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 ר ועדת המשנה לתכנון ובניה"מ וסגן ראש העירייה יו"מ ד"עו, דורון ספיר :ה"השתתפו ה
סגן ראש העירייה פאר ויסנר  
סגן ראש העירייה מיטל להבי  
סגן ראש העירייה אסף זמיר  
חבר מועצה שמואל מזרחי  
חבר מועצה ארנון גלעדי  
חבר מועצה שמואל גפן  
חברת מועצה כרמלה עוזרי  
חבר מועצה אהרון מדואל  
חבר מועצה בנימין בביוף  
 
 

 מהנדס העיר 'אדר, חזי ברקוביץ :ה"נכחו ה
ש לעניני תכנון ובניה "משנה ליועמד "עו, שרי אורן 
מנהל אגף תכנון העיר וסגן מהנדס העיר ' אדר, עודד גבולי 
מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה ' אינג, שוטה חובל 
מ ראש העירייה "מ. עד  "עו, אילן רוזנבלום 
מנהלת מחלקת רישוי בניה ' אינג, ריטה דלל 
מ נציגת השר לאיכות הסביבה "מנחמה עמירב  
מנהל היחידה למניעת דלקות יהורם חזי  
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלאלה דוידוף  
 
 

 חבר מועצה נתן וולוך :חסרים
 
 

 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
ארגון הקבלנים  יהל אלי 
החברה להגנת הטבע כרמית  
 
 
 

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

ע לועדה על עבודות "ע עבודות שיפוץ שנעשות בתיאטרון הבימה דיווח מה"דיוח מה 1 .1
 השיפוץ שנעשות בתיאטרון הבימה

 דיון בפיצויים 14מרכז בעלי מלאכה - ב 2650 2 .2
 למתן תוקף לאחר הסרת התנגדות 3271' שינוי לתכנית מפורטת מס- מתחם ניסקו  11 .3
( 4)פרוייקט ליבר דיון בדיווח  15 .4
 דיון בהפקדה 27-29 ויוסף קארו 10החשמל  30 .5
 דיון בהפקדה 4ל "שח 36 .6
אוסקר שינדלר דיון בהפקדה /דבורה הנביאה- תוספת זכויות  39 .7
מתחם מגורים חדש ברחוב רוממה דיון בהתנגדויות  44 .8
דיון נוסף  - (2)מתחם בן גמליאל דיון בהפקדה  54 .9

 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
07/07/2010 

 1- ' ב10-0015
ע עבודות שיפוץ שנעשות בתיאטרון הבימה  "דיוח מה - 

 ע לועדה על עבודות השיפוץ שנעשות בתיאטרון הבימה"דיווח מה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

 
 
 

ע נתן סקירה לועדה לגבי המצב ולגבי חוות דעת המהנדסים שבדקו את המבנה וצורת הטיפול "מה
. במסקנות שמופיעות בדוח

.  בטיחותי100% –כמו כן דיווח שהבנין לא יפתח לציבור הרחב אם הוא לא יהיה ב 
 

ד שרי אורן דיווחה לועדה שהוגשה עתירה מינהלית ובקשה לצו הביניים נגד ראש העיר "עו
. א והועדה המקומית בנושא"עת, ומהנדס העיר

ע והבדיקות שנדרשו ונעשו לא תהיה אחריות "בתשובה לשאלה ענתה כי לאור התייחסות מה
. אישית לחברי הועדה שקיבלו את הדיווח

ד חיצוני בשל המועד "הועבר לעו, הטיפול בעתירה ובבקשה לצו הביניים להפסקת עבודת הבניה
. ובשל מורכבות העניין, הקצר שניתן להגשת התגובה

 
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 07/07/2010מיום ' ב10-0015בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 

. הועדה רשמה בפניה את דיווח מהנדס העיר .1
 .ע ולנציגיו"הועדה נותנת גיבוי מלא למה .2

חברי ועדה שירצו להיות בצוות כדי ללוות + ר הועדה "יוקם צוות מטעם הועדה בראשותו של יו .3
 .ע בנושא"את מה

 
 

מיטל , שמוליק מזרחי, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, בנימין בביוף, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
 .אסף זמיר וארנון גלעדי, פאר ויסנר, להבי



 התוכן החלטה' מס
07/07/2010 

 2- ' ב10-0015
  14מרכז בעלי מלאכה - ב 2650 - 

 דיון בפיצויים

 

 2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ

 

ד היועצות המשפטיות "לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הועדה מר מאיר צור וחוו
יועץ לעירייה לנושא שיפוצי )משה ממון ' ד אינג"חוו, ד גלית שיצר ויעל מנור"עו

והן מהוות חלק בלתי נפרד , ובהן מפורטים הממצאים ביתר פירוט  (כולל שימור,בתים
. מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה

 
: רקע

 לחוק 197י סעיף "  נתקבלה במשרדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ4.3.2010בתאריך  
ב שפורסמה ביום /2650/עקב אישור תכנית תא, ("החוק: "להלן) 1965-ה"התכנון והבנייה התשכ

04.09.2008 .
 

