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 ר ועדת המשנה לתכנון ובניה"מ וסגן ראש העירייה יו"מ ד"עו, דורון ספיר :ה"השתתפו ה
סגן ראש העירייה אסף זמיר  
סגנית ראש העירייה יעל דיין  
משנה לראש העירייה ארנון גלעדי  
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 
מנהל אגף תכנון העיר וסגן מהנדס העיר ' אדר, עודד גבולי 
מנהלת מחלקת רישוי בניה ' אינג, ריטה דלל 
מנהל אגף נכסי העירייה אלי לוי  
מנהל מינהל החינוך לבינוי ופיתוח . סדרור לוטן  
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
מ ראש העירייה "מנתן וולוך  
סגן ראש העירייה מיטל להבי  
 
 

 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
ארגון הקבלנים  יהל אלי 
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

  09/02/2011 מיום 11-0004אישור פרוטוקול   
מועדון נוער דיון בעיצוב ארכיטקטוני - 5שערי ניקנור  1 .1
תכנית עיצוב ופיתוח למלון פורום פאלאס דיון בעיצוב ארכיטקטוני  4 .2
דיון בהפקדה  (בנין המשטרה)א 221דיזנגוף  9. 3
 גני שרונה דיון בעיצוב ארכיטקטוני 2' פ ג"שצ 15 .4
ללא מתנגדים וללא יזמי התכנית -  דיון בהתנגדויות 39אלנבי  24 .5
תכנית בסמכות מקומית דיון בהפקדה -  נווה שאנן 9ראשון לציון  33 .6
הפקדה מחדש של תכנית מתוקנת  (2)שכונת מגורים צפונית לגוש הגדול  36 .7
תיקון החלטה למתן תוקף  (2)בית ציפורן  39 .8
דיון רגיל -  דיון בהפקעה 7093 בגוש 105חלקה  51 .9
דיון רגיל -  דיון בהפקעה 6615 בגוש 100-104 ו94חלקה  53 .10
קידום תכנית במסכות הועדה המקומית דיון בהפקדה -3מונטיפיורי  55 .11

 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
02/03/2011 

 1- ' ב11-0006
מועדון נוער  - 5שערי ניקנור - ג 2660/תא

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

הועדה מקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 תל אביב :מיקום
 

 :כתובת
יפו - תל אביב 
מי וגבעת עליה 'שכונת עג

 5שערי ניקנור 
 
 
 

 

 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

  21 חלק מהגוש מוסדר 9008
 

 0.58: שטח התכנית
 

אדריכל משה לוי  :מתכנן
 



 החלטה' מס
02/03/2011 

 1- ' ב11-0006

 

2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  

 

א לפיתוח "קרן ת :יזם
 

 עיריית תל אביב :בעלות
  

:  מצב השטח בפועל
 כבית מעצר וכן תוספת בנייה שלא בהיתר בשטח 20-ר שנבנה בתחילת המאה ה" מ200מבנה קיים בשטח 

.   מ" ס30מ עם קירות פנים  מכורכר ובטון עובי " ס60הבנייה באבן כורכר בעובי . ר עם גג מתכת" מ25-כ
המבנה ".   מ4.00ותחום בקירות בגובה "  מ1.6בצמוד למבנה מדרום מגרש משחקים מרוצף מונמך ב

 .חדרי שירותים ומטבחון ,מנהלה ,כיתות וכן מזכירות ,מתפקד כמרכז הכשרה לנוער ובו סדנאות לימוד
 

:  מדיניות קיימת
. עות מאושרות ושמירה על אופי הבניה באזור המוגדר כבתחום הוראות שימור"על פי תב

 
 :מצב תכנוני קיים

 המייעדת  החלקה והחלקה הצמודה מדרום למבני ציבור עם זכויות בנייה 2660. ע.ב.על האזור חלה ת
ר " מ725 - 125%:  שטחי בנייה עיקריים: כדלקמן

ר  " מ203 - 35%:  שטחי  שירות
.            ר" מ928-  הכ  שטחים בנויים "ס

. בגין הפרשי גובה במגרש"  מ1"+ מ10.5 –גובה מבנה 
.  משטח המגרש נטו70%תכסית המגרש לא תעלה על 

י " מתנה את הוצאת היתרי הבניה בהכנת תוכנית בינוי ופיתוח למגרש ואישורן ע3.4.5התוכנית בסעיף 
במקומות בהם קיימים מגרשים למבני ציבור בעלי גבול משותף יש להכין הוראות בינוי . הועדה המקומית

.  ופיתוח לכל המגרשים יחד
 

  :מצב תכנוני מוצע
הריסת תוספת הבנייה שלא בהיתר ושיפוץ המבנה המקורי לרבות חלוקות פנימיות חדשות והתקנת 

תוספת אגף מדרגות ומעלית . תואמים דרישות התכנון ואופי בנייה יפואית , חלונות ופתחים נדרשים
המבנה ישמש כמועדון נוער ומרכז הכשרה משופר ויכיל חדר כושר עם מלתחות . ובניית קומה נוספת

.  חדרי שירותים  מחסנים ומטבח,סדנאות וכיתות לימוד וכן אגפי מנהלה,מועדון נוער, צמודות
 היות והבקשה היא לשיפוץ הקיים ותוספת בניה שאינה מנצלת את מלוא הזכויות במגרש אנו מבקשים

. תוכנית הבינוי כפי שמוצגתואישור  בשלב זה שחרור מתלות הגשת תוכנית בינוי לשני המגרשים מהועדה 
תוכנית בינוי כוללת לשני המגרשים הציבוריים הסמוכים תובא לאישור הועדה כאשר יבקשו לנצל את כל 

. הזכויות במגרש או כשיתוכנן המגרש הציבורי הסמוך
. שני המגרשים הציבוריים יכולים לתפקד באופן ניפרד כאשר זכויות הבניה ינוצלו בכל מגרש ומגרש

 
: טבלת השוואה

 
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 125% 125% אחוזים כ זכויות בניה"סה
 725 725 ר"מ

   אחוזים זכויות בניה לקומה
   ר"מ

   קומות גובה
 'מ10.5 ' מ10.5 מטר

   תכסית
   מקומות חניה

 
 : זמן ביצוע

, במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל,    שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו5אם תוך  
.תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית

 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו
. מומלץ לאשר את התוכנית

. תנאי למתן היתר יהיה שיפוץ המבנה הקיים



 החלטה' מס
02/03/2011 

 1- ' ב11-0006

 

2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ  

 

 
 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 ) 02/03/2011מיום ' ב11-0006בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. איריס ורזאגר בצוות דרום הציגה את התכנית
. בינוי על שתי המגרשים' ד שרי אורן הבהירה שיש צורך לעשות תכ"עו
ולהגדיר מאפיינים עיצוביים , העיצוב ובינוי על שתי המגרשים'  מציע לאשר את תכ–ד דורון ספיר "עו

. יפואיים קלסיים
 

: הועדה מחליטה
 . לאשר את תוכנית הבינוי כפי שהוצגה עבור המגרש הנדון

 יהיו הנחיות הנוגעות להתאמת הבניה 25 חלקה 9008במסגרת תוכנית הבינוי למגרש ציבורי הסמוך בגוש  
. כולל חומרי הגמרביפו 

. העמדת הבנין תתיחס למבנים בסביבתו
. תנאי להיתר בניה יהיה שיפוץ המבנה הקיים

 
.שלמה זעפראני וכרמלה עוזרי, יעל דיין, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
02/03/2011 

 2- ' ב11-0006
תכנית עיצוב ופיתוח למלון פורום פאלאס   - 

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ

 

 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

. טיילת חוף הים: ממערב, גן העצמאות: מדרום, רחוב הירקון: ממערב, רחוב חבקוק: מצפון:מיקום
  

 275,277רחוב הירקון  :כתובת

 
 

:  גושים וחלקות בתכנית
מספרי חלקות כל הגוש /חלקסוג גוש מספר גוש  

בשלמותן  
מספרי חלקות 

בחלקן  
6966   31 38 
6962    150 ,157 ,170 

 
:  שטח התכנית

 דונם  15.4- כ
 

פייגין אדריכלים  -    אדריכלות :מתכנן
א אדריכלות נוף  "תמ-   אדריכלות נוף 

 חברת לנדיוז  –  יעוץ תנועה 
מ  "אלדד שרוני הנדסה סביבתית בע-   יעוץ סביבתי 

 
   אטבליסמנט נהל  :יזם

 
 (בחכירה מעירית תל אביב)אטבליסמנט נהל :  בעלות

 
:  מצב השטח בפועל

.   מטר9- מדופן וחפור לעומק של כ, מגרש פנוי
.   מטר נוספים4- לצורך עבודות הבניה יש להעמיק ולדפן את הבור בכ

 
:  מצב תכנוני קיים

  1' תכנית מפורטת ע,  מלון פורום פאלאס–'  ב2187/תא' תכנית מפורטת מס: תכניות תקפות
. פ ודרך"שצ, פ"שפ, מלונאות: יעוד קיים



 החלטה' מס
02/03/2011 

 2- ' ב11-0006

 

2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ  

 

 דונם  15.4- כ:  שטח התכנית
.  ר עיקרי מעל הקרקע" מ34,850:  זכויות בניה

ר שירות מעל הקרקע  " מ17,500  
.   מתחת לקרקע1' ר שירות ושטחים נלווים לפי תכנית ע" מ47,000  
 

התכנית קובעת בין היתר הוראות למעבר ציבורי להולכי רגל בהמשך לשדרות נורדאו לכיוון טיילת חוף 
.  מקומות חניה מעל התקן בתחום המלון300חניון ציבורי הכולל ,  מטר21.5- הרחבת רחוב חבקוק ל, הים

פ המהווה את "המעבר הציבורי בהמשך לשדרות נורדאו מתוכנן בחלקו במגרש המלון ובחלקו בתחום שצ
. חלקו הצפוני של גן העצמאות ומצוק בכורכר שבתחומו

 
י "התכנית קובעת בין היתר תנאי להיתר בניה יהיה אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח שטח המגרש ע

. הועדה המקומית
ף כולל גבולות הפיתוח מחוץ לתחום התכנית והטיפול "י הולח"תכנית הפיתוח הסביבתי תאושר ע, כמו כן
. במצוק

. 2006התכנית קיבלה תוקף באוגוסט .  שנים מיום מתן תוקף לתכנית5-תוקף התכנית הוא ל: זמן ביצוע
 

: מצב מוצע
 

:  אופן העמדת המבנה בפרוייקט
.  במפלס רחוב הירקון,  קומות טיפוסיות מעל קומת מסד לשירותי מלון17המלון מתוכנן לגובה 

.   קומות חניון תת קרקעי2, בתי קפה ושטחי שירות, מסעדות, מתחת למפלס רחוב הירקון קומת אולמות
אולם תפעול האגפים , אגף מערבי ואגף מזרחי לכל אחד מהאגפים מתוכננת כניסה נפרדת:  אגפים2למלון 
.  י חברת ניהול אחת"הינו ע

 
:  קווי בניין

" מלון פורום פאלאס "–' ב 2187/י תכנית מפורטת תא"קווי הבניין יהיו עפ
 

:  גובה המבנה
מעל גובה '  מ70 ולא יעלה על "מלון פורום פאלאס "–' ב 2187/י תכנית מפורטת תא"גובה המבנה יהיה עפ

 8-9מפלס רחב הירקון בקטע זה הוא )מעל גובה פניה הים '  מ26גובה קומת המסד לא תעלה על . פני הים
. (מעל מפלס פני הים' מ
 

:  חזיתות המבנים ומעטפת
י "ת)על מעטפת המבנה לעמוד בדרישות בידוד תרמי של התקנים הישראלים הרלבנטיים : מעטפת
לצורך זה יוגשו .  בערכים אשר ייקבעו בהנחיות בניה ירוקה של מנהל הנדסה5282י " ות1045

סימולציות תרמיות ממוחשבות להצגת הדרוג האנרגטי של המבנה ורמת הבידוד התרמי של מעטפת 
. המבנה

  0.14בהירה ורפלקטיביות הזיגוג לא תעלה על ,  הזכוכית תהיה שקופה– זיגוג
ויעשה שימוש " בידודית"יעשה שימוש בזיגוג  (מלבד קומת הקרקע) בכל הקומות – התנגדות טרמית

  LOWEציפוי 
  –מקדם הצללה של הזיגוג 

 .  0.34שטחי הזיגוג החשופים לקרינה ישירה של השמש יעמדו בערכים נמוכים של  .א

  .ב
 י מרפסות ומערכות הצללה יעמדו בערכים גבוהים ביותר "ששטחי הזיגוג אשר יוצללו ע .ג

  0.40 -0.79של 
 בחזית המערבית והמזרחית יתוכננו מערכות הצללה פנימיות בצפיפות – מערכות הצללה ומרפסות

.  בחזית הדרומית והצפונית יתוכננו מרפסות. משמעותית
 תינתן עדיפות לשימוש בזיגוג סלקטיבי המאפשר מעבר אור גבוה ומעבר  אנרגיה – מקדם מעבר אור

.  י מערכות הצללה ומרפסות"זאת במיוחד בשטחי הזיגוג המוצלים ע. נמוך
. לכל חדרי המלון יהיו פתחים משמעותיים בזיגוג לאיוורור טבעי –איוורור טבעי 

 
:  מרפסות

 "מלון פורום פאלאס "–' ב 2187/י תכנית מפורטת תא"מרפסות הבניין יהיו עפ

 בקומות המלון יהיו המרפסות לכיוון צפון מערב ודרום במבנה דומה בכל הקומות . 

 מעקות המרפסות יהיו מזכוכית . 
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:  חדרי מכונות ומתקנים טכניים

בתנאי שיוסתרו  , ניתן יהיה למקם מערכות טכניות על גג המבנה לצד חדרי המכונות
.  י מעטפת הבניין באופן שיימנע מפגע חזותי"ע (חדרי מכונות והמערכות הטכניות)

 
:  תנועה וחניה

 ב 2187/הסדר תנועה וחניה יהיו על פי נספח התנועה של תכנית העיצוב ותכנית מפורטת תא '– 
 כניסות 3-לפריקה ולהורדת נוסעים תהיה מרחוב חבקוק ב, הכניסה לחניה. "מלון פורום פאלאס"

 .נפרדות

 לכל כיוון עם אפשרות להורדת נוסעים 2 – נתיבי תנועה 4ויכלול '  מ21.5-רחוב חבקוק יורחב ל 
בקצה המערבי של הרחוב מתוכנת כיכר תנועה המנתבת את כלי הרכב . בנתיב הצפוני והדרומי

 .חבקוק' לחניה הציבורית לבאי החוף ולרח, נמל תל אביב ' צפונה לרח

 במדרכה הדרומית ברחוב חבקוק מתוכנן שביל אופנים. 

 רחבת כיבוי אשר תמוקם בהתאם לנספח הפיתוח של תכנית העיצוב ובכפוף לאישור כיבוי אש . 
 

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

.  עם מוגבלויות
 

:  איוורור החניון
. לא יותר אוורור במפלס הקרקע. פירי אוורור של מרתפי החניה יהיו בתחום הבנין ויעלו למפלס הגגות

 
:  תאורת חוץ

  תכנון תאורת המבנה תימנע יצירת זיהום אור לילLIGHT SPILL 

 תאורה אדריכלית למבנה באישור אדריכל העיר . 
 

תשתיות  
 מלון פורום פאלאס "–' ב 2187/י תכנית מפורטת תא"חיבורי התשתיות יהיו עפ" 

 פינוי עשן ואוורור שירותים ייעשו על גג הבניין, פליטות ממטבח המלון . 
 

בניה ירוקה  
 ע "הנחיות מה, י מדיניות מנהל הנדסה לאותה עת"היתר הבניה יטמיע עקרונות בניה ירוקה עפ

 .  ו תקנים ישראלים רלבנטיים/או

  לפתרונות אלו תצורף חוות דעת מומחה לנושא בניה ירוקה שתכלול דירוג הפתרונות והערכתם
 . מול תקנים מקובלים

 ד לנושא מטרדי רוח תכלול סימולציות ממוחשבות והמלצות למיתון מטרדי רוחות"חוו ,
אלמנטים אדריכליים במידה ויידרשו למיתון רוחות יובאו לאישור אדריכל העיר ויהוו תנאי 

 . להגשת הבקשה להיתר
 

 :פיתוח השטח

  והוגדר )המעבר הציבורי להולכי רגל בהמשך לשדרות נורדאו נקבע בחלקו בתחום מגרש המלון
התכנית . פ המהווה את חלקו הצפוני של גן העצמאות"ובחלקו בתחום השצ (פ עם זיקת הנאה"שפ

לצורך זה נדרש בין היתר לפנות חלק מגבולו הצפוני של '  מ15-קבעה כי רוחב המעבר לא יקטן מ
כעט מוצע כי גבול המעבר הציבורי יהיה בהתאם לקו הגדר הצפוני של גן . מצוק הכורכר

רוחב זה כפוף לאישור .  '  מ8- 20באופן זה רוחב המעבר יהיה ברוחב משתנה בין . העצמאות
 .ופרסום הקלה לתכנית

 מלון פורום  "–' ב 2187/פ וזיקת ההנאה לציבור יהיו לפי המופיע בתכנית מפורטת תא"תחום השפ
 "פאלאס

 אדמה גננית לנטיעת '  מ1.5פ יהיה לפי הנספח הנופי לתכנית העיצוב ויכלול מילוי של "מפלס השפ
 . עצים באזור נטיעות

 פ למדרכה"לא יותרו גדרות או אמצעי תיחום אחרים בין השפ . 
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 כל חומרי הגמר והפרטים במדרכות ההיקפיות יהיו על פי הפרטים : פירוט חומרי גמר
פ יהיו מחומר איכותי "שטחי הפיתוח בשפ. יפו לרחובות מסחריים-א"הסטנדרטיים של עירית ת

המעבר בין שני האיזורים יהיה ברצף מפלסי ללא , השונה במרקם ובגוון מהמדרכות ההיקפיות
 . מדרגות או אמצעי תיחום

 שלאורך המדרכות של רח" רצועת האלמנטים"עצים ינטעו בתחום : צמחייה ונטיעת עצים '
 . ע"א ואגף שפ"תנועה בעת' ובכל מקום שניתן בכפוף לתיאום עם מח, הירקון' חבקוק ורח

 בתחום הפיתוח , מדרכות ומעברים בשטחי הפיתוח בתחום התכנית נועדו בעיקרם להולכי רגל
נקבעו בתכנית אזורים בהם משתלבת תנועת כלי רכב והולכי רגל בכניסות למלון כפי שצויין 

בפרטי , עיצוב השטח הציבורי יעשה באופן הנותן העדפה להולכי הרגל. בנספח התנועה המנחה
תיחום בן אזורים המיועדים לרכב . פיתוח המשכיים בין מדרגות למסיעות ולמעברי שירות

 . ולהולכי רגל יעשה באמצעות עמודי מחסום ללא בשינוי במפלסי הפיתוח
 

:   ואדריכל העיר ד הצוות"חו
: מוצע לאשר את התכנית המוצעת בכפוף להערות הבאות

, הבינוי המוצג הינו מנחה ומציג באופן עקרוני את העמדת המבנים- עיצוב אדריכלי של המבנים .1
מוצע לקבוע . התפלגות השימושים בבנין  ועוד, כניסות ויציאות אליו בהרגל וברכב, מפלסי הבנין

כי פרטי חזיתות המבנים הסופיים ייקבעו באישור מהנדס העיר או מי מטעמו לעת הוצאת היתר 
 .הבניה

בתכנון המפורט יש להציג פריסה של מעטפת הבנין במפלס הקרקע ולהראות דופן מסחרית מלווה 
בחלקים בהם לא ניתן לבצע דופן פעילה יש להראות פתרונות . לאורך מרבית היקף החזיתות

. ע או מי מטעמו"י מה"אדריכליים לעיצוב המעטפת ולאשרם ע
חומרי הגמר ואלמנטי , שילוב  המרפסות, יש להציג חלופות לפתרונות עיצוב המבנה מעטפת הבנין

. לאישור מהנדס העיר כתנאי להיתר בניה- ההצללה
ז "לו, (משימוש יזם)תנאי להיתר בניה יהיה הכנת מסמך מוסכם שיפרט את משימות הפיתוח  .2

פים והשטחים "השצ, התפר עם מצוק גן העצמאות, בדגש על המעברים, ואחריות ביצוע ותחזוקה
 .הפתוחים במעטפת הבנין

 . ף"תכנית פיתוח השטח תועבר לאישור הולחו .3

ותפורסם על כך הקלה לתכנית '  מ20-8-רוחב המעבר הציבורי בהמשך לשדרות נורדאו ייקבע ל .4
 .' ב2187

ע או לתקנות "שינויים לא מהותיים בתכנית העיצוב והפיתוח כתוצאה מהתאמתה להוראות התב .5
 .החוק לא יהוו שינוי לתכני זו

  
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 02/03/2011מיום ' ב11-0006בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. לריסה קופמן מצוות מרכז הציגה את התכנית' אדר
. פייגין הציג את התכנית' אדר
. נוף הציגה את תכנית הנוף' אדר

. יועץ תנועה הציג את התנועה
. שלמה זעפראני מבקש שיתחשבו בציבור הדתי ויגביהו את החומה

. ד דורון ספיר מבקשת לדעת אם נלקח בחשבון עיצוב אחר לבנין"עו
. תכנית העיצוב מאפשרת עיצוב בשתי חלופות,  כן–פייגין ' אדר
.  בשלב ההיתר יוחלט על העיצוב המומלץ–עודד גבולי ' אדר

אין פתחי מילוט ואין דרכי גישה מבקש לתאם את ,  התכנית לא תואמה איתנו – כיבוי אש –פיליפ 
. התכנית עם כיבוי אש

.  הציג את דרכי המילוט ודרכי הגישה בתכנית–פייגין ' אדר
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: הועדה מחליטה
: לאשר את תכנית העיצוב כפוף להערות הבאות

, הבינוי המוצג הינו מנחה ומציג באופן עקרוני את העמדת המבנים- עיצוב אדריכלי של המבנים .1
פרטי חזיתות . התפלגות השימושים בבנין  ועוד, כניסות ויציאות אליו ברגל וברכב, מפלסי הבנין

 .המבנים הסופיים ייקבעו באישור מהנדס העיר או מי מטעמו בעת הוצאת היתר הבניה
בתכנון המפורט יש להציג פריסה של מעטפת הבנין במפלס הקרקע ולהראות דופן מסחרית מלווה 

בחלקים בהם לא ניתן לבצע דופן פעילה יש להראות פתרונות . לאורך מרבית היקף החזיתות
. ע או מי מטעמו"י מה"אדריכליים לעיצוב המעטפת ולאשרם ע

חומרי הגמר ואלמנטי , שילוב  המרפסות, יש להציג חלופות לפתרונות עיצוב המבנה מעטפת הבנין
. לאישור מהנדס העיר כתנאי להיתר בניה- ההצללה

 .ע יבדוק את נושא הגבהת המעקה בירידה מגן העצמאות"מה
. י הועדה"תנאי להיתר הבניה אישור החלופה הנבחרת ע

ז ואחריות "לו, תנאי להיתר בניה יהיה חתימה על מסמך מוסכם שיפרט את משימות הפיתוח  .2
פים והשטחים הפתוחים "השצ, התפר עם מצוק גן העצמאות, בדגש על המעברים, ביצוע ותחזוקה
 .במעטפת הבנין

 . ף"תכנית פיתוח השטח תועבר לאישור הולחו .3

ותפורסם על כך הקלה לתכנית '  מ20-8-רוחב המעבר הציבורי בהמשך לשדרות נורדאו ייקבע ל .4
 .' ב2187

ע או לתקנות "שינויים לא מהותיים בתכנית העיצוב והפיתוח כתוצאה מהתאמתה להוראות התב .5
 .החוק לא יהוו שינוי לתכני זו

 .תנאי להיתר בניה עמידה בכל דרישות כיבוי אש .6

 . עמידה בכל התנאים והתקנים בעת הוצאת היתר בניה–בניה ירוקה  .7
 
 

. יעל דיין ואסף זמיר, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני, דורון ספיר: משתתפים
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הועדה מחוזית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :מיקום
מוצקין  ' שד: ממערב (גני הילדים) 118דיזנגוף מדרום חלקה ' רח:  ממזרח120-121חלקות : מצפון

