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

 מהנדס העיר 'אדר, חזי ברקוביץ :ה"נכחו ה
ש לעניני תכנון ובניה "משנה ליועמד "עו, שרי אורן 
סגן היועץ המשפטי ד "עו, הראלה אברהם אוזן 
מנהל אגף תכנון העיר וסגן מהנדס העיר ' אדר, עודד גבולי 
מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה ' אינג, שוטה חובל 
מנהל מינהל החינוך לבינוי ופיתוח . סדרור לוטן  
מ ראש העירייה "מ. עד "עו, אילן רוזנבלום 
מ נציגת השר לאיכות הסביבה "מנחמה עמירב  
מנהל היחידה למניעת דלקות פיליפ  
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלאלה דוידוף  
 
 

 סגן ראש העירייה פאר ויסנר :חסרים
 
 

 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
ארגון הקבלנים  יהל אלי 
נציג משרד הפנים חגית אלדור  
י .מ.מנציג עמי אמזלג  
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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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

 בית ספר חסן ערפה דיון בעיצוב ארכיטקטוני 1 .1
דיון רגיל -  דיון בהפקעה 6636 בגוש 253חלק מחלקה  5 .2
מרכז רפואי רעות דיון בהפקדה  7 .3
 ביפו דיון 21 פינת שמעון הצדיק 1בן עזריה '  רח7071 בגוש 41-43בקשה לאיחוד חלקות  11 .4

נוסף לאחר סיור במקום 
בית הלוחם דיון בהפקדה - שינוי בינוי   14 .5
אישור חניה גורף עבור הרחבות דיור לכל שכונה מעוז אביב דיון באחר  17 .6
( - 2)המשך דיון באישור מדיניות  (2 )38א "מדיניות לבחינת בקשות להיתרי בניה מכח תמ 19 .7
תוספת זכויות במיקדו סנטר דיון בהתנגדויות  35 .8
( 4)דיון בהפקדה  (3)תוספת חניה ציבורית בסמוך לצומת הפיל  40 .9

דיון בהפקדה " ביצרון- מתחם איווקו" 45 .10
 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
02/02/2011 

 1- ' ב11-0003
בית ספר חסן ערפה   - 2509/8/תא

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

הועדה מקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :מיקום
.   מי 'ממוקם בחלק הצפוני של שכונת עג

- ממזרח;  שביל הירידה לפארק המדרון–מדרום  ; 3741רחוב  העוגן והמשך רחוב , רחוב הספינה- מצפון
. פארק המדרון- ממערב; רחוב קדם

 
 :כתובת

יפו - תל אביב 
מי וגבעת עליה 'שכונת עג

   קדם
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2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  

 

 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

 2  חלק מהגוש מוסדר 7246

, 49, 48, 43-45, 13-16חלק מהגוש מוסדר  9011
53 ,64-66 ,68 ,72 ,75 

47 

 
 :שטח התכנית

 17.00 -  כ
 

  :מתכנן
חן אדריכלים 

 
  :יזם

אביב יפו - עיריית תל
 

  :בעלות
 אביב יפו –מנהל מקרקעי ישראל ועיריית תל 

 
 : מצב השטח בפועל

על חלק מהשטח  לאורך רחוב קדם בדרום מערב . מי'השטח הציבורי ממוקם בחלקה  הצפוני של שכונת עג
. המשרת את האוכלוסיה הערבית של השכונה' חסן ערפה'האזור הציבורי  ממוקם בית הספר היסודי 

- שטח המבנה הקיים כ.  כיתות חינוך מיוחד5-  כיתות רגילות ו15- תלמידים ב542בבית הספר לומדים 
הכיתות צפופות וחלק מהחללים הציבוריים מנוצלים , מבנה בית הספר ישן. ר כולל המקלט" מ1470

כמו כן בתחום מגרש בית הספר בחלקו הפונה לרחוב קדם  קיים מגרש ספורט לא . לכיתות מאולתרות
. תיקני

בצמוד למבנה קיים   בית ' , חסן ערפה'בלב השטח הציבורי ישנו אזור ביעוד מגרש מיוחד  ובו מסגד 
, בפועל קיימת חצר המשמשת כיום את המסגד  ונמצאת מחוץ לשטח המיועד למגרש מיוחד.  קברות

השטח ביעוד מגרש מיוחד אינו חלק מתוכנית . החצר משמשת את גן הילדים וכן לארועים של המסגד
. הבינוי

.  י המגרשים הסמוכים"האזור הדרומי של השטח הציבורי משני הצדדים של רחוב הספינה  פלוש ע
.  בחלק הדרום מזרחי של השטח הציבורי בנוי מתקן עירוני לטיפול במים המשמש את הפארק

.  במגרש הפרשי טופוגרפיה גדולים והוא משתפל מרחוב קדם במזרח עד לפארק המדרון במערב 
 

:  מדיניות קיימת
באזורים אלו יעשה לשימור . האזורים הקימים בתוכנית הם בעלי ערכים עירוניים ואדריכליים מיוחדים

כל זאת בהתיחס . המאפיינים המיוחדים של החללים העירוניים ושל אופי המבנים המצויים בהם
ואלמנטים עירוניים , חומרי גמר ופרטי גמר אופיניים, הגבהים, החזיתות, המבנים, לפרופורציות החללים

.    ואדריכליים אחרים
 

: מצב תכנוני קיים
 שהוכנה על פי הוראות התכנית 2509/7 ותכנית בינוי מאושרת 2509על המתחם חלה תכנית מאושרת 

שטח למסגד ושטח , תכנית הבינוי הקצתה שטחים המיועדים להרחבה של מבנה בית הספר. המאושרת
.  למוסד נוסף שיוקם בעתיד במגרש

וכן מוסדות מינהל עירוניים , בריאות ודת, רווחה, התכליות לפי התוכנית המאושרת הן למטרות חינוך
באישור הועדה המקומית אפשר להתיר  ) משטח המגרש 100%אחוזי הבניה לא יעלו על . וקהילתיים

.  כולל כל השטחים המקורים ומבני העזר60%התכסית המותרת היא . (130%-תוספת אחוזי בניה עד ל
'   מ10.5גובה בנין בעל גג שטוח לא יעלה על 

'  מ10- שהסיטה את תואי רחוב קדם  והרחיבה אותו כך שרצועה של כ2660 אושרה תכנית 2001בשנת 
הגובל ' מדרון יפו'כמו כן פותח בשנתיים האחרונות פארק . הופקעו משטח חצר בית הספר לטובת הדרך

. כולל פיתוח אקסטנסיבי בחלקים מהמגרש, בחלקו המערבי של המגרש
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  :מצב תכנוני מוצע
, תכנית הבינוי מציעה  חלוקת זכויות בניה בהתייחס לשטחים הבנויים ולזכויות שעדיין לא נוצלו במגרש

במסגרת המגבלות של התכנית הראשית ותוך התחשבות - קווי בניה מרבים וגובה בניה לכל אחד מהמבנים
 . מרבית בתנאים הטופוגרפיים הייחודיים של המגרש ובנצפות שלו מכיוון הפארק

 צופים  אשר ישמש את בית הספר ואת אוכלוסיית 200תכנית הבינוי כוללת מיקום אולם ספורט  עבור 
האולם מתוכנן  חפור בטופוגרפיה המשופעת ובכך מנצל את המדרון להנמכת הבניה  ומשפר את .  השכונה

פתרון זה מאפשר את ניצול  חלק מגג המבנה כהמשך לחצר לבית הספר אשר . נצפות המבנה מכוון הפארק
. וחלק נוסף ממנו כנקודת תצפית למשתמשי הפארק, נמצא במצוקה של שטחים פתוחים

.    באגף נפרד בצמידות למבנה אולם הספורט מתוכננים שרותים ציבוריים עבור משתמשי פארק המדרון
בסמוך למבנה האולם מתוכנן מגרש ספורט פתוח עבור בית הספר במקום המגרש הקיים בפועל אשר 

.  בעתיד אמור להצטרף לרחוב קדם
במסגרת התוכנית מתוכנן מפרץ הורדת נוסעים ותחנת אוטובוס  ברחוב קדם בסמוך לבית הספר וכן 

 מטר נוספים 2-י זיקת הנאה למעבר לציבור אשר מרחיבה את תחום הדרך ב"הרחבת המדרכה ע
הרחבת תחום המדרכה מאפשרת את .   על חשבון חצר בית הספר הקיימת2660מהתוכנית התקפה 

פתרונות .  כאי ירוק במרכז רחוב קדם העתידי, שימורם של  העצים הקיימים כיום  בגבול חצר בית הספר
. החניה יסתמכו על רחוב קדם ומגרש החניה של נמל יפו

 כיתות גן  והגדלת מספר הכיתות 3,  כיתות רגילות18- התכנית מתיחסת להגדלת  בית הספר בעתיד עד ל
 700-מהמבנה הקיים ובניית מבנה  חדש בשטח של כ' הוצאת כיתות הגן וכיתות א. לחינוך מיוחד בהתאם

הוצאת . המבנה החדש  ממוקם ברחוב הספינה בחלק הצפוני של השטח.  ר בנוי  עבור חטיבה צעירה"מ
. הכיתות מהמבנה הקיים תשחרר שטחים  במבנה ותשפר את   תפקוד המבנה הקיים

.. מערבי של המתחם- התוכנית מקצה שטח למגרש למבנה ציבורי כלל עירוני עתידית בחלקו הצפון
התכנית מתייחסת להיבטים הנופיים הנובעים  מהטופוגרפיה הייחודית במגרש ומהפיתוח הנופי של 

- השבילים המובילים אליו והחניה וכןלדרכי הגישה ולקשרים עם המוקדים העירוניים הסמוכים, הפארק
. נמל יפו ופארק מדרון 

שינויים לא מהותיים בחלוקה הפנימית של השימושים התפקודיים השונים בתוכנית זו לא יהוו סתירה 
. להוראות תוכנית זו

   

 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

י הגורמים "ממליצה לאשר את התוכנית להפקדה בתנאי אישור סופי של נספח תנועה ונספח הנוף ע
. הרלוונטיים  בעירייה

 
 

 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. איריס ורזאגר מצוות דרום הציגה את עקרונות התכנית
. ניר חן ועליזה הציגו את התכנית' אדר

אך בונים אולם .  שואל אך מאפשרים מצב כזה שחצר של גן הילדים הוא בבית הקברות–ארנון גלעדי 
 4 –ס עירוניים  ו " בי4ביפו יש , ס אחרים"אולי אפשרי לקבל כיתות נוספות בבי.ח המתים"ספורט ע
? אך משלבים את גן הילדים עם מסגד? ס"אך החלוקה של בי. פרטיים

אנחנו , החטיבה הצעירה נשארת במקומה, דרור לוטן הסביר שמדובר בגן של המסגד ולא גן עירוני
כרגע אנחנו מבקשים לבנות את אולם , יש תנאי שטח שלא ניתן לשנות. מבקשים להגדיל את כמות הכיתות

. הספורט
מבקשת ראיה כוללת .  מבקשת לא לעלות בועדה נושאים של חינוך לפני שזה מוצג בפניה–מיטל להבי 
. מבקשת לראות את התכנית של הגדר. לחינוך ביפו

?  האם ניתן להגדיר את האולם ולהוסיף לו מתקני ספורט–שמוליק מזרחי 
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זה . זה לא בית קברות שם. ס למסגר בתוך חצר מאובטחת" כרגע יש רק קבר אחד בין בי–אחמד משראוי 
. מקובל בעדה המוסלמית לקבור ליד מסגד

. ס זה נחוץ"אני מבקש לאשר שם בי
צריך לשנות , המרחק לחטיבה הצעירה הוא לא סביר.  אני מבקשת לתחם את בית הקברות–כרמלה עוזרי 

.  ס ביחדה עם החטיבה הצעירה ביחידה אחת"את התכניות כך שיהיה בי
. ס"אולם הספורט צריך לשרת גם את הסביבה ולא רק את בי

הסטטוטורית כפי שהיא עם המגרעות שלה ועם '  צריך להתייחס לתכ–ע " סגן מה–עודד גבולי ' אדר
או לחלופין להגיד לצוות התכנוני לעשות שיפורים בפרק זמן של חודשיים ולהחזיר לדיון , היתרונות שלה

.  בועדה
ס ככל "אני מציע לאשר כפי שהוא ולהטמיע את ההערות שנאמרו כולל להקריב את החטיבה הצעירה לבי

. ולעדכן את הועדה לפני אישור סופי של התכנית. שניתן
לפני שמאשרים צריך לבדוק אך מתמודדים עם .  צריך ראיה כוללת לכל החינוך ביפו–ארנון גלעדי 

? ואך מאפשרים לחיים והמתים לחיות זה לצד זה? החטיבה הצעירה והמסגד
. לילדים שם אין אולם ספורט,  חשוב מאוד לאשר את זה –אחמד משראוי 

 לשוב ולדון לאחר קבלת ראויה כוללת והתייחסות לנושא בית הקברות והמסגר אם –ארנון גלעדי מציע 
לאחר הצבעה . ואך פותרים את בעיית בית הקברות והמסגד במקום. הם משתלבים עם אולם הספורט

ההצעה לא  (מיטל ונתן, מזרחי, כרמלה, אהרון,  דורון– נגד 6, זעפראני וארנון,  גפן– בעד 3)בעניין 
. התקבלה

 
: הועדה מחליטה

 (זעפראני וגפן,  ארנון– נגד 3, מיטל ונתן, מזרחי, כרמלה, אהרון,  דורון– בעד 6)לאחר הצבעה בעניין 
י הגורמים "הוחלט לאשר את עקרונות תכנית העיצוב בתנאי אישור סופי של נספח התנועה ונספח הנוף ע

. הרלוונטים בעירייה
 

: הועדה מנחה את הצוות המקצועי להביא לאישור הועדה חלופות נוספות לבינוי עם מקצה שיפורים כמו
, להראות התייחסות לבית הקברות שנמצא במקום, הגדרת גבולות, ס"חיבור בין החטיבה הצעירה לבי

. ס"להראות הפרדה בין בית הקברות לבי
 

. יש להציג למיטל להבי את החלופות לפני הצגתם לועדה
 
 

שמוליק , כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, ארנון גלעדי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. מיטל להבי ונתן וולוך, מזרחי



 התוכן החלטה' מס
02/02/2011 

 2- ' ב11-0003
  6636 בגוש 253חלק מחלקה  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ

 

 : מטרת הבקשה
 6636 בגוש 861 חלקה – אישור הפקעה

 

  
 :כתובת

יפו - תל אביב 
שכונת הדר יוסף 

 63קהילת ורשה 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
שטח  בעלות חלקה גוש

רשום 
 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

בעבר )861 6636
חלק 

מחלקה 
253) 

דרך  בשלמות 98 ל"קק
 מאושרת

בשטח ההפקעה בניה 
 המיועדת להריסה

 
: מצב תכנוני קיים

: י"השטח להפקעה מיועד לדרך מאושרת עפ
. ה" ד אדר ב  התשס15/03/2005 מיום 5379פ . בתוקף לפי הודעה בי2479ע "תב

 
: מצב חוקי

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

.  לאותה פקודה19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ
 

: ע"ד מה"חו
 ובהתאם לכך לפרסם 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6636 בגוש 861את חלקה ממליץ להפקיע 

. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5הודעות לפי סעיפים 
.  לאותה פקודה19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ

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

 
 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 

.לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

 
 
 



 החלטה' מס
02/02/2011 

 2- ' ב11-0003

 

2007ת ספטמבר "מבא  6' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 ובהתאם לכך לפרסם 1965 –ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6636 בגוש 861לאשר להפקיע את חלקה 

. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7 – ו 5הודעות לפי סעיפים 
.  לאותה פקודה19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ

 
, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, אסף זמיר, ארנון גלעדי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. מיטל להבי ונתן וולוך, שמוליק מזרחי



 התוכן החלטה' מס
02/02/2011 

 3- ' ב11-0003
מרכז רפואי רעות   - 3959/מק/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  7' עמ

 

 הועדה מקומית :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית 

 

: מיקום

שכונת יד אליהו 

 

: כתובת

יפו - תל אביב 

 2ל "החי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: גושים וחלקות בתכנית

 

מספרי חלקות  כל הגוש /חלקסוג גוש מספר גוש 

בשלמותן 

מספרי חלקות  

בחלקן 

 104, 99, 55 107חלק מהגוש מוסדר  6978

 302, 282, 151-152 חלק מהגוש מוסדר  7068

 

 דונם 11.00- כ :שטח התכנית

 