: פרטי הנכס 
. 39:  חלקה6933:גוש, 5 פינת רחוב יצחק נפחא 14רחוב מרכז בעלי מלאכה : כתובת

 
 new  corton s.aחברת   :פרטי התובעים
(.                    64731מיקוד יפו - תל אביב , 3' וב פריש דניאל מסרח:כתובת) ד עופר טויסטר"עו :בא כוח התובעים

 
: הפיצוי הנדרש

נכון               ח " ש10,200,000גובה הפיצוי הנדרש עומד על  , ד שמאי התובעים  עדי נאור"י חוו"עפ
  4.9.2008לתאריך הקובע 

 
 תיאור הנכס והסביבה

 קומות 4בחזית לרחוב מרכז בעלי מלאכה  בנוי ב ,הבנין הנדון הינו בנין בן שני אגפים ולו שתי חזיתות
הבנין משמש למגורים למעט חלק מקומת ,  קומות מעל קומת מרתף3ובחזית לרחוב יצחק נפחא בנוי ב 

. הקרקע בה קיים בית דפוס העושה שימוש גם בחצר וגם בחניה בחזית המבנה
. הבנין ללא חזית אחידה ומצבו הפיזי ירוד

' ב/2650/ומסומן בתוכנית תא, י האדריכלים האחים פרידמן" בסגנון הבינלאומי ע1934הבנין נבנה בשנת 
. לשימור ללא הגבלות מחמירות

ברחוב תנועת כלי רכב , (במבנן המקיף את גינת שנקין) מבנים לשימור 11בסמיכות לבנין מקבץ של 
כאשר קומות ,האיזור מאופיין בבניה רוויה וישנה לצד בניה מתחדשת , הולכי רגל רבה מאודפרטיים ו

.  בעיקר מסעדות וקומות עליונות למגורים, הקרקע משמשות למסחר ובילויים
 

 :כללי
.  ד" יח5 קומות הכוללות 3 בקשה להיתר לתוספת 2.9.2009י הועדה המקומית ב"לנכס שבנדון אושרה ע

. לאשר פטור מתקן חניה מכוח תוכנית השימור בהתאם להמלצת צוות השימור:"להלן פירוט הבקשה
לאשר את הבקשה כהקלה לצורך ניצול מקסימלי של הזכויות המותרות ולשיפור העיצוב האדריכלי של 

: הבנין
.   השימור' העברת זכויות מהקומות הקיימות לקומות החדשות בהמלצת מח .1
. פטור ממסתורי כביסה .2
' בהמלצת מח, בשתי קומות הגג מקונטור המבנה הקיים בחזיתות הראשיות'  מ2.5נסיגה קטנה מ .3

". השימור
 

שומה "י הועדה המקומית שומת השבחה עליה הוגשה מטעם הבעלים "בגין אישור הבקשה להיתר הוכנה ע
(.  85037/10ערר )וכן הוגש ערר לועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה " אחרת
 המונחת כעת בפני הועדה המקומית 197י הבעלים תביעה לירידת ערך לפי סעיף "הוגשה ע, כמו כן

.  להכרעה
 

 
 
 
 
 
 



 החלטה' מס
07/07/2010 

 2- ' ב10-0015

 

2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ  

 

תרשים סביבה 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14מרכז בעלי מלאכה 
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2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

כיום , תמונת המבנה
 

 
 
 

 
 :מצב תכנוני קודם

, 3440" ח", "ע", "מ", "ג",74 ,636 ,1680( IIיעוד החלקה לאזור מגורים ) 44' על החלקה חלות תכניות מס
2331 ,2710 ,2720 .