 
 :כתובת

יפו - תל אביב 
 א 221דיזנגוף 

 
יפו - תל אביב 

 8מוצקין 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

  119 חלק מהגוש מוסדר 6960
 

  ר" מ1823 :שטח קרקע
 

 מ" בר אוריין אדריכלים בע:מתכנן
 

מ "ן בע"     ישראל לוי  נדל :יזם

י  "ממ :בעלות

  :מצב השטח בפועל
 המבנה .מוצקין'  בין רחובות דיזנגוף לשדר" מ4000- על עמודים בשטח בנוי של כ קומות5 קיים בןמבנה 

. משמש את משטרת ישראל
 

. ילדים- קומות הכולל כיתות גן2הוקם מבנה בן  במגרש השכן 
 

   :מדיניות קיימת
 עידוד בניית בתי מלון עירוניים
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  :מצב תכנוני קיים
ע תקפה "תב.א
 38תמא , 346, 280, ג, 1ע, מ, 58

 
- יעוד קיים.ב

אדמות " הינו 58 יעוד המגרש לפי תכנית 19-10-2010ד שרי אורן מתאריך "בהתאם למכתבה של עו
ללא פירוט זכויות " ממשלה

 
  :מצב תכנוני מוצע

 :תיאור מטרות התכנון
 

מוצקין ' דיזנגוף לשימושי מסחר ומלונאות ומגורים על דופן רח' יצירת דופן בנויה לאורך רח
 

קביעת יעוד המגרש למגורים מסחר ומלונאות - א
-  פריסת השימושים המוצעת היא- ב

. בקומת המרתף העליונה כולל גם שטחים לשימוש מלונאי,  חניה ושטחי שירות–במרתפים 
. שימושים מלונאיים ומבואת כניסה למגורים, מסחר- בקומת הקרקע

מלון עירוני -באגף לכיוון דיזנגוף, מוצקין מגורים ' באגף לכיוון שד- בקומות
זכויות בניה - ג

.   בשטחים העיקריים1:1יחס זכויות הבניה העל קרקעיים בין השימושים המלונאיים והמגורים יהיו 
.   שטחי המסחר בקומת הקרקע יתווספו להם

: התפלגות השטחים המוצעים 
(. 16.5%)ר מסחר " מ300וכן  (190%)ר עיקרי למגורים " מ3465(, 190%)ר עיקרי מלונאות " מ3465

(. 397%)ר עיקרי " מ7230כ "סה
.    קומות מעל וקומת גג חלקית5,קומת קרקע-גובה אגף מגורים

. מוצקין'  מקו המגרש לרח' מ20 תותר הקמת דירות בכפוף לנסיגה של 7-8 בקומות 
.  קומות מעל וקומת גג חלקית7,קומת קרקע- גובה אגף מלון

צפיפות - ד
ד " יח40באגף המגורים עד 

 ( סוויטות8+ חדרים112) חדרי מלון 120במלון עד 
בשתי הקומות הבאות , בקומת המרתף העליונה שטחים לשימושי המלון. במרתף מוצעות חמש קומות- ה

. חניה ציבורית בתשלום ובשתי הקומות התחתונות חניה עבור המלון והמגורים
כ השטח המותר ותותר "תותר המרה של שטחים עיקריים מהמגורים למלונאות ללא הגדלה של סה-ו  

 .1הקצאת שטחים עיקריים נוספים לשימוש מלונאי במרתף העליון בהתאם להוראות תכנית ע
. לא תותר המרה של שטחים מלונאיים למגורים-  ז
-'  מ3בחלקו הדרומי של המגרש יוגדר מעבר להולכי רגל עם זיקת הנאה לציבור ברוחב שלא יפחת מ - ח

. שיחבר את רחובות דיזנגוף ומוצקין
דיזנגוף תרשם זיקת הנאה לציבור למעבר רגלי על פני הקרקע וזיקת הנאה ' בתחום המדרכה ברח- ט

.  ' מ2.5למעבר תשתיות בעומק של 
   

: שימושים/פירוט יעודים
. מגורים מסחר ותיירות-יעוד קרקע 

 
  זכויות בניה

 
 יעוד

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

 % ר"מ % ר"מ ר"מ % ר"מ % ר"מ

מגורים מסחר 
 ותיירות

3465 
מגורים 

 
3465 

מלונאות  
 
300 

 מסחר

190% 
מגורים 

 
190% 

מלונאות 
 

16.5% 
 מסחר

 1לפי ע 1לפי ע
7230 

(397% )
 

2441 34% 9115 5X100 

 
 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2
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 ( סוויטות8+ חדרים112 )120חדרי מלון עד +  ד " יח40 מבוקש – צפיפות/ד"יח
 

ר שטחים עיקריים " מ80: ד"שטח ממוצע ליח
ר שטחים עיקריים " מ53:שטח מינימלי לדירה 

 ( סוויטות8+ חדרים112 )120חדרי מלון עד + ד " יח40מבוקש : ד"כ יח"סה
 

: נתונים נפחיים
. (קרקע.כולל ק) קומות 6.5למוצקין , (קרקע.כולל ק) קומות 8.5לדיזינגוף : מספר קומות

'  מ32.6: גובה
   65%- כ :תכסית

. ' מ3- צידי דרומי. ' מ3.6- צידי צפוני',  מ4- קדמי מוצקין, ' מ4- דיזנגוףקדמי :קווי בניין
 
 
 

  : עקרונות ודברי הסבר נוספים
 : תשתיות, תנועה, תחבורה

.   קומות5הפרויקט מתוכנן עם מרתף של  
.  מוצקין בתיאום אגף התנועה' הכניסה למרתף תהיה מרח

. העלאת נוסעים למלון/דיזנגוף יתוכנן מפרץ חניה לאוטובוס עבור הורדת' בחזית לרח
. מוצקין' איסוף אשפה מרח

.  קומת המרתף העליונה מיועדת עבור שירותי המלון
.   מקומות חניה100-שתי קומות המרתף הבאות ישמשו לחניה ציבורית בתשלום בהיקף של כ

. שתי קומות המרתף התחתונות ישמשו כחניון לבאי  המלון והמגורים
  

: זמן ביצוע
 

תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח , לא הוצע היתר בניה כלל,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו8אם תוך 
הוועדה המקומית רשאית להאריך את תוקף התכנית .תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית

זאת במידה והוועדה המקומית תשוכנע כי העיכוב .ל"לשלוש שנים נוספות מעבר לשמונה השנים הנ
. בהוצאת ההיתר נבע מסיבות המצדיקות מתן הארכה

 
 

 : ד הצוות"חו
 :ממליצים להפקיד התכנית בתנאים הבאים 

. קווי הבניין למרפסות יהיו חופפים לקווי הבניין .1
 .הקלות בקווי הבניין ובמספר הקומות יהוו סטייה ניכרת מהתכנית זו .2
לכל , (שטחים עיקריים)ר " מ300חובת חזית מסחרית בשטח מינימלי של ,בקומת הקרקע .3

 .אורך חזית הבניין לרחוב דיזנגוף 

 .תבוטלנה– זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלן במסגרת קווי הבניין ומספר הקומות  .4

 . חדרי מלון100ייקבע ל  (כולל סויטות)מינימום חדרי מלון  .5

 .ברוטו'  מ5.0 מקסימום –גובה קומת קרקע  .6

 .ברוטו'  מ3.3 מקסימום –מגורים /גובה קומת מלון .7

 .ברוטו'  מ4.5 מקסימום –מגורים / גובה קומת גג מלון .8

 .' מ32.6גובה בניין מקסימלי  כולל מעקה גג ומתקנים טכניים  .9

 .תחום שבין קן הבניין לקו המגרש לכל אורך המגרשדיזנגוף ב' קביעת הפקעה בחזית לרח .01

 .המיגון ליחידות המגורים יכלול מרחב מוגן קומתי בלבד .11

בקשות להתרי בניה מתוקף תכנית זו יכללו התייחסות להבטים של בניה ירוקה - בניה ירוקה  .21
בידוד , גודל הפתחים, חומרי גמר, באמצעות אלמנטי הצללה)שימור אנרגיה  –לרבות 

מחזור פסולת בניין בזממן עבודות  חסכון , חלחול מי נגר , פסולת מחזור, ('המעטפת וכד
 .ב"אוורור טבעי בבניין וכיוצ, ושימוש חוזר במים
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 .היטל השבחה ייגבה כחוק– היטל השבחה  .31

 :תנאים למתן היתר בניה .41

 עמידה בתקני משרד התיירות. 

 הבטחת ההפקעה ורישום זיקת הנאה למעבר הציבור. 

 רישום הערת אזהרה בדבר ייעוד לשימוש למלונאות בלבד לחלק המלונאי של הפרוייקט. 

  הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים לנושאי איכות סביבה ובניה ירוקה ואישורם על ידי
לפתרונות אלו תצורף חוות דעת מומחה לנושא בניה ירוקה שתכלול . ע או ממטעמו"מה

ע ומדיניות "או התאמתם לדרישות מה/דירוג הפתרונות והערכתם מול תקנים מקובלים ו
 .הועדה המקומית בעת הוצאת ההיתר

 :תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית .51

 את הנושאים הבאים כתב התחייבות הנועד להבטיחחתימת היזם על : 
o  ('מונה מים אחד מונה גז אחד וכד, חיבור אחד לחשמל) המבנה ישמש כבית מלון 
o   27תרשם הערה לפי תקנה , מסויםלא ניתן יהיה לרשום יחידת ארוח לגורם 

 .לנושא זהלחוק המקרקעין 
o  לחוק המקרקעין לפיו כל מכירה תהייה מותנית 128תרשם הערה לפי סעיף 

באישור העירייה כדי להבטיח שלא ימכרו דירות ארוח ספציפיות לגורמים 
 .'לגורם ב' ספציפים אלא מכירת כל בית המלון מגורם א

o תנאי למכירת יחידות ארוח יהיה מכירת כל מקבץ היחידות בכללותו. 

 י אגף התנועה"אישור נספח התנועה ע. 

  לחוק197חתימת היזמים על כתב שיפוי בגין סעיף . 

 :4תנאים למתן טופס  .61

  20אם תוך . מגורים בתנאי סיום בניית מעטפת המלון אגף ה ל4ניתן יהיה לקבל טופס 
 אגף ל4יבוטל טופס ,  למלון4מגורים לא יתקבל טופס אגף ה ל4חודש מיום קבלת טופס 

 .לנושא זה תנתן הערת אזהרה בטאבו לרוכשי דירות המגורים. המגורים

 י היזם מול הוועדה המקומית ומשרד "מילוי  כל סעיפי כתב ההתחייבות  שנחתם ע
 .התיירות

 ש העיריה ורישום בפועל של זיקת ההנאה למעבר לציבור בלשכת "רישום ההפקעה ע
. רישום המקרקעין

 
 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   (3החלטה מספר ) 02/03/2011מיום ' ב11-0006בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

 .צביקה לוין הציג את עיקרי התכנית' אדר
. הציג את התכנית– אוריין -גידי בר' אדר

?  למה לא עושים מלון על כל המגרש, אם זה אדמות ממשלה– ד דורון ספיר "עו
ע מאפשרת בניה של כל דבר "התב. הסביר שאדמות ממשלה זה ייעוד אך לא לצורך ציבורי– ד טויסטר "עו

. כולל מגורים
חידדה שאדמות ממשלה מתייחסות לבעלות על הקרקע ולא על יעוד הקרקע ואין מלל –ד ענת בירן "עו

. זה ברור שהקרקע לא לצורך שטחי ציבור, לכן מתכננים מה שרוצים, שמסביר אותו
היה דיון בנושא בועדה והחלטנו שמבחינתנו .  י שווק את המגרש במכר" שנים ממ4לפני – ארנון גלעדי 

י שלא ניתן לשנות יעודים במגרשים בעלי "ע היה אמור ליידע את ממ"ומה, שהשטח הוא ביעוד ציבורי
. י ששיווק מגרש בעל אופי ציבורי למגורים"לכן אם ליזם יש טענות הוא צריך לתבוע  את ממ. אופי ציבורי

אבל אחרי שהמכרז יצא ואחרי הודעת . ע הוציא הודעה כזאת"ומה, אכן ארנון צודק– ישראל לוי היזם 
ד וביקשה מהמינהל " והודיע שהעירייה טעתה בחוו25.12.07י מתאריך "ע העירייה בישיבה עם ממ"מה

. לבטל את המכר אך המינהל לא הסכים לבטל את המכרז
–  דיון פנימי 

מן הראוי היה לדווח לנו שטעינו והיה . למה לא דווח לנו בועדה על תיקון ההחלטה שלנו– ארנון גלעדי 
. ץ כדי לעצור את המכרז"העירייה הייתה צריכה ללכת לבג. שינוי בהחלטה
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ל "בזמן המכרז אני הנחתי את הצוות לא להיות בקשר עם יזמים בעניין המכרז הנ– חזי ברקוביץ ' אדר
. שלא בוטל

גם . לכן הגענו לפשרה כדי לא להגיע לבית משפט, היזם ביקש רק מגורים במקום אך אנחנו דרשנו מלון
. זה מתואם עם היועץ המשפטי, קבלנו חניה ציבורית וגם חצי מלון

. המגרש במקור אף פעם לא היה חום, הבהירה המגרש הוא לא חום אלא אדמות ממשלה– אורלי אראל 
. מלון זה עסק ולא מטלה ציבורית, מה הציבור מקבל בתמורה לשינוי יעוד– ארנון גלעדי 

? שואל את חברי הועדה באם יש לדעתכם יש ערך לפינוי המשטרה במקום– ד דורון ספיר "עו
הדיון , היזם יכול  ללכת לועדה המחוזית ולטעון כי ניתן להקים מגורים על כל השטח בזכויות קיימות

בתי , לכן אני חושב שיש חשיבות לשימוש הציבורי כמו בית מלון. יהפוך יהיה על רקע פרשנות משפטית
אני בעד כפשרה בנין כולו . צריך לתת יתרון ליזם כדי שיפנה את המשטרה מהמקום. 'מרפאות וכד, חולים

ובמקביל לפנות ליועץ המשפטי לממשלה . למלון ו קומה אחת או שתי קומות חלקיות עליונות למגורים
. לבדוק את הליך המכרז שהיה ולתת הנחיות למנהל על שווק קרקעות בשימושים ציבוריים

. כרמלה עוזרי מסכימה עם דורון ספיר
. נגד פיצוי של דירות אלא כל הבנין למלון– אהרון מדואל 

. ומבחינה אורבנית הוא יכול לחדש את העיר, הפרויקט מבחינה מקצועית הוא נכון– עודד גבולי ' אדר
: יש שתי חלופות– ד דורון ספיר "עו

  .מלון על כל השטח .1
  .אני בעד החלופה הזו– לאפשר בקומה העליונה מגורים  .2

 
השימוש יהיה אך ורק לזוגות . לאשר דיור ציבורי. לא לאשר את התכנית המוצגת– הצעה של ארנון גלעדי 

לאחר הצבעה בעניין . י קריטריונים של אחוזות החוף"החניון יהיה לחניה ציבורית עפ, יפו-א"צעירים של ת
. ההצעה לא התקבלה (אסף וכרמלה, דורון–  נגד 3, ארנון ואהרון–  בעד 2)
 
 

: הועדה מחליטה
הוחלט להמליץ  ( אהרון– נימנע 1,  ארנון– נגד 1, אסף וכרמלה,  דורון– בעד 3)לאחר הצבעה בעניין 

: לועדה המחוזית שלא להפקיד את התוכנית כפי שהוגשה אלא בשינויים הבאים
 

הועדה אינה מקבלת את הצעת היזם לנושא התפלגות השימושים כפי שהוגשה הואיל ומדובר על  .1
השימוש של מגורים אינו נכלל בקרקע ביעוד של אדמות ממשלה . קרקע ביעוד אדמות ממשלה

שיש לו תרומה , ראוי שהשימוש החדש יהיה שימוש בעל אופי ציבורי, לדעת הוועדה, ולכן 
ציבורית ומשתלב עם מגמות התכנון של האזור כמו השימוש המסחרי למלון שהוצע אך על כל 

 .   לפיכך הועדה מחליטה לדחות את התכנית כפי שהוצעה. שטח המגרש

אין זה . י "באמצעות ממ, הועדה רואה בחומרה את עובדת אי ביטול המכרז על ידי מדינת ישראל .2
י יתעקש על שיווק קרקעות ביעוד ציבורי תוך יצירת ספקולציות תכנוניות והבאת "ראוי שממ

.  על המנהל היה להענות לבקשת העירייה לביטול המכרז. היזם הזוכה במכרז לפיתחה של הועדה
 .ר הוועדה יפנה ליועץ המשפטי לממשלה ומבקר המדינה בנושא"יו

, הועדה ממליצה לקדם תכנית על בסיס הבינוי המוצע שתאפשר בניית מלון על כל שטח התכנית .3
מסחר בקומת הקרקע ובניית מגורים אך ורק בקומה אחת עליונה וזאת לאור החשיבות של פינוי 

 :בתנאים הבאים המשטרה מהמקום
 

 .החניון הציבורי יהיה בתעריפי אחוזות החוף .א

. קווי הבניין למרפסות יהיו חופפים לקווי הבניין .ב
. הקלות בקווי הבניין ובמספר הקומות יהוו סטייה ניכרת מהתכנית זו .ג
לכל , (שטחים עיקריים)ר " מ300חובת חזית מסחרית בשטח מינימלי של ,בקומת הקרקע .ד

 .אורך חזית הבניין לרחוב דיזנגוף 
 .תבוטלנה– זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלן במסגרת קווי הבניין ומספר הקומות  .ה
 .ברוטו'  מ5.0מקסימום – גובה קומת קרקע  .ו
 .ברוטו'  מ3.3מקסימום – מגורים /גובה קומת מלון .ז
 .ברוטו'  מ4.5מקסימום – מגורים / גובה קומת גג מלון .ח
 .' מ32.6גובה בניין מקסימלי  כולל מעקה גג ומתקנים טכניים  .ט
 .דיזנגוף בתחום שבין קן הבניין לקו המגרש לכל אורך המגרש' קביעת הפקעה בחזית לרח .י

 .המיגון ליחידות המגורים יכלול מרחב מוגן קומתי בלבד .יא
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2007ת ספטמבר "מבא  14' עמ  

 

בקשות להתרי בניה מתוקף תכנית זו יכללו התייחסות להבטים של בניה - בניה ירוקה  .יב
, גודל הפתחים, חומרי גמר, באמצעות אלמנטי הצללה)שימור אנרגיה – ירוקה לרבות 

מחזור פסולת בניין בזממן עבודות , חלחול מי נגר , מחזור פסולת, ('בידוד המעטפת וכד
. ב"אוורור טבעי בבניין וכיוצ,  חסכון ושימוש חוזר במים

 .היטל השבחה ייגבה כחוק– היטל השבחה  .יג
 :תנאים למתן היתר בניה .יד

 עמידה בתקני משרד התיירות. 

 הבטחת ההפקעה ורישום זיקת הנאה למעבר הציבור. 

  רישום הערת אזהרה בדבר ייעוד לשימוש למלונאות בלבד לחלק המלונאי של
 .הפרוייקט

  הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים לנושאי איכות סביבה ובניה ירוקה ואישורם על
לפתרונות אלו תצורף חוות דעת מומחה לנושא בניה ירוקה . ע או ממטעמו"ידי מה

או התאמתם לדרישות /שתכלול דירוג הפתרונות והערכתם מול תקנים מקובלים ו
. ע ומדיניות הועדה המקומית בעת הוצאת ההיתר"מה

 :תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית .טו
 חתימת היזם על כתב התחייבות הנועד להבטיח את הנושאים הבאים: 

o  מונה מים אחד מונה גז אחד , חיבור אחד לחשמל) המבנה ישמש כבית מלון
 ('וכד

o 27תרשם הערה לפי תקנה ,  לא ניתן יהיה לרשום יחידת ארוח לגורם מסוים 
 .לחוק המקרקעין לנושא זה

o  לחוק המקרקעין לפיו כל מכירה תהייה מותנית 128תרשם הערה לפי סעיף 
באישור העירייה כדי להבטיח שלא ימכרו דירות ארוח ספציפיות לגורמים 

 .'לגורם ב' ספציפים אלא מכירת כל בית המלון מגורם א
o תנאי למכירת יחידות ארוח יהיה מכירת כל מקבץ היחידות בכללותו. 

 י אגף התנועה"אישור נספח התנועה ע. 

  לחוק197חתימת היזמים על כתב שיפוי בגין סעיף . 
 :4תנאים למתן טופס  .טז

  אם תוך .  לאגף המגורים בתנאי סיום בניית מעטפת המלון 4ניתן יהיה לקבל טופס
 4יבוטל טופס ,  למלון4 לאגף המגורים לא יתקבל טופס 4 חודש מיום קבלת טופס 20

 .לנושא זה תנתן הערת אזהרה בטאבו לרוכשי דירות המגורים. לאגף המגורים

 י היזם מול הוועדה המקומית ומשרד "מילוי  כל סעיפי כתב ההתחייבות  שנחתם ע
 .התיירות

 ש העיריה ורישום בפועל של זיקת ההנאה למעבר לציבור בלשכת "רישום ההפקעה ע
. רישום המקרקעין

 
. הועדה תהיה מוכנה לשקול שימושים מסחריים נוספים בעלי אופי ציבורי כגון דיור מוגן או מרפאות

 
דורון ספיר מסר כי יעל דיין ושלמה זעפראני היו במהלך כל הדיון אך נאלצו לצאת זמן קצר לפני קבלת 

. ההחלטה למרות שהם הודיעו על תמיכתם בהחלטה  קודם יציאתם את החדר
 

. אהרון מדואל וארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, אסף זמיר, דורון ספיר: משתתפים
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 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  15' עמ

 

  בינוי לביצוע2-' מתחם ג–דרום קריה 
 

 אישור תכנית בינוי לביצוע  :מטרת הדיון
 

  באשור ועדה מקומית–תכנית בינוי לביצוע  : מסלול התכנית
 

 .  קפלן' רח: מצפון:  מיקום
 3' פ ג" ושצ2' יחידת תכנון מס: צפוןמ   

 דרך מנחם בגין :  ומדרום  ממזרח
 .8 ו 1'  יחידות תכנון מס: ממערב  
 

 :גוש חלקה
 

מספרי חלקות  מספרי חלקות בשלמותן כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בחלקן
 1  חלק מהגוש מוסדר 7101

 
 

 
 

 .דונם 6.4-   כ:שטח קרקע
 

 .מ" ליאור וולף אדריכלי נוף בע–דן צור   :מתכנן
 

 .מינהל מקרקעי ישראל :יזם
 

 . ישראלמדינת :בעלות
 

  פארק גינון זמני ובו מבנים המוגדרים לשימור  :מצב השטח בפועל
 

   המאושרת3000על פי תכנית , מימוש זכויות שימור מבנים ופיתוח פארק ציבורי :מדיניות קיימת
 

  . שבתוקף3000על המתחם חלה תכנית  :מצב תכנוני קיים
 

 :מצב תכנוני מוצע
נדרשת הכנת תכנית בינוי לביצוע לכל מתחם "  דרום הקריה– 3000"על פי הוראות תכנית  .א

 .בינוי לאישור הועדה המקומית
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' תכנון מס' תוכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול בתשריט הפיתוח ובו יח .ב
 . דרום הקריה3000' פ המצויין בתשריט תכנית מפורטת מס" וע2-ג

 
 :   מטרות התכנית

 
 . בדרום הקריה3000' י הוראות תקנות התכנית המפורטת מס"תכנית זו הוכנה עפ

פרוט הדרישות התכנוניות נעשה על בסיס תכנית פיתוח לתשתיות בדרום הקריה  ותכנית פיתוח 
 בתכנית 18,19,20,21ל ערוכות מתוקף סעיפים "שתי התכניות הנ. ועיצוב נופי בפרויקט דרום הקריה

 . דרום הקריה3000' מפורטת מס
הגדרות והנחיות תכנוניות לקבלת היתרים  , קביעת הוראות בניה ופיתוח: מטרת תכנית זו

 :י"כל זאת ע. 2-לביצוע עבודות פיתוח בינוי שימור ושיפוץ בדרום הקריה ביחידת תכנון ג, ואישורים
 

