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 מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניהמ" דורון ספיר, עו"ד השתתפו ה"ה:
 סגן ראש העירייה מיטל להבי 
 סגן ראש העירייה אסף זמיר 
 משנה לראש העירייה ארנון גלעדי 
 חבר מועצה שמואל מזרחי 
 חבר מועצה מאיר מוזס 
 חבר מועצה שמואל גפן 
 חבר מועצה הרב שלמה זעפראני 
 חבר מועצה אהרון מדואל 
 
 

 מהנדס העיר חזי ברקוביץ, אדר' נכחו ה"ה:
 סגן היועץ המשפטי הראלה אברהם אוזן, עו"ד 
 מנהל אגף תכנון העיר וסגן מהנדס העיר עודד גבולי, אדר' 
 מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה שוטה חובל, אינג' 
 מנהלת מחלקת רישוי בניה ריטה דלל, אינג' 
 "מ ראש העירייהע. מ אילן רוזנבלום, עו"ד 
 ס. מנהל מינהל החינוך לבינוי ופיתוח דרור לוטן 
 מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה נחמה עמירב 
 מנהל היחידה למניעת דלקות פיליפ 
 יפו -אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אלה דוידוף 
 
 

 חברת מועצה כרמלה עוזרי חסרים:
 חבר מועצה פאר ויסנר  
 
 

 יפו -ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד יפיםמשק
 החברה להגנת הטבע ערן 
 יפו -ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  רן מנחמי 
 
 
 

 
 תוקף ההחלטה מיום הפצתה

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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 00:11 - 10:11 0171/70100י"ח תמוז התשע"א 
 

 -אביב -תל 86באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה. בשד' בן גוריון 
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  34/38/5344מיום  44-3340אישור פרוטוקול   

  45/38/5344מיום  44-3345אישור פרוטוקול   
 מרכז תרבות וספורט גורן גולדשטיין דיון בהפקדה 4 .4

 פרגודים כלל עירוני דיון בהפקדה 6 .5
 מתחם מוטורולה דיון בהפקדה 7 .0
 שכונת התקווה דיון בהפקדה 0חדרי יציאה לגג ג'  47 .6
 ן בהפקדהמעונות סטודנטים דיו 56חנוך  54 .5
 
 

 בכבוד רב,
 

 אלה דוידוף
 מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו -אביב -תל
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 ועדה מחוזית.: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 מיקום:
 , מערבי: רחוב לבון, מזרחי: המשך רחוב אסירי ציון 0060צפוני: רחוב עופר כהן, דרומי:רחוב 

 
 

 כתובת:
 יפו -תל אביב 

 7עמיקם 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 2-12,11,22,51,51,21  חלק מהגוש מוסדר 8866

 
 04,05,02  חלק מהגוש מוסדר 7380

 
 66, 68  חלק מהגוש מוסדר 7385

 
 .דונם 43 -כ: שטח התכנית

 
 אדריכלים  לזרדני   תכנן:מ
 

 אביב-עיריית תלו הועדה המקומית לתכנון ובניה יזם:
 

 קק"ל ורשפ"ת, מדינהאביב, -עיריית תל בעלות:
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 :מצב השטח בפועל
 קאנטרי גורן גולדשטיין משמש כמרכז ספורט ונופש עבור תושבי קרית שלום ושכונות נוספות בדרום. 

מ"ר,   5533-כבשטח של מבנה חוגים משרדים ואודיטוריום בינהם: הקאנטרי קיימים מבנים שונים בשטח 
  בריכה פתוחה ומדשאות. ,מ"ר 633-כ מקורה בשטח של מבנה בריכה  ,מ"ר 753-כבשטח של  אולם ספורט 

מבנה הקאנטרי  קטן מדי עבור הצרכים הנוכחיים והעתידיים לכן מוצע לקדם תב"ע לתוספת זכויות. 
ניה לקאנטרי אינם מסודרים. הגישה מתבצעת דרך שכונת קרית שלום ו/או רח' בנוסף, דרכי הגישה והח

 עופר כהן והחניה מתבצעת בצורה אקראית בשטח החורשה הסמוכה לקאנטרי ובשכונה. 
 

 :קיים מצב תכנוני
 . 4/5686, תבע מופקדת : תכנית די )יפו(  ל,,555, 584תכניות  :תב"ע תקפה 
 שטח ציבורי פתוח יעוד קיים: 

 דונם 06שטח התכנון: 
בניה עבור  43%תקנות תכנית ל' חלות . תכנית ל' נותנת  -החלה במקום  555תכנית לפי  :זכויות בניה 

שטחי ציבור על שצ"פים ללא ציון מס' קומות. לפי חוות דעת של עו"ד שרי אורן היועצת המשפטית לועדה 
זכויות הבניה צריך לקדם תב"ע בסמכות המקומית מכיוון שלא מצוינות מס' הקומות, כדי לממש את 

שמקנה תכנית ל' התב"ע כאמור  43%מקומית לעניין הקומות והבינוי. מכיוון שהיום נדרשים שטחים מעל 
 תהיה בסמכות מחוזית.

 
התכנית נועדה לתת זכויות בניה עבור בינוי ופיתוח מרכז תרבות וספורט גורן  :מוצע מצב תכנוני

זכויות  מוסיפה למבנים הקיימים בקאנטריו רה דרך גישה וחניה עבור המרכזגולדשטיין. התכנית מסדי
זאת ע"י שינוי יעוד במתחם גורן גולדשטיין משצ"פ  .דומהוכ מכון כושר, חדרי חוגים משרדים  בניה עבור: 

 ליעוד ספורט ונופש ולמבני ציבור. 
הנמצאת  4/5686ולים בתב"ע  בנוסף התכנית כוללת  שטחים מחוץ למתחם הקאנטרי )ממערב לו( הכל 

לקראת מתן תוקף. התב"ע המוצעת כוללת התיחסות לשטחים אלו עם שינויים מינוריים. שינויים אלה 
כוללים את הפיכת האיזור חורשת האלונים הבוגרים שמצפון מערב למרכז  משטח שיעודו ספורט ונופש 

. בנוסף התב"ע המוצעת מסדירה את לשצ"פ, זאת על מנת לשמור על האלונים הבוגרים שנמצאים בשטח
 4/5686החניה עבור מרכז גורן גולדשטיין לאורך הדרך  המתוכננת ממערב לקאנטרי וכלולה בתב"ע 

 שנמצאת לקראת מתן תוקף. 
 

 : תיאור מטרות התכנון
 . מתן זכויות בניה עבור בינוי ופיתוח מרכז תרבות וספורט גורן גולדשטיין4
 וחניה . הסדרת דרך גישה למרכז5
 )הכולל בריכה ומגרשי ספורט לא מקורים( . הסדרת מגרש עבור יעוד לספורט ונופש כחלק מן המרכז0
 . שמירה על האופי הירוק של המתחם ע"י קביעת שצ"פ שיכלול עצים לשימור מצפון מערב לקאנטרי.6
 

  פירוט יעדים/שימושים:
ספורט . מבנים המכילים מתקני ספורט כגון: מכון : מבנים עבור פעילות תרבות, בילוי, פנאי ו מבני ציבור

 כושר, מרכז טיפולים אלטרנטיבים, מגרשי ספורט סגורים, אולמות מופעים, אולמות משחק, חדרי לימוד
בנוסף שטחי מסחר המשרתים את מרכז  חדרי הלבשה מלתחות וחדרי שירותים , חדרי חוגים. ומלאכה

  המשרתים את מרכז התרבות והספורט. משרדיםמ"ר וכן  033עד  התרבות והספורט
: בריכה פתוחה, שטחים מגוניים לרווחת הציבור, גינות שטחים מרוצפים, אזורים למשחקי ספורט ונופש

 ילדים, מתקני ספורט, שטחים פתוחים הצמודים לפונקציות הציבוריות, מעברים. 
 מגרשי ומתקני ספורט וכן מבנה הלבשה ומלתחות. 

 דרך מוצעת
 כולל את חורשת האלונים הבוגרים שמצפון מערב למרכז.ה: שצ"פ

 
 :טבלת השוואה

 שטח ציבורי פתוח  –התכנית מוסיפה זכויות בניה , במצב קיים 

גובה 
 מבנה
 )מטר(

תכסית )% 
משטח תא 

 השטח(

אחוזי 
בניה 

כוללים 
)%( 

 שטחי בניה מ"ר7אחוזים
מס' תא 

 שטח
סה"כ שטחי  יעוד

 בניה
 מעל לכניסה הקובעת מתחת לכניסה הקובעת

 עיקרי שרות עיקרי שרות
45 53% 474% 46383 43333  4683 8533 4 

 5 4633 653  633 5553 438% 73% 6 מבני ציבור

         

 ספורט ונפש 0    557  5%  
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מקומות חניה  43מיר לאופניים עם אפשרות להחניות  83חניות לרכבים ו  458מספר מקומות חניה מוצעים 

  מקומות חניה עבור אופנועים 03לרכב פרטי ל 
 

 :זמן ביצוע
  

 שנים מאישורה.  53תוך 
 
 

 :חוו"ד צוות
 מומלץ לאשר את התכנית כפי שהוגשה

 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 0)החלטה מספר  0171/70100מיום ב' 00-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 ון:מהלך הדי

 אורית בן אסא מצוות דרום הציגה את התכנית.
 אדר' דפנה מתוק ממשרד דני לזר הציגה את התכנית.

ארנון גלעדי מבקש לדעת האם נותנים בתכ' הזאת תשובה למגרש האימונים, האם זה עומד בתקנים של 
ל המנכ"ל מגרשי כדור רגל? אם זה לא עומד בתנאים זה יהפוך להיות מגרש אימונים בלבד. סוכם אצ

 בתחום התב"ע הזו יהיה מגרש כדור רגל תיקני.
 .5686/4אורית בן אסא עונה שמגרש תיקני נימצא בתחומי תב"ע 

ארנון צודק, היו התלבטויות רבות בנושא, התכנית הזאת לא עומדת בתקנים של מגרשי כדור  –דרור לוטן 
ר בחדרי כושר ויש צורך לתת זכויות רגל. פינוים במגרש העתידי יקחו שנים רבות, וכרגע יש לנו חוס

 בקאנטרי.
ולקיים אצלי דיונים איך משלבים את כל הצרכים כולל מגרש  היוםארנון גלעדי אני מבקש להוציא מסדר 

 הגדנע, ותוך שבועיים יוחזר לועדה.
 מיטל להבי מבקשת להוסיף שימוש זמני של גני ילדים עד שהתכנית של קרית שלום תצא לפועל.

