
                
 
 
 

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 16-0017 

ז' תמוז תשע"ו 13/07/2016 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   

משנה לראש העירייה  ארנון גלעדי   
חבר מועצה  שמואל גפן   
חבר מועצה  ראובן לדיאנסקי, עו"ד   

חברת מועצה  כרמלה עוזרי   
חבר מועצה  איתי פנקס ארד   

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

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

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

שמאית הועדה המקומית  דנה שיחור   
עוזר מ"מ ראש העירייה  אילן רוזנבלום, עו"ד   

מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה  נחמה עמירב   
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'   
ס. מנהל מינהל החינוך לבינוי ופיתוח  דרור לוטן   

 
סגן ראש העירייה  אסף זמיר  חסרים: 

חבר מועצה  אהרון מדואל   
חבר מועצה  מיכאל גיצין   
חבר מועצה  שלמה מסלאוי   

 
ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב - יפו  אביגדור פרויד  משקיפים 

נציג הרשות למקרקעי ישראל  עמי אלמוג   
החברה להגנת הטבע  עידן עמית   

משרד האוצר  מלי פולישוק, עו"ד   
 
 
 

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

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

אישור פרוטוקול 16-0016ב מיום 29/06/2016     
3915 דיון בפיצויים   1  .1

חלקה 37 בגוש 7451 דיון בהפקעה - דיון רגיל   15  2.
הרחבת רחוב איסרליש דיון באחר   17  3.

תוצרת הארץ צירוף חלקה 14 דיון בהתנגדויות   22  4.
תכנית אב קירוי האיילון דיון באישור תכנית אב   30  5.

עיצוב ארכיטקטוני ביה"ס בית צורי דיון בעיצוב ארכיטקטוני   41  6.
מרכז שוסטר - תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי דיון בעיצוב ארכיטקטוני   46  7.

הרכבת 74 דיון בהפקדה   49  8.
נוהל שיתוף ציבור דיון נוסף   57  9.

 
 

בכבוד רב, 
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

תל-אביב - יפו 
 



התוכן  מס' החלטה 
  3915 -  13/07/2016

דיון בפיצויים  16-0017ב' - 1 
 

לדרפט מצורפת חוות דעתם של שמאי הועדה רמי סויצקי והשמאי ארז כהן ב"כ החתום על השיפוי, 
חוות דעתו המשפטית של עו"ד איל אוקניס ב"כ החתום על השיפוי נאות כלל בע"מ , 

וחוות דעתו של עו"ד עמי פזטל ב"כ הועדה המקומית והינן חלק בלתי נפרד ממסמך זה. 
רקע:  

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 1  
 

בתאריך 22.2.16 נתקבלה במשרדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון 
והבנייה, עקב אישור תכנית תא/3915 שפורסמה ביום 20.3.2013. 

 
התובעים: ישעיהו ספיבק ת.ז 004065447 
                  יודיתה ספיבק ת.ז 007966146   

הנכס התובע: 
כתובת: רחוב דבורה הנביאה 55 פינת שינדלר 44 וידוע כגוש:6623 חלקה 894 תת חלקה 10 (המהווה 
15/153 חלקים ברכוש המשותף),בשכונת רמות צהלה ,ת"א. שטח רשום בשלמות של החלקה 2,859 מ"ר.  
דירת התובעים מהווה דירה בקומה שלישית, בשטח של כ 150 מ"ר, בבניין בן 4 קומות מעל קומת עמודים 

חלקית.  
הנכס הנתבע : 

כתובת: רחוב דבורה הנביאה 57 פינת שינדלר 46 הידוע כגוש:6623 חלקה:907  
מגרש בשטח כ- 1.9 דונם המיועד לבנייה רוויה בהתאם לתכנית 3915 ונמצא ממזרח לדירת התובעים. 

במצב תכנוני קודם 
בהתאם לתוכניות 1862 ,2550א',ע1,ג1 הבנייה המותרת היא בנייה צמודת קרקע 2 קומות + בנייה על הגג . 

במצב תכנוני חדש  
בהתאם לתכנית 3915 הבנייה המותרת עפ"י הינה מבנה בן 4 קומות מעל כניסה +בנייה על הגג . 

 
תצלום הנכס התובע: 

 
 

תרשים הסביבה: 
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במסגרת התביעה, הנתמכת בחוות דעת השמאי מר רונן פריימן, נטען כי ירידת הערך הנובעת 

עמ' 2   מבא"ת ספטמבר 2007
 

מאישורן של תכניות תא/3915 עומדת על סך של 880,000 ₪. 
 

עיקרי טענות: 
במסגרת התביעה לירידת ערך, נטען כי אישור תכנית תא/3915 (להלן "התכנית"), יביא לירידת ערך הנכס 

הנישום בשיעור 20% המתחלקים כלהלן - 

 
פירוט הפגיעה: 

תכנית 3915 יוצרת פגיעה קשה ודרמטית בנוף ובפרטיות מהם נהנית דירת התובעים, בעוד שבמצב תכנוני 
הקודם נהנה נכס התובעים מנוף פתוח למזרח (נוף עירוני, ומעבר לכך נוף פתוח להרי המרכז עד אופק), 

ומפרטיות מוחלטת (אין תצפית לדירתם) במצב החדש ועקב אישור תוכנית 3915 נוצרת חסימה מוחלטת 
של הנוף, ופגיעה קשה בפרטיות.  

מעבר לפגיעה הקשה בנוף ובפרטיות, קיימת פגיעה עקב הצללה, רעש ותנועה ומרכיבים נוספים. 
 

פירוט ראשי הנזק עפ"י חוו"ד שמאי התובעים רונן פריימן: 
 

פגיעה בפרטיות 
דירת מיני פנטהאוז בקומה גבוהה בבניין מהווה מוצר יוקרתי ומבוקש המקנה לבעליו הנאה נוספת ביחס 
לדירה רגילה הנובע ממרכיבי פרטיות ונוף .הפגיעה בפרטיות מהווה את ראש הנזק העיקרי בנכס הנישום. 

 
הסתרת נוף 

השינוי במצב התכנוני יגרום לכך שייחסם נדבך משמעותי מהנוף הנשקף מדירת התובעים. 
 

הצללה 
בחוו"ד שמאי התובעים הוצגה הדמיה המדגימה את ההצללה לכשייבנה הבניין במגרש הנתבע. 

 
שינוי במשטר הרוחות 

צורת הבינוי המתוכנן הכולל מבנה בן 4 קומות ובנייה חלקית על הגג מעל קומת עמודים. 
תיצור "קיר חוסם" לתנועת אויר חופשי מכיוון מזרח . 

 
תנועה וחנייה 

עפ"י הערכה של אדריכל ד"ר נעם אוסטרליץ (חוות הדעת לא צורפה לתביעה)  יתבצעו כ-150 כניסות 
ויציאות ביממה מהחניונים שעתידים להיבנות. 

הרעש זיהום האויר הנובע מכך הוא בעל השלכה שלילית על מגרשים סמוכים וצפוי שיפגע באיכות החיים 
ובריאותם של הדיירים במגרשים אלו. 

 
המבנים המתוכננים יפעלו כ "מחזירי קול" כך שהרעש של כלי רכב היוצאים מהחניון יוגבר ויוחזר אל 

המגרשים שמצפון. 
הגישה לחניון התת קרקעי היא דרך,כבר כיום משמש רחוב שינדלר לכניסה לחניות עורפיות למבנים 

ברחוב דבורה הנביאה.  
מצב זה יגדיל מאוד את עומס התנועה בקטע זה. 
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מטרדים רעש וזיהום 

עמ' 3   מבא"ת ספטמבר 2007
 

גידול נפחי התנועה הצפויים, וגידול בכמות התושבים, יגרמו באופן ישיר לגידול בזיהום אוויר וברמת 
הרעש בסביבת הנכס נשוא התביעה.  

מטרדי הרעש ובתוספת הפגיעה בנוף ושינוי משטר הרוחות יפגע קשות באפשרות השימוש במרפסות. 
 

גידול הוצאות 
המשמעות המלווה את התכנית החדשה תהיה כי במטרה לשמר את רמת החיים הקיימת יאלצו התובעים 
לבצע השקעות שונות בדירה במטרה למזער נזקים צפויים. לחילופין ובמטרה לשמר את רמת חייהם 
יאלצו התובעים להעתיק את מקום מגוריהם. לכך תהיה משמעות כלכלית המתבטאת בהוצאות תיווך 

,עו"ד, העברות, שכירויות וכיוצ"ב. 
 

כתב השיפוי: 
לתכנית תא/3195 קיים כתב שיפוי שחתום ע"י חברת נאות כלל בע"מ.  

התייחסות החברה לתביעה באמצעות עו"ד אייל אקוניס ובאמצעות חוות דעת השמאי ארז כהן מצורפת 
כנספח והינה חלק בלתי נפרד מדרפט זה. 

 
התייחסות שמאי הועדה  מר רמי סויצקי לראשי הנזק בשומת התובעים: 

 
פגיעה בפרטיות  

 
הפגיעה בפרטיות אם קיימת הינה ממרפסת דירת גג אחת הצפויות להבנות בבנין שיבנה 

בחלקה 907 (חלקה נתבעת).  
 

לעומת זאת הבניה שתיבנה בחלקה תחסום ותבלום את הרעש והאבק המגיע מכיוון דרום 
ומזרח. 

 
הנוף, במצב הקודם, אשר היה נצפה מדירת התובעים היה גג רעפים או 5 חדרי יציאה לגג בשטח 

40 מ"ר כל אוחד של 5 יחידות דיור ולאחריו כביש בן 5 מסלולים (בחלקו צומת מרומזרת). 
 

כבר כיום לתוך הדירה התובעת צופה דירה הקיימת מעליה. 
 

 
 

לאור האמור לעיל אין פגיעה בפרטיות בין מצבי התכנון השונים :  
 

מצב קודם - דירה מעל הצופה באופן ישיר לתוך המרפסת של הדירה התובעת וכן 
"נוף" ממרפסת הדירה התובעת ל - 5 חדרים בגג בשטח 40 מ"ר + מרפסות גג 

צמודות. 
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מצב חדש - דירה מעל שצופה באופן ישיר לתוך המרפסת של הדירה התובעת וכן 

עמ' 4   מבא"ת ספטמבר 2007
 

"נוף" ממרפסת הדירה התובעת לדירת + מרפסות גג צמודות. 
הסתרת נוף 

במקרה הנדון הבנין שיבנה בחלקה 907 (חלקה נתבעת) יחסום ויבלום את הרעש והאבק 
שמגיע מכיוון דרום ומזרח. 

 
הנוף כאמור לעיל בחוות הדעת שהיה נצפה מדירת התובעים הינו גג רעפים, או 5 חדרי יציאה 
לגג  בשטח 40 מ"ר פלוס מרפסות גג של 5 יחידות דיור ולאחריו כביש בן 5 מסלולים (בחלקו 

צומת מרומזרת). 
במקרה הנדון הכיוון של הדירה התובעת הינן כדלקמן : 

 
בכיוון צפון  

נוף פתוח שהוא הכיוון העיקרי וכך נבנה הבית במקור (מרבית המרפסת פונה לכיוון 
צפון).לשכונת וילות. 

 

 
 

 
בכיוון מזרח  

נוף למגרש בו חלה במצב הקודם תכנית מס' תא/1863 ו- ג-1 המאפשר בנית בניין טורי בן 3 
קומות (2 קומות בגין תא/1863 וקומה מלאה בגין תוכנית ג-1). 

 

 
 
 

הצללה 
יצירת הצללה מכיוון מזרח שהיא מינימלית מהווה יתרון ולא חסרון. 

בפועל, המבנה הופך את הדירה לדירה עורפית ללא הפרעה מכיוון מזרח ומכיוון דרום מזרח. 
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תנועה וחניה 

עמ' 5   מבא"ת ספטמבר 2007
 

סוגיית החניה והסדרי התנועה, לרבות דרכי הגישה לפרויקט, הוסדרו בתכנית באופן שמשפר 
את התשתיות הקיימות והפיתוח העירוני בסביבה כולה. 

 
במידה שייבנו 5 יח"ד הדיור היו נבנים 10 מקומות חניה (מצב קודם). 

במידה שיבנו 30 יח"ד, באופן יחסי היו נבנים 60 מקומות חניה. 
בפועל יהיו 66 מקומות חניה. 

 
לעניין הטענה על כניסה בחלק הצפוני של החלקה, ברצוני לציין כי במצב תכנוני קודם הכניסה 
הייתה נעשית מאזור זה (ראה רחוב בנימין מטודלה 44 שבמקרה זה הכניסה הינה מדרום 

בדומה למקרה הנדון). 
 

 
 

 
 

 
מטרדים רעש וזיהום 

 
לטענת שמאי הבעלים, סביר להניח כי תהיה עלייה ברמת הרעש כתוצאה מאישור תב"ע 

תא/3915. 
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ברצוני לציין שהבניין ממוקם בסמוך לרחוב דבורה הנביאה הכולל 5 מסלולים. כיצד יכול 
בית מגורים במקום כזה להגדיל את הרעש והזיהום. 

 
אין מדובר בנכס הממוקם בלב שכונת מגורים של בתים צמודי קרקע, אלא בנכס 

הממוקם ברחוב מרכזי הפעיל וסואן במרבית שעות היום. 
 

להערכתי בניית המבנה תפחית את הרעש וכן את הזיהום ותהווה "קיר חוסם". 
גידול הוצאות 

עמ' 6   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
לטענת שמאי הבעלים שווי הדירה לאחר הפגיעה הינו 3,520,000 ₪.  

 
האם צריך למכור ולעבור למקום אחר דירה בשווי של 3,520,000 ₪ לעומת שווי של 

 .₪ 4,400,000
 

כול זה תוך התייחסות לפגיעה עפ"י טענת  שטוען שמאי הבעלים. 
 

הבניה בהתאם לתב"ע תא/3915 הינה של בית מגורים, לא של מבנה ציבור או דבר גרוע 
מזה. 

 
לסיכום, הטענות שהובאו בשומת התובעים אינן מצדיקות פיצויים בגין ירידת ערך ויתרונותיה של 

תכנית מס' תא/3915 גוברים על חסרונותיה, דהיינו שווי המגרש לא נפגע עקב אישורה. 
 

תקציר התייחסות השמאי ארז כהן  ב"כ החתום על השיפוי  לטענות המועלות 
בשומת התובעים: 

חוו"ד המלאה מצורפת והינה חלק בלתי נפרד מדרפט זה. 
 

שומת התובעים לוקה בחסר בנושאים רבים ובכך מביאה את השמאי לכלל שגיאה באומדן ירידת הערך, 
בין השאר : 

 השומה מתייחסת לדירה כדירת גג אל אף שאינה כזו. 

 ההתייחסות לפרטיות כוללת השוואות למאפייני דירת גג אש אינם תואמים את מאפייני הנכס 
הנישום המהווה דירה עם מרפסת מתחת לדירת הגג בבניין בו היא ממוקמת.  

 אין התייחסות לחזית הראשית והארוכה של הדירה שלא נפגעה כלל ולמרחק הגדול  בין המבנים.  

 לא צוין כי החזית הנפגעת לכאורה, היא החזית המשנית והצרה לכיוון מזרח שאינה ניצפית מתוך 
הדירה עצמה, אלא מחלק מהמרפסת בלבד. 

 הדמיית המבנה השכן ממזרח בשני מצבי התכנון נערכה מזווית סגורה אשר נועדה לתת מצג חלקי 
מאוד של השינוי בין מצבי התכנון.  

 אין התייחסות להפרשי הגובה בין המגרשים. 

 אין כל התייחסות לחלק הדירה אשר בפועל "נהנה" מהנוף העיקרי כלפי צפון שנותר ללא שינוי.  

 נושא ההצללה נבחן באופן כללי מבלי להתייחס למשך הצללה, הבדלים בין מצבי תכנון, עונות, 
שעת ההצללה ביממה ועוד.  

 אין התייחסות ליתרונות הגלומים בחסימת הרעש והמבט לכיוון רחוב דבורה הנביאה הסואן.  

 כל הטענות נטענו כטענות כלליות. לא ניתנו הוכחות ביסוס  והתאמות לנכס הנישום כך שלא ניתן 
כלל להבין את הדרך בה נקבעו שיעורי ירידת הערך עבור המרכיבים השונים. לפיכך, חוות הדעת 

נערכה בניגוד לפסיקה ואין להתייחס אליה כשומת ירידת ערך. 
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 ע"פ הפסיקה בשומת ירידת ערך יש להביא בחשבון את כל הגורמים הן המשביחים והן הפוגעים. 
נראה כי במקרה זה הגורמים המשביחים מאיינים את הגורמים הפוגעים ככל שקיימים ואשר 

ממילא לא הוכחו בשומת התובעים. 

 
 

 

 

התייחסות השמאי ארז כהן ל"ראשי הנזק" הנטענים בתביעה:  
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פגיעה בפרטיות  
הדירה הינה דירה רגילה שמרכיב הפרטיות בשווי שלה קטן. החזית הרלוונטית משפיעה רק על 

חלק קטן מהמרפסת שלה אשר נעדר פרטיות כבר במצב הקודם.  
פגיעה בנוף  

הנוף היעקרי מהדירה לכיוון צפון ולא לכיוון מזרח. הנוף למזרח גם במצב הקודם כלל דירות 
בתים מתוכננים וכביש סואן. השינוי במרכיב זה בתכנית החדשה זניח. 

הצללה  
התכנית החדשה לא יוצרת הצללה. ככלל שקיים שינוי קטן מדובר על שינוי שאיננו משפיע על שווי 

הנכס.  
רעש ותנועה 

הבינוי המוצע כולל שיפור בתכנון התנועה והחניה ובמיוחד שיפור במצב הרעש הקיים מרחוב 
דבורה הנביאה.  
פגיעות נוספות  

לא נמצא שינוי באף אחד ממרכיבי הפגיעה הנוספת הנטענת.  
 
 

תקציר חוו"ד משפטית עו"ד איל אקוניס ב"כ החתום על השיפוי 
– נאות כלל בע"מ: 

חוו"ד המלאה מצורפת והינה חלק בלתי נפרד מדרפט זה. 

בשם בעלת הקרקע, חברת נאות כלל בע"מ אנו מתכבדים להגיש את חוות דעתנו בנוגע לתביעת פיצויים 
לפי פרק ט' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התו"ב"  או "החוק"), אשר הוגשה לועדה 

המקומית לתכנון ובניה תל אביב על ידי ספיבק ישעיהו ויודיתה (להלן: "התובעים") ביחס לחלקה שבנדון. 

רקע עובדתי 

1. תכנית תא/3915 (להלן: "התכנית המוצעת" או "התכנית") חלה על שטח בייעוד מגורים המצוי 
ברחוב דבורה הנביאה 57, פינת רחוב אוסקר שינדלר (להלן: "המגרש המוצע" או "המקרקעין"). 

2. תחום התכנית נכלל בתכניות מאושרות תא/1862 ותא/1863, אשר חלות על מבנים משני צידיו של 
רחוב דבורה הנביאה, ואשר כללו מלכתחילה מבנים בבנייה רוויה ומעט מבנים בבנייה צמודת קרקע. 

3. התכנית מתירה בניית שני מבנים בני 4 קומות + קומת גג חלקית, ברחוב דבורה הנביאה 57, תל אביב, 
בדומה לבניין התובעים הקיים. 

4. התובעים מתגוררים בבניין ברחוב דבורה הנביאה 55, והבניין בתכנית מצוי ממזרח לבניין התובעים. 

5. בין הבניין בו מתגוררים התובעים לבניין בתכנית מפריד רחוב (רח' אוסקר שינדלר). 

6. דירת התובעים רחוקה 21 מ' מהקומות העליונות בבניין המוצע, מעבר לרחוב המפריד.  
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7. דירת התובעים עורפית לרחוב דבורה הנביאה ועיקרה פונה לכיוון צפון. 
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8. עובר לתכנית המוצעת, חלו על גוש 6623 תוכניות 1862 ו-1863, אשר ייעדו את האזור כמגורים א/2 עד 
א/7 (מעל קומת עמודים + דירות גג), כאשר חלקת התובעים סווגה כמגורים א/6 והמגרש המוצע סווג 
כמגורים א/2 (שתי קומות מעל קומת עמודים).  בנוסף, מכוח הקלה, ניתן לבצע בניה של מלוא קומה 

שלישית, וכן מקומות חניות בנויות. 

התנגדויות שהגישו התובעים לתכנית המוצעת נדחו במלואן על ידי הועדה המחוזית בהחלטתה מיום 
  .29.10.12

 

התייחסות לראשי הנזק הנטענים 

פרטיות ונוף 

9. דירת התובעים מצויה בקומה שלישית בבניין מדורג בן 5 קומות (4 קומות וקומת עמודים), ובפועל 
מצויה בקומה הרביעית (כולל קומת העמודים) שהנה קומה אחת לפני אחרונה בבניין. 

10. דירת התובעים הנה עורפית לרחוב דבורה הנביאה, ועיקרה כלל אינו פונה לכיוון הבניין המוצע אלא 
לכיוון צפון, בעוד הבינין המוצע מצוי ממזרח לה. גם מרפסת ביתם של התובעים פונה לכיוון צפון 

למעט פאה קטנה וחלקית מהמרפסת הפונה לכיוון הבינין המוצע. 

11. הבניין בו מצויה דירת התובעים נמצא ממערב לבניין המוצע בתכנית, ובינו לבין הבניין המוצע  
מפריד רחוב אוסקר שינדלר. 

12. דירת התובעים רחוקה 21 מ' מהקומות העליונות בבניין המוצע. 