 יפו–  תל אביב 150זרחי אדריכלים ארלוזורוב : מתכנן

 

 אביב - תל5מרגולין . מרח , שרות נשים סוציאלי– רעות : יזם

 

 עירייה :בעלות

 

: מצב השטח בפועל

ר מתחת לקרקע " מ1,076– ר מעל הקרקע ו " מ10,411בהיקף של " רעות"במגרש קיים בית חולים 

 

 

 

 



 

 

: מצב תכנוני קיים

" K"בניינים ציבוריים בתחום תכנית  – 2664: (שם ומספר)ע תקפה "תב

דרכים , מבני ציבור: יעוד קיים

 דונם 11– כ : שטח התכנון

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

 

 180%ניתן לבקש . 135%– השטח המרבי המותר לבניה במסגרת השטחים העיקריים מעל פני הקרקע  .1

. באישור הועדה המקומית

–  מהשטחים העיקריים 30%– השטח המרבי המותר לבניה במסגרת שטחי שרות מעל פני הקרקע  .2

 .באישור הועדה המקומית

 משטח המרתף העליון השטחי שרות 40%ניתן להמיר . 400%– שטחי ששרות מרביים מתחת לקרקע  .3

 .לשטחים עיקריים

 . קומות באישור הועדה המקומית4.  קומות3– גובה מבנים מעל הקרקע  .4

 

: מצב תכנוני מוצע

 

: תיאור מטרות התכנון

.  וזאת במטרה ליצור גינה פנימית טיפולית0י שינוי קווי בנין קדמי לקו בנין קדמי "ניצול מרבי של שטח המגרש ע

לשיפור תנאי השירות , ע הראשית"קביעת עקרונות בינוי להגדלת השטחים העיקריים במסגרת המותר בתב

עבודת הצוות במרכז הרפואי ועמידה בסטנדרטים שיפור בתנאי , ועמידה בתקני משרד הבריאות למטופלים 

. מקובלים

 

  מבנים ומוסדות ציבור :שימושים/פירוט יעדים

 

 

 :זכויות בניה

 

יעוד 

שטחי שירות שטח עיקרי 

 2מעל לקרקע  1מעל הקרקע כ "סהמתחת לקרקע מעל הקרקע 

 %ר "מ %ר "מר "מ %ר "מ %ר "מ

מבנים ומוסדות 

ציבור 

13928 180 3095 40 17023 4178 0 27857 0 

 

 מהשטח העיקרי %- 1                                                             

  מהשטח הקרקע% - 2                                                                                                   

: נתונים נפחיים

 6: מספר קומות

:  גובה

 60%: תכסית 

כמסומן בתשריט : קווי בניין

 

: עיקרי התכנית

גינה פנימית /ל לצורך יצירת חצר"ושדרות החי (בחלקו)הקטנת קו בנין קדמי לשדרות המעפילים  .1

. 0מוצע קו בנין קדמי . טיפולית

 ומאפשרת 135%ע מקנה "התב.  באישור הועדה המקומית2664ע "הטמעת זכויות הבניה המותנות בתב .2

 . באישור הועדה המקומית180%

ע "תב.  קומות מעל פני הקרקע במבנה החדש6כ גובה המבנה יהיה "סה.  קומות פונקציונאליות2תוספת  .3

. ( לעיל2' ס' ר) 180%–  בתנאי אישור הועדה המקומית ל 4ניתן לבקש קומה .  קומות3 מאפשרת 2664

 . קומות6כ "תכנית זו מציעה הטמעת הקלות בגובה לסה

 

. ל בתוך תחום הדרך"החי'  מוצעת תוספת כיכר בקצה שד:תשתיות, תנועה, תחבורה



 

 

 

 תבוצע בדיקת הצללה למבנים הסמוכים :('סקר אקלימי וכו, מטרדים)איכות סביבה 

 

 תוספת כיכר והסדרת מערך התנועה הסמוך :משימות פיתוח בסביבת הפרוייקט
 

: טבלת השוואה

 

מצב מוצע מצב קיים נתונים 

כ "סה

זכויות בניה              

 180 135אחוזים 

 13928 10473ר "מ

 6 3 קומות                  גובה                

   מטר 

 60% 60%תכסית 

  מקומות חניה 

 

 

 :ע " מהפורום 

 :ע "ן החלטת מה"ע ולהל"התכנית נידונה בפורום מה

מתוך הכרה בחשיבותו , ע רואה בחיוב את קידום התכנון לשיפור התנאים והמשך פעילותו של מוסד ציבורי זה"מה

. ותרומתו לעיר

: בתנאים הבאים, ממליץ לקדם את התכנית לדיון בועדה המקומית

בחינה מחודשת של תכנון קומת הקרקע הן בהיבט של שימושים רצויים להפניה כלפי הרחוב והן  .1

. לתאום מול הצוות ואדריכל העיר– בהיבטים עיצוביים 

בחינה מחודשת של עיצוב המסות המוצעות תוך התייחסות לרחובות ההיקפיים והמופע האורבאני של  .2

 .לתאום מול הצוות ואדריכל העיר– המבנה כמוסד ציבורי 

 . ע טרם דיון בועדה המקומית"ל תובא לאישור מה"גיבוש חלופה כנ .3

:  אדריכל העיר 

. ע התקיימו פגישות  מול הצוות ואדריכל העיר "בהמשך להמלצות מה

עיצוב קומת הרקע שונו בתאום עם הצוות אדריכל העיר ואגף התנועה , פתרונות התנועה ,תכנית הבינוי 

כך שהכניסה לקומות מרתפי החניה והשרות לא יהיו מצד שדרות החיל אלא משדרות המעפילים וכך 

.   הולמת תתתאפשר הפנית שימושים בקומת הקרקע לכוון שדרות החיל  ליצירת התייחסות  אורבאני

 

( צוות מזרחי "מוגש ע): ד הצוות"חו
 

. מומלץ לאשר הפקדת התכנית
 

 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

 
 

 10/01/2011בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 10/01/2011בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. הציג את התכנית –  כרמלי אודי' אדר
הצפיפות היא בלתי נסבלת יש , יש צורך אקוטי לשדרג את המקומות–ח רעות "ר ניסים אוחנה נציג בי"ד

. תורים ארוכים מאוד
? האם בדקו את הנושא הצללה ומשטר רוחות– כרמלה עוזרי 



 

 

 6– כ ב "מדובר בסה, זה עומד בכל תקן אפשרי, ר רון לשם"ח הצללה של ד"יש דו, כן– צביקה סומך 
. קומות

? מבקשת לראות את קו הבנין והאם זה פוגע בשדרה– מיטל להבי 
אין , לפי דוח הצללה הוא מדצמבר והוא מצליל על כל הקומה הראשונה של השכנים– אהרון מדואל 

. נתונים לגבי ינואר ופברואר
. מדובר על תוספת של הצללה של כמה דקות בודדות בלבד ממה שקיים היום– צביקה סומך 
. אני מציע תוספת של עוד קומות– ארנון גלעדי 
. מ לתת להם לבנות תוספת יותר גדולה"אולי כדי להקצות להם קרקע חילופית ע– מיטל להבי 

צריך . היא לא מספקת מבחינת אחוזי בניה כרגע לפחות, התכנית חשובה וטובה– ד דורון ספיר "עו
. להנחות את גורמי העירייה להוספת מוסדות כאלו

לאור חשיבותו של המוסד . הפגיעה היא מאוד קטנה ומינורית, אין משמעות של הצללה בין הקיים למוצע
. והיכולת שלו לנצל את אחוזי הבניה אני חושב שניתן לאשר פה אחד

. אני לא שוכנעתי מבחינת הצללה– אהרון מדואל 
,  מבחינת חתך רחובהצוות התכנוני התעקש על נסיגה בשתי הקומות העליונות –  כרמלי אודי ' אדר
. כדי לפתור את בעיית ההצללהגם 

 
: הועדה מחליטה

. לאשר את התכנית להפקדה
 

. אהרון מדואל נימנע מההחלטה בשל ההצללה
 
 

, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, אסף זמיר, ארנון גלעדי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. מיטל להבי ונתן וולוך, שמוליק מזרחי



 התוכן החלטה' מס
02/02/2011 

 4- ' ב11-0003
 21 פינת שמעון הצדיק 1בן עזריה '  רח7071 בגוש 41-43בקשה לאיחוד חלקות  - 

ביפו  
 דיון נוסף לאחר סיור במקום

 

 2007ת ספטמבר "מבא  11' עמ

 

 
י " הנכס בבעלות ממ:חלקות/ בעלי הקרקע 

 ראובן דיין :מבקש
. איחוד החלקות למגרש אחד ובנית בנין אחד :תוכן הבקשה

 
לפי התוכנית ניתן לבנות .  המאושרת2572י תוכנית "עפ'  ל כלולות באזור מגורים א"החלקות הנ :פרטים

התכסית לא תעלה על .  משטח המגרש170%אחוזי הבניה העיקריים . מבנה למגורים  עם חזית מסחרית
בתוספות לבניה קיימת יותרו הועדה המקומית .   נטו משטח המגרש60% ושטחי השירות יהיו עד 70%

.  משטח המגרש עבור שיפוץ ושימור הבניה הקיימת40%רשאית לא לקחת בניה קיימת בשעור של עד 
 20%גובה הבנין יהיה עד שלוש קומות כולל קומת הקרקע וקומה רביעית חלקית בשיעור שלא יעלה על 

. ' מ13.5בחזית לרחוב ובחזית למגרשים סמוכים '  מ10.5גובה הבנין יהיה .  משטח המגרש 
 

 
 

 טבלת האיחוד המוצע
 ר"מ/ השטחים בדונם  מספרי החלקות

 סופי ארעי

 ר" מ165 41,42,43 

 



 החלטה' מס
02/02/2011 

 4- ' ב11-0003

 

2007ת ספטמבר "מבא  12' עמ  

 

 טבלת זכויות בניה
מצב קיים  

 41 חלקה 
מצב קיים 

 42 חלקה
מצב קיים 

 43 חלקה
מצב מוצע לאחר איחוד 

 ר" מ165 ר" מ90 ר" מ17 ר" מ58 מגרש/שטח החלקה
כ "סה

זכויות 
 בניה

 170% 170% 170% 170% אחוזים
 280.5 153.0 28.9 98.6 ר"מ

שטח 
 שירות

 99.0 54.0 10.2 34.8 ר"מ

שטח 
 מרתף

 - - - - ר"מ

 3 3 3  3 קומות גובה
 3.98 2.18 0.4 1.4 ד"מספר יח

  קיים100%  קיים100%  קיים100%  קיים100% תכסית
 לדונם'  יח24 לדונם'  יח24 לדונם'  יח24 לדונם'  יח24 צפיפות

 - - - - מקומות חניה

 
פירוט ההתנגדויות 

 
רות אפשטין 

 19שמעון הצדיק 
הבעלים של דירה הנמצאת 

. בחלקה סמוכה
 
 
 
 
 
 

הבנין המוצג בבקשה מתוכנן  .1
בקו אפס וגורם לאטימת 
חלון חדר האמבטיה של 

המבנה בו גרה . המתנגדת
המתנגדת הוא מבנה לשימור 

ולפי תיק התעוד שנעשה 
לבנין החלון המדובר נבנה 

. באמצע שנוצת העשרים
בנוסף החלון המדובר  מופיע 

 1930בתוכניות משנת 
להסדרת אמבטיה ושרותים 

 .בדירה

הבניה המתוכננת מצלה על גג  .2
הבנין בו גרה המתנגדת 

ויגרום להצללה  על דודי 
וכן תגרום ,  השמש שלה

למניעת אור שמש אשר יש בו 
 48משום עוולה לפי סעיף 

 .שלהם. לפקודת הנזיקין
 

לנושא סגירת החלון במבנה  .1
לשימור יש להנחות את 

המתכנן להתחשב בחלונות 
ההיסטוריים  בתאום עם 

מסקנות תיק התעוד שהוגש 
עבור הבנין הסמוך בו 

.   מתגוררת המתנגדת
 
 
 
 

 

–לנושא גובה המבנה הסמוך  .2
לדחות את הטענה אשר אינה 

רלוונטית למהות הבקשה 
במידה . לאיחוד החלקות

ותוגש בקשה להקלה בגובה 
יהיה אפשר להתנגד לה 

במסגרת בקשה להוצאת 
. היתר בניה

 
 

 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו
מומלץ לקבל את ההתנגדות בחלקה לעניין הפתחים קיימים במבנה היסטורי לשימור ולדחות את הטענה 

.  לעניין ההקלה בגובה לשלב ההיתר הבניה
לאשר את איחוד המגרשים לשם בנית מבנה אחד על שלוש החלקות במטרה לאפשר תכנון אופטימלי  

. אין בהמלצה על  האיחוד בכדי לאשר את עיצובו של הבנין ובקשות להקלה במידה ותדרשנה
 

 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

 
 
 
 
 



 החלטה' מס
02/02/2011 

 4- ' ב11-0003

 

2007ת ספטמבר "מבא  13' עמ  

 

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 08/12/2010מיום ' ב10-0029בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

.  חלקות ובניה של בנין אחד ללא תוספת זכויות3 איחוד: איריס ורזגר הציגה את מהות הבקשה' אדר
 .ר" מ165כ המגרש לאחר האיחוד "סה

, המתנגדים הציגו את עיקרי ההתנגדות לטענתם התכנון החדש בקו אפס אוטם להם חלון בבנין לשימור
. ולפי תיק התעוד קיים עשרות שנים, 1930לטענתם החלון קיים משנת 

. ע"המבקשים טוענים כי החלון די חדש נפרץ בשנים האחרונות והבניה בקו אפס היא לפי התב
 

:  הועדה מחליטה
ד לנושא תיק "ע עודד גבולי יכין חוו"עד הסיור סגן מה, לשוב ולדון לאחר סיור במקום .1

 .0בנייה בקו בניין , התעוד

 . בניהלענין ההתנגדות לגובה הבנין המבוקש הנושא ידון במסגרת הבקשה להיתר .2
  

.  ונתן וולוךדורון ספיר, יעל דיין, מיטל להבי, אהרון מדואל, שמואל גפן: משתתפים
 

בהמשך להחלטת ועדה מקומית  
 19.01.2011נערך סיור בתאריך 

. דני רבס, עודד גבולי,  מיטל להבי- השתתפו בסיור
החלון חדש יחסית פונה בקו אפס למגרשו של השכן . הוחלט לדחות את ההתנגדות ולאשר את התוכנית

.בניגוד לחוק

 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו
לאמץ את המלצת הסיור ולאשר את איחוד המגרשים לשם בנית מבנה אחד על שלוש החלקות במטרה 

.  לאפשר תכנון אופטימלי
אין בהמלצה על  האיחוד בכדי לאשר את עיצובו של הבנין ובקשות להקלה במידה ותדרשנה 

 
 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. מיטל להבי דיווח על מה שהיה בסיור
. 0 החוק קובע שאסור לפתוח פתחים לכוון מגרש שכן בקו –עודד גבולי ' אדר

 
: הועדה מחליטה

לדחות את ההתנגדות ולאשר את איחוד המגרשים לשם בנית מבנה אחד על שלוש החלקות במטרה 
. החלון חדש יחסית פונה בקו אפס למגרשו של השכון בניגוד לחוק. לאפשר תכנון אופטימלי

. אין בהמלצה על האיחוד בכדי לאשר את עיצובו של הבנין ובקשות להקלה במידה ותדרשנה
 

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



 התוכן החלטה' מס
02/02/2011 

 5- ' ב11-0003
בית הלוחם  - שינוי בינוי  - א 2418/מק/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  14' עמ

 

הועדה מקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :מיקום
.  בגבולה הצפון מזרחית,המגרש ממוקם בשכונת אפקה

ממערב אזור מגורים ; כביש איילוןפ "ומעבר לשצשטח ציבורי פתוח -ממזרח ; שטח ציבורי פתוח -מצפון
  .(הבולגריםשיכון ) קומות 2צמודי קרקע ומדרום אזור מגורים בן 

 
 :כתובת

, 49ברקאי שמואל רחוב 
 יפו– תל אביב , שכונת רמת אביב ג ואפקה

 
 
 
 
 

 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

  691 חלק מהגוש מוסדר 6628
 
 
 
 



 החלטה' מס
02/02/2011 

 5- ' ב11-0003

 

2007ת ספטמבר "מבא  15' עמ  

 