עדי מציע לאשר את התכנית להפקדה ולא להעביר את התכנית לועדה המחוזית עד שלא ימצא ארנון גל
 פתרון למגרשי הכדור רגל, ולהוסיף לתכ' יעוד של גן ילדים.

  
 הועדה מחליטה:

 לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים:
רון למגרש לכדורגל עבור גדנ"ע יהודה התכנית לא תועבר לועדה המחוזית עד שלא ימצא פת .4

 בתחום התכנית. 
 יש להוסיף להוראות התכנית שימוש של גני ילדים.  .5

 
דורון ספיר, שמואל גפן, שלמה זעפראני, שמוליק מזרחי, מאיר מוזס, מיטל להבי, ארנון גלעדי משתתפים: 
ואסף זמיר.
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 דיון להפקדת תכנית  מתאר "פרגודים".     מטרת הדיון:
 

 בסמכות ועדה מחוזית. מסלול התב"ע:
 

 יפו.-תחום העיר ת"א              מיקום:
 

 
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב                יזם:

 
 ע.ת.א. , פרטיים  ואחרים           בעלות:

 
"סוכך )בתי אוכל רבים בתחום העיר מבוססים על אפשרות ישיבה מחוץ לעסק בפרגוד  מדיניות קיימת:

( 5330 -היתר לעבודה מצומצמת, התשס"ג  -עונתי" כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה 
 המגן על היושבים מפני השפעות מזג האויר בעונת החורף.

תוקף חוק עזר מבקשות להצבת פרגודים לבתי אוכל מאושרות ע"י האגף לרישוי עסקים,                             
. אפרילמחודש אוקטובר ועד חודש  לתקופה קצובהניתנים עירוני. היתרים לפרגוד 

 הפרגודים עשויים חומרים קלים , מתפרקים בקלות וחובה להסירם בתום התקופה.
הפרגוד מצמצם מיטרדים ומאפשר פעילות בשטחים התפוסים ממילא  -בהיבט העירוני                            

עש והצבתו מונעת חריגות מהשטח בשולחנות וכסאות. הפרגוד מצמצם מטרדי ר
 המאושר לעסק.

לאיכות חיי הרחוב ובמאפייני העירוניות פעילות חורף ללא פרגודים יש בה כדי לגרום נזק                            
כלכלי כבד לעסקים בתל לנזק  הקיימים באזורים נרחבים בעיר, כמו כן עלולה לגרום 

 .אביב
 

לתל אביב יפו )שמירת הסדר והנקיון(,  גודים מעוגנת בחוק עזר עירוני משנתהצבת פר מצב תכנוני קיים:
 .4863 –התש"ם 

בר לקרקע, המגדיל  שטח חנות, הביא בגין בניית פרגוד קבוע מחו 4745\36בעת"מ  פס"ד
מבנה המוצב דרך קבע כתוספת  הפרקליטות קבעה ש ,לברור הנושא בפני הפרקליטות
 בניה. היתרהוצאת  מהווה בניה ומצריךקופה ממושכת למבנה או כיחידה עצמאית לת

 תב"ע הכנת עפ"י חו"ד היועה"מ של משרד הפנים ופרקליטות המחוז, הפתרון מחייב                             
 חדשה, ולא תיקון חקיקה.                            

 
 )סגירות חורף( בדבר הצבת פרגודיםאשור תכנית מתאר מקומית  הקובעת הוראות   מצב תכנוני מוצע:

 .בלבד לבתי אוכל בעונת החורף
 באפריל.  45 -לאוקטובר ועד ל 45התכנית תגדיר "עונת חורף" בין                                
רף, "פרגוד" יוגדר כמתקן, כולל קרוי קל, למתן הגנה מפני השפעת מזג אויר בעונת החו                               

 ליושבים ליד שולחנות שהוצבו בהיתר לפני בית האוכל.
לחומרים ממנו  , מיקומו,התכנית תתייחס להנחיות הצבת פרגודים, למבנה הפרגוד                               

 עשוי הפרגוד, לצורתו, להנחיות עיצוביות ולנוהלי הגשת בקשה לקבלת היתר לפרגוד.
התכנית תקבע כי הועדה המקומית רשאית להתיר הקמת פרגודים על המדרכות                                

בתוך המגרש וגם מעבר לקווי הבניה המותרים, בתי האוכל, או בסמוך לשבחזיתות 
בתנאי שלבית האוכל היתר תקף להעמדת שולחנות וכסאות באותו שטח. במקרים ו

יוצרת בפועל הרחבת תחום בהם הבניה הקיימת נסוגה בחזית הקידמית של המבנה ו
, דהיינו המדרכה , תהיה הועדה רשאית להרחיב הפרגוד שעל המדרכה לתחום הנסיגה

 ארקדה וכד'.\סתווים\מתחת לקולונדה
 הרחוב .\תותר הקמת פרגודים גם במפלס שונה ממפלס הקרקע

ב לקדמותו לשביעות רצון מהנדס והמצב יוש בתום עונת החורף יפורק הפרגוד לחלוטין                              
 העיר או מי מטעמו.

 
 הנחיות כלליות נוספות:                               

 
 :שטח הפרגוד                               

הפרגוד יוצב מעל לשטח שלגביו יש לעסק היתר תקף להעמדת שולחנות  וכסאות. 
סק שכן, אם בעלי אותו עסק הועדה רשאית להתיר הרחבת פרגוד לשטח שלפני ע

 הסכים לכך בכתב.
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 הנחיות עיצוביות:
כתנאי להיתרים יוכן ויאושר על ידי הודעה המקומית נספח עיצוב לפרגודים אשר 
יכלול התיחסות לחומרי הבניה לפרגודים, מבנה הפרגוד וצורתו, מרחקים וגבהים 

 נדרשים, חומרי גמר ועוד.
 תאם לצורך ויאושר בועדה המקומית.נספח העיצוב יתעדכן מעת לעת בה

 
 

 הגשת תכניות לקבלת היתר לפרגוד:
 או מי מטעמו. הצבת כל פרגוד תהיה טעונה אישור מהנדס העיר -
בקשות להצבת פרגוד יוגשו בצרוף תכנית מפורטת של הפרגוד, לרבות פרוט  -

החומרים והפרטים. הבקשה תוגש בצרוף צילומים של חזיתות בית האוכל, 
 תר להצבת שולחנות וכסאות ופרטי המבקש.והעתק הי

 העיר או מי מטעמו.תכניות הבקשה טעונות בדיקה ואישור ע"י אדריכל  -

 דרישות למיגון )ממ"ד, מקלט, ממ"ק וכד'( יתבססו על המיגון הקיים בבנין. -

לא תדרש תוספת מקומות חניה בגין הקירוי שיאושר במסגרת היתר לפרגוד  -
 עונתי.

בות בנקאית להבטחת פרוק הבניה עם תום תקופת ההיתר תנאי להיתר, מתן ער -
 העונתי  והחזרת המצב לקדמותו להנחת דעת היועץ המשפטי.

תנאי להיתר יהיה מתן התחיבות לגישה חופשית לתשתיות תת קרקעיות ועל  -
 קרקעיות שבתחום הפרגוד או בסמוך לו להנחת דעת היועץ המשפטי.

 
 

                                
 מיידי. זמן ביצוע:

 : חו"ד הצוות
 בתנאים הבאים: להמליץ על העברת התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית

לפרגודים ברחובות בעלי אופי מיוחד, כדוגמת אבן גבירול, יקבע אופי עיצובי אחיד בתאום עם  .4
 מהנדס העיר או מי מטעמו.

 ת השימור.כל בקשה להיתר לפרגוד בבנינים לשימור תובא לאישור ועד .5

בהוראות התכנית יקבע כי אין באישור הפרגודים משום תוספת שטחי בניה כלשהם לזכויות  .0
הזכויות יהיו בנוסף לשטחי הבניה המותרים ומיועדים הבניה הקבועות באותה חלקה או מגרש, 

 אך ורק לפרגודים.
 

 
 

לאו התנאים הקבועים ה למגיש התכנית אם לא ימורחודשים מיום שנמס /החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק.08בה וזאת עפ"י סעיף 

 
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 0)החלטה מספר  0171/70100מיום ב' 00-1100מספר בישיבתה 

 :בתכנית והחליטה
 

 מהלך הדיון:
 אוזן הסבירה לחברי הועדה למה יש צורך בתב"ע לפרגודים. -עו"ד הראלה אברהם

 חודשים. 5פרגודים וכי מדובר בבניה תקופתית עד אלחנן משי הציג הצורך ב
 לחוק. 487ערן פרידלר אמר שהתכנית חושפת את הועדה המקומית לתביעות לפי 

מציע שהעירייה תיזום שינוי חקיקה  מתנגד לתכנית, הציבור לא יוכל לעמוד בתכ'.  –עו"ד דורון ספיר 
 ל לתב"ע., שזה ילך במקבי487שהפרגודים לא יהיו חשופים לתביעות 

 להקמת הפרגודים ישנה חשיבות ציבורית בפעילות של העיר. –אסף זמיר 
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 אלחנן משי מציע להחתים את בעלי העסקים על כתב שיפוי.
 מיטל להבי מציעה להחתים על כתב שיפוי רק ברחובות מסחריים.

