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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 פאר ויסנר  
סגן ראש העירייה נתן וולוך  
סגן ראש העירייה אסף זמיר  
חבר מועצה שמואל מזרחי  
חבר מועצה 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 
יועץ המשפטי בכיר לסגן ד "עו, הראלה אברהם אוזן 
מנהל אגף תכנון העיר וסגן מהנדס העיר ' אדר, עודד גבולי 
מנהל אגף נכסי העירייה אלי לוי  
מ ראש העירייה "מ. עד "עו, אילן רוזנבלום 
שמאית הועדה המקומית דנה שיחור  
מנהל היחידה למניעת דלקות יהורם חזי רשף  
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלאלה דוידוף  
 
 

 סגן ראש העירייה מיטל להבי :חסרים
 
 

 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
נצי ועדה מחוזית חגית אלדור  
י "נציג ממעמי אמזלג  
החברה להגנת הטבע ערן  
יפו - ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב רן מנחמי  
 
 
 

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

דיווח ממצאי כיבוי אש בעקבות החלטת  (2)נחלת יצחק - מדיניות לאזור המובלעת  1 .1
 3.11.2010הועדה מיום 

רמת אביב ג ותוספת מרפסות ושינוי קוי בנין - 'ביטול דרישה לתכנית עיצוב ארכ 13. 2
למרפסות דיון בהתנגדויות 

דיווח על הקטנת שטח בית הכנסת ' בית כנסת רמת אביב ג- תכנית עיצוב ארכיטקטוני  21. 3
מחסנים דיווח לועדה /פרגולוה/דיווח בנושא מרתפים: 9-  ו 2 , 1רובע  24 .4
ע "א דיון בדיווח על התנגדות מה"צפון מערב ת 27 .5
דיון לאחר - א דיון באיחוד "ת' א38-  ו 38שינקין '  רח7430 בגוש 27, 26איחוד חלקות  31 .6

פרסום 
שינוי תנאים לאכלוס  (3) בינוי לביצוע דיון בעיצוב ארכיטקטוני 3.1מתחם - דרום קריה  34 .7
אחוזת בית דיון בהפקדה  - 17רוטשילד  43 .8
מקומית דיון נוסף - סיירובן 48 .9

( 5)דיון בהפקדה  (4)דולפינריום  67 .10
א "הסכם שנערך בין יזם התכנית לבין עיריית ת (4)מתחם בן יוסף  75 .11
. 44בית פלט '  רח09-0868' היתר בניה מס  12

 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
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(  2)נחלת יצחק - מדיניות לאזור המובלעת  - 

 3.11.2010דיווח ממצאי כיבוי אש בעקבות החלטת הועדה מיום 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

: מטרת הדיון
( 2009על עדכונה משנת ) 2003עדכון מדיניות הועדה המקומית לאיזור המובלעת בנחלת יצחק משנת  .1

 .אשר במסגרתה יקבעו תנאים להוצאת היתרי בנייה להסבת חללים משימוש תעסוקה לשימוש של מגורים

קביעת עקרונות ליצירת מתחמי איחוד חדשים לפיהם תתאפשר קידום תכניות לפינוי בינוי  .2
. והתחדשות עירונית תוך תוספת זכויות בנייה היחידות דיור במקום

 .עדכון הועדה בנוגע לסטטוס יוזמות תכנון בתחום התכנית המוצעת .3

הכנת . ב באיזור המובלעת ביוזמת הועדה המקומית" לחוק התו77ע לפי סעיף "הודעה על הכנת תב .4
 .2011התכנית תוקצבה בתכנית העבודה 

 .ב" לחוק התו78קביעת תנאים מגבילים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית המוצעת לפי סעיף  .5
 

 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
אישור התכנית המוצעת הוא בסמכות הועדה המחוזית . עדכון המדיניות הוא בסמכות הועדה המקומית

. תל אביב
 

:  כתובת
". איזור המובלעת", איזור התעסוקה של נחלת יצחק, יפו-תל אביב

 

: גושים וחלוקת בתחום התכנית
חלקי חלקה חלקה גוש חלקי גוש 

7093  119 – 127 ,132 – 133 ,135 ,144 ,151 ,277 ,290 ,292 ,301 ,326 ,416 ,430 ,437 ,451 ,461 ,481  
 

  דונם25 –כ : שטח התכנית
 

 אביב יפו-עיריית תל, מדינת ישראל, פרטיים :בעל הקרקע
 

 .מגדלי תל אביבמתחם , מתחם תעש השלום, נחלת יצחק' רח, עליית הנוער' רח : התכניתתאור גבולות
 

יפו -הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב: יזם התכנית
 

לצורך עריכת התכנית . מינהל ההנדסה, אגף תכנון העיר, צוות תכנון מזרחי " המדיניות תיערך ע:מתכנן
. 2011המוצעת יתקשר מינהל ההנדסה עם מתכנן חיצוני במסגרת שנת העבודה 

 

: תכנון מאושר
אושרה ) ' א1043ו (1969אושרה למתן תוקף ב) 1043 ,(1968אושרה למתן תוקף ב) 618ע " תב :ות ע"תב

 . (2001למתן תוקף ב
. (' א1043ע "בהתאם להוראות תב)תעסוקה משרדים ו :קרקעיעוד 

 ,שטח עיקרי ( בכפוף לאישור הקלות11%עד + ) 200% :(שימושים, קומות, שטחים, אחוזים) זכויות בניה
, ( קומות נוספות בכפוף אישור הקלות3עד + )  קומות5 ,( בכפוף לאישור הועדה40%עד ) שטח שירות 35%
. (גובה ותכסית ניתנים להגדלה בכפוף לאישור הקלות) 40% –תכסית ',  מ17- גובה 

: המתחם תביבתיאור המצב התכנוני המאושר בס
 .  קומות6בניין משרדים בן  + . 300%, קומות33 מגדלי מגורים בני 4: מגדלי תל אביב – 2225ע "תב
 .  קומות8בניין משרדם בן . + 325%,  קומות43 מגדלי מגורים בני 4: תעש השלום – 2771ע "תב
.  300%,  קומות27 –מגדל אחד בן  כ : עין זיתים - 2772ע "תב
. 240%/220%.  קומות17 ו35שני מגדלים בני : מתחם הבורג - 2686ע "תב
. 333%.  קומות20מגדל בן :  פרי מגדים– 3753ע "תב

 

עורך , יזם בעל הקרקע) 3833ע "בתחום שטח התכנית המוצעת נמצאת בהליכי קידום תב: תכנון בהליך
, תכנית זו הועברה ללשכת התכנון המחוזית ללא המלצה מאת הועדה המקומית. (אריה קוץ' התכנית אדר

 דונם ועיקריה הם 3.6- שטחה כ.  המקומית פעמים בלא שניתנה המלצה כזו3לאחר שנדונה בועדה 
תוספת זכויות , (פים" דונם כולל שפ3-כ כ"סה)צ "שב/ פ"שינוי ייעוד מתעסוקה למגורים ושצ: כדלקמן
.    ד" יח120- ותוספת של כ , (ר עקרי" מ11,000 –כ כ "סה) 300%בנייה ל

. 32-34נחלת יצחק ' במתחם נוסף הוצגה לצוות הצעה לקידום תכנית במתכונת דומה במתחם איחוד ברח
. תכנית זו טרם הוצגה בפורום תכנון
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: מצב קייםתיאור 
יתרת שטח התכנית הוא .  דונם18.5 – בייעוד תעסוקה בשטח כולל של כ  חלקות27בתחום התכנון  .1

 . צ"או שב/פ ו"אין בתחום התכנית שטחי ציבור בייעוד שצ. דרכים

עוד לפני שהאיזור הפך לאיזור ,  50 מן החלקות עומדים מבנים שנבנו כמבני מגורים עד שנות ה4על  .2
 חלקות נוספות עומדים מבנים חדשים 4על . מבנים אלה משמשים בחלקם עד היום למגורים. תעשייה
 החלקות משמשות לשימושים 19יתרת . אשר משמשים כמבני משרדים, (90 וה80נבנו בשנות ה)יחסית 

י הערכת "עפ. שטחי אחסנה ועוד, שטחי מסחר, בכלל זה מוסכים, ומשרדים, מלאכה ותעסוקה, תעשייה
. מן החלקות הוא כזה המתאים לפינוי השימוש הנוכחי ולטובת בנייה חדשה 17 -המצב בכ, צוות התכנון

 –כ תכנונית מסתכמת בקיבולת ה. ר" מ20,000- השטחים המבונים בתחום התכנית מסתכמים בכ כ "סה
 .בייעוד משרדים ותעסוקה, לפי המצב התכנוני המאושר, כולם, ר שטח עיקרי" מ40,000

, לצד משרדים,  מוסכים8- היו בתחום התכנון כ, 2003י סקר שימושים שנערך בשנת "עפ: שימושים .3
 .עסקים ובתי מלאכה שונים

כאשר הגודל הממוצע הוא , גודל החלקות קטן יחסית ונע בין חצי דונם לדונם אחד :מאפייני מגרשים .4
בחלק מן החלקות קיים קושי לבצע חניונים תת קרקעיים בעלויות , עקב ממדי המגרשים .ר" מ690 –כ 

 .סבירות

בין , בין אם מאוכלסים, מגוריםאיזורי מוקף מכל עבריו בהאיזור : תיאור האיזור העוטף את האיזור .5
, פרויקט מגדלי תל אביב מערב, שכונת נחלת יצחק מצפון)אם לפי מצב תכנוני מאושר שטרם מומש 
תעש  "2771ע "מדרום לאיזור אושרה לאחרונה למתן תוקף תב . (ושכונות מגורים בתחום גבעתיים ממזרח

 . ד בתחומה" יח850- בניית כ , בין היתר, המאפשרת, "השלום

 ולפיכך חלים בתחומו הוראות האזור נכלל בתחום אזור הזיהום של תעש מגן: איכות הסביבה .6
שימושים חל במקום איסור על , על רקע זיהום הקרקע. מיוחדות מאת המשרד להגנת הסביבה בנושא זה

 .התקנת מערכת אוורור מכנית במרתפיםוכן נדרשת , הכרוכים בשהייה קבוע של בני אדם מתחת לקרקע
 

:  פירוט מהלך התכנון במקום עד כה
החליטה  12/02/2003 מתאריך 2003-3 'מסבמסגרת ישיבתה : 2003מדיניות הועדה המקומית משנת 

 :הועדה המקומית לאשר מסמך מדיניות אשר להלן פירוט עיקריו
את אוסרת תעשיה מזהמת ומרחיבה אשר , ' א1043ע "י תב"עפהמדיניות מתירה את כל השימושים המותרים  .1

 למגורים הגובלים לשימוש  סביבתיים בפרט בתנאי שאינם מהווים מקור למטרדים,השימושים לכל סוגי התעסוקה
.   כדומהועוד, אולמות שמחות, אולמות בידור,  פאביםשימושים אלה נכלליםבמסגרת  .המוצע

הסבת מבני לרבות ל, לשינוי יעוד למגוריםחדשות עות "תבהועדה המקומית מצהירה שהיא תתמוך בקידום  .2
הכל בכפוף לתנאים כמפורט .  באותו הבנייןל למגורים ותעסוקהששילוב  המדיניות לא התירה .תעסוקה קיימים

 .במסמך המדיניות
 הנחיות ועקרונות לבנייה החדשה להסדרת השתלבות השימושים לתעסוקה עם השימושים למגורים קביעת .3

לרבות מטרדים משימושי , לתועלת ההדדית המרבית והפחתה מרבית של הקונפליקטים האפשריים בין השימושים
.  התעסוקה למגורים

 .א"ס בעת"לרבות מאת הרשות לאיכ, ל" תנאים ובדיקות לתמיכה בפניות הנקביעת .4

, שיפור תנועת הולכי הרגל בין שכונת נחלת יצחקקביעת הוראות לחיזוק הציר הירוק העובר במקום ול .5
לרבות פארק שדרות , מ לאפשר נגישות משופרת למוסדות ציבור ושטחים פתוחים"ושכונת בצרון ורמת ישראל ע

 .ההשכלה לתושבי שכונות אלה

 . בהקלות11%עד  + 1043ע "י תב" עפ200%- שינוי זכויות הבנייה תשארנה ללא  .6

 .את נושא התאמת מבני הציבור למדיניות, פעם נוספת, הועדה הורתה לצוות התכנון לבדוק .7
 

החלטה ) 28/10/2009מיום ' ב09-0024בישיבתה מספר : 2009עדכון מדיניות הועדה המקומית בשנת 
 הועדה לאשר את עדכון המדיניות לאזור המובלעת בנחלת יצחק  ולהחיל במקום את החליטה (10מספר 

למעט )העקרונות להסבת שימוש מתעסוקה למגורים כפי שנקבעו במסגרת המדיניות לשכונת מונטיפיורי 
תנאי לאישור שימוש חורג , י החלטת הועדה"עפ. (ע"לנושא גודל יחידת הדיור אשר יקבע בשלב הגשת התב

החליטה , כמו כן. ר" מ100ד מינימלי יהיה "גודל יח. ע לשינוי יעוד"למגורים יהיה אישור הפקדת תב
לא ,  יפו רואה חשיבות בשמירה על שטחי תעסוקה ותעשיה זעירה בעיר–היות ועיריית תל אביב הועדה כי 

וכן כי השימוש ,  מהשטחים הקיימים במתחם משטחי תעסוקה למגורים30%- תותר הסבתם של יותר מ
ראה פירוט .  שנים או עד אישורה של תכנית בניין עיר בתקופה זו5החורג למגורים יוגבל לתקופה של 

. של מסמך זה' י מדיניות מונטיפיורי בנספח א"התנאים להסבת שטחי תעסוקה למגורים בשימוש חורג עפ
 

 מהנדס העיר יציג –לשוב ודון , 10-2 -0017בישיבתה מספר : .30/06/2010החלטת ועדת רישוי בנייה מיום 
 יום את התנאים להוצאת היתרים לשימושים מעורבים באיזורי תעשייה בשכונות 60 עד 30לועדה תוך 

. ע והפקדתה"ע יודע לועדה על לוח הזמנים להכנת התב"מה. מונטיפיורי ונחלת יצחק
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: המצב התכנוני המוצע

: מוצע לאשר את המפורט להלן, במסגרת הדיון
תוך כדי קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה , עדכון מדיניות הועדה המקומית לאיזור המובלעת .1

 .להסבת חללים במבנים קיימים משימוש של תעסוקה לשימוש של מגורים

עות נקודתיות במתחמי איחוד חדשים לקידום תכניות לפינוי בינוי "קביעת עקרונות לקידום תב .2
 . והתחדשות עירונית תוך תוספת זכויות בנייה ותוספת יחידות דיור במקום

ע חדשה ביוזמת ועדת המשנה לתכנון ובנייה אשר תעגן את השימוש "קביעת עקרונות לקידום תב .3
החורג במצב תכנוני מאושר עתידי  

 
 : תנאים מוצעים לשימוש חורג למגורים

 :במסגרת המדיניות המוצעת מוצעים העקרונות והתנאים הבאים לאישור שימוש חורג למגורים
במקום אישור הפקדת )ב " לחוק התו77הודעה על הכנת תכנית לשינוי ייעוד מתעסוקה למגורים לפי סעיף  .1

 .(ע"תב

י המפורט בחוות דעת מאת הרשות "עפ, יפו-תיאום ואישור מאת הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב .2
 .(ראה מטה)ס "לאיכ

 .(ר" מ100במקום )ר " מ70גודל יחידת דיור לא יקטן מ .3

ככל . למעט קומת הקרקע, ניתן יהיה להסב שטחי תעסוקה במבנים קיימים בחלק מן המבנה או בכולו .4
ניתן יהיה להסב שטחים תעסוקה גם בקומות שהן מתחת לשטחים , שהרשות לאיכות הסביבה תאשר זאת

תעסוקה או , קומת קרקע תשמש לשימוש מסחרי. ובלבד שאינם מטרדיים למגורים, המשמשים לשימושים אחרים
 .(' א1043ע "י תב"עפ)ציבורי בלבד 

אשר נובעים מאישור בקשה , כל הוצאה הנובעת מן הצורך בביצוע שינויים בחלקים המשותפים של מבנה קיים .5
שינוי פתרון אצירת ). תחול על מבקש הבקשה להיתר ותקבל ביטוי מפורט בהיתר הבנייה, לשינוי השימוש למגורים

ידרש , במסגרת זאת. (ועוד כדומה, שינוי הסדרי חנייה בתוך המגרש, מיקום יחידות קירור ומערכות אוורור, אשפה
כי ידוע לו שבמידה והתכנית , ש לועדה המקומית"מבקש הבקשה לחתום על כתב התחייבות להנחת דעת היועמ

עליו להחזיר את הנכס לשימושו המקורי בתום תקופת , תוספת שימושי למגורים לא תאושר/ המקודמת להסבת
השימוש החורג וכי לא יהיו טענות מכל סוג ומן שהו בעניין כלפי הועדה המקומית וכי הוא ישא במלוא העלויות 

, כמו כן. הנדרשות להחזרת יעוד הנכס ליעודו המקורי בתחום תקופת השימוש החורג כתנאי להוצאת היתר הבנייה
 .יירשם בהיתר הבנייה תנאי ברוח האמור בהתחייבות

תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה חתימה על התחייבות לרישום זיקת , במקרה של בקשה להסבה של מבנה שלם .6
הרישום . (ראה התייחסות להבטי תנועה בהמשך)הנאה על השטח שבמרווח הקדמי לטובת הרחבת הדרך והמדרכות 

הרישום בפועל ידרש רק לאחר הסבה של מעל , במקרה של הסבה חלקית. בפועל יהיה תנאי למתן אישור אכלוס
, (' א1043ע "י תב"עפ)יצוין כי גם במסגרת היתרים לשינוי ייעוד מתעשייה למשרדים .  מסך השטחים במבנה70%

 .נהוג לדרוש את האמור לעיל

 ולשנות סיווג האיזור –עדכון מדיניות רישוי עסקים החלה המקום לעניין היתרי לילה לבתי אוכל ועינוג ציבורי  .7
ואיסור השמעת מוסיקה , 24:00חיוב סגירת עסקים לכל המאוחר בשעה , בין היתר, מכחול ללבן אשר משמעותו

 .(בחוצות

 . תברואה ועוד כדומה, תיאום הבקשה להיתר עם הגורמים הרלבנטיים לענייני בטחון ובטיחות .8

, פיתוח המגרש,  את שיפוץ המבנה, כתנאי להיתר בנייה להסבת שימוש למגורים, ע  יהיה רשאי לדרוש"מה .9
ובלבד שיוכח ששיפורים , קביעת זיקות הנאה בתחום המגרש וכדומה, הסדרת שילוט, הסדרת בנייה בלתי חוקית

 .(' א1043ע "י תב"עפ)אלה נדרשים לתפקוד ומראה הנשאות של סביבת המבנה נושא ההיתר 

ע לאחר בחינת "י מה"לא תותר הסבת שטחי משרדים במבנים אשר נבנו לאחר מועד כפי שיקבע בהמשך ע .01
. היתרי הבנייה ומצב הבניינים במקום

 
: עות נקודתיות במתחמי איחוד חדשים"קביעת עקרונות לקידום תב

עות נקודתיות בתחום "לקידום תב, כמפורט להלן, במסגרת עדכון המדיניות מוצע לקבוע עקרונות
 :המובלעת

כאשר חלק ,  דונם3.00תתאפשר תוספת זכויות בכפוף ליצירת מתחמי איחוד בשטח שלא יפחת מ .1
 .ש העירייה כשטח בייעוד ציבורי"משמעותי משטח זה ירשם ע

 . תוספת זכויות תאושר לשימוש של מגורים בלבד .2
. מיקום מתחמי האיחוד יעשו באישור הועדה המקומית .3
בייעוד , י התכנית החדשה יהיה יצירת שטחי ציבור חדשים"תנאי לאישור שינוי שימוש למגורים עפ .4

 . בהיקף בתיאום היחידה לתכנון אסטרטגי, צ"או שב/פ ו"שפ, פ"שצ
גובה ומספר , תבחן קביעת הוראות בינוי חדשים לעניין קווי בניין, ע המוצעת"במסגרת הכנת התב .5

 . קומות30- בתחום מתחמי האיחוד תתאפשר בנייה לגובה של כ. קומות
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: 77הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 
לייעוד " תעסוקה"י שינוי ייעוד הקרקע מייעוד של "ע תהיה הוספת שימוש של מגורים ע"מטרת התב .1

 ". מגורים ותעסוקה"של 
 .במסגרת התכנית לא יהיו שינויים לעניין זכויות הבניה והוראות הבינוי .2
 .אישור הודעה זו על הכנת תכנית יאפשר הגשת בקשות להיתר לשימוש חורג למגורים .3
. אישור התכנית יאפשר שינוי שימוש שלא בהליך של אישור שימוש חורג .4
 

 לחוק 78תנאים מגבילים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית המוצעת לפי סעיף 
: ב"התו

, אשר שוכנעה הועדה המקומית',  א1043ע "י תב"לא יותרו בתחום התכנית שימושים המותרים עפ .1
כי הם מהווים מקור למטרדים , יפו-ת מאת הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב"י חוו"עפ

. למגורים הגובלים בהם
 

: התאמת המדיניות המוצעת לעיקרי תכנית המתאר המוצעת
 נחלת יצחק בצפון ודרך השלום בדרום ' י רח"במסגרת תכנית המתאר המוצעת מוגדר האיזור התחום ע
האיזור כולל מתחמים עתירי מגורים כגון תעש .  דונם130 –שטחו של איזור זה כ  ".איזור מעורב"כ

י תכניות מאושרות ניתן "עפ. (ד" יח400 – דונם 23כ)א "ומתחם מגדלי ת (ד" יח853 – דונם 55)השלום 
במסגרת תכנית המתאר מוצע לאפשר תוספת זכויות עד לסף של . ר עיקרי" מ486,000- לבנות איזור זה כ

.  ר עיקרי" מ600,000כ
 בעלת  (קומות מסד)תשמר בנייה מרקמית  (א"מערבית למתחם מגדלי ת)בחלקו המערבי  – מרקם בנוי

. תחויב חזית מסחרית בקומת הקרקע. דפנות מלוות את תוואי הרחובות ומגדירות את החללים העירוניים
יצוין . במיקומים ספציפיים תותר בנייה לגובה בכפוף לבחינת התנאים המקומיים והשפעתה על הסביבה

. 2005כי תפיסה זו תואמת את עקרונות מדיניות הועדה המקומי לאיזור התעסוקה נחלת יצחק שאושרה ב
.    באיזור המובלעת תתאפשר בניית מגדלים בכפוף ליצירת שטחי ציבור ירוקים ניכרים

 ד " יח1,350- היות ובחלקו המזרחי כ . (תעסוקה ומגורים)איזור זה יוגדר כאיזור מעורב  – שימושים
האיזור יהיה מוטה למגורים עד , ( בהליכי תכנון100-300 מאוכלסים ועוד 200)במסגרת תכניות מאושרות 

.   בכלל השטח העיקרי50%- כ
 

 .5מ "המדיניות המוצעת תואמת עקרונית את תמ: 5מ "התאמה לתמ
 

  :מענה לצרכי ציבור
הסבת מלוא חללי התעסוקה שנמצאו מתאימים , י בדיקה שנערכה מול היחידה לתכנון אסטרטגי"עפ

, היות ולא צפויה הסבה במלוא הפוטנציאל.  ילדים בלבד10תביא להיווצרות צורך של כיתה גן אחת בת 
עות הנקודתיות המוצעות "יצויין כי התב. מוצע שלא להתנות הסבת חללים תעסוקה למגורים בנושא זה

. פ"שפ/ צ"שב/ פ" דונם שצ6- בתחום המדיניות אמורות ליצור כ
 

  :תנועה
 10הוא , מעבר יבוק' ורח, חיי אדם' רח, חפץ חיים' רוחב זכות הדרך של רח, י המצב התכנוני המאושר"עפ
י תיאום מול אגף התנועה "עפ. ' מ4 ל3כאשר קווי הבניין הקדמיים המלווים את רחובות אלה נע בין ', מ

אשר ',  מ13עד '  מ12ל'  מ10הומלץ לקבוע הוראות אשר תאפשרנה הרחבת זכות הדרך מ, 2003שנערך ב
: יתחלקו כמפורט להלן

  מ4מסעה חד סיטרית ברוחב ' .

 מ4כ עוד " סה–א "כ' שני נתיבי חנייה בכל צד ברוחב מ ' .

  מ2.5ל'  מ2מדרכות בכל צד של הרחוב ברוחב שבין '. 
פתרון חנייה בתחום , ככל הניתן, במסגרת היתרי הבנייה ידרש, אי לכך. האיזור סובל ממצוקת חנייה

. המגרש
 
 
 

: ד איכות סביבה"חוו
 מקובלים–ס "כל הסעיפים המוצעים בנוגע למעורבות הרשות לאיכ  .
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  מי התהום על רקע הקרבה המיידית גזי קרקע וזיהום , קרקעיש להתייחס לאיזור בהיבטי זיהום
 .למתחם תעש השלום

 גם  את המשרדמומלץ לערב, לאור מעורבות המשרד להגנת הסביבה בהליכי תכנון במקום 
. (ע"תבהולא רק )מדיניות הבמסגרת הליך אישור 

 הדבר לא אפשרי , עות והיתרים חדשים ניתן לדרוש ביצוע בדיקות קרקע"בעוד במסגרת קידום תב
מוצע כי תיאסר באופן גורף הסבה של חללים בקומת הקרקע , אי לכך. בנוגע לבקשות לשימוש חורג

.  במבנים קיימיםלשימוש של מגורים 
 להיתר להסבה למגוריםחינת כל בקשה מסגרת בס ב"הקריטריונים אליהם תתיחס הרשות לאיכ ,

.  ראות המשרד להגנת הסביבהוולההרלבנטיים לתקנות וחוק ליהיו בהתאם 
 עסקים קיימים הפועלים בהתאם לתקני פסקת פעילותל להוס לא תוכל לפע"הרשות לאיכ 

לא תאשר בקשות ס " הרשות לאיכ,אי לכך.  אך עלולים להוות מקור למטרדים למגוריםהפליטה לתעסוקה
 .להסבה למגורים בסמיכות לעסקים כאלה

 כל בקשה תבחן לגופו של עניין .
 

. במסגרת קידום התכנית המוצעת יעשה הליך שיתוף ציבור :שיתוף ציבור
 

 : ע"ד מה"חוו
לאשר את עדכון המדיניות המוצעת בכפוף לחידוד התנאים לאישור שימוש חורג למגורים מול הגורמים 

 77וכן את ההודעה על הכנת תכנית לפי סעיף , (ועוד כפי הנדרש, תנועה, ס"איכ)התכנוניים הרלבנטיים 
.  כמוצע78ואת התנאים המגבילים לפי סעיף 

 
: תרשים סביבה

 
 
 
 
 
 

: 'נספח א
: י מדיניות מונטיפיורי"פירוט התנאים להסבת שטחי תעסוקה למגורים כשימוש חורג עפ
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 .י הוועדה המקומית כמתחם לשימושים מעורבים"המתחם אושר במדיניות ע .1

י הוועדה "למתחם קודמה תכנית בניין עיר הכוללת את נושא המגורים אשר הומלצה להפקדה ע .2
.  המקומית

כאמור )תכנית בניין העיר כללה רשימת מבנים הנמצאים כראויים להסבה והתואמים מדיניות קיימת  .3
. לאחר שנבחנה איכות המבנים וערכיהם האדריכליים (1' בס

כיבוי אש ואיכות , המבנה והשימושים הקיימים בו עומדים בקריטריונים מחמירים בנושאי בטיחות .4
. הביצוע יוטל על מבקשי הבקשה להסבה למגורים, במידה ויידרשו התאמות ושינויים בנושא זה. הסביבה

לעניין )יותרו השימושים המעורבים המותרים . יבחן תמהיל שימושים במבנה הקיים ובסביבתו .5
 .(שימושים מסוכנים או מסכנים

ובכל מקרה לא יותרו מגורים בקומת הקרקע והיא תהיה , לא תותר הסבת מבנה למגורים בשלמותו .6
 .ציבורי בלבד/תעסוקה/לשימוש מסחרי

 .ההעדפה תהיה למקם את המגורים בקומות העליונות ביותר במבנה .7

 .ר" מ100- גודל יחידת דיור מינימלי לא יפחת מ .8

 .תיבחן האפשרות לאפשר כניסות נפרדות לשימושים השונים .9

 .תיבחן הפניית החלונות ביחידה .01

תיבחן האפשרות )תידרש התחייבות הדייר שלא להתנגד לשימושי התעסוקה התואמים את הסביבה  .11
ויידועו כי אין בסביבתו שטחים ציבוריים פתוחים או בנויים בסטנדרטים  (27פ תקנה "לרישום הערת ע

 .המקובלים בשכונות מגורים טיפוסיות אחרות בעיר

 .שיפוץ חצר הבניין וככל הניתן הנגשת השטחים המשותפים, יוגדר חיוב בשיפוץ חזיתות .21

 .בכל מקרה כל מבנה ייבחן לגופו ולאפשרות להסבת חלק מהשטחים בו למגורים .31

 .לא תותר בניית מבנה מגורים חדש .41
 
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 03/11/2010מיום ' ב10-0025בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

ניר כהן מצוות מזרח הציג את עיקרי המדיניות ופירט רשימת עקרונות ותנאים מוצעים לאישור הסבת 
בנוסף לכך הציג ניר כהן עקרונות מוצעים ליצירת . שטחי תעשייה ותעסוקה קיימים לשימוש מגורים

מתחמי איחוד חדשים אשר לפיהם תתאפשר קידום תכניות נקודתיות לפינוי בינוי והתחדשות עירונית תוך 
ע אשר תחול בכל שטח המובלעת "תוספת זכויות בנייה היחידות דיור במקום וכן את העיקרים של תב

לפי מצב תכנוני מאושר ליעוד  (' א1043ע "לפי תב)" ואשר מטרתה יהיה שינוי ייעוד מיעוד תעסוקה
 שנים או עד לעד לאישור התכנית המוצעת 5השימוש החורג יינתן לתקופה של עד ". מגורים ומשרדים"
 . (הקצר מביניהם)

התייחס לתכנון , מנהל היחידה למניעת דליקות משירות משירותי הצלה וכיבוי אש תל אביב, חזי יהורם
. לרבות יחידות מסחריות, המוצע וטען שאין לאפשר שילוב יחידות דיור במבנים בהם קיימים עסקים 

לדבריו אחסון בדים כרוך בסכנה בטיחותית שכן במסגרת תהליך השריפה עשויים להשתחרר גזים מאוד 
הדבר עשוי להקשות על צוות ההצלה לאתר ניצולים שכן יקשה עליהם לדעת , בנוסף לכך. רעילים לסביבה

 .היכן ממוקמות יחידות הדיור בתוך המבנים המעורבים
אלא , ארנון גלעדי טען שאין זה במסגרת תפקידו של שירות ההצלה וכיבוי אש להגדיר את המדיניות

 .להציג את ההשלכות של המדיניות המוצעת בנוגע להיבטי הבטיחות שבתחום אחריותה
דורון ספיר הציע להתנות את אישור שימוש חורג למגורים במקום בתיאום ואישור שירות הצלה וכיבוי 

 .אש
העוסק בעדכון מדיניות שעות פעילות ,  במסגרת המדיניות המוצעת7אהרון מדואל הציע לתקן את סעיף 

גם מעבר , בעסקים קיימים במקום, לעניין שעות הפעילות, עסקים במקום כך שאישור המדיניות לא יפגע
 .24:00לשעה 

ארנון גלעדי התנגד להצעת צוות התכנון לחייב בקשות להיתר לשימוש חורג בחתימת כל בעלים בתחום 
 .המבנה

 .דורון ספיר אמר שהוא תומך במדיניות בכפוף לבדיקת הטענות של שירות ההצלה וכיבוי אש
  

 :הועדה מחליטה
לאשר את המדיניות לאיזור המובלעת והתנאים לאישור בקשות להיתר לשימוש חורג כמפורט  .1

תוך הטמעת שינויים ביחס להצעת אגף תכנון העיר ובכפוף לביצוע תיאום של , מטה להלן בהמשך
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יש להשלים את הבדיקה עם שרותי ההצלה וכיבוי אש בתוך . המדיניות עם שירותי ההצלה וכיבוי אש
  .חודש ימים ממועד הדיון ולחזור ולדווח לועדה על כך

ע חדשה ביוזמת ועדת המשנה לתכנון ובנייה אשר תעגן את השימוש החורג "לאשר קידום תב .2
ופרסום הודעה על הכנתה " מגורים ומשרדים"ל" תעסוקה"י שינוי ייעוד מ"במצב תכנוני מאושר עתידי ע

אשר מטרתם להבטיח , 78 ותנאים מגבילים להוצאת היתרי בנייה לפי סעיף 77של תכנית כאמור לפי סעיף 
  .כי לא יפתחו במקום עסקים חדשים אשר פעילותם עשויה להוות מקור למטרדים למגורים

עות " את העקרונות המוצעים ליצירת מתחמי איחוד חדשים וקידום תבלא אישרההועדה  .3
  .נקודתיות בתחום איזור המובלעת

  
פירוט התנאים המוצעים כפי שזוהו עד כה ואשר יעודכנו מעת לאישור הוצאת היתר לשימוש חורג 

 :למגורים כפי שאישרה הועדה
במקום )ב על הכנת תכנית לשינוי ייעוד מתעסוקה למגורים " לחוק התו77פרסום הודעה לפי סעיף       .1

 .(ע"אישור הפקדת תב
אישור שימוש חורג למגורים יותנה בתיאום ואישור מאת הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל       .2

הועדה דוחה את עמדת הרשות לאיכות הסביבה כי אין לאשר במקום מגורים בקומת הקרקע . יפו-אביב
באופן קטגורי על רקע חשש לחשיפה לגזים רעילים הנובעים מזיהום הקרקע בשטחי מפעל תעש השלום 

 . הגובל במתחם מדרום

בחלק מן , מן השימושים הקיימים לשימוש של מגורים, ניתן יהיה להסב שטחים במבנים קיימים     .3
 . נחלת יצחק' למעט בחזיתות הפונות לרח, כולל בקומת הקרקע, המבנה או בכולו

. (ר" מ100במקום )ר " מ70גודל יחידת דיור לא יקטן מ      .4
ניתן יהיה להסב שטחי תעסוקה גם בקומות שהן מתחת , ככל שהרשות לאיכות הסביבה תאשר זאת.   5

 . (משרדים לדוגמא)ובלבד שאינם מטרדיים למגורים , לשטחים המשמשים לשימושים אחרים

אשר נובעים , כל הוצאה הנובעת מן הצורך בביצוע שינויים בחלקים המשותפים של מבנה קיים      .6
תחול על מבקש הבקשה להיתר ותקבל ביטוי מפורט בהיתר , מאישור בקשה לשינוי השימוש למגורים

שינוי הסדרי חנייה בתוך , מיקום יחידות קירור ומערכות אוורור, שינוי פתרון אצירת אשפה). הבנייה
 . (הוראות כיבוי אש ועוד כדומה, המגרש

כי ידוע לו , ש לועדה המקומית"מבקש הבקשה ידרש לחתום על כתב התחייבות להנחת דעת היועמ      .7
עליו להחזיר את הנכס , תוספת שימושי למגורים לא תאושר/ שבמידה והתכנית המקודמת להסבת

לשימושו המקורי בתום תקופת השימוש החורג וכי לא יהיו טענות מכל סוג ומן שהו בעניין כלפי הועדה 
המקומית וכי הוא ישא במלוא העלויות הנדרשות להחזרת יעוד הנכס לשימוש התואם את רשימת 

בהיתר הבנייה . בתום תקופת השימוש החורג כתנאי להוצאת היתר הבנייה'  א1043ע "השימושים לפי תב
 .יירשם תנאי ברוח האמור בהתחייבות

תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה חתימה על התחייבות , במקרה של בקשה להסבה של מבנה שלם      .8
ראה התייחסות להבטי )לרישום זיקת הנאה על השטח שבמרווח הקדמי לטובת הרחבת הדרך והמדרכות 

הרישום בפועל יהיה תנאי למתן אישור אכלוס בדומה לנדרש במסגרת היתרים לשינוי . (תנועה בהמשך
 .(' א1043ע "י תב"עפ)ייעוד מתעשייה למשרדים 

 .  מסך השטחים במבנה70%הרישום בפועל ידרש רק לאחר הסבה של מעל , במקרה של הסבה חלקית      .9

עדכון מדיניות רישוי עסקים החלה המקום לעניין היתרי לילה לבתי אוכל ועינוג ציבורי ולשינוי סיווג   .10
ואיסור , 24:00חיוב סגירת עסקים לכל המאוחר בשעה , בין היתר, האיזור מכחול ללבן אשר משמעותו

ואשר שינוי זה עשוי , עדכון זה לא יחול על עסקים הפועלים במקום ברשיון. השמעת מוסיקה בחוצות
 .לפגוע בהם

 . 'כיבוי אש תברואה ועוד כד, תיאום הבקשה להיתר עם הגורמים הרלבנטיים לענייני בטחון ובטיחות  .11

ע לאחר "י מה"לא תותר הסבת שטחי משרדים במבנים אשר נבנו לאחר מועד כפי שיקבע בהמשך ע   .12
 .בחינת היתרי הבנייה ומצב הבניינים במקום

שיפורים , כתנאי להיתר בנייה להסבת שימוש למגורים, הועדה המקומית תהיה רשאית לדרוש  .13
  .שבתוקף'  א1043ע " בתב13סביבתיים מתוקף סעיף 

.  שנים או עד לאישור התוכנית לפי המוקדם מבניהם5תקופת השימוש החורג תהיה .  14
 

 
. אהרון מדואל ומיטל להבי, ארנון גלעדי, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים

 
 



 החלטה' מס
05/01/2011 

 1- ' ב10-0031

 

 8 

 03.11.2010דיווח ממצאי כיבוי אש בעקבות החלטת הועדה מיום 
 30/11/2010התקיימה ביום , 03/11/2010 במסגרת החלטת הועדה המקומית מיום 1י סעיף "כנדרש עפ

מנהל היחידה למניעת דלקות במחלקת כבאות והצלה בעיריית תל , ע וחזי יהורם"פגישה בראשות מה
. (הרשות לאיכות הסביבה, אגף רישוי עסקים, אגף תכנון העיר)ויתר גורמי התכנון הרלבנטיים , יפו-אביב

 
: להלן פירוט דרישות כיבוי אש בהתאם לסיכום פגישה זו

במסגרת בחינה זו ימסרו תנאי כיבוי לסידורי כבאות . כל בקשה תבחן בנפרד בהתאם לעקרונות להלן .1
 .הנהוגות כיום לכלל המבנה

ובלבד שיבוצע בהתאם להנחיות שירותי , שילוב של משרדים עם מגורים מעל שטחי מסחר הוא קביל .2
 .כגון התקנת חסמי אש בין קומת הקרקע לקומות העליונות ועוד כדומה, הצלחה וכיבוי אש

 .מלאכה לקומות המגורים מעליהן/ תחוייב התקנת הפרדת אש בין קומת מסחר .3

תחוייב , (במבנה עם משרדים בקומות שמעל קומת הקרקע)במקרים בהם יהיה שילוב של מגורים  .4
 .התקנת כניסה נפרדת למגורים