13. סלון ביתם של התובעים מצוי בחלקה הפנימי של הדירה לאחר מרפסת ברוחב של כ-4 מ' מקו הבניין, 
כאשר רק חלק קטן מהמרפסת (פחות ממחצית) פונה לכיוון הבניין המוצע. 

14. התכנית המוצעת אינה משנה את קווי הבניין שנקבעו ממילא בתכניות קודמות. 

15. מרפסת דירתם של התובעים מוקפת חומת אבן ו/או זכוכית, ומשופעת בצמחיה מסתירה, כפי שניתן 
להתרשם מהתמונות שהוצגו בפנינו. 

16. גובה הבניין בו מצויה דירת התובעים הנו 22.50 מ', כגובהו של הבניין המוצע. 

17. בנסיבות אלו, גם אם דירת התובעים הייתה פונה במישרין לבניין המוצע, דבר שאינו קורה, כל שלושת 
הקומות הראשונות בבניין המוצע כלל לא היו צופות על דירת התובעים, שכן גובהם היה נמוך או לא 

גבוה יותר מדירת התובעים. 

18. יתרה מכך, רובה ככולה של דירת התובעים אינו פונה כלל לבניין המוצע, למעט חלק קטן בלבד 
מהמרפסת, כך שממילא לא ניתן לצפות לתוך ביתם של התובעים ולא נפגעת פרטיותם.  

19. לא זו אף זו, הדירות בבניין המוצע תוכננו כך שלא תהיה פגיעה ו/או תהיה פגיעה מינימאלית 
בפרטיותם של התובעים ו/או דיירים אחרים בבניין התובעים. מלבד דירה אחת בקומת הגג בבניין 

המוצע, כל יתר הדירות בבניין המוצע אינן פונות לדירת התובעים ואינן צופות עליה. 
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20. בבניין המוצע מתוכננת דירת גג אחת בקומה העליונה. דירת הגג בבניין המוצע פונה חזיתית לכיוון 
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רחוב דבורה הנביאה, בעוד שדירתם של התובעים מצויה בכיוון ההפוך,  
בעורפו של רחוב דבורה הנביאה, באופן שהיכולת לצפות מדירת הגג על דירתם העורפית של התובעים, 

אשר ממילא מכוסה צמחיה, הנה מועטה ו/או זניחה עד בלתי קיימת. 

21. בנוסף, אין כל תשקיפים ישירים מחלונות הבניין החדש לדירת התובעים ויותר מכך, המרחק בין 
המבנים הנו כ-18 מ' והמרחק בין דירת התובעים לדירות מולה הנו כ-21 מ', מרחק למעלה מסביר 

השומר על פרטיות מלאה של התובעים. 

22. יתר על כן, התובעים אינם יכולים להישמע בטענה כי הבניין המוצע הוא זה שפוגע בפרטיותם, שכן 
כבר כיום בבניין בו הם מתגוררים קיימת דירת גג מעל דירתם, אשר צופה על מרפסת ביתם של 

התובעים.  

23. בנוסף, המתגורר בסביבה עירונית בה קיימת ציפייה תמידית להתפתחות ולבנייה מתמשכת, אינו יכול 
לצפות לפרטיות מוחלטת ולנוף פתוח כביישוב כפרי מרוחק. 

24. בנוסף, הועדה המחוזית בהחלטתה קבעה כי התכנית מציעה בניין מגורים בשכונת מגורים שאינו 
מהווה נטע זר בנוף השכונתי, ומשכך אין כל פגיעה בנוף. 

25. קביעה זו טמונה בהבנת העיקרון המנחה את ועדות הערר, המבדיל בין הטווח הקצר לטווח 
הארוך.  במועד רכישת הדירה, הקונה מודע  או לפחות יכול להיות מודע, לתכניות בניין עיר מאושרות 
או הנמצאות בהליך של הפקדה.  ידיעה זו מאפשרת לקונה להניח כי ההנאה מהנוף הנשקף 

מהמקרקעין שרכש הוא לתקופה הנראית לעין. אך ההנאה מהנוף היא לטווח הקצר.  
על הקונה להבין כי לא רכש את הזכות למנוע תכנון חדש  של הרחבת הישוב אשר יחד עימה תיתכן גם 
הסתרת חלק או כל הנוף שנשקף מהנכס קודם לשינויים. התכנון לטווח הארוך איננו זכות קנויה של 

הרוכש. 

26. בהקשר זה נקבע בערר גב/10 /95028  הועדה המקומית לתכנון ולבנייה – גבעתיים נ' נעמי ומיכאל 
יעקובי ואח'  כי -  

 "...לא הובהר כלל מה הבסיס המשפטי- עובדתי – תכנוני לטענה כי 
למשיבים "זכות קנויה כביכול לנוף וכי מסביבם לא ימשיך האזור להתפתח, 

לפחות כמו הפיתוח שהיה במגרשם הם ..." 

27. בנסיבות אלו, לא ניתן לטעון כי קיימת פגיעה בפרטיות ו/או בנוף החורגת מן הקיים והרגיל בסביבה 
עירונית, לא כל שכן נוכח המרחק בין הבניינים שהנו מרחק סביר למעלה מ-21 מ', כשביניהם חוצץ 

רחוב. 

 
הצללה 

28. בישראל אין תקן רשמי להצללה (זכויות שמש).  

29. בהעדר הנחיות מחייבות בישראל לגבי זכויות שמש לבנייני מגורים, נהוג בשנים האחרונות לאמץ את 
המלצות התקינה שפורסמו בשנת 2001 ב"קריטריונים ותקנים בנושא זכויות שמש – סקר ספרות 
והמלצות תקינה" (א.ש.ל .איכות הסביבה ואקוסטיקה בע"מ – הוזמן על ידי המשרד לאיכות 

הסביבה). 

30. בהמלצות האמורות נקבע, כי אזורים עירוניים המיועדים למגורים בלבד יקבלו קרינת שמש ישירה 
במשך של שעתיים לפחות בעונת החורף, בין השעות 09:00 ועד 15:00. 
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31. מהדמית הצללות שהועברה אלינו עולה, כי התכנית המוצעת אינה פוגעת כלל בהצללה של בניין 
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התובעים ואין כל הטלת צל על בנין התובעים. 

32. בעניין זה קבעה אף הועדה המחוזית בהחלטה, כי הפגיעה על בניין התובעים הנה ל"זמן מצומצם 
ובשעות שלא נחשבות לשעות שמש אפקטיביות לפי הנחיות מתכנן המחוז". הועדה המחוזית דחתה 
את טענות התובעים בעניין זה, כל זאת לאחר שבעלת הקרקע אף הציגה בדיקת הצללה שנעשתה על 

ידה.  

זרימת האוויר 

33. הבניין המוצע הנו בן 5 קומות שדומה בגובהו לבניינים ממעבר לו, לרבות לבניין התובעים, ואין מדובר 
בבניה חריגה לסביבה עירונית. 

34. בעניין זה קבעה הועדה המחוזית בהחלטתה כי זרימת האוויר בתל אביב היה בעיקר מכיוון מערב, כך 
שאין ממש בטענות התובעים בדבר חסימת זרימת האוויר מבנין הנמצא במזרח, ודחתה את טענות 

התובעים בעניין זה. 

תנועה וחניה 

35. התכנית המוצעת משפרת את המצב הקיים והמאושר. על פי התכנית המוצעת, ניתן פתרון חניה מלא, 
תת קרקעי, לדיירי הבניין המוצע, כולל למרבית חניות האורחים, ויתווסף מפרץ חניה חדש לאורך 

רחוב דבורה הנביאה. 

36. כמו כן, התכנית המוצעת נבדקה על ידי יועץ תחבורה של לשכת התכנון, ובהתאם לעמדתו השתכנעה 
הועדה המחוזית שהתכנית לא תגרום לגדילה משמעותית של נפח התנועה הקיים ממילא כיום ברחוב 

אוסקר שינדלר.  

 

התכנית תואמת את המרקם העירוני; תביעת התובעים לא סבירה  

37. בניין התובעים בנוי ברחוב דבורה הנביאה פינת רחוב אוסקר שינדלר, והוא מצוי  
בסביבה עירונית המאופיינת בבנייה רוויה. 

38. לכל אורכו של רחוב דבורה הנביאה, הן מצדו הדרומי והן מצדו הצפוני, וכן ממערב לתכנית המוצעת 
במקום בו מצוי בניין התובעים, קיימת בנייה רוויה של בניינים בעלי 5 קומות,  

לרבות הבניין בו מתגוררים התובעים עצמם. 

39. התכנית מציעה הקמת בנין מגורים הדומה לבניינם של התובעים. 

40. הבניין המוצע הנו בן 4 קומות מעל קומת כניסה ודומה בגובהו לבניינים הצמודים ממערב לו (כולל 
בנין התובעים), באופן הממשיך את רצף המרקם העירוני הקיים, ולא מדובר בבניה חריגה לסביבה 

העירונית. 

41. כפי שקבעה הועדה המחוזית לתכנון ובניה ת"א, בהחלטתה מיום 29.10.12 (נספח א'), התכנית 
המוצעת אינה חורגת באופן מהותי מבניינים אחרים ברחוב דבורה הנביאה (12 יח"ד לדונם וגובה של 
5 קומות), סדר הגודל של הבינוי בתכנית אינו גדול בהרבה מהבניינים ממערב לה, והצפיפות של 15 

יח"ד לדונם תואמת את צפיפות היעד לעיר תל אביב בתמ"א 35 שנעה בין 12 ל-14 יח"ד לדונם,  
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42. מיקומו של המגרש המוצע בסמיכות לדרך רחבה המהווה עורק תחבורה ראשי, וקיומה של בניה רוויה 
ממערב למגרש, כולל בניינם של התובעים, מאפשר את הגדלת יחידות הדיור וזכויות הבניה בהתאם 

עמ' 11   מבא"ת ספטמבר 2007
 

למדיניות הועדה המחוזית של ציפוף והגדלת מלאי הדירות והוספת דירות קטנות, כפי שהשתכנעה 
הועדה המחוזית. 

43. התובעים לא הבהירו כלל מדוע הפיתוח העירוני באזור, שהחל עוד בשנת 1984, ואשר ממנו נהנו 
התובעים עצמם, ייעצר דווקא במגרשם. 

44. התובעים לא הבהירו כלל מדוע ומהו הבסיס המשפטי-עובדתי-תכנוני, לטענתם לפיה יש להם זכות 
קנויה כי דווקא במגרש המוצע לא ייבנה בניין נוסף בדיוק כפי שאושר הבניין בו הם עצמם מתגוררים 

כיום. 

45. התובעים מנסים למנוע מבעלי הזכויות במקרקעין הסמוכים להם את פיתוחם ואת מלוא ההנאה 
מהם, בדיוק כפי שהם עצמם קיבלו ונהנו בזמנו. 

46. זהו מקרה קלאסי של מי שמבקש שפיתוח העיר כולה ייעצר על סף מגרשו.  

פטור לסעיף 200 לחוק 

47. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למען הזהירות בלבד, וככל שייקבע כי יתכן והתכנית המוצעת משפיעה על 
דירתם של התובעים, הרי שיש לקבוע כי השפעה זו נכנסת בגדרם של סע' 200 (1) ו/או 200 (2) ו/או 

200 (4) לחוק, אשר חלים בענייננו, ובהיות ההשפעה זניחה, שולית ובוודאי בגבול הסביר.  

סעיף 200 לחוק קובע רשימת מקרים שבהתקיים התנאים המנויים בסעיף, לא ישולם פיצוי בגינם 
במקרה של פגיעה במקרקעין. 

 
 

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

הועדה מתבקשת לדחות התביעה מן הנימוקים להלן: 
 

1. "טוב מראה עיניים מהלך נפש" כבר נאמר (קהלת),  ומשפט זה ממש תואם את עמדת העירייה באשר 
למציאות בשטח הנדון. אכן, מי שמסתכל בעיניו על מיקום הדירה התובעת וצורת בנייתה (להלן: 

"הדירה התובעת"), אל מול השטח (הריק) עתה, שבו עומד לקום הבניין החדש (להלן-"הבניין החדש") 
לפי התכנית "הפוגעת", מושא התביעה, אינו יכול שלא להתפלא על עצם הגשת התביעה, וזאת משלוש 

סיבות: 
 

 "הדירה התובעת" מצויה בקומה שלישית של בית מגורים (להלן-"בית המגורים"), בלב ליבו של  א.
אזור מגורים המאופיין בבניה רוויה. "בית המגורים" נמצא על סף עורק תחבורה ראשי בן חמישה 

מסלולים, הוא הרחוב הראשי, דבורה הנביאה (להלן-""הרחוב הסואן") שהתנועה הסואנת 
והרועשת בו "פוגעת", כיום, "בדירה התובעת", הרבה יותר מאשר כל "נזק" שעלול להיגרם, לדעת 

התובעים, מכך, שמישהו בקומה עליונה של "הבניין החדש" "יצפה" לעבר הדירה התובעת (והרי 
כבר היום נצפית "הדירה התובעת" מדירה אחרת שמעליה "בבית המגורים" עצמו). סביר יותר 

להניח כי "הבניין החדש" דווקא "יחסום" את רעש "הרחוב הסואן" ויהווה מעין "חומה בנויה " 
המסתירה "ומרחיקה" את הדירה התובעת מן הרחוב הסואן; על כל השלכותיו המטרידות. 

 
 בפועל, חלק "הדירה התובעת" שלכאורה אליו ניתן יהיה לצפות מדירה כלשהי  "בבניין החדש",  ב.

אינו אלא מרפסת, רחבה, המוקפת צמחיה ענפה שמסתירה את "הדירה התובעת" עצמה. הנה 
לכן, צוטט בתחילת חוות דעת זו המשפט כי "טוב מראה עיניים וגו'". פשוט, אין צפייה "לדירה 
התובעת" מבחוץ. כדאי להזכיר כאן את פסה"ד "בעניין ברעלי" לפיו צריך וניתן להקטין הנזק 

באמצעים סבירים (כגון צמחיה, בענייננו). 
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ג. בין "בית המגורים" (ובו "הדירה התובעת") לבין "התכנית הפוגעת" (להלן-"התכנית") מפריד 
כביש רחב דיו (רחוב שינדלר, המוליך ל"רחוב הסואן") שבתוספת מדרכותיו מגיע לרוחב של 

למעלה מעשרה מ' . כביש זה וודאי אינו "כביש שכונתי צר" ומהווה גם חלקת רישום נפרדת.  

עמ' 12   מבא"ת ספטמבר 2007
 

על פי כל הכללים המשפטיים, "הפסיקה" (בעיקר "פס"ד ויטנר") והחוק ,הופך את "התכנית" 
"לבלתי גובלת" עם "בית המגורים" – וממילא דין התביעה להידחות כבר על הסף! 

הוא שאמרנו: מי שרואה במו עיניו את המצב בשטח מרים גבה ושואל: על מה בכלל מבוססת 
התביעה ומה ההצדקה להגשתה. בתי המשפט נוהגים לומר, על מצב כזה: מוטב שהתביעה לא 

הייתה מוגשת כלל. 
 
 

2. אופי הסביבה נשמר: בניה זהה 
וכמובן:  אופי הסביבה, הרוויה בבניינים גבוהים אינה מצדיקה תביעה המבוססת על הקמת עוד "בנין 

חדש" בעל אותו אופי. בניינים דומים ממש "לבניין החדש" מעצבים את פני האזור כולו וזו צריכה 
הייתה להיות גם ציפייתו הטבעית  של רוכש "הדירה התובעת".  

יתרה מזו: כבר נפסק לא פעם (ראה למשל, פס"ד "עין זיתים", ערר 95065/07 וכן ערר 95038/00) כי 
תידחה "תביעת 197" נגד מי שעומד לנצל את מגרשו למבנה הדומה ממש "למבנה התובע", שהרי  

הכלל  הוא: מה שמותר לך (כתובע) למה שיהיה אסור לשכנך במגרש הסמוך שייבנה –ממש  כמוך. וזה 
המקרה שבפנינו. כבר נאמר (עת"מ 134/01 הרב שיק נ' ועדה מקומית גליל מזרחי): "אף תושב אינו 

יכול לצפות כי השכונה הקטנה והשקטה (מה שאין כן בענייננו) בה בחר לבנות את ביתו תישאר תמיד 
כך. ישנה התפתחות מתמדת, קיימים התרחבות, גידול ושינויים". "קל וחומר כשהבניה החדשה 
נעשית בסבירות תוך שמירת אופייה של הסביבה ובלא שינוי חריג". (ערר 1147/00 אמיר לירן). 

 
3. חוסר ראיות מטעם התובעים 

כידוע, נטל ההוכחה "לירידת ערך" הוא על התובע. והתובעים כאן לא הביאו ראיות הולמות כי אכן 
ירד ערך "הדירה התובעת": קודם לכל, "עסקאות ההשוואה", ככל שהביא שמאי התובעים (מר רונן 
פרידמן) אינן מדייקות בערכה הנכון של "הדירה התובעת" "ביום הקובע" ובוודאי לא מדייקות לגבי 

"ירידת ערכה" עפ"י "אחוזי ירידת הערך", שקבע הוא באופן שרירותי – ולא מוכח. מעבר לכך, "שמאי 
הועדה" (מר רמי סויצקי) דוחה מכל וכל את אותם אלמנטים עליהם מצביע "שמאי התובעים" 

"כמורידי ערך". "שמאי הועדה" אף סבור כי שווי הדירה "ביום הקובע" הוערך ע"י שמאי התובעים 
בהגזמה כלפי מעלה משאינה "דירת גג" ו"אחוזי ירידת הערך" (20%) הוערכו בהגזמה גדולה עוד יותר. 

 
לסיכום:התובעים לא הרימו את נטל ההוכחה המוטל עליהם בדבר ירידת ערך הדירה התובעת (ראה 

לדוגמא  ערר 9005-9006/11 פיקר נ. ועדה מקומית כפר סבא ). 
 

4. האלמנטים "המורידים ערך" לא קיימים כאן 
אלו האלמנטים העיקריים שלפי דעת "שמאי התובעים" מפחיתים את שווי "דירת התובעים" בעשרים 

אחוז (אל מול חוות דעתנו ודעתו של "שמאי הועדה"): 
 

 "פגיעה בפרטיות" – כבר נפסק לא פעם כי בלב עיר לאלמנט של "פגיעה בפרטיות" אין כל משקל  א.
שמאי. מה גם, שבענייננו אין כל פגיעה בפרטיות. 

 
 "פגיעה בנוף" – "הנוף העירוני" "במצב קודם" לא משתנה (כמעט) "במצב החדש": גם אילו נבנה  ב.

"במגרש הפוגע" בנין נמוך יותר, עדיין הנוף היה של דירות מגורים וגג רעפים שמאחוריהן כביש בן 
חמישה מסלולים. אולי עדיף דווקא הנוף "במצב החדש" שהוא זהה לסביבה כולה ומסתיר את 

התנועה והרעש של "הכביש הסואן".. ראוי לציין שכבר כיום קיימת דירה מעל "הדירה התובעת", 
- ממנה נצפית ישירות מרפסת "הדירה התובעת". יצוין גם, כי לא משתנה כלל הנוף הקיים בכוון 
צפון "לדירה התובעת" שהוא הכיוון המרכזי שלה, גם לפי חוות דעת "שמאי התובעים" שמציין 

בפרוש כי המרפסת הנדונה היא "עורפית", ל"דירה התובעת". 
 

 "תנועה וחניה" – אלמנט זה הוסדר לחלוטין "בתכנית" באופן שמונע "פגיעה" כלשהי, לעומת  ג.
המצב הנוכחי: הרי ייבנו מקומות חניה תת קרקעיים ההולמים את מספר הדירות שייבנו "בבניין 

החדש". 
 

 "רעש וזיהום" – לפי "שמאי הועדה" אלמנט זה דווקא יפחת, כי "הבנין החדש" יסתיר "ויבלע"  ד.
את רעש התנועה והזיהום הנובעים "מהרחוב הסואן", ובכלל, בלב עיר, אין השפעה לשלילה של 
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אלמנט כזה, כפי שכבר נאמר ע"י כב' השופט זמיר "בפס"ד ברעלי": "כל מי שבא להתגורר בעיר 
צריך לקחת בחשבון, בצד התועלת הצומחת לו מרשת ה כבישים, גם את הרעש והזיהום הנגרמים 

ע"י מכוניות... זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף, ואין  הציבור בעיר חייב לפצות עליו". 

עמ' 13   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 "גידול הוצאות", - לכאורה "גידול ההוצאות", לפי התובעים, עלול לאלצם לעבור למקום אחר.  ה.

זוהי הנחה אבסורדית משום שבכל מקרה, בלב עיר, גם "המקום החלופי" יעמוד מול בנייני 
מגורים רוויים. 

 
5. החלטות "הועדה המחוזית" כתשובה להתנגדויות "לתכנית" – ידועות 

 
כבר בשלב "ההתנגדויות לתכנית" נימקה "הועדה המחוזית", אחד לאחד, את סיבות דחיית כל 

האלמנטים הנקובים לעיל, "כאלמנטים פוגעים" , 
ואנו מצטטים כך: 

 
 לגבי הגדלת אחוזי הבניה "בבניין החדש": "הועדה השתכנעה כי לאור מיקומו (של "הבניין  א.

החדש") אפשר להגדיל את מספר יחידות הדיור וזכויות הבניה בהתאם למדיניות הועדה של ציפוף 
והגדלת מלאי הדירות". 

 זאת, תוך דחיית ההתנגדות כאילו "התכנית" אינה פרופורציונלית לסביבתה.  ב.
 

 לגבי "עומס החניה": "התכנית נבדקה ע"י יועץ התחבורה של לשכת התכנון, ובהתאם לעמדתו  ג.
השתכנעה הועדה שהתכנית לא תגרום לגדילה משמעותית  של נפח התנועה כיום ברחוב שינדלר" 

(הוא הרחוב  בו מצויה "הדירה התובעת"). 
 