ותושבי העיר, לפני צריך פרגודים, אבל יחד עם זה יש לנו אחריות על הכספים של העירייה  –ארנון גלעדי 
, אם נהיה חשופים צריך לחפש מתכונת שלא תחשוף 487 –הפקדת התכנית חייבים לתת התייחסות ל 

 אותנו. 
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאי הבא:

ביעות לפי תנאי להעברת התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית הוא מציאת פתרון לחשיפת לת .4
  , הנושא יועבר להנהלת העירייה לדיון.487סעיף 

 
 

דורון ספיר, שמואל גפן, שלמה זעפראני, שמוליק מזרחי, מאיר מוזס, מיטל להבי, ארנון גלעדי משתתפים: 
ואסף זמיר.



 התוכן מס' החלטה
0171/70100 

 0 -ב' 00-1100
  מתחם מוטורולה - 00/0תא7

 דיון בהפקדה
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 .הועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

דה המחוזית ואישור תכנית בינוי של הסביבה הגובלת דיון בהפקדת תכנית בסמכות הוע: מטרת הדיון
כמסמך מדיניות של הועדה המקומית. 

 

 .רח' תוצרת הארץ באיזור התעסוקה נחלת יצחק מיקום:
  

 .5תוצרת הארץ , רחוב שכונת נחלת יצחק, יפו –תל אביב  כתובת:
 

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

  435 חלק מהגוש מוסדר 7386

 
 דונם 8.58: תכניתשטח ה

 

 ד. קייזר, מ. קייזר, א. לקנר אדריכלים ומתכנני ערים :מתכנן
 

 מר עמוס פרושן ואחרים.  יזם:
 

 .עמוס פרושן ואחריםלמאת עת"א . מוחכר אבבעלות עת" בעלות:
 

 ישנים.ספר מבני תעשייה מ במקום :מצב השטח בפועל
 

ע"י במקום חלה מדיניות הועדה המקומית לאיזור התעסוקה נחלת יצחק אשר אושרה  :מדיניות קיימת
 . להלן פירוט עקרי המדיניות:5335בשנת הועדה המקומית 
: במסגרת המדיניות נקבע מדרג לאישור תוספת זכויות בניה במסגרת תב"עות חדשות זכויות בנייה

ששטחם מעל  מגרשים ו/או מתחמי איחודנקבע כי ב עפ"י המדיניותנון. כפונקציה של  גודל מגרש התכ
 )שטח עיקרי(.  033%תוספת זכויות עד ניתן יהיה לאשר  ,דונם 0

א' שעיקרם משרדים ותעסוקה ומסחר 4360: השימושים יהיו בהתאם למפורט בתב"ע שימושים
 בקומת הקרקע.
 8נוספות תחויב בנייה מרקמית בגובה של עד ה בני: בחלקות בהן ניתן לקבל זכויות נתונים נפחיים

 קומות.  03קומות, כאשר יתר הזכויות תרוכז במגדלים בגובה של עד 
 משטח המגרש. 53%: תכסית

ימת בשכנות, קומות בהתאם לגובה הבנייה הקי 5-8: יחוייב מסד של עיצוב והתייחסות לסביבה
  קו הרחוב הקדמי.כאשר הבנייה לגובה מעל קומות המסד תחוייב בנסיגה מ

: כל שימושי המשק יהיו בתחום המגרש לרבות  פריקה וטעינה, אצירת אשפה, וכדומה. שימושי משק
רגל בתחום המגרש. מפלס הכניסות -יועדף פיתוח ללא גדרות בין החלקות ובמתן זיקת הנאה להולכי

 בחזית לרחובות יהיה במפלס המדרכה.
תחוייב בבדיקה סביבתית לעניין הטלת צל על בניינים בשכונת : כל תכנית לבנייה גבוהה איכות סביבה

 המגורים נחלת יצחק ובדיקות נוספות כפי שידרשו ע"י הרשות לאיכות הסביבה של עיריית ת"א.
 

א'. עפ"י תב"עות אלה ייעוד השטח הוא תעסוקה  4360ו 4360במקום חלות תב"עות  :מצב תכנוני קיים
שטח עיקרי ועוד  533%א'( וזכויות הבנייה הן  4360בהוראות תב"ע  )עפ"י רשימת השימושים המפורטת

קומות. ניתן ומקובל לתת הקלות לעניין מספר הקומות  5שטחי שירות )מן השטח העיקרי( בגובה עד  05%
  וגובה הבניה.

 

 :מצב תכנוני מוצע
 

 : תיאור מטרות התכנון
 ם.הקמת פרוייקט משולב למשרדים, מגורים ומבנה ציבור במקו (4
 שינוי ייעוד מתעסוקה ליעוד מעורב של מגורים ותעסוקה ויעוד שטח למבני ציבור. (5
 מ"ר. 733קביעת מגרש חדש בייעוד שטח למבני ציבור בשטח של  (0
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קביעת הוראות בינוי למגרשים החדשים בהתאם ליעודים ולזכויות הבנייה החדשים. מוצע כי תכנית  (6
ותאושר ע"י הועדה המקומית כמסמך המדיניות המחייב הבינוי תחרוג מתחום הקו הכחול של התכנית 

 את המגרשים הגובלים מצפון וממערב.

 .בניםקביעת מיקום המ (5

 הגדרת הוראות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי ותכנית פיתוח שאישורן יהיה תנאי למימוש התכנית. (8

בין  רגל-לות הולכיף פעימעבר לציבור, להבטחת אינטגרציה ורצלהנאה ולקביעת הוראות לרישום זיקת  (7
הנמצאים לה כאשטחים כמו כן בתחום התכנית ו שבין הבניינים שבבעלות פרטית השטחים הפתוחים

 הם נמצאים בהליכי תכנון. אשר אף ,בתחום מתחמים גובלים

 קביעת תנאים למימוש התכנית. (6
 

 כשימוש נלווה מגורים בשילוב שטחי מסחרמדרשים לתעסוקה ו –שימוש עיקרי : פרוט יעדים 7שימושים
עליהם שטחים ה .מ"ר 733בשטח של  חדש בייעוד שטח למבני ציבורמגרש . בנוסף יקבע בקומת הקרקע

תרשם זיקת הנאה ומעבר יפותחו כשטח ציבורי פתוח לעניין הפיתוח הגנני, ויובטחו בהם התנאים הפיזיים 
דה המקומית, במסגרת מילוי לנטיעות של עצים עתירי צל, בהתאם לתכנית הפיתוח כפי שתאושר ע"י הוע

 התנאים להוצאת היתר בנייה. 
על מנת לתמרץ את מימוש שטחי המסחר, יקבע במסגרת הוראות התכנית שלא ניתן יהיה להמיר שטחי 

מ"ר בקומת הקרקע במגדל  911מ"ר בקומת הקרקע במגדל התעסוקה ו 891מתחת להיקף של  מסחר
של מגורים ו7או שטחים לשימוש דיירי הבניינים כגון  אחר, לרבות לא לשימוששימוש , לכל המגורים

לובי, מועדון דיירים ועוד כדומה. מיקומם של שטחי המסחר יהיה בעדיפות בחזיתות הפונות לרחבה 
, כפי שמוצג בנספח הבינוי. ניתן יהיה לשנות את ולרח' תוצרת הארץ באיזור הצפון מערבי של התכנית

 כלי.מיקומם במסגרת תכנית עיצוב אדרי
לחוק התו"ב  000המותרים לפי סעיף בתחום השטח בייעוד למבנה ציבור, יותרו בנוסף לשימושים 

גם שימוש של משרדים עירוניים לרבות של חברות עירוניות. כל זאת, על מנת לאפשר במגרש בייעוד זה, 
מושים ציבוריים יעוד ציבורי הממוקם באיזור מע"רי, לרבות ע"י שילוב של שיניצול מיטבי של מגרש בי

 שונים.
 
 :זכויות בניה

מבוקש להקנות זכויות הבנייה בהתאם לעקרונות תכנית המתאר החדשה המוצעת לתל אביב. במסגרת 
תכנית זו, מוצע להגדיר את האיזור בו נמצאת התכנית, כ"איזור מעורב". זכויות הבנייה באיזור זה יהיה 

ר של תכנית המתאר. השימושים יהיו עירוב של בהתאם לטבלת מקדמי הגדלת זכויות באיזורי מע"
 יח"ד. 033משרדים, מסחר ומגורים. היקף המגורים לא יעלה על 

 
/ יעוד

 שימוש
 

שטח 
 המגרש

 

 שטחי שירות שטח עיקרי
 5 מתחת לקרקע 4 מעל הקרקע סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

  8,583          
איזור 

 רבמעו
5,683 54,833 664% - - 54,833 50,553 63% 50,663 633% 

מבנה 
 ציבור

733 4,804 633% - - 5,333 688 63% 5,633 633% 

שימוש 
 מגורים**

5,803 55,633 664% - - 55,633 44,843 63% 44,753 633% 

שימוש 
 תעסוקה*

5,803 55,633 664% - - 55,633 44,843 63% 44,753 633% 

  58,563  56,368 50,504 - -  50,504 8,583 סה"כ
 עיקרי מ"ר מסחר בקומת הקרקע. 533** כולל לא פחות מ
 עיקרי מ"ר מחר בקומת הקרקע. 853* כולל לא פחות מ

 מהשטח העיקרי -  % - 4
 משטח הקרקע - % - 5
 

 "ד:יח
דולות יותר, כך ירד בחישוב לפי השטח בייעוד מגורים בלבד.  ככל שיבנו יח"ד גלדונם  013 עדצפיפות: 

 מספר היח"ד לדונם.
במטרה לתת מענה לצרכים של מגוון אוכלוסיות, ולהבטיח כי האוכלוסייה העתידית של תמהיל יח"ד:  

הפרוייקט תהיה הטרוגנית במאפיינים החברתיים כלכליים שלה, נקבע שטח יח"ד ממוצע בשטח של 
 ם שונים במפורט להלן מטה.בשטח בגדלי מ"ר עיקרי, אשר מאפשר מגוון של יח"ד 08
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כלומר  –מ"ר שטח שירות במסגרת הממ"ד  00-מ"ר ל 0מ"ר שטח עיקרי + בין  08שטח ממוצע ליח"ד: 
 ."שטח פלדלת" מ"ר /0-מ"ר ל 09בין 

