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- אביב - תל68בן גוריון ' בשד. באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה
 302קומה ג חדר , יפו

 
 

 ר הועדה המקומית לתכנון ובניה"מ ראש העירייה יו"מ ד"עו, דורון ספיר :ה"השתתפו ה

 סגן ראש העירייה נתן וולוך 

 חבר מועצה שמואל מזרחי 

 סגן ראש העירייה אסף זמיר 

 חבר מועצה שמואל גפן 

 חבר מועצה הרב שלמה זעפראני 

 חברת מועצה כרמלה עוזרי 

 חבר מועצה אהרון מדואל 

 חבר מועצה הרב נפתלי לוברט 

 חבר מועצה ד"עו, דן להט 

 חברת מועצה תמר זנדברג 

 חבר מועצה בנימין בביוף 

 
 

 מהנדס העיר 'אדר, חזי ברקוביץ :ה"נכחו ה

 ש לעניני תכנון ובניה"משנה ליועמ ד"עו, שרי אורן 

 מנהל אגף תבע וסגן מהנדס העיר 'אדר, עודד גבולי 

 מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה 'אינג, שוטה חובל 

 מנהלת מחלקת רישוי בניה 'אינג, ריטה דלל 

 מ ראש העירייה"מ. ע ד"עו, אילן רוזנבלום 

 מנהל אגף נכסי העירייה אלי לוי 

 מנהל מינהל החינוך. ס דרור לוטן 

 מנהל היחידה למניעת דלקות פיליפ 

 יפו- אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אלה דוידוף 

 
 חבר מועצה ארנון גלעדי :חסרים

 
 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים

 ארגון הקבלנים אלי יהל 

 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  גיורא רובינשטיין 

 י.מ.מ עמי אמזלג 

 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  רן מנחמי 

 
 

תוקף ההחלטה מיום הפצתה 
יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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ועדת המשנה לתכנון ולבניה 
יפו – אביב -מרחב תכנון מקומי תל

 
 09-0031 פרוטוקול מספר 

 13:00 - 09:00 06/01/2010ע "כ טבת התש
 

- אביב - תל68בן גוריון ' בשד. באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה
 302קומה ג חדר , יפו

 
 
 

מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  09/12/2009 מיום 09-0029אישור פרוטוקול   

  23/12/2009 מיום 09-0030אישור פרוטוקול   

 דיון רגיל-  דיון בהפקעה 6110 בגוש 365 וחלק מחלקה 7110 בגוש 1חלק מחלקה  1 .1
 דיון רגיל-  דיון בהפקעה 23הגדרת מגרש קלישר  2 .2
 דיון בפיצויים (חדש) 2005ת "תדמ 4 .3
 דיון נוסף( הת )(3)' א2988מתחם סמל דרום  12 .4
תכנית עיצוב ופיתוח לשוק בצלאל דיון פנימי לאחר סיור במקום לצורך קבלת החלטה  40 .5

 בלבד
  דיון נוסף4-6טרומפלדור  46 .6
 (4)דיון בהפקדה  (3)צומת קרליבך  56 .7
 דיון בהפקדה (3)צומת החשמונאים  60 .8
 תיקון טעות סופר - (2) דיון בהפקדה 2מגדל הרכבת  66 .9
 רביעיית פלורנטין דיון בעיצוב ארכיטקטוני- מתחם המעון 72 .10

 
 :דיווח על תכניות שאושרו

 (2 )16יורדי הסירה  - 3724/מק/תא
 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
06/01/2010 

 1- ' ב09-0031
  6110 בגוש 365 וחלק מחלקה 7110 בגוש 1חלק מחלקה  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

 : מטרת הבקשה
. אישור הפקעה

 
        תשריט להמחשה בלבד 

 :גושים וחלקות בתכנית
שטח  בעלות חלקה גוש

רשום 
 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

חלקה ארעית ) 365 6110
4) 

 דרך מוצעת 306.00 13925.00 מדינת ישראל

 דרך מוצעת 383.00 6058.00 מדינת ישראל (8חלקה ארעית ) 1 7110
 

: מצב תכנוני קיים
: י"השטח להפקעה מיועד לדרך מוצעת עפ

ב "ג אלול התשס" י21/08/2002 מיום 5104פ .א בתוקף לפי הודעה בי2676ע "תב
 

: מצב חוקי
 5 ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות לפי סעיפים 1965- ה "ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ

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

 
: ע"ד מה"חו

ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ7110 בגוש 1 וחלק מחלקה 6110 בגוש 365ממליץ להפקיע חלק מחלקה 
. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5 ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים 1965- 

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

 (י שי בוכמן"מוגש ע): ד הצוות"חו
. אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה

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

.לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ7110 בגוש 1 וחלק מחלקה 6110 בגוש 365לאשר להפקיע חלק מחלקה 

.  1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5 ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים 1965– 
.  לאותה פקודה19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ

 
נתן , שמוליק מזרחי, תמר זנדברג, אהרון מדואל, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. וולוך ואסף זמיר



 התוכן החלטה' מס
06/01/2010 

 2- ' ב09-0031
  23הגדרת מגרש קלישר  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ

 

 : מטרת הבקשה
. הגדרת מגרש חדש לאחר ביטול הפקעה

 
 :מיקום

 

 
 

 :כתובת
 23קלישר ' רח

 
 :גושים וחלקות בתכנית

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
לביטול 

ההפקעה 
 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

 0.919 דרך 0.018 0.901 פרטי 11 6920
 

:  שטח הקרקע
. ראה הטבלה  לעיל

 
:  שטח הקרקע המופקע

 .ראה הטבלה  לעיל
 

  :בעלות
 .ראה הטבלה  לעיל

 
:  מצב השטח בפועל

 .ראה הטבלה  לעיל
 
 



 החלטה' מס
06/01/2010 

 2- ' ב09-0031

 

2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ  

 

: מצב תכנוני קיים
המאושרת קווי המגרש ' ב2650ע "בתב' ג11.1י סעיף " אך עפ1200ע "י תב"השטח להפקעה מיועד לדרך עפ

. החדשים ייקבעו בתשריט באישור הועדה המקומית
. י המגרש החדש כפי שיקבע בהליך זה"זכויות הבניה יחושבו עפ

 
 

: מצב חוקי
. י החלטת הועדה המקומית לאחר ביטול שטח ההפקעה"גבולות המגרש יוגדרו עפ

 
: ע"ד מה"חו

.ממליץ לאשר את הבקשה לביטול שטח ההפקעה והגדרת המגרש

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. א" ת23קלישר ' לאשר את הבקשה לביטול שטח ההפקעה והגדרת המגרש ברח

 
נתן , שמוליק מזרחי, תמר זנדברג, אהרון מדואל, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. וולוך ואסף זמיר



 התוכן החלטה' מס
06/01/2010 

 3- ' ב09-0031
  (חדש) 2005ת "תדמ - 

 דיון בפיצויים

 

 2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ

 

, כ הועדה המקומית "ב– ד עמי פזטל "חוות דעת עו, לדרפט מצורפת חוות דעת השמאי מאיר צור
חוות דעת ,מ"כ חברת נתיבי איילון בע"רוטמן ב–חוות דעת עורכות הדין תמר מגדל ועינת עובדיה 

בחוות הדעת מפורטים הממצאים ביתר פירוט והן מהוות חלק בלתי .ר אוסנת ארנון"אקוסטית מטעם ד
. נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה

 
: רקע

 לחוק התכנון 197י סעיף " בקשות לתביעות פיצויים עפ82 הוגשו בפני הועדה המקומית 26.8.09בתאריך  
. 28.8.2006 מיום 5570. פ.שאושרה למתן תוקף בי" בית הבילויים  "2005ת "והבניה עקב אישור תדמ

 
:  פרטי התובעים והפיצוי הנדרש

.  תובעים 82ד  דוד מנע  בא כח "התביעה הוגשה באמצעות עוה
. התביעה נסמכת על חוות דעת השמאי אלי  סידאוי המצורפת לתביעה

  ובצירוף הפרשי 28.8.2006לתאריך הקובע   ₪ 6,229,500-  סך הפיצוי הנדרש לנכס שבנדון מסתכם בכ
.  הצמדה וריבית מהמועד הקובע ועד לתשלום בפועל

  
: פרטי הנכס נשוא התביעה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מספר  י כתב התביעה"תתי חלקות עפ חלקה גוש כתובת
 התובעים

סכום התביעה 
הכולל  

לתאריך הקובע 
26.8.09 

 5האירוס 
 7האירוס 
  9האירוס  
  11האירוס  
 13האירוס  
 15האירוס  
 17האירוס  

 
 19האירוס 
 27ר "זלמן שז

 
 29ר "זלמן שז
 31ר "זלמן שז

 
 

 33ר "זלמן שז
 41ר "זלמן שז
 43ר "זלמן שז
 45ר "זלמן שז
 47ר "זלמן שז
 47ר "זלמן שז

 

7056 
7056 
7056 
7056 
7056 
7056 
7056 

 
7056 
6993 

 
6993 
6993 

 
 

6993 
6993 
6993 
6993 
6993 
7057 

61 
61 
61 
61 
60 
60 
60 

 
60 
39 

 
39 
39 

 
 

39 
85 
44 
44 
44 
5 

21,22,23,26,27,28 
16,19,20 

9,10,11,14 
5 

21,22,23,25,26,27,28 
15,18,19,20 

תת חלקה לא )27תובע מספר ,9,13
. (ידועה
2,4,6,8 

154,160,161,162,164,165,166,167 
171,174,177,178 

58 
186,187,189,194,198,202,207,208,209 

 
 

9,10,18,23,26,28,34,36,48,50 
לא מצויינים בכתב התביעה 
לא מצויינים בכתב התביעה  
לא מצויינים בכתב התביעה 
לא מצויינים בכתב התביעה 
 לא מצויינים בכתב התביעה

6 
3 
4 
1 
7 
4 
3 
 
4 
13 
 
1 
9 
 
 
10 
5 
4 
2 
2 
4 

480,000₪  
223,000₪  
320,000₪  
80,000₪  
576,000₪  
322,000₪  
244,000₪  

 
328,000₪  

1,003,000₪  
 

72,000₪  
558,500₪  

 לא צויין 54תובע )
 (סכום התביעה

724,000₪  
381,000₪  
292,000₪  
122,000₪  
154,000₪  
350,000₪  

 
 ₪ 6,229,500 82    כ"סה



 החלטה' מס
06/01/2010 

 3- ' ב09-0031

 

2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ  

 

 
 
 

: תרשים סביבה
 

 
: שיפוי

.  מחברת נתיבי איילון 70%התוכנית מהווה תוכנית דרך לפיה יש שיפוי לועדה בשיעור של 
 מצב תיכנוני

. פ.בתוקף לפי הודעה בי" בית הבילויים "2005ת "סימנה תדמ, "פוגעת"י התובעים כ"התוכנית המוגדרת ע
. 28.8.2006 מיום 5570

, צפון- י הסטה דרומה של נתיבי איילון"ע" הבילויים"תכנית זו נועדה על מנת למנוע את הריסתו של בית 
פ וגינה במפלס פני הקרקע בין שכונת נווה עופר לבין .צ.כך שיווצר רצף  של ש, שיקוע וקירוי חלק מהכביש

. בית הבילויים
: מטרת התוכנית

o ויים"באזור בית הביל, קטע אילון דרום, לקבוע שטח לדרך לצורך סלילת כביש מהיר .
o לרבות הוראות משלימות בדבר , 2001ת "על פי תדמ, לקבוע שטח לרצועת מסילת הרכבת

. בקטע רצועת המסילה שבתחום תכנית זו, העקרונות והאמצעים למיגון אקוסטי
o  1940' פ הסימון הקיים בתכנית הקודמת מס"ע" הבילויים"ביטול ההוראה להריסה של בית 

הכל , לשימור ושחזור" הבילויים"וקביעת בית  (המיועדים להריסה, למעט חלקי מבנה מאוחרים)
. על פי הוראות תכנית זו

o  מעל דרך . פ.צ.לדרך מוצעת ולש (הכלול בדרך)שינוי יעוד משטח לעיצוב נוף בשולי דרך מהירה
. פ.צ.שינוי ייעוד מדרך מאושרת לש. מוצעת מקורה

: שינוי בהתווית מסלולי הנסיעה של דרך אילון דרום 
. המסלול לכוון צפון יוסט דרומה .1
. המסלול לכוון דרום יוסט צפונה .2

o שיקוע תוואי המסלול לכוון דרום אל מתחת לפני הקרקע וקרוי חלק מהמסלול .
o  הבילויים"יצירת רצף קרקעי בין השטח הציבורי הפתוח מדרום לשכונת נווה עופר ובין בית" ,

. כולל גינון במפלס פני הקרקע מעל תוואי המסלול לכיוון דרום
o בתחום שבין שני המסלולים בדרך , שטח למסילת ברזל לכיוון דרום/הסטת תוואי רצועת רכבת

. 1940/ביחס לתוואי שנקבע בתכנית תא, איילון דרום
o יגברו , בהיבט האקוסטי– בכל הקשור להוראות הסביבתיות . הנחיות לטיפול נופי ואקוסטי

. 2001ת "הוראות תכנית זו על הוראות תדמ
o הארכת והרחבת גשר תל גיבורים הקיים .



 החלטה' מס
06/01/2010 

 3- ' ב09-0031

 

2007ת ספטמבר "מבא  6' עמ  

 

. מ" חברת נתיבי איילון בע:יזם התוכנית
 
 

": פוגע"פרטי הנכס הנטען שהוא ה
 

 :כביש מנהרת הבילויים
אילון דרום המחבר את מחלף קיבוץ גלויות עם כביש  – 20' מנהרת הבילויים הינו קטע מתוך כביש מס

. חולון בת ים
' של כביש מס (נסיעה לכיוון דרום)שבה עובר הנתיב הדרומי '  מ220-מנהרת הבילויים הינה קטע באורך כ

האירוס במזרח וסיומה ליד המתחם של '  ברח11'  מתחת לבית הבילויים ותחילתה מקבילה לבית מס20
הכביש '   מ100-האירוס  בקטע של כ'  ברח9' בין גשר תל גיבורים לבית מס, ר"שז' בניני הציבור ברח

. במפלס נמוך מאוד עקב הגישה למנהרה
בית הבילויים הינו מבנה לשימור המיוחס למגורי קבוצת הבילויים בעת שהייתם ביפו לפני עלייתם 

 .המבנה הינו בית בסגנון ערבי בנוי מכורכר ובמצב הדורש שיקום. לחדרה
 .מנהרת הבילויים נחפרה מתחת לקרקע בקרבת הבית על מנת שהכביש לא יפגע בבית עצמו

ח וולפסון והוא הקרוב " נתיבי נסיעה לדרום ונתיב אחד העולה לכיוון המחלף של בי2המנהרה כוללת 
 .' מ20-לבתי התובעים ורוחבה כ

הכביש , 35ר "שז' ח וולפסון מהמנהרה ליד מרכז הספורט ברח"גם ביציאת הכביש והנתיב העולה לבי
 .עדיין שקוע ונמוך משמעותית ממפלס בתי התובעים

 
 .בגבול הצפוני של הכביש הוקם קיר אקוסטי בנוי וחלקו  העליון מחומר שקוף

 קיים מרווח משמעותי הכולל בין 41-49ר "שז' בין הקיר האקוסטי וגבול התכנית  לבין בתי התובעים ברח
 :היתר
o  א"עצים ומתקן מוקף חומה של עירית ת, ובו נטיעות'  מ30-ברוחב כ (.פ.צ.ביעוד ש)שטח פתוח . 
o יעודו אזור מגורים ) 49-41' בעורף הבניינים מס'  מ10-כביש ערפי סלול כולל מדרכות ברוחב כ

 .(כחלק מחצרות הבניינים
 

: להלן פרוט המרחקים, המנהרה והכביש המשוקע מרוחקים מבתי התובעים
o  מ55-40-כ :    11-5האירוס             '
o  25-40-כ:  19-13האירוס                 
o 27-כ :  27ר "שז  
o 30-כ   :31ר "שז 
o 45- 35-כ :49-41ר "שז  

 
.  45 קיים קו מתח גבוה עם שנאי החזית בית מספר 49-41ר "לאורך חזית הבניינים  ברחוב שז* 
 .לפחות מפני הקרקע הטבעית ומיפלס הכניסה לבתי התובעים'  מ6המנהרה בעומק של       * 

 20' מדירות התובעים נשקפים כלפי דרום עובר לביצועה של התכנית חלקים מכביש מס      * 
של  " תל גיבורים "(תחנת משנה מתח גבוה)ג "        כמו גם מתחם בית החולים וולפסון מתחם תחמ

ובחלק המערבי מתקן מים מוקף חומה  , מבנה בית הבילויים במצב הרוס ומוזנח,         חברת  החשמל
.         של עירית תל אביב

  

 
היציאה מהמנהרה ליד מרכז הספורט     "                  תל גיבורים"תחנת משנה מתח גבוה 

 41-49ר "הנשקפת מבתי התובעים מדרום                           והקיר האקוסטי ליד שז
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 2005ת "המצב התכנוני הקודם לתדמ
  

: תכניות מיתאר ארציות ומחוזיות בהם מעוגנים הכביש ומסילת הברזל
 :1.8.76 מיום 502תכנית מיתאר ארצית בתוקף לפי החלטת ממשלה  – 3א "תמ

. בתכנית מסומנת דרך מהירה מוצעת בתואי הדרך נשוא התביעה
: 31.7.86 מיום 3366. פ.תכנית מיתאר ארצית לרכבות ומסילות ברזל בתוקף י-23/א"תמ

מציר '  מ120וקו הבנין '  מ100רוחב המסילה . התכנית מראה רצועה לתכנון קו מסילת ברזל כפולה
.  המפורט להלן8תוואי זה הוסט לתוואי הנוכחי בתיקון . ( לתקנון6-7' סע)המסילה 

: 26.1.99 מיום 4724. פ. בתוקף י8'  שינוי מס23/א"תמ
א דרום ניתן לאתר את שכונת נווה "מסילת ברזל מתוכננת כפולה היוצאת מתחנת ת בתשריט מסומנת

. את הרחובות הפנימיים ואת שטחי מקווה ישראל ממזרח להם, עופר
שינוי התווית מסילת ברזל כפולה מתוכננת בהתאם : " לתקנון התכנית6.1' יש תאור מילולי בסע, בנוסף

כמו כן כוללת התכנית ". לתוואי החדש של דרך נתיבי אילון מתל אביב בצפון ועד לחולון ובת ים בדרום
באופן שאינו מתיר ספק בדבר סימון של תוואי רכבת , נקודות ציון מפורטות לפי רשת הקואורדינטות

. כפולה צמוד לבתי התובעים ממזרח
 

 :תכניות נוספות שבהן מוזכרת הדרך ומסילות הברזל

לענין הדרך המהירה ומסילות ,להלן אזכור ותאור מקוצר של תכניות מיתאר ארציות ומחוזית נוספות
  :ר בסמוך לנכסים התובעים"האירוס וזלמן שז' הברזל דרומית לרח

. הוראות בענין רצועה לתכנון של מערכת הכבישים הארצית :19.12.1991מיום   (7תיקון ) 3א "תמ
'  לתכנית מתאר דרום יפו מס1977 לשנת 1'  שינוי מס:8.12.1991 מיום 3951. פ. בתוקף י1940/תכנית תא

. רכבת/דרכים לתנועה מהירה ואמצעי הסעה המונית– מחלף תל גיבורים  – 432
" דרך מהירה"מ (אילון דרום) 20' התכנית משנה את סיווג הדרך מס: 23.1.2000מיום   (44תיקון ) 3א "תמ

. בהתאם לתוואי הקיים כיום, "דרך פרברית מהירה"ל
. הוראות בענין רוחב רצועה לתכנון מסילת ברזל ארצית וקוי בנין :1.3.2001מיום   (9תיקון ) 23א "תמ

תכנית מתאר מחוזית מופקדת בה נראה בברור מדרום לבתי   :23.9.2004מיום   (מופקדת)-5/תממ
  . ובמרכזו מסילות ברזל20התובעים כביש 

 . ומסילות ברזל20' מדרום לבתי התובעים נראה כביש מס :27.12.2005  מיום  35תמא 
". תכנית מיתאר מקומית לרצועת מסילות ברזל באיילון דרום":28.8.06 מיום 2001ת "תדמ

ובינה לבין נכסי התובעים '  מ70עד '  מ55-רצועת המסילות  ותחום התכנית מרוחקים מנכסי התובעים כ
. שטח לעיצוב נוף ודרכים, .פ.צ.חלקות רישום נפרדות רבות ביעוד ש

 הוקם קיר 20' בין רצועת המסילות לבין המסלול הצפוני של כביש מס, 2005ת "בהתאם להוראות תדמ
. אקוסטי מכוסה בחומר בולע רעש למניעת רעש ממסלול זה לכיוון בתי התובעים

. 1940תכנית זו קבעה את תוואי רצועת הברזל בתוך הרצועה לאמצעי הסעה המונית שנקבעה עוד בתכנית 
רצועת מסילת הברזל שנקבעה בתכנית זו מהווה הסטה דרומה והרחקה מבתי העוררים של רצועת הרכבת 

. 1940כפי שסומנה בין שני נתיבי איילון בתכנית 
 לעניין 2001ת "ומוסיפה על הוראות תדמ,  מפנה לעניין מיקום רצועת הרכבת לתכנית זו2005ת "תדמ

. המיגון האקוסטי הדרוש לרעש הנובע מהרכבת ומהכביש
: הדגשות

 בקירבת בתי התובעים לעבור בגשר עילי מעל מחלף 20'   היה כביש מס1991 משנת 1940י תכנית "עפ
 .וולפסון ולהיות מוגבה בגובה הדירות של התובעים

רצועת , הרצועה לאמצעי הסעה המונית הקבועה בתכנית מהווה שטח רציף של תוואי נתיבי איילון דרום
. פ ביניהם"ללא חציצה של שצ, הרכבת באמצע ותוואי נתיבי איילון צפון

תוואי מסילת הרכבת ותוואי נתיבי איילון צפון המסומן בתכנית זו קרוב יותר לבתי התובעים מאשר 
. 2005ת "בהתאם לתדמ

 .מוסמן להריסה לצורך סלילת הכביש" הבילויים"בית 
 היו התובעים צריכים לדאוג 41-49 וכן 33-25ר "שז' י תכניות בנין ערים והיתרי בניה לבתים ברח"עפ

 .למיגון אקוסטי מעל גובה מסוים 
 .ג תל גיבורים הנצפית מבתי התובעים מדרום"התכנית קובעת את הקמת תחמ
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: תכניות בנין ערים החלות על נכסי התובעים

לדרום ומעבר לה תעלת . פ.צ.רצועת ש'  מ30'    שטח לתכנון יחידת שכנות ב:4.8.1960 מיום 432תוכנית 
. האיילון
.  אזור מגורים ומדרום תעלת נחל האיילון:25.4.1969 מיום 720תוכנית 
. 2משנה 1'  דירות התובעים במגרשים המיועדים לאזור מגורים ג:29.6.1970 מיום 1134תוכנית 

כמו כן מסומן שטח לבניני ". לא כלול בתכנית-שטח למפעל נחל האיילון"מדרום למגרשים אלו מסומן 
. ר"שז' ציבור ברח

ברקע מחוץ לגבולות .  דירות התובעים במגרשים המיועדים למגורים:16.8.1979 מיום 1990תוכנית 
. ר"שז' כמו כן מסומן שטח לבניני ציבור ברח. התכנית נראה תואי הדרכים של פרויקט האיילון

האירוס מוזכר בנין '  ברח19-5' תל גיבורים ליד בתים מס'  התווית רח:15.9.1985 מיום 2284תוכנית 
.  והפרויקט התחבורתי5' ציבורי ליד בית מס

לענין . ר כולל שטחי שרות" מ110 תכנית להרחבת דירות לשטח דירה של :30.6.1996 מיום 2603תוכנית 
י אקוסטיקאי מוסמך "ח אקוסטי שיוכן ע"המיגון האקוסטי יבוצע על סמך דו: "המיגון האקוסטי נאמר

. א יפו"ויתואם עם השירות לאיכות הסביבה בעירית ת
ח חברת נתיבי איילון בתאום עם שרותי איכות "המיגון האקוסטי לאורך תוואי הדרך המהירה יבוצע ע

. יפו-א"הסביבה של עירית ת
' כמו כן מסומן שטח לבניני ציבור ברח" אם יהיה צורך למגן את הדירות עצמן הדבר יוטל על בעלי הדירות

. ר"שז
לענין . ר ברוטו מקסימלי" מ110 שיפור הרחבת הדירות ללא תנאי של :22.3.2007מיום ' א2603תוכנית 

כביש "ברקע התשריט מחוץ לקו הכחול רשום . 2603המיגון האקוסטי נקבע אותו נוסח שהיה בתכנית 
. ר"שז' כמו כן מסומן שטח לבניני ציבור ברח. היכן שעובר כיום כביש האיילון" בסלילה

 
 ( :25-33ר "חל על בניינים ברחוב שז) 13.3.1992 מיום 2513/7תוכנית 

ד   לענין המיגון האקוסטי " יח188כ " לסה33-25ר "שז'  רח39, 38תכנית להגדלת והרחבת בנינים בחלקות 
: ביחס לדרך האילון נאמר

' עד לגובה המתחייב מתכנית מפורטת מס, המיגון האקוסטי המופיע בתשריט: כתנאי למתן היתר הבניה 
. נתיבי אילון'  יהיה באחריות חב1134

ל יוקם המיגון האקוסטי עד לגובה הנדרש בתכנית זו על ידי מבקש היתר הבניה ועל "מעבר לגובה הנ
. חשבונו

: כל היתר בניה בתחום תכנית זו יותנה ב
o  הדירות בתחום התכנית לא יאוכלסו אלא לאחר הקמת המיגון האקוסטי במלוא גובהו כמסומן

. בתשריט
o י חברת נתיבי אילון יעשה לאחר אכלוס "באם סלילת הדרך והקמת המיגון האקוסטי ע

 ".מבקש ההיתר יבטיח אחריותו לחלקו בהקמת המיגון לשביעות    רצון העיריה,הדירות
. 20בחתך התכנית נראה במפורש קיר אקוסטי ותואי כביש 

 

  
 2513/7/חתך בתכנית במ
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 :ד שמאי התובעים מר  אלי סידאוי"מהות הפגיעה מתוך חוו
לחלק מהדירות הדרך ,לחלקם הדרך גלויה ('מ35-70)סמוך ביותר לנתיבי איילון " מצאו עצמם"הנכסים "

במקום תוכנית לציר תנועה . שקועה ואחרים ממוקמים מול דרך ראשית הסמוכה ליסודות הבניין
עתה הדרך מתהווה והינה חלק מעורק ,מטרופוליני תוכנית אמורפית שלא קבעו לה עדיין תוואי דרך

מסילת רכבת , דרך פנים אזורית,תשתיות לאומי הכולל מערכת כבישים רבת נתיבים בנפח תנועה גדול
." תקשורת ועוד, חשמל ,ותשתיות לאומיות אחרות הקשורות במים , פרוורית ובינעירונית

 
חשש ליציבות הקרקע מתחת ,ברמת הרעש וזיהום האוויר ברמות חריגות:הפגיעה הינה במספר מרכיבים"

כפי " ביעילות"זאת כאשר מנצלים את תא השטח . ב"זיהומים כימיים ואלקטרומגנטיים וכיו, לביניינים
ועליה , הסתרת הנוף מדרי הקומות הנמוכות. לאורך נחלי הרחוב בארץ, וכפי שקיים לרוב, שמציעה הועדה

בעלי הנכסים / מתוכננת בעלויות הבנייה כתוצאה מכך שעלויות המיגון לבניה מתוכננת יפלו על המתכנן
". הללו

: תוכנית זו גורמת לירידת ערך הנכסים עקב הגורמים הבאים"
 בשל תדמית המצוירת לעיל .

  נוצרה קירבה יתרה בין השטח המאפשר הרחבת דירות לדרך המבוצעת בשטח לכן קיימת ירידת
. ערך הקרקע המבונה

  נוצרו נזקים פיזיים ומטרדי רעש אחרים במהלך העבודה על הדרך וגם כתוצאה ממעבר כלי
. רכבי משא ורכבות,תחבורה בקנה מידה ארצי הכולל רכב פרטי

 פ ובו שטח מגונן"במצב קודם הסביבה היתה שצ". 
 

: התייחסות למטרדים הצפויים- הגורמים לירידת ערך הנכסים"
 במצב קודם האיזור כולו ,פ "ח רצועת השצ"הרחבת הכביש תגרום להתקרבות לבתי המגורים ע

 .פ"היה שצ

 מפגע ויזואלי קשה ...(החלפת נוף)י קירות אקוסטים לנכסים בקומות הנמוכות"הסתרת הנוף ע
 "ותחושה קלאסטרופובית

 מטרדי רעש, גידול משמעותי בעומסי תנועה וכתוצאה מכך זיהום אויר. 

  (פחת פיסי)סדקים ומטרדים מוגברים בזמן הביצוע. 

  לחודש ₪ 1000הוצאה של , (מיגונים)הוצאות אחזקה גבוהות ".
  