'  ד23.451 :שטח התכנית
 

. גיא מילוסלבסקי' אדר :מתכנן
 

. ל"ארגון נכי צה :יזם
 

. ל"ארגון נכי צה :בעלות
 

". בית הלוחם"במקום בנוי מועדון : מצב השטח בפועל
 

   .1992מאושרת משנת , "בית הלוחם "2418' מתאר מס על המקום חלה תכנית :מצב תכנוני קיים
. התכנית כוללת בינוי,                                    תכנית זו מפרטת את חלוקת השטחים המותרים לבניה

 : 2418ע "          להלן טבלת שטחים שבתשריט תב
 

 עמודים.ק
  מאושרמצב  מבנה' מס יעוד קומות' מס ר"שטח מ ר"במ

  1 מבנה ראשי 3+מרתף 6932 222

   2 אולם ספורט 1+גלריה 1572  

   3 מבנה מלתחות 1 158  

   4 מבנה שירות 1 129 31

   5 ביתן שומר 1 11 15

Ⅰ אולם התעמלות 3+מרתף 687      

Ⅱ מבנה שירות 1 110 207    

  2275 1 
קירוי קל בריכה 

Ⅲ אולימפית    

 כ"סה       11874 475
           

ר  " מ12.349 = 475 + 11.874כ שטחים "  סה
.  בניה משטח המגרש52.7%כ "שטח זה מהווה סה

 
 . 5-  ו4סעיפים קטנים  (א)'א62 תכנית בסמכות מקומית לפי סעיף :מצב תכנוני מוצע

 במטרה להקים     ניוד שטחים שלא נוצלוי"                                   התכנית משנה את הבינוי המאושר ע
. 2418'  המאושרים בתכנית מסשטחיםלתוספת                                    בריכה  טיפולית ללא 

  להקים בריכה טיפולית שתספק טיפולי  מטרת התכנית היא :חשוב לציין        
     רבים מהם שחייה בבריכה טיפולית כאשר להידרותרפיה לנכים ברמות נכות שונות         
. הינה הפעילות הגופנית היחידה שהם יכולים לבצע        
. ר"  מ12,349= 475+11,874הוא לא משתנה והשטח הכולל כאמור                                    

                                        
 עמודים.ק

שטחי )ר"במ
 (ר"שירות במ

מצב מוצע  
 (לפי שימושים)

 ר"במ

מצב קיים 
 (לפי השימושים)

ר "במ  שימושים מבנה' מס

222 9006.01 

 
 

9191 1+2+I 

אולמות ספורט 
והתעמלות ומבנה 

ראשי 

253 409.99 
 

408 3+4+5+II 

מבנה ,  מבני שירות 2
מלתחות  וביתן שומר  

 2458 2275 III  קירוי קל לבריכות

     

 כ"סה    11874 475

  
 . בניה משטח המגרש52.7%כ "     שטח זה מהווה סה



 החלטה' מס
02/02/2011 

 5- ' ב11-0003

 

2007ת ספטמבר "מבא  16' עמ  

 

 
 

ע  והקיים בשטח לפי הפרוט   "מבקשים שינוי בקווי הבניין המהווה  מצב המאושר בתב,          כמו כן
,    אפס מטר– (מזרחי)קו בניין צידי ימני,  מטר20- ברקאי לפי הבינוי  ' קו בניין קדמי לרח:  שלהלן

-   מצב קיים   (פ"שצ)קו בניין אחורי צפוני ,  מטר5 –נקר מאיר ' מערבי לרח)קו בניין צידי שמאלי 
אפס מטר  - 

 
 
    ר " מ11,874 והשטח של   לשטחי שירותהועברעמודים . קעבורר " מ475שטח של  לעיל בטבלה   .ב.נ

. קרקעפני המתחת לו מעל ים עיקרישטחים מחולקים בין         
        קווי הבניין המוצעים הם בעצם קביעתן במספרים את המצב המאושר כי בתכנית המאושרת לא  

.         רשומים אלא ברוזטה של רחוב נקר
 

 מיידי :זמן ביצוע
 
 

 30/01/2011בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 30/01/2011בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

 ('אדר, י אורן קלריס"מוגש ע): ד הצוות"חו
. ממליצה לאשר את בקשה להפקדת התכנית

 
 

 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. קלריס אורן מצוות צפון הציגה את התכנית
. התכנית הציג את התכנית' אדר

 
: הועדה מחליטה

. לאשר את התכנית להפקדה
 

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



 התוכן החלטה' מס
02/02/2011 

 6- ' ב11-0003
אישור חניה גורף עבור הרחבות דיור לכל שכונה מעוז אביב   - 

 דיון באחר

 

 2007ת ספטמבר "מבא  17' עמ

 

. הועדה המחוזית לתכנון ולבניה: בקשה את האשרמוסד התכנון המוסמך ל
 

  .שכונת מעוז אביב - 2רובע :מיקום
  

. בני אפריים ממזרח ורחוב רפידים ממערב,  בין הרחובות מבצע קדש מצפון:כתובת
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

  853חלק מוסדר  6625
  351 חלק מוסדר 6627
  814, 653חלק מוסדר  6636
  98, 93, 92, 82חלק   6646

 
דונם 190 -  כ :שטח התכנית

 
. אגודת מעוז אביב והועדה המקומית לתכנון ולבניה :יזם

 
 .ואחרים,מינהל מקרקעי ישראל,אגודת מעוז אביב  :בעלות

 
תכניות אלו    , 2827תכנית - ו',   א2308, 2308' על שטח שכונה מעוז אביב חלות תכניות מס: רקע לבקשה

.  יחידות הדיור הקיימות 500-                           מאפשרות להרחיב כ
.  מתירה הרחבות מצידם הצפוני של המבנים2308'                            תכנית מס

ר שטחים עיקריים  " מ107.49                           שטח הדירות לאחר הרחבה על פי תכנית זו הן עד  
. ('לטיפוס א)    

לפי ,  המתירה הרחבת דירות מצידם הדרומי של הבניינים2827 אושרה תכנית 2004בשנת 
. לשטחים עיקריים, ר" מ13.5מתווסף שטח של עד ,  תכנית זו

. ר " מ121-  לפי כך שטח הדירות לאחר הרחבה הוא כ
ר ובגלל מטר אחד בלבד   " מ120                           נהוג לתת פטור מחניה עבור בקשות להרחבת דיור עד 

. ל מועברת לועדה המחוזית לאישור פטור מחניה כל בקשה בנפרד"                           העוברים את השטח הנ
 

יו״ר הוועדה הציע לפנות לוועדה המחוזית ולבקש פטור גורף , הוועדה דנה במספר בקשות דומות לפטור
 . לכל הבקשות הנ״ל והוועדה אישרה

 .למען הסר ספק מובא שוב לאישרור פורמלי
 

להמליץ על פטור גורף מדרישה לחניה בשטח שכונת מעוז   ,אין מניעה מבחינת תכנונית: מדיניות קיימת
.                                 אביב עבור הרחבות דיור

 
   120העוברת במטר אחד את השטח של , בשכונת מעוז אביב,  כיום כל בקשה להרחבת דיור:מצב קיים

.  מועברת לועדה המחוזית לאישור פטור מחניה, ר"                      מ
 

במרחב שכונת מעוז אביב לתכניות ,  בקשה לפטור גורף עבור הרחבות דיור בלבד:מצב תכנוני מוצע
   .2827- ו'  א2308, 2308

 ('אדר, י אורן קלריס"מוגש ע): ד הצוות"חו
אנו ממליצים על פטור חניה הגורף עבור הרחבות דיור במרחב שכונת , כדי להקל על הוצאת היתרי בניה

.מעוז אביב ולהעברת הבקשה לאישור הועדה המחוזית

 
 
 



 החלטה' מס
02/02/2011 

 6- ' ב11-0003

 

2007ת ספטמבר "מבא  18' עמ  

 

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

ממליצים לועדה המחוזית על פטור חניה גורף עבור הרחבות דיור , כדי להקל על הוצאת היתרי בניה
. במרחב שכונת מעוז אביב

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

. נתן וולוך וארנון גלעדי
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(  2 )38א "מדיניות לבחינת בקשות להיתרי בניה מכח תמ - 

 ( -2)המשך דיון באישור מדיניות 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  19' עמ

 

  
 

 2' שינוי מס- 38א "מסמך מנחה לבחינת בקשות להתרי בניה המוגשות מכח תמ

 

 38א "תיקון והשלמת המסמך המנחה לעניין תמ:  מטרת הדיון

אישור הועדה המקומית : מסלול קידום מומלץ

מינהל הנדסה - פ"אגף רו, ע"אגף תב, היחידה לתכנון אסטרטגי:   מתכנן

מהנדס העיר :   יזם

מסמך מנחה לבחינת בקשות להיתרי  " את 22.3.06- הועדה המקומית אישרה ב:   רקע

 .  למסמך1'  אישרה את שינוי מס4.7.07- וב, "38א "בניה המוגשות מכח תמ

שנקבעו בהוראות ) 38א " את התנאים לקבלת היתר בניה מכח תממפרטהמסמך 

המחדדים הוראות  (החלים בכל העיר)בע קווי מדיניות כלליים וק, (א עצמה"התמ

תווה מדיניות מו, יפו-א"א ומתאימים אותן להקשר של העיר ת"מסויימות בתמ

בפרק . לאזורים מיוחדים שנועדה להבטיח את שימור המרקם הייחודי שלהם

המסמך יעודכן מעת לעת לפי הנסיון המצטבר "וצהר כי מהרקע של המסמך 

".  והסוגיות הנוספות שיעלו ויחייבו קביעת מדיניות של הועדה המקומית

:  המסמך נדרש משני טעמים עיקריים של 2' מסשינוי 

שינוי זה - 2010 שאושר בממשלה בחודש פברואר 38א " לתמ2' שינוי מס. 1

לעיתים תוך )קווי מדיניות אחדים מתוך מסמך הועדה המקומית " אימץ"

. כך שנדרש ביטול או שינוי סעיפים מסויימים במסמך, (שינויים והתאמות

א מאפשר לועדה המקומית להתיר הריסת מבנה והקמתו " לתמ2שינוי , בנוסף

כמובן אם המבנה עומד )א מעניקה "מחדש בתוספת הזכויות שהתמ

מסמך הועדה המקומית צריך . ( לתוספת הזכויות38א "קריטריונים של תמב

.   להבהיר ולחדד את האפשרויות והמגבלות בנושא זה

 38א "במשך חמש השנים מאז אושרה תמ-  בעיר38א "המימוש הנמוך של תמ. 2

 הבשילו 30- רק כ, א" תיקי מידע לתוספות בניה מכח התמ100- הוגשו רק כ

מסמך הועדה .  בקשות20- כומתוכם אושרו עד כה , לכדי בקשות להיתרים

המקומית צריך להציע אפשרויות חדשות כדי לעודד בעלי דירות נוספים לחזק 

 . 1את בנייניהם

                                                 
 מחייב פעולה מערכתית 38א "יש להדגיש כי שינוי משמעותי בהיקף היישום של תמ. 1

העמדת כלים , פעולות הסברה, שינויי חקיקה)במישור הארצי ובמישור המקומי 
כמו גם שינויים )ואין לצפות שהשינויים במסמך הועדה המקומית לבדם , ('ארגוניים וכד

. יחוללו את השינוי המקווה בהיקף היישום ( עצמה38א "בתמ
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 למסמך המנחה הוצגה בפני הועדה המקומית בישיבתה ביום 2' הצעת שינוי מס

הועדה החליטה על הקמת ועדת משנה שתדון בהצעת השינוי ותגבש . 23.6.2010

שסיכומיהן מצורפים )ועדת המשנה קיימה שלוש ישיבות . את המלצותיה

.  והמלצותיה מובאות בזאת לדיון בועדה המקומית (בנספח

ישולבו השינויים והסעיפים החדשים , ידי הועדה המקומית-לאחר שיאושרו על

.   ליצירת מסמך אינטגרטיבי, במסמך המאושר

 מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה וכניתת- 38א "תמ: מצב תכנוני קיים

 (ב"מצ)

 (ב"מצ) 38א "   מסמך מנחה לבחינת בקשות להיתרי בניה המוגשות מכח תמ

מפורטים רק השינויים וההשלמות המוצעים למסמך ) מפורטת בעמודים הבאים: המדיניות המוצעת

 (המאושר

לאשר את המדיניות :  ד הצוות"חו

 לאשר את המדיניות :ע"ד מה"חו
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 38 א"תמ מכח המוגשות בניה להיתרי בקשות לבחינת מנחה מסמך

 (2011ינואר  )2' מס שינוי
 

תנאים להיתר בניה - 'חלק א

 38א "המבנים עבורם ניתן להגיש היתר מכח תמ- דרישות סף. 1

 ניתן להגיש רק עבור בניינים שההיתר לבנייתם הוצא לפני 38א " בקשה להיתר לתוספת בניה מכח תמ1.1

 תוספות בניה לאחר מועד זה ובלבד בניינים אלהגם אם נעשו ב ניתן יהיה להגיש את הבקשה .1.1.80

 (א" של התמ4סעיף ) 38א " לתמ2שינוי של  כניסתו לתוקףשההיתר לתוספת הבניה ניתן קודם ל

לאפשר תוספת בניה )א אימץ את העקרון שנקבע במדיניות הועדה המקומית " לתמ2שינוי : הסבר

אך הוא הקל עוד יותר בכך שלא קבע , (1.1.80א גם במבנה שנערכה בו תוספת בניה לאחר "מכח התמ

  . יש לעדכן את המסמך המנחה בהתאם לכך. סף עליון לגודל התוספת

 תנאים לדיון בבקשה להיתר. 2

, (2008 יוני, הפנים משרד ל"מנכ חוזר לפי )הקונסטרוקציה מהנדס ידי-על ערוכים מסמכים הגשת 2.1

. ובכלל זה אישור הצורך בחיזוק המבנה ושיטת החיזוק המוצעת

 מהנדס ידי-על יבדקו 2.1 בסעיף המפורטים המסמכים) העירייה מטעם קונסטרוקציה מהנדס אישור 2.2

. (בבקשה הטיפול להמשך תנאי הוא אישורו. העירייה מטעם בכיר קונסטרוקציה

 . בחזיתות ושילובם הבניין חיזוק רכיבי כולל, הבניה תוספת של העיצוב תאום -מוקדם תאום 2.3

פתרונות , תוכנית פיתוח, תוכנית עיצוב)א "פי הוראות התמ- עלנדרשיםה תכנוניים מסמכיםהגשת  2.4

 (ועוד, חניה

 על, המקרקעין חוק ולפי והבניה התכנון תקנות לפי שכנים והסכמות הנכס על בעלות מסמכי הצגת 2.5

 .שינוייהם

 (.והבניה התכנון לחוק 149 בסעיף לקבוע הדומה בדרך) הציבור יידוע 2.6

  (ימולאו לאחר החלטת הועדה המקומית)תנאים לקבלת היתר הבניה . 3

דוח - (2008יוני , ל משרד הפנים"לפי חוזר מנכ)ידי מהנדס קונסטרוקציה - הגשת מסמכים ערוכים על3.1
. טבלת נתונים הנדסיים, חישובים סטטיים, דוח מעבדה, קרקע

נוהל ביצוע "פרסם , יפו-א"בעקבות הבדיקות הקונסטרוקטיביות שיזמה עיריית ת, משרד הפנים: הסבר

והנחה את הועדות " 38א "בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכוללת חיזוק בפני רעידות אדמה מכח תמ

. יש להתאים את מדיניות הועדה המקומית לנוהל זה. פיו-המקומיות לפעול על

 לעיל נכללו במדיניות הועדה המקומית כתנאים לקבלת 2חלק מהמסמכים המפורטים בסעיף , בנוסף

העידכון . מגישי הבקשות נדרשו להגיש אותם כתנאי לדיון בבקשה, בפועל. (לאחר החלטת הועדה)ההיתר 

. הנוכחי מסדיר דרישה זו

 38 א"תמ אישור קודם שאושרו מפורטות תוכניות מתוקף בניה לתוספת היתר לקבלת תנאים. 4

ביטול - (א" של התמ13.5לפי סעיף ) פטור מחיזוק המבנה כולו ומחיזוק תוספת הבניה המבוקשת 4.3

. הסעיף
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'  ג4.1מסיבה זו יבוטל גם סעיף ). בוטל,  שאיפשר פטור מחיזוק המבנה מטעמי צדק13.5סעיף : הסבר

 (במדיניות

 
קווי מדיניות כלליים : 'חלק ב

  נמוכים במבנים בניה תוספת  .2

תתאפשרנה כל  ר"מ 400 על עולה ושטחם קומות 2 על עולה אינו שגובהם מבניםב: השינוי המוצע

 11התוספות המפורטות בסעיף , כלומר) מאפשרת למבנים גבוהים יותר 38א "תוספות הבניה שתמ

.  של המסמך המנחה' למעט במבנים הנמצאים במתחמים המפורטים בחלק ג, (א"בתמ

 מבנים לשימור. 4

ד יחידת "בכפוף לחו,  במבנים לשימור לא מחמיר38א "תותר תוספת בניה מכח תמ: השינוי המוצע

. השימור העירונית ובהתאם להנחיותיה

 חניה. 6

:  השינוי המוצע

לאשר שתי כניסות מהרחוב לחניה בתחום המגרש בתנאי ועדת החניה רשאית , במקרים מיוחדים. ב

א " מכח תמחדשותהיחידות הותיקות והיחידות ה)שיוסדר מקום חניה אחד לכל יחידת דיור בבניין 

38) .