 לגבי גובה "הבניין החדש": "מדובר בבניין בן כחמש קומות שדומה בגובהו לבניינים ממערב  ד.
("במערב" מצויה גם "הדירה התובעת" – ע.פ) ואין מדובר בבניה חריגה לסביבה עירונית... הבניין 

אינו מהווה נטע זר בנוף השכונתי". 
 

 לגבי הציפיה להקמת "הבניין החדש": "הליכי  התכנון הם דינמיים, שנועדו לתת מענה עדכני  ה.
ומתחדש לצרכים המשתנים.. וכל אדם המתגורר בסביבה עירונית צריך לצפות שינויים כאלה... 

 
 

 
"סיכום: אין זכות קנויה לתובעים כי פיתוח העיר ייעצר בקצה מגרשם 

 
 

לסיכום חוות דעתי, אין טוב מלצטט את החלטת ועדת הערר המחוזית "בענין הר מלך" (ערר 3/09): 
 

"לעוררים אין זכות קנויה כי פיתוח העיר ייעצר בקצה מגרשם או כי בעלי הזכויות במקרקעין סמוכים לא 
יהיו זכאים לפתחם ולנסות לממשם וככל שהדבר נעשה בסבירות תוך שמירת אופיו של היישוב והסביבה 

ולא בשינוי מהותי או חריג שלהם, ומבלי שעולות נסיבות או אלמנטים פוגעניים מיוחדים הרי שיש לטעמנו 
למנוע הגשת תביעות מעין אלו... היה על העוררים לקחת בחשבון כי האזור יתפתח גם לכיוון צפון... כל 

שמבקשים העוררים לעשות הוא למנוע מאחרים את ההנאה  
מקרקעין שהם עצמם זכו לה לפני מספר שנים" (ערר 23/09 מיכל ודביר הר מלך נ' הועדה המקומית  

לתו"ב  רחובות). 
 

הערה: לתביעה לא צורף נסח עדכני לגבי זכויות התובעים והוגש במועד מאוחר יותר  

וכן לא צורף ייפוי כח למייצגים. 

 

סעיף 200 לחוק התכנון והבנייה 

כל האלמנטים הנדרשים והמנויים בסעיף 200 לדחיית תביעה על פי סעיף 197,מצויים כאן.  
לו על פי סעיף 200 זה ,דין התביעה להידחות. 

     



מס' החלטה 
 13/07/2016

16-0017ב' - 1 
 

  
 

בישיבתה מספר 16-0017ב' מיום 13/07/2016 (החלטה מספר 1) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

מהלך הדיון: 
עמי פסקל: מציגה את תביעת פיצויים, מבוקש לדחות את התביעה. 

 
 

הועדה מחליטה: 

עמ' 14   מבא"ת ספטמבר 2007
 

לאמץ את חוו"ד שמאי הועדה וחוו"ד היועצת המשפטית ולדחות את תביעת הפיצויים כמפורט בדרפט. 
 
 
 

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



התוכן  מס' החלטה 
13/07/2016  - חלקה 37 בגוש 7451  

דיון בהפקעה - דיון רגיל  16-0017ב' - 2 
 

 
מטרת הבקשה:  

אישור הפקעה – רישום שטח ציבורי על שם העירייה. 
 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 15  
 

 
 

כתובת: 
רח' נחמני 8, תל אביב 

 
גושים וחלקות בתכנית: 

 
מצב השטח בפועל  יעוד  שטח  שטח  בעלות  חלקה  גוש 

ההפקעה  ההפקעה  רשום 
במ"ר  במ"ר 

החלקה מהווה חלק  בניין ציבורי   57.00  57.00 לא הוסדר  37 (בעבר   7451
ממגרש לבניין ציבורי  מיוחד  חלק 

עליו ממוקם אולם  מחלקה 91 
נחמני, יתרת המגרש  בגוש 
בבעלות העירייה.   (6938

 
מצב תכנוני קיים: 

השטח להפקעה מיועד לבניין ציבורי מיוחד עפ"י: 
תב"ע 2638 בתוקף לפי הודעה בי.פ 4566 מיום 07/09/1997 ה' אלול תשנ"ז, עמוד 5492. 

 
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. 
 

חו"ד מה"ע: 
ממליץ להפקיע את חלקה 37 בגוש 7451 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 16-0017ב' מיום 13/07/2016 (החלטה מספר 2) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 



מס' החלטה 
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מהלך הדיון:  
גלעד טבת:  השטח להפקעה מיועד למגרש לבנין ציבורי מיוחד, הבעלות לא רשומה. 

המגרש בבעלות העירייה בשלמות למעט שטח ההפקעה. 
ההפקעה בהתאם להוראות התב"ע. 

 
 

הועדה מחליטה: 

עמ' 16   מבא"ת ספטמבר 2007
 

לאשר להפקיע בגוש 7451 חלקה 37 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, ראובן לדיאנסקי, נתן אלנתן, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, איתי פנקס ארד



התוכן  מס' החלטה 
13/07/2016  - הרחבת רחוב איסרליש  

דיון באחר  16-0017ב' - 3 
 

מוסד התכנון המוסמך: ועדה מקומית 
 
 

מיקום: שכונת מונטיפיורי, רחוב איסרליש בקטע הנצי"ב – דרך מנחם בגין 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 17  
 

 

 
 
 

בעלי הקרקע : עיריית תל אביב יפו  
 

תוכן הבקשה: הרחבת דרך זמנית בתחום שצ"פ לצורך שיפור הגישה לשכונת מונטיפיורי לעת 
עבודות הקמת תחנת יהודית של הרכבת הקלה. 

 
מטרת הדיון:  אישור הוועדה המקומית להרחבת דרך זמנית  בהתאם להוראות תכנית ג'י (אושרה 
למתן תוקף ביום 11.6.64), אשר קובעת את ייעודה של הדרך ברחוב איסרליש ככזו. בתוכנית 

קיימת הוראה מפורשת המאפשרת שינוי רוחב דרכים בכפוף לאישור הועדה המחוזית להלן:  

"הועדה המקומית תהיה רשאית בהסכמתה של הועדה המחוזית, להרחיב או להצר רוחב 

של כל דרך או קטע של כל דרך.". 

גוש/חלקה:  
 

להלן פירוט גושים חלקות וכתובות בהן תחול הרחבת הדרך הזמנית  המבוקשת: 
 

תחנת יהודית  

מספר חלקה מספר גוש  כתובת 

מול איסרליש 2,4,6   7106 24
 
 

שטח קרקע: סה"כ שטח הרחבת הדרך: 
רח' איסרליש - כ 300 מ "ר 

 
יזם: הועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב-יפו 
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מצב תכנוני קיים: שצ"פ אורכי גובל בדרך (רח' איסליש). 

עמ' 18   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 

מצב תכנוני מוצע: באוגוסט 2015  החלו עבודות הביצוע של הקו האדום. תחנת יהודית התת-
קרקעית  מבוצעת בשיטת חפירה ודיפון. במסגרת עבודות תחנת יהודית וכפתרון זמני לשיפור 
הנגישות לתושבי השכונה, העירייה מבקשת מנת"ע להוסיף נתיב נוסף ליציאה לכיוון צפון 

ורימזור הצומת (לשלב שבו תיסגר הגישה משדרות יהודית אל דרך בגין). 
הסדרת נתיב נוסף מותנית בהזזת עמוד קו מתח גבוה (באחריות נת"ע) וכן בהסדרת נתיב שחציו 

בתחום מדרכה קיימת (דרך) וחציו ברצועת שצ"פ. המדרכה תוסט לתחום השצ"פ. 
 

בהתאם להוראות תכנית ג'י (אושרה למתן תוקף ביום 11.6.64), אשר קובעת את ייעודה של הדרך 
ברחוב איסרליש ככזו. קיימת הוראה מפורשת המאפשרת שינוי רוחב דרכים בכפוף לאישור 

הועדה המחוזית.  
 

הרחבת הדרך טעונה אישור ועדה מקומית, לאחר קבלת  הסכמתה העקרונית של הועדה המחוזית 
לשימוש במתווה המוצע. אישור עקרוני למתווה מטעם הוועדה מחוזית התקבל בישיבת צוות מול 

צוות בתאריך ה 9.5.16. 
 

לאחר אישור הוועדה המקומית, תובא הרחבת הדרך הזמנית לאישור הוועדה המחוזית.  
 

בתום העבודות יוחזר המצב לקדמותו. 
 

 

עיריית תל אביב יפו 
אגף תכנון בנין עיר 
מפת יעודי קרקע 

מצב מוצע 
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תוכנית תנועה מצב מוצע: 

עמ' 19   מבא"ת ספטמבר 2007
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עמ' 20   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 
 

בישיבתה מספר 16-0017ב' מיום 13/07/2016 (החלטה מספר 3) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

מהלך הדיון: 
אורלי אראל: מבוקשת הרחבה זמנית של הדרך בתחום שצ"פ לצורך שיפור הגישה לשכונת מונטיפיורי 

לעת עבודות הקמת תחנת יהודית של הרכבת הקלה, בהתאם לתב"ע התקפה. 
ראובן לדיאנסקי: יש להגדיר זמן, לסגור רחוב ולומר שהמצב הזה זמני זהו דבר לא סביר. 

דורון ספיר: אני מציע שנרשום 5 שנים או עד סיום העבודות בשד' יהודית המוקדם מבניהם. 
 

הועדה מחליטה: 
לאשר את ההרחבה לתקופה של 5 שנים או עד סיום העבודות בשד' יהודית הקודם מבניהם.  

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



התוכן  מס' החלטה 
תא/מק/4540 - תוצרת הארץ צירוף חלקה 14    13/07/2016

דיון בהתנגדויות  16-0017ב' - 4 
 

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ועדה מקומית 
 

מיקום: אזור תעסוקה נחלת יצחק.  
 

תרשים סביבה: 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 22  
 

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

 
גושים וחלקות בתכנית: 

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

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

 
שטח התכנית: כ- 17 דונם. 

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

 
יזם: גב ים חברה לקרקעות ואמות השקעות. 

 
בעלות: הקרקע בבעלות עת"א, מוחכרת ליזם התכנית. 

 
מצב השטח בפועל: בחלקות 106 ו- 17 נבנים חניונים תת קרקעיים בהתאם לתוכניות תקפות. ביתר 

החלקות מבנים שונים – מבנים של מפעל טרה לשעבר נפרדים ממתחם המפעל העיקרי ממערב לרח' יגאל 
אלון ובניין גזית בפינת רח' יגאל אלון והשלום. הריסת מבנים אלה מהווה תנאי לאכלסו שלב א' של 
פרויקט תוצרת הארץ של היזם. בחלקה 14 מבנה בן 3 קומות המשמש נכון להיום את חברת נטלי.  

 



 

מדיניות קיימת: בהתאם לתוכנית המתאר לעיר תל אביב-יפו תא/ 5000.  
אזור ייעוד עפ"י תא/5000 – אזור תעסוקה מטרופוליני.  

רח"ק מרבי – 12.8 
מספר הקומות לפי נספח עיצוב עירוני – מעל 40 קומות.  

 
מצב תכנוני מאושר: 

תב"ע תקפה (שם ומספר): תא/4051, אושרה למתן תוקף בתאריך 26/04/15. תוכנית זו, בסמכות הועדה 
המקומית קבעה איחוד של חלקות 11-13,17, ו- 106 לחלקה אחת (תא שטח 100 להלן). התוכנית הגדירה 

את סך השטחים המותרים בחלקה המאוחדת.  
על חלקה 14 חלות תוכניות תא/1043 ותא/1043א'.  

יעוד קיים: תעשייה בהתאם לתא/1043 א'.   
שטח התכנון:  כ- 17 דונם. 

זכויות בניה (אחוזים, שטחים, קומות, שימושים): תא שטח 100: 48,664 מ"ר על קרקעי עיקרי ושירות, 
לפי תוכנית תא/4051. גובה עד 34 קומות. השימושים המותרים בתא שטח זה הינם לפי תוכניות 

תא/1043א' ו- 2225א'.  
חלקה 14 - 200% שטח עיקרי + 40% שטח שירות לקומה לפי תוכנית תא/1043. גובה עד 17 מ' ב- 5 

קומות. יצוין כי נהוג לאשר הקלות באזור זה. 
   

מצב תכנוני מוצע: התוכנית המוצעת הינה חלק מהליך תכנוני כולל אשר נועד לאפשר הקמת מתחם 
חדש לתעסוקה בהיקף זכויות עתידי של כ – 130,000 מ"ר עיקרי וכולל שני מבנים, הראשון בגובה 34 

קומות והשני בשלב עתידי בגובה כ- 70 קומות. מטרת המתווה המוצע היא לאפשר התחלת מימוש 
הפרויקט בשלבים בהקדם האפשרי. 

 
הליך התכנון למתחם כולו כולל 4 תוכניות. 2 מהן בסמכות הועדה המקומית ו – 2 בסמכות הועדה 

המחוזית.  
2 תוכניות מתוכן (תא/4049 ו- תא/4051) אושרו זה מכבר.  

מטרת התוכנית המוצעת, בסמכות הועדה המקומית הינה לצרף את חלקה 14 למתחם תכנון אחד על מנת 
לאפשר את מימוש זכויות הבניה  המוקנות לחלקה 14 במסגרת המצב התכנוני המאושר במסגרת שלב א' 

של הפרויקט – הקמת המגדל הראשון הדרומי, אשר כאמור לעיל, כבר נמצא בבנייה.  
 

תיאור מטרות התכנון:  איחוד חלקות ושינוי הוראות בינוי. 
1) איחוד חלקה 14 בגוש 7094 יחד עם תא שטח 100 לפי תוכנית מאושרת תא/4051 (המורכב מחלקות 

מקור 11,12,13,17,106).  
2) שינוי קווי הבניה (בהתאם לסעיף 62א(א)(4) לחוק התו"ב).  

3) שינוי  הוראות הבינוי בדבר גובה הבניה ומספר הקומות לבניה (בהתאם לסעיף 62א(5) לחוק התו"ב). 
4) הגדלת היקף שטח הבניה העיקרי בשיעור של 16% משטח חלקה 14 בייעוד תעסוקה, כמותר במסגרת 

הקלה (בהתאם לסעיף 62א(א)(9) לחוק התו"ב).  
5) קביעת הוראות לרישום זיקת הנאה ומעבר במפלס הרחוב בשטחים כפי שיסומנו בתכנית הפיתוח. 

 
פירוט יעדים/שימושים: בהתאם להוראות תוכנית 1043 א' ותא/4051 .   

 
זכויות בניה:  

שטחי שירות  שטח עיקרי  יעוד/  
שטח  שימוש 

המגרש 
 

 

סה"כ  1 2 מתחת  מתחת לקרקע מעל הקרקע  מעל הקרקע 
לקרקע 

 % מ"ר   % מ"ר  מ"ר   % מ"ר   % מ"ר 
 800%  130,656  40  15,168  37,922  -  -  232%  37,922  16,332 חלקה 14 

ותא שטח 
 100

המורכב 
מחלקות 
11,12,13,
 17,106

יח"ד: לא רלבנטי. 
צפיפות: לא רלבנטי. 

נתונים נפחיים: 
מספר קומות:  עד - 34 קומות מעל הכניסה הקובעת בקרקע, ועוד 8 קומות תת קרקעיות. 

גובה: עד 160 מ' מגובה פני הים.  



 

תכסית:  40% בקומת קרקע ובקומה טיפוסית. 
קווי בניין: לרחוב תוצרת הארץ – 5 מ', לרחוב יגאל אלון – 5 מ', לדרך השלום – 5 מ'. למגרשים גובלים 4 

מ'.  
 

תחבורה, תנועה, תשתיות: מספר מקומות החניה בתחום התוכנית הינו בהתאם להוראות תוכנית 4051 
ולהיתרי הבניה למרתפי החניה שהוצאו במקום. תוספת שטחי הבניה בגין חלקה 14 אינה כרוכה בתוספת 

מקומות חניה.   
 

עיצוב: תוכנית עיצוב אדריכלי למתחם, למעט חלקה 14 אושרה ע"י הועדה המקומית ולפיה מקודם בימים 
אלה היתר בניה למבנה הראשון במתחם. עם זאת, תוכנית העיצוב כללה בתוכה את נפחי הבניה לפי 

התוכנית המוצעת כעת, המפורטים בטבלה לעיל.  
 

התייחסות לסביבה: תכנית זו תאפשר לממש את שלב א' של הפרויקט הכולל.  המבנה ממוקם בשטחי 
החלקות המזרחיות במתחם בלבד (106 ו 17), ואילו בחלקות בחלק המערבי של המתחם (11-14) יפותחו 

שטחים פתוחים. 
 
 

זמן ביצוע: הוגשה בקשה להיתר בניה ולמבנה העילי הראשון במתחם לפי תוכנית תא/4051 ולפי תוכנית 
העיצוב המאושרת. מיד עם אישורה של התכנית מוצעת תוגש בקשה להיתר למימוש זכויות הבנייה 

המוקנות לחלקה 14 במסגרת שלב א' של הפרויקט. 
 
 

תיאום אגף הנכסים: קידום התכנית מתואם עם אגף הנכסים של עת"א. 
 

תנועה וחניה: התוכנית המוצעת אינה משנה את הסדרי התנועה המאושרים במתחם.  
 

 

מצב מוצע מצב קיים  נתונים 
37,922 מ"ר  37,688 מ"ר   מ"ר  שטח עיקרי 

 34   5 קומות  גובה 
 160  17 מטר 

 40%  40% תכסית 
ללא שינוי   בהתאם לתקן התקף   מקומות חניה 

 
 



התוכן  מס' החלטה 
תא/מק/4540 - תוצרת הארץ צירוף חלקה 14    

דיון בהפקדה    
 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 25  
 

 



מס' החלטה 
 
  
 

עמ' 26   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 



מס' החלטה 
 

 
חוו"ד צוות: 

לאשר הפקדת התכנית בכפוף לחתימת יזם התכנית על כתב שיפוי, כתב התחייבות והסכם עם אגף 
הנכסים בפרט בנוגע להתחייבות יזם התכנית להרוס את הבניין הקיים בשטח חלקה 14 ופיתוחו בהתאם 

לתכנית הפיתוח של שלב א' של הפרויקט.
 

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 05/11/2015 
חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 62א' בתאריך 05/11/2015 

 
בישיבתה מספר 15-0020ב' מיום 18/11/2015 (החלטה מספר 4) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  

בתכנית והחליטה: 
 

מהלך הדיון: 

עמ' 27   מבא"ת ספטמבר 2007
 

ניר דוד כהן : תכנית שהיא בחזקת תשלום חוב לועדה לאישור תוכנית 4051, בזמנו הוחרגה חלקה 
מהתוכנית וכעת היזם מחזיר את החלקה לפרוייקט. 

אדריכל יוני:  במסגרת התוכנית אנחנו לוקחים חלקה שהיתה ביעוד תעשיה לפי 1043א ומאחדים אותה 
עם המתחם עצמו שיש לו תב"ע עם עוד בינוי שלו ומשווים עם החלקה שמוסיפים אל התבע הקיימת וככה 

יכולים לנייד את זכויות הבניה.  מציג את התוכנית ע"פ מצגת. 
דורון ספיר: מה היעוד של המגרש היום ומה היעוד בעתיד? 

אדריכל הפרוייקט: היום תעסוקה ובעתיד גם תעסוקה. 
דורון ספיר: אנחנו לא רוצים שיהיה תעסוקה אל אשפ"פ או שצ"פ. 

אדריכל הפרוייקט:כל המגרש ביעוד תעסוקה וכל שטחי גינון הם באמצעות זיקות הנאה ושטחים פתוחים 
דורון ספיר: איך אני מבטיח שלא יבנו שם ואין זכויות בעתיד? 

אדריכל: יש תוכנית עיצוב אדרכלי מאושרת ויש סימוני זיקת הנאה על כל השטח. 
ניר דוד כהן: זה מובנה ה-4052 תוכנית שהומלצה ע"י הועדה ועדין לא נדונה בועדה המחוזית,  כל הדברים 

שאתה מדבר עליהם מוסדרים לשביעות רצונכם והתוכנית הזו פותרת בעיה מקומית וקטנה. 
דורון ספיר: אני רוצה לראות איך השטח הזה אין עליו זכויות בעתיד. אולי אפשר לתקן את תוכנית 4052 

לפני שמעבירים למחוז. 
ניר כהן: התוכנית הזו שמשלימה את המהלך התכנוני ומבטיחה את המעמד של השטחים כשטחים 

הפתוחים באמצעות רישום זיקת הנאה שרשום בתשריט ולשטחים האלה הצטרף המרווח בין גבול זיקת 
הנאה לבין גבול התכסית בפועל למבנים שיבנו. החלקה הזו כל כולה מיועד להשאר שטח פתוח וזה מובטח 

ססטוטורית. 
דורון ספיר: האם זיקת הנאה סטטורית תמנע בניה במקום. למה לא הגדירו את השטח הזה כשפ"פ או 

שצ"פ. 
ניר דוד כהן: מתחם לשטח הזה יש חניון מאוד גדול ולכן ההמלצה להגיד את השטח הזה כזיקת הנאה. 

המופע בפועל זהה לחלוטין לשפ"פ עם זיקת הנאה, זה אותו דבר  
דורון ספיר: שוב מדוע לא הגדירו את השטח כשפ"פ או שצ"פ? 

ניר דוד כהן :  על מנת לאפשר גזירת זכויות. 
דורון ספיר: לפי הבנתי מבחינה סטטוטורית זיקת הנאה נותנת את התוצאה  ומבטיחה שהשטח ישאר 

פתוח כך שאפשר לאשר זאת. 
 