 :(תמצית)התייחסות השמאי מאיר צור  לטענות המועלות בכתב התביעה 
 

o לקו , את קרבתם למתחם בניני הציבור, שומת התובעים אינה מתארת נכון את בניני התובעים
 .תל גיבורים ולחיץ המפריד בין הבנינים לדרך' לתנועה העוברת ברחובות וברח, מתח גבוה

 
o  דבר שאין לכלול – שומת התובעים מציינת ראש נזק של מטרדים ונזק פיזי מעבודות ביצוע הדרך

.  לחוק197אותו  בתביעות לפי סעיף 
. כמפורט לעיל, שומת התובעים מתעלמת לחלוטין מההשבחות הגלומות בתכנית

לא , 2001ת "על אף שזו נקבעה עוד בתדמ, שמאי התובעים יחס ירידת ערך אף לרצועת הרכבת
והזכות להגיש תביעה בגין אישורה של תכנית זו , י התובעים" ע197' הוגשה בגינה תביעה לפי סע

. התיישנה זה מכבר (ככל שקיימת)
י "והוקם ע, שמאי התובעים מייחס ירידת ערך להקמת מתקן המים על אף שאינו בתחום התכנית

. העיריה ללא קשר לתכנית
 שאינן קשורות 2284-  ו1940- י תוכניות קודמות"שמאי התובעים מייחס ירידת ערך בגין פגיעה ע

. ( לשומת התובעים7.7' סע) ולא הוגשה תביעה לירידת ערך בגינן 2005ת "לתדמ
 
o  בהתעלם ממצב תכנוני " יש מאין"השומה מתייחסת אל תוואי נתיבי איילון והרכבת כאילו נוצרו

 .קודם
o  א "תמ, למשל)אינה מתארת כלל תכניות מיתאר ארציות ומחוזיות המעגנות הדרך והמסילה

. ( על תיקוניהן23א "תמ, 3
o שבה הדרך והרכבת במפלס עליון של בתי התובעים1940/אינה מתארת כיאות את תכנית תא  .
o והסיטה אותם    שקבעה את מיקום מסילות הברזל2001ת "אינה מתארת כלל את תכנית תדמ

. 1940מבתי התובעים לעומת תכנית '  מ15עד '  מ10-כ
o ר "שז'  ברח33-25'  שלפיה נבנו הבנינים מס2513/7/אינה מתארת את האמור בתכנית במ

. ומכוחה הוצאו להם היתרים ובהם התחייבות מפורשת למיגון אקוסטי ואזכור כביש האילון
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2007ת ספטמבר "מבא  10' עמ  

 

o להרחבת הדירות בבניני התובעים ובהם אזכור ' א2603- ו2603/אינה מתארת את התכנית תא
 .ח בעלי הדירות  התובעות"מפורש למיגון אקוסטי גם ע

o לתחנת כיבוי אש מעבר לירקון שאינה 2289/שמאי התובעים מביא בשומתו את תכנית תא 
. רלוונטית 

o  במקרה שלפנינו מדובר בשיפור משמעותי בו הורדה התנועה הסמוכה לבנייני התובעים לתת
בנוסף הורחקה מבנייני התובעים  התנועה במסלול הנגדי כולל תוואי ,הקרקע בתוואי הדרך

 .מסילת הברזל
o  במקרה שלפנינו הדרך מעוגנת בתכניות בנין ערים במצב קודם כולל גם בתכניות הקמת חלק

 ".יש מאין"ולא מדובר ביצירת כביש , או הרחבת בנינים אחרים/מהבנינים ו
o חלק מדירות התובעים אינן גובלות כלל בתכנית. 
o  שמאי התובעים התבסס בחלק מהמקרים על פסיקה שאינה רלוונטית אשר בוטלה בפסיקה

 (החלטות שונות לעניין גבילות אשר נהפכו בעניין ויטנר, למשל)מאוחרת 
o וזאת , שומת התובעים אינה מציגה עסקאות של מחירי דירות ערב היום הקובע לתכנית ואחריה

 עסקאות לקביעת שווי 2' נספח מס"השומה מביאה בעמוד האחרון . בניגוד לתקינה השמאית
,  כתובות שרק אחת מהן בבנין של התובעים ללא ציון מקור העסקאות ותאורם6הנכסים ציון של 

. חלקן עובר למועד הקובע וחלקן לאחר המועד הקובע
o לא הובאה כל עסקה . השומה אינה מפרטת ומנתחת עסקאות כל שהן שיש בהן להוכיח ירידת ערך

. להוכחת שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית
, 10-20%לפיה נגרמה ירידת ערך בשיעור של " כלל אצבע"בחר שמאי התובעים לקבוע , חלף זאת

.  תוך התבססות על מחקרים תאורטיים, מבלי לפרט את תחשיביו
o  שמאי התובעים יחס ירידת ערך בגין עליה לכאורה במפלס הרעש וזיהום אוויר ללא גיבוי של

. תוך הצבה  בנוסחאות אוטומטיות שאינן רלוונטיות למקרה דנא, ד מומחה"חוו
o  שאינו רלוונטי מקום שעוד עובר לאישורה  ( דציבל64)שמאי התובעים התייחס לקריטריון רעש

. של התכנית שכנו התובעים בסמוך לתוואי נתיבי איילון
o והן ירידת ערך כתוצאה מעליית , הן בגין עלות מיגון דירתי- שמאי התובעים תובע פיצוי בכפל

. תוך ציטוט מוטעה של הלכת ברעלי, בהתעלם מהמיגון הדירתי שעלותו נתבעת, מפלס רעש נטענת
עסקאות שמובאות בשומתי זו מראות במפורש שלא חלה ירידת ערך בדירות , יתרה מזאת

חלה עליית שווי משמעותית הן לאחר אישור התכנית החדשה והן , אלא נהפוך הוא, התובעים
. י התכנית החדשה"במהלך ביצוע עבודות החפירה והסלילה עפ

 
: מסקנות שמאי הועדה המקומית

לאור האמור לעיל נראה שניתן להגיע למסקנה ברורה שלא חלה פגיעה בנכסי התובעים עקב אישור 
. 2005ת "התכנית תדמ

 
. (תמצית)רוטמן –עורכות הדין תמר מגדל  ועינת עובדיה ,כ חברת נתיבי איילון "חוות דעת ב

חוות הדעת המלאה מצורפת כנספח לדרפט 
 

o או חלקי נוכח העובדה כי / החברה תטען כי דין התביעה להדחות על הסף באופן מלא ו – 

 חלק מנכסי התובעים אינם גובלים בתכנית  ; 

 לא כל שכן במועד הקובע, חלק מן התובעים כלל לא הוכיחו את זכויותיהם בנכס ; 
o תראה החברה להלן כי דין התביעה להדחות אף לגופה מאחר שהתובעים לא עמדו בנטל , לחלופין

 . ההוכחה המינימלי המוטל עליהם להוכיח את תביעתם
o נטענו בעלמא ללא ביסוס וללא שנתמכו , טענות התובעים בדבר פגיעה בנכסיהם, לטענת החברה

שמאי התובעים לא הראה בעסקאות השוואה כי שווי הדירות פחת כתוצאה . ולו בראשית ראיה
 .אלא הסתפק בקביעות שרירותיות וחישוב אוטומטי של ירידת הערך הנטענת, מאישור התוכניות

o הנובעות לטענתם , כי אין כל ממש בטענות התובעים לפגיעות עקיפות בנכס, עוד תראה החברה
ד "לא גובו בחוו, טענות אלו אינן מבוססות. ממפגעי רעש וזיהום שעלול להגרם מאישור התוכניות

 . ועל כל פנים אין בהן ממש, מומחה
o כי עוד עובר למועד הקובע דירות התובעים , בטענות אלו מתעלמים התובעים מן העובדה הפשוטה

, הקיים והמעוגן סטאטוטורית בתוכניות קודמות (דרום+צפון)שכנו בסמוך לתוואי נתיבי איילון 
 . וכן בסמוך למסילת ברזל כפולה מתוכננת

o 2005ת "התובעים התעלמו מהאלמנטים המשביחים הכלולים בתדמ, לטענת החברה, כמו כן :
, שיפור נופי, עיבוי והגדלת המיגון האקוסטי, הרחקת תוואי איילון צפון הרחק מבתי התובעים

 .כמפורט להלן, ב"וכיו
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o במהלך ביצוע , המוכחשת מכל וכל, התובעים מתעלמים אף מן העובדה שהפגיעה הנטענת בנכסים
 .     לחוק197העבודות איננה בת תביעה במסגרת תביעה לפי סעיף 

o והדבר מוכחש, 2005ת "י תדמ"תטען החברה כי גם אם נגרמה פגיעה ע, ולמען הזהירות, לבסוף ,
הינה בגבול הסביר וכי בנסיבות העניין אין להורות על כל פיצוי לתובעים , הפגיעה ככל שקיימת

 .  לחוק200בהתאם להוראות סעיף 

 להלן תפרט החברה ביתר הרחבה את טענותיה ותתייחס לטענות התובעים  .
 

ד עמי פזטל "עו– ד היועץ המשפטי "חוו
בנוסף )י הועדה המקומית "הועדה תתבקש לאמץ את חוות הדעת של השמאי מר מאיר צור שמונה גם ע

.  כל ירידת ערך בדירות התובעיםאיןלפיה , ("נתיבי איילון"י "למינויו ע
 

ד גולדפרב "י עו"נערכה ע)י נתיבי איילון "כן תתבקש הועדה לאמץ את חוות הדעת המשפטית שהוגשה ע
ולאחר הוספת הערות משפטיות , חוות דעת משפטית זו הינה גם על דעתי. שהיא דוחה את התביעות, ('ואח

. מצידי
 

תוך מטרדי רעש , פגיעה בערך הדירות בגלל מעבר התנועה העורקית בסמוך לדירותיהם: תמצית התביעות
. וזיהום

: תמצית חוות הדעת שמתבקשת הועדה לאמץ
o  בתכנית"קיימים אלמנטים משביחים , אדרבא". מצב קודם"לעומת " בתכנית"אין כל שינוי "

. (פ שתפריד בין הדירות למסלול התנועה"פיתוח סביבתי של רצועת שצ, מיגונים, כגון)
o בסמוך לעורק התנועה , "התכנית"עוד לפני , ממילא מצויות הדירות כבר תקופה ארוכת שנים

. הסלול בפועל, הראשי
o  197י סעיף "ואינו בר תביעה עפ, בתכנית" גובל"חלק נכבד מדירות התובעים אינו .
o ולו משום כך דינן – טענות התובעים לירידת ערך אינן מבוססות על ראיות שמאיות הולמות

. להדחות
o לחוק התכנון והבניה לא 200י סעיף "עפ. אין פגיעה בדירות שעולה על גבול הסביר, בכל מקרה 

. צודק לפצות בגלל פגיעה שולית כזו
 
ע "ד מה"חוו

ד עורכות הדין "חוו,ד השמאי מאיר צור  "יש לדחות את התביעה מהטעמים המפורטים ולאמץ את חוו
.  כ הועדה המקומית"ד עמי פזטל ב"כ נתיבי איילון ועו"רוטמן ב-תמר מגדל ועינת עובדיה

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ד שמאי הועדה"דנה שיחור הציגה בפני הועדה את הבקשה לתביעת פיצויים ואת חוו
חברי הועדה טוענים שהאזרחים לא יודעים על תוכניות מתאשרות בועדה המקומית ולכן לא תובעים 

. בזמן
. ל מטיבה עם התושבים לעומת התוכנית הקודמת"מ שהתכנית הנ"ע והיוע"י מה"הוסבר לחברי הועדה ע

 קומות והם 8-9שמאי הועדה מאיר צור מסר לועדה שרוב התובעים נמצאים בגוש המרכזי בבניינים של 
. דרך זאת אומרת שהם ידעו מהתכנית' נבנו לאחר שהייתה תכ

. ד שמאי ערכי הקרקע במקום רק עולים ולא יורדים"לפי חוו
 

: הועדה מחליטה
 (מזרחי וזעפראני–  נימנעים 2, אהרון ותמר–  נגד 2, גפן וולוך,אסף, דן,דורון–  בעד 5)לאחר הצבעה בעניין 

, ד שמאי הועדה מר מאיר צור"הוחלט לדחות את התביעה מהטעמים המפורטים בדרפט ולאמץ את חוו
כ הועדה "ד עמי פזטל ב"כ נתיבי איילון ועו"רוטמן ב-ד עורכות הדין תמר מגדל ועינת עובדיה"וחוו

. המקומית
 

, דן להט, שמוליק מזרחי, תמר זנדברג, אהרון מדואל, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. נתן וולוך ואסף זמיר
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(  הת )(3)' א2988מתחם סמל דרום - א 2988/מק/תא

 דיון נוסף

 

 2007ת ספטמבר "מבא  12' עמ

 

  :מטרת הדיון
תכנית ואיחוד וחלוקה מחדש – " סמל דרום" א \2988\מק\תא' תכנית מפורטת מס– דיון בהתנגדויות  

 .בינוי ופיתוח, ללא הסכמת בעלים
. ('ב2988)אך יש השלכות גם על המתחם הצפוני , ('א2988)הדיון על המתחם הדרומי 

 
  :ע"מסלול התב

תכנית בסמכות הועדה המקומית 
 

  :מיקום
סרוק ובצפון במתחם -בן' במזרח ברח, אבן גבירול' במערב ברח, שטח התחום בדרום ברחוב ארלוזורוב

 "סמל צפון"
 

: חלקה/גוש
 

 
  :שטח קרקע

  דונם24- כ
 

  :מתכנן
מ "בע (2001)יער אדריכלים ומתכנני ערים 

 
מ "נח בע- רמ:יזם

 
  :בעלות

עירייה , פרטיים
 

  :מצב השטח בפועל
המאוכלסים בתפיסות שונות ובית כנסת קטן " סומייל"קיימים שרידי הכפר - במתחם הדרומי מערבי 

בצומת ארלוזורוב בן סרוק קיימים שטחים פנויים  המשמשים בעיקר , ממזרח למתחם זה". סולם יעקב"
. לחניה

ממזרח לו ,  (אשר אינם נכללים בתכנית )" מגדל המאה" קיים בנין השקם ו–במתחם  המרכזי של האזור 
". היכל יהודה" ש רקנאטי "בן סרוק קיים חניון וכן בית כנסת ע' לאורך רח

 
   :מצב תכנוני קיים

. 15.1.05 מיום 5367' ילקוט פרסומים מס- בתוקף " -  מתחם סמל" – 2988/תא' תכנית מס
: בהתאם לתכנית התקפה להלן עיקריה ותמצית רלוונטית למתחם הדרומי

 
 ( בתכנית הראשית8סעיף  ): מטרות התכנית 

לשפר את מערך שירותי , לתכנן מחדש את תחום התכנית במטרה לחזק את אופי המגורים והמסחר באזור
: הקשרים העירוניים והתשתית העירונית כל זאת על ידי,  הציבור

 
לשטח , לשטח פרטי פתוח, לחזית מסחרית, למגרש מיוחד, קביעת יעודי קרקע לאזור מגורים מיוחד 1.1

. לדרך משולבת ולדרכים קיימות ומוצעות, לשטח ציבורי משולב, קרקעית-ציבורי פתוח ולדרך תת

 גוש
גוש 

 חלקי
 חלקי חלקה חלקה

6216 
- 1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,

14 ,15 ,16 ,17 ,37 ,38 ,46 ,48 ,86 ,
88 ,91 ,92 

3 ,4 ,18 ,19 ,20 ,22 ,34 ,35 ,47 ,49 ,
55 ,81 

6213 - 25 ,597 ,598 ,599 26 ,433 
6214 - 276 ,654 ,656 279 ,655 
6217 - 431 ,481 ,488 484 
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זכויות והוראות בנייה בתחום המגרשים אשר יאפשרו הקמה של בנייני , קביעת תכליות ושימושים 2.1
, מטר מעל פני הים + 200בניינים למגורים ולמסחר ובניינים רב תכליתיים בגובה מרבי של עד , ציבור

עד , ר" מ104,500 יחידות דיור בהיקף של עד 970- ר וכ" מ141,000כ  עד "סה.  קומות מרתף6מעל עד 
-משרדים ויעודים רב, ר למסחר" מ18,500למבני ציבור ועד , ר" מ15,500עד ,  לשטחי ציבור2,500

 .לשטחים עיקריים על קרקעיים וקביעת שטחי שירות בהתאמה, תכליתיים

אשר , (ושטחי שירות בהתאמה)ר ביעוד מגורים שטחים עיקריים " מ5,000קביעת שטח נוסף של  3.1
זאת כמנוף כלכלי , מימושם מותנה בקיום תנאים הכלולים בתכנית ובאישור הועדה המקומית

 .להשלמת ביצוע הפינויים במתחם

הבטחת גשרים להולכי רגל למתחמים ציבוריים , תכנון דרכים חדשות, הרחבת דרכים מאושרות 4.1
התחברות למערכת הסעת , הבטחת אפשרות לקישור לכלי רכב לחניונים ציבוריים סמוכים, סמוכים

 .חניונים ותנועה, המונים וכן קביעת הוראות בדבר הסדרי חנייה

בהם יתבצעו איחוד , קביעת הוראות בדבר חלוקת שטח התכנית למתחמי תכנון שניים או יותר 5.1
, שלא בהסכמת בעלים, 1965ה "לחוק התכנון והבנייה תשכ' סימן ז' על פי פרק ג, וחלוקה מחדש

י הועדה המקומית תכניות מפורטות נפרדות והגדרת העקרונות להקצאת "לגביהם תאושרנה ע
 .הזכויות בין בעלי הזכויות השונים בתחום התכנית

 ( בתכנית הראשית9.1.3, 9.1.2סעיף  ):  11' מגרש מס .1
 :זכויות בנייה 

, מתוכם. ר" מ70,040כ זכויות הבנייה לשטחים עיקריים מעל מפלס אבן גבירול לא יעלה על  "סה
ר והשטחים המיועדים לשימושים ציבוריים " מ56,540השטחים העיקריים למגורים לא יעלו על 

. ר" מ1,000- לא יפחתו מ

כ שטחי השירות מתחת מפלס "מתוכם לא יעלה סה. ר" מ64,500כ שטחי השירות לא יעלה על "סה
. ר" מ40,500אבן גבירול על ' רח

. ר" מ5,000תותר העברת שטחים עיקריים מעל הקרקע אל מתחת לקרקע בהיקף שלא יעלה על 
.  ד" יח514כ יחידות הדיור לא יעלה על " סה

: גבהים 

 . קומות מרתף6בגבולות המגרש יותרו עד 

או / קומות מעל קומת כניסה ו5-  מעל פני הים ב'  מ52גובה המבנים לאורך הרחובות לא יעלה על 
.  קומות כולל קומת הקרקע8כ " סה– קומות עליונות חלקיות 2- קומה מסחרית גבוהה ו

או קומה חלקית בהתאם לגבהים /בשטחים המסחריים שבקומות הקרקע תותר בניית יציע ו
או הקומות יכלל במסגרת הזכויות /שטח היציעים ו. י דיני התכנון והבנייה"ולשטחים המותרים עפ
. המותרות כמפורט לעיל

מטר מעל פני הים ובהתאם למגבלות משרד הביטחון  + 200גובה מגדלי המגורים לא יעלה על 
 קומות מעל קומת 40ומספר הקומות לא יעלה על , לפי הנמוך מביניהם-ומינהל התעופה האזרחית

. לא כולל קומות ומתקנים טכניים ואנטנות על הגג, הקרקע
 

 ( בתכנית הראשית9.2.3 , 9.2.2סעיפים  ):  41' מגרש מס .2
: זכויות בנייה 

. ר" מ2,500כ זכויות הבנייה לשטחים עיקריים לא יעלה על " סה
כ שטחי השירות מתחת לקרקע "מתוכם לא יעלה סה. ר" מ5,550כ שטחי השירות לא יעלה על "סה
. ר" מ4,300על 
. ד" יח20כ יחידות הדיור לא יעלה על "סה

: גבהים 

 . קומות מרתף6בגבולות המגרש יותרו עד 

או קומה מסחרית / קומות מעל קומת כניסה ו5- מעל פני הים ב'  מ52גובה המבנה לא יעלה על 
.  קומות כולל קומת קרקע8כ " סה– קומות עליונות חלקיות 2- גבוהה ו

או קומה חלקית בהתאם לגבהים /בשטחים המסחריים שבקומות הקרקע תותר בניית יציע ו
או הקומות יכלל במסגרת הזכויות /שטח היציעים ו. י דיני התכנון והבנייה"ולשטחים המותרים עפ
. המותרות כמפורט לעיל
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 ( בתכנית הראשית9.5סעיף  )(: 51' מגרש מס)שטח ציבורי משולב  .3
: זכויות בנייה 

כ השטחים "מתוכם לא יעלה סה. ר" מ15,500כ זכויות הבנייה לשטחים עיקריים יהיו "סה 
ר מעל " מ5,200. ר" מ31,100כ שטחי השירות לא יעלה על "סה. ר" מ500לשירותים נלווים על 

שטחי השירות . ר" מ25,900כ שטחי השירות מתחת למפלס בן סרוק "מתוכם סה. הקרקע
תותר העברת שטחים עיקריים מעל הקרקע אל מתחת . המפורטים לעיל כוללים את החניון הקיים

 .לפני הקרקע
 משטח המגרש 50%לפחות .  משטח המגרש50%התכסית המבונה מעל הקרקע לא תעלה על  

תותר . יפותח בצורה רציפה כגן ובאופן אשר יבטיח מעברים פתוחים להולכי רגל מצפון לדרום
 .בניית יותר ממבנה אחד בתחום המגרש

 
 

: גבהים 
 . קומות מרתף6בגבולות המגרש יותרו עד 
 קומות עליונות 2-  קומות מעל קומת כניסה גבוהה ו4- מעל פני הים ב'  מ45גובה המבנים לא יעלה על 

.  קומות כולל קומת קרקע7כ " סה–חלקיות 
. י דיני התכנון והבנייה"או בקומה חלקית בהתאם לגבהים ולשטחים המותרים עפ/תותר בניית יציע ו

. או הקומות יכלל במסגרת הזכויות המותרות כמפורט לעיל/שטח היציעים ו
 

 ( בתכנית הראשית9.6סעיף  )(: 32-  ו31' מגרשים מס)שטח ציבורי פתוח  .4

על . תותר גמישות  בגבולות הגאומטריים של המגרשים ובלבד ששטחם לא יקטן משלושה דונם
: המגרשים יחולו ההוראות שלהלן

קרקעית שתחבר את רחוב אבן גבירול עם רחוב בן סרוק ותכלול -בתחום המגרש תותר גישה תת 
 .גם גישה לחניונים שבתחום התכנית

 ארלוזורוב יפותחו ככיכר עירונית וישמשו למעבר הולכי רגל –אבן גבירול ' פני הקרקע במפלס רח 
י הועדה "מגרשי משחק לילדים וכל תכלית אחרת הקשורה בכך שתאושר ע, לגינה, ואופניים

כמו כן יותר שימוש הכולל העמדת כיסאות . בתחום זה תותר גם התקנת ריהוט רחוב. המקומית
 .ושולחנות המשרתים את השימושים המסחריים הגובלים

מרחבים , חדרי טרנספורמציה, חדרי מכונות, מחסנים, חנייה: קרקעיים יותרו- מפלסים תת6- ב 
 .ר" מ19,380קרקעיים לא יעלה על -כ שטחי השירות התת"סה.מוגנים

יבטיח אפשרות להתחברות עתידית  (31' במגרש מס)פ "התכנון הפיזי של המרתפים בתחום השצ 
. למערכת הסעת המונים

 ( בתכנית הראשית10.4סעיף ) : חלוקה למגרשים .5

גבולות המגרשים המסומנים בתשריט הם עקרוניים . התכנית מחולקת למגרשים כמסומן בתשריט 
בלבד וצורתם ועיצובם הסופיים יקבעו בתכניות מפורטות הכוללת איחוד וחלוקה מחדש בסמכות 

ניתן יהיה לשנות את הגבולות ואת חלוקת המגרשים והשטח של המגרשים . הועדה המקומית
השונים על פי תכנית מפורטת לבינוי ועיצוב אדריכלי וכתוצאה ממדידות בשטח בתכנית בסמכות 

 .הועדה המקומית

 .לא תחשב כשינוי לתכנית זו, חלוקת המגרשים על פי תכנית מפורטת שתאושר 

 

 ( בתכנית הראשית13סעיף  ):  פינויים .6

כל אחד מבעלי המקרקעין בתחום התכנית יהיה חייב לפנות על חשבונו את החלקה הרשומה על  
לשטח לבנייני ציבור ולשטח ציבורי , לשטח ציבורי פתוח, לרבות השטחים המיועדים לדרכים, שמו

הפינוי הינו תנאי לקבלת היתר בנייה בגין זכויותיהם . חפץ או חזקה, שימוש, מכל מבנה, משולב
.  במגרשים חדשים

שלבי הפינוי של המגרשים בתחום התכנית יקבעו לכל מתחם תכנון על בסיס סקר פינויים שיוכן  
שלבי הפינוי יקבעו באופן שיבטיח את האפשרות לפיתוח ומתן כל . בהנחיית הועדה המקומית
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בהתאם להתקדמות הבנייה , שירותי הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים למתחם
. ועל פי הסכם שיעשה בין בעלי הזכויות בתחום המתחם והעירייה

הועדה המקומית תהיה רשאית לחייב את מגישי תכניות האיחוד וחלוקה לצרף נספח פינויים על  
.  א עדכנית למועד כפי שיוסכם עליו עם מגישי תכניות האיחוד וחלוקה"רקע תצ

אזורים , פ"שצ, לרבות הדרכים, תנאי להוצאת היתרי בנייה יהיה פינוי המגרשים בתחום התכנית 
בשלבים שיקבעו על ידי הועדה המקומית בתכנית מפורטת ועל , לבנייני ציבור ושטח ציבורי משולב

: פי מתחמי משנה שיקבעו על ידה על בסיס העקרונות דלהלן

 מהשטח התפוס במועד פרסום התכנית למתן תוקף בכל מתחם 65%יידרש פינוי של  1.4.31
כ הזכויות בתחום המתחם " מסה1/3כתנאי להוצאת היתר לזכויות הבנייה שהן עד 

פינוי הכיכר הציבורית בפינת הרחובות . בנוסף לפינוי השטחים ביעוד דרכים, ל"הנ
במתחם )ארלוזורוב ואבן גבירול תהווה חלק מתנאי הוצאת היתר הבנייה הראשון 

.   מהשטח65%פינויים אלה יכללו במסגרת פינוי  . (הדרומי

 מהשטח התפוס במועד פרסום התכנית למתן תוקף בכל מתחם 85%יידרש פינוי של  2.4.31
כ הזכויות בתחום המתחם " סה2/3כתנאי להוצאת היתר לזכויות הבנייה שהן עד 

השטחים לבנייני הציבור והשטח , ל בנוסף לפינוי השטחים הציבוריים הפתוחים"הנ
. הציבורי המשולב

 מהשטח התפוס במועד פרסום התכנית למתן תוקף בכל 100%יידרש פינוי של  3.4.31
כ הזכויות בתחום "כתנאי להוצאת היתרים לזכויות הבנייה הנותרות מסה, מתחם

, ל בנוסף פיתוח וביצוע בפועל של כל השטחים הציבוריים הפתוחים"המתחם הנ
. שטחי הציבור המשולבים במגרשים הפרטיים והמגרש ביעוד שטח ציבורי משולב

באות להוסיף על חובתו של , הוראות הפינוי של השטחים הציבוריים על פי סעיף זה
. לעיל- 13.2 ו13.1כל אחד מהבעלים לפינוי חלקתו כמפורט בסעיף 

חלקו של כל אחד מהבעלים הפרטיים בפינוי השטחים הציבוריים יהיה בהתאם 
. כ זכויות הבנייה"לחלקו מסה

     
הוראות שיאפשרו בניית  , הועדה המקומית תהיה רשאית לקבוע במסגרת שלבי ביצוע התכנית 

ובלבד , ובתנאי מתן ערבויות לפינוי ממבקש ההיתר, מבנים לאחר פינוי חלק מהשטחים התפוסים
. שישמרו העקרונות אשר פורטו לעיל

העירייה תהיה רשאית לבצע פינויים אם נאלצה לעשות כן כדי להבטיח ביצוע , למרות האמור לעיל 
במקרים אלה לא יוצא היתר בנייה לבעלים עליו . או שטח לבנייני ציבור/דרך שטח ציבורי פתוח ו

אלא לאחר החזר הוצאות הפינויים לעירייה כשהם נושאים , חלה חובת הפינוי על פי סעיף זה
. מיום תשלום הוצאות הפינויים בפועל ועד למועד התשלום, ריבית והצמדה כחוק

  ( בתכנית הראשית16סעיף  ) :סדר ביצוע התכנית .7

ביצוע התכנית בכל הנוגע להיתרי בנייה ולבנייה בשטח התכנית ייעשה בסדר ובשלבים ובמתחמי  
אשר יבטיחו רצף , תכנון כפי שיקבעו על ידי הועדה המקומית בתכניות בסמכות הועדה המקומית

החנייה והשירותים , כך שרמת הפיתוח והפתרונות למערכות התנועה, צמוד של בנייה ופיתוח
. הנדרשים בתחומי התכנית יהיו ברמה שתאפשר איכלוס בכל שלב ושלב של הבנייה

 
 לא פורטו במלואן בפירוט המצב התכנוני התקף וניתן לעיין בהן 2988יצויין כי הוראת התכנית  

.  בנפרד בתקנון התכנית

ל "לצורך הבנת התכנית שבנדון ניתן להסתפק בפירוט הנ 

 

 
 
 

 :סמל דרום– ' א2988' מצב תכנוני מוצע תכנית מס
: להלן עיקרי התכנית המוצעת כפי שמופיע בתכנית המופקדת
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התכנית שבנדון הינה תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית הכוללת תכנית בינוי ופיתוח ואיחוד  .א
י שמאי "וחלוקה מחדש ללא הסכמת כל הבעלים המלווה בלוחות הקצאה וטבלאות איזון שנערכו ע

.  מטעם הועדה המקומית  (אברהם כץ )התכנית
ל ידונו "אשר קבעה כי הנושאים הנ. 15.1.05תכנית זו נגזרת מהתכנית הראשית המאושרת מיום  .ב

 .ויקבעו במסגרת הועדה המקומית

יחולו בתחום , תכליות ומנגנון הפינויים, כל ההוראות והתנאים שבתכנית הראשית לרבות שטחי בניה .ג
 :או משנה כמופרט לעיל/למעט הוראות שתכנית זו קובעת ו, המתחם המתוכנן

  בתכנית 10.4.2- ו10.4.1לפי הוראות סעיפים  )קביעת גבולות למגרשים שבתחום התכנית וחלוקתם  .1
 בהתאם למסומן 112 ומגרש 111מגרש -  בתכנית הראשית לשניים11חלוקת מגרש . (הראשית
 .בתשריט

לחוק ' סימן ז' י פרק ג"עפ, לשטח התכנית, ללא הסכמת הבעלים, קביעת לוח הקצאות וטבלת איזון .2
 .("החוק"– להלן ) 1965-ה"התכנון והבניה תשכ

 .קביעת בינוי ופיתוח למגרשים שבתחום התכנית .3

חלוקת שטחי הבניה המוקצים בתכנית הראשית מחולקים למגרשי הבניה השונים בתכנית המוצעת  .4
 :בהתאם למפורט בטבלה שלהלן
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 יעוד
תא ' מס

 שטח

גודל 
מגרש 

 (ר"מ)

אחוזי  (ר"מ)שטחי בניה 
בניה 

כוללים 
)%( 

תכסית 
 %(

משטח 
תא 

 (השטח

 
מספר 

 ד"יח

צפיפות 
ד "יח)

לדונם 
 (נטו

גובה 
 מבנה

 (מטר)
 י"מעפ

 (מטר)קווי בנין  מספר קומות

 מתחת לכניסה הקובעת מעל לכניסה הקובעת
כ "סה

 שטחי בניה

מעל 
לכניסה 
 הקובעת

מתחת 
לכניסה 
 הקובעת

 קדמי
-צידי
 ימני

-צידי
 שמאלי

 אחורי
 שרות עיקרי שרות עיקרי

מגורים 
מסחר 

ומבנים 
ומוסדות 

 ציבור

111 4,370 31,610 12,000 2,261 20,250 66,121 1513% 100% 257 58.8 200 50 6 

-בן)
 (סרוק
0      

  למגדל5

גבעת )
 (המורה
0 

  למגדל5

למגרש )
112 )
0 

( 31למגרש )
0 

  למגדל25

112 3,950 31,610 12,000 2,261 20,250 66,121 1674% 100% 257 58.8 200 50 6 

-בן)
 (סרוק
0 

  למגדל5

למגרש )
111 )
0 

  למגדל5

-ארלוזו)
 (רוב
0 

 למגדל 5
3.5 

 למרתף

( 31למגרש )
0 

  למגדל25

41 930 4,084 1,200 715 4,300 10,299 1107% 100% 20 21.5 60 6 6 

-אבן)
 (גבירול
0 

  למרתף5

למגרש )
31 )
0 

למגרש )
31 )
0 

( 32למגרש )
0 

שטחים 
פתוחים 
ומבנים 

ומוסדות 
 ציבור

511 2,080 7,750 2,600 0 11,640 21,990 1057% 50% 0 0 70 7 6 0 0 0 0 

שטחים 
ציבוריים 

 פתוחים

31 2,266 
- - - 19,380 19,380 486% 100% 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

32 1,720 

 - - - - - - - - 534 - - 183,911 75,820 5,237 27,800 75,054 15,316 - כ"סה

 
 
הערות *
. תותר העברת שטחי מסחר בין הקומות במסגרת אישור הועדה המקומית את תכנית העיצוב האדריכלי. 1
.  בתכנית הראשית תותר תוספת לזכויות הבניה ולמספר יחידות הדיור כמנוף לפינויים10.1על פי האמור בסעיף . 2
.  בתכנית זו112- ו111מתחלקים שווה בשווה בין מגרשים  (מסחר ושטחי ציבור, מגורים) שבתכנית הראשית על שימושיהם השונים 11זכויות הבניה המוקנות במגרש . 3
 500- ולא פחות מ111ר במגרש " מ500-לא פחות מ- בתכנית זו כדלקמן111,112 בתכנית הראשית יחולקו בין מגרשים 11זכויות הבניה לשימושים הצבורים שהוגדרו למגרש . 4

. 112ר במגרש "מ
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כאשר עריכתם , י שמאי התכנית מטעם הועדה המקומית"טבלאות ההקצאה והאיזון נקבעו ע .5
 .י עקרון הערכת הקרקע כפנוייה"נעשתה עפ

יצירת מעבר מסחרי בדרך של זיקת הנאה בין שני המגרשים החדשים המקשר בין הכיכר  .6
. לרחוב בן סרוק (31מגרש )הציבורית 

 41 בתכנית הראשית למגרש 11העברת זכויות ממגרש ,במסגרת סך כל השטחים המותרים לבניה .7
 .וזאת לצורך איזון טבלאות האיזון, ומיקום חלק משטחים אלה בקומה מסחרית בתת הקרקע

במסגרת , (31מגרש )שינוי בגאומטרית הכיכר הציבורית בצומת הרחובות אבן גבירול וארלוזורוב  .8
 .כ השטחים הקבועים בתכנית הראשית"סה

כך שתותר בניית עד  (על חשבון שטח וגובה הבניה המרקמית  )הגבהת המגדלים בחמש קומות  .9
ארבעים וחמש קומות למגורים במקום ארבעים הקומות שהותרו בתכנית הראשית ללא שינוי 

 .מטר מעל פני הים+ 200גובה בניה מירבי 

תוך הפרדה ,  (בבניה המרקמית)בן סרוק - ריכוז השטחים הציבוריים בפינת הרחובות ארלוזורוב .01
 .עם כניסה עצמאית ישירות מהרחוב, ממבנה המגורים

 .כמפורט בנספח התנועה, הסדרת כניסות עצמאיות בתת הקרקע לחניוני המגרשים .11

עד לגיבוש פרוגרמה ומימוש שטחי הבניה הציבוריים - 511' במגרש ביעוד שטח לבנייני ציבור מס .21
 .השטח יפותח באופן אקסטנסיבי בצורת חורשה

 13הריסת הבתים כמפורט בסעיף , קביעת תנאים להיתרי בניה ואכלוס תוך הבטחת הפינויים .31
. לתכנית הראשית וצרוף נספח פינויים ושלביות ביצוע מנחה

   
: החלטות קודמות

החליטה הועדה לשוב  15– ' ב2006- 19'  החלטה מס6.9.06- בדיון שהתקיים בועדה המקומית ב .1
 .ע"ש לועדה ואישור המ"ולדון בישיבה הבאה לאחר האישור של היועמ

החליטה הועדה  13– ' ב2006- 20'  החלטה מס20.9.06- בדיון שהתקיים בועדה המקומית ב .2
לשוב  (מיטל להבי –  נגד 1, ארנון גלעדי ודורון ספיר, שמואל גפן–  בעד 3 )לאחר הצבעה בעניין 

ל בתכנית בסמכות הועדה המחוזית יחד עם לוח ההקצאות " יום מיום הדיון הנ30ולדון תוך 
 .וטבלאות האיזון

לאחר : " החליטה הועדה המקומית9-'  ב2006- 28'  החלטה מס13.12.06- בדיון שהתקיים ב .3
לאחר אישור , ש לועדה המקומית"ע והיועמ"מה, העיר' אדר, ע"תאום התכנון למתחם עם אגף תב

