקום שוקק חיים ובלי אפשרות 
הגעה.  להולכי הרגל אין דרך לעבור את הצומת, אין שום מעבר לאורך קילומטר, יש מעבר חציה של 12 
נתיבים. אנחנו מבקשים להרחיב את הגשר עד שאול המלך. אומנם נדרש שינוי של הקו הכחול אבל אין 

שינוי של יעוד הקרקע ולכן אין צורך לפרסום נוסף או של 106 ב'. 
משה צור: פרויקט מידטאון יצר קשר עם מזרח ת"א והמשכיות של הגשר תחבר עוד יותר את העיר. 

 
רשות שדות התעופה 
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אודי ברוז: ההתנגדות שלנו היא לגבי גובה הפרויקט. הפרויקט יפריע להמראת המטוסים מכיוון שיש 
בערך 10% במשך ימות השנה מזג אויר עם עננות שבגללה אי אפשר לטוס ולהמריא לכיוון חולון אלה 

לכיוון אזור ת"א. הגובה של 80 קומות יעכב המראות ב- 10% ימות השנה שבהם יש עננות. 
 

מהנדס העיר: 

עמ' 20   מבא"ת ספטמבר 2007
 

לריסה קאופמן: הסעיף 1 הוא להגביה את גובה המגדל ל - 100 קומות מאחר שזוהי נקודת ציון חשובה 
ומיקומו של המגרש יכול לאפשר את הנקודה הזו .  

סעיף 2 מבוקש שינוי במסד באופן של הגבהה מ14.5 מ' ל25.5 מ' ומאפשרים 2 קומות עבור שטחים לצורכי 
ציבור מבונים. אחת האפשרויות להקים בי"ס על יסודי ואפשר לפרוס אותו בשטח הזה. 

סעיף 3 מדובר על הוראות שמשרד להגנת הסביבה שהכניס בתוכנית  הקובע כי מיקום המגורים ייקבע 
בשלב התכנון המפורט בו תבדק רמת איכות האויר ולפיה יקבע שימוש למגורים. אנחנו מבקשים שסעיף 
זה יכלול  גם שימושים ציבוריים שכרגע לא מתאפשרים ע"פ הוראות התוכנית בסמיכות בשאול המלך. 

סעיף 4 מבקשים להוריד את השימוש במחסנים דירתיים בקומות העליונות ולהוריד לתת הקרקע.   
סעיף 5 להוסיף בסעיף 642 כי במסגרת רישום או"ח ירשמו השטחים הציבוריים הבנויים בתחום המגרש 

201 ו203 ביעוד עירוני מעורב תרשם בטבלת ההקצאות כי השטחים הציבורים ירשמו בבעלות העיריה בעת 
רישום בית משותף. כמו כן מבקשים להגדיל את השטח החום מ2.5 חום. 

 
רשות מקרקעי  ישראל: 

גילי טסלר: ההתנגדות של מידטאון היא קנטרנית. הגשר נמצא בתוך התחום הקו הכחול של פרויקט 
מידטאון. הנושאים של הגשרים הובאו בחשבון וישנה מחויבות או של מידטאון או של העיריה להקמת 

הגשר כיון שניתנו היתרי בניה והופחת מהיטל ההשבחה. 
 
 

בתכנון הקודם של מידטאון ובגלל שינויים קרה שהגשר נופל במרכז הצומת ואז מה שנעשה בתיאום הגשר 
הוסת. אם הגשר יבוצע הוא יאפשר את ההתקשרות בין הצד המזרחי לצד המערבי. מה גם ישנה אפשרות 
חיבור באמצעות תחנת הרק"ל ששולחת זרועות גם למזרח וגם למערב ואפשרות מעבר של הולכי רגל על 
פני הקרקע וגם מתחת הקרקע. התב"ע מאפשרת ולכן אם החשש של מידאטון כפרוייקט הוא למעבר של 

הולכי הרגל ממזרח למערב אז החשש הוא של כל פרוייקט לאורך מנחם בגין. 
להתנגדות רש"ת- בעיריה ובמחוז מופקדות תוכניות של מגדלים כמו מגדל של 100 קומות, לפי רשת בגלל 
מגבלות אותם ימים בשנה שצריך להסיט את המטוסים רשת טוענת להפחית את קומותיו ל60. והעיריה 

מבקשת להרים ל100 קומות מה שיוחלט כממליצים זאת על פי החלטת הועדה.  
התנגדות מהנדס העיר: המטלה שמוטלת היא אותם הפרשים בשטחים הולכים גם לטובת הקו הירוק 

באבן גבירול. מבוקש להגדיל את המגרש הציבורי וטענתנו שע"פ הזכויות והתכנון מבחינת השטח הוא לא 
אמור לגדול אפשר להגדיל את המטרים המבונים במגרש הציבורים ע"פ תוכנית צ' . ולכן לא צריך להגדיל 

את השטח.  
להתייחסות של מהנדס העיר לגבי קביעת המשרד להגנת הסביבה, יש למשרד תזה שאומרת שעל כבישים 
ראשיים צריך להתחיל את קומות מגורים מעל קומת 10, המשמעות שבכל הרחובות בעיר ת"א יצטרכו 

מהקומה ה10 לעשות מגורים ולא בקומות תחתונות במקום לטפל בזיהום ואני לא רואה את זה כפתרון.  
 

ארנון גלעדי: ישנה החלטת של השר הממונה על המינהל למכור את הקרקעות של המינהל בכל הארץ 
למחיר למשתכן. השאלה אם הקרקע הזו חורגת מהמדיניות שהמינהל קבע והשר ממש אותה. אלו דירות 

שכל מחיר שנקבע השר יקבל אותו.  המימוש של הכסף הזה יכול להביא לעשרות פתרונות דיור. מדוע 
אתם לא מעלים זאת מול השר? 

מיטל להבי: האם לא צריך להגדיל את הצפיפות דיור ולאפשר יחידות קטנות? בענין נושא התחבורתי 
והתנועתי - איך מתנהלת הקישוריות?  איך יעברו מצד לצד? 

עיזאלדין דהאר: לגבע השטח החום לאן אתם רוצים להגדיל לצד המזרחי או המערבי? 
מלי פולישוק: מהו הקו הכחול הסופי? צוין כי העלאת בגובה הוא לא הפיתרון לזיהום האויר, האם 

עשיתם תסקיר השפעת הסביבה? זהו המקום הכי מזוהם בכל המדינה. 
עידן עמית: איך נספח הבינוי פותר את נושא מיתון את הרוחות? שבילי האופנים הם על המדרכות מדוע? 

זו צומת מסוכנת צריכה להיות חשיבה יותר רצינית לטובת הולכי הרגל. 
אורלי אראל: הגשר בין מידטאון לקרן הקריה הוא אופציונאלי והוא לא מחייב, אנחנו נבחן אם ראוי 

לבנות את הגשר. כאגף תכנון העיר אנו רואים במנחם בגין ציר תנועה ולא רחוב ולמעשה אנחנו בודקים 
איך אפשר להפוך את שד' בגין לרח' אורבני ראוי להולכי רגל ורוכבי אופנים, כולל חציות סבירות להולכי 
רגל. לכן לא כדאי וראוי לחייב את הגשר בתב"ע. אלא למצוא את הפתרונות הראויים במפלס הרחוב. 
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במסגרת הסכם קו ירוק ואחרי עשיית עבודה מפורטת, במסגרת אותו הסכם  נקבע שהמגרש הציבורי יהיה 
2.5 דונם, היות ששם אפשר לבנות אשכול גנים בקומת הקרקע כאשר ב1.5 דונם אי אפשר לבנות אשכול 

גנים,  לכן הגשנו את ההתנגדות, זו תהיה החלטת הועדה המחוזית. 
מיקום השטחים הציבוריים הבנויים - המשרד להגנה על הסביבה לא אפשר להפקיד את התוכנית בהתאם 
להסכם. הדיון היה שזוהי צומת שיש בו זיהום אויר מאוד גדול ובקשנו לא לתלות את זיהום האוויר בגובה 
הקומות. אנחנו עדיין חושבים שראוי לבנות בית ספר בקומת הקרקע ולא בקומה 10 ולא להגביל, משרד 

ההגנה על הסביבה צריך לטפל בזיהום ולא להגביל בגובה. 
גילי טסלר: הפרויקט כולל 20% מסך כל הדירות שהם שטח עיקרי של65 מ' נטו והיתרה 80% מהדירות 
להשלמת כל יחידות הדיור בשטח עקרי ממוצע של 85מ"ר נטו. השטחים  הממוצעים הם אלו שקבועים 

בתב"ע, ככל שכמות יחידות הדיור הקטנות עולה שטח יח"ד הדיור האחר עולה ובתנאי שצריך לשמור על 
85 מ"ר נטו. )לשאלת ארנון - השר ומטה הדיור בוחנים איפה וכיצד למקם(.  

דורון ספיר: מה בנוגע  לכל נושא חניות לרכב דו גלגלי, תחנות מוניות, תחנות להורדה והעלאת נוסעים אם 
לא יהיה פתרון בתוכנית העיצוב לא נאשר את תוכנית העיצוב אם לא יהיו תשובות לנושא.  

גילי טסלר: כיזם אני מציעה שתכניס את הנושא לתוכנית העיצוב. כמו כן בנספח הנופי כל נושא של הולכי 
רגל שבילי אופנים מקבל התייחסות לקישוריות הזו. הקישוריות יכולה להיות על פני הקרקע, אפשר לעבור 
דרך המרכז המסחרי הממוזג אפשר לעבור והמדרכה רחבה. יש שד' עצים להצללה  במתחם, אנחנו בעדים 

עצים שתולים. המדרכה רחבה מספיק להולכי רגל רוכבי אפנים ועם הצללה מספקת. 
להבי מיטל: אם אין מספיק חניות איך אנשים מגיעים לפרויקט הזה. 

אורלי אראל: יש תקן חניה חדש ותחנת הרכבת נמצאת בתוך הפרויקט ויש גם תחנת אוטובוס. 
דורון ספיר: החשיבה של הפקת לקחים של פרוייקט קרית הממשלה שנוגע לחיבור תחבורתי בקשתי 

שתהיה התייחסות אליהם כבר עכשיו בטרם תוכנית העיצוב. 
לריסה קאופמן: בהוראות התוכנית המופקדת סעיפים 6, 7, 9 אומר כי בשטח החניה הקרקעית יוקצו 

שטחים לחנית אופנועים ולחניית שליחים..."  מקריאה את הסעיף על הקצאת החניות. 
דורון ספיר: איפה יש תחנה להעלאת והורדת נוסעים. 

גילי טסלר: הרוחב של המדרכה בשאול המלך היא 12 מטר. 
דורון ספיר: בדיון להפקדה ביקשנו שיראו לנו חניה לרכב דו גלגלי, והורדת והעלאת נוסעים לפני אישור 

התכנית, נקודה לשליחים, אנחנו רוצים לראות את כל הפתרונות התנועתיים. 
יועץ תנועה: לגבי הורדת/העלאת נוסעים מוניות יש פתרון ברח' שאול המלך שהוא כולל מפרץ לעצירה,  

מתוכננת גישה דרך רח' ויצמן לתוך המתחם. 
דורון ספיר: האם יש בדיקות או דו"חות כמה רכבים יעברו בשעה, לפי מה קבעתם את רוחב המפרץ.  

יועץ תנועה: לא אין לנו בדיקות,  
דורון ספיר: לפי מה נקבע הרוחב של המפרץ. 

יועץ תנועה: לפי הנחיות משרד התחבורה. יש פתרונות לרכב דו גלגלי, מתוכננת חניה של דו גלגלי בכל 
קומת מרתף שהם 100 מקומות במפלס יש 7 מפלסים = 700 מקומות לדו גלגלי. 

מיטל להבי : כמה לאופנועים? 
יועץ תנועה: יש דרישה לאופניים לא אופנוענים. 

איציק אפרים: אפשר לראות את ההתייחסות והקישוריות של כל מפת שבילי האופנים שערך אדריכל הנוף 
הכל קיים אפשר לקבל תשובה מפורטת.  

גילי טסלר: בנוגע לשבילי האופנים אם תהיה המלצה של הועדה להוריד את השבילים לכביש ואם הועדה 
המחוזית תסבור שזה צריך אז נוריד את השבילים לכביש. 

מלי פולישוק: מה ההמלצה לגבי זיהום האויר. לפי נתונים ששלפתי מ2014-15 לא יכול להיות שיהיה כתוב 
שתרומת התוכנית לעליית המזהמים היא מן השולית זה לא נכון. 

גילי טסלר: התוכנית מלווה ובהנחיית המשרד להגנת הסביבה. התוכנית עומדת בכל מה שהמשרד ביקש, 
אין תסקיר ולא היתה דרישה. הקו הכחול הוגדל על מנת לאפשר את הקמת הגשר המחבר בין מידטאון 

ולקרן הקריה. 
רש"ת: אם תתקבל החלטה על 80 קומות או 100 ההמראה תהיה יותר מאוחרת. 

 
דיון פנימי: 

נתן אלנתן: מהי ההתייחסות לתקן החניה החדש שמפחית את תקן החניה למשרדים במקום הזה 1 ל250 
ובנושא המגורים התקן קובע שהחניה תהיה בין 0.5 ל1 למגורים והשאירו את תקן של המגורים להחלטה 

של הועדה. בנוגע להתנגדות של רשת אין צורך להתייחס אליה כי תוכנית המתאר הארצית קבעה את 
תקנות הגובה לגביה. יש רשות תעופה אזרחית שהיא רשות סטטוטורית ואין מעמד להתנגדות הזו. 

אהרון מדואל: לגבי ההעלאה והורדת נוסעים אין התייחסות רחבה בפרוייקט, לא לעשות 2 נקודות אלא 
קישורית אחת. 

אורלי אראל: משרד התחבורה ואנחנו נבדוק וכרגע הוא לא אישר את ההצעות שלנו על מנחם בגין. 
לירון רותם: תקני החניה הם יבחנו בדיון ברישוי. 

עמ' 21   מבא"ת ספטמבר 2007
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מיטל להבי: באיזה בנין תהיה קומת המס"ד. 
אורלי אראל: אנחנו רוצים שהגמישות למיקום השטחים הציבורים בידי הוועדה.  

מיטל להבי: הגבה של כל הבנינים גם לא למטרה ציבורית. 
אורלי אראל: כן 

דורון ספיר: מה עמדת הצוות ל100 קומות? 
אורלי אראל: 100 קומות. 

מלי פולישוק: בהתנגדות מהנדס העיר המתייחסת לזיהום האוויר מה"ע מבקש להוסיף את השימושים 
הציבוריים לבדיקת רמת זהום האויר. צריך להוסיף שבבניני התעסוקה ששם יש פעילות קהילתית גני 

ילדים וכד' ורמת זיהום האויר היא מטורפת 
אורלי אראל: במשרדים אפשר להיות עם חלונות סגורים.  

מלי פולישוק: לא יכול להיות שלא תבקשו כאן תסקיר השפעה לסביבה. האמירה שמשרד התחבורה קובע 
תקנות על הורדות וראינו שאי אפשר להסתמך על קביעותיו משרד איכות הסביבה שמדברים על ניהול 
תנועה ותחנות ניתור ושום דבר מהדברים שלהם לא קרו יש השפעות גם על התכנון ואי אפשר להתעלם 

מרמת זיהום האוויר המטורפת שתהיה כאן.  
אורלי אראל: בזמן התכנון הכרנו את התקן החניה החדש והדבר מתואם. 

נתן אלנתן: התקן לא מאפשר מעבר ל1/250 השינוי הוא דרסטי. מה שחשוב מספר הכניסות לחניה מאחר 
ויש הבדל מה הכמות של החניות. 

אורלי אראל: כל זאת נבחן בתוכנית העיצוב. יהיה ברור איפה יהיה השטח הציבורי כמה מטרים מבקשים. 
נתן אלנתן: כל נושא כניסות יציאות הכל יבחן לעת תוכנית הפתוח. 

דורון ספיר: לקבל את ההתנגדויות בחלקן בהתאם לחוו"ד צוות. בנוסף יש דיון בועדה המחוזית ביום שני 
הקרוב לא נוכל להראות בעין את התוצרים לענין של העלאת/הורדה נוסעים אופניים וכד'. 

הצעתי- שהיזמים או הועדה המחוזית לא תתן תוקף לפני שהיא וידאה שיש מספיק חניות - אתרים 
להורדת והעלאה נוסעים וחניות לאופנים וכמות הרכבים הצפויה להגיע, בהתחשב לתקן החניה החדש דבר 

שיעמיס תנועה גדולה יותר להורדת נוסעים ושל מוניות ואוטובוסים שיגיעו לפרויקט.  
אנחנו מבקשים לבחון שהעלאה והורדה של הנוסעים תתבצע בסמוך לתחנת הרכבת וגם בשאול המלך כדי 
לאפשר גישה יעילה וטובה לפרויקט ולהפיק את כל הלקחים הדרושים מפרוייקט משרדי הממשלה שהוא 

כישלון חרוץ. 
נתן אלנתן: אני מקבל את חוו"ד צוות אולם אני  לא מוכן לקבל את ההתנגדות של רש"ת אני חושב שיש 

לדחות את ההתנגדות לאלתר. 
ארנון גלעדי: אומר לך מומחה לתעופה שמס' הקומות מסוכן. 

דורון ספיר: תכנונית אנחנו ממליצים לקבל את התנגדות מהנדס העיר על 100 קומות, אנחנו רוצים לראות 
את התכנון של הורדה והעלאת נוסעים שיציגו לנו לפני שנותנים תוקף לתוכנית. 

נושא נספח תנועה יתואם מול הועדה בכל מה שקשור להעלאת והורדת נוסעים  קווי בנין וחניית רכב דו 
גלגלי. 

 
הועדה מחליטה: 

להמליץ לועדה המחוזית על מתן תוקף לתוכנית בהתאם לאמור לעיל: 

לקבל את ההתנגדויות בחלקן בהתאם לחוות דעת הצוות ובנוסף: הוועדה המקומית מבקשת  שהועדה 
המחוזית לא תתן תוקף לתוכנית לפני שוידאה שיש מספיק מקומות להורדת והעלאה נוסעים הן ברחוב 

שאול המלך והם על דרך בגין בסמוך לתחנת הרכבת כדי לאפשר נגישות לפרוייקט גם לבאים מחוץ לעיר ) 
ולא רק דרך שאול המלך מתוך העיר(.   בהתאם למספר הרכבים הצפויה להגיע לפרוייקט וזאת  בהתחשב 

בתקן החניה החדש  שיעמיס תנועה גדולה יותר של הורדת נוסעים ושל מוניות ואוטובוסים שיגיעו 
לפרויקט. 

כמו כן מומלצת הפרדה מסלולית לשבילי אופנים בהתאם למדיניות עיריית ת"א-יפו, וכמו כן נגישות לרכב 
דו גלגלי לאופנים. 

הוועדה המקומית מבקשת שנושא נספח תנועה יתואם מול הועדה המקומית בכל מה שקשור להעלאת 
והורדת נוסעים  קווי בנין וחניית רכב דו גלגלי. 

כל זאת כדי לאפשר גישה יעילה וטובה לפרויקט ולהפיק את כל הלקחים הדרושים מפרוייקט משרדי 
הממשלה שהוא כישלון חרוץ בהיבטים האלה.  

 
משתתפים: דורון ספיר, שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי, ארנון גלעדי, מיטל להבי, יהודה המאירי, נתן 

אלנתן, מיכאל גיצין, אהרון מדואל .  

עמ' 22   מבא"ת ספטמבר 2007
 



התוכן  מס' החלטה 
תא/מק/4511 - שכונת הרכבת - איחוד וחלוקה    29/06/2016

דיון בהתנגדויות  16-0016ב' - 3 
 

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: הועדה מקומית 
 
 

מטרת הדיון: דיון בהתנגדויות לאחר הפקדת תכנית איחוד וחלוקה הכוללת לוח הקצאות וטבלאות איזון 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 24  
 

שלא בהסכמת בעלים.  . 
 

מסלול התב"ע: בסמכות ועדה מקומית. 
 

מיקום: בצפון: מרחב יצחק שדה, במזרח: רחוב המסגר, במערב: רחוב יגיע כפים, בדרום: רחוב ריב"ל, 
בתחום אזור התעסוקה שממערב לנתיבי איילון. 

 

 
 
 
 
 
 
 

גוש/חלקה: חלקה 25 בגוש 6950.חלק מחלקה 24 בגוש 6950 וחלק מחלקה 6 בגוש 7067 
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שטח קרקע: 21.515 דונם. 

עמ' 25   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
שמאי: אלירם ליפא 

 
יזם: הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב-יפו. 

 
מסמכי רקע: טבלת איזון והקצאה. 

 
בעלות: פרטיים, עיריית תל-אביב יפו. 

 
מצב השטח בפועל:  

חלקה 25 בגוש 6950 היא חלקת מושע  מרובת בעלים )כ – 150 ( ששטחה 20.7 ד' ומהווה את מירב 
התוכנית.  

רוב השטח מכוסה בסככות ובמבנים ארעיים בני קומה אחת, המשמשים כמוסכים זעירים, בתי מלאכה, 
אחסנה ומעט מסחר.  

לפי נתוני הארנונה בחלקה שימושים עסקיים ו- 28 יח"ד בשטח כולל של  כ- 1700 מ"ר. 
מערכת הדרכים הקיימת מבוססת על שבילי גישה צרים ומפותלים בין המבנים היות ומערכת הדרכים 

הסטטוטורית שנקבעה בתכנית E לא מומשה מעולם )לא נעשה הסדר קרקע(. 
 
 

מצב תכנוני קיים:  
תכנית מס' תא/3706/א' שפורסמה למתן תוקף ביום 10.5.2013 קבעה במטרות התכנית: 

א. שינוי יעוד מאזור תעסוקה ודרכים לעירוני מעורב, דרך מוצעת, שטח ציבורי פתוח, שטח פרטי 
פתוח, ודרך משולבת. 

ב. ביטול התוויית דרכים שנקבעו בתכניות קודמות וקביעת מערכת דרכים חדשה.  
ג. קביעת שלושה מגרשי בנייה הניתנים למימוש עצמאי הכוללים מגדל בחלק הצפוני ומבנן נמוך 

בחלק הדרומי.  
ד. קביעת שימושים, הוראות בניה והנחיות לעיצוב אדריכלי לתעסוקה, מסחר, ושטחי ציבור. 

ה. קביעת זכויות בניה לתעסוקה ומסחר בהיקף של 92,500 מ"ר ולשטחים לצרכי ציבור בהיקף של 
1500 מ"ר. 

ו. קביעת תנאים להמרת משרדים למגורים/מלונאות.  
ז. קביעת שטח ממוצע ליחידת דיור יהיה 65 מ"ר  עיקרי, ולפחות 20% מהדירות בתחום התכנית, 
בכל היתר שיוצא, יהיו קטנות )עד 80 מ"ר, כולל ממ"ד(,כאשר גודל דירה מינימאלי לא יפחת מ-50 

מ"ר שטח עיקרי. 
ח. קביעת הוראות לתפקוד משותף ע"י זיקות הנאה, מעברים מקורים ושטחים פתוחים משותפים.  

קביעת הוראות לפיתוח שדרה ירוקה ציבורית בלב הפרויקט. 
 

מצב תכנוני מוצע:  
הפקדת תכנית איחוד וחלוקה הכוללת לוח הקצאות וטבלאות איזון שלא בהסכמת בעלים.  

תכנית זו מהווה תכנית מפורטת הכוללת הוראות לאיחוד וחלוקה על פי סעיף 6.3 שבתכנית הראשית מס'  
תא/ /3706/א "שכונת הרכבת". 

במסגרת תכנית זו נקבעה ע"י שמאי התכנית חלוקת זכויות הבניה בין המגרשים בהתאם לסה"כ זכויות 
הבניה שנקבעו בתכנית הראשית תא/3706/א' , כך שנשמר האיזון בין הבעלים . 

בהתאם הוכן לוח הקצאות וטבלת איזון בלא הסכמת בעלים עפ"י הוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון 
והבניה. 

עקרונות לפיהן בוצעו טבלאות ההקצאה והאיזון: 
 נשמר איזון החלק היחסי של הבעלים בין המצב הנכנס ובין המצב היוצא כך שאין צורך בתשלומי 

איזון בין הבעלים. 
 נעשה ריכוז זכויות בעלים מתוך שאיפה להפריד שותפויות בעלים ולשמור על בקשות לריכוז 

קבוצות הבעלים ככל האפשר. 
 ניתנו מקדמי התאמה לשווים של חלקות ומגרשים לצורך קביעת שווי יחסי במצב הקיים והמוצע. 
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חו"ד הצוות ותחום מקרקעין : 
 

ממליצים להפקיד התכנית. 
 
 

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

 
 

בישיבתה מספר 15-0019ב' מיום 04/11/2015 )החלטה מספר 5( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
אדר' לריסה קאופמן מ"מ מהנדס העיר  

 
מפאת חוסר זמן הנושא ירד מסדר היום. 

 
 

משתתפים:

עמ' 28   מבא"ת ספטמבר 2007
 

נתן אל נתן, שמואל גפן, מיטל להבי, יהודה המאירי, אופירה יוחנן וולק וראובן לדיאנסקי, 
 
 

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

 
 
 

בישיבתה מספר 15-0020ב' מיום 18/11/2015 )החלטה מספר 5( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
מהלך הדיון: 

עידן האוז: מציג את עיקרי התוכנית ומדגיש שמדובר בתוכנית שמטרתה הינה איחוד חלוקה בלבד. 
אורלי  הראל: התוכנית הראשית הינה תוכנית מאושרת  כחלק מהחיוב בתוכנית הראשית ומרצון לעודד 

את מימוש התוכנית לקחה על עצמה הועדה המקומית לטפל בנושא של איחוד וחלוקה. 
 

הועדה החליטה: 
לאשר את התוכנית להפקדה. 

 
משתתפים: דורון ספיר, נתן אלנתן, שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי, ניר סיבליה, אסף זמיר, אלון סולר 

ויהודה המאירי.
 

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

 

פרטי תהליך האישור: 
 

הודעה על פי סעיף 89 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 7212 בעמוד 3768 בתאריך 
 .24/02/2016

 
כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא: 

 28/01/2016  The Marker
 28/01/2016 העיר 
 28/01/2016 ישראל היום 
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פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות: 
 
 

בתקופת ההפקדה הוגשו  7 התנגדויות לתכנית: 
 

רחוב אבן גבירול 69 תל אביב 64162  אלי לוי-מנהל אגף נכסי העירייה   1
 

רחוב יותם 8 הרצליה 4670126  אסתר יוספסון )וינברג(   2
 

אליהו חכים 8 תל אביב – יפו  בניאן סיטי בע"מ- אייל בניאן   3
 

רחוב אחימאיר אבא 6 תל אביב - יפו 6912606  דפנה בלומנטל   4
 

5 מלכה גרוסברגר ע"י עו"ד נירה גראפי-מלכין רחוב ברקוביץ 4- מגדל המוזיאון תל אביב - יפו 6423806 
 

6  כשר פסטס שולמית          רחוב ההגנה 1 הרצליה 4632561 
   

7 יואב אליהו ע"י עו"ד משה רז-כהן      רחוב הוברמן 24 תל אביב 6407516 
 

להלן פרוט ההתנגדויות: 
 
 

 
 

שם מתנגד 
המלצה  מענה  טענה 

עמ' 29   מבא"ת ספטמבר 2007
 

במסגרת התכנית לא נקבעו בהוראות  אלי לוי 
האיחוד והחלוקה סעיף רישום   מנהל 
התכנית הינה תכנית לאיחוד וחלוקה,  השטחים הציבוריים ע"ש העיריה.  אגף 

לאור האמור השטחים הציבורים  והשטחים הציבוריים הבנויים ,  יש להוסיף  סעיף "רישום נכסי  יירשמו ע"ש העיריה במסגרת רישום שטחים ציבוריים ע"ש העיריה      לקבל את העירייה 
ההתנגדותעיריית    החלוקה החדשה.במסגרת רישום החלוקה 

  יפו  החדשה".ת"א- 
 

 
 

  
סעיף 1.6 בתכנית האיחוד והחלוקה 

קובע כי התכנית כפופה לתכנית 
הראשית ומכיוון שכך, כל התנאים 
להיתר הקבועים בה חלים על תכנית  התכנית המשנית אינה קובעת הוראות 

האיחוד והחלוקה.  בדבר פינוי שטחים ציבוריים כפי 
המפורט בתכנית הראשית.     לדחות את   
ההתנגדות.   1. להוסיף סעיף פינוי שטחים. 
 

סעיף 6.9 )ב( בתכנית הראשית, 2. להוסיף לתכנית נספח שלביות 
מתאר את אותם שטחים אותם ביצוע ופינויים. 

השטחים לצרכי ציבור אותם על 
מבקש הבקשה לכלול בבקשה 

להיתר. 
סעיף 6.9 )י( קובע כי תנאי להיתר 
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בניה יהיה הריסת כל המבנים 
שבתחום הבקשה להיתר.  

 
 
 

עמ' 30   מבא"ת ספטמבר 2007
 

התכנית הראשית בלבד קובעת   
תנאים למתן היתר בניה אל לא 

קובעת בתנאים להיתר בדבר ביצוע 
הפינויים. 

יש להוסיף לתכנית המשנית סעיף 
תנאים למתן היתר בניה: 

 כל התנאים לפי התכנית      לדחות את  
ההתנגדות. ראה מענה לסעיף 2.  הראשית. 

 
 הוועדה המקומית תוציא 
היתר בנייה לבניין רק 
לאחר שהוכח לוועדה 
המקומית כי בוצעו או 
יבוצעו להנחת דעתה כל 

הפינויים בתחום המגרש.  
התכנית הראשית בלבד קובעת   

סעיף 1.6 בתכנית האיחוד והחלוקה תנאים למתן היתר אכלוס אל לא 
קובע כי התכנית כפופה לתכנית קובעת הוראות בדבר רישום 

הראשית ומכיוון שכך, כל התנאים השטחים הציבוריים. 
להיתר הקבועים בה חלים על תכנית   

האיחוד והחלוקה.  יש להוסיף בתכנית סעיף תנאים 
לאכלוס :       לדחות את 
ההתנגדות. 

סעיף 6.12 בתכנית הראשית קובע   כל התנאים להיתר לפי 
תנאים למתן היתר אכלוס הכולל  התכנית הראשית. 

רישום השטחים הציבוריים בלשכת   רישום בפועל של השטחים 
רשם המקרקעין.   הציבוריים בבעלות 

העיריה.  
 

 
המלצה  מענה  תקציר ההתנגדות  שם המתנגד 

1.לקבל את ההתנגדות.  1. שמאי התוכנית בדק ותקן  1. אנחנו 4 אחים שלא הוקצנו  2. אסתר יוספסון 
את ההקצאה לכל 4 האחים   למגרש אחד מבקשים  )וינברג( בשם 
באותו מגרש.   להכלל באותו מגרש.  וינברג מאיר 
יצחק וינברג    
משה יעקב וארץ    
קדושה    
איטה)וינברג(    
    
    
    
    

1.לדחות את ההתנגדות.  1. לדברי שמאי התכנית לא  1. טבלת ההקצאות לא  3. בניאן סיטי 
התקבלה רשימה של מבקשים   מביאה בחשבון התאגדות כפי  בע"מ- אייל 
להתאגד אלא רק דרישה   שבקשנו מספר בעלי זכויות  בניאן  
כללית ולא הומצא לו כל   שונים בבקשה להכלל במגרש   
תצהיר של אייל בניאן.   אחד.   
    

2.לדחות את ההתנגדות.  2.אין אפשרות לתוספת  2. נוכח מצוקת הדיור ותיקוני   
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זכויות במסגרת תכנית זו   החקיקה היה מקום לשקול   
שכל מטרתה הינה איחוד   תוספת זכויות על מנת ליצור   
וחלוקה בלבד ושמירת   תמרוץ כלכלי וכדאיות   
הזכויות הקיימות בתכנית   למימוש הבניה.   
הראשית 3706א'     
    
    
    
    
    

1.לדחות את ההתנגדות.  1. בבדיקת שמאי התכנית  1. מבקשת עדכון זכוייתיה  4. דפנה בלומנטל 
המתנגדת שאינה בעלים   בלוח ההקצאות לטענתה שווי   
רשום בתכנית רכשה את   מצב נכנס טוב ממצב יוצא   
הנכס לפני כשנה, לטענתה     
שיפצה אותו בהשקעה ניכרת,     
אין אפשרות להכיר בנסיבות     
העניין בשיפוץ בעת שהיה     
ברור לה שקיימת תב"ע     
חדשה.     
    