 מ"ר )כולל שטח הממ"ד(.  50: שטח מינימלי ליח"ד
מום היח"ד הקטנות . ניתן יהיה לממש מספר זה רק במימוש של מקסייח"ד 019 -: עד כסה"כ יח"ד

 .שמוצע שהתכנית תתיר. בתמהילים אחרים, מספר היח"ד יהיה קטן יותר
 

 : ראה פירוט מטה במסגרת פירוט משימות פיתוח.דב"י –יד -דיור השגה בהישג
 

 :איזור מעורב –הוראת בינוי 
 קומות.  31עד : מספר קומות

 מ' מעל מפלס הקרקע. 0/1כ גובה: 
 .91%עד  תכסית:
מ' קן בניין אחורי. יצוין כי  0מ' קו בניין צידי,  0לרח' תוצרת הארץ, מ  1.11קו בניין קדמי : ןקווי בני

, הבנייה בפועל תהיה במרווחים גדולים יותר, כאשר מידתם של  91%עקב מגבלת התכסית, בשיעור של 
גת לועדה , בהתאם לתכנית הבינוי שמוצהמרווחים הסופיים תיקבע במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי

 .במסגרת דיון זה
 .מ' 09 -מ' וממגדל עין זיתים כ 81 -כהוא ממגדלי ת"א המינימלי בקו אוירי המרחק יצוין כי 

 
 :שטח למבנה ציבור –הוראות בינוי 

 קומות.  / עד :מספר קומות
על מנת להתאים  –מ' לקומה טיפוסית  9-מ' לקומת קרקע ו /לפי  –מ' מעל מפלס הקרקע  /0כ גובה: 

 לשימושים ציבוריים שונים )אולמות וכדומה(.
 .1%/תכסית: 
קו בניין יהיה אפס לכל הכיוונים על מנת לאפשר גמישות מקסימלית בתכנון. תותר בניית : קווי בנין

 חלונות בבנייה בקו בניין אפס לכיוון צפון ומערב, כלפי המגרש בייעוד מגורים.  
 

 :טבלת השוואה
 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 מבנה ציבור תעסוקה מגורים תעסוקה ייעוד
 ברוטו 633% ברוטו 664% ברוטו 664% בהקלה 44%+ 533% אחוזים סה"כ זכויות בניה

מ"ר מתוכם  40,453 מ"ר
 –ניתן לממש עד כ 

מ"ר בשימוש  4,733
 מסחר

מ"ר מתוכם  55,633
ניתן לממש עד 

מ"ר בשימוש  4,333
מסחר בקומת 

 הקרקע.

ם מ"ר מתוכ 55,633
ניתן לממש עד 

מ"ר בשימוש  4,333
מסחר בקומת 

 הקרקע.

 מ"ר 5,333

 7)מקובל לאשר  5 קומות גובה
 קומות בהקלה(

63 63 7 

)מקובל לאשר  מ' 47 מטר
 הקלה בגובה(

מ' מעל מפלס  473
 הקרקע

מ' מעל מפלס  473
 הקרקע

 מ' 07

 73% 53% 53% 53% תכסית
 843ל  035בין  מקומות חנייה. 633כ  מקומות חניה

)בהתאם טווח 
התקן( בהתאם 

למספר יח"ד 
שימומשו בהיתר 

 הבניה.

455 
 4:455לפי  86
 4:633לפי  07

בהתאם לשימושים 
 בפועל 

 .5343ניתוח מספר מקומות החנייה נדרש/ מתור ע"פ תקנות התכנון והבנייה )התקנת מקומות חנייה( התש"ע 
 רט מטה.* מספר מקומות החנייה למגורים יעשה בהתאם למפו

 
סטרי מכיוון מערב -הרחוב חד המגרש נסמך על גישה מרח' תוצרת הארץ. נועה, תשתיות:ת תחבורה,

למזרח ומזין גם את החניונים לפרויקט מגדלי ת"א, מתחם תע"ש השלום ומתחם שפיר. התכנית תאפשר 
קרקעיים של -התתלעירייה לחייב זיקת מעבר דרך החניון הפרטי לחניון של המגרש הציבורי ולחניונים 

המגרשים השכנים. הסכם לעניין פרטי הפעלת מרתף משותף יסוכמו בהתאם בהמשך. תנאי להוצאת 
 היתרי בנייה יהיה חתימת מגיש הבקשה על ההסכם.

 
בדיקת מספר מקומות שיידרש להתקין נעשתה בהתאם לתקן החנייה  :תקן חנייה חדש )"תקן מופחת"(

 למועד הוצאת היתרי הבנייה הוא כבר יכנס לתוקף.רצי החדש שכן ההנחה היא שעד הא
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 השוואת מספר מקומות החנייה בין המצב התכנוני המאושר למצב התכנוני המוצע:
 סה"כ מבנה ציבורי מגורים מסחר תעסוקה יעוד/ שימוש 
מק'  מ"ר  

 חנייה
מק'  מ"ר

 חנייה
מק'  מ"ר

 חנייה
מק'  מ"ר

 חנייה
 

מצב 
 מאושר

תעסוקה + 
 מסחר 

44,646 565 4,738 446 3 3 3 3 088 

מצב 
מוצע 
)תקן 
ארצי 
 קיים(

משרדים+ 
מגורים+ 

מסחר + מ. 
 ציבורי 

56,633 853 5,333 433 56,633 633 5,333 53 4,473 

מצב 
מוצע 
)תקן 
ארצי 
 חדש(

משרדים+ 
מגורים+ 

מסחר + מ. 
 ציבורי

56,633 70 5,333 6 56,633 
 055)עד 

יח"ד 
 73לפי 

מ"ר 
ממוצע 

 "ד(ליח

 678 63 5,333 055עד 

 מספרים מקורבים כפופים לתכנון המפורט במסגרת היתרי הבנייה.
 

 לא תחול חובה לשייך מקום חנייה לכל דירה, בפרט בנוגע לדירות הקטנות.

 
 עפ"י חוות דעת מאת אגף התנועה התכנית מוצגת בנספח התנועה בשתי חלופות:

 על רקע מצב קיים.  .א

תוצרת הארץ כרחוב דו סטרי )לאחר הרחבה עתידית של רוחב זכות הדרך על רקע תכנון של רח'  .ב
שלא במסגרת תכנית זו( מתואם עם התכנון של צומת הרחוב עם רח' יגאל אלון  –של הרחוב 

 (. 5345במסגרת פרויקט מחלף השלום )תדמ"ת 

גף המיקום הסופי של רמפת הירידה למרתפי החנייה יקבע בכפוף לבחינה בתיאום ואישור א .ג
 התנועה לעניין המיקום של הרמפות בפרוייקט מגדלי תל אביב הגובל ממזרח.

  
היקף, הגיון הקו  –)מעבר להיבטים כלליים של המדיניות, היבט פיזי ואיכות תכנונית התייחסות לסביבה 

 הכחול ושיקולים כוללניים(: 
למתחם רחב יותר מעבר לתיחום : תכנית הבינוי תואמת ונובעת מתכנון כולל שהוכן תכנית בינוי מתחמית

התכנית ע"י הקו הכחול, הכולל את המתחמים הגובלים מצפון וממערב: בניין איסתא מצפון, מתחם 
מנורת המאור מצפון, ובית קליפורניה ממערב )הכל כמוצג בתכנית הבינוי ובמצגת(. תכנית הבינוי נועדה 

ת הנאה לציבור בין כל המתחמים הנמנים לאפשר אינטגרציה ורציפות בין שטחי הציבור ושטחים בזיק
לעיל, כפי שיקבע במסגרת התכניות המקודמות בהן. תכנית הבינוי נעשתה בתיאום ועפ"י הנחייה של אגף 

 תכנון העיר.
במידה והתכנון הכולל לא יצא לפועל, ניתן יהיה לשנות את תכנית הבינוי על מנת לאפשר בינוי אופטימלי 

 ד. השינוי יעשה במסגרת תכנית עיצוב אדריכלי באישור הועדה המקומית .  לבנייה בתחום התכנית בלב
 נספח הבינוי יהיה מנחה לעניין הוגבה המקסימלי והמרווחים המינימליים לצדדים ולאחור. 

 תיאור תכנית הבינוי במתחמים הגובלים:
תן להוסיף בו זכויות דונם ולפיכך, לפי מדיניות הועדה המקומית ני 0שטח המגרש מעל בית קליפורניה: 

. מבוקש ע"י יזם התכנית לאפשר מימוש זכויות הבנייה הנוספות, במסגרת 033%בנייה עד לסף עליון של 
מגדל שימוקם בפינה הצפון מזרחית של המגרש. עפ"י המבוקש, המגדל ישמש למגורי סטודנטים, 

כל מ"ר.  63רות לא יקטן ממועסקים במרכז המענה הטלפוני של חברת איסתא הממוקם בסמוך. שטח הדי
האמור לעיל יעוגן בהסכמים מתאימים מול העירייה, שהיא בעלת הקרקע, במסגרת הליך קידום תכנית 

עתידית במקום. במסגרת תכנית זו, יקבע שכל הפעילות התפעולית המתקיימת היום במפלס הרחוב 
ומות החנייה בתחום המגרש. מתחום המגרש, תורד לתת הקרקע ככל הניתן, ביחד עם החלק הארי של מק

על השטחים במפלס הרחוב שיתפנו מן השימוש הנוכחי שלהם, תרשם זיקת הנאה לציבור, והם יפותחו 
 באופן רציף לשטחים הפתוחים במסגרת מגרש מוטורולה ומנורת המאור הגובלים מצפון וממזרח.