 
: מצב תכנוני חדש

  ב/2650/מתאר מקומית תאתכנית 
.   4.9.08 מיום 5846. פ.י- שפורסמה למתן תוקף ב, אביב-תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל

 
: בין היתר, מטרות התכנית

 
לשימור כפי שתוכננו או כפי שנבנו  ליישם את השימור כמנוף לחשיפת הערכים האדריכליים של המבנים 

. א"לשימור המורשת הבנויה בעיר ולהשבחת רמת האדריכלות בעיר ת, במקור
 

.  חשיפת המבנים לשימור לציבור הרחב
 

, למשיכת פעילויות חדשות וביניהם  כלכלית, ובין היתר, שימור כמנוף להחייאה והתחדשות עירונית
 . תיירותית ותרבותית למרכז העיר

 
. יצירת תמריצים לשיקום המבנים לשימור והקמת מנגנונים ליישום התוכנית

 
.  ללא הגבלות מחמירות, לשימור בסגנון בינלאומי, "בית מילר"הידוע כ, מכח תכנית השימור מיועד המבנה

 
 



 החלטה' מס
07/07/2010 

 2- ' ב10-0015

 

2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ  

 

 :ד שמאי התובעים עדי נאור"י חוו"עפ' ב2650פירוט גורמי הנזק עקב אישור תוכנית 
 

:        ד שמאי התובעים עדי נאור"י חוו"להלן ראשי הנזק עפ
 

 ח" ש4,540,000.....................................נזק בגין בניית הפרוייקט ללא חניות 

 ח" ש2,160,000.................................................הפרש עלויות שיפוץ מעטפת 

 ח" ש850,000............................................הסוואת תשתיות וקונסטרוקציה 

 ח" ש250,000.............'שמאי מקרקעין וכו, אדריכלים, ד"עו: הוצאות יועצים 

 ח" ש370,000...............................................................עלויות יתר ליועצים 

 ח" ש3,100,000....'עיכוב בשיווק הדירות וכו, עיכוב היתרים:כלכלי- נזק מימוני 

 (לא חושב מטעמי זהירות) 38א "י תמ"הפסד תמריצים וזכויות עפ . 

 
שמאי התובעים לוקח בחשבון בחישוב ירידת הערך הכנסות הנובעות מהשכרת הדירות הקיימות לתקופה 

. ח אשר קוזזו מסכום התביעה" ש720,000 חודשים ובסך של 18של 
. ר בקומת הגג הנובע מתוכנית השימור" מ46ח המגלם השבחה בגין " ש355,300קוזז סך של ,כמו כן

ח " ש10,194,700הינו '  ב2650ד שמאי התובעים בגין אישור תוכנית "י חוו"כ ירידת הערך עפ"סה
           4.9.2008לתאריך הקובע 

 
 :התייחסות שמאי  הועדה המקומית מר מאיר צור לטענות המועלות בתביעה

 
 : נזק בגין בניית הפרוייקט ללא חניות

היה השארת ' ב2650/ד שמאי הועדה הוכח שהמצב הטוב והיעיל ביותר גם לפני אישור תכנית תא"י חוו"עפ
משביחה הנכס בקובעה פטור ' ב2650/הרי תכנית תא, כיוון שבבנין אין מקומות חניה. הבנין הקיים

לא נדרשה ) ₪ 200,000 סעיף שמשמעותו הטבה של לפחות –ממקומות חניה ופטור מתשלום קרן חניה 
. (השבחה בגין הטבה זו

 
: הפרש עלויות שיפוץ מעטפת

נכון ליום אישור התכנית נקבע בה על סמך החלטות הועדות שנסמכו על חוות דעת מומחים וסקר מבנים 
 .עלות עודפת למעטפת ₪ 900מפורט סכום של 

 .לחילופין מצבו הפיזי של הבנין ירוד מאוד ועלויות השימור יביאו ערך מוסף ניכר לבנין
 

: הסוואת תשתיות וקונסטרוקציה
משה ממון הדרישה להסוואת תשתיות קיימת גם בבתים שאינם לשימור ואינה ' ד אינג"בהתאם לחוו

. מיוחדת למקרה שבנדון
גורם "ד שמאי הועדה העסקאות שבוצעו במבנים לשימור מגלמות תוספת שווי גבוהה בגין "י חוו"עפ

דרישות השימור והסטנדרט המתקבל לאחר . בשים לב לעלויות השימור והאחזקה המתחייבות" הנדירות
. ביצוע השימור תורמות רבות למחירים הגבוהים שמתקבלים

 
עלויות יתר ליועצים , שמאי מקרקעין , אדריכלים, ד"עו: הוצאות יועצים

וזה הדבר היחיד ,  יש להביא בחשבון הוצאות בגין הכנת תיק תיעוד בלבד'  ב2650י הוראות תוכנית "עפ
. י הועדה"שנדרש ע

. העלויות שמציג שמאי התובעים מוגזמות
 

' עיכוב בשיווק הדירות וכו, עיכוב היתרים:כלכלי- נזק מימוני
ד שמאי הועדה נושא זה אין להביא בכלל בתחשיב השומה ואינו בכלל ראש נזק הכלול בסעיף "י חוו"עפ
.  לחוק197