    
1. ההקצאה במגרש 2 הינה   1.זכויות המתנגדת הוקצו  5.מלכה גרוסברגר 

1.לדחות את ההתנגדות.  הקצאה בכל המגרש שכוללת  במגרש 2 יחד עם עיריית תל  ע"י עו"ד נירה 
את כל הזכויות הנכללות בו   אביב ולכן אבקש לקבל  גראפי-מלכין 
אין אפשרות להקצות חלק   הקצאה במגורים ולא מסחר   
בייעוד מסוים בלבד או כל     
חלק ספציפי במגרש     
    
    

1. .לקבל את ההתנגדות  1. שמאי התוכנית בדק ותקן  1.אנו בני משפחה אחת  6. כשר פסטס 
את ההקצאה לכל בני משפחת   מבקשים הקצאה במגרש  שולמית 
כשר באותו מגרש.   אחד.   
    
    
    
    

1.לדחות את ההתנגדות.  1. שמאי התוכנית פעל על פי  1.המתנגד הינו בעלים  7. יואב אליהו ע"י 
תקן 15, תקן 15 מתיר   המחזיק במבנים מסוימים  עו"ד משה רז-כהן 
במקרים חריגים שלא לגלם   בחלקה 25 ומבקש התחשבות 
את תרומת המבנים  לשווי   בשווי המבנים לחלקו היחסי 
המגרש, במקרה הנדון מאחר   בטבלה או לחילופין לקחת 
ושווי הנכס במצבו התכנוני   את שווי תרומת המבנים 
החדש כמפורט  במענה   בהתאם לתקן 15 השמאי 
השמאי עולה בצורה    
משמעותית על שווי הנכס    
במצבו הקודם אשר חושב ע"י    
שמאי המתנגדים, המשמעות    
של קבלת ההתנגדות הינה    
עיכוב התוכנית הצפוי    
להימשך שנים רבות, בכך    
זכויות כלל הבעלים ובכלל    
זאת המתנגדים .    
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2.לקבל את ההתנגדות בחלקה.  2. מתברר שלמתנגד אין ייפוי  2.המתנגד מבקש לרכז את 
כח לפעול בשם הרשימה   זכויותיו ואת זכויות בעלים 
שהוגשה, מרבית המבקשים   נוספים בתכנית כקבוצה 
צורפו למתחם 2 המבוקש,   מרוכזת במגרש אחד שיהיה 
חלקם בניגוד לרצונם, 4   קרוב ככל האפשר למיקומו 
הגישו תצהירים על פיהם הם   ומבקש בהתאם את מגרש 2 
מתנגדים לצרוף המבוקש   בתכנית. כמו כן מבקש 

לפיכך לא צורפו, 3 אחרים לא  להפריד את קבוצת הבעלים 
היה ניתן יותר לצרפם מאחר  מבעל זכויות בשם משה 

והדבר היה פוגע באיזון  אלדן. 
התוכנית )במילא אין יפויי כח   

לצרופם(.   
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חו"ד הצוות:
 

לקבל ההתנגדויות  בחלקן כמפורט במענה בדרפט לעיל ולדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית.  
 
 
 

בישיבתה מספר 16-0016ב' מיום 29/06/2016 )החלטה מספר 3( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
אהרון מדואל מ"מ יו"ר 

יהודה המאירי לא השתתף בדיון בשל חשש ניגוד עניינים 
 

מהלך הדיון: 
דני ארצי: מציג בקצרה את התוכנית. 

 
דיון בהתנגדויות 

אלי לוי בשם מח' נכסים: ישנם 3  סוגיות בהתנגדות: 1. בתוכנית המשנית אני מבקש להוסיף סעיף 
לרישום שטחים ציבורים ע"ש העיריה . 

2. בתוכנית הראשית יש נספח של שלביות לביצוע הפינויים אנחנו מבקשים להכיל את כל ההוראות של 
התוכנית הראשית לתוכנית המשנית שכרגע לא קיימים בה.  

3. נושא הפינויים - לא נקבעו תנאים להוצאת היתר. יש לעמוד בתנאים מסוימים לגבי הוצאת היתרים ויש 
לעמוד  על כך שסעיף 6.13 ג' בתוכנית הראשית יהיה בתוכנית המשנית .   

3. לוח האיחוד והחלוקה - השטחים הציבוריים הבנויים נכנסים ללוח ההקצאות ובמצב הקיים הנושא לא 
מופיע בתוכנית ולכן אנחנו מבקשים להכניס תיקון שהשטחים הציבורים הבנויים יכנסו ללוח ההקצאות. 

 
אסתר יוספסון: ההתנגדות היא טכנית, אנחנו 4 אחים כאשר 3 רשומים במתחם אחד ומרשתי רשומה 

במתחם אחר אנחנו מבקשים לאחד את כולם.  
אהרון מדואל:  ההתנגדות התקבלה. 



מס' החלטה 
 
  
 
 

עו"ד שוהם קרן בשם אייל בניאן:  הבאנו תצהירים מ4 בעלי קרקע שהצהירו שהם לא מעוניינים להיות 
בקבוצה אחת עם בעלים אחרים ולמען הסדר הטוב הגשנו זאת לועדה.  הועדה לא צריכה להתחשב 

בפולשים ומחזיקים שלא כדין ויש מספר לא מבוטל של פולשים. לפי תקן 15 ולפי אופן טבלאות איזון, 
ידוע כי לא מתחשבים במחזיקים ופולשים אלא להיפך הבעלים החוקיים מקבלים ערך במצב היוצא יותר 

גבוה שהם מתבקשים לבצע פינויים.  
אהרון מדואל: מבחינה שוויונית בעלי הקרקע יש להם את הזכות. 

התנגדות של עו"ד  רז- מבליט את הענין שהם בעלים רשומים והם מחזיקים עוד שטחים שאינם רשומים 
על שמם ואנחנו מתנגדים לשוווים מבניים ולפולשים בכלל.  

 
דפנה בלומנטל: מצטרפת להתנגדויות. התוכנית החדשה פוגעת בשווי של הדירה שלי שברוטשילד ולכן אני 
מתנגדת לתוכנית, אין התייחסות לשווי דירת מגורים שהוא יותר גבוה מאשר מבני העסקים. יש ערך נוסף 
למבנים ולעדכוני שווים וכדאי שיעשו את העדכונים הללו גם אם הדבר אומר לבטל את התוכנית, אחרת 

הדבר פוגע בדיירים.  
 

מלכה גרונר ע"י עו"ד מלכין: הבקשה שלנו היא להיות מוקצים עם השטח של העיריה, ולקבל עדיפות 
למגורים. 

 
כשר פרס שולמית ע"י פסטס אפרים: 400 מ' ששייכים לנו במקום לקחו ופיצלו אותנו ואנחנו מבקשים 

להיות אחד. 
אהרון מדואל: ההתנגדות התקבלה. 

 
יואב אליהו ע"י משה רז כהן: המתנגד שלי קבל הקצאה מגרש A 2וB 2 שיש בו דרך ציבורית. מגרשים 

אלו מבותרים באמצע שלהם בדרך ציבורית ולטעמנו היה ראוי להפריד וליצור שני מגרשים נפרדים 
וכנראה שהדבר בלתי אפשרי מבחינה רישומית. תוכנית כזו היתה צריך להירשם כ-3 חלקות. 2 חלקות 
פרטיות וחלקה ציבורית אחת. היתרון בהפרדה תהיה אפשרות להפחית במושה. אנחנו מבקשים ריכוז 

בA2 ושהיתרי הבניה הם מופרדים, אפשר לראות זאת כחלקת רישום נפרדת. מאז שהגשנו את ההתנגדות 
נרכשו עוד שטחים נוספים במהלך הזמן האחרון ואנחנו רוצים להוסיף אותם לשטחים של המתנגד.  

לירון רותם: יש אפשרות להוסיף תוספת להתנגדות. 
עו"ד רז כהן: הכרה בשווי מבנים. תקן 15 למעשה יש טענה שסותר את החוק . החוק אומר שווי קרקע גם 
שווים מבנים ובא תקן 15 ועושה פשרה ואומר נקח רק את המבנים ונקצה זכויות בניה רק כנגד המבנים 

בלי חלק ההשבחה של התוכנית. 
אהרון מדואל: כלומר אתה רוצה הקצאה יחסית בזכויות  לגודל למבנה ולא הקצאה אבסולוטית לגודל 

המבנה. 
עו"ד כהן: אם סוטים מתקן 15 לכיוון הכרה כולל השבחה, לכן אני מבקש שלא יוותרו על שווי מבנים. יש 

במגרש פעילות עסקית ענפה מרשי קנה עוד מבנים באזור. 
 

ארז כהן: אנחנו מבקשים ריכוז A 2 כי המתנגד מחזיק בפועל והוא יושב במקום. סטיה מתקן 15 מותרת, 
החריגה צריכה להירשם ובמקרה שלנו יש לו 5 עסקים 4 בתי מגורים וחניונים וחלק מהפעילות קבלה 
אישור מרישוי עסקים של עיריית ת"א. ולכן לא סביר להגיד שהבעלים שווים למחזיק שאין לא פעילות 

בנכס.  
אריה קמיל ממשרד קמיל טרשנסקי: השאלה מה השווי של הקרקע למבונה,  שווי המקרקעין במצב 

הקודם גבוה יותר מאשר המחוברים אליו. אם נכניס לכל אחד את השיפורים שכל מחזיק הכניס לא נוציא 
את התוכנית לפועל. 

 
דני ארצי:  תקן 15 מאוד ברור השטחים לא נלקחים בחשבון והשמאי בדק את הנושא וקבע שאין תרומה 
תמורת המבנים.  מלבד זאת לא נעשה בדיקות במקום מה שייך למי מאחד והמקום מאוד מסובך שיש שם 

מבנים ופחונים וכו'. 
בתשובה לעו"ד רז כהן התוכנית מבטאת את 3706א התוכנית הראשית שיש שם 3 מתחמים שאין אפשרות 

להפרידם. במגרש 2 שהדרך עוברת באמצע עדין הם מקבלים את מגרש A2 ו- B2 וברגע שעוברת דרך 
באמצע אין אפשרות לבצע איחוד. אבל תוכנית האיחוד והחלוקה מבטאת את מה שנקבע בתוכנית 

הראשית והבעלים יקבלו זכויות גם בשניהם והתכנון של כל המגרש יצא כאחד. 
 

אלי ליפא - שמאי:  
יוספסון: קבלנו את ההתנגדות 

בניאן – ההתנגדות נדחתה  
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דפנה בלומנטל- שיפצה את הדירה לאחרונה אחרי אישור התוכנית – ההתנגדות נדחית 
מלכה גרוסברג- לדחות את ההתנגדות. 

פסטס: התקבלה ההתנגדות. 
 

התנגדות של עו"ד רז כהן: בקשה לגלם את תרומת המבנים למצב תכנוני קודם אין התכנות לבקשה. תקן 
15 שהוא מחייב הוא מחריג ואומר שבמקרים מיוחדים שיש לנהוג בשיטה אחרת אם צריך לסטות מהתקן 
זאת בכפוף להנמקה שתרשם. כאן ברור כי אין התכנות לתוכנית אם נצטרך לקחת חוקר לשם בדיקה האם 
הוא פולש או לא או זכות קניינית אחרת, אני מלווה את התוכנית משנות ה-90 ולא יהיה מימון לכך כדי 

לחקור את הזכויות של כולם , על כן אין אפשרות לקבל את ההתנגדות. 
 

הרשימה של המבקשים שרוצים להצטרף לפי הבקשה של עו"ד רז כבר שינינו את הרשימה והמשמעות 
היא להכין טבלאות חדש. לכן  

אהרון מדואל: אישרנו רק להגיש את ההתנגדות. 
שמאי אלי ליפא - חלק מהבקשות של קבוצת אליהו קבלנו בחלקן. 

דני ארצי: חלק מהרשימות קבלנו. 
אהרון מדואל: לגבי התנגדות אגף נכסים. 

 
לריסה קאופמן: א. רישום שטחים ציבורים- ההתנגדות התקבלה. 

ב. להוסיף סעיף פינוי שטחים, התוכנית הזו מסתמכת על התוכנית הראשית על כל הוראות התוכנית.  
 

עו"ד משה רז כהן: צריך להיות כאן 106ב'. 
דני ארצי: פרסום 106ב' לא יבוצע במקרה הזה. החלקים של המחזיקים לא יפגעו, הנושא נבדק לעומקו 

ע"י השמאי. 
 

דיון פנימי: 
אהרון מדואל: )פונה לשמאי אלי ליפא( האם אין ניגוד אינטרסים לגביך מאחר ואביך היה השמאי 

בתחילת שנות ה90 של משפחת אליהו . 
שמאי ליפא: בשנות ה90 האבא שלהם היה לקוח שלנו, אך לי אין שום קשר למשפחה. 

 
 

הועדה מחליטה: 
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לקבל את ההתנגדויות בחלקן בהתאם לחוו"ד צוות לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתוכנית. 
 

משתתפים: דורון ספיר, שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי,  אהרון מדואל, מיכאל גיצין . 



התוכן  מס' החלטה 
תא/מק/9067 - נוהל שיתוף ציבור    29/06/2016

דיון באישור נוהל שיתוף ציבור  16-0016ב' - 4 
 

מוסד התכנון המאשר: הועדה המקומית 
 
 

מיקום: תחום כלל בעיר ת"א-יפו  
  
 

עורך המסמך: ד"ר אהובה ווינדזור , בניהול אגף תכנון העיר והיחידה לתכנון אסטרטגי ובשיתוף 
היחידה לתכנון ובקרה באגף התפעול , נציגי החברה להגנת הטבע וארגון שתי"ל.  

 
 

יזם: הועדה המקומית  
 
 

רקע כללי :  
במינהל ההנדסה מקודמות תוכניות בשיתוף הציבור מזה שנים רבות, כביטוי לחזון העיר וכמענה לצורך 

בקרב מתכננים ובעלי עניין מהציבור.  
 

בשנת 2008 נכתב נוהל לשיתוף ציבור בהליכי תכנון, שנערך בשיתוף תושבים ועמותות . הנוהל הגדיר את 
עקרונות שיתוף הציבור, חשיבותו וכללים ליישומו, אך הוא  לא אושר על ידי הועדה המקומית.  

הנוהל משתלב בתכנית העירונית לשיתוף ציבור שהינה כלי מקצועי מנחה, מייעץ ומסייע לתהליכים בעיר. 
 

מטרות הנוהל: 
 

המטרה  היא להסדיר את שילוב שיתוף הציבור בעבודת התכנון ולייצר כלי עבודה נוח וזמין למתכננים/ות 
על בסיס, טיוטת הנוהל  לשיתוף בהליכי תכנון שנכתב ב- 2008.   

 
לנוהל המעודכן מספר מטרות משנה:  

 

- סיוע  לשיתוף פעולה בין מינהל ההנדסה לבין הוועדה המקומית.  

- הגברת השקיפות לכלל הציבור לגבי אופני קידום תוכניות במינהל ההנדסה ואפשרויות 
ההשתתפות וההשפעה של בעלי עניין מהציבור על תוכניות המקודמות בעירייה,  

- יצירת  סטנדרטיזציה והעלאת איכות תהליכי שיתוף ציבור בתכנון במינהל ההנדסה.  

 
החידושים המרכזיים בנוסח המעודכן של הנוהל הם:  

 

- פישוט הנוהל – לכדי כלי עבודה יומיומי . 

- שילוב כלים טכנולוגיים עכשוויים בפעולות שיתוף ציבור. 

- ליווי תוכניות מתחילת גיבושן ועד סיום ההקמה.  

 

ככלי עבודה מעשי, מכיל הנוהל החדש:  
 

- הנחיות לפעולה – צעדים ופעולות שיש לבצע בתהליך קידום תוכניות בשיתוף ציבור. 

- סוגי החלטות שיש לקבל בעת קידום תוכניות.  

- מסמכים מלווים שנדרשים לשם תיעוד התהליך. 

 
 
 
 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 35  
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Download/%D7%A7%D7%95%20%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%203%20-%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97.pdf


מס' החלטה 
 29/06/2016

16-0016ב' - 4 
 
 
 

נוהל מוצע:  
 

רציונל ועקרונות מנחים 
, הוא מהלך בו רשות שלטונית משתפת את תושביה בקבלת החלטות 1 שיתוף ציבור, או שיתוף בעלי עניין

תכנוניות. במהלך זה באים לידי ביטוי מעשי עקרונות של דמוקרטיה השתתפותית, שקיפות ורצון לשפר 
את איכות ההחלטות והתכנון. 

הנוהל הוא ביטוי ליישום חזון העיר תל אביב-יפו, קו אסטרטגי "ממשל עם הפנים לאזרח" )3(, בו נאמר 2
כי שיתוף הציבור הוא כלי מרכזי בשיפור איכות השירות לתושבים, בעזרתו מתגברת תחושת השייכות של 
התושב למקום מגוריו ומתעצמת מחויבות העירייה כלפי הציבור. הנוהל הוא חלק תפיסת שיתוף הציבור 

העירונית. 
 

באמצעות תהליך שיתוף הציבור, העירייה מאפשרת לציבור להשפיע על התכנון החל משלביו הראשונים, 
מעבר לנדרש בחוק התכנון והבנייה, המקנה אפשרות לציבור להגיש התנגדות לתכנית רק בשלב מאוחר 

בתהליך קידום התכנון וזאת ללא יכולת לתרום לגיבושה.  
 

עקרונות מנחים ודגשים בשיתוף ציבור: 
  

תהליכי שיתוף ציבור מתנהלים לאור עקרונות שנבנו על בסיס ניסיון מצטבר בישראל ובעולם.  
מטרתם היא להשיא את איכות ההחלטות והתהליך המוביל לקבלתן בשיתוף הציבור: 

 דיאלוג המאפשר האזנה וכבוד הדדי. 

 הכרה בחשיבות וחיוניות הידע של כלל בעלי העניין. 

 שקיפות וזמינות מידע תכנוני ואחר, הרלבנטי לתהליך, לכלל בעלי העניין. 

 שוויוניות לכלל בעלי העניין בנגישות למידע ובפעולות שיתוף. 

 יעילות בשימוש במשאבים לאורך תהליך השיתוף. 

 מחויבות כלל בעלי העניין למימוש העקרונות. 

 תיאום ציפיות בין צוות התכנון העירוני ושאר בעלי העניין המשתתפים. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

עמ' 36   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 במסמך זה אנו משתמשים לסירוגין וללא הבחנה במונח "שיתוף ציבור" ובמונח "שיתוף בעלי עניין". 1

"שיתוף ציבור" הוא המונח השגור יותר, "בעלי עניין" הוא מונח מדויק יותר המתייחס לכך ש"הציבור" 

אינו עשוי מקשה אחת אלא מורכב מפרטים, קבוצות, ארגונים רבים ושונים )תושבים, בעלי עסקים, 

יזמים, צעירים, מבוגרים - כולם בעלי עניין לגיטימיים(.  
2

http://www.tel- :חזון העיר באתר עיריית תל אביב-יפו 

 aviv.gov.il/Tolive/development/Pages/Vision.aspx
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תיאור כללי של תהליך שיתוף הציבור בקידום תכנית 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

עמ' 37   מבא"ת ספטמבר 2007
 

7( ניהול קשרי קהילה ויידוע הציבור* 

6( פרסום דו"ח מסכם של הליך השיתוף 

5( שילוב פרק שיתוף ציבור בדרפט לוועדה ודיון בוועדה 

4( ביצוע תהליך השיתוף 

3( הכנת תכנית עבודה מפורטת לתהליך שיתוף הציבור 

2( הכנת מתווה לשיתוף הציבור בתהליך התכנון והבאתו לאישור בפורום מהנדס העיר 

1( קבלת החלטה על קיום שיתוף ציבור ובחירת מסלול שיתוף מתאים 

ביצוע תהליכי יידוע ושיתוף במסגרת פרויקטים הנדסיים )עפ"י המתודולוגיה לניהול 
פרויקטים הנדסיים ופרויקטי בינוי ותשתיות( 

שלב: ביצוע 
התכנית 

בסיום תהליך שיתוף הציבור בתכנון ולאחר אישור התכנית על ידי הוועדה המקומית יכתוב עורך 
התהליך )היזם או רפרנט התכנון, בהתאמה( מסמך מסכם. במקרה שהוועדה תדרוש ביצוע צעדי 

שיתוף נוספים כתנאי לאישור התוכנית יכלול הדו"ח המסכם גם צעדים אלה. 

שלב: 
בעקבות 

ועדה מקומית 

מסמכי התכנית שתועבר לוועדה המקומית )דרפט( יכללו פרק המפרט את תהליך שיתוף הציבור 
שבוצע במהלך התכנון. 

*לתשומת לב הליך שת"צ יתבצע בחלקו לפני המלצה להפקדה/אישור התוכנית בועדה המקומית  

 

שלב: ועדה 
מקומית 

שיתוף הציבור באמצעים ובכלים שתוכננו, תוך הסתייעות במידת הצורך ביועץ שיתוף ציבור 
ובתכנית העירונית לשיתוף הציבור ותוך שיתוף פעולה ותיאום עם הגורמים הקהילתיים שהיו 

שותפים לתכנון התהליך. הביצוע ילווה בהכנת דו"ח תיעוד תהליך שיתוף הציבור.  

שלב: תכנון 
מפורט 

רפרנט התכנית/היזם יבנה את התכנית המפורטת על פי המתווה וההחלטות שהתקבלו בפורום 
מהנדס העיר. בהתאם לסוג התוכנית, הליך השיתוף יחד עם עקרונות התוכנית יובאו לאישור 

הועדה המקומית ע"פ סעיף 77 לחוק התכנון והבניה.  

  

שלב: תכנון 
מפורט 

רפרנט התכנית/היזם יכין מתווה ראשוני לשיתוף הציבור, לקראת הצגת התכנית בפורום מהנדס 
העיר. לאחר דיון בפורום ובמידת הצורך, יערוך שינויים בתכנית השיתוף. במידה והוחלט שלא 

לקיים תהליך שיתוף ציבור, רפרנט התכנית יפרט וינמק בפני פורום מה"ע את ההחלטה.  
 

שלב: פורום 
מהנדס העיר 

הרפרנט יקבל החלטה על הצורך בשיתוף ציבור על בסיס שאלות מנחות והתייעצות עם נציג 
מינהל הקהילה, התרבות והפנאי )למשל מנהל המרחב(. הרפרנט יבחר מסלול שיתוף המבטא 

את רוחב )מי יהיה הציבור שישותף( ועומק )מה תהיה רמת ההתייעצות( השיתוף. 

שלב: תכנון 
ראשוני 
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הצגת שיתוף הציבור שבוצע בוועדה המקומית 
 

מסמכי התכנית שתועבר לוועדה המקומית )דרפט( יכללו פרק המפרט את תהליך שיתוף הציבור שבוצע 
במהלך התכנון.  

המסמך ייכתב בשפה בהירה  מאחר והוא מיועד לפרסום לנציגי ציבור שאינם מתכננים. 
מרכיבי פרק שיתוף הציבור בדרפט שיוגש לועדה המקומית:  

 

עמ' 38   מבא"ת ספטמבר 2007
 

פירוט מרכיב בדוח 

 1. מסלול  נימוקי הבחירה

שיתוף 

הציבור 

שנבחר 

 .2. שותפים  תושבים, בעלי עסקים וגורמים מקומיים אחרים ששותפו

 .)בעלי עניין חיצוניים אחרים )למשל עמותות וארגונים 

 .יחידות עירוניות 

   

 3. הפעולות  התהליך – סדר השלבים, הנמקות לבחירת הפעולות

  .שהתבצעו  תיאור הפעולות שהתבצעו בכל שלב, מטרותיהן ומי היו המשתתפים

  . הפרסום והיידוע שנעשו 

 4. תכנים  אילו תכנים ומידע הוצגו לציבור על-ידי צוות התכנון

 ותוצרים  מה הייתה תרומת הציבור– הצעות והעדפות ומה התקבל ושולב בתכנית, מה לא התקבל

ומדוע.  

 
 הצגת הליך שיתוף הציבור המוצע בפורום מהנדס עיר או בועדה המקומית במסגרת הודעה על 

הכנת תוכנית ע"פ סעיף 77 תכלול לפחות את מרכיב 1 ו-2 בטבלה לעיל. 
 

 
חוו"ד מינהל ההנדסה:  

- לאשר את הנוהל המוצע 

- מומלץ כי תיעוד תהליך שיתוף הציבור בתכניות ישולב כחלק מהדרפט לוועדה המקומית.  

 

בישיבתה מספר 16-0016ב' מיום 29/06/2016 )החלטה מספר 4( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

מהלך הדיון: 
 

הנושא ירד מסדר היום 
 

הועדה מחליטה: 
 
 

משתתפים:  
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מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית:  
הועדה המקומית לתכנון ובניה 

 
מיקום: 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 40  
 

  
 

כתובת: 
תל אביב - יפו 

שכונת לבנה,ידידיה 
בושם 76 

 
גושים וחלקות בתכנית: 

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

בחלקן  בשלמותן 
  168 חלק מהגוש  מוסדר   6137

 
שטח התכנית: 10.66 

 
מתכנן:  

אדריכל: מורן פלמוני ויפתח וקס - מורן פלמוני ויפתח וקס אדריכלים 

מתכנן פיתוח ונוף: צביקה קנוניץ  - קו בנוף אדריכלות נוף בע"מ  

יועץ בנייה ירוקה: יפתח הררי - יפתח הררי אדריכלים בע"מ 

 



מס' החלטה 
 29/06/2016

16-0016ב' - 5 
 

יזם:  
עיריית תל אביב, מנהל חינוך באמצעות חב' עזרה וביצרון,  

 
בעלות:  

עיריית תל אביב 
 

מצב השטח בפועל:  
רוב המגרש הציבורי פנוי כיום עם נטיעות זמניות, חלקו המזרחי של המגרש תפוס בבניה לא מוסדרת. 
כנגד כל המחזיקים מתנהל הליך משפטי מטעם חברת חלמיש. בהתאם להחלטת בג"צ מיום 22.2.15, 

חלמיש ו/או העירייה מנועים מלהמשיך בהליכים משפטיים לפינוי. בהתאם להחלטת בג"ץ מיום 08.02.16 
ניתנה למדינה ארכה של 5 חודשים )במסגרת צו על תנאי( בעניין קביעת קריטריונים לכפר שלם. 

 
מצב תכנוני קיים: 

במגרש חלה תכנית תא/2579 ב.מ. 46  - "ליבנה מערב" אשר מגדירה את מגרש כשטח למבנה ומוסד ציבור 
וקובעת הוראות לזכויות ובינוי. 

תכנית צ' )תא/מק/'צ' )אושרה למתן תוקף בתנאים( – תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור -507
0271700( מעדכנת את זכויות הבנייה  והוראות הבינוי של התב"ע הראשית בעבור מבנים ומוסדות ציבור 

וקובעת כי נדרש אישור תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי כתנאי למתן היתר. 
 

מצב תכנוני מוצע: 
במגרש מתוכננת לקום קריית חינוך על מנת לתת מענה לצרכי החינוך הגדלים של מרחב דרום מזרח העיר. 
במגרש 107 )עפ"י תשריט 2279(  יוקמו : בית ספר לחינוך מיוחד – 13 כיתות , בית ספר יסודי – 18 כיתות , 

אשכול גני ילדים, אולם ספורט ומועדונית אכפ"ת. 
 

 פריסת המבנים במגרש הינה לאורך ציר ירוק פתוח החוצה את המגרש בכיוון מזרח-מערב 
והינו רציף והמשכי למעבר תנועה 'רכה' של הולכי רגל ורוכבי אופניים בתוך שכונת לבנה ובין 

השכונות הסמוכות וזאת על מנת ליצור רצף שטחים פתוחים לשימוש הציבור )להלן 
"השדרה"(.  הכניסות למבנים השונים תעשה דרך ה"שדרה" .  

 מבנה בית הספר חינוך מיוחד,מוקם לאורך רחוב הבושם לשם מענה מרבי לסוגיות נגישות 
וליצירת דופן בינוי לרחוב. 

 בית הספר היסודי מוקם בחלקו הפנימי המזרחי של המגרש וביחד עם בית הספר לחינוך 
מיוחד יוצר  שתי חצרות פנימיות, המקושרות ביניהן אך מאפשרות הפרדה. זאת על מנת 

לאפשר לשני בתי הספר לחלוק את אותה החצר במידת הצורך )ראה שלביות מימוש(. 

 מבני אולם הספורט ואשכול הגנים ממוקמים לאורך רחוב הרנ"ה. 

 המבנים יוצרים מרקם בנוי בעל קנה מידה  המתאים לאופי השכונה. חזיתות המבנים יחופו 
בטיח בשילוב עם אלמנטים מעץ ו/או אלומיניום. מפלסי המבנים תוכננו באופן המאפשר 

נגישות מרבית לשדרה הציבורית ובין מבני החינוך. 
 

טבלת נתונים: 

עמ' 41   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 XXX תכנית נתונים 

מ"ר    
 7000 מ"ר  שטחים עיקריים 
 3000 מ"ר  שטחי שרות 
 1500 מרפסות  

5 )עד ארבע קומות מעל מפסל הכניסה(  קומות  גובה 
 22 מטר 

 5000 תכסית המבנים 
 2000 תכסית מרתפים 
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עמ' 42   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 

הדמיות המבנים  

 

 
חצר בי"ס ח.מ. 
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חצר בי"ס יסודי 
תכנית פיתוח השטח 

עמ' 43   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 

 

 
עקרונות ודברי הסבר נוספים:   

 
 

תכנית פיתוח השטח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תחבורה, תנועה, תשתיות:   
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הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי 

עמ' 44   מבא"ת ספטמבר 2007
 

1.   בינוי ואופן העמדת המבנים :  

א. תיאור כללי 

 המבנים מסודרים לאורך ציר ירוק פתוח והמשכי למערכת התנועה של השכונה היוצר רצף 
שטחים פתוחים לשימוש הציבור )להלן "השדרה"(.  הכניסות למבנים השונים תעשה דרך 

ה"שדרה" .  
 מבנה בית הספר ח"מ יושב לאורך רחוב הבושם לצורך נגישות מרבית וליצירת דופן ציבורית 

לרחוב. 
 בית הספר היסודי יושב בצדו הפנימי המזרחי של המגרש וביחד עם בית הספר לח"מ יוצר  

שתי חצרות פנימיות, המקושרות ביניהן אך מאפשרת הפרדה. זאת על מנת לאפשר לשני בתי 
הספר לחלוק את אותה החצר במידת הצורך . 

 לאחר שעות פעילות בתי הספר, תתאפשרנה פתיחה של חצרות בתי הספר אל ה"שדרה" 
לרווחת התושבים בשכונה.  

 על מנת לענות על צרכי מבני החינוך בשטחים פתוחים, יהיה שימוש בגגות בתי הספר וגג 
אשכול הגנים כגגות פעילים. כמו כן, יהיה שימוש בחצרות מונמכות.  

 בכדי לייעל את מערכת התנועה ועל מנת להוסיף שטחי חוץ, בשני בתי הספר מתוכננת קומה 
מונמכת מתחת למפלס הכניסה הפונה אל חצר מונמכת ופתוחה. 

 בית הספר לחינוך מיוחד בנוי בשלושה מפלסים. מפלס הכניסה והחצר הראשית , מפלס קומה 
ראשונה )מעל מפלס הכניסה( אשר פתוח לגג פעיל ומפלס תחתון )מתחת למפלס הכניסה( אשר 

פתוח לחצר מונמכת .  
 בית הספר היסודי בנוי בארבעה מפלסים. מפלס הכניסה והחצר הראשית , שני מפלסים 
בקומה ראשונה ושניה )מעל מפלס הכניסה(  ומפלס תחתון )מתחת למפלס הכניסה( אשר 

פתוח לחצר מונמכת. הקומה הראשונה פתוחה לגג פעיל. 
 ספריית בית הספר היסודי: באזור הכניסה לבית הספר היסודי, ממוקמת ספריית בית הספר 

היסודי , אשר תוכל לשמש את הקהילה לאחר שעות הפעילות של בתי הספר.  מבנה זה 
מקושר גם לגג הפעיל של בית הספר היסודי . 

 מועדונית אכפת: מתחת לספרייה ממוקמת מועדונית "אכפת" )כניסה ממפלס השדרה( ולה 
חצר נפרדת המופרדת משאר בתי הספר. 

 אולם הספורט  - ישמש את שני בתי הספר.  לאולם שתי כניסות: דרך חצר בית בית הספר 
לשעות הפעילות ודרך ה"שדרה" לשימוש ציבורי. 

 אשכול הגנים  - מבנה אשכול הגנים יהיה בן 2-3 קומות . בחלקו התחתון ימוקמו חצרות הגן , 
כמו כן יעשה שימוש בגגות פעילים כחלק מחצרות הגנים . 

 המבנים יוצרים מרקם בנוי בעל קנה מידה  המתאים לאופי השכונה.  חזיתות המבנים יחופו 
בטיח בשילוב עם אלמנטים מעץ ו/או אלומיניום . מפלסי המבנים תוכננו באופן המאפשר 

נגישות מרבית לשדרה הציבורית ולמבני החינוך . 
  יהיה שימוש באלמנטי הצללה מבניים וקלים בחזיתות, בגגות הפעילים ובחצרות.  