ד זכויות מבניינים לשימור. קומות במסגרת תכנית לניו 5ניתן יהיה להוסיף לבניין עד בית איסתא: 
יעשה שיפור של המרחב הציבורי בדומה למפורט לעיל בנוגע למגרש בית במסגרת תכנית כזאת, 

 קליפורניה, לרבות רישום זיקת הנאה ופיתוח רציף של המרחב הציבורי.
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ולפיכך, לפי מדיניות הועדה המקומית ניתן להוסיף בו  דונם 5שטח המתחם כ מתחם מנורת המאור: 
. הבינוי המוצג במסגרת תכנית הבינוי משקף תוספת זכויות עד 033%זכויות בנייה עד לסף עליון של 

, שכן מדובר במיקום אופטימלי 033%. אגף תכנון העיר ממליץ על תוספת זכויות מעבר ל053%לשיעור של 
קומות.  45כ, וכן שכן גובה הבנייה למימוש שיעור זכויות זה אינו עולה על למיקום שטחי תעסוקה

תתאפשר המרה חלקית של שטחי תעסוקה למגורים, בהתאם למה שיקבע במסגרת תכנית המתאר, ובכל 
 מסך כל השטח העיקרי. 55%מקרה לא יותר מאשר 

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

. התכנית 5335ר חלה בו מדיניות הועדה המקומית שאושרה בשנת איזור התעסוקה של נחלת יצחק אש
קומות מעבר למה שנקבע במסגרת  6 -תואמת את המדיניות למעט לגבי גובה המגדלים המוצע הגבוה בכ

 קומות. 03במקום  06 –המדיניות 
 

  איכות סביבה: מטרדים, סקר אקלימי וכו':
שר יכלול בין היתר גם התייחסות לעניין הצללות. יצוין תנאי להפקדת התכנית יהיה ביצוע דו"ח סביבתי א

כי מיקום המגדלים נקבע באופן סופי במסגרת הוראות התכנית, ולא ניתן יהיה לשנותו במסגרת תכנית 
העיצוב האדריכלי. אי לכך, ממצאי הדו"ח הסביבתי יהיו רלבנטיים לנושא ההצללה גם לאחר אישור 

ויהיה  יפו- אביב-ך עפ"י הנחיות הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תלתכנית עיצוב אדריכלי. הדו"ח יער
בהוראות התכניות ישולבו הוראות והנחיות בהתאם לדרישת הרשות לאיכות הסביבה,  חייב באישורה.

 בהתאם לממצאי הדו"ח.
 

התכנית ממוקמת בתחום שטח א' כפי שנתחם והוגדר במסגרת החלטת הועדה המקומית )בתיאום ואישור 
המשרד לאיכות הסביבה( בדבר מתן מידע ותנאים בהליכי תכנון ובנייה במרחב תעש מגן )מתחם תעש 

ם הוא ביצוע  בדיקות . עפ"י מסמך זה תנאי להוצאת היתרי בנייה במקו55/37/5334השלום( מתאריך 
לזיהום מים וקרקע וביצוע מיגון מיוחד של החניונים התת קרקעיים. כמו כן, חל איסור על שימושים 

 המחייבים שהיית קבע של בני אדם בתת הקרקע. 
 

 : יד )דב"י(-ודיור השגה בהישג משימות פיתוח בסביבת הפרויקט
 דב"י: –יד -דיור השגה בהישג

 יפו בנושא. -כאי משרד הבינוי והשיכון בהתאם למדיניות עיריית תל אביבהזכאות לדב"י תהיה לז
 מ"ר בהתאם.  63מ"ר ל 83גודל יח"ד דב"י יהיה בין 

 מסך השטח למגורים יוקצה לדב"י. 43%מוצע כי עד 
מוצע כי תנאי להפקדת התכנית יהיה חתימת היזם על הסכם עם העירייה בנושא זה. במסגרת ההסכם 

ת מפורטת להבטים הבאים: מפרט לבניית הדב"י, הפרדה תפקודית בין דב"י למגורים תינתן התייחסו
 האחרים, ונושאים נוספים כפי שימצא לנכון. 

 
היעוד המעורב במסגרת החניון של מגרש  תציבורי יההקצאת חניאפשרות לתבחן משימות פיתוח: 

וכן של  כי החנייה של המבנה הציבורי. מקומות חנייה בחניון הציבורי יתנו מענה לצר)מגורים ותעסוקה(
פרויקטים מוצעים גובלים אשר ייבנו ללא תוספת מקומות חנייה )איסתא, בית קליפורניה, מנורת המאור 

בשעות בהן אין דרישה לחנייה עבור המבנה הציבורי, יוכלו מקומות החנייה לשרת את   וייתכן שעוד(.
קומות החנייה שיוקצו במסגרת החניון הציבורי יקבע תושבי הסביבה כחניון ציבורי בתשלום. מספר מ
 במסגרת התכנון המפורט להוצאת היתר בנייה.

 
 : שיתוף ציבור

התכנית ממוקמת בתחום איזור התעסוקה נחלת יצחק אשר הועדה המקומית אישרה לגביו מסמך 
בין היתר היקף  . מסמך המדיניות הוכן בהליך של שיתוף ציבור אשר במסגרתו נקבע5335מדיניות בשנת 

הליך שיתוף ציבור נערך גם במסגרת הליך קידום תכנית המתאר אשר הזכויות ואופי הבינוי במקום. 
 התכנית מבקש לאמץ את עיקריה המוצעים לעניין תוספת הזכויות והשימושים. 

למעט לעניין ) תואמת בעיקרה את מסמך המדיניות של הועדה המקומית כאמורהמוצעת היות והתכנית 
ממליץ צוות (, ואת עיקרי תכנית המתאר המוצעת, קומות 03קומות נוספות מעל  43האפשרות לתוספת 

מזרח כי המטרה של הליך שיתוף הציבור תוגדר כיידוע ומתן הסברים. מעגל המשתתפים יכלול את תושבי 
ר המתחמים הגובלים )כמפורט למטה בהמשך(, את בעלי המבנים, המגרשים והעסקים בתחום איזו

 התחום ע"י רח' נחלת יצחק מצפון, רח' יגאל אלון ממערב, דרך השלום מדרום, רח' תוצרת הארץ ממזרח. 
 

 שני מתחמי המגורים הגובלים בשטח התכנית:
 בשני מגדלים  533 -יח"ד, מתוכן נבנו ואוכלסו כ  633 -מתחם מגדלי ת"א אשר במסגרתו מתוכננות כ(

 קומות. 03 -. גובה המגדלים כ לשני המגדלים הנוספים. הוגשו בקשות להיתר בנייה (6מתוך 
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 בשלב אכלוס קומות, 57יח"ד במגדל אחד בן  73 -כ זיתים הכולל -מגדל עין. 
 

ופיתוח על שטח רחב יותר מתחום שיטחה של התכנית המוצעת, שמטרתה יצירת  יצוין כי תכנית בינוי
בעלי המתחמים הגובלים מצפון עם אום נערכה בתי רגל במרחב שבין המבנים,-מרחב שוטטות להולכי

  .וממערב )בית איסתא, מתחם מנורת המאור, ובית קליפורניה(
היתה  והפיתוח מוסכמת עליהם. מטרת שיתופם בהליך התכנון של תכנית הבינוי תכנית בינוי ופיתוח זו

ים בבעלות להביא לניצולם של השטחים שבין הבניינים לטובת כלל הציבור למרות היותם שטחכאמור, 
הן של המועסקים במקום והן עבור  –רגל ומרחב פתוח עבורם -פרטית. בכך יתאפשר רצף פעילות להולכי

 מי שגרים בו.
 

מוצע שהזימון יעשה באמצעות משלוח הודעות בדואר, והדבקת הודעות בכניסות לבניינים. כמו כן, מוצע 
 ף עם מינהלת רובע מזרח. לזמן תושבים פעילים משכונת נחלת יצחק המצויים בקשר שות

 
 שנים 43 :זמן ביצוע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :תרשים סביבה
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 : )מוגש ע"י ניר דוד כהן, אדר'(חו"ד הצוות
לאשר את העברת התכנית לדיון בהפקדה בועדה המחוזית בכפוף לתנאים כמפורט להלן בהמשך ואת 

 שים הגובלים מצפון וממערב.תכנית הבינוי המוצגת, כמסמך המדיניות המחייב את המגר
 

 :תנאי להעברת התכנית ללשכת התכנון המחוזית .4
 חתימה על כתב שיפוי ע"י יזם התכנית . .א

 חתימה על התחייבות לחתימה על הסכם משימות פיתוח מול האגף להכנסות מבנייה ופיתוח.  .ב

 .קיום מפגש תושבים .ג
 

 :תנאים להפקדת התכנית .5
 ייה לבין מקדמי התכנית בנושאים הבאים:חתימה על הסכמים בין אגף נכסי העיר .א

במסגרת ההסכם תינתן התייחסות מפורטת להבטים הבאים: מפרט לבניית הדב"י,  –דב"י  (4
 דה תפקודית בין דב"י למגורים אחרים, ונושאים נוספים כפי שימצא לנכון.רהפ

 אחזקת השפ"פ והשטחים עליהם תרשם זיקת הנאה בתחום התכנית.אבטחת  (5

 קעי: עפ"י ההסכם יובהר, בין היתר, כדלקמן:החניון התת קר (0

ל מפלסי החניון התת קרקעי במגרש אתובטח זיקת מעבר לדיירי המבנה הציבורי העתידי  .א
 המגורים.

ליזם ע"י  הציבורי )חום(קרקעי של המגרש  -החכרת השטח התתל תאפשר ובטח האפשרות ת .ב
מעל מפלס הקרקע. במסגרת ים לבניית מבנה ציבורי במקום נאהעירייה ובלבד שיובטחו הת

מקומות חניה )או אחרת כפי שידרש בפועל בהתאם  63 –החניון התת קרקעי יוקנו לעירייה כ 
 לשימושים הציבוריים שיוחלט לממשם במקום(.

 רח' נחלת יצחק

 מגדלי תל אביב

 רח' יגאל אלון

 גבול התכנית המוצעת

 גבול תכנית הבינוי
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בתת הקרקע של המגרש הציבורי,  ,שאינו חנייה שימושהיה ויוחלט ע"י גורמי העירייה לעשות  .ג
)או אחרת כפי שידרש(, בתחום החניון התת קרקעי של מקומות חנייה  63-ו כציוקיוקנו 

 המגרש למגורים.