 .הגדרה מדויקת של גבולות ושטח יחידת התכנון .1
 .קווי הבנין של בנייני השימור ומבנים אחרים בשטח התכנית/הגדרת שטח וגבולות .2
, ומפלסי מבנים מתוכננים, מפלסי מבנים לשימור קיימים, קביעת מפלסי רחובות/סימון .3

 .לתאום תכנון מפלסי הפיתוח והבינוי בתחום יחידת התכנון
על פני הקרקע ובמפלסי , או לרכב בתחום יחידת התכנון/סימון זיקת הנאה להולכי רגל ו .4

 .תת הקרקע על פי הצורך
 .ציון תוואי תשתיות על פי הנחיות תכנית התשתיות .5
 .הנחיות כלליות לתשתיות גז .6
על פי הוראות , שבילים ודרכים, מתן הנחיות באשר לפיתוח השטח במפלסי הכיכרות .7

 .בתי גידול לעצים בוגרים, פרוט דרישות לגינון, פרוט חמרי ריצוף ופיתוח, תכנית הפיתוח
או עבודות / ומתן הנחיות לגבי גידור סביב המבנים לשימור בזמן ביצוע עבודות השימור .8

ועצים , במטרה להבטיח שמירה על שלמות בניינים לשימור, התכנון' אחרות בתחום יח
 . הנמצאים בסמוך לשטחי הבניה והשיפוץ ועלולים להיפגע במהלכם, לשימור

 .מתן הנחיות באשר לאופן סילוק אשפה .9
 .מתן הנחיות לתאורת שטחי הפיתוח והמבנים בתחום יחידת התכנון .01

 
 :שטחי בניה בתכנית

 :כללי

כן יותרו לבניה מעל הקרקע -כמו. בשטח יחידת התכנון ישנם מבנים המוגדרים לשימור .1
הכל . כמפורט במסמך תמהיל השימושים, פרגודי חורף והצללות קיץ, פרגולות, מעלית

 .באישור מהנדס העיר או מי מטעמו

הנחיות ופרטי . יותר לבניה בשטח יחידת התכנון מבנה כניסה לתחנת רכבת קלה עתידית .2
 .א או מי מטעמה"י ועם עיריית ת"ל ובתיאום עם ממ"הבניה לפי הרק

בשטח הציבורי הפתוח לא תותר כל בניה למעט  , 9.1.2, 9.1.1מלבד לנאמר בסעיפים  .3
 . ריהוט רחוב וגן ומתקני משחק, סככות צל, קירות תמך

בתי שימוש , גז, תקשורת, לרבות מתקני חשמל) מתקני התשתית והמערכות הטכניות 
, יוסדרו ככל הניתן מתחת לפני הקרקע (מיזוג אויר וכדומה, אשפה, ומלתחות ציבוריים

 . או בתחום המבנים הקיימים
 .לא יותרו מתקני תשתית גלויים אלא באישור מהנדס העיר או מי מטעמו

ניתנות במסגרת , למבנים לשימור שבשטח יחידת התכנון, הנחיות בניה ושיפוץ מפורטות .4
פ הנחיית מחלקת "ע, התיקים כוללים את כל הטעון שימור בכל מבנה. תיקי השיפוץ 
 . י מהנדס העיר או מי מטעמו"א ואושרו ע"השימור בעת

על בסיסם הוכנו . א"י הגורמים המוסמכים בעת"תיקי תיעוד למבנים לשימור אושרו ע .5
 .תיקי שיפוץ לכל אחד מהמבנים

 
 :הנחיות בניה  שימור ושיפוץ המבנים לשימור

וצבועים בצבע חום הם מבנים , המבנים הקיימים המסומנים בתשריט במספרים .1
 .המוגדרים לשימור ונמצאים בתחום יחידת התכנון
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2007ת ספטמבר "מבא  17' עמ  

 

קווי הבניין של המבנים לשימור נגזרים מתכסית המבנה המאושר לשימור כולל שטחי 

קוי המתאר של  .אושרו לשימור על פי תיק התיעודמדרגות חיצוניות שהיו קיימות ו

.  המבנים לשימור בתשריט הנם משוערים

על פי תיקי התיעוד והשיפוץ שלו ובאישור  ו ייקבע ותכסיתומתארו הסופי של כל מבנה

 .מהנדס העיר או מי מטעמו

, הבנייןקו מחוץ לתחום , מהנדס העיר רשאי להתיר לכלול במגרש שטחים נוספים
- ו. 13.4.4' כמפורט בס, הנדרשים לדעתו לצורך הסדרת המערכות הטכניות של המבנה

 . 3000בתכנית  13.4.5
.  י "י ממ"השטח החיצוני למבנים לשימור יפותח ע

בתכניות מצויינים  מפלסי קומת הכניסה של המבנים לשימור כפי שמתוכננים מתוקף  .2
כפי שמתוכננים מתוקף תיקי , כמו כן מצויינים  בתכנית קוי הבניין. תיקי השיפוץ

 .השיפוץ
שטחי הבינוי לכל מבנה יוגדרו לפי תיקי השיפוץ  של כל אחד מהמבנים לשימור בשטח  .3

 .א" בעתכפי שאושרו על ידי מחלקת השימוריחידת התכנון 

על פי תמהיל , 3000 של תכנית מפורטת 13.2שימושים מותרים למבנים לשימור לפי סעיף  .4
י מהנדס העיר או "וכפי שיאושרו ע, השימושים למתחם שאושר על ידי הועדה המקומית

 .מי מטעמו
 .   לכל מבנה תתאפשר כניסה ונגישות  לנכים.   כניסות המבנים יסומנו בתיקי השיפוץ .5

.  הפתרונות ינתנו ויאושרו במסגרת תיקי השיפוץ
כפי , בקרבת כל אחד מהמבנים לשימור תתוכנן רחבה מרוצפת לשימושים מגוונים .6

 .שמוגדרים  בתמהיל השימושים
 מיקום . תתוכנן תאורת היצף דקורטיבית לקירות חיצוניים של המבנים לשימור .7

בהתאם לתכנית הפיתוח למתחם , גופי התאורה במפלס הקרקע ובצמוד לקירות המבנים
 .א" בעתובאישור מחלקת השימור

פ "ע, (לגגות ולכל הנדרש, לתקרות, לקירות המרתפים)יבוצע איטום למבנים לשימור  .8
 .א "ובאישור מחלקת השימור בעת, הנחיות איטום שניתנו בתיקי השיפוץ

 :חיבור המבנים לשימור לתשתיות .9
, לרבות מים, אל המבנים לשימור, יתוכננו ויבוצעו כניסות תת קרקעיות של תשתיות

תוואי ומיקום חדירות התשתיות יאושר . גז ותשתיות אחרות,תקשורת, בזק, ביוב,חשמל
אלא באישור , לא תותר כניסה עלית גלויה של תשתית כלשהיא. א"י צוות השימור בעת"ע

 .א ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו"מחלקת השימור בעת
 

 :מבנה כניסה לתחנת רכבת קלה עתידית
 

המיקום המדוייק למבנה . בשטח יחידת התכנון  יבנה מבנה כניסה לתחנת רכבת עתידית מתוכננת
אדריכלות המבנה והגמרים שלו יתואמו עם . ויהיה לפי המצויין בתשריט, ל"תואם עם מנהלת הרק

.י ויאושרו סופית לפני ביצוע על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו"וממ, ע"נת  
 

 :מעלית ציבורית
תחנה תחתונה במפלס . בעלת שתי תחנות עצירה, בשטח יחידת התכנון תיבנה מעלית ציבורית שקופה

המעלית תהייה פתוחה לכלל . (~+22.00)ותחנה עליונה ברחבת היקב והמזקקה  (~+17.00)דרך בגין 
דפנות פיר המעלית יעוצבו בהתאמה עם תכנית הפיתוח . הציבור ותמוקם לפי המצויין בתשריט

 .ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו
  

 :תשתיות ומערכות הנדסיות

 :כללי
לרבות ) לשימוש מתקני תשתית ומערכות טכניות מעל פני הקרקעבשטח יחידת התכנון לא תותר כל בניה 

ארגזים לראשי מערכת השקייה , חיבורי מים לבתים, מיזוג אויר, אשפה, גז, תקשורת, מתקני חשמל
כל המתקנים יוסדרו ככל הניתן מתחת לפני הקרקע או בתחומי המבנים הקיימים בשטח יחידת . (וכדומה
 .לא יותרו מתקני תשתית גלויים אלא באישור מהנדס העיר או מי מטעמו. התכנון

  :ביוב ותיעול, הנחיות לתשתיות מים
כללי 
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וכולל את אזור מבני היקב ( 3-התכנון ג' יח) ממוקם מדרום לפארק המרכזי 2-'שטח יחידת התכנון ג
. בשטח זה תמוקם גם כניסה לתחנת הרכבת הקלה. והמזקקה

. בדרך בגין– הארבעה וממזרח ' ברח– השטח גובל מדרום 
נועד לביטול ומצריך הזזת התשתיות , התכנון' העובר בתחום שטח יח, הארבעה' קטע המשך רח

. הקיימות בו לכוון דרך בגין
 (:107' מס' גל– בליווי תכנית מפורטת )להלן תאור המערכות המתוכננות 

 
 :מערכת המים

לצורך סגירת טבעת בין מתחם הפארק , " 10יותקן קו מים , י התכנון הכללי למתחם דרום הקריה"עפ

 דוד אלעזר שנועד לביטול ויחליף קו מים ישן ' הקו יעבור לאורך המשך רח. הארבעה' המרכזי לבין רח

וכן חיבור ,  למבני היקב והמזקקה" 3 החדש יבוצעו חיבורים " 10מקו .  הקיים בתואי זה6"
. להשקיית השטחים הצבוריים

. הארבעה'  ברח" 16הקו יחובר בקצה הדרומי לקו מים קיים 

עוברים קו מים , בקטע המקביל לדרך בגין ונועד לביטול, הארבעה' בתחום המשך רח .1

: הטיפול בקוים אלה יהיה כלהלן. " 8 וקו שרות " 16מגיסטרלי 
.  יועתק מזרחה לתחום המדרכה החדשה שלאורך דרך בגין" 16הקו המגיסטרלי - 

 וקו " 16 יבוטל ויבוצעו חיבורים חדשים בין קו 2-'ג' בתחום יח, " 8קטע קו השרות - 

מ להשאיר בשימוש את קטעי הקו "ע, 2-'ג'  מחוץ לגבולות יח" 8   השרות 
. 2-'הקיים שמחוץ    לתחום ג

וכן מערכת , קרקעיים בכל הצמתים לצורך שליטה ובקרה-רשת המים כוללת מגופים תת .2
. ' מ70קרקעית במרווחים של עד -הידרנטים על

שכבתית -תלת   הקוים יהיו מצינורות פלדה עם צפוי פנימי במלט ועטיפה חיצונית 
. ' מ1.20- ויותקנו בעומק כ

 

 :רשת הביוב .3

מ המחבר את מבנה " מ 250עובר קו ביוב , שנועד לביטול, הארבעה' בתחום המשך רח
. היקב ונועד לחבר גם את מבנה המזקקה

מ " מ 160יבוצעו חיבורים חדשים , ביחד עם ביטול הרחוב, ל מתבטל"היות שהקו הנ

. עד חיבור לקו הקיים בדרך בגין, מ" מ 200ויאספו בקו משותף , למבנה היקב והמזקקה
. SN-8. סי.וי.כל הקוים יבוצעו בצנורות פי

 
 :מערכת תיעול וניקוז

, מ" ס 60עובר קו תעול , שנועד לביטול, המקביל לדרך בגין, הארבעה' בתחום המשך רח .1
. המנקז את קטע הרחוב המערבי ואת המשך רחוב דוד אלעזר

' מ בדרך הזמנית המתחברת מרח" ס 60יבוצע קו תעול חדש , במסגרת ביטול הרחוב
. 2-'ג' בסמוך לגבול הצפוני של יח, ויחובר לקו הקיים בדרך בגין, הארבעה' בגין לרח

: הקו האמור ינקז את האזורים הבאים .2
. המשך רחוב הארבעה לכוון מערב- 
. 2-'תכנון ג' פ ביח"ביחד עם השצ, דוד אלעזר' החלק הדרומי של המשך רח- 

 .5כל הקוים בתחום הכבישים יבוצעו מצינורות בטון קלאס  .3
 
 

 :תשתיות אספקת גז
בשטח יחידת התכנון יאותרו שטחים בהם יוטמן צובר גז מרכזי משותף לקבוצות המבנים 

ומעליו תישתל , הצובר יוצנע בקרקע. י צנרת גז"לא תתאפשר חציית  השביל הראשי ע. לשימור
 .צמחיה

 .הצנרת מהצובר אל המבנים תבוצע בתוך שרוולי פלדה עטופים בבטון מזויין
 .א והחוק במדינת ישראל"פ דרישת עת"סימון הצובר יהיה מינימלי לפי הנחיות יועץ בטיחות וע
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 :הנחיות לתשתיות חשמל ותאורה

 : כללי .1
ומהווה את ההמשך  (3-מתחם ג) גובל עם חלקו הדרומי של הפארק המרכזי 2-מתחם ג

 . הישיר שלו
פ שבתחום "קלמן מגן ומדרום לשפ' בקטע שמדרום לרח, המשכו של רחוב דויר אלעזר

אילו מזינים את שני . מהווה ציר מרכזי ודרכו עוברים קווי חשמל ראשיים, 2מתחם 
 .התכנון' המבנים לשימור שבתחום יח

 
 : הזנות חברת חשמל .2

דרך המשך . ש דרום הקריה"י קוי מתח גבוה מתחמ"יוזנו ע, כלל המבנים בדרום הקריה
-התכנון ג' רחוב דויד אלעזר יועברו קווי מתח גבוה שיזינו את המתחמים הגובלים אל יח

היקב : כן כבלים מתח נמוך שיזינו את המבנים לשימור-באותו הציר יועברו גם. 2
 . והמזקקה

, בשלב הראשון מתוכננת הזנה של מבנים אילו מתחנת שנאים של חברת חשמל
 . הממוקמת במבנה אנרגיה של הדרך התת קרקעית

תבדק אפשרות להקמת תחנת , 2 או 8עם התקדמות הבניה של מתחמים , בעתיד
במקום הזנה מהתחנה , ל"לצורך הזנת שני המבנים הנ, טרנספורמציה של חברת חשמל

 .שבמבנה האנרגיה
שקועות , עמדות שרות הכוללות בתי תקע ונקודות תקשורתיותקנו התכנון ' בתחום יח .3

 .בקרקע וניתנות לשליפה לצורך אספקת חשמל לאירועים שונים
 . לוח חלוקה לתאורה דקורטיביתבעמדות אלו יהיה

 הנחיות תאורה    .4

 מ4- ג עמודים בגובה כ"תותקן תאורת שבילים ע ' . 
  (רחבת היקב)בשטחים מרכזיים תותקן תאורת הצפה על עמודים גבוהים יותר . 

 י פנסים שקועים "כאשר חלק מהעצים יוארו ע, תותקן תאורה דקורטיבית לעצים
 .באדמה

  לרבות )תותקן תאורה דקורטיבית להדגשה של אלמנטים שונים בתחום הפארק
 . (וכדומה, ספסלים, שבילים

 אשר תוזן מהמבנים עצמם, תותקן תאורת הצפה של חזיתות מבנים לשימור. 
א ומהנדס העיר או מי "י מחלקת השימור בעת"תכנון התאורה יתואם ויאושר ע

 .מטעמו
  

 : הזנות בזק .5
 צנרת 2-התכנון ג' תותקן בתחום יח, 3-התכנון ג' בדומה ליתר חלקי הפארק שבתחום יח

 .דרכם יוזנו שני המבנים לשימור, ותאים עבור בזק
 

 : צנרת עבור סיבים אופטיים .6
בתאום עם חברה , בדומה לצנרת של בזק תותקן צנרת ותאים עבור סיבים אופטיים

 .א"לפיתוח כלכלי ת
 

 :מערכת אגירת האשפה וסילוקה
זאת לפי הנחיות , בשטח יחידת התכנון מיכלי אשפה טמונים המשמשים את שני המבנים לשימור שבה

 . א"י עת"וכפי שיאושר ע, יועץ תברואה
 . אחסנת אשפה עד להבאתה לפחים הטמונים תעשה בתוך המבנים

 . לא תותר אגירת אשפה כלשהי מחוץ למבנים
 .בפארק עצמו יתוכננו פחי אשפה לשימוש המבקרים

 
 :או לרכב/הנחיות לתנועה ודרכים להולכי רגל ו

 
 . 3'מתחם ג, נגישות למתחם מתוכננת מרחובות הפארק ה .1

, פינוי אשפה, רכבי אספקה למבנים לשימור, התנועה ברחובות הפארק תותר לרכבי שרות .2
.  רכב ביטחון ורכב הצלה בלבד, כיבוי אש

. הכניסה לכלי רכב תהיה מבוקרת בשעות מוגבלות ומוגדרות  
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 . תנועת אופנועים אסורה במתחם  .1

או רכבי שרות בשטחי , גלגלי ממונע– לא תותר חניית כלי רכב פרטיים לרבות כלי רכב דו  .2
 . המתחם

באשור אגף , פ"או שינויים בהסדרי התנועה בתחום השצ/שינוי בשעות פתיחת הדרכים ו .3
 .לא יהוו שינוי לתכנית זו, א"התנועה בעיריית ת

 .בתכנית יוקצו מספר מקומות לחניית אופניים .4
 

 

 :הנחיות פיתוח .31
 :כללי

 
התכנון יביא בחשבון כי בתחומו נכללים מבנים שנועדו לשימור ' עיצוב פני הקרקע בשטח יח .1

 . וכן עצים שהוגדרו לשימור

התכנון יביא בחשבון כי בתחומו נכלל שטח באר מים היסטורית ' עיצוב פני הקרקע בשטח יח .2
 .קיימת

שטחי גינון , עצים לשימור, מבנים לשימור: שטחי פני הקרקע של יחידת התכנון כוללים .3
גדרות , ספסלים בנויים, סככות צל,  שטחי ריצוף שבילים ורחבות, נטיעות חדשות, ומדשאות

עמודי תאורת רחובות ותאורה , קירות מסד לגדרות המשוחזרות וקירות תומכים, משוחזרות
 .דקורטיבית ועוד

לא . פ לאורך השבילים הראשיים בלבד בחזיתות המבנים לשימור"גדרות יהיו בשטח השצ .4
ותנועה חופשית של , שמירה על רצף פתוח של השטחים בזיקת הנאההמונעות  גדרות יותרו 

 .הולכי הרגל

 .חובת הנגשת השטחים הפתוחים והציבוריים לכלל האוכלוסיהישנה  .5
  

 :גבולות עבודה

 
. גבולות העבודה לכל אחד מהמבנים לשימור יוגדרו בתכנית מפורטת כחלק ממסמכי התכנון המפורט

בכל מקרה יוגדרו גבולות העבודה כך שיבטיחו שמירה ושלמות בניינים סמוכים לשימור ועצים 
 . אשר עלולים להפגע במהלך העבודות, סמוכים לשימור

 
 :הנחיות לחומרי ופרטי גמר

  .באישור מהנדס העיר או מי מטעמו, י דוגמאות שיוכנו באתר"חומרי הגמר ייבחנו וייבחרו עפ
הגדרות יגדירו את רוחב . בחזית השבילים הראשיים ייבנו וישוחזרו הגדרות ההיסטוריות .1

טלפון וכל , חשמל, ביוב, תעבורנה התשתיות לאספקת מים, בין הגדרות ובתת הקרקע. הרחוב
 .תשתיות מתוכננות

בנוסף תשולב . תאורת השבילים הראשיים תהיה בעמודי תאורה בעלי אופי ועיצוב היסטורי .2
 .ב"לשבילים וכיו, לספסלים, למים, תאורה דקורטיבית לעצים

בתיאום ובאישור מהנדס , חומרי משטחי הדריכה יהיו לפי הנחיות המתכנן. תיבנה רחבת היקב .3
 .העיר או מי מטעמו

י "י האדריכל ויאושרו ע"חומרי הפרגולה יבחרו ע. (מצללות)יותקנו בשטח התכנית פרגולות  .4
 .מהנדס העיר או מי מטעמו

ובאישור מהנדס , חמרי הגמר של המבנים לשימור יהיו לפי תיקי השיפוץ של אדריכלי השימור .5
 .העיר או מי מטעמו

ובאישור ,  ולפי הנחיות מתכנן הפיתוח3000כל שאר חומרי הגמר יתוכננו לפי הנחיות תכנית  .6
 . מהנדס העיר או מי מטעמו

 
 :תנועת הולכי הרגל ונגישות נכים

לבין רחבת היקב  (~17.5)בשטח יחידת התכנון יבנה גרם מדרגות המתגבר על הפרשי הגובה בין דרך בגין 
 .לנגישות הנכים ועגלות תוקם מעלית ציבורית בעלת שתי תחנות.  (~22.00)

 
 :שילוט
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י יועץ שילוט בשיתוף עם מתכנן הפיתוח ועם "ייקבע ע, לרחובות ולפארק, אופי השילוט למבנים לשימור
י מהנדס "ויאושר ע,  הוא יותאם לאופי המתחם כמפורט בתמהיל השימושים. ועדת השילוט העירונית

 .העיר או מי מטעמו
 :עצים קיימים

פ תשריט סקר עצים קיימים " ע3000עצים קיימים בשטח התכנית יטופלו לפי הנחיות שקבעה תכנית 
 .ועל פי הסקר כאמור, בפיקוח מהנדס העיר או מי מטעמו, ולפי הנחיות אגרונום, ועצים לשימור

 
 :נטיעות מתוכננות ושתילה

לפי סקר של יועץ איכות סביבה  (משטר רוחות)מיני העצים והצמחיה יותאמו לתנאי האתר הייחודיים 
וכן לתנאי , החקלאי של הצמחיה, בנוסף יותאמו מיני הצמחים לאופיו ההיסטורי.  ויועץ אגרונום

 .האקלים החדשים שיוצרו במקום
 .תהיה עדיפות לבחירת מינים היסטוריים מקומיים שהיו במושבה שרונה

י מהנדס העיר או "ויאושרו ע, יוצגו בתכנית מפורטת, מיני העצים והצמחים יבחרו לפי הנחיית אגרונום
 .מי מטעמו

 
 :השקייה

י מהנדס העיר או "ותאושר ע, לפי הנחיות מתכנן השקייה, תתוכנן מערכת השקייה בכל השטחים המגוננים
 . מי מטעמו

 
 :תנאים למתן היתרי בניה

 .י מהנדס העיר או מי מטעמו"אישור תיק תיעוד ואישור תיק שיפוץ למבנה לשימור ע .1

, או הפיתוח בסביבת המבנים והעצים   לשימור/אישור תחום הגידור לשם ביצוע עבודות השימור ו .2
 .וכן אישור דרכי הגישה  לשם ביצוע העבודות

 .2-אישור התאמת התכניות לתכנית הבינוי לביצוע למגרש ג .3

 .אישור התאמת הפיתוח בתחום המגרש לתכנית הבינוי לביצוע ולתכנית הפיתוח .4

  זו של כל חלק בנין הקיים במגרש וחורג מהוראות תכנית, ח מבקש ההיתר "ריסה עההתחייבות ל .5
 .והתחייבות לפינוי ההריסות על חשבונו לאתר פסולת מורשה

 זיקת הנאה  רשםיתין ושל השטחים שלגביהם ישל הבנ, אחזקה' י חב"הבטחת תחזוקה נאותה ע .6
 .מגרשהבתחום  או לכלי רכב /לטובת הציבור המתירה מעבר להולכי רגל ו

 . 3000 בתכנית 24ף הבטחת רישום זיקות הנאה כמפורט בסעי .7

 .3000 בתכנית 25 כמפורט בסעיף  ,תשלום  הוצאות הכנת התכנית אם יידרש .8
 
 

 (4טופס )תנאים למתן היתר איכלוס 

וקבלת אישור מהנדס , השלמת השימור והשיפוץ המלא של המעטפת ושל החלל הפנימי כנדרש .1
 .העיר או מי מטעמו להשלמתם

י "שאושר ע, עמידה בכל התנאים המתחייבים מתוקף מסמך תמהיל השימושים למבנים לשימור .2
 .הועדה המקומית