לחילופין החלטות הבעלים ואופן הטיפול ומשך הטיפול בבנין הינם שיקולים עסקיים פרטיים שאין 
 .להביאם לפתחה של הרשות

לחילופין גם במצב קודם לפני תכנית השימור המצב הטוב והיעיל ביותר היה השארת הבנין וניצול תוספות 
 .הבניה מה שהיה מחייב בהוצאת היתרים וטיפול מול הועדה

 בקומת קרקע ושמאי התובעים לא הביא 1952לחילופין יש לציין שבבנין קיים דייר מוגן בעסק משנת 
. בחשבון כלל את משך הזמן שהיה דרוש לפינוי דייר זה והעלויות הכרוכות בכך

. ללא קשר היות המבנה לשימור, במבנה הנדון התקיימו בדיקות אשר האריכו את משך זמן הוצאת ההיתר
.  קרקע /הבדיקות היו  לאור המחלוקת עם הבעלים לגבי סוגיית קומת המרתף באם לחשבה כקומת מרתף
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 38א "י תמ"הפסד תמריצים וזכויות עפ

 
י תכניות בנין ערים תקפות ערב אישור תכנית " לא חלה כלל על הנכס הנדון משום שעפ38א "תמ
 אינה מוסיפה 38א "ולכן תמ, שטרם נוצלו' ג- ו2720, 2331ישנן זכויות בניה ניכרות בתכניות ' ב2650/תא

. זכויות במקרה שבנדון
 

 הינן לשיקול דעת 38א " אינן בבחינת זכות מוקנית שכן זכויות מכח תמ38א "זכויות בתמ, לחילופין
. הועדה המקומית

 
ח " ש5,322,600ובסך של '  ב2650לאור האמור לעיל בנכס הנדון נוצרה השבחה כתוצאה מאישור תכנית 

: ההשבחה הנובעת בין היתר בשל הגורמים הבאים
 מיתוג הבנין הקיים כמבנה לשימור. 

 מרתף/עיגון הבניה הקיימת בספק בהיתר בקומת קרקע. 

 בניה משמעותית במיפלס הגג. 

 הצמדת חצרות בקומת קרקע לשימוש פרטי. 

 פטור מתקן חניה או הצורך במרתף חניה. 

 מתן תמריצים בצורה של הכרה בעלות שיקום מעטפת הבנין והכנת תיק תעוד. 

 2331י תכנית "תכנית השימור מאפשרת לבטל החזית המסחרית הנדרשת עפ. 

 
. לאור האמור לעיל יש לדחות את התביעה לפיצויים

 
ד יעל מנור ממשרדו של עורך הדין רועי בר היועץ "ד גלית שיצר ועו"תקציר חוות דעת  עו

: המשפטי מטעם הועדה המקומית

ד חסרה ולוקה בפגמים מהותיים "חוות הדעת השמאית מטעם התובעת הינה חוו. א

 ופגמיה יורדים לשורשו של , חוות הדעת אשר הוגשה בכדי לתמוך בתביעה הינה חוות דעת חסרה
מבלי להביא בכלל חשבון את כלל הנתונים וההוראות , שכן מציגה היא תמונת מצב חלקית, ענין

הוראותיה של תכנית השימור אשר מכוחה  (ובעיקר)לרבות , התכנוניות החלות על המקרקעין
 .(!)הוגשה התביעה 

 ביטול חובת החזית )מתעלמת חוות דעת התובעת באופן קטגורי מהוראות משביחות בתכנית , כך
, הקלות לענין חניה, עיגון זכויות הבניה הקיימות בספק בהיתר בקומת הקרקע, המסחרית

 . המעלות את ערכו של הנכס באופן וודאי- (ב"השבחה הנובעת ממיתוג וכיוצ

 אינה , מתעלמת חוות הדעת ממצבו הירוד של המבנה לצורך חישוב עלויות עבודות השיפוץ, כמו כן
ואף כוללת רכיבים אשר כלל אינם בבחינת , מדייקת באזכור התכניות והזכויות החלות על הנכס

בר פיצוי במסגרת תביעה לירידת ערך מקרקעין לרבות כאלו אשר אין להם כל קשר " נזק"
 . להוראות תכנית השימור

 תכנית השימור היא תכנית משביחה. ב

 מקנה לו מלוא זכויות הבניה המותרות , הגדרת המבנה כמבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות
וכן אפשרות למימוש התמריצים הייחודיים אותם מציעה תכנית , מכח התכניות התקפות החלות