 

ב. גובה המבנים, מס' קומות ומפלסים: 

 גובה קומה טיפוסית  יהיה עפ"י תכנית צ' .  

 מספר קומות המרתף וקווי הבניין למרתף יהיו בהתאם לתכנית ע1 ותכנית צ'. 

 תותר בניית קומות קרקע מונמכות מתחת למפלס הכניסה  . )בבית הספר היסודי ובבית הספר 
לח"מ(.  

 יתאפשר להגיע עם החצרות המונמכות  עד לקווי המגרש.  

ג. קווי בניין - קווי הבניין יהיו ע"פ תוכנית מפורטת מס' 507-0271700 – "תא/מק/'צ'- תכנית 

לשטחים למבנים ומוסדות ציבור".   
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2.    בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת 

עמ' 45   מבא"ת ספטמבר 2007
 

א. חומרים – חומרי גמר באישור האדריכל או מי מטעמו בעת מתן היתר.

ב. מרפסות ומרפסות גג – מרפסות הגג והמרפסות במבנים ישמשו לפעילות חוץ של התלמידים 

בהתאם לתכנון כולל של החצרות. יתאפשר להצל מרפסות אלו באמצעות פרגולות בנויות, קלות 

או מפרשי הצללה וכו'.

ג. הצללות – הצללת שטחי החוץ יעשה ע"י המבנה עצמו וקומות מפולשות, פרגולות בנויות ו/או 

מפרשי הצללה. יתר התקנות בדבר הצללות עפ"י תכנית צ'.

ד. שילוט- השילוט בהתאם להנחיות השילוט העירוני.

ה. אשפה: ניתן יהיה לשלב את חדר האשפה בגדר המבנים בהתאם לנספח הבינוי של תכנית  

העיצוב. 

ו. חזית חמישית

 חלק מגגות המבנים ישמשו כגגות פעילים לשימוש התלמידים- יכילו מתקני משחק פינות 
ישיבה והתכנסות. 

 הגגות הטכנים של המבנים יחופו בתאום עם יועצי איטום ובנייה ירוקה. 

 בהיקף הגגות הטכנים ימוקם מעקה בחומר וצורה המתאימים לחזית המבנה בגובה אשר 
יסתיר את המתקנים הטכנים לסביבה.  

3. קומת הקרקע/קומת הכניסה  

א. כניסות המבנים  

 הכניסות למבנים השונים ממוקמות לאורך השדרה עפ"י תשריט הבינוי.  

 הכניסה לבית הספר לח"מ תעשה בפינת רחוב הבושם והשדרה . 

 הכניסה לבית הספר היסודי תעשה מהשדרה דרך חצר מפולשת ומוצלת . 

 הכניסה לאולם הספורט תעשה דרך שתי כניסות: כניסה מחצר בית הספר לשימוש שני בתי 
הספר וכניסה נוספת מהשדרה לשימוש הציבור. 

 הכניסה לאשכול הגנים תתאפשר הן מהשדרה והן מרחוב הרנ"ה בהתאם לשלביות . 

 הכניסה למועודנית תעשה דרך השדרה בסמוך לכניסה לבית הספר היסודי . כניסה זו תתבצע 
דרך לובי המועדונית ממנו תתבצע ירידה למפלס המועדונית התחתון .  

 השדרה תפותח כאזור מגונן ונגיש לרווחת הקהילה. לאחר שעות הפעילות תתאפשר פתיחה 
של שערי בית הספר היסודי לטובת שימוש בחצר בית הספר ע"י הקהילה. 

 יותרו אזורים מפולשים ע"י מבנים וגגונים על מנת להגדיל את האזורים המוצלים במתחם  . 
שטחים אלו יהיו בנוסף על השטחים המותרים בתב"ע. 

 מפלסי הכניסה הקובעת למבנים הינו מחייב, כמסומן בתשריט עקרונות הבינוי. הגבהת 
המפלס ב 0.5 מ' או הנמכתו ב 1 מ' מהמסומן בתשריט לא תחשב לחריגה מהוראות תכנית זו, 

ובלבד שמתקיים פתרון לנושא נגישות, ניקוז וכיוב'. 
 

ב. שטחים משותפים בנויים 

 חדר משאבות לפרוייקט ימוקם בקומה התחתונה של בי"ס חורב. )מתחת למפלס הכניסה( 

 חדר אשפה ימוקם בסמוך לרחוב הבושם  כחלק מהגדר או כחלק ממבנה בית הספר .  

 מערכות מ"א ימוקמו על גגות המבנים ובחצרות המונמכות באזורים מוסתרים . 
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 חיבור מים ראשי ימוקם בהתאם לתכנית הפיתוח , ניתן יהיה למקמו חלק מהגדר או כחלק 
ממבנה בית הספר. 

 ארונות חשמל ותקשורת ימוקמו בשדרה מול הכניסה לבי"ס היסודי. 

 אנטנות וארובות ימוקמות בגגות המבנים באופן שלא יצור הפרעה חזותית לסביבה. 
  

4.    נגישות 

עמ' 46   מבא"ת ספטמבר 2007
 

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

מוגבלויות. תובטח נגישות נוחה למוגבלי נגישות לכל מבנה. 

 

5.    מערכות 

א. מתקנים טכניים והנדסיים –  חדרים טכניים ימוקמו בקומות  התחתונות )מתחת למפלס 

הכניסה( של בי"ס ח"מ )חורב( ובית הספר היסודי. 

ב. מערכות מיזוג אויר – מעבי מיזוג האוויר  ימוקמו על גגות המבנים ובחצר טכנית אשר תיועד 

לכך בחצר התחתונה הצפונית של בי"ס היסודי. 

ג. איוורור חניונים ושטחים מסחריים – מוצא ארובת האיוורור ומסנני המטבח הלימודי של בית 

ספר חורב ימוקמו על גג בית הספר. מוצא ארובת האיוורור ומסנני מטבח המועדונית ימוקמו על 

גג הספרייה.

ד. אצירה ופינוי אשפה, מיחזור – סילוק אשפת בתי הספר והמועדונית תעשה אל חדר מרכזי 

ומקורה בסמוך לרחוב הבושם לפי הנחייות אגף תברואה. סילוק אשפת אשכול הגנים ואולם 

הספורט תעשה אל מסתורי אשפה בדופן רחוב הרנ"ה ובהתאם להנחיות אגף תברואה. 

ה. הנחיות אקוסטיות – בהתאם לנספח האקוסטי המצורף.  

ו. תאורה – במסגרת היתרי הבנייה , ינתן פתרון לתאורת המבנים והשטחים הפתוחים . 

ז. כיבוי אש – רחבת הכיבוי של בית הספר היסודי תמוקם בחצר בית הספר לח"מ ותחובר אל 

רחוב הרהנ"ה דרך כניסת השירות . רחבת הכיבוי של בית הספר ח"מ תמוקם בפינת רחוב 

הבושם והשדרה. רחבות אולם הספורט ואשכול הגנים ימוקמו על רחוב הרנ"ה . 

ברזי סניקה ימוקמו בנישות יעודיות או בתוך ערוגות גינון בהתאם למסומן בתכנית הפיתוח.

 

6. בניה בשלבים: 

בשל השטח התפוס בצדו הצפון מזרחי של המגרש, הבנייה תבוצע בשני שלבים ובהתאם לחלוקה 

המופיעה בתכנית הפיתוח. 

 שלב א : בי"ס ח"מ, בי"ס היסודי, הספרייה והמועדונית. 

 שלב ב- יכלול את מבנה הגנים ואולם הספורט  וזאת לאחר פינוי השטח התפוס והסדרת 
התכנון  התנועתי ברחוב הרנ"ה וסביבתו. 

 ניתן יהיה לבצע את שלב ב' ללא אולם הספורט שיבוצע בשלב מאוחר יותר.   
 

7. הנחיות הפיתוח הסביבתי 

8. שטחים פתוחים /זיקות הנאה 



מס' החלטה 
 29/06/2016

16-0016ב' - 5 
 

 במגרש חמישה עצי שקמה בוגרים בעלי ערכיות נופית גבוהה. ארבעה מתוכם לשימור וישולבו 
בפיתוח חצרות בתי הספר. עץ אחד יועתק אל מקום חלופי בתחום הפרויקט. 

 מיקום וגודל השטחים הפתוחים יהיה עפ"י תכנית הפיתוח המצורפת . ניתן יהיה לאפשר 
גמישות בגודלם ומיקומם של השטחים הפתוחים . 

 השדרה והשטחים הפתוחים מחוץ לתחום מבני החינוך יתוחזקו  ע"י מחלקת שפ"ע. 
 

9. פיתוח השטח 

עמ' 47   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 מי נגר- יורחקו מהמבנים ויופנו אל אזורים מגוננים ו/או בורות חילחול באישור יועץ קרקע. 
מי עודפים יופנו אל מערכת הניקוז העירונית באישור העירייה. 15% מתכסית שטח המגרש 

יאפשרו חילחול טבעי. 

 הוראות לנטיעת עצים - בור הנטיעה יהיה בעומק מינימלי של 1.5 מ' ובנפח מינימלי של 4 
מ"ק. העצים יוגבלו במגביל שורשים בעומק מינימלי של 70 ס"מ. 

 הוראות לשתילת צמחיה – עומק מינימלי של אדמת הגן יהיה 50 ס"מ.  

 פיתוח השדרה יהיה ברצף מפלסי עם המדרכות. 
 

10. מאפייני בניה ירוקה

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

הוועדה המקומית בנושא זה לעת הוצאת היתר בנייה. 

א. דו"ח הצללות והעמדת המבנים 

יצורף לתכנית העיצוב 

ב. דו"ח תרמי עקרוני 

יצורף לתכנית העיצוב 

ג. ריצופים 

האזורים הפתוחים יוצללו ו/או ירוצפו בריצוף בעל ערכי Solar Reftecting Index( SRI- מקדם החזר 

קרינה/חום( נמוכים לשיפות הנוחות האקלימית.

 

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

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

 
חו"ד הצוות: )מוגש ע"י צוות מזרח( 

מומלץ לאשר את תכנית העיצוב בכפוף לתנאים כלהלן: 

1. יש להציג תכנון הגגות הפעילים )גגות מגוננים(. 

2. יש להציג פתרון תנועתי במרחב הציבורי הגובל במגרש לרבות חיבור רחוב גביזון ורחוב הרנ"ה. 

בישיבתה מספר 16-0016ב' מיום 29/06/2016 )החלטה מספר 5( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

מהלך הדיון: 
דרור לוטן: במתחם שכונת ליבנה מתכנן מינהל החינוך  פרוייקט רב מערכתי שיכלול ב"ס יסודי, ב"ס 
חינוך מיוחד, אולם ספורט אשכול כיתות גן ומועדונית לילדים של פרוייקט אכפת וכאן מובאת תוכנית 

העיצוב. 
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מורן פלמוני: מציג את תוכנית העיצוב ע"פ מצגת. 
נתן אלנתן: האם הגגות שנמצאים יאפשרו תוספת קומה? 

מורן פלמוני: בית ספר לחינוך מיוחד יש לו 13 כיתות אין שום בעיה על המבנה או על הגג של בית ספר 
יסודי להוסיף עוד קומות אם הפרויקט נוסיף עוד קומות כבר יצקנו את הגג, הגג לא מונע בניה נוספת. 

 
 

הועדה מחליטה: 
לאשר את תוכנית העיצוב 

 
משתתפים: דורון ספיר, שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי,  אהרון מדואל, נתן אלנתן, מיכאל גיצין . 

 
 

עמ' 48   מבא"ת ספטמבר 2007
 



התוכן  מס' החלטה 
29/06/2016  - ערר למועצה ארצית לתכנית בי/537 502-0127050 מבנה בעירוב שימושים בבת-

ים   16-0016ב' - 6 
דיון באחר 

 

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: הוועדה המחוזית. 
 

מיקום: אזור תעסוקה בת ים. 
  

כתובת: רחוב אורט ישראל מול הצומת עם רחוב הסוללים. 
 

גושים וחלקות בתכנית: 
 

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

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 49  
 

  127 חלק  מוסדר   7123
 

שטח התכנית: 3.567 דונם. 
 

מתכנן: גוטמן אסיף אדריכלים בע"מ. 
 

יזם: בלאדי אחזקות בע"מ. 
 

בעלות: בלאדי אחזקות בע"מ. 
 

מצב השטח בפועל: חניון. 
 

מצב תכנוני קיים: תכנית מתאר ומפורטת  - בי/ 400 - מרכז עסקים ובידור. 
 

מצב תכנוני מוצע: התכנית מציעה את הקמתו של מגדל בן 36 קומות בעירוב שימושים: קומה מסחרית 
המלווה את רחוב אורט ישראל, מעליה 12 קומות משרדים, מעליהן קומה רב שימושית המיועדת לפעילות 

ציבורית, ומעליה 21 קומות מגורים וקומה טכנית. 
 
 

זמן ביצוע: 
אם תוך 5 שנים מיום אישורה של התכנית או תוך 3 שנים  מיום אישור תכנית מדיניות לרובע העסקים 
)לפי המוקדם מבינהם( לא יוצא היתר בניה, יפקעו זכויות הבניה מכוח תכנית זו, ויחולו הזכויות לפי 

התכנית הראשית, קרי תכנית בי/ 400 או תכנית מדיניות לרובע העסקים במידה ותאושר עד אז. הוועדה 
המקומית תהיה רשאית לפנות לוועדה המחוזית להארכת מועד זה. 

מטרת הדיון 

1. ביום 28.3.16 הוגשה התנגדות עיריית תל אביב - יפו ומהנדס העיר לתכנית. ההתנגדות נדונה בפני 
וועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית ביום 4.4.16, וביום 30.5.16 התקבלה החלטת 

הוועדה הדוחה את עיקר ההתנגדות שהוגשה. 
2. מטרת הדיון היא עדכון הוועדה המקומית על הכוונה להגיש ערר בשם הוועדה המקומית על 

ההחלטה שהתקבלה לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית. 

רקע 

1. עיריית בת ים פועלת במספר חזיתות כתגובה למצוקתה הכלכלית הקשה.  
2. בחזית הסטטוטורית, הגישה בת ים התנגדות לתכנית המתאר של תל אביב - יפו בניסיון לעצור או 

להאיט באופן משמעותי את פיתוח התעסוקה בעיר תל אביב - יפו, כפי שנקבע במסגרת תכנית 
המתאר. זאת תוך טענה, שלדעתנו אין לה כל בסיס במציאות, שבניית שטחי תעסוקה בתל אביב - 
יפו פוגעת ביכולתה של בת ים לבנות שטחי תעסוקה בשטחה. משנדחתה ההתנגדות, הגישה בת ים 
ערר לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, ומשזה נדחה, פנתה לבהמ"ש המחוזי בדרך של 
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הגשת עתירה מינהלית. בהקשר זה, חשוב לציין כי במקביל מגישה בת ים התנגדויות גם ביחס 
לתכניות פיתוח של רשויות גובלות אחרות. עד כה גם אלה נדחו כולם על הסף. 

3. בחזית המוניציפאלית, קמה וועדת ועדת חקירה הבוחנת את אפשרות איחוד בת ים עם תל אביב - 
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יפו, איחוד בת ים - ראשל"צ - חולון לרשות מקומית אחת, או חלוקת הכנסות. 
4. עיריית תל אביב - יפו אינה נוהגת להתנגד לתכניות פיתוח של רשויות סמוכות, אך במקרה של בת 

ים מצאה לעצמה חובה להתנגד מתוך כוונה להצביע בפני מוסדות התכנון על הכיוון התכנוני 
שראוי כי בת ים תאמץ, שכן בניגוד לטענות בת ים על מחסור בשטחי תעסוקה ועודף בשטחי 

מגורים, בת ים מקדמת באופן עקבי תכניות, גם בשטחי תעסוקה, לעירוב שימושים עם תמהיל 
מגורים גבוה, כדוגמת תכנית בי/ 537. 

5. לתכנית זו הוגשו התנגדויות הן ע"י עיריית תל אביב - יפו והן ע"י עיריית ראשון לציון. שתי 
ההתנגדויות נדחו.  

 
עיקרי ההתנגדות 

1. למגורים הקיימים והמוצעים בבת ים אין בסיס כלכלי הולם. מן האמור עולה סתירה מובנת בין 
מצוקתה הכלכלית של בת ים לבין תכנית זו, שכן התכנית מציעה את הקמתו של מגדל בעירוב 
שימושים בלב אזור התעסוקה היחיד בתחום בת ים, כאשר רק 60% משטחו מיועד לתעסוקה. 
יתרה מכך, קיימת אפשרות המרה של כ - 35% משטחי התעסוקה לדיור מוגן, באופן שבמגדל 

נותרים 40% שטחי תעסוקה בלבד. 
2. אזור התעסוקה הקיים בבת ים הינו בעל פוטנציאל ממשי לפיתוח נכסים מניבים שיסייעו בידי 
העירייה להביא לשיפור במצבה הכלכלי. אזור התעסוקה הינו בהיקף נרחב )כ - 760 דונם(, מצוי 
בסמיכות לדרכים ארציות, למסילת רכבת ישראל, ולקו האדום של הרכבת הקלה, ובעל ערכי 

קרקע נמוכים מאלה של אזורי תעשייה ברשויות סמוכות. כל אלה מעניקים לו יתרון, והופכים את 
הבנייה והשיווק של שטחי תעסוקה בו לאטרקטיביים. 

3. לאור האמור, תמהיל השימושים המוצע אינו מתקבל על הדעת, ומעיד בעיקר על כשל משמעותי 
בראייה עירונית ארוכת טווח, אשר בין היתר מובילה את בת ים לבקש לחלוק עם עיריית תל אביב 

- יפו את הכנסותיה. 
4. ברקע תכנית זו, עומדת תכנית המתאר הכוללנית של בת ים, הנמצאת לקראת דיון בוועדה 

המקומית, ואשר על פי צוות התכנון המקדם אותה אין בנמצא תרחיש פיתוח כלכלי שיוכל לתמוך 
ביעד האוכלוסייה שנקבע במסגרתה )200,000 נפש בשנת 2035(. 

5. על אף תמרור אזהרה זה בוחרת הרשות ביודעין שלא למקסם פיתוח של שטחי תעסוקה ולייעד , 
גם במקום שנקבע כאזור תעסוקה, דווקא שטחי מגורים או דיור מוגן על חשבון שטחי תעסוקה. 
6. יתרה מכך ובנוסף, בימים אלה מקודמות בבת ים תכניות מפורטות המכילות תוספת משמעותית 
של יח"ד, שאין לה כל גיבוי כלכלי, כך שתכנית זו אינה מהווה כשל נקודתי, אלא שמדובר במגמה 

תכנונית שסופה ידוע, נוכח מצבו הקיים של היישוב. 
7. לאור כל האמור, עמדת עיריית תל אביב - יפו במסגרת ההתנגדות הייתה כי על הוועדה המחוזית 
להעלות את היקף שטחי התעסוקה בתכנית למקסימום האפשרי, ולא לאפשר את המרתם לייעוד 

קרקע אחר שאינו נושא תשואה כלכלית מקסימאלית. 

בישיבתה מספר 16-0016ב' מיום 29/06/2016 )החלטה מספר 6( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

מיטל לא משתתף בדיון עקב חשש ל ניגוד עניינים 
 

מהלך הדיון: 
מיטל לא משתתפת בדיון עקב חשש ל ניגוד עניינים. 

 
מהלך הדיון: 

 
אלה ובר:  

1. דיווח לועדה המקומית בדבר הגשת ערר בשם הוועדה המקומית לוועדת המשנה לעררים של 
המועצה הארצית, ביחס לתוכנית מפורטת של בת ים - בי/537.  

2. עיריית בת ים פועלת במספר חזיתות בתגובה למצוקתה הכלכלית הקשה. בינהן - הגשת 
התנגדויות לתכניות פיתוח תעסוקה של רשויות גובלות.  
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3. עיריית תל אביב - יפו אינה נוהגת להתנגד לתכניות פיתוח של רשויות סמוכות, אך במקרה זה, בו 
בת ים לא פועלת למקסום שטחי תעסוקה, מול טענותיה למחסור חריף בשטחים אלה, מצאה 

העירייה לנכון להתנגד ולהצביע על ההליך התכנוני שראוי כי יינקט.  
4. תוכנית בי/537 מבנה ב  עירוב שימושים, מציעה את הקמתו של מגדל באזור התעסוקה של בת ים 

שהיקף שטחי התעסוקה במסגרתו הינו 40% בלבד. 
5. היקף התעסוקה המוצע נמצא בסתירה למצוקה הכלכלית בה נתונה בת ים, וזאת בעוד אזור 
התעסוקה של בת ים הינו בעל פוטנציאל פיתוח בהתייחס להיקפו, קרבתו לתשתיות תחבורה 

ארציות, וערכי קרקע נמוכים משל רשויות סמוכות. 
6. התכנית אינה כשל נקודתי - בבת ים מקודמות תכניות מפורטות לתוספת משמעותית של יח"ד, 

ללא גיבוי כלכלי. 
7. עיקר ההתנגדות: בקשה להעלאת היקף שטחי התעסוקה בתכנית למקסימום האפשרי. 

 
נתן אלנתן: חשוב להגיש את העתירה הזו מאחר וחסר לבת ים שטחי תעסוקה ומצמצמים את שטחי 

התעסוקה. לכן במקרה הזה חייבים להגיש את הערר. 
 

שמואל גפן: מתנגד. 
 

הועדה מחליטה: 
בעד: ראובן לדיאנסקי, נתן אלנתן , דורון ספיר 

נגד: שמואל גפן 
 

לאשר את הגשת הערר למועצה הארצית. 
 

משתתפים: דורון ספיר, שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי,  אהרון מדואל, נתן אלנתן . 
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התוכן  מס' החלטה 
תא/תעא)3(1903א - תב"ע 1903 א מגרש 4  שינוי תכנית עיצוב    29/06/2016

דיון בעיצוב ארכיטקטוני )2(  16-0016ב' - 7 
 

מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית: ועדה מקומית 
 

מיקום: קרית שלום "המושבה האיטלקית" "שכונת ברנר" 
רח' דוד אלמוג מצפון, רח' אסירי ציון מדרום וממזרח, רח' ישעיה ברלין ממערב. 

 
כתובת: אסירי ציון 11, 13,15 קרית שלום 

 
 

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

בחלקן  בשלמותן 
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  104 חלק מהגוש  מוסדר   6970
  

שטח התכנית: 6.920 דונם 
מתכנן: חן אדריכלים 

יזם: אדירים 
בעלות: מינהל מקרקעי ישראל 

 

מגרש 2  

מגרש 1  

מגרש 3  

מגרש 4  



תב"ע 1903 א מגרש 4  שינוי תכנית עיצוב   פורום מה"ע 
 

 

 
מצב השטח בפועל:  

 השטח הוא חלק ממתחם המכונה "שכונת ברנר" או "המושבה האיטלקית". המתחם מחולק לארבעה 
מגרשים עפ"י תב"ע 1903א )4, 3, 2, 1(. על כל מגרש ניתן לבנות 3 בנייני מגורים, אחד פינתי ושניים 

מצדדיו; בסה"כ במתחם כולו ניתן לבנות 12 בניינים. 
 

המתחם בנוי בחלקו: 8 מתוך 12 המבנים המתוכננים נבנו. במרכזו פותח שצ"פ ע"י חברה מנהלת מטעם 
ממ"י האחראית על פיתוח המתחם כולו. 

 
תאור המצב בשטח עפ"י מגרשים: 

במגרש 1 צפוני מזרחי נבנו 3 בנינים – הפינתי בגובה של 15 קומות + חדרים על הגג, ומצדדיו 2 בנינים בני 
11 קומות + חדרים על הגג. מגרש זה נבנה עפ"י תב"ע נקודתית שאושרה למגרש זה בלבד ע"י הועדה 

המחוזית – )מח( 1903א 
במגרש 2 צפוני מערבי נבנו 3 בנינים עפ"י תב"ע 1903 א' – שלושתם בגובה של 10 קומות + חדרים על הגג 
במגרש 3 דרומי מערבי – נבנו 2 הבניינים הצדדיים בגובה 10 קומות סה"כ )חדרי היציאה לגג הוסבו 
לקומות בהקלה(. הבניין הפינתי במגרש זה טרם נבנה. בשנת 2013 אושר שינוי לתוכנית עיצוב ביחד 
למגרש זה )החלטה מס' 10 בישיבה מס'  13-0004ב' מה-13.3.13( המאשר תוספת של 3 קומות בתנאי 

פרסום הקלה עד לגובה של 10 קומות + ג1 
מגרש 4 – טרם נבנה – קיימים בשטח מבנים שמיועדים להריסה בינהם מבנה המשמש לבית כנסת. 
הטופוגרפיה הטבעית הקיימת גבוהה בכ3 מטרים מתוואי הכביש המתוכנן בתכנית העיצוב המאושרת 

ובתחום הכביש המתוכנן ישנו מבנה. 
 

מדיניות קיימת:  
 בשנת 2000 אושר בוועדה המקומית שינוי לתכנית העיצוב הבינוי והפיתוח. )החלטה 255ב'-9 מה- 
12.4.00(. בהחלטה נכתב: "בכל מגרש ימוקם הבנין הגבוה יחסית בפינה, כך שסביב הכיכר יווצר בינוי 
ברור וסימטריה בגבהים בין שני המגרשים הפונים לדרום )לעבר קרית שלום(." לגבי מגרשים 3 ו 4 הפונים 

לדרום הוחלט שהבניין הפינתי יהיה 9 קומות והבניינים מצידיו 7 קומות כ"א. 
החלטה זו אינה סטטוטורית מכיוון שלא פורסמה לציבור ולכן יכולה לשמש כמדיניות לאישור הקלות. 

חשוב לציין שהתב"ע קובעת גובה המבנים במגרשים הדרומיים )3-4( יהיה עד 6 קומות עם או בלי קומת 
עמודים מפולשת בהתאם לתכנית הבינוי. ובמגרשים הצפוניים )1-2( יהיה עד 9 קומות עם או בלי קומת 

עמודים מפולשת בהתאם לתכנית הבינוי. 
 

מצב תכנוני קיים: 
תב"ע תקפה )שם ומספר(: 1903 א' , מתחם ברנר. 

יעוד קיים: מגורים מיוחד. 
שטח התכנון: 6.92 דונם. 

זכויות בניה: עפ"י התב"ע 1903א בכל מגרש עד 10,625 שטח עיקרי  ב 3 מבנים. העברת עד 10%  משטח 
הבניה ממגרש אחד למשנהו לא תהווה סטייה ניכרת מהוראות התכנית בתנאי שהחלוקה הסופית תעשה 

בהתאם לתכנית הבינוי המאושרת. 
תכנית הבינוי 1903/1 א העבירה  יח"ד בין המגרשים וקבעה במגרש  86 יח"ד דהיינו 9,460 מ"ר שטח 

עיקרי. 
 

שטחי שירות – 40% מהשטח העיקרי המותר לבניה  
גובה: 6 קומות עם או בלי קומת עמודים בהתאם לתכנית הבינוי. 

צפיפות: 15.6 יח"ד לדונם.  
 

עפ"י התב"ע במגרש זה יש צורך בהכנת תוכנית בינוי ועיצוב לאישור הועדה המקומית. 
 

הוכנה תכנית עיצוב בינוי ופיתוח 1 1903 א ב.מ. מס 16 "מתחם ברנר" שאושרה בוועדה המקומית ב- 
26.4.95. תכנית זו קובעת הוראות בינוי בסעיף 4 לגבי גובה המבנים, מס' יח"ד, קווי בניין, קומת עמודים, 

מרתפים וחניה, כניסות למבנים, חמרי גמר והוראות לפיתוח נופי. 
 

תכנית העיצוב שונתה ב- 12.4.00 )החלטה 255ב'-9 מה- 12.4.00(.לעניין גובה המבנים, במידה ותכנית 
העיצוב קובעת גובה או מס' יח"ד מעבר למותר עפ"י התב"ע יש צורך בפרסום הקלה במסגרת ההיתר. 

 
עפ"י תב"ע 1903 א' תנאי להוצאת היתר על המגרש הוא הריסת המבנים הקיימים בו. 
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על המגרש נמצא בית באר שחל עליו 77,78  בהחלטת המחוז מה 15.11.11 בית הבאר  ברשימת המבנים 
המיועדים לתיעוד תנאי להוצאת היתר הכנת תיק תיעוד מלא בהתאם להנחיות מה"ע   

 
מצב תכנוני מוצע: 

מוצע לשנות את תכנית העיצוב 1 1903 א למגרש 4.  
זאת ע"י השינויים הבאים בתכנית העיצוב: 

1. לנושא מס' הקומות:  

לאשר עקרונית תוספת 2 קומות בכל בניין זאת בתנאי פרסום הקלה. כלומר, תוספת קומות מ- 6 
קומות עם קומת עמודים )7 קומות( + ג1, ל-8 קומות  עם קומת עמודים + ג1. ובסה"כ 10 קומות 

בכל בניין  
2. כמות יחידות הדיור:  

בקשת הקלה ל29% שב"ס. הגדלת מספר היחידות מ-86 ול-111. תמהיל מוצע 30 דירות 5 חד' 
בגודל של כ 118מ"ר שטח דירה כולל ממ"ד, 54 דירות 4 חד' בגודל של כ98 מ"ר כולל ממ"ד ,27 
דירות 3 חד' – בגודל של כ 75 מ' כולל ממ"ד. ו- 6 דירות גג לפי ג1 בשטח ממוצע של 135 מ"ר כולל 

ממ"ד. 
 

3. לנושא עיצוב המבנים:  

לבטל את הדרישה הקיימת בתכנית העיצוב לתכנון גשרים בין 3 הבניינים במגרש 

4. לאשר עקרונית מילוי קומת עמודים מפולשת לצורך הכנון דירות גן לחזית ולעורף. נושא זה מותנה 

בפרסום הקלה בשלב ההיתר. 

5. לנושא המרתפים: 

2 חלופות למרתף תת-קרקעי: אחת ב-2 מרתפים כששטח כל מרתף אינו עולה על 50% משטח 
המגרש. חלופה שניה: מרתף אחד על כל שטח המגרש, אשר שטח המרתף לא יעלה על 85% משטח 

המגרש )במידה והשטח עולה על 85%, החדרת מי-נגר תושלם באופן מלאכותי(. 

6. לנושא הכביש ההיקפי: 

            6 א. תוואי הכביש החדש מפקיע שטח ממגרש היזם מפאת הימצאותו של המבנה הקיים בשטח. 
6 ב. שינוי מיקום רמפת הירידה למרתף. 

7. חומרי גמר מוצעים, רוב שטח המבנים יחופה בחומר קשיח בהיר )לוחות HPL או אבן בהירה( 
בשימוש חומרים נוספים, טיח אפור )בחלקי הבניין הפנימיים, בסטריפים בעיצוב הפתחים( 

ואלומיניום בדפן בהיקף המרפסות, שימוש במעקות זכוכית. 
8. בניית מועדון דיירים לשימוש דיירי הפרויקט שימוקם במרתף בקומת 1- בגודל של כ – 100 מ"ר 

ושהגישה אליו תהיה משפ"פ )ייחשב בשטחי השירות(. 
 

 
פירוט יעדים/שימושים:  
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מגורים מיוחד. 
 

זכויות בניה: 
שטחי שירות  שטח עיקרי   

מתחת לקרקע  מעל הקרקע  סה"כ  מתחת לקרקע  מעל הקרקע  מגרש 
 % מ"ר   % מ"ר  מ"ר   % מ"ר   % מ"ר   
 80%  5536  40%  3784     136.7%  9460  4

 
נתונים נפחיים: 

ע"פ התב"ע התקפה ניתן לבנות עד 6 קומות + קומת עמודים + ג1. 
מספר קומות המוצע: 8 קומות + קומת קרקע + קומת פנטהאוזים  

מספר היחידות הקיים בתב"ע למגרש 4 הוא 86 + ג1. במצב מוצע מבקשים לקבל 111 יח"ד + 6 
פנטהאוסים מכח ג1. 

בניין א' ו-ג': 4 יח"ד לקומה, סה"כ 34 + 2 
בניין ב': 6 יח"ד לקומה, סה"כ 43 + 2 

 
קווי בניין:  
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לפי תוכנית בינוי . 

 
בינוי, מטרות: 
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תכנון בינוי במגרש 4 והתאמתו לתוואי כביש חדש המלווה אותו להשלמת הבינוי הקיים במגרשים 1-3. 
 

תחבורה, תנועה, תשתיות:  
לפרויקט תוכנן חניון תת קרקעי )בקומה אחת(. 

גובה הכביש מתוכנן בהתאם לגבהים הקיימים בשטח במטרה להתחבר לכביש ההיקפי הקיים.  
ניתן פתרון נקודתי להתחברות לרחוב מכיוון דרום )קרית שלום( הנמצא במפלס גבוה יותר. 
תוואי הכביש החדש מפקיע שטח ממגרש היזם מפאת הימצאותו של המבנה הקיים בשטח. 