וקבלת אישור מהנדס העיר או מי , השלמת חיבור והכנת התשתיות הנדרשות  לאכלוס המבנה .3
 .מטעמו להשלמתם

וקבלת אישור , פ ההיתר שניתן למבנה נשוא הבקשה"ע, השלמת כל עבודות הבניה והפיתוח .4
 .מהנדס העיר או מי מטעמו להשלמתם

אישור מהנדס העיר למילוי כל הדרישות שפורטו בתכנית הבינוי לביצוע למבנה                                                 .5
 .נשוא ההיתר

כמפורט , טיפול ברישום זיקות ההנאה לתנועת כלי רכב והולכי רגל בתחום המגרש אם  ידרש .6
  .בתכנית  הבינוי לביצוע

 .3000 בתכנית 26.7אחזקה כמפורט בסעיף ' התקשרות עם חב .7
 

 

 

 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  22' עמ  

 

 :גמישות ושלביות

ע לשלביות "תאומים הנדסיים ועבודות פיתוח שונות יאושרו בכפוף לאישור מה/הרשאות/היתרים .1
ובכפוף להתקדמות , הפיתוח הנופי ועבודות השימור בפרויקט דרום הקריה, הביצוע של עבודות התשתית
 .3000המתחמים הכלולים בתכנית 

, כמו גם שינוי בשלביות יישום התכנית, או בתכנית הפיתוח/שינויים לא מהותיים בעיצוב המבנים ו .2
 .אינם מהוים שינוי לתכנית זו, באישור מהנדס העיר או מי מטעמו

י ויאושרו סופית לפני ביצוע על ידי מהנדס העיר "וממ, ע"אדריכלות המבנה והגמרים שלו יתואמו עם נת .3
 .או מי מטעמו

  

 :יחס התכנית לתכניות תקפות

או סתירה בין הוראות תכניות /במידה שיתגלה ניגוד ו. על תכנית זו תחולנה הוראות תכניות תקפות

 .יקבעו הוראות התכניות התקפות, תקפות להוראות תכנית זו

  :ואדריכל העיר ד הצוות"חו
: מומלץ לאשר את תכנית הבינוי לביצוע בתנאים הבאים

, לעבודות שיפור התשתיות (במידה וידרש)או תאום הנדסי \ לפני הוצאת היתר בניה ו–פיתוח  .1
הפיתוח והשיפוצים  שבמתחם ידרש תיאום סופי ואישור של פרטי הפיתוח וחומרי הגמר על ידי 

 .מהנדס העיר או מי מטעמו

ע לשלביות "תאומים הנדסיים ועבודות פיתוח שונות יאושרו בכפוף לאישור מה\הרשאות\היתרים .2
הפיתוח הנופי ועבודות השימור בפרויקט דרום הקריה ובכפוף , הביצוע של  עבודות התשתית

. 3000להתקדמות המתחמים הכלולים בתכנית 
או בתכנית הפיתוח כמו גם  שינוי בשלביות יישום התכנית \שינויים לא מהותיים בעיצוב המבנים ו .3

. באישור מהנדס העיר או מי מטעמו אינם מהוים שינוי לתכנית זו
 

 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 ) 02/03/2011מיום ' ב11-0006בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

.  הציג את התכנית–שי בוכמן ' אדר
.  הציג את התכנית–ליאור וולף ' אדר

.  מבקשת לעצות את כל התכניות במתחם שרונה ולבחון את התכנית מחדשה–ארנון גלעדי 
 

: הועדה מחליטה
הוחלט לאשר את תכנית הבינוי  ( ארנון– נגד 1, אסף וכרמלה, גפן,  דורון– בעד 4 )לאחר הצבעה בעיניין 

: לביצוע בתנאים הבאים
, לעבודות שיפור התשתיות (במידה וידרש)או תאום הנדסי \ לפני הוצאת היתר בניה ו–פיתוח  .1

הפיתוח והשיפוצים  שבמתחם ידרש תיאום סופי ואישור של פרטי הפיתוח וחומרי הגמר על ידי 
 .מהנדס העיר או מי מטעמו

ע לשלביות "תאומים הנדסיים ועבודות פיתוח שונות יאושרו בכפוף לאישור מה\הרשאות\היתרים .2
הפיתוח הנופי ועבודות השימור בפרויקט דרום הקריה ובכפוף , הביצוע של  עבודות התשתית

. 3000להתקדמות המתחמים הכלולים בתכנית 
או בתכנית הפיתוח כמו גם  שינוי בשלביות יישום התכנית \שינויים לא מהותיים בעיצוב המבנים ו .3

. באישור מהנדס העיר או מי מטעמו אינם מהוים שינוי לתכנית זו
 
 

. כרמלה עוזרי וארנון גלעדי, אף זמיר, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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  39אלנבי  - 3621/תא

 ללא מתנגדים וללא יזמי התכנית- דיון בהתנגדויות 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  24' עמ

 

 
 

דיון פנימי בהתנגדויות לתכנית  :מטרת הדיון
 

בסמכות הועדה המחוזית : ע"מסלול התב
 

, אלנבי' רח- מדרום , 7226 בגוש 13חלקה - מצפון :              מיקום
.  ביאליק' רח- ממערב, טשרניחובסקי' רח-                            ממזרח

  
 39             אלנבי : כתובת

 
חלקה /גוש

 
גו

ש 
גוש 

חלקי 
חל

ק
ה 

חלקי 
חלקה 

7226  14  
 
 

דונם - 0.6     כ:שטח קרקע
 

.              אלישע ורונית רובין אדריכלים:מתכנן
 

יעקב שריאר ,              אמנון וייס:יזם
 

             פרטיים :בעלות
 

: מצב השטח בפועל
במבנה . על המגרש ממוקם מבנה מסחרי בן קומה אחת במפגש הרחובות ביאליק טשרניחובסקי ואלנבי

. בתי קפה ועסקים שונים
 

: מצב תכנוני קיים
 44,216על פי תכניות ) שטח עיקרי 237.5%: זכויות בניה, מסחר ומגורים: אזור מסחרי שימושים מותרים

',  על הגג על פי תכנית ג. ח+ כולל קומה מסחרית ,  קומות5: גובה, (219' פרוט
. 1'מרתפים על פי תכנית ע

 שבהתאם לה יש להפקיע חלק ניכר מהחלקה לצורך הרחבת 1964 משנת 664' על המגרש חלה תכנית מס
. טשרניחובסקי' רח
. קיים קושי בניצול זכויות הבניה במגרש, י הפקעה זו ובהתחשב בקוי הבניין הנדרשים על פי התכנית"עפ

. טשרניחובסקי  לא בוצעה בפועל למעט מגרש אחד עליו נעשתה תכנית בנין עיר נקודתית' הרחבת רח
' ע ואגף התנועה לעניין מימוש ההפקעה עולה כי אין צורך בהרחבת רח"מבחינה מחודשת של אגף תב

(. 664תכנית )טשרניחובסקי במתכונת המופיעה בתכנית התקפה 
 

: מצב תכנוני מוצע
: י היזם התכנית כדלקמן"לאור זאת ולאור המגבלות במימוש זכויות הבניה במגרש מוצעת ע

 
. אלנבי' למעט במפגש עם רח, טשרניחובסקי בתחום המגרש' ביטול הרחבת רח .1
אלנבי , קביעת זיקת הנאה למעבר לציבור בתחום המרווחים הקידמיים לרחובות טשרניחובסקי .2

. וביאליק
:  קביעת קווי בניין שיתבססו על הבניה הקיימת במגרש ובהתאם לבנוי במגרשים הסמוכים .3

.  ' מ3–קוו בנין צידי ',  מ1.5–ביאליק ' קוו בנין לרח',  מ2–טשרניחובסקי ' קוו בניין לרח
או קומה שביעית חלקית שתכסיתה ,  קומות כולל קומה מסחרית וחדרי יציאה לגג6: גובה הבניה .4

. ' מ5.50גובה הקומה המסחרית יהיה . 'י תכנית ג"עפ
:  זכויות הבניה על פי התכנית הראשית בתוספת ההקלות המבוקשות .5

. ( עבור כל קומה נוספת2.5%+  עבור מעלית5% + 6%)
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2007ת ספטמבר "מבא  25' עמ  

 

. 1'מרתפי חניה על פי תכנית ע. הקרקע-חניה על פי התקן בתחום המגרש בתת .6
חדרי המדרגות וחדרי העזר יהיו במניין ,  בקומת המגורים ובקומה המסחרית המעברים הציבוריים .7

. שטחי השרות
ותירשם הערת אזהרה אצל רשם ,  נוספים עבור מרפסות מקורות10%מבוקשות זכויות בניה של עד  .8

. המקרקעין שלא ניתן לסגרן
 

: טבלת השוואה
 

מצב מוצע מצב קיים . 1.1נתונים 
אחוזים כ זכויות בניה "סה

 
:                הקלות + 237.5% 237.5%

+   מעלית5%+  שיפור6%
  קומות 2-  ל5%

קומות גובה 
מטר 

יציאה לגג        . ח+  קומות 6יציאה לגג . ח+  קומות 5
או קומה שביעית חלקית 

 65%  50%תכסית 
על פי התקן על פי התקן מקומות חניה 

                   מסחרי  מסחרי  יעוד 
     מסחר בקומת הקרקע   שימושים 

 משרדים בקומות      אומגורים 
. ללא עירוב ביניהם-     מעל

 
: ד הצוות"חוו

 
מומלץ . ביאליק ואלנבי, בצומת הרחובות טשרניחובסקי, המגרש ממוקם במיקום ייחודי מבחינה אורבנית

: לשמור על צורת הבינוי הקיים ולאשר את התכנית להפקדה ובכפוף לתנאים הבאים

. אלנבי' למעט במפגש עם רח, טשרניחובסקי בתחום המגרש' ביטול הרחבת רח .1
אלנבי , קביעת זיקת הנאה למעבר לציבור בתחום המרווחים הקידמיים לרחובות טשרניחובסקי .2

. וביאליק
:  קביעת קווי בניין שיתבססו על הבניה הקיימת במגרש ובהתאם לבנוי במגרשים הסמוכים .3

.  ' מ3–קוו בנין צידי ',  מ1.5–ביאליק ' קוו בנין לרח',  מ2–טשרניחובסקי ' קוו בניין לרח
או קומה שביעית חלקית שתכסיתה ,  קומות כולל קומה מסחרית וחדרי יציאה לגג6: גובה הבניה .4

. ' מ5.00גובה הקומה המסחרית יהיה . 'י תכנית ג"עפ
:  זכויות הבניה על פי התכנית הראשית בתוספת ההקלות המבוקשות .5

. ( עבור כל קומה נוספת2.5%+  עבור מעלית5% + 6%)
. 1'מרתפי חניה על פי תכנית ע. הקרקע-חניה על פי התקן בתחום המגרש בתת .6
.  כפי שאושרו בועדה המקומית44 יהיו בהתאם לנספח שטחי שרות לתכנית שטחי השרות .7
ותירשם הערת אזהרה אצל רשם ,  נוספים עבור מרפסות מקורות10%מבוקשות זכויות בניה של עד  .8

. המקרקעין שלא ניתן לסגרן
. הפתרון למרחב המוגן יהיה קומתי ולא דירתי .9
 

. תאום נספח הבינוי עם אגף התנועה .01
. תאום נספח הבינוי עם צוות תכנון מרכז ואדריכלית המנהל .11
 . לחוק197' חתימת היזם על כתב שיפוי הועדה המקומית בגין ס .21

 
 

: דנה והחליטה ('ב2004-15' פרוט) 2.6.2004ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
 

 לאשר הריסת המבנה ובנייתו מחדש בצורת הבינוי הקיימת ולהמליץ לועדה המחוזית : החלטת ועדה
:  להפקיד את התכנית בתנאים הבאים

למעט במפגש עם , טשרניחובסקי בתחום המגרש' ביטול הפקעה לצורך הרחבת רח .1
. אלנבי' רח
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2007ת ספטמבר "מבא  26' עמ  

 

קביעת זיקת הנאה למעבר לציבור בתחום המרווחים הקידמיים לרחובות  .2
. טשרניחובסקי אלנבי וביאליק

קביעת קווי בנין שיתבססו על הבניה הקיימת במגרש ובהתאם לבנוי במגרשים  .3
קו ',  מ1.5 –ביאליק ' קוו בנין לרח',  מ2טשרניחובסקי ' קווי בנין לרח: הסמוכים
. ' מ3.80בנין צידי 

או קומה שביעית ,  קומות כולל קומה מסחרית וחדרי יציאה לגג6: גובה הבניה .4
' י הוראות תכנית ג" משטח הקומה שמתחתיה ועפ50%חלקית בשטח שלא יעלה על 

'  מ5גובה הקומה המסחרית לא יעלה על . ק"למעט ממ, לנושא הגובה והנסיגות
 (תחתית תקרת בטון תחתית קורות יורדות)

 עבור 5% + 6%): זכויות הבניה על פי התכנית הראשית בתוספת ההקלות המבוקשות .5
. (לא ינתנו הקלות עבור תוספת קומה, מעלית 

. 1י תכנית ע"מרתפי חניה עפ. הקרקע-חניה על פי התקן בתחום המגרש בתת .6
 כפי שאושרו בועדה 44שטחי השרות יהיו בהתאם לנספח שטחי שרות לתכנית  .7

. המקומית
תירשם הערת .  זכויות בניה למטרה זו בלבד10%עבור מרפסות מקורות יתווספו  .8

סגירתן תהווה סטיה , אזהרה אצל רשם המקרקעין שמרפסות אלו לא ניתנות לסגירה
. ניכרת

. 10בכפוף לאמור בסעיף , הפתרון למרחב המוגן יהיה קומתי ולא דירתי .9
. ד"ד בתוספת ממ"ר עיקרי ליח" מ50גודל דירה מינימום של : צפיפות .01

ד יחייב מיגון "ר עיקרי ליח" מ35              לחילופין גודל דירה מינימום  של 
. ק"              באמצעות ממ

מחוץ לקו , י תיעוד"עפ, ניתן אישור לבנות בקומת הקרקע קרניז כדוגמת הקיים .11
הבנין 

כולל '  מ22.0לא יעלה על , ללא קומת הגג החלקית, כ הגובה המותר למבנה"סה .21
. כל בניה מעל גובה זה תחשב סטיה נכרת. מעקה

. תאום נספח התנועה עם אגף התנועה .31
. תאום נספח הבינוי ותכנית פיתוח עם צוות תכנון מרכז ואדריכלית המנהל .41
.  לחוק197חתימת היזם על כתב שיפוי הועדה המקומית בגין סעיף  .51

: פרטי תהליך האישור
 

:  דנה בתכנית והחליטה29/06/2009 מיום 753מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
 
 

 בתאריך 1219 בעמוד 6163 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
25/11/2010 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 28/10/2010 הארץ
 28/10/2010 הצופה

 29/10/2010 העיר

  
 
 

: רקע כללי

.  וקבעה הפקעות ניכרות לצורך להרחבת דרכים במגרש ובסביבתו1964 אושרה בשנת 664תכנית 

. רוב שטח ההפקעה לא מומש מאחר וחייב הריסת מבנים לאורך רחוב טשרניחובסקי

אושרה , (בצורתה הסופית)תכנית הבינוי לתכנית . 1993אושרה בשנת , מתחם שוק בצלאל, 2250תכנית 

 .מיועדים לחניה ציבוריתה 430-מתוכם כ,  מקומות חניה650-כהתכנית כוללת . 2010בשנת 
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2007ת ספטמבר "מבא  27' עמ  

 

א /23א "ל נקבע בתמ"תוואי הרק. ל"בחזית המבנה לרחוב אלנבי מתוכנן לעבור הקו הסגול של הרק

 שתי ,מ מפורטת לקו הסגול"עד לאישור תמ. 2010 שאושרה בשנת 4/א/23/א" ובתמ1998שאושרה בשנת 

ן המטילה מגבלות על אישור תכניות והיתרים בתחום "מתע/ ל "רק" רצועה לתכנון"התכניות קובעות 

קווי השטח מגבולות המגרשים ועד ל שטח הרחוב בתוספת כוללת את  "רצועה לתכנון"ה. "רצועה לתכנון"ה

.  הבניין המאושרים משני צידי הרחוב

החלטה על לאחר הדיון זה התקיים . 29.6.2010 בתאריך ל" רקהרצועה לתכנון"ע דנה בצמצום רוחב "הולנת

" רצועת התכנון"רוחב למשמעות ההחלטה ותכולתה על ביחס  קיימת אי בהירות. פקדת התכנית המוצעתה

שביטלו  4/א/23/א"תמע ובין הוראות "לא ברור גם היחס בין החלטת הולנת. בחזית המבנההסטטוטורית 

. ע"ל ונכנסו לתוקף כחודש לאחר הדיון בולנת"את הליך צמצום רוחב הרצועה לתכנון רק

לא ברור מהם קווי , (ע או בדרך אחרת כפי שיקבע"באמצעות תיקון החלטת הולנת)עד להבהרת סוגיה זו 

שטחי ) המופקדתמה ניתן לקבוע בתכנית לכן גם לא ברור הבניין המותרים במגרש לכיוון רחוב אלנבי ו

המענים המוצעים להתנגדויות ניתנו . (מיועד לביטול ועודהשטח הפקעה , עיצוב תוספות הבניה, בנייה

.  (לכיוון רחוב אלנבי)ל יצומצם עד לגבול קווי הבניין הקיים בפועל "בהנחה שרוחב הרצועה לתכנון רק

כל השלוש מתייחסות לנושאי תנועה וחניה ושתיים מתוך השלוש . לתכנית הוגשו שלוש התנגדויות

הטיעונים דומים בהתנגדויות השונות ולכן רוכזו ביחד בטבלה . מתייחסות לנושאי שימור ועיצוב עירוני

. שלהלן

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

 מענה והמלצות פרוט הטיעוניםהמתנגדים ו 'מס
בשם )ד אמיר דנוס  "התנגדות עו. א 1

 (עזריאל פרל ואחרים' פרופ
 17התנגדות יעקב דיק וטל דיק בשם . ב

לא צורפו ) 7דיירים מרחוב המכבי 
או תצהיר לאימות /חתימות הדיירים ו

 (פרטי המתנגדים

 

ערכים , טיעונים בנושאי שימור 1.1
 ועיצוב עירוני, היסטוריים

o  התכנית פוגעת בבניין הקיים שהינו
בעל ערך היסטורי וארכיטקטוני 

ולכן יש למנוע את הריסתו ולהכריז 
עליו כמבנה לשימור בהגבלות 

המתנגדים מציעים . מחמירות
להוסיף לתכנית מנגנון לניוד זכויות 

כדי , הבניה הלא מנוצלות במגרש
שלא לפגוע ביזם כתוצאה מהכרזת 

המבנה כמיועד לשימור בהגבלות 
 .  מחמירות

o  התכנית פוגעת במתחם שלם
שהוכרז כאתר מורשת עולמית ובו 

 . מבנים היסטוריים רבים
o  חברתי - למבנה גם ערך היסטורי

הנובע מבית הקפה שאיכלס בעבר 
שחקנים ואנשי רוח תל , אומנים

אביביים ועדיין נותן במה לאומנים 
 .צעירים בראשית דרכם

 
   
 לפי  הבניין איננו חלק מתכנית לשימור או מרשימה לשימור

נדונה בועדת , 2009בשנת . ב"התוספת הרביעית לחוק התו
השימור העירונית הצעה להכריז על המבנה כמיועד 

ה הצעה זו נדחתה על ידי ועדת השימור בישיב. לשימור
 . 14.7.2009 מתאריך 0901

 למרות שהמבנה בתכנית המוצעת איננו מיועד לשימור ,
מוצע להמליץ לקבוע הוראות שיאפשרו לחייב את שיחזור 
חזית הקומה המסחרית הקיימת בקומת הקרקע  ולחייב 

 . ייעוד  למסחר בקומה זו

  לעניין הטענה להעדר אמצעי המחשה במסמכי התכנית
התכנית כוללת נספח בינוי ונספח תנועה - המופקדת 

התכנית איננה . מנחים להמחשת המוצע בתכנית המופקדת
 . תכנית להיתר בניה

  למגרש חזית גם לרחוב - לעניין היקף הזכויות המוצע
אלנבי וממנה נגזרות זכויות הבנייה הבסיסיות של המגרש 

מגרש המבנה אכן חלק . (ללא ההפקעה להרחבת דרך)
מוצע לקבל את , על כן. ו"ממתחמי הכרזת אונסק
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 מענה והמלצות פרוט הטיעוניםהמתנגדים ו 'מס
o  התכנית מעניקה אחוזי בנייה

,  קומות7מופלגים ובניה בגובה 
למרות שברחוב אלנבי מותרת בניה 

 .  קומות בלבד5-ב
o  חזיתות המבנה הראשיות פונות

לרחובות ביאליק וטשרניחובסקי 
ולכן יש למצוא איזון בין החזיתות 

 קומות 7השונות ולא לאפשר בניית 
 . במיקומו הרגיש של המגרש

o  בניה 11%התכנית כוללת תוספת 
נוספים מעבר למותר ברחוב אלנבי 

מיסוד תוספת שטחי בנייה שניתן )
היה לאשר בעבר באמצעות הקלות 

שטחים אלה מגדילים . (כמותיות
את מסת הבניה שאיננה מתאימה 

 . לאופי המתחם
o  לא נעשה שיתוף ציבור ביחס

לתכנית המוצעת למרות משך 
בעוד שבמקביל , הכנתה הארוך

מתחם "הוכרז רחוב ביאליק כ
 ".מורשת עולמית

o  חוסר באמצעי המחשה להבין את
 .המשמעויות הטמונות בתכנית

 

 ולקבוע כי הבנייה תותאם לזכויות ההתנגדות בחלקה
אך ללא תוספת גובה מעבר , המקובלות ברחוב אלנבי

מוצע להמליץ כי גובה הבניה לא . למאושר בתכניות תקפות
 קומות מלאות בתוספת קומה שישית בנסיגה 5יעלה על 

 .( כמוצע בתכנית המופקדת7ללא תוספת קומה )

  מוצע להמליץ לועדה המחוזית לתקן את התכנית למתן
, (שטחים כוללים)תוקף ולקבוע הוראות לבניה נפחית 

 :בהתאם לקווי הבניין הקיים ובהתאם להוראות הבאות

  קומת קרקע מסחרית חובה בקומות - שימושים
 .     משרדים/ מלונאות / שמעל יותרו מגורים 

  בהתאם – (עיקרי ושירות)שטח בניה כולל לקומה 
קו )לקווי הבניין בתשריט התכנית המופקדת 

שטח . ( בקו בניין צידי3.8- לחזיתות ו0בניין 
החלקה שאיננו בתוך קווי הבניין הקיים לרחובות 

(, 2תא שטח )טשרניחובסקי וביאליק , אלנבי
 .יופקע וירשם על שם העירייה

  מעל לקומת קרקע - גובה ותכסית הקומות
 קומות נוספות שייבנו בהתאם 4מסחרית יותרו 

תותר גם . ולפי קווי הבניין של הקומה המסחרית
 חלקית שתיבנה בנסיגה אחידה של 6קומה 

 מטר מקווי הבניין הקדמיים של 2.5לפחות 
נסיגה מהחזיתות הפונות אל )הקומות שמתחתיה 

.  (אלנבי וטשרניחובסקי, הרחובות ביאליק
 משטח 75% לא תעלה על 6-תכסית הקומה ה

יותר חדר מכונות , בנוסף. הקומות שמתחתיה
ר מעל לקומה " מ10מעלית בשטח שלא יעלה על 

 .  ובגובה מינימלי המאפשר תפקוד המעלית6-ה
גובה הקומה המסחרית יהיה בהתאם למבנים 

מרצפה ")ברוטו '  מ5-כ, הסמוכים ברחוב אלנבי
'  מ3.3גובה הקומות שמעל לא יעלה על . ("לרצפה

הגובה הסופי . ("מרצפה לרצפה")ברוטו לקומה 
.  ע בעת הוצאת היתר הבניה"יקבע על ידי מה

  לא תתאפשרנה הקלות ביחס למספר הקומות
שינוי מספר הקומות  . מעבר למותר בתכנית זו

 .יהווה סטייה ניכרת לתכנית

 קווי הבניין יהיו בהתאם למוצע - קווי בניין
בהתאם לקווי ) 1בתכנית המופקדת לתא שטח 

 לגבול תא שטח 0קו בניין - הבניין הקיים בפועל 
קו )'  מ3.8למעט קו הבניין הצידי שלא יפחת מ , (1

הבניין הפונה אל גבול המגרש המשותף עם חלקה 
ע "תינתן למה. (4ברחוב ביאליק , 7226 בגוש 13

סמכות לדרוש נסיגה נוספת מקו הבניין לרחוב 
הקומה )במפלס הקרקע בלבד , (0קו בניין )אלנבי 

על מנת לאפשר הקמה של מדרכה , (המסחרית
שתיתן מענה הולם למעבר הולכי רגל ורוכבי 

אופניים וכן עבור התקנת ספסלים ונטיעת עצים 
אפשרות להרחבת המדרכה במפלס ). ככל שיידרש

 . (הקרקע קיימת בהוראות התכנית המופקדת

  ד במבנה לא יעלה על המותר " מספר יח–צפיפות
 :בהתאם לצירוף התנאים שלהלן

- ד במבנה לא יפחת מ"ממוצע ליחעיקרי שטח . 1
ד במבנה לא "שטח עיקרי מינימלי ליח ור" מ50

 .ר" מ35-יפחת מ
קים "דים ביחד עם ממ"לא יותר שילוב של ממ. 2
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 מענה והמלצות פרוט הטיעוניםהמתנגדים ו 'מס
.  במבנה

השטח העיקרי הממוצע  דים יותרו רק אם"ממ. 3
 שטח עיקרי ור" מ60-  לא יפחת  מ,ד במבנה"ליח

.  ר" מ45- לא יפחת מ,ד במבנה" ליחמינימלי
 ע"תנאי להיתר בניה יהיה אישור תכנית העיצוב על ידי מה .