קרקעיים שימוקמו -יותרו מתקני חניה מכניים תת, קרקעית-במקומות שלא ניתן להסדיר חניה תת. ג

 . בכפוף לפרסום הקלה, או ברצועות הצד/בחצר האחורית ו

 ד חדשות"ד ובניית יח"שטח מכסימלי של תוספת בניה המשלבת הרחבת יח. 9

. א הטמיע סעיף זה ולכן מייתר אותו" לתמ2שינוי . לבטל את הסעיף: השינוי המוצע

 במסמך 10סעיף )  במקום בו חלה תוכנית מפורטת לתוספת קומות38א "תוספת קומה מכח תמ. 9

 (המאושר

:  השינוי המוצע

 ("ס", 346, 76כדוגמת תוכנית )במקום בו חלה תוכנית מפורטת המאפשרת תוספת קומה חלקית . א

בכפוף לבדיקה תכנונית ובתנאי שאינה ,  בנוסף לקומה החלקית38א "תותר תוספת קומה מכח תמ

. של מסמך זה' סותרת את המדיניות האזורית המפורטת בחלק ג

הועדה המקומית תבחן את האפשרות לאשר תוספת - לעיל' במקום בו לא תותר תוספת לפי סעיף א. ב

את - ואם נבנתה כבר קומה חלקית,  הקומה מכח התוכנית המפורטתבמקום 38א "קומה מכח תמ

, בין היתר תשקול הועדה את הצורך לשמור על הנחיות העיצוב של התוכנית המפורטת. השלמתה

.  לרבות לעניין נסיגת הבינוי של הקומה הנוספת

 ( במסמך המאושר12סעיף ) הקלות- 38א "תוספת בניה מכח תמ. 11

:  השינוי המוצע
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תותר תוספת קומה , במקום בו אושרה או מבוקשת הקלה לתוספת קומות למיצוי זכויות הבניה. ב

בכפוף לבדיקה תכנונית ובתנאי שאינה סותרת את המדיניות האזורית המפורטת , 38א "מכח תמ

.  של מסמך זה' בחלק ג

הועדה המקומית , אם אושרה קומה חלקית בהקלה- לעיל' במקום בו לא תותר תוספת לפי סעיף ב. ג

.  בכפוף לבדיקה תכנונית, 38א "רשאית לאשר את השלמתה לקומה מלאה מכח תמ

, לשטח לתוספת קומה (כולו או חלקו) 38א "תותר המרת שטח הרחבות יחידות הדיור מכח תמ. ד

.  בהליך של הקלה מתוכנית מתאר ארציתוזאת , 38א "ומעליה לבנות קומה נוספת מכח תמ

. א לטובת תוספת קומה"לא תותר המרת סגירת שטח קומת עמודים מכח התמ

 תותר, או חלקה כולה, 38א "לבנות את הקומה הנוספת מכח תמ, מסיבה כלשהי, אם לא ניתן. ה

, (ר" מ25- ב הבנוסף להרחב) הקיימות יחידות הדיורהעברת הזכויות הנותרות כדי להגדיל את 

. העברת הזכויות תותר בהליך של הקלה מתוכנית מתאר ארצית. תקפיםבמגבלות קווי הבניין ה

 (38א "ההרחבה מכח תמלא שטח השטח המכסימלי להעברה הוא שטח קומה טיפוסית בבניין ל)

 (סעיף חדש)הריסת מבנה והקמתו מחדש  .12

ניתן להרוס , 38א "כל מבנה קיים שניתן להוסיף בו בניה מכח תמ: (14.4סעיף )א " של התמ2שינוי 

בתוספת הזכויות של  שטחי הבניה בתוכניות התקפות במקוםיעוד המבנה ובהתאם ל, ולהקימו מחדש

, "כפל תוספת קומות"ו" כפל הרחבות"איסור ) 13.4-  ו13.3ובכפוף לאמור בסעיפים , 38א "תמ

 ולא קווי הבניין המופחתים שמאפשרת קווי הבניין יהיו לפי התוכניות החלות במקום. (בהתאמה

  . במקרה של תוספת לבניין קיים38א "תמ

:  המדיניות המוצעת

וכן , (כלומר ללא שטחים שנבנו ללא היתר)שטח המבנה החדש יהיה שטח המבנה הקיים לפי היתר  .א

האפשריות לפי ) 38א "יחד עם התוספות מכח תמ, זכויות מכח תוכנית בסיסית שעדיין לא נוצלו

 .ל"התוספות הנ+ תכסית המבנה החדש תהיה כתכסית המבנה הקיים . (מדיניות זו

 יהיה כשטח קומה טיפוסית מורחבת 38א "השטח המירבי של הקומה הנוספת מכח תמ: הבהרה

 (.  38א "ההרחבה המותרת מכח תמ= מורחבת)של המבנה הקיים 

הועדה המקומית רשאית לאשר מסגרת זכויות שונה במקרים , לעיל' למרות האמור בסעיף א .ב

: הבאים

שטח הבניין הקיים יחושב לפי הזכויות שנקבעו בתוכנית התקפה ,  אם ההיתר למבנה לא נמצא1.ב

 .במגרש

רשאית הועדה ,  אם שטח גרעין המבנה הקיים קטן מהשטח הנדרש לפי תקנות ותקנים תקפים2.ב

ובתנאי שלא , המקומית לאשר תכסית גבוהה יותר למבנה החדש מאשר זו של המבנה הקיים

 . תהיה פגיעה במרקם ולא תהיה הפרעה למבנים הסמוכים

 מאשר למבנה למבנה חדשיותר  גבוההאם התוכנית התקפה במגרש קבעה מסגרת זכויות  3.ב

רשאית הועדה המקומית לאשר את התכסית המותרת למבנה החדש ואת מימוש , הקיים

ובתנאי שלא תהיה פגיעה , (38א "יחד עם התוספת מכח תמ)הזכויות שנקבעו למבנה חדש 
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ולא תהיה סתירה עם המדיניות האזורית , במרקם ולא תהיה הפרעה למבנים הסמוכים

  .של מסמך זה' המפורטת בחלק ג

הועדה המקומית רשאית לאשר הקמת המבנה החדש לפני הריסת , במגרשים ששטחם מאפשר זאת. ג

. בהיתר הבניה המבנה הקיים יסומן להריסה. המבנה הקיים
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 (סעיף חדש)חריגה מקווי בניין . 13

במסגרת קווי הבניין של התוכנית התקפה בצע הרחבת יחידות דיור אם לא ניתן ל: א"הוראת התמ

כאשר מדובר .  (א11.2סעיף ) לאחור'  מ3- לחזית ולצד ו'  מ2-יותרו קווי בניין מופחתים, במקום

. (א11.1.2, 10.1סעיפים )תותר חריגה הנחוצה לחיזוק המבנה , תוספת קומה או בחיזוק בלבדב

: המדיניות המוצעת

למעט חריגה הנדרשת עבור , תוכנית התקפהשנקבע ב לא תותר חריגה מקו הבניין -קו בניין לחזית. א

  .מרכיבי החיזוק או חריגה המותרת לפי התקנות

ד במסגרת "שלא ניתן להרחיב את יח, לשביעות רצון מהנדס העיר,  אם יוכח-קווי בניין לצד ולאחור. ב

 : יותרו החריגות הבאותקווי הבניין התקפים

 מעבר לקוי הבניין המותרים 10%חריגה של עד תותר  -(3-6רובעים )באזור מרכז העיר  •

 . בתוכנית התקפה

'  מ3, לצד'  מ2 )38א "ד תותר חריגה עד לקווי הבניין המותרים מכח תמ"לצורך בניית ממ

 : בכפוף לתנאים הבאים, (לאחור

לפחות מגבול המגרש '  מ11ד הבולט מעבר לקו הבניין הצידי יהיה במרחק של "ממ .1

. הקדמי

המימד = רוחב)'  מ7ד הבולט מקו בניין צידי או אחורי לא יעלה על "רוחב הממ .2

 .(לפי העניין, האחורי/המקביל לקו הבניין הצידי

ד "תותר הבלטת ממ, במרווח צידי הנמצא בעורף שני מבנים שיש להם קיר משותף .3

" ח"הכוונה לשני מבנים היוצרים צורת ). עד גבול המגרש הצידי שבין שני הבניינים

  (הפונה לעורף

במסמך קבע שלא תותר בהם תוספת ' למעט האזורים שחלק ג)בכל שאר אזורי העיר  •

 . (לאחור'  מ3, לצד'  מ2 )38א "חריגה עד לקווי הבניין המותרים מכח תמתותר - (בניה

 .  תותר רק אם תתבצע בכל קומות האגףהרחבת יחידת דיור על חשבון שטח מרפסת קיימת. ג

 (סעיף חדש) מרחב מוגן. 14

  . תוספת השטח לדירה תכלול מרחב מוגן על פי חוק:((ב)11.2סעיף )א "הוראת התמ

: לאפשר הרחבת יחידות דיור ללא הוספת מרחב מוגן אלא שיפור מיגון בלבד:  המדיניות המוצעת

.  ידי פיקוד העורף-חדר מחוזק או כל פתרון מיגון אחר שיאושר על, מיגון חדר מדרגות

 (סעיף חדש) הצפיפות המותרת. 15

. אין התייחסות לנושא זה: א"הוראת התמ

אך הועדה , יהיה בהתאם לתוכנית התקפה 38א " יחידות הדיור מכח תמשטח: המדיניות המוצעת

, בין היתר)כלכליים וחברתיים , משיקולים תכנוניים  ד שונה "המקומית רשאית להתיר שטח יח

. (ד ברות השגה"הבטחת יח
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 (סעיף חדש)ד מכח תוכנית מפורטת לשטח לתוספת קומה "המרת שטח להרחבת יח. 16

מוסד תכנון מוסמך לאשר תוכנית מפורטת לחיזוק מבנים שתחליף את : (23סעיף )א "הוראת התמ

תוכנית כזו .  אם שוכנע שהתנאים הייחודיים של היישוב או חלקים ממנו מצדיקים זאת38א "תמ

קווי , גובה בניה, ד"יח, שטחי בניה:  בנושאים הבאים38א "יכולה לכלול הוראות שונות מאלו של תמ

. עיצוב אדריכלי ותקני חניה, בניין

הועדה המקומית תקדם ותאשר , במתחמים בהם חלות תוכניות להרחבות דיור: המדיניות המוצעת

ד חדשות "לטובת הקמת יח (שעדיין לא מומשו)תוכניות מפורטות שיסדירו המרת שטחי ההרחבה 

תוכניות אלה יכללו הנחיות . 38א "ומעליה הקמת קומה נוספת שניה מכח תמ, (או יותר)בקומה נוספת 

 של מדיניות הועדה 12א וסעיף " של התמ14.4גם לחלופה של הריסה ובניה מחדש לפי הוראות סעיף 

. המקומית

 היטל השבחה. 17

 38א "היתר לבניה של דירת מגורים או הרחבתה שחלה בהם השבחה עקב אישור תמ:  הוראת החוק

 10%יחול עליו היטל השבחה מופחת בשיעור של , א" לתמ23או תוכנית מפורטת שהוכנה לפי סעיף 

. מהיטל ההשבחה הרגיל

 או 38א "ההיטל המופחת יחול רק על תוספת מכח תמ- בהתאם להוראת החוק: המדיניות המוצעת

.   וזאת רק בעת הוצאת היתר בניה, א" לתמ23מכח תוכנית מפורטת שהוכנה לפי סעיף 
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  אזורית מדיניות': ג חלק

  ותוכניות אחרות 38א "תמ-  תוספות בניה אפשריות באזורי העיר השונים 1.ג

לפי המקור לתוספות , מתחמים בעיר לארבע קטגוריות/שכונות/מסווגים אזורים, (מפה+ טבלה )בנספח 

יחולו בכל אחת מהקטגוריות הללו באופן ' ההנחיות הכלולות בחלק ב. הבניה שיותרו בהם והיקף התוספת

. שונה

' תחולת הנחיות חלק בהסבר הקטגוריה  
-  רגילה38א "תמ. 1

אזורים בהם יותרו 
א "התוספות מכח תמ

38 

יחולו ' הנחיות חלק ב 
במלואן 

 ללא תוספת 38א "תמ. 2
אזורים בהם - קומה

יותרו התוספות מכח 
למעט תוספת , 38א "תמ

קומה 

, יחולו' הנחיות חלק באזורים המאופיינים בבניה צמודת קרקע  •
למעט אלה העוסקות 

בתוספת קומה 

-  מוגדלת38א "תמ. 3
אזורים בהם יותרו 

בתוכניות חדשות 
תוספות הגדולות מאלו 

 מאפשרת 38א "שתמ
,  קומות ויותר2תוספת )

 (תוספת אגף

אזורים שתוכנית המתאר זיהתה כראויים  •
 לעיבוי משמעותי 

התוספות יתאפשרו באמצעות הכנת תוכניות  •
מפורטות בסמכות ועדה מקומית או בסמכות 

(. 38א " לתמ23שיוכנו לפי סעיף )ועדה מחוזית 
באזורים אחדים התוספות יתאפשרו בהליך 

 של הקלה
 38א "ניתן יהיה לממש את התוספות מכח תמ •

בלבד  

יחולו ' הנחיות חלק ב
אם הן לא יהיו בסתירה  

להוראות התוכניות 
שיוכנו עבור אזורים 

אלה 

 לחיזוק 38א "תמ. 4
 אזורים בהם -בלבד

יותרו תוספות מכח 
, תוכניות מאושרות

תוכניות בהפקדה או 
תוכניות הרבעים 

שבהכנה  

כל האזורים הללו הם בעלי מרקם הראוי  •
לשימור 

מרבית תוכניות אלו מאפשרות תוספות  •
מצומצמות יותר מאלו המתאפשרות מכח 

אך חלקן מאפשרות תוספות גדולות , 38א "תמ
 (תוכניות לב העיר, למשל)יותר 

יחולו ' הנחיות חלק ב
רק אם הן לא בסתירה 

להוראות התוכניות 
שמכוחן יותרו )התקפות 

.  (תוספות הבניה
הנחיות מיוחדות 

לאזורים אלה מפורטות 
 להלן 2בפרק ג

  

: דגשים

מבנה , לפיכך. קנה המידה של המפה בנספח אינו מאפשר דיוק ברמת המבנה הבודד או אפילו המבנן •

הממוקם סמוך לגבול בין קטגוריות שונות ישוייך לאחת מהן לפי התאמתו לקטגוריה ולא לפי מיקומו 

 . ביחס לגבול כפי שהותווה במפה

או חלק )הועדה המקומית רשאית לשנות מעת לעת את הגבולות בין האזורים ולשנות את סיווג אזור  •

. מקטגוריה אחת לאחרת (ממנו
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 מדיניות לאזורים מיוחדים  2.ג

וכן שתי הנחיות , 4עבור האזורים הנכללים בקטגוריה , 38א "בהקשר של תמ, חלק זה מפרט את ההנחיות

עבור - והשניה, (2הנכללים בקטגוריה )האחת עבור אזורי בניה צמודת קרקע באזור עבר הירקון : כלליות

לבין ' בכל מקרה בו קיימת סתירה בין קווי המדיניות הכלליים שבחלק ב.  אזורי בניה לא מוסדרת

.  תגבר המדיניות האזורית, המדיניות האזורית המפורטת בחלק הנוכחי

אזורי בניה צמודת קרקע באזור עבר הירקון . 1

 38א "בשכונות ומתחמים המאופיינים בבניה צמודת קרקע באזור עבר הירקון יותרו התוספות מכח תמ