הועדה החליטה: 
לאשר את התוכנית להפקדה בכפוף לחוו"ד צוות. 

 
משתתפים: דורון ספיר, נתן אלנתן, שמואל גפן, יהודה המאירי,  ראובן לדיאנסקי, ניר סיבליה ואסף 

זמיר.
 

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

 
 

 



מס' החלטה 
 

 
פרטי תהליך האישור: 

הודעה על פי סעיף 89 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 7251 בעמוד 5271 בתאריך 
 .20/04/2016

 
כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא: 

 08/04/2016 ישראל היום 
 14/04/2016 הארץ 
 14/04/2016 העיר 

  

פירוט ההתנגדויות, דברי המענה להתנגדויות והמלצות: 
 

בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית: 
עו"ד אורי גנור 

דרות ההשכלה 17, תל אביב-יפו 
 

מענה אגף התכנון העיר/ מחלקת תכנון מזרח  נושא ההתנגדות   

עמ' 28   מבא"ת ספטמבר 2007
 

לדחות את ההתנגדות: תרומת התכנית לעומסי  קיימת בעיית תחבורה יוצרת דופן   1
התנועה באזור אפסית שכן מדובר בתכנית אשר  וחסרת תקדים בצומת הרחובות יגאל 

מטרתה איחוד חלקות ללא תוספת זכויות למעט  אלון ודרך השלום. הצומת ממוקמת 
זכויות שניתן להוסיף במסגרת הקלה לפי סעיף 145  ומשרתת את מרכז עזריאלי, תחנת רכבת 

לחוק התו"ב, משמע תוספת זכויות בהיקף שולי ביותר.  השלום, גבעת , מזרח תל אביב, דרום 
יתרה מכך, התכנית תשפר את המצב התנועה שכן  וצפון נתיבי איילון. 

התכנית מתמרצת בפועל את הריסת המבנה הקיים 
בשטחה, מבנה אשר נמצא בתחום זכות הדרך. הריסת 

המבנה תאפשר הוספת נתיב נסיעה לדרך השלום וכן 
את הרחבת המדרכה במקום, וכן סלילת שביל אופניים. 

לדחות את ההתנגדות: ראה האמור לעיל  ברוב שעות היום, בפרט בשעות גודש   2
השיא, היציאה מבית המתנגד דרך 

הצומת כרוכה בהמתנה של בין 10 ל20 
דקות, 15 דקות בממוצע. 

לדחות את ההתנגדות: ראה האמור לעיל  השינויים וההקלה המבוקשים בתכנית   3
והבנייה המיועדת, לגובה בהיקף אדיר, 
הינה בצמוד לצומת האמורה. שינויים 

ובנייה כמבוקש יגרמו לפקק אדיר 
בצומת הזו יאריכו את זמן ההמתנה 

באופן ניכר ואין לאפשר זאת. 
לדחות את ההתנגדות: ראה האמור לעיל. בנוסף,  גם חציית הצומת הזאת רגלית, לכל   4

הסדרי תנועה, בפרט בנוגע להולכי רגל, אינם נקבעים  כיוון, הינה מתישה וכרוכה בזמן 
במסגרת הוראות תב"ע.  משמעותי. הוספת מגדל בצמוד לצומת 

תאריך את הזמן הזה. 
לדחות את ההתנגדות: ראה האמור לעיל  בנייה בהיקף כמבוקש, במקביל   5

למגדלים רבים הקיימים בסביבה (מגדלי 
תל אביב, אלקטרה, בסר, סנטרל פארק, 

ואחרים בשלבי בנייה שונים) הינה 
בצפיפות בלתי סבירה, תסתום את 

השכונה, בהתקשר לתשתיות וגני ילדים, 
כבישים, מוסדות ציבור וחינוך ותגרום 

לפגיעה באיכות החחים של המתנגד 
ולירידת בשווי ערך דירתו. 

 

חו"ד הצוות: (מוגש ע"י צוות מזרח) 
לדחות את ההתנגדות ולתת תוקף לתכנית 

 



מס' החלטה 
 

 
בישיבתה מספר 16-0017ב' מיום 13/07/2016 (החלטה מספר 4) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  

בתכנית והחליטה: 
 
 

מהלך הדיון: 
יוני גרוסואסר: מציג את עיקרי התוכנית . יוני מציין כי מטרת התכנית היא איחוד חלקה 14 עם שטחי 

תא/4051 וכי התוכנית לא מוסיפה זכויות בניה.  
ראובן לדיאנסקי: למה במקום להאריך את המדרכה לא לשלב עוד נתיב אחד או מסלול. 

יוני גרוסואסר:  במסגרת תא' 3255ב "בצרון" כבר נקבעו הוראות להרחבת זכות הדרך של דרך השלום 
במקום באמצעות שינוי יעוד לדרך וקביעת הוראות להפקעה.  תא/4540 תורמת למימוש הפקעת שטח זה 
מיידית שכן התכנית תאפשר לממש את זכויות הבנייה המוקנות בחלקה 14 במסגרת הפרויקט של חברות 

אמות השקעות וגב ים שכבר נמצא בבניה. 
דורון ספיר: השעה 9:40 והמתנגד לא הגיע נא להקריא את ההתנגדות. 

ניר כהן דוד: מקריא את ההתנגדות מתוך הדרפט. לדבריו, היות ותא/4540 אינה מוסיפה זכויות בנייה, 
המלצת מחלקת תכנון מזרח היא לדחות את ההתנגדות. 

 
 

הועדה מחליטה: 
לדחות את ההתנגדות ולאשר את התוכנית למתן תוקף. 

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

עמ' 29   מבא"ת ספטמבר 2007
 

 



התוכן  מס' החלטה 
תא/מק/9068 - תכנית אב קירוי האיילון    13/07/2016

דיון באישור תכנית אב  16-0017ב' - 5 
 

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: 
הועדה המחוזית 

 

 
שטח התכנית: כ-2,500 דונם  

 

מתכנן: לרמן אדריכלים בע"מ, מחלקת תכנון 
מזרח, אגף תכנון העיר. 

 
יזם: הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב-יפו. 

 

בעלות: שונים. 
 

מצב השטח בפועל:  

בתחום התכנית 3 חטיבות שטח בעלות מאפיינים 
ייחודיים, כמפורט להלן: 

1. תוואי האיילון: חטיבה זו כוללת את רצועת 

מבא"ת ספטמבר 2007  עמ' 30  
 

זכות הדרך של כביש 20 כפי שנקבע בתא/1205 
"נתיבי איילון". במסגרת רצועה זו 5 רצועות 

מובחנות להן נקבעו יעודי קרקע שונים. 

• רצועת הדרך – משמשת בפועל את כביש 20 
ונתיבי התנועה המובילים אליו וממנו 

(רמפות הכניסה והיציאה מכביש 20). 

• רצועת מסילה הרכבת – נמצאת בין מסלול 
כביש 20 בכיוון נסיעה לדרום ומסלול כביש 

20 בכיוון נסיעה לצפון. 

• רצועת תעלת האיילון. 

• רצועה שצ"פ מלווה דרך. רצועה זו נמצאת 
לרוב מחוץ למסעה של הכביש. רוחבה כ7 מ' 

ולרוב שטחה מכוסה צמחייה.  

• רצועת בינוי הצמודה לרצועת השצ"פ – 
אשר חלקה ביעוד "שטח לתכנון בעתיד". 

 

2. שטחים מבונים לאורך האיילון: בשטחים 
הגובלים באיילון אזורים המשמשים לתעסוקה, 
מסחר ומגורים. אזורי התעסוקה, שהם השימוש 

הרווח לאורך האיילון, נמצאים בדופן זרוע המע"ר הצפוני, נחלת יצחק ובצרון באופן חלקי גם בתחום 
שכונת מונטיפיורי. לאורך זרוע המע"ר הצפוני מתחמי תעסוקה ושימושים מעורבים אשר נבנו החל 
משנות ה-90 עם הקמתו של מרכז עזריאלי. כיום נמצאים בהליכי קידום תב"עות המאפשרות הקמת 
מגדלים נוספים. בדופן נחלת יצחק רוב השטח הגובל באיילון נמצא בתחום תכניות בהליכי קידום 
בעלות מאפיינים דומים לתכניות בזרוע המע"ר הצפוני. תא/1205 קבעה יעוד "שטח לתכנון בעתיד" 
בחלק מן השטחים הגובלים באיילון. בשכונת מונטיפיורי מבנים מאוכלסים רבים בתחום יעוד קרקע 
זה. בחלק הדרומי, בשכונת מונטיפיורי, יד אליהו והתקווה השטח הגובל באיילון מתאפיין במבני 

מגורים וותיקים בני 3-4 קומות בבניה מרקמית.  
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3. גשרים ותחנות רכבת: בתחום שטח התכנית 7 גשרים המחברים את שני עברי האיילון: גשר ההלכה 

עמ' 31   מבא"ת ספטמבר 2007
 

בגבולה הצפוני של התכנית, גשר יעקב דורי, גשר ערבי נחל, גשר מוזס, גשר חיים לנדאו (הידוע כגשר 
דרך השלום), גשר יצחק שדה, גשר לה גארדיה וגשר ההגנה בדרומה. גשרים אלה משמשים למעבר כלי 
רכב. בהליכי הקמה שני גשרים נוספים: גשר עמק ברכה, וגשר יהודית. גשר יהודית מיועד לשרת אך 
ורק רוכבי אופניים והולכי רגל. מוצעים גשרים נוספים: גשר השלושה, בין רח' השלושה לרח' הרכב 

וגשר המכנסיים בין רל' ההגנה לרח' שלמה. 
 

מצפון ומדרום לגשר חיים לנדאו נמצאת תחנת רכבת ישראל השלום. מצפון לגשר נמצא אולם הנוסעים 
של התחנה אשר הוקם באמצע שנות ה90 של המאה שעברה. מספר הנוסעים בתחנה זו הוא כ-40,000 
ביממה. לקראת הקמה אולם נוסעים נוסף מדרום לגשר. תמ"מ 5, כמו תא/5000 קבעו מקום לתחנת רכבת 

נוספת בשטח המצוי מתחת לגשר יצחק שדה. נכון להיום טרם הוקמה תחנת רכבת המקום.  

 
מדיניות קיימת: 

א. אושר פרסום על הכנת תא/4385 לפי סעיף 77 וקביעת מגבלות לפי סעיף 78 לחוק התו"ב, על ידי 
הוועדה המחוזית בדצמבר 2015.  

 
גבולות התכנית הן כדלקמן: 

בצפון: רח' ערבי נחל וגשר ערבי נחל עד לצומת עם דרך בגין. 
ממזרח: רח' יגאל אלון.  

ממערב: דרך בגין עד רח' איסלריש, רח' ילין מור נתן, רח' טברסקי, רח' חומה ומגדל. 
מדרום: ציר המשכי לשד' יהודית. 

 
לפי סעיף 78 לחוק התו"ב נקבעו מגבלות להוצאת היתרי בנייה ו/או הרשאות למבני דרך בתחום 
התכנית לתקופה של 3 שנים וזאת על מנת להבטיח את האפשרות לקירוי עתידי של האיילון, את 
האפשרות להרחבת הגשרים הקיימים וכן על מנת להבטיח את הרחבת זכות הדרך הנדרשת להנגשה 
נאותה של תחנת רכבת השלום ממזרח בדרך השלום. יקבעו מגבלות בנייה לגבי כל אחד מחטיבות 

השטח כמפורט מטה: 
 

1. רצועה להבטחת פרוגרמה תחבורתית: מיקומה של רצועה זו יהיה החל מקצה הגשרים הקיימים 
ועד מרחק של 20 מ' לכל כיוון מן הגשר הלאה וכמסומן בתרשים המצורף להחלטה זו. מטרת 

קביעת המגבלות בתחום רצועה זו הבטחת מקום לפרוגרמה תחבורתית של הגשרים, בפרט בהקשר 
של תחנת הרכבת ר"י השלום הקיימת ותחנת יצחק שדה העתידית. בתחום רצועה זו יאסר מתן 

היתר בנייה ו/או מתן הרשאה למבנה דרך אלא בכפוף לביצוע הליך תיאום והתאמה של המבוקש 
להנחת דעתו של מהנדס העיר לעניין הבטחת האפשרות העתידית להרחבת הגשרים על מנת 
להבטיח מענה לפרוגרמה התחבורתית של הגשר הכוללת התייחסות לרכב ממונע, תחבורה 

ציבורית, אופניים והולכי רגל.  

2. רצועת הבטחת היבטים הנדסיים: מיקומה של רצועה זו יהיה החל מגבול היעוד של "שצ"פ מלווה 
דרך" ו/או יעוד "דרך" כפי שנקבעו בתא/1205 וכמסומן בתרשים המצורף להחלטה זו. רוחבה 
יהיה 10 מ' מגבול היעוד כאמור. מטרת קביעת המגבלות בתחום רצועה זו הוא הבטחת מקום 
למרכיבים ההנדסיים של הקירוי בדופן האיילון (ניצבים/ קיר נושא, מערכת האוורור, מערכת 

מילוט ועוד). בתחום רצועה זו יאסר מתן היתר בנייה ו/או מתן הרשאה למבנה דרך אלא בכפוף 
לביצוע הליך תיאום והתאמה של המבוקש להנחת דעתו של מהנדס העיר לעניין הבטחת האפשרות 

העתידית לביצוע מרכיבים ההנדסיים של קירוי האיילון. 

3. רצועה להבטחת הממשק האורבני: רצועה זו תכלול את שטח מתחמי התכנון הגובלים באיילון 
במלואם ואת שטח כל החלקות ביעוד סחיר הגובלות באיילון, משמע השורה הראשונה של הבינוי 
העתידי הגובל באיילון. מטרת קביעת המגבלות בתחום רצועה זו הוא הבטחת תיאום תכנון בינוי 

ופיתוח בין התכנון במסגרת בקשות להיתרים לקירוי. בתחום רצועה זו יאסר מתן היתר בנייה 
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ו/או מתן הרשאה למבנה דרך וכן לאישור תכנית עיצוב אדריכלי אשר אישורן הוא תנאי למתן 
היתרי בנייה, אלא בכפוף לביצוע הליך תיאום והתאמה של המבוקש להנחת דעתו של מהנדס העיר 

לעניין הבטחת המפורט להלן: 

4. תאום הבינוי: קביעת חזית עירונית פעילה, המשיקה לקרוי.  

עמ' 32   מבא"ת ספטמבר 2007
 

5. תאום מפלסי הקרוי: גובה מפלס הפיתוח העליון של הקרוי בסמוך לפרויקט טרם נקבע סופית. 
המפלס יהיה נגזרת של הגבריט הסופי בנתיבי התנועה, של הגובה ההנדסי הנדרש לקרוי, של עומק 

האדמה הגננית ובתי הגידול במסגרת הפיתוח המוצע בקטע זה וכיו"ב. מטרת התיאום הבטחת 
האפשרות העתידית לפיתוח רציף והמשכי בין השטחים הפתוחים בתחום המתחמים הגובלים 

לשטחי הקירוי. הבטחת הרציפות תיעשה באמצעות מגוון אמצעים לפי שיקול הדעת של מה"ע, 
בכלל זה קביעת מפלס הכניסה לבינוי הגובל בקירוי, מפלס הפיתוח במרווח שבין הבינוי העתידי 

לקירוי והבטחת השטחים הנדרשים לקירות תמך, מדרגות ורמפות. 

6. הבטחת רוחב זכות הדרך הנדרשת להנגשה נאותה של תחנת רכבת השלום מכיוון מזרח בדופן דרך 
השלום. בתחום זה תיאסר הוצאת היתרי בניה אלא להנחת דעתו של מהנדס העיר לגבי האפשרות 

להרחיב את המדרכה הגובלת החלקה באמצעות רישום זיקת הנאה ו/או הפקעה בהתאם להחלטה 
עתידית שתתקבל במסגרת הליך קידום התכנית. 

 

ב. תכנית האב תואמת את עיקרי תכנית המתאר תא/5000, אשר במסגרתה סומן קירוי מעל דרך פרברית 
מהירה (ציר איילון). תכנית המתאר מקנה לועדה סמכות לדרוש, כתנאי לדיון בהפקדת תכנית 
הנמצאת בתחום אזור אשר בו מסומן יעוד קירוי מעל דרך פרברית מהירה, הכנת מסמך מדיניות אשר 

יתייחס לכך דרך ההיבטים הבאים: 

• מרחב ציבורי פתוח - קשרים בין אזורי העיר, עיגון הציר הירוק המטרופוליני שלאורך האיילון 
והקשרים אליו, מתן מענה למחסור בשטחים פתוחים באזורים סמוכים וכדומה. 

• בינוי - תיאום בין הבינוי המוצע משני צידי האיילון, יצירת חזית פעילה לכיוון האיילון וכדומה. 

• קירוי עתידי של האיילון - הנחיות לשמירת אפשרות לקירוי עתידי של האיילון. הנחיות לגבי 
עיצובו של הקירוי, רוחבו, השימושים הממוקמים עליו, אפשרות עתידית לבניה וכדומה. 

• הנחיות לגבי אופן המימוש המוצע לקירוי ולבניה הסמוכה לו, ובכלל זה התניות אם קיימות לגבי 
שלביות הבינוי, גבולות בין אזורי בינוי וכדומה. 

• תשתיות – הנחיות לשמירת מסדרונות מעבר לתשתיות קיימות ועתידיות. 

• נטיעת עצים ושתילה, מיקום והיקפים בעיקר בחיבור הקירוי לדופן האיילון. 

 
תא/5000 כוללת בנוסף את ההתייחסויות הבאות בנוגע למסדרון האיילון: 

• טיילת עירונית - הטמעת הציר הירוק המטרופוליני שלאורך האיילון ויצירת קישורים אליו". ציר 
זה ישמש כטיילת עירונית חדשה להולכי רגל ולרוכבי אופניים מצפון העיר עד דרומה ויחבר את 
שני הפארקים המטרופוליניים: גני יהושע (פארק הירקון) בצפון ופארק אריאל שרון (פארק 

האיילון) בדרום.  

• גישור וקרוי מעל האיילון – התוכנית מתייחסת להרחבתם של גשרים קיימים ומתוכננים מעל 
נתיבי איילון על מנת  ליצור בהרחבות אלה שטחים ציבוריים פתוחים. בכך יאפשרו הטיילת 
והגשרים קישור אל אזורים אחרים באמצעות 'צירים ירוקים' נוספים המתוכננים בכל רחבי העיר. 

• דרך מהירה ומרכזי תחבורה - התכנית מגדירה דרך מהירה וקווי רכבת ישראל לאורך האיילון. 
כמו כן מסומנים בתחום הפרוייקט מספר מחלפים שאושרו ומרכזי תחבורה משולבים עירוניים 
במחלף השלום וביצחק שדה וכן מרכז תחבורה משולב מטרופוליני במסוף 2000. נוסף לכך, לאורך 

האיילון מסומן שביל אופניים אותו חוצים שבילי אופניים נוספים בכיוון מז'-מע'. 

• תשתיות הנדסיות – לאורך האיילון עובר קו מתח 161 ק"ו, קו ביוב וקו שפד"ן מתוכנן. בנוסף 
קיימים כמה קווי ניקוז וקו מים החוצה את האיילון לאורך דרך השלום ובהמשכה רח' גבעת 

התחמושת. 
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• עיצוב עירוני – נספח העיצוב העירוני של התכנית מגדיר כי מרבית המרחב המשיק לאיילון מוגדר 
לבנייה מעל ל-40 קומות. זאת, פרט למקרים פרטניים בשכונת מונטיפיורי בה הבנייה מוגבלת לכ-8 

קומות. 

• אזורי ייעוד – תשריט אזורי היעוד מגדיר את רצועת האיילון כדרך מהירה הכוללת בתחום 
הפרוייקט ומעבר לו קירוי מעל דרך מהירה. רצועת האיילון מוגדר גם כציר ירוק מטרופוליני 
המקשר בין שני הפארקים המטרופוליניים בצפון העיר ומדרומה לה. דפנות הצמודות לאיילון 
במקטע המשתייך לפרויקט מוגדרות כאזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעות המונים. יוצא 

דופן חלק משכונת מונטיפיורי הצמודה לאיילון ומוגדרת כאזור מעורב לתעסוקה ולמגורים. 
 

מצב תכנוני קיים: 
לאור מספרן הרב של התכניות בתחום התכנית, הן רוכזו בנספח המצורף לדרפט זה. 

 

מצב תכנוני מוצע:  
קירוי כביש האיילון מגלם תועלות רבות ומרחיקות לכת לעיר, בכלל זה יצירת פארק ירוק נרחב בלבו 
הפועם של האזור העירוני הגדול בישראל, איחוי רקמות אורבניות, בכלל זה חלק מן המע"ר המטרופוליני, 
שיפור איכות הסביבה באמצעות הפחתת זיהום האוויר ומטרדי הרעש הכבדים במקום, ויצירת אזור 
ידידותי ואטרקטיבי לפעילות עירונית תוך ניצול מיטבי של הקרקע במוקד המטרופולין. הקירוי והמרחב 
הציבורי הפתוח שיוקם מעליו ישנו את האופן שבו נחווה אזור זה ע"י מאות אלפי התושבים, מועסקים, 
והמבקרים בעיר, בפרט במרכז העסקים הראשי שלה. רצועת האיילון, הנתפסת היום כאזור לא נעים שיש 
לעבור דרכו בלית ברירה, יוכל להפוך למוקד עירוני חדש המהווה מרחב ציבורי איכותי ובעל מעמד איקוני, 
המזוהה עם העיר. נכון להיום נתיבי איילון מהווים את אחד מעורקי התחבורה הראשיים ומן 
המשמעותיים שבמערך התנועה הארצי. בממוצע עוברים בהם כ-750,000 כלי רכב ביממה והם נחשבים 
לציר התחבורה העמוס ביותר בארץ, כאשר תנועת הרכבים והרכבות מייצרת מטרד רעש וזיהום אוויר, 
המשליכים באופן מהותי על שימושי הקרקע במקום. בהיבט התחבורתי הקמת הקירוי תתמוך בפיתוח 

עירוני מוטה תחבורה ציבורית (Transit Oriented Development). הקמת הקירוי תאפשר שיפור 
משמעותי ברמת השירות להולכי רגל, בפרט עבור יוממים העושים שימוש במערכת הסעת ההמונים 
המרוכזת באזור זה, אשר מצויות בו תחנות רכבת ישראל הגדולות בארץ, ואשר היקף המשתמשים בהן 

צפוי לגדול באופן משמעותי ביותר בשנים הבאות ולהגיע להיקף של עשרות אלפי נוסעים בכל תחנה.  
 