או שימוש בחומרים מסוכנים /לא תאושר הסבה למגורים במקרים בהם נמצא שקיימת אחסנה ו .5
 .יפו-ד הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב"בהתאם לחוו, בסמיכות

לא תאושר הסבה למגורים בחשיפה לשימושי תעסוקה הכרוכים לרוב באחסון חומרים וסחורות  .6
ללא אמצעי כיבוי  (ר" מ8כגון ארכיב העולה על )בעל פוטנציאל בערה רב " מטען אש"לחומרים בעלי 

. אוטומטיים
 .על העירייה לבצע מיפוי המתעדכן באופן שוטף של הסבת שטחים לשימוש של מגורים .7

 
, 03/11/2010י החלטת הועדה המקומית מיום "להלן פירוט כל התנאים להוצאת היתר כפי שסוכמו עפ

 . י התיאום עם חזי יהורם"להם נוספו התנאים הנוספים עפ

ב על הכנת תכנית לשינוי ייעוד " לחוק התו77פרסום הודעה לפי סעיף  77פרסום תכנית חדשה לפי סעיף   .1
 .(ע"במקום אישור הפקדת תב)מתעסוקה למגורים 

הכנת רשימה מבנים המתאימים   .2
להסבה 

תותר הסבה של שטחים למגורים רק במבנים אשר יוכרזו כמתאימים לכך 
י "הרשימה תוכן עפ. י הועדה המקומית"במסגרת רשימה שתאושר ע

העירייה תתקשר עם יועץ , לצורך הכנתה. שיקולים תכנונים ובטיחותיים
ע המוצעת במקום "הרשימה תשולב בהוראות התב. בטיחות מתאים

.  (' ב2650ע "בדומה לרשימת המבנים לשימור בתב)
הוראות מעבר לעניין רשימת   .3

המבנים המתאימים להסבה 
בקשות אשר , היות והרשימה תוכן רק במסגרת הליך הכנת התכנית

להסבת שטחי תעסוקה למגורים באמצעות עליך של , תוגשנה קודם לכן
בכפוף להצגת חוות דעת מאת , תבחנה כל אחת לגופו של עניין, שימוש חורג

. יועץ בטיחות מטעם מגישי הבקשה להיתר
 .ר" מ70גודל יחידת דיור לא יקטן מד מינימלי "שטח יח  .4

עלויות הנובעות מן אישור בקשה   .5
להסבה למגורים 

כל הוצאה הנובעת מן הצורך בביצוע שינויים בחלקים המשותפים של 
תחול , אשר נובעים מאישור בקשה לשינוי השימוש למגורים, מבנה קיים

שינוי פתרון ). על מבקש הבקשה להיתר ותקבל ביטוי מפורט בהיתר הבנייה
שינוי הסדרי חנייה , מיקום יחידות קירור ומערכות אוורור, אצירת אשפה
.  (הוראות כיבוי אש ועוד כדומה, בתוך המגרש

 
כתב התחייבות לעניין החזרת   .6

הנכס לשימוש התואם את המצב 
התכנוני המאושר 

ש "מבקש הבקשה ידרש לחתום על כתב התחייבות להנחת דעת היועמ
תוספת / כי ידוע לו שבמידה והתכנית המקודמת להסבת, לועדה המקומית

עליו להחזיר את הנכס לשימושו המקורי , שימושי למגורים לא תאושר
בתום תקופת השימוש החורג וכי לא יהיו לו טענות מכל סוג ומן שהו בעניין 

כלפי הועדה המקומית וכי הוא ישא במלוא העלויות הנדרשות להחזרת 
'  א1043ע "יעוד הנכס לשימוש התואם את רשימת השימושים לפי תב

בהיתר הבנייה . בתום תקופת השימוש החורג כתנאי להוצאת היתר הבנייה
. יירשם תנאי ברוח האמור בהתחייבות

עדכון מדיניות רישוי עסקים החלה המקום לעניין היתרי לילה לבתי אוכל עדכון מדיניות רישוי עסקים   .7
, בין היתר, ועינוג ציבורי ולשינוי סיווג האיזור מכחול ללבן אשר משמעותו

ואיסור השמעת מוסיקה , 24:00חיוב סגירת עסקים לכל המאוחר בשעה 
ואשר שינוי , עדכון זה לא יחול על עסקים הפועלים במקום ברשיון. בחוצות

. זה עשוי לפגוע בהם
אישור שימוש חורג למגורים יותנה בתיאום ואישור מאת הרשות לאיכות מגורים בקומת הקרקע    .8

שכן , בפרט במבנים בהם יש מרתפים, יפו-הסביבה של עיריית תל אביב



 החלטה' מס
05/01/2011 

 1- ' ב10-0031

 

 9 

, (הנובע ממתחם תעש השלום הגובל מדרום)לאור זיהום הקרקע במקום 
הדבר כרוך בחשיפה אפשרית של הדיירים לחומרים הידועים כמסוכנים 

, ע והצוות המקצועי"י מה"סעיף זה אינו מומלץ ע .ופגועים בבריאות
. הממליצים שלא לאשר מגורים בקומת הקרקע

נחלת יצחק לא יאושר שימוש של ' בקומת הקרקע  בחזיתות הפונות לרחנחלת יצחק ' חזית מסחרית לרח  .9
.  ותחוייב שמירת חזית מסחרית, מגורים

לא תאושר הסבה למגורים בתחום רדיוסים שאינם בטיחותיים מאתרים חומרים מסוכנים   .01
י מיפוי של הנושא המצוי בידי הרשות "בהם מוחזקים חומרים מסוכנים עפ

יהיה צורך לעדכן את המיפוי במסגרת הליך התכנון של התכנית . ס"לאיכ
.  המוצעת שכן המיפוי הקיים אינו עדכני

איסור הסבת מבני משרדים אשר   .11
נבנו ככאלה 

לא תותר הסבת שטחי משרדים במבנים אשר נבנו לאחר מועד כפי שיקבע 
. ע לאחר בחינת היתרי הבנייה ומצב הבניינים במקום"י מה"בהמשך ע

כתנאי להיתר בנייה להסבת שימוש , הועדה המקומית תהיה רשאית לדרוששיפורים סביבתיים    .21
. שבתוקף'  א1043ע " בתב13שיפורים סביבתיים מתוקף סעיף , למגורים

תמהיל שימושים מינימלי להסבה   .31
למגורים 

 75%תנאי להסבת שטחים למגורים יהיה הצגת הסכמה של מינימום של 
הם יתחייבו לבצע את . מבעלי הנכסים במקום שהם מעוניינים בהסבה

. (ראה מטה הוראות מעבר)ההסבה בפועל בתוך זמן שייקצב מראש 
שטחים .  מסך השטחים במבנים שלא למגורים40%יותר שימוש של עד פירוט השימושים שאינם מגורים   .41

השימושים העיקריים .  אלה כוללים את שטחי המסחר בקומת הקרקע
ובלבד שהדבר יעשה , במסגרת שימושים אלה יהיו משרדים ומסחר

בשטחים לא . ס ושירותי הצלה וכיבוי אש"בתיאום ואישור הרשות לאיכ
. או אחסון חומרים מסוכנים/יותרו שימושים מטרדיים ו

הוראות מעבר לעניין המשך   .51
י "פעילות שימושים שלא עפ

תמהיל השימושים המינימלי 

יקבע כי ניתן יהיה , במסגרת עקרונות המדיניות והוראות התכנית המוצעת
, להמשיך להפעיל עסקים שאינם מטרדיים או בעייתיים מבחינה בטיחותית

ניתן יהיה .  מהבעלות בנכס מעוניינת בהסבה למגורים75%בכפוף לכך ש
 עד –להמשיך את הפעלת עסקים אלה למשך תקופה שתקצב מראש 

המטרה היא לאפשר לעסקים פעילים לסיים את פעילותם במשך . שנתיים
.  זמן זה

אישור מגורים בקומות מתחת   .61
לשימושים אחרים 

ניתן יהיה להסב שטחי תעסוקה גם בקומות שהן מתחת לשטחים 
בתיאום , ובלבד שאינם מטרדיים למגורים, המשמשים לשימושים אחרים
.  ואישור הגורמים הרלבנטיים

יותרו רק שימושים התואמים , במבנה שמבוקש להסב בו שטחים למגורים'  א1943ע "י תב"שימושים עפ  .71
אשר במסגרתה נקבעו כללים  אישור של שימושים '  א1043ע "את תב

.  מטרדיים
תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה חתימה על התחייבות לרישום זיקת הנאה הרחבת מדרכות   .81

הרישום . על השטח שבמרווח הקדמי לטובת הרחבת הדרך והמדרכות
בפועל יהיה תנאי למתן אישור אכלוס בדומה לנדרש במסגרת היתרים 

במקרה של הסבה  .(' א1043ע "י תב"עפ)לשינוי ייעוד מתעשייה למשרדים 
 מסך השטחים 70%הרישום בפועל ידרש רק לאחר הסבה של מעל , חלקית
. במבנה

, תיאום הבקשה להיתר עם הגורמים הרלבנטיים נוספים שלא נזכרו לעילתיאומים נוספים   .91
. 'כיבוי אש תברואה ועוד כד, לענייני בטחון ובטיחות

 שנים או עד לאישור התוכנית לפי המוקדם 5תקופת השימוש החורג תהיה קיצוב התקופה לשימוש חורג   .02
. מבניהם

ובלבד שאין מדובר , ע לאשר הקלות מן המפורט לעיל"בכפוף לשיקול מהסעיף גמישויות   .12
. בשינוי מהותי

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
:  מהלך הדיון

. רשף חזי יורם מבקש לעשות הפרדה מוחלט בין מגורים למלאכה
. אין בעיה לעשות מסחר בקומת הקרקע אך לא לעשות עירוב שימושים בקומות

למעשה אתם סוגרים את המסחר , מגורים מעל מסחר,  כל העיר בנויה בעירוב שימושים–ארנון גלעדי 
. א"הקמנועי בת

. נושא של כיבוי אש מאוד חשוב אך בתנאים שכיבוי אש דורשים אף עסק לא יכול התקיים
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ר או יותר יחוייב במערכת אש " מ8 האם כל משרד המחזיק ארכיב בגודל של –אהרון מדואל מבקש לדעת 
לגבי ארכיב צריך לעשות בדיקה מה באמת מהווה ? אך תתבצע הפרדה אש בין הקומות? אוטומטית

. הנושא לא ברור, פוטנציאל לכיבוי
. במקומות שיש עסקים עם הגברת שרפה לא ממליץ לאשר מגורים

.  כשיש הפרדה אין מניעה לעשות מעל מגורים–מפקד כיבוי אש אורי שובל 
. כשהמבנה נבנה מראש עם עירוב שימושים אין בעיה כי יש הפרדות אש מעולות בכל קומה

. יש רשימת דרישות ותנאים לכל עסק,  כל מקרה יבחן לגופו–חזי ברקוביץ ' אדר
. נקבע רשימה של בניינים שראויים להסבה בתיאום עם כיבוי אש כשבתוך אותם הבניינים יש עסקים

ואחר כך בתוך הבניינים יעשה , ראשית נגבש רשימה מסודרת של עסקים להסבה בתיאום עם כיבוי אש
. סקר מה העסקים המסוכנים

 
: הועדה מחליטה

: י דרישות כיבוי אש"לאשר את המדיניות כמפורט להלן עפ
במסגרת בחינה זו ימסרו תנאי כיבוי לסידורי כבאות . כל בקשה תבחן בנפרד בהתאם לעקרונות להלן .8

 .הנהוגות כיום לכלל המבנה

ובלבד שיבוצע בהתאם להנחיות שירותי , שילוב של משרדים עם מגורים מעל שטחי מסחר הוא קביל .9
 .כגון התקנת חסמי אש בין קומת הקרקע לקומות העליונות ועוד כדומה, הצלחה וכיבוי אש

 .מלאכה לקומות המגורים מעליהן/ תחוייב התקנת הפרדת אש בין קומת מסחר .01

תחוייב , (במבנה עם משרדים בקומות שמעל קומת הקרקע)במקרים בהם יהיה שילוב של מגורים  .11
 .התקנת כניסה נפרדת למגורים

או שימוש בחומרים מסוכנים /לא תאושר הסבה למגורים במקרים בהם נמצא שקיימת אחסנה ו .21
 .יפו-ד הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב"בהתאם לחוו, בסמיכות

לא תאושר הסבה למגורים בחשיפה לשימושי תעסוקה הכרוכים לרוב באחסון חומרים וסחורות  .31
ללא אמצעי כיבוי  (ר" מ8כגון ארכיב העולה על )בעל פוטנציאל בערה רב " מטען אש"לחומרים בעלי 

. אוטומטיים
 .על העירייה לבצע מיפוי המתעדכן באופן שוטף של הסבת שטחים לשימוש של מגורים .41

 
, 03/11/2010י החלטת הועדה המקומית מיום "להלן פירוט כל התנאים להוצאת היתר כפי שסוכמו עפ

 . י התיאום עם חזי יהורם"להם נוספו התנאים הנוספים עפ

 

ב על הכנת תכנית לשינוי ייעוד " לחוק התו77פרסום הודעה לפי סעיף  77פרסום תכנית חדשה לפי סעיף   .1
 .(ע"במקום אישור הפקדת תב)מתעסוקה למגורים 

הכנת רשימה מבנים המתאימים   .2
להסבה 

תותר הסבה של שטחים למגורים רק במבנים אשר יוכרזו כמתאימים לכך 
י "הרשימה תוכן עפ. י הועדה המקומית"במסגרת רשימה שתאושר ע

העירייה תתקשר עם יועץ , לצורך הכנתה. שיקולים תכנונים ובטיחותיים
ע המוצעת במקום "הרשימה תשולב בהוראות התב. בטיחות מתאים

.  (' ב2650ע "בדומה לרשימת המבנים לשימור בתב)
הוראות מעבר לעניין רשימת   .3

המבנים המתאימים להסבה 
בקשות אשר , היות והרשימה תוכן רק במסגרת הליך הכנת התכנית

להסבת שטחי תעסוקה למגורים באמצעות עליך של , תוגשנה קודם לכן
בכפוף להצגת חוות דעת מאת , תבחנה כל אחת לגופו של עניין, שימוש חורג

. יועץ בטיחות מטעם מגישי הבקשה להיתר
 .ר" מ70גודל יחידת דיור לא יקטן מד מינימלי "שטח יח  .4

עלויות הנובעות מן אישור בקשה   .5
להסבה למגורים 

כל הוצאה הנובעת מן הצורך בביצוע שינויים בחלקים המשותפים של 
תחול , אשר נובעים מאישור בקשה לשינוי השימוש למגורים, מבנה קיים

שינוי פתרון ). על מבקש הבקשה להיתר ותקבל ביטוי מפורט בהיתר הבנייה
שינוי הסדרי חנייה , מיקום יחידות קירור ומערכות אוורור, אצירת אשפה
.  (הוראות כיבוי אש ועוד כדומה, בתוך המגרש

 
כתב התחייבות לעניין החזרת   .6

הנכס לשימוש התואם את המצב 
התכנוני המאושר 

ש "מבקש הבקשה ידרש לחתום על כתב התחייבות להנחת דעת היועמ
תוספת / כי ידוע לו שבמידה והתכנית המקודמת להסבת, לועדה המקומית

עליו להחזיר את הנכס לשימושו המקורי , שימושי למגורים לא תאושר
בתום תקופת השימוש החורג וכי לא יהיו לו טענות מכל סוג ומן שהו בעניין 

כלפי הועדה המקומית וכי הוא ישא במלוא העלויות הנדרשות להחזרת 
'  א1043ע "יעוד הנכס לשימוש התואם את רשימת השימושים לפי תב

בהיתר הבנייה . בתום תקופת השימוש החורג כתנאי להוצאת היתר הבנייה
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. יירשם תנאי ברוח האמור בהתחייבות
עדכון מדיניות רישוי עסקים החלה המקום לעניין היתרי לילה לבתי אוכל עדכון מדיניות רישוי עסקים   .7

, בין היתר, ועינוג ציבורי ולשינוי סיווג האיזור מכחול ללבן אשר משמעותו
ואיסור השמעת מוסיקה , 24:00חיוב סגירת עסקים לכל המאוחר בשעה 

ואשר שינוי , עדכון זה לא יחול על עסקים הפועלים במקום ברשיון. בחוצות
. זה עשוי לפגוע בהם

אישור שימוש חורג למגורים יותנה בתיאום ואישור מאת הרשות לאיכות מגורים בקומת הקרקע    .8
שכן , בפרט במבנים בהם יש מרתפים, יפו-הסביבה של עיריית תל אביב
, (הנובע ממתחם תעש השלום הגובל מדרום)לאור זיהום הקרקע במקום 

הדבר כרוך בחשיפה אפשרית של הדיירים לחומרים הידועים כמסוכנים 
  .ופגועים בבריאות

נחלת יצחק לא יאושר שימוש של ' בקומת הקרקע  בחזיתות הפונות לרחנחלת יצחק ' חזית מסחרית לרח  .9
.  ותחוייב שמירת חזית מסחרית, מגורים

לא תאושר הסבה למגורים בתחום רדיוסים שאינם בטיחותיים מאתרים חומרים מסוכנים   .01
י מיפוי של הנושא המצוי בידי הרשות "בהם מוחזקים חומרים מסוכנים עפ

יהיה צורך לעדכן את המיפוי במסגרת הליך התכנון של התכנית . ס"לאיכ
.  המוצעת שכן המיפוי הקיים אינו עדכני

איסור הסבת מבני משרדים אשר   .11
נבנו ככאלה 

לא תותר הסבת שטחי משרדים במבנים אשר נבנו לאחר מועד כפי שיקבע 
. ע לאחר בחינת היתרי הבנייה ומצב הבניינים במקום"י מה"בהמשך ע

כתנאי להיתר בנייה להסבת שימוש , הועדה המקומית תהיה רשאית לדרוששיפורים סביבתיים    .21
. שבתוקף'  א1043ע " בתב13שיפורים סביבתיים מתוקף סעיף , למגורים

תמהיל שימושים מינימלי להסבה   .31
למגורים 

 75%תנאי להסבת שטחים למגורים יהיה הצגת הסכמה של מינימום של 
הם יתחייבו לבצע את . מבעלי הנכסים במקום שהם מעוניינים בהסבה

. (ראה מטה הוראות מעבר)ההסבה בפועל בתוך זמן שייקצב מראש 
שטחים .  מסך השטחים במבנים שלא למגורים40%יותר שימוש של עד פירוט השימושים שאינם מגורים   .41

השימושים העיקריים .  אלה כוללים את שטחי המסחר בקומת הקרקע
ובלבד שהדבר יעשה , במסגרת שימושים אלה יהיו משרדים ומסחר

בשטחים לא . ס ושירותי הצלה וכיבוי אש"בתיאום ואישור הרשות לאיכ
. או אחסון חומרים מסוכנים/יותרו שימושים מטרדיים ו

הוראות מעבר לעניין המשך   .51
י "פעילות שימושים שלא עפ

תמהיל השימושים המינימלי 

יקבע כי ניתן יהיה , במסגרת עקרונות המדיניות והוראות התכנית המוצעת
, להמשיך להפעיל עסקים שאינם מטרדיים או בעייתיים מבחינה בטיחותית

ניתן יהיה .  מהבעלות בנכס מעוניינת בהסבה למגורים75%בכפוף לכך ש
 עד –להמשיך את הפעלת עסקים אלה למשך תקופה שתקצב מראש 

המטרה היא לאפשר לעסקים פעילים לסיים את פעילותם במשך . שנתיים
.  זמן זה

אישור מגורים בקומות מתחת   .61
לשימושים אחרים 

ניתן יהיה להסב שטחי תעסוקה גם בקומות שהן מתחת לשטחים 
בתיאום , ובלבד שאינם מטרדיים למגורים, המשמשים לשימושים אחרים
.  ואישור הגורמים הרלבנטיים

יותרו רק שימושים התואמים , במבנה שמבוקש להסב בו שטחים למגורים'  א1943ע "י תב"שימושים עפ  .71
אשר במסגרתה נקבעו כללים  אישור של שימושים '  א1043ע "את תב

.  מטרדיים
תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה חתימה על התחייבות לרישום זיקת הנאה הרחבת מדרכות   .81

הרישום . על השטח שבמרווח הקדמי לטובת הרחבת הדרך והמדרכות
בפועל יהיה תנאי למתן אישור אכלוס בדומה לנדרש במסגרת היתרים 

במקרה של הסבה  .(' א1043ע "י תב"עפ)לשינוי ייעוד מתעשייה למשרדים 
 מסך השטחים 70%הרישום בפועל ידרש רק לאחר הסבה של מעל , חלקית
. במבנה

, תיאום הבקשה להיתר עם הגורמים הרלבנטיים נוספים שלא נזכרו לעילתיאומים נוספים   .91
. 'כיבוי אש תברואה ועוד כד, לענייני בטחון ובטיחות

 שנים או עד לאישור התוכנית לפי המוקדם 5תקופת השימוש החורג תהיה קיצוב התקופה לשימוש חורג   .02
. מבניהם

ובלבד שאין מדובר , ע לאשר הקלות מן המפורט לעיל"בכפוף לשיקול מהסעיף גמישויות   .12
. בשינוי מהותי

 
. ארנון גלעדי ושלמה זעפראני, נתן וולוך, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
05/01/2011 

 2- ' ב10-0031
רמת אביב ג ותוספת מרפסות ושינוי - 'ביטול דרישה לתכנית עיצוב ארכ - 3897/תא

קוי בנין למרפסות  
 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  13' עמ

 

 
   .'      שכונת רמת אביב ג:מיקום

.  ארכיטקטוניות שאושרו במסגרת בניית  השכונהתכניות עיצוב תחום 
 

משמר הגבול ונתיבי ' רח, דרך נמיר ממערב, ל מדרום"קק, בין הרחובות',      שכונת רמת אביב ג:כתובת
. ושטח חקלאי מצפון, איילון ממזרח

 
 .6628 וחלק מגוש 6631חלק מגוש  :גושים בתכנית

 
. ' ד760- כ: שטח התכנית

 
. ע"אגף תב, תכנון צפון'        מח :מתכנן

 
.             הועדה המקומית לתכנון ולבניה :יזם

 
עם השנים . 80- ועד אמצע שנות ה70נבנו בשנות '           רוב רובם של הבניינים בשכונת רמת אביב ג:רקע

. חלו תמורות בסטנדרטים ובהוראות החוק
 (ר" מ14ולא יותר מ)ר ממוצע " מ12עם אישור החוק המתיר בניית מרפסות אחד על השניה בשטח של 

לאור הפניות הרבות בבקשה להוספת מרפסות ו, בניה על גגות בתים" 1-ג"ואישור תכנית מתאר מקומית 
כדי , עולה הצורך במציאת דרך יעילה לטיפול בנושא זה ',רמת אביב ג לבניינים קיימים במרחב שכונת 

.  לאפשר הוצאת היתרי בניה לפי החוק וללא צורך בהכנת תכניות עיצוב חדשות לכל מבנה או מתחם
 לפי חוק וחדרי יציאות לגג לפי תכנית מתאר בניינים המעוניינים להוסיף מרפסותה, באמצעות פתרון זה

. יוכלו להגיש בקשות להיתר בתנאים שנגדיר בהמשך" 1-ג"
 

 :מצב השטח בפועל
י "או אושרו ע/י הועדה המקומית ותואמו ו"בניינים קיימים בנויים לפי תכניות העיצוב השונות שאושרו ע

. הועדה המחוזית כתנאי לבנייתם ללא פרסום או הפקדה
    



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  14' עמ  

 

  :מצב תכנוני קיים
 11לתכנית זו אושרו , (1975מאושרת משנת ) 1722ע "תב: הן'  רמת אביב גונההתכניות הראשיות בשכ

, .א. תכניות ע7-לתכנית זו אושרו כ(, 1978מאושרת משנת ) 1839ע "תב, תכניות עיצוב ארכיטקטוניות
אושרה לפני שלוש שנים להוספת , 2'  תכניות עיצוב כאשר מס2 אושרו (1979מאושרת משנת ) 1880ע "תב

 לפי כל אלו נבנו 1864תכנית  ,  בה כלולה תכנית עיצוב(1984מאושרת משנת )'  א1631 תכנית ,מרפסות
 .הבניינים בשכונה

 
  :מצב תכנוני מוצע

לאזורי המגורים ולשטחים לבניית מבני ' תיקון לתכניות העיצוב הארכיטקטוניות בשכונת רמת אביב ג
: ציבור השונים לפי הפירוט להלן

כולל גם  , 7- 1' מס. א.ע. ת1839ע "תב. 11 - 1'  לפיה אושרו תכניות עיצוב ארכיטקטוניות מס1722ע "תב
. 1.א. תכנית ע1880ע "תב', א9- ו9. א. תכנית ע1864ע  "תב,  ('א5ו ', א2
 

". 1-ג"כך שתותר תוספת מרפסות לבנייני המגורים לפי המותר בחוק וחדרי יציאה לגג על פי תכנית 
. כתנאי לתוספת המרפסות למבנים, כמו כן התכנית תדרוש שיפוץ הבניינים
: תוספת מרפסות תותר במגבלות שלהלן

 ע או מישהו מטעמו"י מה"תאום ואישור מוקדם ע .
 ולא בניה חלקית או בשלבים, ביצוע כל המרפסות בחזיתות שלמות .
  ביצוע שתי חזיתות–בבניינים פינתיים  .
 הסדרת והסתרת צנרת, שיפוץ חזיתות .
 
 

 (י קלריס אורן"ע): ד צוות צפון"חוו
לאזורי המגורים ', רמת אביב ג' ממליצה לאשר את התיקון תכניות העיצוב הארכיטקטוני בשכ. 1

חדרי יציאות , ולמגרשים למבני ציבור לפי הפרוט שלעיל כך שתתאפשר בניית מרפסות על פי חוק ,השונים
באזורי המגורים ובשטחים למבני ציבור יתאפשר בנייתן ללא צורך בהכנת תכנית " 1-ג"פ תכנית "לגג ע

. בסמכות מקומית אלה בהליך של היתר בניה  
. כתנאי לתוספת המרפסות למבנים, כמו כן התכנית תדרוש שיפוץ בנייני המגורים

: תוספת מרפסות תותר במגבלות שלהלן
 ע או  מי מטעמו"י מה"תאום ואישור מוקדם ע .
 ולא בניה חלקית או בשלבים, ביצוע כל המרפסות בחזיתות שלמות .
  ביצוע שתי חזיתות–בבניינים פינתיים . 

 הסדרת והסתרת צנרת, שיפוץ חזיתות. 
פ "ע, לפי העניין, או בועדה המקומית , יתואם עם לשכת התכנון המחוזית, עדכון זה של תכניות העיצוב

. הוראות התכניות הראשיות החלות והמוזכרות לעיל

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (10החלטה מספר ) 04/03/2009מיום ' ב09-0004בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 .'חברי ועדה מבקשים לעשות את התכנית בכל העיר ולא רק ברמת אביב ג
ד שרי אורן הודיע שלא ניתן לבטל דרישה של ועדה המחוזית אלא להעביר את זה לאישור של הועדה "עו

. שרי מבקשת להוציא את מבני ציבור מהתכנית מכיוון שאין במבני ציבור יציאות לגג. המחוזית
 

: החלטת ועדה
' לאשר להעביר לועדה המחוזית את הבקשה לביטול הדרישה להכנת תכניות העיצוב הארכיטקטוני בשכ

, לפי הפרוט שלעיל, לאזורי המגורים השונים', רמת אביב ג
, כך שלבנייני המגורים הקיימים שנבנו לפי תכניות העיצוב השונות תתאפשר בניית מרפסות על פי חוק

ללא צורך בהכנת תכנית בסמכות מקומית אלה בהליך של היתר בניה  , "1-ג"פ תכנית "חדרי יציאות לגג ע
 .

. כתנאי לתוספת המרפסות למבנים, כמו כן הבקשות להיתר יכללו שיפוץ בנייני המגורים
: תוספת מרפסות תותר במגבלות שלהלן



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  15' עמ  

 

 ע או  מי מטעמו"י מה"תאום ואישור מוקדם ע .
 ולא בניה חלקית או בשלבים, ביצוע כל המרפסות בחזיתות שלמות .
  ביצוע שתי חזיתות– בבניינים פינתיים. 
 הסדרת והסתרת צנרת, שיפוץ חזיתות. 

פ "ע, לפי העניין, או בועדה המקומית , יתואם עם לשכת התכנון המחוזית, עדכון זה של תכניות העיצוב
.  הוראות התכניות הראשיות החלות והמוזכרות לעיל

 
 

. כרמלה עוזרי ושמואל גפן, נתן וולוך, מיטל להבי, פאר ויסנר: משתתפים
 
 

 לצורך השלמת פרטים והבהרות במסגרת העדכון של תכניות עיצוב דיון חוזר:  מטרת הדיון
 .'ארכיטקטוני המאושרות בשכונת רמת אביב ג

                           
 

       :פרטים נוספים
וכן נשאלו , רישוי בניה' י מח"ל היו השגות ושאלות נוספות שהועלו ע"להחלטה הנ .1

, ד שרי אורן"מ עו"בעקבות זאת התקיימה ישיבה אצל היועה. פרטים אשר לא קבלו מענה בעדכון שאושר
 :בה הועלו התיקונים הנדרשים 

' רמת אביב ג' לאשר ולהעביר לועדה המחוזית את הבקשה לתיקון תכניות העיצוב הארכיטקטוני בשכ
, כך תתאפשר בניית מרפסות על פי חוק . י הועדה המחוזית"לאזורי המגורים השונים שאושרו בזמנו ע

ללא צורך בהכנת תכנית בסמכות מקומית אלא בהליך של , "1-ג"פ תכנית מתאר "חדרי יציאה לגג ע
. תיקון כל תכניות העיצוב כאמור

. כתנאי לתוספת המרפסות למבנים, הבקשות להיתר יכללו שיפוץ בנייני המגורים
: תוספת מרפסות תותר במגבלות שלהלן

 ע או  מי מטעמו"י מה"תאום ואישור מוקדם ע .
 ולא בניה חלקית או בשלבים, ביצוע כל המרפסות בחזיתות שלמות .
  ביצוע שתי חזיתות בבת אחת– בבניינים פינתיים. 

 הסדרת והסתרת צנרת, שיפוץ חזיתות. 

קיימת :  14 – 4דרזנר ' ד שרי אורן הועלתה סוגייה נוספת על רח"בישיבה אצל עו .2
 לבין הוראות תכנית 1722אי התאמה בשטחי הבנייה המותרים ובתכסית בין הוראות התכנית הראשית 

 .4/א.ע.ת/1722העיצוב 
מיוחד תוגדר תכסית קומה   ' ד שרי אורן כי באזור מגורים ג"      לעניין זה הנחתה עו

 . הגדול מביניהם–ר " מ520 או 32%:       בהתאם לתכניות המאושרות

ד שרי אורן להחזיר לאשרור רשימת השינויים שהועדה "כמו כן הנחתה עו .3
, ללא אישור הועדה המחוזית, ('ב2005- 23'   לפרוט1' החלטה מס) 04/08/2004המקומית אישרה בתאריך 

 :כלהלן (ים'קוטג) 1/א.ע.ת/1722כגמישות להוראות תכנית העיצוב 
   י תכנית עיצוב "לאשר גמישות לשינויים בחזיתות בבניה הקיימת עפ.  א

. ' שכונת רמת אביב ג– 1/ א.ע.ת / 1722' ארכיטקטוני מס     
. שינוי בגודל הפתחים בחזיתות המבנים. 1     
. חומרי גמרשינוי ב. 2     

 .בניה על גגות הבתים" ג"להחיל את התכנית מתאר .  ב
 .לאפשר בליטות לקירוי כניסות על פי הוראות החוק.   ג
 .(מעליות הידראוליות)לאפשר תוספת מעליות פנימיות .  ד
 .לאפשר שימוש בגגות החניה המקורה כמרפסת והתקנת מעקות כנדרש.  ה
 .תרת בניית פרגולות לפי החוקה.   ו
.  הקיים בהיתר0.00- שמירה על גובה ה.  ז

 .השינויים לעיל יהיו לשביעות רצון מהנדס העיר או מי מטעמו בשלב היתרי בניה או היתרי שיפוץ
: מוצע כעת, ל "בנוסף לנ

:    ים בשכונה לצורך'לאשר גמישות בתכניות עיצוב ארכיטקטוניות בכל הקוטג.  א
. המאושרת" 1-ג"בנית גגות לפי תכנית .  1     
      1722 )2696גם בתחום המרפסות שאושרו לקירוי  בתכנית " 1-ג"החלת . 2     

(. 1/א.ע.ת         /
ים במרווח האחורי בצמידות למבנה הקיים ובתוך קווי   "התרת בניית ממד.  3



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  16' עמ  

 

.           בניין בכל האפשר
בכל מיקום במרווח   , מתן אפשרות לשנות מיקום חניה במגרשים פינתיים בלבד.  ב

. יפו- א "באישור אגף התנועה של עיריית ת,      הקדמי 
  
 

 (י קלריס אורן"ע): ד צוות צפון"חוו
 

כמפורט  ', רמת אביב ג' מומלץ להעביר לועדה המחוזית את העדכון לתכניות העיצוב הארכיטקטוני בשכ
. לצורך התאמת בנייני המגורים לתכניות ולחוקים המאושרים, לעיל

ניתנו זכויות נוספות , והתמורות החלות במערכת התכנונית, 76וכיום גם תיקון ,  לחוק43בעקבות תיקון 
. לבנייה מחד גיסא ומועברות יותר ויותר סמכויות מהועדה המחוזית לוועדות המקומיות מאידך גיסא

.מוצע כי אישור ועדכונים בתכניות העיצוב יהיה בסמכות הועדה המקומית בלבד, לפיכך
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 09/08/2009מיום ' ב09-0018בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

 .קלריס אורן מצוות צפון הציגה את התכנית' אדר
, ללא צורך באישור הועדה' ארנון גלעדי מבקש לתת אישור גורף לצוות תכנון צפון ללוות תכנית עיצוב ארכ

. כיוון שהבניה בצפון איכותית
: ד שרי אורן הבהירה את המבוקש לאישור הועדה"עו
בתנאים ) ולהוסיף מרפסות 1'פ תכנית ג"לאפשר שינוי לתכניות עיצוב כך שניתן יהיה לבנות בגג ע .1

  .(הרשומים מעלה
  .להסדיר את הסתירה הקיימת בין הוראות התכניות הראשיות לתכניות העיצוב .2
  .י ועדה מקומית ללא אישור הועדה המחוזית"לאשרר לגבי תכניות עיצוב החלטות שנתקבלו ע .3

  .ים פינתיים'ים ומיקום חניות שונה במגרשי קוטג'דים לקוטג"התרת בניית ממ .4
 

: הועדה מחליטה
. ד הצוות"בהתאם לחוו, לאשר תוכנית עיצוב חדשה שתכלול את  השינויים הרשומים מעלה בפרטים

 
. פאר ויסנר ובנימין בביוף, ולנר-רחל גלעד, ארנון גלעדי, שמואל גפן, מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים

 
:   מטרת הדיון

 לעדכון הועדה בכך שתכנית זו מוסיפה זכויות בניה מעבר לזכויות הקיימות בתכניות הראשיות דיון חוזר
ושינוי קו בניין לבניית , מקורות הבולטות מקיר הבניינים  הקיימים (גזוזטראות)לצורך הקמת מרפסות 

 (תיקון)כל זה לפי  תיקון התקנות לחישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים . מרפסות אלו
 .  2008 –ח "התשט

 
  (י קלריס אורן"ע): ד צוות צפון"חוו

. ממליצה לאשר את הבקשה ולעביר את התכנית המתוקנת לאישור הועדה המחוזית להפקדה
 
והזכויות " 1ג"קיבלתי הערה מדני לס על כך שיהיה ברור בתכנית המוצעת שהיא מכילה את תכנית . ב.נ*

.שנובעות ממנה הם בנוסף לזכויות המותרות על פי התכניות התקפות
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 20/01/2010מיום ' ב10-0001בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
לאשר את התוספת הזכויות עבור מרפסות מקורות ולשנות בהתאם לכך קווי הבניין עבור בנייתם ולהעביר 

 .את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית
 

.נתן וולוך ופאר ויסנר, ארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  17' עמ  

 

: פרטי תהליך האישור
:  דנה בתכנית והחליטה28/06/2010 מיום 764מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 

 
 בתאריך 231 בעמוד 6140 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 

07/10/2010 .
 