 
עיצוב  

התייחסות לגבהיי המבנים הקיימים בשטח )כ- 10 קומות+(, יצירת דופן בנוי לרחוב ההיקפי. 
חומרי גמר: 

החלופה הרצויה: שימוש עיקרי בחומר חיפוי קשיח ובהיר תוך שילוב חומרים מודרניים )שימוש 
באלומיניום, חיפוי דמוי עץ וכד'(. 

 
פיתוח 

תכנית הפיתוח מתייחסת לשצ"פ הפנימי, משלימה את השטח הפתוח של המתחם ליצירת מעגל שלם 
ומאפשרת מעברים ציבוריים אליו. קירות הפיתוח נמוכים ושומרים על אופי קירות האבן הקיימים באתר. 

ישולבו רחבות כניסה לבניינים בקומת העמודים. 
עומק המילוי מעל תקרת החניון 50 ס"מ )שיחים ודשאים(-100 ס"מ לעצים בוגרים )בהתאם לתכנית עיצוב 

האדריכלית הקיימת. 
 

טבלת השוואה ע"י היזמים 
מצב מוצע  מצב קיים  נתונים 

 136.7%  136.7% אחוזים  סה"כ זכויות בניה 
9460 מ"ר+ג1  9460 מ"ר +ג1  מ"ר   

אחוזים    זכויות בניה לקומה 

מ"ר     
8+ קומת פנטהאוזים, מעל  6+ חדרי יציאה לגג לפי  קומות  גובה 

קומת עמודים ומרתף  התב"ע, מעל קומת עמודים 
ומרתף 

מטר   
111 + ג1  86 + ג1  מס' יח"ד 

לפי התקן  מקומות חניה  

   
 

זמן ביצוע: 
מיידי 

 
חו"ד הצוות: )מוגש ע"י צוות יפו( 

 
התכנון והפיתוח שהוצגו בעלי איכות גבוהה תורמים להשלמת פיתוח המושבה האיטלקית 

ומקובלים על צוות התכנון. 
 

 מומלץ לאשר עקרונית את השינוי המוצעים בתכנית העיצוב לעניין מס' הקומות, נושא זה מותנה 
בפרסום הקלה בשלב ההיתר.  

 הגדלת מס' יח"ד ב 30%, התמהיל המוצע לאחר ההצפפה נבחן ע"י היח' לתכנון אסטרטגי ויש 
המלצה חיובית ליצור מגוון יח"ד עפ"י המוצע, נושא זה מותנה בהתאמה לתקנת שבס ופרסום 

הקלות בשלב ההיתר.  

 מכיוון שתוואי הכביש הסטטוטורי תפוס בחלקו מומלץ לאשר את התוואי המוצע כך שחלק 
מהכביש והמדרכה יעבור בחלקת היוזמים. נדרשת הסכמה של שני הצדדים, העיריה והיזמים 

למהלך זה וחתימה על הסכם.  
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 דירות הגן – הצמדה בחזית הרחוב לדירות גן איננה מקודמת בתכניות חדשות, יחד עם זאת, 
מדובר במגרש האחרון מתוך ארבעה מגרשים, במגרשים השכנים התאפשרו דירות הגן, בהתחשב 
בכך ובאופן חריג, מומלץ לאשר במגרש זה דירות גן בהתאם לתכנית שהוצגה ואישור אדר' העיר 

לפרט הגדר המוצע. גדרות גינות הגן  יתוכננו כך ש החלק הבנוי יהיה מקסימום בגובה  1מ' 
ממפלס הקרקע הנמוך, בין אם הוא בתוך החצר או מחוצה לו למעט מקומות בהם יש הפרשי 

טופוגרפיה . מעליו תהיה גדר קלה עפ"י פרט מוסכם עד 0.5 מ' נוסף, למעט במקומות בהם נדרש 
גובה מעקה תקני. מילוי קומת עמודים לצורך בניית דירות מותנה בפרסום הקלה בשלב ההיתר.  

 הסדרי התנועה והחנייה המוצעים מקובלים על אגף התנועה 

 מומלץ לאשר ביטול הגשרים בין המבנים. 

 יש לקבוע הוראות להריסת חלקים בנויים והגדרות בתחום התכנית ובכלל זה גדרות אשר אינן 
מאפשרות מימוש הדרכים. 

 פתחי חדרי האשפה לא יופנו אל חזית הרחובות, בכלל זה לא ימוקמו חדרי האשפה על החזית 
הפונה אל הפארק. 

 בתי גידול לעצים ברחובות ומעל לחניון יתוכננו בהתאם להנחיות המרחביות שאושרו בוועדה. 

 נושאים נוספים שאין אליהם התייחסות בדרפט זה יתוכננו בהתאם להנחיות המרחביות שאושרו 
בוועדה. 

 חומרי גמר יתואמו בשלב ההיתר עם מה"ע או מי מטעמו. 

 יש לתאם את גישה לחדר דיירים בקומת המרתף מהשפ"פ מול אדריכל העיר. 
 
 

בישיבתה מספר 16-0015ב' מיום 15/06/2016 )החלטה מספר 5( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
הנושא ירד מסדר היום. 

 
משתתפים: דורון ספיר, נתן אלנתן, שמואל גפן, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, איתי ארד פנקס, ראובן 

לדיאנסקי. 
 
 

בישיבתה מספר 16-0016ב' מיום 29/06/2016 )החלטה מספר 7( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
נתן אלנתן לא משתתף בדיון עקב ניגוד עיניים. 

 
מהלך הדיון: 

אורית בן אסא: מוצע שינוי לתוכנית העיצוב באסירי ציון, המוכרת כמושבה האיטלקית קרית שלום.  
נילי זמיר חן: מדובר במגרש מס' 4 - מציגה את תוכנית העיצוב  

ראובן לדיאנסקי: האם צריכים להיעשות פינויים? 
שי גבעתי מנכ"ל ובעלים חב' אדירים: יש 3 מבנים שגרים בהם. היה להם חוזה עם המינהל והוא הסתיים. 
יש לנו הסכם איתם , שהדיירים הללו מתפנים, ו הם יקבלו דירות במקום הדירות הקיימות. לגבי הבית 

כנסת יש להם עד דצמבר להתפנות. כרגע לא הצלחנו להגיע איתם להסדר.  
ראובן לדיאנסקי: אי אפשר להקצות שטח לבית כנסת? 

שי גבעתי: אין לנו בעיה להגיע להסדר איתם, הם הגישו ערעור לגבי הפס"ד שקבלו.  
אני מוכן כיזם להקצות בקומה 1- , שטח לטובת בית הכנסת עם כניסה נפרדת כפי שנעשה במתחם הסמוך. 

 
הועדה מחליטה: 

לאשר את השינוי תוכנית העיצוב  
והועדה רושמת לפניה את הודעתו של היזם בעינן בית הכנסת. 

 
משתתפים: דורון ספיר, שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי, יהודה המאירי. 
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התוכן  מס' החלטה 
תא/3847 - שטחי ציבור בפלורנטין    29/06/2016

דיון בדיווח )2(  16-0016ב' - 8 
 

מטרת הדיון:דיון  המלצה להפקדה לתכנית 3847 קביעת שטחי ציבור.  

 

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: הועדה מחוזית 

מיקום: שכונת פלורנטין 

גושים וחלקות בתכנית: 

 

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

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 58  
 

 62 כל הגוש   מוסדר   7051
 16  161 כל הגוש  מוסדר   7083

 277  61,99,165,200,202,213,222-227 מוסדר    7084
 32  2,3,30,31 מוסדר    8987
     

 
שטח התכנית: כ-11  דונם קו כחול 

תכנון:  

אדריכלים מתכננים:, גנזל, ברמן  

יעוץ שיתוף ציבור: עמליה רימלט  

יעוץ שמאי: שאול גפני 

ריכוז: צוות יפו דרום, היחידה לתכנון אסטרטגי,  

יזם: הועדה המקומית תל אביב- יפו 

בעלות: עירייה, ממ"י, פרטיים 

 



מס' החלטה 
 

 
מדיניות ומצב תכנוני 
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במענה למחסור בשטחי ציבור בפלורנטין ועל פי החלטות הועדה המקומית בישיבתה מספר 08-0028 ב' 

מיום 24/09/2008 )החלטה מספר 10( הוחלט על עריכת תכנית מתאר\ מפורטת לשטחי ציבור בפלורנטין 

ונערך פרסום על פי סעיף 77  לחוק שהודיע על הכנת התכנית.  

במקביל הוחלט לפרסם תנאים מגבילים להיתרי בניה לפי סעיף 78 לחוק,  במגרשים אשר זוהו בבדיקה 

הפנימית כזמינים יחסית לצורך יצירת שטחים ציבוריים: 

כעת מוגשת התכנית להמלצה להפקדה לאחר שרשימת החלקות עודכנה ובתום תהליך של שיתוף ציבור 

שנערך מול התושבים . התכנית הוצגה במפגש שיתוף ציבור שנערך בתאריך 23.01.13. 

בהתאם להחלטה אשר נתקבלה לרכישת חלקות לצורך שטחי ציבור בשכונת פלורנטין מכספי מכירת 

רמז ארלוזרוב אותרו החלקות נשוא התכנית, מטרת התכנית היא שינוי יעוד לחלקות הנ"ל לשטח למבני 

ציבור. על שטחי החלקות הנ"ל יחולו הוראות תכנית ל4 למבני ציבור לענין זכויות בניה והוראות בינוי 

למעט מה שיאושר בתכנית זו. 

ריכוז הדרישה לשטחי ציבור בשכונת פלורנטין ע"י תכנון אסטרטגי 

גבולות הבדיקה 

 
אוכלוסיה קיימת- 7300 נפשות                               הפרוגרמה נערכה          

אוכלוסיה צפויה )*( - 4000 נפשות                        ל-כ- 11,000 נפשות  

 

 

 

 

 

 

 

 



מס' החלטה 
 

 
מאזן שטחי ציבור )קרקע/מ"ר בנוי ( לאוכלוסיה  הצפויה 
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נדרש שטח ציבור 

לאוכלוסיה 

הקיימת  

נדרש בטווח 

הארוך )1(  

קיים+מוצע 

בתוכנית 

החדשה 

מאזן- 

לאוכלוסיה 

הקיימת  

)פער בין 

קיים ומתוכנן 

לנדרש(  

מאזן- 

לאוכלוסיה  

הצפויה 

)פער בין קיים 

ומתוכנן לנדרש( 

שטח יעוד 

קרקע למבני 

ציבור 

9.4  )-( דונם )4( 18 )-( דונם 28.6 דונם )2( 38 דונם 20 דונם  

שטח בנוי )מ"ר 

למבני ציבור( 

23,400 מ"ר 9,875 5,900 

בנוי )2( 

 )+(17,500

מ"ר 

13,525)+( מ"ר 

29.5 )-( דונם 8.5 )-( דונם 26.5 דונם )3( 56 דונם 35 דונם שצ"פ ושפ"פ 

 )5(

1( על פי התדריך  למכסות קרקע להקצאת שטחי ציבור – של משרד הפנים 

2( לא נלקחו בחשבון השטחים הקיימים )קרקע+מ"ר בנוי(  של מתחם ביס רוגוזין.  כולל גם את 

שוק העליה  2.2 דונם , כולל 5.4  דונם מכב"י צריפין 

3( כולל גם שפ"פ עם זיקת הנאה  

4( חלק מהפער מתקבל מענה כשטחים בנויים )כמו למשל 1000 מ"ר במתחם מעון(, חלקם 

בתוכניות עתידיות  בסביבה הקרובה כמו מכב"י צריפין, מתחם בזק וכדומה 

5( חלק מהמענים  ינתן בתוכניות עתידיות  בסביבה הקרובה כמו מכב"י צריפין, רחוב המסילה, 

גישות לפארק החורשות וכו  
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מאזן מוסדות ציבור )קרקע/מ"ר בנוי ( לאוכלוסיה  הצפויה 

עמ' 61   מבא"ת ספטמבר 2007
 

נדרש לאוכלוסיה מוסד 

הצפויה 

מאזן  מוסד קיים ומתוכנן  

)פער בין קיים ומתוכנן 

לנדרש(  

3 )-( כיתות. ניתן 3 כיתות מתוכננות  6 כיתות  מעון יום  

לבנות 2 כיתות 

במתחם גבולות   

2 )+( כיתות  12-10 כיתות 10 כיתות  גני ילדים  

בתכנון 18 כיתות 18 כיתות  בית ספר יסודי  

בדרויאנוב  

מתוכנן  

הפריסה נערכת ברמה  רוגוזין 17 כיתות בית ספר על יסודי  

כלל עירונית בהתאם 

לאיזורי רישום  

קיימות חלופות 0.8  מרכז  מרכז קהילתי  

תכנוניות  

הוחלט על הקמת 

מרכז 

שילוב במרכז קהילתי  לא קיים  0.4 )אין סף כניסה ( מועדון נוער  

קיים קיים  0.4 )אין סף כניסה(  מועדון קשישים  

תחנה לבריאות 

המשפחה 

ניתן לשלב בקומות אין  0.6 תחנה  

מעל מבני ציבור, או 

בשטחים הבנויים 

בתוכניות )כמו מתחם 

גבולות(  

 

 

רשימת החלקות המיועדות לשינוי יעוד 

1. הקצאת יעוד ציבורי לשטח המיועד למבנה חניה ברחוב הרבי מבכרך  16 

שם האתר/מתחם סימן 
גוש/חלקה 

תב"ע, ייעוד 
השטח 

)סטטוטורי( 

שטח קרקע בעלות 
)דונם( 

שטח בנוי 
)מ"ר( 

עלות הפקעה/רכישה 
ליעוד ציבורי- 
ש.צ.פ/ש.ב.צ 

 )₪(
שינוי יעוד לש.צ.פ./  אין בניה  כ 0.6  רשות          2526 שטח המיועד   

מבני ציבור   למעט מבנה  הפיתוח  מבנה חניה,  למבנה חניה     
שומר  הרבי מבכרך 16          מ   ס  ח ר   

עירית   גוש: 7083                        כ-517 מ"ר 
תל  למבנה חניה 

אביב חלקות: 16,  כ- 67 מ"ר 
לדרך  161 

הערות: 
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עמ' 62   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 

2. הקצאת יעוד ציבורי לשטח המיועד לחניה במגרש ברחוב אלוף בצלות 

שם האתר/מתחם סימן 
גוש/חלקה 

תב"ע, ייעוד 
השטח 

)סטטוטורי( 

שטח קרקע בעלות 
)דונם( 

שטח בנוי 
)מ"ר( 

עלות הפקעה/רכישה 
ליעוד ציבורי- 
ש.צ.פ/ש.ב.צ 

 )₪(
שינוי יעוד לש.צ.פ /  חלקות 2 +   חלקה 30  כ –  44                      לא  מגרש חניה ברח'   

מבני ציבור  3  בנויות     1.027 ידועה  מסחר              אלוף בצלות ) הרצל 
במלואן                                     ) 53

חלקה 30  חלקה 3  גוש: 8987                            
ריקה למעט  כ – 371  חלקה: 3+  30 + 2 
ביתן שומר.   

חלקה 2 כ – 
137 מ"ר 
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עמ' 63   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 

3. הקצאת יעוד ציבורי לשטח המיועד לחניה במגרש ברחוב השוק 

שם האתר/מתחם סימן 
גוש/חלקה 

תב"ע, ייעוד 
השטח 

)סטטוטורי( 

שטח בעלות 
קרקע 
)דונם( 

שטח בנוי 
)מ"ר( 

עלות הפקעה/רכישה 
ליעוד ציבורי- 
ש.צ.פ/ש.ב.צ 

 )₪(
שינוי יעוד לש.צ.פ /  המתחם  B ,  558 יפו         ח  ל  ק   ה    2 22   חניון בין רחוב   

מבני ציבור  כולל מספר  כ – 2.52    – מסחר, מבנה  ידידיה פרנקל לרחוב 
מבנים   חברת גוש  השוק                                ח נ י ה , דרך  
וחניון פתוח  חלקה  גוש: 7084                     י   ת  ר ת 

ובעלים  החלקות  חלקות: 227 - 222 
פרטיים  מגרש לבנין 

מיוחד למבנה  
חלקה 223  רב קומות 

 – לחניה בשטח 
בעלים  של  2,048 

פרטיים  מ"ר 
הפקעה  

חלקה 224  להרחבת 
 – הרצל כ -474 

חברה  מ"ר. 
ובעלים 
פרטיים 

 
חלקה 225 

 –
בעלים 

פרטיים 
 

חלקה 226 
 –

חברה אחת 
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סימן 
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שם האתר/מתחם 
גוש/חלקה 

תב"ע, ייעוד 
השטח 

)סטטוטורי( 

שטח בעלות 
קרקע 
)דונם( 

שטח בנוי 
)מ"ר( 

עלות הפקעה/רכישה 
ליעוד ציבורי- 
ש.צ.פ/ש.ב.צ 

 )₪(
חלקה 227 

 –
חברה 

ובעלים 
פרטיים 

 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 4. הקצאת יעוד/יעודים ציבוריים לשטח מבנה המקווה 

שם האתר/מתחם סימן 
גוש/חלקה 

תב"ע, ייעוד 
השטח 

)סטטוטורי( 

שטח קרקע בעלות 
)דונם( 

שטח בנוי 
)מ"ר( 

עלות הפקעה/רכישה 
ליעוד ציבורי- 
ש.צ.פ/ש.ב.צ 

 )₪(

נרכש ע"י העיריה   כ – 270  כ - 0.32  בן עטר 2 )המקווה(       B                                  הקדש   
מ"ר * 3  שטח החלקה  בית  גוש: 7084                   מ   ס  ח  ר   

קומות +  0.42 כולל  מרחץ 
מרתף חלקי חלקה: 61  רחבה  בריאות 

מבנה נטוש 
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עמ' 65   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
6. הקצאת יעוד ציבורי למבנה קופת חולים לשעבר בשדרות וושינגטון: 

 

שם האתר/מתחם סימן 
גוש/חלקה 

תב"ע, 
ייעוד 
השטח 
)סטטוטורי
 )

שטח קרקע בעלות 
)דונם( 

שטח בנוי 
)מ"ר( 

עלות הפקעה/רכישה 
ליעוד ציבורי- 
ש.צ.פ/ש.ב.צ 

 )₪(

שינוי יעוד למבני  שלוש   0.326 בית   – 1281 שדרות וושינגטון 20    
ציבור   קומות  משותף –  יעוד איזור  גוש 7084 חלקה 99 

וקומת גג   בעלות  מסחרי -   מבנה קופת חולים 
חלקית מעל  אחת  שימוש  לשעבר. 
קומת קרקע  למגורים           פ  ר   ט י   ת     

ומרתף 
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7. הקצאת יעוד ציבורי לגינת החלוצים ברח' החלוצים: 

סימן 

עמ' 66   מבא"ת ספטמבר 2007
 

שם האתר/מתחם 
גוש/חלקה 

תב"ע, 
ייעוד 
השטח 
)סטטוטורי
 )

שטח בעלות 
קרקע 
)דונם( 

שטח בנוי 
)מ"ר( 

עלות הפקעה/רכישה 
ליעוד ציבורי- 
ש.צ.פ/ש.ב.צ 

 )₪(

שינוי יעוד למבני  חלקה 200   0.252+ עירונית  תכנית "בי"  רח' החלוצים מס'  57   
ציבור   ריקה   0.170 יפו – יעוד   גוש 7084 חלקה 200 

השטח בבעלות  חלקה 199  איזור  ו50% מחלקה 199 
עירונית  בנין בנוי על  מסחרי -    משמש כגינת חלוצים. 

החלק הפרטי  
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8. הקצאת יעוד ציבורי למתחם מכבי צריפין ברח' אליפלט- הרבי מבכרך: 

סימן 

עמ' 67   מבא"ת ספטמבר 2007
 

שם האתר/מתחם 
גוש/חלקה 

תב"ע, 
ייעוד 
השטח 
)סטטוטורי
 )

שטח בעלות 
קרקע 
)דונם( 

שטח בנוי 
)מ"ר( 

עלות הפקעה/רכישה 
ליעוד ציבורי- 
ש.צ.פ/ש.ב.צ 

 )₪(

שינוי יעוד למבני  שטח פנוי  כ- 5.2  עירונית  תכנית  רח' אליפלט- הרבי   
ציבור   ברובו משמש  דונם  מכבי   מבכרך 

השטח בבעלות  כחניון  צריפין  העירייה הינה בעלים של 
עירונית  ציבורי   2496 יעוד  חלקה 62 בגוש 7051 

תעשיה  ששטחה הכולל הינו 
עתירת ידע  9,408 מ"ר. 
ושפ"פ  במסגרת תב"ע 2496 

)אושרה למתן תוקף ב-
1997(ייעדה חלק 

מהשטח לדרכים ולבניני 
ציבור)כ-3,825 מ"ר(. 

את יתרת השטח 5,218 
מ"ר)מדידה גרפית( 

ייעדה לתעשיה עתירת 
ידע ושפ"פ)365 מ"ר(. 

 

 

 
ריכוז שטחי החלקות: 

שם האתר/מתחם סימן 
גוש/חלקה 

שטח מוצע שטח מוצע לשב"צ 
לשצ"פ 

סה"כ 

0.600  דונם  כ-0.6 דונם   הרבי מבכרך 16   .1
1.530 דונם  כ-1.53 דונם   אלוף בצלות   .2
2.520 דונם  כ-2.52 דונם   רח' השוק -הרצל   .3
0.420 דונם  כ-0.420 דונם   רח' בן עטר 2   .4
0.326 דונם  כ-0.326 דונם   שד' ושינגטון 20   .5
0.422 דונם  כ-0.422 דונם   רח' החלוצים 57-9)גינת   .6

חלוצים( 
5.200 דונם  כ-5.200 דונם   רח' הרבי מבכרך 17/   .7
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שם האתר/מתחם 
גוש/חלקה 

שטח מוצע שטח מוצע לשב"צ 
לשצ"פ 

סה"כ 

אליפלט )מכבי צריפין( 
11.018 דונם  כ-11.018 דונם   סה"כ   

 

 

 
המלצת הצוות: 

לאשר את הפקדת התכנית בהערות להלן:

 השטחים מיועדים לשב"צ וישמשו כרזרבה תכנונית לשטחים למבני ציבור בעתיד. 

בשלב זה חלקות 1-4,6-7 יפותחו כשטחים פתוחים / מגוננים לטובת הציבור. 

חלקה מס' 5 )ושינגטון 20( קיים בנין שיכול לשמש כמבנה ציבורי כיום. 

 קיימות חלקות נוספות שיבדקו עד לעת הפקדת התכנית בפועל כגון חלקות 202 וחלקה 213 בגוש 

7084 אשר משמשות כיום כתחנת דלק. לגביהן תיערך בדיקה מפורטת מול הבעלים, בדיקת 

עלויות לטיפול בקרקע מזוהמת זאת בכדי לקבל הערכה ראשונית למחיר משוער של שווי 

הקרקע.  

 במידה וזכויות הבניה הקיימות בחלקות עפ"י תכניות מאושרות גוברות על זכויות הבניה בתכנית 

ל4 , יחולו הוראות התכנית המאושרת במקום לענין זכויות הבניה והוראות הבינוי בלבד. 

 
בישיבתה מספר 10-0023ב' מיום 27/10/2010 )החלטה מספר 7( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  

בתכנית והחליטה: 
 

מהלך הדיון: 
מנכ"ל העירייה מנחם לייבה – דיווח שהעירייה  עושה מאמצים להשיג שטחי ציבור . על פי הנחייתו , 

העיריה תפנה למשרדי תיווך  שפועלים בסביבה ותעדכן אותם  כי העירייה מחפשת   מגרשים   לקנייה . 
העיריה תנהל מו"מ מול בעלי מגרשים שיהיו מעונינים למכור . יש לציין כי אין העיריה יכולה לרכוש בכל 

מחיר )היא נתונה לפיקוח( . 
עו"ד דורון ספיר – מבקש שאחד ל – 3 חודשים מנכ"ל העירייה ואלי לוי ידווחו  לועדה  על 

 התקדמות  לגבי  רכישת שטחים  לטובת צרכי ציבור  בשכונה. 
אהרון מדואל וארנון גלעדי מתנגדים  להכניס את שוק העליה למאזן השטחים של שכונת פלורנטין, בכל 
שכונה צריך להיות מאזן שטחים משלו שמשרת את השכונה. צריך לקבוע גבולות ברורים בין השכונות. 
חברי הועדה מבקשים להביא לישיבה הבאה את מאזן השטחים בכל שכונה ושכונה מרח' לבנה עד רח' 

ברבנאל.  
חדוה פיניש ממח' לתכנון ארוך טווח הציגה את מאזן השטחים המוצעים בפלורנטין. 

חברי הועדה מבקשים לישיבה הבאה להראות במצגת את הדברים הבאים: 
1. להציג את הגינות הירוקות בשכונה ולהראותם במצגת. 

2. הפרדה בין שטחי ציבור קיימים לבין המוצעים בשכונה. 
3. מה קורה עם פינוי של בי"ס דוריאנוב? 

 
הועדה מחליטה: 

לשוב ולדון באחת הישיבות הבאות עם מצגת מעודכנת על פי הערות של חברי הועדה כמפורט במהלך 
הדיון לעיל. 

 
אחת ל – 3 חודשים יערכו דיונים בנוכחות המנכ"ל ומנהל אגף נכסי העירייה לצורך דיווח על התקדמות 

רכישת השטחים בשכונה.  
 
 

משתתפים: דורון ספיר, שמואל גפן, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, אסף זמיר, אהרון מדואל, שמוליק מזרחי 
וארנון גלעדי. 



  
 

 
 
 

בישיבתה מספר 13-0005ב' מיום 17/04/2013 )החלטה מספר 19( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
אדר' אודי כרמלי מחליף את מהנדס העיר. 

 
מהלך הדיון: 

 

חדווה פיניש: מציגה את שטחי הציבור בתכנית. גבולות הבדיקה הן שכונת פלורנטין. האוכלוסיה ע"פ 
המפקד  היא 7,300. מדברים על תוספת 4,000 נפש אם הכל יתממש ובסה"כ כ-11,000 נפש. כל השפ"פים 

שלנו הם עם זיקת הנאה. 
אלי דיגא: ממשיך להציג את התוכנית. 

אהרון מדואל: מה השטח הכולל של מכבי צריפין כמה הופקע? 
אלי דיגא: חלקת המקור 62 היא בשטח של כ-10 דונם, כ-4.5 דונם מתוכה משמשים כיעוד דרך  וחלקם 
כהשלמה לביה"ס דרוינוב ביעוד שטח למבני ציבור, יתרת השטח כ- 5.2 דונם הם כיום ביעוד תעשיה 

עתירת ידע ומיועדים לשטח למבני ציבור במסגרת התכנית . 
אלי לוי: במסגרת ההפקעה קנינו את הקרקע ונחתם הסכם. והיעוד הוא תעסוקה. מתוך ה-10 דונם 

שרכשנו השארנו 4.5 דונם לשימוש יעודים  ציבורים.  
דן להט: מתוך 10 דונם אתה מדבר על 5 דונם של תעסוקה. 

אלי לוי: בסוף כל ה 10 דונם יהיה ציבורים. 
דן להט: הכל ציבורי?. 

אלי לוי: הכל הכל יהיה ציבורי 
אהרון מדואל: אחרי ההפקעה היתה רכישה כפוייה. 

אלי לוי: כל הפקעה היא רכישה כפוייה. 
דורון ספיר: כל השטח הופך לציבורי, צדק היסטורי. 

אסף זמיר: כל השטחים שאנחנו מסמנים הם שטחים חומים, שכל חום אפשר לעשות ירוק? לא בחרנו 
לאחד לשטח אחד, האם אפשר לצבוע את השטחים בחום וירוק ביחד? 

אלי דיגא: כרגע אנחנו מבקשים ליעד את השטחים  לשטחים  חומים וזאת משני טעמים: האחד לאפשר 
בעתיד בניה של מבני ציבור והשני ששטח חום מאפשר בניה של חניון תת קרקעי ציבורי . יעוד השטח 

כשצ"פ לא יאפשר בניית חניונים תת קרקעיים ע"י הועדה המחוזית. 
דורון ספיר: בנוגע לשאלה של אסף באתי לצוות ואמרתי למה לא לעשות יעודים כפולים, ואז הבנו  

שקביעת השטחים כשטחים ירוקים  וחומים תביא להתנגדות התושבים בעתיד במידה וירצו לבנות מבני 
ציבור במקום.והם  יזעקו כי לוקחים לנו מהשטחים הירוקים. 

אלי דיגא: המקום היחידי שאפשר לעשות גינה הוא ברח' הרצל וידידה פרנקל. 
דורון ספיר: יש הצעה של אודי כרמלי לקבוע את שטח כולו לשטח ציבורי בנוי )שב"צ( ובו 5% בניה שטח 

עיקרי. 
 

הועדה מחליטה: 
הועדה מאשרת להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בכפוף לחוו"ד מה"ע לעיל  ובנוסף  
הועדה קבעה  שהמגרש ברח' השוק – הרצל יקבע כמגרש חום ביעוד למבני ציבור ויתאפשרו בו עד 5% 

בניה עבור שימושים לטובת הציבור. 
 

אהרון מדואל נמנע מההחלטה הנ"ל. 
 