י מר טוביה שלום ממונה תשתיות ומקרקעין ובהתאם לבקשת יוזמי "לוחות האיזון והקצאה ע
אשרה בעקבות זאת , הובאה התכנית לדיון במטרה להפקידה בסמכות הועדה המקומית, התכנית

 .הועדה המקומית את התכנית להפקדה
 

 2783 בעמוד 5665 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
ג שלט באתר ובלוחות המודעות על פי "ע, כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים. 15.5.07בתאריך 

: הפירוט הבא
 

הארץ 
הצופה 

 העיר

12/4/2007 
12/4/2007 
13/4/2007 

 
ג לוחות המודעות והצבת שלטים "צורף תצהיר של חברת טלנכסים בדבר תלית מודעות הפקדה ע

. באתר במשך כל תקופת ההפקדה
 

.  על חלקה בתכנית (נח-חברת רמ)התכנית מלווה בכתב שיפוי מיוזמת התכנית 
. חסרים כתבי שיפוי מיתר בעלי המקרקעין במתחם
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: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, להלן פירוט ההתנגדויות
 

 :בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות הבאות לתכנית
 

 פרטי המייצג פרטי המתנגד  ' מס

 ד רמי י מנוח "עו עמותת בית הכנסת היכל יהודה 1

, ל העמותה "איתן ברונשטיין מנכ "זוכרות"עמותת  2
 ד מיכאל ספרד"עו

 ד דוד הנדל"עו 91ארלוזורוב - אמנון כהן 3

  89 ארלוזורוב –אבנר רז בשם משפחת רז 4

– אוהד יאראק , ד רנאטו יאראק"עו "סולם יעקב"עמותת בית הכנסת  5
 'פירון ושות. מ

מ "בע (1992 )הירקון החזקות  6
מגדל המאה - מ  "אמות השקעות בע

 גיורא רובנשטיין

ד רוני "עו, גיורא רובנשטיין
 רובנשטיין

 ד זיו לב"עו  בועז קמר–מ "ליברטי פרופרטיס בע 7

ר  'דוד תג 8
 נציגי שכונת סומייל

 .עד-ד חריש גיל"עו

שמאי מקרקעין – יגאל אברהמוב  שמואל ודבורה איצקוביץ 9
 

 )קרן הגמלאות המרכזית של עודי ההסתדרות  10
מוסד לביטוח סוציאלי של – י מבטחים "ע

 ((בניהול מיוחד )מ "עובדים בע

המבורגר עברון – ד חיים וינטרוב "עו
'  ושות

 מ"שמאות מקרקעין בע– מלוכנא 
ד אביעד שוב "עו מ "מ ומגדלי סומייל בע"אפרירם בע, מ"רמנח בע 11

 שאול רוזנברג שמאי מקרקעין
 בגוש 15חברת חלקה , מ"חברת היכלי בידור בע 12

מ " בע6216 בגוש 6חברת חלקה , מ" בע6216
 מ"בע (1994 )וברת קורטינה פיננשל ישראל 

יוסף פרוכטמן ' ד דר"עו
 מ"צביקל שפיגל חברה כלכלית בע

 ד עופר יעקב"עו, ד שי גבסי"עו אילנה זוהר , יצחק זוהר  13

 ד שלמה אליה"עו עדינה ורחמים כהן  14

 מנהל אגף נכסי העירייה– אלי לוי  אגף נכסי העירייה– עיריית תל אביב   15

 
: פירוט ההתנגדויות 

ד משותפת עם שמאי התכנית מר אברהם כץ ככול "להלן עיקרי ההתנגדות והמענים אשר גובשו כחוו

. שמתייחסת לנושאים השמאים ללוח ההקצאות וטבלאות האיזון

 התייחסות הטיעון מייצג/ מתנגד מס 

עמותת בית  1

הכנסת היכל 

בן ' ברח )יהודה 

  (סרוק

ד רמי "י עו"ע

 מנוח

התכנית הראשית מתעלמת מקיומו של 

בית הכנסת וצפויה לגרום נזקים כבדים 

. רעש והסתר, בין היתר מטרדי תעבורה

התכנית תסתיר את בית הכנסת מעיני 

אבן ' הציבור מציר התנועה הראשי בר

. גבירול

הכניסות ויציאות מהחניון סמוכות לבית 

הכנסת והתנועה עשויה להפריע קשות 

 לתפילות ולפעילות בית הכנסת

התכנית הראשית נדונה בוועדה המקומית 

והמחוזית ולאחר שמיעת ההתנגדויות 

החליטה הועדה המחוזית לתת תוקף 

לתכנית תוך פיצול המתחם לשני מתחמי 

משנה דרומי וצפוני אשר לגבי כל אחד מהם 

תערך תכנית איחוד וחלוקה ובינוי בסמכות 

בית הכנסת נכלל בתכנית .  הועדה המקומית

אין בתכנית . החלה על המתחם הדרומי

הנוכחית כדי להשפיע מהותית על בית 

. הכנסת מעבר לקבוע בתכנית הראשית
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יתרה מכך השינויים בבינוי כפי שבאים לידי 

ביטוי הן בתכנית הדרומית המופקדת והן 

בתכנית הצפונית שטרם הופקדה משפרים 

את הבינוי והשפעתם ביחס למיקום בית 

כפי  (לשעבר)ע "לפיכך הצהרות מה. הכנסת

להתנגדות ממומשות ' שמצויין בנספח ב

במסגרת תכנית הבינוי ובהמשך במסגרת 

 .המפורטת' התכנית עיצוב אדר

: המלצה 

 .לדחות את ההתנגדות

עמותת זוכרות   2

איתן 

בורנשטיין 

 ל העמותה"מנכ

התנגדות לתפיסת התכנון והמרחב 

הממחישה את יחס , שבבסיס התכנית

המדינה והמתכננים להיסטוריה 

התכנית תחריב את שרידי – הפלסטינית 

הכפר סומייל ומתעלמת מעקורים 

יש להפוך אתר זה . ומהזיכרון שלהם

. לאתר פיוס בין העמים

ראוי לשמר חלק מהכפר בשל ערכו 

הארכיטקטוני והבניה באבני כורכר 

 . מקומיות

למתחם סומייל קיימת תכנית בנין עיר 

מאושרת אשר קבעה את המתחם לבינוי 

, בינוי, מחדש תוך הקצאת זכויות בניה

. 'הקצאת שטחי ציבור וכו

התכנית הנוכחית הינה תכנית בסמכות 

הועדה המקומית שעניינה בקביעת הנחיות 

האיחוד וחלוקה והבינוי המפורט כפי 

. שנקבע בהוראות התכנית הראשית

לפיכך הטיעונים המובאים בהתנגדות 

.  מתייחסים למעשה לתכנית הראשית

 

: המלצה 

 .לדחות את ההתנגדות

– אמנון כהן  3

 – 91ארלוזורוב 

ד דוד "י עו"ע

הנדל 

 

כתוצאה ממעשי הבניה שיכולים להעשות 

בעקבות אישור התכנית יפגע הנכס 

תפגע איכות החיים של , ויסודותיו

יחסם , יגרם רעש, הגישה לנכס , המשפחה

. 'תהיה פגיעה בפרטיות וכו, האוויר, האור 

 

התכנית הראשית המאושרת קובעת את 

התכנית הנוכחית . המתחם לבינוי מחדש

קובעת את טבלאות האיזון וההקצאה 

.  והנחיות בינוי המפורט

 הממוקם 91ארלוזורוב ' לפיכך הנכס ברח

במתחם שבנדון מיועד להריסה ופינוי כחלק 

במסגרת . מישום התכנית למתחם בכללותו

הוראות התכנית נקבעו הנחיות לנושא 

.  הפינוי המהווים תנאי להיתרי בניה

במסגרת תכנית זו נקבע נספח פינויים 

בהתאם לו יהיה על היזמים לפעול ולדאוג 

. לפנות את המחזיקים במתחם

 

: המלצה 
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 .לדחות את ההתנגדות

– אבנר רז  4

 89ארלוזורוב 

. זכויות הבניה העודפות מיועדות למפונים

החישובים והטבלאות הנלוות אינם 

. מדוייקים וזכויות הבניה גבוהות בהרבה

על העיריה לפעול בשקיפות ולפעול לגילוי 

אחוזי הבניה המיועדים לפינוי התושבים 

. במתחם

יש למנות שופט בדימוס ושמאי שיקבעו 

קריטריונים על פיהם יחולקו זכויות 

 .הבניה שנקבעו לפיצוי התושבים שיפונו

התכנית המאושרת אינה מציינת אחוזי בניה 

י "אלא מטרים לבניה עפ, ביחס לשטח מגרש

בהתאם . כושר נשיאת האזור והמתחם

זכויות הבניה המוקצות , להוראות החוק

במסגרת התכנית מוקצות לבעלי המקרקעין 

.  הרשומים על פי חוק

הקצאת הזכויות נעשית במסגרת טבלאות 

האיזון והקצאה בהתאם לרישום בלשכת 

כאשר האחריות לפינוי , רישום המקרקעין

מוטלת על בעלי המקרקעין הרשומים 

. בהתאם להוראת התכנית הראשית

,  על מנת להבטיח את הפינויים בפועל

קובעת התכנית הראשית תנאים להיתרי 

בניה וקושרת בין הפינויים בפועל לבניה 

בהתאם לנספח הפינויים ושלביות הביצוע 

.  כפי שנקבע בנספחים של התכנית המופקדת

טענות להקצאת זכויות למחזיקים במסגרת 

י כבוד בית המשפט "התכנית נדחו ע

(.  1948/06/עתמ)
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עמותת בית  5

הכנסת סולם 

י "ע– יעקב 

ד רנטו "עו

 - יאראק 

העמותה טוענת לזכות שימוש וחזקה 

בבית הכנסת ו זיקת הנאה לשימוש 

י "זכויות אלה הוכרו  ע. במקרקעין

י בעלי "מוסדות ורשויות התכנון וכן ע

המקרקעין בכך שהוקצה להם מגרש 

ע "לבנית בית הכנסת חדש במסגרת תב

ש השלום " קבע ביהמ24.5.07ביום . 484

המכיר  (38268/04א .ת)ד חלקי  "א פס"בת

בזכויות כברת רשות במקרקעין ומטיל על 

חברת 

נח להעמיד בשטח התכנית בית כנסת -רמ

חליפי או לפצות בסכום כסף אשר יאפשר 

 .הקמת בית כנסת חלופי

הזכות המירבית שיש ", בהתאם לפסק הדין 

, לנתבעים הינה זכות להחזיק במקרקעין

אין בפי הנתבעים טענה לתשלום בעבור 

זכות זו ולכן עסקינן במתן רשיון להחזיק 

"  במקרקעין

ניתן :" בסיכומו של דבר קובעת השופטת 

יחד עם זאת . בזאת צו פינוי בית הכנסת

התנאי הינו הקמת . מדובר בפינוי מותנה

בית כנסת חלופי במתחם העתידי ובשלב 

הביניים העמדת בית כנסת אחר לטובת 

או לחילופין פיצוי , המתפללים והעמותה

".  כספי שיאפשר בניית בית כנסת חילופי
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 :לקבל את ההתנגדות בחלקה

הנושא הינו קנייני ויוסדר ישירות  בין , מחד

, מנגד. הבעלים הרשומים והמחזיקים בפועל

על הבעלים , ד כמפורט לעיל"בהתאם לפס

 .נח  להעמיד בית כנסת חליפי-חברת רמ

הירקון  6

מ "אחזקות בע

ואמות 

השקעות 

–   מ"בע

 מגדל המאה

גיורא -י "ע

 רובינשטיין

בהתבסס על הוראות התכנית הראשית 

בכל הנוגע לנגישות לחניון השקם הקיים 

: ובמגדל המאה מבקש

  לשמור על הכניסה הדרומית ואפשרות

לגישה לחדר עצירת אשפה ועמדת רכב 

 .כיבוי אש

  להוסיף הוראה בתכנית לפיה על

היזמים לפתור על חשבונם וטרם ביטול 

הדרך הקיימת בפועל את בעיית חדר 

, אצירת האשפה ועמדת רכב כיבוי האש

באופן שלמגדל המאה יהיה פתרון 

 .אשפה ופתרון כיבוי אש שיאושר

  להוסיף הוראה בתכנית לפיה הבניה

החדשה תבוצע מחומרים שימנעו בעיית 

. או השתקפות במגדל המאה/סנוור ו

 

 

בכל הנוגע לשמירת הקשר והנגישות בין 

בהתאם , חניון השקם ומגדל המאה

להוראות התכנית הראשית ולנספח התנועה 

נשמרת הנגישות באמצעות , של התכנית

באזור רחבות . הכניסות הדרומית והצפונית

פ "הכניסות לחניונים וכן בתחום השצ

ניתן למקם , "מגדל המאה"הסמוך לבנין 

מיקומן וסימונן הסופי ). רחבות כיבוי אש

יקבע במסגרת תכנית עיצוב אדריכלי 

מפורטת המהווה תנאי להיתר בניה בהתאם 

יש להבטיח את . (להוראת התכנית הראשית

מניעת הסנוור וחומרי הגמר שיבנו במבנים 

קביעות ביחס לחומרי הגמר ואופי , החדשים

חיפוי חזיתות המבנים יעשו בתכנית עיצוב 

אדריכלית ופיתוח סביבתי שתהווה תנאי 

. (להיתר בניה

יש לדאוג – לנושא חדר אצירת אשפה 

לפתרון במסגרת מגרש מגדל המאה וחניון 

או /השקם ולא במסגרת הדרך הציבורית ו

.   פ"השצ
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במסגרת . לקבל את ההתנגדות בחלקה

התכנית תשמר הנגישות לחניון השקם 

ולמגדל המאה דרך הכניסה הדרומית 

.   אבן גבירול' מרח– למתחם 

. מובטחת נגישות לרכב כיבוי אש ואשפה

הבטחת מניעת הסנוור מהבניה החדשה  

 .יקבע בתכנית עיצוב אדריכלי

ליברטי  7

פרופרטיס 

 מ"בע

– הירקון אחזקות  – 6' ראה התנגדות מס

 "מגדל המאה"

  6' ראה מענה להתנגדות מס
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י "ר ע'דוד תג 8

עד -ד גיל"עו

 חריש

  יש לקבוע בתכנית מנגנון ליישום

שלביות והתניית היתרים בפיצוי בפועל 

באמצעות לוח הקצאות הכולל הקצאת 

מתן . זכויות בגין פיצוי המחזיקים

 .שווים למחזיקים המתפנים

  יש לערוך סקר מחזיקים מלא ומפורט

בגינם – בשיתוף פעולה עם המחזיקים 

או להשלים את /הוקצו זכויות עודפות ו

 .השטחים שלא נכללו בסקר

  יש לפרט במדויק את כלל זכויות הבניה

 .שמוקצות בגין פיצוי המחזיקים

  כמה זכויות מוקצות לכל אחד

 .מהבעלים בגין פיצוי המחזיקים

  יש לבחון האם הוקצו לבעלים רשומים

בקרקע פנויה ממחזיקים זכויות בגין 

 ?כיצד ומדוע, פיצוי מחזיקים

  יש לבטל את לוח ההקצאות של

" קרקע פנויה"התכנית שהוכן על בסיס 

 .ש"ע והחלטת ביהמ"נוגד את התב– 

' בעת גיבוש התכנית נכתב מכתב של אדר

דניאלה פוסק שהיתה אמונה על קידום 

המעיד כי  (כיום אדר העיר )התכנית 

ר בגין פינויים " מ36,000ע הקצתה "התב

זכויות בניה עודפות לפיצוי – בלבד 

לפיכך יש לדאוג שהזכויות – המחזיקים 

 העודפות בתכנית לא ישמשו את הבעלים

  כל טענות המתנגד ודרישותיו כי תבוצע

הקצאת זכויות למחזיקים במסגרת 

עתמ )ש "התכנית נדחו על ידי כבוד ביהמ

לאור זאת מתייתר הצורך . (1948/06

ד שמאי המקרקעין מר "בתגובה לחוו

ראה ).אחיקם ביתן שצורפה להתנגדות זו

אבנר  – 4' גם התייחסות להתנגדות מס

ראוי לציין כי סוגייה זו נבחנה אף . (רז

בתהליך אישור התכנית הראשית בדיונים 

 .בועדה המחוזית ונדחתה

  לנושא התניית היתרי הבניה ושלביות

הביצוע בפיצוי בפועל במסגרת התכנית 

התכנית המפורטת – המפורטת 

והמתארית מתייחסות לשלביות ומתנות 

. את היתרי הבניה בביצוע הפינויים בפועל

לתכנית נלווה נספח פינויים ושלביות 

ביצוע הכורך את קבלת ההיתרים 

במימוש הפינוי בפועל בהתאם לאחוזים 

 .הנדרשים בתכנית המתארית

  נעשה סקר פינויים – לנושא סקר פינויים

מקיף באחריות אגף הנכסים בעיריית תל 

הסקר הובא לידיעת ושימוש ), אביב

ועל בסיסו נוצר  נספח  (המתנגדים

 .הפינויים הנלווה לתכנית

  לנושא החלטות ומסמכים קודמים –

למתחם אושרה תכנית מתארית על בסיס 

יש לפעול , לפיכך. החלטות ועדות התכנון

 .על בסיס התכנית המאושרת בלבד
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שמואל ודבורה  9

' איצקוביץ

באמצעות 

שמאי מקרקעין 

 יגאל אברהמוב

להלן הסעיפים הרלוונטיים מההתנגדות 

ד שמאי המקרקעין "המתבססת על חוו

: יגאל אברהמוב

על פי המקובל אין להביא בחשבון – ג .7

שטחי ציבור קיימים לצורך מתן זכויות 

במצב קודם ובמצב חדש יש להביא 

: להלן התיחסות לסעיפי ההתנגדות

שטחי הציבור שהובאו בחשבון הינם – ג .7

. י העירייה בתמורה"שטחים שנרכשו ע

 2988מתבסס על הוראות התכנית הראשית  

 . 12.3.ק "שבתוקף ס

במקרה הנדון אין מקום לבצע שחזור – ד .7
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מתחת "בחשבון השטחים הציבוריים 

. (ללא זכויות )" לקו

לצורך עריכת טבלאות האיזון יש – ד .7

שטחים שבעבר . לערוך שחזור שטחים

הופקעו לטובת הרשות ללא תמורה מן 

הדין ומן הצדק כי יחושבו כחלק הבעלים 

. ולא כחלק העירייה

: התייחסות לנושא טבלאות האיזון – ה .7

אין הסבר מדוע לא בוצע שחזור  .1

י "חלקות והקצאת השטחים עפ

 .שטחים משוחזרים

לחלקות שהופקעו מהן שטחים קיים  .2

מקדם שחזור לשטחים ביעוד מגורים 

בלבד ואין מקדם שחזור ליעוד מגורים 

 .עם חזית מסחרית' ג

לא ניתן לדעת כיצד חושבו טבלאות  .3

מקדמי השווי האקויולנטי , האיזון

אינם תואמים את ייעודי השטחים כפי 

 .שמופיע בטבלאות האיזון

לא ניתן לדעת מהטבלאות מהם  .4

 .השטחים האקויולנטים לכל יעוד

, אין הפרדה מלאה במצב נכנס בין דרך .5

 . צ וקיים עירוב יעודים"שב, מגורים

לא ניתן לדעת כיצד תבוצע החלוקה  .6

בתוך כל מתחם האם או בבניין גבוה 

 .או בחזית מסחרית

יתכן כי חלק מהשטחים : לסיכום 

הרשומים על שם עיריית תל אביב הינם 

שטחים שבמקור הינם פרטיים ונרשמו על 

שם העירייה בתכניות לצרכי רישום או 

לא ברור להבין את הקשר בין . בהפקעות

חלקם של שמואל . השווי הנכנס ליוצא

- צריך להיות גבוה בכ' קוביץ'ודבורה איצ

 מהחלק הקיים בפועל  וזאת עקב 15%

הפחתת חלקן של עיריית תל אביב ומדינת 

ישראל בהקצאות שרובן נתנו עקב הכנסת 

 .שטחי דרך ושטחים לצרכי ציבור

השמאי ערך את לוח ההקצאות . שטחים

חיזוק לכך ניתן למצוא . י ערכי שווי"עפ

 מינהל מקרקעי 1767/05מ "ד עת"בפס

 שניתן 4-' א1111ועדת ערר תכנית ' ישראל נ

.  על פיו לא ניתן לבצע שחזור27.9.06ביום 

. ד לעיל.7ראה הערות בסעיף  – 1.ה7

, אין בתכנת מקדם שחזור שטחים  – 2.ה7

. לא ברור מדוע קבע כך שמאי המתנגדים

בעקרונות המצורפים לטבלת האיזון  – 3.ה7

, מפורטים כל מקדמי השווי האקויולנטיים

מקדמי . הן במצב הקיים והן במצב החדש

השווי תואמים את יעודי הקרקע 

ואף מצוטטים על ידי שמאי השונים 

.  לחוות דעתו10' המתנגדים בעמ

השטחים האקויולנטיים לכל יעוד  – 4.ה7

כאמור , הינם בהתאם למקדמי השווי

 .3 ה 7בתשובה לסעיף 

קיימת , כמפורט בהתיחסות דלעיל – 5.ה7

. הפרדה במצב הנכנס בין כל יעוד

זו קובעת , כעולה מטבלת ההקצאות – 6.ה7

ד ושל שטח "לכל חלקה הקצאה של יח

במגרש ספציפי ,  בנפרד (ר"מ)מסחרי 

החלוקה הפנימית בין . המתחשב בתכנון

 .בעלים תעשה בינם לבין עצמם

 צריך ' חלקם של שמואל ודבורה איצקוביץ

להיות כאמור בטבלת האיזון ואין 

א ומדינת "להפחית את החלק של עירית ת

ישראל שכן הובאו בחשבון רק שטחים 

. י העיריה בתמורה"שנרכשו ע
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קרן גמלאות   10

המרכזית של 

עובדי 

ההסתדרות  

  (מבטחים)

ד חיים "י עו"ע

וינטרוב 

המבורגר עברון 

 ' ושות

 ד שמאי "התנגדות זו נתמכת בחוו

 מנחם מלוכנא– מקרקעין 

  שמאי הועדה המקומית שגה בקביעת

עקרונות האיזון וההקצאה באופן אשר 

הקטין את השווי היחסי של מרשתנו 

בטבלת ההקצאה ביחס לשווי היחסי 

: הנכנס וזאת משני הנימוקים הבאים

לא ניתן בטבלת האיזון כל ביטוי לכך . א

לתכנית כשהיא פנויה " נכנסה"שהחלקה 

בעוד חלקות אחרות בתחום התכנית 

לתכנית כשהן תפוסות וטעונות " נכנסו"

. פינוי

הזכויות המוקנות בגדר טבלת האיזון .  ב

. לעיריית תל אביב

  לחלקה יש זמינות בניה גבוהה מתוקף 

 .(כפוף לתכנית בינוי ) 484תכנת 

  יש להתחשב לא רק בעלות הפינוי

, והשוני בין חלקות תפוסות לפנויות

קיימת גם פגיעה יחסית בחלקות 

, הפנויות בשל דחיית אפשרות המימוש

 .ביחס לחלקות התפוסות

 שוויה , על פי טבלאות האיזון והקצאה

של חלקה פנויה זהה לשוויה של חלקה 

בעלת אותו שטח המוחזקת בידי 

יש לתת לכל . פולשים וטעונה פינוי

חלקה את ערכה הנכון והראוי עם 

 .לתכנית" כניסתה"

 ד שמאי מנחם מלוכנא "על פי חוו

ערך החלקות –ב להתנגדות "המצ

 45%- התפוסות בשוק החופשי הוא כ

מערכה של חלקה פנויה וזאת מבלי 

להתייחס כלל להוצאות הפינוי שיחולו 

 .על הבעלים

  החלקה המיוצגת פנויה ומקבלת את

 יחד עם חלקת 111הזכויות במגרש 

המחזיקים " היכלי בידור"המקור של 

י "יש לקבוע פיצוי ע– בחלקה תפוסה 

: להלן  התיחסות לסעיפי ההתנגדות

במצב הנכנס הוערכה כל חלקה כפנויה . א

מאחר ועל פי הוראות התכנית הראשית 

 על כל בעל חלקה לפנות על חשבונו את 2988

חלקתו ולהביאה למצב פנוי לצורך מימוש 

. וכתוצאה מכך ערכה יהיה כפנויה

תכנית זו מטילה על כל בעל לפנות על 

חשבונו את החלקה הרשומה על שמו 

ולממש את זכויותיו רק כאשר הקרקע 

. כך שנכון להעריך את הקרקע כפנויה, פנויה

הערכת הקרקע כתפוסה מחייבת ברור 

והחלטה על המצב הקניני ומעמדו של כל 

נושא שאינו מעניינה של התכנית . מחזיק

. 1948/06/ואף נוגד את פסק הדין עתמ

 

 אלא 484לא ניתן לבנות על פי תכנית .  ב

. תכנית זו לא קודמה. בכפוף לתכנית בינוי

עם קידום תכניות אחרות למתחם כל תכנית 

 סותרת את 484בינוי על בסיס תכנית 

 .התכניות העתידיות ועל כן לא יאושרו

  כל אחד מהבעלים יכול היה במצב הקודם

ככול )לפנות את התפיסות שבשטחו  

ולהיות בעל קרקע זמינה עם  (שישנן כאלו

הבחירה באיזה עיתוי . שימוש ביניים

וכיצד לנקוט בפינוי מחזיקים הינה בידי 

הבעלים ואין בה כדי  להשפיע על השווי 

. הנכנס

  שטחי הציבור שהובאו בחשבון הינם

י עיריית תל אביב "שטחים שנרכשו ע

 12.3ק "י הוראות ס"בתמורה וזאת עפ

שכידוע הינה התכנית , 2988בתכנית 

 . הראשית המאושרת 

  יש לציין כי הזכויות בגין השטחים

זכויות הבניה בגינם , שנרכשו בתמורה

. י ערכם ביעוד המאושר"ניתנו עפ

  העירייה מקבלת זכויות בניה אך ורק על

חלקות שנרכשו בתמורה בהתאם להוראת 
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קביעת מקדם שיתן ביטוי לכריכה של 

 החלקות והשיהוי בזמינות

  חלקות העירייה שנכנסו כציבוריות

ונשארות ציבורית במצב החדש 

. מקבלות זכויות למגורים ומסחר

העירייה יוצרת לעצמה זכויות יש מאין 

על חשבון בעלי הזכויות האחרים 

שנכסיהם יצרו את זכויות הבניה 

 בתכנית

 משטחי העירייה הינם 60%- קרוב ל 

דרך במצב קיים נוסף לחלקות 

 83שנשארות דרך מקבלת העירייה 

 תמורת קרקעות 48- ד  מתוכן כ"יח

בדרך זו . שהעירייה משאירה כדרכים

העירייה נוגסת בזכויות הבניה של בעלי 

 .הקרקעות ויוצרת נכסים לעצמה

  מקום שעירייה נכנסה עם כבישים

ויציאה עם כבישים אין מקום להקצות 

בגינם שטחים סחירים לעירייה על 

 .חשבון הבעלים האחרים

  לתכנית הוכנסו דרכים באופן שרירותי

 .ואין להקצות בגינם זכויות בניה

  יש לייצר מקדם הפחתה לחלקות

כגון חלקת עירייה   )שגודלן מזערי 

חסרת כל ערך – ר " מ6- בשטח של כ

 .(בשוק החופשי

  במצב הנכנס לא נערכה טבלה המפרטת

איזה מקדם ניתן לכל אחת מהחלקות 

הנכנסות ואיזה מקדם משוקלל נקבע 

לא ניתן לבדוק האם נשמר . לה לבסוף

אין כל . השווי היחסי של כל חלקה

הפרדה כמותית בין היעודים השונים 

ללוחות האיזון וההקצאה " הנכנסים"

כך שלא ניתן לנתח ולבקר את נוסחאות 

 .ההמרה של שמאי הועדה המקומית

. 2988התכנית הראשית 

כמו כן  ראוי לציין כי חלק מזכויות העירייה 

. נובעות משטחים נכנסים ביעוד מגורים

  הקו הכחול של התכנית נקבע עוד בתכנית

לפיכך השטחים שנלקחו בחשבון , 2988

הינם השטחים שנכללו במסגרת התכנית 

 .הראשית

בלוח ההקצאות ובעקרונות השומה ניתנו 

. מקדמי השווי לכל יעוד ויעוד

 

 

: המלצה 

. לדחות את ההתנגדות

 

, מ"נח בע-רמ 11

מ "אפרירם בע

עיקר ההתנגדות לנושא החלוקה החדשה 

: כמפורט להלן

: להלן התייחסות לסעיפי ההתנגדות

כל אחת מהחלקות הוערכה כפנויה  .א
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ומגדלי סומייל 

מ "בע

 ד שוב"י עו"ע

 יש לקבוע את זכויות הבעלים על פי 1.א

. ערך האדמה הרשומה על שמו

 יש להעריך קרקע תפוסה בערכה עבור 2.א

קונה מרצון ויש לדרוש מבעלי הקרקע 

. התפוסה להמציא ערבויות לפינוי

יש להתחשב בשטח הרשום המלא . 1. ב

. 26-  ו25' של חלקות מס

 1,026 בטבלאות הופחתו שלא כדין 2.ב

  26-  ו25ר קרקע משטחי החלקות "מ

בהתאם להנחיות )הכלולים בתכנית 

. ( בעקרונות השומה3.2.4' המזמין סע

על שמאי התכנית לפעול על פי שיקול . 3.ב

דעת מקצועי בלבד ולא לקבל הוראות 

. מהרשויות

ד את "שמאי התכנית לא פרט בחוו. 4.ב

שטחי החלקות הכלולות בחלוקה מחדש 

בהתאם ליעודי הקרקע ערב אישור תכנית 

 ועל כן לא ניתן לבדוק את נכונות 2988

. הטבלה 

שמאי התכנית לא הביא בחשבון את . 5.ב

 מיום 10978' החלטת הועדה המקומית מס

 25-26 שלפיה נקבע כי בחלקות 12.4.59

 תחושבנה זכויות הבניה לפי 6213בגוש 

.  בלבד25%שטח הפקעה תאורטי של 

ראוי למנות שמאי בלתי תלוי לבדיקת . 6.ב

' טבלאות החלוקה בהתאם להוראות סע

. לחוק (4)122

שלושת החברות המתנגדות להלן . 2.ג

יש לתת לשלושתן  , פועלות יחד כיזמיות

זכויות באחד משני המגרשים החדשים 

. ואין להפריד בניהן

ראוי שבעלים של חלקים זעירים יקבלו . ד

על מנת שלא , איזון בכסף ולא בקרקע

. אלא עם יושג הסדר מראש, לעכב בניה

. לעיריה נקבעו זכויות שאינן שלה. ה

. והיקף זכויות שאינו מגיע לה

במצב החדש יש להביא בחשבון ערך . 3.ה

:  מסיבות אלו

  מטילה על כל בעל לפנות על 2988תכנית 

חשבונו את החלקה הרשומה על שמו 

ולממש את זכויותיו רק כשהקרקע 

כך שנכון להעריך את  הקרקע , פנויה

 . כפנויה

  נושא – לנושא המצאת ערבויות לפינוי

הפינויים והמצאת ערבויות מעוגן 

 .2988בהוראות התכנית הראשית 

  הערכת הקרקע כתפוסה מחייבת ברור

מעמדו של – והחלטה של המצב הקנייני 

נושא שאינו מעניינה של . כל מחזיק

 .1948/ד עתמ"התכנית ואף מנוגד לפס

, המאושרת' א1090בהתאם לתכנית  . 1-3.ב

בנין  )החברה שבנתה את מגדל המאה 

( בבין שבנתה)קיבלה זכויות בניה  (השקם

וזאת בתמורה ששולמה לעירייה וכנגד שינוי 

. צ"ר ממגורים לשב" מ1026יעוד השטח של 

במסגרת טבלאות האיזון והקצאה , לפיכך

. לא הוענקו זכויות בניה בגין שטח זה

. למתנגדים ידועה עובדה זו

שמאי התכנית התייחס לנושא זה ואף . 4.ב

. הובא לידיעת המתנגדים

ל אינה "החלטת הועדה המקומית הנ . –5.ב

רלוונטית לנוכח אישורה של התכנית 

כיוון שהיקפי , 2988המתארית הראשית 

זכויות הבניה שונים וכך גם כל יתר 

. צ"השטחים וההפרשות לצ

השמאי עורך הטבלאות הינו שמאי – . 6.ב

י הועדה המקומית והינו "התכנית שנבחר ע

. שמאי בלתי תלוי ממי מהבעלים

י שמאי התכנית "תבחן האפשרות ע. 2.ג

. לאיחוד זכויות שלושת החברות ככול הניתן

ראוי שכל אחד מהבעלים הרבים יקבל . ד

את חלקו בקרקע ולא בכסף כפי שמקובל 

. וראוי

שטחי הציבור שהובאו בחשבון הינם . ה
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השטחים שהעירייה מקבלת ואשר נועדו 

בין בקרקע נפרדת ובין אם , לצרכי ציבור 

. הם זכויות בניה בבניינים החדשים

 

, י העירייה בתמורה"שטחים שנרכשו ע

, 2988 בתכנית 12.3ק "פ הוראת ס"וזאת ע

. שכידוע הינה תכנית מאושרת

שטחי הציבור במצב החדש הינם  – 3.ה

, שטחים ציבוריים המופרשים ללא תמורה

כך שאין לתת להם ערך בטבלת איזון 

. והקצאה

 

: המלצה

: לקבל את ההתנגדות בחלקה

שמאי התכנית יבחן את  – 2לנושא סעיף ג

האפשרות לאיחוד זכויות הבעלים למגרש 

 .אחד ככול הניתן

חברת היכלי  12

, מ"בידור בע

 15חברת חלקה 

 6216בגוש 

חברת , מ"בע

 בגוש 6חלקה 

מ " בע6216

וחברת 

קורטינה 

פיננשל 

( 1994)ישראל

ר "ד ד"י עו"ע

יוסף פרוכטמן 

שמאי מקרקעין 

 עדי צביקל– 

ד של שמאי "ההתנגדות נתמכת בחוו

. המקרקעין עדי צביקל

, התנגדות ללוח ההקצאות ולטבלת האיזון

קיפוח המתנגדת בלוח ההקצאות והקצאת 

. זכויות יתר שלא כדין לעיריית תל אביב

 (5) , לעירייה מוקצים שטחים בהיקף של

מגורים " מהמגרשים שיעודם 14.827%

וזאת בנוסף להקצאת שטחי " מיוחד

הקצאת . ציבור שנכנסו ויצאו ציבוריים

שטחים זו אינה חוקית ומחוסרת כל 

הקצאת . שמאי ומשפטי, בסיס עובדתי

השטחים לעירייה באה על חשבון 

 .ההקצאה לבעלים הפרטיים

 (6) כאשר במצב הקיים והיוצא קיימים

שטחים המיועדים לצרכי ציבור ואלה 

מוקצים לעירייה הרי שההקצאה 

החדשה באה חלף הקרקע הציבורית 

 .הקודמת

 (7) 121איחוד וחלוקה מחדש  לפי סעיף-

ב אינו הליך שנועד " לחוק התו122

לשמש מכשיר להפקעת מקרקעין לטובת 

לחוק ' לשם כך קיים פרק ח )הציבור 

ובוודאי שאינו מכשיר שנועד  (ב"התו

לאפשר לעקוף את ההגבלות החלות 

להלן התיחסות לסעיפי ההתנגדות כפי 

: ד השמאי"ד וחוו"שהופיעו בטיעוני עו

 שטחי הציבור  -  5-6' לענין טיעון מס

שהובאו בחשבון הינם שטחים שנרכשו 

י העירייה בתמורה וזאת בהתאם "ע

 בתכנית הראשית 12.3ק "להראות ס

2988. 