: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 03/09/2010 הארץ

 02/09/2010 הצופה
 03/09/2010 העיר

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית

 69693 תל אביב 9בקר  ר נתן ברנד"ד 1
 62098 תל אביב 111ארלוזורוב ד "יחיאל פדרמן עו 2
 תל אביב 27  דירה 21דב גרונר סימה ויוסף אבירם  3
 

: פירוט התנגדויות
. 69693א "ת' רמת אביב ג, 9נקר ' רח, נתן ברנד' דר : 1' התנגדות מס

ברנד מתנגד לסעיף שבהוראות התכנית המאפשר להסדיר הקמת מרפסת מעל החניות המקורות ' דר
. הקיימות (יציקות בטון)

ים דו משפחתיים מימין 'ים דו משפחתיים בעלי קיר משותף הסמוכים לקוטג'לטענתו מדובר בקוטג
.   אלו מפרידים לחלוטין בין בית לבית–המאחד אותם קיר משותף של חצר משק וחניה מקורה , ומשמאל

ומוסיף שיצירת מרפסת נוספת על , תיצור חיכוך ורעשים, עוד טוען המתנגד כי הקמת מרפסות על גגות אלו
. מיותרת מאחר שלבתים אלו מרפסות גדולות בין כה, כשלעצמה, החניה המקורה הינה
:  דברי מענה והמלצה

לקבל את ההתנגדות של מר ברנד בחלקה ולתקן את הוראות התכנית כך תתאפשר בניית  מעקה בטחון 
. 1/א.ע.ת/1722מעל החניות הקיימות בשטח התכנית 

 
. 3קשאני ' רח (62098א "ת, 111ארלוזורוב ' רח) –ד "עו, יחיאל פדרמן: 2' התנגדות מס

: מהסיבות הבאות, 3קשאני ' מר יחיאל מתנגד לתוספת מרפסות בצד הדרומי של הבית ברח
. רעשים וצחנה, תברואה והתקרבות הדירה לסופרמרקט.  1

כמתוכנן , הקמת קו מרפסות. וכבר היום סובל ממטרדי רעש וריח, מהסופרמרקט'  מ10דירתו במרחק של 
.     תקרב את המרפסת עד כדי הצמדה לגג הסופר מרקט ותחריף את המטרד הקיים, על פי התכנית

. אלא מאפשרת את הקמתן, התכנית אינה מחייבת הקמת מרפסות: מענה
 יש לפנות למחלקות –ובניית תוספות אקראיות (ריחות וניקיון)לנושא מטרדי תברואת הסופרמרקט 

. פיקוח על הבניה, רישוי עסקים, כגון פיקוח עירוני: העירייה  המטפלות והמפקחות בנושאים אלו
. ערך הדירה ירד באופן קיצוני :  ירידת ערך. 2

. י הטוען לה"וכפופה להוכחות ע, נושא ירידת ערך מטופל בועדת ערר לנושא זה: מענה    
  .פגיעה באיוורור חדרי המגורים הסמוכים למרפסת המוצעת, הצללה והחשכה לחדרי הדירה האחרים. 3

 .יגרום  הדבר בעליל לחסימת אור השמש ואוויר,     אם תאושר את בניית המרפסות רק לשכנים
מרפסת תמנע חדירת השמש לחלק מחדר . חדרי הדיור בבניין המתנגד פונים לכיוון צפון דרום: מענה

.  המגורים אך לא תמנע מאור ואוויר להכנס
 לקבל את ההתנגדות בחלקה ולהוסיף תנאי למימוש התכנית תהיה הגשת היתר בניה לכל גובה :המלצה

.  הבניין בחזית שלמה וביצוע בפועל
: פגיעה בשטחים מגוננים.  4

    בניית המרפסות על גבי עמודים וקורות תפגע בחלקים גדולים מהשטחים המגוננים בצידו הדרומי של    
.  הצמחייה הנוכחית תיעקר ותגרום בעליל לפגיעה אנושה ובלתי ניתנת לתיקון באיכות החיים.     הבניין

: מענה
. תוספת של מרפסות מעל קומה מפולשת לא מהווה הריסת כל השטח המפותח

. החזרת שבילים או הטייתם לאחר ביצוע הבניה, יש לפקח על נושא הפיתוח
דרישה כי היתר הבנייה יכלול   , בתנאים  להוצאת היתר  את ההתנגדות בחלקה ולהוסיףלקבל: המלצה

כולל העתקת תשתיות אם יהיה , תכנית פיתוח שטח שתציג את השינויים בפיתוח ואת השבילים החדשים
. צורך בכך

 
: משך זמן הבניה ישבש ללא הכר את חיי הדיירים.  5



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  18' עמ  

 

ובמהלך תקופת הבנייה לא יתאפשר לגור בדירה במשך , הפיגומים ייצרו סכנה של פריצות לדירות
. ניתן יהיה להיכנס לדירת המנגדים. חודשים

:  הגדלת ארנונה, היטלים ואגרות, הוצאות בניה גבוהות. 6
בשל הרעת תנאי הדיור וירידה וודאית  , עלויות בניה גבוהות,     פועל יוצא מהבנייה יהיו הגדלת ארנונה

  .     גדולה בשווי הדירה
 
:  מפגע בטיחותי. 7

באופן שיגרום למפגע בטיחותי כאשר ,     הוספת המרפסות תביא את הדירה עד לקצה תחום חלקת הבית
. תיחסם כל אפשרות חילוץ הדיירים בשעת חירום

 
 :7- ו, 6 ,5-ל מענה

.  כפי שכתוב במענה ראשון התכנית מאפשרת הקמת מרפסות ולא מחייבת את ביצוען בפועל
יוכל לעשות זאת לאחר הכנת תכנית שתהיה מוסכמת על , בניין שיתארגן  לביצוע תוספת מרפסות כאמור

, עיצוב, תכנית זו תתן מענה לכל הדרוש לתפקוד הבניין בהיבטים של קונסטרוקציה. רוב הדיירים
. ובטיחות

. לדחות את ההתנגדות: המלצה
 

 .א"ת, 21דב גרונר '  רח–יוסף אבירם - סימה ו' גב : 3' התנגדות מס
ד   "שלא מבינים את התכנית וכדי להבין אותה הם צריכים לשכור מהנדס ועו, 70זוג פנסיונרים מעל גיל . 1

. אין להם כספים לכך,     שיסבירו להם במה התכנית כרוכה
. גורמות לסיכסוכי שכנים, אשר לפי ניסיונם, ל בגלל שלא היו בו מרפסות"קנו את הבית הנ. 2
. מרפסת שתבנה מעליהם תסתיר להם את מעט השמש אשר יש בדירתם בבוקר. 3
תחסום את חלון חדר השינה לאוויר ותגרום למטרדי   , כאשר תבנה שם מרפסת (23גרונר )הבניין הצמוד . 4

.     רעש לתוך חדר השינה
שבצד של הבניין שלהם אי אפשר לבנות עם עמודים לתמיכת המרפסות   , לטענתם הוסבר להם בעבר. 5

גורם זה מחייב שינויים בסלון ונזק למבנה   " תלויות"אי לכך ייבנו מרפסות , קרקעי-     בגלל החניון תת
.     בגלל הצורך לתמוך המרפסת

,       בנוסף טוענים שמשך הבניה תארך כשנתיים והם לא רוצים לבזבז את השנים אשר נותרו להם ברעש
. (הם בבית כל היום)    ובאי סדר של  אתר בניה 

 
 :מענה

. 2'  לעיל להתנגדות מס7-ו, 5,6לפי המענה לטענות 
. לדחות את ההתנגדות: המלצה 

 
 התקבלו הערות מינהל התכנון ומהועדה המחוזית לגבי דרישה לסמן בתשריט 11/10/2010בתאריך  

 וממסילות הברזל הקיימות והמתוכננות ובנוסף 20 ומדרך 2' התכנית מגבלות הבינוי הנגזרות מדרך מס
. 23א "או תמ/ ו3א "הוספת סעיף בהוראות התכנית על מגבלות בנייה לפי תמ

. ל הן לתשריט והן בהוראות התכנית"בתכניות המתוקנות למתן תוקף תתווספנה את הנ
 

קלריס אורן ' י אדר"ע: ד הצוות "חוו
: לערוך תיקונים בתכנית כדלקמן ,      ממליצה לקבל את התנגדויות בחלקן

:    יש להוסיףלבתי קומות, בסעיף בתנאים להוצאת היתר. 1 
כולל   , היתר הבנייה יכלול   תכנית פיתוח שטח שתציג את השינויים בפיתוח ואת השבילים החדשים. א

.     העתקת תשתיות אם יהיה צורך בכך
.  בחזית שלמה וביצוע בפועל, תנאי למימוש התכנית יהיה הגשת היתר בניה לכל גובה הבניין. ב
 כך שתתאפשר הקמת מעקה בנוי מעל החניות הקיימות   ים'לבתי קוטג, לתקן את סעיף הוראות בינוי. 2

. 1/א.ע.ת/1722    בשטח תכנית 
או   / ו3א "לקבל את הערות מינהל התכנון ולהוסיף סעיף בהוראות התכנית על מגבלות בנייה לפי תמ. 3

 וממסילות הברזל    20 ומדרך 2' ולסמן בתשריט התכנית מגבלות הבינוי הנגזרות מדרך מס, 23א "    תמ
.     הקיימות והמתוכננות

 
 
 
 
 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  19' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם
הסדרת הקמת המרפסות מעל החניות המקורות תיצור בעיית רעש וריח ונושא שינוי – ר מתן ברנד "ד

. אני מתנגד למרפסות. החזיתות
הפונה והמאוד קרוב , דירתו בצד הדרומי. מתנגד לתוספת מרפסת בצד הדרומי של הבניין– יחיאל פדרמן 

אישור התכנית תגביר יותר , הוא סובל גם היום ממטדרים של רעש וריח, לחצר המשק של הסופרמרקט 
. את המטרדים
. מטרד בזמן הבניה, חסימת חלון חדר השינה שלנו, ירידת ערך הדירה– יוסף אבירם 

התכנית היא מאפשרת תוספת המרפסות בין יתר הנושאים כגון בנייה על – עודד גבולי ענה להתנגדויות 
. גגות בתים שיפוץ ושינוי חזיתות

המעקה ישמש למסתור בלבד ויהיה , לגבי מרפסת מעל החניות בבתים צמודי קרקע , התכנית לא מחייבת
.   מטר0.80בגובה של 

 
: הועדה מחליטה

: להמליץ לועדה מחוזית לקבל את ההתנגדויות בחלקן כמפורט מטה ולתקן בהתאם את התכנית
  :יש להוסיף לסעיף תנאים להוצאת היתר כדלקמן .1

:        לבתי קומות את הסעיפים הבאים
, היתר הבניה יכלול תכנית פיתוח שטח שתציג את השינויים בפיתוח ואת השבילים החדשים .א

 .כולל העתקת תשתיות אם יהיה צורך בכך
 .בחזית שלמה וביצוע בפועל, תנאי למימוש התכנית יהיה הגשת היתר בניה לכל גובה הבניין .ב

תהיה הקפדה על עיצוב חזיתות הבניין להנחת , בכל מקרה של תוספת מרפסות בחלק מהדירות .ג
 .דעתו של מהנדס העיר או מי מטעמו

                  

כך שתתאפשר הקמת , 1/א.ע.ת/1722בשטח תכנית ,ים 'לבתי קוטג, לתקן את סעיף הוראות בינוי .2
  . מטר0.80מעקה בנוי מעל החניות הקיימות בגובה 

או / ו3א "לקבל את הערות מינהל התכנון ולהוסיף סעיף בהוראות התכנית על מגבלות בניה ל פי תמ .3
 וממסילות הברזל 20 ומדרך 2' ולסמן בתשריט התכנית מגבלות הבינוי הנגזרות מדרך מס, 23א "תמ

  .הקיימות והמתוכננות

  .לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית .4
 

, נתן וולוך, פאר ויסנר, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני, שמואל גפן,  דורון ספיר: משתתפים
. ארנון גלעדי ואהרון מדואל



 התוכן החלטה' מס
05/01/2011 

 3- ' ב10-0031
'  בית כנסת רמת אביב ג- תכנית עיצוב ארכיטקטוני  - 1839(8א)/תא

 דיווח על הקטנת שטח בית הכנסת

 

 2007ת ספטמבר "מבא  21' עמ

 

. 'בית כנסת בשכונת רמת אביב ג- תכנית עיצוב ארכיטקטוני 
 

. דיווח על הקטנת שטח בניית בית הכנסת :מטרת הדיון
 

. ולועדה המחוזיתועדה המקומית דיווח ל: מסלול התכנית
 

. 'רמת אביב ג' שכ,  רחוב אליהו חכים פינת רחוב עקיבה ברון:מיקום
, שטח ציבורי פתוח:  מצפון  
,  קומות7רחוב עקיבה ברון ושורת מבני מגורים קיימים בני :  מדרום
, רחוב אליהו חכים:  ממזרח
.  מגרש למבנה ציבור בו קיים גן ילדים:  ממערב

 
 .2 פינת ברון עקיבא 5 חכים אליהו :כתובת

 
 6631 בגוש125 חלקה :חלקה/גוש

 
 

 
 

חניה ציבורית    ' ד1,050- לבניית בית הכנסת ואת ייתרת השטח כ'  ד1,000 מתוכם דונם2,051  :שטח קרקע
.                        זמנית

 
 .משרד אדריכלים-  אורי  מרקוזה :מתכנן

 
. 'בית הכנסת לכלל ישראל רמת אביב ג עמותת :יזם

 
.  עיריית תל אביב יפו:בעלות

 
 :מצב השטח בפועל

 
 . משמש כחניה לא מוסדרת לתושבי הסביבהכיום  בנוי ואינו המגרש. א
לאורך     , המיועדים למבני ציבור,  מגרשים סמוכים זה לזה4- מגרש זה מהווה חלק מ. ב

 . המגרשים 4 מתוך 2כיום בנויים .     רחוב עקיבא ברון 
 גני ילדים    2-מעון ילדים ובמגרש הסמוך לבית הכנסת קיים מבנה ל:      במגרשים הבנויים

.      ובאחרונה אושר הקמת גן ילדים נוסף במגרש הסמוך למעון
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: "תנאים להקמת מבני ציבור- " "3ל"'  מקתכנית מתארי " עפ זכויות הבניה למבני ציבור 
.  לקומה30%  שטח מקסימלי המותר לבניה הוא 

.  קומות3 –  מספר מקסימלי של קומות 
    מטר או חצי 4 – דיםצדל ;מטר- 4 לפי המסומן בתשריט ולא פחות מ– לחזית : קווי בניין  
.  מטר6 – לאחור ;מגובה הבניין הגבוה מביניהם  

  למתקנים , לחניה,  קומות מרתף לתכליות הנקובות ברשימת התכליות2  כן תותר הקמת 
 .   בתחום קו הבניין, טכניים  
 

: הוחלט לאשר את תכנית העיצוב לשימוש בית כנסת כמפורט מטה: 24/09/2008מיום  החלטת ועדה
. מתכנן הפרויקט ישלב חניה ציבורית בתכנון המבנה בכפוף לאישור אגף התנועה .1
 .3ל' זכויות הבניה המבוקשים במסגרת המותר בתכנית מתאר מק .2

ע או מי "י מה"יידרש אישור ע, ייקבע בהוראות התכנית כי בעת הוצאת היתר בניה לבית הכנסת .3
 .חומרי גמר ופיתוח השטח, עיצוב חזיתות, מטעמו לגובה רצפות

 .לאחר תיקונים טכניים, להעביר את התכנית לתיאום עם לשכת התכנון המחוזית .4
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 22/04/2009מיום ' ב09-0008בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

מהחלטת הועדה , ר" מ100לאשר את הורדת התנאי להצבת תאים פוטו וולטאים בשטח גג של לפחות 
 .ולאשר את תכנית העיצוב, 24.9.08מתאריך 

 
  .מובא בזה דיווח על הקטנת שטח בית הכנסת

 
   : נוספיםפרטים

לפיה המגרש   , 1978 מאושרת משנת 1839' ל חלה תכנית מפורטת מס"על השטח הנ  .א
. בניית בית כנסת מרכזי של השכונהעבור  מיועד למבני ציבור '  ד2,051בשטח 

י "תכנית עיצוב ארכיטקטוני ע קובעת כי תנאי להיתר בניית בית הכנסת הוא אישור הוראות התכנית
 . המחוזיתהועדה מקומית בתאום עם   הועדה

. י הועדה המחוזית"     לפי ההחלטות לעיל תכנית העיצוב אושרה גם ע
 

הובא לידיעתנו שהשטח של   , י כל הגורמים"לאחר אישור תכניות העיצוב ארכיטקטוני לעיל ע. ב
  ההקצאה קטנה יותר ושיש צורך להכין תכנית למימדים שועדת ההקצאה אישרה עבור הקמת   

.   בית הכנסת
 
 הוחלט להקצות שטח של דונם אחת     31.10.2006 מתאריך 12' בועדה להקצאת מקרקעין מס. ג

. לבניית בית הכנסת וליתרת השטח לפיתוח חניה ציבורית זמנית  בלבד   
    נושא ההקצאה של דונם אחת בלבד עבור תכנון ובניית בית הכנסת הובא לידיעת הצוות לאחר   

בה כלל גם      (' ד2,051)    אישור הועדות מקומית ומחוזית לתכנית עיצוב על כל שטח המגרש 
.  מכוניות34    פיתוח חניה ציבורית עבור 

 
   :מצב תכנוני מוצע

מר צבי   , י נציג  נבחר "ל נעשה בשיתוף עם השכונה ע"     יש לציין שתכנון בית הכנסת הנ
.                               אורן

 כפי   ת המסמכים הנדרשים אכוללת לבית הכנסת ולחניה הציבורית תכנית העיצוב 
: הראשית שהם תכניתשנקבע בהוראות ה

 . תכנית פיתוח עקרוני של המגרש הכולל את אופן עמדת הבניין וצורתו .1

 .ח " מ39סידורי חניה ציבורית עבור  .2
, גובה הבניין ומספר הקומות, קביעת מפלס הכניסה לבניין, תכנית קומות המבנה .3

. חתכים  ותכנית גגות 
.  הדמיות2- ופרטי גמר לרבות צורת וגמר הגגות הכוללת תכנית חזיתות המבנה .4
 

 :(י אורן קלריס"מוגש ע) :חוות דעת הצוות
 ממליצה לאשר את התכנית כתכנית העיצוב  עקרוני להקמת בית כנסת ולפי המוצע לעיל        

:     וכדלקמן
. הצגת חוזה חתום עם אגף נכסי העירייה הוא תנאי להוצאת היתר בניה. 1



 החלטה' מס
05/01/2011 

 3- ' ב10-0031

 

2007ת ספטמבר "מבא  23' עמ  

 

י באגף  " מכוניות שתאושר ע39- תכנית פיתוח שטח הכוללת פיתוח חניה ציבורית ל. 2  
.         התנועה לפני הגשת ההיתר

 שטחים עיקריים  ובנוסף עד    90%ר או " מ921כ  "הם סהזכויות הבניה המבוקשים . 3
. ( מהשטחים העיקריים40%). שטחי שירות 40%    
. נעביר דיווח לועדה המחוזית על הקטנת שטח בית הכנסת, לאחר תיקונים טכניים. 4

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. קלריס אורן הציגה
.  אני מבקש לבדוק עם ועד השכונה אם זה נעשה בתיאום איתם–שמואל גפן 

 
: הועדה מחליטה

: לאשר את תכנית העיצוב להקמת בית כנסת לפי המוצע לעיל ובתנאים הבאים
 .הצגת חוזה חתום עם אגף נכסי העירייה הוא תנאי להוצאת היתר בניה .1

י באגף  " מכוניות שתאושר ע39- תכנית פיתוח שטח הכוללת פיתוח חניה ציבורית ל .2
. התנועה לפני הגשת ההיתר

 שטחי שירות 40% שטחים עיקריים ובנוסף עד 90%ר או " מ921כ "זכויות הבניה המבוקשים הם סה .3
 .( מהשטחים העיקריים40%)

. נעביר דיווח לועדה המחוזית על הקטנת שטחי בית הכנסת, לאחר תיקונים טכניים .4
 

שמואל גפן ושלמה זעפראני יבדקו את נושא החניה ובמידה ויהיו להם הסגות לנושא החניה זה יוחזר לדיון 
. לועדה

 
 ,בהשתתפות כבוד הרב שלמה זעפראני,  משרדו של שמואל גפן  16.1.11בפגישה שהתקיימה בתאריך  

והוחלט לאמץ את המלצתם לאשר את התכנית לבנין בית הכנסת ברמת אביב  וצביקה אורן  ושמואל  גפן
. אליהו חכים כמפורט בדרפט לעיל' ברח' ג
 
 

.ארנון גלעד ושלמה זעפראני, נתן וולוך, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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 2007ת ספטמבר "מבא  24' עמ

 

 
. 9 ורובע 2, 1שכונות עבר הירקון רובע :מיקום

 
. הועדה המקומית לתכנון ולבניה ואגף תכנון עיר :יזם

 :מצב תכנוני קיים
: ל  מטופלים כדלקמן"בשכונות עבר הירקון הנושאים הנ

לדעתנו אין דרישה או צורך , למרתפים" 1-ע" חלות הוראות תכנית מתאר 2- ו1על רובעים  - מרתפים. 1
.  בהכנת מדיניות בנוסף

אגף רישוי בניה השירות המשפטי ,  התקיימה ישיבה בהשתתפות נציגי אגף תכנון עיר21/01/10בתאריך 
: סוכם כדלקמן, לנושא כניסה נפרדת למרתף וחצרות מונמכות

 כניסה נפרדת למרתף .1
  סיכום זה היה מונהג עד .        על פי סיכום קודם לא היתה מניעה לאשר כניסות נפרדות למרתפים

. התייחסות ועדת ערר שסוברת אחרת       ל
    ניתן יהיה להמשיך ולאשר כניסה נפרדת, ולאחר בחינה נוספת של היועצים המשפטיים, ל"לאור הנ       

 .1ע/בהליך של הקלה מתכנית עזה יעשה אך , קודם המלצנו באותם מקרים ש,        למרתף
 

  יש מציע ש לשימוש משרדים בלבד ולכן 1 הוגדר בתכנית ע,נושא הכניסה הנפרדת: הערות של דניאל לס
  תהיה לכל מטרה שבכל מקרה הן בדירת הנפרדת להדגיש במסמך שהכניסה                                    
  והן בדירה צמודת קרקע תהיה חובה להסדיר גם גישה פנימית כלומר לא '' קוטג                                    
 .תהיה אפשרות להפריד בין המרתף ליחידה שמעל                                    

 
 חצרות מונמכות .2

 שהתכנית זהה לזו חצר מונמכת בליטה להמלצנו לאשר , רישוי בניהשל אגף על פי הנחיות קודמות 
. פשרה למרפסת קרקעיא 

:  לאור הערות ועדת הערר הנושא נבחן מחדש וסוכם
  אינה חצר אנגלית , המאופיינת על ידי העמקת וריצוף חצר בית במפלס רצפת מרתף, חצר מונמכת .א

  מטרת החצר המונמכת היא יצירת משטח שימושי ליד . כפי שהוגדרה בתקנות התכנון והבניה     
  מרתף בין אם הגישה אליו היא רק מן המרתף ובין אם להרחבת כניסה ויציאה נפרדת למרתף      
 .ממפלס הכניסה והרחוב     

. הדרך לאשר חצר כזו תהיה במסגרת הקלה, מבחינה משפטית .ב
  המלצה לאישור חצר שכזו תהיה רק למרווח האחורי והצדדי עם העדפה של החלק האחורי  , ככלל  .ג

. לא יומלץ על חצר מונמכת בחזית הקדמית . בצד    
. 50%אין בתכנון חצר כזו כדי לחשוף את קירות המרתף מעבר ל  .ד
 כל בקשה לחצר מונמכת במרווחים האחורי והצדדיים תבחן בנוסף באופן , על אף האמור לעיל .ה

  אם יש עצים ומה המצב הקיים במגרשים , בין היתר יבחן גודל החצר המגוננת מסביב לבנין, פרטני     
. הקיימים     

   , י בליטת מרפסות בקומות מעל"בין היתר ע, מובהר ששטח חצר כזו שיהיה מקורה בכל צורה שהיא .ו
 . יחשב כשטח עיקרי שצריך להכלל במסגרת השטחים העיקריים המותרים לבניה    

  
 .הצפותלמניעת  לענין הניקוז פתרוןתכנית כמו כן יוגש ב. 3
 

. סיכום זה אינו חל על בנינים לשימור:  הערה
 
 מנחה בניית פרגולות ומצללות מבחינת    15סעיף , "1-ג" בהוראות תכנית מתאר – פרגולות או מצללות. 2

. שטחי בניה וחומרי גמר,                                         מיקום בגג
.  לא חלה ניתן לבנות פרגולות לפי תקנות התכנון והבניה1-                                        באזורים שתכנית ג

 
הוכנה ואושרה תכנית מתאר   ( מרכז העיר)ולשיכון הקצינים (2- ו1רובע )לאזור עבר הירקון  -  מחסנים. 3

,   רמות צהלה, צהלה)החלה על אזורים צמודי קרקע  (2006מאושרת מ) 3450'                        מקומית מס
. (ושיכון הקצינים, אפקה, תל ברוך, קריית שאול, ישגב, ל"                       רמת החי

, מבני עזר/                       תכנית זו מאפשרת לנצל את זכויות הבנייה הקיימות עבור מחסנים 
:  אופציות 3-                        ב

   5או כשטח עיקרי פחות ,                        כשטח עיקרי המצטרף לשטחים העיקריים המאושרים לחלקה
א זכויות למבנה עזר נשארים כשטחי שירות לפי   "ז, ר להקמת מחסן בחצר או ללא שינוי"                       מ

.                        התכנית המאושרת לאזור
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מזרח העיר - 9רובע 
 

 מנחה בניית פרגולות ומצללות מבחינת    15סעיף , "1-ג" בהוראות תכנית מתאר – פרגולות או מצללות
. שטחי בניה וחומרי גמר,                                     מיקום בגג

.  לא חלה ניתן לבנות פרגולות לפי תקנות התכנון והבניה1-                                    באזורים שתכנית ג
 
 

  מחסנים
 

:  בשכונות ביצרון ורמת ישראל
 

  14-'ב210'   החלטה מס... באזור צמודי הקרקע ניתן לבנות מבני עזר בהתאם להחלטת הועדה מיום
 : 2248, 2104לתוספת שטחי שרות לתכנית מאושרת 

פ הגדרתו כמבנה עזר בתכנית "ממוסך חניה למחסן ע...הועדה תהייה רשאית להמיר את השטחים " 
: ועל פי השטחים כדלקמן" ל"הראשית 

. ר" מ6מחסן עד -  ד אחת "למגרש עם יח .1
בנוסף נדרשת הסכמת כל הבעלים . ר כל אחד" מ6 שני מחסנים בשטח של –ד "למגרש עם שתי יח .2

 . הועדה תהא רשאית לאשר את שני המחסנים צמודים זה לזה.  במגרש משותף
 

. ניתן יהיה למקם את המחסן בתחום המגרש במרווח  צדדי או אחורי ובנפרד מהדירה
.  ברוטו לגג משופע2.60נטו לתקרה שטוחה ול '  מ2.20גובה המחסן לא יעלה על 

 כולל צורת הגג יהיו בתאום אדריכלי להנחת דעתו של –ואופי הבניה  (קלה'תותר גם בניה )חומרי הבניה 
." מהנדס העיר

 
: כמו כן ניתנו הנחיות לעניין בניית מבואות וגגונים 

הצד המערבי של משה , ביצרון - בקומה השנייה בבתים אשר כניסתם פונה לרחוב הראשי- מבואה בולטת"
בהתאם  (מבואה)הועדה תהיה רשאית להתיר אזור כניסה סגור מתחת לגגון קיים - ההשכלה' דיין ושד

. להנחיות מהנדס העיר
רמת : תותר סגירת מעלה מדרגות המוביל לדירות בקומה השנייה במתחמים הבאים- מבואה משתלבת

 B- ובביצרוןB , 2 B 1- ישראל
ע ובהתאם להוראות החוק "בכל שאר המתחמים יותרו גגונים מעל מדרגות קיימות בהתאם להנחיות מה

" (מבואות וחדרי מדרגות)
 
 
 
 
 
 
 
 

 5250. פ.  י27/11/2003פרסום תוקף רשומות  3366 יותרו שטחי שרות בהתאם לתכנית – בשכונת יד אליהו
: להלן
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. קלריס אורן הציגה
. ומשרדים קיימים שאין בהם מטרד לאשר לשימוש קבוע, דורון ספיר מבקש לא לאשר משרדים חדשים

. גם פאר ויסנר מבקש לאשר שימושים חורגים בבניינים שלא מטרידים לצמיתות
.  כל נושא ידון לגופו של עניין–אירית סייג מצוות מזרח 

 
: הועדה מחליטה

. הועדה קיבלת דיווח
 

פאר ויסנר , ארנון גלעדי, נתן וולוך, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. ושמוליק מזרחי
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א  "צפון מערב ת - 3700/תא

 ע"דיון בדיווח על התנגדות מה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  27' עמ

 

 
 

.  לתיקון החלטת הפקדה22.3.10החלטת הועדה המחוזית המליאה מיום  -   :מסמכי רקע
 מיום אחרון   90-החלטת ועדת המשנה של הועדה המחוזית להארכת תקופת ההפקדה ל                       -  

. ע"בעקבות פנייתו של מה,                           הפרסומים
   

.  ע בתקופת הפקדת התכנית בפועל"דיווח לועדה המקומית על הגשת התנגדות מה :מטרת הדיון
 

ועדה מחוזית : מסלול קידום התכנית
 

, דרך נמיר- במזרח ,  גבול העיר עם הרצליה -בצפון: מערב העיר בגבולות הבאים- צפון:מיקום
.   הים -במערב, ברוך- וחוף תלפרופס' רח- בדרום , קדושי השואה '  אזורי חן ורח

 
 . 6621 , 6610, 6609:              גושים בשלמות

 . 7724 , 6896 , 6632 , 6620:              חלקי גושים
 

 דונם   1,900- כ: שטח התכנית
 

יפו -א"       הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת:יזם
 

מ "בע (1991)קולקר אפשטיין אדריכלים ,  קולקר:עורך התכנית
 (מ"לינב בע)ליאור דושניצקי ' אינג:                          מנהל הפרוייקט

תכנון צפון אגף תכנון העיר ' מח:                           ליווי וריכוז
    

. יפו-א"עיריית ת, י"ממ, פרטיים:   בעלים
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: עדכון על קידום התכנית הסטטוטורית
 

לאחר הארכת , 18.1.11-מועד אחרון להגשת התנגדויות הינו ה. 8.9.10התכנית פורסמה להפקדה בתאריך 
.  יום מיום אחרון הפרסומים90-ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ל"י יו"מועד ההפקדה ע

 
נעשו הסדרים מיוחדים . יצויין שמינהל ההנדסה שם דגש על חשיפת מסמכי התכנית לעיניי הציבור

העלאת רובם באתר , כגון הפצתם במשרדי מינהלת הרובע, להבטיח חשיפה מירבית של מסמכי התכנית
י הצוות "כינוס קבוצות בעלי קרקע למתן הסברים מרוכזים ע, הכנת תקליטורים, האינטרנט העירוני

.    'מקצועי וכד
 
 

עיקרי מטרות התכנית  
אופיין בשילוב המ, ופארק חוף רחב היקף חוף הים לאורךמערב העיר -תכנון רובע עירוני חדש בצפון

, תעסוקה, מלונאות, שימושי קרקע מגוונים באופן הנותן מענה לצורכי כלל האוכלוסייה למטרות מגורים
ביבה ידידותית קיימא ליצירת ס-בניקרונות פיתוח תוך שילוב ע,  ושטחים פתוחים ציבורבנייני, מסחר

.                              ואיכותית
 :כל זאת באמצעות קביעת  הוראות והנחיות בנושאים הבאים

 

 : י החלוקה הבאה"עפ, ד" יח12,500ד לבין " יח11,000שבין מגורים בהיקף קביעת זכויות בנייה ל .א

 .ד"ר ליח" מ120בשטח עיקרי ממוצע רגילות ד "יח 7,840-כ (1

 .ד"ר ליח" מ60ד קטנות בשטח עיקרי ממוצע " יח1,000 (2

 .ד קטנות נוספות" יח3,000ד רגילות לקבלת עד " יח1,500מתן אפשרות לחלוקה של עד  (3

 . ד"ר ליח" מ60ד בשטח עיקרי ממוצע  " יח2,160דיור בהישג יד בהיקף של  (4

 . או תעסוקה/מסחר ו, אפשרות של המרת חלק מזכויות הבנייה למגורים לשימושי מלונאות (5

,  חדרי מלון לפחות1,250ר שטח עיקרי להקמת " מ50,000קביעת זכויות בנייה למלונאות בהיקף של  .ב
 מתוך המגרשים שבייעוד 30%הכוללות הוראות להקצאת מגרשים למלונאות ונופש בשיעור של 

 .מגורים מיוחד משולב מלונאות ונופש
 250בהיקף של  (מנדרין)קביעת הוראות ברמה מפורטת לתוספת חדרי מלון בתחום מלון קולוני , בנוסף

 . ועוד שטחי מסחר, ר" מ10,000חדרים בשטח עיקרי 

שטח - ר " מ63,700- ר ולמסחר בהיקף של כ" מ139,540-  כ לתעסוקה בהיקף שלקביעת זכויות בנייה .ג
 .עיקרי

מבני  מגרשים של 2-קביעת הוראות ברמה מפורטת לו,  דונם להקמת בנייני ציבור200- הקצאת כ .ד
 . המהווים את קרית החינוךציבור ראשיים

רחב פארק חופי  פיתוח , לפיתוח סביבת חוף הים כשטח פתוח לציבורקביעת הוראות ברמה מפורטת .ה
-חניונים ציבוריים תת, שירותי חוף מוקדים ל4 ,מוקדי פיתוח בעורף החוף 3של תוך שילוב , וטיילת

שימור ו שמירה על הסביבה החופיתתוך , בקצה השדרות העירוניותמתחת לככרות עירוניות קרקעיים 
 .  וקביעת תנאים לביצועם מתוקף תכנית זו,ערכי הטבע המאפיינים את מצוק הכורכר

ושל דרך הים , אבן גבירול כרחוב עירוני ראשי' המשך רח כם של הדגשת הפעילות האורבנית לאור .ו
שש שדרות היורדות וכמו כן לאורך , כרחוב עירוני הנשען על הפארק וכולל את מרבית מבני המלונות 

הכוללים מדרכות להולכי רגל ושבילים , תכנון רשת רחובות עירוניים ראשיים ברמה מפורטת. אל הים
כל זאת במטרה לאפשר הקדמת . לביצועם מתוקף תכנית זווהנחיות וקביעת תנאים , לרוכבי אופניים

וללא תלות , פיתוח מערכת הדרכים הראשית על תשתיותיה בשלבים המוקדמים של מימוש התכנית
 .בתכניות המפורטות

של חברת  (ש"תחמ)להקמת מתקנים הנדסיים עירוניים ותחנת משנה  קביעת הוראות ברמה מפורטת .ז
 .החשמל

לרבות קביעת תנאים לאפשרות יעוד  (ר"תח)קביעת הוראות ותנאים באזור תחום חשיפה לרעש  .ח
 .בכפוף לקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה,  מבננים מסויימים המוגדרים בתכנית8-למגורים ב

 ".בנייה ירוקה"פיתוח והנחת תשתיות התואמים אמות מידה של , קביעת עקרונות בניה .ט

 .קביעת הוראות לשימור עתיקות באתרים ארכיאולוגיים מוכרזים .י

ושמירת רצועה לתכנון , 'א23א "י תמ"קביעת עקרונות לשמירת תוואי למערכת הסעת המונים עפ .יא
 .37א "י תמ"תוואי מערכת הולכה לגז טבעי עפ

 .קביעת הוראות לפינוי המחנה הצבאי מתחום הפארק החופי .יב
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, יעודי הקרקעפריסת קביעת לרבות הוראות בינוי ו,  עצמאייםחלוקת השטח לחמישה מתחמי תכנון .יג
כל אחד בצירוף טבלאות הקצאות זכויות ל,  ועקרונות שומה משותפים לכל המתחמיםזכויות הבנייה

 .בסמכות הועדה המקומית שיאפשרו הכנת תכניות מפורטותכך , מהמתחמים
 

: ע"עקרי הדברים בהתנגדות מה
 

 :ף של מבנה תרבות ייחודי כחלק מפארק החוף"י הוולחו"ביטול ע

 קיבלה על עצמה שתי משימות תכנוניות משמעותיות שנבעו 3700מהשלבים  הראשוניים  תכנית  .1
וחיזוק המרכזיות של ,  ים מחד–והן העצמת הקשר עיר , מניתוח השטח ומהתכנית האסטרטגית העירונית

. וביניהם בתחום התרבותי, יפו בתחומים שונים-א"העיר ת
כמקום החשוב , יפו מבקשת להציב את מוסדותיה וסמליה על קו החוף-א"כעיר עם הפנים אל הים ת

 .ביותר במרקם העירוני

צוות התכנון זיהה סיטואציה מיוחדת המאפשרת להקים מבנה תרבות ייחודי , בתחום תכנית זו .2
 . (שדרת הנופש)במפגש עם הפארק הלינארי המתוכנן , כנקודת ציון עירוני  בתוך פארק החוף

מיקומו של מבנה תרבות בקרבה לחוף הים יחזיר את ימי בית האופרה המקורי ששכן בעבר ברחוב הרברט 
שלהן מבנים יחודיים ' קופנהגן וכד, ויעמיד את העיר בשורה אחת עם ערי ים אחרות כגון סידני, סמואל

 הדונם המוקצים 500 דונם מתוך 5כל זאת כאשר הקצאת . המשלבים ערכי נוף ושרותי תרבות ציבוריים
. לעומת התועלות העירוניות הצפויות, לפארק החוף ולרצועת החול הינה זניחה

המנגנון המוצע להבטחת פיקוח ובקרה מצד מוסדות התכנון הגבוהים ביותר הינו  עיגון עקרונות  .3
 .ף  במסגרת תכנית הפיתוח לפארק החוף"י הוולחו"וחובת אישורו על כל פרטיו ע, 3700הבינוי בתכנית 

ף החליטה שלא לכלול  "הוולחו, י הועדה המחוזית"למרות בקשותינו המנומקות החוזרות שנתמכו ע .4
י קידום תכנית מפורטת "ע, ולדחות את עצם יתכנותו למועד מאוחר יותר, 3700מבנה זה במסגרת תכנית 

.  נפרדת
ומבקש להחזירו , 3700ע מגיש את התנגדותו לביטול מבנה התרבות היחודי במסגרת "מה, לאור זאת .5

. ף"במתכונת שהוצגה בפני הוולחו
 

 : הוראות תכנון ובינוי– (ש"תחמ)תחנת המשנה של חברת החשמל 
י משוקעת חלקית מתחת למפלס הפיתוח של הפארק "בתחום התכנית מתוכננת תחנת משנה של חח

י "אך לאחר התיעצות נוספת עם  נציגיה ועפ, י"נערך תיאום תכנון עם חח. ("שדרת הנופש")הלינארי 
: לפי הפירוט הבא, ע מבקש לערוך מספר תיקונים והשלמות בסעיפים שונים בתקנון"מה, בקשתם

י בעת הכנת ואישור תכנית הפיתוח של הפארק "להוסיף בתקנון שתחול חובת התיעצות עם חח (א
זאת לאור העובדה שמתוכננת בתחום פארק זה תחנת , העירוני הלינארי וכן בעת קבלת היתר הבניה

. משנה
השדרות ושטחי , הרחובות, קרקעיות בכל הדרכים-להוסיף שניתן יהיה להעביר תשתיות חשמל תת (ב

 .יפו-א"בכפוף לנוהלי עת, הציבור בשטח התכנית

 .ר מעל פני הקרקע" מ3,000-ר בנוסף ל" מ3,000קרקעיות  בסך -ש  זכויות בניה תת"להגדיר לתחמ (ג

שלביות , הקמה, ע לצרכי בינוי"להתיר תשתיות חשמל עיליות זמניות  בתחום התכנית באישור מה (ד
 .או הבטחת תנאים לפירוק/ובלבד שיקבעו מועד הפירוק ו, פיתוח ושיווק הבניה

 .   ביצוע ותפעול מינהרות השרות יתואמו עם בעלי התשתיות, להוסיף שתכנון (ה

י "בהתבסס על נוסח סטנדרטי עפ, להוסיף פסקה  על מרווחי בטיחות בקרבת קווי וכבלי חשמל (ו
. ת"מבא

      
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. ע לתכנית"פרנסין דוידי הציגה את התנגדות מה' אדר

 
: הועדה מחליטה

. ע"הועדה קבלת דווח על תוכן ההתנגדות של מה
 

.פאר ויסנר וארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, נתן וולוך, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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 דיון לאחר פרסום- דיון באיחוד 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  31' עמ

 

 , חפץ מאיחוד המודדים.י ש"תשריט חלוקה שהוכן ע :מסמכי רקע
גידי בר אוריין '  של אדר12.10.10ומכתב פניה מתאריך 

 
. (אותם בעלים לשתי החלקות) יעקב ואבה בר לב  :חלקות/ בעלי הקרקע 

 
   החלקות לחלקה אחת לצורך הקמת מבנה אחד2איחוד  :תוכן הבקשה

 
לבקשה לאיחוד החלקות לא הוגשו  התנגדויות 

 
  :רקע-פרטים

 
 :מצב קיים בפועל

 . המבנים בנויים בקו אפס בחלק הקדמי ומנותקים בחלק האחורי,  קומות2על כל חלקה בנוי בניין אחד בן 
.  המבנים קומת הקרקע עם שימושים מסחריים ובקומה ראשונה מגורים2-ב
 

   :מדיניות קיימת
וחניה  (ניצול שטחי שירות מיטבי)במטרה לאפשר תכנון מיטבי , לאפשר איחוד חלקות של חלקות קטנות