 הגשת בדיקה סביבתית עפ"י הנחיות הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב.  .ב

חתימה של מגיש התכנית על הסכם לעניין אחזקת השטחים הפתוחים עליהם תרשם זיקת הנאה  .ג
יפו -יכון בהתאם למדיניות עיריית תל אביבהזכאות לדב"י תהיה לזכאי משרד הבינוי והשומעבר.

 בנושא. 

 חתימת היזם על הסכם עם העירייה בנושא דב"י. .ד

היעוד המעורב )מגורים במסגרת החניון של מגרש  תציבורי יההקצאת חניבחינת האפשרות ל  .ה
וכן של  . מקומות חנייה בחניון הציבורי יתנו מענה לצרכי החנייה של המבנה הציבוריותעסוקה(

יקטים מוצעים גובלים אשר ייבנו ללא תוספת מקומות חנייה )איסתא, בית קליפורניה, מנורת פרו
 המאור

 :תנאים להוצאת היתר בנייה .0
 יפו.-חידוש הסכם היוון הקרקע מול עיריית תל אביב .א

ביצוע  בדיקות לזיהום מים וקרקע והתנאים הנוספים שנקבעו במסגרת נוהל הרשות לאיכות  .ב
 סעיף מתאים ישולב בהוראות התכנית.הסביבה לנושא זה. 

הכנת תכנית עיצוב אדריכלי ותכנית פיתוח בתיאום ואישור מה"ע או מי מטעמו, או הועדה  .ג
המקומית במידה ובמסגרת תכנית העיצוב המוצעת, מבוקש לשנות את תכנית הבינוי. כפי שהוצגה 

 לועדה במסגרת דיון זה.
רח המגרש, ובחניון התת קרקעי בהתאם לתכנון רישום זיקת מעבר והנאה לציבור ברצועה במז .ד

 יפו.-המפורט של החניון כפי שיקבע בתיאום ואישור אגף התנועה של עיריית תל אביב

חתימה של מגיש הבקשה להיתר על הסכם לעניין אחזקת השטחים הפתוחים עליהם תרשם זיקת  .ה
 הנאה ומעבר, בתיאום ואישור אגף נכסי העירייה ואגף שפ"ע.

מגיש הבקשה על ההסכם לעניין הפעלת מרתף באופן משותף בנוגע למבני הציבורי וכן  חתימה של .ו
ביחס למתן זיקת מעבר לחניונים התת קרקעיים במגרשים הגובלים, בהתאם לתכנון הסופי בתיאום 

 ואישור אגף התנועה.
 

 

 
 
 
 

התנאים הקבועים ה למגיש התכנית אם לא ימולאו רחודשים מיום שנמס /החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק.08בה וזאת עפ"י סעיף 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 0)החלטה מספר  0171/70100מיום ב' 00-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:
כהן מצוות מזרח הציג את הרקע לקידום התכנית, בכלל זה התיאומים התכנוניים ביחס -אדר' ניר דוד
 אדר' דני קייזר, עורך התכנית, הציג את התכנית. גובלים ממזרח וצפון.למתחמים ה

 חברי ועדה מבקשים להגדיל את כמות יחידות דיור לבר השגה ע"י המרת שטחי תעסוקה נוספים למגורים.
בבניית בנין המשרדים, ע"מ להבטיח את בניית מבנה  המגוריםעו"ד דורון ספיר מבקש להתנות את בניית 

 מסה"כ השטחים למגורים. 55% –ל  43% -כן להגדיל שיעור הדב"י מהמשרדים, ו
אהרון מדואל מציע שכל שטחי הבנייה במסגרת התכנית יהיה למגורים, ללא כל מרכיב של תעסוקה, 

 ובלבד שבשני מגדלים יהיה דב"י.
 מיטל להבי מביעה את תמיכתה בהצעת אהרון מדואל בכפוף לכך שמחירי הדירות יהיו בפיקוח.

 יטל מבקשת לראות פרוגרמה של שטחי ציבור במקום.מ
 אני בעד כמה שיותר מגורים ולא תעסוקה במקום, אין חוסר בתעסוקה במקום. –שמוליק מזרחי 

שנה,  03  או 53היום יש חוסר בדיור, אך אנחנו צריכים להסתכל קדימה מה יהיה בעוד  –ארנון גלעדי 
לדיור בר  55%  ת מאוזנת וטובה, אני בעד הצעה של דורוןאנחנו צריכים לאזן, לכן אני חושב שהתכני
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מטר משרד  5333השגה. מציע בנין אחד שלם במתכונת של דיור בר השגה ולהוסיף מטלה ציבורי של 
 ציבורי עירוני וגם אותו לייעד לדיור בר השגה.

 מיטל להבי מבקשת לדעת מה הסטטוס של הקרקע מבחינת הבעלות?
שנה של חכירה, החוזה נמצא אצל  68ם ענה שיש הסכם מול אגף נכסי העירייה לעוד יובל דינר נציג היזמי

 עו"ד של העירייה לפני החתימה.
מהפרויקט לדירות בהישג  55%לאשר המרה של שטחי ציבור לטובת מגורים עד  –עו"ד דורון ספיר מציע 

 דיון נוסף בועדה.יד ולעשות ניתוח כלכלי, במידה ותהיה בעיה עם הניתוח הכלכלי להחזיר ל
 מיטל מבקשת להוסיף שלביות להחלטה.

לדיור בר השגה, ולקבוע מחיר  433%הצעת החלטה להמיר את הכל  להעמיד להצבעה אהרון מדואל מציע
 ליח"ד.

מזרחי(  -נימנע  4אהרון מדואל,  –בעד  4דורון, ארנון, אסף, מיטל, מוזס וגפן,  -נגד 8לאחר הצבעה בעניין )
 בלה.ההצעה לא התק

 
 

 הועדה מחליטה:
מזרחי( -נימנע 4אהרון מדואל,  –נגד  4דורון, ארנון, אסף, מיטל, מוזס וגפן,  -בעד  8לאחר הצבעה בעניין )

 הועדה מחליטה:
לחוק  68לאשר את התכנון המוצע ולהמליץ לועדה המחוזית תל אביב להפקיד את התכנית ע"פ סעיף 

 התו"ב בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
 
 :תנאי להעברת התכנית ללשכת התכנון המחוזית  .1

משטחי הבנייה למגורים לדב"י על פי הקריטריונים העירוניים  55%התכנית תחייב המרת עד  .א
לנושא, בכפוף לעריכת בדיקה כלכלית לעניין ההשלכות הכלכליות של שיעור מרכיב הדב"י אשר 

במידה ויתברר שקיימת בעיתיות  תיערך לפני העברת התכנית לדיון בהפקדה בועדה המחוזית.
 , תוחזר התכנית לדיון בועדה המקומית.55%כלכלית לעניין יישום שיעור דב"י של 

הטמעת הוראות בתקנון התכנית לעניין שלביות המחייבת מימוש כל מרתפי החנייה וקומות  .ב
 המסד )מגורים ותעסוקה(, כשלב א' של הפרוייקט.

 חתימת יזם התכנית על כתב שיפוי . .ג

במימון סל משימות פיתוח לאיזור התעסוקה  של השתתפות היזם הסדרה מול אגף נכסי העירייה .ד
 נחלת יצחק כפי שיוגדר בהמשך. 

 קיום מפגש תושבים. .ה
 
 :תנאים להפקדת התכנית  .2

 חתימה על הסכמים בין אגף נכסי העירייה לבין  היזם  בנושאים הבאים: .א

רטת להיבטים הבאים: מפרט לבניית הדב"י, במסגרת ההסכם תינתן התייחסות מפו –דב"י  (4
 הפרדה תפקודית בין דב"י למגורים אחרים, ונושאים נוספים כפי שימצא לנכון.

אבטחת אחזקת השפ"פ והשטחים עליהם תרשם זיקת הנאה בתחום המקרקעין שבבעלות  (5
 יזם התכנית.

 הסכם לעניין החניון התת קרקעי אשר במסגרתו יובהרו הנושאים הבאים: (0
a. טח זיקת מעבר לדיירי ומשתמשי המבנה הציבורי העתידי אל מפלסי החניון התת תוב

 קרקעי במגרש המגורים.
b. קרקעי של המגרש הציבורי )חום( ליזם ע"י  -תובטח האפשרות להחכרת השטח התת

העירייה ובלבד, שיובטחו התנאים לבניית מבנה ציבורי במקום מעל מפלס הקרקע. 
מקומות חניה )או כמות חניה אחרת  63 –קנו לעירייה כ במסגרת החניון התת קרקעי יו

 כפי שידרש בפועל בהתאם לשימושים הציבוריים שיוחלט לממש במקום(.
c. בתת הקרקע של המגרש  ,היה ויוחלט ע"י גורמי העירייה לעשות שימוש שאינו חנייה

-התתכמות אחרת כפי שידרש(, בתחום החניון  מקומות חנייה )או 63-הציבורי, יוקצו כ
 קרקעי של המגרש למגורים.

 הגשת בדיקה סביבתית עפ"י הנחיות הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב.  .ב
בחינת האפשרות להקצאת חנייה ציבורית במסגרת החניון של מגרש היעוד המעורב )מגורים  .ג

כן של ותעסוקה(. מקומות חנייה בחניון הציבורי יתנו מענה לצרכי החנייה של המבנה הציבורי ו
פרויקטים מוצעים גובלים אשר ייבנו ללא תוספת מקומות חנייה )איסתא, בית קליפורניה, מנורת 

 המאור(.
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 :תנאים להוצאת היתר בנייה   .3

 יפו.-חידוש הסכם היוון הקרקע מול עיריית תל אביב .א
בדיקות לזיהום מים וקרקע והתנאים הנוספים שנקבעו במסגרת נוהל הרשות לאיכות  ביצוע .ב

 סביבה לנושא זה. סעיף מתאים ישולב בהוראות התכנית.ה
הכנת תכנית עיצוב אדריכלי ותכנית פיתוח בתיאום ואישור מה"ע או מי מטעמו, או הועדה  .ג

כפי  ,המקומית במידה ובמסגרת תכנית העיצוב המוצעת, מבוקש לשנות את תכנית הבינוי
 שהוצגה לועדה במסגרת דיון זה.