משתתפים: דורון ספיר, מדואל אהרון, שמוליק מזרחי, אסף זמיר, שמואל גפן, דן להט ובנימין בביוף.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

פרטי תהליך האישור: 
 

ועדת משנה ב' להתנגדויות בישיבתה מספר 814 מיום 20/10/2014 דנה בתכנית והחליטה: 

 

 



  
 

 

 
 

הודעה על פי סעיף 89 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 7157 בעמוד 1473 בתאריך 
 .02/12/2015

 
כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא: 

 26/11/2015 העיר 
 26/11/2015  The Marker
 27/11/2015 ישראל היום 

  
 

פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות: 
 

בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית: 
 

רחוב ויטל חיים 14 תל אביב - יפו 6608816  אבישי   
דיקלה 

רחוב שטרן אברהם )יאיר( 6 תל אביב - יפו 6608529  אילוז ברק   
רחוב פלורנטין 19 תל אביב - יפו 6608320  אסא תומר   
רחוב לוינסקי 2 תל אביב - יפו 6609802  בירן שירן   
רחוב מטלון 30 תל אביב - יפו 6610006  בליק בילו   
רחוב מטלון 30 תל אביב - יפו 6610006  בליק רונן   
רחוב בן עטר 5 תל אביב - יפו 6608723  בן האיש גונן   
רחוב הרצל 83 תל אביב - יפו 6655403  בן יעקב נועה   

רחוב רבנו חננאל 14 תל אביב - יפו 6607616  גביש לירון   
רחוב הנגרים 5 תל אביב - יפו 6608070  גוטמן  אופיר   



  
 

רחוב וולפסון 26 תל אביב - יפו 6606805  גל אלון   
רחוב בן עטר 5 תל אביב - יפו 6608723  גלילי שוקי   
רחוב השילוח 4 פתח תקווה 4951437  גלית   

)אשכנזי(נ 
ורדי 

רחוב עין חרוד 8 תל אביב - יפו 6433510  דביר שלי   
רחוב לוינסקי 24 תל אביב - יפו 6688514  דיטסהיים   

אנאל 
רחוב יד המעביר 31 תל אביב - יפו 6951035  הוניקסלבום   

עדי 
רחוב בנבנישתי 3 תל אביב - יפו 6608703  הלל יצחק   

רחוב ויטל חיים 10 תל אביב - יפו 6608812  הריס נעמי   
רחוב הרצל 92 תל אביב - יפו 6655311  וולדה   

קלאודיה 
רחוב שטרן אברהם )יאיר( 11 תל אביב - יפו 6608534  ורטנבורג   

נעמה 
רחוב הנגרים 9 תל אביב - יפו 6608074  זלצמן   

אריאל 
רחוב אברבנאל 29 תל אביב - יפו 6608229  חלאוי רות   
שדרות ירושלים 83 תל אביב - יפו 6818026  חסון רחלי   
רחוב וולפסון 64 תל אביב - יפו 6604228  טהורי ליאור   
רחוב הקישון 15 תל אביב - יפו 6609315  טובר ניר   
רחוב ויטל חיים 3 תל אביב - יפו 6608803  יונס שני   
רחוב הקישון 64 תל אביב - יפו 6607204  כהן אילן   
רחוב בן עטר 21 תל אביב - יפו 6607805  ליאל תנא   

רחוב ויטל חיים 10 תל אביב - יפו 6608812  לפלמן   
גבריאל 

רחוב וולפסון 5 תל אביב - יפו 6609019  מגיד ליאור   
פילון 5 תל אביב  מהנדס העיר   

רחוב בן עטר 5 תל אביב - יפו 6608723  מוזס יונית   
רחוב פלורנטין 31 תל אביב - יפו 6606005  מנדלקרן   

עמית 
רחוב החלוצים 21 תל אביב יפו 6652321  מנחם גלית   

רחוב הרבי מבכרך 14 תל אביב - יפו 6684946  ננה אריאל   
רחוב זבולון 27 תל אביב - יפו 6652427  סאס רונן   

רחוב נחלת בנימין 132 תל אביב - יפו 6606618  סמולינוב   
נילי 

רחוב ויטל חיים 20 תל אביב - יפו 6608822  עדני לירן   
דרך מנחם בגין 7 רמת גן 5268102  עו"ד מיכה   

גדרון 
קרליבך 12 תל אביב 6473001  עומר חלמיש   

שביל פראנקל 50 תל אביב - יפו 6905800  עטרי לידור   
רחוב רבניצקי 4 תל אביב - יפו 6721021  עידן עמית-   

החברה 
להגנת הטבע 

דרך מנחם בגין 7, בנין הבורסה בית גיבור ספורט רמת גן  ענת בירן   
 52521

רחוב זבולון 39 תל אביב - יפו 6606505  פלד ענבר   
רחוב הרבי מבכרך 14 תל אביב - יפו 6684946  פלדמן הדר   
רחוב ויטל חיים 20 תל אביב - יפו 6608822  פסחוביץ   

מקסים 
רחוב בן עטר 3 תל אביב - יפו 6608721  קמפינצקי   

ציפה 
דרך שלמה 15 תל אביב - יפו 6811125  קצין דויד   

 



  
 

רחוב אברבנאל 29 תל אביב - יפו 6608229  קציר רון   
רחוב לוינסקי 2 תל אביב - יפו 6609802  קרם יעקב   
שביל פראנקל 50 תל אביב - יפו 6905800  קשת ציפיה   
רחוב לוינסקי 2 תל אביב - יפו 6609802  רז זיו   

ת.ד.  18214 תל אביב - יפו 6118102  רמי מנוח   
עו"ד 

רחוב אבולעפיה 14 תל אביב - יפו 6607014  רענן הגר   
רחוב מרכלת 6 תל אביב - יפו 6609706  שחר דלית   

רחוב אברבנאל 45 תל אביב - יפו 6608910  שלום עודד   
רחוב מזרחי 20 תל אביב - יפו 6609520  שפרנק יואב   

רחוב גרשון שץ גגה 7 תל אביב - יפו 6701741  שתילי ענבל   
 
 
 

 

 

להלן המענה להתנגדויות: 
מקרא מגרשים  מצב מוצע: 

 

 
 
 
 

מגרש מס' 1:  רח' הרבי מבכרך 12, התנגדות מס' 5, 6 ו- 7 
מגרש מס' 2:  רח' בן עטר 2 

מגרש מס' 3:  רח' סמטת אלוף בצלות 32, התנגדות מס' 1 ו 4 
מגרש מס' 4:  רח' השוק , הרצל, התנגדות מס' 2 

מגרש מס' 5:  רח' פלורנטין 47, נחלת בנימין, התנגדות מס' 3 
מגרש מס' 6:  רח' החלוצים 57 

מגרש מס' 7:  רח' הרבי מבכרך 15, אליפלט, )מגרש מכבי צריפין( התנגדות מס' 5, 7 



  
 

 

1. התנגדות עו"ד רמי י מנוח ועו"ד גלית קיט-טלמור בשם מר יעקוב קוטלר ומר עמוס וינברגר, 
הבעלים של גוש 8987 חלקה 2,3,30 )מגרש 3( 

 

המלצה  מענה  טענה 
לדחות את ההתנגדות  התוכנית מסדירה את המעמד של  1.1 לאור המפורט בהתנגדות 

הקרקעות ומטרתה היא הפקעת  מטה מבקשים המתנגדים 
שטחים לטובת הציבור.  כי התוכנית המופקדת 

קביעת מגרשים ציבוריים הינה כורח  תתוקן באופן שהמקרקעין 
המציאות.  דנן לא יכללו בה, 

עם אישור התוכנית הבעלים מפוצים  ולחילופין מבוקש על ידם 
באמצעות המנגנונים שנקבעו בסעיף  לשנות את התוכנית כך 

197 + פיצויי הפקעה  שבמקום הוראת הפקעה 
יקבע לגבי המקרקעין דנן 

שהן ירכשו בדרך של 
עסקה רצונית או ע"פ 

מנגנון של שמאי מכריע, 
או שיבוטלו כלל הוראות 

שינוי היעוד והוראת 
ההפקעה ויקבעו במקום 
הוראות לעירוב שימושים 

במקרקעין. 
לדחות את ההתנגדות   1.2 הוראת שינוי היעוד  המגרש הנ"ל הינו 1.4 ד' בלבד. 

מטרת התוכנית היא יצירת שטחים  וההפקעה בתוכנית הינה 
פתוחים ובנויים לטובת הציבור  בלתי סבירה ובלתי 

החסרים בשכונה.   מידתית. ניתן להשיג את 
היכולת לממש זכויות הבניה על  מטרות התוכנית בחלופות 

החלקות הנ"ל הינה מוגבלת  מכיוון  אחרות. 
ששטח קרקע משמעותי נדרש לטובת  ניתן היה לבחון חלופת 

שטחים ציבוריים פתוחים.   עיבוי ו/או תוספת זכויות 
יתרת שטח החלקה בה ניתן לממש  במקרקעין בתמורה 
בניה כוללת מבנים קיימים שיומלצו  לקביעת הוראות לעירוב 
לשימור ולהקמת מבנה ציבורי, מכאן  שימושים ציבוריים בהם, 
שהאפשרות לממש זכויות למגורים  בהתאם לתוכנית ת"א 

כחלק מהמבנה הציבורי הינה  5000, תחת הפקעתם 
מוגבלת מאוד ואינה מצדיקה את   בשלמותם. 
המורכבות התכנונית, משפטית 

והקניינית בתא שטח זה. 
לדחות את ההתנגדות  השכונה הינה שכונה בנויה   1.3 הוראת ההפקעה אינה 

ומאוכלסת ברובה , מיום הקמתה  מקיימת את התנאים 
הייתה דלה בשטחים ציבוריים, לכן  המצטברים הנדרשים 

לא מדובר בשטחים שמופקעים  להפקעה. 
לרזרבה עתידית אלא יש צורך מידי   קיומו של צורך ציבורי 
לשטחים אלו. השימושים שבגינם  מסוים ומוגדר 
הקרקע הופקעה מצוינים בתוכנית 

והסתמכו על פרוגרמת שימושים  הצורך בהפקעת 
ציבוריים שנערכה ע"י היחידה המקרקעין כדי לממש 
האסטרטגית. הפקעות אלו מגלמות את הצורך הציבורי 

את חלקם של הצרכים הנורמטיבים  
לשכונת פלורנטין. 

 זיקתו של הצורך הציבורי   
ראה סעיף 1.2  המסוים למקרקעין 

המסוימים המיועדים 
להפקעה. 

נתוני המקרקעין 
מאפשרים שימוש של 

כ9,000 מ"ר ברוטו בעוד 



  
 

שלשימושים הציבוריים 
במקרקעין מבוקש רק 

1,700 מ"ר, נראה כי אין 
זיקה אמתית בין 

המקרקעין לאפשרויות 
ניצולם בפועל לבין הצורך 
הציבורי שמבוקש לעשות 

בהם. 
 

 

לקבל את ההתנגדות  נציין כי יש עתירה מינהלית תלויה  1.4 הוראת שינוי היעוד 
בחלקה  ועומדת שהוגשה על ידי הבעלים  וההפקעה מנוגדת 

בעניין זה )עת"מ 17674-01-16( וטרם  לעקרונות של צדק 
הוגשה תגובת העירייה.  חלוקתי. 

לגופו של עניין, התנהלו מגעים בין   נקיטת  שני הליכים 
הצדדים, אשר מלכתחילה הובהר  תכנוניים הקשורים זה 

לעותרים / מתנגדים כי כל הסכמה,  לזה כאשר בהליך תכנוני 
ככל שתושג, כפופה לאישור מוסדות  אחד העיריה משנה יעודה 

העירייה המוסמכים וחתימה על  של קרקע ציבורית 
הסכם מתאים.  שבבעלותה לקרקע סחירה 

בישיבה שהתקיימה בין הצדדים  למגורים וזאת כדי לאפשר 
העירייה הבהירה לעותרים כי  רכישת קרקע לצורכי 

הפערים הינם משמעותיים. יצוין כי  ציבור מבעלים פרטיים 
הפערים בין הצדדים היו ברבדים  ומנגד העיריה קובעת 

שונים של המשא ומתן ולא רק לעניין  הוראות להפקעת שטחים 
המחיר הסופי )לדוג' היה ויכוח גם על  סחירים שהינם במטרה 

עקרונות השומה(. המחיר )כפי  לשנות את ייעודם לצורכי 
שנקבעה בשומת העירייה( הוצג  ציבור 

לעותרים במסגרת ישיבה שהתקיימה 
באגף הנכסים ושם עלה באופן חד  התנהלו מגעים בין 

משמעי כי יש פערים עצומים )פי 3( הבעלים ובין מנהל אגף 
בין השומות. באותה ישיבה אף הוצע הנכסים בנוגע לרכישת 
לנסות לבדוק אפשרות לניוד זכויות, החלקות והצדדים הגיעו 
אך אפשרות זו נפסלה מאחר ונמצא להסכמות כפי שנוסחו 

כי היא אינה אפשרית מבחינה במסמך מיום 
משפטית. ה8.5.13.בהתאם לסיכום 

 הבעלים ערכו חוו"ד 
שמאית שהועברה לאגף 
נכסים אך זה לא טרח 

להגיב או להעביר חוו"ד 
שמאית מטעמו 

 המתנגדים סבורים 
שהימנעות העיריה 
מרכישת המקרקעין 

ומקיום ההסכם באמצע 
התהליך ההסכמי מבלי 
שמוצע עד תום מהווה 

הפרה בוטה של התחייבות 
העיריה כלפיהם 

כפי שפורט לעיל, במצב הדברים בו 
כל צד דבק בעמדתו ומדובר בפערים 

הנעים בין 30 מיליון ₪ )שומת 
העירייה( ל- 90 מיליון ₪ )שומת 
העותרים(, הרי שהפער אינו ניתן 

לגישור. 
בנוסף, על פי הדין, בידי העירייה 

האפשרות לבחור בין רכישה 
להפקעה. 

כמובן שהפקעה )עפ"י תוכנית המשנה 
יעוד( מקנה לעותרים אפשרות להגיש 

תביעות של 197 + פיצויי הפקעה, 
אשר יעמידו אותם באותו מצב של 

רכישה מרצון. 
 

עם זאת אנו ממליצים לבחון בהתאם 



  
 

להמלצת מחלקת השימור ולקבוע את 
המתחם על שני מבני השוק 

ההיסטוריים הקיימים במקום 
והחצר ביניהם כמתחם היסטורי 
לשימור ולבדוק את האפשרות 

להשתמש במנגנון של ניוד זכויות 
בהתאם לתכנית השימור 2650ב' 

שיוגדר בהוראות התכנית.  
הזכויות להקמת מבנה ציבורי 

תהיינה זכויות "צפות" עם מגרשים 
1,7,4 בכדי להבטיח מימוש יעיל של 
שטחי הציבור הבנויים ובהתאם 

לאפשרות מימוש הזכויות במתחם 
לשימור. 

 

לדחות את ההתנגדות  תוכנית זו משקפת את הפעולות  1.5 הוראת ההפקעה בתוכנית 
התכנוניות שבכוונת הועדה המקומית  מנוגדת לתוכנית רמז-

לפעול  בלא קשר לתוכנית רמז  ארלוזורוב ומתעלמת 
ארלוזורוב.  משיקולים ונתונים 

כמו כן הכספים בקרן רמז ארלוזורוב  רלוונטיים. מטרת תוכנית 
מיועדים לרכישת קרקעות לטובת  רמז ארלוזורוב עוגנה 
שטחי ציבור בדרום העיר, שכן  בסעיפים 9.1.5 "הקצאת 

הפקעה הינה רכישה כפויה, על כן אין  כל  
כל סתירה בין הדברים.  התקבולים הנובעים 

משיווק ומכירת זכויות  
הבניה בפרויקט לצורך  

רכישת קרקעות לצורכי 
ציבור בדרום העיר 

באזורים החסרים שטחים 
אלו, וביצוע משימות 

שימור מבנים המיועדים 
לשימור. 

סעיף 14 תנאים למתן 
היתר בניה "לא ינתן היתר 
לבניה חדשה לפני ביצוע 
פעולות הבאות: 14.6- 

הקצעת 50% מהתקבולים 
הנובעים משיווק ומכירת 
זכויות בפרוייקט לרכישת 
קרקעות לצורכי ציבור 
בדרום העיר ובאזורים 
החסרים שטחים אלה. 

14.8- הקצעת התקבולים 
כאמור בסעיפים 14.5 
ו14.6 תהיה לחשבונות 
יעודים שיוקמו עבור 

מטרות אלה." 
 במסגרת דיון בהתנגדויות 
לתוכנית רמז ארלוזורוב 
בועדה המחוזית "יובהר 
בזאת כי כספי החשבונות 
אינם מיועדים לפיצויים 

לפי סעיף 197 בחוק 
התכנון והבניה בגיו 
תוכנית זו או תוכנית 
השימור או תוכניות 

אחרות" 
 



  
 

2. התנגדות עו"ד ענת בירן ועו"ד אור מור בשם עמירם מנדלבאום, עידן קורצמן, הדר רונן, 
נאוה גרינוולד, חסיה גרשט, זאב שפירא, חוה פרץ, דפנה רוזנבויים, אהרון שהם, מיכאל 

הבר, רפי מוזס, יהואש שוורץ, חברת הראל תעשיות רהיטים בע"מ, חברת חלקה 222 בגוש 
7084 בע"מ. המתנגדים הם בעלי זכויות במקרקעין הידועים בתור גוש 7084 חלקות 222-227 

)מגרש 4( 

 

לדחות את ההתנגדות  ראה מענה להתנגדות 1.1  2.1 לאור המפורט בהתנגדות מטה 
מבקשים המתנגדים לקבל 
טענתם לבטל את התוכנית 
ולהורות לוועדה המקומית 
לפעול בייחד עם המתנגדים 
לקידום תוכנית בהסכמה על 

המקרקעין.  
לדחות את ההתנגדות  הליך הכנת התוכנית היה תקין:  2.2 המקרקעין בתוכנית המופקדת 

 התנאים להפקדת התוכנית  מיועדים ליעוד של כיכר 
מולאו בזמן.החלטת הועדה  עירונית ולהפקעה. המתנגדים 
ניתנה ביום 20.10.2014 ל 7  טוענים כי נפלו פגמים 

חודשים, ההחלטה הוארכה עד  מהותיים בהליך הכנת 
31.8.2015, המסמכים  התוכנית ופרסומה ועלכן יש 
התקבלו במחוז ונחתמו  לדחותה על הסף 

ב31.8.2015, הערכות לפירסום   לא מלאו התנאים 
התוכנית לקח זמן.  להפקדת התוכנית מיום 

 הפרסומים נעשו כחוק.  20.10.2014 ועל כן החלטת 
ההפקדה בטלה, התנאים 
להפקדת התוכנית מולאו 
ביום 26.10.2015 לאחר 12 
חודשים כרי שלא במועד. 

 לא נעשה פרסום כדין 
השלטים לא מוקמו 
במקום בולט בתחום 

התוכנית אלא רק על עמוד 
בפינת הרחובות הרצל 
וידידיה פרנקל מחוץ 

לתחום הקו הכחול. ולא 
נמסרו הודעות אישיות 

לבעלי הזכויות במקרקעין. 
לדחות את ההתנגדות  העתירה של אדם טבע ודין כנגד הועדה  2.3 התוכנית מקודמת באמתלה 

המקומית הועדה המחוזית ורמ"י  של הפרשת שטחים לטובת 
עסקה בין היתר בהסדרה של שטחים  הציבור אך בפועל היא 
ציבוריים בשכונת פלורנטין. מסמך  מקודמת בעקבות הסכם 
הצהרת הכוונות עליו חתמה הועדה  שנחתם בין העיריה לעמותת 

המקומית ביחס לשטחי ציבור בשכונת  אדם טבע ודין ועלכן מדובר 
פלורנטין משקפת את הפעולות  במניעים זרים להליך התכנוני 

התכנוניות שבכוונתה היה לנקוט בלא 
קשר לעתירה.  

לדחות את ההתנגדות  השימושים הציבוריים ופריסתם  2.4 לא מצורף לנספחי התוכנית 
מתבססים על הפרוגרמה שנערכה עבור  פרוגרמה של שטחי ציבור 

כלל השכונה ועבור האוכלוסייה  המראים על הצורך הציבורי 
הקיימת והצפויה להתגורר בשכונה .  הספציפי ולא ניתנה סיבה 

הפרוגרמה קבעה  בין היתר את  תכנונית מדוע מבוקש להקים 
הצרכים. עבודה זו משמשת אותנו  "כיכר עירונית" דווקא על 
ביומיום כדי לתת מענים למוסדות  המקרקעין 

הציבור.  כמו כן , הפרוגרמה הצביעה 
על צורך ביצירת מרחבים פתוחים 

לציבור וחניונים תת קרקעיים שיפנו 
את המדרכות לטובת הולכי הרגל. ככר 
עירונית מוגדרת  גם בתדריך החדש 



  
 

למכסות קרקע  )של משרד הפנים( 
כמרחב ציבורי לגיטימי שנועד  לתת 

מענה מצד אחד כמרחב פתוח ומצד שני 
חניות ציבורי תת קרקעי. היעוד הנ"ל 

מהווה מתן מענה ציבורי הולם. 

 

לקבל את ההתנגדות  יש להשאיר לעירייה את שיקול הדעת  2.5 המקרקעין מופקעים לצורך 
בחלקה  מתי לממש מי מהשימושים המותרים  כיכר עירונית אך בפועל 

במגרש ע"פ הצרכים המידיים של  התוכנית לא מחייבת הקמת 
האזור  כיכר וחניון ציבורי. התוכנית 

מאפשרת בנית בניין בן 4  
מומלץ לשנות את סעיף 4.2.1 )1(  קומות לכל שימוש בהתאם 

בתקנון ל: תותר בניה חלקית במגרש  לסעיף 188 לחוק. השימוש 
לשימושים ציבוריים בהתאם לסעיף  הרחב שהוועדה המקומית 
4.1.1 – שימושים מבנים ומוסדות  משאירה לעצמה נוגדת את 

ציבור.  הנחיית המשנה ליועמ"ש. 
לדחות את ההתנגדות  כעיקרון כל שינוי ייעוד מגרש סחיר  2.6 הפקעת המקרקעין ע"פ 

למגרש ציבורי במסגרת תוכנית עשוי  התוכנית המופקדת מנוגדת 
לגרום לפגיעה בבעלים. יחד עם זאת  לחוק ולעקרונות ואינה עולה 
קביעת מגרשים ציבוריים הינה כורח  בקנה אחד עם עקרון 

המציאות.  המידתיות וזכות הקניין כפי 
שנקבעה בפסיקה "הרשות  

ראה מענה להתנגדות 1.1  המפקיעה אינה רשאית לתת 
עיניה בחלקה מסוימת רק  

משום שנאה היא" 
 פגיעה בלתי מידתית 
בקניין – יש לאפשר 

לבעלים לקדם תוכנית 
שבמסגרתה יוקצו 
חלקים מהשטח או 
מהזכויות לציבור 

ומאידך יוכלו להנות 
ולממש את קניינם. 

לדחות את ההתנגדות  התוכנית קודמה ע"י הבעלים הפרטיים  2.7 בעבר קודמה תוכנית 3505 ע"י 
ואושרה ע"י הועדה המקומית להעברה  חלק מהמתנגדים לשינוי יעוד 
למחוז ב2004 ,  ב2006 התקיים דיון  המקרקעין לטובת חניון ציבורי 
נוסף לתיקון טעות סופר לעניין מס'  כיכר ציבורי ומבנה מגורים. 
החניות בתוכנית ומאז התוכנית לא  הומלצה בדצמבר 2004 וכן 

קודמה ע"י היזמים/הבעלים.   ביוני 2006 להפקדה ע"י הועדה 
הטענה לקשר בין אי קידום תוכנית זו  המקומית. המתנגדים טוענים 

לאישור תוכנית רמז ארלוזורוב  כי עצם הכנת התוכנית 
ולהסכם בגין העתירה של אדם טבע  המופקדת )שטחי ציבור 
ודין אינה רלוונטית, שכן תוכנית רמז  בפלורנטין( וזניחת קידום 
ארלוזורוב אושרה ב2006 בסמיכות  תוכנית 3505 הינה תולדה של 
להחלטת הועדה המקומית לקדם  אישור תוכנית תא 2597א רמז 

תוכנית 3505.   ארלוזורוב ועתירה שהוגשה 
ע"י עמותת אדם טבע ודין 

שבעקבותיה נחתם הסכם עם 
הועדה המקומית כי  עריית 
ת"א תפעל לרכישת מגרשים 
לטובת שטחי ציבור בשכונת 

פלורנטין. 
לדחות את ההתנגדות  הליך שיתוף הציבור התקיים עבור כלל  2.8 הועדה המקומית או מי 

הציבור לאורך זמן ממושך מראשית  מטעמה מעולם לא פנתה אל 
קידום הליך התכנון . צוות התכנון  המתנגדים כחלק מהליך 

והיועצת לשיתוף ציבור קידמו מספר  שיתוף הציבור שנערך. 
רב של מפגשים עם הציבור. ההצעות 

המוצגות בתכנית המוצעת היו חשופות 



  
 

מהרגע הראשון לכלל הציבור. בנוסף, 
תכנית זו עברה פרסום ע"פ סעיף 77 

ותנאים מגבילים ע"פ ס' 78 באוקטובר 
 .2010

 

 

לדחות את ההתנגדות  ראה מענה להתנגדות 2.6  2.9 פגיעה כלכלית שאינה מידתית 
  

לדחות את ההתנגדות  החלקות נשוא התכנית אותרו לאחר  2.10 לא נבחנו חלופות תכנוניות 
בחינה רבת שנים שנערכה למגרשים  לא הוסבר מדוע נבחר דווקא 

בתחום השכונה.  המתחם של המתנגדים ולא 
מערכת השיקולים התכנונית שעמדה  צוין מדוע לא נכללה חלקה 228 
בפני צוות התכנון אשר לווה בשמאי  הממוקמת בחלקו הדרומי של 

חיצוני לקחה בחשבון מס'  המתחם ומהווה חלק בלתי 
קריטריונים:  נפרד ממנו. 

1. מגרשים עליהם בנוי בנין 
המשמש למגורים נשללו 
בשלב המיפוי הראשוני. 
2. מגרשים אשר ייעודם הוא 
לשימושים סחירים לרבות 

מגורים אך לא היה קיים בנין 
מגורים שנבנה בהם,  או 

מגרשים אשר כללו שימוש 
מטרדי המהווה פגיעה 

באיכות החיים של התושבים 
בשכונה כגון תחנת דלק, 
נלקחו בחשבון ונבדקה 

התאמתם מבחינה תכנונית 
עפ"י גודלם, מיקומם, 

אפשרות  המימוש ובהתאם 
להערכה שמאית שנתנה ע"י 

שמאי התכנית. 
3. מגרשים אשר ייעודם היה 

לשימושים שאינם למגורים 
כגון מבנה חניה, נלקחו 

בחשבון ונבדקה התאמתם 
מבחינה תכנונית עפ"י גודלם, 

מיקומם, אופן המימוש 
ובהתאם להערכה שמאית 
שנתנה ע"י שמאי התכנית. 

 
המגרש המופקע בתוכנית זו הינו חניון 

פרטי וצריפונים החורגים לתחום 
הדרך, אין קשר לחלקה 228 שם קיים 
מבנה מגורים ומסחר בן 4 קומות הבנוי 

ע"פ התוכנית התקפה. 
לקבל את ההתנגדות  1. מומלץ לשנות את סעיף 6.2 כך ש  2.11 סעיף 6.2 בתוכנית העוסק 

בחלקה  היה ניתן לקבוע הוראות מעבר אשר  בשימושים חורגים קובע 
יאפשרו חידוש רשיון עסק והוצאת  ש"לאחר אישור התוכנית לא 
היתר לשימוש חורג לתקופה שלא  יתאפשר חידוש רישיון עסק 
תעלה על שנה מיום מתן תוקף  והוצאת היתר לשימוש חורג 

התוכנית.  בתחום התוכנית באופן 
המהווה סתירה להוראות  

התוכנית". הדבר אינו תואם 
את הוראות חוק התכנון 
והבניה וכי מדובר בפגיעה 

בלתי מידתית בזכויות הקניין 
של המתנגדים 



  
 

לקבל את ההתנגדות  מוצע להוסיף את המילים "על פי כל  2.12 התוכנית נוגדת את 
בחלקה  דין".  הוראות פרק ח' לחוק התכנון 

והבניה סעיף 6.1 בתוכנית 
הפקעות לצורכי ציבור סעיף 

2"העיריה תהיה רשאית 
להפקיע את השטחים 

הציבוריים ולתפוס עליהם 
חזקה עם אישור התוכנית." 
הדבר מנוגד לחוק ומהווה 
פגיעה קשה בקניינם של 

המתנגדים. 

 

לדחות את ההתנגדות  העבודה על הכנת התוכנית כללה  2.13 הקו הכחול של התוכנית 
בחינה של מלאי שטחי הציבור  אינו רציף אין קשר בין 

הקיימים והמתוכננים.  ניתן לראות  המתחמים שכתוצאה מכך 
בתשריט מצב קיים את שטחי הציבור  התשריט במצב היוצא אינו 

הקיימים.  מראה את כל שטחי הציבור 
בשכונה 

 
 

3. עו"ד מיכה גדרון בשם חברת שירי תחנת דלק בע"מ גוש 7084 חלקות 202,213 )מגרש 5( 
המלצה  מענה  טענה 

לדחות את ההתנגדות  יש החלטה על הפקדת התוכנית  3.1. יש לבטל את המשך 
המצורפת לעיל.  ההליכים לדיון בתוכנית 

התוכנית הוצגה מול הועדה המחוזית  שכן לא קיימת החלטה 
במצגת בפירוט רב התקיים דיון  של הועדה המחוזית 

שלאחר מכן הקריאו את החלטה לא  להפקיד את התוכנית. 
היתה הסתייגות מאף נציג ועדה.  שכן לא התקיימה כל 

תהליך של הקראת ההחלטה מקובל גם  הצבעה של הועדה 
בוועדות תכנון שונות.  המחוזית להפקיד את 

התוכנית 
לדחות את ההתנגדות  ראה מענה בסעיף 2.10  3.2. הועדה המקומית לא 

הציגה בפני הועדה  
הועדה מקומית הציגה את הבחינה  המחוזית כל סקר ו/או 

הפרוגרמטית בפני הועדה המחוזית הן  בדיקה פרוגרמטית 
בשלב המכינה וגם במליאה, ואף  המוכיחה את הצורך 

אישרה את הפרוגרמה ואת הביטוי  בהפיכת המגרש ליעוד 
בתב"ע.  שצ"פ 

לדחות את ההתנגדות  שכונת פלורנטין בנויה ברובה ועל כן  3.3. אין שום צורך בגינה 
היכולת לייצר שטחים פתוחים  היא  ציבורית במגרש בשעה 

יותר מורכבת. היקף השטחים  שבמגרש ממול מתוכננת 
הציבורים לקח בחשבון את כל הקיים  גינה ציבורית 
והמתוכנן . התוכנית רואה חשיבות 
ביצירת  שטחים פתוחים  למרות 

הקרבה לגינה המתוכננת ואף רואה 
חשיבות רבה ביצירת שטח פתוח 

בסמיכות לגינה המתוכננת. יש לציין כי 
השטחים הינם קטנים בגודלם 

והסמיכות ביניהם  מהווה יתרון 
אורבני ליצירת מרחב פתוח משמעותי, 
כמו כן גינות כיס הינם עקרון תכנוני 

מוביל בתל- אביב המעוגן גם בהוראות 
ת"א 5000.  

  
ראה מענה להתנגדות 1.1   3.4. התוכנית המופקדת מונעת 

את מכירת המגרש 
וגורמת נזקים כלכליים 



  
 

כבדים אשר יושתו בסופו 
של יום על הקופה 

הציבורית ולכן צריכים 
להחריג את המגרש 

מהתוכנית 

 

 
 

4. עו"ד גלית ורדי בשם שושנה ומיקו אשכנזי, השוכרים חנות ברח' הרצל 53 ת"א גוש 8987 חלקה 
1. )חלק ממגרש 3( 

המלצה  מענה  טענה 
לדחות את ההתנגדות  ראה מענה להתנגדות 1.1  4.1.   המתנגדים שוכרים את 

החנות בהתאם לחוק 
הגנת הדייר משנת 1977 
)החנות משמשת למכירת 
רהיטים(. החנות הינה 
מטה לחמם היחידי של 
בני הזוג, ואין להם כל 
עתודה כלכלית אחרת. 
התכנית פוגעת פגיעה 

חמורה בהם. 
לדחות את ההתנגדות  לעניין הדייר/ים מוגן/ים נשיב כדלקמן  4.2.   התכנית כוללת 

 : התייחסות לפיצוי הפקעה 
1. מדובר בטענה קניינית ולא תכנונית.  לבעלים אך מכיוון 
2. ככל שקיים בתחום התוכנית דייר  שהמתנגדים אינם בעלים 
מוגן שיוכיח את מעמדו ככזה, אזי  אלא בעלי זכות דיירות 

היחסים בינו ובין הבעלים לצורך קבלת  מוגנת חששם הוא כי 
פיצויי הפקעה, יכול שיתבררו בבית  הבעלים יקבלו את 

משפט.  הפיצויים ויותירו את 
העירייה תשלם פיצויי הפקעה למי  המתנגדים ללא כל פיצוי 
שזכאי, ככל שזכאי על פי הדין.   אחרי 39 שנים של עבודה 

קשה.  
ראה מענה להתנגדות 2.9   4.3.   מדובר בתכנית הפוגעת 

פגיעה שאינה מידתית 
בזכות הקניין של מרשי 
ומטעם זה המתנגדים 
מבקשים לגרוע את 
המגרש מהתכנית. 

 
5. גלית מנחם בשם רשימת תושבי פלורנטין שהצטרפו להתנגדות  

בחתימתם.  
המלצה  מענה  טענה 

לדחות את ההתנגדות  בשנים האחרונות העיריה קידמה  5.1. מתוך סך המגרשים 
יצירת שטחים ציבוריים הן בנויים והן  הנידונים בתכנית חלק 
פתוחים כדוגמת בית ספר דרוייאנוב,  ניכר כ- 40% שהם 4.458 

מתנ"ס קהילתי ברביעית פלורנטין גינת  דונם הינם בבעלות פרטית 
בן עטר,  פיתוח שד' וושינגטון ועוד.  ונדרשת הפקעה ,רכישת 
כמו כן מקודמים בימים אלה בשלבי  קרקע, פינוי עסקים 
תכנון מתחם שוק עליה מעונות ועוד.  קיימים וטיהור קרקע. 

העיריה תמשיך לקדם פיתוח של שטחי  תהליכים אלו עשויים 
הציבור בהתאם לצורך הציבורי ועל כן  להימשך שנים רבות ואין 
קבעה בתקנון סעיף 6.1 לעניין הפקעות  מנגנון המבטיח את 
לצורכי ציבור כי העיריה תהיה רשאית  יישומם בעוד מס' תושבי 

להפקיע את השטחים הציבוריים  השכונה ממשיך לעלות. 
ולתפוס בהם חזקה עם אישור   

התוכנית. כמו כן סעיף 6.2 לעניין 
שימושים חורגים  נקבע כי לא יינתן 



  
 

חידוש רישיון עסק והוצאת היתר בניה 
באופן המהווה סתירה  להוראות 
התוכנית. התוכנית לא מתיימרת 
להציע מנגנוני מימוש אלא מצע 

סטטוטורי ליצירת שטחים ציבוריים . 