. תוך שמירה על המרקם, הקרקע-בתת
 

  :מצב תכנוני קיים
  2385'  היא תכנית לב העיר  ג27,26התכנית הראשית החלה על חלקות 

  ( קומות מגורים4,קומת מסחר ) קומות 5המתירה בניית בניין בן , "מגורים מיוחד"בייעוד קרקע 
.  וחדרי יציאה

 . יציאה לגג.למפלס ח מדוד מגובה מפלס הכניסה הקובעת לבניין ועד ,' מ17.50גובה המבנה לא יעלה על 
. לא ניתן לבקש הקלה בגובה ובמספר הקומות 

. ו של מתחמים לשימור"המגרש נמצא בתחום ההכרזה של אונסק
 .(גגות)' ג, (מרתפים) 1'ע ,  2710, 2720- עות תקפות "תב

       
  (קווי הבנייןבמסגרת -תכנית נפחית) המותרים שטחי הבניהסך 

 :הן' תכנית ג +2385עבור בנין חדש בהתאם לתכנית הראשית 
 דים "ר עבור ממ" מ204+ ר " מ1701.5

.  בכפוף לתנאים100% משטח המגרש ועד 80%-שטחי בניה למרתפים 
 

 ',  מ3.5בקומת הקרקע קו בניין של :  מיוחדים לרחוב שיינקיןקווי בנייןהתכנית הראשית קובעת 
. למעט הבלטת מרפסות'  מ3 הקומות העליונות קו בניין 2- ב, לחזית'  מ0 קומות מעליה בקו בניין 2

 ' מ5קו בניין : קו בניין לאחור'   מ3.6: קווי בניין לצדדים
  

 ד"כולל ממ, ר" מ85- ד לא יקטן מ"גודל ממוצע של יח  :הצפיפות המותרת
 

 .בהסכמה-  משותף 0ע מאפשרת בניה בקו בנין צידי "התב
 

טבלת האיחוד המוצע 
 

 שטח הפקעה ר"מ/ השטחים בדונם  מספרי החלקות
26 0.333 0.019 
27 0.318 0.018 
 0.651 0.037 

 
 : הבקשהפרטי

. לשם הקמת מבנה אחד חדש, במסגרת היתר הבניה,  החלקות2בקשה לאיחוד 
 .מדובר בשתי חלקות צמודות השייכות לאותם בעלים

. בשל שטחן הקטן וצורתן הגיאומטרית הצרה של חלקות המקור, האיחוד נדרש לצורך תכנון איכותי יותר
 ,שכן הוראות התכניות החלות לא תלויות בגודל חלקה, האיחוד לא משנה את המצב התכנוני של החלקות

 .אך משפר את איכות הדירות ומאפשר פתרון חניה בתת הקרקע של החלקות
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 . ר" מ85ד "שטח ממוצע ליח, ד ובנוסף שטחי מסחר בחזית לרחוב " יח17כ  "מבוקשות סה
. הקומות וגובה המבנים לא משתנים' מס, קווי הבנין, זכויות הבניה

ל אשר "גידי בר אוריין את הסכמת הועדה לאיחוד החלקות הנ'  מבקש אדר12.10.2010במכתבו מיום 
. בבעלות משותפת למגרש בניה אחד

 
 טבלת הזכויות 

 
 26 מצב קיים חלקה 

 לאחר הפקעה
 27 מצב קיים חלקה

 לאחר הפקעה
 מצב מוצע לאחר איחוד

שטח 
 מגרש/החלקה

 ר"במ

0.333 0.318 0.651 

כ "סה
זכויות 

 בניה
 עיקרי

 261% 257% 265% אחוזים
 ר" מ1,701.5 ר" מ818.7ר " מ882.8 ר"מ

שטחי 
 שירות

מרחב 
 :מוגן

בהתאם לתקנות בהתאם לתקנות בהתאם לתקנות 

שטח 
 מרתף

 1לפי ע 1לפי ע 1לפי ע ר"מ

ללא שינוי  קומות גובה
  4+ מסחר) קומות 5

 לגג.י.וח (מגורים
'  מ17.50עד 

ללא שינוי 
 4+ מסחר) קומות 5

לגג .י.וח (מגורים
'  מ17.50עד 

ללא שינוי 
 4+ מסחר) קומות 5

לגג .י.וח (מגורים
'  מ17.50עד 

 ללא שינוי מקדם צפיפות 
ד "שטח ממוצע ליח

ר " מ85

ללא שינוי  
 85ד "שטח ממוצע ליח

ר "מ

ללא שינוי  
ר " מ85ד "שטח ממוצע ליח

 ללא שינוי ד"מספר יח
 (כולל מסחר) 10.2

ללא שינוי 
 (כולל מסחר) 9.3

ללא שינוי 
 (כולל מסחר) 19

 י תקן"עפ פ תקן"ע פ תקן"ע מקומות חניה
 
 

: פרטי קידום הבקשה
קרי תיאום מקדמי עם , הבקשה להסדר קרקע נעשתה בנוהל החדש שקבעה הועדה המקומית .1

  לחוק טרם הדיון149י סעיף "הצוות ופרסום עפ

 : הבקשה פורסמה בעיתונים .2
 29.10.10- ב" זמן תל אביב"במקומון , 28.10.1- ב" הצופה"עיתון ,  28.10.10- ב" מעריב"עיתון 

. לבקשה לא הוגשו התנגדויות .3
 

 :ד צוות תכנון מרכז"חוו
 
. הצוות ממליץ על איחוד החלקות לחלקה אחת. 1
 תנאי לאיחוד הוא התחיבות לפתרון למלוא מקומות החניה בתת הקרקע של המגרש. 2

. בהתאם לתקנות לנושא,     ותאום הפיתוח של המגרש עם אדריכל הרישוי
  –שאינן בסמכותו , המלצת הצוות לא מתיחסת לנושא זכויות ואחוזי הבניה המבוקשות. 3

.     נושא זה הוא באחריות הרישוי
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
בתנאי מתן התחייבות לפתרון  ' א38 – ו 38שינקין '  רח7430 בגוש 27, 26לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות 

למלוא מקומות חניה בתת הקרקע של המגרש בעת הוצאת היתר הבניה ואישור אדריכל הרישוי לפתוח 
. המגרש

 
. כרמלה עוזרי ואסף זמיר, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
05/01/2011 

 7- ' ב10-0031
 בינוי לביצוע  3.1מתחם - דרום קריה  - 

 שינוי תנאים לאכלוס (3)דיון בעיצוב ארכיטקטוני 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  34' עמ

 

 
 שינוי תנאים לאכלוס –  בינוי לביצוע3.1מתחם - דרום קריה 

 
שינוי תנאים לאכלוס  :מטרת הדיון

 
באישור ועדה מקומית - תכנית בינוי לביצוע  :ע"מסלול התב

 
  :מיקום
, 2' יחידת תכנון מס: מדרום, פ הכולל מבנים לשימור"שצ: ממערב, רחוב קפלן :מצפון, בגיןדרך  :ממזרח
. הארבעה' דרך בגין ורח: ממזרח

 
  :כתובת

 פינת רחוב קפלן 125שדרות מנחם בגין 
: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

חלק מחלקה   7101
 1' מס

 

 
 דונם 18.25-כ :שטח קרקע

 
 מ"בע (1997 )ץ אדריכלים"כץ ירון "קלמן כ :מתכנן

 
 מינהל מקרקעי ישראל :יזם

 
מדינת ישראל  :בעלות

 
. בחלקה הנדונה קיים בניין קריית הממשלה :מצב השטח בפועל

 
. י תכניות מאושרות"מימוש זכויות בניה עפ :מדיניות קיימת

 
קריית  "–' ד2746 ותכנית מפורטת 3000, 2746, 2270תכנית : על המתחם חלות תכניות :מצב תכנוני קיים

 א 2270' הבניין הקיים נבנה על פי תכנית בינוי לביצוע מס. במגרש קיים בניין קריית הממשלה". הממשלה
. 3000 שאושרה למתחם שגבולותיו שונים מן המתחם כפי שאושר בתכנית 31 –
 

  :מצב תכנוני מוצע
נדרשת הכנת תכנית בינוי לביצוע לכל מתחם בינוי לאישור ,  המאושרות3000ותכנית '  ד2746על פי תכניות 

. הועדה המקומית
 
  דורשת הכנת תכנית בינוי לביצוע למתחם שלם ותכנית זו כוללת רק את  מגרש 3000היות ותכנית 

 הוחלט על פי חוות דעת היועצת המשפטית לועדה כי נדרש אישור להקלה מהוראות 3.2 ללא מגרש 3.1
 .התכנית

  בנוסף פורסמה בקשה להקלה לאישור תכנית לחלוקה למגרשי בניה ביחידת התכנון כתנאי
 .ולא כתנאי להיתר כפי שנדרש בתכנית (4טופס )לתעודת אכלוס 

 י תכנית "קרקעית עפ-כמו כן מבוקשת הקלה לאישור בניית מעבר השרות לתשתיות בדרך התת
 . שם עובר מעבר השרות3.2פיתוח לתשתיות של כל הפרויקט אך ללא הכנת תכנית בינוי לביצוע במגרש 

 נעשה פרסום בעתונות על ההקלות כמפורט לעיל  אך טרם הסתימה מסירת ההודעות לזכאים .
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: להלן עיקרי התכנית המוצעת
 

  :זכויות הבניה
.  דרום הקריה3000דרום הקריה ותכנית '  ד2746י הוראות תכנית מפורטת "עפ

 
 
 
 
 
 
 
 

 מכלל השטח 40%שטחי השירות ממפלס הכניסה הקובעת לבנין ובקומות שמעליה יהיו עד  .1
. העיקרי

: שטחי השירות למרתפים .2
.  משטח  המגרש650%עד  :3.1למגרש 

 
 

: קוי הבנין
מערבית לצורך מעבר -למעט נסיגה בקומת מרתף עליונה בפינה הצפון" 0"קוי הבנין למרתפים יהיו . 1

; 3 א2270י תכנית "תשתיות עירוניות ונסיגה באזור צומת קפלן כזיקת הנאה לרכב שעפ
; י תכנית זו ישארו בעינם"ולא שונו ע, 31'  א2270, 3' א2270קוי הבנין שצוינו בתכניות הקודמות . 2
קוי הבנין בחזיתות המסחריות ואלה המציינים את מיקום מגדל מעליות השאטל החיצוני יהיו כמצויין . 3

; בתשריט הבינוי והפיתוח שבתכנית זו
. קוי הבנין המסומנים בתשריט הינם מזעריים אלא אם צוין אחרת. 4
 
 

: 3.1בינוי במגרש 
 ישארו ללא שינוי ולמעט שינוי מיקום מבנה המעליות החיצוני כמצויין 31 א 2270הוראות תכנית 

. בתשריט
 

 :שלבי ביצוע
:  תתאפשר בשלושה שלבים עיקריים3.1' הבניה במגרש מס

. י היתרי הבנייה שניתנו    בעבר"עפ, שלב זה כולל את המבנה העיקרי הבנוי בחלק מן המגרש : מצב קיים
 

: שלב זה יכלול בין היתר את ביצוע המטלות כדלקמן:    ביניים  שלב
  השלמת בניית המרתפים וביצוע הדרך התת קרקעית על פי הנדרש לשלב הביניים

 ;    3.1וכל המערכות הנדרשות להפעלת הדרך התת קרקעית בתחום מגרש 

  3.2ביצוע מעבר השירות למערכות הדרך בתחום מגרש ;

 ("האגף המורחב: "להלן)האולם המורחב מערבה , השלמת בניית הקומה המסחרית 
 ;כנדרש לשלב הביניים ("הכיכר התחתונה: "להלן)+ 20והכיכר שבמפלס 

 בניית מגדל מעליות השאטל בפינה הדרום מערבית של מבנה המשרדים  ;

  הכולל את הכיכר העליונה הפונה אל ,(+25.50במפלס  )בניית המפלס העליון להולכי רגל
 ;("הכיכר העליונה") 3.2קפלן ונמשכת דרומה אל מגרש ' רח

  כמצויין בתשריט הבינוי + 19מדרגות הגישה הזמניות מדרך בגין אל הככר שבמפלס
 ;והפיתוח

 מדרגות העלייה בין הככר התחתונה לכיכר העליונה והמעלית הציבורית; 

 תאורה וכל יתר , גינון,  כל עבודות הפתוח בכיכר התחתונה והכיכר העליונה כולל נטיעות
 .עבודות הפיתוח

 
 
:  יכלול בין היתר את המטלות הבאות, שלב סופי 
  (הארבעה' המשך רח)ביטול דרך הגישה שמדרום; 

מס 
 המגרש

 

שטח 
מגרש 
 דונם

 ר"מ/ שטחים עקריים 
שטח  מסחר משרדים

 ציבורי
 כ"סה

3.1 8.91 59,100 2,000 - 61,100 
3.2 9.34 82,710 6,700 400 89,810 
 150,910 400 8,700 141,810 18.25 כ"סה
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 קרקעית כנדרש לשלב הסופי-השלמת ביצוע הדרך התת; 

 ביצוע המדרגות הסופיות המוליכות מדרך בגין אל הכיכר התחתונה; 

 השלמת ביצוע הפיתוח בכיכר התחתונה כנדרש לשלב הסופי .
 

 3.1'  רק לאחר אישור תכנית בינוי לביצוע למגרש זה ובתאום עם מגרש מס תתאפשר3.2הבניה במגרש 
קרקעית -מפלסי למערכות הדרך התת-ולמעט מעבר השירות הדו, ובאשור הועדה המקומית לתכנון ובניה

.  3.2אותו ניתן יהיה לבצע ללא צורך באישור תכנית בינוי לביצוע למגרש 
 
 

: בהתאם לתכניות שבתוקף, הסדרי חניהמרתפים ו
החניה תוסדר . י התקן שאושר במסגרת הוצאת היתר הבניה " יהיה עפ3.1תקן החניה במגרש  .1

   ;בתחומי המגרש במפלסי מרתפים בלבד
;  קומות של מרתפי חניה7תותר בנית עד  .2
;  תהינה מן ואל הדרך התת קרקעית בלבד, הכניסות לחניונים והיציאות מהם  לרכב  .3
יהיה במיקום המצוין בתשריט התכנית , מיקום אזור הבידוק לכלי רכב הנכנסים אל החניון .4

 ;ובנספח התנועה כהוראה מחייבת

בתחום  3.2 ומגרש 3.1הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר חיבור בין מרתפי חניה של מגרש  .5
; המפלסים שמתחת למפלס הדרך התת קרקעית

י הגדרתו בחוק " ממקומות החניה בכל מגרש יוסדרו כחניון ציבורי  בתשלום עפ30%לפחות  .6
שטח החניון הציבורי יוגדר בנפרד מיתר . הנגישות אל החניון הציבורי תהיה ברורה ונוחה. התכנון והבניה

מיקום מקומות החניה של החניון הציבורי . י התקן התקף לשאר השימושים"שטחי החניה הדרושים עפ
; יהיו בתחום שלוש קומות המרתף העליונות

, מספר מקומות החניה הפנויים בחניון הציבורי יוצג באופן שוטף בצג אלקטרוני בכניסה לחניון .7
 ;הצג יחובר גם למערכת הבקרה המרכזית של דרום הקריה

+(. 25.5)מעל מפלס הכיכר העליונה '  מ7אוורור מרתפי החניה יעשה בארובות המוגבהות בלפחות  .8
 ;יפו-אביב-ובאשור היחידה לאיכות הסביבה בעיריית תל' מ7הפליטה תחל מגובה של 

, קרקעית ובזו שמתחתיה בכל אחד מהמגרשים יוסדרו-בקומת החניה שבמפלס  הדרך התת .9
;  מקומות חניה לאופנועים ולאופניים לדיירי הבניין

בתחום ,        מקומות החניה לאופנועים ואפניים למזדמנים יוסדרו בתחום המוגדר לכך בתכנית הפיתוח
קפלן ובהרחבות המדרכה של הדרך התת קרקעית ליד הכניסות אל ' הככר העליונה בסמוך לכניסה מרח

;                                                                                                           החניונים
י "י תקנות שיקבעו ע"       כמות מקומות החניה  לאופניים ולאופנועים לדיירי הבנין ולמזדמנים תהיה עפ

;    מהנדס העיר או מי מטעמו
 ;                   לא תותר הצמדת שטחי חניה לשימושי תעסוקה בבניין .01

לא תותר התקנת פתחים גלויים להכנסת אוויר לחניונים בתחומי מדרכות ורחבות בהם ישנה  .11
תותר בנית פתחי הכנסת אוויר סמויים לחלוטין בתחום גינון ולפי פרטים מאושרים . תנועת הולכי רגל

 ;י מהנדס העיר או מי מטעמו"מראש ע

; 3000 לתכנית 15.10י סעיף "עפ: הסבת השימוש במרתפי חניה .21
או מתחת לחלל הדרך התת קרקעית יתאפשר מעבר של מערכות \ במפלסים שמעל ו3.1בתחום מגרש  .31

 וכהמשך למערכות העוברות במעבר השירות הנמצא 3.1המשרתות את הדרך התת קרקעית בתחום מגרש 
.  בתחום השטח הציבורי3.1ממערב למגרש 

הסדרת החניה בדרך מנחם בגין אינה במסגרת המטלות של תכנית זו ולא מהווה תנאי להיתרי אכלוס  .41
. או תעודת גמר

 
 

: הסדרי תנועה לרכב ומעברים להולכי רגל
: הדרך התת קרקעית

תשמש הדרך התת קרקעית כנתיב מעבר ציבורי מקורה , 3000 שבתכנית 15.11י הוראות סעיף "עפ .1
 ; ותירשם לגביה זיקת הנאה לטובת הציבור המתירה בה מעבר לכלי רכב ולהולכי רגל

יבנה מעבר שירות , במפלס הדרך התת קרקעית ובצמוד לדופן המשותפת עם הדרך, 3.2בתחום מגרש  .2
הכל כפי שמצויין בתכנית . לשרות מערכות הדרך התת קרקעית וחדרי מכונות לאוורור הדרך, דו מפלסי

; ק ותכנית הפיתוח לתשתיות של דרום הקריה"הבינוי המפורטת לדרך הת
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תקרת הדרך  מעבר שרות דו מפלסי , המדרכות, תחום הדרך התת קרקעית כולל את המיסעה .3
 ;ק"הכל כפי שמצוין  בתכנית הבינוי המפורטת לדרך הת. למערכות הדרך וחדרים טכניים

י "התגמירים ומערכות הדרך עפ, תבוצענה כל עבודות הבניה,3000 שבתכנית 20י הוראות סעיף "עפ .4
 ;תכנית הבינוי המפורטת לדרך התת קרקעית

 ;מידותיה ומפלסיה מחייבים, מיקום הדרך התת קרקעית .5

תכנון הדרך התת קרקעית יהיה בהתאם לדרישות הביטחון המוגדרות בהנחיות התכנון של רשות  .6
 ;הרישוי לעניין זה

יפו לכל המאוחר לאחר השלמת כל -א"הדרך התת קרקעית על כל מרכיביה תועבר לאחריות עיריית ת .7
יפו -א"עד למועד העברת הדרך התת קרקעית לאחריות עיריית ת; 3.2עבודות הבניה והפיתוח גם במגרש 

; 3.1תחול האחריות על הדרך התת קרקעית על יזם מגרש 

 .א יפו"הדרך התת קרקעית תועבר בחכירה לעיריית ת .8

 
:  הארבעה' שימוש זמני בדרך השירות שבהמשך רח

' תשמש הדרך הזמנית שבהמשך רח, 2- ו3עד לביצוע מושלם של הדרך התת קרקעית ביחידות תכנון 
דרך זו תבוטל עם השלמת הדרך התת קרקעית בתחום . 3.1הארבעה לגישת כלי רכב גבוהים אל מגרש 

. ל"יחידות תכנון הנ
 :זכויות מעבר להולכי רגל ומעלית חיצונית לשירות הציבור

+, 19.5במפלס , לרבות שטחים מקורים או פתוחים, כל השטחים הלא מבונים שבמפלסי הולכי הרגל
יהיו פתוחים לשימוש הולכי רגל ,  +25.5והמרחב שלאורך ציר הולכי הרגל במפלס , במפלס הכיכר העליונה

 . ותרשם לגביהם זיקת הנאה לטובת הציבור3.2- ו3.1ולמעבר בין מגרשים  
תבנה מעלית , בסמוך למדרגות המקשרות בין הכיכר התחתונה והעליונה ובמיקום המיועד לכך בתשריט

והכיכר התחתונה שבמפלס + 25.50המקשרת בין הכיכר העליונה במפלס , ציבורית לשימוש כלל הציבור
. מיקום וצורת המעלית שבתשריט מחייבים+. 20

 
: קפלן דרומה' הכניסות וציר הולכי הרגל מרח, עיצוב הכיכרות

 
תהיה רחבה קידמית פתוחה , (+19.5מפלס ) 3.1בכניסה המזרחית לבניין הקיים שבמגרש  .1

ר וכולל גם את תחום הסטווים המזרחיים שבחזית " מ500שטח הרחבה המינימלי . הגובלת במדרכה
. המבנה

פ המפורט בתכנית "הכיכר התחתונה על מפלסיה והמעברים הציבוריים שבהיקפה יבנו ע .2
  .י הנספח הנופי"זו ועפ

וכן כל המרחב שלאורך ציר  (+25.5מפלס )קפלן ' הגובלת ברח, 3.1הכיכר העליונה בתחום מגרש  .3
י הנספח הנופי "עיצובם יהיה עפ, פ ממערב לו" ואזור השצ3.2המקשר בינה לבין מגרש , הולכי הרגל

 .בתכנית זו ומתואמת עם תכנית הפיתוח הגובלת של הפארק המרכזי

. גג האגף המורחב הגובל בשטח הכיכר העליונה יגונן ויהווה המשך המפלס של הכיכר העליונה .4
ניתן להתקין בגג פתחים מזוגגים להחדרת אור טבעי אל מרכז האגף ולאפשר שימוש בו כגן פנימי באישור 

. ע או מי מטעמו"מה
 

: הנחיות והוראות באשר לנספח הפיתוח הנופי
נספח הפיתוח הנופי נגזר מתכנית הפיתוח הכללית ומתייחס לכל השטחים ביחידת התכנון שלגביהם  

תירשם זיקת הנאה לטובת הציבור למעבר הולכי רגל בין אם בשטחים פתוחים ובין אם מקורים בתחום 
.  'סטווים וכד

 
:      הוראות לפיתוח הנופי

התכנית .  י תכנית נופית פרטנית לכיכר בשלמותה"יהיו עפ+ 25.5מפלס - בכיכר העליונה- מרצפים .1
;                                                                                                                          3.2 ובמגרש 3.1במגרש , תחייב ביצוע מתואם של הריצוף על פיה

יחייב את  , 3.1הפירוט שיאושר בתכנית הפיתוח ובהיתר הבניה של מגרש . חומר הריצוף יהיה גרניט
. 3.2מבקשי ההיתר  במגרש 

נטו ויכללו '  מx 1.5'  מx 1.5'  מ1.5כל העצים ינטעו בבתי גידול שנפחם לא יפחת ממידות - נטיעות .2
 .את כל הסידורים למערכת השקיה ולמערכת ניקוז

. מ" ס5יהיו עם חיפוי אבן גרניט וקופינג בעובי - ערוגות צמחים .3
סוגי הגופים . גופי תאורת חוץ ועמודי תאורה יקבעו בהתאם להוראות  תכנית הפיתוח הכללית .4

. 3.2 יחייבו את מבקשי ההיתר במגרש 3.1והעמודים שיקבעו  במסגרת היתר הבניה למגרש 
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 .י הנחיות תכנית הפיתוח הכללית של דרום הקריה"ריהוט חוץ יבחר עפ .5

מאחזי יד יהיו עשויים מפלדה בלתי , מעקות יהיו מעקות שקופים לפי תכנית ביצוע פרטנית- מעקות .6
 .מחלידה

 .כל שטחי הגינון יהיו במצעים מנותקים ומערכות ההשקייה יכללו מערכות דישון .7

 .המדרגות יענו על כל המתקנים לרבות התקנת מסעדי יד ויבנו בחיפוי אבן גרניט- מדרגות .8

ניקוז הכיכרות יהיה אף הוא אל . ניקוז שטחי הגינון לא יהיה בנגר עילי ויחובר למערכת הניקוז- ניקוז .9
 .מערכת קליטה תת קרקעית

יותקנו פתחי אוויר לחדרי , בתחום הגינון שמדרום למדרגות העליה לכיכר התחתונה ממפלס דרך בגין .01
 .הכל באשור מהנדס העיר או מי מטעמו, גנרטור  תת קרקעי ויציאת חרום ממדרגות

נדרשת התיחסות קפדנית לאזורי הממשק בין שטחי הפיתוח שבתכנית זו ושטחי הפיתוח בשטחי  .11
 .פ ובשבילים ציבוריים שכנים"השצ

כמות הארובות ממדיהן . בתחום הכיכר העליונה יותקנו ארובות לאורור החניונים התת קרקעיים .21
 מצוות 2\3 – 3.1עיצוב הארובות יקבע בתחרות לעיצובן שתאורגן באחריות יזם מגרש . וגבהן מחייבים

 .הבחירה תהיה ברוב דעות,  יפו–א "י ועיריית ת"השיפוט בתחרות יורכב מנציגי ממ
 

 : יפו- א.ת.של ע" קובץ ההנחיות"תחולת 
א יפו שיהיה תקף בעת הגשת הבקשות להיתר חלות על הבקשות "ההנחיות של עיריית ת" קובץ"הוראות 

 .להיתר ומשלימות את ההוראות וההנחיות העקרוניות שפורטו לעיל
 

: רשת תשתית עירונית וציבורית
 בכל הקשור למעבר רשתות תשתית 2270 של תכנית 15בשטח תכנית זו תחול הוראת סעיף  .1

לרבות רשתות תשתיות המזינות את יחידות התכנון של פרוייקט דרום הקריה , עירונית בתחום המגרשים
 .ואינן מוגדרות כתשתיות  עירוניות

בין בזמן בניית המבנים עצמם או בכל מועד , ל יתאפשר בכל עת"ביצוע מעבר התשתיות  הנ .2
 .י כל דין"או בתאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו ועפ, מאוחר יותר

קרקעית ובמעבר השרות של הדרך התת קרקעית יחוברו ויופעלו -מערכות התשתית בדרך התת .3
 .ממערכת בקרה מרכזית של הדרך התת קרקעית

 

 :(בנוסף לתנאי הועדה כפי שיקבעו בעת הוצאת ההיתר)תנאים למתן היתר בניה לשלב הביניים 
וחיבור –פירוט מפלסי הקרקע  וקוי הרום המחייבים בתחום הכיכר התחתונה והכיכר העליונה  .1

 .קפלן ודרך בגין כפי שיהיו בשלב הביניים ובשלב הסופי בהתאם' עם המדרכות ברח

כפי שתהיה בשלב הביניים ובשלב סופי , 3.1פירוט של מעטפת הדרך התת קרקעית בתחום מגרש  .2
 .ובהתאם להוראות ולפרטים שבתכנית הבינוי המפורטת לדרך התת קרקעית

תנאי להיתר בניה יהיה הצגת תסקיר השפעות סביבתיות בענין מטרדי רוחות וסינוור בהקשר  .3
 .לבנית מגדל מעליות השאטל והטמעת הדרישות וההמלצות בתכנית הבקשה להיתר

 .הבטחת רישום זיקות ההנאה .4

 זיקת הנאה  רשםיתין ושל השטחים שלגביהם ישל הבנ, אחזקה' י חב"הבטחת תחזוקה נאותה ע .5
 .מגרשהבתחום  או לכלי רכב /לטובת הציבור המתירה מעבר להולכי רגל ו

 .ע יהיה תנאי להוצאת היתר בניה"תאום התכנית עם נת .6

                                                       : לביצוע השלב הסופי שתכלול3.1הגשת התחייבות היזם של מגרש  .7
ביצוע השלמות הפיתוח הנדרשות בהרחבת המדרגות וערוגות הפיתוח . השלמת ביצוע הדרך התת קרקעית

ביצוע התאמות שיידרשו בתכנון המפורט שאושר +. 19שלידן בקטע החיבור בין דרך בגין והכיכר שבמפלס 
ל תוך שנתיים "ההתחייבות תהיה לביצוע כל העבודות הנ. בשלב התכנון הקודם כמפורט בתכנית הבינוי

מתן ההתחייבות , י המינהל והעיריה גם יחד בדבר מועד הביצוע הנדרש"ממועד ההודעה שתינתן לייזם ע
 .יהיה תנאי להיתר הבניה וכן תנאי בהיתר

 
:  היתר איכלוס לשלב  הביניים

a.  ינתן רק עם השלמת הביצוע של שלב הביניים .

b. לעיל5אחזקה כמפורט בסעיף ' התקשרות עם חב . 
 : ינתן בתנאי37 עד וכולל קומה 28 היתר איכלוס לקומות העליונות במגדל המשרדים  מקומה 

מנחם בגין באשור מהנדס העיר או מי ' השלמת ביצוע התיקונים של מעקות פגומים בכניסה מרח .1
 ;מטעמו
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י מהנדס העיר או מי "קפלן שיאושר ע' פתרון חלופי לעמודי תאורת ההצפה שהותקנה ברח .2
 ;מטעמו

 .השלמת התנאים הכלולים בהיתרים הקודמים לשביעות רצון מהנדס העיר או מי מטעמו .3
: תעודת גמר לקומות העליונות במגדל המשרדים

 .ל באישור מהנדס העיר או מי מטעמו"תינתן בתנאי השלמת ביצוע עמודי התאורה  החלופיים כנ
:   תעודת גמר לבניה ולפיתוח של שלב הביניים

תינתן תעודת גמר זמנית בתנאי השלמת המטלות לשלב זה כמפורט בתכנית זו ומילוי כל התנאים שבהיתר 
; הבניה

:  תעודת גמר לשלב הסופי
י הנדרש בשלב הסופי כמפורט  בתכנית זו " עפ3.1תינתן עם השלמת כל עבודות הבניה והפיתוח במגרש 

 .3.1ומילוי כל התנאים האמורים לעיל והתנאים שהותנו בהיתרי הבניה השונים במגרש 
 
 

 :  יחס התכנית לתכניות בינוי לביצוע תקפות
ויתגלה ניגוד בין  במידה. על תכנית בינוי לביצוע זו תחולנה הוראות התכנית לבינוי לביצוע התקפה

על התכנית יחולו הוראות , זו תכנית יכריעו הוראות , הוראות התכנית התקפה ובין הוראות תכנית זו
. 3000תכנית 

 
 

 :ד הצוות"חו
: מוצע לאשר את תכנית הבינוי לביצוע בכפוף להערות הבאות

 
לפני הוצאת היתר בניה יתואמו ויאושרו סופית מפלסי הפיתוח ופרטיו על ידי  מהנדס העיר - פיתוח  .1

; או מי מטעמו
 גוון האבן ואופן העיצוב וכן גוון וסוג הזכוכיות יוגשו לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו –חזיתות  .2

יאסר שימוש בזכוכיות רפלקטיביות ובחומרים אחרים העלולים לגרום , בעת הוצאת היתר הבניה
 ;סינוור או הפרעה

י דוגמאות שיוצגו באתר יהיה "אישור סופי לחומרי גמר חזיתות מבנה המעליות ופיתוח השטח עפ .3
י החומרים "אישור מהנדס העיר או מי מטעמו לביצוע עפ,  חודשים מיום מתן ההיתר3-תנאי נדחה ל

 ;המאושרים יהיה תנאי לתעודת גמר זמנית

אישור מהנדס ,  חודשים מיום מתן ההיתר4-אישור סופי לתכניות עבודה ומפרטים יהיה תנאי נדחה ל .4
 .העיר או מי מטעמו לתכניות העבודה והמפרטים המאושרים יהיה תנאי לתחילת העבודות בשטח

מתקנים , רחבות כיבוי אש, חניה,  שטחים המיועדים לאיסוף אשפה–שטחים ומתקנים טכניים  .5
 ;כפופים לאישור הגורמים הרלוונטיים לקראת הוצאת היתר הבניה' טכניים וכד

או בתכנית הפיתוח באישור מהנדס העיר או מי מטעמו \שינויים בלתי מהותיים בעיצוב המבנים ו .6
 ;אינם מהוים שינוי לתכנית זו

בהתאם לחוות דעת יועץ הנגישות לעיריה  (לשלב הביניים)הסדרת הנגישות לעת הוצאת היתר הבניה  .7
 ;18.04.07מיום  

 ;כ שטחן באשור מהנדס העיר לא יהוה שינוי לתכנית זו"שינוי במיקום זיקות ההנאה ללא הקטנת סה .8

פתיחת הדרך התת קרקעית כולל הכניסה מהשיקוע בדרך מנחם בגין יהיה תנאי לאכלוס והפעלת  .9
 .החניון

 
  :מהלך הדיון

חברי הועדה מבקשים לא לעשות תחרות אדריכלית לתכנית העיצוב של ארובות האיוורור לקמות החניה 
. התת קרקעיות

 .מבקשים מציאת פתרונות להורדת והעלאת נוסעים לקרית הממשלה ועצירת מוניות
. קפלן לרכב דו גלגלי' להגדיל את כמות החניות ברחבה לכיוון רח

. הגבלת מחיר החניה בחניון
 

  : החלטת ועדה
פאר ,  בכפוף לאישור הצוות שיכלול את דורון ספיר3.1לאשר את תכנית הבינוי לביצוע למתחם המבנן 

:  בהחלטה ובכפוף לתנאים הבאים1ע כמפורט בסעיף "ויסנר ומה
 הצגת פתרונות  להעלאת והורדת נוסעים ועצירת מוניות במסגרת הפרויקט –תנאי לאישור התכנית  .1

 .לכיוון משרדי ממשלה
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 .הצגת פתרון סביר לחנית רכב דו גלגלי בהיקף רחב יותר מעבר למה שהוצג בכיכר
 .ש המגן"י נוהל תע"בדיקות קרקע לפי דרישות משרד לאיכות הסביבה עפ

. הצוות מתחייב להחליט תוך שבועיים מיום שהיזם יגיש את הפתרונות כמפורט לעיל
 .י החלטת מועצת העיר לגבי חניה בבניני ציבור"מחירי החניה בחניון הציבורי יהיו עפ .2

 . לחוק149השלמת הליך ההקלה על פי סעיף  .3
 
 

. ארנון גלעדי ושמוליק מזרחי, פאר ויסנר, יעל דיין, נתן וולוך, דורון ספיר: משתתפים
 
 
 

  :מצב תכנוני מוצע
 מובאת תכנית הבינוי לביצוע לדיון חוזר על פי בקשת 23.01.2008בהמשך להחלטת הועדה הקודמת מיום 

. היזם
תנועתיות , יש לבצע בדיקות תכנוניות, ל"במסגרת דרישות הועדה לאשור כפי שנקבעו בהחלטת הועדה הנ

 –' שלב א, על כן מבקש היזם לאשר את תכנית הבינוי בשני שלבים, וסביבתיות שאמורות לארוך זמן רב
הפיתוח ודרישות הועדה , שכן אין לבניה זו השפעה על פני הקרקע  (כולל) 3- עד 7-כולל את קומות המרתף 

 ומעלה 2-אשור של שאר הבניה הכלולה בתכנית הבינוי לביצוע בקומות -  ' שלב ב, המקומית כאמור לעיל
. ל"לרבות פיתוח הככר הציבורית וזאת בתנאי מילוי דרישות הועדה בישיבה הנ

 
 

 :ד הצוות"חו
ממליצים , 3.1 לאישור תוכנית הבינוי לביצוע למתחם מבנן 23.1.2008בהמשך להחלטת הועדה מיום 

שהתנאי הראשון שנקבע בהחלטת הועדה לעניין הצגת פתרונות להעלאת נוסעים והורדתם ועצירת מוניות 
.  ומעלה2יידחה לשלב ביצוע מרתף , במסגרת הפרויקט לכיוון משרד הממשלה

ללא הצגת הפתרונות להעלאת נוסעים והורדתם ועצירת המוניות , ומעלה'  מ2לא יינתן היתר בניה למרתף 
. כמפורט לעיל

 
.שאר תנאי הועדה לאישור תוכנית הבינוי יישארו כפי שהם

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (10החלטה מספר ) 05/03/2008מיום ' ב08-0011בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 
 

הוחלט שהתנאי , 3.1 לאישור תוכנית הבינוי לביצוע למתחם מבנן 23.1.2008בהמשך להחלטת הועדה מיום 
הראשון שנקבע בהחלטת הועדה לעניין הצגת פתרונות להעלאת נוסעים והורדתם ועצירת מוניות במסגרת 

.  ומעלה2יידחה לשלב ביצוע מרתף , הפרויקט לכיוון משרד הממשלה
ללא הצגת הפתרונות להעלאת נוסעים והורדתם ועצירת המוניות ,  ומעלה2לא יינתן היתר בניה למרתף 

. כמפורט לעיל
 

.שאר תנאי הועדה לאישור תוכנית הבינוי יישארו כפי שהם
 

.מיטל להבי ומיכאל אטיאס, דודו עזרא, דורון ספיר: משתתפים
 
 

  :מצב תכנוני מוצע
מבקש היזם לשנות את התנאים לאכלוס כפי שנקבעו בתכנית הבינוי , בהמשך להחלטות הועדה הקודמות

 2 עד קומת מרתף מינוס 7מינוס )לביצוע המאושרת כך שיתאפשר לאכלס את קומות המרתף התחתונות 
ולדחות השלמת תנאים אלו " שלב הביניים"טרם השלמת כל הנדרש בתנאי תכנית הבינוי לביצוע ל (כולל

לקומות החניה הנוספות ולמגדל מעליות השאטל כמו כן מוצע  (4טופס )לשלב בו יבוקש טופס אכלוס 
לדחות את התנאי לפתיחת הדרך התת קרקעית כולל הכניסה מהשיקוע בדרך מנחם בגין מתנאי לאכלוס 

 . ומעלה2ולהפעלת החניון לתנאי לאכלוס והפעלת החניון מקומת מינוס 

 

שישרת את באי  E( 25.50+)  2בנוסף מוצעת תחנת עצירה חדשה בפיר מעליות השאטל שיעצור במפלס
. הציבורי ויאפשר גישה נוחה יותר לכיוון גני שרונהIהחניו
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 : ד הצוות"חו
: ממליצים לאשר את השינויים המבוקשים בתנאים הבאים

  אישור אדריכל העיר לשינויים הנדרשים בפיתוח הכיכר העליונה להתאמתה לתנועת הולכי רגל
 .מכיוון פיר המעליות החיצוני לפארק גני שרונה

 החניון ופיר מעליות , תנאי לאכלוס יתר קומות המרתפים, בנוסף לשאר תנאי תכנית הבינוי לביצוע
לשימוש  (' מ25.50)השאטל יהיה עצירת המעלית ופתיחת פתח היציאה והכניסה במפלס הפארק 

 .הציבור

 ל"י וחברת אחוזות החוף לשינויים הנ"אישור ממ. 