על הסכם לעניין אחזקת השטחים הפתוחים עליהם תרשם  בניה מגיש הבקשה להיתר חתימת .ד
 זיקת הנאה ומעבר, בתיאום ואישור אגף נכסי העירייה ואגף שפ"ע.

על ההסכם לעניין הפעלת מרתף באופן משותף בנוגע למבני להיתר בניה מגיש הבקשה  חתימת .ה
ים, בהתאם לתכנון הציבורי וכן ביחס למתן זיקת מעבר לחניונים התת קרקעיים במגרשים הגובל

 הסופי בתיאום ואישור אגף התנועה.

 תנאי לתעודת גמר לתעסוקה הוא איכלוס מגורים. .ו

 פי סימונם-עלחתימה על התחייבות לרישום זיקת מעבר והנאה לציבור בשטחים הפתוחים  .ז
בתכנית הפיתוח, וכן בחניון התת קרקעי, להבטחת גישה למקומות חנייה ציבוריים או במרתפי 

גובלים, בהתאם לתכנון המפורט של החניון כפי שיקבע בתיאום ואישור אגף התנועה של חנייה 
 יפו.-עיריית תל אביב

 
 תכנית בינוי: 

תכנית הבינוי שהוצגה במסגרת הדיון בועדה המקומית, ואשר חלה על מתחמים הגובלים ממזרח וצפון 
אשר עקרונותיה  הועדה המקומית, )בית קליפורניה, מנורת המאור ובניין איסתא(, מאושרת כמדיניות

 מחייבים כל בנייה חדשה ו/או תכנון חדש בהם. 
 
 

משתתפים: דורון ספיר, אסף זמיר, ארנון גלעדי, מיטל להבי, מאיר מוזס, שמואל גפן, אהרון מדואל 
 ושמוליק מזרחי.
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 הועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 . ת יעקבובי שכונת התקווה מיקום:
 

 על פי המסומן בתשריט. כתובת:
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

4316     
4316     
4314     
4316     
4986     
4869     
4868     
6649     
6648     

 
 דונם. 753 –כ : תכניתשטח ה

 
 יפו. –חלקת תכנון מזרח, אגף תכנון עיר, עיריית תל אביב מ :מתכנן

 
 יפו. –הועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"א  :יזם

 
 יפו ועוד(. –בעלים שונים )פרטיים, עיריית ת"א  בעלות:

 
 

 תחום התוכנית מבונה ברובו המכריע. :מצב השטח בפועל
 
 

החליטה הועדה להמליץ לועדה  4ית ג' תוכנעניין בהחלטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה ל :רקע

. להגדיר 45המחוזית לתת תוקף לתוכנית בכפוף למספר תיקונים, ביניהם התייחסות לשכונת התקווה*: "

את תחום שכונת התקווה שבה לא תחול התוכנית ע"י הוספת שמות של רחובות." בהמשך להחלטת 

מגורים בשכונת התקווה ובפרט לעניין הגדלת באזורי ה 4הועדה נבחנה האפשרות להחלת עיקרי תוכנית ג'

 מ"ר בכפוף לתנאים כפי שייקבעו בהתאם למאפייני הבינוי בתחום התוכנית.  63שטח חדרי היציאה לגג ל 
 

 (4.44.5338מיום  4 –ב' 5338 – 50בהחלטת הועדה בישיבה  45*)סעיף מס' 
 
 

 , ג'.4, ע'פיפות שכונת התקווה()הגדלת צ 4א' 5545, 5545תוכניות חלות:   :קיים מצב תכנוני

 בניה. 433%קומות לפי זכויות של  0ניתן לבנות, בהכללה, מבנים בגובה של עד  5545בתחומי תוכנית 

'אזור מגורים ב' מועדף'  מוגדרים( 5545ממגרשי המשנה בכל מגרש ראשי )על פי הגדרתם בתוכנית  55%

אחוזי בנייה נוספים ינתנו בגין איחוד   5545וכנית בנייה.על פי ת 63%לתמריץ בדמות תוספת של  זכאיםו

תוכנית ג' החלה באזור מתירה חדרי יציאה לגג בשטח של (. 7.5%( והריסת המבנה הקיים )45%מגרשים )
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, אחוזי הבנייה 5545מ"ר בכפוף לתנאים המפורטים בה. באזור מגורים ג' המסומן בתשריט תוכנית  50

   קומות. 6תר הינו והגובה המו 483%הבסיסיים הינם 

 
בהתאמה למאפייני הבינוי בשכונת התקווה על פי  4מוצע להחיל את עיקרי תוכנית ג'  :מוצע מצב תכנוני

 המפורט להלן:

מ"ר כולל שטח חדרי המדרגות וחדרים טכניים ובכפוף  63הגדלת שטח חדר יציאה לגג עד ל  .4

 להנחיות בעניין נסיגות וקווי בניין.

 י בנין לבנייה על גגות שטוחים כמפורט )עיקרי ההנחיות(:קביעת הוראות לקוו .5

 מ' מחזית הבניין הקיים. 4.5מ' מקו המגרש ולא פחות מ  5: קו בניין קדמי

 מ' מחזית הבניין הקיים. 4.5מ' מקו המגרש ולא פחות מ  7: קו בניין אחורי

 חריגה מהוראות קו בניין קדמי או אחורי תהווה סטייה ניכרת.

 מ' למעט המקרים הבאים: 4.5: תידרש נסיגה של ידיקו בניין צ

 א. אם קיימת, בהיתר ובפועל, בנייה שכנה צמודה במפלס הבנייה המבוקשת                     

 .בקו בניין צידי אפסתתבצע הבנייה החדשה  אזי                                          

 ה בו זמנית של חדרי יציאה לגג תידרש בנייה בקו צידי אפס לצורך ב. בבניי                               

 קבלת מבנה אחד על הגג.                                  

 עדכון הוראות לנושא פרגולות על הגג שעיקרן: .0

 מ'. 4.5המרחק בין הפרגולה לקו חזית הבניין לא יפחת מ 

 ות.עדכון הוראות לנושא מבנים ומתקנים טכנים על הגג .6

כוללת הנחיות למתן היתרי בנייה כך שיבטיחו את התאמת הבינוי המבוקש לאופי  0תוכנית ג'  .5

 הבינוי בשכונה, ביניהם:

 הצגת הבינוי המבוקש על רקע חזיתות המבנים השכנים. .א

פרוט כל הבנייה העתידית המותרת על הגג והוכחה שהושאר שטח מספיק למטרות  .ב

 נית.משותפות כפי שמפורט בהוראות התוכ

 הוראות נוספות: .8

גגות הבנייה המבוקשת על פי תוכנית זו יהיו שטוחים או בעלי שיפוע קל שאינו עולה על  .א

43% 

חריגה מהוראה זו משטח הקומה שמתחתיה.  63%הוא לפחות  העליונהשטח הקומה  .ב

 מהווה סטייה ניכרת לתכנית.

 נושאים נוספים:  .7

 בבניה חדשה.בחינת תוספת שטחי שרות לחנייה בתכסית הבניין  .א

 דרכים בלבד. –הסדרת יעודי קרקע שאינם תואמים לקיים  .ב

 . 5545ביטול אזור מגורים ב' מועדף בתוכנית  .ג
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 :*טבלת השוואה

 
 מצב מוצע מצב קיים נתונים
   אחוזים סה"כ זכויות בניה

 מ"ר 63 מ"ר 50 מ"ר
   אחוזים זכויות בניה לקומה

   מ"ר
   קומות גובה

   מטר
   יתתכס

   מקומות חניה

 
 מעניקה תוספת מטרים לבנייה על הגגות. התוכנית מגדירה שלושה פרמטרים שווי   0תוכנית תא/ג' *

 ערך: קווי בניין, גובה בנייה ושטח מכסימלי לבנייה החדשה. הבנייה החדשה תתאפשר עד למיצויו 

 של אחד מהפרמטרים. 

 

 מיידי :זמן ביצוע

 להעביר לדיון בועדה המחוזית.: לאשר וחוות דעת הצוות
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 3)החלטה מספר  0171/70100מיום ב' 00-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

 אדר' רן ברעם מצוות מזרח הציג את התכנית.
 

 הועדה מחליטה:
 בועדה המחוזית.לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה 

 בהתאמה למאפייני הבינוי בשכונת התקווה על פי המפורט להלן: 4יש להחיל את עיקרי תוכנית ג'

מ"ר כולל שטח חדרי המדרגות וחדרים טכניים ובכפוף  63הגדלת שטח חדר יציאה לגג עד ל  .4
 להנחיות בעניין נסיגות וקווי בניין.

 חים כמפורט )עיקרי ההנחיות(:קביעת הוראות לקווי בנין לבנייה על גגות שטו .5
 מ' מחזית הבניין הקיים. 4.5מ' מקו המגרש ולא פחות מ  5: קו בניין קדמי
 מ' מחזית הבניין הקיים. 4.5מ' מקו המגרש ולא פחות מ  7: קו בניין אחורי

 חריגה מהוראות קו בניין קדמי או אחורי תהווה סטייה ניכרת.
 ' למעט המקרים הבאים:מ 4.5: תידרש נסיגה של קו בניין צידי

 הבנייה החדשה אזיא.  אם קיימת, בהיתר ובפועל, בנייה שכנה צמודה במפלס הבנייה המבוקשת 
 .בקו בניין צידי אפסתתבצע       

 ב.   בבנייה בו זמנית של חדרי יציאה לגג תידרש בנייה בקו צידי אפס לצורך קבלת מבנה אחד 
 על הגג.      

 גולות על הגג שעיקרן:עדכון הוראות לנושא פר .0
 מ'. 4.5המרחק בין הפרגולה לקו חזית הבניין לא יפחת מ 

 עדכון הוראות לנושא מבנים ומתקנים טכנים על הגגות. .6

כוללת הנחיות למתן היתרי בנייה כך שיבטיחו את התאמת הבינוי המבוקש לאופי  0תוכנית ג'  .5
 הבינוי בשכונה, ביניהם:

 תות המבנים השכנים.הצגת הבינוי המבוקש על רקע חזי .ד
פרוט כל הבנייה העתידית המותרת על הגג והוכחה שהושאר שטח מספיק למטרות  .ה

 משותפות כפי שמפורט בהוראות התוכנית.