עבודת התכנון תיערך בשני שלבים מובחנים, על ציר הזמן, במרחב ובמטרות שלהם. 
בשלב א' הכנת תכנית אב - "חזון איילון" ושלב ב' תב"ע לאזור המרכזי.  

 

א. תכנית האב  
מטרות:  

• העצמת מוקד הפעילות הארצי ויצירת מרכז כובד חדש – פיתוח אטרקטיבי לפעילות עירונית 
ומטרופולינית  

• יצירת מרחב ציבורי חדש – פארק לינארי התופר את מרכזי הפעילות לאורך ציר תנועה להולכי 
רגל בכוון צפון דרום הנהנה מאינטנסיביות גבוהה ביותר בדפנותיו, שימושים פתוחים לציבור 
במפלס הפארק ובקווי המגע עם השטחים הציבוריים - הרחוב, המעברים, תחנות מערכות ההסעה 

ההמונית ושטחי הפארק. 

• איחוי הרקמה העירונית משני צידי האיילון - חיזוק הנגישות ופיתוח מערך קשרים בכוון מזרח 
ומערב בדגש על הולכי הרגל ורוכבי אופניים. 

• יצירת חזית עירונית פעילה בדפנות העירוניות הפונות לאיילון 

• עיצוב שערי הכניסה הראשיים לעיר תל אביב לאורך האיילון 

• חיזוק מוקדי התחבורה המטרופולינים והעירוניים הראשיים על ציר האיילון העונים לדרישות 
המטרופולין המתפתח 
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• שיפור איכות הסביבה באמצעות הפחתת זיהום האוויר ומטרדי הרעש הכבדים וצמצום/מניעת 
מפגעים סביבתיים 

 
חזון האיילון: 

"ריאה ירוקה"  - הצורך בשטחים פתוחים רחבים במרכז העיר, לצד מגמות הקיימות בעולם כיום, של 
יצירת מרחב עירוני ציבורי איכותי המעניק עדיפות להולכי רגל על פני כלי הרכב. 

רצועת פארק המחברת, מבחינה רעיונית ופיזית את מערך הפארקים העירוניים הגדולים – פארק 
הירקון בצפון ופארק אריאל שרון מדרום. פארקים אלה הינם בעלי תפקיד אזורי רחב, משתרעים על 
שטחים נרחבים ומהווים מקום מפגש ברמה המטרופולינית והארצית. לאורך קווי המגע בין קטעיו 

השונים של המרקם העירוני לבין הפארקים נוצרת הזדמנות עירונית ייחודית. 

פארק גג האיילון כמרכז כובד עירוני ומטרופוליני חדש – מרחב ציבורי פתוח ואטרקטיבי לפעילות 
עירונית ומטרופולינית, תוך יצירת חזית עירונית פעילה בדפנות, תפירה ואיחוי הרקמות האורבניות 

משני צידיו, משיכת פעילויות ומשתמשים מעומק המרקם הבנוי אל אזור הפארק. 
 

תכנית האב תשמש כמסמך מנחה לתכנון בהליכים המתקיים במתחמים הגובלים בתחנת הרכבת (כגון 
מתחם חברת החשמל, טרה ושפע טל) על מנת להבטיח אינטגרציה מרחבית אופטימלית בינן ובין 
תחנת רכבת השלום ורמת שירות נאותה לאוכלוסיית המשתמשים בתחנה. עבודת התכנון במרחב זה 
תיערך ביחד עם גורמים מרכבת ישראל ומשרד התחבורה במסגרת ממשקי עבודה של העירייה מול 

גופים אלה.  
 

תכנית האב תהווה תשתית רעיונית לקידום תכנית מתאר סטטוטורית כמתואר להלן במסגרת השלב 
הבא.  

 
עקרונות תכנית האב:   

• קידום תכנון פארק גג האיילון בראיה כוללת של המרחב העירוני הסובב על כל מרכיביו – הן 
ברמה התפקודית והן ברמת פיתוח המרחב הציבורי העוטף, מערכות הקשרים, מרחב הולכי הרגל 

והשימושים הציבוריים בצד הפיתוח הכלכלי/מסחרי .  

• פיתוח פארק ומרחב ציבורי פתוח, נגיש ואטרקטיבי לשימוש קהלים רחבים הכולל מגוון רחב של 
פעילויות - סוגים שונים של שטחים פתוחים,  רחבות פתוחות, אזורי משחק ושהייה, אזורים 

מגוננים ובתי גידול לעצים גדולים. 

• פיתוח, חיזוק והרחבת צירי קשר מזרח-מערב ברמה המטרופולינית, העירונית והמקומית 
וקישורם למערך הסובב - מרחב הולכי הרגל, מסלולי אופניים, לווי והדגשת אופי הצירים על ידי 

נטיעת שדרות עירוניות המקושרות למרחב העירוני הסובב. 

• הבטחת המשכיות ורציפות המעבר הפיזי להולכי רגל ולמסלולי אופניים בין פארק הירקון 
ופארק אריה שרון תוך התחברות לצירי הרוחב, למערכת הסובבת ולמוקדי התחבורה ציבורית 
בתחום הפארק ובמרחב העוטף. שמירת רצף ויזואלי בקטעי הפארק ומבט פתוח לאורך ציר צפון 

דרום ככל הניתן. 

• קישוריות מיטבית למוקדי תחבורה ותחנות תח"צ – רכבת, קו אדום, מסלולי אוטובוסים 
ומוניות. 

• פיתוח אזור תחנות הרכבת הראשיות (שלום וסבידור) והמשניות (אוניברסיטה, יצחק שדה, 
ההגנה) בתיאום ותוך השתלבות בפיתוח פארק גג האיילון. יצירת מרחב ציבורי פתוח,  אטרקטיבי 

ומזמין בכניסות לתחנות להבטחת הגישה הנאותה בדגש על הולכי רגל ורוכבי אופניים.  

• צימצום הבניה על פארק גג האיילון למינימום הכרחי במתחמי התחנות וניצול שטחים גובלים 
להשלמת המערכות הנדרשות. 

• הפנית פרוגראמות נדרשות מפארק גג האיילון אל הבניה והפיתוח בשולי הפארק בפרויקטים 
שכנים תוך ניצול תת הקרקע ובמידת הנדרש שטחים על קרקעים.  
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• פיתוח חזית הבינוי הפונה לפארק כדופן פעילה הכוללת שימושי מסחר, בידור ושימושים 
ציבוריים בקומת מסד גבוהה הפתוחה לכיוון הפארק ומלווה בשטח פתוח ושדרת עצים כפולה. 
דגש על יצירת חיבוריות וקישורים לשטחים הציבוריים ולמעברים בפרויקטים הגובלים ולרחובות 

מקבילים (יגאל אלון במזרח ובגין במערב)  

• גיבוש שפה עיצובית למקטעי פארק תוך התייחסות לשילוט, תאורה, ריהוט רחוב, מתקנים 
נדרשים, חומרי גמר, גינון ונטיעות. 

• מתן אפשרות להקמה בתחום הפארק של שטחים ומתקנים פתוחים לשימושים ציבוריים בלבד 
כולל סככות ופביליונים לתערכות ולאספקת מידע בבניה קלה ובאופן שלא יהוו מטרד והפרעה 

לרצף  הויזואלי  הפתוח. 

• עיגון הקשרים והפרוגראמות הנדרשות להבטחת מטרות התוכנית ואפשרות מימושן בתוכניות 
סטאטוטוריות כולל התנאים והמגבלות הקשורים לבניה ופיתוח בפרויקטים בשולי הפארק גג 

האיילון  

• שילוב  והבטחת פתרונות לביסוס והקמת הקרוי ופתרונות למטרדים סביבתיים בתוכניות פיתוח 
הפארק. 

• פיתוח הפארק והמרחב הסובב בשלבים, תוך ניצול הזדמנויות למימושו על ידי רתימת פרויקטים 
גובלים ואיגום משאבים של גורמי פיתוח שונים להבטחת פיתוח הפארק.  

• קידום מודעות רחבה ושיתוף הציבור ומקבלי ההחלטות ב"חזון האיילון". 
 

תכנית האב מציעה התייחסות דיפרנציאלית לאזורים שונים כמפורט להלן: 

א. מקטע דרומי: מגשר ההגנה בדרום ועד גשר יצחק שדה בצפון. התכנית שמה דגש על אפשרויות 
איחוי רקמות עירוניות וחיבוריות והמשכיות של תנועת הולכי רגל ושבילי אופניים לרוחב בכיוון 
מזרח מערב דרך צירים עירוניים ראשיים (רחוב לה גארדיה ולוינסקי) בין שכונות הדרום 
המתחדשות ואזור התחנה המרכזית הישנה והחדשה. חיבוריות בכיוון צפון דרום בדגש על חיבור 
פארק גג האיילון לפארק אריאל שרון. קו מגע דיפוזי בין העיר והפארק במרחב הולכי הרגל 
באמצעות חדירה של הפארק אל הבניה העירונית המרקמית המאפיינת מקטע זה דרך שדרות, 
רחובות וצירים ירוקים. תכנית האב שוללת אפשרות לקירוי האיילון מדרום לגשר ההגנה, בזאת 
בגין אפיון הבינוי בדפנות האיילון, הטופוגרפיה באזור זה והימצאות מחלף כביש מס' 1 ואיילון 

דרום במקום.  

ב. מקטע מרכזי: מגשר יצחק שדה בדרום ועד גשר ערבי נחל בצפון. התכנית שמה דגש על חיבוריות 
בכיוון מזרח-מערב תוך התייחסות לאפשרויות לאיחוי רקמות עירוניות, יצירת מחברים וקישור 
לסביבה העירונית הקרובה ופרויקטים גובלים. התכנית כוללת חלוקה לשלושה מקטעים מרכזיים 
ובחינת אפשרויות פיתוח בהתאם להיבטים הנדסיים, סביבתיים וכלכליים וכן אפשרויות יישום.  

ג. מוקד השלום – תכנית אורבנית תחבורתית למוקד השלום הכוללת התייחסות למוקדי תחבורה, 
תחנות הרכבת, פתרונות התנועה סביב האיילון והנחיות לפרויקטים ולתכניות הסובבת. המרכיב 
נמצא בתהליך עבודה תכנונית משותפת לעת"א, משרד התחבורה ורכבת ישראל ואינו נכלל 
במסגרת תכנית האב. תוצר העבודה של אזור זה יהיה ברמת פירוט גבוהה יותר, באופן שמאפשר 

לתת ביטוי למרכיבי הפרוגרמה התחבורתית של תחנת הרכבת. 

ד. מקטע מתחם 2000: הבטחת המשכיות ורציפות המעבר הפיזי להולכי רגל ולמסלולי אופניים דרך 
פארק גג האיילון בכיוון צפון-דרום. קישוריות לתחנת רכבת ותחנות הקו האדום והסגול. צמצום 

הבנייה על פארק גג האיילון למינימום ההכרחי במתחמי התחנות וניצול שטחים גובלים להשלמת 
המערכות הנדרשות. 

ה. המקטע הצפוני: ועד גשר ההלכה בצפון. התכנית שמה דגש על חיבוריות בכיוון מזרח מערב תוך 
התייחסות לאפשרויות לאיחוי רקמות עירוניות, ויצירת מחברים וקשרים בין גבעתיים, רמת גן 
ותל אביב. חיבוריות בכיוון צפון דרום בדגש על חיבור לפארק הירקון, אוניברסיטת תל אביב 
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ומרכז הירידים. חיבור לכביש התערוכה המוביל לחוף הים ולמוקדי פנאי ונופש סביב נמל תל 
אביב.  

 

ב. תב"ע מקטע מרכזי 
מטרות:  

• מטרתה של התכנית לייצר את התשתית הסטטוטורית אשר תאפשר הקמת הקירוי מעל כביש 
האיילון וזאת ע"י קביעת יעודי קרקע מתאימים, היקף שטחי בנייה ("זכויות אויר"), הוראות 
בינוי, ושלביות ותנאים למימוש הקמת הקירוי, בכלל זה בהתייחס להבטחת תיאום נאות עם 
המתחמים הגובלים ממזרח וממערב לקירוי. התכנית תשקף את עיקרי תכנית האב לקירוי 

האיילון כפי שתאושר ותתרגם אותה לשפה תכנונית סטטוטורית. 

• יובהר כי אין בכוונת התכנית לקבוע את אופי הבינוי במתחמים הגובלים למעט לעניין ההיבטים 
הנוגעים להשתלבות העתידית עם הקירוי.  

• התכנית תיערך במתכונת של תכנית מתארית עם הוראות של תכנית מפורטת ותאפשר הוצאת 
היתרי בנייה למימוש פרויקט הקירוי.  

• מסמכי התכנית יכללו, בנוסף לתקנון ותשריט, נספח בינוי ופיתוח אשר יהווה מסמך מנחה ברמה 
העקרונית להקמת הקירוי, בכלל זה למופע פיתוח פני הסיפון. בין היתר, יהווה נספח הבינוי 
מסמך מנחה לעניין הממשק העתידי בין הקירוי למתחמי הבינוי השונים לאורך האיילון, ע"פ 
המצב הקיים בשטח, וע"פ מצב עתידי במסגרת תכניות בתוקף ותכניות בהליכי קידום. נספח 
תנועה ו/או נספחים נוספים יצורפו למתואר לעיל, ככל שיתברר צורך בהם ו/או שידרשו ע"י 

גורמי התכנון במסגרת הליך קידום התכנית. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

לקירוי מרחב  תכנית אב 
מקטע מרכזי  האיילון - 
נחל ועד גשר  (מגשר ערבי 

יצחק שדה) 
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פירוט יעודים/ שימושים:  

עיקרו של השטח המקורה ישמש כשטח ציבורי פתוח ירוק ומגונן הכולל מרחבי שיטוט להולכי רגל 
ומסלולים לרכיבה על אופניים, מוקדי הסעדה פנאי ובידור וכן קיוסקים, ומוסדות ציבור בהקשרים 
התכנוניים המתאימים. באזורי התפר בין דפנות האיילון לקירוי תבחן קביעת מגרשים עליהם תתאפשר 
בנייה בהיקף מתון על מנת לייצר ממשק תכנוני מיטבי בין סיפון הקירוי לסביבה האורבנית, בפרט 
באזורים שהם קיימים הפרשים טופוגרפיים בין מפלס הפיתוח הסופי של הקירוי למפלס הפיתוח הקיים 

באזורים הגובלים בו. 
באזור תחנות הרכבת השלום ויצחק שדה התכנית תאפשר מתן מענה לפרוגרמה התחבורתית והתפעולית 
של התכנית, בכלל זה השטחים הנדרשים לתפקוד התחנות כמוקדי קישוריות, משמע ביצוע מעבר מרכבת 
ישראל לאמצעי תחבורה המשלימים את נסיעת הנוסעים ליעדם, בכלל זה אוטובוסים, מוניות וכדומה, 
ושטחי חנייה ושירות לאוטובוסים ומוניות ולרכב פרטי ודו גלגלי. בתוך תחנות הרכבת ניתן יהיה לשלב 

שטחי מסחר ופנאי. 

 
זכויות בניה: עבור תחנות ר"י השלום (המורחבת) ויצחק שדה (העתידית) 

שטח מבונה כולל   
יעוד 
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סה"כ  מתחת לקרקע  מעל הקרקע 
מ"ר   % מ"ר   % מ"ר 
ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר   10,000 דרך משולבת 

מ"ר  בשצ"פ. 
ל"ר  ל"ר  ל"ר  ל"ר   22,500 דרך משולבת 

מ"ר  במתקני 
תחבורה. 

 
מספר קומות: עד 3 קומות, כאשר מפלס הכניסה למבנה יהיה מפלס הפיתוח של הקירוי.  

 
גובה: עד 10 מ' מעל מפלס פני הפיתוח של הקירוי. 

 
תכסית: אומדן היקף שטח הקירוי שימומש הוא בין כ- 70 ל כ- 200 דונם (לא כולל שטחי גשרים קיימים) 
כאשר ההיקף בפועל מותנה בנסיבות ובאילוצים במסגרת הליכי ההקמה. מוצע לאפשר תכסית של עד כ - 
15,000 מ"ר ו7,500 מ"ר בהתאמה לתחנות ר"י השלום ויצחק שדה (משמע שטח בהיקף כפול לשטח 
הנדרש לצרכים התפעוליים של תחנת השלום במופע הנוכחי שלה). מוצע לאפשר תכסית של עוד כ-10,000 
מ"ר, רובם המכריע בשטחי הדופן, וכולם במסגרת מבנים בעלי אופי ציבורי מובהק. בסיכום המפורט 

לעיל, מוצע לאפשר תכסית בהיקף של עד כ-32,500 מ"ר. 

 

קווי בניין: קווי הבניין של האלמנטים המבניים בתחום הקירוי יקבעו במסגרת אישור תכניות עיצוב 
אדריכליות על ידי הועדה המקומית. 

 
תחבורה, תנועה, תשתיות:   

התכנית תאפשר שיפור ניכר ומשמעותי של הסביבה העירונית הגובלת באיילון, ובתור שכך גם של רמת 
השירות עבור הולכי הרגל, משתמשי התחבורה הציבורית ורוכבי האופניים, בפרט בהקשר של איחוי שתי 
גדות האיילון ויצירת מסלולי גישה חדשים ונוחים ממזרח העיר למרכזה. בנוסף, השיפורים יקבלו ביטוי 

במסגרת שיפור מערך הקישוריות של תחנות הרכבת ושיפור מערך הנגישות הרגלית אליהם. 
 

התייחסות לסביבה (מעבר להיבטים כלליים של המדיניות, היבט פיזי ואיכות תכנונית - היקף, הגיון 
הקו הכחול ושיקולים כוללניים):  במסגרת הקו הכחול של התכנית נכללו מתחמים גובלים בשלמותם על 
מנת להבטיח כי הבנייה החדשה בהם, ובפרט של מפלס הרחוב בגבול האיילון, יתוכננו באופן המשתלב עם 
פרויקט הקירוי, וזאת לעניין מפלס פני הפיתוח, הקצאת שטחים למעבר תשתיות, בפרט כאלה הנדרשות 

במסגרת פרויקט הקירוי, קביעת מערך תנועה קוהרנטי ורציף להולכי רגל ורוכבי אופניים ועוד.קירוי  
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איכות סביבה (מטרדים, סקר אקלימי וכו'):   
היבטי איכות הסביבה נמצאים בהליך תיאום ובדיקה עם גורמי המשרד להגנת הסביבה למטרת אפיון 

תסקיר אשר יערך בהמשך הליך התכנון. לאור ייחודיותו של הפרויקט.  
 

טבלת השוואה: 
מצב מוצע  מצב קיים  נתונים 
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יבחן בהמשך  אין פירוט  אחוזים  סה"כ זכויות בניה 
יבחן בהמשך  אין פירוט  מ"ר 
יבחן בהמשך  אין פירוט  אחוזים  זכויות בניה לקומה 
יבחן בהמשך  אין פירוט  מ"ר 
יבחן בהמשך  אין פירוט  קומות  גובה 
יבחן בהמשך  אין פירוט  מטר 
יבחן בהמשך  אין פירוט  תכסית 
יבחן בהמשך  אין פירוט  מקומות חניה 

 
נספח: סקירת המצב התכנוני בתחום התכנית.  

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

 
 

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

 

בישיבתה מספר 16-0017ב' מיום 13/07/2016 (החלטה מספר 5) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

מהלך הדיון: 
ניר דוד כהן: נותן דברי רקע לקידום התכנון לקירוי האיילון. מפרט כי המתווה לקידום התכנון במסגרתו 

נערכה תכנית האב כשלב תכנוני מקדים לעריכת תב"ע לקירוי האיילון.  
עדנה לרמן: מציגה תוכנית האב. 

דורון ספיר: ישנו רעש של הכביש שיוצר תהודה בקירוי איילון. כמו כן זיהום האוויר שנמצא בנתיבי 
איילון מה גובה הקירוי מפני איילון. איך תתנהל העליה לקירוי? 

נתן אלנתן: האם תוכנית כזו לא דורשת שינוי בתוכנית המתאר הארצית לדרכים תמ"א 3. 
ראובן לדיאנסקי: מדוע זה בסמכות מחוזית? 

אודי כרמלי: זוהי תוכנית אב היא לא סטטוטורית. 
ראובן לדיאנסקי: האם יהיה פארק ממשלתי בתוך ת"א? מאחר והבעלות הם של נתיבי איילון. מי יתחזק 

את הפארק?  האם ישנו דו שיח עם הרשויות הגובלות לנו?  האם יש השפעה לנחל איילון בהקשר של 
התוכנית. אבקש פירוט על העצים איזה פארק יהיה שם. 