 השלמת תיקון מסמכי תכנית הבינוי לביצוע בהתאם לאמור לעיל .
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. שי בוכמן מצוות מרכז הציג את הבקשה
מבקש הבהרת היזמים לענין לוחות הזמנים הצפויים בפרויקט ומתי מעריכים כי – חזי ברקוביץ ' אדר

.  יסימו את כלל הפרויקט לרבות הפיתוח והמעלית
. מתחייבים לסיים עד סוף השנה את הכל– ד ברק בינג ממחצית היובל "עו

 (פיר מעליות השאטל, מרתפי חניה עליונים) לשאר הפרויקט 4מציע כי תנאי לטופס – חזי ברקוביץ ' אדר
. 1.3.2012יהיה  סיום כלל הפרויקט עד 

 
 :הועדה מחליטה

: לאשר את השינויים המבוקשים בתנאים הבאים

  שלב "ל)אם לא יושלמו כלל העבודות במתחם כמוגדר בתכנית הבינוי לביצוע  – 4תנאי לטופס
סעיף זה יהיה תנאי . לא תתאפשר הפעלת החניון מעבר למועד זה, 2012עד חודש מרץ  ("הביניים

  .ברשיון העסק

  אישור אדריכל העיר לשינויים הנדרשים בפיתוח הכיכר העליונה להתאמתה לתנועת הולכי רגל מכיוון
  .פיר המעליות החיצוני לפארק גני שרונה

 החניון ופיר מעליות , תנאי לאכלוס יתר קומות המרתפים, בנוסף לשאר תנאי תכנית הבינוי לביצוע
לשימוש  (' מ25.50)השאטל יהיה עצירת המעלית ופתיחת פתח היציאה והכניסה במפלס הפארק 

  .הציבור

 ל"י וחברת אחוזות החוף לשינויים הנ"אישור ממ.  

 השלמת תיקון מסמכי תכנית הבינוי לביצוע בהתאם לאמור לעיל.  
 
 

. אסף זמיר ופאר ויסנר, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים
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 דיון בהפקדה
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        17אחוזת בית ורוטשילד מתחם 

 
. אישור להפקדה  :מטרת הדיון

 
. יתקומ  בסמכות ועדה מ:ע"מסלול התב

 
נחלת בנימין '  ורח5חלקה , ערב ממ1, 8 חלקות ,רוטשילד מדרום’ שד, אחד העם מצפון' רח :מיקום

. זרחממ
 

 22,24,26אחד העם '   רח17,19רוטשילד '  רח:כתובת
 

  :חלקה/גוש
 

 חלקי חלקה חלקה גוש חלקי גוש
7245  2,3,4,37  

  
.  דונם3.938 :שטח קרקע 
 

אדריכל אבנר ישר  :מתכנן
  

קנדה ישראל ,   אקרו גרופ :יזם
 

פרטיים  :בעלות
 

  :מצב השטח בפועל
אחד העם קיים '  ברח24בחלקה , "בית בנין "– בשדרות רוטשילד 37קיים בניין לשימור בחלקה במתחם 

שימור ויבנה '  היה קיים בניין לשחזור שפורק לפי הנחיות יח4בחלקה ". בית ליטוינסקי "–בניין לשימור 
 .2594\מחדש בהתאם לתכנית תא

.  החלו עבודות חפירה ודיפון2594\בשטח בו מוצע המגדל על פי תכנית תא
 

 המייעדת את האזור לאזור 2594/ותא  2816/תאת ו תכניותעל המתחם חל       :מצב תכנוני קיים
 . ר"מע

 ר "  מ3,938: שטח התכנון
ר           " מ15,822שטח עיקרי : זכויות בניה

ר " מ5,500: שטח שרות מעל הקרקע
ר " מ19,572: שטח שרות מתחת לקרקע

.  כולל קומה טכנית וקרקע18 :קומות
. מסחר משרדים ותעסוקה, מלונאות,   מגורים:שימושים

 16.25 :אחוזים
 

            :מצב תכנוני מוצע
:  תיאור מטרות התכנון 

בתחום  וההיסטורי האדריכלי הערך בעלי המבנים ושיפוץ שימור תוך האזור של העסקי האופי חיזוק
השטח  כל סך את לשנות מבלי ,בתוכנית המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי באמצעות זאת ,התוכנית

 62 על פי סעיף -50%מ ביותר גדל אינו קרקע יעוד בכל לבניה המותר הכולל כשהשטח לבניה המותר הכולל
. 6 ('א)' א
 

: שימושים/פרוט יעדים 
.  ר" איזור מע– 2594/ ותא2816/כל השימושים המותרים לפי תכניות תא

 
 :נתונים נפחיים

 : מספר קומות
   :גובה
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מעל פני הים  בכפוף '  מ92עד  .קומת קרקע וקומה טכנית+  קומות 16עד : 2594/ לפי תא:מגדל המגורים
. לאשור הגורמים המוסמכים לעניין גובה ומגבלות טיסה

 קומות מעל מפלס 6עד : 2816/ לפי תא:17 ובנין משרדים חדש ברוטשילד 19בנין לשימור ברוטשילד 
. מעל פני הים'  מ40כ גובה הבנייה לא יעלה על "סה, הכניסה הקובעת לבנין

  
  :תכסית

ראה )למעט תוספת מבוקשת לחיבור בקומת קרקע בחזית אחורית .  פ הקיים בתכניות המאושרות"ע
.  (תשריט

  
:  קווי בנין

מבוקש , בחזית אחורית בין הבניינים. פ הקיים בתכנית המאושרת למעט קו בניין אחורי בקומת הקרקע"ע
.  מטר0-   מטר ל3- שינוי  מ

 
  :טבלת השוואה

 מצב מוצע  מצב קייםנתונים 
כ "סה

זכויות 
בניה 

ר מתא " מ600העברת עד ר "  מ9,900: 2954/תכנית תאשטח עיקרי 
 100 לתאם שטח 200שטח 

ללא שינוי בנפח המבנים 
כפי שאושרו בתכניות 

העיצוב והפיתוח 

 ר" מ5,922: 2816/תכנית תא

 4,500מעל הקרקע עד : 2954/תכנית תאשטח שירות 
 ר" מ11,500ר מתחת לקרקע עד "מ

ללא שינוי 

 1,000מעל הקרקע עד   :2816/תכנית תא
 (400%) ר" מ8,072ר מתחת לקרקע עד "מ

 קומות 2+  קומות 16עד : 2954/תכנית תאקומות גובה בנין 
 טכניות

ללא שינוי 

 קומות  מעל מפלס 6עד  :2816/תכנית תא
 .הכניסה הקובעת

 4 –קו בניין קדמי לצפון  :2954/תכנית תא קו בניין 
' מ

'  מ11 –קו בנין צידי למערב 
'  מ5 –קו בנין צידי למזרח 

 ' מ5 –קו בנין אחורי לדרום 
וכמצוין בתשריט ובנספח הבינוי 

. תותר הקמת מרתפים בגבולות המגרש

שאר '  מ0קו בנין אחורי לדרום 
קוי בנין ללא שינוי  

 –'רוט' קו בניין קדמי לשד:2816/תכנית תא
'  מ2

'  מ3 –קו בנין צידי למערב 
 ' מ3 –קו בנין אחורי לצפון 

. תותר הקמת מרתפים בגבולות המגרש

שאר '  מ0קו בנין אחורי לדרום 
 קוי בנין ללא שינוי

מקומות חניה 
 
 
 
 

חנייה לפי תקן תקף בעת  :2954/תכנית תא
. הגשת בקשה להיתר

 

ללא שינוי 

 חנייה לפי תקן תקף בעת :2816/תכנית תא
. הגשת בקשה להיתר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  שנים מיום אישורה כחוק10התכנית תבוצע תוך   :ביצוע זמן 

יעוד 
 

                         שטח כולל עיקרי ושרות 
מתחת לקרקע מעל הקרקע 

 %ר "מ %ר "מ
ר "מע

שטח מגרשים 
'  ד3.938: כולל

 497 19,572 400.01 15,822עיקרי 

   139.66 5,500עד שרות 
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 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
 
 

 : ד הצוות"חו
: ממליצים על התכנית להפקדה בתנאים הבאים

 
ל למגדל המגורים "תנאי לאכלוס הזכויות הנובעות משינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכניות הנ .1

י הנחיות "עפ(בית בנין) 52נחלת בנימין \ 19יהיה גמר שיפוץ הבנין לשימור ברוטשילד  " אחוזת בית"
לשביעות רצון מהנדס העיר או לחילופין תנאי לאכלוס  בנין המשרדים  (בהתאם לתיעוד )שימור' מח

המוקדם מבין , ל לשביעות רצון מהנדס העיר" יהיה גמר שיפוץ הבניין לשימור הנ17ברוטשילד 
 " אלנבי נחלת בנימין2816"ע "בהתאם לתב, השניים

\ יבחן רענון השיקום-  בפערי זמנים2816בכל מצב בו יבוצעו הוראות תוכנית זו והוראות תוכנית  .2
 .ל"ת הנ"שימור המבנה לשימור בית בנין במעמד ביצוע העבודות מתוקף התבעו

 .חתימה על כתב שיפוי כתנאי להפקדה .3
 
 

 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. שי בוכמן מצוות מרכז הציג
זה נראה כאילו שהבנין רוכב על מבנה . לא זכור לי שאישרנו בועדה את תכנית העיצוב– פאר ויסנר 

. לשימור
- יש לציין כי התכנית אכן נדונה ואושרה בועדה ב). חברי הועדה לא אהבו את העיצוב של הבנין

20.05.2009 .)
.  העיצוב של אחוזת בפני בפני הועדה וקבלנו אישורכם' הצגנו את תכ– זיו יעקובי נציג היזמים 

היזם מבקש לשנות את התנאי לאיכלוס  המופיע בהמלצת הצוות כדי לאפשר לו סוג של גמישות בשיפוץ 
". בית בנין"המבנה לשימור 

? 17פאר מבקש לדעת האם תמי זנדברג אישרה את העיצוב של רוטשילד 
ע ונספח העיצוב שבה "אך התב, השקענו  שעות עבודה רבות במטרה לתקן את העיצוב– חזי ברקוביץ ' אדר

. המכתיב מספר מגבלות הובילו לתכנית העיצוב כפי שאושרה בזמנו
 

: הועדה מחליטה
: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

הכולל זכויות הנובעות משינוי חלוקת שטחי הבניה " אחוזת בית"תנאי לאכלוס מגדל המגורים  .1
י "עפ(בית בנין) 52נחלת בנימין \ 19ל יהיה גמר שיפוץ הבנין לשימור ברוטשילד  "המותרים בתכניות הנ

לשביעות רצון מהנדס העיר או לחילופין תנאי לאכלוס  בנין  (בהתאם לתיעוד )שימור' הנחיות מח
המוקדם , ל לשביעות רצון מהנדס העיר" יהיה גמר שיפוץ הבניין לשימור הנ17המשרדים ברוטשילד 

  " אלנבי נחלת בנימין2816"ע "בהתאם לתב, מבין השניים

שימור \ יבחן שיקום-  בפערי זמנים2816בכל מצב בו יבוצעו הוראות תוכנית זו והוראות תוכנית  .2
  .ל"ת הנ"המבנה לשימור בית בנין במעמד ביצוע העבודות מתוקף התבעו

  .חתימה על כתב שיפוי כתנאי להפקדה .3
 
 

. כרמלה עוזרי ואסף זמיר, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים
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 דיון נוסף

 

 2007ת ספטמבר "מבא  48' עמ

 

  :מטרת הדיון
 בסמכות הועדה המקומית" מתחם סיירובן- " א2610/מק/דיון בהתנגדויות לתכנית תא

 
 

 .בסמכות הועדה המחוזית. 1 :ע"מסלול התב
בסמכות הועדה המקומית . 2  
 

 204,134,137,138הושע וחלקות ’ רח- ממזרח , שער ציון’ רח- מצפון , א”נמל ת’ רח-  ממערב :מיקום
. 202חלקה - מדרום 

 
 . 9הושע , 10 נמל תל אביב :כתובת

 
 

: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

6962  118  
6962  121  
6962  122  
6962  124  
6962  125  
6962  126  
6962  127  
6962  128  
6962  129  
6962  130  
6962  131  
6962  132  
6962  133  
6962  134  
6962  135  
6962  136  



 החלטה' מס
05/01/2011 

 9- ' ב10-0031

 

2007ת ספטמבר "מבא  49' עמ  

 

6962  139  
6962  140  
6962  137  
6962  138  

 
'  ד8.262- כ: שטח קרקע

 
סיון -מור- יסקי:מתכנן

 
מ ” סיירובן אינווסטמנט בע:יזם

 
. א יפו"מדינת ישראל ועיריית ת,  פרטיים:בעלות

 
   :מצב השטח בפועל

בחלקות  .  קומות2 בנוי בנין בן 138בחלקה ,  קומות4 בנויים בניני מגורים בגובה 137-  ו134בחלקות 
  .כמגרשי חניהשאר החלקות משמשות . נוספות קיימים בנינים ישנים שנאטמו בני קומה אחת

 
   :מדיניות קיימת

. לאפשר פיתוח האזור על ידי תוספת זכויות למגורים ולמלונאות תוך הרחבת דרכים קיימות
ומתחם שער ' התכנית המוצעת כלולה במתחם המהווה יחידה תכנונית אחת  עם תכניות פועלים ג

 11.9.02הצעה לתכנון כולל של האזור הוצגה בפני הועדה המקומית בישיבתה מיום . יורדי הסירה/ציון
פתיחת המשך , הירקון' הרחבת רח, וכללה פיתוח המתחמים למגורים (12' החלטה מס'  ב2002 – 19פרוט)

. קרקעית-א וחניה ציבורית תת"נמל ת' פיתוח שטח ציבורי פתוח ברח, א"ציר ירמיהו לכיוון נמל ת
 

   :מצב תכנוני קיים
  .ועוד' ג, 1ע', מ,887, 623, 96, 58: תכניות תקפות

 קומות מעל קומה 5- ב (ר" מ500במקרה של איחוד חלקות לשטח מעל )  למגורים 168%: זכויות בניה
. מרתפים' ומרתף חניה בגבולות הבנין על פי תכנית ע' חדרי יציאה לגג על פי תכנית ג, מפולשת

, 125-126, 121-122 וחניה ציבורית בחלקות 1בנוי באזור מגורים , א"נמל ת'  קובעת הרחבת רח623תכנית 
129 ,130 ,133 .

 
. 13א "התכניות המוצעות כלולות בתחום איזור תיירות ונופש על פי הוראות תמ– 13א "תמ

א "תמ. קובע את האיזור למגורים משולב מלונאות ונופש  (הנמצא בהליכי אישור) 13א " לתמ4' תיקון מס
וקובעת לגביהם  (מתחמי תכנון ומתחמי תכנון עקרוני) מחלקת את רצועת החוף למתחמי תכנון 13/4

- עורף נמל תל אביב שגבולותיו- 24התכנית המוצעת כלולה במתחם לתכנון מספר . הוראות ספציפיות
.  הירקון' רח- במזרח, חבקוק' רח- בדרום, נמל תל אביב' רח- במערב, שער ציון' רח- בצפון

: ההוראות לגביו הן בין היתר
באישור הועדה המחוזית לפצל את המתחם לשני תתי , ניתן. תאושר תכנית כוללת למתחם כולו. 1

- מוצע פיצול המתחם ל)מתחמים ובלבד שבכל מתחם ישמר ציר ירוק המשמש להולכי רגל ורוכבי אופניים 
. (סיירובן ומתחם שער ציון-  תכניות2
שני צירים ירוקים )לא כולל מדרכות וכבישים '  מ6.0-יובטחו כאמור צירים ירוקים ברוחב שלא יפחת מ. 2

. (מוצעים בתחום תכנית שער ציון שתוצג ברקע'  מ6.0ברוחב 
התכנית ) משטח הקרקע 30%יש להבטיח במסגרת התכנית שטח קרקע ביעוד תיירות ונופש בהיקף . 3

. ( שטחי בניה למלון45%- סיירובן כ' המוצעת קובעת בתחום מגרשי חב
. פ"הפתרון יינתן בתכנית המוצעת מתחת לשצ- יינתנו פתרונות חניה לשרות חוף הים הסמוך . 4
. תוצג פריסה של נפחי הבינו העתידי תוך התאמה לנפחי הבינוי המתוכננים באיזור. 5
 

'  מ100-300 מקו החוף ובחלקה בתחום 100התכנית נמצאת בחלקה תחום :חוק לשמירת הסביבה החופית
.  מקו החוף בהתאם להראות החוק לשמירת הסביבה החופית

. התכניות המוצעות כפופות לאישור הועדה לשמירת הסביבה החופית
 

  :שלבי אישור התכנית
- בשטח של כ) למגרשים בבעלות חברת סיירובן (5-  ב9' פרוט) אישרה הועדה המקומית 31.3.93בתאריך 

בחלופה .  קומות11 מגדלי מגורים בגובה 3- ר שטח עיקרי ב" מ12,960תכנית בהיקף זכויות של  ( דונם4.6
-פ עם חניון ציבורי תת" לשצולהפכוהושע '  לרח623זו הוצע להעביר את השטח המיועד לחניה על תכנית 

 . קרקעי בשטחו
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אישרה הועדה המקומית תכנית עם בינוי שונה ( 6' החלטה מס' ב2004- 26' פרוט)  24.8.2004בתאריך 

. סיירובן אשר משלימות את תכנון המתחם' וכללה שלוש חלקות נוספות שאינן בבעלות חב
ר לשלוש החלקות " מ2,500- סיירובן ו' ר שטח עיקרי במגרשי חב" מ13,000- התכנית כללה אישור ל

השלמת בניה , הושע' מעל קומת קרקע ברח'   ק7 בנינים בני 3 הבינוי שהוצע כלל 15,500כ "סה. הנוספות
. מעל קומת קרקע בחלק הצפוני של המגרש'  ק10ובנין בן , לגובה זהה (19הושע ) 134בבנין קיים בחלקה 

פ " הוצע לשנותן לשצ623 שהינן ביעוד חניה ציבורית לפי תכנית 133, 130, 129, 126, 125, 122חלקות 
 6 יועדה להישאר ביעוד מגורים לבנית בנין בגובה 118חלקה . פ" יועדה לשפ121חלקה . קרקעית-וחניה תת

.  כ זכויות הבניה בתכנית המוצעת"קומות מתוך סה
 

 : 24.8.04 מיום החלטת ועדה
: להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים

 ישמשו למלונאות בלבד עם אפשרות 6962 בגוש 140 – ו 139, 136שטחי הבניה המוצעים  בחלקות .1
. לקומת קרקע מסחרית

. פ בהתאם למוצע בתכנית"פ ושצ"שפ, שאר החלקות בתחום התכנית ייועדו למגורים
הקרקע והשטחים במפלס הקרקע -פ יוסדרו במפלסי תת"כל מקומות החניה במגרשי המגורים והשפ .2

. פ"תירשם זיקת הנאה ציבור במפלס הקרקע של השפ. פ"פ והשצ"יפותחו ברצף עם השפ
. תאום סופי של הסדרי התנועה והחניה עם אגף התנועה בעירייה .3
. מועדון הספורט לשימוש הדיירים ימוקם מתחת לקרקע .4

יותר למקם את מועדון הספורט בקומת הקרקע ובתנאי שלא יחרוג מתחום קוי הבנין  ובמסגרת 
. השטחים המותרים בתכנית

. 197חתימת הבעלים על כתב שיפוי לעניין תביעה לפי סעיף  .5
 
 

   :מצב תכנוני מוצע
 כמפורט לעיל מוצעת תכנית מתוקנת הכוללת מגורים 24.8.04לאור החלטת הועדה המקומית מיום 

: מלונאות בהתאם לדרישת הועדה המקומית
  

: היזם מבקש לחלק את התכנית לשני שלבים
 
 למימוש חלק מזכויות הבניה למגורים בהתאם לתכנית תקפות תכנית בסמכות הועדה המקומית. 1

 7 בניני מגורים בגובה 3לבניית  (בסמכות הועדה המחוזית כפי שיפורט להלן)ובהתאמה לתכנית המוצעת 
. הושע' מעל קומת קרקע וחדרי יציאה לגג ברח' ק
 
קביעת ,  הכוללת בין היתר תוספת זכויות בניה למגורים ומלונאותתכנית בסמכות הועדה המחוזית. 2

. פ וחניה ציבורית תת קרקעית"פ ושפ"שטחים לשצ
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גבולות התכנית המוצעת בסמכות העדה המקומית 
 

 
 גבול התכנית המוצעת בסמכות הועדה המחוזית

 
 

 
 

: תכנית בסמכות הועדה המקומית
 

ואת החלקות  (9-17,19' רח הושע מס) 135, 124,127,128,131,132התכנית תכלול את החלקות .  1
 58על פי תכנית ' כל החלקות הינן ביעוד מגורים א. (נמל תל אביב' שער ציון פינת רח' רח) 140, 136,139

. 623- ו
 
ואיחוד חלקות  (101מגרש ) למגרש אחד 124,127,128,131,132התכנית תקבע הוראות לאיחוד חלקות .  2

(. 102מגרש )למגרש נוסף 135,136,139,140
 
. ( הקלה לשתי קומות5%+  למעלית5%+ 6%) כפי שניתן  לאשר בהקלה 16%: תוספת זכויות בניה.  3
 
ר שטחים " מ5200:  101כ יותרו לבניה במגרש " כך שבסה101ר למגרש " מ1417 יועברו 102ממגרש .  4

שטחי השרות יהיו . ר" מ1382 לאחר ההפחתה יהיו 102כ שטחי בניה עיקריים במגרש "סה. עיקריים
.  מהשטח העיקרי בכל אחד מהמגרשים32%- ולא יותר מ' בהתאם לתכנית מ

. גגות' י תכנית ג"יותרו חדרי יציאה לגג עפ,  בנוסף
 
: הוראות בינוי.  5

.  קומות מעל קומת קרקע  וחדרי יציאה לגג7 בנינים למגורים בגובה 3 תותר בניית 101במגרש . א
ממפלס הכניסה הקובעת לבנין לא כולל חדרי יציאה לגג בהתאם '  מ26.5גובה הבנין לא יעלה על  . ב

. גגות' להוראות תכנית ג
. קוי הבנין יהיו בהתאם לנספח הבינוי. ג

 
. תותר העברת זכויות בניה לקומת העמודים לבניית דירות גן.  6
הכניסה והיציאה למרתפי . הקרקע בהתאם לתקן התקף בעת הוצאת היתר הבניה- החניה תוסדר בתת.  7

. הושע בהתאם לנספח התנועה ובאישור אגף התנועה' החניה תהיה מרח
. יותרו מרתפים בגבולות המגרש. 1זכויות הבניה במרתפים יהיו בהתאם להוראות תכנית ע.  8
.  ייקבעו בתכנית מפורטת102הוראות הבינוי במגרש .  9
 

:  תכנית בסמכות הועדה המקומית– טבלת השוואה
 

מצב מוצע מצב קיים נתונים 
/אחוזיםכ זכויות בניה "סה

ר "מ
 בקיר משותף 154%

 
במצב של איחוד חלקות  168%

. ר" מ500בשטח העולה על 
 

' י תכנית ג"חדרי יציאה לגג עפ
גגות 

:  דונם2.056שטח מגרש  -101מגרש 
 1417 )69%+  בהקלה16% + 168%

(. 102ר העברה ממגרש "מ
 253%כ "סה
 1417ר עיקרי מתוכם " מ5200כ "סה

. 102ר הועברו ממגרש "מ
 

גגות ' י תכנית ג"חדרי יציאה לגג עפ
 

 דונם 1.521שטח מגרש  – 102מגרש 
: (נטו לאחר הרחבה)

 1417 )93%  – בהקלה 16% +168%
(. 101ר המועברים למגרש "מ

 91%כ  "סה
 עיקרי לאחר ר" מ1382כ "סה

ר שהועברו " מ1417הפחתה של 
. 101למגרש 
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/קומותגובה 
מטר 

חדרי יציאה + קרקע. ק+ '  ק4
. לגג

חדרי יציאה  +קרקע.  ק+'  ק5
.  במצב של איחוד חלקותלגג

. חדרי יציאה לגג + ק.ק+ ק 7 
 

חדרי יציאה לגג ומקנים + '  מ26.5
 .גגות' טכניים בהתאם לתכנית ג

יחידות דיור 
 

 101ד במגרש " יח42 

מקומות חניה 
 

על פי התקן על פי התקן 

  
 : תכנית בסמכות הועדה המחוזית

י קביעת תוספת "א ע"מטרת התכנית המוצעת היא לפתח את רצועת הבינוי שבין הרחובות הושע ונמל ת
 לשטח שטח חניהבחלקות ביעוד מגורים  ושינוי יעוד של החלקות ביעוד ומלון זכויות בניה למגורים 

 :קרקעי ולשטח פרטי פתוח-ציבורי פתוח וחניון ציבורי תת
בשטח  (חלקן בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל)סיירובן ' חב התכנית המוצעת כוללת חלקות בבעלות. 1

' מס)מתוכן שתי חלקות , ( ושער ציוןא"נמל ת' לא כולל שטחים להרחבת רח) נטו  דונם4.6כולל של 
. 1 ביעוד מגורים 118שטח חניה וחלקה ביעוד  (121,122

 137חלקה , (19הושע ) 134חלקה : 1 חלקות בבעלות פרטיים ביעוד מגורים 3כמו כן התכנית כוללת 
(. 25הושע ) 138וחלקה  (23הושע )

, 129וחלקות  (בבעלות העירייה) 126, 125חלקות : בתכנית כלולות חלקות נוספות ביעוד שטח חניה
.  (ל" בבעלות קק133, 130

 
, 135חלקות , יישארו ביעוד מגורים (9-25הושע ' רח) 124,127,128,131,132 134,135,137 ,138חלקות . 2

.  ישונו מיעוד מגורים ליעוד משולב למגורים ומלון140, 139, 136
פ " ביעוד מגורים ישונו לשצ118וכן חלקה  (130,133למעט חלקות )כל החלקות ביעוד שטח חניה 

.  וחניה ציבורית תת קרקעית
.  יועברו למגרש ביעוד מגורים118מלוא זכויות הבניה למגורים הקיימות בחלקה 

 
. פ הסמוכות"פ עם זיקת הנאה לציבור ויפותחו ברצף עם חלקות השצ" ישונו לשפ130,133חלקות 

מתחת . מיקומו ייקבע בתכנית פיתוח סביבתי, פ יותר הקמת סקיילייט עבור המרתפים"בתחום השפ
. פ יותרו מרתפים לשרות מבנה המלון והמגורים"לשפ

 
' י תכנית ג"חדרי יציאה לגג עפ,  ובנוסףר" מ13,000: סיירובן ' בחלקות חב שטחים עיקריים כ"הס .3

 40- ניתן יהיה להגדיל את חדרי היציאה לגג ל. ר למלון" מ5278- ר למגורים ו" מ7722 מתוכם .גגות
. כ השטחים המותרים"ר מתוך סה"מ

. ר" מ5,600 – שטחי שרות מעל מפלס הקרקע 
 .ר" מ9,000 –שטחי שרות מתחת למפלס הקרקע  
 
:  סיירובן' בינוי ושימושים בחלקות חב. 4

חדרי יציאה לגג +  קומות מעל קומת קרקע 7 בגובה בניני מגורים 3-  ברחוב הושע- 101במגרש . א
ניתן . (באופן המוצע בתכנית בסמכות הועדה המקומית כמפורט לעיל)גגות ' בהתאם לתכנית ג

. כ השטחים המותרים"ר מתוך סה" מ40- יהיה להגדיל את חדרי היציאה לגג ל
 

   קומות מעל קומת קרקע 15 בנין בגובה- בפינת הרחובות שער ציון ונמל תל אביב- 201במגרש . ב
ממפלס '  מ66גובה הבנין לא יעלה על  .לשימושי מלון ומגורים ובנוסף מתקנים טכניים על הגג 

. גובה הבניה כפוף לאישור הרשות לתעופה אזרחית. הרחוב כולל מתקנים ותרנים על הגג
 .201 קומות מרתף במגרש 3-  ו101  קומות מרתף בגבולות מגרש2. ג

 .ד" יח 72-כ:מספר יחידות הדיור המוצע. 5
. קוי הבנין יהיו בהתאם למפורט בתשריט ונספח הבינוי.  6
. פ הסמוכות"פ עם זיקת הנאה לציבור ויפותחו ברצף עם חלקות השצ" ישונו לשפ130,133חלקות .  7

בגבולות  (201-  ו101מגרשים ) קומות מרתף לשרות מבנה המלון והמגורים 3פ יותרו "מתחת לשפ
. המגרש

 
בבעלות חלקות  3 לצרף כאמורמוצע , שער ציון'  ורחהושע' על מנת לשמור על רצף הבינוי לאורך רח. 8

:  לתכנית ולאפשר להן תוספת זכויות בניה כדלקמןפרטית
מעל '  ק4בחלקה קיים בנין מגורים בגובה  .ר" מ410החלקה הינו שטח  (:19הושע ) 134חלקה .  א

. קומת קרקע
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 קומות מעל קומת 7כ גובה הבנין לא יעלה על  " קומות מעל הבנין הקיים כך שסה3  מוצע להוסיף
לחלופין לאפשר הריסת הבנין . התוספת תהיה בקונטור הבנין הקיים . וחדרי יציאה לגגקרקע

מעל קומת קרקע וחדרי יציאה לגג בדומה לבניה המוצעת '  ק7הקיים ובניית בנין קיים בגובה 
.  ד הקיימות" יח8- ד ל" יח6- תוספת כ. סיירובן' בחלקות חב

 
מוצע לאחד את  ,ר" מ603-  הינו כ (נטו)שתי החלקות יחד שטח  (:23,25הושע ) 138-  ו137חלקות  .ב

שטח ל ( הקלה16%+ '  על פי תכנית מ168% )184% בהן זכויות בניה של ולקבוע שתי החלקות 
 יהיו שטחי שרות מתחת למפלס הקרקע,  שטחי שרות מעל מפלס הקרקעלקבוע בהתאמה,עיקרי

קומות יותרו .  וחדרי יציאה לגג קומות מעל קומת קרקע7 –גובה .  1בהתאם להוראות תכנית ע
מימוש זכויות הבניה בחלקות אלה יהיה לאחר הריסת . ד" יח16-כ "סה. מרתף בגבולות המגרש

  .המבנים הקיימים
 
הכניסות והיציאות .  מרתפים עבור חניה ציבורית בגבולות המגרש2פ כאמור תותר בנית "מתחת לשצ. 9

.  יהיו בהתאם לנספח התנועה ובאישור אגף התנועה בעיריית תל אביב יפו
 

: טבלת השוואה
 

מצב מוצע מצב קיים נתונים 
-  למגרשים גדולים מ168%אחוזים כ זכויות בניה "סה

ר " מ500
: סירובן' במגרשי חב

שטחים עיקריים ר " מ13,000כ "סה
 דונם 4.491מתוך שטח  289%כ "סה

:  מתוכם
. ר למגורים" מ7722
. ר למלון" מ5278

 
: בהתאם לחלוקה הבאה

 
 : דונם2.056שטח מגרש  - 101מגרש 

.  למגוריםר"מ 5200כ "סה
ר " מ1700: שטחי שרות מעל הקרקע

ר " מ4112: שטחי שרות מתחת לקרקע
. (ללא תוספת למותר)ד " יח42- כ

 דונם 1.521שטח מגרש  – 201מגרש 
 .(נטו לאחר ברחבה)

ר " מ7800כ "סה
: מתוכם

 ( חדרי מלון150- כ)ר למלון " מ5278
 ללא –ד " יח30-כ)ר למגורים " מ2522

 (תוספת למותר
ר " מ3900: שטחי שרות מעל הקרקע

ר " מ4,563: שטחי שרות מתחת לקרקע
 

 687-  שטח המגרש כ:פ"שפ- 301מגרש חניה עילית   
 מרתפים בגבולות המגרש בשטח 3. ר"מ

. ר" מ1374
 

(: 102מגרש ) 134חלקה    
 קומות בקונטור הבנין הקיים 3תוספת 

. חדרי יציאה לגג+ 
ד " יח6- תוספת של כ

(: 103מגרש ) 137,138חלקות 
. חדרי יציאה לגג+ 184%

ד " יח14-כ
 401מגרש -פ "שצ חניה עילית  

.  מרתפים עבור חניה ציבורית2
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מפולשת . מעל ק'  ק5קומות גובה 
חדרי יציאה לגג +

חדרי יציאה לגג  + ק.ק+ ק 7 
חדרי יצאה לגג  + ק.ק+  ק  15

. ומתקנים טכניים
 
 

  מטר 

יחידות דיור 
 

ד " יח92-ככ "סה 

מקומות חניה 
 

על פי התקן על פי התקן 

 
.  שנים מיום אישורה כחוק10 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע

  
  :ד הצוות"חו

' התכנית תואמת את מגמות התכנון באזור ומהווה חלק מרצף מתחמי מגורים יחד עם תכניות פועלים ג
.  ויורדי הסירה

קרקעי - לענין שימוש המגורים ובניית החניון הציבורי התת13א "התכנית כפופה לאישור הקלה מתמ
. מקו החוף'  מ100בתחום 

. התכנית תכלול הוראות בדבר מגבלות בניה בגין קרבתו לשדה תעופה דב
 

 :מוצע לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים
. אישור הועדה לשמירת הסביבה החופית.  1
הקרקע והשטחים במפלס הקרקע -פ יוסדרו במפלסי תת"כל מקומות החניה במגרשי המגורים והשפ. 2

 .פ"תירשם זיקת הנאה ציבור במפלס הקרקע של השפ. פ"פ והשצ"יפותחו ברצף עם השפ
 .תאום סופי של הסדרי התנועה והחניה עם אגף התנועה בעירייה. 3
 או מעל ימוקם מתחת לקרקעבבנין ולשימוש הדיירים בתחום המלון יותר גם מועדון הספורט . 4

. הקרקע באחת מקומות הבנין
 .הבניןיותר למקם את מועדון הספורט בקומת הקרקע ובתנאי שלא יחרוג מגבולות 

. כל השטחים ביעוד ציבורי יירשמו על שם עיריית תל אביב יפו כשהם פנוים מכל חפץ ומבנה.  5
.197' חתימת הבעלים על כתב שיפוי לעניין תביעה לפי ס. 6
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (14החלטה מספר ) 07/01/2009מיום ' ב08-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. היזמים הציגו את התכנית
. חברי הועדה רוצים לדעת איך מבטיחים את בניית המלון במקום

הוא מוכן להצעה להתנות בניית אחד הבנינים ברחוב . היזם מסר שיש לו אינטרס גדול לבנות את המלון
. הושע בבניית המלון

סיירובן ' גילה צוקרמן נציגת התושבים מבקשת כי שלושת חלקות הפרטיים יהיו חלק מתכנית חלקות חב
. לטענת היא פנתה ליזמים מספר פעמים ולא נענתה בחיוב. ולא יקבלו זכויות בניה בנפרד

. קובי יסקי מסר שהוא בדק את הדרישות של הבניינים הסמוכים והם לא הגיעו להסכמה
. סיירובן כתכנית אחת' ארנון מציע לצרף את חלקות הפרטיים לחלקות חב

 
: החלטת הועדה

: לאשר את שתי התכניות להפקדה בתנאים הבאים
במקביל הועדה מבקשת מלריסה קופמן מצוות מרכז ומיטל להבי לשבת יחד עם היזמים ונציגי התושבים 

ולנסות ולהגיע לתכנית מוסכמת אחת בטרם שמיעת ההתנגדויות לתכנית , המבקשים להצטרף לתכנית
. בסמכות הועדה המחוזית

הינו קבלת היתר לאיכלוס המלון , הושע' תנאי לאיכלוס לאחד משלושת המבנים המתוכננים ברח .1
  .במגרש הצפון מערבי

  . לשתי התכניות13א "ע להקלה לתמ"אישור הועדה לשמירת הסביבה החופית  ואישור הולנת .2
הקרקע והשטחים במפלס הקרקע -פ יוסדרו במפלסי תת"כל מקומות החניה במגרשי המגורים והשפ .3

בתחום . פ"תירשם זיקת הנאה לציבור במפלס הקרקע של השפ. פ"פ והשצ"יפותחו ברצף עם השפ
 . י מהנדס העיר"פ תותר בניית סקיילייט עבור המרתפים בהתאם לתכנית פיתוח שתאושר ע"השפ

  .תאום סופי של הסדרי התנועה והחניה עם אגף התנועה בעירייה .4
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מועדון הספורט בתחום המלון יותר גם לשימוש הדיירים בבנין וימוקם מתחת לקרקע או מעל  .5
  .הקרקע באחת מקומות הבנין ובתנאי שלא יחרוג מגבולות הבנין

  .יפו כשהם פנויים מכל חפץ ומבנה-א"כל השטחים ביעוד ציבורי יירשמו על שם עיריית ת .6
  . לחוק לשתי התכניות197חתימת בעלים על כתב שיפוי לעניין תביעה לפי סעיף  .7
 
 

וולנר- אסף זמיר ורחל גלעד, ארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים

 
 :פרטי תהליך האישור

 
: ויוזמי התכנית (מחוזית) 2610/תהליך גישור עם דיירים בתחום תכנית תא

בין יזמי ,  מיטל להבי–ע "בהמשך להחלטת הועדה המקומית החל תהליך גישור בראשותה של סגנית רה
'  מגרשים ברח– (התכנית המחוזית)- 2610/בעלי קרקע הכלולים בתחום תכנית תא/התכנית לבין דיירים

. 25, 23, 19הושע 
. בליווי אגף הכנסות מבניה וצוות מרכז (מטעם העירייה)את תהליך הגישור מנהל השמאי אוהד דנוס 

 
 :(הועדה לשמירת הסביבה החופית)ף "אישור ולחו

: ף"י הולחו"אושרה ע (מקומית) א 2610/מק/התכנית תא 56'  בישיבה מס25.11.2009ביום 
י מימוש זכויות הבניה הקיימות "ע, מטרת התכנית היא הקמת מתחם מגורים בסמוך לשטח נמל תל אביב

 מבנים 3בניית , התכנית מבקשת איחוד חלקות. תוך שינוי הוראות הבינוי הקיימות, בתוספת הקלה
הגדלת שטח הרצפה העיקרי בשיעור ,  מעל קומה מפולשת וחדרי יציאה לגג7- ל5-והגדלת מספר קומות מ

פ מתוכננת חניה "מחת לשטח המיועד לשצ.  משטח המגרש וקביעת שטחי שרות בהתאמה16%של עד 
. ציבורית

. שנמצאת בשלב של העברה למחוז, התכנית המוצגת היא חלק מתכנית רחבה יותר בסמכות מחוזית
הכלול בתחום התכנית שבסמכות , התכנית מעבירה לבנינים זכויות בניה ממגדל מתוכנן מצפון לבנינים

. מחוזית
, 13א " לתמ4התכנית אינה סותרת את שינוי . 13א "התכנית כלולה בתחום איזור תיירות ונופש לפי תמ

בהוראות התכנית קיימת התניה כי המגדל השלישי . אשר קובע את האיזור לייעוד מגורים משולב מלונאות
. לא ייבנה לפני התחלת בניית המלון

עובר בה ציר , נציגת מחוז תל אביב הסבירה  כי התכנית המחוזית כוללת מגרשים שאינם בבעלות היזם
. ירוק ובגלל מורכבותה קודמה תכנית זו בנפרד

מלבד , 24 למתחם 4 /13א "נציגת הועדה המקומית ציינה כי התכנית עונה על הדרישות הקיימות בתמ
הובהר . נמסר כי הפיצול נעשה מאילוצים של המצב בקיים בשטח. נושא התכנון הכולל למתחמים שלמים

. כי נעשה מאמץ גדול לא לפגוע בתכנון הכולל ולשמור על אחוז המלונאות שנקבע
: החלטה

בתנאי שהוראות התכנית יקבעו כי המרה של שטחי מלונאות , הועדה מחליטה לאשר את התכנית
. יהוו סטיה ניכרת, למגורים

ממליצה הולחוף לוועדה המחוזית להוסיף הוראות שיאפשרו , לאור התפתחות אזור התיירות במקום
. המרת המגורים למלונאות
. ההחלטה אושרה פה אחד

 
: (ועדת משנה לנושאים עקרוניים) ע"אישור ולנת

ע את שינוי גבולות יעודים בהתאמה לתכנית " אישרה ולנת417'  בישיבה מס29.12.2009ביום 
: א2610/מק/תא

: נטלי אוסטרובסקי הציגה את הרקע לדיון
י מימוש זכויות הבניה "ע, הקמת מתחם מגורים בסמוך לשטח נמל תל אביב  לשעבר, מטרת התכנית

.  הקיימות
לפיכך יש צורך באישור לשינוי גבולות יעודים , 13א "התכנית כלולה בתחום איזור תיירות ונופש לפי תמ

. מאיזור  תיירות ונופש לשטח ישוב
. אשר קובעת את האיזור למגורים משולב מלונאות, 13א " לתמ4התכנית אינה סותרת את שינוי 

. מציינת כי התכנית נדונה בולחוף וקיבלה את אישור הועדה
מוודא כי גובה , מציין כי היתה התנגדות של מערכת הבטחון מבחינת בטיחות הטיסה: אלון ישעיהו

. ' מ26המבנים אינם עולים על 
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מציין כי התכנית . התכנית התאימה עצמה לבנינים הגובלים.  קומות7גובה הבנינים הינו : יעקב יסקי
 בניני מגורים באמצעות שאיבת זכויות בניה וכי המלון יבנה במגרש הצפון מערבי של 3מציעה הקמה של 

. בתכנית קיימת התניה כי הבנין השלישי לא יבנה טרם בניית המלון. התכנית
: החלטה

לאחר ששמעה את עמדת המתכנן ולאחר שקיימה , הועדה. 13א "בפני הועדה הוצגה התכנית ויחסה לתמ
בהתאם , החליטה לאשר את שינוי גבולות יעודים מאיזור תיירות ונופש לשטח יישוב, דיון בנושא

. 13א "לתמ
 

: בתכנית המופקדת
  למעלית אינו חל 5%) ביחס להחלטת הועדה המקומית 11%-  ל16%- תוספת שטחים עיקריים הופחת מ

. ('על בניה חדשה בתכנית מ
 

: פורסמה להפקדה"  מתחם סיירובן– 2610/מק/תכנית תא
 

 בתאריך 4672 בעמוד 6134 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
07/09/2010 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 05/08/2010 הארץ
 05/08/2010 הצופה

 06/08/2010 העיר

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 
 23בשם דיירי הושע  ד ענת בירן"עו .1

 

 19דייר הושע כהן ומירב אילן  .2
כ "ד ב"עזגד יוסף עו. 3

דב צאלים ויפעת 
פרנקל צאלים 

 30הירקון ' בעלי זכויות ברח

 בשם ד"יוסף עזגד עו . 4
חברת 

ישראפרופרטיס 
מ "בע

. 20בעלי זכויות בהושע 

רפאל , חמי אלמוג.  5
ד בן מאור "דדוש ועו

מני בשם הועד 
  18המפקח הושע 

נציגי קבוצת רוכשים בהושע 
18 .