 הוראות נוספות: .8

גגות הבנייה המבוקשת על פי תוכנית זו יהיו שטוחים או בעלי שיפוע קל שאינו עולה על  .ו
43% 

חריגה מהוראה זו ח הקומה שמתחתיה. משט 63%הוא לפחות  העליונהשטח הקומה  .ז
 מהווה סטייה ניכרת לתכנית.

 
 

משתתפים: דורון ספיר, שמואל גפן, אהרון מדואל, מיטל להבי ומאיר מוזס.
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 הועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 שכונת התקווה מיקום:
 יפו -תל אביב , שכונת התקוה, 56חנוך  כתובת:

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

 בשלמותן
 מספרי חלקות

 בחלקן
 5  חלק מהגוש מוסדר 8878

 
 .מ"ר 580: שטח התכנית

 355-5866056טל.  63633, אלעד 03רח' רבנו ניסים גאון  -אדר' אליה פדרמן מתכנן:
  356-6545568, ת"א טל.  86אופיר ברזילי , רח' דרך ההגנה  יזם:

 353-8344444, ת"א טל. 86. אילן מזרחי,  דרך ההגנה 4 בעלות:
 356-6545568, ת"א  טל. 86. ציון ברזילי,  דרך ההגנה 5               
    355-8486636, ת"א   טל. 86. אילן מימון , דרך ההגנה 0               

 
 : מצב השטח בפועל

ים מרשת החשמל. בעבר אכלסו חלקים מן המבנה תחנת קומות. המבנה מנותק כשש שנ 0במקום מבנה בן 
טיפת חלב ומשרדי המשמר האזרחי וכן ביה"ס לתלמוד תורה בבעלות "אוצר התורה". מזה מספר שנים 

 המבנה נטוש לחלוטין כאשר חלק מן המחיצות הפנימיות הרוסות.
 בנייה שהוצא במקום.מ"ר )עיקרי ושירות( לפי היתר  655 -סה"כ שטחים מבונים בהיקף של כהמבנה 

 
 רלבנטי. אין מדיניות במקום לשינויים הכרוכים בקידום תב"ע.לא : מדיניות קיימת

 :מצב תכנוני קיים
   .4א'5545, 5545 :תב"ע תקפה

  מ"ר. 455מ"ר, מגורים ב'  644שטח למבני ציבור : יעוד קיים
מן ההיתרים הראשונים  55% -כאשר ל 433% זכויות בניה )אחוזים, שטחים, קומות, שימושים(:

נוספים.  63%שימומשו בתחום המגרש הראשי )כפי שמוגדר מונח זה בהוראות התכנית(, יקבלו תוספת של 
ועבור איחוד מגרשים תוספת  7.5%בנוסף, עבור הריסה ובנייה מחדש מקנה התכנית תוספת נוספת של 

 .45%נוספת של 
 קומות 0 גובה:

   עת הועדה.בכפוף לשיקול ד 73%, 83% תכסית:
 

 :תיאור מטרות התכנון
שינוי ייעוד "מגרש לבניין ומוסד ציבורי"  לייעוד "מגורים מיוחד ומוסדות ציבור" במטרה לאפשר הסבת 

 השימוש במבנה הקיים למעונות סטודנטים. 
תוספת זכויות בגין תמריץ איחוד מגרשים: היות ומדובר במבנה אחד, המלצת הצוות היא שלא להכיר 

 ד במקום.באיחו
, יקבע כי תוספת שטח זה לא ישמש נאותהע"מ להבטיח רווחת דיור . 445 -תוספת שטחי שירות של כ

 למטרות למגורים / אחסון / וכל שימוש שאינו לרווחת כלל הדיירים המחייב תיחום באמצעות קירות.
 במסגרת התכנית לא יתווסף שטח עיקרי.

תכנוני למרווחים הקיימים ע"פ המצב הקיים בשטח. ככל שינוי קווי הבניין ע"מ להתאים את המצב ה
, קרי קו בניין קדמי 5545שיהרס המבנה הקיים, יחולו במקום קווי הבניין כפי שנקבעו במסגרת תב"ע 

 מ'. 5.33וקו בניין אחורי  0.33או  3.33, קו בניין צידי 3.33
 

 פירוט יעדים7שימושים:  
 זכויות בניה:

 
 יעוד

 ירותשטחי ש שטח עיקרי
 5מתחת לקרקע  4מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

מעונות 
 סטודנטים

   54% 445 766 לפי ע' 4לפי ע'   463% 766

 מהשטח העיקרי % - 4
 משטח הקרקע % - 5
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מסגרת פרוייקט מ"ר בדומה למוצע ב 53 -מוצע ששטח יחידות המגורים לסטודנטים לא יפחת מ צפיפות:
שטח הדירות לא יכלול שטח מעברים ומדרגות כנהוג בתחום  אביב.-מתחם ברושים באוניברסיטת תל

 .5545תב"ע 
ללא שינוי ביחס למצב התכנוני המאושר, למעט התאמות הנדרשות כפועל יוצא של  נתונים נפחיים:

 המבנה הקיים במקום.
  קומות 0 מספר קומות:

  חדר יציאה אל הגג.מ' +  8.33 -עד כ גובה:
 .83%עד   תכסית:

 קווי הבניין יהיו בהתאם למבנה הקיים וכמפורט להלן: קווי בניין:
 משתנה בהתאם לקירות המבנה הקיים. – קו בניין קדמי
 מ'. 4.63 -כ – קו בניין אחורי

 מ'. 4.63 -כ – קו בניין צידי מזרחי
 מ'. 5.73 -כ – קו בניין צידי מערבי
קרי קו בניין קדמי , 5545הקיים, בנייה חדשה תחוייב בקווי הבניין בהתאם לתב"ע  ככל שיהרס המבנה

  מ'. 5.33וקו בניין אחורי  0.33או  3.33, קו בניין צידי 3.33
 

 עקרונות ודברי הסבר נוספים:  
יחדות ע"מ להבטיח יתרת שטח עבור שימושים משקיים )אצירת אשפה וכדומה( ועבור  56 עדמוצע לאפשר 

 ים משותפים לרווחת הדיירים )מבואה, אחסון, חדר כביסה, אחסון אופנים, וכדומה(.שטח
  

(. מיקום התכנית בסמוך 45/35/5344התכנית תואמה עם אגף התנועה )  תחבורה, תנועה, תשתיות:
לתוואי הקו הסגול ותחנת רכבת ההגנה מאפשר נגישות טובה באמצעות תחבורה ציבורית. תחוייב התקנת 

 חנייה לאופניים וקטנועים בתחום המגרש. מקומות
 

המבנה  עיצוב )היבטים מקומיים, השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים(:
 ישופץ ויחודש באופן מקיף.

 
 -התייחסות לסביבה )מעבר להיבטים כלליים של המדיניות, היבט פיזי ואיכות תכנונית 

במרווח הקדמי בין קירות המבנה הקיים לגבול המגרש ם(: הכחול ושיקולים כוללניי היקף, הגיון הקו
תרשם זיקת הנאה לטובת הציבור והשטח יפותח באופן רציף והמשכי למדרכה. תתאפשר חניית קטנועים 

 בחלק מן השטח לטובת דיירי המבנה.
 

לאור הצפיפות הגבוהה של המרקם העירוני במקום  איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(:
ור המספר הגבוה יחסית של יחידות הדיור לסטודנטים המבוקש, התקנת מזגנים תעשה בתאום ולא

 ואישור הרשות לאיכות הסביבה על מנת להבטיח מניעת מטרדי רעש לדיירים במבנים הגובלים. 
 

 לא רלבנטי  משימות פיתוח בסביבת הפרוייקט:
 

 :טבלת השוואה
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

בתוספת תמריץ  455%או  463% אחוזים ניהסה"כ זכויות ב
 בגין איחוד מגרשים

ללא שינוי למעט תוספת שטחי 
 "רמ 65ד שירות בהיקף של ע

ללא שינוי למעט תוספת שטחי  מ"ר 675מ"ר /  766 מ"ר
 שירות

 ללא שינוי קומות 0 קומות גובה
 ללא שינוי מ' 8.33 מטר

בכפוף לאישור הועדה  73%) 83% תכסית
 ית(.המקומ

 ללא שינוי

 תבחן הפחתת תקן חניה לפי תקן חנייה ארצי  מקומות חניה

 
מיידי :זמן ביצוע
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 :חו"ד צוות
 

 לאשר את התכנית כמוצע בהתאם לאמור להלן:
הוצאת היתר בניה תיעשה בכפוף לתיאום עם הרשות לאיכות הסביבה לעניין התקנת המזגנים  .4

 ים השכנים.להבטיח מניעת מטרדי רעש לדיירם במבנ
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 9)החלטה מספר  0171/70100מיום ב' 00-1100מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:
 כהן מצוות מזרח הציג את התכנית. –אדר' ניר דוד 

 מיטל להבי מבקשת לדעת אך אפשר להגן שהמגורים יהיו אך ורק לסטודנטים?
 ת אזהרה בטאבו.ניר ענה יהיה הער

 עו"ד דורון ספיר מבקש לעגן את זה בתב"ע.
 

 הועדה מחליטה:
 לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים:

להוסיף סעיף בתקנות התכנית שהשימוש הוא למעונות סטודנטים בלבד וכל שימוש אחר יהווה  .4
 סטיה ניכרת מהוראות התכנית.

יעשה בכפוף לתיאום עם הרשות לאיכות הסביבה לעניין תקנת המזגנים הוצאת היתר בניה ת .5
 להבטיח מניעת מטרדי רעש לדיירים במבנים השכנים.

 
 משתתפים: דורון ספיר, שמואל גפן, ארנון גלעדי, אהרון מדואל, מיטל להבי ומאיר מוזס.

 
 