כרמלה עוזרי;  מה הרוחב המקסימלי? 
מלי פולישוק: מה האורך של החלק המתוכנן בשלב הראשון. אם עושים כל קטע בנפרד והטיפול בזיהום 

האוויר הוא רק בהעברת הזיהום הלאה, ביציאה מהקירוי רמת הזיהום תהיה יותר גדולה.  לכן אני 
שואלת מה האורך הראשון שהקירוי ייעשה מכיוון.  אפשר ליישם קולטנים שמטהרים את האויר 

ומפחיתים את הזיהום כפי שעושים בסידני. 
עידן עמית: הפרויקט אמור לאחד את מזרח העיר עם המערב והדפנות יכולות ליצור חומה. כמו כן  עצים 

צריכים בית גידול שמחייב עומק לשורשים וגם חשיפה לאור איך שני הנושאים הללו התבצעו. 
אביגדור פרויד: האם הקירוי מתוכנן שלכל אורכו אפשר יהיה ללכת מעל גובה הגשרים הקיימים? בקטע 

המרכזי אמור להיות גשר עמק ברכה במרכז ובקטע הדרומי  אמור להיות גשר יהודית, האם התוכנית 
הגדולה מעכבת או אין קשר רק תיאום בין הדברים? 
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ניר דוד כהן: איכות הסביבה זיהום אוויר והרעש הוא במוקד מעייננו ואנחנו נמצאים בשיתוף פעולה מלא 
עם המשרד לאיכות הסביבה. המשרד מקדם בדיקות משלו ואנחנו נשתמש בתוצאות הבדיקות. רמת 

זיהום האוויר  בהשתנות תמידית ולפי התרחישים מסוימים הצפי שזיהום האוויר ירד בעשרות אחוזים 
בעקבות מעבר למכוניות שמייצרות זיהום אויר מופחת. בנוסף, 

המשרד לאיכות הסביבה מחייב ביצוע בדיקות לניטור רמת זיהום האוויר במסגרת הליכי התכנון לאורך 
הטוואי של איילון.   

ישנם פתרונות רבים לטיפול בזיהום האוויר, חלקם מורכבים מאוד. הטיפול בנושא הזה ייגזר מהמופע של 
הקירוי, כיצד הקירוי יראה רציף יותר או מקוטע יותר.  אפשרות אחת היא לקרות תוך כדי השארת 
מרחבים פתוחים על מנת לאפשר אוורור טבעי. אפשרות אחרת היא לבנות מתקנים קרובים לקרקע 

ואפשרות שלישית לבנות ארובות משולבות שיעלו את הזיהום מעל 150 מ' עד 200 מ' מעל פני הקרקע 
ויפזרו את הזיהום באופן שלא יחזור ויפגע בתושבי העיר. נכון להיום אנחנו רחוקים מהתכנסות להחלטה 

בנושא הזה עקב המורכבות שלו. יחד עם זאת, מזה מספר שנים, תב"עות שאושרו בתחום מסדרון האיילון 
כללו הוראות אשר מטרתן להבטיח את האפשרות לבצע בעתיד את התשתיות הנדרשות לטיפול באוויר 

המזוהם. .  
עדנה לרמן:  אנחנו מתחברים למפלס של יגאל אלון ורח' בגין - יש התאמות. לדוגמא שכ' מונטפיורי 

נמוכה ונצטרך לרדת מהמפלס עם הקירוי. לתחנות הרכבת נצטרך לתת פתרונות אחרים תלוי בתכנון 
שלהם. 

גובה הקירוי המקסימלי נטו מהכביש 5.5 מ' כאשר גובה הקונסטרוקציה הוא לא פחות מ2 מ' סה"כ הגובה 
כ 7.5 מ' מגובה הכביש. הרוחב המקסימלי הוא כ-100 מ' אבל לא קטעים גדולים של הרח' הזה. אורך 

הפרוייקט במקטע המרכזי הוא בין 1.8 ל2 ק"מ, תלוי איך נגיע לשוליים של הגשרים לכל השלב הראשון . 
בנוגע לסמכות מקומית או מחוזית הדבר ייבדק. פארק מטרופוליני – הפארק חורג מגבולות ת"א. 

ראובן לדיאנסקי: היה דיון דו שיח עם הרשויות. 
עדנה לרמן: היה דיון ראשוני עם הרשויות דרך לשכת התכנון המחוזית. המסילה הרביעית בנוי על נחל 

איילון אין עוד פתרונות ברורים אם צריך להטות את נחל איילון, עובדים אבל הפתרונות. תחזוקת הפארק 
כפי שזה נראה יעשה ע"י עיריית ת"א. 

אודי כרמלי: עיריית ת"א לומדת את  את נושא רישום הבעלויות בשכבות.  
עדנה לרמן: הפרויקטים נבנים לאורך גדות האיילון . עצם הקירוי יוצר אפשרות טכנית לעבור מערב 

למזרח.  לדוגמא אנחנו לא מעכבים את בינוי גשר יהודית. המטרה לנצל כל הזדמנות  ליצור את המעברים 
להולכי רגל ואופניים מעבר לגשרים הקיימים ששם יש תנועת רכבים. על הפארק לא תתאפשר בניה למעט 

דברים קטנים שהם בבעלות עירונית ולמטרות ציבוריות. 
אביגדור פרויד: בקשתי תשובה לגבי הגבהים,  וענית שההתייחסות שלכם הם לגובה פני הקרקע הטבעי 

ונקבת ביגאל אלון ובגין, כרגע דיברת על גשר יהודית יהיה נמוך יותר. כלומר שהליכה בפארק רגלית 
מדרום לצפון והפוך היא לא תהיה רציפה. אנחנו מדברים על פארקים עירוניים קטועים לא רצף אחד 

עירוני ארוך זהו שינוי מהותי. 
עדנה לרמן: המטרה היא  ליצור בעתיד   פיתוח רציף אשר יאפשר  הליכה מפארק בגין בדרום לפארק 

הירקון בצפון וכן ליצור מעברים וחיבורים רבים ונוחים בין האזורים מזרח למערב האיילון. . 
שחר צור- אדריכל הנוף של צוות התכנון של קירוי האיילון: מהותו של הפרויקט יצירת פארק מעל קירוי 

האיילון, משמע הפארק יהיה גג ירוק.   המטרה היא לשים עצים גדולים רחבי עלים ועתירי עלווה וצל. בתי 
הגידול הנדרשים לשם כך הם גדולים ויש להם משקל רב, ולכן הדבר יקבל תשומת לב תכנונית מתאימה 

במסגרת התכנון הקונסטרוקטיבי של הקירוי. . 
ראובן לדיאנסקי: גם היום אפשר לחשב עומסי משקל שיכול הגשר לשאת ומתוך זה לעשות חישוב כמה 

אדמה כמה צמחיה. 
שחר צור: החישוב עדין לא נעשה מאחר וכל נקודות הנחיתה עדין לא נקבעו שכן אלה יעשו בהמשך כאשר 

יצורפו יועצים נוספים לצוות התכנון, בכלל זה היועצים הרלבנטיים לעניין זה. בכל מקרה, על מנת 
שהעצים שינטעו מעל הקירוי יצליחו, יהיה צורך  לספק להם בית גידול איכותי עם נפח גדול למערכת 

ההשורשים שלהם. לגבי החשש כי ההצללת המבנים בדופן האיילון תפגע בתנאי הגידול של העצים, עצים 
צריכים כ-6 שעות של אור שמש ישיר ולכן לא צפויה כל בעיה בהקשר זה. 

 
 
 

הועדה מחליטה: 
 

לאשר פה אחד את תוכנית האב. 
 

משתתפים: משתתפים: דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, נתן אלנתן, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, איתי פנקס 
ארד
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מוסד התכנון המוסמך לאשר את תכנית העיצוב:  ועדה מקומית ת"א יפו 
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מיקום: 

שכונת רמת אביב ג', חלקות 222 ו 240 
 

גבולות:  
מזרח: שצ"פ  

צפון: רח' בוקשפן דוד  
ממערב: רח' בית צורי אליהו ומגרש בניין מגורים 

מדרום: שד' קרן קיימת לישראל 
כתובת: 

בית צורי אליהו 20 

 
גושים וחלקות בתכנית: 

נתונים מתוך מערכת מעקב תב"ע 
 

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

  222 ,240 חלק   מוסדר   6631
 

שטח התכנית:  
 

שטח המגרש: 10.132 דונם 
 

מתכננים:  
אדריכל תכנית: ליואי-דבוריינסקי אדר' בע"מ 

מתכנן פיתוח ונוף: עומר ינוביץ' אדריכל גנים ונוף 

יועץ בנייה ירוקה: ויטל רוזנברג אדריכלים – מיכל ויטל 

יזם: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב-יפו 

בעלות: עירייה  

אבא אחימאיר 
בית צורי אליהו 

רקנאטי ליאון 

בוקשפן דוד 
בית צורי אליהו 

שד' קרן קיימת לישראל 
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מצב השטח בפועל:  

עמ' 42   מבא"ת ספטמבר 2007
 

חורשה זמנית וחניה מוסדרת פתוחה לכלל התושבים. 
מצב תכנוני קיים:  

1. על המגרש חלה תכנית מתאר מפורטת 1722. תכנית זו מגדירה חלקות אלו כאזור לבניינים 
ציבוריים (מגרש 9). 

2. תכנית תא/צ, עבור שטחים מבנים ומוסדות ציבור, אשר עומדת על סף קבלת תוקף והזכויות 
המבוקשות מתבססות עליה, מחייבת הכנת תכנית עיצוב ופיתוח במגרשים ששטחם עולה על 3 

דונם, בנוסף: 
א. מגדירה שימוש למטרות חינוך. 

ב. מגדירה זכויות בנייה מעל הקרקע 270% משטח המגרש. 

ג. קובעת כי גובה המבנה במגרש ששטחו מעל 1.5 דונם לא יעלה על גובה של 2 קומות מהמבנים הבנויים 

בפועל במגרשים הגובלים או מגובה המבנים כפי שניתן לבנות עפ"י התכניות המאושרות במגרשים הגובלים, 

הכל לפי הגבוה מביניהם. בכל מקרה, גובה המבנה יהיה עד 40 מ' ממפלס פני הקרקע ולא יעלה על 10 קומות. 

ד. מאפשרת בנייה בקו בניין אפס )קרי קו המגרש( במגרשים הגובלים בדרך. 

ה. קובעת גובה גדר מקסימלי 2.4 מ'. 

3. תכניות מאושרות נוספות החלות על המגרש: ע1 – מרתפים. 
 

מצב תכנוני מוצע:  
1. הפרוגרמה המוצעת כוללת את דרישות הפרוגרמה הסטנדרטית של משרד החינוך בתוספת 

הדרישות של מנהל החינוך העירוני. מדובר בבית ספר יסודי: 18 כיתות לימוד, 6 כיתות חינוך 
מיוחד, חדרי ספח, ספריה וחדר פרוייקטים, אולם ספורט בית ספרי. 

2. חצר בית הספר תוכננה באזור הדרום מערבי של השב"צ. מבנה בית הספר מוקם בצמוד לקו 
המגרש האחורי לשד' קק"ל ללא גדר בחזית זו, במטרה להוות דופן לרחוב וכן לאפשר גמישות 

מקסימלית עתידית בשטח השב"צ, אם לצורך הרחבת ביה"ס או בניית מבני ציבור נוספים. 
3. מפלס קומת הקרקע של בית הספר יהיה בהתאם למפלסים הגובלים בחצר ביה"ס ולכיוון ניקוז 
הנגר העילי במגרש, ויקבע ב 20.30 מ' אבסולוטי. המפלס בסמוך לשער הכניסה הראשי לביה"ס 

19.70 מ' אבסולוטי. 
4. מבנה בית הספר המוצע מגיע לגובה 5 קומות. הקומה החמישית מיועדת לאולם ספורט בית ספרי 

ומותאמת בגובה לפונקציה זו. 
5. קו בניין קדמי דרומי (לכיוון שד' קק"ל) קו בניין אפס, ללא גדר מוסדית לכיוון זה. 

6. פירוט חומרי הגמר יופיע בחזיתות המבנה והוא עקרוני אך לא סופי, חומרי הגמר הסופיים יקבעו 
בהיתר. 

7. תכנית פיתוח השטח: 
 כניסות: כניסה ראשית למתחם בית הספר דרך שביל גישה מרוצף ורחב מצד צפון. 

 גדרות: תכנית העיצוב תכלול פריסת גדרות מפורטת לכל היקף הבניין. 

 נטיעות: תכנון הפיתוח יכלול נטיעות עצים לצורך מתן הצללה על שטח ביה"ס )התכנית המפורטת תאושר ע"י 

אגף שפ"ע( 

8. הסדרי תנועה וחניה (בתאום עם אגף התנועה) –  

א. רוכבי אופניים והולכי רגל: המשך לשביל האופניים והולכי הרגל במזרח תוכנן עד לשער 
ביה"ס. רחבת כניסה מרוצפת רחבה מתוכננת מצפון לגדר ביה"ס (בתחום השב"צ) ומאפשרת 
גישה מרח' בית צורי במערב. שביל הולכי רגל נשמר בדופן המערבית של השב"צ ושער כניסה 

נוסף נקבע בגדר ביה"ס ממזרח לצורך גישה גם מגשר הולכי הרגל מדרום לביה"ס (מכיוון 
שכונת נוה אביבים, שד' קק"ל). 

ב. התכנון מוסיף כ- 72 מקומות חנייה לאופניים בכניסה לבית הספר (36 בתוך החצר ו- 36 מחוץ 
לגדר ביה"ס). שערי ביה"ס מצפון (הראשי) וממערב מאפשרים גישה לביה"ס גם לאחר שעות 

הפעילות עבור הקהילה. 
ג.      חנייה לבית הספר תתאפשר במגרש החניה קיים ומוסדר בפינה הצפון-מערבית של השב"צ – 

בצמוד לכניסה הראשית לבית הספר.  
ד. העלאה והורדת תלמידים תיעשה ברחוב דוד בוקשפן מצפון לשב"צ או במגרש החניה המוסדר 

בפינה הצפון-מערבית של השב"צ ותוגבל לשעות ע"פ תמרור במקום. 
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טבלת זכויות בניה מרביות מותרות : 

עמ' 43   מבא"ת ספטמבר 2007
 

נתונים  לפי תכנית  
815א'  10,132 מ"ר   סה"כ שטח המגרש  

תא/צ, 1.א.4.1.2  27,356.4 מ"ר  שטחי הבנייה המרביים מעל 
הקרקע 

תא/צ, 3.ה.4.1.2  8,612.2 מ"ר  תכסית בנייה למרתפים 
1880, 8.א קובעת עד 6+ע בבניין המגורים הגובל  9 קומות  גובה מרבי  

(חלקה 220). ולכן לפי תב"ע תא/צ, 2.ב.4.1.2 גובה 
המבנה עד 2 קומות מעל. 

תא/צ, 2.ב.4.1.2  40 מטר 
תא/צ, 3.ד.4.1.2  תכסית המבנים: 6.079 דונם  

 
הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי 

א. אופן העמדת המבנים 

מתחם ביה"ס מהווה כ- 5 דונם מתוך שטח השב"צ המלא )כ- 10 דונם(. המתחם מוקם בפינה הדרום-מערבית של 

המגרש, במטרה לאפשר גמישות מירבית לעתיד )הרחבת ביה"ס או בניית פונקציות נוספות במגרש ושמירה על 

החורש הקיים במגרש כיום( ובמטרה ליצור דופן בנויה לרח' קק"ל. 

בתוך מתחם ביה"ס, החצר מקדמת את הבאים ואילו המבנה מוקם על קו המגרש הפונה לשד' קק"ל. המבנה 

כמהווה דופן בנויה לשד' ללא גדר מוסדית. מפלס הכניסה של ביה"ס נקבע בגובה 20.30 מ' אבסולוטי. מפלס זה 

מאפשר את ניקוז המגרש אל מחוץ למבנה וגם מאפשר קביעת חלונות לשד' קק"ל בגובה רגיל מתוך מבנה ביה"ס 

בעוד משד' קק"ל גובה החלונות המינימלי עומד על 2 מ' כנדרש ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך לחלונות 

הקבועים בחזית ללא גדר מוסדית. 

הבינוי המוצע יוצר חצר קדמית פתוחה ומוצלת הפונה אל השכונה. החצר מכילה מתקני משחק, לצד מתקני 

ספורט וקיימת האפשרות לפתוח אותה אחרי שעות הלימודים לשימוש הקהילה. 
הערה 

לצורך ניצול טוב של המגרש, מבנה ביה"ס מוקם על קו מגרש קדמי לקק"ל וזאת בהתאם לתכנית תא/צ. 
חזית מבנה ביה"ס מהווה דופן לשד' קק"ל במקום חלק מהגדר לכיוון זה.  

 

ב. גובה המבנים, מספר הקומות ומפלסים 

 המבנה המתוכנן בעל 5 קומות. בקומה האחרונה, תוכנן אולם ספורט בית ספרי בהתאם 

לגבהים הנדרשים. 
 גובה המבנה תואם לתכנית תא/צ.

 גובה קומה ממפלס רצפה למפלס רצפה הוא כ- 4 מ'. 

 גובה הקרקע באיזור ה 0.00 האבסולוטי הוא 20.30 מטר. 

ג.  קווי בניין
קווי בניין יהיו ע"פ תוכנית מתאר מקומית מס' תא/צ – מבנים ומוסדות ציבור.

 קו בניין לחזית לכיוון צפון ודרום – 0 מ'. 

 קו בניין צדדי 1 לכיוון מערב– 2.5 מ'

 קו בניין צדדי 2 לכיוון מזרח – 0 מ' (עבור קו בניין שפונה לשצ"פ).

 קו בניין קדמי לקק"ל לכיוון דרום – 0 מ'  

 
בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת

א. חומרים  

גימור המבנים יהיה שילוב של קירות מטויחים בגמר שליכט אקרילי ואלמנטים בגימור צבע חלק בגווני אפור ונגיעות 

. במבנה ישולבו קירות מסך צבע בעזרת אלמנטים מפח אלומיניום בגמר צבע. יתכן וישולבו גם חיפויי 

ואלמנטים של אלומיניום בגוון אפור כהה. 
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חלונות המבנה יהיו חלונות הזזה, חלונות קבועים וחלונות קיפ ודריי קיפ עם פרופילי אלומיניום. 

זכוכיות המבנה יהיו זכוכיות רפלקטיביות עד 14%. 

גמר מע' גג אולם ספורט אלומיניום. 

ב. מרפסות  

עמ' 44   מבא"ת ספטמבר 2007
 

המרפסות ירוצפו בדק במבוק ו/או ריצוף דמוי דק ו/או אריחי גרניט פורצלן לבחירת האדריכל. ע"ג 
המרפסת ישולבו אדניות עם צמחייה. 

מעקות המרפסות יהיו מפרופילי גידור בהתאם לסטנדרט העירוני בגובה כ- 2.0 מ' בהיקף המרפסות על מנת לעמוד 

הן בהנחיות משרד החינוך, הן בהנחיות הבטיחות והן בשימושים המתוכננים למרפסות. 

ג. הצללות וגדרות 

מדפי הצללה מאלומיניום או מפלדה ישולבו בחלונות הפונים לכיוון דרום, פרט לחלונות חדרי הממ"מ.   

ההצללות על השטחים הפתוחים: 

 מעל אזורי חצר ביה"ס מוצלת הן ע"י המבנה הממוקם מדרום לה והן ע"י עצים ואלמנטי הצללה, כדוגמת 

מתקני משחק, בהתאם לתכניות אדריכלות. 

מניתוח ההצללות ניתן לראות שלאורך כל עונות החמה )קיץ ומעבר( ישנה הצללה אפקטיבית בחצר בהתאם לשעות 

היום ועונות השנה. 

הצורך בהצללת מרפסת הגג תיבדק בהתאם לשימוש הסופי במרפסת. 

 

ד. חזית חמישית 

מרפסת גג בקומה שניה תהיה מרוצפת, ראה פירוט בסעיף ב. 

גג אולם הספורט יהיה בחיפוי אלומיניום נקי מכל ציוד. 

יתר גגות המבנה הפנויים, ישמשו למערכות. הסתרת מתקני המיזוג ומתקנים טכניים נוספים תיעשה על ידי הגבהת 

מעקה הבניין או רפפות שישולבו בגג. 

מתקני המיזוג מוקמו בגג פנוי בצידו הדרומי של המבנה, הפונה לשד' קק"ל במטרה למנוע מטרד אקוסטי במגרשים 

השכנים. בנוסף, יינתן פתרון אקוסטי למתקנים טכניים על הגג במידת הצורך ע"פ הנחייה של יועץ אקוסטיקה. 

 
הנחיות הפיתוח הסביבתי 

פיתוח השטח 

• הרחבה מצפון למתחם ביה"ס המובילה אל השער הראשי, תאפשר תנועה חופשית ורציפה דרך 
המגרש הציבורי, הריצוף יהיה ע"פ הסטנדרט העירוני ויצור רצף ויזואלי בין הרחוב לכניסות 

למבנים. יתכן השימוש ביותר מסוג אחד של ריצוף כל עוד הרצף הויזואלי מתקיים. 

• הכניסה דרך השער הראשי לשטח בית הספר יהיו ברצף מפלסי עם רחבת הכניסה החיצונית ללא 
מדרגות/או רמפות. המעבר עד לדלת הראשית למבנה ביה"ס יהיה משופע באופן קל לצורך ניקוז 

המים מחוץ למבנה.  

• הכניסה דרך השער בחזית הצד המערבית של מתחם ביה"ס תהיה עם מדרגות לגישור הפרש 
המפלסים הקיים בין השביל הקיים לצד ביה"ס לבין מפלס הכניסה לביה"ס.   

• נטיעת עצים לפי הנחיות מחלקת שפ"ע ולפי המסומן בתכנית הפיתוח. 