ד אודי אדיב בשם "עו. 6
, משפחת סאקי

' אדיב ואח, שוורץ

. 16בעלי זכויות בהושע 

ד נמרוד ורדי "עו. 7
שלגולד ' בשם חב

מ "בע

. 6רוכשי הזכויות בהושע 

כ  "ד ב"גיא הרמלין עו. 8
מ "זלצר מפיקים בע

בנמל " ארקה"מפעילים של 
. תל אביב

רשות שדות התעופה רשות שדות התעופה  .9
 

    מענה להתנגדויות
ד ענת בירן "עו : 1התנגדות מספר 

.  23מייצגת את דיירים ובעלי זכויות בבנין ברחוב  הושע 
הבנין כלול בתכנית בסמכות הועדה .  קומות מעל קומת עמודים הגובל בתכנית המוצעת4מדובר בבנין בן 

  2610/המחוזית תא
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.  קומות מעל קומת קרקע וקומת גג7בה מוצעת למגרש תוספת זכויות בניה עד לגובה 
.     ע מיטל להבי"הדיירים נמצאים בתהליך גישור בינם לבין יזם התכנית בראשותה של סגנית רה

 

המלצה מענה טענה 

יש לקדם תכנון המתחם במסגרת . 1
שכן מדובר במתחם אחד , תכנית אחת

. ורצוף תכנונית
 
אין הצדקה לקבוע דין שונה לחלקות . 2

. סיירובן ודין אחר לחלקתם

תכנון כולל למתחם הוצג בפני הועדה  .1
המקומית ואושר על ידה בתנאים במסגרת 

.  2610/תכנית בסמכות הועדה המחוזית תא
 

הועדה המקומית אישרה להפקיד את התכנית 
כנגזרת מהתכנית  ( א2610/מק/תא)המוצעת 

הכללית וזאת כדי לאפשר ליזם לממש חלק 
מבלי , מזכויותיו לאחר שנים רבות של תכנון

. לסתור את התכנון הכולל במתחם
 

התכנית נדונה ואושרה , בטרם הפקדתה
התכנית הוצגה בפני מתכננת . ע"ף ובולנת"בולחו

ף "המחוז וחוות דעתה הוצגה בדיון בולחו
. (ב"ההחלטות מצוטטות בדראפט המצ)
 

לא קיים רצף תכנוני ,     בניגוד לטענת המתנגד
מיטבי בין המגרשים במתחם לאור העובדה 

שמקרקעי היזם פנויים זה שנים רבות לצד בניני 
שחלקם  (26, 23, 1הושע )מגורים מאויישים  

(.  19הושע , 3-7בית קרדן בהושע )חדשים יחסית 
 

אין דין שונה לחלקת המתנגדים לאלה  .2
התכנית המקומית אינה מוסיפה . של היזם

זכויות בניה אלא מאפשרת ניצול זכויות בניה 
י החוק בסמכות "קיימות כפי שניתן לאשר עפ

ואילו בחלקת המתנגדים , הועדה המקומית
. נוצלו זכויות הבניה בהתאם לתכנית התקפה

 
מוצעת לחלקת המתנגדים בתכנית הכוללת 

 קומות מעל 7תוספת זכויות בניה עד לגובה 
קומת קרקע וקומת גג בהתאם לגובה המוצע 

. הושע' לבנינים בחלקות היזם ברח
 

בהמשך להחלטות הועדה המקומית , כאמור
מתקיים הליך גישור בין , בנוגע לתכנית הכוללת

ע  "היזם לבין הדיירים בראשותה של סגנית רה
. מיטל להבי

 

לדחות את 
ההתנגדות 

התוכנית עומדת בסתירה לתכניות 
 : 4/13א " ותמ13א "תמ

 
התכנית חלה על חלק מהמתחם ולא . 3

. על כולו
 

. התכנית לא כוללת זכויות למלונאות. 4
 

. התכנית איננה כוללת ציר ירוק. 5

התכנית קיבלה את אישורה - 13א "תמ .5-3
של ועדת המשנה של המועצה הארצית לשינוי 
גבולות יעודים משטח למלונאות לשטח יישוב 

א "וזאת לאחר שנבחנה התאמתה לתמ
 .(ע המפורט בדראפט"ראה החלטת הולנת)13/4

קבעה כי  (הנמצאת בהליכי אישור) -4/13/א"תמ
' מתחם מס)תאושר תכנית כוללת למתחם כולו 

, נמל תל אביב, בגבול הרחובות שער ציון (24
.  חבקוק והירקון

באישור הועדה המחוזית לפצל את ,       ניתן
המתחם לשני תתי מתחמים ובלבד שבכל מתחם 

ישמר ציר ירוק המשמש להולכי רגל ורוכבי 

לדחות את 
 ההתנגדות
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.  אופניים
 

א  "יש לציין שעוד בשלב עריכת השינוי לתמ
 הקשיים למימוש 13/4א "הוצגו לעורכי תמ

: 24ההוראות למתחם 
 

- הדרישה לתכנית סטטוטורית אחת .1
, פרטיים, ל"קק)במתחם קיים ריבוי בעלים 

מגרשים ריקים לצד בנויים ותכניות  (..חוכרים
, תוספת למלון טל)מאושרות בהליכי מימוש 

תכנית כזו יהיה קשה , מנסיון העבר. ('פועלים ג
לפיכך הוצע לפצל את . מאוד לאשר ולממש

 .המתחם

מרבית  - מלונאות30%- הדרישה ל .2
 מיועדים למגורים עוד 24המגרשים במתחם 

 623תכנית , (96, 58)מתכניות מנדטוריות 
ולכן שטחי בניה  ('פועלים ג)ותכניות חדשות 

מה , למלונאות יהיו בנוסף לשטחי המגורים
מאזן שטחי . שיוביל בהכרח לתוספת מסת בניה

הבניה למלונאות במתחם בתכניות קיימות 
. 30%-ובהליכי אישור מתקרב ל

שני צירים - הדרישה לצירים ירוקים .3
כל אחד מוצעים בתחום '  מ6.0ירוקים ברוחב 

י הועדות השונות "תכנית שער ציון שאושרה ע
. שער ציון' יורדי הסירה וברח' ברח: להפקדה

 

- אין לתוכנית זכות עמידה בפני עצמה. 6
ההצדקה להגדלת הזכויות היא הקמת 

מלון אשר איננו כלול בתוכנית אלא 
. במסגרת תכנון כולל

 
". מגורים ד" מוגדר כ102מגרש . 7

.         התכנית אינה מאפשרת בנייה במגרש

אין פסול בחלוקת התכנון לשלבים כל  .6
 .עוד אינו סותר תכנון כולל

יש לציין שהתכנית המקומית תלויה בתכנית 
המחוזית מבחינת שלבי ביצוע בכך שקבלת 

היתר הבניה להקמת בנין המגורים השלישי 
הושע מותנה בקבלת היתר בניה לבנין ' ברח

שיוקם למלון מתוקף התכנית המחוזית 
. לכשתאושר

 
- נפלה טעות סופר בתקנון התכנית  .7

ת " יש להגדיר על פי נוהל מבא102מגרש 
ולא  ( שטחים כוללים350%עד  )' כמגורים ג

. (  ויותר שטחים כוללים351%)" מגורים ד"
התכנית .  יש זכויות בניה למגורים102במגרש 

. קובעת כי הבינוי בה ייקבע בתכנית מפורטת

לקבל את 
ההתנגדות 

בחלקה 
ולתקן את 

הגדרת 
העוד בתא 

 . 102שטח 

פיצול המתחם והוצאת מקרקעי 
המתנגדים מתחום התוכנית מהווה 

: פגיעה תכנונית ופוגעת במתנגדים
 
המתנגדים מופלים לרעה היות ונותרו . 8

מחוץ לתכנית מבלי שקיים הבדל תכנוני 
. כלשהו בינם למגרשי התכנית

 
המתנגדים לא נהנים מהגדלת זכויות . 9

ובשלב הבא יהיה קשה להם , בשלב זה
. להגיש התנגדות

 
 

 יאפשר בניה 102איחוד תא שטח . 10

התכנית בשלב ראשון חלה על מקרקעי  .8
היזם כדי לאפשר לו מימוש חלק מזכויות הבניה 

בחלקות שבבעלותו כפי שהדבר ניתן בעבר 
הושע כולל במגרש ' במגרשים אחרים ברח

. המתנגדים
 

המתנגדים כלולים בתכנית המחוזית  .9
כאמור . בה מוצע למגרשם תוספת זכויות בניה

הדיירים בסעיף נמצאים בתהליך גישור בנוגע 
י "הזכות להתנגדות נתונה להם עפ. לתכנית זו

 .חוק גם בשלב התכנית המחוזית
 

כפי שמופיע בתכנית המחוזית מגרש  .01
,  מיועד למבנה אחד בשימוש מגורים ומלון102

לדחות את 
 ההתנגדות
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מכתיב מראש . בגוש אחד ללא מרווחים
אין לאפשר . את מיקומו של מבנה המלון

.  בשלב זה102איחוד תא שטח 
 
 תגרום 101הבניה הגבוהה בתא שטח . 11

. להצללה על מגרש המתנגדים
 
 כניסה 135בתכנית מופיע בחלקה . 12

לחניון שלא ברור לאיזה חניון שהרי 
אם .   לא מתוכננת בניה102במגרש 

מדובר בחניון הציבורי הרי שזה מהווה 
. פגיעה קשה במתנגדים

. וכוונת התכנית המחוזית אינה נסתרת
 

כבר , במצב קיים, עפ פי בדיקת היזם .11
-12:30 )19ניכרת הצללה מהבניין בהושע 

15:30 .) 
 84,88,90    שני בניינים המתוכננים בחלקות 

מצלים גם הם על " פועלים ג"שבתכנית     
(. 7:30-10:30)הבניין 

    תוספת ההצללה של הבניין הצפוני במגרש 
הינה של שעה אחת ,  שבתכנית המוצעת101

-11:30)בלבד על ההצללה הקיימת ממילא 
15:30 .)

. אין מדובר בכניסה לחניון ציבורי .21
.  102מוצגת הכניסה המתוכננת לתא שטח 

שאיבת זכויות בין תאי השטח מכתיבה 
: באופן פסול את התכנון הסופי 

 
-  ל102העברת הזכויות מתא שטח . 13

 מכתיבה לועדה המחוזית את התכנון 101
נתינת זכויות לבניית מלון כפי  )הסופי 

וכובלת את שיקול  (13א "שמופיע בתמ
. דעת הוועדה

 

גם לאחר העברת זכויות בניה מתא  .31
 עדיין נשאר מרחב 101 לתא שטח 102שטח 

מיקום . תכנוני גדול בשלב התכנית המחוזית
 הוא האפשרות התכנונית 102המלון בתא שטח 

המיטבית בשל צורתו ומיקומו הקרוב יותר לקו 
בעוד שהבניה המוצעת בתא שטח , החוף ולנמל

 ממשיכה את רצף בניני המגורים לאורך 101
 .רחוב הושע

 3 בנינים בלבד מתוך 2בנייתם של ,כאמור
הבנינים המוצעים בתכנית המקומית ברחוב 

הושע ניתנת למימוש לפני אישור התכנית 
. המחוזית

לדחות את 
 ההתנגדות

: התכנית אינה בסמכות ועדה מקומית
 

למעשה לא מדובר בתכנית איחוד . 14
וחלוקה אלא בתוכנית שנועדה להגדיל 

. 101את הזכויות בתא שטח 
 

. תאור הזכויות במצב קיים אינו נכון. 17
 

התכנית משנה יעוד מאחר ובפועל תא . 18
ולא  " שטח לתכנון בעתיד" הינו 102שטח 

שהרי הוא אינו עומד  " אזור מגורים ד"
.  בהגדרות של מגורים ד

 
 101כמו כן שטחי הבניה בתא שטח . 19

. 50%- גדלים ביותר מ

התכנית הינה בסמכות הועדה .  19 - .41
המקומית לפי הסעיפים בחוק המתירים בין 

, איחוד וחלוקה:היתר
שינוי בחלוקת שטחי בניה המותרים בתכנית 

אחת  מבלי לשנות את סך השטח הכולל המותר 
, לבניה

 11%        הגדלת שטח רצפה העיקרי בסך 
 (במקרה זה)
 

התכנית הינה תכנית איחוד וחלוקה היוצרת שני 
 גושי חלקות והפרשת 2י איחוד "מגרשי בנייה ע

נמל תל אביב בהתאם ' שטחים להרחבת רח
 . להוראות התכנית הראשית

 
. 3,5,7הושע ' איחוד חלקות דומה בוצע  הברח

אף היא איחדה חלקות " פועלים ג"תכנית 
למגרשי בניה גדולים  (בסמכות    ועדה מחוזית)

. יותר
 

זכויות הבניה למגרשים העולים ', על פי תכנית מ
 קומות מעל קומת 5-  ב168%ר הינם " מ500על 

 4-  ב154%לעומת )עמודים וחדרי יציאה לגג 
.  (קומות מעל קומת עמודים וחדרי יציאה לגג

   בתכנית זו שטח המגרשים המאוחדים הינו 
 על כן זכויות הבניה  דונם1.521-  ו דונם2.056

. 168%הינם ' בהם על פי תכנית מ
 

התכנית מאפשרת העברת זכויות בניה בין 
, מגרשי התכנית הנמצאים בתכנית ראשית אחת

לקבל את 
ההתנגדות 

בחלקה 
ולתקן את 

הגדרת 
היעוד בתא 

 . 102שטח 
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. ובאותה הבעלות (מגורים א)ביעוד זהה 
 

 102כ השטחים המועברים מתא שטח "   סה
ר אינם עולים על " מ1520 הינם 101לתא שטח 

. 101 מהשטחים המותרים בתא שטח 50%
 

התכנית אינה משנה יעודי קרקע אלא עורכת 
י הנחיות "עפ. ת"י נוהל מבא"התאמה ליעוד עפ

ת יעוד קרקע נקבע כמנה המתקבלת מסך  "מבא
.   זכויות הבנייה במגרש חלקי שטחו

 לעיל יש לתקן את 7כאמור במענה בסעיף מספר 
.   ' למגורים ג102היעוד של תא שטח 

 
   התכנית אינה מייתרת את זכויות הבניה בתא 

 אלא קובעת שהבינוי בתחומו ייקבע 102שטח 
. בתכנית מפורטת נפרדת

 
  :טעות מהותית בתאור זכויות הבניה

 ניתנות 168%זכויות בניה בסך . 20
ואילו שטח . ר" מ500לחלקות מעל 

- קטן מ (קודם לאיחוד)החלקות  בתכנית 
ר  " מ500

. 154% –ולכן זכויות הבניה הן 

 
התכנית המוצעת מבצעת את האיחוד  .02

(. 14-19כמפורט במענה לסעיפים )המדובר 

לדחות את 
ההתנגדות 

: חישוב ההקלות שגוי
 102לא ניתן לאשר הקלות לתא שטח . 21

ובאותו מהלך לניידן לתא שטח 
הקלה איננה אוטומטית אלה צריכה .101

ולכן לא ניתן לקבל  - צדקה תכנונית
 ולניידה לתא  102הקלה עבור תא שטח 

. 101שטח 

 לבין 102השטחים שהועברו בין תא שטח  .12
 אינם כוללים את ההקלות 101תא שטח 

. הכמותיות
 

לדחות את 
ההתנגדות 

: הוראות גמישות ומופרזות
ניתן - נספח תנועה ובינוי מנחים בלבד. 22

לסטות מהם מבלי שלמתנגדים תהיה  
.  אפשרות להתנגדות

 
אין סמכות לוועדה לאשר תוספת . 23

 1קומות מרתף מעבר לקבוע בתוכנית ע
. ללא צורך בתכנית או הקלה

 
" המרת שטחי מלונאות למגורים. "24

הוראה לא רלוונטית כי אין זכויות 
. למלונאות בתכנית

 
 

ניתנת ליזם " כללי"בטבלה בהערה . 25
האפשרות לשינוי הבינוי ולהעברת 

שטחים בין המגרשים ובין המפלסים 
ללא בחינה  

. תכנונית

בתקנון התכנית מצויין כי נספח הבינוי  .22
' גובה הבניין ומס, קווי הבנייןלמעט מנחה 

בנושאים אלה הנספח מחייב ולא ניתן . הקומות
. לסטות ממנו

 
 קומות מרתף ועוד 2מאפשרת " 1ע"תכנית  .32

התכנית .  באישור מהנדס העיר ולזאת הכוונה4
. 1המוצעת אינה חורגת מתענית ע

 
אכן . ף"ניסוח הסעיף נמצא בהחלטת הולחו .42

. מקומו בתכנית המחוזית
 

.  לקבל את ההתנגדות ולמחוק את ההערה .52
הכוונה היתה להעברת שטחים בין הבנינים בתא 

 אך זה ניתן ממילא מכיוון שמדובר 101שטח 
בכל מקרה לא ניתן כאמור לסטות . במגרש אחד 

הגובה ומספר הקומות בנספח , מקוי הבנין
. הבינוי

לקבל את 
ההתנגדות 

בחלקה 
ולמחוק את 

ההערה 
לטבלה 
 5בסעיף 

בתקנון  

 
 (ד יול ברדוש"עו) אילן ומירב כהן  :2התנגדות מספר 

 . 19הושע ' רח (דירת גג) 6962 גוש 134המתנגד הינו בעל זכויות בחלקה 
הבנין כלול בתכנית .  קומות מעל קומת עמודים וחדר יציאה לגג הגובל בתכנית המוצעת4מדובר בבנין בן 

 קומות מעל קומת 7 בה מוצעת למגרש תוספת זכויות בניה עד לגובה 2610/בסמכות הועדה המחוזית תא
. קרקע וקומת גג
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.     ע מיטל להבי"הדיירים נמצאים בתהליך גישור בינם לבין יזם התכנית בראשותה של סגנית רה
 

המלצה מענה טענה 

 :האופי החריג של התכנית
. התכנית משנה לחלוטין את פני האזור. 1

, קומת גג  +4+ע "האזור בבינוי של ק
 קומות 9.5ד לעומת " יח8',  מ17.5בגובה 

. ' מ30.5- ב
 

אחוזי  . ר" מ2,300שטחי שירות  בהיקף 
.   מעבר למותר75%- בנייה גדלו ב

 
אין להתיר ניוד זכויות אלא אם הדבר 

. נובע מתכנית שימור
  50%- מדובר בהגדלת זכויות בלמעלה מ

. מהנפח המקובל והמותר באזור
 
קווי בניין צדיים בלתי סבירים לעומת . 2

 101המרווח הגדול בין הבניינים במגרש 
. במיוחד במרווח הצידי עם דירת המתנגד

 
שירותי רווחה "ק מופיע שימוש "בק. 3

שימוש חורג , "לשימוש הדיירים
מהמופיע בתכנית  

  35%- ר כ" מ2,300בהיקף , המאושרת
. תוספת לשטח העיקרי

 
התכנית מעלה את הצפיפות ואיתה . 4

.  כמות כלי הרכב
כניסת כלי הרכב היא " פועלים ג"בתכנית 

.    הושע' מרח
בנספח התנועה מופיעות כניסות לחניונים 

. ' מ10-  במרווח של פחות מ102-  ו101
הושע ' הוספת כניסות לחניונים על רח

הסובל כבר היום מעומסי תנועה תביא 
. למפגע תחבורתי ותברואתי

 
בניית מרתפים בגבולות  המגרש יסכן . 5

. את יציבות הבניין
בניית המבנה המתוכנן תהווה חסימה . 6

של כיווני צפון ודרום לדירת הגג של 
. המתנגד

גובה הבניה בתכנית תואם את מגמות התכנון  .1
ק "ק)3-7בסביבה כמו בית קרדן ברחוב הושע 

מלון טל והבניינים , (קומת גג+ קומות 7+
 9-11המתוכננים לגובה של  " פועלים ג"בתכנית 

.  ק"קומות מעל ק
 

. שטחי השרות אינם חורגים מהתכנית הראשית
אין הגדלה של שטחים בתכנית כמפורט לעיל 

. 14-19 סעיפים 1במענה להתנגדות מספר
 

העברת הזכויות נעשית במסגרת הסמכות 
ראה מענה להתנגדות . שניתנה לועדה המקומית

. 14-19 סעיפים 1מספר 
     

 נקבעו 101המרווחים בין הבנינים בתא שטח  .2
. כדי לא לבנות בנין מאורך החוסם מעבר אויר

עם " 0"דוקא בנין המתנגד בנוי בקוי בנין 
 5חלקות היזם ולמרות זאת נקבע התרחקות של 

. מקו הבנין הצידי הגובל במגרש' מ
 

אין , השימושים הם על פי תכניות תקפות .3
. בתכנית המוצעת להוסיף שימושים

 
מקדם . ד"יח' התכנית אינה מגדילה מס .4

 41 מאפשר בניה של 50" מ"י תכנית "צפיפות עפ
 42- התכנית מציגה בינוי ל. 101ד בתא שטח "יח
. ד "יח
    
י נספח התנועה המרווח בין שתי הכניסות "עפ

אילולא אוחדו , עקרונית. ' מ18לחניונים הינו 
 מבנים 5 ניתן היה לבנות 101החלקות במגרש 

. נפרדים עם כניסות עצמאיות לכל אחד מהם
.  בנינים3- כניסות ל2בתכנית המוצעת יש 

 
י כללי "בניית המרתפים תעשה עפ .5

. המקצועיות
י התכנית המאושרת מגרש המתנגד אינו "עפ .6

בודד בסביבתו אלא מוקף בבנייני מגורים 
ובמגרשים עם זכויות מאושרות לפחות בגובה 

.  הזכויות במגרש המתנגד
 (בסמכות הועדה המחוזית)בתכנית הכוללת 

מוצעת תוספת זכויות וקומות המשוות אותו 
.   101לגובה הבנייה במגרש 

לדחות את 
ההתנגדות 

 ולהחלטת 13/התכנית בניגוד לתמא
  ע"הולנת

 אין 419ע מישיבה "בפרוטוקול ולנת. 7
התאריך שונה , איזכור לתכנית המוצעת

. י יזמי התכנית"מכפי שצויין ע
 
ל "ע מסתבר שהנ"מפרוטוקול הולנ. 8

י נתונים "נתנה את אישורה עפ

 בתאריך 417ע "התכנית נדונה בישיבת ולנת .7
במסגרת ישיבה , ע"כנהוג בולנת.  29.12.2009

 ולא 417אושר פרוטוקול ישיבה , 419מספר 
. נדונה בו התכנית

 
חדרי יציאה לגג '  מ4.0+ '  מ26.50הגובה . א .8

בכל מקרה תנאי . ובנוסף מתקני תקשורת
להיתר בניה לגובה זה הוא אישור רשות התעופה 

לדחות את 
ההתנגדות 
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: מסויימים הנבדלים מנתוני התכנית
 

בדיון נאמר שגובה המבנים לא יעלה . א
. לפי דרישת בטיחות טיסה'  מ26על 

בפועל  
. ' מ30.5הגובה בתכנית 

 
  7המתכנן הצהיר שגובה המבנים הינו . ב

.   קומות מתאימים לבניינים הגובלים
. ק+ ק גבוהה "ק.+ ק7מדובר על , בפועל

.  קומות9.5קרי , גג
 
 מבנים 3התכנית מציעה הקמת . ג

וכי המלון יבנה , באמצעות שאיבת זכויות
. במגרש הצפון מערבי של התכנית

בתכנית התנייה לפיה הבניין השלישי לא 
אין איזכור .ייבנה טרם בניית המלון

.  ומהו הבנין שלישי, בתכנית למלון

. האזרחית
 

כוונת ). קומת גג + 7+ק "קומות ק' מס.      ב
. ( קומות טיפוסיות7- המתכנן היתה ל

 
ע יחד עם התכנית "התכנית הוצגה בולנת. ג

. לכן ישנה התייחסות למלון, המחוזית
        ההתנייה המופיעה בתכנית בנושא שלביות 

הינה תוצאה של החלטת הועדה , הבנייה
המקומית , המקומית בה נדונו שתי התכניות

. בכפיפה אחת, והמחוזית

 תביעת פיצויים
המתנגד שומר על זכותו לתבוע לפי . 9

אישור התכנית יקטין במידה .197סעיף 
. ניכרת את שווי  הדירה

.   המתנגד רשאי לפעול בהתאם לחוק .9

 

 
בשם דב צאלים ויפעת פרנקל צאלים - ד יוסף עזגד"עו:3התנגדות מספר 

. 5' מגרש מס" 'פועלים ג- "2611המגרש מצוי בתחום תכנית . 6962 בגוש 79 חלקה 307רחוב הירקון 
.  קומות מעל קומת קרקע11התכנית מאפשרת בניית בנין בגובה 

המלצה מענה טענה 

החלה על )" הפועלים ג "2611תכנית . 1
תוכננה והתבססה על כך  (81חלקה 

שהבניינים ממערב ישארו בגבהם 
- ע"פ תב"הקיים או המותר להם ע

ולפיכך התוכנית פוגעת בזכויות 
. קנייניות

התכנית המוצעת נמצאת בהליכי תכנון שנים  .1
.  רבות

נכון יותר להסתמך על הבנין היחסית חדש ברחוב 
 שנבנה על מגרש מאוחד וקיבל תוספת 3-7הושע 

 קומות מעל קומת עמודים 7- קומות בהקלה ל
. וחדרי יציאה לגג 

לדחות את 
ההתנגדות 

-  קומות ל5- התנגדות לשינוי בינוי מ
:  קומות בתוספת קומת גג7
 
הוספת שלוש קומות אינה בסמכות . 2

 .הועדה המקומית
 
 5- אין זכויות הבנייה קיימות ל. 3
המקסימום . קומה מפולשת.+ק

 . קומות וזכויות בהתאם4המותר הינו 
 
מדובר " קומת קרקע גבוהה. "4

אינה ראויה , למעשה בשתי קומות
. תכנונית וחורגת מסמכות

 
הבנייה לגובה אינה משתלבת . 5

בתכניות שאושרו באזור לפני זמן לא 
 .רב

התנגדות להגדלת שטח הריצפה . 6
 .החורג מסמכות הועדה המקומית

התנגדות לשינוי יעוד המקרקעין . 7
 .'למגורים ד' ממגורים א

תוספת קומות הינה בסמכות הועדה  .2
. המקומית

 
 101לתא שטח ' הגובה המותר לפי תכנית מ .3

 קומות מעל קומת עמודים וחדרי יציאה 5הוא 
כמפורט לעיל במענה ' לגג על פי תכנית ג

. 14-19 סעיפים 1' להתנגדות מס
 

 קומות 8חושב לפי . ' מ26.5גובה הבנין הינו  .4
בניית קומת קרקע בגובה כפול . ' מ3.30כפול 

. תהיה על חשבן קומה טיפוסית
 

הבניה המוצעת נמוכה מהבניה המאושרת  .5
לכיוון " דירוג"וזאת כדי לייצר ' בתכנית פועלים ג

. הים
 

" מ"זכויות הבניה בתכנית נגזרות מתכנית  .6
בתוספת הקלות שהינן בסמכותה של הועדה 

. המקומית
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התנגדות להגבהת הבניינים עוד . 8
לעוד ,  קומות ועוד קומת גג7- מעבר ל

 .חדרי יציאה לגג ועוד מתקני תקשורת
- התנגדות להגדלת כמות הדירות ל. 9

 בשל הצפיפות הגבוהה המבוקשת 42
ובשל חריגה מסמכות הועדה 

 .המקומית
התנגדות להסמכת הועדה לאשר . 10

תוספת קומות מרתף ושטחי שרות הן 
לעצם ההוראה והן בשל חריגה 

 .מסמכות הועדה המקומית
התנגדות להסמכת מהנדס העיר . 11

 הוראות –לשנות את הסדרי התנועה 
אלו מקומן בתכנית אשר הליכי 

 .אישורה כוללים את זכות ההתנגדות
התנגדות לתכנית באשר אינה . 12

" פועלים ג "2611מציגה את תכנית 
ולא מציגה את משמעות , במצב מוצע

 .הדבר על התכנית המבוקשת
התנגדות לכך שגבול התכנית יהיה . 13

ועומדת על כך , בגבול החלקות המזרחי
שיוסט לגבולן המערבי של החלקות 

מ להסיר כל "וזאת ע, ברחוב הושע
ספק מזכותם של בעלי החלקות ברחוב 

 197הושע לתבוע תביעות לפי  סעיף 
. לחוק

התכנית אינה משנה יעודי קרקע אלא עורכת  .7
. ת"י נוהל מבא"התאמה ליעוד עפ

 
אין עוד חדרי יציאה לגג מעבר למתקני  .8

. התקשורת
 

מקדם . ד"יח' התכנית אינה מגדילה מס .9
ר " מ50הינו יחידה לכל " מ"י תכנית "צפיפות עפ

. 101ד בתא שטח " יח41קרקע  מאפשר בניה של 
. ד " יח42- התכנית מציגה בינוי ל

 
. 1הדבר אינו חורג מתכנית ע .01

 
התכנית מאפשרת גמישות בשינויים בהסדרי  .11

.  התנועה
 

 מופיע בנספח 2611תכנית הבינוי של תכנית  .21
. הבינוי של התכנית המוצעת

 
גבול התכנית המוצעת נקבע מכח בעלויות על  .31

אין שום צורך תכנוני לכלול את רחוב . הקרקע
.  הושע בגבול התכנית

מתנגדים להגשת תוכנית חלקית על 
נמל , נחשון, המתחם הרחובות הושע

תל אביב ושער  
: ציון

ההגיון התכנוני מחייב תכנון כולל . 14
 .וסופי למתחם

י כך משיגים במחטף תכנוני "ע. 15
 ולאחר מכן מנסים 101זכויות במגרש 

 .  102להשיג סמכויות נרחבות במגרש 
תכנון בשלבים יגרום לנזקים . 16

למתנגדים בשל אי וודאות תכנונית 
. והגשת התנגדויות בכל שלב ושלב

הפועלים "מגרש המתנגדת הכלולה בתכנית  .41
י " עפ24' מהווה אף הוא חלק ממתחם מס" ג

 . 1 להתנגדות מספר 3-5ראה מענה . 4/13/א"תמ
 

התכנית המקומית נגזרת מתכנית כוללת  .51
בסמכות הועדה המחוזית כמפורט לעיל במענה 

. 1להתנגדות מספר 
 

המתנגדת , בשלב התכנית המחוזית, אכן .61
. תהיה רשאית להגיש את התנגדותה

לדחות את 
ההתנגדות 

 

מ "בשם חברת ישראפרופרטיס בע- ד יוסף עזגד"עו:4התנגדות מספר 
  6962 בגוש 81 חלקה 20רחוב הושע 

 קומות 11התכנית מאפשרת בניית בנין בגובה . 5' מגרש מס" 'פועלים ג- "2611המגרש מצוי בתחום תכנית 
. מעל קומת קרקע

 
 .   כמפורט לעיל3ההתנגדות זהה להתנגדות מספר 

 
ד בן מאור מני בשם הועד "רפאל דדוש ועו, חמי אלמוג :5התנגדות מספר 

 84-85 חלקות 6962הרוכשים בגוש ' נציגי קב, 18המפקח הושע 
 6962 בגוש 84-85 חלקות 301 ורחוב הירקון 18רחוב הושע 

 קומות 9התכנית מאפשרת בניית בנין בגובה . 4' מגרש מס" 'פועלים ג- "2611המגרש מצוי בתחום תכנית 
 .מעל קומת קרקע

 
התכנית אינה בסמכות הועדה ) 1-4ההתנגדות אינה מעלה טענות חדשות ביחס להתנגדויות 

. ירידת ערך זכויות המתנגד, התנגדות לבוני המוצע, יש לתכנן תכנית כוללת, המקומית
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' אדיב ואח, שוורץ, ד אורי אדיב בשם משפחות סאקי" עו:6התנגדות מספר 

. 'אינו חלק מתכנית פועלם ג. ד" יח15,  קומות מעל קומת עמודים4  בנין קיים בן 16רחוב הושע 

 
בניה , פיצול התכנית) כמפורט לעיל 1-4ההתנגדות מעלה נושאים שהוזכרו בהתנגדויות 

 : למעט  (בעיית הצפיפות והחניה ברחוב הושע, בתחום הסביבה החופית

פגיעה קשה בקו הראייה לכיוון מערב 
בשל  

בניית . ההגבהה המבוקשת בתכנית
הבית שנבנה לפני למעלה ".חומה סינית"
 שנה עומד בסביבה פתוחה ונהנה 50-מ

. מנוף פנורמי לים

יש לציין שהמראה הפנורמי נשמר הודות לאי 
על פי . מימוש זכויות בניה במגרשים הסמוכים

ניתן היה לבנות במגרשי היזם , 623תכנית 
, באותן זכויות בניה כמו במגרש המתנגד

מה שבוודאי היה , בבניה רציפה ללא מרווחים
. יוצר הסתרת נוף לכיוון מערב

. הבניה המוצעת בנויה ברווחים בין הבנינים

לדחות את 
ההתנגדות 

 
 מ "ד נמרוד ורדי בשם שלגולד בע" עו:7התנגדות מספר 

 6962 בגוש 96 חלקה 6רחוב הושע 
. המתנגדת רוכשת מלוא זכויות החכירה בחלקה

 קומות 9התכנית מאפשרת בניית בנין בגובה . 1' מגרש מס" 'פועלים ג- "2611המגרש מצוי בתחום תכנית 
 .מעל קומת קרקע

ערעור על סמכות , פיצול התכנית) כמפורט לעיל 1-4ההתנגדות מעלה נושאים שהוזכרו בהתנגדויות 
. (הסתרת נוף,הועדה המקומית

 

 
מ אולם "ד גיא הרמלין בשם אביב זלצר מפיקים בע" עו:8התנגדות מספר 

. המתנגד הוא שוכר של המקום - 3רחוב נמל תל אביב ."ארקה בנמל"ארועים 
  

בניה שאינה משתלבת ) כמפורט לעיל 1-4ההתנגדות מעלה נושאים שהוזכרו בהתנגדויות 
בניה בתחום , הסתרת נוף, תוספת צפיפות, ערעור על סמכות הועדה המקומית, בסביבה

 (פיצול התכנית, הסביבה החופית

 

חשש מפגיעה - הטיעון המרכזי. 1
והגבלות על השימוש באולם שברשותם 
. בשל בניית מגורים בסמוך לאזור בילוי

התכנית פוגעת בזכויות הקניניות  
באינטרסים הכלכליים של המתנגד 

. הראויים להגנה
. לא יתכן כי התכנית תתעלם מפגיעה זו

המתנגדים סבורים שאין להתיר הקמת  
מבנה מגורים מטרים ספורים ממתחם 

הנמל ללא שתקנון התכנית יגדיר 
שאין כוונה לפגוע בפעילות , מפורשות

. הבידורית הסמוכה הקיימת

הבינוי המוצע אינו קרוב יותר אל הנמל מבניני 
המגורים הבנויים בגדה המערבית של רחוב 

, הושע
. והמבוסס על זכויות מתכניות תקפות

 לנמל תל אביב היא זו המבססת 3208תכנית 
. את השימושים בנמל

לא מן הנמנע כי יהיה צורך לאזן בין צרכי 
. הדיירים והמבלים באופן שיש לאזנו כבר היום

לדחות את 
ההתנגדות 

 רשות שדות התעופה :9התנגדות מספר 
התכנית מצויה בתחום הגבלות בניה בגין  

התכנית אינה מאזכרת קיומן - בטיחות טיסה
יש להטמיע הגבלות אלו . של הגבלות אלה

מוצע לקבל את ההתנגדות ולהטמיע ההערות במסמכי . במסמכי התכנית
. התכנית תוספת הוראות לגבי הגבלות בגין רעש 

.  כדוגמת חיוב בנייה אקוסטית–מטוסים 
- תנאי למתן היתר בניה והעמדת מנופים

. אישור רשות התעופה האזרחית

: ד צוות מרכז"חוו
: מוצע לקבל את ההתנגדות בחלקה  כדלקמן

.  בנוגע להעברת זכויות בניה בין המגרשים בתקנון5למחוק את ההערה לטבלה בסעיף  .1
 . לפי נוהל מבאת102לתקן את הגדרת היעוד בתא שטח  .2
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 .להטמיע את ההערות בדבר הגבלות בניה בגין בטיחות טיסה .3
.מוצע לאשר את התכנית למתן תוקף