לקבל את ההתנגדות בחלקה בהתאם לפירוט – המלצה 
 . שלעיל

בשם )ד אמיר דנוס  "התנגדות עו. א. 2
 (עזריאל פרל ואחרים' פרופ

ד "משרד עו)ד גל מנשה "התנגדות עו. ב
בשם  (ת"אוריון ושו- וול-חן-בכר-פישר

" אלעד מגורים"חברת 
 17התנגדות יעקב דיק וטל דיק בשם . ג

לא צורפו ) 7דיירים מרחוב המכבי 
או תצהיר לאימות /חתימות הדיירים ו

 (פרטי המתנגדים

 

: טיעונים בנושאי תנועה וחניה 2.1
o  התכנית כוללת ביטול ההפקעה

להרחבת דרך שנקבעה בתכנית 
ביטול ההפקעה וסגירת רחוב . 664

לכלי רכב צפוי לגרום ' ורג'המלך ג
לעומסים כבדים ביציאה מפרוייקט 

מטשרניחובסקי , שוק בצלאל
 .  לכיוון אלנבי

o  ההדרך שנקבערוחב צמצום 
'  מ13.5-ל'  מ18- מ664בתכנית 

מרוקן מתוכן את , בתכנית המוצעת
המטרות התנועתיות שנקבעו 

 .664בתכנית 
o  אי ביצוע ההפקעה יחייב ביטול

מקומות חניה ברחוב והצרת 
מדרכות ויגרום לבעיות בטיחות 

עקב ירידת הולכי רגל לתוך נתיבי 
 .הנסיעה

o  ביטול ההפקעה מהווה תקדים
מסוכן לשאר המגרשים המיועדים 

להרחבת דרך לאורך רחוב 
 .טשרניחובסקי

o  לחלקו הדרומי של הרחוב אופי
יש צורך בהסדרת , לפיכך. מסחרי

נתיבי חניה משני צידי הרחוב 
ומדרכות רחבות לתנועת הולכי רגל 

 .ואולי אף רוכבי אופניים
o  תנאי להתכנית איננה תואמת

שוק ) 2250/בתכנית תאשנקבע 
לפיו הוצאת היתרי בניה , (בצלאל

 יותנו,  בתחום התכנית1במגרש 
. הרחבת רחוב טשרניחובסקיב

ביטול ההפקעה בתחום התכנית 
יגרום לצוואר בקבוק , המוצעת

 .תחבורתי
o קבעה הרחבת רחוב 2250/ע תא"תב 

. טשרניחובסקי לשלושה נתיבים
מוצא הרחוב לאלנבי מיועד לשרת 

: כללי
  לא מומשה גם 1964 בשנת 664ההפקעה שנקבעה בתכנית 

 . במגרשים נוספים לאורך רחוב טשרניחובסקי

  לאור הזמן שחלף מיום אישור התכנית נדרשה הכרעה
על המשמעויות , בדבר מימוש מלוא ההפקעה שנקבעה

אי מימוש מלוא ההפקעה . הכספיות הנלוות להחלטה זו
מחייב מחד למצוא הסדר שיאפשר לשמור על אופי הבינוי 

הקיים ברחוב ומאידך למצות את האפשרות להגדלה 
. מקסימלית של המרחב הציבורי בין חזיתות המבנים

מימוש ההפקעה עד לקווי )הפתרון המוצע בתכנית זו 
באה לאזן בין המטרות התכנוניות  , (הבניין הקיים

 .השונות

  יש לשים לב כי חלק מהמתנגדים מבקשים לשמר את
המבנה הקיים בתכנית המופקדת אך באותה עת גם 

 18דורשים להרחיב את רחוב טשרניחובסקי עד לרוחב של 
ברור כי לא ניתן לממש את שתי המטרות במלואן ולכן . 'מ

 .קודמה התכנית המופקדת במטרה לאזן בין שתי המטרות

  רחוב אלנבי מיועד כיום ברובו לתחבורה ציבורית ובעתיד
כבר היום אין ברחוב . ל"מיועד למעבר הקו הסגול של הרק

אלנבי קיבולת גבוהה לרכב הפרטי ומכאן המלצת אגף 
לביטול חלקי של ההפקעה שנקבעה , התנועה בעירייה

 .664בתכנית 
 : התייחסות לטיעונים תנועתיים פרטניים בהתנגדויות

  המצב הקיים ברחוב תואם את נספח התנועה של תכנית
 2) המראה התחברות לתכנון במצב הקיים 2250/תא

המצב הקיים ברחוב גם תואם למספר נתיבי . (נתיבים
התנועה העתידי ברחוב טשרניחובסקי בנספח התנועה של 

 .( נתיבי תנועה חד סטריים לכיוון דרום2 )2250/תכנית תא
בין , 39ההבדל העיקרי בחתך הרחוב בדופן המבנה באלנבי 

המצב הקיים בפועל ובין נספח התנועה של תכנית 
.  הוא במספר מקומות החניה לאורך הרחוב2250/תא

ניתן מענה , לנושא מקומות החנייה בחזית המבנה הקיים
 מקומות חניה 430-בהוספת חניון ציבורי הכולל כ

 .בפרוייקט שוק בצלאל

 חייבה הרחבת רחוב טשרניחובסקי רק 2250/תכנית תא 
' ס) בתכנית ולא לכל אורך הרחוב 1בחזית מגרש מספר 

 ( .2250/ העוסק בשלבי ביצוע בתכנית תא17.3
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 מענה והמלצות פרוט הטיעוניםהמתנגדים ו 'מס
– שלושה כיווני תנועה נפרדים 

פניית פרסה , ימינה אל רחוב אלנבי
לרחוב ביאליק ופניה ימינה ומייד 

 .  שמאלה לרחוב גאולה
o  מיקום הכניסה למרתפי החניה

בתחום התכנית המוצעת מרחוב 
יגרום להקטנה , טשרניחובסקי

 . נוספת בקיבולת התנועה ברחוב
o מקומות  500-650 בשוק בצלאל

-כ לדיירים ו200-כ)קיימים . חניה
, לאור זאת. ( לחניה ציבורית450

המתנגדים טוענים כי אישור 
התכנית וביטול חלק מההפקעה 

מחייב הכנת , לרחוב טשרניחובסקי
בדיקה תחבורתית מקיפה מסוג 

בחינת השלכות ")ת "בה
 .("תחבורתיות

o   התכנית המוצעת מבוססת על
חד סטרית וחד נתיבית , רמפה צרה

 מפלסים 3לירידה לחניון   הכולל 
הפתרון המוצע . בתכנית המוצעת

עלול לגרום להמתנה ניכרת של 
ים /הרכב. רכבים בכניסה לחניון

הממתינים יחסמו את המדרכה 
 .ואולי אף חלק מנתיב הנסיעה

   התכנית המוצעת איננה כוללת
פתרון לחניה תפעולית לפריקה 

המשמעות תהיה הפרעה . ולטעינה
בעת הפריקה והטעינה לשטחי 

. המסחר בתכנית המוצעת

  בתכנית המופקדת 6.1.1'  הוראות ס–אזור פריקה וטעינה 
 .  מחייבים שטח פריקה וטעינה בתחום קווי הבניין

  כלפי ) 39חתך הרחוב הקיים בפועל בחזית המבנה באלנבי
'  מ3-כולל גם מדרכות ברוחב של כ, (רחוב טשרניחובסקי

חתך זה בא לאזן בין הצורך בשימור . משני צידי הרחוב
אופי הבינוי הקיים ברחוב ובין הרצון לשיפור והרחבת 

 .מדרכות ככל הניתן

 חוסר . התכנית מוסיפה חניה בשלושה מרתפי חניה
לצורך בניית , במקומות חניה יחייב תשלום לקרן חניה

צפויה תוספת חניה ציבורית , בין היתר. חניה ציבורית
 .  בסביבת התכנית בפרוייקט שוק בצלאל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .לדחות את ההתנגדות ולתת תוקף לתכנית: המלצה

 

 (י חגי ירון"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

: מוצע לקבל חלקית את ההתנגדויות בנושאים הבאים

 לחייב את שיחזור חזית הקומה , במסגרת תכנית העיצוב, ע"להמליץ לקבוע הוראות שיאפשרו למה
 .המסחרית הקיימת בקומת הקרקע

  ( קומות מלאות בתוספת קומה שישית חלקית5) קומות 6להמליץ כי גובה הבניה לא יעלה על. 

  בהתאם לקווי הבניין הקיים ובהתאם להוראות , (שטחים כוללים)להמליץ לקבוע הוראות לבניה נפחית
 :הבאות
o  מלונאות / בקומות שמעל יותר שימוש למגורים . קומת קרקע מסחרית חובה- שימושים /

 .     משרדים
o  קו  ) שטח מירבי כולל בתחום קווי הבניין המוצעים – (עיקרי ושירות)שטח בניה כולל לקומה

 .( בקו בניין צידי3.8- לחזיתות ו0בניין 
o   קומות נוספות שייבנו בהתאם 4 מעל לקומת קרקע מסחרית יותרו –גובה ותכסית הקומות 

 חלקית שתיבנה בנסיגה אחידה 6תותר גם קומה . ולפי קווי הבניין בפועל של הקומה המסחרית
נסיגה מהחזיתות הפונות ) מטר מקווי הבניין הקדמיים של הקומות שמתחתיה 2.5של לפחות 

 משטח 75% לא תעלה על 6-תכסית הקומה ה.  (אלנבי וטשרניחובסקי, אל הרחובות ביאליק
ר מעל לקומה " מ10יותר חדר מכונות מעלית בשטח שלא יעלה על , בנוסף. הקומות שמתחתיה

 .  ובגובה מינימלי המאפשר תפקוד המעלית6-ה
מרצפה ")ברוטו '  מ5-כ, גובה הקומה המסחרית יהיה בהתאם למבנים הסמוכים ברחוב אלנבי

הגובה .  ("מרצפה לרצפה")ברוטו לקומה '  מ3.3גובה הקומות שמעל לא יעלה על . ("לרצפה
.  ע או מי מטעמו בעת הוצאת היתר הבניה"הסופי יקבע על ידי מה
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שינוי מספר הקומות  . לא תתאפשרנה הקלות ביחס למספר הקומות מעבר למותר בתכנית זו
 .יהווה סטייה ניכרת לתכנית

o קווי הבניין הקיים ) 1קווי הבניין יהיו בהתאם למוצע בתכנית המופקדת לתא שטח - קווי בניין
ע "תינתן למה'  מ3.8למעט קו הבניין הצידי שלא יפחת מ , (1 לגבול תא שטח 0קו בניין - בפועל 

במפלס הקרקע בלבד , (0קו בניין )סמכות לדרוש נסיגה נוספת מקו הבניין לרחוב אלנבי 
על מנת לאפשר הקמה של מדרכה שתיתן מענה הולם למעבר הולכי רגל , (הקומה המסחרית)

 . ורוכבי אופניים ותאפשר התקנת ספסלים ונטיעת עצים ככל שיידרש
o  ד במבנה לא יעלה על המותר בהתאם לצירוף התנאים שלהלן" מספר יח–צפיפות: 

ד במבנה " ליחמינימלישטח עיקרי  ור" מ50- ד במבנה לא יפחת מ" ליחממוצעעיקרי שטח . 1
 .ר" מ35-לא יפחת מ

.  קים במבנה"דים ביחד עם ממ"לא יותר שילוב של ממ. 2
שטח  ור" מ60-  לא יפחת  מ,ד במבנה" הממוצע ליחהעיקריהשטח  דים יותרו רק אם"ממ. 3

.  ר" מ45- לא יפחת מ,ד במבנה" ליחמינימלי עיקרי
 ע"תנאי להיתר בניה יהיה אישור תכנית העיצוב על ידי מה . 

 מוצע לדחות את שאר ההתנגדויות ולפרסם את התכנית למתן תוקף. 
 
 

 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  (5החלטה מספר ) 02/03/2011מיום ' ב11-0006בישיבתה מספר 

 :ולבניה  בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
ד דורון ספיר פתח את הדיון עם עובדות בגינן הדיון יתנהל כדיון פנימי ללא מתנגדים וללא "עו

. יזמים
:  עיקריה וההתנגדויות כמפורט להלן, חגי ירון הציג את הרקע לתכנית

ע בנושא צמצום רוחב הרצועה לתכנון "משמעויות מכתב  מינהל התיכנון והחלטת הולנת .1
  . על מימוש התכנית המוצעת למגרש2/א/23/א"ן לפי תמ"מתע

  .הרקע לתכנית המופקדת ועיקרי ההתנגדויות כמפורט בדרפט .2
  י היזם להתנגדויות"מענה ע .3
  .ע להתנגדויות"ד מה"חוו .4

 
שמואל גפן הציע להמליץ לקבוע בתכנית הוראה שתחייב התקנת מקומות החניה הנדרשים לפי 

 בתוך גבולות המגרש, תקן החניה

 

: הועדה מחליטה
 1, ארנון גלעדי ושמואל גפן, כרמלה עוזרי, אסף זמיר,  דורון ספיר– 5 –בעד  )לאחר הצבעה בעניין 

להמליץ לועדה המחוזית לקבל חלקית את ההתנגדויות בנושאים הוחלט  ( אהרון מדואל–נימנע 
 :הבאים

 לחייב את שיחזור חזית , במסגרת תכנית העיצוב, ע"להמליץ לקבוע הוראות שיאפשרו למה
 .הקומה המסחרית הקיימת בקומת הקרקע

  ( קומות מלאות בתוספת קומה שישית חלקית5) קומות 6להמליץ כי גובה הבניה לא יעלה על. 

  בהתאם לקווי הבניין הקיים ובהתאם , (שטחים כוללים)להמליץ לקבוע הוראות לבניה נפחית
 :להוראות הבאות

o  בקומות שמעל יותר שימוש למגורים . קומת קרקע מסחרית חובה- שימושים /
 .     משרדים/ מלונאות 

o  השטח התחום בתוך קווי הבניין המוצעים –  (עיקרי ושירות)שטח בניה כולל לקומה
 בתכנית 1 בקו בניין צידי בתא שטח 3.8- לחזיתות ו0קו בניין )בתכנית המופקדת 

,  שטח החלקה שאיננו בתוך קווי הבניין הקיים לרחובות אלנבי.(המופקדת
 . יופקע וירשם על שם העירייה, ( בתכנית המופקדת2תא שטח )טשרניחובסקי וביאליק 
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o   קומות נוספות שייבנו 4מעל לקומת קרקע מסחרית יותרו – גובה ותכסית הקומות 
 חלקית 6תותר גם קומה . בהתאם ולפי קווי הבניין בפועל של הקומה המסחרית

 מטר מקווי הבניין הקדמיים של הקומות 2.5שתיבנה בנסיגה אחידה של לפחות 
.  (אלנבי וטשרניחובסקי, נסיגה מהחזיתות הפונות אל הרחובות ביאליק)שמתחתיה 

יותר חדר , בנוסף.  משטח הקומות שמתחתיה75% לא תעלה על 6-תכסית הקומה ה
 ובגובה מינימלי המאפשר 6-ר מעל לקומה ה" מ10מכונות מעלית בשטח שלא יעלה על 

 . תפקוד המעלית
ברוטו '  מ5-כ, גובה הקומה המסחרית יהיה בהתאם למבנים הסמוכים ברחוב אלנבי

מרצפה ")ברוטו לקומה '  מ3.3גובה הקומות שמעל לא יעלה על . ("מרצפה לרצפה")
 . ע או מי מטעמו בעת הוצאת היתר הבניה"הגובה הסופי יקבע על ידי מה.  ("לרצפה

שינוי מספר . לא תתאפשרנה הקלות ביחס למספר הקומות מעבר למותר בתכנית זו
 .הקומות  יהווה סטייה ניכרת לתכנית

o קווי הבניין ) 1קווי הבניין יהיו בהתאם למוצע בתכנית המופקדת לתא שטח - קווי בניין
. ' מ3.8קו הבניין הצידי לא יפחת מ . (1 לגבול תא שטח 0קו בניין - הקיים בפועל 

ע סמכות לדרוש נסיגה נוספת מקו הבניין לרחוב "תינתן למה, במסגרת תכנית העיצוב
על מנת לאפשר הקמה , (הקומה המסחרית)במפלס הקרקע בלבד , (0קו בניין )אלנבי 

של מדרכה שתיתן מענה הולם למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים ותאפשר התקנת 
 . ספסלים ונטיעת עצים ככל שיידרש

o  ד במבנה לא יעלה על המותר בהתאם לצירוף התנאים שלהלן"מספר יח– צפיפות: 
ד " ליחמינימליר ושטח עיקרי " מ50- ד במבנה לא יפחת מ" ליחממוצעשטח עיקרי . 1

 .ר" מ35-במבנה לא יפחת מ
.  קים במבנה"דים ביחד עם ממ"לא יותר שילוב של ממ. 2
ר " מ60- לא יפחת  מ, ד במבנה" הממוצע ליחהעיקרידים יותרו רק אם השטח "ממ. 3

.  ר" מ45-לא יפחת מ, ד במבנה" ליחמינימליושטח עיקרי 
  תחוייב התקנת מקומות החניה הנדרשים לפי תקן החניה התקף במועד הוצאת היתר –חניה 

לא תותר עמידה בתנאי תקן החניה התקף במועד , בהתאם לכך. בתוך גבולות המגרש, הבניה
יקבע ,  המספר הסופי של מקומות החניה במגרש.באמצעות תשלום לקרן החניה, הוצאת ההיתר

 .ע בתכנית העיצוב"על ידי מה

 ע"תנאי להיתר בניה יהיה אישור תכנית העיצוב על ידי מה . 

 מוצע לדחות את שאר ההתנגדויות ולפרסם את התכנית למתן תוקף. 
 
 

. שמואל גפן ואסף זמיר, ארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים
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 דיון בהפקדה
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 הועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 :מיקום

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

א "ת, 9ראשון לציון :כתובת
 

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

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
  111,112 חלק מגוש  6944

 
'  ד0.449: שטח התכנית

' רן בלנדר אדר :מתכנן
ד דורון בורוביץ בשם הבעלים "עו :יזם

 ד דורון בורוביץ בשם הבעלים"עו :בעלות
 

 מגרש ריק: מצב השטח בפועל
. מקודם איחוד חלקות במסגרת הסדר גוש חדש

 
 19.01.2005מתאריך  ד מינימאלית"מדיניות מאושרת במתחם התחנות לענין גודל יח: מדיניות קיימת

שרות כולל +עיקרי)–ר שטח ברוטו " מ50 הקובעת גודל דירה מינימאלי של 5-'ב2005-2-החלטה ' מס
. (ד"ממ
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 :מצב תכנוני קיים

 1ג', ע מ"תב, ע אף"תב:  ע תקפה" תב
  'אזור מגורים ב: יעוד קיים

'  ד0.449:  שטח התכנון
שהיא כלל עירונית ' הבינוי והצפיפות נגזרים מתכנית מ, זכויות הבניה. ע אף"בתב' הבנין ביעוד מגורים ב

ר משטח " מ55ד הנגזרת ממקדם של " קומות מעל קומת עמודים ובצפיפות יח4- ב146%ועומדים על 
. המגרש

מלאכה ואומנות בקומת ,תכנית אף קובעת בינוי ושימושים אופיניים לשכונת נווה שאנן המשלבים מסחר
ד ועל כן אושרה המדיניות מיום "תכנית אף לא קובעת צפיפות יח, הקרקע ומגורים בקומות עליונות

. ד"ר ברוטו כולל ממ" מ50ד דיור מינימלית של "  הקובעת גודל יח19.01.2005
 קומות מעל קומת עמודים שונה מהטיפוסי לשכונה והן בהגדרת 4הקובע ' הבינוי המוצע מכורח תכנית מ

. י מדיניות בכל השכונה"ר עפ" מ50ר לעומת " מ88-הצפיפות אשר קובעת גודל דירה של כ
 

 :מצב תכנוני מוצע
תוספת , ד  בהתאם למדיניות לענין הצפיפות הקיימת במתחם בתחנות" יח13-ד ל"יח' מבוקש הגדלת מס

. וכן בנית דירות גן בתחום קומת עמודים, לצורך מימוש זכויות קיימות קומה 
.   חניות 13-ד עם מרתף חניה ל" יח13 קומות וקומת חדרי יציאה לגג בן 6מוצע בנין בן 

: י"וזאת ע
. ד " יח4י הוספת "הגדלת צפיפות ע .1
  דירות גן2הגבהת גובה קומת עמודים והקמת  .2

 .תוספת קומה אחת .3

 . משטח המגרש בגין קומה נוספת2.5%תוספת  .4

 . משטח המגרש לשיפור תנאי דיור6%תוספת  .5

 .שינוי בקו בנין אחורי .6

 . ללא נסיגות ממישור חזיתות צדדיות1בנית דירת גג לפי תכנית ג .7

 .הגבהת קומת מרתף עבור מתקני חניה .8

. פטור ממרפסת שרות .9
                                  

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 כ זכויות בניה"סה

 'לפי תכנית מ
 154.5% 146% אחוזים

 655.54 655.54 ר"מ
   אחוזים זכויות בניה לקומה

   ר"מ
 6 5 קומות גובה

   מטר
   תכסית

 13 9 מקומות חניה
 

.  מומלץ להפקדה: ד הצוות"חו

: זמן ביצוע
, במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל,    שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7אם תוך  

. תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית
 

 10/02/2011בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 10/02/2011בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 02/03/2011מיום ' ב11-0006בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אלי דיגא הציג את התכנית' אדר
. רן בלנדר הציג את התכנית' אדר

 
: הועדה מחליטה

. פה אחד לאשר את התכנית להפקדה בתנאי חתימת היזם על כתב שיפוי כמקובל
 
 

. אסף זמיר וארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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(  2)שכונת מגורים צפונית לגוש הגדול  - 3388/תא

 הפקדה מחדש של תכנית מתוקנת

 

 2007ת ספטמבר "מבא  36' עמ

 

 פרופס

הגוש 
 הגדול

3700 

שדה 
 דב

 תיקון תכנית מופקדת והפקדתה מחדש: מטרת הדיון
 

. ועדה מחוזית :סלול קידוםמ
 

. אבי מאייר אדריכל ומתכנן ערים :צוות התכנון
 מ"  פרלשטיין גלית בע

מתכנני נוף '   דן צור ושות
פן שמאות . ש                            

 

. הועדה המקומית לתכנון ולבניה:  היוזם
   

 .מדינת ישראל, א"עת, פרטיים :בעל הקרקע
 

.  דונם182- כ :שטח התכנית
 

 , צפוןב פרופס 'רח,  לוי אשכול במזרח'רח: גבולות התכנית
.  דרוםבהגוש הגדול , מערבבשדה דב                             