• עומק שכבת מצע גנני בהתאם לסוג הצמחייה, עומק מצע גנני לעצים – 1.5 מ' לפחות. עומק מצע 
למדשאות, שיחים וצמחי כיסוי- 0.5 מ' לפחות. 

• ניקוז- שיפועי הניקוז בשטחים מרוצפים לא יפחתו מ 1.5% ולא יעלו על 5%. מתחם ביה"ס 
מתנקז מדרום מערב לצפון מזרח. 

• פרטי פיתוח, ריצופים, חיפויים, אלמנטי מאור, ספסלים, פחי אשפה, מיצללות, חיפוי קירות, 
שערים וכדומה לפי הפרטים בחוברת פרטי פיתוח. 

 
מאפייני בניה ירוקה 

הפרויקט יתוכנן לעמידה בתו תקן ישראלי 5281 לבניה ירוקה ובליווי משרד אדריכל העיר. 

גמישות:  

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

אין בתכנית זו בכדי לאשר שטחי בניה.  
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חו"ד הצוות: (מוגש ע"י צוות צפון) 
לאשר את תכנית הפיתוח והעיצוב האדריכלי.  

יידרש  תאום סופי עם אדריכל העיר לפני הגשת תיק מידע. 

בישיבתה מספר 16-0017ב' מיום 13/07/2016 (החלטה מספר 6) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
שמואל גפן לא משתתף בדיון 

 
מהלך הדיון: 

 
דרור לוטן: עיריית ת"א יפו בשיתוף עם משרד החינוך מתכננים להקים בית ספר יסודי נוסף בשכונת רמת 

אביב ג'. הצורך לבית ספר נובע מגידול תלמידים משמעותי בבית הספר הנוכחי ברמת אביב ג'. בפתיחת 
הלימודים יש כבר שש כיתות א כאשר הקיבולת מתאימה רק ל-4 כיתות. הפרויקט הוא ל-18 כיתות בי"ס 

יסודי. 
מאיר אלואיל: הזכויות במגרש יגזרו מתכנית צ' שקבלה תוקף. העקרונות שהנחו אותנו בקידום התכנית 

היו בחינת העמדה של המבנים על מגרש בן 10 דונם תוך ניצול מקסימלי של המבוקש כעת ואפשרות גם 
למבנים נוספים בעתיד. כמו כן דאגנו להגעה בטוחה לבית הספר ע"י חיבור לרשת שבילי אופנים ושבילי 

הולכי רגל קיימת. העמדת מבנה בית הספר בצמוד לגבול המגרש הדרומי היא במסגרת העקרונות של 
יצירת דופן בנויה על רחובות. 

יואל דבוריינסקי: מציג את התוכנית.  
ראובן לדיאנסקי: האם יש סקר עצים, אני רוצה לראות המפרט. אי אפשר להעתיק את העצים? 

יואל דבוריינסקי: העצים הבריאים יועתקו החוצה. 
נתן אלנתן: דרור לוטן יעביר לראובן את מפרט העצים. 

נחמה עמירב: מדובר באולם ספורט ולכן מתבקש כי הבקשה להיתר בניה, תכלול חוו"ד אקוסטית. בנוסף 
מינהל החינוך יעביר את כל נושא ההעתקה העצים. 

 
 

הועדה מחליטה: 
לאשר את תוכנת העיצוב. 

הבקשה להיתר תכלול חוו"ד אקוסטית כתנאי להוצאת היתר בניה.  
 

משתתפים: דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, נתן אלנתן, כרמלה עוזרי, איתי פנקס ארד
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תא/עא(6א)1722 - מרכז שוסטר - תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי    13/07/2016

דיון בעיצוב ארכיטקטוני  16-0017ב' - 7 
 

מוסד התכנון המוסמך לאשר את תכנית העיצוב: הועדה המקומית 
 

מיקום: שכונת רמת אביב ג' - גוש 6631 חלקה 226 
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גבול החלקה: רחוב אבא אחימאיר מדרום, רחוב אליהו חכים ממערב,  חלקות 188, 170, 227 ו-183 (גוש 
6631) מצפון וחלקה 698 (גוש 6628) ממזרח. 

שטח החלקה: 12,060 מ"ר 
 

מטרת הדיון: תכנית עיצוב למרכז מסחרי "שוסטר" לפי תב"ע 1722, תעא/1722(6) ו-תא/3897  
  

מתכנן: בר אוריין אדריכלים בע"מ 
אדריכל נוף: סטודיו אורבנוף. ליאור לוינגר 

יועץ תנועה: דגש הנדסה- תכנון תנועה ודרכים 
יזם:     חברת "נוה שוסטר". 

בעלות:  חברת "נוה שוסטר"  ופרטיים. 
מצב השטח בפועל: מרכז מסחרי פעיל בן קומה אחת, מרתף חניה ומתקנים טכניים על הגג. 

 
מצב תכנוני קיים:  

תב"ע תקפה: תכנית 1722, תעא/1722(6) , תא/3897 
יעוד קיים: אזור מסחרי מיוחד 

שטח התכנון: 12,060 מ"ר 
תכנית 1722 בתוקף משנת 1975, תכנית בינוי תעא/1722(6) בתוקף מ1981, תא/3897 בתוקף מ2012. 

 
 

בינוי:  
 

מס' קומות: 2 
 

קווי בנין:  
קו בנין קדמי דרומי לרחוב אחימאיר אבא -  5 מ'.  

קו בנין קדמי מערבי לרח' חכים אליהו -  5 מ'. 
קו בנין צידי צפוני למגרש שכן (חלקות 227+188) - 0 מ'. 

קו בנין צידי מזרחי לשצ"פ (חלקה 698) - 0 מ'. 
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דרישה בתכנית: לפני מתן היתר בניה לבניין אחד או קבוצת בנינים באחד מגושי הבניינים המוזכרים לעיל 
יש להכין תכנית עצוב ארכיטקטוני. 

 
זכויות :  

תת קרקעי : לפי ע1 – עד 80% משטח המגרש=9648 מ"ר. 
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על קרקעי: לפי תכנית 1722 – עד 40% משטח המגרש בכל אחת מ-2 קומות מסחריות= 9648 מ"ר. 
                  תוספת שטחי שירות לקומות המסחריות באזור יועד מסחרי מיוחד, לפי פרוטוקול שאושר 

בוועדה ביום 24.2.16- עד 25% מהזכויות העיקריות המותרות = 2400 מ"ר. 
 

שטחים בנויים :  
תת קרקעי : 6289 מ"ר. 

על קרקעי: 3896 מ"ר שטחים עיקריים + 1750 מ"ר מעברים מקורים ושטחי שרות  
 

מצב תכנוני מוצע:  
1. תוספת קומה מסחרית ע"ג המרכז המסחרי הקיים במסגרת זכויות הבניה התקפות. 

2. הרחבה ושינויים פנימיים של המרתף הקיים לצורך מתן פתרון חניה  ונגישות לבאי המרכז 
המסחר ותפעולו, הכללת מחסנים קיימים בהיתר והכשרת המקלט הקיים למתן פתרון מיגון 

לשטחים המסחריים הקיימים והחדשים. 
3. מתן פתרון להסתרת ציוד טכני ויח' מ"א עבור השטחים המסחריים הקיימים והמתוכננים. 

4. הסדרת שטחי אחסנה ושטחים טכניים במפלס הקרקע, והתאמת חצר פריקה וטעינה למתוכנן. 
5. שימוש במרפסות גג כאזור נלווה לשטחים המסחריים הכולל בתי גידול לצמחיה ואזורי ישיבה. 

6. הוספת מעליות וגרמי מדרגות לחיבור בין המפלס הקיים והחדש במסגרת שטחי השירות 
המותרים. 

7. פיתוח המעברים הפתוחים והמקורים, הכיכר הציבורית ויצירת חיבור והנגשה למפלס הרחוב 
והסביבה. שינוי בתוואי ומיקום פתחי האוורור למרתפים והתאמתם לתכנית פיתוח הכיכר. 

8. פיתוח רח' אחימאיר: הרחבת מדרכה ושימור שדרת העצים, יצירת נתיב אופניים ושינוי שיטת 
החניה מאלכסונית למקבילה. 

9. שינוי ושיפוץ חזיתות המבנה הקיים והתאמתם לתוספת הבניה המוצעת. 
 

פירוט יעודים/שימושים: מסחר  
מספר קומות: תוספת קומה ע"ג קומה קיימת. 

תכסית:  40%  
קווי בניין: ללא שינוי  

 
עקרונות ודברי הסבר נוספים:   

1. תוספת בניה של קומה מסחרית של כ 4800 מ"ר, בתכסית של 40% במסגרת הזכויות התקפות. 
2. תוספת בניה במרתף של 1450 מ"ר מעבר ל 6289 מ"ר הקיים = סה"כ 7739 מ"ר ( 64%) (תותר 

אחסנה אך לא לשימושי מסחר מטעמי בריאות). 
3. תכנית פיתוח כללית למתחם הכוללת: יצירת רצף תנועה בין הכיכר והרחוב ע"י שימוש ברמפות, 

מעברים משופעים ומדרגות וכן הוספת תנועה ורטיקלית המחברת בין מפלס הכיכר ומפלס 
הקומה המסחרית החדשה. 

4. יצירת מקומות שהייה ופינות ישיבה מוצלים, לנוחות ורווחת הציבור. 
5. יצירת מעבר ציבורי מקורה ונגיש בקומה המסחרית החדשה. 

6. הצבת שולחנות וכסאות במרפסות הגג לשימוש באי בתי הקפה. 
7. הנגשת המתחם וחיבור לרצף תנועה עירוני כולל שבילי אופניים. 

8. שימוש בבניה קלה וחומרים יציבים מתקדמים בקומת התוספת, והתאמת חזיתות המבנה הקיים 
לשפה העיצובית החדשה, וביטול הדרישה לחיפוי בפסיפס בגוון בהיר.  

תחבורה, תנועה, תשתיות:  
החניה תהיה תת קרקעית, מתוכננת הרחבת שטח המרתף והכשרת תוספת מקומות חניה לפי תקן כולל 

חניית רכב דו גלגלי ואופניים. כניסות ויציאות לחניון ללא שינוי מהמצב הקיים. 
 
 



מס' החלטה 
 13/07/2016
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תכנית העיצוב והפיתוח האדריכלי מובאת לאישור הועדה לאחר תיאומים שנעשו מול מח' תכנון צפון, 
אדריכל העיר, מחלקת תנועה, מח' רישוי בניה, מכון הרישוי, אגף שפ"ע ובת"ש.  

 
בהמשך לסיכום פורום מה"ע, תכנית העיצוב והפיתוח האדריכלי הוצגה בתאריך 19/4/2016 ליו"ר וועד 

רמת אביב ג', גב' נעמי מחרז, וחברי הועד במרכז רוזין ע"י האדריכל, מנה"פ ונציגי היזם. במפגש השתתפו 
גם ס. מנהל אגף רבעים ושכונות ונציג מח' תכנון צפון.

חו"ד הצוות: (מוגש ע"י צוות צפון) 
לאשר את תכנית הפיתוח והעיצוב האדריכלי.  

יידרש  תאום סופי עם אדריכל העיר לפני הגשת תיק מידע. 
 
 

בישיבתה מספר 16-0017ב' מיום 13/07/2016 (החלטה מספר 7) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

מהלך הדיון: 
 

הנושא ירד מסדר היום לפי בקשת היזם. 
 

הועדה מחליטה: 
 
 

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



התוכן  מס' החלטה 
תא/4539 - הרכבת 74    13/07/2016
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מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: 
הוועדה המחוזית –תל-אביב 

 
מיקום: 

בין הרחובות 
צפון/מזרח - רח' הרכבת   

דרום/מזרח - רח' ראש פינה 
דרום/מערב - רח' הגר"א 

צפון /מערב  - חלקות 256 ו-22. 
כתובת: 

רח' הרכבת 68,70,72,74, תל אביב – יפו. 
רח' ראש פינה 29,31,33,35 , תל אביב – יפו. 

רח' הגר"א 29,31 , תל אביב – יפו. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

גושים וחלקות בתכנית: 
תכניות חלות  שטח  מספרי  מספרי  חלק/כל  סוג  מספר  כתובת 

חלקה  חלקות  חלקות  הגוש  גוש  גוש 
(דונם)  בחלקן  בשלמות 
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תא/1229   0.542  -  21 הגר"א 29 

 
חלק  מוסדר   6977

 

תא/1229   0.541  -  20 הגר"א 31 
תא/1043א'   0.544  -  19 הגר"א 33 
תא/1043א'   0.543  -  18 הגר"א 35 

ראש-פינה 
תא/1043א', תא/1205   0.706  -  221  29-31

הרכבת 74 
תא/1043א', תא/1205   0.417   215 הרכבת 72 

תא/1043א', תא/1205   0.944   198 הרכבת 70 

תא/1043א'   0.474   245 הרכבת 68 

  4.711 סה"כ 
 



מס' החלטה 
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שטח התכנית: 4.711 דונם 
  

מתכנן: קייזר - אדריכלים ומתכנני ערים. 
 

יזם:    בעלי הקרקע (פרטיים),  ועדה מקומית       
 

בעלות: פרטיים ,עירייה.  
 

מצב השטח בפועל:  
תיאור מצב פיסי קיים: 

על השטח קיימים מבנים וסככות המשמשים למלאכה ומשרדים וכן מבנה ציבור במגרש הציבורי. 
 

תיאור מצב קנייני: 
כל המקרקעין בבעלות פרטיים למעט חלקות 20-21 בבעלות עיריית תל אביב. 

 
מדיניות קיימת:  

תכנית תא/5000 (אושרה למתן תוקף): 
י עוד   - אזור תעסוקה מטרופוליני סמוך   

      למערכת הסעת המונים. 
ג ובה מותר  - עד 25 קומות (עפ"י נספח העיצוב העירוני). 

    (עפ"י מופקדת) 
 רח"ק מירבי   - 12.8  

 תכסית בינוי   - 60% משטח המגרש 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שימוש ראשי -  מסחר 1, תעסוקה 1, משרדים   
שימוש נוסף - מגורים, מסחר 2, תעסוקה 2   

בנוסף  - חזית מסחרית (לא מסומן בתשריט) 



מס' החלטה 
 
  
 
 
 

התנגדות מהנדס העיר 26.2.2014 
חלק II – הערות מהותיות למתחמי תכנון: 

שינוי גובה מירבי לגובה של – 30 קומות 
שינוי היקף זכויות הבנייה למגורים מסך זכויות הבנייה ל- 30%. 

 

 

 

 
מצב תכנוני קיים: 

תכניות תקפות:  
תכנית מפורטת מס' 1205 – "דרך לתנועה מהירה,  

       רכבת ואפיק שטפונות" 
מתן תוקף 19.4.1973  י.פ. 1912. 

 
התכנית חלה על חלק מתחום התכנון – חל' 198, 215 

ו-221. 
יעוד – שטח תכנון בעתיד 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

תכנית מפורטת מס' תא/1043א' –  "שימושים באזורי תעסוקה בתל-אביב - יפו" 
מתן תוקף 20.12.2001  י.פ. 5040. 

 
אזור תעסוקה א' 

יעודים ושימושים: 
תעסוקה לרבות משרדים ומלונאות, מסחר קמעונאי 

וסיטונאי בקומת קרקע בלבד, תעשייה עתירת ידע 
ונקייה, מבני חנייה, שרותי רכב, אחסנה, מתקני  

ספורט ואולמות שמחה. 
 

זכויות בנייה על-פי תא/:1043 
40% (ש.עקרי) בקומה 

סה"כ  - 5 קומות 
סה"כ  - 200% (ש.עקרי) 

שטחי שרות - 35% מהשטח העיקרי. 
גובה 17.0מ' מהכניסה הקובעת.  
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מצב תכנוני מוצע: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תיאור מטרות התכנון:  
1. חיזוק מרכז העסקים המטרופוליני של תל-אביב -יפו בהתאמה למטרות תכנית המתאר תא/5000, כל 
זאת על בסיס סמיכות המתחם למערכת הסעת ההמונים - הרק"ל, למחלף לה-גוארדיה, והקרבה 

לתחנת ההגנה. 
2. יצירת רצף פתוח ומרחב שוטטות איכותיים להולכי-רגל בין המבנים הקיימים - מגדל אלקטרה 

(תא/3204) והמתוכננים במבנן שבין הרחובות -הגר"א, ראש-פינה, הרכבת ובני-ברק. 
3. חיזוק מגמת הפיתוח לאורך רח' הרכבת תוך הקרנה חיובית על אזור התחנה המרכזית הישנה כל זאת 

על-ידי הקמת מבנה משולב לתעסוקה, מסחר, מלונאות ומגורים. 
4. הבינוי המוצע כולל 4 קומות בסיס לאורך רחוב הרכבת מעליהן 2 מגדלים המגדל המערבי לתעסוקה 

ומשרדים ומגדל מזרחי למגורים,  בנוסף בניין מרקמי למגורים משולב  שטחי ציבור לצד רחוב הגר"א. 
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חלקה 245 
שטח: 0.474 ד' 

חלקה 198 
שטח: 0.944 ד' 

חלקה 215 
שטח: 0.417 ד' 

חלקה 221 
שטח: 0.706 ד' 

חלקה 18 
שטח: 0.543 

חלקה 19 
שטח: 0.545 

  4.711 ד'  שטח תחום התכנון 

הפקעה לציבורי 
שטח: 0.286 

שטח תחום המגרש 
לאחר הפקעת מחצית חלקה -18

 3.343 ד'     

חלקות 20-21 
שטח: 1.083 
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פירוט יעודים/שימושים:  
1. קביעת מגרש בנייה לשימושים סחירים בשטח של 3.343 דונם  (לאחר הפקעות) ביעוד משולב של 

מגורים, מסחר, תעסוקה, משרדים ומלונאות. 
במסגרת שימושי המגורים יותרו שימושים של בית אבות ומעונות סטודנטים. 

2. קביעת מגרש לשימושים ציבורים בדרך של הפקעה  בשטח של 0.286 דונם המהווה מחצית משטח 
חלקה 19, תוך יצירת רצף עם חלקות 20 ו-21 (רח' הגר"א 31 ו-29 בהתאמה) הקיימות ביעוד ציבורי. 

3. 4 קומות בסיס לאורך רחוב הרכבת הכוללות:  
a. קומת קרקע גבוהה הכוללת מסחר מלווה בארקדה וכן שימושים עבור לובי לאגפי בניין 

המשרדים, לובי לאגף המגורים, שימושים טכניים,    רמפת כניסה לרכב.  
גובה הקומה 6 מ' ברוטו. 

b. מעל קומת הקרקע-  3 קומות של 4.5 מ' כל קומה.  
שימושים בקומות אלו- מסחר בקומה 1 ומלונאות (50 חדרים) בקומות 2-3. 

4. שטחי המסחר ירוכזו בקומת הקרקע ובקומה 1, וקומת המרתף העליונה. 
5. מעל קומות הבסיס 2 אגפים בבניינים בגובה של עד 30 קומות (כולל קומות הבסיס). 
בניין  מערבי – יעוד של תעסוקה מטרופוליני הכולל שימושים כגון משרדים ומסחר. 

בניין מזרחי- למגורים. 
6. אגפי מבנה המגורים ומבנה המשרדים יתוכננו כך שתהייה ביניהם הפרדה תפקודית מלאה.  

7. אגף רח' הגר"א – בניין למגורים תוך שמירת קנה המידה המאפיין את רח' הגר"א. באגף זה ישולבו 
שטחי מבנה הציבור בקומות התחתונות.  

מס' הקומות במבנה זה יהיה 7.65 הכוללות קומת קרקע בגובה של 4.5 מ' ברוטו.  
8. הקצאה של שטח בנוי עיקרי בהיקף של 1500 מ"ר בתחום אגף המגורים שלצד רחוב הגר"א (חלקה 18 
והחצי המזרחי של חלקה 19), לשימושים ציבוריים ורישומו על-שם עיריית תל-אביב – יפו, בהתאמה 

להוראות סעיף בתא/5000. 
9. הפקעת החצי המערבי של חלקה מס' 19 (רח' הגר"א 33), קביעת ייעודו כ"שטח ציבורי פתוח ומבנים 

ומוסדות ציבור" ורישומו על-שם עיריית תל-אביב – יפו. 
קביעת תנאים לאפשרות לשימוש בתחום המרתף של חלק מופקע זה למעבר רמפת הרכב הקיימת 

בחלקה 256 (רח' הרכבת 66) לצורך שרות מרתפי החניה של הפרויקט ושל חלקות העירייה מס' 20 ו-
21 (רח' הגר"א 31 ו-29 בהתאמה), כל זאת בהתאמה להוראות סעיף 4 בתא/5000. 

קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר כלי רכב בין המגרשים הציבוריים למגרש הסחיר. 
 

10. קביעת  יעוד קרקע משולב לשטח ציבורי פתוח ושטח למבני ציבור בתחום חלקות 20 ו-21  והחלת זכויות בניה 

והוראות בהתאם לתכנית צ' למבני ציבור, החלקות הן בבעלות העירייה ויעודן כיום שצ"פ. על המגרש בנוי כיום בנין 

המשמש לפעילות עבור אנשים בעלי מוגבלויות. ובכך יש משום הסדרת הבנוי כיום על שטח שהינו שצ"פ וקביעת 

מעטפת זכויות ושימושים לעתיד. 