 לתהליך האיחוד  - 7' לענין טיעון מס

וחלוקה בלוחות ההקצאה נכנסו רק 

 .חלקות שנרכשו בתמורה

 אין הגבלה  – 8-9' לענין טיעון מס

 40%להקצאת שטחים לצרכי ציבור מעל 

בתכנית הכוללת הוראות לאיחוד וחלוקה 

 . מחדש

 י "תבחן האפשרות ע - 10' לענין טיעון מס

שמאי התכנית לאיחוד זכויות הבעלים 

 .במגרש אחד ככול הניתן

 התכנית הראשית  – 11' לענין טיעון מס

ל "קבעה מנגנון להקצאת השטחים הנ

.  'ד שמאי וכו"כולם או חלקם כפוף לחוו

יצויין כי התכנית הראשית ישימה 

ומאפשרת את מימושה בהתחשב בשטחים 

יחד עם זאת כמנוף . המוקצים בה

 ניתן יהיה ולצורך השלמתםלפינויים 



 החלטה' מס
06/01/2010 

 4- ' ב09-0031

 

 77 מתוך 29 עמוד

 .בדיני ההפקעות

 (8-9) צ הגיע "הקצאת השטחים לצ

.  ללא תמורה40%להיקפים שעולים על 

על כן יש להתייחס לשטחים אלו 

כמחייבים בחינה לעניין תשלומי איזון 

 .או תשלום פיצויי הפקעה/ו

  מקום שבו במסגרת התכנון מיעדת

צ כמו "קרקע בהיקפים נרחבים לצ

וקרקע זו אינה נכללת , במקרה דנן

יש לראות זאת ,  בחישוב דמי האיזון

שבגינה על הרשות לשלם " הפקעה"כ

 .פיצויי הפקעה

 (10) היכלי "זכויות שהוקצו למתנגדת

-  ו111פוצלו בין מגרש " מ"בידור בע

הקצאת הזכויות במושע ופיצול .  112

יש .ההקצאה יוצר פגיעה במתנגדות

לקבוע מקדם שיבא בחשבון את הפגיעה 

 .היחסית בפיצול ההקצאה

 (11)- המתנגדות דורשות להפעיל את

 10.1 , 8.3.1מנגנון הקבוע בסעיף 

לתכנית המתאר להקצאת זכויות בהיקף 

למימוש " כמנוף"ר " מ5,000של 

 .הפינויים בשטחי התכנית

 (12-13) התכנית המתארית מטילה על

הבעלים הפרטיים לדאוג לפינויים לא 

רק של השטחים המוקצים למגורים 

אלא אף לדאוג לפינויים של שטחים 

על כן יש צורך , צ"שהתכנית מייעדת לצ

בתכנית זו ליצר את המנגנון שיסייע 

להגשים את המטלה הציבורית ולהפעיל 

פעולה זו תביא . ל"את הסעיפים הנ

לנקודת התחלה של קרקעות פנויות 

שהיא נקודת ההתיחסות של שמאי 

 .התכנית

 ד "התיחסות לסוגיות נוספות שעלו מחוו

 :השמאי צביקל

השווי היחסי חושב לקרקע מבלי  (ב. 1

נראה כי . להקצות שטחי בניה נוספים

בשלב זה טרם הוחל בפינויים בפועל 

וניצול הזכויות המוקצות ולכן מוקדם 

לדון בהקצאת השטחים המהווים מנוף 

 . אחרון להשלמת הפינויים

 במסגרת התכנית  – 12-13' לענין טיעון מס

קיימות , הראשית וכן בתכנית המופקדת

הנחיות ונספח לשלביות הפינויים המציג 

את אופן מימוש הזכויות כפונקציה של 

שלבי הפינוי וכן הוראות כמפורט 

.  לתכנית הראשית13.5-13.6בסעיפים 

ד "התיחסות לסעיפים נוספים שעלו מחוו

: השמאי

השימוש המיטבי במצב הקודם הינו – ' ב.1

כאשר ישנם מבנים שונים , כקרקע פנויה

. (י תופסים שונים"רובם מוחזקים ע)

– למשל  )גם לקרקע פנויה  יש שימוש  

כך שלדעתנו יש להתייחס לשווי ,  (חניון

.  הקרקע כפנויה

התכנית הראשית מטילה על כל בעל קרקע 

לפנות על חשבונו את החלקה הרשומה על 

שמו ולממש את זכויותיו רק כאשר הקרקע 

. כך שנכון להעריך את הקרקע כפנויה, פנויה

הערכת הקרקע כתפוסה מחייבת ברור 

והחלטה על מצבו הקניני ומעמדו של כל 

נושא שאינו מעניינה של התכנית . מחזיק

 .1948/06/ואף נוגד את פסק הדין עתמ

שטחי הציבור שהובאו בחשבון הינם – ג .1

י העירייה בתמורה וזאת "שטחים שנרכשו ע

 בתכנית 12.3ק "בהתאם להראות ס

 .2988הראשית 

טיעוני השמאי אינם מבוססים על – ד .1

התיחסות לגבי שטח . נתונים מספריים

ספציפי שיומצא לועדה המקומית יבחן 

לוח ההקצאות מבוסס על נתונים . לגופו

. וחוזים קיימים

הנושא נבחן עם שמאי התכנית – ח -ה. 1
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עקרון זה נוגד . שנלקחו בחשבון המבנים

המבנים תורמים .  לחוק122הוראות סעיף 

. לשווי הקרקע

שטחים שהופקעו או יועדו להפקעה  (ג. 1

ללא תמורה אינם תורמים לשווי החלקות 

. ולכן אין להקצות להם זכויות– 

הקצאת – ' א1090התחשבות בתכנית  (ד. 1

הינו  (כולל פינויים )שטחי הציבור 

. בתמורה לזכיות עודפות במגדל המאה

לפיכך יש לערוך את הלוחות הקצאה 

מחדש באופן שלכל השטח המשותף 

בתכנית הצפונית לא יוקנו זכויות בתכנית 

מדובר בשטחים גדולים מהשטח – זו 

 .שהובא בחשבון

טיעונים השמאי )מקדמי שווי   (ח -ה. 1

התכנית קבע מקדמי שווי שאינם 

מקובלים ובאופן שרירותי וחוסר עקביות 

למגרשים , למגרשים מסחריים : כגון

מגורים עם חזית מסחרית ומגרשים 

וכן מקדמים גבוהים , הפונים לרחוב ראשי

כמו כן שוני בין מגרש . למגרשים ציבוריים

יש לתת מקדם גבוה . מסחרי אחד לאחר

 .'למסחר חזיתי מאשר מסחר עורפי וכו

 6216 בגוש 85חלקה – טעות טכנית  (ט . 1

לה הוקצו זכיות אינה קיימת רישומית 

 .והועתקה לגוש אחר

ולדעתו המקצועית המקדמים שנקבעו 

. נכונים מבחינה שמאית

בלוח ההקצאות וכן ביתר מסמכי – ט .1

 85' התכנית המפקדת לא נמצאה חלקה מס

 ולפיכך גם לא הוקצו לה זכויות 6216בגוש 

. בניה

 

: המלצה
לנושא סעיף , לקבל את ההתנגדות בחלקה

שמאי התכנית יבחן את –  להתנגדות 10

האפשרות לאיחוד זכויות הבעלים במגרש 

 .אחד ככול הניתן

, יצחק זוהר 13

אילנה זוהר 

:  באמצעות

, ד שי גבסי"עו

ד עופר יעקב "עו

 נתן גרוס' אדר

המתנגדים החזיקו ומחזיקים מקרקעין 

מזה עשרות שנים ברציפות תוך שהם 

– שימוש מגרש חניה )נוהגים מנהג בעלים 

לעומת עיריית תל אביב  ('המושכר לצג ג

.  הטוענת לבעלות שלא החזיקה בקרקע

אישור התכנית צפוי להותיר את 

המתנגדים ללא פיצוי כלשהו בגין הפקעת 

י עוד מקום "שני המגרשים המוחזקים ע

 .המדינה

ההתנגדות אינה של בעלי הקרקע  אלא ככל 

טענות . הנראה של טוענים לחזקה בקרקע

אלה הן ענין של הבעלים בינם לבין 

. המחזיקים בקרקע

התנגדות הינה בתחום הקנייני ולא התכנוני 

ולכן הועדה המקומית אינה  דנה בסוגיות 

 .אלה במסגרת התכנית שבנדון

עד לעת האחרונה ממש עת נקטה העירייה   

מעולם לא , בהליך משפטי כנגד המתנגדים 

פעלה עיריית תל אביב לסילוק המתנגדים 

 .ראה מענה לעיל
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 .בתואנה כלשהי, מהמקרקעין

 – 2988/תא' פגמים בתכנית מס((12-20)  

. התכנית הראשית

 נקבע מנגנון המסמיך את 10.1' ס , 8.1.3סעיף 

הועדה המקומית להגדיל את השטח הבנוי 

וכן שטחי שירות . ר" מ5000- ביעוד מגורים ב

הסמכות לתוספת שטחים נתונה – . בהתאמה

. רק לועדה המחוזית

שתי התכניות קשורות באופן הדוק אחת 

בשניה וכי כל שינוי באחת דינו להשפיע על 

כל חלוקת זכויות בתחומי התכנית , השניה

בהסתמך על התכנית הראשית פגומה 

בראשיתה בהסתמך על סמכות שאינה קיימת 

די בפגם זה . י דין בידי הועדה המקומית"עפ

לחייב את ביטולן של שתי התכניות ולפחות 

 .את תיקונן

י "התכנית הראשית אושרה למתן תוקף ע

- הועדה המחוזית ופורסמה למתן תוקף ב

התנגדויות לתכנית הראשית נדרש היה . 15.1.05

להפנות לועדה המחוזית בעת הדיון בהתנגדויות 

, לגופו של ענין . 2988ובטרם אושרה תכנית 

במסגרת הוראות התכנית הקצתה הועדה 

ל והורתה לועדה "המחוזית את השטחים הנ

המקומית כיצד לפעול במסגרת הוראות 

לפיכך נראה כי אין בתכנית זו חריגה . התכנית

. מסמכות

במסגרת תכנית זו אין כל תוספת , יתרה מכך

שטחים מעבר לקבוע בהוראת התכנית הראשית 

 .(לא של שטחים עיקריים ולא של שטחי שירות )

 לתכנית הראשית קובע 10.4סעיף (21-23)  

כי גבולות המגרשים עם עקרוניים בלבד 

וכי צורתם ועיצובם הסופי ייקבעו 

נדרש היה לכלול . בתכניות מפורטות

הגבלה האוסרת על שינוי גבולו המגרשים 

כך שלא יתאפשר הגדלה של יעוד קרקע 

ועל אף ניסוח . אחד על חשבון יעוד אחר

אסור לועדה , הסעיף בתכנית הראשית

המקומית לפעול בניגוד לסמכותה ולאשר 

.  שינוי בשטחי המגרשים בניגוד לחוק

תוספת שטחי – חריגה מסמכות –  (25-26)

התכנית מוסיפה שטחי שירות – שירות 

ר מעבר לזכויות בתכנית " מ2470בשיעור 

כאמור מנוגד להוראת החוק , הראשית

האוסר על תוספת זכיות בתכנית בסמכות 

. ועדה מקומית

תוספת שטחי מסחר בחזיתות  (27-29)

אורח החזית המסחרית על פי – מסחריות 

לעומת '  מ200- התכנית הראשית הינו כ

. ' מ450- אורכה בתכנת המוצעת המגיע לכ

שטח מסחרי הפונה לחזית מסחרית הינו 

בגדר זכויות בניה ומכאן שהגדלת החזית 

. נעשה בחוסר סמכות ומנוגד לחוק

כחלק מתכנית הבינוי שונתה (21-23)

הגאומטריה של המגרש הציבורי ביעוד 

עם זאת לא שונה שטחו וכך גם של , פ"שצ

.  יתר המגרשים שנשארו בשטחם המקורי

במסגרת התכנית שבנדון אין כל  (25-26)

תוספת שטחי השירות מעבר למוקצה 

. בתכנית הראשית

שינוי הבינוי של החזיתות –  (27-29)

המסחריות אין משמעותו תוספת שטחי 

שטחים אילו . בניה עבור השימוש המסחרי

. נשארו בהתאם למוקצה בתכנית הראשית

התכנית אינה עוסקת בדיור החלופי  (33)

או הזמני שבין /או בהסדרי הפינוי הקבוע ו/ו

נושא זה אינו , הבעלים הרשומים למחזיקים

. מגדר תחום עיסוקה של תכנית בנין עיר

התכנית מעניקה זכויות בניה ומתנה את 

מימושן בפינוי בפועל וזאת על מנת להבטיח 

. את הפינוי בטרם ימומש הפרוייקט

: להלן התיחסות לסעיפי ההתנגדות

בתכנת הנדונה הקרקע הפנויה –  (36-37)

הינה השימוש המיטבי ולכן הוערכה הקרקע 

. כפנויה

 מטילה על כל בעל קרקע לפנות 2988תכנית 
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לא נקבעו בתכנית הוראת מפורטות  (33) 

המתיחסות למגורי המפונים בתקופת 

. המעבר שלאחר פינוים

: פגמים בטבלאות האיזון

הערכת השווי של הנכסים (36-37 )

המפונים מתעלמת משווים של המחוברים 

. או השקעות שבוצעו במקרקעין/ו

טבלאות האיזון אינן מבחינות בין (38-40)

שווים של הנכסים כפועל יוצא ממיקומם 

ומאפיינים  לדוגמא מגורים במגדל 

נכסים מסחריים ומיקומם , בקומות שונות

. השונה ושווים המושפע מכך

התעלמות טבלאות האיזון (41-43)

מהאמור לעיל יוצר חשש לאפליה עתידית 

" המועדפים"בין בעלי הזכויות השונים 

התמורה למתנגדים צריכה .  יותר והפחות

להיות מפורטת בטבלאות האיזון ולהוות 

תנאי להיתר בניה ולשקף את החזקתם 

. רבת השנים בקרקע

– טעות בנספח הפינויים ושלביות  (44-46)

הנספח לוקח בחשבון שעור מתפנים כמדד 

להיתר בניה רק את המחזיקים במקרקעין 

יש למנות את . בניגוד להסכמת הבעלים

שיעו ר המתפנים היחסי מתוך כל בעלי 

הזכויות בין אם אינם מתנגדים לפינו ואף 

 .נמנים על יזמי התכנית ובין אם לאו

על חשבונו את החלקה הרשומה על שמו 

ולממש את זכויותיו רק כאשר הקרקע 

. כך שנכון להעריך את הקרקע כפנויה, פנויה

הערכת הקרקע כתפוסה מחייבת ברור 

והחלטה על מצבו הקניני ומעמדו של כל 

נושא שאינו מעניינה של התכנית . מחזיק

. 1948/06/ואף נוגד את פסק הדין עתמ

התחשבות בקרקע כתפוסה לאור האמור 

. לעיל

טבלאות האיזון נערכו בהתאם –  (38-40)

.  לעקרונות השמאים הנכונים לדעתנו

כמו כן הטבלאות נערכו עבור מגרשי בניה 

.  ולא לדירות בודדות

יש להזכיר כי המתנגדים אינם –  (41-43)

מ "ד עת"נכללים בטבלה כפי שאושר גם בפס

1948/06 .

נספח הפינויים ושלביות הביצוע  (44-46)

מתייחס למבנים והשטחים התפוסים בפועל 

והמיועדים לפינוי ולא למבנים והשטחים 

. או ברשותם/י בעלי הזכויות ו"המוחזקים ע

הנחיה זאת נועדה על מנת ליישם את 

מטרות התכנית הראשית ולהביא לפינוי 

בפועל של המתחם ולא על חשבון השטחים 

או פונו ומוחזקים בדרכים /הפנויים בפועל ו

פינוי . י בעלי הזכויות בהם"שונות ע

הדיירים מהמבנים המוחזקים בהסכמת 

. הבעלים הינו ענין שבין הבעלים והדיירים

 

: המלצה

 .לדחות את ההתנגדות

עדינה ורחמים  .14

כהן באמצעות 

ד שלמה "עו

 אליה

רחמים ועדינה מתגוררים עם שלושת 

ילדיהם במקום כאשר רחמים גדל במקום 

.  ועד היום1950מאז הולדתו בשנת 

לטענתם התכנית צריכה לספק מענה הוגן 

וראוי למגורי המשפחה ופיצוי ראוי לפינוי 

ואין לאשרה כל עוד אין התניה מפורשת 

 . לפתרון מגורים חליפיים

התנגדות הינה בתחום הקנייני ולא התכנוני ולכן 

הועדה המקומית אינה  דנה בסוגיות אלה 

אופן הפיצוי ומהותו . במסגרת התכנית שבנדון

. הינן סוגיות קניניות שבין המחזיקים לבעלים

התכנית המפורטת והמתארית מתייחסות 

לסוגיית הפינויים והמימוש ומתנות את 

. היתרי הבניה בביצוע הפינויים בפועל

לתכנית נלווה נספח פינויים ושלביות ביצוע 
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הכורך את קבלת ההיתרים במימוש הפינוי 

בפועל בהתאם לאחוזים הנדרשים בתכנית 

. המתארית

התנגדות הינה בתחום הקנייני ולא התכנוני ולכן 

הועדה המקומית אינה דנה בסוגיות אלה 

. במסגרת התכנית שבנדון

 

: המלצה

 .לדחות את ההתנגדות

עיריית תל  .15

אביב יפו 

באמצעות אלי 

מנהל אגף – לוי 

 נכסי העירייה

כל הזכויות המופיעות בטבלה  .1

. שלעיל אמורות להיות מוקצות לעירייה

לאור זאת עיריית תל אביב יפו מבקשת 

מהועדה המקומית לתקן את לוח 

ההקצאות שערך שמאי התכנית כמפורט 

בשים דגש  על כל הזכויות של , לעיל

 .העירייה במתחם שנרכשו בתמורה

יתרת ההקצאה שכבר הוקצתה  .2

לה על קרקעות לפי ייעוד ציבורי ואשר 

נרכשו בתמורה המשקפת שווי גבוה 

קרי פיצוי המשקף שווי ,משווי ציבורי

תוקצה למתנגדת  , למגורים או למסחר

 .מסחר/ לפי זכויות למגורים 

י "חלק מהזכויות הנטענות ע .3

העירייה נרכשו מרשות הפיתוח עם כל 

, הזכויות והחובות החלות על הקרקע

המתנגדת ביצעה . כגון פינויי מחזיקים

תוך מתן , עצום של פינויים במתחם' מס

פיצויים גבוהים למפונים בסכומי כסף 

אשר מרביתם שיקפו שווי לרכישת 

 .קרקע חליפית למגורים

 ביצעה  6216 בגוש 14על חלקה  .4

פינוי דיירים ושילמה בעבור הפינוי 

 . סכומי כסף גדולים

י " עפ6216 בגוש 47בחלקה  .5

השטח הנכלל , מדידה גראפית שביצעה

ר ולא כפי " מ295בתחום התכנית הנו 

 270)שמופיע בלוח של שמאי הועדה 

 

: להלן התיחסות לטיעוני העירייה 

חושב על בסיס " מצב הנכנס"השוי ב

ולבעלויות , 2988היעודים טרם תכנת 

י סעיף "כאשר עפ, הרשומות בנסחי הרישום

 שטחים 2988 לתכנית הראשית 12.3

ש העירייה בתמורה "ציבוריים שהועברו ע

". מצב נכנס"הובאו בחשבון בתחשיב 

 

 מטילה על כל בעל קרקע לפנות 2988תכנית 

על חשבנו את שטחו ולממש את זכיותיו רק 

כשהקרקע פנויה ולכן אין לקחת בחשבון 

, ככל שיש טענות בענין בעליות. פינויי עבר

אילו הן במישור הקנייני וברורם אינו 

. במסגרת תכנית זו

 

י "השטחים נקבעו ע – 4-6מענה לסעיפים 

המודד גלעד חופשי והעתק מטבלת 

השטחים הועברה בשעתו לאגף נכסי 

ל השטח "בהתאם לרשימה הנ. העירייה

, בנוסף. ר" מ270הנכלל בתכנית בוא 

בהתאם לרשימת היעודים שהכין המודד 

:  מתחלקת כדלקמן86חלקה 

: ר שהם" מ717שטח החלקה 

. דרך= ר " מ85

. צ"שב= ר " מ50

. 'מגורים ג= ר " מ582

 

" מצב הנכנס"השווי ב – 7מענה לסעיף 
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 .(ר"מ

 הזכויות 6216 בגוש 86בחלקה  .6

ר בייעוד מגורים " מ687במצב נכנס הנן 

ממדידה גראפית . צ"ר בייעוד שב" מ30ו 

שבוצעה  מטעם המתנגדת לא קיימות 

 .דרכים במצב הנכנס

עיריית תל אביב נפגעה באופן  .7

ל מאחר "משמעותי מלוח ההקצאות הנ

ומרבית הקרקעות שנרכשו לצרכי ציבור 

נרכשו בתמורה כספית אשר משקפת 

/ קרקע סחירה ולא קרקע בייעוד דרך 

.  ייעוד ציבורי

 לתקנון התכנית הראשית קובע 12.3סעיף 

, שטחים ציבוריים בתחום התכנית: " כי

אשר הועברו על שם העירייה בתמורה 

" מצב נכנס"יובאו בתחשיב הזכויות של 

". בתכנית האיחוד וחלוקה

ל עולה כי עיריית תל אביב "מהסעיף הנ

זכאית להקצאת זכויות בגין שטחים 

אולם הסעיף , ציבוריים שנרכשו בתמורה

י איזה ייעוד ייכנסו אותם "אינו קובע עפ

ומכאן כי  , שטחים ללוח ההקצאות

שטחים ציבוריים שנרכשו בתמורה 

המשקפת שווי גבוה משווי קרקע ציבורית 

יקבלו בלוח ההקצאות מקדם סחיר של 

 .מסחר/ מגורים 

 2988חושב על בסיס היעודים שלפני תכנית 

כאשר , ולבעליות הרשומות בנסחי הרישום 

,  בהוראות התכנית הראשית12.3י סעיף "עפ

ש העירייה "שטחים ציבוריים שהועברו ע

במצב "בתמורה הובאו בחשבון בתחשיב 

". נכנס

 

 

: המלצה

 .לדחות את ההתנגדות

 
 

: ד הצוות המקצועי"סיכום וריכוז חוו
 

מוצע לאמץ את התיחסות הצוות כפי שמופיע בטבלה המפורטת לעיל ובהתאם לכך לדחות את מרבית  .1
 . 6,7,11,12' ההתנגדיות ולקבל בחלקן את התנגדויות מס

יש לדרוש מבעלי עניין בקרקע להפקיד בידי הועדה המקומית כתבי שיפוי כנגד תביעות פיצויים בגין  .2
 . לחוק התכנון והבניה197סעיף 

בנסיבות הענין לאור מורכבות הבעלות בתכנית מוצע לכל היותר להוסיף בהוראת התכנית סעיף 
תנאי להיתרי בניה במקרקעין אשר בעלי הזכויות בהם לא : " שעיניינו תנאים להיתר בניה בזו הלשון

יהיה מתן כתב שיפוי מלא לועדה , המציאו כתבי שיפוי לועדה המקומית טרם מתן תוקף לתכנית 
המקומית בנוסח כפי שנחתם על ידי בעלי הזכויות שהמציאו כתבי שיפוי טרם מתן תוקף לתכנית 

או לחילופין תשלום מלא הסכומים שהועדה המקומית נדרשה לשלם בגין תביעות לפי סעיף , כאמור
 ".בהתאם לחלק היחסי של אותם מקרקעין בתכנית,  כאמור197

 בין נציגי 11.2.08בהתבסס על סיכום מיום , בנוסף להתיחסות הפרטנית להתנגדויות כמפורט לעיל .3
 :ניתן להמליץ כדלקמן, הבעלים בקרקע ועיריית תל אביב
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י שמאי הועדה והופקד עם "נציגי בעלי הקרקעות הסכימו עקרונית ללוח ההקצאות כפי שהוכן ע .א
הבעלים בקרקע יודיעו לועדה כי הושגה הסכמה עקרונית ביניהם לגבי הזכויות . מסמכי התכנית

וכי הם מסירים התנגדותם ללוח ההקצאות כפוף לסיכומים בינם לבין עצמם ובינם לבין 
 .העירייה

מ כי עליה לאשר ההסכמה ללוח .ג.הודיעה חברת ק, יצויין כי בהמשך לאמור בסעיף א לעיל .ב
 .ההקצאות במתכונתו אצל בעלי ההחלטה בחברה ורק לאחר מכן תסיר התנגדותה באופן סופי

 בגוש 26 ו 25ר המהווה חלק מחלקות " מ1,026לעניין הקצאת זכויות ליחידת הקרקע בשטח של  .ג
מומלץ לפנות לשמאי התכנית ולהורות על תיקון לוח ההקצאות בהתאם לסיכום בין , 6213

 . העירייה ובעלי הקרקע

תוך המלצה על השמאי אברהם )בעלי הקרקע מבקשים לפנות לועדה המקומית ולמנות שמאי  .ד
אשר יעריך את סך הפינויים במתחם  (כץ שכבר ביצע הערכה במתחם והכין את לוח ההקצאות

ר " מ5,000- הדרומי לעומת המתחם הצפוני ויקבע את כמות המטרים למתחם הדרומי מסך ה
 .( לתכנית הראשית10בהתאם לסעיף  )שהוקנו בתכנית הראשית בעבור פינויים 

י התכנית הראשית עבור פינויים "הובהר ליזמים והבעלים כי תוספת הזכויות המוקנות עפ .ה
 .תתאפשר רק לאחר ביצוע הפינויים בפועל ובכפוף לאישור הועדה המקומית

לבחון ככול האפשר את הקצאת הזכויות לחברות  (אברהם כץ )יש להנחות את שמאי התכנית  .ו
 . נח ומגדלי סומייל במגרש אחד משותף-רמ, אפרירם

לשפות ולתת ערבויות לעירייה מכל בעל קרקע לגבי , י מרבית הבעלים במתחם לממן"הוסכם ע .ז
כדי שזו תחל בביצוע הליכי הפקעה לשטחים ,  השטחים והפינויים שבבעלותו ואחריותו

 .הציבוריים במתחם

מוסכם כי אגף הנכסים ומינהל ההנדסה ימליצו לועדת – בנוגע לפינוי בית הכנסת סולם יעקב  .ח
 .ההקצאות על הקצאת שטח במתחם עבור שימוש זה

 

מוצע כי תנאי למתן תוקף , בכפוף לכל האמור לעיל ויתר התנאים המפורטים בתכנית עצמה  .4
לתכנית יהיה הסכם חתום בין בעלי הזכויות במקרקעין לעירייה בדבר הפינויים וכל יתר 

 .ההתחיבויות הנגזרות מהתכנית והסיכומים בניהם כאמור לעיל

 
:  דנה והחליטה8החלטה ' ב08-006'  פרוט20.02.08ישיבת ועדת המשנה מיום 

 
: מהלך הדיון

וכן דיווח על ישיבות והתנהלות שבין העירייה לבין בעלי , במסגרת הדיון הוצגו עיקרי התכנית ועקרונותיה
.  הזכויות במקרקעין
ד שרי אורן כי ביחס להתנגדות תושבי המתחם ודרישתם להקצאת "ש לועדה עו"כמו כן דווחה היומ

בטענה שהפינויים , ד גלעד חריש אשר נדחתה"ר ועו'הוגשה עתירה מינהלית בשם דוד תג, זכויות במתחם
אלה , יהיו במסגרת הסדרים נכסיים בין המחזיקים לבעלים והתכנית אינה מקצה זכויות יעודיות לפינויים

.  מתנה את הבניה בפינוי בפועל
. בהמשך לכך נשמעו בפרוט ההתנגדיות והמענים להן ולאחר מכן התנהל דיון במסגרת הועדה

 
:  החלטת ועדה

ע כפי שמופיע בטבלה המפורטת לעיל ובהתאם לכך לקבל בחלקן את "לאמץ את התיחסות הצוות ומה .1
 . כמפורט מעלה ולדחות את כל יתר ההתנגדיות6,7,11,12' התנגדויות מס

יש לדרוש מבעלי עניין בקרקע להפקיד בידי הועדה המקומית כתבי שיפוי כנגד תביעות פיצויים בגין  .2
 . לחוק התכנון והבניה197סעיף 

בנסיבות הענין לאור מורכבות הבעלות בתכנית מוצע להוסיף בהוראת התכנית סעיף שעיניינו תנאים 
תנאי להיתרי בניה במקרקעין אשר בעלי הזכויות בהם לא המציאו כתבי : " להיתר בניה בזו הלשון

יהיה מתן כתב שיפוי מלא לועדה המקומית בנוסח , שיפוי לועדה המקומית טרם מתן תוקף לתכנית 
או לחילופין , כפי שנחתם על ידי בעלי הזכויות שהמציאו כתבי שיפוי טרם מתן תוקף לתכנית כאמור

בהתאם ,  כאמור197תשלום מלא הסכומים שהועדה המקומית נדרשה לשלם בגין תביעות לפי סעיף 
".  לחלק היחסי של אותם מקרקעין בתכנית

 11.2.08בהתבסס על סיכום מיום , כפי שדווח, בנוסף להתיחסות הפרטנית להתנגדויות כמפורט לעיל .3
 :מאשרת הועדה כדלקמן, בין נציגי הבעלים בקרקע ועיריית תל אביב

י שמאי "לאור הדיווח לועדה בדבר הסכמות עקרוניות ללוח הקצאה והאיזון כפי שהוכן ע .א
מחליטה הועדה לאפשר , והשמעת ההתנגדויות בדיון, הועדה והופקד עם מסמכי התכנית

ל וזאת לצורך גיבוש " יום מיום הדיון הנ45לבעלי הזכויות במקרקעין להגיע להסדר תוך 
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הפקעות וכל יתר הנושאים , ערבויות, הפינויים, הסכמות ביחס לטבלאות האיזון
 . שיאפשרו את הסרת ההתנגדויות ואישור התכנית

הנושא יוחזר להחלטת , ל לא תושגנה הסכמות כאמור לעיל"במידה ובתוך התקופה הנ
 .הועדה המקומית

לאור בקשת בעלי הקרקע למנות שמאי אשר יעריך את סך הפינויים במתחם הדרומי  .ב
ר " מ5,000- לעומת המתחם הצפוני ויקבע את כמות המטרים למתחם הדרומי מסך ה

מאשרת . ( לתכנית הראשית10בהתאם לסעיף  )שהוקנו בתכנית הראשית בעבור פינויים 
הובהר , בהמשך לכך. ל"הועדה את הבקשה ומורה על מינוי שמאי לביצוע הבדיקה הנ