 

 151, 134, 131, 130, 101 – 98: חלקות  :6630גוש  :תחולה
– 154 ,156 ,161 ,674, 676 ,678, 681 ,684  ,687 ,

לשעבר ) 720: ח"וח. 797, 701 , 699, 697, 692 , 690
  (. 128, 127, 102, 96, 83חלקות 

 281, 272 , 155 – 42 , 34 , 33: חלקות  :6632גוש 
 465  ,294- 293, 280 ,273, 38 : ח"וח.   291 –
   .(417מקודם חלקה )

 – 110, 105, 96, 44 – 40 ,36: חלקות: 6896גוש 
. 16: ח"וח. 122, 118, 116

 

. לא בנוי: מצב השטח             :פרטים 
      

 : תכניות תקפות
מאושרת  9 / 2700תכנית כן ו, 1969מאושרת משנת  1111  מתארתכנית: על השטח חלות התכניות הבאות

.    תוקן תוואי אבן גבירול והותאם לתוואי הכביש  מדרום בתכנית הגוש הגדול בה 2002משנת 
 :עיקרי התכנית המופקדת

כל  עם שכונת הגוש הגדול מדרום ותכנון מצפוןתכנון שכונת מגורים צפונית לגוש הגדול באופן שישתלב 
  :י"עזאת 

, אזור למסחר ומשרדים,  שטח ציבורי פתוח ודרך לאזור מגורים מיוחד,שינוי יעוד מאזור מגורים .1
 . תשתיות ופיתוחדרכיםאזור מתקנים הנדסיים , לבניני ציבור שטחים, שטחים ציבוריים פתוחים

בתכנית בניה והשלמה של מתחמי , מגורים סביב שטחים ציבוריים פתוחיםבניה ל מתחמי 2קביעת  .2
 . הגוש הגדול– 1/א1111

 משרדיםולמסחר שטחים עיקריים ר " מ6,440- יחידות דיור ו1015 לשהיקף זכויות הבניה בקביעת  .3
 .בתחום התוכנית

שדירה עירונית חדשה וחיזוק : הדגשת הזיקה האורבנית לחוף הים באמצעות חיזוק צירי רוחב .4
 . השדרה ברחוב פרופס בהתאמה לתכנית צפון מערב

שטח זה ישולב בתכנית עתידית . 7- וצפ6-במגרשים צפקביעת יעוד לשימוש לשטח ציבורי פתוח  .5
ובמידת הצורך יהפוך לשטח סחיר עבור בעלים בתחום שדה דב לאחר , שתכלול את הפארק החופי

 .פינויו

בטיחות  קביעת הוראות בדבר התאמת התכנית להגבלות בניה ושימושים בקרקע למען שמירה על .6
 . הטיסה בשדה התעופה דב הוז

 .קביעת הוראות בדבר פיתוח השטח ותנאים למתן היתרי בניה .7

לחוק התכנון ' סימן ז' י פרק ג"קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים עפ .8
 .1965-ה"והבניה תשכ

ליצירת סביבה , "בניה ירוקה"פיתוח ותשתיות התואמים אמות בניה של , קביעת עקרונות בניה .9
 .איכותית ובת קיימא
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 :פרטי קידום התכנית
 ואושרה להעברתה לועדה 11.1.2006 ובתאריך 8.12.2004התכנית נדונה בועדה המקומית בתאריך  .1

 .פקדהלההמחוזית 

בשלב זה תחום התכנית כלל .  ואושרה להפקדה11.2.2008התכנית נדונה בועדה המחוזית בתאריך  .2
ר " מ24,040- ד ו" יח1036אבן גבירול היקף זכויות בנייה של ' שטחים מעברו המערבי של המשך רח

 .בהתאם להחלטה זו נדרש אישור רשות תעופה אזרחית ומשרד הבטחון לתכנית. למסחר ומשרדים

לאחר תיאום עם רשות התעופה האזרחית ומשרד הבטחון נדרשו שינויים בתכנית בהתאמה להגבלות  .3
 הוחלט על 26.10.2008 מיום 764' ובדיון חוזר בישיבת הועדה המחוזית מס, הבנייה התעופתיות

 .כאשר שטח התכנית הוקטן  וזכויות הבנייה צומצמו, הפקדת התכנית

 בתאריך 6147 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף  .4
ונתלו שלטים , 3.9.2010הארץ והצופה בתאריך , העירכמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים  .21.10.2010

 .15.10.2010בסביבה בתאריך 

 .  התנגדויות לתכנית59בתקופת ההפקדה הוגשו  .5

חלק ניכר מההתנגדויות עסק בצמצום תחום התכנית ביחס לגירסה מוקדמת שלה בעקבות  -
דבר , אשר בעקבותיו הוקטנו גבהי הבניינים וזכויות הבנייה, תיאום מגבלות הבנייה בגין שדה דב

.  שחייב הקטנת שטח התכנית
ד " יח6בשיעור של , חלק גדול נוסף בהתנגדויות עסק בהיקף נמוך של זכויות הבנייה בתכנית -

.  1111לדונם ברוטו בהתאמה לתכנית מתאר 
זאת , 63%-התנגדויות רבות טענו כנגד שיעור הפרשות גבוה לשטחי ציבור בתכנית העומד על כ -

פ שמיועדים " מגרשים בייעוד שצ2תקפו ההתנגדויות , בתוך כך. ד בתכנית"יח' ובעיקר ביחס למס
. (מתחם שדה דב)לכשתקודם תכנית לשטח שמערבית לתכנית , בעתיד להוות חלק מפארק החוף

מגרשי ' התנגדויות רבות טענו כנגד הקצאת זכויות בנייה לבעלים שפוצלו בין מס, מבחינה שמאית -
.  תמורה

, מיקומם ביחס לחלקה המקורית, ההתנגדויות עסקו באופן פרטני במגרשי ההקצאה, בנוסף -
. 'מקדמי שווי למיקומים השונים וכיוב

 

 :מצב מוצע
אפשרות , אבי מאייר' אדר, בחן הצוות ביחד עם עורך התכנית, במהלך הכנת הדיון בהתנגדויות .1

 .להגדלת זכויות בנייה בתכנית כמענה לחלק מהטיעונים שהועלו בהתנגדויות שהוגשו

י הנמכת מפלסי "וכן ע,  מגרשי מגורים חדשים4י תוספת של "ד בתכנית ניתנת ע"יח' הגדלת מס .2
 . דבר המאפשר תוספת קומות בחלק מהבניינים המתוכננים, הפיתוח של הרחובות הפנימיים

 :הצוות ממליץ על עדכון מסמכי התכנית כדלקמן .3

. ד שנקבעו בתכנית המופקדת" יח1,015- ד מעבר ל" יח100-ד בתכנית ב"יח' הגדלת מס .א
 היקף הזכויות המוגדל בתכנית המוצעת אינו מאפשר – ("קו כחול")הרחבת תחום התכנית  .ב

 . י גירסאות מוקדמות של התכנית"הרחבת הקו הכחול של התכנית לתחומה המורחב עפ
הצוות ממליץ להרחיב את תחום התכנית עד לגבול המערבי של רובע המגורים כפי , יחד עם זאת

גבול זה . המהווה את הבסיס התכנוני והשמאי לתכנית זו,  המאושרת1111שנקבע בתכנית מתאר 
השטחים שמערבית לגבול המערבי של רובע המגורים . אבן גבירול' ממוקם על תוואי המשך רח

 .יוותרו מחוץ לתכנית, כאמור

פ שהיה מתוכנן "פרופס בייעוד שטח לבנייני ציבור במקום שצ-הגדרת המגרש בצמת אבן גיברול .ג
היות ואינו ניתן למימוש כל עוד שדה דב , צ זה יגונן באופן זמני"שב. להיות עתודה לפארק החוף

שאינם מאפשרים שימושים של מבני  (ר"תח)קיים בשל מגבלות בנייה לגובה והגבלות לשימושים 
 .'חינוך וכיוב

ותהיה , אבן גבירול מהגוש הגדול בדרום' צ לאורך ר"באופן זה יושלם רצף של מגרשים בייעוד שב
. וודאות תכנונית לגבי ייעוד המגרש

' באופן שהזכויות לא יפוצלו בין מס, תיקון עקרונות הקצאת הזכויות לבעלים של חלקות המקור .ד
 .מגרשי תמורה ככל הניתן

 :לנושא אופן יישום השינויים המוצעים בתכנית .4

כולל שינוי תחום , הצוות ממליץ על תיקון מסמכי התכנית והפקדה מחדש של התכנית המתוקנת .א
עריכה מחדש של , צ"פרופס לשב-ייעוד המגרש בפינת אבן גבירול, הגדלת זכויות הבנייה, התכנית

 .לוח ההקצאות ועדכון יתר מסמכי התכנית בהתאמה

הצוות סבור כי במקרה זה הליך של תיקון התכנית והפקדתה מחדש עדיף על חלופה של הטמעת  .ב
, ב"לחוק התוה' ב106' י ס"ל במסגרת דיון בהתנגדויות בכפוף לשליחת הודעות עפ"השינויים הנ

 : מהסיבות הבאות

וחייבים שינויים בכל לוח הקצאות של , השינויים התכנוניים המוצעים הינם מהותיים -
. התכנית
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בו תינתן , דיון בהתנגדויות ידרוש זימון כל המתנגדים לועדה המקומית ולועדה המחוזית -
אשר חלקם ממילא יהיה לא רלוונטי אם התכנית , להם האפשרות לטעון את טענותיהם

 .(בעיקר טענות בדבר מגרשי התמורה הספציפיים)תשונה באופן המוצע 

ויחייב דיונים , יהיה כרוך בהתנגדויות לשינויים' ב106' י ס"קרוב לוודאי שפרסום הודעה עפ -
. נוספים בהתנגדויות

 .הצוות ממליץ להביא לדיון בועדה המחוזית בדבר תיקון התכנית והפקדתה מחדש .ג

הודעה על תיקון התכנית והפקדתה מחדש תשלח למתנגדים לאחר החלטת הועדה המחוזית  .ד
.יישלחו הודעות לכל הבעלים בדבר הפקדה מחדש של התכנית, בהמשך. בעניין זה

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 02/03/2011מיום ' ב11-0006בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 :מהלך הדיון
. יואב רוביסה הציג את נושא הדיון והסיבות להמלצה על הפקדת תכנית המתוקנת' אדר
. בין היתר בהשוואה לתכנית המופקדת, אבי מאייר ושמאי יוסי פישלר הציגו את התכנית המוצעת' אדר

: הועדה מחליטה
: פה אחד להמליץ לועדה המחוזית להמליץ לועדה המחוזית להפקיד תכנית מתוקנת כדלהלן

י "ע, ד שנקבעו בתכנית המופקדת" יח1,015- ד מעבר ל" יח100-ד בתכנית  ב"יח' הגדלת מס .1
 . מגרשי מגורים חדשים4הוספת 

עד לגבול המערבי של רובע המגורים כפי שנקבע בתכנית  ("קו כחול")הרחבת תחום התכנית  .2
גבול זה ממוקם על . אשר מהווה את הבסיס התכנוני והשמאי לתכנית זו,  המאושרת1111מתאר 

השטחים שמערבית לגבול המערבי של רובע המגורים . 1111אבן גבירול בתכנית ' תוואי המשך רח
 .יוותרו מחוץ לתכנית, כאמור

פ שהיה מתוכנן "פרופס בייעוד שטח לבנייני ציבור במקום שצ-הגדרת המגרש בצמת אבן גבירול .3
היות ואינו ניתן למימוש כל עוד שדה דב , צ זה יגונן באופן זמני"שב. להיות עתודה לפארק החוף

שאינם מאפשרים שימושים של מבני  (ר"תח)קיים בשל מגבלות בנייה לגובה והגבלות לשימושים 
אבן גבירול מהגוש הגדול ' צ לאורך ר"באופן זה יושלם רצף של מגרשים בייעוד שב. 'חינוך וכיוב

 . ותהיה וודאות תכנונית לגבי ייעוד המגרש, בדרום

' באופן שהזכויות לא יפוצלו בין מס, תיקון עקרונות הקצאת הזכויות לבעלים של חלקות המקור .4
 .מגרשי תמורה ככל הניתן

ייעוד , הגדלת זכויות הבנייה, כולל שינוי תחום התכנית, הפקדה מחדש של התכנית המתוקנת .5
עריכה מחדש של לוח ההקצאות ועדכון יתר מסמכי , צ"פרופס לשב-המגרש בפינת אבן גבירול

 .התכנית בהתאמה

הועדה קיבלה את עמדת הצוות המקצועי כי במקרה זה הליך של תיקון התכנית והפקדתה מחדש  .6
י "ל במסגרת דיון בהתנגדויות בכפוף לשליחת הודעות עפ"עדיף על חלופה של הטמעת השינויים הנ

 : מהסיבות הבאות, ב"לחוק התוה' ב106' ס

ומחייבים שינויים בכל לוח הקצאות של , השינויים התכנוניים המוצעים הינם מהותיים .א
 .התכנית

בו תינתן , דיון בהתנגדויות ידרוש זימון כל המתנגדים לועדה המקומית ולועדה המחוזית .ב
אשר חלקם ממילא יהיה לא רלוונטי אם התכנית , להם האפשרות לטעון את טענותיהם

 . (בעיקר טענות בדבר מגרשי התמורה הספציפיים)תשונה באופן המוצע 

ויחייב , יהיה כרוך בהתנגדויות לשינויים' ב106' י ס"קרוב לוודאי שפרסום הודעה עפ .ג
 .דיונים נוספים בהתנגדויות

הודעה על תיקון התכנית והפקדתה מחדש תשלח למתנגדים לאחר החלטת הועדה המחוזית  .7
 .יישלחו הודעות לכל הבעלים בדבר הפקדה מחדש של התכנית, בהמשך. בעניין זה

 
.אסף זמיר וארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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(  2)בית ציפורן  - 3732/מק/תא

 תיקון החלטה למתן תוקף

 

 2007ת ספטמבר "מבא  39' עמ

 

 .שינוי תנאי להיתר בניה לאחר מתן תוקף לתכנית:  מטרת הדיון
                         

 ,('ב08-0019' ישיבה מס) 25/6/2008בהחלטת ועדה בדיון בהתנגדויות לתכנית מיום :  מהות הדיון
: על התנאים הבאים, החליטה ועדת המשנה לתכנון ובניה, 12'                        החלטה מס

. תנאי לכל היתר בניה יהיה התחיבות היזמים להטמנת השנאי. ה                       " 
  0.0-תנאי לקבלת היתר בניה לבניה חדשה בתחום התכנית למעל מפלס ה.  ו                          

." בכפוף לכתב התחיבות של היזם מול העירייה,                               יהיה הטמנה בפועל של השנאי
 

 .(הקו הכחול)תחנת השנאי נשוא התנאי נמצאת מחוץ לתחום התכנית : השינוי המוצע
 .                          החלקה עליה מצוי השנאי נמצאת בבעלות חברת החשמל

                           היזם מבקש לבטל את הדרישה עקב חוסר יכולת להגיע להסכמה עם 
 . אביב בדבר הטמנת השנאי-                          חברת החשמל ועם עיריית תל

 , גדול בהרבה מהעילי,  ובתקנים של היום,                           השטח הנדרש לשנאי מוטמן
 .                           וחורג מגבולות המגרש שלו

                         
 .                          מצב השטח בפועל לא משתנה

 , ב הינו המצב הקיים נכון להיום"                          המצב הסטטוטורי  המוצע בדראפט הרצ
 ".בית ציפורן "3732/מק/תא:                            לאחר אישור התכנית 

 
 ('ב08-0019' פרוט) 25.6.2008דרפט החלטת ועדת המשנה מיום 

 
 (.                      2) דיון בהתנגדויות :מטרת הדיון

 שינויים בבינוי כתוצאה מפיתוח השטחים הפתוחים - שיפור התכנון . 1                      
 .                            ומהנחיות השימור בתהליך קידום התכנית

 , פ הבינוי בתכנית זו" עהממומשיםשינוי הגדרת שטחי הבניה . 2                      
כך  שיכללו גם ,                           ללא שינוי זכויות  הבניה מהתכנית הראשית התקפה

 .                          את השטח המיועד למרפסות פתוחות ומקורות כשטח עיקרי לבניה
                            

 בסמכות ועדה מקומית :ע"מסלול התב
 

. קצה דרומי של תכניות לב העיר-  רחוב נחמני פינת רחוב אחד העם:מיקום
. 36ה "מזא, 47אחד העם , 27 פינת נחמני 45 אחד העם :כתובת

 
 :חלקה/גוש

 

גוש  גוש
 חלקי

 חלקי חלקה חלקה

7453  9,8 ,2025 ,21  

 
 (מגרש המגורים  דונם 1.7-מתוכו כ )  דונם 2.110-  בתחום הקו הכחול כ:שטח קרקע

 
מ " בר אוריין אדריכלים בע:מתכנן

 
יפו -הוועדה המקומית עיריית תל אביב,       פרטיים:יזם

יפו -הוועדה המקומית עיריית תל אביב,  פרטיים:בעלות
 

  :מצב השטח בפועל
:   על המגרש קיימים שלושה מבנים ומגדל מים 

 .הוגדר כבניין מסוכן. נמצא במגרש נפרד. 'א36ה "מזא' מגדל המים ברח. 1
הבניין שופץ . שחלק גדול מהחלקה פנוי (מבנה לשימור), 27 פינת נחמני 45אחד העם ' ברח, צפורן- בית. 2

 . ומרפסותיו הקדמיות נסגרו בהסכמה שיפורקו בעתיד, לפני כמה שנים
 . בניין מגורים בן שתי קומות  – 47רחוב אחד העם . 3
המשמש כחדר התעמלות וחדר , של המוסד החינוכי שבמגרש השכן (לא על חזית רחוב)מבנה ישן ורעוע . 4

.  וחלקו על המגרש הציבורי " בית ציפורן"נמצא בחלקו על מגרש המגורים של . כושר
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כמשימת פיתוח  (מרכז עירוני לנוער- ן"מע)המבנה מיועד להריסה ובניה מחדש בתחום המוסד החינוכי 
 .מתוקף התוכנית המוצעת

 
מרכז העיר -   י חזרה של מגורים ללב העיר " לעודד שימור מבנים והתחדשות עירונית ע:מדיניות קיימת

  .ההיסטורית
 

. 'וע', ג, 2720, 2385" לב העיר" התוכניות החלות על המגרש הן על פי :מצב תכנוני קיים
":  'לב העיר קטע ג "2385ע "פ תב"ע' בית ציפורן ומגדל המים מוגדרים כמבנים לשימור א

ביעוד  '  הינו מבנה לשימור א27 פינת נחמני 45אחד העם ' ברח" בית צפורן.  "1
.  2385" לב העיר"על פי תכנית " מגורים מיוחד "

 . ר" מ1000 הבנין נמצא על חלקה  שגודלה מעל 

 . בניין בן שתי קומות  ביעוד מגורים מיוחד. 45בניין מגורים ברחוב אחד העם . 2
 . הבניין הינו מבנה לשימור א במגרש נפרד. 'א36ה "ברח מזא, מגדל המים. 3

 :       יעוד המגרש
  (המבנה הוגדר כבניין מסוכן).      בניין בעל אופי ציבורי

הנמצא בחלקו  על מגרש ביעוד , מבנה עזר המשמש כחדר התעמלות של המוסד החינוכי שבמגרש השכן. 4
".    מגורים מיוחד"

ן      "      המבנה מיועד להריסה ובניה מחדש בתחום המוסד החינוכי של מע
.  כמשימת פיתוח מתוקף התוכנית המוצעת (מרכז עירוני לנוער)       

 
: פ תכניות לב העיר ההוראות הן"פ תכניות לב העיר ע"ע
 .280%ר הנם " מ1,000זכויות הבניה למגרש שגודלו מעל . 1
 .גובה של עד שש קומות מעל קומת עמודים מפולשת: מס קומות מותר. 2
 :(לאחר איחוד חלקות)ר " מ1,000- קווי הבניה המותרים במגרשים ששטחם גדול מ. 3
 י הקיים בסביבה"או עפ'  מ5.00: קו בניין קדמי. 

 מ4.60: קו בניין צידי '. 
.  ר לדירה לבנין הקיים" מ75לפי חישוב ממוצע של : הצפיפות המותרת. 4

 .ר לדירה לבנין החדש" מ85                                     וממוצע של 
  :מצב תכנוני מוצע

 
פ "ושימור שני המבנים ע,  מבנים חדשים2והגדרת תחום מותר לבניית " מגורים מיוחד"איחוד המגרשים ל
: העקרונות הבאים

 שימור .1

על פי תיק ,והחזרתו למצבו המקורי לפי הנחיות צוות השימור ('להלן מבנה א) שימור מגדל המים 1.1
 . י מחלקת השימור"התיעוד המאושר ע

והחזרתו למצבו המקורי על פי תיק  (27 פינת נחמני 45אחד העם ) ('להלן מבנה ב), "בית צפורן" שימור 1.2
בנוסף לכך מוצעת לבניין תוספת בניה של קומה בנסיגה ובניין חדש , התיעוד והנחיות מחלקת השימור

 . ('מבנה ד)בעורף המבנה 
             

 :בניה חדשה .2
 והקמת בניין חדש במקומו על פי מתווה והנחיות כמופיע בנספח 47באחד העם ,  הריסת מבנה קיים2.1

 .  ("' מבנה ג"להלן ). הבינוי
 והקמת בניין חדש במקומו על פי מתווה והנחיות כמופיע בנספח 36ה "במזא,  הריסת מבנה קיים2.2

 .('להלן מבנה ד).  הבינוי
בשטח התחום על , שיהיה מחייב בחלקו,  זכויות הבניה נגזרות מנפח הבניה האפשרית לפי נספח הבינוי2.3

 .לא ניתן יהיה להעביר זכויות בניה שלא נוצלו ממגרש זה למגרש אחר. ידי קווי הבניין וגובה המותר
ללא שטחי , ר" מ4,200ולא )ר כולל שטחי מרפסות " מ4,650-  השטח המוצע לבניה כיום הינו כ

 . כולל שטחים עיקריים ושטחי שירות, שטחים אלה הינם שטחי בניה מעל הקרקע. (מרפסות
כל זאת במסגרת השטחים , שינוי הבינוי נוצר בעקבות תיאום עם מחלקת השימור ואדריכלית העיר

 .המותרים לפי תבע 
עם חצרות אנגליות עד גבול מגרש בחזיתות ) בנוסף יותר שימוש במרתפים לשטחים מוצמדים לדירות 2.4

 '1לפי תכנית ע (צדדיות
 : ' מספר הקומות במבנה ג2.5

  (היו ארבע קומות מלאות- בדיון הקודם)גובה הבנין יהיה שש קומות מתוכן חמש קומות מלאות 
 .מהקרקע
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 ( קומה חמישית וששית יבנו בנסיגה–בדיון הקודם ).  על פי נספח הבינוי, קומה ששית תבנה בנסיגה 
 : '  מספר הקומות במבנה ד2.6
 ולא יעלה , גובה הבניין כולל קומת חדרי יציאה לגג יהיה נמוך מגובה מעקה גוף המים של מגדל המים

אך בקוו בנין , מגובה זה'  מ3.00- לא פחות מ:  היתה מגבלה של–בדיון הקודם ).   ' מ51.12על גובה של 
 .(' מ8לעומת '  מ15 )קטן בהרבה 

 בדיון הקודם )לא כולל קומת חדרי יציאה לגג בנסיגה , גובהו לא יעלה על שש קומות כולל קומת קרקע
שמגדיל את הגינה , אך הבינוי החדש, היתה הנחיה לקומת קרקע מפולשת חלקית שתשמש כמעבר לציבור

 . משפר את המרחב שעומד לשימוש הציבור, הרציפה

 (בעקבות שינוי בינוי בתיאום עם מחלקת השימור ואדריכלית , בית צפורן', הבניין יבנה בצמוד למבנה ב
.  ( מטר5בדיון הקודם היה ביניהם מרחק של )העיר 

 
 : גובה בניה2.7

 מעל פני  יהיה הנקודה '  מ54.05פ תיק התיעוד הינו "שגובהו ע, לא כולל המנורה, גוף מגדל המים
.  הגבוהה ביותר במתחם

שונתה , במטרה שקוו הרקיע שלו ישאר פתוח למבט, מתוף מגדל המים'  מ3ההנחיה שהבינוי יהיה נמוך ב)
 (.' מ51.12גובה המבנים לא יעלה על גובה של :ל
  מפני ריצוף עד מעקה הגג הבנויברוטו'  מ4.00קומת חדרי יציאה לגג תהיה בגובה . 
 