 

לקבל את ההתנגדות  כיום קיימת גמישות גדולה יותר  5.2. לצרכי הציבור ניתן מענה 
בחלקה  ביצירת מענים למוסדות ציבור בנויים,  חלקי בשנים האחרונות 

על ידי קביעת שטחים ציבוריים בנויים  בפרויקטים ותכניות 
בתוך פרוייקטים לטובת מוסדות  שקודמו כגון, ביה"ס 
ציבור. לעומת זאת היכולת לייצר  דריאנוב, מרכז קהילתי 

שטחים פתוחים בשכונה בנויה כמו זו  בפרויקט ברח'  אברבנאל 
של פלורנטין – הינה מצומצמת יותר.  )רביעית פלורנטין( וכן גני 
במקביל, בשנים האחרונות הוקמו  ילדים בפרויקט מגורים 

ומתוכננים מספר רב של מוסדות ציבור  ברח' מרכולת 6.  ניתן 
שכונתיים בשכונה כגון: ביה"ס יסודי,  יהיה בעתיד למצוא 

גני ילדים, מרכז קהילתי וכו.   פתרונות לצרכי ציבור 
על כן מומלץ לקבל את ההתנגדות  בתכניות מקודמות  
בחלקה להגדיל את שטח השצ"פ  למגורים )שטחים בנויים 
במגרש 7 )5.38 ד'( על חשבון שטח  כחלק מהמבנים(, ובכך 

השב"צ  החום ולייעד עד 3 דונם לטובת  ליעד קרקעות נדירות 
שצ"פ והשאר שטח למבני ציבור.  לטובת שטחי ציבור 

תכסית הבניה המותרת בתחום השטח  פתוחים.  לאור זאת כמות 
למבני ציבור תעמוד על 80%.  החלקות לטובת שטחי 

ציבור פתוחים מעוררת 
תמיהה. ועל כן מבקשת 
לשקול מחדש את האיזון 
בין שטחי ציבור מבונים 
לטובת אלה הפתוחים.  

לקבל את ההתנגדות  ראה מענה בסעיף 5.2  5.3. חניון אליפלט שטח 
בחלקה  משמעותי כ- 5.381 דונם 

שטח בבעלות עירונית, 
המשמש כיום כחניון 

בתשלום. שטח זה הוא 
היחיד שניתן לפתח כשטח 
ירוק ללא תלות בהפקעה 

ופינוי עסקים. אולם 
התכנית מייעדת את רוב 
השטח כ- 4.300 דונם 
לבניית מוסדות ציבור 
ובכך נמנעת הזדמנות 
להגדיל את השטחים 
הפתוחים בגבולות 

השכונה. אני רואה לנכון 
לשנות את האיזון בין 
היעודים על שטח זה 
והגדילו משמעותית 

לטובת הקמתה של גינה 
ציבורית גדולה ואיכותית. 

לדחות את ההתנגדות  המגרש בגודל של 633 מ"ר לאור  5.4. בחלקה ברח' הרבי מבכרך 
ההמלצה שלנו להגדיל במגרש 7 את  מס' 12 פועלת גינה 

השטח לגינה ציבורית , באופן שמגדיר  קהילתית ציבורית, גינה 
שטח ציבורי פתוח בגודל משמעותי כ-3  זו היא מופע נדיר של טבע 
ד' ובהתייחס ליעודים בשאר המגרשים  בשכונה, גם שטח זה 
שברובם פתוחים, מוצע להשאיר מגרש  מיועד לטובת מבנה 
זה ביעוד חום, על מנת לשמור על מאגר  ציבורי ואני רואה לנכון 
גם של קרקעות חומות ולא רק שטחים  לשנות את יעודה 

ציבוריים בנויים.    ולהסדירה לגינת קבע. 



  
 

 
 

6. עו"ד עומר חלמיש  

 

המלצה  מענה  טענה 
לדחות את ההתנגדות   מגרש מספר 1 אינו ביעוד גינה ציבורית  6.1. יצירת שטחים ציבוריים 

אלא קיים היום ביעוד בית חניה,  רחבי היקף אינה 
התוכנית מציעה להפקיע אותו לשטח  מתבצעת שטחים 
ציבורי בנוי לשימוש לטובת הציבור.  ציבוריים רבים מופקעים 
היקף השטחים המיועדים להפקעה  משימוש לטובת הציבור 

קטן ביחס לצרכים השכונתיים ולכן כל  כגינות ציבוריות לטובת 
גריעה ממצבת השטחים פוגעת ביכולת  מבני ציבור. מוצע לשקול 
לתת מענים לצרכי ציבור בשכונה.  שנית את גריעת התא מס' 

1 מתוך מצבת השטחים 
הציבוריים באזור 

 
 

7. החברה להגנת הטבע 
המלצה  מענה  טענה 

לדחות את ההתנגדות  הנתונים שעליהם התבססה הפרוגרמה  7.1. התוכנית אינה מציבה 
היו נכונים לעת הכנת התוכנית. לאור  מטרות ויעדים ביחס 

המצוקה הקיימת היום בשכונה, המלצות  לאוכלוסייה הקיימת 
הפרוגרמה היו לייצר בכל פרויקט חדש   והצפויה 
שטחי ציבור, כולל שטחים ציבוריים 

בנויים. מטרות ויעדים הוגדרו בתכנית 
האב לשכונה. כמו למשל ששכונת 

פלורנטין הוותיקה איננה ולא תקודם 
כשכונת מגורים "רגילה" של משפחות 
גדולות, אלא כאזור מעורב שימושים 
לאוכלוסייה מגוונת. זאת מתוך  רצון 

אורבני לשמור על השכונה על מאפייניה 
הייחודיים. בהתאם לתפיסה תכנונית זו 

נגזרו גם צרכי הציבור.  
 

לדחות את ההתנגדות  במסגרת העבודה הפרוגרמטית ולפני  7.2.  שטחים פתוחים- 
קביעת המגרשים נערכה עבודה מפורטת  מסמכי התוכנית אינם 
שהתייחסה לשטחים מצרפיים ולנגישות  מתייחסים לשטח 
של השטחים. אולם עבודת תשתית זו  המצרפי הקיים לצורכי 

)המתועדת( איננה סטטוטורית ולכן לא  ציבור בשכונת 
באה לידי ביטוי במסמכי התכנית, אולם  פלורנטין וסביבתה. 

היוותה תשתית משמעותית להכנת  התוכנית לא בדקה מה 
התכנית.  השטח הפתוח הנגיש 

בשכונות המצרניות 
לפלורנטין. 

לדחות את ההתנגדות  נערכה פרוגרמה לצרכים העתידיים של  7.3. שטח בנוי לצרכי ציבור 
השכונה ולסל הצרכים של שטחי ציבור  – התוכנית אינה 
ומוסדות ציבור בשכונה. לא נכון לקבוע  מפרטת שימושים לכל 

בתב"ע שימוש ספציפי. יש חשיבות גדולה  מגרש, נראה כי לא 
להשארת גמישות בתב"ע. לאורך השנים  נעשתה בדיקה 

שכונה עוברת שינויים דמוגרפיים  פרוגרמטית של צרכי 
ובעקבות כך גם הצרכים הציבוריים.  ציבור עתידיים. 
קביעת שימוש ספציפי בתב"ע פירושה 
שינוי לתב"ע בכל פעם שידרש למקם גן 

ילדים במקום מעון יום. 
לקבל את ההתנגדות  מגרש 7- ראו מענה בסעיף  5.2 .   7.4. גודל ואיכות השטחים 

בחלקה  הפתוחים – התוכנית  לגבי מגרש 4- מומלץ להשאיר ביעוד כיכר 
עירונית,  אולם להוסיף הוראות ברורות  אינה מספקת שטח 



  
 

בתב"ע לגבי אפשרות חלחול ומצע לעצים  פתוח ציבורי משמעותי 
בוגרים.  שבו ניתן היה למצוא 

עצים בוגרים. מוצע 
לשנות את מגרש 7 
מיעוד למבני ציבור  
ושטח פתוח ליעוד 
שצ"פ. כמו כן מוצע 
לשנות את מגרש 1 
משטח למבני ציבור 
ליעוד שצ"פ-משמש 
גינה קהילתית. מוצע 
לשנות את מגרש 4 

מכיכר עירונית לשטח 
ציבורי פתוח ללא 
שטחי בניה תת 

קרקעיים כדי לאפשר 
חילחול ומצע לעצים 

בוגרים. 
 

 

לדחות את ההתנגדות  ראה מענה בסעיף 5.1  7.5. מנגנוני מימוש – 
התוכנית אינה מפרטת  

מנגנוני מימוש 
לשטחים שנמצאים 
בבעלות פרטית 

   
8. התנגדות מהנדס העיר 

המלצה  טענה 
לקבל את  7.1  מוצע להוסיף הנחיות מפורטות לעניין רעש ואיכות הסביבה בהתאם להנחיות היחידה 

ההתנגדות  לאיכות הסביבה של עיריית תל-אביב ולמאפיינים הייחודיים של האזור: 

סעיף 4.1: מבנים ומוסדות ציבור 
1. להוסיף בשימושים כי בתחום השטחים המיועדים לגני ילדים או בתי ספר לא 

יותרו התקנת תחנות טרנספורמציה. 

2. בהערות לטבלת הזכויות להוסיף כי בבתי ספר וגני ילדים לא יותר שימוש עיקרי 
בתת הקרקע. 

3. להוסיף בהוראות הבינוי בבניה על הגג סעיף קטן 2 כי שימושים עיקריים בגג יותרו 
בתנאי שלא יופעלו במקום אירועים עם מוסיקה ומערכות להגברת קול. 

4. להוסיף בהוראות הבינוי כי בניה בקווי הבניין עד לקו בניין צידי אפס יותנה בכך 
שלא תתוכננה מערכות בעלות פוטנציאל למטרדי רעש. 

7.2 .    בעקבות החלטת הועדה המחוזית, לשינוי היעוד של חלק מהמגרשים ממגרשים למבנים 
ומוסדות ציבור ליעוד שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור ולצורך ניצול יותר טוב של 
הקרקע בהתאם לצרכים של האזור, מוצע להוסיף בסעיף 4.5.2 ג1 כי בשטחים שיוגדרו 

כשטח ציבורי פתוח יותרו מעברים תת קרקעיים לכלי רכב לצורך חיבור חניונים.  

 
 

המלצת צוות התכנון והיחידה האסטרטגית: 
ממליצים לקבל חלק מההתנגדויות ולדחות את חלקן בהתאם להמלצות המובאות לעיל ולהעביר המלצות 

אלה לדיון בהתנגדויות בועדה המחוזית. 
 
 



  
 

בישיבתה מספר 16-0006ב' מיום 09/03/2016 )החלטה מספר 1( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
נתן אלנתן לא משתתף בדיון 

 
מהלך הדיון:  

אלי דיגא: מציג את מטרותיה של התוכנית. 
 

התנגדויות: 
עו"ד רמי מנוח: בסעיף 2 המתייחסים למגרש שאני מייצג כתוב "בעלות לא ידועה".  הבעלות כן ידועה 

ישנו הסכם בתוכנית מגדל הגימנסיה מופיע בעמ' 13 לדרפט בו כתוב לנהל מו"מ עם בעלי הקרקע שרוצים 
למכור את המגרש. היה מו"מ עם מח' נכסים לגבי הבעלות. מאי 2013 ישנו סיכום עם אלי לוי בו יש 

להמציא שומה מבעלי הקרקע ומח' נכסים ימציא שומה ואם לא יגיעו לפשרה יגשו לשמאי מכריע. המצאנו 
שומה ועדיין לא קבלנו שומה ממח' נכסים. נמצא ע"י מח' נכסים שיש פער וממליצים לנו לגשת לפיצויים 
ע"פ סעיף 197 פיצויי הפקעה. להמליץ על הפקעת קרקעות בניגוד להנחיית מנכל ובניגוד להסכם הגימנסיה 

זהו דבר שלא יעשה. 
תוכנית המתאר מדברת על רח"ק 5 עם 8 קומות רוצים בשביל פרוגרמה 1700 מ"ר בתכסית של 50% 

רוצים לזרוק לפח אלפי מטרים של זכויות בניה  למגורים.  המלצנו על רעיון של עירוב שימושים שאפשר 
לנצל בתוכנית הזו. נענו כי ישנה מורכבות משפטית. התוכנית שמה אותנו בפינה שנצטרך להיאבק עליה. 

אנחנו מבקשים תשנו את נושא ההפקעה ותצביעו על הפקעה בצורה של רכישה. 
ראובן: השטח שמיועד להפקעה הוא שטח של לטובת הציבור בשטחים פתוחים. 

עו"ד רמי מנוח: ע"פ התוכנית המופקדת מדובר על מבנה ציבור ושטח פתוח. 
אדר' בליינשטיין חזי: הגשתי חוו"ד בה הנימוקים  והצעתי לעצור את הפקדת התוכנית לבטל את ההפקדה 
ולהתחיל תוכנית חדשה. הנימוקים העיקריים, הגדרת הקו הכחול של התוכנית. המגרשים מתפזרים על 

שטח של 450 דונם ובמצב החדש גזרתם 12 מגרשים לצרכי ציבור יותר מ-50% מהמגרשים הללו הם 
בבעלות העיריה אז "למה לכם לנגוע במגרשים פרטים". מקריא מתוך חוו"ד שהגיש לגבי טיעונים של הקו 

הכחול, לגבי ההפקעות השונות. 
 

עו"ד ענת בירן ואח' לגבי גוש 80, 70 רח' שוק ופרנקל:  מסבירה את השטח אותו היא מייצגת. התוכנית 
הזו ישנה כאן טעות בקבלת ההחלטות. יש התחייבות של העיריה לרכוש שטחים ציבוריים בפלורנטין 

ועכשיו צריך למצוא שטחים בפלורנטין.  אמרה הועדה המקומית כי צריך לעשות הליך של שיתוף ציבור, 
לצערנו לא היה כאן שיתוף ציבור. אותנו אף אחד לא שיתף והתוכנית התוודעה אלינו בטעות. מדובר 

במשפחות שלמות מתפרנסות שם מחנויות והדבר פוגע בהם קשות. המתחם הזה קודמה שם תב"ע והועדה 
המליצה עליה. אומנם ישנם 2 מגרשים שנשרפו וכיום הם משמשים כמגרשי חניה אבל שאר המגרשים 
מפרנסים את בעליהם. היתה תב"ע שבה אמור היה לבנות בנין מגורים עם חניון ציבורי לעיריה וישאר 

שטח שיהיה רחבה עירונית. הועדה חשבה שהתוכנית היא מצויינת אולם פתאום הועדה זנחה את בתוכנית 
הזו והתמקדה בתוכנית החדשה עם ההפקעות. הכי קל להפקיע בהתחלה אמרתם שצ"פ אח"כ 50% שצ"פ 

ועוד אי אלו רעיונות כמו חניון  האם נבדקה האפשרות שאולי אין צורך בחניון ואי אפשר לעשות אותו 
בדרך פחות פוגענית לא בדקתם. התחושה שלנו היא שלגבי המגרשים הריקים העיריה ראתה כי יותר קל 
להפקיע אותם ואין מי שהתנגד. רק משום שהגוף הציבורי הוא חזק אין לו את הזכות לפגוע באנשים אלו 
שמתפרנסים שם. מן ההגינות לנהוג אחרת. אם לא הגדירו למה צריך את השטח להפקעה אזי אין צורך 
להפקיע. העיריה לא יודעת למה תהיה ההפקעה אז איך אתם יודעים שאתם צריכים את השטח הזה אם 

לא יודעים למה הוא נועד. זו כבשת הרש כאן. התושבים הללו לא כרישי נדל"ן אלו תושבים מן השורה. אני 
מבקשת להחזיר את התוכנית ולבדוק עם התושבים איך לא לעשוק אותם. יש לעיריה מספיק תוכניות 

בהם ויתרתם על מגרשים ציבורים באזור של דרום תא, אז לא יכול להיות שמקום אחד העיריה תוותר על 
שטחים של עצמה ובמקום אחר היא נותנת זכויות. 

שמאי רוזנברג: גבול הקו הכחול מגדיר את פלורנטין ואת השטחים. בשוליים המערביים של התוכנית 
נמצאת תוכנית המושבה האמריקאית בקיצור הופחתו 40% מהשטחים הציבורים של התוכנית. העיריה 

ויתרה על 40% של השטח הציבורי דוגמא אחת. יש תוכנית כיכר העליה הקרקע ובתוכנית הזו הקרקע היא 
בבעלות העיריה התוכנית כוללת גם זכויות בניה למגורים ובצדם הכיכר הציבורית ובצידם החניה. כלומר 

מה שאפשר לבצע בקרקע של העיריה של שוק העליה  אפשר לעשות גם בקרקע הפרטית הנוכחית. 
מיכה גדרון: הלקוחות שלי לא קבלו הודעה וקבלו את הפרסום לאחר שהם מכרו את הנכס שלהם, 

העיסקה התבטלה. במגרש הנ"ל בוצע פרסום של 77 78 ובפרסום הזה המגרש שלנו לא נכלל בפנים. יש 
אמירה כללית מהועדה המחוזית האומרת שידוע שיש חוסר בשטחי ציבור בפלורנטין היא לא אמירה 
מספיקה על מנת לבצע הפקעות.. ישנה תחושה שיש על  המגרש המדובר צלקת בדמוי תחנת תדלוק  

שרוצים לפנות. תחנת הדלוק תצא משם בכל מקרה. בדיוק ממול למגרש הזה קיימת גינה ציבורית ויש 
פיזור של שטחים. השאלה מדוע יש צורך לבצע הפקעה כאשר תג המחיר הוא  23 מיליון ₪( כאשר ממול 

 



  
 

יש שצ"פ. לכן המגרש שלנו הוא התפלח לתוכנית לא נעשה שיקול נכון לכן אין סיבה תכנונית לכלול את 
המגרש בתוכנית הזו ואנחנו מבקשים לגרוע אותו מהתוכנית. 

 
עו"ד ישי צפוני )בשם גלית ורדי(:  שושנה ומיקו משנת 63  מפעילים חנות של רהיטים. הפקעת השטח 

תמוטט את העסק שלהם ופיצויי הפקעה לא יספקו מדובר באנשים מבוגרים שמעוניינים להישאר בנכס. 
טענתנו שאין צורך בהפקעת השטח היא שמדובר באזור רווי בדיירים מוגנים דיירים שהם מבוגרים 

שיצטרכו לרוץ אחרי הפיצוי שלהם. אם לא היינו מגיעים לכאן אף אחד לא היה יודע על הלקוחות שלי. 
 

הילה הראל במקום גלית : הטענות המשמעותיות שלנו מגרשים פרטיים שצריכים לעבור הפקעה אי אפשר 
לדעת איך ומתי יתממשו כשטחי ציבור. כשכונה שעוברת הליכים של התחדשות עירונית והמחסור לשטחי 

ציבור הוא גדול. המצב היום לשטחי ציבור גם הזמניים וגם הממומשים הם משהו כמו 4.78 דונם 
והתוכנית מציעה מצב דומה של 4.8 דונם שטחים פתוחים. העיריה רוצה להפקיע שטחים פרטים לטובת 
הציבור. המשמעות של גינה ציבורית היא משמעות קהילתית. העיריה מקדמת משכונה קיימת לשכונה 

מקיימת העיריה מקדמת פרויקטים לטבע עירונית, והמשמעות של גינה ציבורית גדולה בשכונה כזו צפופה 
היא חשובה. והמקום היחידי שהיא יכולה להתבצע היא על קרקע עירונית מגרש מכבי צריפין.  כתוב 

שהשצ"פ יורחב עד 3 דונם זו הנחיה ערטילאית. לא ברור מדוע העיריה שומרת מהשטח הזה לטובת מבנה 
ציבור זה נכון לגבי הגינה הקהילתי וזה נכון למכבי צריפין וזה נכון לשטחים שיש שם. התושבים ילחמו 

מלחמת חורמה נגד הפקעת השטחים המועטים הללו. יותר מ60 אנשים שאותם אני מייצגת ורוצים לממש 
את השטחים על הקרקע העירונית ובעיקר במגרש מכבי – צריפין.  

 
עו"ד עומר חלמיש: אני תושב האזור וגר ברבי מבכרך שהוא למעשה לב ת"א. יש לנו גינה ששם שותלים כל 
מיני צמחים ומול הגינה יש את המרכז לתשישות הנפש. אני מפנה את חברי הועדה למדריך לשטחי ציבור 
ועיקר הנושאים שמודגשים שם ניצול מקסימלי של שטחי ומבני ציבור בטרם פותחים חלקה חדשה ובונים 
מבנה ציבור -מקריא מתוך המסמך. ישנה אפשרות להוסיף עוד 5 קומות על המבנה ציבור הקיים לעומת 
הגינה הקטנה שהיא בגודל 300 מ' ואין מקום להוסיף. בכל האזור הענק אין מגרש לילדים זהו שטח ענק 
של בטונדות וצריך למצוא פתרון להוסיף כמות גדולה של שטחים ירוקים כי הפתרון הקיים הוא מהלך 
שמוסיף לאחוזים אבל הוא בטל כי מבני המגורים נבנה והמגרש שהעירייה מחייבת בד"כ בחלק האחורי 

שלו לעין של המבקר אין רצף ירוק ולא נשמר מרווח ופתרון ירוק שיוצר סביבה מרשימה.  
חברה להגנת הטבע: זו שכונה שתגדל מבחינת צפי האוכלוסיה. יש שני היבטים גם שטחים חומים וגם 

שטחים ירוקים והצורך הוא לשני סוגי השטחים. שטחים חומים משולבים במבנים קיימים ונראה 
שהתוכנית הזו נותנות מענה הראוי לשטחים החומים. הבעיה היא בשטחים ירוקים. לפי צפי האוכלוסיה 

שיכפיל את עצמו בשנת היעד של תוכנית המתאר. התוכנית הזו נותנת 16 סמ' לנפש שטחים ירוקים 
בשכונה. אותם 16 ס"מ אנחנו מבקשים להגדיל ולעיריה יש את היכולת להגדיל את השטחים הירוקים. 

קשר לפראק החורשות - במרחק 1000מטר הליכה לא מרחק אוירי אי אפשר להגיע לשום שטחים פתוחים. 
יש צורך בשטחים ירוקים בעצים במקומות שילדים יכלו לשחק. השטחים החומים שניתן להם מענה וכל 

מימוש השטחים האלה יקח הרבה זמן זו נקודה שצריך לתת עליה מענה. 
התנגדות מהנדס העיר- שלומית זוננשטין: מדובר בכמה סעיפים הנחיות השכונה ורעש ואיכות הסביבה 

שאנחנו מבקשים לשנות . בסעיף של מבנים ומוסדות ציבור להוסיף מקריאה מתוך הדרפט את הסעיפים. 
הדר פלדמן: תושבת השכונה 14 שנה ואנחנו חלק מקהילה. יש גינה שהיא פנינת חמד ומשמשת קהילות 
רבות בפלורנטין ברבי מבכרך 12. אנחנו מתנדבים במפעל לבריאות הנפש. זה המקום היחידי שהוא שטח 
ירוק. ואם יקחו את השטח היחידי שהתושבים יכולים לפגוש אדמה יעשה להם עוול.  אפשר לעשות מבני 

ציבור במקום אחר. 
עו"ד ששון מבקש להציג את ההתנגדות של דור אלון 

הראלה אברהם אוזן: יש לך החלטה של הארכת המועד? 
יו"ר הועדה מתיר לדור אלון להציג את ההתנגדות וזאת בכפוף לכך שהחלטה של הועדה המחוזית נתנה 

הארכה להגשת התנגדות. 
אורי ששון: בתחנת הדלק דור אלון  הושקעו כספים  למעלה ממיליון שקלים. טענת דור אלון כי אם היעוד 

ישונה התחנה תפגע קשות ולכן כל החלטה שתהיה כאן אנחנו מבקשים שהיעוד ישאר כפי שהיה .  
 

תשובות מהצוות:  
אלי דיגא:  התנגדות ראשונה לגבי אלוף בצלות - לגבי ההיבט התכנון השילוב בין שטח בנוי לבין שטחים 
פתוחים. המטרה של התוכנית לייצר שטחים פתוחים. רוב השטח במגרש הזה הוא שטח פתוח העומד על  
50% משטח המגרש. יש ערך למתחם הזה כמתחם היסטורי, קיימים מבני שוק היסטורים והמתחם שימש 

כתפקוד ציבורי בכל הזמנים. האפשרות לייצר בינוי מעורב הוא מאד מוגבל  כאשר יש כונה לשמר את  
הערך ההיסטורי של המבנים, לכן אין הצדקה תכנונית לעשות את השילוב. 

לגבי הטענות הקנייניות שאלי יענה. 

 



  
 

אלי לוי: זו לא סוגיה של הועדה המקומית יחד עם זאת יש כאן עתירה מינהלית. מדובר במגרש שקבענו 
אותו כמגרש ציבורי. אנחנו בהמשך לתכנון ימצאו פתרונות חלופים והפתרונות ייענו על סוגיית הטענות 

שלהם לרבות 100 מיליון כפיצוי. 
 

אלי דיגא: במגרש ברח' השוק הרצל זו תב"ע למבנה חניה. אנחנו רוצים לשמר את השימושים בתת 
הקרקע להפוך לכיכר ציבורית.  הועדה קבעה עד 5% זכויות בניה למבנה ציבור מהטעם להשאיר שטחים 
פתוחים. הועדה המחוזית רצתה לנייד שטחים לטובת הקמת מבנה ציבורי ממגרש אחר בתוכנית. כך ניתן 
לנייד שטחים ממבנה ציבורי אחר מרח' בן עתר שם נתנו שטחים לבניה עד 4 קומות של בנין לטובת הקמת 
מבנה ציבורי יותר משמעותי שיוקם ברחבה המרכזית  על רח' הרצל.  לגבי התוכנית שקודמה בעבר ב2006 
היתה המלצה של הועדה הזו להעביר את התוכנית שקודמה ע"י הבעלים הפרטים לועדה המחוזית הבעלים 
הפרטים לא קדמו את התוכנית והתכנית נעצרה.. הועדה המקומית בשנת 2006 החליטה על ההסכם רמז 
ארלוזרוב  וגם על ההעברה של התוכנית שקודמה לועדה המחוזית ולכן אין קשר בין שתי ההחלטות ולא 
בגלל תכנית רמז ארלוזרוב לא קודמה התכנית.  מלבד זאת עמדה ליזמים הזכות ללכת לוועדה המחוזית 

ולקדם את התוכנית. 
לגבי החלקות שבתחומן נמצאת תחנת הדלק  הטענה כי קיימת גינה בקרבה לחלקות אלו ולכן אין צורך 

נוסף להפקעה,   גינת החלוצים הסמוכה זו גינת כיס יש בה עצים בוגרים ומשמשת את כל השכונה, וגינות 
כיס המפוזרות  ברחבי השכונה הם פתרון נקודתי טוב לשטחים ציבורים ושטחים פתוחים בשכונה ולכן 
תוספת של גינה בשטח מעל 600 מ"ר היא חיונית להגדלת מלאי השטחים הירוקים באזור. בתחנת הדלק 
הזו נפל טיל במלחמה האחרונה . המגרש הזה המיועד לשצ"פ הוא אחד משלושת המגרשים שהיו עליהם 

שימושים ציבוריים סחירים  שאנו רוצים לשנות יעוד שלהם לשטחים פתוחים.  
אלו  היו שלושת המגרשים הפרטים שלגביהם היו התנגדויות. 

לגבי התנגדויות של תושבי השכונה ובהמשך להחלטתה של הועדה המחוזית אפשרנו להגדיל את השצ"פ 
במגרש של מכבי-צריפין מ1 דונם עד ל-3 דונם כלומר 60% יהיה לשטחים פתוחים לצורכי ציבור  ו- 2.2 
דונם למבני ציבור בלבד. לכן אנחנו כן נענים לבקשת התושבים. המגרש ברח' הרבי מבכרך ישמש עתודה 

של מבנה ציבור לעתיד.  ועד אשר ניתן יהיה להקים מבנה ציבורי ישמש כגינה קהילתית וזה ייקח זמן רב. 
במגרש באלוף בצלות הצענו אפשרות לניוד זכויות לשימור מהמתחם הזה למגרשים אחרים על בסיס 

השימור ההיסטורי   של   מבני השוק שיש כאן ושימור המתחם. אנחנו נקבע את זה בהוראות התוכנית הזו 
בתאום עם הועדה המחוזית. 

דורון ספיר: התנגדות מהנדס העיר אתם מקבלים? 
אלי דיגא: מקבלים. 

 
תגובות:  

 

תושבת: אני רוצה להיות בגינה שלא קרובה לתחנת הדלק והלזדקן בכבוד.  
נציג התושבים: הועלתה אפשרות על הצרכת שימושים כלומר שימוש למגרש אחר. כתוב שזה לא אפשרי 
מבחינה משפטית ואנחנו בדקנו וזה כן אפשרי מבחינה משפטית. יש כאן הצעה להפוך אותה לאתר של 
שימור שמעולם לא הועלתה לכן אני מבקש שיתנו לנו 60 יום כדי לבדוק את שתי המטרות גם הצרחת 

שימושים וגם שימור. 
עידן עמית : לא ברור אם מגדרים את צורכי הציבור עד 3 דונם האם אפשר לקבוע סף מינימום כדי  שלא 
יעשה שינוי נראה לעין. דובר שהשטח נועד לבי"ס תיכון האם הגדלה של השצ"פ לא יפגע בבית ספר תיכון 

שעל פניו הדונם לא מספיק. 
תושב: היות והמגרש מיועד לככר עירונית מה ההתייחסות שלכם להצעה לנצל את מבני הציבור הקיימים 

ולבנות עליהם. 
אלי דיגא: בנוגע  למגרש מכבי צריפין. בית ספר תיכון בשלב זה לא ידרש אפשר למחוק את המילה עד 

ונקבע 3 דונם לצורך שצ"פ בחלק הזה. 
 

דיון פנימי:  
ארנון גלעדי: שכונת פלורנטין זקוקה לשטחי ציבור. אנחנו צריכים לראות שמיצנו את הזכויות בשכ' 

פלורנטין.  לא מיצנו את כל נושא שימוש בקרקעות הציבוריות דהיינו מינהל ועיריית ת"א בשכונה. אם 
רוצים לעשות חניות תת קרקעיות ואח' אבל המגמה של הועדה היא לא לעשות חניות כדי להגדיל את 

הנושא של כניסת רכבים לשכונות. אולם הדבר סותר את תוכנית המתאר ותוכנית התחבורה הציבורית.  
כשמדברים על בית ספר תיכון הוא לא חייב להיות בתוך השכונה. לעשות בית ספר תיכון נוסף בפלורנטין 

זהו לא דבר נכון לעשות.  
אלי דיגא: ההטעיה נבעה מכך שבפרסום 77-78 הראשון שנעשה לתכנית בשנת 2008 דובר על הרחבה של 

2.5 דונם מתוך המגרש של מכבי-צריפין , שיצטרף לקריה חינוכית וזה המושג שנוצר יחד עם בי"ס דרוינוב 
ומכאן הטעות לבניית בית ספר. מתוך 5.2 דונם המוצעים כיום אפשר לגרוע את 2.2 דונם לשטח למבנה 

ציבורי אבל בית ספר תיכון לא נדרש  להקים בעתודת קרקע זו.  
ארנון גלעדי: אז אפשר לגרוע את נושא של מבנה ציבור לבית ספר. נושא נוסף איך אנחנו נתמודד עם 

הנושא שלמעשה ויתרנו או המרנו את השטחים הציבורים והיום אנחנו דורשים אותם חזרה .  



  
 

 
ראובן לדיאנסקי: פלורנטין הוא אזור צפוף נטול שטחים ירוקים והתוכנית הזו יש ניסיון לעשות תיקון. 
הערה של נציגת התושבים שהעלתה חשש שהליכים של הפקעה יכולים לקחת הרבה זמן ומרבית השצ"פ 
מתבססים על הפקעות. אם ההליך לוקח 5-9 שנים, המפתח לשטחים פתוחים יהיה פחות ממה שיש היום 

כי האוכלוסיה אמורה להכפיל את עצמה.  ראינו שאם לא נפעל בהתאם גם השצ"פ יגדלו בהתאם 
וכתוצאה מהפקעות הם לא יגדלו אז נשאר בחסר יותר גדול. בהקשר הזה זו דוגמא שאפשר לבחון אותם, 

ובכל מה שקשור לגגות ירוקים יש כאן הזדמנות במבני ציבור לעשות הערכות לאופציה לגגות ירוקים 
בפלורנטין. במכבי צריפין האזור מיועד למבנה ציבור ושצ"פ- מה מתוכנן שם? 

אלי דיגא: התוכנית מגדירה במגרש מכבי צריפין יעודי קרקע היא לא תכנית מפורטת,  2.2 דונם לטובת 
מבני ציבור ו 3 דונם לשצ"פ. 

ראובן לדיאנסקי: אני מבקש באזורים שמיועדים לשצ"פ למקסם את היכולת שלנו למבני ציבור שיבנו  
לגובה.  לגבי המגרש ברבי מבכרך. 

אלי דיגא: מגרש של 600 מ' שכרגע משמש גינה קהילתית הוא בסמיכות למגרשים מכבי צריפין וזו עתודת 
קרקע למגרש חום זהו במגרש היחידי המשמש למבני ציבורי במלואו. 

ראובן לדיאנסקי: אני מבקש שהמקום הזה ישאר ירוק, ואם יאלצו להקים מבנה ציבור לבנות מבנה על 
עמודים כך שהקומה המפולשת יהיה חלק משצ"פ . 

שמואל גפן: אני מצטרף לדעתו של ראובן לבנות לגובה. איך אנחנו מגינים על הדיירים המוגנים כי ברגע 
שאתה מאשר תוכנית אתה מעיף את הדיירים. זה לא מספיק שיש להם זכות התנגדות. 