י התכנית הראשית עבור פינויים "ליזמים והבעלים כי תוספת הזכויות המוקנות עפ
 .תתאפשר רק לאחר ביצוע הפינויים בפועל ובכפוף לאישור הועדה המקומית

, ד משה שוב בדיון"בהמשך להודעתו של עו– בנוגע לפינוי בית הכנסת סולם יעקב  .ג
מאשרת הועדה כי עם הקמת הפרוייקט ישולב בית הכנסת באחד מהמגרשים  בהם יוקצו 

 . ד משה שוב"י עו"הזכויות לקבוצה המיוצגת ע

המפורטת  ('מ וכו"נח בע-רמ' חב) 11' בהמשך להתייחסות הצוות בטבלה להתנגדות מס .ד
ר המהווה חלק " מ1,026 לעניין הקצאת זכויות ליחידת הקרקע בשטח של 1-3'בסעיף ב

יש לפנות לשמאי התכנית ולהורות על תיקון לוח ההקצאות , 6213 בגוש 26 ו 25מחלקות 
 . בהתאם לסיכום בין העירייה ובעלי הקרקע

והתנגדות  ('מ וכו"נח בע-רמ' חב) 11' בהמשך להתיחסות הצוות בטבלה להתנגדות מס .ה
ביחס לריכוז זכויות בניה במגרש אחד לכל אחת  ('חברת היכלי בידור וכו) 12' מס

לבחון את הקצאת הזכויות  (אברהם כץ )מורה הועדה לשמאי התכנית , מהחברות
 . ל ככול האפשר בהתאם לבקשתם"לחברות הנ

 .השגה-הועדה מנחה כי זכויות הבניה המוקצות לעירייה ינותבו לטובת מימוש דיור בר .4

מוצע כי תנאי למתן תוקף לתכנית , בכפוף לכל האמור לעיל ויתר התנאים המפורטים בתכנית עצמה  .5
יהיה הסכם חתום בין בעלי הזכויות במקרקעין לעירייה בדבר הפינויים וכל יתר ההתחיבויות 

 .הנגזרות מהתכנית והסיכומים בניהם כאמור לעיל
 

:  ד הצוות"חו
לאור העובדה שעד כה טרם הגיעו בעלי הזכויות בקרקע לכלל  , 14.2.08בהמשך להחלטת הועדה מיום 

, על מנת שיוסרו ההתנגדויות ויחתם הסכם שיאפשר את אישור התכנית, ההסכמות הנדרשות
הקצאת הזכויות והסדרי , מובאת התכנית בסוגיית איחוד וחלוקה מחדש, כפי שנקבע בהחלטת הועדה

.   הפינויים לדיון מחודש בפני הועדה לשיקול דעת והכרעות
 

. לתשומת לב הועדה טרם הופקדו כתבי שיפוי
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 25/06/2008מיום ' ב08-0019בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 יום על מנת לגבש הסכם חתום המקובל 15בעלים מהועדה עוד /ד חיים וינטרוב מבקש בשם המתנגדים"עו
. על כל הצדדים

עם זאת התכנית לא .  מאושרת שקבעה זכויות בניה בהתחשבות בפינויים' ד שרי אורן הסבירה שיש תכ"עו
, כל הזכויות מוקצות במסגרת תכנית שבנדון. הקצתה זכויות יעודיות לפינויים וכן לא למפונים עצמם

 . בטבלאות הרפרצלציה לבעלים הרשומים כבעלי הזכויות במקרקעין
 

: הועדה מחליטה
 יום נוספים להגיע להסכם והבנות ביחס 30בהתאם לבקשת הבעלים בקרקע הוחלט להקצות להם  .1

.  חלוקת הזכויות והסדרי הפינויים, לטבלאות האיזון והקצאה
  .הועדה מציינת  את הצורך להגיע להסדרי הפינוי וביצוע שלביות הפינויים כפי שמפורט בתכנית .2

יתווסף סעיף  – 20.2.08בהמשך להתנגדיות שנדונה והחלטת הועדה מיום – בהקשר למגדל המאה  .3
בהוראות התכנית כי במסגרת אישור תכנית העצוב האדריכלי והפיתוח וכחלק מהתנאים להיתר 

  .בניה יהיה פתרון בעיית חדר האשפה של מגדל המאה

  .תאשר הועדה את התכנית–  לעיל 1עם דיווח לועדה המקומית על חתימת ההסכם כאמור בסעיף .4

או היטלי ההשבחה מהפרוייקט יוקצו למטרות /הועדה מנחה כי זכויות הבניה המוקצות לעירייה ו .5
  .דיור בר השגה
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.פאר ויסנר ונתן וולוך, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים

 
 9.9.09דיון פנימי 
: רקע לדיון

 כוללת בין היתר כי תנאי למתן תוקף 20.2.08החלטת הוועדה המקומית בדיון בהתנגדויות שנערך בתאריך 
 הקצתה 25.6.08בישיבה נוספת מיום     .יפו- יהיה הסכם חתום בין בעלי הקרקע לעיריית תל אביב 

 . יום נוספים על מנת להגיע להסכם ביחס לטבלאות האיזון וההקצאה והסדרי הפינויים30הוועדה 
  

נערכו נסיונות חוזרים ונשנים של , ועד למועד ישיבה זו, במהלך התקופה שבין החלטת הוועדה כאמור
ש וגורמי העירייה השונים לקדם את התכנית למתן תוקף תוך "המשנה ליועמ, ע והצוות"מנהל אגף תב

. יצירת תנאים אשר יאפשרו את מימוש התכנית
 

עד ליום מועד ישיבה זו לא ניתן היה להגיע להסכם  בין עיריית תל אביב יפו ובעלי , למרות האמור לעיל
. הקרקע
הוגשה עתירה מינהלית כנגד הוועדה המקומית לפיה יש להעביר את המשך הטיפול לוועדה , במקביל

.  שכן הוועדה המקומית אינה מקדמת את התכנית שהופקדה לפני למעלה משנתיים, המחוזית
 

: ע והצוות"המלצת מה
: ע והצוות היא לסיים את הטיפול ולתת תוקף לתכנית בתנאים הבאים"המלצת מה, לאור האמור לעיל

 
השטחים שהוקנו בתכנית הראשית בעבור פינויים ,(' ב3סעיף ) 20.2.08בהמשך להחלטת הוועדה מיום . 1

.  המתחמים בהתאם להנחיות שמאי הוועדה2יחולקו בין , ר" מ5,000בהיקף של 
.   יובהר בזאת כי מימוש שטחים אלה מותנה בהוכחת פינויים בפועל להנחת דעת הוועדה המקומית

 
בנושא הסדרת רחבת " הירקון אחזקות"י של גיורא רובינשטיין מחברת "בהמשך להתנגדות שהוגשה ע .  2

מוצע כי , כיבוי אש וחדר אצירת אשפה המשרת את מגדל המאה והממוקם בתחום התכנית שבנדון
במסגרת אישור  יתווסף סעיף בהוראות התכנית כי 23.6.08בנוסף להחלטת הוועדה המקומית מיום 

תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח וכחלק מהתנאים להיתר הבניה שיוצא בתחום שיכלול את החלקה 
יוצגו פתרונות לנושאים , בה ממוקמים כיום מבנה לאצירת אשפה ורחבת כיבוי אש של מגדל המאה

.  י מבקשי ההיתר"ע ויבוצעו ע"י מה"אלה אשר יאושרו ע
 
ולאשר את טבלאות ,  בדבר טבלאות האיזון 20.2.08ה בהחלטת הוועדה מיום ,ד,א (3)לבטל את סעיף .3

.  בהחלטה זו1' האיזון בהתאם לתכנית המופקדת ובכפוף לס
 
היות והסכם זה לא , בדבר הסכם בין העירייה לבעלי הקרקע,  בהחלטת הוועדה כאמור5לבטל את סעיף . 4

. נחתם קודם למועד דיון זה
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 09/09/2009מיום ' ב09-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

ובקשה מחברי הועדה לקבל , ד שרי אורן הציגה את השתלשלות הליכי אישור התכנית בפני הועדה"עו
 .החלטה בנושא בישיבה זו בין היתר לאור העתירה המנהלית שהוגשה בגין המשכות הליכי האישור

והקריא בפני הועדה תצהיר החתום , ארנון גלעדי התנגד לאשר את התכנית בגלל בעיית הפינויים במקום
דני קייזר הקובע כי בתחילת דרכה של התכנית חישוב זכויות למתחם כלל תוספת זכויות מעל ' י אדר"ע

.  המקובל בגין פינויים
ל אינו רלוונטי לדיון כיוון שהוא מתייחס לתכנית "ד שרי אורן הבהירה לועדה ולארנון כי התצהיר הנ"עו

אשר בתחילת דרכה כללה חישוב זכויות אשר הביא בחשבון  את תוספת הזכויות בגין , הראשית המאושרת
  במהלך אישור התוכנית בשל ריבוי המחזיקים ומרכבות התכנית לא ניתן היה להגיע. הצורך בפינויים

אי לכך קבעה הועדה המחוזית כי התכנית תכלול היקף זכויות מירבי וכולל  . להסכמות עם המחזיקים 
. י מנגנון שלביות"מימוש זכויות הבנייה כפוף לפינויים ע. לבעלי הקרקע לצורך פינויים

כמו כן  ,י המחזיקים שנדחו"כי הוגשו עתירות לבית המשפט ע דיווחה לחברי הוועדה ד שרי אורן "עו
כשהעיריה אינה צד בעניין ואינה יכולה להתערב ,הבהירה שעניין הפינוי הוא בין הבעלים והמחזיקים

והיא קבעה מפורשות ,  הגוף המאשר את התוכנית הוא הועדה המחוזית. . במערכת היחסים ביניהם
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כשזכויות אלו הוענקו במלואם לבעלי הזכויות , שמדובר בסל זכויות כולל שנקבע במטרים ולא באחוזים
 .בקרקע והבעלים הם אלו שצריכים לפנות את המחזיקים על פי שלביות שנקבעה בתוכנית

ןקביעת עיצוב  כפי ,  התוכנית שנדונה היום היא חלוקת הזכויות בין הבעלים בטבלאות איזון וחלוקה
 שדורשת התוכנית הראשית

בעלים טוענים כי באחריות העירייה לנהל את נושא /ארנון גלעדי ואהרון מדואל  אומרים שהיזמים.
.  הפינויים

. אלי לוי הודיע לועדה שמהלך זה נעשה בעבר אך ללא הצלחה
סמכות ההחלטה תועבר לועדה המחוזית עקב  ש   יש חשש  ,ד שרי אורן הודיעה כי בלא החלטה היום"עו

.  העתירות שהוגשו בגין המשכות הליכי האישור
אלי לוי הציע להוסיף להוראות התכנית כי תנאי להוצאת היתר בניה יהיה ביצוע הסכם פינויים בין 

. בעלים/העירייה ליזמים
 .י הצוות המקצועי"בפני הועדה הוקראה הצעת החלטה לאישור התוכנית כפי שהומלצה ע

 
: הועדה מחליטה

, שמוליק מזרחי–  נגד 5, ר ואסף זמיר"יו-פאר ויסנר, דורון ספיר, שמואל גפן–  בעד 4)לאחר הצבעה בעניין 
הוחלט לא לאשר את הצעת מהנדס העיר בדבר  (ארנון גלעדי ותמר זנדברג, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי

 .  ולא לאשר את טבלאות האיזון וההקצאהמתן תוקף לתכנית 
 

אהרון , כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, שמואל מזרחי, שמואל גפן, דורון ספיר,  ר"יו– פאר ויסנר : משתתפים
. ארנון גלעדי ואסף זמיר, מדואל

 
 בקשה לדיון חוזר-6.1.09

 
כפי , בהמשך להחלטת הועדה ולטענת חבר הוועדה מר ארנון גלעדי לפיה החלטת הוועדה התקבלה

בהמשך . מבלי שהוצג לועדה סקר פינויים וכן שלא נחתם הסכם בין העירייה לבעלי הקרקע, שהתקבלה
לפגישה שנערכה עם חבר הועדה בנושאים אלה נקבע כי יש מקום לבקש מהועדה לשוב ולדון ולשקול 

הן מהטעם שכאמור נטען שלא היה בפני הועדה כל המידע הרלוונטי בקשר עם , מחדש החלטתה בתכנית
והן מהטעם שיש מקום להציג בפני הועדה את הוראות הדין הנוגעות לדרכי אישורן של תכניות , התכנית

זאת על מנת שהועדה תוכל לקבל החלטה מושכלת ונכונה תכנונית , איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים
. ומשפטית

 
ד משפטית לעניין הצורך "חוו, במסגרת הדיון בבקשה יוצגו בפני הועדה סקר הפינויים הקיים לגבי התכנית

בהסכם בין בעלי הקרקע והעירייה והמצב המשפטי לגבי אישורן של תכניות איחוד וחלוקה ללא הסכמת 
 .בעלים

 
: להלן התייחסות משפטית לעניין הצורך בהסכם בין בעלי הקרקע לבין העירייה 

 הוראות לעניין ביצוע הפינויים 13קובעת בסעיף   ("התכנית"– להלן )" סומייל "2988/תכנית תא. 1
 .בתכנית

 – לתכנית נקבע  13.2בסעיף . 2
שלבי הפינוי של המגרשים בתחום התכנית יקבעו לכל מתחם תכנון על בסיס סקר פינויים שיוכן "

שלבי הפינוי יקבעו באופן שיבטיח את האפשרות לפיתוח ומתן כל . בהנחיית הועדה המקומית
 ועל בהתאם להתקדמות הבניה, שירותי הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים למתחם

  (.ס.הדגשות לא במקור ע)". פי הסכם שיעשה בין בעלי הזכויות בתחום המתחם והעירייה
-  לתכנית נקבע 13.3בסעיף . 3

הועדה המקומית תהיה רשאית לחייב ת מגישי  התכניות האיחוד והחלוקה לצרף נספח פינויים על "
הדגשות לא ) ."למועד כפי שיוסכם עליו עם מגישי תכניות האיחוד וחלוקהא עדכנית "רקע תצ

 (.ס.במקור ע
מכאן שלא הסכם ולא נספח פינויים מהווים תנאי לאישורן של תכניות מפורטות למתחמים הכלולים . 4

 .בתכנית
לאשר תכניות המפורטת הכוללת איחוד וחלוקה , וכך אכן נעשה, הועדה המקומית מוסמכת, כמו כן. 5

לרבות הבטחת פינויים משטחים ,  ולקבוע הוראות מחייבות לעניין שלביות ביצועללא הסכמת בעלים
 .ללא הסכמת בעלי הזכויות בתכניתגם זאת , ציבוריים ובכלל

.   בנסיבות אלו אין מניעה לאישורן של התכניות המפורטות מבלי להגיע להסכם כשלהו עם הבעלים. 6
 

. ('ב2988)אך יש השלכות גם על המתחם הצפוני , ('א2988)הדיון על המתחם הדרומי 
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
והודיעה לועדה על בקשה לצו מניעה שהוגשה לועדת , ד שרי אורן הציגה בפני הועדה את מטרת הדיון"עו

. ל והחלטת ועדת הערר על כך שאין לה סמכות למנוע את הדיון"ערר בנושא הדיון הנ
  סמוך לאישור התכנית 2005אלי לוי מנהל אגף הנכסים הציג את סקר הפינויים אשר נערך בשנת 

אהרון מדואל ביקש לראות נספח פינויים עם קריטריונים לפינוי וסכומי פיצויים ומבקש . הראשית
. להשאיר את החלטת הועדה הקודמת על כנה

חזר על טיעונים שהועלו על ידו בדיון הקודם בנושא הענקת זכויות יתר ליזמים – תושב המקום – ר 'דוד תג
והשרות , ח תושבים"לטענתו רשות ציבורית לא יכולה לתת ליזם זכויות ע. כמנוף כלכלי  למימוש התכנית

המשפטי של העירייה פועל בניגוד להחלטת הוועדה בדיון הקודם ולוחץ על חברי הועדה להחליט בניגוד 
. מבקש להתנות את מתן היתר בניה בפינוי בפועל. להחלטה זו

אין לועדה המקומית סמכות , ל וטוען שבהתאם לערר שהוגש על ידו"מתנגד לדיון הנ– ד משה שוב "עו
ד שוב מבקש לא להחליט בועדה היום אלא לחכות להחלטת ועדת "עו.  להחליט אלא רק לועדה המחוזית

. ערר בנושא
כל מה שנטען על ידו . ר אינו מייצג ועד אלא אך ורק את עצמו'ד שרי אורן ציינה בפני הועדה שמר תג"עו

. ל"כבר הופיע בעתירה שהוגשה על ידו  לבית משפט אשר דחה את העתירה הנ
–  דיון פנימי 

. בנימין בביוף הצטרף לדיון
ע ומבקש שבביוף לא יצביע מכיוון שהוא לא "אהרון מדואל טוען שהיועץ המשפטית פועלת בניגוד לתב

. השתתף כל הדיון
אהרון מדואל אינו , ד דורון ספיר מבקש מאהרון מדואל להתנצל בפני היועצת המשפטית על דבריו"עו

. חוזר בו
 

: החלטת הועדה
–  בעד 7)ולאחר הצבעה בעניין  ,  לעיל6.1.2010ד המשפטית לבקשה לדיון חוזר מתאריך "בהסתמך על חוו

הוחלט לתת תוקף לתכנית ולחזור על  (תמר ואהרון–  נגד 2, זמיר וולוך, להט, עוזרי, גפן, מזרחי, ספיר
 :9.9.09התנאים לאישור התכנית שהועלו בדיון הקודם מיום 

השטחים שהוקנו בתכנית הראשית בעבור פינויים ,(' ב3סעיף ) 20.2.08בהמשך להחלטת הוועדה מיום . 1
.  המתחמים בהתאם להנחיות שמאי הוועדה2יחולקו בין , ר" מ5,000בהיקף של 

.   יובהר בזאת כי מימוש שטחים אלה מותנה בהוכחת פינויים בפועל להנחת דעת הוועדה המקומית
בנושא הסדרת רחבת " הירקון אחזקות"י של גיורא רובינשטיין מחברת "בהמשך להתנגדות שהוגשה ע .  2

מוצע כי , כיבוי אש וחדר אצירת אשפה המשרת את מגדל המאה והממוקם בתחום התכנית שבנדון
במסגרת אישור  יתווסף סעיף בהוראות התכנית כי 23.6.08בנוסף להחלטת הוועדה המקומית מיום 

תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח וכחלק מהתנאים להיתר הבניה שיוצא בתחום שיכלול את החלקה 
יוצגו פתרונות לנושאים , בה ממוקמים כיום מבנה לאצירת אשפה ורחבת כיבוי אש של מגדל המאה

.  י מבקשי ההיתר"ע ויבוצעו ע"י מה"אלה אשר יאושרו ע
ולאשר את טבלאות ,  בדבר טבלאות האיזון 20.2.08ה בהחלטת הוועדה מיום ,ד,א (3)לבטל את סעיף .3

.  בהחלטה זו1' האיזון בהתאם לתכנית המופקדת ובכפוף לס
שכן אין צורך , בדבר הסכם בין העירייה לבעלי הקרקע,  בהחלטת הוועדה כאמור5לבטל את סעיף . 4

. בהסכם כאמור לצורך אישור תוכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים
. תנאי להיתר בניה פינוי בפועל של המגרשים לפי התוכנית המאושרת. 5
 

שמוליק , תמר זנדברג, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, בנימין בביוף, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
.נתן וולוך ואסף זמיר, דן להט, מזרחי
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תכנית עיצוב ופיתוח לשוק בצלאל   - 25/1/2250/תא

 דיון פנימי לאחר סיור במקום לצורך קבלת החלטה בלבד

 

 2007ת ספטמבר "מבא  40' עמ

 

" שוק בצלאל "1/25' מס.מ.ב/2250תכנית עצוב אדריכלי  

 

 

 הועדה המקומית : מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית 

 אישור תוכנית עיצוב אדריכל בהתאם להוראות בתכנית מפורטת  :  מטרת הדיון

". שוק בצלאל- מגרש מכבי  "25' מס. מ.ב/2250

. ובית לחם,  אלו מציאות, טשרניחובסקי, בין הרחובות המכבי: מיקום 
 

 חלקי חלקות חלקה גוש
 

6912 
 

14-29,31,32,34-37 
 

7-13,33,183   
 

 דונם                      16.25:  שטח התכנית
. מ"ישר אדריכלים בע:  עורך התוכנית
. דנקנר השקעות:  יוזם התוכנית

. יפו-                          עיריית תל אביב
 

 1993מאושרת משנת , "שוק בצלאל- מגרש מכבי  "25' מס. מ.ב/2250  תכנית :מצב תכנוני קיים .
(,  3- ו1מגרשים )                    קובעת שני מגרשים לבניה ביעוד של מגורים מסחר ומבני ציבור

.  ומדרחוב בתחום רחוב בית לחם, (4מגרש מס )                    מגרש לשטח ציבורי פתוח 
  יבנו מוסדות ציבור 3או / ו1של המגרשים ,                                   בקומת הקרקע ובקומת עמודים מפולשת

שרותי בריאות ושרותים קהילתיים שונים , ספריות, מועדונים, מוסדות חינוך: כגון
.  ר" מ800בשטח עיקרי של , לשרות תושבי האזור

 
ג קומת קרקע וקומת עמודים " קומות ע4-16 מותר להקים בניין בן 1במגרש 

 . (כולל חדרים טכניים על הגג)'  מ60הגובה לא יעלה על . מפולשת
ר " מ1050-ר למגורים ו" מ7950מתוכם  , ר" מ9,000השטח העיקרי לא יעלה על 

. למסחר
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.  ר" מ900מותרים בתי קולנוע בסך  (3או לחילופין במגרש )במרתף הבניין 
. ג קומת קרקע וקומת עמודים מפולשת"  קומות ע4-8 מותר להקים בניין בן 3במגרש 

. גובה הבניה המירבי לא מוגדר
ר " מ900-ר למגורים ו" מ2,900מתוכם , ר" מ3,800השטח העיקרי לא יעלה על 

. למסחר
או שטחים לרווחת /בקומות העמודים המפולשות ניתן למקם שטח של בנייני ציבור ו

.  משטח הקומה שמעל20%בשטח שלא יעלה על , הדיירים
כולל מתחת לתחום ) מרתפי חניה 4 והמדרחוב  ניתן להקים 1,3,4בתחום המגרשים 

. (המדרחוב
 

ורצועת " מגורים ב"קובעת התכנית יעוד ' ורג'ג- לאורך רחוב קינג5-13למגרשים 
,  למגרשים החדשים מוגדרות זכויות בניה  מפורטות. הפקעה לצורך הרחבת הדרך

עם קולונדה   (וקומת ביניים) קומות מגורים מעל קומת קרקע מסחרית 4במבנים בני 
.  בזיקת הנאה להולכי רגל ועם מעבר רחב מהרחוב לכיכר העירונית

וחניה בתת הקרקע שהכניסה אליה תהיה דרך , התכנית קובעת גם שטחים במרתף
. החניון שמתחת לשטח הציבורי הפתוח

 
"   מגורים ב"היעוד הוא , בפינת הרחובות בית לחם וטשרניחובסקי , 2' במגרש מס

. ללא ציון זכויות בתת הקרקע וללא כניסה למרתף חניה
 

              
. עיצוב  ופיתוח לכל תחום התכנית ולחניון,               כתנאי להוצאת היתר בניה נדרשת תכנית בינוי

 
 במקום היו ), "אחוזות החוף"י חברת " במתחם קיים חניון ציבורי המנוהל ע :מצב קיים בפועל

.  בית לחם ואלו מציאות, המכבי, התחום ברחובות טשרניחובסקי (מתקני ספורט ישנים וקולנוע

.  של פלאפל ובגדים: למעט שני דוכנים, המגרשים שבבעלות העירייה פנויים ברובם

.  קומות2-3בני , ועליהם מבנים  ישנים, הם בבעלות פרטית' ורג'המגרשים לאורך רחוב קינג ג

.  ובקומות מעל שימוש של מגורים ומשרדים, בקומת הקרקע שלהם מתקיים מסחר תוסס

בחלק מהמבנים המסחר פונה גם . לחם וטשרניחובסקי-כך גם במגרש בפינת הרחובות בית

.  או אחוריות/לחזיתות צדדיות ו

 .גם לאורך החזיתות האחרות לרחובות המגדירים את המתחם קיימים במשולב מגורים ומסחר

בעיקר של , מציאות מתבצע מסחר בעל אופי של שוק גם על המדרכות-לחם ואילו-ברחובות בית

  .בגדים וחפצי נוי

 

 : מצב תכנוני מוצע

.  2250ע " מתייחסת לכל השטחים שבתבתכנית העיצוב והפיתוח

שטחים ציבויים בנויים ופתוחים , מסחר, מגורים:  מגרשים בבעלות העירייה מיועדים ל3בתכנית 

.  הקרקע-וחניונים פרטיים וציבוריים בתת

ובפינת הרחובות טשרניחובסקי ' ורג'ג-תכנית הפיתוח כוללת את המגרשים לאורך רחוב קינג

החניה , כולל המרתפים, ומאפשרת את השתלבותם בתכנון, (מגרשים בבעלות פרטית)לחם -ובית

.  פ"והגישה אליהם דרך החניונים שמתחת לשצ, בתת הקרקע

ילדים וחלל למבנה - כתות גן3במתחם מתוכננים שטחים ציבוריים בנויים ופתוחים הכוללים 

.   המשולבים בקומת הקרקע ובקומה הראשונה של המבנים, ציבור

 

.  מורכב ומסובךתשתיותונדרש לתאום , הפרויקט משתלב ברקמה עירונית קיימת וצפופה
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הידע וההנחיות שניתנו במהלך תאום התשתיות המקדים , התכנון המוצע הוא על בסיס התאום

. י מתכנני הפרויקט"שנעשה ע

תכנית הבינוי והפיתוח מאפשרת את מימוש הבניה החדשה והפיתוח על המגרשים שבבעלות 

. בפועל העירייה עם המגרשים שבבעלות פרטית גם במצבם הקיים

 

 :לכל אחד הוראות ותשריט,  שני חלקיםבתכנית העיצוב והפיתוח

', מרפסות וכד, את אופן מימוש שטחי המגורים כולל כניסות,  קובעת את הבינויתכנית העיצוב .1

הקשר למרחב הציבורי  , הקרקע-תכנון החניונים בתת, המסחר ושטחי הציבור הבנויים והפתוחים

.   ואת אופיו של הבינוי לנושא חזיתות המבנים וחומרי הגמר ('כניסות וכד)

וקובע  , ריהוט הרחוב והחומרים, שילוב הצמחיה,  מפרט את עקרונות ואופן הפיתוחהנספח הנופי . 2

".    פורום  פיתוח"מהם הנושאים  הנדרשים לאישור ב

 

. המהווה נספח לתכנית,         למסמכי התכנית מצורפת חוברת המפרטת את העיצוב האדריכלי והפיתוח

  -כוללתתכנית העיצוב האדריכלי . 1

מתחת לכל המתחם חניון   . שני מבנים למגורים מעל קומת קרקע מסחרית וקומה מפולשת.          א

. (כולל מסחר)והשאר לציבור ,  לדיירים216מתוכם ,   מקומות חניה645קרקעי ובו -              תת

,  יציאה אחת לחניון נמצאת בתחום הבנין שברחוב מכבי/              כניסה

. 'ורג'קינג ג/              ושניה ממדרחוב בית לחם

 

: תאור המבנים.  ב    

 קומות    5' ,  מ60הוא בגובה  (1' מגרש מס)י פינת טשרניחובסקי "הבנין ברחוב מכב.  1         

ר  " מ1,360בשטח קומה של "  מפולשת"מתוכן אחת , מסד מעל קומה מסחרית               

 בתחום הבנין ממוקמת. ר" מ750 קומות מגורים בשטח קומה של  10              ומעליהן 

 .  י" לציבור ולדיירים בחזית רחוב מכבקרקעי-יציאה לחניון התת/כניסה              

בקומת הקרקע ובקומה            " עצמאית" כיחידה שטחי ציבור  (עיקרי) ר" מ350              בבנין זה משולבים 

.     מעלית ושרותים נפרדים, ומדרגות, עם כניסה נפרדת מהמרחב הציבורי,               המפולשת

מעל קומת קרקע    , לגג.י. קומות מגורים וח8( 3' מגרש מס)לחם  -בבנין ברחוב בית . 2

בחלק מקומת הקרקע ובקומה המפולשת ממוקמות .               מסחרית וקומה  מפולשת

.   עם חצר צמודה בתחום המגרש (עיקרי)ר " מ450בשטח של , ילדים-              שלוש כתות גן

.       מעלית נפרדות/עם כניסה נפרדת ומדרגות " עצמאית"              מקבץ גני הילדים מהווה יחידה  

וחזית מסחרית גם לכיכר    , קומת קרקע מסחרית עם קולונדה ' ורג'למבנים שלאורך קינג ג.  3       

ותתוכנן גישת שרות לפינוי אשפה     , גם הכניסות למגורים יהיו מהכיכר הציבורית. הציבורית             

,   ל"התכנון יציג גם פתרון לכניסה לחניה בתת הקרקע עבור המגרשים הנ. אל הרחוב'              וכד

.  פ"             דרך החניון שמתחת לשצ

י תוספת של    "ע, העמדת המבנים מאפשרת הרחבת החלל הציבורי הפתוח שבמרכז המתחם.  ג   

.                            שטחים פתוחים פרטיים בתחום המגרשים

: התכנית נותנת מענה גם לנושאים הבאים.  ד  

. קרקעיים במתחם-פירוט הכניסות לכלי רכב והולכי רגל לחניונים ציבוריים ופרטיים תת. 1
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ממוקמת במדרחוב  , לדיירים וכן כניסת שרות, לציבור, יציאה נוספת לחניון/כניסה    

 .' מ3-באופן שמשאיר מדרכות ברוחב של כ', ורג'בפינת רחוב קינג ג, לחם-    בית

, ושילובם כחלק מהמבנים המתוכננים במתחם, הצנעת מתקנים טכניים במקסימום האפשרי .2

 .יציאות לחניונים/כולל הכניסות

 .הסדרה של תנועת רכב חרום ושרות במתחם כולל נתיבי פריקה וטעינה וגישות .3

.  תשריט התכנית וחוברת המהווה נספח  לתכנית, הוראות התכנית:מסמכי תכנית העיצוב האדריכלי

      - כוללנספח הפיתוח  .2  

במדרכות ובמעברים שבתחום  , פ ובמגרשים הפרטיים"הוראות לתכנון הפיתוח בשצ.             א

,     צמחיה, ריצוף: ההוראות כוללות עקרונות פיתוח השטח ופרטי פיתוח כגון.                  התכנית

,   החומרים, סוגי העצים: הנספח יקבע מהם מרכיבי התכנית כגון. ריהוט רחוב,                  תאורה

". פורום פיתוח"שיתואמו סופית ויאושרו  במסגרת ',                  הדגמים וכו

:  עקרי התכנון הנופי.             ב

פ   "למעט רכב חרום ורכב שרות ע,                  בכל תחום הפיתוח לא תותר תנועת וכניסת כלי רכב

. י חברת ניהול"               הסדרים שיקבעו וישמרו ע

צמחיה ועצים מסוגים שונים  הנותנים לה  אופי של  .                במרכז המתחם מתוכננת רחבה עירונית

מדרחוב  /של הכיכר יהוו מעברים אליה וקשר שלה עם המדרכות" שלוחות. "               חורשה

.                  שבהיקף המתחם

. בה ישולבו אזורים לישיבה ושהייה , חד צדדית,                   רחוב מכבי יהפוך לשדרת עצים כפולה

יציאה     /ולרמפת כניסה , לחם הופך לשדרה כפולה בחלק מרחוב טשרניחובסקי-                  מדרחוב בית

.  'ורג'                לחניון ומדרכות מעבר בחלק שקרוב לרחוב קינג ג

,  4- ו3, 1הוראות אחזקת הכיכר הכוללת את השטחים שבתחום מגרש                   

 .יפו-פ הסכם שייחתם בין היזם לעיריית תל אביב"                   ע

,                  גישת הולכי הרגל אל החניונים תהיה במדרגות ומעליות שימוקמו בתוך המבנים

.                    בנפרד משימושי הדיירים

.  או הפרטי/                לא תותרנה כניסות ויציאות מתחום המרחב הציבורי הפתוח הציבורי ו

.                                    איוורור החניונים יעשה דרך פירים אל מעל גגות המבנים ודרך הרמפות לחניונים

:                   בתכנית משולבים

. פ סוג והשימוש בהם"                  סוגים שונים של ריצוף לאיפיון אזורים ע

.  כסאות מסוגים שונים ומגוונים /                  ריהוט רחוב כגון ספסלים

.                     שילוב אלמנטים פיסוליים ואחרים

.             שילוב אלמטי תאורה בהתאם לשימושים השונים במרחב הפתוח

  . תשריט התכנית וחוברת המהווה נספח לתכנית, הוראות התכנית:       מסמכי הפיתוח הנופי הם

, והתקנות העירוניות, בשלב היתר הבניה תדרש התכנית לעמוד בכל דרישות התקן לבניה ירוקה. 3

  .    כפי שנקבע בקובץ ההנחיות העירוני

יש להבהיר כי כל העבודות המפורטות במסמכי תכנית העיצוב האדריכלי ובנספח הפיתוח הינם     . 4