 : שינוי קווי בניין2.8

  מטר או בהמשך לרוב הבניינים הבנויים ברחוב5.00:  לרחוב אחד העםקייםקו בניין קדמי . 

  מ2.25- ל2.00בין :  לרחוב אחד העםמוצעקו בניין קדמי   ,'
 .בהמשך לקיים בבניינים הבנויים ברחוב

  מ15.00: (מאחורי מגדל המים)ה " לרחוב מזאמוצעקו בניין קדמי '. 

  מ4.60: ה ונחמני" ברחוב אחד העם מזאקייםקו בניין צידי ' 

  2.70בדיון הקודם היה  )'  מ2.70-3.00, משתנה: ה ונחמני" ברחוב אחד העם מזאמוצעקו בניין צידי-
.  (ה אחד העם" לבניין בפינת מזא2.50קו בניין נקודתי . )(' מ5.00

 .כל זאת על פי נספח בינוי
 . הקלה בקווי הבנין תחשב כסטיה ניכרת2.9
אורך המרפסות יהיו עד . ' מ1.00 תותר בניית מרפסות פתוחות מקורות הבולטות מקו חזית קדמית ב 2.10

.  מאורך החזית2/3
 ,תאסר סגירתן של מרפסות אלה. לא תותר בניית מרפסות קופצות

 . ותירשם עבורן הערת אזהרה אצל רשם המקרקעין
 . לא יהיו מרפסות שירות ומסתורי כביסה בבניין2.11
.  על גג המבנים לרבות מערכת סולרית גלויים לא יהיו מתקנים טכניים 2.12

 .י מעקה הגג"        אלה יוסתרו ע
 . תותר התקנת אנטנה או צלחת לווין לטלוויזיה במקום נסתר בגג2.13
 .בקומת המגורים העליונה, בנסיגה משמעותית,  תותר בניית פרגולה מבטון2.14

 
 :תנאים להיתרי בניה. 3

 .שימור מגדל המים לפי הנחיות מחלקת השימור

 ("גינה"להלן )תכנון והבטחת ביצוע של השטח שבתחתית המגדל לשימוש הציבור  .1.3
 כהמשך     , "זיקת הנאת למעבר הציבור"ד כשטח ב-פיתוח השטח בין הבניינים ג .2.3

 .רישומו ככזה אצל רשם המקרקעין.              לשטח בתחתית המגדל
.  34ה "במזא, ן ונהרסו"הבטחת פתרון תיכנוני וביצועי לשטחים ששימשו את מע .3.3

 (חדר כושר ושלושה מחסנים, אולם ספורט)             
 או אולם      /ן יפונה לטובת בניית חדר כושר ו"במידה ומגרש החניה של מע** .4.3

על היזם לכלול מספר מקומות חניה חלופיות      , כנאמר בסעיף הקודם,             ספורט
 .              בחניה התת קרקעית של פרויקט המגורים

 :מבוקש על ידי היזם, לאור משימות הפיתוח הרבות מהמקובל בפרויקט זה .5.3
 הטיפול בפתרון הנושאים ירוכז על ידי נציג אחד המוסמך על כל הגורמים        .1.5.3

 .             בעיריה
 .ל תהווה תנאי להיתר בניה"ההסכמה על כל הנושאים הנ .2.5.3
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 :יחס לתכניות תקפות 

 
הוראות תכנית זו תהוונה שינוי חלקי לתכנית . על תכנית זו תחולנה הוראות התכנית הראשית .1

 .במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו לתכנית הראשית תחולנה הוראות תכנית זו. הראשית
בכפוף לשינויים , תחולנה בתחום תוכנית זו, 1כולל ע, על שינויה" מרתפים- ע"הוראות  תכנית מתאר  .2

 .הנובעים מתכנית זו
 

 :טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים לאחר איחוד נתונים
 270%-  כ 280% אחוזים כ זכויות בניה"סה

 
 ר"מ 

ר " מ4,746
ר ברוטו לאחר " מ5,050) 

הוספת זכויות בניה למרפסות 
 (ולחדרי יציאה לגג

ר כולל שטחי " מ4,650
ר " מ4,200לעומת )מרפסות 

שאושרו בדיון  (ללא מרפסות
' שינוי זה באישור מח. הקודם

           (.העיר' השימור ואדר
 

   מהקרקע6 ע" מהקרקע או ע6 קומות גובה

'   מ21.5  מטרים 
 

 מהכניסה הקובעת לבנין

 מתחת לגוף מגדל המים
מתחת '  מ3בדיון קודם היה )

 (ל"להנ
כולל קומת חדרי       '  מ24.5)

 (יציאה לגג
 מקומות חניה

 

 פ תקן"ע פ תקן"ע

 
.  שנים מיום אישורה כחוק5 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע

במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו5                 אם תוך 
תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות  ,                  היתר בניה כלל

.                  התכנית הראשית
 

  :ד הצוות"חו
: הצוות ממליץ לאשר את התכנית המוצעת בתנאים הבאים

 חדר הכושר , סיכום הנושאים של אולם הספורט : עמידה בדרישת אגף הנכסים. 1
 המחסנים הצמודים אליהם ומציאת פתרון חלופי לשימושים הקיימים במתחם יהוו כתנאי     3-    ו

.    להפקדת התוכנית 
 

:   לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים: החלטת ועדה
תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה הסכם חתום עם העירייה המבטיח פתרון : י דרישת אגף הנכסים"עפ .1

המהווים פתרון חלופי ,  המחסנים הצמודים אליהם3– חדר הכושר ו , תיכנוני וביצועי לאולם הספורט
. לשימושים קיימים אלה במתחם

 .תנאי להוצאת היתר בניה הוא רישום זיקות הנאה לציבור למעברים שסומנו ככאלה .2
פ "בשל העובדה שע, התחייבות היזם שלא יתבע את העירייה בגין אי ניצול מימוש של מלוא זכויות בניה .3

 . אלא פחות מכך280%מגבלות הנפח בתכנית זו לא ניתן לממש 
 

  :ד הצוות לדיון נוסף"חו
 :הצוות ממליץ לאשר את התכנית  המוצעת בדיון החוזר בתנאים הבאים

 
 . אימוץ המלצות הצוות מהדיון הקודם והדרישות המפורטות בהחלטת הועדה מהדיון הקודם. 1
 
הפרדת שטחי הבניה העיקריים המוגדרים כשטחים למרפסות פתוחות ומקורות מסך שטחי      . 2

,     ורישום הערת אזהרה אצל רשם המקרקעין בדבר איסור סגירתן,     הבניה העיקריים האחרים
 . (התחייבות לכך כתנאי להוצאת היתר בניה )    כתנאי לאיכלוס 
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 לאשר את התכנית להפקדה :  החלטת ועדה7 סעיף 22/11/2006 מתאריך 2006-25ישיבה קודמת מספר 
: בתנאים הבאים

תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה הסכם חתום עם העירייה המבטיח פתרון : י דרישת אגף הנכסים"עפ. 1
המהווים פתרון חלופי ,  המחסנים הצמודים אליהם3 –חדר הכושר ו , תיכנוני וביצועי לאולם הספורט

. לשימושים קיימים אלה במתחם
 .תנאי להוצאת היתר בניה הוא רישום זיקות הנאה לציבור למעברים שסומנו ככאלה. 2
פ "בשל העובדה שע, התחייבות היזם שלא יתבע את העירייה בגין אי ניצול מימוש של מלוא זכויות בניה. 3

.  אלא פחות מכך280%מגבלות הנפח בתכנית זו לא ניתן לממש 
 

 
:  לאשר את התכנית המוצעת להפקדה בתנאים הבאים: החלטת ועדה

אימוץ המלצות הצוות מהדיון הקודם והדרישות המפורטות בהחלטת הועדה מהדיון הקודם כמפורט . 1
. בדראפט לעיל

הפרדת שטחי הבניה העיקריים המוגדרים כשטחים למרפסות פתוחות ומקורות בסך שטחי הבניה . 2
 .העיקריים האחרים

 לחוק 27תנאי להוצאת היתר בניה יהיה התחייבות לרשום הערה אצל רשם המקרקעין על פי תקנה * 
 .לעניין אי סגירת המרפסות הפתוחות, המקרקעין

 בדבר איסור סגירתן של 27י תקנה "תנאי לאיכלוס רישום הערה בפועל אצל רשם המקרקעין עפ* 
 .המרפסות

 .תנאי לאישור התכנית חתימת הסכם עם מנהל אגף נכסי העירייה. 3
 
 

. פאר ויסנר ושמוליק מזרחי, ארנון גלעדי, מיטל להבי, נתן וולוך,  שמואל גפן:משתתפים
 
 

.  בתאריך 0 בעמוד 0 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
 

 :כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 

 22/02/2008 הארץ
 21/03/2008 הצופה

 22/02/2008 זמן תל אביב

 
: רשימת מתנגדים

  38ה " פינת רחוב מאז49אחד העם - רחל רביד ' גב, שרה שיף' גב .1
 אביב- תל15יבנה ' ד אפרים קרנון מרח"י עו"ע

 78 אחד העם – עבור ננסי ספילברג 513655902. פ.מ ח"נאמנויות בע.ג.י .2
 גן - רמת15אבא הלל ' רח' ד שרון שפיגל ממשרד יאיר גרין ושות"י עו"ע

 (קומה רביעית וגג) 78אחד העם ' קרין מוזס מרח' גב .3
  ירושלים2הסורג ' מרח,  ד תמר פיינברג"י עו"ע

 יפו- אביב -מהנדס העיר תל .4

 

מענה להתנגדויות  
 
 

 המלצה תשובה להתנגדות טענת המתנגדיםהמתנגד 

מתנגד 
 1' מס

  לעניין ההתנגדות לשינוי במספר הקומות .1

 בהתנגדות 4.1סעיף ) 1.1
' היות שמבנה ג:  "..(ב"המצ

שבשטח התכנית ממקומם 
מערב -דרום/מכיוון דרום

לחלקה הרי שעם הוספת 
היא תגרום , הקומה הנוספת

  תכנית לב )על פי התכנית התקפה
ר מותרת " מ1000במגרש מעל  (2385העיר 
 קומות מלאות מעל קומת עמודים 6בניית 

 . מפולשת
: במצב המוצע מתוכנן

לדחות 
את 

 .הטענה
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להטלת צל על הבית כמעט בכל 
שעות היום דבר אשר יפגע באור 

הטבעי המגיע אל הבית מן 
השמש ולהחשכתו וכן לחסימת 

האוויר וזרימת האוויר אל 
.." הבית

 

 5הקומות הכולל לא יעלה על ' מס: 'מבנה ג
קומות כולל קומת קרקע מלאה ובנוסף 

. קומת גג חלקית
 6הקומות הכולל לא יעלה על ' מס: 'מבנה ד

קומות כולל קומת קרקע מלאה ובנוסף 
קומת גג חלקית 

  הבניין ממוקם דרומית מערבית
מבדיקת הצללה . 49אחד העם ' לבניין ברח

שנעשתה נמצא כי צפויה הצללה מסוימת 
בחודשים אוקטובר עד פברואר משעות 

 . הצהריים
תואם למעשה ' הקומות המוצע במבנה ג' מס

ע גם ללא "י תב"הקומות המותר עפ' את מס
ומכאן שבכל מקרה של בניה , איחוד חלקות

ע תהיה הצללה "י תב"חדשה המותרת עפ
 . מסויימת על הבניין המתנגד

 

  המתנגדים ממוקמים בצומת
המגרש פתוח לגמרי . ה"הרחובות נחמני מזא

חשוב . לכיוון מגדל המים והרחובות הגובלים
לציין כי מבנה המתנגדים מוגבה מהרחוב 

בנוסף להיותם גבוהים יחסית למגרשי 
התכנית בשל השיפוע הטופוגרפי התלול 

 .הקיים במקום

 
 

 

 בהתנגדות 4.2סעיף ) 2.1
כתוצאה מכך תפגע :  "..(ב"המצ

או דיירי הבית לאור /זכותנו ו
ואויר וכתוצאה מכך יפגע גם 

.." שווים של החלקה והבית
 

 בהתנגדות 4.3סעיף ) 3.1
לטענת המתנגדים : (ב"המצ

מאחר והמצב התכנוני הנוכחי 
אינו מתיר הוספת קומות 

הרי שלא ניתן יהיה , בבניינם
להקטין את נזקי ההצללה 

י הוספת קומות "האמורה ע
לצורך השוואת המצב של הבניין 

מבחינת הגובה ' ד-ו' למבנים ג
 היחסי ביניהם

מתנגד 
 1' מס

  לעניין ההתנגדות לשינוי בקווי הבניין .2

 בהתנגדות 5.1סעיף ) 1.2
התנגדות לכל שינוי  :(ב"המצ

בקווי הבניין באזור שבו גובלת 
 החלקה בשטח התכנית

  קו בניין צידי מוצע ברחוב אחד
הבנוי , בצד הצמוד למתלונן' לבנין ג, העם

'  מ3.0הוא  , כבנין נפרד על מגרש נפרד
.  כנדרש בתכנית הראשית התקפה

 

  במצב הקיים בפועל קו בניין
, 45בין מבנה המתנגדים לאחד העם ,צידי

 .' מ2.15- והינו כ, קטן מהמבוקש
התכנית הראשית מאפשרת להוסיף מעליו 

לגג .י. קומות ובנוסף ח5בניה עד לגובה של 
 . גם בקו בנין זה

 

  שינוי בקווי הבניין נועד לאפשר
י "ניצול זכויות הבנייה המותרות במגרש עפ

. ע"תב
 

  התכנית המוצעת כוללת בתוכה
שימור ושיפוץ של מגדל המים והשמשתו 

בנוסף לפיתוח השטח סביבו , לטובת הציבור
ומתן זיקת הנאה למעבר לציבור דרך 

 .המגרש
 

  כמו כן כוללת התכנית שימור בית
י תיק "צפורן והחזרתו למצב המקורי עפ

 
לדחות 

את 
. הטענה

 בהתנגדות 5.2סעיף ) 2.2
הקטנת קווי הבניין : (ב"המצ

תגרום לפגיעה בפרטיות של 
דיירי הבניין 

 בהתנגדות 5.5סעיף ) 3.2
הקטנת קווי הבניין : (ב"המצ

עומדת בניגוד לעקרונות 
ורעיונות שביסוד תכנית 

הגדלת הצפיפות ... השימור
שבין המבנים תפגע באופן חמור 

במטרות תכנית השימור כולה 
וישנה את אופי האזור בניגוד 

מוחלט לכוונת תכנית השימור 
. עצמה

 בהתנגדות 5.6סעיף ) 4.2
פגיעה זו תוחמר פי : (ב"המצ

כמה מהשילוב המבוקש בתכנית 
של הקטנת קווי הבניין מחד 

. והוספת קומות מאידך
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 - השימור' תיעוד והנחיות מח
 בתכנית הראשית 12.1.3פ סעיף "כל זאת ע
 ".לב העיר "2385התקפה 

 

מתנגד 
 2' מס

  לעניין ההתנגדות לשינוי אופי הסביבה ופגיעה בו .3

 בהתנגדות 5-6סעיפים ) 1.3
מתבקשת תוספת : ".. (ב"המצ

שיהפכו ' וד' של קומה למבנים ג
קומות ובנייתו  (6)לבניינים בני 

'  מ24של מבנה חדש בגובה של 
.  קומות7-8השקול לבניין בן 

ע "מנוגדת לתב...תוספת 
הרלבנטית המאפשרת בניה של 

 קומות בלבד אלא 5מבנים עד 
שהיא מהווה פגיעה חמורה 

..." באופי הסביבה

  תכנית לב )על פי התכנית התקפה
ר מותרת " מ1000במגרש מעל  (2385העיר 
 קומות מלאות מעל קומת עמודים 6בניית 

 . מפולשת
: במצב המוצע מתוכנן

 5הקומות הכולל לא יעלה על ' מס: 'מבנה ג
קומות כולל קומת קרקע מלאה ובנוסף 

. קומת גג חלקית
 6הקומות הכולל לא יעלה על ' מס: 'מבנה ד

קומות כולל קומת קרקע מלאה ובנוסף 
קומת גג חלקית 

 2-  קיים שיפוע טופוגרפי תלול של כ 
ה לפינת "מפינת הרחובות אחד העם מזא' מ

. הרחובות אחד העם ונחמני 
 מבנים ' לאורך הרחוב קיימים מס

 קומות  6בחתך כולל של 
  התכנית מציעה שימור ושיפוץ מבנים

לשימור ובנייה חדשה שעתידה לחזק את 
. האזור

 

 
לדחות 

את 
. הטענה

סעיפים בהתנגדות )  2.3
שינוי גבול : "..(7-8-9ב "המצ

... הבניין מהתכנית הקיימת 
מגבול החלקה '  מ2.25במרחק 
שינוי גבול .." "' מ5במקום 

המגרש יוביל בהכרח לחריגה 
" מקווי הבניין המותרים

  הינם 49 ואחד העם 45אחד העם 
מגבול '  מ2- מבנים לשימור המרוחקים כ

 ממוקם כיום גם כן 47אחד העם . המגרש
שינוי קו הבניין .  מגבול מגרש2-במרחק של כ

 לזה הקיים בבניינים הצמודים 4-מ
פ "אפשרי ע (' מ2.25במקרה זה )והסמוכים 

ומומלץ , הוראות התכנית הראשית בהקלה
במטרה לייצר חזית אחידה , באזור לב העיר

.  לרחוב
 י התכנית המוצעת קביעת קווי "עפ

הבניין הינה מחייבת על פי הרשום בתקנון 
 .  ועל פי המסומן בתשריט

 

   – לעניין הציפוף והחניה .4

 10-11-12-13סעיפים ) 4.1
תוספת  : "...(ב"בהתנגדות המצ

הן בגובהם , הבניה המבוקשת
הן באחוזי הבניה , של המבנים

על החלקות והן בשינוי גבול 
תגדיל באופן משמעותי , הבניין

תפגע , את הצפיפות בשכונה
באיכות החיים בה וממילא 

תוביל לירידה בערך הדירות 
תסתיר את הנוף "..  ."בה

האורבני ומגדל המים הנשקפים 

  תוספת הבניה המבוקשת לא חורגת
מהמותר לפי התכנית הראשית בנוגע לאחוזי 

הבנייה והצפיפות לגבי נושא הגובה וקווי 
 .הבניין ראה התייחסות קודמת

  קומות יסתיר 2כל בניין שיבנה מעל 
אין . את  הנוף האורבני של מגדל המים

הקומות המותר לפי התכנית ' חריגה במס
בנוסף  . ר" מ1000הראשית במגרש העולה על 

 .קומת הגג הינה קומה חלקית בלבד

 

 
לדחות 

את 
. הטענה
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מקומת הגג של הדירה וכן את 
  .."מראה הים שממערב לדירה

 בהתנגדות 14סעיף ) 4.2
תוספת הקומה לשני :  "(ב"המצ

מבנים ובנייתו של מבנה נוסף בן 
 קומות כמו גם הזזת גבול 7-8

המגרש והקטנת המרק שבינו 
את מצוקת ..לבין הכביש תחריף 

.." החניה

  התכנית מציעה ארבעה מרתפים תת
קרקעיים העתידים לספק את צורכי החניה 

 .של הפרויקט בהתאם לתקן

 הרי שזהו , אשר להזזת גבול המגרש
המצב הקיים בפועל כיום ואינו מהווה הרעה 

 .למצב הנוכחי

מתנגד 
 2' מס

 זכות עמידה בוועדה 
'  אהוד ורחל גרוס נ342/ 05' בערר מס

כי , ת נקבע"ב פ"הוועדה המקומית לתו
כאשר מדובר במרחק רב בין שני בניינים עקב 

הרי , פ שעובר ביניהם ובתוספת קוי בניין"שצ
שהמרחק הרב בין הבניינים מוציא את 

אשר ממוקמים באחד מהבניינים , המתנגדים
ביחס " מי שעלול להיפגע"מגדר של 

 היינו הבניין השני, למבקשים

 

מתנגד 
  3' מס

המתנגדת מצטרפת לטיעונים 
י המתנגדים "שהוזכרו ע
: ובנוסף, הקודמים

 

  

 ( 6' טענה מס). 5 
השחיה והספא יביאו - בריכת

קהל רב למקום ויהוו מטרד 

בריכת השחיה והספא הם אך ורק לשימוש 
. דיירי הבניינים שבתכנית

לקבל את 
ההתנגדות 

 בחלקה
 

פטור    (7' טענה מס). 6 
ממסתורי כביסה ומרפסות 

. שרות יפגע בשכנים

במבנים לשימור מתבצע תהליך של תאום 
הנותן מענה , תכנון עם מחלקת השימור

ולכן נהוג , י תוספות חיצוניות"לנושא שלא ע
. לא לחייב בתוספת אלמנטים אלה

לדחות 
את 

ההתנגדות 

פגיעה בערך הנכס של       . 7 
בכל סעיפי     )     המתלוננת

 (ההתנגדות

ולא , ועדה זו דנה בנושאים תיכנוניים
. בנושאים קניניים

לדחות 
את 

ההתנגדות 
מתנגד 

 4' מס
  התנגדות מהנדס העיר  לעניין תיקונים טכניים וטעויות סופר.  8 

 נפלה –' ק ב" ס2.1.2 בסעיף 5.1  
שינוי קו בניין צדדי . טעות סופר

 3.6ולא '  מ4.6- מ
.  כפי שנרשם

 נפלה –ק ב " ס2.1.3 בסעיף 5.2
 5מבוקש ' טעות סופר במבנה ג

קומות כולל קומת קרקע מלאה  
 (קומה שישית)ובנוסף קומת גג  

 קומות כולל 6ולא , חלקית
קומת גג מלאה ובנוסף קומת גג 

חלקית כמפורט  (קומה שביעית)
. בסעיף זה

 בנספח הבינוי נפלה טעות 5.3
סופר במספור הבתים אחד העם 

 47 ואחד העם 45

  .יש לתקן את הטעויות המפורטות
לקבל את 

ההתנגדות 
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: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות

 
: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית

 
 65791 תל אביב 15רחוב יבנה  אפרים קרנון 

ג " ר15אבא הלל ד "שרון שפיגל עו 
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 28/05/2008מיום ' ב08-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. גובה ושינוי אופי הסביבה, המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם שהוא לקו הבניה
. התנגדות של תמר פיינברג אשר הוגשה אחרי תקופה ההפקדה הושמע גם

, ד גד מנשה ענה בשם היזמים להתנגדויות והודיע שהם לא מנצלים את כל הזכויות הבניה שיש להם"עו
. וגם נותנים לטובת הפרויקט הרבה מטלות בסביבה

ע מבקש להוסיף בתקנון התכנית סעיף שקו הבנין הקידמי לרחוב אחד העם יקבע בהתאמה לכך "מה
, (קו הבנין עצמו יקבע בהתאמה לכך)שהמרפסות הבולטות  תתיישרנה עם הבניינים הצמודים 

 . 'מ2.85- ושהמרפסות לא תהינה בולטות מ
:  ומציע ניצול מלא של הקרקע העירונית עד תום, פאר מתנגד למגרש חניה בקומת הקרקע  בבנין המיבורי

וממליץ גם עבור מקומות חניה נוספים לחפור מתחת ,  תכנון אולם נוסף במרתף ראשון וחניה במרתף שני
. ס"לבי

 
 

: הועדה מחליטה
. ע יביא בעוד שבועיים לועדת המשנה לתכנון ובניה הצעת החלטה"מה

 
שלמה זעפראני , יעל דיין, פאר ויסנר, ארנון גלעדי, דורון ספיר, מיטל להבי, שמוליק  מזרחי: משתתפים

. ואריה שומר
 

תוספת להתנגדויות 
 

 :והוחלט לקבלה,  5' מס, לאחר הדיון הקודם הוגשה התנגדות נוספת
 25הבעלים של הבנין ברחוב נחמני , "מ"חברת המלך אלברט בע. "5