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 08/12/2010מיום ' ב10-0029בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

: מהלך הדיון
 .לריסה קופמן הציגה את הנושא' אדר
. קובי יסקי הציג את עקרונות התכנית'  אדר

- המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם
מ "אין לפצל את התכנית לשתי תוכניות בסו: עיקר הטענות – 23ד ענת בירן מייצגת את הושעה "עו

. אינה בסמכות הועדה המקומית' תכנית שלב א. ובסמכות מחוזית אלא תכנית כולל אחת
לא נשמרים קוי הבנין . הוסיף טענה  כי הליך הגישור לא מתקיים – 19ד יול ברדוש מייצג את הושע "עו

. התכנית תגרום לבעיות תנועה נוספות באיזור. מספיקים מהדירה שבבעלותו
מבקשים לבטל את , לטענתם לא ניתן לאחד מגרשים שאינם גובלים – 20ד עזגד יוסף מייצג את הושעה "עו

לטענתו הלקוחות שלו לא הוזמנו לגישור ולא ידוע שמתקיים , האפשרות לבניית מתקני תקשורת על הגג
? האם יש כתב שיפוי לתכנית. הליך כזה

מסירים את ההתנגדות מכיוון שהגיעו להסדר עם  – 18ד בן מאור הושע "ד מיטל יצחק בשם עו"עו
. המבקשים

מבקש להגדיל את הרווח בין הבנינים כדי . מבקשים להכנס להליך הגישור – 16הושע – ד אורי אדיב "עו
. לפתוח נוף לים

. רב הנסתר על הגלוי בתכנית- 6נציג הושע 
בניית בנין גבוהה בקרבת הנמל תגרום נזק לעסק שלו בשל תלונות עתידיות מהדיירים - זלצר מפיקים

. שיאכלסו את הפרוייקט
. ענה לטענות המתנגדים– קובי יסקי 

ע לפני שנכנסים "מבקשת לבדוק מול היועץ המשפטית את הנושא הסמכות של התב– ד דורון ספיר "עו
. לדיון פנימי והחלטה

 
: הועדה מחליטה

. ע"ד היועצת המשפטית לעניין סמכות התב"לשוב ולדון בדיון פנימי לאחר חוו
 

דורון ספיר , מיטל להבי, כרמלה עוזרי, נתן וולוך, פאר ויסנר, וולנר-רחל גלעד, שמואל גפן: משתתפים
.ואסף זמיר

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. לריסה קופמן דיווח על הגישור שמתנהל' אדר
. ד שרי אורן דיווח שלאחר בדיקה נוספת נמצא שהתוכנית בסמכות הועדה המקומית"עו

 
: הועדה מחליטה

: לקבל חלק מטענות המתנגדים כמפורט מטה
.  בתקנון בנוגע להעברת זכויות בניה בין המגרשים5למחוק את ההערה לטבלה בסעיף  .1
 . לפי נוהל מבאת102לתקן את הגדרת היעוד בתא שטח  .2

 .להטמיע את ההערות בדבר הגבלות בניה בגין בטיחות טיסה .3
 

 .לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית כמפורט לעיל
 

. פאר ויסנר נימנע
 

.כרמלה עוזרי ואסף זמיר, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים
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, 6.8.2003, 5.6.2002, 10.3.2002, 2.6.2002בהמשך להחלטות הועדה המקומית מיום   :מטרת הדיון

 דיון לחידוש חלטת הועדה – 30.6.2005ף מיום "הולחו, 19.7.2004הועדה המחוזית מיום , 28.9.2005
. המקומית להפקדת התכנית

 
 בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב

 
. רחוב נור- מדרום , רחוב חנניה- מצפון , גן הכובשים- ממזרח , הים התיכון-  ממערב :מיקום

 

 
: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

7002  3 X 
7407  1,2,3,9,10,11 X 

 
 דונם 54.4- כ שטח התכנית כ"סה :שטח קרקע

.  דונם12: שטח שהוקצע לפרוייקט הבניה ,  דונם18-  כ–מתחם הדולפינריום שטח , מתוך שטח התכנית
   

ובוני ערים ’ משה רז אדר- גיורא רוטמן:מתכנן
 

.  הועדה המקומית לתכנון ובניה:יזם
 

. א יפו"עיריית ת, י"מ מאת ממ" חכירה של חברת שער לישראל בע:בעלות
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-  קומות וקומת מרתף בשטח כולל של כ2  במתחם הדולפינריום קיים מבנה בגובה :מצב השטח בפועל
המבנה תופס את כל . ים וחלקו נטושיחלקו למתקנים טכנ, ר המשמש בחלקו לשטח מסחר ובילוי" מ4700

. המבנה במצב פיזי ירוד. תכסית השטח ומהווה מכשול לרצף הטיילת והשטחים הירוקים
.   מבנים ושאר השטח פנוי5- המתחם ממזרח לרחוב קויפמן קיימים כ

בתחום התכנית המוצעת קיימים קטעי . התכנית כוללת קטע מרחוב הירקון וקטע מרחוב הרברט סמואל
. חנניה המשמשים בפועל כדרך אך אינם סטטוטוריים' הכובשים ורח' דרכים כגון המשך רח

 
זכויות הבניה ברצועת החוף למתחמי תכנון גדולים ,  בהתאם למדיניות הועדה המקומית:מדיניות קיימת

  כשהחלוקה היא למגורים 400%-   ולפרוייקט מעורב של מלונאות ומגורים 450%למלונאות בלבד הם 
. 20% ולמסחר 190% למלונאות 190%

 
הקרקע , בהתאם לתכנית. 1950ע "חלה תב, מתחם הדולפינריום: על המתחם המערבי  :מצב תכנוני קיים

בתי , דולפינריום, מוזיאון ימי, מיועדת כאזור מסחרי מיוחד בו מותר להקים מבנים ומתקנים לאקווריום
, ר למסחר" מ1450מתוכם מותרים רק . ר" מ5,950זכויות הבניה המותרות הן . מסעדות וחנויות, קפה

. האקווריום ושטחי עזר ושרות, מועדון לילה ובית קפה בנפרד משטחי הדולפינריום
.   מ"י חברת שער לישראל בע"י בחכירה לדורות ע"הבעלות על מתחם הדולפינריום היא של ממ

. 1200ע "י תב"מיועד לשטח ציבורי פתוח  עפ: המתחם המזרחי
א ועל גבי חלק מהמתחם קיימת הערת אזהרה בטאבו הקובעת ששינוי יעוד "הבעלות היא של עיריית ת

.  תחזור הקרקע לבעלות המנהל, פ ליעוד אחר"המקרקעין משצ
 

: ף"הועדה המחוזית והולחו, החלטות קודמות של העדה המקומית
 

  :(4'  החלטה מס'ב2002-2' פרוט) 2.6.2002יום מהחלטת ועדה 
. הוצגה בפני הועדה המקומית תכנית חדשה למתחם הדולפינריום

דרך גן , א ליפו"התכנית הוצעה כדי לאפשר פיתוח רצועת החוף והשלמת הטיילת המקשרת בין מרכז ת
 דונם 18 –שטח הדולפינריום המתפנה כ . והפיכתו לטיילת. י פינוי מתחם הדולפינריום"ע, רלס קלור'צ

הוצע לבנות במתחם ממזרח להרברט , בתמורה לפינוי מתחם הדולפינריום. יהפוך לשטח ציבורי פתוח
, בשני מגדלים דונם 12 משטח של  400%מלונאות ומסחר בזכויות של , סמואל פרויקט מעורב של מגורים

.   בהתאם למדיניות הועדה
א יפו וחוכר מתחם "עיריית ת, ע נחתם הסכם בין מנהל מקרקעי ישראל"במקביל לקידום התב

.  לנושא חילופי הקרקע (מ"חברת השער לישראל בע)הדולפינריום 
 

: החלטת הועדה 
 :הוחלט ( לא השתתפו בהצבעה2-  נימנע ו1 בעד 7)לאחר הצבעה בעניין 

 
: לאשר את התכנית ולהעבירה לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים .1

. ע תקפה"תאום סופי של תנועה ותחבורה כולל התייחסות לדרכים קיימות שיש לבטלן  על פי תב .א
. תאום הנדסי ובדיקת השפעת התכנון המוצע על התשתיות .ב
פנוי , שילוב בהוראות התכנית של תנאים להיתר בניה למתחם המזרחי  להריסת הדולפינריום .ג

. הכל על חשבון הפרויקט; ופנוי המבנים שבמתחם המזרחי, הבטחת פתוח הטיילת, השטח
בהוראות התכנית ישולבו הוראות על הכנת תכנית . תכנית הבינוי בתכנון המוצע תהיה מנחה בלבד .ד

. בינוי ועיצוב ארכיטקטוני כתנאי להוצאת היתרי בנייה
. תאום מנהל התעופה האזרחית ומשרד הביטחון .ה

 
הוחלט שיתקיים דיון ציבורי . פאר ויסנר ושלמה מסלאוי הודיעו שיערערו על ההחלטה למליאה .2

. במסגרת מליאת ועדת בניין ערים
 

:  התקיים דיון ציבורי במסגרת מליאת הועדה המקומית10.3.2002 –ביום  
: החלטת מליאת הועדה

. להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית הכוללת זכויות בינוי ויעודים בשני המתחמים .1
במגמה לפתוח את המבט  (הפלטה)להציג לועדה המקומית בצורה מפורטת את תכנון בסיס המגדלים  .2

. לים ותנועת תושבים בכיווני מזרח מערב
. ע"לעגן את רחוב הכובשים בתב .3
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, כספי ההשבחה ישמשו לפינוי חניון הכרמלית ולפיתוח פרויקט ציבורי משמעותי בסמוך לפרויקט .4
. בנוסף לפיתוח מלא של שטח הדולפינריום וסביבת הפרויקט עצמו בכספי ההשבחה

. להוריד את הגשר העל קרקעי ולעשותו תת קרקעי מעל מפלס הקרקע בין שני המגדלים .5
. משימות פיתוח שנובעות מהפרויקט יתואמו עם הועדה המקומית .6
 

להחלטת  תכנית הבינוי בהתאםבדנה הועדה המקומית  (11 –'  ב2002 – 9פרוטוקול ) 5/06/2002 –ביום 
: מליאת הועדה והחליטה כדלקמן

לאשר את השינויים המוצעים ולהעביר את התכנית כתכנית איחוד וחלוקה לדיון בועדה המחוזית  .1
: בתנאים הבאים

. אישור לוחות ההקצאה בועדה המקומית .א
. ללא גשר עילי, אישור חיבור תת קרקעי בלבד בין המגרשים שמשני עברי רחוב הירקון .ב

 
בנושא לוח ההקצאות לתכנית המקומית דנה הועדה  (2 –'  ב2003 – 14פרוטוקול ) 06/08/2003ביום 

: והחליטה כדלקמן
י הועדה המקומית "י השמאי שאול ויסמן אשר אושר ע"הועדה מאשרת את טבלת האיזון שהוכנה ע .1

. 14 –'  ב2003 – 3'  החלטה מס12.2.2003 –כשמאי התכנית ב 
הועדה המקומית ממליצה לועדה המחוזית על הפקדת תכנית מתחם הדולפינריום בכפוף להחלטותיה  .2

: התכנית תכלול את טבלת האיזון שאושרה בועדה ובכפוף לתנאים הבאים. הקודמות
. תאום טבלת האיזון עם מר טוביה שלום ממונה תשתיות ומקרקעין .א
. קיום הדיון בועדה המחוזית יהיה מותנה בחתימת מנהל מקרקעי ישראל על מסמכי התכנית .ב

 
 דנה בתכנית והחליטה להפקיד את התכנית 19.7.2004 מיום 700' מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מס

 .לאחר שתתוקן ובתנאים
 

 .'א 23 א"לתמ בהתאם עקרוני סימון שתכלול כך תתוקן התכנית .1

 .'א 23 א"לתמ התאמתה יהיה לתכנית תוקף למתן תנאי .2

 תקטן למלון לא המיועד המבנה בחזית ,סמואל הרברט 'ברח המדרכה כי התכנית בהוראות יקבע .3

 .'מ 5 של מרוחב

 :התכנית במסמכי יתוקנו הירקון 'לרח הבנין קווי .4

 .לפחות 'מ 5.0 של יהיה הירקון 'לרח מערבית הבנין קו

 .לפחות 'מ 3.0 של יהיה הירקון 'לרח מזרחית הבנין קו
 לשיפור ,הנאה בזיקת לרבות ,המדרכות הניתן ככל יורחבו האדריכלי העיצוב בתכנית .5

 .באזור הרגל הולכי תנועת

 ציבורית חניה שקיימת העובדה לאור וזאת פ"השצ בתחומי מגוננת חניה תתאפשר לא .6

 .לה ומדרום לתכנית ממערב

 )הדולפינריום שטח לשעבר (פ"השצ שבתחום האוכל בית שטח כי התכנית במסמכי יקבע .7

 התכנית של הזכויות טבלת . 13 א"לתמ המוצע לתיקון בהתאם ר"מ 250 – ל יוקטן

 .בהתאם תעודכן

 בין מעבר ורק אך במקום ויותר הירקון 'לרח מתחת רכב כלי חניית תתאפשר לא .8

 .רגל הולכי ומעבר החניונים

 לרבות ,ראשית חזית תהיה פ"השפ לשטחי המבנים חזית כי יקבע התכנית במסמכי .9

 .מטרדיים שימושים הפניית תותר ולא ,קולונדה

 .סמואל הרברט 'רח מעל גשר בהקמת החיוב התכנית במסמכי יבוטל .01

 תיגרס התכנית בתחום מבנים מהריסת כתוצאה בניין פסולת כי התכנית בהוראות יקבע .11

 ובהסכמת א"בעת ס"לאיכה הרשות באישור זאת וכל מעבר לתחנת העברתה לפני ,באתר

 .ס"לאיכה המשרד

 משטר לנושא ד"חוו .התכנית הפקדת לפני שתצורף הצללה לנושא ד"חוו תוכן לתכנית .21

 .האדריכלי העיצוב תכנית הגשת בעת תצורף רוחות

 ותוטמע המסמכים מקבלת יום 21 בתוך התכנון ללשכת תוגש התחבורה משרד ד"חוו .31
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 .זו החלטה לסעיפי בכפוף ,התכנית במסמכי

 .מירבי גובה לעניין האזרחי התעופה ומינהל הביטחון משרד אישור .41

 .התיירות משרד של הפיזיים התקנים י"עפ ייבנה המלון .51

 .המחוזית לוועדה מ"היוע עם התקנות תאום .61

 .התכנון לשכת עם בתאום טכניים תיקונים .71
 

 .7'  מסישיבה 30.6.2005הועדה לשמירת הסביבה החופית דנה בתכנית ביום 
 

 מצפון ופיתוח השטח פתוח ציבורי לשטח והפיכתו הדולפינריום לפינוי התוכנית הוצגה המליאה בפני
 נובעים הבניה הקפי כי ,תל אביב עירית ידי על הובהר .ולמלונאות למגורים פ"משצ ,בק חסן למסגד

 .באזורים אלו הבניה עוצמת לגבי העירונית התכנון ממדיניות
 
 .הממיינת לועדת המשנה התוכנית את להעביר הולחוף מחליטה התוכנית בפניה שהוצגה לאחר .1

 :הבאים בנושאים את בפניה תציג המקומית הועדה
 .פ"השצ לפיתוח עקרונות .א
 הולכי במפלס  קישורים.הבנוי העורף ובין הדולפינריום בין רגל הולכי וקישור לנגישות עקרונות .ב

 .המדרכות של המתאים הרוחב כולל ,הרגל
 :ההחלטות הבאות פי על ,ההפקדה טרם ,התוכנית תתוקן ,ל"הנ העקרונות שיגובשו לאחר

 
 פ"השצ באשר לפיתוח שגובשו הערונות א תכלול ( 11 בסעיף)האדריכלי  והפיתוח העיצוב תוכנית .2

 .המחוזית הועדה לאישור ותובא
 של התת קרקעיים החניונים בתוך ציבורית חניה להוספת האפשרות את תבחן המחוזית הועדה .3

 .המגורים ומבנה המלון
 שטחי פינוי של בתנאי. (הדולפינריום לשעבר) הצפוני פ"השצ לשטח מתחת ציבורית חניה תתאפשר .4

 שטח את תקבע המחוזית הועדה .לחניה עילית כיום המשמשים ,ובתחומה לתוכנית צמודים חניה
 .'מ -2 מ יפחת לא ,זה פ"הקרקע בשצ מילוי עומק .הנדרש החניה

 .למלונאות תואם בצבע בתשריט יסומן למלונאות המגרש .5
 
 

החלטה אחרונה  )(6' החלטה מס'  ב2005- 23' פרוט) 28.9.2005דיון והחלטת ועדה מקומית מיום 
: (בנושא

 
  תכנית האיחוד והחלוקה בהסכמה של מתחם הדולפינריום קודמה על בסיס  הסכם :הנושא שהוצג לדיון

חוכר מתחם הדולפינריום מימש את האופציה שניתנה לו . המנהל וחוכר מתחם הדולפינריום, בין העירייה
.  בהסכם והודיע על ביטול ההסכם

בחלק המערבי של  ( דונם18)פ "י הפקעת שטח השצ"מוצע לקדם את התכנית  ע, לאור האמור לעיל
.  התכנית

בועדה המחוזית ובועדה לשמירת הסביבה החופית יהיו ללא , זכויות הבנייה כפי שאושרו בועדה המקומית
. שינוי

: תנאי לקידום התכנית
. הסדר בין מנהל מקרקעי ישראל לבין העירייה לעניין ביצוע ההפקעה ותשלום ההשבחה .1
. ר של חלקת העירייה שבתחום התכנית" מ300התחייבות המנהל על רכישת  .2

 
  : החלטת ועדה

הוחלט לאשר לקדם את הבקשה לשינוי התכנית מתכנית איחוד וחלוקה  ( נגד1 בעד 3)לאחר הצבעה בעניין 
פ ממערב להרברט סמואל ולהעבירה לועדה המחוזית ולועדה לשמירת הסביבה "לתכנית שבה יופקע השצ

: החופית בתנאי
. כ במוסדות העירייה"א בועדה המקומית ואח"אישור ההסכם בין מנהל מקרקעי ישראל ועיריית ת
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 : מצב תכנוני מוצע
לא הגיעו עיריית ,  כמפורט לעיל28.9.2005בזמן שחלף מההחלטה האחרונה של הועדה המקומית מיום 

אביב ומינהל מקרקעי ישראל להסכמות לעניין ביצוע ההפקעה ופיצויי ההפקעה תשלום השבחה או -תל
. מתן קרקע חלופית כמתחייב בדין

 
שער לישראל לעניין קידום הפרוייקט ' הואיל והתגבשה הסכמה בין העירייה ומינהל מקרקעי ישראל וחב

החלטת הועדה המקומית האחרונה את מוצע לבטל  ופינוי הדולפינריום במסגרת תכנית איחוד וחלוקה
.  הגופים3ן יולחזור למתכונת הקודמת של התכנית כפי שמוסכם ב

 
.  ף"הועדה המחוזית והולחו, מוצע דיון מחודש בתכנית בהמשך להחלטות הועדה המחוזית

 
: עיקרי התכנית המוצעת

י פינוי מתחם "ע, רלס קלור'דרך גן צ, א ליפו"פיתוח רצועת החוף והשלמת הטיילת המקשרת בין מרכז ת
 דונם והפיכתו לשטח ציבורי פתוח וטיילת בחלק המערבי של התכנית 18.5- הדולפינריום בשטח של כ

 :י"כל זאת ע. מגורים ומסחר בחלקה המזרחי, ופיתוח מתחם משולב למלונאות
לחוק התכנון והבניה כמפורט בתשריט בהסכמת ' סימן ז' י פרק ג"איחוד חלקות וחלוקתם מחדש עפ .1

 .הבעלים

 :שינוי יעוד הקרקע .2
(, 3' מגרש מוצע מס)שטח ציבורי פתוח - ל (הדולפינריום) ממגרש מסחרי מיוחד

מגרש ל ,דרך, שטח ציבורי פתוח- שטח למבנה ציבור ודרך ל, טיילת, שטח ציבורי פתוחמגרשים ביעוד 
 .(א3, א2, א1,2,1' מגרשים מוצעים מס) חר ושטח פרטי פתוחסמיוחד למלונאות ולמגורים ומ

תותר הקמת מבנים בשטח עיקרי " מגרש מיוחד"קביעת זכויות בניה והוראות בניה וביניהן קביעה שב .3
ר מעל " מ26,500וכן שטחי שירות עד , מגורים ומסחר, ר לשימושי מלונאות" מ48,000שלא יעלה על 
 . ר מתחת לפני הקרקע" מ36,000-פני הקרקע וכ

 .ר למסחר" מ2,000, ר למלון" מ23,000, ר למגורים" מ23,000: התפלגות השטחים העיקריים כדלקמן 
  .(עקרי ושרות)ר " מ250בשטח כולל של בית אוכל רי הפתוח תותר הקמת מבנה ובשטח הציב

 מבנה בית מלון בגובה 1' במגרש מס:  מבנים2- קביעת הנחיות לבינוי במסגרת נספח הבינוי המנחה ל .4
 מבנה למגורים 2' ובמגרש מס,  קומות מבנה תחתון וקולונדה בחזית המבנה3 קומות מעל 26של עד 

 . קומות מעל קומות מבנה תחתון שיכללו גם שימוש מלונאי36בגובה של עד 

לאורך רחוב הרברט סמואל והמשכו בפינת המבנה ' מ 5קביעת זיקת הנאה למעבר לציבור ברוחב של  .5
 .הרברט סמואל' עם זיקת הנאה לציבור לאורך רח'  מ5 וכן קולונדה ברוחב  עד רחוב הירקון

 .קביעת הנחיות וזכויות בניה לפיתוח שטח ציבורי פתוח ולטיילת .6
 

: תנאים למתן היתר בניה
יותנה מתן היתר  , י החוק"בנוסף לתנאים אותם רשאית הועדה המקומית לבקש עפ 
: הבניה לראשון מבין שני המבנים בתנאים הבאים 
 

. פינוי מתחם הדולפינריום והריסת המבנים הבנויים בו .א
. י מבקש ההיתר"ע (3מגרש )הבטחת פיתוח השטח הציבורי הפתוח  .ב
. בועדה המקומית לתכנון ובניה (3מגרש )אישור תכנית הפיתוח לשטח הציבורי הפתוח  .ג
. (מגרש ביעוד מיוחד), פינוי והריסת המבנים הקיימים במגרש נשוא ההיתר .ד
אישור תכנית הבינוי והפיתוח למגרשים ביעוד מיוחד ולמבנה בית האוכל בועדה המקומית לתכנון  .ה

. ובניה
. אישור מנהל התעופה האזרחי ומשרד הביטחון .ו
 11הבטחת רישום זיקת הנאה למעבר לציבור בשטחים המיועדים לכך בתחום התכנית כאמור בסעיף  .ז

. לעיל
. א יפו" המצוי בתחום הפרויקט בתאום עם אגף המים בעיריית ת16"הבטחת העתקת קו מים  . ח
לשינויים , אישור משרד התחבורה לתכניות להסדר תנועה להסטת רחוב הכובשים ורחוב הירקון .ח

. (אם יידרש) נור –ברמזור בצומת הרברט סמואל 
. 1978- ח  "אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל .ט
. א יפו לנושא טיפול במטרדי רעש ורוח"אישור השרות לאיכות הסביבה בעיריית ת. י
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 :ד מהנדס העיר"חוו
: ממליץ לאשר את התכנית להפקדה בכפוף לתנאים הבאים

. ף כמפורט לעיל"הטמעה במסמכי התכנית את התנאים בהחלטות הועדה המחוזית והולחו .1
 :דים כדלקמן"עדכון התכנית בהתאם להוראות החוק בדבר מרפסות וממ .2

ר מקסימום ליחידת " מ14ר ליחידת דיור ועד " מ12יותרו מרפסות מקורות בשטח ממוצע של  .1
. ל לכל יחידת מלון במבנה המלון"דיור במגדל המגורים וכנ

כ "בסה, דים בחוק יתווסף שטח שירו מעל פני הקרקע"בשל הגדלת שטח הממ, במגדל המגורים .2
 .ר" מ2,640- (ד" יח220לפי )

. תותר בריכת שחיה לא מקורה בגג מגדל המגורים או במרפסת הקומה העליונה .3
תנאי להגשת בקשה להיתר על חלק מהתכנית יותנה באישור מוקדם של הועדה המקומית לענין  .4

 .שלביות הבניה/חלקיות

. חתימה על כתב שיפוי  .5
 

 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   (10החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
 פתח והסביר מדוע מתקיים דיון חוזר בתכנית ושהתכנית המוצגת היא אותה תכנית חזי ברקוביץ ' אדר

 .שהועדה אישרה בפעם הקודמת
י הועדה המחוזית "  כולל הצגת השינויים שנקבעו עהתכנית המהלך הסטטוטורי של  אורלי אראל הציגה 

 . ף"והולחו
במענה . העירייה ולחוכר, י" הסביר כי קיימות היום הסכמות בין ממ– אלי לוי מנהל אגף הנכסים 

. ע מאושרת לא ניתן להפקיע"  כל עוד אין תב.מאושרת' צריך תכ שכדי לממש הפקעות  אלי   לשאלות  ענה
 . על מנת להפקיע ניתן לתת קרקע חלופית או תשלום פיצויים

 .   מבקש להבין את ההליך שבו התכנית חוזרת לדיון לועדה, בזמנו התנגדתי לתכנית: פאר ויסנר
 .גיורא רוטמן הציג את התכנית' אדר

י מבקש להוריד את התנאי של כתב שיפוי מהמינהל כי המדינה לא נותנת כתב "נציג  ממ– עמי אמזלג 
. יש לבקש את הכתב שיפוי מהיזם, שיפוי

 
– דיון פנימי 

  – שאלות חברי הועדה 
 מחולק בין שימושי מלונאות ומגורים בדומה לפרוייקטים 400%נפחי הבנייה של הפרויקט - מהנדס העיר 

 . אחרים לאורך החוף
צריך למצוא איזון שגם , צריך לפטור את בעיית זוגות הצעירים ולא לבנות בנייני יוקרה– ארנון גלעדי 

 שנים 5יש לעשות בדיקת שמאות עדכנית ולא מה שהיה לפני . הציבור יקבל משהו בעקבות התכנית
  .ובעקבות זה אולי לרדת בגובה

. צריך לפנות את הדולפינריום המהווה מפגע פיזי וחזותי. המהלך הוא מהלך נכון וחשוב- שמוליק מזרחי 
פ "מגדילים את השצ. אלא משביחה, בניית מגדלים בצידו השני של רחוב הרברט סמואל אינה פוגעת

 .ומעבירים אותו מהעורף לחזית הים
המצב שאפשר להרוס את הדולפינריום ללא בניית המגדלים הוא . לא הייתי בדיון הראשון- אסף זמיר 

גובה מגדל המגורים . הדמיית מגדל המגורים גרועה במיוחד. אני בעד התכנית. אופטימאלי אך לא קיים
 .חורג מהותית מגובה המגדלים באורך קו הים

 ? האם יש בעייה לפינוי התושבים, 2002- נאמר כאן כי יש הסכמות כבר מ - כרמלה עוזרי 
 ? 2003מדוע לא עודכנה השמאות מאז - אהרון מדואל 

 . י השמאי הממשלתי"בשנה האחרונה עודכנה השומה ע- אלי לוי 
  במתחם העיר סבלה מהזנחה מכיוונו של היזםלמרות הרצון לפנות את רצועת החוף  – פאר ויסנר 

   . הדולפינריום
 .היה צריך להפקיע את המתחם

  .2005תכנית משנת , מגיע לועדה עם תכנית לא מעודכנת' זה לא מכבד את הועדה שהאדר
   המגדלים קיימים צריך להביא פרוייקט שיהווה פרויקט דגל, א הופרע כבר"קו החוף של ת



 החלטה' מס
05/01/2011 

 10- ' ב10-0031

 

 2007ת ספטמבר "מבא  73' עמ

 

  למימוש עודד גבולי ואורלי אראל כדי לקבוע לוח זמנים מוגדרים,  להקים ועדת מעקב בראשותי מציע 
. התכנית 

להרוס , יחד עם בתי קפה ומסעדותמתקני ספורט פתוחים לציבור  הקיים יש להכניס למתחם דולפינריום 
. אחר' את התכנית הזאת צריך לתכנן אדר.  רק חלק מהדולפינריום

  .Sea  1שהגובה לא יעלה מעבר לגובה של בנין , העיצוב של הבנין והגובה' יש לשנות את תכ
 כל 1.9.2011במידה ולא יהרס המבנה עד , 1.9.2011יש להרוס את המבנה עד התאריך : לוחות זמנים

 . התכוניות מתבטלות
. כל הכסף מהשבחה של הפרויקט יהיה לטובת דיור לזוגות צעירים

  . י לוח זמנים שועדת המעקב תקבע"יש לחייב את היזם לפעול עפ
 .לחייב לבנייה ירוקה. יש לבטל את קומת המסד.  יש לעדכן את השמאות לפי הקיים היום בשוק

? ארנון גלעדי מבקש לדעת מה המשימות שהוטלו על הפרויקט
ראוי , שטחי המסחר לא משמשים את תושבי העיר, מגדל מלונאי כזה גורם לניכור: אהרון מדואל

 .שהתכנית תרד מסדר היום
  .ד שרי אורן הבהירה שהועדה אינה מוסמכת ליעד קרקע לדיור לזוגות צעירים אלא רק המועצה"עו

 .  הנושא איננו עניין תכנוני
כי  , ע"מציע להקים ועדת מעקב בשלב תכנית עיצוב ולא בשלב התב– חזי ברקוביץ מהנדס העיר ענה ' אדר

נושא הגובה יקבע בקפדנות . העיצוב המוצג אינו מקובל בשלב זה. תכנית זו היא בסמכות הועדה המחוזית
צריך לקבוע אילו נושאים . ד שיהיו חלק משטחי השירות"ל בנושא הממ"כנ. יתר כולל הגדרת גובה קומה

 .יקבעו בשלב זה ואילו לשלב תכנית העיצוב
 .עודד גבולי מציע כי תנאי למתן תוקף יהיה הריסת הדולפינריום

 .  י הועדה"פאר ויסנר אינו מקבל הצעה זו מכיוון שעברו מספר שנים רבות מעת אישור התכנית הקודמת ע
  :עם שינויים כלהלן כפי שמוצגות בדראפט ע "אורלי הציגה את המלצת מה

.  לקבל את המלצת מהנדס העיר כפי שהוצע בדראפט
 פ ולמשימות פיתוח שיתואמו עם הועדה"בהתאם להחלטות הקודמות כספי ההשבחה ייעודו לפיתוח שצ

הנוכחים באולם רוצים . מציע כי מועד אחרון להריסה יהיה מתן תוקף לתכנית- דורון ספיר 
י "עפ. עד היום התכנית נתקעה שנים רבות. השטח יתפנה ויהפוך לשטח ציבורי פתוח. שהדולפינריום יהרס

לא נצליח להוביל מהלך להריסת . התכנית שאישרנו תנאי להוצאת היתר בנייה הוא הריסת הדולפינריום
חברי הועדה מנחים את אגף הנכסים לקדם הסכם לפיו . הדולפינריום ללא המהלך הסטטוטורי

 .הדולפינריום יהרס תוך שנה
ארנון גלעדי בהמשך להצעת דורון מציע למועצת העיר להקצות את התגמולים מהיטל ההשבחה לפתרונות 

 . דיור לצעירים
 .ד שרי אורן עונה כי לא ניתן להקצות כספי היטל השבחה למטרה זו"עו

 - חזי ברקוביץ ' אדר
 ד בדראפט את ההערות שהועלו בדיון"משלב את חוו

 :לקבל את המלצת מהנדס העיר כפי שמובא בדראפט בשינוים הבאים
: גבולות הבנייה, ( לכל שימוש כולל מסחר200%) בחלוקה כפי שהובאה לועדה 400%אחוזי בנייה  .1

קווי הבניין יובאו לאישור הועדה . תכסית וקווי הבנין יבדקו בהתאמה לשטחי הבנייה המוצעים, גובה
 .המקומית לפני העברה למחוז

 .Sea 1גובה מגדל המגורים לא יעלה על גובה של  .2

 .ר" מ26,500ד כלולים בשטחי השירות של המגורים והמלון "ממ .3

 .תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה אישור תכנית עיצוב בועדה המקומית .4

תוקם ועדת מעקב לנושא הוראות המעבר לנושא השימושים ולתכנית הפיתוח לשני צידי רחוב הירקון  .5
 .הרכב הועדה יובא לועדה לידיעה. בראשות דורון ספיר

 תנאי להעברה למחוז חתימה על כתב שיפוי .6
  

. הצעת החלטה של אהרון מדואל לא לאשר את התכנית
 :הצבעה

 אהרון מדואל: בעד
  פאר, ארנון, נתן, דורון, אסף, שמוליק, כרמלה, בביוף, גפן: נגד

. ההצעה לא התקבלה
 

  .הצעת החלטה של פאר ויסנר
 בהתחשב בנושא הקיימות 1/9/11כל הסכם עם היזם תנאי בסיסי של ההסכם היא הריסת המבנה עד 

  לא נהרס הדולפינריום החלטת הועדה בטלה וחוזרים להחלטת1/9/11והספורט במידה וב 
. ועדת מעקב בראשותי יחד עם אורלי אראל שתבדוק את ההבטים הסביבתיים ומתקני הספורט
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 . הבנייה האדריכלית תהייה מונומנטלית
. הערכים השמאים יהיו לפי ערכים של היום

יומלץ למועצת העיר כי כל המטלות הציבוריות של הפרויקט יהיה לדיור לצעירים כחלק מתפיסת 
 .המועצה

. ארנון גלעדי מציע כי את הרכב הועדה יובא לאישור הועדה
 לאחד את הצעות פאר ומהנדס העיר. מציע שתובא להחלטה הצעה אחת

לנושא הריסת הדולפינריום ינוהל משא ומתן להריסת הדולפינריום תוך שנה בליווי ועדת - דורון ספיר 
 . המעקב

  
: הועדה מחליטה

ארנון , נתן, כרמלה, בביוף, גפן, שמוליק, אסף, פאר: בעד-  בעד 9, מדואל– נגד 1)לאחר הצבעה בעניין 
 :הוחלט להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים (ודורון

: לקבל את המלצת מהנדס העיר כפי שמובא בדראפט בשינויים הבאים
  .ף כמפורט לעיל"הטמעה במסמכי התכנית את התנאים בהחלטות הועדה המחוזית והולחו .1

: גבולות הבנייה, ( לכל שימוש כולל מסחר200%) בחלוקה כפי שהובאה לועדה 400%אחוזי בנייה  .2
קווי הבניין יובאו לאישור . תכסית וקווי הבנין יבדקו בהתאמה לשטחי הבנייה המוצעים, גובה

  .הועדה המקומית לפני העברה למחוז

  .Sea 1גובה מגדל המגורים לא יעלה על גובה של המגדל  .3
  .ר" מ26,500ד כלולים בשטחי השירות של המגורים והמלון "ממ .4
  .תותר בריכת שחיה לא מקורה בגג מגדל המגורים או במרפסת הקומה העליונה .5

  .תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה אישור תכנית עיצוב בועדת המשנה .6
תוקם ועדת מעקב לנושא הוראות המעבר לנושא השימושים ולתכנית הפיתוח לשני צידי רחוב  .7

  .הרכב הועדה יובא לועדה לידיעה. הירקון בראשות דורון ספיר
  .תנאי להעברה למחוז חתימה על כתב שיפוי .8
תנאי להגשת בקשה להיתר על חלק מהתכנית יותנה באישור מוקדם של הועדה המקומית לענין  .9

  .שלביות הבניה/חלקיות

הועדה מנחה את אגף הנכסים לנהל משא ומתן עם היזם להריסת הדולפינריום תוך שנה בליווי ועדת  .01
  .המעקב

 
 

, אסף זמיר, שמואל גפן, בנימין בביוף, כרמלה עוזרי, נתן וולוך, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים
.פאר ויסנר אהרון מדואל, שמוליק מזרחי
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 א"הסכם שנערך בין יזם התכנית לבין עיריית ת

 

 2007ת ספטמבר "מבא  75' עמ

 

 
אישור הועדה המקומית להסכם              :מטרת הדיון

        פשרה בעתירה מינהלית בין היזם 
.                                  לבין הועדה המקומית

 
,  ל ובן יוסף"קק'                     פינת רח :מיקום

'                                   שכונת רמת אביב ג
 

 2-4בן יוסף '                      רח :כתובת
 

  219 חלקה 6631             גוש :חלקה/גוש
ר חלקת  " מ272                                )

                                השלמה ללא זכויות  
  (ר" מ3.163 )197                                 וחלקה 

 
' ד 3,163 :לחישוב זכויותשטח 

 
". מודגל"                          חברת :יזם

 
מ "                     נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע :מתכנן

 
. מדינת ישראל                     :בעלות

 
:                    פרטים

 
.  קיימת גינה במקום,   השטח ריק מבניה :מצב השטח בפועל

 
  :מצב תכנוני קיים

תכנית זו מייעדת את השטח למגרש מיוחד . 1975מאושרת משנת , 1722על המקום חלה תכנית  .1
.   להקמת מבנה של משטרה או לכל תכלית אחרת באישור הועדה מחוזית

 30%כאשר תכסית המבנה הוא , "ל"זכויות בניה למגרש מיוחד נקבע על פי תכנית מתאר מקומית  .2
. הקומות המותר יקבע בתכנית מפורטת באישור הועדה המקומית והמחוזית' ומס, משטח המגרש

יפו כפקדון -אביב-ש עירית תל"למגרש להשלמה אשר נרשם ע' א1631 מיועדת לפי תכנית 197חלקה  .3
 משמש בפועל 197חלק מחלקה .  1722שבתכנית  (219חלקה ) 7' לצורך השלמת מגרש מיוחד מס

.                              כדרך
 

  :עקרונות התכנית המופקדת
 8 בנייני מגורים בני 2להקמת , .פ"התכנית המוצעת מייעדת את המגרש לבנייה רוויה למגורים ולשצ .1

 .ובנוסף קומת גג חלקית, כולל קומת כניסה'  ק11- ו' ק

כ זכויות "סה. ר למרפסות" מ12ובנוסף , ר" מ120בשטח ממוצע של , ד במגרש" יח76כ מוצעות "סה .2
 . משטח המגרש המקורי288%- אשר מהבווים כ, ר לשטחים עיקריים " מ9,120הבנייה המוצעות 

. (פ"לאחר הפרשה לשצ)ד לדונם נטו משטח המגרש שבתכנית " יח28-הצפיפות המוצעת היא של כ .3
. פ"וקו בניין אפס לשצ'  מ4קו בניין צדדי  , בית צורי ובן יוסף, ל"קק' לרח'  מ5קווי הבניין יהיו  .4
.  מרתפים עד גבול המגרש4תותר הקמת עד  .5
. התכנית מסדירה את מערך הנגישות לפרויקט ומציעה פתרון חניה בהתאם לתקן .6
 

  :הליך קידום התכנית
 :פעמים בועדה המקומית' התכנית נדונה מס .1

 לאחר סיור במקום והצגת מאזן שטחי ציבור בשכונה,  החליטה הועדה לשוב ולדון– 20.9.06- ב. 