ואינם       ,      בנוסף לכל הוראות התכנית הראשית והוראות הסכם הפיתוח בין העירייה לבין היזם

. ל"    גורעים  מהוראות התכנית וההסכם הנ
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    יש לראות בהוראות התכניות המפורטות במסמכי תכנית זאת כעבודות בהגדרתן בהסכם הפיתוח     

.  יפו-     שבין היזם לעיריית תל אביב

יפו    -     אישור מסמכי התכנית ומתן תוקף לה כפופים לחתימת תוספת להסכם בין עיריית תל אביב

.         ליזם בדבר השינויים המחוייבים בהסכם הפיתוח כתוצאה מתכנית זו

 
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 25/11/2009מיום ' ב09-0028בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. נילי פוך מצוות מרכז הציגה את מהות התכנית' אדר
. אבנר ישר התחיל להציג את תכנית העיצוב' אדר

ע הראשית ולא "ד שרי אורן דיווחה לועדה שתנאי להיתר בניה היה אישור תכנית הבינוי לכל שטח התב"עו
. חלק ממנה כפי שמוצג כאן היום

. עודד גבולי ביקש לבדוק את הנושא ולהחזיר לדיון באחת הישיבות הבאות' אדר
 

: הועדה מחליטה
. לשוב ולדון באחת הישיבות הבאות עם תכנית עיצוב מתוקנת

 
.אהרון מדואל ופאר ויסנר, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 09/12/2009מיום ' ב09-0029בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. ישר הציג את התכנית העיצוב המתוקנת' אדר

. מבקשים לשמר את אופי המקום. חלק מחברי הועדה מבקשים לשלב את שוק בצלאל כחלק מהתכנית
. להגביל את מחירי החניה בחניון כפוף להחלטת מועצה עיר

. חברי הועדה מבקשים לצאת לסיור במקום לפני שמחליטים
 

: הועדה מחליטה
. לצאת לסיור במקום

 
. פאר ויסנר וארנון גלעדי, אהרון מדואל, תמר זנדברג, כרמלה עוזרי, שמואל גפן: משתתפים

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 23/12/2009מיום ' ב09-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. חברי הועדה יצאו לסיור בשטח הנושא יובא לועדה הקרובה לקבלת החלטה בלבד

 
ארנון , אהרון מדואל, שמואל גפן, שמוליק מזרחי, דן להט, תמר זנדברג, דורון ספיר: משתתפים בסיור

.שלמה זעפראני וכרמלה עוזרי, אסף זמיר, בנימין בביוף, מיטל להבי, גלעדי
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

: אלי לוי מנהל אגף הנכסים הציג את ההסכמות שהושגו עם הבעלים לגבי החניון
 מהמחיר הנהוג בחניונים הפרטיים באזור 30% מקומות חניה בחניון הציבורי בהנחה של 100 .1

. לדיירי הסביבה בלבד
 .לחודש ₪ 350–  מקומות לחניית לילה לדיירי הסביבה בלבד במנוי חודשי שיהיה פחות מ 100 .2
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. ד דן להט מבקש לשנות את העיצוב של המגדל הגבוה"עו

. אהרון מתנגד לתכנית ומבקש להשאיר את החניון כמו שהוא במקום
 

: הועדה מחליטה
תמר –  נמנעו 2, אהרון–  נגד 1, זעפראני ולוברט, מזרחי, כרמלה, אסף, דורון–  בעד 6)לאחר הצבעה בעניין 

: הוחלט לאשר את תכנית העיצוב בתנאים הבאים (ודן
 (המגדל הגבוה על מכבי)ע לשפר את העיצוב של המבנה הצפון מזרחי "הועדה מסמיכה את מה .1

. ע"במגבלות התב
. הועדה רושמת לפניה את ההסכם שעליו הגיעה אגף הנכסים לגבי החניון .2

 
, אהרון מדואל, אסף זמיר, דן להט, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, נפתלי לוברט, דורון ספיר: משתתפים

.שמוליק מזרחי ושלמה זעפראני
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 דיון נוסף
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 149דיזנגוף , 11אלנבי , 65שיינקין  , 4-6טרומפלדור 
 

. הצגת שינויים בתכנית–  דיון נוסף בעקבות ערר והסכמות מול העורר :מטרת הדיון
 

תכנית בסמכות הועדה המקומית הכוללת העברת זכויות בניה מבנינים   . 1   :ע"מסלול התב
.   לשימור

 כבניין  6טרומפלדור ' תכנית בסמכות הועדה המחוזית לקביעת הבניין ברח. 2  
. הירקון בתחום מגרש זה'  לשימור ולביטול חלק מהרחבת רח

   
 4,6טרומפלדור -  המגרש המקבל זכויות בניה :מיקום

.  149דיזנגוף , 11אלנבי , 65שנקין -  בנינים לשימור 
 

 
 
 
 
 

: חלקה/גוש
   

 שטח  חלקה חלקה גוש  כתובת
 *ר" מ577 28 7438 65שיינקין 
 ר"מ 704 23 6909 11אלנבי 
 ר" מ284 104 7078 149דיזנגוף 

= ר" מ469+ר" מ688 3,2 6909 6-4טרומפלדור 
 ר" מ1157

 1 ב2650י "לפני הפקעה שבוטלה ע* 
 

. ' ד2.7–  כ :שטח קרקע
 

. מ" בר אוריין אדריכלים בע:מתכנן
 

. בנייני העיר הלבנה' אקרופוליס וחב'  חב:יזם
 

.  פרטיים:בעלות
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  :מצב השטח בפועל
, מגרש ריק : 4טרומפלדור ' ברח
.   קומות המיועד לשימור3בנין בן :  6טרומפלדור ' ברח
,   קומות3בנין לשימור במגבלות מחמירות בן  – 11אלנבי ' ברח
.  קומות3בנין לשימור במגבלות מחמירות בן  - 65שיינקין ' ברח
.  קומות3בנין לשימור במגבלות מחמירות בן  – 149דיזנגוף ' ברח

 
על ידי העברת ' 1 ב2650 לעודד שימור ושיפוץ בנינים שנקבעו לשימור בתכנית השימור :מדיניות קיימת

עידוד הקמת מלונות . זכויות לא מנוצלות בבנינים לשימור במגבלות מחמירות למגרשים אחרים בעיר
. עירוניים

 
, 505:תכניות חלות נוספות. 'ג, 44, 58',מ, 2268: התוכניות החלות על מגרשים אלה הן :מצב תכנוני קיים

. 219,2770, 2720',ס
 
, "הירקון' הרחבת רח" – 505, 1ע, ג, מ, 44 חלות התכניות 6- ו4טרומפלדור ' במגרשים ברח. 1

.  1מגורים ב:  יעוד
 קומות  והוראות 9מגורים בגובה , קבעה הוראות למלונאות (שפג תוקפה) 2770 תכנית 

.  6טרומפלדור '  לשימור הבנין ברח
התכנית כפופה . 13א "המגרש נמצא בתחום תיירות ונופש על פי הוראות תמ – 13א " תמ

.  ליעוד מגורים13א " לאישור הקלה מתמ
. יעוד מעורב למגורים ומלונאות–  (שטרם אושר) 4 תיקון מס 13א " בתמ

התכנית . מקו החוף על פי חוק החופים'  מ300 -100המגרש נמצא בתחום –  חוק החופים 
.  כפופה לאישור הועדה לשמירת הסביבה החופית

 
 4.5על פי תכני זו ניתן היה  לבנות .  לב העיר2286י "עפ' הבנין היה מיועד לשימור ב-   65שיינקין . 2

 שאושרה למתן תוקף המבנה הינו מבנה לשימור 1 ב2650לפי תכנית השימור . קומות למגורים
.  בהגבלות מחמירות ולא ניתן לנצל את יתרת הזכויות במגרש

העברת הזכויות בתכנית המוצעת לא תפגע באפשרות . ר" מ365-  הזכויות המעוברות מבנין זה הם 
. קבלת תמריצים על פי תכנית השימור

 
 קומות כולל קומת קרקע מסחרית ומגורים וחדרי 5מותרת בניית בנין בגובה של  –11אלנבי . 3

 שאושרה למתן תוקף המבנה הינו מבנה לשימור בהגבלות 1 ב2650לפי תכנית השימור . יציאה לגג
.  מחמירות ולא ניתן לנצל את יתרת הזכויות במגרש

העברת הזכויות בתכנית המוצעת לא תפגע . ר" מ629-  יתרת זכויות הבניה הלא מנוצלות במגרש 
. באפשרות קבלת תמריצים על פי תכנית השימור

 
 קומות כולל קומת קרקע מסחרית ומגורים 5מותרת בניית בנין בגובה של -  149דיזנגוף ' רח. 4

 שאושרה למתן תוקף המבנה הינו מבנה לשימור 1 ב2650לפי תכנית השימור . וחדרי יציאה לגג
.  בהגבלות מחמירות ולא ניתן לנצל את יתרת הזכויות במגרש

העברת הזכויות בתכנית המוצעת לא תפגע . ר" מ217-  יתרת זכויות הבניה הלא מנוצלות במגרש 
. באפשרות קבלת תמריצים על פי תכנית השימור

 
 

   :מצב תכנוני מוצע
: מוצעת תכנית בסמכות הועדה המקומית הכוללת את ההוראות הבאות. 1
 

. 6 -4טרומפלדור   ' איחוד החלקות ברח. א
 ולייעדו לשימושי מלונאות בהתאם 6טרומפלדור ' קביעת הוראות לשיפוץ  הבנין הקיים ברח.  ב

. 44' לשימושים המותרים בתחום תכ
 קומות 13- ו9 בגובה 4טרומפלדור ' קביעת הוראות בינוי לבנין חדש לשימוש מגורים ברח. ג

.   כולל קומת קרקע
. קביעת קוי בנין. ד
.   חדרי מלון20- ח דיור וכ" י30- קביעת צפיפות למגורים לכ. ה
. 4-6 שטחים עיקריים שניתן לבקשם בהקלה למגרשים בטרומפלדור 6%תוספת . ד
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 מבנינים 6 -4טרומפלדור ' ר זכויות לא מנוצלות למגרש המאוחד ברח" מ1207כ "העברת סה. ה
ר תתחלקנה " מ1207הזכויות המועברות בסך  . 149ודיזנגוף , 11אלנבי , 65שיינקין ' לשימור ברח

. ר בייעוד מגורים" מ457- ר בייעוד מלונאות ו" מ750: כדלקמן
. פרט להעברת שטחים משימור אין תוספת שטח לתכנית. ו
. התכנית תקבע חובת שימור ושיפוץ של המבנים מהם מעברים זכויות בניה. ז
. תכנית זו אינה משנה יעודים ושימושים. ח
 
מוצעת  (2770תכנית ) פג תוקפה 6טרומפלדור ' מכיוון שהתכנית שקבעה הוראות שימור לבנין ברח. 2

הירקון ' תכנית בסמכות הועדה המחוזית לקביעת הבנין כבנין לשימור וביטול חלק מהרחבת רח
. בתחום הבנין לשימור

 
: טבלת השוואה

 
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

כ "סה
זכויות 

בניה 
 

 

אחוזים 
שטחים 
 עיקריים

 :4טרומפלדור 
+ ר חדרי יציאה לגג " מ46 + 146%
 הקלה 6%

  :6טרומפלדור 
ר " מ300 דירות גג בשטח 2 + 135%

 הקלה 6%+ 
 175.7%כ "סה
 

כ שטחי בניה מוצעים כולל "סה
: העברת שטחים

 
 750+  חדרי יציאה לגג3  + 215%

' ר שטח הבנין הקיים ברח"מ
. 6טרומפלדור 

 280%- כ כ"סה
 

ר " מ731: 4טרומפלדור  ר"מ
ר " מ1233: 6טרומפלדור 

ר   " מ69-  הקלה  6%
ר " מ2033:כ "סה
 

 ר" מ3240 = 750 + 69 + 2421
 

שטח זה כולל שטח להעברה 
. ר" מ1207מבנינים לשימור בסך 

- המחולקים ל
ר מלונאות  " מ750
 ר למגורים" מ457

 
 מסך זכויות 23%המלונאות מהוה 

 .הבניה
גובה 

 
 

 :4טרומפלדור  קומות
חדרי + קומת עמודים+  קומות 4

יציאה לגג 
 :6טרומפלדור 

דירות גג +  קומות 3
 

.  קומות כולל קומת קרקע 9-  ו13
על הגג העליון יותרו מתקנים 

טכניים בלבד בשטח ובגובה 
 .מינימליים

. ממפלס הרחוב' מ +45.25  מטר
 

מקומות חניה 
 

מקומות החניה יהיו על פי התקן  
התקף בעת הוצאת היתר הבניה  

ויוסדרו  בתחום המגרש בתת 
 .הקרקע

 
 

. שנים מיום אישורה כחוק10 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
   
 

:  ממליצים לאשר את התכנית בכפוף לתנאים הבאים:ד הצוות"חו
 :תנאי להפקדת התכנית יהיה  .1

 ללא 4-6י היזמים של מגרש בטרומפלדור " לחוק ע197' מתן כתב שיפוי בגין ס .א
 .או התשלום להשבחה/קיזוז של תשלומי רכישת השטחים לשימור ו

 לחוק התכנון והבניה בגין מתן 197מתן התחייבות על אי תביעה על פי סעיף  .ב
, 11אלנבי , 65שינקין )מבעלי  המבנים לשימור ' 1ב2650תוקף לתכנית השימור 
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היזמים רשאים להחליף את הבנינים . כתנאי להפקדת התכנית (149ודיזנגוף 
לשימור מהם מועברות זכויות הבניה או להוסיף בנין או בנינים נוספים לשימור 

ר במגרש המקבל עד למועד הפקדת התכנית ובאישור " מ1207להשלמה לסך 
 .הועדה המקומית

 .  כתב ההתחייבות יכנס לתוקף עם מתן תוקף לתכנית זו .ג

, 65העברת הזכויות לא תפגע בזכות קבלת תמריצים לבניינים לשימור שינקין  .ד
 .י תכנית השימור לכשתאושר" עפ149ודיזנגוף , 11אלנבי 

.  ואישור הועדה לשמירת הסביבה החופית13א "אישור הקלה מתמ .ה
 :  יהיה6 ו4תנאי להיתר בנייה למבנים בטרומפלדור  .2

י מחלקת השימור למבנים לשימור בתכנית המוצעת " הכנת תיק תעוד שיאושר ע .א
 .6כולל טרומפלדור 

 ודיזנגוף 65התחייבות היזמים של הבניינים לשימור לשיפוץ המבנים בשיינקין  .ב
149. 

 לפי הנחיות מהנדס 6 לשיפוץ טרומפלדור 4-6התחייבות היזמים של טרומפלדור  .ג
. העיר או מי מטעמו

 : יהיה6 ו 4תנאי לקבלת תעודת אכלוס למבנים מטרומפלדור  .3

ושימור בפועל של הבנינים לשימור ,6שיפוץ ושיקום בפועל של טרומפלדור  .א
 או לחילופין מתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת 149 ודיזנגוף 65בשנקין 

.  הביצוע על סכום שיקבע בהסכמה בין שמאי הועדה המקומית לנציג היזם
או /הועדה המקומית רשאית לרשום הערה בלשכת רישום המקרקעין על הפחתה ו .4

 27מצוי זכויות בניה לבניינים לשימור בתכנית וכי לא תותר הריסתם לפי תקנה 
. לתקנות המקרקעין

 לתקנות המקרקעין האוסרת על 27י תקנה "תרשם הערה עפ: 4-6טרומפלדור  .5
 .סגירתן של המרפסות המקורות הפתוחות

י רישום הערה בלשכת "הבטחת השימוש המלונאי בהתאם להנחיות מהנדס העיר ע .6
 .רישום המקרקעין

 
 

(. 9()6()5()1).א62י סעיף "מ עפ"מאושר בסו: ד מהנדס העיר"חוו
 

(. 9()6()5()1).א62י סעיף "מ עפ"מאושר בסו: ש לועדה המקומית "היועמ
 

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

 

 
 

 :דנה והחליטה (4החלטה ' ב08-006' פרוט) 20.2.2008ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
 

: מהלך הדיון
. גידי בר אוריין הציג את התכנית באמצעות מצגת

 
:  החלטת ועדה

: ממליצים לאשר את התכנית בכפוף לתנאים הבאים
 :תנאי להפקדת התכנית יהיה  .1

 ללא קיזוז של תשלומי 4-6י היזמים של מגרש בטרומפלדור " לחוק ע197' מתן כתב שיפוי בגין ס .א
 .או התשלום להשבחה/רכישת השטחים לשימור ו

 לחוק התכנון והבניה בגין מתן תוקף לתכנית 197מתן התחייבות על אי תביעה על פי סעיף  .ב
כתנאי להפקדת  (149ודיזנגוף , 11אלנבי , 65שינקין )מבעלי  המבנים לשימור ' 1ב2650השימור 
היזמים רשאים להחליף את הבנינים לשימור מהם מועברות זכויות הבניה או להוסיף . התכנית

ר במגרש המקבל עד למועד הפקדת " מ1207בנין או בנינים נוספים לשימור להשלמה לסך 
 .התכנית ובאישור הועדה המקומית

 .  כתב ההתחייבות יכנס לתוקף עם מתן תוקף לתכנית זו .ג
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, 11אלנבי , 65העברת הזכויות לא תפגע בזכות קבלת תמריצים לבניינים לשימור שינקין  .ד
 .י תכנית השימור לכשתאושר" עפ149ודיזנגוף 

.  ואישור הועדה לשמירת הסביבה החופית13א "אישור הקלה מתמ .ה
 :  יהיה6 ו4תנאי להיתר בנייה למבנים בטרומפלדור  .2

י מחלקת השימור למבנים לשימור בתכנית המוצעת כולל " הכנת תיק תעוד שיאושר ע .ו
 .6טרומפלדור 

 .149 ודיזנגוף 65התחייבות היזמים של הבניינים לשימור לשיפוץ המבנים בשיינקין  .ז

 לפי הנחיות מהנדס העיר או מי 6 לשיפוץ טרומפלדור 4-6התחייבות היזמים של טרומפלדור  .ח
. מטעמו

 : יהיה6 ו 4תנאי לקבלת תעודת אכלוס למבנים מטרומפלדור  .3

 ודיזנגוף 65ושימור בפועל של הבנינים לשימור בשנקין ,6שיפוץ ושיקום בפועל של טרומפלדור  .א
 או לחילופין מתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת הביצוע על סכום שיקבע בהסכמה בין 149

.  שמאי הועדה המקומית לנציג היזם
או מצוי זכויות בניה לבניינים /הועדה המקומית תרשום הערה בלשכת רישום המקרקעין על הפחתה ו .4

.  לתקנות המקרקעין27לשימור בתכנית וכי לא תותר הריסתם לפי תקנה 
 לתקנות המקרקעין האוסרת על סגירתן של המרפסות 27י תקנה "תרשם הערה עפ: 4-6טרומפלדור  .5

 .המקורות הפתוחות

להבטחת השימוש המלונאי בהתאם להנחיות מהנדס העיר תרשם הערה בלשכת רישום המקרקעין  .6
 . לתקנות המקרקעין27י תקנה "עפ

 
 

פאר ויסנר ומיטל להבי, ארנון גלעדי: משתתפים
 

: פרטי תהליך האישור
 בתאריך 568 בעמוד 5872 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 

27/11/2008 .
 

: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 06/11/2008 הארץ

 06/11/2008 הצופה
 07/11/2008 העיר

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 א" ת57הירקון  אטבליסמנט' יואב אהרוני חב 

 א" ת14ויצמן  ד רפי שכטר"עו 

 
: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית

 
מ "חברת אטבליסמנט נהל וחברת סטפניה בע. 1 

מ "סי דרים מלונות בע. 2
 התנגדות רשות שדות התעופה. 3

 
 

 
 מענה והמלצות פרוט הטעונים 'מס
מ "חברת אטבליסמנט נהל וחברת סטפניה בע 1

המתנגדים הם בעלי ' י אגמון ושות"מיוצגת ע
 .(מתחם טיילת דוד)המגרש מדרום 

 

קו בניין זה מהווה . ' מ1.24קו הבניין הדרומי הינו  1.1
בפרטיותם , פגיעה קשה בערך נכסי המתנגדים

במגרש טיילת דוד חוייבו . ובזכותם לשיוויון
כשאזור זה הוגדר '  מ10היזמים לקו בניין של 

פ עם זיקת הנאה לציבור על מנת לאפשר "כשפ

מופיע רק לאורך חלק המבנה '  מ1.24קו הבניין של 
תוצאה של צורת , (הירקון/טרומפלדור)לשימור 

בנוסף יש לציין כי מול . העמדתו המקורית במגרש
הבעלים – קטע בניין זה אין בנייה במגרש המתנגד 

. של תכנית טיילת דוד
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. מעבר לכיוון הים
מבקשים לשנות את קו הבניין למעט במבנה 

לפחות ולקבוע זיקות הנאה למעבר '  מ7– לשימור ל 
.  לציבור

בעת הכנת תכנית טיילת דוד נערכו חילופי קרקע 
בין המתנגדים לבעלי השטח של  התכנית וזאת כדי 

חילופי . את קו הגבול בין המגרשים" ליישר"
השטחים נעשו מתוך כוונה להשאיר את השטח 
. למעבר לציבור לחוף הים ולא כדי לנצלו לבנייה

 .פ"ראוי היה להפוך שטח זה לשפ

מערבית לבניין לשימור קו הבניין שנקבע בתכנית 
יש לציין כי כתוצאה מאיחוד . ' מ3המופקדת הינו 

החלקות הפך המגרש כולו למגרש פינתי וקו הבנין 
האחורי הפך למעשה קו בנין צידי אשר מקובל ברוב 

.  ' מ3הבנייה בעיר ל 
מכיוון שקווי הבנייה שנקבעים בתכנית חדשה לרוב 

ומאחר ובמקרה זה , הינם פועל יוצא של גובה הבנין
ההנחייה למתכנן היתה שלא יבנו שטחים מעל 

וכדי לאזן בין כל רצונות אלה נקבעו , לבניין לשימור
שטחי תכסית הבנין וקוי הבנין כפי שמופיע 

. בתשריט ובנספח הבינוי  המופקדים
 לדחות את ההתנגדות– המלצה 

אינו  ( קומות15– '  מ50)גובה הבניין המוצע  1.2
משנה את פני , פרופורציונאלי לשטח המגרש

הסביבה הקרובה ואינו תואם את הבינוי הסובב 
.  אותו

מערב , הבניינים הסמוכים לתכנית מכיוון צפון
–  קומות וניתן להגיע ל 2-3ומזרח הנם בניינים בני 

.  קומות7
 קומות מהווה פגיעה קשה בקניינם של 15בניין בן 

המבנה צמוד למגדל המגורים שבתחום , המתנגדים
ונוף ויצור , מהווה מחסום לאוויר, תכנית טיילת דוד

צמידות זו תגרום . ויפגע בפרטיותם, תחושת חנק
 קומות במגדל 8– לירידת ערך דראסטית של כ 

.  המתוכנן
המתנגדים דורשים שלא תתאפשר הקמת מרפסות 

.  בולטות מקו בניין
אין לאפשר הגובה המוצע אלא גובה נמוך : לסיכום

יותר ובמרחק רב יותר 
 

נבחן ביחס , גובה המבנה המתוכנן שמוצע בתכנית
כולל גובה מגדלי , לסביבה הקיימת והמתוכננת

מופקד הוא בינוי מדורג /הבינוי המוצע. טיילת דוד
בין מגדלי טיילת : כדי להתאימו לסביבה הקרובה
עם  (מצפון)דוד לבין המלון בפינה הנגדית 

לכן הוצע מבנה שגובהו מדורג כלפי . טרומפלדור
. רחוב טרמפלדור 

 
אין אנו נכנסים להערכה : לנושא ירידת ערך הנכס

אם אמנם ניגרמת למתנגדת פגיעה כמשמעותה 
בדיוק למטרה זו הפקיד . ב" לחוק התו197בסעיף 

. יוזם התכנית בידי הועדה המקומית כתב שיפוי
עומדת למתנגד הזכות להגיש תביעה שתידון 

. פ החוק"כמתחייב ע
ממליצים לקבל סעיף זה : הבלטת מרפסות

ולכלול בהוראות התכנית הוראה כי לא , בהתנגדות
תותר הבלטת מרפסות מעבר לקו הבניין הצידי 

. הדרומי
 לקבל את ההתנגדות בחלקה – המלצה 

נוגדת , העברת זכויות מבניינים לשימור לתכנית זו 1.3
את מדיניות הועדה המקומית ויוצרת הפליה כלפי 

. תכניות קודמות כדוגמת תכנית מגדלי טיילת דוד
מבקשים לא להתיר ניוד זכויות משימור למגרש או 

לחילופין להתיר גם להם לנייד זכויות ממבנים 
 .לשימור

מדיניות מהנדס העיר היא להמנע מניוד זכויות 
למתחמים שבחזית רצועת החוף ולהעדיף לצורך זה 

פרויקטים הנמצאים במעגל המקיף את אזור 
. ההכרזה ממזרח ומדרום

תכנית טיילת דוד זכתה בהיקף זכויות בניה 
מיצתה , ושימושים ברמה הגבוהה ביותר ולעמדתנו

מבחינת הבינוי וצורת ניצול זכויות הבניה את 
. המירב האפשרי והמתאים לאזור זה

 לשימושי 360%במקום בו ניתנו זכויות בנייה של 
מצאנו כי לא ראוי להכביד על , מגורים ומלונאות

גם אם הם , י תוספת שטחים"המגרש ועל סביבתו ע
. באים מזכויות בניה של בנינים לשימור

 
ניוד זכויות ממבנים לשימור אל אזור חוף הים 

נעשה במשורה ורק במקרים שיש בהם כדי לתמוך ב 
  13א "החופפות למטרות תמ-  מטרות עירונית 2- 

 ושל הוראות חוק שמירת 13/4,א "והתיקון לה תמ
יצירת שימושי מלונאות בסביבה : הסביבה החופית

. החופית ושימור ערכים הסטוריים כמחולל תיירות 
תוספת זכויות הבניה המוצעת , בתכנית המופקדת

ר מתוך " מ750מינימום )היא ברובה למלונאות 
כשזכויות הבנייה הבסיסיות הן מעטות , (ר" מ1207

באופן יחסי לזכויות הבניה המקובלות לאורך חוף 
 על 44תכנית )ונובעות מתכניות מנדטוריות , הים

. (שינוייה
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מעבר לערך של הצלה , הרווח האורבאני בתכנית זו
קביעת בניין לשימור : ושיפוץ מבנים לשימור הוא

יש להדגיש כי בניין .  והפיכתו למלון6בטרומפלדור 
מיועד , זה לולא אישורה של התכנית המופקדת

כל , "הרחבת רחוב הירקון "998פ תכנית "להריסה ע
,  שקבעה את שימורו2770' זאת לאחר שתכנית מס

. פג תקפה והוא נותר חשוף להריסה
 

 לדחות את ההתנגדות– המלצה 
בתכנית המופקדת קיימת אי בהירות תכנונית לגבי  1.4

מענה משקי , פתרונות חניה ותנועה: נושאים כגון
. ואחסנה לבית המלון המתוכנן

יווצר עומס , בתכנית אין פתרונות חנייה למלון
תנועה ברחוב הירקון באזור היציאה מחניון טיילת 

.  דוד
לתכנית המופקדת אין נספח תנועה ואין הוראות 

בתקנון התכנית לא . לנושא בהוראות התכנית
מצויינים שטחים למטרות משק ואחסנה לבית 

. המלון להעמסת ופריקת סחורות
. ר" מ750התכנית קובעת שטח למלון בשטח של 

בתכנית טיילת דוד . מלון בגודל כזה אינו הגיוני
חייבה הועדה המקומית לשמור על יחס בין 

יחס זה לא נשמר . 50%מלונאות למגורים של 
.  בתכנית המופקדת

לא נערכו פגישות תכנון בין בעלי המגרש למתנגדים 
. למרות סמיכות התכנית והשפעתה

מבקשים לבחון את שלבי הביצוע של כל תכנית 
 .ביחס לאחרת

 
מופיע סימון כניסה ויציאה של , בתשריט המופקד

.  רכב כולל רכב שרות למתחם
י אגף "לא נדרש ע, בשל מימדי התכנית והיקפה

התנועה פתרון מיוחד של נגישות רכב מעבר למה 
.  שהוצג בתשריט ונקבע בתקנון

המלון בבניין לשימור יעמוד בתקנים של משרד 
התיירות ותרשם הערה בלשכת רישום המקרקעין 

. לנושא שימוש זה
א יפו קיימים כבר היום מספר מלונות בוטיק "בת

' ברח: ל כמו"בסדר גודל דומה למבנה לשימור הנ
מלונות בהקמה כמו , בנווה צדק, מונטפיורי

. 25 ונחמני 9לילינבלום 
 ולקבוע בחלקה לקבל  את ההתנגדות– המלצה 

בהוראת התכנית כי מקומות החנייה יהיו על פי 
התקן התקף בעת הוצאת היתרי הבנייה וכל 

כולל שטחי חניית שרות יתבצעו בתת , החנייה
. הקרקע

 

   
מ מחזיקים בבעלותם דירות "סי דרים מלונות בע 2

 ד רפי שפטר"י עו"מיוצגים ע. 1בטרומפלדור 
 

חסימת אור אוויר ופגיעה בנוף לדירות בבניין  2.1
 .1בטרומפלדור 

אין כל עילה ,  נמצאים בקו ראשון לים1טרומפלדור 
. לטענה של חסימת אור ואויר

 . לדחות את ההתנגדות–מומלץ .
לא ניתן לנייד זכויות בנייה כפי שעולה מפסק דין  2.2

הועדה המקומית לתכנון '  שיף נ1361/01מ "בעת
 א יפו"ובניה ת

שבתוקף ניתן לנייד זכויות '  ב2650בהתאם לתכנית 
 .בנייה ממבנים לשימור מחמיר 

התכנית אינה מספקת פתרונות חנייה למבקרי  3
המלון ואינה נותנת מענה למצוקות החנייה ועמסי 

 .התנועה במקום

ממליצים לקבל את ההתנגדות בחלקה ולקבוע 
בהוראות התכנית כי מקומות החנייה יהיו בהתאם 

 .לתקן החנייה התקף בעת הוצאת היתר הבנייה

   
ד מירי "י עו"רשות שדות התעופה מיוצגים ע .4

 גרוסמן
 

תחום התכנית נופל בתחום הגבלות בנייה בגין  
: י שני שדות תעופה"בטיחות טיסה המוטלים ע

. שדה דב ונמל תעופה בן גוריון
 :מבקשים לתקן את הוראות התכנית כדלהלן

הגבלות בנייה בגין שדה התעופה דב הוז  .א
ונמל  התעופה בן גוריון 

על תחום התכנית חלות הגבלות בנייה .1.א
שדה )הנובעות מקיומו של שדה התעופה דב הוז 

. (דב
 על תחום התכנית חלות הוראות והגבלות 2.א

תכנית  – 2/4א "בנייה כפי שנקבעו בהוראות תמ
. מתאר ארצית לנמל תעופה בן גוריון

לקבל  את ההתנגדות – המלצה 
: לתקן את הוראות התכנית כדלקמן

הגבלות בנייה בגין שדה התעופה דב הוז ונמל  .א
התעופה בן גוריון 

על תחום התכנית חלות הגבלות בנייה .1.א
שדה )הנובעות מקיומו של שדה התעופה דב הוז 

. (דב
 על תחום התכנית חלות הוראות והגבלות 2.א

תכנית  – 2/4א "בנייה כפי שנקבעו בהוראות תמ
. מתאר ארצית לנמל תעופה בן גוריון

הינו , לרבות הקלה,  תנאי למתן היתר בנייה3.א
. אישור רשות שדות התעופה האזרחית
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הינו , לרבות הקלה,  תנאי למתן היתר בנייה3.א
. אישור רשות שדות התעופה האזרחית

 תנאי להעמדת מנופים ןעגורנים  הינו 4.א
אישור רשות שדות התעופההאזרחית לתיאום 

. גובה ולקבלת הנחיות סימון
 

 תנאי להעמדת מנופים ןעגורנים  הינו 4.א
אישור רשות שדות התעופההאזרחית לתיאום 

. גובה ולקבלת הנחיות סימון
 

   

:  ד הצוות"חו
'  ב2650על רקע המדיניות העירונית של עידוד מלונאות עירונית ושימור מבנים בהתאם להוראות תכנית 

ולאור החלטות הועדה לשמירה הסביבה החופית שראו בתכנית מענה ראוי והולם לפיתוח הסביבה 
ממליצים לקבל את ההתנגדויות בחלקן , י שילוב שימושי מלונאות במבנה לשימור"החופית העירונית ע

: ולתת תוקף לתכנית בשינויים הבאים
להכניס סעיף להוראות התכנית הקובע כי לא תותר הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין צידי  .1

דרומי 
להכניס סעיף להוראות התכנית הקובע כי מקומות החנייה יהיו בהתאם לתקן החנייה התקף  .2