כרמלה עוזרי: האם זה נכון שקיימים הסכמות בין הבעלים להפקעות. כמה כאלה יש? כמה אנשים מדובר 
שמאבדים את פרנסתם? ואם באמת יש ניוד זכויות? 

מלי פולישוק: אין הגדרה ברורה כמה שטח פתוח לשצ"פ לשב"צ. 
אלי דיגא: בקשנו בהתנגדות מהנדס העיר לאפשר בתא שטח 7  מגרש מכבי צריפין אפשרות לחניון ציבורי 

או מעברים מתחת לשצ"פים לטובת חניונים תת קרקעיים. במגרש ברח' השוק 
 נקבע היעוד שלו ככר עירונית על מנת לאפשר בניית חניון ציבורי בתת הקרקע. 

מלי פולישוק: האם במקום הליכי הפקעה אפשר לעשות ניוד זכויות ואם כן ואיך עושים זאת. עד כמה 
אתם יכולים להשאיר את השטחים הקטנים בתוכנית עצמה כי כתוב במפורש "כשטח פנוי". 

ארנון גלעדי: מתן שירותים אזוריים לא חייבים להיות בתוך השכונה אפשר להעמיד במקומות אחרים.  
אלי לוי: ההצהרות הללו שלעיריה יש שטחים הם לא נכונות, אין לעיריה או למינהל שטחים או מגרשים 
ריקים במיוחד בשכונה הזו. רוב השטחים בפלורנטין הם פרטיים. עברנו בשכונה מגרש מגרש לעיריה לא 

היו מגרשים ולא מגרשים ריקים ואם היה מגרש למינהל היינו כבר מפקיעים אותו. אלו המגרשים 
היחידים שמצאנו שהיו ריקים  והגיעו לועדה ונדונו והועדה קבעה לא לתת להם זכויות. אחד חניון ואחד 
הוא ריק. תחנת הדלק מהווה מפגע והיא יקרה מאוד לפנות אותה 30 מיליון ₪. עם כולם ניהלו מו"מ אבל 

קשה לנהל מו"מ עם איש פרטי והוא יודע שאתה מגיע כגוף ציבורי.  
דורון ספיר: אנחנו כועדה הפקדנו תכנית, המגרש שארנון מדבר עליו, לא נמצא בתחום התכנית. אם נחליט 

שמה שארנון אומר נכון, נעשה תכנית חדשה נוספת ונפקיע אותו לטובת הציבור. אז אפשר להחליט אם 
להפוך לשטח ירוק או לא. 

אלי לוי: לעיריה יש מגרש בשוק עליה והשאלה למה העיריה לא הפכה אותו לציבורי. העיריה כן הפכה 
אותו לציבורי. נכון הפקעה לוקחת זמן ברגע שמתאשרת התוכנית אפשר להתחיל בתהליך ההפקעה אנחנו 

נפנה לבית משפט ע"פ סעיף 8. הפתרון  אלוף בצלות היתה אי ההבנה מה מותר לבנות. 
דורון ספיר: תתייחס לבקשה של חלק מהבעלים לקבל אורכה של 60  יום. 

אלי לוי: אני אפגש עם הבעלים לבדוק את נושא זכויות השימור עם עו"ד רמי מנוח.  
דורון ספיר: אני מציע שנגיד שבאופן עקרוני נאפשר לנציג העיריה לבוא במו"מ עם הבעלים ולקבל את 

ההתנגדות בחלקה. 
אלי לוי: דיירים מוגנים ברגע שזה שטח ציבורי ברגע שמפקיעים  כל הסוגיה של ההפקעה הוא עומד מול 

העיריה. 
אלי דיגא: לגבי ניוד זכויות יהיה רק במגרש של אלוף בצלות. לגבי מבנים לגובה הם נלקחו בחשבון בכל 
מבני הציבור אנחנו מאפשרים בניה לגובה ותכסיות מצומצמות כדי לאפשר כמה שיותר שטחים פתוחים. 

בהוראות בתקנון להקמת מבנה ציבור לדוגמא במכבי צריפין ניתן להגיע עד 8 קומות. 
ראובן לדיאנסקי: הלכה למעשה יכול להיות שהרוחב והגודל יהיו כל כך גבוהות היה מצריך  לעלות לגובה.  

אלי דיגא: ביחס הכולל רוב הבניה תהיה לגובה.      
ראובן לדיאנסקי: בתפיסה התכנונית הקומות המתוכננות יהיו 100 מ' קומה ובמקום 3 קומות יהיו 6 

קומות. 
דורון ספיר: אפשר להנחות אבל לא לחייב. 

אלי דיגא: הגינה הקהילתית נולדה עכשיו ו העבירו אותה מבית ספר דרויאנוב ויכול  שבעתיד  יהיה שיקול 
דעת להעתיק אותה למקום אחר טוב יותר וצריך לאפשר את שיקול הדעת.  

ראובן לדיאנסקי: הערה הייתה שהיום היא גינה קהילתית, אני מבקש לאפשר שצ"פ ולבדוק את הגגות 
הירוקים. 

 



  
 

עודד גבולי: אכן חסרים שטחי ציבור ובסופו של דבר הועדה אישרה את התוכנית ובדקנו את כל המגרשים 
לעומק. בקשר לתפיסת עולם של מינהל התכנון ומשרד המשפטים אני דוחה אותה לחלוטין. לא מקובל 

שהם קובעים מה יהיו בשטחים החומים לפי סעיף 188. לצערי בתוכנית של צ' היינו צריכים להתפשר בגלל 
קוצר הזמן. 

עיז אלאדין: דיברתם על מבנים לשימור האם אתם יודעים שהם ראויים לשימור 
אלי דיגא: כן  

עודד: מה הכוונה לשימור? 
עיז אלאדין: האם אפשר להחליט משהו יותר גמיש. 

אלי דיגא: זה יהיה בהמלצת מחלקת השימור. 
דורון ספיר: הנושא יבדק ע"י אגף הנכסים. 

 
הועדה מחליטה: 

להמליץ לועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות בחלקן בהתאם להמלצת הצוות כמפורט בדרפט לעיל 
ובנוסף לתיקונים הבאים : 

1. יעשה מאמץ למצות את כל זכויות הבניה במסגרת המגרשים בתוכנית תוך שמירה והקפדה על 
תכסית קטנה ככל הניתן ויצירת שטחים פתוחים נוספים כתוצאה מכך. 

2. לקבל את המלצת הצוות המקצועי ולקבוע את המתחם על שני מבני השוק ההיסטוריים הקיימים 
במקום והחצר ביניהם כמתחם היסטורי לשימור ולהשתמש במנגנון של ניוד זכויות בהתאם 

לתכנית השימור 2650ב' שיוגדר בהוראות התכנית.  
3. רושמים לפנינו את הבקשה של חבר הועדה מר ארנון גלעדי לבדוק  האפשרות להפוך את המגרש  

הפרטי המושכר כיום למשרד הבריאות למגרש ציבורי עירוני. 
4. בשטחים הפתוחים  במגרש מכבי צריפין יש להוריד את המילה "עד " ולהשאיר " 3 דונם" לטובת 

שצ"פ. 
5. תעשה בדיקה לגבי גגות ירוקים בשטח התוכנית.  

 
לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתוכנית  

 
ההחלטה התקבלה פה אחד. 

 
משתתפים: דורון ספיר, שמואל גפן, נתן אלנתן, ראובן לדיאנסקי, כרמלה עוזרי, יהודה המאירי 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

דיון בדיווח החלטת ועדת משנה ב' להתנגדויות 1225 מיום 30.05.2016: 
 
 
 

כ"ה באייר התשע"ו 
2 ביוני 2016 

תת 2016-1568 

          
לכבוד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הנדון: תכנית מס' 507-0214189: תא/ 3847 - "  שטחי ציבור פלורנטין  " 
 

ועדת משנה ב' להתנגדויות בישיבתה מס' 1225  מיום 30.05.16 דנה בתכנית והחליטה כדלקמן: 
 

א. רקע: 

שכונת פלורנטין מאופיינת בבינוי בעל צפיפות רבה ושימשה לאורך השנים כמרכז המסחרי של תל 

אביב. השכונה תוכננה עם מיעוט שטחים לטובת הציבור כמו גם שטחים פתוחים. בשנים 

האחרונות השכונה מאופיינת בבנייה חדשה למגורים, ולאור המחסור בשטחי ציבור ומצוקת 

השטחים הפתוחים, התכנית נועדה להגדיל את מצאי המגרשים לטובת הציבור בשכונת פלורנטין 

וזאת ע"י איתור מגרשים בעלי פוטנציאל לשינוי ייעודם, ממגרשים לתעשייה, מלאכה, מסחר, 

מרכז מסחרי, שפ"פ ומגרש מיוחד ליעוד שטחים למבני ציבור, שצ"פים וכיכר עירונית. השטחים 

שאותרו ע"י הוועדה המקומית כוללים ארבעה מגרשים בבעלות העירייה ושלושה מגרשים 

בבעלות פרטית שזוהו ע"י הוועדה המקומית כבעלי פוטנציאל לשינוי ייעוד. 

 

ביום 20.10.2014 דנה הועדה המחוזית בתכנית והחליטה להפקידה בתנאים. לתכנית הוגשו 

התנגדויות וביום 14.3.16 שמעה הועדה את המתנגדים ואת הועדה המקומית. 

 

ב. עיקרי החלטת הוועדה : 

1. הוועדה המחוזית סבורה כי אכן הוצג בפניה ע"י הוועדה המקומית הצורך הממשי בהוספת 

שטחי ציבור בשכונת פלורנטין, ואף קיומו של צורך בהפקעת מגרשים פרטיים בבחינת כורח 

המציאות; כן הוצגו בפני הוועדה המחוזית קריטריונים לאיתור המגרשים בהתאם למיקומם 

וגודלם, וכן בהתייחס לבחינת אינטנסיביות השימוש בהם כמפורט בסעיף 1.2 להלן.  

2. יחד עם זאת, הוועדה המחוזית סבורה כי יש להוציא מתחום התכנית את המגרשים 3 ו- 4, 

וזאת בהינתן הנסיבות כמפורט להלן:  

בהתייחס למגרש 3, התחוור לוועדה כי לאחר הפקדת התוכנית, ולאחר הגשת ההתנגדויות 

לתוכנית זו, הומלץ ע"י וועדת השימור של הוועדה המקומית כי הבינוי על מגרש 3, על שני 

מבני השוק הקיימים בו, יבחן כמתחם לשימור. הוועדה סבורה, כפי שיפורט להלן, כי יהיה 



  
 

נכון לבחון את שימור הבינוי במתחם, על כל המשתמע מכך, ובכלל זה אפשרות פיצוי ע"י ניוד 

זכויות במסגרת תוכנית נפרדת.  

בהתייחס למגרש 4, סבורה הוועדה כי ההנחיות שנקבעו ע"י הוועדה המקומית עצמה באיתור 

המגרשים הפרטיים להפקעה, סבירות כשלעצמן, אולם לא יושמו כנדרש בשים לב לגודלו של 

מגרש 4 ואינטנסיביות הבינוי בו וקיומם של "עסקים חיים", אל מול השימוש הציבורי 

המבוקש )כיכר עירונית וחניון ציבורי(, שכן הוועדה לא התרשמה כי נבחנה אפשרות מימוש 

הצורך הציבורי אף אם בהיקף מופחת, במסגרת עירוב השימושים. 

3. במגרש מס' 2 אשר ייעודו סומן בתשריט התוכנית המופקדת לשטחים פתוחים ומבנים 

למוסדות ציבור תתאפשר העברת הזכויות של מגרש 2 לתא שטח 7 במקום לתא שטח 4 שיצא 

מתחום התכנית.  

4. תא שטח מספר 7 שגודלו 5.38 דונם, אשר יעודו סומן בתשריט התוכנית המופקדת לשימוש 

מעורב של שטח פתוח ומבנה ציבור, הוועדה קובעת כי נוכח הקושי ביכולת לייצר שטחים 

פתוחים משמעותיים בשכונה בנויה כמו פלורנטין, יש להגדיל את שטח השצ"פ על חשבון 

שטח השב"צ, כך שלפחות שלושה דונם משטח המגרש יקבע יעודם לשצ"פ וביתרת שטח 

המגרש, ככל שיידרש הדבר, ניתן  יהיה למקם מבני ציבור, ועד להקמתם יפותח השטח ברמה 

המתאימה כשצ"פ.  כמו כן, למען הסר ספק, העברת הזכויות ממגרש 2 כמפרט לעיל, תבוא 

במניין השטח שנותר לאחר הפרשת של לפחות 3 דונם לשצ"פ. 

 

ג. להלן תשובת הוועדה להתנגדויות: 

1. התנגדות עו"ד מיכה גדרון בשם חברת שירי תחנת דלק בע"מ, וכן להתנגדות חברת דור אלון 

בשם עו"ד שי מדרר. 

1.1. לטענה כי לא קיימת החלטה של הועדה המחוזית להפקיד את התכנית. מוסד תכנון אינו 

יכול לקבל החלטה בשתיקה, וכן חייבת להתקבל הצבעה אקטיבית על מנת שיהיה גלוי 

וידוע מי הצביע בעד, נגד או נמנע וכי קבלת החלטה בשתיקה הינה נוגדת את הוראת 

סעיף 48ד)א( לחוק התכנון והבנייה – לדחות את ההתנגדות. 

בעת הדיון בהפקדת התוכנית שהתקיים בפני מליאת הוועדה המחוזית, התכנית הוצגה 

מול חברי הועדה המחוזית במצגת מפורטת. לאחר מכן הוקראה הצעת החלטה 

שהתקבלה בפה אחד בלי הסתייגות של אף לא אחד מהחברים. הליך של הקראת החלטה 

הינו הליך מקובל בוועדות שונות לרבות במועצה הארצית. סעיף 48ד)א( לחוק התכנון 

והבנייה אינו מורה על חובת הצבעה לגבי כל החלטה; וכבר נפסק, כי בנסיבות שבהן כל 

חברי הוועדה תמימי דעים ביחס להחלטה המתקבלת – אין פגם בכך שלא נערכה הצבעה 

)עת"מ )י-ם( 1163/09 ד"ר אברהם לימונצ'יק נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

ירושלים – ועדת המשנה הנקודתית ואח'(. 

1.2. לטענה כי הועדה המקומית לא הציגה בפני הוועדה המחוזית כל סקר ו/או בדיקה 

פרוגרמתית המוכיחה את הצורך בהפיכת המגרש של המתנגדת ליעוד שצ"פ וכן כי לא 

ניתן לאשר תכנית המייעדת שטחים פרטיים, בלב שכונת מגורים, לצורכי ציבור על יסוד 

הערכה ו/או תחושה ו/או אמירה כללית, האמירה הכללית אף אינה מאפשרת למתנגדת 

לבדוק טענה זו, שכן היא אינה מעניקה כל נקודת התייחסות מקצועית ואובייקטיבית. 

 



  
 

יתרה מכך, המגרש אף לא סומן כמגרש הדרוש לצרכי ציבור בהתאם לפרסום לפי סעיפים 

77/78 – לדחות את ההתנגדות. 

במסגרת הליכי קידום התוכנית בפני הוועדה המחוזית, הן בשלב פרסום תנאים מגבילים 

לפי סעיפים 77 ו- 78, הוצגו בפני חברי מליאת הוועדה המחוזית נתונים תכנוניים לגבי 

צורכי ציבור המקודמים במסגרת תכניות בתהליך ותוכניות מאושרות באיזור, וכן צורכי 

הציבור החסרים שבגינם הוגשה תכנית זו. כמו כן, במסגרת תכנית המתאר הכוללנית 

תא/ 5000 נעשתה פרוגרמה שלפיה ישנו חוסר רב של שטחי ציבור בשכונה. הועדה 

השתכנעה כי בשכונה יש חוסר במיוחד של שטחי ציבור פתוחים, וכי החלקות נשוא 

התוכנית אותרו לאחר בדיקה רבת שנים שנערכה למגרשים בתחום השכונה. הוועדה 

המקומית ציינה כי החלקות נשוא התוכנית אותרו לאחר בחינה ממושכת שנערכה בתחום 

השכונה, וכי הופעלה מערכת שיקולים תכנונית אשר לוותה בין היתר ע"י שמאי, נבחנו 

קריטריונים שונים ובכל זה אינטנסיביות השימוש במגרש, כאשר מגרשים עליהם בינוי 

מגורים נשללו  בשלב מיפוי ראשוני, מגרשים אשר ייעודם לשימושים סחירים לרבות 

מגורים אולם לא קיימת בנייה למגורים, או מגרשים אשר כלל שימושים המהווים פגיעה 

באיכות חיים של תושבים כגון תחנת דלק, נלקחו בחשבון ונבחנה התאמתם מבחינה 

תכנונית, מיקומם ואפשרות המימוש בהתאם להערכת שמאי; כך גם לגבי מגרשים אשר 

ייעודם היה לשימושים שאינם למגורים כמו מגרשי חנייה.  

1.3. לטענה כי גם אם יש מחסור בשטחים פתוחים באזור, הרי שאין הכרח לשנות את המגרש 

של המתנגדת, שכן, ממש מול המגרש של המתנגדת קיים מגרש נוסף אשר מיועד לשצ"פ 

)חלקות 199 ו- 209( –  לדחות את ההתנגדות. 

כאמור, יש חוסר רב של שטחי ציבור פתוחים בשכונה, ומטרתה של התוכנית היא הפקעת 

שטחים לטובת הציבור, שכן הוספת מגרשים ציבוריים בשכונת פלורנטין הינה כורח 

המציאות. כמפורט בסעיף 1.2 לעיל, הוועדה המקומית ביקשה לבחון את המגרשים 

המיועדים להפקעה, בהיבט התכנוני ע"י בחינת מיקום, גודלם וכן אינטנסיביות הבינוי 

והשימוש בהם, מגרש מס' 5 בבעלות המתנגדת, שנמצא ראוי תכנונית הן משום גודלו 

ומיקומו, וכן משום שהשימוש בו כיום לתחנת דלק בשכונת מגורים, מהווה פגיעה 

באיכות התושבים כיום. על כן, הועדה רואה בחיוב שינוי ייעוד של תחנת הדלק בשכונת 

המגורים לשטח ציבורי פתוח. בהתייחס למגרש הנוסף המצוי בסמיכות לתחנת הדלק, 

המדובר בשטח המיועד לגינה הינו בהיקף של כ- 400 מ"ר ואינו מספק את צרכי הסביבה. 

שכונת פלורנטין הינה שכונה שבנויה ברובה ועל כן, היכולת ליצר שטחים פתוחים הינה 

מורכבת, ויש להתייחס לכל היצע קרקע פוטנציאלי, הוועדה רואה בחיוב יצירת שטח 

פתוח נוסף בסמיכות לגינה המתוכננת, ויהיה בכך משום יתרון אורבני ליצירת גינות כיס.   

1.4. לטענה כי התכנית המופקדת, מונעת את מכירת המגרש, ואשר אף הביאה לביטול עסקה 

חתומה למכירת המגרש, גורמת למתנגדת נזק כספי כבד, לפיכך, ובין היתר נוכח הנזקים 

הישירים והעקיפים אשר ייגרמו למתנגדת כתוצאה מאישור התכנית, ואשר יושתו בסופו 

של יום על הקופה הציבורית, צריכים להביא להחרגת המגרש של המתנגדת מהתכנית – 

לדחות את ההתנגדות. 

 



  
 

כאמור בסעיף 1.3 לעיל, הועדה השתכנעה כי ראוי שהמגרש יהיה שטח ציבורי פתוח. כמו 

כן, עם אישור התוכנית, בעלי הקרקע ו/או כל בעל זכויות בקרקע יהיו זכאים לפיצוים 

העומדים לרשותם בהתאם לדין כפי שנקבעו בסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה וכן 

לפיצויי הפקעה. הוועדה תוסיף ותציין, כי אין מניעה כי הועדה המקומית תוכל לאשר 

שימוש חורג עד להפקעה בפועל של המתחם. 

2. התנגדות משרד עו"ד ברוך י. מנוח ושות' בשם יעקב קוטלר ועמוס וינברג 

2.1. לטענה כי הוראת שינוי היעוד וההפקעה בתוכנית הינה בלתי סבירה ובלתי מידתית. ניתן 

להשיג את מטרות התוכנית בחלופות אחרות. פתרון תכנוני שמשלב שטחי ציבור יחד עם 

מבני מגורים ימנע את הצורך בהפקעת כל מגרש המתנגדת, ובזאת יתייתר הצורך 

בתשלום פיצויים לבעלי החלקות הפרטיות מהקופה הציבורית. תהליך תכנוני נכון, 

שעשוי לתת מענה צודק והוגן יותר, הוא תהליך של איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים. אם 

התכנית הייתה מוגשת בהליך זה, הייתה נגרמת פגיעה מינימלית בזכויות הפרט, והיה 

נשמר איזון סביר והוגן בין זכויות קניין הפרט לבין האינטרס התכנוני; לטענה, כי לאחר 

הגשת ההתנגדויות, המלצת מחלקת השימור של הוועדה המקומית כיום, היא לקבוע את 

המתחם על שני מבני השוק ההיסטוריונים הקיימים במקום והחצר ביניהם לשימור 

והאפשרות לבחון ניוד זכויות בהתאם לתוכנית השימור תא/2650ד, וכי הגדרת מנגנון 

כאמור בהוראות תוכנית זו אינו נכון וראוי, ואף לא הופיע בהוראות התכונית המופקדת, 

וכי ראוי כי נושא השימור יבחן במסגרת הוראות תוכנית נפרדת בה יבחן כנדרש נושא 

השימור-לקבל את עיקר ההתנגדות כי המגרש יוצא מתחום התוכנית. 

 

הוועדה קובעת כי יש להוציא המגרש מתחום התכנית מהסיבות הבאות: 

א. בפני הוועדה המחוזית אכן הוצג הצורך הציבורי בהוספת שטחי ציבור בשכונת 

פלורנטין, וכן העובדה כי קיים מחסור בשטחי ציבור פתוחים, אשר כורח המציאות 

מוביל לקידומה של התוכנית הכוללת הפקעה של מגרשים פרטיים. כמו כן הוצג בפני 

הוועדה המחוזית כי החלקות נשוא התוכנית אותרו לאחר בחינה ארוכת שנים 

שלוותה ע"י צוות תכנוני ושמאי וכי נקבעו קריטריונים למיפוי ואיתור המגרשים, 

כמפורט בסעיפים 1.2 ו – 1.3 לעיל . כמו כן, הועדה סבורה כי הליך של הפקעת קרקע 

בשלמות מבעלים פרטיים צריך להיעשות במשורה ולאחר שנבדקו חלופות כגון עירוב 

שימושים ו/או איחוד וחלוקה ו/או אפשרות של שימור מנגנון ניוד זכויות וכיו"ב.  

ב. בהתייחס למגרש המתנגדים, מגרש מס' 3, ולאור המלצת הועדה המקומית, 

שנתקבלה לאחר שהוגשו ההתנגדויות לתוכנית, לבחון את המבנים הקיימים במגרש 

לשימור, ואשר אין לכך ביטוי בהוראות התוכנית המופקדת, הוועדה המחוזית סבורה 

כי יש לבחון את שימורו של המבנה בתכנית נפרדת, ואין מקום לבחון את סוגיית 

השימור, ובכלל זה קריטריונים לשימור, קביעת הוראות שימור ו/או מנגנון ניוד 

זכויות אגב תוכנית זו . הוועדה המחוזית סבורה כי נוכח המלצת מחלקת השימור 

לבחון את המתחם לשימור, יש לפעול כנדרש להכנת תיק תיעוד מתאים, קביעת 

הקריטריונים המתאימים לסוג השימור הנדרש, וכן ניתן למשל לבחון הפעלת 

 



  
 

תמריצים של תוכנית השימור וכו', תוך הקדשת הזמן הראוי לכך, ולא אגב תיקון 

הוראות תוכנית זו.  

 

בהינתן העובדה כי עיקרה של התנגדות זו התקבלה במובן זה שהוועדה קובעת כי המגרש יוצא 

מתחום התוכנית, נראה כי הדיון ביתר הטענות שהועלו ע"י המתנגדים אינו נדרש ומתייתר. יחד עם 

זאת, למען הסר ספק, יובהר כי אין בעצם הקביעה כי יש להוציא את מגרש המתנגדים מתחום 

התוכנית משום קביעה כי יש לקבל את כלל טענות המתנגדים במסגרת התנגדותם. הוועדה סבורה 

כי דיון ביתר הטענות מתייתר נוכח הוצאת המגרש מתחום התוכנית, אולם פטור לחלוטין בלא 

כלום לא ניתן והוועדה תתייחס בתמצית לחלקן של הטענות שהועלו בהתנגדות.  

 

2.2. לטענה כי התכנית מתייחסת למתחם גדול ששטחו עולה על 450 דונם, ובמצב המוצע 

הצטמצם שטחו ל- 12 דונם בלבד, ע"י גזירת 13 מגרשים באופן שרירותי שייעודם הוסב 

לשימושים ציבוריים, עקב פגם מהותי זה, לא ניתן להבין באופן ברור מהו הקשר הלוגי 

והתכנוני בין "המצב המאושר" לבין "המצב המוצע" שבתכנית המופקדת – לדחות את 

ההתנגדות. 

התשריטים מוגשים בהתאם לנוהל מבא"ת לפיו במצב המוצע לא מוצגים הייעודים 

שמחוץ לתחום התכנית. 

2.3. לטענה כי תשריט המצב הקיים מוצג בקנה מידה של 1:1000 לעומת המצב המוצע המוצג 

בקנה מידה של 1:1250, הבדל זה נותן מצב מוטעה, המקשה על תפיסת השטח האמיתית 

ועל הבנת השינוי המהותי המוצע ביחס למצב הקיים – לדחות את ההתנגדות. 

ראו מענה לסעיף 2.2. ניתן להבין באופן ברור את כוונות התכנית, גודל כל תא שטח 

בתכנית רשום במפורש בהוראות התכנית. 

 

2.4. לטענה כי לא ניתן לייעד מגרש לצרכי ציבור בלי להגדיר לו שימוש ציבורי ספציפי – לקבל 

את ההתנגדות בחלקה. 

התכנית מפרטת מהם השימושים הציבוריים המותרים בשב"צים בתחום התכנית. צורך 

ציבורי הינו דבר משתנה לאורך השנים. כמו כן הועדה מעודדת שילוב מגוון שימושים 

ציבוריים שונים באותו מגרש, ולכן חשובה הגמישות. עם זאת תימחק מהוראות התכנית 

ההפניה הכללית לסעיף 188 לחוק התו"ב, ויקבעו בהוראות התכנית שימושים עיקריים 

לצורכי חינוך, קהילה רווחה, ספורט ומשרדי עירייה ע"י הוועדה המקומית. 

עוד קובעת הוועדה המחוזית, כי סעיף 6.1 )2( בהוראות התוכנית ימחק – ויירשם 

כדלקמן: 

השטחים המיועדים לצורכי הציבור בתוכנית זו, יופקעו ע"י הוועדה המקומית ויירשמו 

על שם הרשות המקומית על פי דין.  

 

2.5. לטענה כי לא סביר כלל שלתכנית לא צורפה פרוגרמה מפורטת המסבירה מהו הבסיס 

התכנוני/ פרוגרמטי להסבת מגרשים פרטיים למגרשים ציבוריים המיועדים להפקעה וכי 

 



  
 

לא ברור כיצד הגיעו להחלטה לשנות את היעוד של המגרשים דווקא ליעודים ציבוריים 

שונים  – לדחות את ההתנגדות. 

ראה מענה לסעיף 1.2 לעיל. 

2.6. לטענה כי לא ניתן להבין כל זיקה תכנונית בין המגרשים שהופקעו לבין יתר המגרשים 

הנמצאים במתחם. נראה שלא נבדקו חלופות תכנוניות, לא הוצגו תכניות בינוי 

אדריכליות המסבירות כיצד התקבלו ההחלטות התכנוניות שהתגבשו במהלך הכנת 

התכנית – לדחות את ההתנגדות. 

ראו מענה לסעיף 2.1 לעיל. הוועדה המחוזית סבורה כי אכן הוצג בפניה ע"י הוועדה 

המקומית הצורך הממשי בהוספת שטחי ציבור בשכונת פלורנטין, ואף קיומו של צורך 

בהפקעת מגרשים פרטיים בבחינת כורח המציאות; כן הוצגו בפני הוועדה המחוזית 

הקריטריונים שנקבעו לאיתור המגרשים תכנונית בהתאם למיקומם וגודלם, וכן 

בהתייחס לבחינת אינטנסיביות השימוש בהם כמפורט בסעיף 1.2 ו- 1.3 לעיל. יחד עם 

זאת, לגבי מגרש המתנגדים, היות ולאחרונה ולאחר הגשת ההתנגדויות הוצג ע"י 

הוועדה המקומית כי וועדת השימור שלה רואה לנכון לקבוע כי המתחם הינו לשימור, 

סברה הוועדה כי נכון יהיה לקבוע זאת במסגרת תוכנית מתאימה שתבחן את סוגיית 

אפשרות השימור על כל המשתמע מכך, לרבות קביעת הקריטריונים ואפשרויות הפיצוי 

ע"י ניוד זכויות. בהתייחס למגרש 4, סברה הוועדה כי ההנחיות שנקבעו ע"י הוועדה 

המקומית עצמה שהינם ראויים כשלעצמן, לא יושמו כנדרש בשים לב לשימוש הציבורי 

המבוקש )כיכר עירונית וחניון ציבורי( וכי לא נבחנה אפשרות עירוב השימושים נוכח 

אינטנסיביות הבינוי על המגרש 4 וקיומם של "עסקים חיים". 

הוועדה סבורה כי ההנחיות שנקבעו ע"י העירייה יושמו כנדרש, במגרש 5 )תחנת הדלק 

ראה מענה בסעיף 1.2 לעיל ( וכן בהתייחס ליתר המגרשים שנותרו בתחום התכנית והם 

בבעלות העירייה.  

 

2.7. לטענה כי מתקבל הרושם שהועדה המקומית נוקטת מדיניות תכנונית אשר יש בה סתירה 

פנימית, מצד אחד מאשרת פרויקטים של בניה רוויה בצפיפות גדולה במגרשים רבים 

בשכונה, חדה האחרת "מקריבה" מגרשים פרטיים אחרים. כדי לתת תשובה ומענה 

לצרכים הציבוריים של אותם המבנים שנבנים בימים אלה בשכונה – לדחות את 

ההתנגדות. 

ראו מענה בסעיפים, 1.2, 1.3 ו - 2.1 לעיל. 

2.8. לטענה כי בעת הכנת התכנית לא נעשה שימוש בהליך "שיתוף ציבור", וללא יידוע 

הבעלים – לדחות את ההתנגדות. 

הליך שיתוף ציבור אינו הליך מחייב או בעל מעמד סטטוטורי על פי דין קודם הפקדת 

התוכנית. שיתוף הציבור נעשה במסגרת הליך ההתנגדויות כפי שנקבע בהוראות חוק 

התכנון והבנייה, היינו עם הפקדתה של התוכנית היא נחשפת באופן פורמלי לעיני הציבור 

ושלב ההתנגדויות הוא השלב הראשון בו, במסגרת ההליך התכנוני בו מעורב הציבור על 

פי דין. יחד עם זאת, בעניינו, בהתאם להצהרת העירייה, נראה כי אף בשלב בהכנת 

התכנית נעשה שיתוף ציבור ע"י העירייה. 

 



  
 

 

2.9. לטענה כי יש לאפשר שימושים חורגים בתחום התכנית ולו לתקופת מעבר – לדחות את 

ההתנגדות. 

המגרש יצא מתחום התכנית, ולכן הבקשה מתייתרת. בעניין מגרש 5 )תחנת הדלק( ראה 

מענה בסעיף 1.4. לעיל. 

 

3. התנגדות עו"ד ענת בירן בשם בעלים במגרש 4: 

3.1    לטענה כי התכנית תגרום לפגיעה בלתי מידתית בקניין. יש לתכנן תכנית על חלק מהמגרש      

ולאפשר לבעלים לממש את המקרקעין – לקבל את ההתנגדות. 

הועדה מחליטה להוציא את המגרש מתחום התכנית. ראו גם מענה לסעיף 2.1 )א(.  