הכוונה היא לשמור על . (ר" מ400- גם אם שטח המבנה גדול מ)א "אך לא תותר תוספת קומה מכח התמ

 .כחלק משמירת מגוון היצע המגורים בעיר, הנדירים יחסית בעיר, אופי שכונות ומתחמים אלה

רשאית הועדה המקומית לאשר  (חריגה לפי תוכנית מאושרת)במבנים החורגים מהמרקם צמוד הקרקע 

.  בכפוף לבדיקה תכנונית, 38א "גם תוספת קומה מכח תמ

אזורי בניה לא מוסדרת  . 2

באזורים בהם קיימת בניה לא מוסדרת וחלות עליהם תוכניות מאושרות לבניה חדשה לא תותר כל 

. ('מרכז כפר שלם וכד, אזורים כגון שכונת הארגזים) 38א "תוספת בניה מכח תמ

  פלורנטיןשכונת . 3

 זכויות: הצפוף הבנוי המירקם לנוכח 38 א"תמ מכח בניה תוספת תותר לא-  B יפו תוכנית בתחום. א

. צרים ורחובות קטנים מגרשים(, 500%-300% )הגבוהות הבניה

 המותרת לתוספת מעבר לא אך מלאה קומה תוספת תותר -(צפון פלורנטין) 44 תוכנית בתחום. ב

(. המקומית בועדה שאושרה )3438 ע"בתב

 אל תוך המרחב הציבורי או שיפגעו בערך 0רכיבי חיזוק שיחרגו מקו בניין  (בכל השכונה)לא יותרו . ג

אם יוכח כי אין אפשרות לחזק את הבניין ללא חריגה אל . הארכיטקטוני או ההיסטורי של המבנים

. תשקול הועדה את המקרה לגופו, המרחב  הציבורי

 ( יפו מרכז, יפו צפון, מי'עג, העתיקה יפו )ההיסטורית יפו. 4

לא תותר תוספת בניה מעבר לזכויות המוקנות בתוכניות מאושרות המיישמות את תפיסת שימור .  א

. ירושלים שאינם בניינים לשימור'  ובבניינים לאורך שד2למעט בבנייני שיכון, המירקם ההיסטורי

 אל תוך המרחב הציבורי או שיפגעו בערך הארכיטקטוני 0לא יותרו רכיבי חיזוק שיחרגו מקו בניין . ב

אם יוכח כי אין אפשרות לחזק את הבניין ללא חריגה אל המרחב  . או ההיסטורי של המבנים

. תשקול הועדה את המקרה לגופו, הציבורי

                                                 
 (.01-55דגמים ) 38א " לתמ1 כפי שמתוארים בנספח Hמרובע או , מבנה מגורים טורי"- בנייני שיכון "2
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כרם התימנים ונווה צדק שכונות . 5

הנפחים המוקנים בתוכניות /לא תותר תוספת בניה ותוספת קומות מעבר לזכויות המוקנות. א

. (להלן' למעט בתחום המוגדר בסעיף ג) מאושרות המיישמות את תפיסת שימור המירקם ההיסטורי

 אל תוך המרחב הציבורי או שיפגעו בערך הארכיטקטוני 0לא יותרו רכיבי חיזוק שיחרגו מקו בניין . ב

אם יוכח כי אין אפשרות לחזק את הבניין ללא חריגה אל המרחב  . או ההיסטורי של המבנים

 .תשקול הועדה את המקרה לגופו, הציבורי

יותרו כל - (אהרונסון' הירקון ומדרום לרח' בין רחוב הכובשים לרח)" מרחב הכובשים"בתחום . ג

וכן יותרו ההקלות מכח  (לעניין קווי הבניין'  בפרק ב13בכפוף להנחיה ) 38א "התוספות מכח תמ

.  קומות2כל תוספת הקומות לא תעלה על -ובתנאי שסך, המדיניות למרחב זה

שכונת קרית שלום . 6

כולל אלה ששטחם )בבניינים אלה . הבניה הותיקה בשכונה מאופיינת בבניינים נמוכים עד שתי קומות

 המאפשרת בניה 2230ע "לא תותר תוספת בניה מעבר לזכויות הבניה המוקנות לפי תב (ר" מ400- גדול מ

 .בתכסית רחבה

רשאית הועדה המקומית לאשר את תוספות  (חריגה לפי תוכנית מאושרת)במבנים החורגים מהמרקם 

.  בכפוף לבדיקה תכנונית, 38א "הבניה מכח תמ

 שכונת שפירא. 7

 ובתנאי שלא תהיה חריגה מהנחיות הבינוי שגובשו בתוכנית 38א "יותרו כל תוספות הבניה מכח תמ

. האב  לשכונה שאושרה בועדה המקומית

שכונת כפיר . 8

מבני השכונה נבנו לפי . 70-  ומיעוטם בשלהי שנות ה80- מרבית המבנים בשכונה נבנו בתחילת שנות ה

 90- תוכנית ההרחבות שאושרה בסוף שנות ה. תוכנית מודולרית המתווה את אופן התרחבותם

ועבור , ואיפשרה תוספות בחללים בין הבניינים, פיה-התייחסה לתוכנית המקורית ולבינוי שהתפתח על

יותר ,  והוכח הצורך בחיזוקם1980מבנים בשכונה שנבנו לפני שנת , לפיכך.  על הגג- הדירות העליונות

(. 2588ע "תב) והתוספות מכח התוכנית המפורטת להרחבות הדיור 38א "בהם חיזוק המבנה מכח תמ

 

( 2720, 2363, 2385, 2668, 2331תוכניות )תחום תוכניות לב העיר . 9

ד מעבר לזכויות "ד או הרחבת יח"לא תותר כל תוספת בניה לצורך תוספת יח- תוספת בניה. א

. המאושרות בתוכניות לב העיר

לנושא שילוב , מתן היתר לחיזוק יותנה בתאום עם צוות תכנון מרכז ואדריכל הרישוי- חיזוק המבנה. ב

 .רכיבי החיזוק בחזיתות המבנה
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 5-6 וחלק מרובעים 4, 3רבעים : תחום תוכניות הרבעים. 10

, יכללו הוראה לנושא חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, תוכניות הרבעים הנמצאות בתהליכי תכנון. א

 זכויות הבניה המוצעות .38א "כך שלאחר שהן יקבלו תוקף הוראותיהן יחליפו את הוראות תמ

.  מאפשרת38א "במסגרת תוכניות אלה נקבעו גם בהתחשב בזכויות שתמ

 ובתנאי שלא תהיה חריגה 38א "תותר תוספת בניה לפי הוראות תמ, עד לאישור תוכניות הרבעים. ב

.  ידי הועדה המקומית-מהוראות תוכניות הרבעים כפי שאושרו על

 :התוספות המותרות מפורטות להלן

תותר לפי הנחיות חלק - ד"ד באגף חדש והרחבת יח"תוספת יח, סגירת קומת עמודים מפולשת 1.ב

. של מסמך זה' ב

ד בקומה נוספת ובתנאי שלא תהיה "תותר תוספת יח- ידי הקמת קומה נוספת-ד  על"תוספת יח 2.ב

  :כמפורט להלן, ידי הועדה המקומית-חריגה מהוראות תוכניות הרבעים כפי שאושרו על

: 3רובע 

: מבנים קיימים

תותר תוספת קומה וכן חדרי - (כולל קומת הקרקע או קומת העמודים) קומות 4מבנים עד  •

במקום חדרי - לאחר אישור תוכנית הרבעים) משטח הגג 50%יציאה לגג ששטחם לא יעלה על 

   (בכפוף לצפיפות המותרת במגרש לפי תוכנית זו, ד נפרדות"היציאה לגג יותרו יח

תותר תוספת קומה - (כולל קומת הקרקע או קומת העמודים) קומות ומעלה 5מבנים בגובה  •

 (בחזית'  מ2נסיגה של )חלקית 

יותרו כל התוספות מכח - ע נקודתית"מבנים הגבוהים משמעותית מסביבתם ובנויים לפי תב •

 .38א "תמ

(: הריסת מבנה קיים ובנייתו מחדש)מבנים חדשים 

"  מ"בהתאם להוראות תוכנית , תותר בניה של חמש וחצי עד שש וחצי קומות •

 : 4רובע 

: מבנים קיימים

תותר תוספת קומה וחדרי - (כולל קומת הקרקע או קומת העמודים) קומות 5מבנים עד  •

במקום חדרי - לאחר אישור תוכנית הרבעים) משטח הגג 50%יציאה לגג ששטחם לא יעלה על 

   (בכפוף לצפיפות המותרת במגרש לפי תוכנית זו, ד נפרדות"היציאה לגג יותרו יח

 קומות כך 2.5תותר תוספת של עד - (שאול המלך, נמיר, ויצמן, ארלוזורוב)ברחובות ראשיים  •

 (כולל קומת הקרקע או קומת העמודים) קומות 6.5- שגובה המבנה יגיע ל

יותרו כל התוספות מכח - ע נקודתית"מבנים הגבוהים משמעותית מסביבתם ובנויים לפי תב •

 38א "תמ

ע שתאפשר המרת "לא תקודם תב. בהתאם להנחיות המפורטות לעיל- בתחום שכונת בבלי •

סעיף , כלומר)ד חדשות בקומה נוספת "שטח הרחבות מכח תוכנית מפורטת לטובת הקמת יח

 (לא יחול בתחום שכונת בבלי'  בחלק ב16
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, 122, 196, 117' תוכניות מס)הכוללים יחידת דיור אחת ים בתחום תוכניות השיכונים 'קוטג •

 לא תותר תוספת קומה(- 398

  לא תותר תוספת קומה - מבנים בתחום שיכון צמרת ושיכון הקצינים •

(: הריסת מבנה קיים ובנייתו מחדש)מבנים חדשים 

 "מ"בהתאם להוראות תוכנית , תותר בניה של עד שש וחצי קומות •

 לפי הוראות תוכניות אלו- בתחום תוכניות השיכונים •

: 5+6 יםרבע

  3לפי הנחיות שפורטו לעיל עבור רובע 

 לא יחולו על האזורים עבורם פורטו 5+6ל עבור רבעים "ההנחיות הנ, למען הסר ספק: הערה)

וכן מתחם , תחום תוכניות לב העיר, נוה צדק, כרם התימנים- לעיל הנחיות ייחודיות 

 ( 38א "יצחק אלחנן בו יותרו התוספות האפשריות לפי תמ/גרוזנברג/קלישר

רצועת התעסוקה ממזרח לאיילון . 11

 (חפץ חיים/כולל מתחם תוצרת הארץ ומתחם נחלת יצחק)יגאל אלון ' ברצועת התעסוקה משני צידי רח

.הגבוה מביניהם, 38א "תותר תוספת לפי תוכניות מאושרות ובהליכים או תוספת מכח תמ
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 מקור התוספת וסדר הגודל שלה - תוספות בניה אפשריות באזורי העיר: נספח

 

תוספת לפי תוכניות  38א "תוספת לפי תמ 
 (1)מאושרות או בתהליך

, 38א "תוספת מעבר לתמ
ע "המחייבת הכנת תב

  (2)חדשה
עבר הירקון 

 
, נאות אפקה, מעוז אביב •

 רביבים, רמות צהלה

רמת , נוה אביבים', א ג"רמ •
 'תוכנית ל, אביב

י "אח, אבוקה: מתחמים •
, שטרית/שלום אש, דקר

 הקריה החרדית בנוה שרת

בנייני שיכונים בשכונות  •
 ל וישגב"רמת החי

שכונות ומתחמים צמודי  •
(3)קרקע

 
 

 שכונת נוה שרת • 

משה : (2רובע )מתחמים  •
בני /מרק, שלונסקי, סנה

בני /מבצע קדש, אפריים
 קיציס/מינץ, אפריים

(: 1רובע )מתחמים  •
, מיכלובסקי, הבולגרים

, איינשטיין/נמיר
, ברודצקי, רידינג/נמיר

 לוי אשכול/איינשטיין

 מרחב קלישר •מרכז העיר 

מבנים גבוהים הבנויים לפי  •
ע נקודתית "תב

 3תוכנית רובע  •

 4תוכנית רובע  •

 תוכניות השיכונים •

 תוכניות לב העיר •

 כרם התימנים ונווה צדק •

 5+6תוכנית רובע  •

 מרחב הכובשים •

 שכונת מונטיפיורי •

 מתחם המסילה •
 
לפי מדיניות , ל"כל הנ)

 (מאושרת

' מדרום לשד)גבעת עליה  •יפו והדרום 
 (ט"בעש

 מתחם שער ליפו •

 (4)(44ע "תב)צפון פלורנטין  •

 דרום מזרח נוה עופר •

 (4)שפירא •

ממערב )יפו ההסטורית  •
והרצועה , ירושלים' לשד

 ('הצמודה ממזרח לשד

 (Bיפו )דרום פלורנטין  •

 מערב פלורנטין •

 קרית שלום •

 כפיר •
 

 נוה עופר', יפו ד', יפו ג •

מבני - שיכוני צהלון וחסכון •
' השיכון לאורך שד

 ט"ירושלים ובעש

מבני השיכון בדרום - דקר •
 השכונה

 אזור מבואות יפו •

בדרום - שיכוני קרית שלום •
 ומזרח השכונה

 דרום מזרח שפירא •

 הר ציון, לנוב'צ, נוה שאנן •

 שלמה -מתחם הרבי מבכרך •
 

 נחלת יצחק •מזרח העיר 

 רמת ישראל ובצרון •

 מרקמים נמוכים  •
 מערב יד אליהו-    בדרום

 התקוה •

עזרא  •

אזור התעסוקה שממזרח  •
לאיילון 

לפי מדיניות )יד אליהו רבתי  •
 (מאושרת

לפי מדיניות )כפר שלם רבתי  •
  (שתקודם בשנה הקרובה

במרבית . של המסמך' המתחמים הנכללים בקטגוריה זו מפורטים בחלק ג/האזורים המדיניות עבור (1)
א "האזורים הללו התוספת המותרת לפי התוכניות החלות במקום מצומצמת יותר מזו האפשרית לפי תמ

38. 
קומה )ע חדשה אלא יתאפשר בדרך של הקלות "אישור התוספת לא יחייב הכנת תב, במקרים מסויימים (2)

 (38א "קומה מכח תמ+ אחת בהקלה 

  אך ללא תוספת קומה 38א "בשכונות ומתחמים צמודי קרקע באזור עבר הירקון יותרו תוספות מכח תמ (3)

 בתנאי שלא תהיה חריגה מהמדיניות שאושרה 38א "בשפירא ובצפון פלורנטין יותרו התוספות מכח תמ (4)
 ( לצפון פלורנטין3438תוכנית , תוכנית אב לשפירא)בועדה המקומית 
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

ד דורון ספיר מבקש לא לדון בנושא היום מכיוון שהתקיימו מספר ישיבות במשרדי עם פאר ויסנר לכן "עו
. אני מציע להעביר את הנושא לדיון במליאה כדי שפאר ויסנר יוכל להשתתף

אני . חוק צריך ליישם, זה חוק אי אפשר להתחכם עם הוראות החוק,  זה דבר נחוץ38א "תמ- ארנון גלעדי
. מבקש כן לדון בזה היום ואם נצטרך דיון נוסף נדון גם בשבוע הבא

. 38א "כרמלה ומזרחי מבקשים כן לדון היום בתמ, אהרון, מיטל
אפשר לדחות את זה בעוד שבועיים ולהזמין את ראש העיר כדי שיציג את , נתן וולוך  מבקש לא לדון היום

. עמדתו בנושא
המדינה השאירה את הפתרונות לועדות . א היא ארצית" הבעיה של התמ–ע " מה–חזי ברקוביץ ' אדר

היו מספר דיונים אצל דורון שבהם דורון ניסה ביחדה איתם להגיע להסכמה איפה ניתן ליישם . המקומיות
? א ואך"את התמ

. נתן וולוך מציע לדחות בעוד שבועיים ולזמן את ראש העירייה לדיון
לגבי דרום מזרח העיר אפשר לקבל החלטה . אהרון מדואל מציע לקיים דיון בנושאים שעומדים במחלוקת

. 1'ג+ קומות 2
 

: הועדה מחליטה
 הישיבה תהיה על נקודות 14:00 בשעה 13.2.2011ד דורון ספיר לתאריך "ר הועדה עו"לזמן ישיבת אצל יו

. ההסכמה
 

, מיטל להבי, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, אהרון מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
.נתן וולוך וארנון גלעדי
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תוספת זכויות במיקדו סנטר   - 3879/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  35' עמ