 .כולל שטחי חניית שרות יתבצעו בתת הקרקע, בעת הוצאת היתרי הבנייה וכל החנייה

הגבלות בנייה בגין שדה התעופה דב הוז ונמל  התעופה בן גוריון  .3
. (שדה דב)על תחום התכנית חלות הגבלות בנייה הנובעות מקיומו של שדה התעופה דב הוז .1.א
תכנית מתאר  – 2/4א " על תחום התכנית חלות הוראות והגבלות בנייה כפי שנקבעו בהוראות תמ2.א

. ארצית לנמל תעופה בן גוריון
. הינו אישור רשות שדות התעופה האזרחית, לרבות הקלה,  תנאי למתן היתר בנייה3.א
 תנאי להעמדת מנופים ןעגורנים  הינו אישור רשות שדות התעופההאזרחית לתיאום גובה ולקבלת 4.א

. הנחיות סימון
 

 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   (9החלטה מספר ) 18/02/2009מיום ' ב09-0003בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. התכנית הציג את עיקרי התכנית' אדר

נוגדת תכניות מתאר , מ"שהתכנית לא אמורה להיות בסו: המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם והם
. משטר רוחות, גובה, קווי בנין, 35/א" תמ13/א"תמ,ארציות

. השימור' התכנית לא עומדת בתנאים של תכ? למה לא תאמו עם התכנית איתם
 ושל רשות שדות התעופה לאחר קבלת 1הודיע לועדה על הסרת התנגדות של טרומפלדור – אורלי אראל 

. כל ההסתייגויות והטמעתן  בהוראות התכנית
. ד עופר טויסטר נציג היזמים ענה להתנגדויות"עו

 לא כלול בתכנית 6המבנה בטרומפלדור . השימור' השימור ולא מכוח תכ' התכנית פועלת ברוח של תכ
. 'מ היא תכנית מ"התכנית הראשית שמכוחה התכנית היא בסו. השימור

. 35/א מאפשרת באזורים רבי ביקוש לחרוג  מתמא"התמ, התכנית עומדת בתכנית מתאר ארציות
. ף"ע וולחו"לתכנית יש אישור של וולנת

לאפשר לו לזמן אליו את , ע הציע לאור מה שנשמע בדיון וההבדלים בין המודל לבין המציאות"מה
.   הצדדים ולנסות להגיע  לתכנית מוסכמת ולצמצם בכך את ההתנגדויות

. יובא לדווח לועדה
 

: הועדה מחליטה
. ע עם היזם והמתנגדים"לשוב ולדון לאחר בחינה מחודשת של מה

. ל"הנושא יחזור לדיון בועדה המקומית להחלטה לאחר הבחינה הנ
 

מיטל , ארנון גלעדי, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. להבי ואסף זמיר
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 22/04/2009מיום ' ב09-0008בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

.  ע באמצעות המודל והמצגת"התכנית הציג את התכנית כפי שהיא גובשה אצל מה' גידו בר אוריין אדר
ע ולטענם "ד אבי מטעם מתנגדים לתכנית הודיע לועדה שהם מתנגדים להצעה שהושגה אצל מה"עוד

. ההצעה לא חוקית
. ע"ד ענת המייצגת את היזמים הודיע לועדה שהם בעד הצעה  שהתקבלה אצל מה"עו

 
: הועדה מחליטה

: אטבליסמנט ולתת תוקף לתכנית בתנאים הבאים' לקבל בחלקה את ההתנגדות של חב
: הבינוי בתכנית ישונה כדלקמן .1

 .האגף הגבוהה יוזז מזרחה ופרופורציות התכסית שלו ישונו .א

 .לאגף הנמוך במגדל'  מ6– לאגף הגבוה ו '  מ5קו בניין דרומי יהיה  .ב

 .' מ8– נסיגה מהחזית המערבית של החלק הגבוה במגדל תהיה כ  .ג

 .מהחזית המזרחית של הבניין לשימור'  מ6– האגף הגבוה יהיה בנסיגה של כ  .ד

 .17.70– רוחב החזית הדרומית באגף הגבוה יהיה כ  .ה

 .' מ17– רוחב החזית המערבית באגף הגבוה יהיה כ  .ו

 .גובה אגפי הבנין יהיו ללא שינוי .ז

להכניס סעיף להוראות התכנית הקובע כי לא תותר הבלטת מרפסות מעבר לקו הבניין צידי  .2
 .דרומי

להכניס סעיף להוראות התכנית הקובע כי מקומות החנייה יהיו בהתאם לתקן החנייה התקף בעת  .3
 .כולל שטחי חניית שרות יתבצעו בתת הקרקע, הצאת היתרי הבנייה וכל החנייה

 
לקבל את ההתנגדות של רשות שדות בנושא הגבלות בנייה בגין שדה התעופה דב הוז ונמל התעופה בן 

. גוריון
 

נתן וולוך ואסף זמיר, ארנון גלעדי, פאר ויסנר, שמוליק מזרחי, דורון ספיר: משתתפים

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 23/09/2009מיום ' ב09-0021בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
ע צריך לעשות "ד שרי אורן דיווח לועדה על כך שהיה חוסר בפרסום להפקדה מכיוון שיש הקלות בתב"עו

 כל מי שעלול להיפגע לכן צריך להשלים את הפרסום לכל הדיירים מעבר לכביש 149פרסום לפי סעיף 
. ברחוב טרומפלדור והירקון הממוקמים מול התכנית

 
: הועדה מחליטה

.  לחוק לכל מי שעלול להיפגע149לשוב ולאחר לאחר השלמת הפרסום לפי סעיף 
 

.ארנון גלעדי ואסף זמיר, אהרון מדואל, מיטל להבי, שמואל גפן, פאר ויסנר, דורון ספיר:  משתתפים
 
 

. לחוק ולא היו התנגדויות149י סעיף "הושלם הפרסום עפ
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 

: מהלך הדיון
שהגישו ערר בעקבות  (טיילת דוד)לועדה הוצג שינוי בבינוי בעקבות הסכם פשרה בין היזמים למתנגדים 

 . החלטת הועדה המקומית בדיון בהתנגדויות
עוד בטרם הדיון בועדת הערר הגיעו יוזמי התכנית והעוררים לפשרה שבעקבותיה הוצגו שינויים בבינוי 

: ביחס להחלטה האחרונה כדלקמן
הגבול המערבי של הקומות העליונות .' מ2.5-וצפונה ב'  מ2.00-מיקום האגף הגבוה יהיה בהזזה מזרחה בכ

. באגף הגבוהה יתיישר עם קו הבנין במגרש הגובל מדרום
 הקומות התחתונות יהיה בהמשך לבנין לקו הבנוי של בנין לשימור תוך 3-קו הבנין לטרומפלדור ל

.  התייחסות עיצובית לבנין לשימור
 

: הועדה מחליטה
. לאחר שהושלם הפרסום ולא הוגשו התנגדויות נוספות הוחלט לאשר את התכנית למתן תוקף

 
. אהרון מדואל ושמוליק מזרחי, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, דורון ספיר: משתתפים
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 (4)דיון בהפקדה 
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08.10.07 
 

. דיון להפקדה: מטרת הדיון
 .(דרך בגין-קרליבך-לינקולן-יצחק שדה)אישור להפקדת  תכנית למינהור בצומת קרליבך 

 
.  תכנית  בסמכות הועדה המקומית:ע"מסלול התב

 
. (דרך בגין-קרליבך-לינקולן-יצחק שדה:רחובות ) צומת קרליבך :מיקום

 
: חלקה/גוש

 

גוש  גוש
 חלקי

 חלקי חלקה חלקה

6941   119,137,139 

7077  8,16,18,19 2,3,5,7,11,14,15,20 

7103  103,115 79,82,83,84,120,129,140,141 

7140  21,22,75,80,81,200,233,255 
39,72,78,79,93,94,103,105,113,153,154,155,156 ,
157,161,162,173,195,198,199,223,232,242,254 

 
  דונם            31.907   :שטח קרקע

 
. מ"מתכננים בע.ב.א. אדריכלים, אסף קשטן,       גבי גרזון:מתכנן

. מ"נתן תומר הנדסה בע, ופק'יעקב שצ:                   יועץ תנועה

. ירושלמי מהנדסים יועצים-חסון, ישראל מלרמן' אינג:                   תכנון פיזי

. מ"                  באמצעות חברת נתיבי איילון בע

 

. יפו – אביב -תל,    הועדה המקומית לתכנון ובניה:יזם

 

.  אביב יפו-עיריית תל,  מדינת ישראל:בעלות

 

מהווה ציר תנועה ראשי לרכב פרטי  (תקווה לשעבר-דרך פתח)   דרך מנחם בגין :מצב השטח בפועל

מתחם , ר"לרבות הזרוע הצפונית של המע, ולתחבורה ציבורית  לאורך ציר זה מרוכזים אזורי תעסוקה 

.  של הרכבת הקלה" הקו האדום"לאורך הציר מתוכנן . 'מתחם יצחק שדה וכו, הקריה' דר

המשמש כמעביר תנועה בכיוון , "גשר הנשרים"– בצומת קרליבך קיים פתרון הפרדה מפלסית לתנועה 

.  הגשר העילי מהווה הפרעה ויזואלית וסביבתית ופוגע בחלל העירוני הקיים בצומת. צפון דרום

מקדמת תכנית לשדרוג  ציר מנחם בגין והפיכתו , באמצעות חברת נתיבי איילון, אביב יפו- עיריית תל

הולכי הרגל ורוכבי , תחבורה ציבורית, המשלב בין צורכי תנועה" שדרת הקריה"לרחוב עירוני המכונה 

. אופניים תוך שיפור המרחב הציבורי לאורך הציר

 

  :מצב תכנוני קיים

. התכנית כוללת שטחים ביעוד דרך

, 2260' תכ, כמו מגדל רובינשטיין)חלקם ,  בתחום התכנית כוללים אזורי תעסוקה הגובליםהשטחים 

, ר"י מפתח זכויות מקובל לאזורי מע"י תכניות מאושרות ועפ"עפ (3319חסן ערפה -ומתחם יצחק שדה 
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– דופן לינקולן )חלקים מתחום התכנית . (3001' תכ- שוק סיטונאי)חלקים אחרים כוללים שילוב מגורים 

.    י תכניות קודמות"גובלים בבניה עפ ('דופן מזרחית וכו- בגין, הצפונית

, שאושרה לאחרונה , 3639ואת תכנית  – 5/1מ "תכניות נוספות שחלות על תחום התכנית כוללות את תמ

יציאות לתחנות  ומתקני /כניסות , הקו האדום, ל"שנועדו לקבוע תנאים והוראות להקמת תחנת הרק

. ל"הרק

 בכל הנוגע לשינויים מקומיים בתחומי המתקנים 5/1/מ"נועדה לתקן ולהשלים את תמ,  3639תכנית 

.  ל"ההנדסיים והכניסות לתחנות הרק

א "א ועת"נת, ע"לאחר שנחתם הסכם בין נת, (13.6.07בהחלטת הועדה מיום )התכנית אושרה למתן תוקף 

ל "שיבטיח תכנון מתואם ומשולב לפתרונות התנועתיים הנדרשים למינהור התחבורתי  ולצרכי הרק

. בצמתים קרליבך והחשמונאים

 

  :מצב תכנוני מוצע

תכנית זו מיועדת לשדרוג דרך ,  "שדרת הקריה"מהווה חלק מתכנית  , התכנית המוצעת לצומת קרליבך

הוספת , פיתוח סביבת הולכי הרגל , הסדרת התנועה הציבורית לאורך הדרך,  (דרך פתח תקווה)מנחם בגין 

.  מערב-שבילי אופניים וכן שילוב פתרונות תנועה לרכב פרטי  בדגש על כיוון מזרח

לשני מעברים תת קרקעיים  " קרליבך"יצחק שדה המתפצל בצומת ' התוכנית כוללת שיקוע דו סיטרי ברח

. לינקולן' לשיקוע ברח-והשני ,  קרליבך' לשיקוע ברח- האחד , חד סטריים לרכב פרטי

תוך התייחסות לביקושי התנועה ,  מימוש התוכנית  יאפשר ביצוע הפרדה מפלסית בצומת קרליבך

. העתידיים הנגזרים מתוכניות הפיתוח באזור

, 3639/י תוכנית תא"עפ, של הרכבת הקלה" קו האדום" בתוכנית מסומנים האלמנטים הנוגעים ל

.  לרבות מערך הכניסות  אל תחנת הרכבת והמתקנים ההנדסיים הנדרשים

וכן ליצור מסגרת , מטרת התכנית להתיר הקמת השיקועים והמעברים התת קרקעיים

, ל ומתקניה"סטטוטורית לשילוב תכנון וביצוע העבודה ההנדסית הנדרשת למימוש תחנת הרק

. יחד עם הסדרת שיפורי התנועה של הולכי הרגל והרכב בצומת

 

.  שנים מיום אישורה 10 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע

                  

   :ד הצוות"חו

ויאפשר פיתוח של החלל העירוני , מציג פתרון תחבורתי להפרדה מפלסית משוקעת בצומת, התכנון המוצע

. בצומת ללא הגשר העילי המהווה מפגע ויזואלי עירוני

הפתרון המוצע משפר את סביבת הולכי הרגל ומשלב אפשרויות לרצף שבילי אופניים כחלק ממערך עירוני 

.  לאורך ציר בגין

שדרת "), התכנון מהווה חלק מראיה כוללת של שידרוג  ציר מנחם בגין והפיכתו לציר העסקים העירוני

, צ "מענה לצרכי התח, התכנון הכולל מתייחס להסדרת התנועה בצומת. א"י נת"המקודם ע ("הקריה

.  בדגש על סביבת הולכי הרגל והמרחב הציבורי - ל "יציאות מתחנת הרק/שילוב הכניסות

התכנית תקבע הנחיות לתיאום תכנון וביצוע של העבודות , א"ע ונת"נת, א"י הסכם שנחתם בין עת" עפ

. בדרך שתקצר את משך העבודה ותצמצם את ההפרעה לציבור במהלך העבודות, בצומת

. ע"י גורמי התכנון בנת"התכנון משלב מענה לצרכים  התחבורתיים  ואת הדרישות ההנדסיות שעלו ע
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: בתנאים שיפורטו להלן, מוצע לאשר הפקדת התכנית

לרבות חומרי , תנאי להיתר בניה יהיה הצגת תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי של השיקוע המבוקש (1

. או מי מטעמו, ע "לאישור מה, ב"התאורה וכיו, הגידור, הקירות התומכים, הגמר

לאישור , תכנית הפיתוח תכלול פרוט של פיתוח סביבתי ותכנון תנועה מלא של הצומת וסביבתה (2

 .ע"אגף התנועה ומה

 . י  דרישות אגף נכסי העירייה"הוראות התכנית יבטיחו ביצוע של הסדרי קרקע הנדרשים עפ (3

. א"ס בעת"תנאי להיתר בניה יהיה אישור השרות לאיכה (4

 
 

 :החלטת ועדה
.  לשוב ולדון בישיבה הבאה:  החלטת ועדה5 סעיף 17/10/2007 מתאריך 2007-24ישיבה קודמת מספר 

 
שלמה , שמואל גפן, פאר ויסנר, אריה שומר, נתן וולוך, יפה כחלון, מיטל להבי,  דורון ספיר:משתתפים

. זעפראני וארנון גלעדי
 
 

 לשוב ולדון בישיבה הבאה :  החלטת ועדה7 סעיף 31/10/2007 מתאריך 2007-25ישיבה קודמת מספר 
. להחלטה בלבד

. במהלך השבוע כל חברי הועדה יקבלו את המצגת מהיזם על מנת שיוכלו להגיע להחלטה
 
 

. ר בנושא זה"יו– שמואל גפן וארנון גלעדי , שלמה זעפראני, פאר ויסנר, מיטל להבי: משתתפים
 
 

 
:   דנה והחליטה1 סעיף 2.4.2008מתאריך ' ב08-0013ישיבת קודמת מספר 

 
 :מהלך הדיון

. יועץ התנועה הציג את התכנית ואת ההתייחסות להערות של פאר ויסנר ומיטל להבי
מציע להשאיר את הגשר ולשפר את . פאר טוען שכיווני הנסיעה של התחבורה לא אמורים להשתנות

. דרום-מראהו או לבצע שיקוע בכיוון צפון
. ארנון הודיע שיהיה ערעור למליאה

 
–  נגד 2, פאר ויסנר–  בעד 1לאחר הצבעה בעניין ). הצעת החלטה של פאר ויסנר להשקיע את גשר הנשרים

. ההצעה לא התקבלה (מיטל להבי–  נימנע 1, דורון ספיר ונתן וולוך
 

. פאר ויסנר הודיע שהוא מערר למליאה
 

 : החלטת ועדה
מיטל להבי ופאר –  נגד 2, ארנון גלעדי ודוד עזרא, נתן וולוך, דורון ספיר–  בעד 4)לאחר הצבעה בעניין 

: הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים הבאים (ויסנר
לרבות חומרי , תנאי להיתר בניה יהיה הצגת תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי של השיקוע המבוקש .1

. ע או מי מטעמו"לאישור מה, ב"התאורה וכיו, הגידור, הקירות התומכים, הגמר
לרבות , תכנית הפיתוח תכלול פרוט של פיתוח סביבתי ותכנון תנועה מלא של הצומת וסביבתה .2

 .ע"לאישור אגף התנועה ומה, (זכיין/ע"נת)השלמת התיאום עם תכניות הרכבת הקלה 

 .י דרישות אגף נכסי העירייה"הוראות התכנית יבטיחו ביצוע של הסדרי קרקע הנדרשים עפ .3

 .א"ס בעת"תנאי להיתר בניה יהיה אישור השרות לאיכה .4
 

 
. דוד עזרא ונתן וולוך, מיכאל אטיאס, מיטל להבי, ארנון גלעדי, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים



 החלטה' מס
06/01/2010 

 7- ' ב09-0031

 

2007ת ספטמבר "מבא  59' עמ  

 

 

  (צומת קרליבך) 3755/מק/תכנית תא: דיון חוזר בנושא
נדונו בועדה , (צומת החשמונאים) 3756/מק/א"ות (צומת קרליבך) 3755/מק/התכניות תא

 ואושרו להפקדה בהחלטת הועדה המקומית 31.10.2007, 17.10.2007המקומית בתאריכים 
שבו , 6.4.09נדונה גם בתאריך , (צומת החשמונאים) 3756/מק/תכנית תא. 2.4.2008מתאריך 

 לחוק ותנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף 77הוחלט לפרסם הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 
78 .

: התכנית חוזרת לועדה המקומית לדיווח בנושאים הבאים
 .  עדכון הועדה לנושא העדר כתב שיפוי .1

 .(כמפורט בהמשך) הקטנת שטח התכניות ושינוי גבולות התכניות בהתאם  .2
:   להלן השינוי המוצע בשטח התכניות

 (צומת קרליבך) 3755/מק/תכנית תא. א

 מספרי חלקות בחלקן
מספרי חלקות 

 בשלמותן
 מספר גוש

5,11,15,20,38,18 16 ,19 , 40 7077 

 79,82,83,84,120,141 103 ,115 7103 

 22,39,78,79,81,113  21,75,80,200,255
,233,261 

7104 

 דונם בהחלטת הועדה המקומית הקודמת 31.907במקום ) דונם 16.09שטח התכנית המוצעת 
(.2.4.2008מתאריך 

דנה ועדת המשנה לתכנון  (7החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 
: ולבניה  בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. הציג את הבקשה לדיון חוזר– חגי ירון מצוות מרכז 
: הועדה קיבלה  דיווח בנושאים הבאים

 .  עדכון הועדה לנושא העדר כתב שיפוי .1

 .(כמפורט בהמשך) הקטנת שטח התכניות ושינוי גבולות התכניות בהתאם  .2
:   להלן השינוי המוצע בשטח התכניות

 (צומת קרליבך) 3755/מק/תכנית תא. א
 מספר גוש מספרי חלקות בשלמותן מספרי חלקות בחלקן

5,11,15,20,38,18 16 ,19 , 40 7077 

 79,82,83,84,120,141 103 ,115 7103 

 22,39,78,79,81,113  21,75,80,200,255
,233,261 

7104 

 
: הועדה מחליטה 

 דונם בהחלטת הועדה המקומית 31.907במקום ) דונם 16.09להפקיד את התוכנית בשטח 
(.2.4.2008הקודמת מתאריך 

 
.אהרון מדואל ושמוליק מזרחי, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, דורון ספיר: משתתפים
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 .המסגר ודרך בגין, החשמונאים' אישור תכנית למינהור בצומת רח, דיון להפקדה: מטרת הדיון
 

.  בסמכות הועדה המקומית:ע"מסלול התב
 

' רח, ארניה' רח, החשמונאים' רח, דרך בגין  אזור צומת החשמונאים הכוללת את רחובות :מיקום
. המסגר' רח, הארבעה

 
 

: חלקה/גוש
 

 סוג גוש מספר גוש
כל / חלק 

 הגוש
מספרי חלקות 

 בשלמותן
 מספרי חלקות בחלקן

7101 
חלק   מוסדר

 מהגוש
- 1 ,2 ,3 

7104 
חלק   מוסדר

 מהגוש
41,42  

39 ,40 ,43 ,44 ,46 ,70 ,93 ,95  ,
105 ,112 ,242 ,245 

7107 
חלק   מוסדר

 מהגוש
- 1,2,3,11 

7109 
חלק   מוסדר

 286, 205, 202  מהגוש

7459 
בהליכי 

 הסדר
חלק 

 מהגוש
31 ,32 , 33 ,41 

 
 

  דונם44.66   :שטח קרקע
 

. מ"גלור תכנון ואדריכלות בע, דודי גלור'       אדר:מתכנן
. מ"בטה הנדסה בע, אן ברטל'ז:                   יועץ תנועה
. מ"תכנון תנועה ודרכים בע– דגש הנדסה , דני פוכס' אינג:                   תכנון פיזי

. מ"                  באמצעות חברת נתיבי איילון בע
 

. יפו – אביב -תל,    הועדה המקומית לתכנון ובניה:יזם
אביב יפו -עיריית תל,  מדינת ישראל:בעלות

  :מצב השטח בפועל
, משמשת לתנועת רכב פרטי ותחבורה ציבורית הנכנסת למרכז העיר בכלל (ת"לשעבר דרך פ) דרך בגין 

. ל"לאורך תוואי זה מתוכננת הקמת הקו האדום של הרק. והיוצאת מהם, ולמרכז העסקים הראשי בפרט
והפיכתו - לאורך דרך בגין, באמצעות חברת נתיבי איילון מקדמת תכנית לשידרוג ציר התנועה, העירייה

. הולכי הרגל והמרחב הציבורי  לאורך הציר, לציר עירוני המשלב התייחסות לצרכי התנועה
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בהם אזורים מסורתיים ואזורים חדשים כגון , לאורך דרך בגין מרוכזים אזורי התעסוקה העיקריים בעיר
. ועוד (חסן ערפה)מתחם יצחק שדה , השוק הסיטוני, הקריה-מתחם דרום, ר"הזרוע הצפונית של המע: 

. בעיקרו, אזור השוק הסיטוני המיועד למגורים, בנוסף
ובצומת קרליבך בוצע , דרום-בצומת קפלן בוצע שיקוע בכיוון צפון: מפלסי-בשני צמתים  בוצע פתרון דו

. דרום-גשר בכיוון צפון
 

הרחוב . וצרכי הולכי הרגל ורוכבי האופניים לא זכו לטיפול הולם, דרך בגין משמשת לתנועת רכב בעיקר
בצומת החשמונאים .  נתיבים לכל כיוון6-8ובו , סטרי-כרחוב דו (עד צומת חשמונאים)ערוך בחלקו הצפוני 

מזרח ברחוב -ובכיוון דרום ( נתיבים בכל כיוון3)הרחוב מתפצל וממשיך דרומה בחתך מצומצם יותר 
. ( נתיבים בכל כיוון3)המסגר 

 
  :מצב תכנוני קיים

בחלק מהאזורים נבנו . 'משרדים וכו, תעשיה: האזורים ממערב וממזרח לדרך בגין הינם ביעוד תעסוקה
, מגדל רובינשטיין, הקריה-מתחם דרום, כגון מרכז השלום, בשנים האחרונות מוקדי תעסוקה משמעותיים

קיימים שטחים למוקדי תעסוקה נוספים בתכניות מאושרות שטרם מומשו .  מגדלי אביב ועוד, מגדל סונול
מתחם , מגדלים במתחם דרום הקריה, מתחם השוק הסיטוני, ר"מתחם הזרוע הצפונית של המע, לדוגמא)

(. קרן הקריה, לדוגמא)ותכניות נוספות בהליכי תכנון ,  (חסן ערפה-יצחק שדה
שנועד להנגיש את מתחמי התעסוקה לאלפי יוממים , אזורי תעסוקה אלו נתמכים בתחנות הקו האדום

ל יווצר צורך ממשי של שיפור המרחב "בעקבות הפעלת הרק. ( 5/1מ "תמ)י הוראות תכנית המתאר "עפ,
. לאורך הציר, הציבורי והשטחים המיועדים לתנועת הולכי רגל במדרכות

  
בחלק שמצפון לצומת חשמונאים רוחב הדרך הסטטוטורי הינו   . זכויות הדרך לאורך דרך בגין משתנות

ואילו רוחב רחוב ',  מ30- מדרום לצומת החשמונאים מגיע רוחבו הסטטוטורי של הרחוב ל. '  מ45-70
.  לאורך מרבית הרחובות נוצלו זכויות הדרך במלואן. ' מ35המסגר 

 
. שאושרה לאחרונה, 3639 ואת תכנית 5/1מ "תכניות נוספות שחלות על תחום התכנית כוללות את תמ

 בכל הנוגע לשינויים 5/1מ "נועדה לתקן ולהשלים את תמ, ע והועדה המקומית"ביוזמת נת,  3639תכנית 
.  ל"מקומיים בתחומי המתקנים ההנדסיים והכניסות לתחנות הרק

א "נת, ע"לאחר שנחתם הסכם בין נת, (13/6/07בהחלטת הועדה מיום ) אושרה למתן תוקף 3639תכנית 
א שיבטיחתכנון מתואם ומשולב לפתרונות  התנועתיים הנדרשים למינהור התחבורתי  ולצרכי "ועת

. ל בצמתים קרליבך והחשמונאים"הרק
 
 

 :מצב תכנוני מוצע
תכנית זו מיועדת לשדרוג ,  "שדרת הקריה"מהווה חלק מתכנית  , התכנית המוצעת לצומת החשמונאים

, פיתוח סביבת הולכי הרגל , הסדרת התנועה הציבורית לאורך הדרך,  (דרך פתח תקווה)דרך מנחם בגין 
.  מערב-הוספת שבילי אופניים וכן שילוב פתרונות תנועה לרכב פרטי  בדגש על כיוון מזרח

מימוש התכנית ייתן מענה תחבורתי טוב יותר לביקושי תנועה עתידיים הנגזרים מתכניות פיתוח  
. לרבות פרויקט דרום הקריה והשוק הסיטונאי, בסביבה
מערך , בקו האדום של הרכבת הקלה" יהודית"כוללת את תחנת " צומת החשמונאים"תכנית 

בנוסף כוללת התכנית מנהרה לרכב מרחוב . הכניסות אליה והמתקנים ההנדסיים הנדרשים
וכן שלש , (כולל אפשרות לחיבור לחניון השוק הסיטוני)החשמונאים ' המסגר בכיוון מערב לרח

 מתחת לרחוב ארניה  Aחלופה : (רחוב הארבעה)חלופות לחיבור מנהרה זו עם מתחם דרום הקריה 
.  קרקעי לחניונים בסמיכותן-החלופות כוללות אפשרות לחיבור תת. 9 מתחת למגרש Bוחלופה 

מימוש התכנית ינתן מענה תחבורתי טוב יותר  לביקושי תנועה עתידיים הנגזרים מתכניות פיתוח 
. דרום הקריה והשוק הסיטונאי

 
תכנית זו באה ליצור מסגרת סטטוטורית לשילוב תכנון וביצוע העבודה ההנדסית הנדרשת 

. יחד עם הסדרת שיפורי התנועה של הולכי הרגל והרכב בצומת, ל ומתקניה"למימוש תחנת הרק
 (ל"קביעת תחומים להקמת מתקנים לרק) 3639/כחלק מקידום תכנית זו ואישור תכנית תא

ל "כולל פתרונות הנדסיים המותאמים  לתכניות הרק, התבצע תכנון מפורט יותר של הצומת
. (ביוב וניקוז, מים)והסדרת תשתיות עירוניות בהתאם 

 
.  שנים מיום אישורה כחוק10 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע

                  
 



 החלטה' מס
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2007ת ספטמבר "מבא  62' עמ  

 

   :ד הצוות"חו
משלב מענה לצרכים  התחבורתיים הנובעים ,  א"ע ונת"נת, א"י הסכם שנחתם בין עת"עפ, התכנון המוצע

. ע"י גורמי התכנון בנת"ואת הדרישות ההנדסיות שעלו ע, מתכנית שיפורי התנועה בצומת
י "עפ, בחירה בחלופה המועדפת תהיה בסמוך לביצוע. א מן החלופות השונות"התכנון יאפשר את ביצוע כ

צרכי התנועה והפיתוח וההסכמות הנכסיות הנדרשות למימוש , המצב התיכנוני הקיים בסביבת הצומת
. החלופה

 
: בתנאים שיפורטו להלן, מוצע לאשר הפקדת התכנית

לרבות   , תנאי להיתר בניה יהיה הצגת תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי של השיקוע המבוקש (1
. ע או מי מטעמו"לאישור מה- ב"התאורה וכיוצ, הגידור, הקירות התומכים, חומרי הגמר

לאישור אגף , תכנית הפיתוח תכלול פרוט של פיתוח סביבתי ותכנון תנועה מלא של הצומת וסביבתה (2
. ע"התנועה ומה

. י  דרישות אגף נכסי העירייה"הוראות התכנית יבטיחו ביצוע של הסדרי קרקע הנדרשים עפ (3
. א"ס בעת"תנאי להיתר בניה יהיה אישור השרות לאיכה (4

 
.  לשוב ולדון בישיבה הבאה:  החלטת ועדה4 סעיף 17/10/2007 מתאריך 2007-24ישיבה קודמת מספר 

 
שלמה , שמואל גפן, פאר ויסנר, אריה שומר, נתן וולוך, יפה כחלון, מיטל להבי,  דורון ספיר:משתתפים

. זעפראני וארנון גלעדי
 
 

 לשוב ולדון בישיבה הבאה :  החלטת ועדה6 סעיף 31/10/2007 מתאריך 2007-25ישיבה קודמת מספר 
. להחלטה בלבד

. במהלך השבוע כל חברי הועדה יקבלו את המצגת מהיזם על מנת שיוכלו להגיע להחלטה
 

. ר בנושא זה"יו– שמואל גפן וארנון גלעדי , שלמה זעפראני, פאר ויסנר, מיטל להבי: משתתפים
 
 

: דנה והחליטה2 סעיף 2.4.2008מתאריך ' ב08-0013ישיבה קודמת מספר 
 

 :מהלך הדיון
של חשמונאים לא מתואמת עם המינהל ומבקש לא לדון בנושא עד שלא יתואם ' נציג המינהל הודיע שהתכ

.  בבעלותם9' איתם המעבר דרך מגרש מס
. יועץ התנועה הציג את התכנית ואת ההתייחסות להערות של פאר ויסנר ומיטל להבי

מציע להשאיר את הגשר ולשפר את . פאר טוען שכיווני הנסיעה של התחבורה לא אמורים להשתנות
. דרום-מראהו או לבצע שיקוע בכיוון צפון
. ארנון הודיע שיהיה ערעור למליאה

 
–  נגד 2, פאר ויסנר–  בעד 1לאחר הצבעה בעניין ). הצעת החלטה של פאר ויסנר להשקיע את גשר הנשרים

. ההצעה לא התקבלה (מיטל להבי–  נימנע 1, דורון ספיר ונתן וולוך
 

. פאר ויסנר הודיע שהוא מערר למליאה
 

 : החלטת ועדה
מיטל להבי ופאר –  נגד 2, ארנון גלעדי ודוד עזרא, נתן וולוך, דורון ספיר–  בעד 4)לאחר הצבעה בעניין 

: הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים הבאים (ויסנר
לרבות חומרי , תנאי להיתר בניה יהיה הצגת תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי של השיקוע המבוקש .5

. ע או מי מטעמו"לאישור מה, ב"התאורה וכיו, הגידור, הקירות התומכים, הגמר
לרבות , תכנית הפיתוח תכלול פרוט של פיתוח סביבתי ותכנון תנועה מלא של הצומת וסביבתה .6

 .ע"לאישור אגף התנועה ומה, (זכיין/ע"נת)השלמת התיאום עם תכניות הרכבת הקלה 

 .י דרישות אגף נכסי העירייה"הוראות התכנית יבטיחו ביצוע של הסדרי קרקע הנדרשים עפ .7

 .א"ס בעת"תנאי להיתר בניה יהיה אישור השרות לאיכה .8
 

 
. דוד עזרא ונתן וולוך, מיכאל אטיאס, מיטל להבי, ארנון גלעדי, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 06/05/2009מיום ' ב09-0009בישיבתה מספר 
:  לתכנית78 + 77בתכנית בדבר פרסום סעיף 

 
 