בהתייחס למגרש 4, העירייה מבקשת הפקעת המקרקעין לשם קיומה של כיכר עירונית 

וחניה ציבורית תת קרקעית ובכלל זה אופציה להעברת זכויות בינוי לשב"צ. הוועדה 

המחוזית סבורה, כי במקרה זה, במגרש שעיקר תכליתו חניה תת קרקעית וכיכר, ניתן 

היה לבחון השגת מירב המטרות הציבוריות גם ע"י עירוב שימושים, קרי - בתכנון המשלב 

שימושים מעורבים הכוללים מגורים ושימושים לתעסוקה ומסחר, תוך שילוב כיכר 

עירונית וחניון ציבורי תת קרקעי; ובוודאי היה מקום לבחון עירוב שימושים של שטחים 

ציבוריים וסחירים אשר מאפשר את החנייה הציבורית מתחת למבנה סחיר ומימוש כיכר 

ציבורית אף אם בגודל קטן יותר, זאת גם בשים לב לעובדה כי בעבר קודמה תוכנית דומה 

ע"י הבעלים, לא הוצג בפני הוועדה כי אפשרות כאמור אכן נבחנה כנדרש. 

 

הוועדה המחוזית סבורה כי לא נבחנו כראוי חלופות תכנוניות פחות פוגעניות, בשים לב 

לעובדה כי המדובר במגרש גדול אשר קיימים בו עסקים חיים, הפקעת המגרש בשלמות 

נראית בלתי מידתית טרם בחינת אפשרות לקיום שימושים מעורבים כמפורט לעיל.   

 

בהינתן העובדה כי עיקרה של התנגדות זו התקבלה במובן זה שהוועדה קובעת כי המגרש 

יוצא מתחום התוכנית, נראה כי הדיון ביתר הטענות שהועלו ע"י המתנגדים אינו נדרש. 

יחד עם זאת, למען הסר ספק, יובהר כי אין בעצם הקביעה כי יש להוציא את מגרש 

המתנגדים מתחום התוכנית משום קביעה כי הוועדה מקבלת את כלל טענות המתנגדים 

כפי שנטענו במסגרת התנגדותם. על כן, פטור בלא כלום לא ניתן והוועדה תתייחס 

בתמצית לחלקן של טענות שהועלו בהתנגדות.  

 

3.2       לטענה כי התנאים להפקדת התכנית לא מולאו בזמן על פי החוק – לדחות את ההתנגדות. 

יו"ר הועדה המחוזית האריכה את תוקף ההחלטה עד לתאריך 31.8.2015, המסמכים 

התקבלו בלשכת התכנון, ונחתמו כמוכנים להפקדה ע"י מתכננת המחוז עוד לפני תום 

מועד זה. העיכוב היה בשלב פרסום דבר הפקדת התוכנית במובחן מעיכוב במילוי 

התנאים. 

 

 



  
 

3.3  לטענה כי הפרסום לא נעשה כדין, השלטים לא מוקמו במקום בולט בתחום התכנית 

ומחוץ לקו הכחול. בנוסף, מאחר והתכנית מורכבת בפועל ממספר תכניות נקודתיות 

חובה היה למסור הודעות אישיות לבעלי הזכויות במקרקעים על הכנת התכנית – לדחות 

את ההתנגדות. 

הפרסומים נעשו בהתאם  להוראות סעיף 89 לחוק התכנון והבנייה. הוועדה סבורה כי לא 

היה מקום לפעול למתן הודעה אישית כי שנקבע בהוראת סעיף 89א)ד( שכן שטח 

התוכנית עולה על 3,000 מ"ר. בכל מקרה למתנגדים נודע על קיום התכנית, וניתנה להם 

ההזדמנות להציג את התנגדותם והם פעלו לעשות כן. 

 

3.4 לטענה כי יש לדחות את התכנית מאחר והיא אושרה ע"י הוועדה המקומית תוך מתן מצג 

שווא ובניגוד להחלטה לבצע שיתוף ציבור. וכי על הוועדה המחוזית לבחון בעצמה האם 

אכן יש מחסור בשטחי ציבור וכן האם יש צורך ב"כיכר עירונית", ולא לסמוך בעיניים 

עצומות על נציגי הוועדה המקומית – לקבל את ההתנגדות בחלקה. 

ראו מענה לסעיף 2.8 לעיל. 

 

3.5 לטענה כי התכנית מקודמת משיקולים זרים בעקבות הסכם שנחתם בין העירייה לבין 

עמותת אדם טבע ודין – לדחות את ההתנגדות. 

העירייה הציגה את הצורך התכנוני ציבורי בהקצאת שטחים נוספים לציבור הן שטחים 

פתוחים והן שטחים מבונים, כמפורט בסעיף 1.2 ו- 1.3 לעיל, וזאת כתוצאה משינוי פני 

השכונה בשנים האחרונות המאופיינת בבנייה חדשה למגורים; הוועדה המחוזית מקבלת 

את עמדת הוועדה המקומית, כי קידום  תכנון והקצאת שטחי ציבור, בשכונת פלורנטין, 

נעשה ללא קשר לעתירה. בכל מקרה, מסמך הצהרת הכוונות, עליו חתמה הוועדה 

המקומית בייחס להקצאת שטחי ציבור לתושבי השכונה הינו לגיטימי ואינו שיקול זר, 

ככל שיש בו לשקף פעולות תכנוניות נדרשות כתוצאה מצורך ציבורי אמיתי בשטחי ציבור 

בשכונת פלורנטין. 

 

3.6 לטענה כי לא מתקיימים התנאים להפקעת המקרקעין, מאחר והתכנית מציגה כי 

ההפקעה נדרשת בגין "מחסור בשטחי ציבור" לא ניתן לייעד את המקרקעין להפקעה 

מבלי לקבוע מהו השימוש הציבורי הספציפי הנדרש – לדחות את ההתנגדות. 

מגרש המתנגדת יצא מתחום התכנית. בכל מקרה, הוועדה מפנה  למענה בסעיף 2.4 לעיל. 

 

3.7  לטענה כי התכנית לא באמת מייעדת את המגרש ל"כיכר עירונית", אלא מאפשרת העברה 

של זכויות למבנה ציבורי בשטח של כ- 1,440 מ"ר, ושאין כל הוראה בתכנית שמחייבת 

את הוועדה המקומית להקים כיכר על המקרקעין – לדחות את ההתנגדות.  

כאמור במענה לסעיף 3.1 לעיל, המגרש יצא מתחום התכנית. הוועדה המחוזית מקבלת 

את עמדת הוועדה המחוזית כי הייעוד הציבורי של המגרש נדרש לצורך הקמת כיכר 

עירונית וחניון ציבורי. יחד עם זאת, הוועדה המחוזית סבורה שיש לבחון מימוש צורך 

ציבורי זה, אף אם בהיקף פחות, ע"י בחינת אפשרות לקיים עירוב שימושים במגרש. 

 



  
 

 

3.8  לטענה כי התכנית לא מגבילה שימושים ומאפשרת קשת רחבה של שימושים ציבוריים 

)כלל שימושים לפי סעיף 188 לחוק( באופן שפוגע בזכות הציבור להתנגד – לקבל את 

ההתנגדות בחלקה. 

ראו מענה לסעיף 2.4 לעיל. תימחק ההפניה בהוראות התכנית לסעיף 188 לחוק. 

 

4. התנגדות עו"ד גלית ורדי בשם שושנה ומיקו אשכנזי, שוכרים חנות בהתאם לחוק הגנת הדייר 

)בחלק ממגרש 3(. 

4.1. לטענה כי התכנית פוגעת פגיעה חמורה בפרנסת המתנגדים, ואין שום צורך בשינוי ייעוד 

המגרשים. אין מקום לגינה ציבורית על חשבון זכותם הקניינית של המתנגדים. וכי יש 

חשש שהבעלים יקבלו פיצויים ללא פיצוי למתנגדים אחרי 39 שנים שימוש בנכס. לאור 

זאת מבקש להוציא את המגרש מתחום התכנית – לקבל את ההתנגדות בחלקה. 

אין המדובר בטענה תכנונית, אלא בטענה קניינית, הוועדה המחוזית חסרה את 

המומחיות והכלים להכריע בה והמתנגדים רשאים לפנות לערכאות המוסמכות לשם 

הכרעה בסוגיה זו. תשלום פיצויי הפקעה לזכאים לפיצויים אלו יעשה בהתאם לדין. בכל 

מקרה, ההתנגדות מתקבלת בחלקה משום שהמגרש הוצא מתחום התכנית בהתאם 

לאמור בסעיף 2.1 לעיל.  

 

5. התנגדות החברה להגנת הטבע, שלי דביר, ורשימת תושבים בשכונה. 

5.1. לטענה כי התכנית אינה מציבה מטרות ויעדים ביחס לאוכלוסייה הקיימת והצפויה. 

העדר ניתוח מגמות האוכלוסייה הביא להקצאה שגויה של ייעודי הקרקע במגרשים 

שאותרו, וכי יש חוסר רב של שטחים פתוחים בשכונה. התכנית מקצה זכויות רבות של 

שטחי ציבור מבונים ללא בדיקה פרוגרמתית, וללא בדיקה של אפשרות שילוב שטחי 

ציבור מבונים בקומות התחתונות של פרויקטים המקודמים בשכונה – לקבל את 

ההתנגדות בחלקה.  

הועדה התרשמה שהשכונה זקוקה לשטחי ציבור, הן שטחי מבונים והן שטחי ציבור 

פתוחים, היות וקיים קושי לייצר שטחים פתוחים במרקם בנוי בשכונת פלורטין, קבעה 

הוועדה כי יש לקבל את ההתנגדות בחלקה בהתאם להמלצת הוועדה המקומית, כמפורט 

בסעיף ב.4 לעיל ולהגדיל את שטחי הציבור הפתוחים המוצעים בתוכנית על חשבון שטחי 

ציבור בנויים בתא שטח 7. יחד עם זאת, הוועדה סבורה כי אין לקבל את עמדת 

המתנגדים כי יש מקום להמיר באופן גורף את כל שטחי הציבור המבונים בתוכנית 

לשטחים פתוחים.  

 

5.2. לטענה כי התכנית אינה מספקת שטח פתוח ציבורי משמעותי שבו ניתן יהיה למצוא עצים 

בוגרים, אדמה או דשא, צורך שהפך להיות אקוטי עם הסרת גינת דרויאנוב – לקבל את 

ההתנגדות בחלקה. 

ראו מענה לסעיף 5.1 לעיל. הוועדה מוסיפה וקובעת, כי בשצ"פים לא תותר חניה עילית 

או תת קרקעית על מנת שלא לפגוע בנטיעות עצים בוגרים. 

 



  
 

 

5.3. לטענה כי התכנית אינה מפרטת מנגנוני מימוש לשטחים שנמצאים בבעלות פרטית ו/או 

התניות אחרות אשר יחייבו מימוש הייעוד הציבורי – לדחות את ההתנגדות.  

הוועדה המחוזית כמוסד תכנון אינה נדרשת לסוגיית מימון. במסגרת הוראות התוכנית 

נקבע כי מימוש השטחים יעשה באמצעות הליך הפקעה על פי דין. 

 

5.4. לטענה כי יש לשנות יעוד המגרשים 1, 4 ו- 7 לשטח ציבורי פתוח. מגרש מס' 1 משמש 

היום כגינה ציבורית קטנה ופעילה, מהווה מופע נדיר של טבע וחקלאות עירונית, גינה זו 

החליפה את גינת דרויאנוב שפעלה בשכונה שנים רבות. ולאור הוותק, רצף הפעילות 

וחשיבותה הקהילתית, סביבתית וחינוכית של הגינה, יש לשנות את ייעוד המגרש לשטח 

ציבורי פתוח – לקבל את ההתנגדות בחלקה. 

כמפורט לעיל, מגרש מס' 4 יצא מתחום התכנית. במגרש מס' 7 הוגדל השטח הציבורי 

הפתוח ונקבע כי יעמוד על 3 דונם לפחות, ראה סעיף ב.4  לעיל.  

בהתייחס למגרש 1, המגרש אינו מיועד לגינה מבחינה סטטוטורית, ופועל כגינה זמנית. 

הועדה סבורה כי נכון להשאירו בייעוד של מבני ציבור כעתודת קרקע קטנה לשימוש 

ציבורי. לאור העובדה כי הוועדה קבעה כי במגרש מספר 7 יוקצו 3 דונם לשצ"פ ולאור 

העובדה כי קיים מחסור גם בשטחים ציבוריים בנויים, הוועדה סבורה כי ייעודו של מגרש 

מס' 1 ראוי שיוותר למבני ציבור.  

 

6. התנגדות מהנדס העיר: 

5.5. להוסיף בשימושים של מבני הציבור כי בתחום השטחים המיועדים לגני ילדים או בתי 

ספר לא יותרו התקנת תחנות טרנספורמציה – לקבל את ההתנגדות. 

להוסיף הוראה בהוראות התכנית בהתאם. 

 

5.6. בהערות לטבלת הזכויות להוסיף כי בבתי ספר וגני ילדים לא יותר שימוש עיקרי בתת 

הקרקע – לקבל את ההתנגדות בחלקה. 

בבתי ספר וגני ילדים יותר שימוש עיקרי בתת הקרקע לאחר אישור היחידה לאיכות 

הסביבה ובהתאם לסעיף 6.4.3 בהוראות התכנית בעניין ביצוע סקר גזי קרקע ומיגון 

מרתפים באזורים מזוהמים. 

 

5.7. להוסיף בהוראות הבינוי בבניה על הגג סעיף קטן 2 כי שימושים עיקריים בגג יותרו בתנאי 

שלא יופעלו במקום אירועים עם מוסיקה ומערכות להגברת קול – לקבל את ההתנגדות. 

להוסיף הוראה בהוראות התכנית בהתאם. 

 

5.8. להוסיף בהוראות הבינוי כי בניה בקווי הבניין עד לקו בניין צידי "0" יותנה בכך שלא 

תתוכננה מערכות בעלות פוטנציאל למטרדי רעש – לקבל את ההתנגדות. 

 



  
 

להוסיף להוראות התכנית כי בניה בקווי הבניין עד לקו בניין צידי "0" יותנה בכך שלא 

תתוכננה מערכות בעלות פוטנציאל למטרדי רעש. 

5.9. לטענה כי בשטחים שיוגדרו כשטח ציבורי פתוח יש להותיר מעברים תת קרקעיים לכלי 

רכב לצורך חיבור חניונים – לדחות את ההתנגדות. 

הוועדה סבורה כי אין לאפשר בנייה תת קרקעית כלשהי בתחום השצ"פים שנקבעו 

בתוכנית, על מנת שלא לפגוע באיכות השצ"פ ובכלל זה בנטיעות עצים בוגרים. כמו כן, 

הוועדה מציינת כי לא הוצג ע"י הועדה המקומית הצורך במעברים אלה.  

לתת תוקף לתכנית בהתאם לאמור לעיל. 
 
 

הערה מזכירותית: מסמכים מתוקנים יש להגיש ללשכת התכנון תוך 30 ימים מקבלת ההחלטה  
לידכם.     

 
החלטה זו טעונה אישור הפרוטוקול. 

במקרה של שינויים בה – נודיעכם דבר. 
 

                                                                                     בכבוד רב, 
 

                                                                 אדר' נעמי אנג'ל 
                                                        מ"מ יו"ר הוועדה המחוזית 

 
 

 
בישיבתה מספר 16-0015ב' מיום 15/06/2016 )החלטה מספר 8( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  

בתכנית והחליטה: 
 

הנושא ירד מסדר היום 
 

משתתפים: דורון ספיר, נתן אלנתן, שמואל גפן, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, איתי ארד פנקס, ראובן 
לדיאנסקי. 

 

חו"ד הצוות: )מוגש ע"י צוות יפו + אגף נכסי העירייה( 
המלצת הצוות היא להגיש ערר על החלטת הועדה המחוזית בשל הסיבות הבאות: 

 
הועדה המחוזית הוציאה מהתוכנית 2 מגרשים, מגרש 3 ומגרש 4 והחליטה כי יש לקדם עבורם תוכניות 

נקודתיות. מגרשים אלו הינם בבעלות פרטית והינם מגרשים המשמעותיים בגודלם בלב השכונה. 
 

אנו סבורים כי הועדה המחוזית כמוסד תכנון יכולה במסגרת התוכנית הנוכחית לומר אמירה תכנונית 
ברורה ולקבל החלטה תכנונית בזמן קצר וע"י כך לייצר ודאות תכנונית הן לבעלי הקרקע, תושבי השכונה 
ולועדה המקומית. באם נדרש הועדה המקומית תעשה בדיקה נוספת ותשלים את המידע החסר בזמן קצר 

ובכך תייתר את הצורך בתוכניות נקודתיות חדשות. 
 
 

בישיבתה מספר 16-0016ב' מיום 29/06/2016 )החלטה מספר 8( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
נתן אלנתן לא השתתף בדיון 

 
 
 
 

 



  
 

מהלך הדיון: 
שלומית זוננשטיין: הועדה המחוזית החליטה קבעה את החלטתה - מקריאה את ההחלטה. הועדה 

החליטה להוציא מהתוכנית את מגרש 3, ו4. הצוות מתנגד להחלטה אשר יוצרת חוסר ודעות לציבור 
ומחזירה אותנו שנים אחורה. אנחנו ממליצים להגיש ערר למועצה הארצית.   

 
הועדה מחליטה: 

להגיש ערר על החלטת הועדה המחוזית בנוגע ל- 2 המגרשים 3, ו4. 
 

משתתפים: דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, יהודה המאירי 
 

 



התוכן  מס' החלטה 
תא/מק/4587 - או"ח מתחם גולף רבתי    29/06/2016

דיון בהפקדה  16-0016ב' - 9 
 

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: הועדה המקומית 
 

מיקום: נאות אפקה א' 
כתובת: בין הרחובות: קהילת פאדובה, סלוניקי, ונציה, פנחס רוזן. 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 102  
 

 
גושים וחלקות בתכנית: 

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

 876- ,569 -568 ,55 -53 חלק  מוסדר   6625
 889 ,877

 
שטח התכנית: איחוד וחלוקה מתחם גולף רבתי 

 
שמאי: ארז כהן- משרד זאב כהן שמאים 

יזם:    בעלי נכסים בע"מ ח.פ. 52-002906-7.  
             החברה הישראלית המרכזית למסחר והשקעות בע"מ ח.פ. 52-001423-4. 

בעלות: פרטיים, עת"א-יפו. 
 

מצב השטח בפועל: בנוי  בחלקו. 
  

מדיניות קיימת: ע"פ תב"ע מאושרות. 
  

מצב תכנוני קיים: 
תב"ע תקפה )שם ומספר(:  1846א', 1846ב', 4244. 
יעוד קיים:  מגורים, מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור. 

 
מצב תכנוני מוצע: 

מטרת התכנית:  ביצוע איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, בחלקות מרובות בעלים)"מושע"(, במטרה 
להפרידם לחלקות חדשות ובכך לבצע רישום המגרשים הקיימים והמאושרים בתכניות התקפות, שטרם 

נרשמו עד היום . 



מס' החלטה 
 29/06/2016

16-0016ב' - 9 
 

זמן ביצוע: מידי. 
  
 

עמ' 103   מבא"ת ספטמבר 2007
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חוו"ד: )מוגש ע"י היח' לרה-פרצלציה ומח' תכנון צפון( 
 

ממליץ להפקיד התכנית, בתנאי קבלת כתב שיפוי חתום. 
 
 
 

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

 
 
 

חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 62א' בתאריך 15/06/2016 
חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 62א' בתאריך 14/06/2016 

בישיבתה מספר 16-0016ב' מיום 29/06/2016 )החלטה מספר 9( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

מהלך הדיון: 
דני ארצי: כל המתחם קבל תכנון בתב"עות מאושרות . כעת מוגשת תוכנית חדשה לאיחוד וחלוקה, ללא 

הסכמת בעלים, ע"מ לרשום בעלויות. 
 
 
 

הועדה מחליטה: 
פה אחד הוחלט לאשר את התכנית להפקדה. 

 
משתתפים: יהודה המאירי,  ראובן לדיאנסקי,  נתן אלנתן 

 

עמ' 104   מבא"ת ספטמבר 2007
 

החלטה זו תהיה בטלה תוך 4 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק 
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מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו 
 

מיקום: ממזרח: ביה"ס עירוני ז', בשכונת צהלון ושיכוני חיסכון, ממערב: רחוב שבטי ישראל. 
כתובת: רחוב שבטי ישראל  )תיק מידע לפי רחוב צהלון הרופא 14(  

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 106  
 

 
 

גושים וחלקות בתכנית: נתונים מתוך מערכת מעקב תב"ע 

שטח התכנית: כ- 6.1 דונם 
 

מתכנן:  
אדריכל תכנית: ליאור ציונוב - ציונוב ויתקון אדריכלים, קפלן 5 תל אביב 054-4222890 

אדריכל פיתוח: יעל בר מאור- סטודיו לאדריכלות נוף, זכרון יעקב 054-5588894 
יזם: ועדה מקומית תל אביב-יפו 

 
בעלות: עיריית תל אביב-יפו 

 
מצב השטח בפועל:  

מגרש ביעוד מבני ציבור, אינו מפותח ובו מספר מבנים המיועדים להריסה, ובנוסף מקלט תת קרקע קיים 
ועצים. המגרש צמוד לבית הספר עירוני ז', אך מוגבה ממנו בטרסה. וגובל ברחוב שבטי ישראל. 

 
מדיניות קיימת:  

תכנית תא/2563 – "צהלון" 

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

קבעה את הצורך בחיזוק שירותים ותנאי המחיה ע"י שיפור התשתית הציבורית ומוסדות הציבור. 
סעיף 3.4.6 – הוראות להכנת תשריט בינוי ופיתוח 

חלק   50 חלק  מוסדר   7045
חלק   51 חלק  מוסדר   7045
חלק   52 חלק  מוסדר   7045
חלק   54 חלק  מוסדר   7045
חלק   92 חלק  מוסדר   7045
חלק   93 חלק  מוסדר   7045
חלק   102 חלק  מוסדר   7045
חלק   105 חלק  מוסדר   7045
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א. היתרי בניה על מגרשים שגודלם 1 דונם ומעלה, יותנו בהכנת תשריט בינוי ופיתוח למגרש, ע"פ 
סעיף 4.1 ואישורו ע"י הוועדה המקומית. 

ב. במקומות בהם קיימים מגרשים למבני ציבור בעלי גבול משותף או כאלה הגובלים בשטח ציבורי 
פתוח, ו/או מגרש מיוחד יוכן תשריט הבינוי ופיתוח כאמור על כל המגרשים גם יחד. 

 
מצב תכנוני קיים: תכנית מאושרת תא/2563, 2563א' 

 
מצב תכנוני מוצע: 

התכנון המוצע כולל בית ספר יסודי של 18 כיתות המתוכנן לקום בשני שלבים. שלב א' 12 כיתות אם ו 3 
כיתות חינוך מיוחד. שלב ב' השלמה ל 18 כיתות אם ו 6 כיתות חינוך מיוחד.  

א. בית הספר הינו כחלק ממתחם בית ספר עירוני ז' ויתפקד כמבנה עצמאי כולל כניסה נפרדת 
מרחוב שבטי ישראל  

ב. לבית הספר יוקצה מגרש ספורט וחצר. 
ג. יתאפשרו מעברים מנוהלים בין בית ספר עירוני ז' לבית ספר שבטי ישראל. 

ד. לבית הספר יפותחו התשתיות המתאימות: מים, ביוב, חשמל, תקשורת, מאגרת מים לכיבוי אש 
חדר אשפה, ביתן שומר וכיו"ב. 

 
טבלת השוואה: 

תכנית 2563  נתונים 

עמ' 107   מבא"ת ספטמבר 2007
 

תא / 2563 – 100%  4550 מ"ר   שטחים  
תא / 2563 – 10.5 מטרים  10.00 מטרים  גובה 

תא / 2563 – 70%  1900 מ"ר  תכסית  
 

עיקרי הוראות התכנית:
ד. הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי:

א. כניסה קובעת: הכניסה למבנה בית הספר תהיה מרחוב שבטי ישראל.
מפלס הכניסה הקובעת יעמוד על +19.50 מטר, יותרו שינויים של עד 1 מטר ממפלס זה.

ב. קומות: למבנה יש 3 קומות, אחת מעל קומת כניסה קובעת, והשניה מתחת.

ג. שלבי ביצוע: בית הספר מתוכנן בשני שלבים, שלב ב' יתוכנן באופן מפורט לקראת ביצועו 
ויובא לאישור אדריכל העיר.

ד. קווי מגרש: קווי המגרש יהיו ע"פ גבול המגרש המופיע בתשריט תכנית העיצוב.

ה. קווי בניין: קווי הבניין יהיו ע"פ הוראות תוכנית תא/2563, 2563א':

. קו ביניין לחזית רחוב שבטי ישראל  0 מטר

. קו ביניין צדדי צפוני    2.4 מטר

. קו בניין צידי דרומי הפונה לשצ"פ      0 מטר

. קו ביניין אחורי )לעירוני ז'(   0 מטר 

ו. מאגר מים: יהיה תת קרקעי.

ז. עץ לשימור: במגרש עץ חרוב לשימור, שיש לשמור מרחק בניה של 6 מטר ממנו,לרבות בתת 
הקרקע. העץ יסומן ויוגן במהלך העבודות. בעת מימוש שלב ב', יש לבצע סקר עצים עדכני.

ה. תשתיות

א. קווי ביוב, מים וכל קו תת קרקעי, יעברו בתת הקרקע באופן שלא יפגע בעץ לשימור או 
במבנים תת קרקעיים )כגון המקלט התת קרקעי(.

ב. חניות להורדת תלמידים: בסמוך לכניסה לבית הספר מרחוב שבטי ישראל.

ג. חניות אופניים: מתקני אופניים ימוקמו בחזית בית הספר על רח' שבטי ישראל וכפי המוצג 
בתשריט תכנית העיצוב, חניות אופניים נוספות ימוקמו בתחום חצר בית הספר ע"פ דרישות 

תקן בניה ירוקה.

ד. גמל מים, הידרנטים וברזיות לשתיה ע"פ דרישות שרותי כבאות, הל"ת 2007 וחוזר מנכ"ל 
משרד החינוך.

ה. קוו תשתית תת קרקעיים יתחשבו במיקום העתידי של שלב ב'.
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ו.    בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת 

עמ' 108   מבא"ת ספטמבר 2007
 

ז. חומרים: הצגת חומרי הגמר לאישור מה"ע או למי מטעמו לרבות חיפויי חוץ, בעת הוצאת 
היתר בניה.

ח. שילוט: השילוט יהיה בהתאם להנחיות מח' השילוט העירונית ובאישורה.

ט. חזית חמישית:

. תנאי להיתר בניה – הצגת אופן העמדת והסתרת מתקנים טכניים על גגות המבנה.

. הסדרת גישה ,ותחזוקה אל גגות המבנה – והסדרי בטיחות בגגות.
 

ז. שלביות
תכנית העיצוב כוללת בית ספר יסודי של 18 כיתות המתוכנן לקום בשני שלבים. 

. שלב א' 12 כיתות אם ו 3 כיתות חינוך מיוחד. 

. שלב ב' השלמה ל 18 כיתות אם ו 6 כיתות חינוך מיוחד – לפני ביצוע שלב ב' יידרש 
תאום פיתוח לאישור אדריכל העיר כתנאי להוצאת היתר. 

 
הדמיות המבנים  

שלב א'        שלב ב' 

 
 

חזיתות 

חזית אל רח' שבט ישראל 

 

חזית פנימית מחצר בית הספר
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עמ' 109   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 

תכנית פיתוח השטח 
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חו"ד הצוות: 
)מוגש ע"י צוות יפו ודרום( 

 
הוצגו תכנון ופיתוח בעלי איכות גבוהה מתואמים ומקובלים על צוות התכנון. 

 
 בעת הוצאת היתר בניה יש לתאם חומרי הגמר לרבות חיפויי חוץ לאישור אדריכל העיר.

 בתי גידול לעצים יתוכננו בהתאם להנחיות המרחביות שאושרו בוועדה. 

 יש לתאם את פיתוח המגרש לרבות תאום נטיעת עצים בחזית המבנה לעת ביצוע שלב ב' מול 
אדריכל העיר כתנאי להוצאת היתר לשלב ב'. 

 חדר האשפה יתוכנן לפי שלב ב' הכולל 18 כיתות גן. 

 נושאים נוספים שאין אליהם התייחסות ספציפית בדרפט זה יתוכננו בהתאם להנחיות המרחביות 
שאושרו בוועדה. 

 שינויים לא מהותיים ביחס לתכנית העיצוב אישור מה"ע לא יהוו שינוי לתכנית העיצוב.
 

בישיבתה מספר 16-0016ב' מיום 29/06/2016 )החלטה מספר 10( דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

מהלך הדיון: 
אלעד דמשק: תוכנית עיצוב המתואמת עם אדריכל העיר לפי תב"ע .2563 

ליאור ציונוב: מציג את תוכנית העיצוב לבית ספר חדש ברח' שבטי ישראל בצמוד לקרית חינוך יפו. 
מיטל להבי: היכן תהיה נקודת העלאת/והורדת נוסעים? 

ראובן לדיאנסקי: חלק מבתי הספר נבנים במגרשים בגודל של בין 4 ל-5 דונם ואני מודע שפרויקט צריך 
להיות תואם תב"ע אנחנו נותנים כאן שטח רב ועדיין אפשר היה להוסיף כאן קומה. 
עידן עמית: האם המגרשים בבית ספר פתוחים בשעות אחה"צ שיתפקדו כשצ"פ? 

מלי פולישוק: החלק הציבורי, המשרדים והספרייה, תופס שטח גדול מאוד, מדוע אי אפשר להעלות 
קומה? האם במתחם כולו יש אולם ספורט? הפרויקט מתוכנן ל-18 כיתות ואם ירצו להגדיל האם יש 

אופציה? 
ראובן לדיאנסקי: אפשר להקים קומת 1- לצרכים מסוימים שלא חייבים שם חלונות? 

ליאור ציונוב: בשל הטופוגרפיה הייחודית של המגרש הקומה התחתונה של המבנה כוללת חלק שחלקו 
חפור ומשמש לחדרי תמך שלא זקוקים לחלונות ותלמידים לא לומדים בו. 

אביגדור פרויד: מבנה כיתות כמה קומות מתוכנן? 
אלעד דמשק: המבנה כולל 3 קומות. 

דרור לוטן: הובהר שביפו פועלים 3 בתי ספר ערביים יסודיים: חסן ערפה, אלזהרא ואחוה.  
בית הספר ברח' שבטי ישראל מתוכנן להיות בית ספר יסודי ממלכתי אזורי ציבורי שוויוני. 

פרטים נוספים על אופיו הפדגוגי של בית הספר, ניתן לקבל כמובן במנהל החינוך – במחלקה לחינוך יסודי. 
ל-5 שנים הקרובות אנחנו בונים 12 כיתות והצפי הוא ל-18 כתות מאחר ואין צורך ליותר. 
ליאור ציונוב: בחזית בית הספר מפרץ העלאה והורדת נוסעים ויש תכנית תנועה נפרדת. 

מיטל: מה יש חוץ מ 4 חניות להעלאת/והורדת תלמידים בבי"ס של 18 כיתות. 
ליאור ציונוב: בקרית החינוך יש כ-51 מקומות חניה והחיבור בין בית הספר הקיים מאפשר לעבור מהחניה 

לבית ספר היסודי. 
מיטל להבי: מתבססים על חניה של ביס עירוני ז', והחניות מספיקות? 

ליאור ציונוב: אנחנו בעודף של כ-32 חניות. 
מלי פולישוק: נשאלה השאלה האם אפשר לצמצם את השטח של המשרדים ואת התכסית? 

ראובן לדיאנסקי: יש הרבה שטחים חומים פתוחים שמבוזבזים. 
ליאור ציונוב: בתוכנית הזו יש הרבה שטח פתוח ויחסית צמצמנו די הרבה, מבנה הרי"ש לא עושה נזק 

לשלל החצרות הירוקות.  
ראובן לדיאנסקי : אם היו מצמצמים את התכסית של הבנין השני היה נחסך שטח במגרש של 4.5 דונם. 

עיז אלדין דאהר: התכסית כפי שהוצגה טובה וכדאי להוסיף שהניצול כלפי מעלה שיהיה בעתיד. 
נתן אלנתן: אנחנו מאשרים בניה של 5 כיתות גן על דונם מאתיים וכאן התכנון שטח החצר שהוא כלוא 

הוא מבוזבז. 
אירית סייג: בפרוגרמה הוגדרה  בניה ב  3 קומות, כמו שנהוג ברוב בתי הספר, כאשר המבנה הראשי בנוי 
צפון-דרום ומבנה הסמך מאפשר את הספרייה ההנהלה והמשרדים. התכנון המוצע הוא איכותי ומשובב 

נפש. 

עמ' 110   מבא"ת ספטמבר 2007
 



מס' החלטה 
 29/06/2016

16-0016ב' - 10 
 

דורון ספיר: מציע לאשר את תכנית העיצוב. 
 

ראובן לדיאנסקי: לנוכח הערותיי אני נמנע בהחלטה. 
 

הועדה מחליטה: 
לאשר את תכנית העיצוב. 

 
 

משתתפים: דורון ספיר, שמואל גפן, ראובן לדיאנסקי,  אהרון מדואל, נתן אלנתן, מיכאל גיצין . 
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