 

מחוזית ההועדה : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :מיקום
.  מרכז מסחרי מיקדו סנטר בשכונת תל ברוך צפון

 
 :כתובת

 8בקר אהרון 
 צפון ברוך-שכונת תל
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 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
 225 חלק מהגוש מוסדר 6626

 
.  דונם3.95: שטח התכנית

 
  .ים  ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים ובוני ער:מתכנן

 
מ  "בע (פיתוח) גזית גלוב ישראל :יזם

 
 מ"מיקדו סנטר בע. אי. י אל'ג :בעלות

 
 מרכז מסחרי שכונתי פעיל: מצב השטח בפועל

 
השימושים המותרים הם מסחר קמעוני ' ,  ב2026 בהתאם לתכנית המתאר  :מצב תכנוני קיים

.  ומשרדים לשרותים מקומיים
 

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
   147%   100% אחוזים זכויות בניה

 
ר עיקרי " מ4000 ר"מ

 
ר שרות מעל הכניסה קובעת  " מ1000

שטחי שרות מתחת לכניסה הקובעת 
 י ע מרתפים"עפ

ר עיקרי מעל הכניסה הקובעת " מ5100
ר עיקרי מתחת לכניסה הקובעת "  מ700

ר שרות מעל הכניסה הקובעת " מ1300
שטחי שרות מתחת לכניסה הקובעת 

  מרתפים1-י ע"עפ

 קומות גובה

 

 קומות מעל הכניסה הקובעת 3
  קומות מתחת לכניסה הקובעת3

 בלי שינוי

 60% 60% תכסית
  מקומות חניה 220  מקומות חניה199 מקומות חניה

 
.  מקומות חניה178י תקן הוא "מספר מקומות חניה הדרוש עפ

 
.   מיקדו סנטר הוא מרכז מסחרי שכונתי פעיל בתל ברוך צפון:מצב תכנוני מוצע

 קומות 2מהן ,  קומות  מתחת למפלס הכניסה הקובעת3- ו,  קומות מסחר וקומת משרדים2המרכז כולל 
.  בין הרחוב לבין השטח הציבורי הפתוח הגובל ממערב'  מ4.5- קימים הבדלי מפלסים  של כ. לחניה

:  היזמים מבקשים להוסיף זכויות כדלקמן
. תוספת משרדים חלקם בקומה קיימת וחלקם במפלס הגג בתוך מעטפת הבנין הבנויה -
 .חלקם בשימוש חורג, השטחים הפועלים במרתף" הכשרת"תוספת שטחים עיקריים במרתף ל -

   skylightי "לקירוי שטח פתוח במרכז המבנה ע, תוספת שטחי שירות -
 

בנוסף אנו מבקשים להסדיר מעבר ציבורי מרחוב אהרון בקר דרך המרכז המסחרי אל שטחי הציבור 
.  בית ספר נעמי שמר ואולם ספורט המתוכנן דרומית למרכז המסחרי:  מדרום 

 
: זמן ביצוע

 
,  היתר בניה כללאבמגרש ממגרשי התכנית לא הוצ,   שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו 5אם תוך  

. תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית
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  (י טובה רמון"ע) :המלצת צוות התכנון
. לקדם את התכנית להפקדה

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 08/07/2009מיום ' ב09-0014בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית

 
.פאר ויסנר וארנון גלעדי, שמוליק מזרחי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

 
 

: פרטי תהליך האישור
 

:  דנה בתכנית והחליטה26/04/2010 מיום 762מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
 
 

 בתאריך 231 בעמוד 6140 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
07/10/2010 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 15/10/2010 הארץ
 14/10/2010 הצופה

 15/10/2010 העיר

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

  תל אביב17סטפן צוויג  בנימין גרוסמן 

 תל אביב 11אהרון בקר  11דיירי בניין אהרון בקר  

'  שכ9אהרון בקר ' וועד בניין ברח 
תל ברוך צפון 

 תל ברוך צפון 9אהרון בקר 

 תל אביב 25אלכסנדר פן ד "רותי וולובלסקי עו 

א " ת4יעקב מרידור שחר הררי  
 
 

: פרטים
 

: בנימין גרוסמן
 
,   ממחסור חמור בחנייה, מתנועה רבה, ברחובות הסמוכים למרכז המסחרי, השכונה סובלת כבר היום. 1

זאת בעיקר עקב תשתית לקוייה   . לכלוך ועוד, רעש של חדר הכושר הפועל בסמוך,     מרעש התנועה
צירי תחבורה צרים ומחסור בשטחי חניה סביב   , המתבססת על כניסה ויציאה אחת בלבד אליה,     בשכונה

. שתחמיר עוד את המצב, תוספת המשרדים תביא למקום תנועה מחוץ לשכונה.     המרכז המסחרי 
. ס הצמוד היא רבה ומסכנת חיי אדם"כמות עבירות התנועה המתבצעות בסמוך למרכז ולבה,     נוסף לכך

מחניק ואינו    , כבר היום החניון צפוף. תוספת החניה המוצעת בחניון המרכז אינה מעשית ואינה יעילה. 2
 מקומות   20- המהווה מטרד וקיים על חשבון כ, קיים עסק לשטיפת מכוניות- 2בחניון .     מתפקד טוב

.    חניה
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מתקני כפל החניה הקיימים אינם מתאימים לרוב סוגי כלי הרכב הגדולים של תושבי השכונה ולכן    . 3
. המצב יחמיר עם התוספת המבוקשת. כך שכבר היום קיימת מצוקה,     אינם משמשים אותם

. המגביר את בעיות התנועה והחניה בשעות שיא הבוקר והצהריים , במרכז מופעל גם גן ילדים. 4
 

: 11-  ו9בקר ' דיירי רח
 

.  (ל לסעיפים אלה"העתק מסמך ההתנגדות הנ)ל " הנ3- 1חוזרים על טענות 
 

 :ד רות וולובלסקי"עו
 
ס והתנועה למרכז   "הכניסה לחניון ולאזור הפריקה וטעינה למרכז המסחרי מצוייה בסמוך לכניסה לבה. 1

רכבי הסחורה והמשאיות המגיעות אינן  .  ס המגיעים ויוצאים ממנו"    וממנו מהווה סכנה לילדי בה
תוספת השטחים תגדיל את התנועה לחניון   .      רואות את הילדים הקטנים ולא פעם כמעט קרו תאונות

.     וממנו וכך תגדל הסכנה
כל השכונה     , אפילו קטנה, כשיש תקלה. כניסה אחת בלבד ומצוקת התנועה גדולה/לשכונה יציאה. 2

. תוספת שטחים למרכז תחריף את המצוקה". בהסגר    "
. תוספת משרדים רק תגדיל את הבעיה. גם החניה במצוקה באזור המרכז והחניון לא עונה על הביקוש. 3
 

: 4מרידור ' שחר הררי מרח
 
 
. כבר היום קיימת מצוקת חניה ובעיות תנועה וכל תוספת תחריף את הבעיות. 1

עסק   . מכפילי החניה אינם עובדים בפועל. המרכז אינו עומד בתקני החניה הנדרשים לו כבר היום,     בפועל
שהוסדרו במשטח הטעינה    , ח" מ15.     של שטיפת מכוניות הקיים במרתף מבטל חלק ממקומות החניה

כך שלמעשה חלק מהפריקה   , משרתים את הציבור ברחוב וחסומים במחסום,     והפריקה בקומת הרחוב
.     והטעינה נעשות ברחוב

בעוד זמן ההפעלה     , בו יש תחלופה רבה של כלי רכב,     מתקני כפל החניה אינם מתאימים למקום הנדון
מתקנים אלה מורשים    . רב'     של המתקנים ארוך יחסית לנדרש לרכבים המגיעים לזמן קצר ובמס

דבר שירחיק את הבאים   , כך שעלול להיווצר תור המתנה ארוך למפעיל, י מפעיל מוסמך"    לתיפעול רק ע
מה גם שאינם   , מ לעלות עליהם"ע" לוליינות"מתקנים אלה צרים ודורשים .     למרכז מלהשתמש בחניה זו

של רבים מתושבי השכונה ורבים מעדיפים שלא     (וואנים, יפים'ג)    מתאימים לכלי הרכב הגדולים 
. צויין שמתקנים אלה ממילא לא הופעלו מעולם, ושוב.     להשתמש בהם

.     תוספת משרדים ומסחר למרכז רק תגביר את המצוקה הקיימת
יציאה לחניון חוצה היום את המדרכה ברחוב הראשי של השכונה ומצוייה בצמידות לכניסה   /הכניסה. 2

. כבר היום התנועה מהחניון ואליו מסכנת את הולכי הרגל.  ס היסודי"    לבה
הפריקה והטעינה הוסדרו באמצע הרמפה והמשאיות והטנדרים חוסמים את נתיב הרמפה ויוצרים   . 3

.     בעיה וסיכון לנכנסים וליוצאים מהחניון
אם יש מכונית   . דבר היוצר כמעט תאונות, אלא תוך כדי מעקף פנימי, היציאה מהחניון אינה ישירה. 4

תוספת שטחים   . היא חוסמת את נתיב היציאה מהחניון,     הממתינה להכנס לחניון בקומת החניון העליון
.     למרכז תחריף את הבעייה

 
 
 

 (מתואם עם אגף התנועה): מענה
 

: לקבל ההתנגדויות בחלקן ולתקן התכנית כלהלן
.  להנחת דעת אגף התנועה ויועץ נגישות, נספח התנועה והחניה יציג את רקע המדידה ויתוקן .א

:        בין היתר יטופלו  בו הנושאים הבאים
. פ התקן יסופק בחניון הקיים"מספר וסידור מקומות החניה הנדרשים ע . 1        

. יוצגו ויופעלו מתקני מכפילי החנייה תיקניים .2
 .שיתנו מענה להתנגדויות ככל הניתן, בקר' ברח, יוצגו שיפורי תנועה בקטע הרחוב שמול המרכז .3

אשר תוכל גם לתפקד טוב בפועל ולא תיצור בעיות , חניית הפריקה והטעינה תוצג באופן תקני .4
 .במרתף

 .גלגליים-יוצגו סידורי חניה לרכבים דו .5

 .פ שימושים"ע, טבלאות ביקוש והיצע החניה יציגו את המאושר לעומת התוספת המבוקשת .6
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כך שתור ההמתנה לא יגלוש , מחסומי הכניסה והיציאה מהחניון יהיו כמה שניתן פנימה ברמפה .7
 .למדרכה

לאור ביטול    , יבוטלו המדרגות שהוצגו כאופציה לחיבור המרכז עם אולם הספורט שמדרום לו .8
 .שאליה רצו את הקשר מהמרכז,        הכניסה שהיתה לאולם

. ל"פ דרישת הגורמים הנ"ע, הערות נוספות וטכניות .9
הוראה מתאימה   . לא יאושר (כמו שטיפת מכוניות)כל שימוש בחניון אשר מבטל מקומות חניה  .ב

.        תרשם בתקנון התכנית
 

:  המלצות נוספות של הצוות המקצועי
מ לאוורר את מתקן השנאים של   "שהוקמה ע, מערבית של המרכז-הסבכה הקיימת בפינה הדרום .1

מ לשפר "ע, והשטח החזיתי יפותח ויגונן, כמלווה את הרמפה של החניון, תוזז פנימה יותר, המרכז
. חזית זו של המרכז

. (בתקנון ובתשריטים)תיקונים טכניים במסמכי התכנית .     2      

 : ד הצוות"חו
 

. לקבל את ההתנגדויות בחלקן ולתקן התכנית כמוצע במענה ובהמלצה לעיל
 
 

 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 –דיווח לועדה שהמתנגדים לא הוזמנו לועדה מכיוון שנקבע דיון בועדה המחוזית  ל - סוזן שם טוב דניאל 
.  (שבועיים מראש)י החוק " ולא ניתן מספיק זמן להזמין את המתנגדים לועדה המקומית עפ14.2.2011

מכיוון שהועדה המחוזית לא מאפשרת , דורון ספיר מבקש לא לדון בזה ושהעודה המחוזית תחליט בנושא
. לועדה המקומית לשמועה התנגדויות בפרק זמן ארוך יותר

 
: הועדה מחליטה

. לא לדון בהתנגדויות מכיוון שהועדה המחוזית לא אפשרה לועדה המקומית מספיק זמן לדון בהתנגדויות
 

נתן וולוך , מיטל להבי, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. וארנון גלעדי
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(  3)תוספת חניה ציבורית בסמוך לצומת הפיל  - 3746/תא

 (4)דיון בהפקדה 
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. בסמוך לצומת הפיל, תוספת חניה ציבורית מגוננת וממוגנת אקוסטית לאורך דרך משה סנה
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. ה הפקד:מטרת הדיון

 
.  ועדה מחוזית:ע"מסלול התב

 
. מקס ברוד - מדרום לצומת רחובות משה סנה, ממזרח לדרך משה סנה :מיקום

 
: חלקה/גוש

 
ח "חחלקה גוש 

6615 215  
217  
242  

 111 
 189 
 194 

  240 
  241 

 
. דונם 3-כ :שטח קרקע

 
. מ"גלור תכנון ואדריכלות בע, דודי גלור' אדר :מתכנן

 
חברת נתיבי איילון  :מגיש התכנית

 
. אביב יפו- עיריית תל:בעלות

 
קימים הפרשי טופוגרפיה בלתי מוסדרים בין שפת הרחוב . פתוח ונטוע עצים השטח :מצב השטח בפועל

. לא קיים מיגון אקוסטי בין דרך משה סנה לבתי המגורים. אל המבנים המרוחקים
 

 חלה 3.5.84 מיום 3051'  למתן תוקף בילקוט פרסומים מספורסמה ש1591 ' מס תכנית:מצב תכנוני קיים
חלה על מגרשים אלה ,  בנוסף.  נקבעו שני מגרשים לבניני ציבור1591תכנית ב. שטח התכניתמרבית על 

את , בין היתר, והקובעת 7.3.91 מיום 3855'  למתן תוקף בילקוט פרסומים מספורסמהש 3-תכנית ל
צומת ") 3260' לאחרונה התאשרה תכנית מס. (כולל חניה ציבורית)השימושים הציבוריים המותרים 

התכנית פורסמה למתן תוקף . על חלק מהשטח ביעוד שטח ציבורי פתוח מערבה למגרשים אלה ("הפיל
.  25.7.06 ביום 5559' מס. פ.בי

 
חשבון רצועת שטח ציבורי -על, הרחבת דרך משה סנה לכיוון מזרח,  מאפשרת  בין היתר3260'  תכנית מס

ולמעבר רכבת , לביצוע השיקוע המתוכנן, בין היתר, הרחבה זו נחוצה, פתוח המקבילה לדרך משה סנה
פ אשר שימשה בפועל בקטע מסוים לחנית המבקרים "הרחבה זו חלה גם על רצועת השצ. בעתיד, קלה

(. 54' בדרך משה סנה מס)במבנה המסחרי 
 בועדה המקומית עלתה הטענה כי הרחבת צומת הפיל על חשבון 3260במסגרת הדיון בהתנגדויות לתכנית 

הועדה המקומית . תיצור בעית חניה, המשמשת בפועל למבקרים במבנה המסחרי , רצועת השטח הציבורי 
מאושר השימוש במגרשים ביעוד "כי , בין היתר ,  לקבל ההתנגדויות בחלקן וקבעה 6.4.2005המליצה ביום 

יוצג , תכנון הפיתוח בפועל . משה סנה ' ציבורי כחניה ציבורית אשר הגישה אליהם תהיה רק מרח
." לתושבים להערותיהם

 
החניה הקיימת "ציינה כי  (5.9.05 מיום 887ישיבה )בעת הדיונים בהתנגדויות לתכנית , הועדה המחוזית

פתרון החניה כאמור אינו יכול להנתן "וכי " בפועל אינה סטטוטורית אלא חלק משטח ציבורי פתוח
, ואולם יכול וינתן פתרון חניה שלא במסגרת התכנית בה עסקינן, כפי שפורט לעיל, במסגרת התכנית

: ואלה הן, לרבות באחת משתי האפשרויות שהוצגו בפני הועדה במהלך הדיון בהתנגדויות
 

 215- ו242אביב לפיה ניתן להקים חניה בתחום חלקות -אפשרות אחת נשמעה מפי נציגי עירית תל .1
.  שיעודן התקף הינו לבניני ציבור6615בגוש 