שיקוע צומת "החלטה לאישור לפרסום הודעה על הכנת תכנית מתאר מקומית בשם : מטרת הדיון
י "ופרסום תנאים למתן היתרי בניה עפ,  לחוק התכנון והבנייה77י סעיף "עפ" 3756מק \תא– החשמונאים 

.  לחוק התכנון והבניה בתחום התכנית78סעיף 

 : מצב השטח בפועל
, הארבעה' רח, ארניה' רח, החשמונאים' רח, דרך בגין צומת הכבישים החשמונאים הכוללת את רחובות 

. המסגר' רח
.  3000/ בתכנית תא9פ ולמרתפי מגרש "מעבר תת קרקעי עוברת מתחת לשצ/ של המנהרהBחלופה 

   :מצב תכנוני קיים:מצב תכנוני קיים
: להלן התכניות החלות באזור הצומת

 1/5מ "תמ 

 3639/תא 

 3000/תא 

 3001/תא 

 2027/תא 

 1406/תא 
 : מצב תכנוני מוצע

מהווה חלק מתכנית כללית להסדרה " צומת החשמונאים - "3756' תכנית מתאר מקומית  מס
תחבורה , לרבות הולכי הרגל, ובצומת, חדשה של תנועת ציבור המשתמשים בציר דרך מנחם בגין

.  וכלי רכב אחרים , שבילי אופניים, ציבורית
כולל אפשרות לחיבור )החשמונאים ' התכנית כוללת מנהרה לרכב מרחוב המסגר בכיוון מערב לרח

מתחם דרום )וכן שתי חלופות לחיבור מנהרה זו עם רחוב הארבעה , (לחניון השוק הסיטוני
.   3000/ בתכנית תא9פ ולמגרש " מתחת לשצBוחלופה ,  מתחת לרחוב ארניה Aחלופה : (הקריה

מימוש התכנית ינתן מענה תחבורתי טוב יותר  לביקושי תנועה עתידיים הנגזרים מתכניות פיתוח 
. דרום הקריה והשוק הסיטונאי

תכנית זו באה ליצור מסגרת סטטוטורית לשילוב תכנון וביצוע העבודה ההנדסית הנדרשת 
. יחד עם הסדרת שיפורי התנועה של הולכי הרגל והרכב בצומת, ל ומתקניה"למימוש תחנת הרק

 
: 78תנאים למתן היתרי בניה במסגרת סעיף 

 :להלן התנאים
יהיה אישור אגף , ( בדרום הקריה9' מגרש מס) 100' תנאי לכל היתר בניה בתחום תא שטח מס .1

והתאמתו לאמור בתכנית , התנועה ומהנדס העיר להתאמת ההיתר המבוקש עם המינהור המוצע
. 3000/זו ובתכנית תא

-בתחום המסומן בתכנית למעבר תת, התחייבות לרישום זיקת הנאה למעבר כלי רכב והולכי רגל .2
,  100' אשר נמצא בתחום תא שטח מס (מינהור)קרקעי 

 27 יהיה רישום הערה בפנקס רישום המקרקעין לפי סעיף 100' תנאי להיתר בניה בתא שטח מס .3
, ההערה תבטיח אפשרות למעבר כלי רכב והולכי רגל בתחום המינהור. לתקנות המקרקעין

. כמסומן בתשריט ובנספח התנועה
והתנאים , Bתבוטל חלופה , 100'  תיבחר לפני מתן היתר בניה בתא שטח מסAבמידה וחלופה  .4

 .   לעיל1-3 לא יכללו את התנאים כאמור בסעיפים 100' למתן היתר בניה בתא שטח מס
 

:  ד הצוות"חוו
 לחוק 78 לחוק ותנאים להוצאת היתרי בניה  לפי סעיף 77 לפרסם הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 

 . כמתואר לעיל
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 06/05/2009מיום ' ב09-0009בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

.  לתכנית78 +77חגי ירון הציג את הבקשה לפרסום 
. יפו-א"חברי הועדה מבקשים לשנות את שם היזם בתכנית מועדה מקומית לעיריית ת

 
: הועדה מחליטה

:  תנאים למתן היתרי בניה כמפורט מטה78 להכנת תכנית וסעיף 77לאשר לפרסם את התכנית לפי סעיף 
יהיה אישור אגף , ( בדרום הקריה9' מגרש מס) 100' תנאי לכל היתר בניה בתחום תא שטח מס .5

והתאמתו לאמור בתכנית , התנועה ומהנדס העיר להתאמת ההיתר המבוקש עם המינהור המוצע
. 3000/זו ובתכנית תא

-בתחום המסומן בתכנית למעבר תת, התחייבות לרישום זיקת הנאה למעבר כלי רכב והולכי רגל .6
,  100' אשר נמצא בתחום תא שטח מס (מינהור)קרקעי 

 27 יהיה רישום הערה בפנקס רישום המקרקעין לפי סעיף 100' תנאי להיתר בניה בתא שטח מס .7
, ההערה תבטיח אפשרות למעבר כלי רכב והולכי רגל בתחום המינהור. לתקנות המקרקעין

. כמסומן בתשריט ובנספח התנועה
והתנאים , Bתבוטל חלופה , 100'  תיבחר לפני מתן היתר בניה בתא שטח מסAבמידה וחלופה  .8

 .   לעיל1-3 לא יכללו את התנאים כאמור בסעיפים 100' למתן היתר בניה בתא שטח מס
 

. יפו במקום הועדה המקומית-א"יש לשנות את שם היזם בתכנית לעיריית ת
 

.שמואל גפן ושמוליק מזרחי, ארנון גלעדי, נתן וולוך, כרמלה עוזרי, פאר ויסנר: משתתפים
 
 
 

 (צומת החשמונאים) 3756/מק/א"ותכנית ת: דיון חוזר בנושא
נדונו בועדה , (צומת החשמונאים) 3756/מק/א"ות (צומת קרליבך) 3755/מק/התכניות תא

 ואושרו להפקדה בהחלטת הועדה המקומית 31.10.2007, 17.10.2007המקומית בתאריכים 
שבו , 6.4.09נדונה גם בתאריך , (צומת החשמונאים) 3756/מק/תכנית תא. 2.4.2008מתאריך 

 לחוק ותנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף 77הוחלט לפרסם הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 
78 .

 
: התכנית חוזרת לועדה המקומית לדיווח בנושאים הבאים

.   עדכון הועדה לנושא העדר כתב שיפוי .3
 

. (כמפורט בהמשך) הקטנת שטח התכניות ושינוי גבולות התכניות בהתאם  .4
 

 
:   להלן השינוי המוצע בשטח התכניות

 (צומת החשמונאים) 3756/מק/א"תכנית ת. א

 סוג גוש מספר גוש
מספרי חלקות 

 בשלמותן
 מספרי חלקות בחלקן

 3, 2, 1 -  מוסדר 7101

7104 
  41,42  מוסדר

39 ,40 ,43 ,44 ,46 ,70 ,93 ,95  ,
105 ,112 ,242 ,245 

 1,2,3,11 -  מוסדר 7107
 286, 205, 202   מוסדר 7109

7459 
בהליכי 

 הסדר
31 ,32 , 33 ,41 

 דונם בהחלטת הועדה המקומית הקודמת 44.66במקום ) דונם 20.760שטח התכנית המוצעת 
. (2.4.2008מתאריך 
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. הציג את הבקשה לדיון חוזר– חגי ירון מצוות מרכז 

: הועדה קיבלה  דיווח בנושאים הבאים
 .  עדכון הועדה לנושא העדר כתב שיפוי .1

 .(כמפורט בהמשך) הקטנת שטח התכניות ושינוי גבולות התכניות בהתאם  .2
:   להלן השינוי המוצע בשטח התכניות

 (צומת החשמונאים) 3756/מק/א"תכנית ת. א

 סוג גוש מספר גוש
מספרי חלקות 

 בשלמותן
 מספרי חלקות בחלקן

 3, 2, 1 -  מוסדר 7101

7104 
  41,42  מוסדר

39 ,40 ,43 ,44 ,46 ,70 ,93 ,95  ,
105 ,112 ,242 ,245 

 1,2,3,11 -  מוסדר 7107
 286, 205, 202   מוסדר 7109

7459 
בהליכי 

 הסדר
31 ,32 , 33 ,41 

 
: הועדה מחליטה 

 דונם בהחלטת הועדה המקומית הקודמת 44.66במקום ) דונם 20.760להפקיד את התוכנית בשטח 
. (2.4.2008מתאריך 

 
. אהרון מדואל ושמוליק מזרחי, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
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  2מגדל הרכבת  - 3899/תא

 תיקון טעות סופר - (2)דיון בהפקדה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  66' עמ

 

 

ועדה מחוזית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 :מיקום

א מדרום  "רחוב בני ברק ממערב ורחוב הגר, רחוב הרכבת מצפון

 

 :גושים וחלקות בתכנית

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן

, 248, 199, 27-28, 22-23 חלק מהגוש מוסדר 6977

253 

 

. ר" מ4,003: שטח התכנית

.  אדריכל רמי וימר:מתכנן

מ " נעמן ניר חברה להנדסה ובניין בע:יזם

 מ"מאוריציוס בע, מ"ליטב מיטב בע, מ" נעמן ניר פרויקטים ובניין בע:בעלות

 

:  מצב השטח בפועל

אולם בפועל שמש ', א1043ולתעסוקה על פי תכנית , Fע "רחוב הגרא משני צדדיו מיועד לתעשיה על פי תב

לצד רחוב בני ברק פעלה טחנת קמח , במגרש הצמוד למתחם פועל מבנה רווחה עירוני. תמיד גם למגורים

. שנהרסה

וכן מבנה משרדים חדש  ( קומות2-4)בשטח התכנית מספר מבנים ישנים  המשמשים למגורים ועסקים 

בני ברק פעלה היתה טחנת קמח - בפינת הרחובות הגרא.  קומות5הבנוי לגובה  ( 23בחלקה )יחסית 

.  שנהרסה

. אושרו מספר תכניות למגדלי משרדים, ברחוב הרכבת מבני תעסוקה שונים
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:  מדיניות קיימת

. ר" ובתכנית האב למתחם התחנות כאזור מע5מ "רחוב הרכבת משני צידיו סומן בתמ. 1

 והוצגה בהמשך בועדה 14.04.04אושרה בועדה בתאריך )בהמשך נערכה תכנית מדיניות לרחוב הרכבת . 2

,  דונם3 שטח עיקרי במגרשים הגדולים מ450%ר לפי "אשר קבעה כי יותר לבנות בזכויות מע, (המחוזית

 קומות בדרוג 10ומאחוריהם לכוון רחוב הרכבת מבנים בגובה של ,  קומות בדופן הדרומית24עד לגובה 

. שתי הקומות העליונות

 

כמו כן נקבע במדיניות כי התכניות החדשות יתוו נעברים מגוננים ומרוצפים להולכי רגל על מנת לחזק . 3

. ר לשכונת נווה שאנן"את הקשר בין אזור המע

 

.  למיצוי זכויות הבניה1 קומות בתוספת קומת גג לפי ג6מדיניות הרישוי באזור מאפשרת בניה עד לגובה . 4

תכנית מדיניות לנווה שאנן מושלמת בימים אלו ומטרתה להסדיר את הבניה ליצירת איכויות מגורים 

על פי מדיניות זו יעוד רחוב הגרא . ללא שינוי מהותי לקו הרקיע ברחובות הפנימיים, גבוהות יותר בשכונה

. לתעסוקה מיועד להסבה למגורים משני צידיו

 

במגדל משרדים , 3204הגדרות המדיניות העירונית לרחוב הרכבת באו לידי ביטוי בתכנית המפורטת 

, ר הכולל משרדים"תכנית זו מורחבת כאן לכדי מתחם מע. פ בן חצי דונם"לצד שפ,  קומות24בגובה 

. מסחר ושטחים לשימושים ציבוריים בסיס מעברים וגינות פתוחים לציבור, מגורים

 

: מצב תכנוני קיים

עות תקפות  "תב

E, F  - 3 וגובה המבנים 150%: שטחי בניה עיקריים,  יעוד תעשיה253, 28, 199, 27, 23, 22בחלקות 

. קומות

 ביעוד תעשיה  217%, 248ממגורות קמח במגרש - 1861 

.  קומות3 בגובה של 217%: שטחי בניה עיקריים, יעוד תעסוקה' א1043

 

 שטחי הבניה : למגרשים הצמודים על רחוב הרכבת2007תוקף משנת , 256 תקפה במגרש 3204תכנית 

.  קומות23גובה המבנה .  מהשטח העיקרי40%- בתוספת שטחי שירות על קרקעיים , 450%עיקריים לפי 

בקומות עליונות הותר שימוש למגורים בשטח . קומת קרקע מסחרית ומעליה קומת משרדים: שימושים

. ר" מהשטח המותר על פי המדיניות לאזורי מע25%של עד 

 

: מצב תכנוני מוצע

: תיאור מטרות התכנון

 דונם הכולל 7-  למגרש זה ויצירת מתחם תכנוני מאוחד על שטח קרקע כולל של  כ3204ע "הרחבת תב. 1

. שטחים סחירים וציבוריים
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ר בקומת הקרקע ובגלריה של בניין המגורים המוצע ברחוב " מ300שילוב שטח לשימוש ציבורי בן . 2

תוך יצירת  ככר חדשה ומערך , בין המבנים ולצדם (פ"שפ)לצד שטחי  מסחר סביב שטח פתוח , א"הגר

. שבילי הליכה פתוחים בזיקת הנאה לציבור משלושת הרחובות ההיקפיים

 

: יצירת שטחי גן כדלקמן. 3

בצמוד לשטח העירוני , א"במקום בניין מגורים שיהרס ברחוב הגר (מעל חניה)פ בשטח כחצי דונם "שפ. א

. אשר יפותח על ידי היזם לטובת הציבור ויגונן על פי הנחיות אדריכל העיר, הקיים

 

אשר יפותח על ידי היזם לטובת ,  דונם0.6לכדי כ, ר" מ102 ב3204פ שנקבע בתכנית "הגדלת השפ. ב

. הציבור ויגונן על פי הנחיות אדריכל העיר

 

א מעל קומת קרקע מסחרית ושטחים לשמושים "הגר'  דירות מגורים במבנה הפונה לרח42הקמת .  4

על פי , וכן בקומות העליונות של מבנה המשרדים המתוכנן בפינת הרחובות הרכבת ובני ברק, ציבוריים

: זאת בתנאים הבאים.  משטחי הבניה25%ר המתירים מגורים בכדי "המדיניות לאזורי מע

.  ר" מ55- שטח הדירה לא יפחת מ, ר" מ75- גודל ממוצע ליחידת דיור לא יקטן מ-  

. ר" מ75-  מהדירות לפחות יהיו בגודל שלא יפחת מ50%     -  

. ר" מ95-  מהדירות לפחות יהיו בגודל שלא יפחת מ 25%     -   

 

. א "הגר' הרכבת וברח' שמירה על קו רקיע על פי תכנית המדיניות לרח. 5

 

: זכויות בניה ונתונים נפחיים. 6

.  בו אין שינוי בבניין הקיים23 מכלל המתחם להוציא מגרש 450%זכויות בניה לפי 

.  לרחוב הגרא' מ28.00 קומות בגובה  6עד  ,לרחוב הרכבת'  מ92.00 בגובה  קומות 24מספר קומות עד 

שטחים עיקריים על קרקעיים 

 ר" מ12,610משרדים                      

ר "  מ586מסחר                          

ר " מ3,150מגורים                         

שרותי רווחה או , שיועבר לידי העירייה לצורך הקמת מועדון נוער,  ר" מ300שטח לשימושים ציבוריים     

   (ב לשטחים ציבוריים"ראה פרוגרמה מצ)מועדון קשישים 

ר " מ16,646כ                           "סה

  

ר " מ5,826שטחי שרות על קרקעיים     

 

 23פ במגרש "ר הכוללים שש קומות חניה וקומת חניה מתחת לשפ" מ23,471שטחי שרות תת קרקעיים    

. פ"לפחות מפני השפ'  מ3מונמכת ב)

 700מתוכם , ר" מ790  עליהם תירשם בזיקת הנאה למעבר הולכי רגלמתוך זה שטחי מעברים ציבוריים

 .ר מקורים"מ
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תוך שילוב צמחיה ועצים בוגרים על פי , במפלס הרחובות הצמודים- פיתוח המעברים ושטחי הגינות 

.  הנחיות אדריכל העיר והתאמה לדרישות איכות הסביבה

 

.  3204עיצוב המבנים יותאם לשפה הארכיטקטונית של  המגדל בתכנית 

 

.  בתחום שכונת נווה שאנן: משימות פיתוח בסביבת הפרוייקט

 
פרוגרמה לשטחי ציבור 

הוכנה על ידי היחידה לתכנון אסטרטגי 
 

 ציבור שרותי - 3899 ע"תב: הנדון 
 

  .בני ברק במערב,  א בדרום"הגר, בצפון, הרכבת-  תחומה בין הרחובות  3899ע "תב  מיקום .1

מגורים -ר ובסמוך  לאזור המוגדר כמעורב "המתחם נמצא בצפון שכונת נוה שאנן באזור המוגדר כמע

אך ,  מסחר ומלאכה, השכונה מתפקדת כשכונת מגורים מעורבת עם שימושים של תעשיה . ר"ומע

 .המגורים היו תמיד  השימוש דומיננטי

 

 

 

 

 

 

 

 

  התכנית .2

. ר שטחים עיקריים" מ16,646,    דונם3.5-  כ:שטח

 .ר " מ13,300- כ: תעסוקה ומסחר

.  ר " מ75- יחידות דיור בגודל ממוצע של כ42,  ר" מ3,150-  כ:מגורים

 נפשות למשק בית והתפלגות גילאים בדומה 2.3גודל משק בית צפוי של  בהנחה של: אוכלוסיה צפויה

נאמדת , (חברתי–על פי  סקר שכונות חדשות שנערך על ידי המרכז לחקר כלכלי )לשכונות חדשות ביפו 

.   נפש100-אוכלוסיית הפרוייקט ב  כ
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שטחים ומוסדות ציבור  .3

כדונם לשטח ציבורי  הם 1שטחי הציבור הנדרשים נורמטיבית עבור האוכלוסייה הצפויה להתגורר במתחם

.  ר בנוי לשרותי ציבור" מ200- כחצי דונם לשטח למבנה ציבורי וכ, פתוח

 

 המלצות .4

מצבם הפיזי של חלק מן המבנים ירוד וכן של המרחב הציבורי  ,האזור כיום מאופיין באוכלוסיית מעבר

.  בשכונה

באזור קיים מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים וכן קיים היצע של  שטחים ציבוריים פנויים המיועדים 

עם מימוש תכניות הבניה למגורים .  י שימושים שאינם ציבוריים"מרביתם תפוסים ע,למבני ציבור

.  המתוכננות באזור יווצר מחסור הן בשטחים פתוחים והן בשטחים למבני ציבור

בצמוד לגבול המזרחי של התכנית קיים שטח ציבורי פתוח של כדונם עליו קיים מבנה המשמש כמפעל 

.  ש"עיסוק שיקומי של עמותת מע

 600- כשטח פרטי פתוח  עם זיקת הנאה בגודל של/ההמלצה היא להקצות שטח ציבורי פתוח 

שימוקם בסמוך לשטח הציבורי הגובל בתכנית ויחובר במעברים להולכי רגל עם הגינה ר "מ

השטח הציבורי יהיה איכותי ותכנונו  . (3204-בית אמביל הרכבת)המתוכננת בתכנית הסמוכה 

 .ע ואדריכל העיר"אגף שפ, יתואם עם הרשות לאיכות הסביבה

 מועדון ,  שטח בנוי לשימוש ציבורי עתידי של מועדון נוערר" מ300- כיש להקצות ,  כמו כן

. קשישים או כל שימוש ציבורי עירוני אחר שיהיה בו צורך בעת מימוש התכנית

 פיתוח רחובות - קיימת חשיבות רבה למשימות פיתוח לטובת שיפור המרחב הציבורי , בנוסף

הרחבות , צמחית רחוב,  שיקום קירות תומכים, פיתוח נופי,המקשרים לגינה המרכזית בשכונה 

.סיוע לשיפוץ מבנים לשימור וכדומה, חללי ישיבה+ לגינון 

                                                 

 

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (10החלטה מספר ) 25/11/2009מיום ' ב09-0028בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. טליה מרגלית מצוות דרום הציגה את התכנית

. רמי וימר הציג את התכנית' אדר
. בניה ירוקה וצירים ירוקים, חברי הועדה מבקשים להכניס לתוך התכנית שבילי אופניים

 
: הועדה מחליטה

: להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים
. יש לסמן בתכנית שבילי אופניים וצירים ירוקים .1
. י קריטריונים לבניה ירוקה"יש לבנות את המבנים המוצעים עפ .2

 
.אהרון מדואל ופאר ויסנר, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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: מבוקש תיקון טעות סופר

לפי ,  מן השטח העיקרי25% נרשם כי שטח המגורים יהווה 25.11.2009בדרפט ההחלטה מתאריך . א

יש לתקן את השטח המותר , ר" מ16,646היות והשטח העיקרי הכולל שווה ל. ר"המדיניות לאזורי מע

. (ר שנרשמו בטעות בדרפט שאושר" מ3,150במקום )ר " מ4,161למגורים ל

זאת , ( שנרשמו בדרפט שאושר42במקום )55בהתאם יש לתקן את מספר יחידות הדיור בכלל הפרויקט ל. 1

.   ד שאושר"בהתאם לגודל היח

ר שנרשמו " מ12,610במקום )ר " מ11,599בהתאם יש לתקן בהתאם את השטח הנותר למשרדים ל. 2

. (בדרפט שאושר

בהתאם לכך יש .  מן השטח העיקרי40%בדרפט ההחלטה נרשם כי שטחי השרות העל קרקעיים יהוו . ב

.   שנרשמו בטעות בדרפט הקודם5,826במקום )ר " מ6,658לתקן ולרשום 

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: לאשר להעביר לועדה המחוזית לדיון להפקדה את תיקון טעות סופר כמפורט מטה 

לפי ,  מן השטח העיקרי25% נרשם כי שטח המגורים יהווה 25.11.2009בדרפט ההחלטה מתאריך . א

יש לתקן את השטח המותר , ר" מ16,646היות והשטח העיקרי הכולל שווה ל. ר"המדיניות לאזורי מע

. (ר שנרשמו בטעות בדרפט שאושר" מ3,150במקום )ר " מ4,161למגורים ל

זאת , ( שנרשמו בדרפט שאושר42במקום )55בהתאם יש לתקן את מספר יחידות הדיור בכלל הפרויקט ל. 1

.   ד שאושר"בהתאם לגודל היח

ר שנרשמו " מ12,610במקום )ר " מ11,599בהתאם יש לתקן בהתאם את השטח הנותר למשרדים ל. 2

. (בדרפט שאושר

בהתאם לכך יש .  מן השטח העיקרי40%בדרפט ההחלטה נרשם כי שטחי השרות העל קרקעיים יהוו . ב

.   שנרשמו בטעות בדרפט הקודם5,826במקום )ר " מ6,658לתקן ולרשום 

 
 

. אהרון מדואל ושמוליק מזרחי, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
06/01/2010 

 10- ' ב09-0031
רביעיית פלורנטין  - מתחם המעון - 0/תא

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  72' עמ

 

 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :מיקום
הנגרים  ' המשך רח-במערב, שלמה' רח-בדרום, אברבנאל' רח-במזרח, 7051 בגוש 90' ח-בצפון

 
 :גושים וחלקות בתכנית

מספר 
 גוש

סוג 
 גוש

כל /חלק
 הגוש

מספרי חלקות  מספרי חלקות בשלמותן
 שלמות קודמים

מספרי חלקות 
 חלקיות קודמים

 158- 152 חלק מוסדר 7051
 

87-88 116 ,118 

 
 דונם 14כ: שטח התכנית

 אילן פיבקו :מתכנן
מ " בע2009 פלורנטינה :יזם

 מ" אליהו ברוך בע:בעלות

 
:  מצב השטח בפועל

בדופן הדרומית ועד שלמה סככות ומבנים . בשטח  מספר בתי מגורים בדופן הצפונית של רחוב מעון
. בצמוד ממערב תחנת דלק. להריסה

 
:  מדיניות קיימת

השטח כלול באזור מערב פלורנטין המיועד על פי תכנית האב להפוך מסביבת מלאכה לאזור מגורי 
. משפחות ושטחי ציבור

 
: מצב תכנוני קיים

התכנית התוותה . 21/08/2000אשר קבלה תוקף בתאריך , 2724' במקום חלה תכנית מתחם המעון מס
ואזורים לתעסוקה ומבני ציבור בדופן הצפונית , אברבנאל ומעון, מתחם מגורים בשטח שבין רחוב שלמה

.   של רחוב מעון



 החלטה' מס
06/01/2010 

 10- ' ב09-0031

 

2007ת ספטמבר "מבא  73' עמ  

 

. באזור המגורים נקבע בניין לשחזור שיועד לשימושים ציבוריים
קומות  8 ר בבניה עד גובה" מ50ר ומינימלי " מ75 יחידות דיור בשטח עיקרי ממוצע של 282 הותרו 

בקומת הקרקע ובגלריה הותרו . ובהן מגורים ושטחים לשימושים ציבוריים. בתוספת קומת גג בנסיגה
. הכל מעל מרתפי חניה. משרדים ושימושים בעלי אופי ציבורי, שטחי מסחר

באלכסון שחוצה את המגרש מהפינה  הדרום מערבית  (' מ16)פ שהותווה כמעבר מרכזי רחב "נקבע שפ
. ועד לפינת אברבנאל ומעון, ורחוב שלמה

וכן שטחים שיועברו לעירייה למוסדות , במסגרת בניה זו נקבעו שטחים בעלי אופי ציבורי לרווחת הדיירים
.  'ציבור בקומת הקרקע או קומה א

 שנים מיום מתן תוקף לא מומשו רוב זכויות הבניה במגרש 10בתכנית נקבע סעיף  תפוגה לפיו אם תוך 
. במצב כזה יחוזור השטח ליעודו המקורי כאזור לתעשיה. יבוטלו הזכויות וההוראות של התכנית בו

. נקבעה דרישה לאישור תכנית בינוי לכלל שטח התכנית בועדה המקומית כתנאי להיתר בניה
 

: מצב תכנוני מוצע
 7)במגרש המיועד למגורים " רביעיית פלורנטין"אשר כוללת את פרויקט , תכנית בינוי לשטח התכנית

.  ומאפשרת מימוש של זכויות והוראות התכנית בו ותוספת שטחים לשימושים ציבוריים (דונם
תכנית מגרש המגורים מעוצבת כפרויקט דגל  רב שימושי מוצעים בה ארבעה בנינים אליפטיים  -

 . קומת גג מעל רציף עץ פתוח לציבור+'  ק8ע בגובה "על פי התב, ומחופים בעץ וזכוכית

ונוספו עוד מעברים פתוחים בין חזיתות מסחריות , ע"במפלס הקרקע נשמר המעבר שהותווה בתב -
 . דונם4- פ ומעברים ציבוריים  בשטח כולל של  כ"כמו כן יוקצו שפ. וקיוסק

תמהיל .  דירות בגדלים מגוונים מעל שטחים שימושים ציבוריים ושטחי מסחר246במבנים יהיו   -
: הדירות כולל

 (ר שטח עירי לדירה" מ50-55) חדרים 2 דירות בנות 120 
. (ר לדירה" מ68-72) חדרים 3 דירות בנות 70
. (ר לדירה" מ105- 95) חדרים 4 דירות בנות 48
 .(ר לדירה" מ200- 150) פנטהאוזים 8

כדי לאפשר העברה של סדנאות האומנים )ע  "השטחים שיועברו לעירייה הוגדלו בהשוואה לתב -
ע עם תוספות מקושרת בקומה "כמצוין בתב' שטחים אלה יוקצו בקומה א. (מבית הספר דרויאנוב

 . (מחסנים )ב וכן במרתף  

. א שיהיה פתוח לציבור בתשלום"השטחים המיועדים לרווחת התושבים יכללו ספ -
 

: טבלת השוואה
 ר"מצב מוצע במ ר" במ2724ע "מצב קיים בתב נתונים

 שטח שרות שטח עיקרי שטח שרות שטח עיקרי
 900 3,600 900 3,600 אזור תעסוקה 

 480 1,900 480 1,900 בנייני ציבור
 :ר שטח כולל כדלקמן" מ26,266כ  "סה, שטחים מעל הקרקע- אזור מגורים מיוחד

  1,920   מסחר בקומת קרקע
  270   מסחר בקומת גלריה

 3,866 18,910   דירות מגורים
 3,866 21,100 5,280 21,100 כ "סה

  250  250 שימושים ציבוריים במבנה לשחזור
 1,050  ר" מ900 (סדנאות אומנים)שטחים למוסדות 

 :ר שטח כולל כדלקמן" מ  27,340שטחים בתת הקרקע - אזור מגורים מיוחד
שטחים ציבוריים סחירים לרווחת 

 התושבים בפרויקט ובשכונה
כושר . ח,  לספא1ר לפי ע" מ750 ר מעל הקרקע" מ1,100

 ובריכה 
  350    מחסנים לסדנאות אומנים

 21,000  21,100  חניה וחדרים טכניים
 2,290    1מחסנים למסחר לפי ע

 2,950    1מחסנים דירתיים לפי ע

 
 
 



 החלטה' מס
06/01/2010 

 10- ' ב09-0031

 

2007ת ספטמבר "מבא  74' עמ  

 

: זמן ביצוע
בתנאי , 21.8.2010 מזכויות הבניה ל51%מוגבל זמן הוצאת ההיתר ל, 2724ע " בהתאם לסעיף התפוגה בתב

: כדלקמן, התחייבות היזם בעל ההיתר כי הבניה לה ניתן ההיתר תבוצע בפועל
 : 2010עד חודש מרס . 1
יועבר למהנדס העיר הסכם רכישה  למגרש המגורים המיוחד .  א
תוגש הגשה להיתר למרתפים . ב
.  יוגש היתר להריסת המבנים הקיימים. ג
: 2010עד אוגוסט . 2

. היתר למרתפים ומימוש ההריסה בפועל
  2011עד אוגוסט . 3

        סיום עבודות במרתף 
        הוצאת היתר בניה לכלל הפרויקט 

. ללא הקלות ושינויים מהותיים,         זאת בתנאי שמירה על תנאי הבינוי כפי שיאושרו בועדה כאן
         

.  יפתח היזם על חשבונו את השטח כגינה פתוחה לציבור, במידה והמשך העבודות יתעכב
 

.ע ולתנאים שנרשמו למעלה" לאשר את התכנית בהתאם לתב:המלצת הצוות
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (10החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. טליה מרגלית הציגה את הבקשה לדיון
. ד דויד אמיד בשם היזמים מבקש לשנות את סעיף תפוגה של התכנית הראשית"עו

. ע הסכימו לשנות את סעיף התפוגה בתכנית הראשית"אלי לוי ומה
. אילן פיבקו הציג את התכנית' אדר

. מבקשם תמהיל דירות, חברי הועדה מבקשים להבטיח שהיו במקום בתי גידול לעצים
. פיתוח שטחים ציבוריים שמקובל על נציגי התושבים' אהרון מדואל מבקש תנאי להיתר הכנת תכ

פ יחד עם התושבים "מבקשת תנאי להיתר בניה תכנון מפורט של השפ– תושבת פלורנטין – ליאת איזקוב 
. ומי אמור לתחזק את השטחים הללו

. י הבעלים באמצעות חברת ניהול"פ יתוחזק ע"השפ, שיהיו במקום בתי גידול– אילן פיבקו ענה ' אדר
. פ מול היזמים "יחתם הסכם לתחזוקת השפ- חזי ברקוביץ ' אדר

 
: הועדה מחליטה

 
: ע ולתנאים כמפורט מטה"לאשר את תכנית בהתאם לתב

 
. תכנית הפיתוח המפורטת תוצג לנציגי התושבים לפני הוצאת היתר בניה .1

 
. פ כהלכה"ע יחתום עם היזמים על תחזוקת השפ"מה .2

 

: הנוסח המוצע לסעיף זמן הביצוע .3
ע "לצורך ניצול הזכויות נשוא התב, לפיכך. 21.8.2010 הינו 2724ע "מועד התפוגה הקבוע בתב

: ומניעת פקיעתן על הרישוי והבניה להתבצע במועדים המפורטים להלן
 

 :2010עד חודש מרס  .א

 ע הסכם האופציה לרכישת מגרש המגורים המיוחד ונוסח הסכם המכר"יועבר למה. 

 תוגש בקשה להיתר למרתפים. 

 תוגש בקשה להיתר להריסת המבנים הקיימים .
 

 :2010עד אוגוסט  .ב
. היתר למרתפים ומימוש ההריסה בפועל
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2007ת ספטמבר "מבא  75' עמ  

 

 :2011עד אוגוסט  .ג

 סיום עבודות במרתף. 

  הוצאת היתר בניה לכלל הפרויקט זאת בתנאי שמירה על תנאי הבינוי כפי שיאושרו
 .ללא הקלות ושינויים מהותיים, בועדה כאן

 ע ליתן הארכות מועד"להסמיך את מה .
 

. יפתח היזם על חשבונות את השטח כגינה פתוחה לציבור, במידה והמשך העבודות יתעכב
  
 

. אסף זמיר ואהרון מדואל, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, דורון ספיר: משתתפים

 