 החליטה הועדה על העברת התכנית להפקדה בועדה המחוזית של חלופת בינוי – 7.2.07- ב 
בתנאי קבלת כתב שיפוי מהיזמים וחתימת , הכוללת שני בניינים בגובה התואם לסביבה הקרובה

 –הסכם עם העירייה על הבטחת משימות שימור בשווי זכויות הבניה שיוקנו בתכנית מעבר ל 
220% . 

 ל"קק

 אחימאיר
בן 

 יוסף



 החלטה' מס
05/01/2011 

 11- ' ב10-0031

 

 2007ת ספטמבר "מבא  76' עמ

 

  גב,  חברי מועצת העיר2י "ע,  הוגש ערר על החלטת הועדה שלעיל2007 לפברואר 21בתאריך '
 החליטה מליאת הועדה לשוב לדון בועדת המשנה 27.5.07- ב.  מיטל להבי ומר ארנון גלעדי

 .ואחוזי בניה, גובה, לתכנון ובניה לאחר בדיקה נוספת של מספר יחידות דיור

 וזאת לבקשת התושבים שכן התוכנית המתוקנת לא ,  החליטה הועדה לשוב ולדון– 19.9.07- ב
.  הוצגה בפניהם

 20.9.07- לועדה המחוזית ב' ג62' י ס"יזם התכנית העביר את התכנית עפ. 

 בדצמבר . עם התושבים בניהול נתן וולוך" שולחן עגול" החליטה הועדה לקיים – 17.10.07- ב
 .אשר לא הגיע לכלל המלצה מוסכמת על הצדדים" שולחן עגול"התקיים דיון 

 ובכללם כי , ההחלטה כללה תנאים.  החליטה הועדה המחוזית על הפקדת התכנית11.2.08- ב
ע יעביר מסמך למתכננת המחוז אשר יבהיר אם נדרש לקבוע במגרש שימוש כלל עירוני או "מה

 .רובעי

 25-26.9.08הארץ והעיר בתאריך , ופורסמה בעיתונים הצופה,  לחוק89' י ס"התכנית הופקדה עפ ,
 .15-19.10.08ונתלו מודעות באתר ובשכונה בתאריך  

  ע לתכנית"וכן הוגשה התנגדות מה,  התנגדויות26בתקופת ההפקדה הוגשו. 

 דנה ועדת המשנה לתכנון  (16החלטה מספר ) 18/02/2009מיום ' ב09-0003ישיבתה מספר ב
 להמליץ לועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות ליטהוהח, התנגדויות שהוגשו לתכניתולבניה ב

 .הועדה סבורה שיש לשמור על מגרשים בייעוד ציבורי או בעלי אופי ציבורי. ולבטל את התכנית

 והחליטה לקבל את , המחוזית להתנגדויות בתכנית'  דנה ועדת משנה ב1019' בישיבתה מס
 "ולאשר את התכנית בתיקונים שעיקרם כדלקמן, ההתנגדויות בחלקן

 9עד ' מ 59+גובה המבנה המערבי יהיה ,  קומות6עד '  מ50+גובה המבנה המזרחי יהיה  (א
 .' מ3.40גובה קומה יהיה , קומות

 .ד" יח69כ "סה,  משטח המגרש נטו300%זכויות הבנייה יועמדו על  (ב

או תוספת קומות מעבר לאמור , תוספת גובה, ד"תתווסף הוראה לתכנית כי תוספת יח (ג
. לעיל תהווה סטייה ניכרת

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 03/06/2009מיום ' ב09-0012בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 
 

 :מהלך הדיון
. יואב רוביסה הציג את החלטת הועדה המחוזית בפני הועדה' אדר
ד שרי אורן עדכנה "עו. ד הועדה המקומית בפני הועדה המחוזית"ע דיווח לועדה שהוא מייצג את חוו"מה

באופן שאינו תלוי בעמדת , ע ניתנה הסמכות בחוק להציג את עמדתו המקצועית"את הועדה כי למה
. הועדה

ע יש "ד צוות התכנוני ומה"אהרון מדואל מבקש שבמקרים בהם הועדה המקומית החליטה בניגוד לחוו
.  ל"ד הנ"להוציא מהדרפט את חוו

. ד שרי אורן ענתה לאהרון שזה לא חוקי"עו
 

: הועדה מחליטה
 1, דוורן ומזרחי–  נגד 2, אסף ופאר, כרמלה, מדואל, זעפראני, גפן, מיטל–  בעד 7)לאחר הצבעה בעניין 

' במחוזית בישיבתה במס' הוחלט להגיש ערר למועצה ארצית על ההחלטה של ועדת משנה ב (וולוך– נימנע 
1019 .

. פאר ויסנר ירכז את הגשת הערר למועצה הארצית מטעם חברי הועדה בשיתוף עם הצוות המקצועי
 
 

, שלמה זעפראני,פאר ויסנר, אהרון מדואל, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. שמוליק מזרחי ונתן וולוך, מיטל להבי
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  2-09-0018'  פרוט12.8.2009ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
 

 הדוחה את בקשת הועדה המקומית להאריך את 16.8.09דיווח לועדה על החלטת ועדת המשנה לעררים מיום 
. המועד להגשת ערר על החלטת הועדה המחוזית שנתנה תוקף לתכנית

 
מהלך הדיון 

ועדת . ד עמית קורן"ר הועדה עו"י יו"אשר ניתנה ע, ד שרי אורן דיווחה על החלטת ועדת המשנה לעררים"עו
המשנה לעררים לא קיבלה את טענת הועדה המקומית כי על המועד להגשת הערר להמנות ממועד קבלת ההחלטה 

. 20.5.09-  וקבעה כי המועד למניית הימים הינו מועד קבלת ההחלטה ה9.6.09- המתוקנת ה
ועדת המשנה לעררים קבעה כי הועדה המקומית לא נימקה מדוע אחרה בהגשת הערר ולא מצאה נימוק מדוע יש 

. לתת לועדה המקומית אורכה להגישו
. ועדת המשנה לעררים קיבלה את עמדת הועדה המקומית לענין סמכותה בענין הארכת מועדים

 
שכן קרקע ,  הערר שהגישה הועדה המקומית הינו בעל היבטים ציבוריים–חברי הועדה ארנון גלעדי ופאר ויסנר 

בו מותרים שימושים בעלי אופי ציבורי שווקה לידיים פרטיות " מגרש מיוחד"שבבעלות המינהל המוגדרת כ
 .לשימוש של מגורים

. לפיכך חייבים למצות את ההליכים המשפטיים בענין עד תום
 

 הבקשה למתן אורכה נדחתה מטעמים פרוצדורליים ויש לעתור עליה על –חברי הועדה תמר זנדברג ואסף זמיר 
. מנת לאפשר קיום דיון לגופו של ערר בפני ועדת המשנה לעררים

 
ודעתי לא ,  אמנם מבחינה מהותית דעתי היתה שאין לקבל את ההתנגדויות לתכנית–ר הועדה דורון ספיר "יו

אך לא יעלה על הדעת שהמועצה הארצית דוחה על הסף את בקשתנו למתן אורכה להגשת הערר ולא , התקבלה
. מאפשרת את שמיעת הערר לגופו

בהחלטתה זו מחקה המועצה הארצית בהינף יד את ההליך התכנוני שהתקיים בפני הועדה המקומית במשך 
. תקופה ארוכה והתעלמה ממעמד הועדה המקומית ועמדתה בנושא

 
 -  12.08.2009 מתאריך 2-09-0018' החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה בישיבה מס

 
 הדוחה 6.8.09הוחלט פה אחד להגיש עתירה מינהלית על החלטת המועצה הארצית ועדת המשנה לעררים מיום 

 .את בקשת הועדה המקומית למתן אורכה להגשת הערר
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 מתן אישור להסדר בין התושבים המתנגדים לבין יזמת – 3793/מח/תכנית תא
התכנית ונציגת קבוצת הרכישה 

 
 :  מטרת הדיון

גימא ונציגת ' קבלת הסכמת הועדה המקומית להסדר אליו הגיעו התושבים המתנגדים עם יזמת התכנית חב
. השופט גלעד נויטל'  בפני כב2543/09מ " בעת29.11.09במסגרת דיון שנערך ביום ,ל .י.ע.י' קבוצת הרכישה חב

. 'העתק מההסדר מצורף כנספח א
. ' מצורף כנספח ב29.11.09העתק מפרוטוקול הדיון ומהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 
: רקע לדיון

לפי תכנית " מגרש מיוחד" מיעוד של 219את יעודה של חלקה , בין היתר,  הינה תכנית המשנה3793תכנית  .1
בו , ליעוד של מגורים, "משטרה או לכל תכלית אחרת באישור הועדה המחוזית"המייעדת החלקה  ל' א815

. ד" יח69 קומות עבור 9- ו6 בנייני מגורים בני 2ניתן לבנות 
 

:  עתירות מינהליות2 הוגשו 3793ביחס לתכנית  .2
 תושבים אשר התנגדו לאישור התכנית על ידי הועדה 118 שהינה עתירה מטעם 2543/09מ "עת- האחת

 מאחר והיא 3793בעתירתם ביקשו התושבים מבית המשפט הנכבד להורות על ביטולה של תכנית . המחוזית
 . משימוש לצרכי ציבור למגורים פרטיים219משנה את יעודה של חלקה 

הועדה המקומית צורפה לעתירה כמשיבה והגישה לה תגובה המפרטת את עמדתה לפיה אין מקום לשנות 
.  מיעוד שהינו בעל אופי ציבורי ליעוד מגורים שהינו בעל אופי פרטי219את יעוד חלקה 

 שהינה עתירה מטעם הועדה המקומית כנגד החלטת ועדת המשנה של המועצה 2611/09מ "עת- השניה
המאשרת את תכנית , אשר קבעה כי הערר שהגישה הועדה המקומית על החלטת הועדה המחוזית, הארצית

.  הוגש באיחור ולא האריכה לועדה המקומית המועד להגשת הערר3793
. ברוש.השופטת ש'  בפני כב21.2.2010 קבועה לדיון מקדמי ליום 2691/09מ "עת

 
. דיון ארוך בעתירה שהגישו התושבים (השופט גלעד נויטל' כב) קיים בית המשפט הנכבד 29.11.09ביום  .3

הן בשל טענות הסף שהועלו כנגד , במהלך הדיון הביע בית המשפט את עמדתו כי סיכויי העתירה אפסיים
  .והן לגוף העתירה, ל"העתירה ובהן שיהוי וחוסר תו

 
י מינהל מקרקעי ישראל "כי היה מקום לתקוף את מכירת הקרקע ע, בית המשפט הביע עמדתו, לענין  השיהוי

 וכי משהעותרים לא ביקשו צווי ביניים אשר יעצרו את ההליכים 2005לידיים פרטיות בעת עריכת המכרז בשנת 
. הרי שהעתירה לוקה בשיהוי, בענין וישנה הסתמכות של צדדים שלישיים על ההליך התכנוני

 
בית המשפט הביע עמדתו כי לפי , מיעוד בעל אופי ציבורי ליעוד בעל אופי פרטי ,219לענין שינוי יעוד חלקה 

, כמו כן. לרבות יעוד למגורים, א הועדה המחוזית היתה מוסמכת לקבוע כל יעוד אחר לחלקה815הוראות תכנית 
גם אם תתקבל עמדת העותרים והועדה המקומית כי על יעוד החלקה להיות בהתאם ליעודים הציבוריים שקובעת 

 יעוד למגורים על פני ייעודים  ציבוריים מטרדים 219עדיין עדיף לטובת התושבים לאפשר בחלקה ', תכנית ל
. 'תאטראות וכד, אולמות ריקודים,  בית קולנוע–כגון ' ,המותרים לפי תכנית ל

 
בית המשפט הביע עמדתו כי הפיכת יעודי  המגרש המיוחד ליעוד מגורים הינה החלטה תכנונית סבירה ובית 

. לא מצא עילה להחליף את שיקול דעת הועדה המחוזית בענין, שאינו יושב כמתכנן על, המשפט
 

התושבים וייתרו את מתן פסק הדין –בית המשפט המליץ לצדדים להגיע להבנות אשר יטיבו עם העותרים 
 .בעתירה

הצדדים נדברו ביניהם והגיעו להבנות המפורטות במסמך ההבנות לפיהן העותרים ימחקו העתירה ללא צו 
. ('נספח א)להוצאות אם בשלב קבלת היתר הבניה ישמרו העקרונות המפורטים בהסדר
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כתנאי שהועדה המקומית והועדה המחוזית יודיעו לבית , ל  הסכימו להסדר.י.ע.י' גימא וחב'  חב–המשיבות 
וכי בהסדר זה יסתיים הטיפול גם בעתירה הנוספת , כי גם הן מסכימות להסדר,  ימים מיום הדיון14תוך , המשפט
. שהוגשה

 
בית המשפט המליץ לועדה המקומית לאשר הסדר זה שכן הוא לטובת התושבים ולראות בכך סוף פסוק גם לגבי 

.העתירה שהגישה הועדה המקומית באופן שיאפשר לממש את הבניה לפי התכנית
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 09/12/2009מיום ' ב09-0029בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 29.11.09א מיום "אוזן הציגה בפני הועדה את החלטת בית המשפט המחוזי בת-ד הראלה אברהם"עו
. י הועדה המחוזית" תושבים אשר התנגדו לאישור התכנית ע118 שהוגשה מטעם 2543/09בעתירה 

הן בשל , ל הביע בית המשפט את עמדתו כי סיכויי העתירה אפסיים"ד אוזן ציינה כי במהלך הדיון הנ"עו
. והן לגוף העתירה, ל"טענות הסף שהועלו כנגד העתירה ובהם שיהוי וחוסר התו

ל במסגרת .י.ע.י' גימא ונציגת קבוצת הרכישה חב' התושבים המתנגדים הגיעו להסדר עם יזמי התכנית חב
שהינן , ל הוא שהועדה המקומית והועדה המחוזית " תנאי להסדר הנ2543/09מ "דיון שנערך בעת

בית המשפט המליץ לועדה המקומית לאשר את ההסדר . ל"תאשרנה את ההסכם הנ, המשיבות בעתירה
.  ד אוזן המליצה לועדה לקבל את ההסדר"עו. אשר יטיב  עם המתנגדים

לשאלת חברי הועדה הובהר כי אישור ההסדר עשוי לפגוע  בעתירה שהגישה הועדה המקומית כנגד 
 .המועצה הארצית 

תמר זנגברג ודורון ספיר הדגישו את החשיבות הציבורית שבהמשך , פאר ויסנר , חברי הועדה ארנון גלעדי 
אשר לא איפשרה לועדה המקומית להשמיע בפניה את טענותיה כנגד , ניהול העתירה נגד המועצה הארצית 

פאר ויסנר וארנון גלעדי הדגישו כי נושא שינוי יעודם של שטחים . התכנית ודחתה הערר שהגישה על הסף
בעלי אופי ציבורי לשטחים פרטים הינו בעל חשיבות החורגת ממתחם התכנית הנדונה ויש לו השפעה 

. לכן יש להעדיף את טובת כלל הציבור בענין , ציבורית נרחבת 
ד שרי אורן הבהירה לחברי הועדה שהעתירה שהוגשה כנגד המועצה הארצית הינה על אי מתן הארכת "עו

י החוק הועדה המחוזית היא מעל הועדה המקומית ושיקול דעתה "עפ. המועד ולא על ההחלטה התכנונית
 . 2009צויין כי התכנית קיבלה תוקף בחודש נובמבר . התכנוני מחליף את שיקול דעת הועדה המקומית

 
: הועדה מחליטה

ארנון , תמר זנגברג, שלמה זעפראני,  שמואל גפן– נגד – 5,  שמוליק מזרחי– בעד 1)לאחר הצבעה בעניין 
הוחלט לא לאשר את הסדר הפשרה שהוסכם בין התושבים  ( דורון ספיר– נימנע 1, גלעדי ופאר ויסנר

. ליזמים
 
 

ארנון גלעדי ושמוליק , תמר זנגברג, שלמה זעפראני, פאר ויסנר, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
.מזרחי
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הסכם                                          
 

בתל אביב יפו ____________ שנערך ונחתם ביום
 
 

בין 
 

הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב 
 תל אביב יפו  69משדרות בן גוריון 

"( הועדה המקומית" "להלן)
 
 

לבין 
 

 512759309. פ.מ ח"גימא השקעות בע .1
 52-003133-7. צ.מ ח"מודגל בע .2

תל אביב  , 8שאול מלך , שתיהן מבית אמות משפט
"( היזם: "א לחוד"להלן יחד וכ) 
 
 

מח שהינה תכנית מפורטת בסמכות /3793/תא'  והיזם יזם את הכנתה של תוכנית מסהואיל
החלה על מתחם בפינת  ("הועדה המחוזית: "להלן)הועדה המחוזית לתכנון ובניה תל אביב 

;  (בהתאמה", 3793תכנית ", "המתחם": להלן)ל ובן יוסף "הרחובות קק
 

בשטח של  ("219חלקה : "להלן) 6631 בגוש 219 משנה את יעודה של חלקה 3793 ותכנית והואיל
בו מותרים שימושים בעלי אופי ציבורי למגרש בעל אופי פרטי " מגרש מיוחד"מ,  דונם3.163- כ

; עבור מגורים
 
 

 לתת תוקף לתכנית 11.5.09להתנגדויות של הועדה המחוזית החליטה ביום '  ועדת משנה בוהואיל
"(; החלטת הועדה המחוזית: "להלן) 3793

 
 

: להלן) 33/09 והועדה המקומית הגישה על החלטת הועדה המחוזית ערר שמספרו והואיל
ועדת המשנה : "להלן)לועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה , ("הערר"

"(; לעררים
 
 

 לדחות את הערר מהטעם שהוגש באיחור וכן 6.8.09וועדת המשנה לעררים החליטה ביום והואיל 
"(; החלטת ועדת המשנה לעררים: "להלן)לדחות את הבקשה למתן אורכה להגשת הערר 

 
 

מ "עת,  והועדה המקומית הגישה על החלטת ועדת המשנה לעררים עתירה מנהליתוהואיל
בשבתו כבית המשפט לעניינים , התלויה ועומדת בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, 2691/09

"(; 2691/09מ "עת: "להלן) (ברוש' השופטת ש' כב)מנהליים 
 

ש עוסקת בסוגיה פרוצדורלית של מרוץ "לביהמ והעתירה שהגישה הועדה המקומיתוהואיל 
האם להיעתר לבקשת הועדה המקומית ולהעניק לה זכות לערער בפני ועדת ,הזמנים וכל עניינה 

:  המשנה לעררים
 
 

 תושבים 118 הגישו 3793 וכנגד החלטת הועדה המחוזית המאשרת את תכנית והואיל
מ "עת:" להלן) 2543/09עתירה מנהלית  ("התושבים: "להלן)המתגוררים בסמיכות למתחם 

2543/09  ;)"
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בקשר עם '  לאחר שהגיעו להסכמה עם היזם ואח2543/09מ " והתושבים מחקו את עתוהואיל
; הסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין, 3793היתר הבניה שיינתן לפי תכנית 

 
 

הועדה המקומית מוכנה , 3793 ובנסיבות אלה עת התושבים הסכימו לבניה לפי תכנית והואיל
 בכפוף להוראות הסכם זה לאחר ובכפוף לכך שהסכם זה לאחר 2691/09מ "להסכים למחיקת עת

;  חתימתו יקבל תוקף של פסק דין
 
 

: הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם
 

 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו .1
 

-  לעניין הסכם זה .2
היתר שתוציא הועדה המקומית בכפוף להוראות כל דין לבנייה בקשר עם תכנית - היתר בנייה

.  במתחם3793
 

העוסקת בקידום דיור בר  ("העירייה: "להלן)ועדה שהקימה עיריית תל אביב יפו - י"ועדת הדב
. השגה בעיר תל אביב יפו

 
להפעיל ולהוציא לפועל פרוייקט של דיור בר השגה בעיר , להשלים, היזם מתחייב בזה לבצע .3

החברה . ("י"פרוייקט דב: "להלן)תל אביב יפו וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה 
 1000- י לא יפחת מ"מתחייבת בזה כי סך כל השטח נטו של הדירות במסגרת פרוייקט הדב

. ר"מ
 

ישקיע את כל הכספים הנדרשים ויקים על חשבונו ועל , היזם ינקוט בכל הצעדים הנדרשים .4
י וזאת באופן שהפרוייקט יושלם עד לא יאוחר מתום תקופה של "אחריותו את פרויקט הדב

להסרת כל . 3793בקשר עם תכנית  (כהגדרתו לעיל) חודשים מהיום שיוצא היתר הבנייה 36
 .י"ל אינו היתר הבנייה המתייחס לפרוייקט הדב"היתר הבנייה הנ, ספק

 
י ובכלל זה הקמתו על פי "מובהר כי האחריות הכוללת והבלעדית להקמת פרוייקט הדב .5

הינה על היזם ואין  (לרבות היתר בנייה)השגת כל ההיתרים והרשיונות , הוראות כל דין
 .באמור בהסכם זה כדי להעביר אחריות כלשהי לועדה המקומית או לעירייה

 
 

הועדה המקומית מותירה לשיקול דעתו של היזם להציע , להלן (ב)בכפוף לאמור בסעיף  (א) .6
י במובן זה שהיזם רשאי לבצע את "י חלופות בדבר האופן בו יוקם פרוייקט הדב"לועדת הדב

, י רכישה או חכירה של קרקע ובניית הפרוייקט"הפרוייקט במסגרת תכנון פרוייקט חדש ע
ובלבד . י"בדרך של רכישת בניין קיים והסבתו למגורי דב, כחלק מפרוייקט בתהליך בנייה

י בפרוייקט שבו כבר נכללו הוראות להקמת "שהחלופה המוצעת לא תהיה הגדלת שטח הדב
. י"דב

 
י היזם יהיה כפוף "י ע"האופן בו יבוצע פרוייקט הדב, על אף האמור לעיל ולמניעת כל ספקות (ב)

לה יינתן שיקול דעת מוחלטת ובלעדי לאשר או , י"של ועדת הדב, לאישור מראש ובכתב
לדרוש שינויים או להחליט כל החלטה אחרת , להתנות תנאים, לדחות את הצעות היזם

 .י"בקשר לפרוייקט הדב
 

, בין היתר, הוא יכלול, י"או החלופות שיגיש היזם לועדת הדב/במסגרת התכניות ההצעות ו .7
י "תנאי הדב, (השכרה/ מכירה)י "סוג הדב, כמות הדירות, גודל הדירות: את הפרטים הבאים

 .(ב"מחיר וכיו, זמן השכרה)
 

הצעות היזם על פי שיקול דעתה / י תאשר או תדחה את הצעת"ועדת הדב, כאמור לעיל .8
 .בשים לב לצרכים הצבורים לרבות שיקולי כדאיות כלכלית, המוחלט והבלעדי

 
בקשר עם פרוייקט , ערוכות כדין, או בקשות להיתר בנייה/בכפוף לכך שהיזם יגיש תכניות ו .9

הועדה המקומית תנקוט באמצעים סבירים כדי לאפשר ליזם לקדם את הוצאות , י"הדב
 .י"י וזאת בשים לב לאופי הציבורי של פרוייקט הדב"ההיתרים לפרוייקט הדב
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 :מוסכם במפורש ומובהר כדלקמן .01
   

, אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מחובות היזם על פי כל דין ובכלל זה לשאת במיסים (א)
. י לרבות היטל השבחה ואגרות פיתוח"בתשלומי חובה ובהיטלים בקשר עם פרוייקט הדב

אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע בכל אופן שהוא בשיקול הדעת המוקנה לועדה  (ב)
 .או העירייה על פי כל דין/המקומית ו

 
, בכפוף להתקיימות תנאי החוק, י"ככל שיהיו בחוק תמריצים המגיעים ליזמי פרוייקט דב .11

. היזם יהיה זכאי לקבלם
 

- ג"התשל (חלק כללי)מוסכם במפורש כי על אף האמור בכל דין ובכלל זה בחוק החוזים  .21
או העירייה בקשר עם /היזם מוותר בזה על כל טענת קיזוז כנגד הועדה המקומית ו, 1973

. אגרות ושאר תשלומי חובה, היטלים, לרבות בקשר לחובות בגין מיסים, י"פרוייקט הדב
 

זכויות והתחייבויות הצדדים לפי הסכם זה לא יהיו ניתנות להמחאה אלא בהסכמת יתר  .31
 .הצדדים להסכם זה מראש ובכתב

 
הצדדים לא יהיו קשורים . הסכם זה על נספחיו משקף את המוסכם והמותנה בין הצדדים .41

הסכמים והתחייבויות בעל פה או בכתב , מסמכים, מידע, מצגים, פרסומים, בכל הבטחות
 .לפני חתימתו, אם בכלל, שאינן נכללים בהסכם זה במפורש ושנעשו

 
ויתור . תיקון או תוספת של הסכם זה חייב להיעשות בכתב ובחתימת כל הצדדים, כל שינוי .51

לא יהא ; או אורכה שניתנו  על ידי צד למשנהו במקרה מסוים לא יהוו תקדים למקרה אחר
 .תוקף לשום ויתור או אורכה אלא אם ניתנו בכתב

 
הסכם זה נחתם ונעשה אך ורק לטובת הצדדים לו והסכם זה או איזה מהוראותיו לא יהוו  .61

 .הסכם לטובת צד שלישי כלשהו או יקנו זכויות כלשהן לצד שלישי
 

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין . הדין החל על ההסכם הינו דין מדינת ישראל .71
הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו תהא נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בתל 

 .ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר, אביב יפו
 

 .הצדדים קובעים את כתובותיהם לצרכי הסכם זה כאמור במבוא להסכם זה .81
 

י הסכם זה תהיה בכתב ותשלחנה לכתובות "כל הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו עפ .91
הצדדים המפורטות במבוא להסכם או לכל כתובת אחרת אשר נמסרה לצד השולח בכתב על 

כל הודעה שתישלח מצד למשנהו לפי .  שעות טרם משלוח ההודעה24לפחות , ידי הצד השני
ימי  (5)ל בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד האחר תוך חמישה "הכתובות הנ

עם אישור )עסקים מעת שנמסרה למשלוח בדואר ישראל ואם נמסרה ביד או נשלחה באימייל 
 .(ביום העסקים הראשון לאחר שנתקבלה- קבלה

 
י הצדדים ולאחר ובכפוף לכך שהסכם זה יקבל "הסכם זה ייכנס לתוקפו רק לאחר שיחתם ע .02

 . י בית המשפט"תוקף של פסק דין ע
 

 .הפרה של הסכם זה תחשב להפרה של פסק דין על כל המשתמע מכך .12
 

 1בנוסח נספח ,תוגש בקשה לדחיית העתירה ללא צו להוצאות ,עם חתימתו של הסכם זה  .22
. להסכם זה

 
 

 _______________     _______________
   הועדה המקומית                                                                                היזם 

 
 

2009\696\23 



 החלטה' מס
05/01/2011 

 11- ' ב10-0031

 

 

 
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

לפיו העתירה , בפני הועדה , שצורף לפרוטוקול הדיון , ד הראלה אברהם אוזן הציגה את עיקרי ההסכם"עו
שהגישה הועדה המקומית בסוגיה המשפטית הנוגעת לכך שהמועצה הארצית דחתה את הערר שהגישה 

תידחה כאשר יזם התכנית הסכים מצידו , בטענה כי הוגש בשיהוי ולא נתנה לה הארכת מועד להגשתו 
הומלץ . י"פ הנחיית ועדת דב"ר ע" מ1000- לבצע פרוייקט של דיור בר השגה בעיר בשטח שלא יפחת מ

, שכן גם אם היא תזכה בעתירה ויתאפשר לה להגיש הערר למועצה הארצית , לועדה לאשר את ההסכם 
הסכמת היזם לביצוע פרוייקט ,מנגד . הסבירות שהמועצה הארצית תקבל הערר מבחינה תכנונית נמוך

ל ממתחם בו הותרו שימושים "דיור בר השגה מהווה פיצוי לציבור על שינוי היעוד של מתחם בן יוסף קק
ש למתן תוקף של "הובהר כי ההסכם יובא לביהמ. בעלי אופי ציבורי למתחם בעל אופי פרטי עבור מגורים

. פסק דין
 .שאל כיצד משפיעה החלטת היועץ המשפטי לממשלה בענין דיור בר השגה על ההסכם– אהרון מדואל 

, ד אוזן השיבה כי לא מדובר בקידום תכנית בסמכות ועדה מחוזית עם הוראות בענין דיור בר השגה "עו
. אלא מדובר באיתור מגרש שיעודו מגורים שיוקם בו פרוייקט דיור בר השגה

. טען  שהועדה המחוזית לא ביטלה את הדיור בר השגה –ארנון גלעדי 
 

: הועדה מחליטה
. כמפורט לעיל,לאשר את ההסכם שצורף לפרוטוקול 

 
. אהרון מדואל נימנע מההחלטה

 
פאר , שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. נתן וולוך וארנון גלעדי, ויסנר
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, מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה_________________________ מיופה כח / אני בעל ההיתר 

__________ וכן שקיבלתיו לידי בתאריך , לרבות התנאים להיתר מעבר לדף

 09-0868היתר בניה מספר 
 
 

 44בית פלט  :כתובת
 46בית פלט 

 14הארון אל רשיד 

 מי וגבעת עליה'עג: שכונה

 1127/7036 חלקה/גוש
 13תמא, 1ע, ח, 2660 ע"תב' מס

 
. מ./פ.ח./ז.ת שם תפקיד

 תאגיד
 טלפון מען

 08 - 9428282  יבנה3חבצלת החוף  511229676 מ"בע (י.א.ד.כ)אלמוג  בעל ההיתר

 08 - 9428282  יבנה3חבצלת החוף  040210528 אמסלם יעקב  

יפו -  תל אביב 13המגדלור  008526972 פיבקו אילן עורך בקשה
68036 

6812027 - 003 

 
על פי אישור של  

 11/02/2009 מיום 20090003ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מספר 
 

 :מותר להקים במקום המתואר לעיל

מעל מרתף משותף בהיקף המגרש  ומרתף נוסף מתחת לבנין  ,  קומות 3 בנינים בני 2-מתחם חדש למגורים מורכב  מ
: המכיל,ד "  יח18עבור ,  הצפוני בלבד 

שטחים עבור , צובר גז, חדרים טכניים, חדר משאבות, מאגר מים,  מחסנים דירתיים18– בקומת המרתף המשותפת 
, חדרי מדרגות  , 2 מקומות חניה ברמת שרות 36, חדרי משחים מוצמדים לדירות בקומת הקרקע  בבנין  הדרומי 

. מעברים משותפים
 

:   מכיל,  יחידות דיור10עבור ,  ט"הבעש' הבניין הדרומי  בחזית לרח
;  חדרים עם חצרות ופרגולות עץ  מעליהן4 יחידות דיור בנות 5- בקומת הקרקע
 חדרים 5 דירות בנות 2 דירות דופלקס  וביניהן 3המפלס התחתון של ,  חדרים4 יחידות דיור בנות 2– בקומה השניה 

.  מרפסות גג עם פרגולות עץ מעליהן ,  חדרים4ודירה בת 
, המפלס העליון של  דירות דופלקס עם מדרגות פנימיות מקשות בין המפלסים בתוך הדירות – בקומה שלישית 

.  גזוזטראות בלתי מקורות ומרפסות גג עם פרגולת עץ מעליהן
.  מערכת סולרית- על משור הגג 
;   חדרי מדרגות משותפים עם פיר מעלית2, מבואות- בכל הקומות
. ד וחדרי שרות"ממ- בכל הדירות

 
: מכיל,  יחידות דיור8עבור  , טולוז ' הבניין הצפוני  בחזית לרח

. ביתן אשפה , חדרי משחקים  מוצמדים לדירות בקומת הקרקע, חדר מדרגות - (העליונה)בקומת המרתף 
;  חדרים עם חצרות ופרגולות עץ מעל החצר 3 יחידות דיור בנות 4- בקומת הקרקע
מרפסות גג עם ,  חדרים5 דירות דופלקס  בנות 2המפלס התחתון של ,  חדרים4 יחידות דיור בנות 2– בקומה השניה 

.  פרגולות עץ מעליהן 
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, מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה_________________________ מיופה כח / אני בעל ההיתר 

__________ וכן שקיבלתיו לידי בתאריך , לרבות התנאים להיתר מעבר לדף

, המפלס העליון של דירות דופלקס  עם מדרגות פנימיות מקשרות בין המפלסים בתוך הדירות - בקומה השלישית 
. מרפסות גג עם פרגולת עץ מעליהן 

.  מערכת סולרית- על מישור הגג העליון
;  גרעין חדר מדרגות משותף עם פיר מעלית, מבואה- בכל הקומות
.  ד וחדרי שרות"ממ- בכל הדירות

 
.  שטחים מגוננים, עצים לנטיעה, פיתוח שטח, בריכת נוי- על המגרש

 
: הערה

חדר המדרגות   , לובי הכניסה,   לרישום השטחים המשותפים9.7.2009ההיתר כפוף להתחייבות  המבקש מתאריך . 1
. חדרים טכניים  והגג העליון לשימוש משותף לכל דיירי הבנין , המשותף

  כפוף לכך שידוע לו  כי מקומות חניה בתחום החלקה על פי 18.10.2009ההיתר כפוף להתחייבות המבקש  מתאריך . 2
 על פי התבחינים הקיימים במועד אישור הבקשה להיתר וידוע לו כי 2' הבקשה להיתר יועדו לשמש לרמת שרות מס

עליו להגיש לאלתר מפרט המדגיש את המקומות החניה הללו בהתאם לרמת השרות האמורה והועדה המקומית 
 לתקנות המקרקעין וכי הרישום יהא תנאי בלתו אין חיבור 27זכאית לרשום הערת בדבר השטחים הללו על פי תקנה 

 .חשמל

 
ובהתאם לתוכניות ולנספחים , 1970ל "תש, (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנון התכנון והבניה 

:  וכן התנאים המיוחדים הבאים מעבר לדףהחתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאיו שימולאו התנאים המפורטים 
 
לכיסוי ' ביטוח צד ג-  יפקידו לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת 1-בעל היתר מכח תכנית ע .1

 .והחזרת המצב לקדמותו (אם ייגרם)נזק 
 ; לתקנות המקרקעין  לפני חיבור חשמל27הצגת רישום ההערה לפי תקנה  .2
בעלי ההיתר אחראים לכך שהמעליות המותקנת תעמדו  בכל התקנים וההוראות הרלוונטיות התקפות לגבי  .3

 .מעליות בעת הוצאת ההיתר
 . לפחות ומעוצב במשתלה3''כל עץ בקוטר של , נטיעת העצים החדשים תעשה בצורה מקצועית .4
 .22.6.2009מילוי דרישות רשות לאיכות הסביבה המפורטים באישורם מתאריך  .5
 . תהווה נספח להיתר הבניה זה07.06.09ויקס מיום .ד אקוסטית של א''נספח חוו .6
 .העברת עצים בהתאם להנחיות מחלקת גנים ונוף .7
לפני אכלוס המבנה לתאם סופית עם אגף . אצירת אשפה12הוראת ביצוע בהתאם לקובץ הנחיות פרק  .8

 .התברואה את המתקנים לאצירת אשפה

 
 

 4 :לפי קבלה מספר 02/10/2008 :פיקדון שולם ביום
  :לפי קבלה מספר  :יתרת אגרות בניה שולמה ביום

 
:  תאריך נתינת ההיתר

 
. רשות רישוי / היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית 

 .   שנים מיום נתינתו 3היתר זה יפקע תוקפו בתום 
 

על פי תיק יציבות , למעט אלה הכלולים בהיתר זה, אין בהיתר זה אישור לשינויים בשלד הקונסטרוקטיבי של הבניין
. הבניין המהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר

 
. לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה בטל ההיתר 
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, מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה_________________________ מיופה כח / אני בעל ההיתר 

__________ וכן שקיבלתיו לידי בתאריך , לרבות התנאים להיתר מעבר לדף

 
יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה , 1970ל "תש, (בקשה להיתר תנאים ואגרות)תקנות התכנון והבניה  (ד)18לפי תקנה 

רשות , ועדה מחוזית,ויוצג לפני דרישה לנציג ועדה מקומית , חתומים ומאושרים, עותק אחד של ההיתר על נספחיו
. לשוטר או לכבאי  , א "הרשות המקומית או מפקדת הג,הבריאות 
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, מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה_________________________ מיופה כח / אני בעל ההיתר 

__________ וכן שקיבלתיו לידי בתאריך , לרבות התנאים להיתר מעבר לדף

 
 
 

:  דנה והחליטה05.1.2011 מיום 12' החלטה מס' ב10-0031פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון והבניה 
 

: מהלך הדיון
. ודיווח שקיים היתר בניה, ע"ע העיר חזי ברקוביץ הציג את האי התאמה בין מפת הסדר הגוש לבין התב"מה

. בשבועיים האחרונים בהסכמה היזמים הפסיקו את העבודות במקום
 6המעבר היום הוא ברוחב של  מטר במקום . י הסדר הגוש"היתר הבניה יצאה עפ, קיימת סטיה מזרחה של הסדר הגוש 

. מטר
. פ"פ לשפ"לאחר סיור במקום אני ממליץ להותיר את שני היתרי הבניה ולהפוך את השצ

?  השאלה האם ההיתר כפ שהוצא הוא תקין
י "ע ולא עפ"י מצב בתב"בסופו של גבר חתמנו על היתר עפ. מכיוון שהגוש לא הוסדר סופית כך גם הופיע במפות המדידה

. הסדר גוש
. פ"פ לשפ"ע להפוך את השצ"לכן אני מציע להותיר את שני ההיתרים במתכונתם וליזום תב

. ד שרי אורן הבהירה שהם לא יקבלו זכויות על השטח הזה והם לא יבנו על השטח הזה"עו
.  מטר3– פ ל "לקבל את העקרון התכנוני הצרת השצ

. פ לבעלות פרטית ללא תמורה"לא ניתן להעביר שטח שצ– אלי לוי 
כל חצי שנה צריכים לעדכן מפות מדידה אם היו עושים את זאת לא , ההסדר נעשה לפני שיצא ההיתר– ד שרי אורן "עו

. תכנונית אין הצדקה לאשר כמו שזה. היה לבדוק (היזם והעירייה)האחריות על שני הצדדים , היה יוצא היתר מוטעה
 
 

: הועדה מחליטה
פ ולהפכו "ולבטל את השצ,  על כנו44בית פלט '  רח09-0868ולהשאיר את ההיתר מספר , ע"לאמץ את המלצת מה

כולל ,  וכתנאי לתעודת איכלוס44בית פלט ' הסדרת הנושאים הסטטוטוריים והקניינים באחריות היזמים ברח. פ"לשפ
. פ"פ לשפ"הכנת תוכנית באישור הועדה המחוזית להפיכת השצ

 
. ארנון גלעדי ואהרון מדואל, שמואל גפן, כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, אסף זמיר, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים

 
 

 