 

11. קומת גג כפולה לשימושים ומתקנים טכניים. 
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12. יותרו עד 8  קומות מרתף ועל-פי הוראות תכנית ע-1.. 
קומת מרתף עליונה לשימושים טכניים, חצר משק /פריקה/טעינה, וכן לשימושים בהתאם להוראות 

תכנית ע1.. שטחים אלה יבואו בנוסף לשטחי הבנייה שמעל לקרקע/הכניסה הקובעת. 
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   .13
טבלה מס' 1 - זכויות הבניה:  

שטחי שירות  שטח עיקרי 
שטח 
תא  תא 

שימוש  יעוד 
שטח  שטח 
(מ"ר) 
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מתחת לקרקע 2  מעל הקרקע 1  סה"כ  מתחת  *מעל הקרקע 2 
 (4) לקרקע 2 

 % מ"ר   % מ"ר  מ"ר   % מ"ר   % מ"ר 

 25  2,570  10,270    307  (1)   10,270 מגורים

800 עירוני 
 26,740  3,343  1

 % מעורב 

 35  420  (2) 1,200   (2)  35   (3)1,200 מסחר  

 30  350   1,150    34  1,150 מבני ציבור

תעסוקה 
 30  5660  18,870    564  18,870 ומשרדים 

 (3)

תיירות 
 35  595  1,705    51  1,705 (מלונאות) 

 (1)

800 מבני 
 2,288  -  -  -  -  -  -  -  286  10

 % ציבור 
מבני ציבור 

ושטחים 
פתוחים 

800
 8,680  30  670  1,500  -  -  205  2,230  1,085  11

 %
 

1 - % מהשטח העיקרי 
2 - % משטח הקרקע 

הערות: 
1( בנוסף לשטחים העיקריים המותרים בתכנית למגורים יותרו שטחים עיקריים עבור מרפסות בלבד בשטח ממוצע של 12 מ"ר עבור כל 

יח"ד ומרפסת בשטח של 9 מ"ר ממוצע לחדר מלון. 

2( יותר שימוש מסחרי בקומת המרתף בהתאם להוראות תכנית ע1. )השטחים עיקרי ושירות( יהיו בנוסף לשטחים שנקבעו עבור מסחר מעל 

הכניסה הקובעת. 

3( ניתן להמיר עד 5% מהשטחים לשימוש תעסוקה ומשרדים לשטחים לשימוש מסחר ולהיפך. 

4( ניתן יהיה לנייד שטחי שירות בין השימושים השונים במגרש 1 )מעל הקרקע( ובלבד שלא יעלה על 15% מסך שטחי השירות בכל 

שימוש.   

 
 

רח"ק: 
תא שטח 1 (שטח 3.343 דונם)- 

מסחר:    1,620   מ"ר 
מלונאות:   2,300   מ"ר 
תעסוקה ומשרדים:  24,530 מ"ר 
מבני ציבור:   1,500   מ"ר 
מגורים:    12,840 מ"ר 

סה"כ רח"ק:   42,790 מ"ר  -  12.8 רח"ק 
 

מתוך סך השטחים ברוטו מעל הקרקע 30% מיועדים לשימוש מגורים. 
 

תא שטח 11 (שטח 1.085 דונם)- 
מבני ציבור:   2,900 מ"ר 

סה"כ רח"ק:   2,900 מ"ר  -  2.70 רח"ק 
 בהתאם לתכנית צ' למבני ציבור 

 
 

יח"ד:  
צפיפות:  41 יח"ד לדונם/נטו 

סה"כ יח"ד: 140 יח"ד.   
תמהיל מגורים: 

 
- כ- 20% מהשטח למגורים (ש.עיקרי) מיועד ליח"ד בשטח של  55 מ"ר שטח עיקרי.  
- כ- 60% מהשטח למגורים (ש.עיקרי) מיועד ליח"ד בשטח של 75 מ"ר שטח עיקרי. 

- כ- 20% מהשטח למגורים (ש.עיקרי) מיועד ליח"ד שלא יעלה על 140 מ"ר שטח עיקרי. 
 

הערות:  
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היתר בנייה לאגף המגורים אשר יכלול ממ"ק, יכלול את השטח שהיה מיועד לממ"ד – בניכוי השטח של 
הממ"ק - כשטח עיקרי למגורים. 

 
עקרונות ודברי הסבר נוספים:   

יצירת מוקד עירוני אינטנסיבי ונקודת יחוס משמעותית מבחינת העיצוב העירוני במפגש הרחובות לה-
גוארדיה והרכבת תוך הדגשת מקום זה מבחינת ההתמצאות והשפה העירונית ממחלף לה-גוארדיה בואכה 

המע"ר ההיסטורי וליבת העיר הלבנה / שד' רוטשילד. 
השלמה ויצירת סביבה עירונית מגוונת שימושים המשלימה מרחב מקומי הנמצא בתהליכי פיתוח.  

 
1. תותר כניסה למרתפי החניה מכיוון רחוב הגר"א ו/או כניסה מרחוב הרכבת. 

2. יותר מעבר רמפה בתחום מגרש -10 בייעוד "מבנים ומוסדות ציבור ושטחים פתוחים" לצורך כניסה למרתפי 

החניה במגרש 1 בייעוד "עירוני מעורב". 

3. יותר שימוש ברמפה במגרש הצמוד מצפון מערב לתכנית )גוש 6977 חלקה 256( כאמור בתכנית תא/3204 

"מגדל אלקטרה" אשר תשמש כמעבר לגישה וכניסה למרתפי החניה שבתחום התכנית. 

4. תקן החניה יהיה התקן התקף בעת הוצאת היתר הבניה.  

5. יצירת מערך הליכה ושהיית הולכי רגל במרחב שבין הבניינים הקיימים והמתוכננים במתחם כולו.  
 
 

הקצאות לצרכי ציבור, והתנאים הדרושים בפרויקט המוצע עבור קביעת תוספת שטחי בניה עד לשטח 
הבניה המרבי, על פי הוראות תכנית המתאר המקומית תא/5000 (סעיף 3.1.3) בהתאם לחוו"ד היחידה 

לתכנון אסטרטגי: 
1. הקצאות לצרכי ציבור  : 

א. שטח קרקע של 286 מ"ר ביעוד שצ"פ/שב"צ שיוקצה בצמוד לשטח הציבורי על רחוב הגר"א 
ממערב לתכנית (תא שטח מס' 10). 

ב. שטח בנוי למבנה ציבורי בהיקף של 1,500  מ"ר שטח כולל אשר יוקצה בבינוי הפונה לרחוב 
הגר"א ובצמוד לשטח הציבורי ממערב לתכנית (בתא שטח מס' 1). 

ג. שילוב של 10%  דיור בהישג יד בתמהיל מגוון. 
 

2. תנאי נדרש כתועלת ציבורית על מנת להגיע לתוספת הרח"ק שבין 8.2 לבין הרח"ק המרבי  
המותר  12.8: 

שילוב שטחים לשימוש מלונאות עבור לפחות 50 חדרי מלון, בהתאם לתקנים של משרד התיירות עבור 
מלונות ברמת שלושה כוכבים. שימושי המלונאות יתוכננו בהתאם להוראות תכנית המתאר תא/5000 

בנושא.  
 

חוות דעת צוות: 
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ממליצים לאשר את התכנית בתנאים הבאים: 
 

1. אישור אגף התנועה לכניסות ויציאות למרתפי החניה, לרבות הסדרת תיאום הכניסה  מרח' הרכבת מהמגרש הגובל 

בהתאם להוראות תכנית 3204. הסדרת פריקה וטעינה ופינוי אשפה. 

2. בתנאי יצירת  מרחב ציבורי להולכי רגל ברח' הרכבת ברוחב שלא יפחת מ-7 מ'. עפ"י תיאום עם מתכנני שדירת 

הקריה. יצירת מרחב פתוח להולכי רגל ברח' הגר"א ברוחב שלא יפחת מ-5 מ' כולל המדרכה בתחום הדרך. 

3. חתימה על כתב שיפוי ועל כתב התחייבות לביצוע השטחים הציבוריים כתנאי להעברה לועדה מחוזית. 

4. הכנת דו"ח סביבתי בהתייחסות להצללות, כיווני רוחות על הסביבה הקרובה., 

5. במידה ותכנית המתאר תפורסם למתן תוקף, תכנית זו תעבור לסמכות הועדה המקומית, היות והיא תואמת 

לתא/5000. 
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בישיבתה מספר 16-0017ב' מיום 13/07/2016 (החלטה מספר 8) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

מהלך הדיון: 
אירית סייג: התוכנית מקודמת ע"פ תוכנית המתאר וקושרת את הבלוק של רח' הרכבת ובונה אותו על פי 

העקרונות של עירוב שימושים וכוללת היקפי בנייה מעודכנים ע"פ התנגדות מהנדס העיר לתכנית המתאר. 
דני קייזר: מציג את התוכנית. 

שמואל גפן : מה בנוגע לתנועה? 
דני קייזר: אנחנו נמצאים בכניסה מאיילון על צומת לה גרדיה ורח' הרכבת. הכניסה לחניון הפרוייקט 

תהיה מרח' הגר"א.  
רינה בר און: מהם דרכי גישה לרכבי חירום? 

דני קייזר: בתב"ע יש 2 רחבות לכיבוי אש אחורית וקדמית. 
עידן עמית: השצ"פ הופך לשטח ירוק חום? 

אירית סייג: השצ"פ לא נמצא שם אלא סטטוטורית. מה שנמצא שם מבנה ציבורי למעשה חום ואנחנו 
רוצים לפספס את תא השטח לירוק וחום.  

עידן עמית: צפויה  להיות תנועה גדולה במקום ולכן איך התוכנית תורמת להולכי רגל בחציית הצומת. 
דני קייזר : המרחב שבין רחובות בני ברק ראש פינה הרכבת והגרא כאשר הבינוי נתון וישנן תוכניות בנין 

מאושרות. בתוכן יש מרחב וציר ירוק שאנחנו נפתח את הציר הירוק ובצומת הזו כך הרחבה הזו יוצרת  10 
מ' של מרחב פתוח, כל אחת בהתאם למגרש שלה.  

מלי פולישוק: מה רוחב של הציר הירוק האחורי כל המערכת מתפקדת כשטחים פתוחים. 
דני קייזר: כ – 8 מ' לערך הציר הירוק מצטמצם ל 5 מ'. 

דורון ספיר: מה חוו"ד צוות? 
אירית סייג: לאשר בהתאם לחות דעת צוות בדרפט. 

 
 
 

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

 
משתתפים: דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, נתן אלנתן, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, ארנון גלעדי
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התוכן  מס' החלטה 
תא/מק/9067 - נוהל שיתוף ציבור    13/07/2016

דיון נוסף  16-0017ב' - 9 
 

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' 57  
 

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
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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' 58   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' 59   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' 60   מבא"ת ספטמבר 2007
 

פירוט מרכיב בדוח 

 1. מסלול  נימוקי הבחירה

שיתוף 

הציבור 

שנבחר 

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

 .(למשל עמותות וארגונים) בעלי עניין חיצוניים אחרים 

 .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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בישיבתה מספר 16-0017ב' מיום 13/07/2016 (החלטה מספר 9) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  
בתכנית והחליטה: 

 
 

מהלך הדיון: 
אודי כרמלי: הנוהל נעשה ע"י צוות רחב במטרה לקבע תהליך עבודה שימושי בעיריה. רצינו לייצר כלי 

עבודה שקוף ופרקטי לכל מי שעוסק בשיתוף ציבורי בנושאי תכנון ובניה. נוהל שיתוף ציבור גובש ב2008 
ונעשו כמה תוכניות לפיו אולם היה קשה לתקשר באמצעותו מול הרפרנטים והציבור. 

המטרה לתת את הכלים לרפרנט להחליט מהו סוג המעורבות הציבורית הדרושה בכל נקודת זמן. הקו 
המנחה הוא נוהל שקוף לביקורת וצומות חיצוניות. גם אם הוחלט שלא לקיים שיתוף ציבור בכלל תהיה 

חובה להסביר למה. ברוב המקרים לא נעשו מפגשי שיתוף ציבור לפני מתן תוקף לתוכנית, והציבור בא 
בביקורת למה לא נעשה שיתוף ציבור ראה דוגמת תוכנית הטיילת.  המטרה שתהליך השיתוף יהיה 

מתחילת התוכנית עד לסיום התכנית  ושהתהליך יהיה מתועד. 
הנוהל נותן לחברי הוועדה במה לשינוי. אנחנו ממליצים על שינוי בצורת העבודה של הועדה המקומית. 

באמצעות שימוש רחב יותר בפרסום לפי סעיפים 77 78, ולא להגיע לכאן עם תוכניות מוכנות. כאשר 
מגיעים עם סעיף 77 בכל הודעה כזו תהיה פיסקה שתסביר מה אופי השיתוף שכדאי לעשות. יש חובה 

להצהיר ולהסביר את אופי שיתוף הציבור.  
ארנון גלעדי: שיתוף ציבור מכה שורש במערכות בשנים האחרונות. במערכת דמוקרטית יש שיתוף ציבור 

אחת ל-5 שנים בכל התחומים ואז הציבור נותן במה לנציג ציבור שהציג את האג'נדה שלו. לפעמים 
מעורבים כאן גופים שלא מייצגים את הציבור שלא קשורים לתוכנית ולא מייצגים אף אחד. מוציאים 

מיליוני שקלים של הציבור ליועצים, יש שיתוף ציבור כמעט לכל דבר ולכן צריך להיות דיון מהותי האם 
צריך או לא צריך להיות שיתוף ציבור. 

נתן אלנתן: אני מצטרף לדברי ארנון . אנחנו התמודדנו עם קבינט דיור שאמר הועדות המקומיות הם 
הבעיה לבירוקרטיה התכנונית. אחרי מאמץ שכנענו את קבינט הדיור שלא אנחנו הבעיה אלה המחוז הוא 

הבעיה.  לכן אני חושב שנוהל שיתוף, הוא לירות לעצמנו ברגל.   
ראובן לדיאנסקי: באופן עקרוני יש הרבה דברים נכונים להקשר של נבחר ציבור שמקבל מנדט, שהוא 

צריך להיות הנציג של העיר. יחד עם זאת צריך להבדיל בין משאל לבין שיתוף ציבור? עד כמה צריך להיות 
שותפים לתהליך עצמו. לכן יש לראות איך פונים ואת מי מזמינים, האם מדובר ביזמים, בבעלים ועד כמה 

לאחר הסינון נשארים אלו מהציבור שמתייחסים לנושאים הציבוריים? כלומר  הנדבך הציבורי מאוד 
מרכזי בהתייחסות של כל אחד מחברי הועדה, ובמה שהוא מנסה לשקף בועדה. 

לא ראוי ולא נכון  שאני כחבר ועדה שומע שיש שיתוף ציבור בנושאים שעולים באזור שלי ואני יודע זאת 
לאחר מעשה. ראשית צריך להחליט אם יש צורך לעשות שיתוף ציבור בנושאים המועלים.  האם אנחנו 

תומכים בהעברת הנושא להעברת שיתוף ציבור.  
יכול להיות שיעלה נושא במסגרת הועדה והועדה תשאל האם הנושא עבר שיתוף ציבור אם נחשוב שצריך 
לעשות שיתף ציבור. כל ההליך הוא חשוב אבל יש חשיבות לאופן שבו עורכים שיתוף ציבור. אני לא רוצה 

להגיע לכאן כשהכל כבר קבוע. כשמגיעה לכאן תוכנית לא נחזיר אותה להליך שיתוף ציבור.  
יש לזכור שנמצאים כאן נבחרי ציבור ולכן צריך להקים צוות שילווה הליכי שיתף ציבור הלכה למעשה 

בממשק שיש עם הציבור עצמו. 
ערן וקסלר: זה חלק מהנוהל. 

דורון ספיר: במאמר מוסגר גם אם נחליט על נוהל ונרצה לשנות אותו נוכל לשנותו. 
נתן אלנתן: ההסתכלות הנכונה היא שתוכנית לא צריכה להעשות בשיתוף ציבור. הציבור בחר את נבחריו 

שיחליטו בעבורו בשל המקצוענות שלהם. הגישה צריכה להיות מתי כן צריך שיתוף, היא שלא צריך 
להסביר מדוע לא. 

כרמלה עוזרי: מאז ומתמיד היו פרוייקטים גדולים היה  שיתוף ציבור אבל לא לכל דבר צריך שיתוף 
ציבור.  

נתן אלנתן: עד היום שיתוף ציבור נעשה אחרי קבלת החלטת ועדה לתוכנית ולא לפני. 
כרמלה עוזרי: יש תוכניות שלא מצריכות שיתוף ציבור. 

מלי פולישוק: צריך להחליט על עקרונות של שיתוף ציבור ובוודאי לא על כל תוכנית. הדבר יסרבל את 
ההליכים. ההליך היותר נכון צריך להיעשות בשלב אפס לתוכנית.  

לא בכל מחיר הליך ציבור אבל קבלת החלטה באיזה מקרים עושים שיתוף. כאשר עושים שיתוף ציבור 
כדאי לעשות בסגנון שרת (CHARRETTE)- קודם שומעים את הציבור ואח"כ מכינים את התוכנית 

כמובן עם בעלי ענין. 
עידן עמית: העיריה בהרבה פרויקטים עושה שיתוף ציבור לכן הנוהל עושה סדר. 
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דורון ספיר: נושא שיתוף הציבור מורכב, וחברי הועדה שואלים ובצדק איך התבצע שיתוף פעולה בשכונה 
שלהם מאותו ציבור שבחר אותם והם לא יידוע על כך צריך לכך מענה. לדעתי, לא כל פרויקט צריך להיות 
בשיתוף.  הכי חשוב ששיתוף הציבור לא יהפוך לשיתוק הציבור וצריך לראות איך עושים את זה.  לראות 

מי מושפע מהפרויקט, האם יש טעם לעשות את הפרויקט, אם הוא מתנגד או לא מכיוון שהציבור פוחד 
ממה שהוא לא יודע. 

יכול לקרות מצב שחלק מהפרויקטים אם נשתף את בעלי הענין השיתוף יפגע בתוכנית. כדאי לתת לנבחרי 
ציבור לדוגמא אם תסמיכו את מה"ע ואותי להחליט בשלב הראשון איזה פרוייקטים להביא לדיון בועדה 
במסגרת 77-78  כפרויקט שאנחנו ממליצים לשתוף ציבור. לקבל שהועדה תקבע מי בעלי העניין ומה יהיה 

ההליך. אנחנו נעשה מתווה מסוים נעשה סוג של סינון ראשוני . 
דורון ספיר: פרוייקטים  שהם חשובים כגון דולפינריום פינוי בינוי פרויקט דפנה כל מיני פרויקטים שיש 

בהם ענין לציבור, שנראה מי בעלי העניין וכך ייעשה הסינון. 
נתן אלנתן: יש הליך עירוני שבוחרים נציגות של שכונה לדוגמא שהיא בכלל לא מייצגת את השכונה.  

בשביל שהשיתוף יהיה שיתוף אמיתי צריכים להיות בעלי ענין אמתיים. 
דורון ספיר: שיתוף הציבור הוא שיתוף בעלי העניין - אלו שנמצאים במעגל הראשון.  

רון חולדאי-רה"ע: אנחנו מחפשים פתרון למשהו שאין פתרון, השאלה אם יש דרך לעשות אותו. אין 
הגדרה לנושא שיתוף ציבור, לכאורה הדמוקרטיה בוחרת את נציגי הציבור שאמורים להחליט. למדנו 

שכדי שנושאים יתקבלו טוב יותר ע"י הציבור, יש מידה של צורך לערב את הציבור הרחב, מעבר לנציגות 
שלו ע"י נציגי הציבור. תקראו לזה איסוף מיידע. אם אני הולך לעשות פרוייקט חלק מהתהליך הוא איסוף 

מיידע - מה חושב הציבור באזור זה  על הנושא. לדוגמא: כשאני מרחיב את לוי אשכול, בראיה הכללית 
אלו תושבי ל', אבל ההרחבה נוגעת גם לתושבי דיזינגוף ולכן ממילא אני אצטרך להפעיל שיקול דעת בכל 

פרויקט. זאת הכוונה לשיתוף ציבור ע"י הצוות לפני. מי מכם שרוצה להיות מנהל או מוביל כחלק מהצוות 
שיצטרף. התהליך הנכון הוא לייצר מציאות שתמנע או תפחית התנגדויות עם הגשת התוכנית ואישורה.  

ברגע שהגעת למוסד הציבורי, חלק מהעבודה היא להכין את הציבור מראש לתוכניות שאתה רוצה לעשות. 
אי אפשר לבוא כנציגי ציבור שדורשים שיתוף של הציבור ולמנוע את שיתוף הציבור, יש לשמוע את עמדת 
הציבור בתהליך לפני מימוש הפרויקט. לכן צריך לאפשר לצוות המקצועי לקיים תהליך של איסוף מיידע 

ולהביא את המיידע הזה לציבור כלומר לקיים מגע עם הציבור לפני אישור התכנית. 
ראובן לדיאנסקי: יש כאן עניין של סמנטיקה, לכן צריך כן לדבוק במונח "שיתוף ציבור" מבחינתו של 

הציבור. 
רון חולדאי: אנחנו לא נפגשים עם נציגי הציבור. אנחנו שומעים את הציבור. 

דורון ספיר: מציע "קבלת עמדת הציבור". 
רון  חולדאי: הועדה באה לשטח כדי לבדוק את הנושא. 

בני הלמן (תושב)- יש לפעול דרך מנהלי הרובעים ומנהלי השכונות. הם ידעו איך לפזר את המידע בין 
התושבים . 

 
הועדה מחליטה: 

יו"ר הועדה והצוות המקצועי יביאו לועדה בישיבה הבאה מסמך שמגדיר את המתווה לשמיעת עמדת 
הציבור, בהתאם למה שנאמר בישיבה ע"י יו"ר הועדה וראש העיר.  

 
משתתפים: רון חולדאי, דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, נתן אלנתן, כרמלה עוזרי, ארנון גלעדי
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