לפיה נכון וראוי להפנות את באי , תושבי רחוב ענתות, אפשרות שניה נשמעה מפי המתנגדים .2
 "."עיר שמש"המסעדה לחניון קיים ומתפקד ברחוב 
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 תושבים מרחוב ענתות עתרו לבית המשפט המחוזי  בדרישה למנוע את מתן התוקף לתכנית : מצב משפטי
בישיבות  . 54שכן היא אינה כוללת פתרון של  חניה ציבורית עבור באי המבנה המסחרי בדרך משה סנה 

המשפט בנושא הוא הביע דעתו כי מן הראוי היה שנושא החניה הציבורית יקבע באופן -שקיים  בית
נקבע כי הדיון הבא יתקיים בתחילת חודש מרץ כאשר עד מועד זה התחייבו נציגי הועדה . סטטוטורי
 .המחוזית וחברת נתיבי איילון לקדם תכנית מפורטת אשר תסדיר את החניה הציבורית, המקומית

  
, התכנית המוצעת מסדירה את הגישה  למגרשים הציבוריים מכיוון משה סנה  :מצב תכנוני מוצע

כמו כן מציג הנספח . (פ"שצ+ דרך )וקטע דרך ליעוד דרך משולבת , באמצעות שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח
ובגבול מגרשי המגורים , הנופי אקוסטי תחבורתי את המיגונים האקוסטיים בסמוך לרחוב משה סנה

.  שאר השימושים המותרים וההוראות החלות מתוקף התכניות הראשיות  נותרים ללא שינוי.  הסמוכים
המעבר להולכי רגל לרחוב ענתות משולב . במקביל נחסם מעבר לרכב בין מגרשי החניה לרחוב ענתות

. בתכנון המוצע
 

שהינו נספח , פי נספח זה-על. אקוסטי-תחבורתי-נספח נופי: מסמכי התכנית כוללים את הנספחים הבאים
מגרשים אלה יגוננו .  מקומות חניה לשימוש הציבור70-ניתן להקים במפלס החניה המתוכנן ל כ, מנחה

רעש )פי תקנות למניעת מפגעים -על, בלילה (dB(A) 40)וימוגנו מבחינה אקוסטית לסטנדרטים גבוהים 
.  (בלתי סביר

.  תוכננו המיגונים האקוסטיים כאשר חלקם העליון שקוף, על מנת להקטין את הפגיעה הנופית
 

. י הצורך"עפ, ניתן יהיה בעתיד לשלב את החניה בתכנון של מבנה ציבורי
 

.  שנים מיום אישורה כחוק5  התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
  
 

.  לאשר את התכנית ולהעבירה לאישור הועדה המחוזית(י טובה רמון"מוגש ע) :ד הצוות"חו
 
 

דנה והחליטה  (7 –' ב2006-30' פרוט) 27.12.2006ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
: כדלקמן

 הועדה מחליטה לאשר במגרשים הציבוריים חניה תת קרקעית ועליה גינה ציבורית 
הקו הכחול של התכנית יורחב באופן שיכלול גם את המגרש ביעוד . לרווחת השכונה

. מסחרי והסדרת הבניה בתחומו
.  הועדה תשוב ותדון בתכנית לאחר תיקונה

 
: דיון חוזר לשינוי החלטה

, ע וארנון גלעדי יש להחזיר התכנית לועדה המקומית לתיקון החלטה"י סיכום עם מה" עפ
הועדה המקומית , כך שבמקום שהועדה המקומית תשוב ותדון בתכנית לאחר תיקונה

ע לוודא כי התכנית תתוקן באופן שהקו הכחול של התכנית יוגדל ויכלול את "תורה למה
. המגרש ביעוד מסחרי והסדרת הבניה בתחומו כפי שקיימת היום

.  התכנית תומלץ להפקדה ותועבר לאישור הועדה המחוזית
.  התכנית המתוקנת תובא לועדה המקומית במסגרת הדיון בהתנגדויות

 
 

:  דנה והחליטה31.1.2007 ישיבת ועדת המשנה מיום 
. ע"י מה" לאחר בדיקת התוכניות לענין המרכז המסחרי ע7.2.2007 – לשוב ולדון ב 

 יש לצרף לדרפט לדיון החוזר את החלטות הועדה המקומית והמחוזית לגבי תכנית 
.  צומת הפיל3260' מאושרת מס
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:  ע"החלטת מה

 
 הועדה מחליטה לאשר :  החלטת ועדה7 סעיף 27/12/2006 מתאריך 2006-30ישיבה קודמת מספר 

הקו הכחול . במגרשים הציבוריים חניה תת קרקעית ועליה גינה ציבורית לרווחת השכונה
. של התכנית יורחב באופן שיכלול גם את המגרש ביעוד מסחרי והסדרת הבניה בתחומו

.  הועדה תשוב ותדון בתכנית לאחר תיקונה
 
 
 

,  לשוב ולדון בשבוע הבא:  החלטת ועדה1 סעיף 31/01/2007 מתאריך 2007-3ישיבה קודמת מספר 
.  ע"י מה"לאחר בדיקת התכנית ע

 יש לצרף לדרפט בשבוע הבא לדיון את החלטת הועדה המקומית ומחוזית לגבי תכנית 
.  צומת הפיל3260' מאושרת מס

 
ענתות ובקשו להתנגד להחלטת הועדה '  בתחילת הדיון הופיעו נציגים מטעם תושבי רח:מהלך הדיון

. הובהר להם כי מדובר בדיון פנימי אליו הוזמנו רק נציגי יזם התכנית, 27.12.2006מיום 
במהלך הדיון סגן ראש . נציגי יזם התכנית הציגו בפני הועדה את התכנית ומטרותיה

העירייה מר פאר ויסנר הציע הצעת החלטה לחזור להחלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה 
לנושא , (3החלטה ' ב2005-8' פרוט) 06.04.2005 בתאריך 3260' כפי שהתקבלה לתכ

 200- הארכת תחום השיקוע לכיוון צפון עד לצומת דרך משה סנה ורחוב מקס ברוד בכ
זאת למרות שהועדה המחוזית כבר דנה והכריעה בכל ההתנגדויות ואישרה . מטר נוספים

. 3260את תכנית 
 

שמואל גפן ,  נתן וולוך– נגד 3,  פאר ויסנר ומיטל להבי– בעד 2) לאחר הצבעה בעניין 
. ההצעה לא התקבלה ( נימנע הרב שלמה זעפראני1, וארנון גלעדי

 
 
 

 מיטל להבי – נגד 2, ארנון גלעדי ונתן וולוך,  שמואל גפן– בעד 3) לאחר הצבעה בעניין : החלטת ועדה
הוחלט לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בכפוף  (ופאר ויסנר

: לתנאים הבאים
התכנית תתוקן באופן שהקו הכחול של התכנית יוגדל ויכלול את המגרש ביעוד  .1

הסדרת הבניה בתחומו כפי שקיימת היום והסדרת מלוא תקן החניה , המסחרי
.  הקרקע-בתת, הנדרש למגרש ביעוד המסחרי בתחום הקו הכחול של התכנית

 .התכנית המתוקנת תובא לועדה המקומית במסגרת הדיון בהתנגדויות .2
 
 

. ל"שמוליק מזרחי לא השתתף בדיון הנ
 
 

מ להסביר מדוע יש להסדיר את החניה עילית  "ע, עודד גבולי מבקש להחזיר הנושא לדיון בוועדה' אדר
ע תעסוק רק בהסדרת החניה הציבורית ולא בהסדרת הזכויות למגרש "התב.  וללא קשר למגרש המסחרי

.  ע נפרדת לכך"אם יש צורך בהסדרת הזכויות למסחר אזי על בעלי המגרש להכין תב. המסחרי
, תיקונים טכניים בתכניות לביצוע' ע ומשרד התחבורה ולערוך מס"כ מבוקש לתאם התכנית עם נת"כ

. ס"העיר והרשות לא' אדר, אגף התנועה, בתאום עם צוות התכנון
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 קרקעית וללא קשר –דודי גלור הציג את התכנית להסדרת חניה ציבורית על קרקעית במקום התת ' אדר
. למרכז המסחרי

. קרקעית-יועץ תנועה הציג את מספר מקומות החניה העילית ואת הקושי בתכנון חניה תת
למה רוצים להפריד את מרכז .  מבקשת שיעשו חניה תת קרקעית ויגננו את העל קרקעי–מיטל להבי 

? המסחרי מהחניה
ללא קשר למרכז ,  בית המשפט קבע שהנושא של החניה הציבורית יקבע סטטוטורית–עודד גבולי ' אדר

. המסחרי
להעביר עכשיו ,  הושקעו כספים בתשתיות במקום כמו קוי מים וקוי בזק–אירית מחברת נתיבי איילון 

. קרקעית זה לא הגיוני ולא תוקצב-תשתיות בשביל חניה תת
אין הגיון להשקיע כל כך הרבה כסף ולקבל כל כך .  אנחנו תקצבו את הפרוייקט ללא חניה–נתיבי איילון 

. הקרקע-מעט חניות בתת
. קרקעית- הועדה לא השתכנעה שיש מקום לאשר חניה עילית במקום תת–ד דורון ספיר "עו

 
: הועדה מחליטה

. הועדה לא שוכנעה שיש מקום לאשר הסדרת חניה עילית במקום תת קרקעית
 

. ע לבדוק כמה חניה ניתן להכניס בתת הקרקע וידווח על כך לועדה"הועדה מנחה את מה
 
 

נתן וולוך , מיטל להבי, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. וארנון גלעדי
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 דיון בהפקדה
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  ביצרון –מתחם איווקו 
 

פ זכויות קיימות "שינוי בינוי ע-         אישור להפקדה :מטרת הדיון
 

     תכנית בסמכות ועדה מקומית  :ע"מסלול התב
 

 . ההשכלה' שד: מזרח. המשך רחוב תובל: דרום. דרך השלום: צפון                 :מיקום
הסוללים  ' רח: מערב                             

 
 1הסוללים , 12דרך השלום                  :כתובת

 
: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

7094  109  
 

 ר" מ23,712    :שטח קרקע
 

אדריכלים ומתכנני ערים - יסקי מור סיוון            :מתכנן
 

הכלכלית לירושלים ' החב                :יזם
 

אביב יפו -תל          החברה הכלכלית ירושלים בחכירה מעיריית  :בעלות
 

. מחסנים ומבנים ישנים,  חניון משאיות פינוי אשפה :מצב השטח בפועל
 
 

הזכויות המירביות בחלקה מפורטות .   ביצרון–'  ב3255תכנית -            תכנית בתוקף :מצב תכנוני קיים
:  להלן

   -תעסוקה                                          
 מסך השטחים 40%שטחי שירות עד , ר שטח עיקרי" מ51,770:                                               זכויות

.  העיקריים
 קומות טיפוסיות ובנוסף קומת 30שני מגדלים על דרך השלום בגובה :                                                  בינוי

. גובה יחסי'  מ130עד - קרקע גבוהה וקומה טכנית גבוהה
   -מגורים                                           

 מסך השטחים 30%שטחי שירות עד , ר שטח עיקרי" מ27,500:                                               זכויות
.  פ החוק"מרפסות ע. דים"העיקריים ובנוסף ממ

. ר" מ110שטח ממוצע לדירה , ד" יח250מינימום : ד"יח'                                            מס
,  קומות טיפוסיות ובנוסף9ההשכלה בגובה ' שני מבנים לאורך שד:                                                  בינוי

. גובה יחסי'  מ45עד - קומת כניסה גבוהה וקומה טכנית גבוהה
 קומות טיפוסיות ובנוסף 25                                                           שני מבנים על רחוב הסוללים בגובה 

. יחסי'  מ100קומת קרקע גבוהה וקומה טכנית גבוהה גובה 
- שטחי ציבור                                           

, ר" מ1600כ שטח של "סה.                                                             ימוקמו כשטחים בנויים במבנים שיוקמו
יתרת ,  כיתות מעון בקומת הקרקע של מבנה המגורים4מתוכם  

. השטח ימוקם בקומות הנמוכות של מבנה  התעסוקה
 דונם 4- כ- שטחים פתוחים                                            

יפותחו השטחים כחלק רציף של , פ הנחיות התכנית הראשית"                                                            ע
המרחב הציבורי ללא גדרות והפרשי מפלס ותרשם עליהם זיקת 

. הנאה לטובת הציבור
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     :מצב תכנוני מוצע

תעסוקה                                           
 מסך השטחים 40%שטחי שירות עד , ר שטח עיקרי" מ51,770:                                              זכויות

.   העיקריים
 קומות טיפוסיות 28המזרחי בגובה :  שני מגדלים על דרך השלום:                                                 בינוי

גובה '  מ123עד - ובנוסף קומת קרקע גבוהה וקומה טכנית גבוהה
 קומות טיפוסיות ובנוסף קומת 37המגדל המערבי בגובה , יחסי

. גובה יחסי'  מ157עד - קרקע גבוהה וקומה טכנית גבוהה
.                                                             הגבהים אינם כוללים אנטנה

   -מגורים                                           
 מסך השטחים 30%שטחי שירות עד , ר שטח עיקרי" מ27,500:                                               זכויות

.  פ החוק"מרפסות ע. דים"העיקריים ובנוסף ממ
 קומות טיפוסיות  ובנוסף קומת קרקע 32 מגדלי מגורים בגובה 2:                                                  בינוי

.                                                          גובה  יחסי'  מ123עד - גבוהה וקומה טכנית גבוהה
. ( חדרים3דירת )ר " מ65ד "שטח מינימלי עיקרי ליח, ד" יח350עד :    ד"יח'                                       מס

 
- שטחי ציבור

–ר " מ1600כ שטח של "סה.                                                             ימוקמו במבנה יעודי לשטחי הציבור
 כיתות מעון בקומת הקרקע של המבנה ויתרת השטח 4, מתוכם

.  שטחים עבור שירותי הקהילה- בקומות מעל
גובה יחסי '  מ20עד -  קומות מעל קומת קרקע3                                                            עד 

 800- דונם ותכסית של כ1.85                                                             שטח המבנה והחצר הצמודה לו עד 
. ר"מ

 דונם 5.5- כ- שטחים פתוחים                                            
יפותחו השטחים כחלק רציף של , פ הנחיות התכנית הראשית"                                                            ע

המרחב הציבורי ללא גדרות והפרשי מפלס ותרשם עליהם זיקת 
. הנאה לטובת הציבור

 
 דונם 4.5-  דונם להרחבת שדרות ההשכלה וכ4.5-מופקעים מהמגרש כ,      בנוסף

. לדרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות
. י היזם ועל חשבונו"ר עיקרי לצרכי ציבור יבנו ע" מ1600                                        

 
: טבלת השוואה

 
מצב מוצע מצב קיים נתונים 

 תעסוקה 450%,  מגורים300% תעסוקה 450%,  מגורים300%אחוזים כ זכויות בניה "סה
 
ר "מ 

ר מגורים " מ27,500
ר תעסוקה " מ51,770

ר שטח לצרכי ציבור " מ1,600

ר מגורים " מ27,500
ר תעסוקה " מ51,770

ר שטח לצרכי ציבור " מ1,600
 (' מ45)'     קX2  9 : מגוריםקומות גובה 

                X225(' מ100)'   ק  
 (' מ130)'  ק30: תעסוקה

 (' מ123)'    ק32:  מגורים
                

 (' מ123)'  ק28: תעסוקה
 (' מ157)'  ק37                 

 (' מ20) קומות 4מבנה ציבור 
ד "יח

 
ד " יח350עד ד " יח250מינימום  

תכסית 
 

 משטח המגרש כולל 60%עד 
פ "שפ

 משטח המגרש כולל 60%עד 
פ "שפ

ר " מ800תכסית מגדל מגורים 
כולל מרפסות 

 1,300תכסית מבנה משרדים 
ר "מ

ר " מ800-מבנה ציבור כ
מקומות חניה 

 
פ התקן בעת הוצאת "ע 

 מרתפי חניה  5היתרים  עד 
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 :עקרונות ודברי הסבר נוספים
:  פ העקרונות המובאים לעיל"המבוקש תואם את תכנית ביצרון ע

תוך הגדלת אחוזי , (צפון ודרום)א ולאזור הקריה " תעסוקה בקרבה למרכז העיר תשטחי הקמת. 1 
קווי אוטובוס בתדירות גבוהה , תחנת רכבת השלום: הבניה וניצול התחבורה הציבורית הסמוכה

 . בדרך השלום וקווי הרכבת הקלה
תוך חיזוק השירותים העירוניים ,  מגורים בסמוך לשכונות המגורים הקיימותבניהקמת מ. 2