 ג" בר5ד גדי זילברברג מרחוב החילזון "י עו"    ע
      

 
 :מענה להתנגדות 

 
המתנגד 

המלצת הצוות התגובה           הטיעון
 מתנגד 

 5' מס
 קווי בנין קטנים .1

מהמקובל    וחורגים 
 מהמרקם בסביבה

על מנת לשמור על 
המרקם נבנים על החלקה 

ולא מבנה , מבנים נפרדים
 .אחד גדול

לכן קווי בנין הם על פי 
הוראות התכנית הראשית 

 . עבור בניינים נפרדים
הפנימי ' במבנה ד

מאפשרת התכנית לממש 
זכויות שלא ניתן לממש 

, מעל המבנה לשימור
מכיוון שהוא אחורי 
ופנימי ואין לו חזית 

לקבל את ההתנגדות 
ולקבוע קו בנין , בחלקה

אל גבול , צידי מערבי
 המגרש עם 

לקיר ' מ4.0- כ25נחמני 
 הבנין

 ' מ2.70במקום   
' מ3.60וקו בנין של 

. לבליטות
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 . לרחוב
 מתנגד 

 5' מס
נפח הבניה המתקבל . 2

חורג מהמקובל ' בבנין ד
וקומת הגג , בסביבה

כמעט  החלקית בנויה
במלוא הנפח של קומה 

 . רגילה
במרפסות הגג בהן 

מתבצעות הנסיגות 
 .מיועדות לקום מצללות

התכנית הראשית 
מאפשרת במגרש שגודלו 

 קומות על 6 דונם 1מעל 
ובמקרה זה , עמודים

מומשו זכויות גם בקומת 
העמודים בגלל המבנה 

מסמכי התכנית . לשימור
מחייבים נסיגות בקומת 

ומרפסות בחזיתות , הגג
 .הקדמית והאחורית

לקבל את ההתנגדות 
ולקבוע בהוראות , בחלקה

: התכנית הנחיות לכך
לחייב נסיגות ' בבנין ד.1

בקומת הגג בחזית הקדמית 
- והאחורית של לא פחות מ

  2/3- ובאורך של כ'  מ2
. מהחזיתות עצמן

מצללות הגג יהיו בנסיגה . 2
מקיר הקומה שמתחת 

. לקומת הגג
 מתנגד 

 5' מס
מהווה מפגע ' מבנה ד. 3

כלפי הדיירים נחמני 
חריג בנפחו , 25

מהבנינים לשימור 
בקטע זה של רחוב 

נחמני ופוגע באיכות 
המרקם העירוני 

 .במקום
המבנה מסתיר את 

מגדל המים וסוגר את 
המרחב שמאחורי 

הבניינים לשימור שעל 
 23- ו25ידו בנחמני 

המגרש הריק הגדול 
, שמאחורי הבנין לשימור

מאפשר מימוש ', מבנה ב
של זכויות בניה שלא 

מתאפשרות כתוספת בניה 
 . מעליו

זאת על מנת לאפשר את 
שימור מגדל המים 

 ופיתוח גינה ציבורית
ושימור בית , סביבו
 . ציפורן

כולל מבנה , כל מבנה
'  מ9מתרחק לפחות ,'ד

 ,ממגדל המים
 . בנקודה הקרובה ביותר

שימורו של המגדל 
ואפשרות הגישה אל 

מגדל המים מהרחובות 
ה ואחד העם ופיתוח "מזא

הגינה שמסביבו לציבור 
י "כולו מתאפשרים ע

 .תכנית זו

לקבל את ההתנגדות 
ועל מנת למנוע , בחלקה

 מטרדיות כלפי דיירי 
 יש לקבוע 25נחמני 

 : בהוראות התכנית
אורך החזית הצידית . 1

לא ' המערבית של בנין ד
.  ' מ20יעלה על 

ימוקמו מתקנים ' בבנין ד.  2
טכניים ותריסים לשיחרור 

על גג ככל אוויר ואיוורור 
 ובכפוף להנחיות ,שניתן

. הרשויות
בגבול המגרש בין נחמני . 3
 תתוכנן הפרדה 27 ונחמני 25

'  מ1גננית ברוחב של לפחות 
.  'מ1ובעומק של לפחות 

התכנית תקבע כי תנאי . 4
להוצאת היתר בניה לבנייני 
התכנית הוא אישור העיצוב 

י מהנדס העיר "והפיתוח ע
 . או מי מטעמו

בהיתר הבניה יפורטו  בין 
חומרי , היתר אופי הבניה

הבליטות , הפתחים, הבניה
.  'וכד

 
 :5ד הצוות להתנגדות "חוו

 : לקבל את ההתנגדות בחלקה
אל גבול המגרש עם נחמני  , ולקבוע את קו הבנין הצידי המערבי, לקבל את ההתנגדות בחלקה. 1

 .'  מ2.70במקום   , עבור בליטות' מ3.60-לקיר הבנין ול' מ4.0-  ל25     
בהוראות התכנית שהנחיות לכך יפורטו בתכנית העיצוב       ולקבוע, לקבל את ההתנגדות בחלקה. 2

'     בבנין ד. 1: והמהווה תנאי להיתר בניה, י מהנדס העיר או מי מטעמו"שתאושר ע,     לתכנית זו
  2/3ובאורך של לפחות '  מ2    לחייב נסיגות בקומת הגג בחזית הקדמית והאחורית של לפחות 

 .     מהחזיתות עצמן
  .   מצללות הגג יהיו בנסיגה מקיר הקומה שמתחת לקומת הגג וממעקה הגג שלה

 ועל מנת למנוע מטרדיות כלפי דיירי , לקבל את ההתנגדות בחלקה. 3
 :  יש לקבוע בהוראות התכנית25    נחמני 

.  ' מ20לא יעלה על ' אורך החזית הצידית המערבית של בנין ד.    א
או     /ימוקמו מתקנים טכניים ותריסים לשיחרור ואיוורור אוויר רק על גג הבנין ו' בבנין ד.    ב

למעט במקרה שמתחייב מרחק שונה בכפוף     , מקו המגרש' מ10-        במרחק שלא יפחת מ
.         להנחיות הרשויות

.  ' מ1 תתוכנן הפרדה גננית של לפחות 27 ונחמני 25בגבול המגרש בין נחמני .     ג
התכנית תקבע כי תנאי להוצאת היתר בניה לבנייני התכנית הוא אישור תכנית עיצוב ופיתוח    .    ד
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 . י מהנדס העיר או מי מטעמו"        ע
הפתחים והבליטות והמגבלות     , חומרי הבניה,        תכנית זו תקבע בין היתר את אופי הבניה

 .       המתבקשות בחזית זו
 

לדחות את שאר ההתנגדויות    
 

:  נוסח הצעת החלטה של מהנדס העיר לועדה המקומית
 , פ דרישת הועדה מהדיון הקודם בהתנגדויות"ע

 :ן"ע לאחר בדיקה שנעשתה לנושא החניה במגרש המע"להלן הצעת ההחלטה של מה
 

 : נערכה בדיקה ראשונית להיתכנות של חניה בתת הקרקע וממנה עולות המסקנות הבאות
וחניה מתחת למבנה בית  , חניות בקומה בתת הקרקע9מתאפשרות , ר" מ400-ששטחו כ, במגרש הנדון
 .  נמצאה מסובכת ויקרה עד בלתי אפשרית מבחינה הנדסיתהספר הקיים

 
שישמשו בשעות פעילות המוסד החינוכי את ,  חניות17- יספק לא פחות מבמפלס הקרקעמגרש החניה 

 , ומעבר לשעות הפעילות יעמוד המגרש לרשות תושבי הסביבה, צוות העובדים שלו
.  ללא תשלום

.  'מ2-ורצועת גינון של כבחזית המגרש לרחוב יתוכננו גדר 
 

ממליץ , 49שהתקבלה מהבעלים של הבנין ברחוב אחד העם . 1'  בהתיחסות לדיון בהתנגדות מס,בנוסף
: ולקבוע , מהנדס העיר לקבל את ההתנגדות בחלקה

אלא אם תהיה הסכמה     ', מ3.0ולא ' מ3.6שבתכנית יהיה ' קוו הבנין הצידי הצפוני ליד מבנה ג. 1
. 'מ3.30- ל49    מצד המתנגד באחד העם 

'  מ5.0ולא '   מ4.5יהיה  ' ומבנה ב' המרחק בין מבנה ג. 2
ולא ליד הבנין     ', ליד מבנה ב, תמוקם בצד הדרומי של המבנה' קומת הגג החלקית במבנה ג. 3

 .כמופיע במסמכי התכנית המופקדים, 49העם -    שבאחד
פ הקיים ברחוב בין שני     "כמופיע בתשריט והמתיישר ע, העם-קוו הבנין הקידמי לרחוב אחד. 4

 . (במידה ובמקום בו תמצאנה כאלה)מקורות /ייקבע כקו המרפסות הבולטות ,     הצמתים
 .במקום בו לא נמצאת מרפסת כזאת יהיה קו זה תקף עבור קיר הבנין עצמו

.     לא תותר בליטה כלשהי מעבר לקו זה
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (13החלטה מספר ) 25/06/2008מיום ' ב08-0019בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 

 : נערכה בדיקה ראשונית להיתכנות של חניה בתת הקרקע וממנה עולות המסקנות הבאות
וחניה מתחת למבנה בית  , חניות בקומה בתת הקרקע9מתאפשרות , ר" מ400-ששטחו כ, במגרש הנדון
 .  נמצאה מסובכת ויקרה עד בלתי אפשרית מבחינה הנדסיתהספר הקיים

 
שישמשו בשעות פעילות המוסד החינוכי את ,  חניות17- יספק לא פחות מבמפלס הקרקעמגרש החניה 

 , ומעבר לשעות הפעילות יעמוד המגרש לרשות תושבי הסביבה, צוות העובדים שלו
.  ללא תשלום

.  'מ2-ורצועת גינון של כבחזית המגרש לרחוב יתוכננו גדר 
 

הוחלט , 49שהתקבלה מהבעלים של הבנין ברחוב אחד העם . 1'  בהתיחסות לדיון בהתנגדות מס,בנוסף
: ולקבוע , לקבל את ההתנגדות בחלקה

אלא אם תהיה הסכמה     ', מ3.0ולא ' מ3.6שבתכנית יהיה ' קוו הבנין הצידי הצפוני ליד מבנה ג .א
. 'מ3.30- ל49מצד המתנגד באחד העם 

 ' מ5.0ולא '   מ4.5יהיה  ' ומבנה ב' המרחק בין מבנה ג .ב

ולא ליד הבנין    ', ליד מבנה ב, תמוקם בצד הדרומי של המבנה' קומת הגג החלקית במבנה ג .ג
 .כמופיע במסמכי התכנית המופקדים, 49העם -שבאחד

פ הקיים ברחוב בין שני     "כמופיע בתשריט והמתיישר ע, העם-קוו הבנין הקידמי לרחוב אחד .ד
 . (במידה ובמקום בו תמצאנה כאלה)מקורות /ייקבע כקו המרפסות הבולטות , הצמתים

 .במקום בו לא נמצאת מרפסת כזאת יהיה קו זה תקף עבור קיר הבנין עצמו
. לא תותר בליטה כלשהי מעבר לקו זה

. תנאי לכל היתר בנייה יהיה התחייבות היזמים להטמנת השנאי. ה



 החלטה' מס
02/03/2011 

 8- ' ב11-0006

 

2007ת ספטמבר "מבא  50' עמ  

 

 יהיה הטמנה בפועל 0.0 –תנאי לקבלת היתר בנייה לבנייה חדשה בתחום התכנית למעל מפלס ה . ו
.בכפוף לכתב התחייבות של היזם מול העירייה, של השנאי

 
. לקבל את ההתנגדויות בחלקן כמפורט מעלה ולתת תוקף לתכנית

. לדחות את שאר ההתנגדויות כמפורט בדרפט לעיל
 

.ארנון גלעדי ונתן וולוך, דורן ספיר: משתתפים
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 02/03/2011מיום ' ב11-0006בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

 ע"נילי פוך מצוות מרכז הציגה את הבקשה לשינוי ההחלטה שהועדה  קבעה כתנאי למימוש התב' אדר
. (הטמנת השנאי)

.  ד דורון ספיר מבקש שכל הגדרות והשנאים יהיו בהתאם לדרישות והנחיות של משרד להגנת הסביבה"עו
 מבקשת שיצויין בהחלטת הועדה שחתימת הסכם מול העירייה בדבר אחזקת השטחים– נילי פוך ' אדר

. תהווה תנאי לאיכלוס,  פ מדיניות העירייה בנדון"ע, הציבוריים
 יועבר ₪ 140,000מבקש לציין שחלקו של היזם בהטמנת השנאי בסך של , נציג אגף הנכסים, נתן-דניאל בר

. כחלק משימורו, לטובת שיקום והשמשת מגדל המים
ד דורון ספיר מבקש שאגף הנכסים ימצא פתרון משפטי שיגן על כך שהשימוש לצורך שנאים בלבד ולא "עו

. ושאין זכויות בניה עבורם, שימוש אחר
 

: הועדה מחליטה
.  ל"פ ההתניות הנ"ע, 3732לבטל את התנאי להיתר בניה בתכנית המאושרת מספר 

 
 

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



 התוכן החלטה' מס
02/03/2011 

 9- ' ב11-0006
  7093 בגוש 105חלקה  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  51' עמ

 

 : מטרת הבקשה
. אישור הפקעה

 
 :גושים וחלקות בתכנית

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

חברת אקוריאן  105 7093
מ "נחלת יצחק בע

חלק מהחלקה )
הוקנה לעירייה 

ופורסם צו הקניה 
י חוק הרשויות "עפ

 (1958,המקומיות

כולל )בשלמות  4,703
השטח שהוקנה 

 (לעירייה בעבר

 שטח ציבורי פתוח
שטח בניני ציבור 

 דרך

 
:  מצב השטח בפועל

. "איילון"וחלק מבית הספר " היכל שלמה"בחלקה בית כנסת 
 

: מצב תכנוני קיים
: י" עפשטח בניני ציבור ודרך,השטח להפקעה מיועד לשטח ציבורי פתוח

. א"ז טבת התשנ" י03/01/1991 מיום 3832פ . בתוקף לפי הודעה בי2344ע "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 התשכ7093 בגוש 105 את חלקהממליץ 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

( כהן-ניר דוד' אדרי "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
02/03/2011 

 9- ' ב11-0006

 

2007ת ספטמבר "מבא  52' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 02/03/2011מיום ' ב11-0006בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 ובהתאם לכך לפרסם 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ7093 בגוש 105 את חלקה להפקיע לאשר

. 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 וארנון גלעדי, אהרון מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
02/03/2011 

 10- ' ב11-0006
  6615 בגוש 100-104 ו94חלקה  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  53' עמ

 

 : מטרת הבקשה
בינט מאיר '  רח– אישור הפקעה

 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
שטח  בעלות חלקה גוש

רשום 
 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 צ"שב 1813.00 1813.00 מדינת ישראל 94 6615
דרך  2566.00 2566.00מדינת ישראל  100 6615
שביל  216.00 216.00מדינת ישראל  101 6615
שביל  212.00 212.00מדינת ישראל  102 6615
שביל  222.00 222.00מדינת ישראל  103 6615
שביל  124.00 124.00מדינת ישראל  104 6615

 
 6615 בגוש 30-33בעבר חלק מחלקות 

 
:  שטח הקרקע המופקע

 .לעיל ראה הטבלה
 

: מצב תכנוני קיים
( 457תכנית ) 321/ תכנית תגפי"למבנים ומוסדות ציבור ולשביל עפ, השטח להפקעה מיועד לדרך מאושרת

. 17/12/1953 מיום 324פ .לפי הודעה בי
 

: 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

- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6615 בגוש 104, 103, 102, 101, 100, 94ממליץ להפקיע חלק מחלקות 
. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5 ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים 1965

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

( יואב רוביסה' אדרי "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
02/03/2011 

 10- ' ב11-0006

 

2007ת ספטמבר "מבא  54' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (10החלטה מספר ) 02/03/2011מיום ' ב11-0006בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6615 בגוש 104, 103, 102, 101, 100, 94 להפקיע חלק מחלקות לאשר
. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5 ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים 1965

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

.כרמלה עוזרי וארנון גלעדי, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
02/03/2011 

 11- ' ב11-0006
קידום תכנית במסכות הועדה המקומית  -3מונטיפיורי  - 3938/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  55' עמ

 

   הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

   ורחוב מונטיפיורי 73, 66, 18, 15  בין חלקות6920גוש : מיקום
- מול מגדל שלום             

. חשבון לבין החניון שבפינת הרצל ומונטיפיורי-             בין בית לשכת רואי
 

 3מונטיפיורי : כתובת

 
 

: חלקה/גוש
חלקי חלקה גוש חלקי גוש 

חלקה 
6920  17  

 
:  שטח הקרקע

  דונם  0.639
 

:  מתכנן
שהין אדריכלות ותכנון .א

תל אביב , 36 הנמל 
 03-6013713:  טל

 
:  יזם

שחר -בןמשפחת 
 



 החלטה' מס
02/03/2011 

 11- ' ב11-0006

 

2007ת ספטמבר "מבא  56' עמ  

 

:  בעלות
שחר -בןמשפחת 

 
:  מצב השטח בפועל

.  חלקית על הגגוקומה קומות 2-גלריה ו,   בחזית עם מסחרבנין הכולל קומת קרקע
 .  קומות2-קומת ביניים ו, פ היתר" קומת מרתף ע-בעורף

 .הבנין לא בשימוש ומצבו רעוע מאד
 

 : מדיניות קיימת
. בכפוף לתאום עם מחלקת השימור , פ תכנית תקפה"לאפשר בבנין לשימור מימוש זכויות הבניה ע

 . לדרוש המשך קיומה של החזית המסחרית.  לא לחרוג מגובה המרקם הקיים בסביבה
 , 1אינו חורג מגובה הבנין הקיים ברחוב מונטיפיורי המוצע גובה הבנין 

.  5 במונטיפיורי  (שלב חתימות למתן תוקףב)ע "הבנין בתב ומגובה
 

 :מצב תכנוני קיים
. 'ב2650ע "פ תב"ע, הבנין מוגדר כמבנה לשימור שלא בהגבלות מחמירות

א  675 , 755 ,541,44,74,ב 2650, 219 ,287 ,636 ,680 ,1200,ע,מ,ח, ג:ות הןתקפות הע"תבה
  .בקומות עליונותאו משרדים מגורים , קרקעהמסחר בקומת  חובת -אזור מסחרי: יעוד קיים

ר  " מ639: שטח התכנון
 , 32.5%קומת ביניים , 40%קומת קרקע מסחרית : (שימושים, קומות, שטחים, אחוזים)זכויות בניה 

 , "ע"מרתפים לפי תכנית ,  משטח המגרש162.5%כ "סה-  כל אחת45% קומות עליונות 2
 .ותמריצי שימור' ב2650פ תכנית השימור "קומת גג חלקית ע
. לא מוגדרת: צפיפות למגורים

 
 : מצב תכנוני מוצע

 , בקוי הבנין הקיימים בפועל ,תוספת קומה: תיאור מטרות התכנון
(. 8.5%=6+2.5)למיצוי זכויות הבניה בתכניות התקפות והקלות                                      

 
. בקומות העליונותמסחר בקומת קרקע ומגורים : שימושים/פירוט יעדים

 
-     ר שניתן לממש רק בקומת הגג החלקית" מ300ושטח של , פ התכנית התקפה" ע162.5%   :זכויות בניה

 . פ תאום הנסיגות עם מחלקת השימור"                        שטח שנובע מהתכסית המותרת לבניה ע
 . לקומה שנוספת2.5%+ לשיפור התכנון 6%                        בנוסף מבוקשות הקלות כמותיות של 

 
 .ר" מ60-ד לא יקטן מ"       שטח עיקרי ממוצע ליח:  צפיפות

 . לא כולל מסחר , ד" יח20     : ד"יח' מס
 

. ר" מ60-שטח עיקרי ממוצע לדירה לא יקטן מ: ד"שטח ממוצע ליח
 

 , וקומת גג חלקית בנסיגה (כולל קרקע וגלריה) קומות 5    :מספר קומות
.                            וקומת מרתף בחלק אחורי של המגרש

 מפני הרחוב' מ24.2                : גובה
 

 .  כולל מרפסות60%.   מהמגרש55%             :תכסית
 

. פ התכנית התקפה" קו בניין מערבי עתחוםהשלמת ב+פ הבניין הקיים"ע: קווי בניין
. ' מ3.0-6.5-  (צפוני)קו בניין אחורי .      ' מ3.0-      (דרומי)קו בניין קדמי                

. '   מ1.2-  (מזרחי)קו בניין צידי .     ' מ2.0-2.5-  (מערבי)                  קו בניין צידי 
                    

הריסת קומת גג חלקית , פ הנחיות מחלקת השימור"שימור הבניין הקיים ע: עקרונות ודברי הסבר נוספים
בהתאם לעקרונות התכנון שגובשו ,   קומות טיפוסיות וקומת גג חלקית לבניין הקיים2קיימת ותוספת 

.  בשיתוף עם צוות מרכז ומחלקת השימור
 

אינו גרם לעומס תנועתי חריג על , הבניין מתוכנן ללא חניה בתחום המגרש: תשתיות, תנועה, תחבורה
קיים חניון ציבורי גדול בתת הקרקע , מגדל שלום, במגרש ממול. או התשתיות באזור/מערכת התנועה ו

 



 החלטה' מס
02/03/2011 

 11- ' ב11-0006

 

2007ת ספטמבר "מבא  57' עמ  

 

הבנין מהווה חלק :  (השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים, היבטים מקומיים) עיצוב
 . ו"ועל גבול אזור ההכרזה של אונסק, מהמרקם של העיר ההיסטורית

 . (מגדל שלום)בסביבה עירוב של בניה מרקמית ובנייה גבוהה 
. 5והבניין העתידי במונטיפיורי  (לשכת רואי חשבון) 1הבניין משתלב עם גובה הבניין הקיים במונטיפיורי 

לשמירה על המבנה ללא נסיגה , תכנית זו תאפשר את תוספת הבניה על פי קירות הבנין הקיימים בפועל
. בקומות החדשות לעומת הקימות

 .פ דרישת מחלקת השימור"הנסיגות בקומת הגג החלקית הן בחזית לרחוב ובמקומות נוספים ע
 

: טבלת השוואה
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

  הקלות8.5%+ 162.5% קומת גג בנסיגה +162.5% אחוזים כ זכויות בניה"סה
  מהשימור300+* 1,038  מהשימור 300+*1,038 ר"מ

 45X 2+ 32.5 +40 55% אחוזים זכויות בניה לקומה
   ר"מ

 קומות 3,גלריות+קרקע,מרתפים קומות גובה
 'ב2650פ "גג חלקית ע. ק,טיפוסיות

קומות  4,גלריות+קרקע,מרתפים
 'ב2650פ "גג חלקית ע. ק,טיפוסיות

 לא מוגדר מטר
 

 מפני הרחוב'  מ24.2

 ד לא כולל מסחר" יח20 לא מוגדרתצפיפות 
 

 ( כולל מרפסות בולטות60% )55%   תכסית
 - - מקומות חניה

 
: זמן ביצוע

תתבטלנה , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7  אם תוך
. במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית

 
: הצוות ממליץ לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים :  צוות שימור  וד צוות תכנון מרכז"חו

 .נספח הבינוי של התכנית יכלול את פירוט החזיתות .  1

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 02/03/2011מיום ' ב11-0006בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אבנר שהין הציג את התכנית' אדר
. ולתכנן תכנית עם חניה, ע יבחן אפשרות באם ניתן להרוס את הבנין לשימור"ד דורון ספיר מציע שמה"עו

 
: הועדה מחליטה

. לאשר את התכנית להפקדה בתנאי שנספח הבינוי יכלול את פירוט החזיתות
 

במידה וניתן לעשות את , ע ביחד עם היזם יבחנו אפשרות להרוס את הבנין לשימור ולשחזרו"במקביל מה
. זאת מבחינה תכנונית ומשפטית  הנושא יחזור לדיון נוסף בועדה

 
. כרמלה עוזרי וארנון גלעדי, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים

 
 