 . הנדרשים למגורים אלה
. לאורך הרחובות במתחם וקבלת קומת קרקע פעילהפיתוח מסחר . 3
 לשירותים קהילתיים עבור תושבי השכונות בצמוד לשדרות ההשכלהתוספת שטחי ציבור . 4

. הסמוכות
  .הוספת שטחים פתוחים לרווחת תושבי שכונות המגורים. 5
.  בשעות היום השונותעירוב שימושים שיאפשר ניצול השטחים התכנית מציעה . 6

 
 

  :'סקר אקלימי וכו, מטרדים:  איכות סביבה
 . מגורים ומסחר, תעסוקה: בתכנית הוגדרו יעודים לא מזהמים. 1
נוספו שטחים פתוחים שמקשרים את המתחם לשדרות ההשכלה ושומרים על נתיב זרימת האוויר . 2

 . לשכונת ביצרון
 .פ"הוגדר תחום זיקת הנאה סביב למתחם וכן ציר הולכי רגל ממערב למזרח דרך השפ. 3
פונקציות מסחריות , רעש: ההשכלה ללא מפגעים ומטרדים סביבתיים כגון' שמירת חזית רח. 4 

 . 'וכד
מניעת הצורך להגיע ברכב פרטי והקטנת , מיקום המתחם מאפשר התבססות על תחבורה ציבורית. 5

 . זיהום האוויר
ההשכלה לא יוצל מעבר לשלוש ' פארק שד- בדיקות לעניין הצללות נעשו ובהתאם לתכנית ביצרון. 6

 .21.12- שעות ביום הקצר ביותר
. י נטיעות ובינוי"הבטים של מטרדי רוח יטופלו ע. 7
. ע לעניין בניה ירוקה"או הנחיות מה/ ו5282הפרויקט יעמוד בדרישות תקן . 8
 

. 17.3.2010השינוי המבוקש הוצג לנציגי התושבים במפגש שהתקיים בתאריך 
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: ב סיכום המפגש"מצ
 

תרשומת - מתחם איווקו מפגש תושבים:  הנדון
 
 

. נציגי שכונות ביצרון ורמת ישראל: במפגש השתתפו
סמדר כהן : אגף רבעים ושכונות

גל ספנייר , רננה סמואלוב, יוסי סיוון: ממשרד אדריכלים יסקי מור סיוון
גדעון שריג : מתכנן הנוף
רון לשם : יועץ סביבה

אורית ברנדר , אודי כרמלי: צוות תכנון מזרח
 

:  רקע
  קיבלה תוקף '  ב3255תכנית ביצרון . 

 מימוש זכויות קיימות . 1: התכנית היא תכנית מתארית הקובעת את אופן המימוש בשני שלבים
תוספת . באמצעות תכנית עיצוב אדריכלי באישור ועדה מקומית-  ליעוד תעסוקה1043פ תכנית "ע

 .הזכויות מותנה באישור תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית

 וכללים לבינוי, שימושים, התכנית המתארית קבעה זכויות . 

 רצועות אורך ובהן בניה מדורגת 4-בין עקרונות הבינוי  נקבע מדרג גבהים המחלק את המתחם ל 
על דרך השלום נקבע מדרג . ' מ165-ו'  מ130',  מ100',  מ45- בגובה עולה עם  המרחק מהשכונה

 .גובה יחסי'  מ130נוסף של 
 

.  למתחם איווקו מקודמת תכנית מפורטת
 

: מטרת המפגש
: החלופות מציגות התייחסות שונה לנושאים הבאים. הצגת שתי חלופות תכנון למתחם

 מיקום המבנה הציבורי .1

 גובה המבנים על רחוב הסוללים .2

 גובה המבנים על דרך השלום .3

 סך השטחים הפתוחים לטובת הציבור .4
 
:  כללי

. ר מבנה ציבורי" מ1,600-ר למגורים ו" מ27,500- כ, ר תעסוקה" מ52,000- הזכויות במתחם  כ
 

: המבנה הציבורי
, לתכנון אסטרטגי' זאת בתאום עם היח. במבנה הציבורי יבנו כיתות לגיל הרך ושטחים לטובת הקהילה

. אגף הנכסים ואגף תכנון עיר
 
 

  'חלופה א
 

. תואמת את עקרונות התכנית המתארית
 

: תאור החלופה
 
.  קומות טיפוסיות25  מגדלי מגורים בגובה 2-  קומות טיפוסיות ו9 מבנים בגובה 2 

.  קומות טיפוסיות על דרך השלום30שני מבני תעסוקה בני 
 

.  המבנה הציבורי ימוקם בקומת הקרקע של המבנה
.  קומת הקרקע  על רחוב הסוללים ועל דרך השלום קומה מסחרית

 
: השטחים הפתוחים תואמים את התכנית המתארית וכוללים

שטח לדרכים '   ד4-  כ
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הרחבת פארק ההשכלה '  ד3-  כ
. פ עם זיקת הנאה לציבור בתחום המגרש"שפ'  ד4-  כ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 ' מ102

 ' מ130

 מצב מאושר – ' חלופה א

 אמקור

 ' מ100 ' מ100

 ' מ130

 

 

 ' מ45

 

 מבנה ציבורי
 ק פוינט'צ
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  'חלופה ב

 
. תואמת מציעה שינוי בינוי לתכנית המתארית

 
: תאור החלופה

 
 (גובה'  מ33תוספת של ).  קומות טיפוסיות  על רחוב הסוללים30 מבנים בגובה 2 

 (גובה'  מ20תוספת של .  קומות טיפוסיות על דרך השלום35- 30שני מבני תעסוקה בני 
 

. החצר הצמודה יבנה כמבנה נפרד בשטח המזרחי של המתחם+  קומות2-3המבנה הציבורי 
.  קומת הקרקע  על רחוב הסוללים ועל דרך השלום קומה מסחרית

 
: השטחים הפתוחים תואמים את התכנית המתארית וכוללים

שטח לדרכים '   ד4-  כ
הרחבת פארק ההשכלה '  ד3-  כ
 (' ד1.5תוספת של ). פ עם זיקת הנאה לציבור בתחום המגרש"שפ'  ד5.5-  כ
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 מצב מוצע -  'חלופה ב

100 
 'מ

133 
 'מ

150 
 'מ

 

 

 מבנה ציבורי

ק 'צ
 פוינט
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צ ביחס "בשעות אחה' דצמ.21הוצג ניתוח הצללות אשר מראה שיפור מסוים במצב הצל ביום , בנוסף
. פ התכנית המאושרת"למצב ע

' הקו המקווקו מייצג חלופה א
' הקו המלא מייצג חלופה ב

 
 

 
 

הוצגו בדיקות של מטרדי רוח לפיהם יהיה צורך בטיפול של השביל שבין מבני התעסוקה ', לחלופה ב
והמגורים בו צפוי משב רוח חזק במיוחד זאת כדי שהשימוש בשטח הפתוח המתווסף בחלופה זו יהיה 

. אפקטיבי
. שדרות ההשכלה והשכונה יהנו ממצב רוחות נעים ורמת אוורור נאותה
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: בדיון בעקבות הצגת החלופות עלו לדיון מספר נושאים
 

 .עלו שאלות כלליות לעניין תוספת הזכויות .1
הנושא שהועלה לדיון הוא .  כי הזכויות הן קבוע שנקבע בתכנית המתארית ואינו משתנה, הובהר

. בחינת החלופות ובחירה ביניהן
 

לדבריהם קיים עומס כבר היום - התושבים הביעו דאגה מכמות התלמידים בבית הספר בליך .2
. ד במתחם ביצרון עלולה ליצור מחסור בכיתות"בכיתות  ולכן תוספת יח

. לוחות הזמנים לתכנית יועברו לידיעת מינהל החינוך אשר אמור לתת מענה לצרכי המתחם
 

ס כתוצאה "עלו שאלות לגבי השימוש בשטח החום ברמת ישראל עבור הרחבת שטחי המתנ .3
.  מגידול האוכלוסיה הצפוי או המשך פעילות בית ספר ישורון

. הנןשא יועבר לידיעת וטיפול מינהל החינוך
 

התייחסו להצגת רוח בשטח הפתוח . 'התושבים בקשו לראות מיפוי מצב רוחות גם לחלופה א .4
. 'הנוסף בחלופה ב

י נטיעות ואלמנטים שוברי רוח בעת התכנון המפואט במטרה "הטיפול במטרדי רוח יטופל ע
.  לאפשר שימוש מיטבי בשטחים הפתוחים

 
 
 

: סוכם
 

.  שם יוכלו התושבים לעיין בחומר- סט תכניות יועבר למינהלת הרובע
. הסט יכלול נתונים לגבי הצללות ומשטר רוחות לשתי החלופות

 
30.5.10 

 
 17.5.10:  בתאריךצוות תכנון מזרחסיכום פגישה שנערכה אצל 

 
 המאושרת'  ב3255פ תכנית "תכנית מפורטת ע- מתחם איווקו: בנושא

 
: משתתפים

 חן מעוז, קי נוריק'ג, טלי גואטה :  חיצוניים     
 אורית ברנדר:   יפו- א "עת

 בחינת הסכמות והמשך קידום- בהמשך להצגת חלופות תכנון לתושבים : מטרת הדיון
  : רקע             

. התכנית קבעה במתחם איווקו זכויות ואופן בינוי. אושרה וקיבלה תוקף'  ב3255תכנית  .1
לתכנון אסטרטגי ועם אגף הנכסים לגבי השימושים הציבוריים הנדרשים ' נערכה בדיקה עם היח .2

 . ר לצרכי הקהילה" מ1000- ר עבור מעונות יום לפעוטות וכ" מ600- נקבע שנדרשים כ. בתכנית

התבהר שיש עדיפות למבנה ציבורי העומד בפני עצמו ולא פונקציה  בקומת , עם קידום התכנון .3
 .סכמה שאושרה בתכנית הראשית- הקרקע של מבנה בן תשע קומות על שדרות ההשכלה

 
: מהלך הפגישה

 
:  נושאים המטרידים את נציגי התושבים

נתק ממבני , מצב שטחי הציבור הקיימים, מבחינת אופי  שימוש- מהות השטח לטובת הציבור .1
 . 'ציבור קיימים וכד

 הובהר כי מועד המימוש ישפיע על התכנים בשטחים לטובת הקהילה. 

 אין לקשור בין שטחים אלו לשטחי ציבור אחרים בשכונה . 

 

מוכנים למגדל גבוה יותר בפינה הצפון מערבית . הקרבה לשכונת המגורים- המגדל המזרחי .2
 .של המגרש בתמורה להנמכת המגדל המזרחי או הרחקתו

 כי מגדל זה קיים גם בתכנית המאושרת, הובהר. 
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  הובטח כי הנושא יבחן בתכנון המפורט ויעשה נסיון למזער את השפעת המגדל
מגבלות רשות שדות , משתמש קצה, ככל הניתן בהבט של אפשרויות מימוש- המזרחי

. 'התעופה וכד
 
 
 

  .שנים מיום אישורה כחוק15 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
 

במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו 20   אם תוך
תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות  ,   היתר בניה כלל

 .  התכנית הראשית
 

 (ברנדר אורית' אדרי "מוגש ע) :ד הצוות"חו
 

 :לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

 

תנאי להוצאת היתרי בניה תהיה תכנית עיצוב אדריכלי לאישור הועדה המקומית שתכלול תכנית  .1
 .'וכד, ע"מערך קומת קרקע לשביעות מה, פיתוח

חתימת הסכמים עם אגף נכסי , כתב שיפוי וכתב התחייבות חתומים- תנאי להפקדת התכנית .2
. העירייה

 

 
 
 
 
 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  57' עמ  

 

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (10החלטה מספר ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 :מהלך הדיון

. ארנון גלעדי הודיע בתחילת הישיבה שהוא לא משתתף בדיון בגלל ניגוד ענינים
. אורית ברנדר הציגה את הרקע לתכנית' אדר
. יוסי סיוון הציג את התכנית' אדר

עם תוספת יחידות הדיור מה מתוכנן במקום לאור - מיטל להבי בקשה התייחסות לעניין מוסדות ציבור
. לדבריה- מצוקת שטחים בבית הספר הסמוך

. לבדוק משטר רוחות והצללה ביחס למוסדות חינוך? למה לא מפחיתים תכסית אם מפנים שטח
ע והצוות "מדוע מבקשים לשנות את החתך שהוצג בתכנית המתארית  כאשר מה– ד דוורן ספיר "עו

. התכנוני שכנעתם את הועדה בזמנו שבינוי מדורג נכון במקום
אושרה תכנית אמקור שהציגה פתרון של השארת השטח , אחרי אישור התכנית המתארית– אורית ברנדר 

לאורך השדרה כשטח פתוח ושטח למבנה הציבורי כמבנה בפני עצמו ולא שטחי ציבור בקומות הקרקע של 
למדנו מנסיון והכוונה לקבל את אותה התוצאה גם -פרויקט זה קיים היום והתוצאה מוצלחת . המגורים

ונראה היה כי קיימת הסכמה , השינוי הוצג במפגש תושבים בו השתתפו עשרות תושבים. במתחם זה
.  שלהם שהמוצע מועדף גם עליהם

? האם לדעתכם יש חשיבות לודאות  תכנונית– ד דורון ספיר "עו
- כאשר הגשנו את תכנית אמקור ששינתה את החתך הצגנו את התפיסה לכל דופן השדירה– אורית ברנדר 

. יתכן בעוד שתי תוכניות איווקו וחברת חשמל (שאושר באמקור)נאמר כי השינוי 
מתאר ' ולא תכ'  שנים היתה מדיניות לשכ5לפני , אכן יש צורך בודאות תכנונית– חזי ברקוביץ ' אדר

. מתאר' ובשלב מסויים הפכנו את מסמכי התכנית לתכ
.  'זכויות בניה וכד, הודאות היא לעניין מערך הכבישים

. התכנית הזאת עדיפה על התכנית הקודמת– אהרון מדואל 
הוא קרוב - יש בעיה של המגדל המזרחי- יש הסכמה אצל התושבים שתכנית זו עדיפה- כרמלה עוזרי

. לשכונה
? ד"מדוע מבוקשת תוספת יח- נשאלה שאלה
ר " מ110ד בשטח ממוצע של " יח250קבעה מינימום , המתארית' התכ, ד"לא הוספנו יח– אורית ברנדר 

ד " יח350' ד דיור קטנות יותר פרטנו בתכנית זו והצענו מכס"כדי לאפשר תמהיל הכולל גם יח, ד"ליח
.  חדרים3ר עיקרי שטח זה יאפשר יחדות בנות " מ65- ושטח מינימלי ליחידת דיור

 1= רתעסוקה" מ1.5 מטר בין מגורים ותעסוקה ביחס המרה של 3000התכנית מאפשרת המרה של , בנוסף
. מבקשים שהחלטה לעניין המרה זו תהיה בעת הצגת תכנית עיצוב אדריכלי- ר מגורים"מ

. צריך לדון בהכל ביחד כולל המרות– ארנון גלעדי 
ידוע שביצוע .  כיתות6תוספת של , מתוכננת' ס הקיים בשכ"לביה: לעניין מוסדות החינוך– אורית ברנרד 

ר " מ1,600מתוכנן מבנה לצרכי ציבור בשטח של , במתחם עצמו. הכיתות ידרש עם ביצוע הבניינים הללו
. עיקרי עבור שירותי חינוך וקהילה

יהפוך את הפרויקט לפרויקט יוקרתי לפחות בואו נרווח מטלה שיהיו שליש ' אישור התכ– ארנון גלעדי 
. מהדירות לדירות בהישג יד

. אנחנו מוכנים לחזור לתכנית הקודמת, היוזמה לשינוי היתה של העירייה– יוסי סיוון ' אדר
' אין לנו בעיה לחזור לתכ, היא של העירייה' היוזמה לתכ– ל החברה הכלכלית ירושלים נציג היזם "סמנכ

. המקורית
ע ימצא לנכון "במידה ומה. מציע בעקבות הודעת נציג היזמים לא לאשר את התכנית– ד דורון ספיר "עו

. להביא לדיון נוסף ידון הנושא שוב
 

: הועדה מחליטה
. לאור הודעת נציג היזמים הוחלט לא לאשר את התכנית

. ע ימצא לנכון להחזיר את הנושא לועדה הנושא יוחזר לדיון נוסף"במידה ומה
 

.כרמלה עוזרי  ומיטל להבי, אהרון מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

 
 