 . והכל כאמור בחוות הדעת השמאית שהוגשה לועדה המקומית מטעם השמאי מאיר צור, השימור

 עלות , הכוללים פיצוי בגין עלויות בניה עודפות, התמריצים הניתנים למבנים המיועדים לשימור
אלמנטים " הינם בגדר –פטור מתקן חניה ועוד, ביטול חובת החזית המסחרית, הכנת תיק תיעוד

 . בתכנית" משביחים
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 וזאת , עצם הכללתו של המבנה ברשימת המבנים לשימור מהווה תוספת משביחה לערכו, בנוסף
בהתחשב , ובין היתר, לאור תהליך המיתוג שעובר הנכס עם זיהויו כחלק מתכנית השימור

 ". אלמנט הנדירות"ב

 וכן מספר החלטות שניתנו לאחרונה במסגרת הליכי , סקירת התנהגות שוק המקרקעין לשימור
תומכים אף הם באמור -  לחוק84שמאות מכרעת אותם ניהלה הועדה המקומית בהתאם לתיקון 

 . לעיל

 "זכות קנויה"התביעה מתייחסת לתוספת זכויות בניה מכח תכניות שונות כאילו היו הן . ג

תוך שאינה מבחינה בין זכויות בניה תקפות , את זכויות הבניה" מצב הקיים"חוות דעת התובעת מונה ב
 .וזכויות בניה אשר אינן זכויות מוקנות והמותנות בשיקול דעת הועדה המקומית והצריכות לאישורה

 
 "לב תל אביב"תכנית - 2331תכנית 

 סיווג המבנה כמבנה לשימור איין את האפשרות לאיחוד החלקה הנדונה עם החלקות , לשיטת התובעת
" לב תל אביב"הקבועות בתכנית )עם המגרש השכן " 0"וכן את האפשרות לבניה בקו , הסמוכות
 .( בהתאמה9.1.5- ו9.2.9בסעיפים 

 במפורש כי אישורן " לב תל אביב"שכן מציינת תכנית , זכויות אלו אינן בבחינת זכויות מוקנות, אולם
 .מותנה בשיקול דעת הועדה המקומית

 שכן המבנים הסמוכים בנויים אף , תיאורטי בלבדכי מימוש האמור הינו , מצב הדברים בפועל מגלה
 . עם קירות משותפים לבניינים הסמוכים להם, הם בקו אפס

 
 "מ"תכנית 

 לתכנית השימור" מצב קודם"מהווה " מ"כי תכנית , הגם שחוות דעת התובעת מבוססת על ההנחה ,
המצב "היא שמהווה את  (לעיל" לב תל אביב"תכנית ) 2331באשר תכנית , הרי שאין אלו פני הדברים

 . לתכנית השימור" הקודם

  לא היה מקום לחישוב המבוסס על , בסיס לחישוב הזכויות האמור" מ"אף לו היתה מהווה תכנית
 מקום בו רקותחולתו תהא , הוא המאפשר הקניית הזכויות הנטענת" מ"באשר הנספח לתכנית , 180%

 . בנוי המבנה מעל לקומת עמודים

 הרי שאין כל כדאיות , ר" מ1,011-המשמש ברובו למגורים בשטח של כ, היות ועסקינן במבנה קיים
והמצב הטוב והיעיל הינו הותרתו על כנו תוך ניצול זכויות הבניה מכוחן של , כלכלית בהריסתו

שכן המבנה דנן אינו " מ" ניתן למנות זכויות מכח הנספח לתכנית לאבהן , התכניות התקפות החלות
תלויה ועומדת והכרעה בה טרם " מ"כי עתירה בענין פרשנותה של תכנית , יצוין)בנוי על עמודים 

(. הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו' מ נ"יבנה השקעות בע. ש.ש.א 1511/07מ "עת: ניתנה
 

 "1ע"תכנית 

 כאילו היו זכות קנויה , "1ע"מבקשת חוות דעת התובעת לגזור זכויות מכוחה של תכנית . בנוסף
 לתקנון 3ראה סעיף )וזאת הגם שתכנית זו מחריגה מגדרה מבנים לשימור באופן מפורש , לתובעת
 "(.1ע"תכנית 

 מועד , 1993בשנת ) לחוק 77כבר מעת שהוכרז המבנה כמבנה לשימור בפרסום לפי סעיף : ויובהר
באופן " 1ע"הוצא המבנה מגדרה של תכנית  (1997 לרכישת התובעת את בעלותה בנכס בשנת המוקדם

חלות על המבנה נשוא " 1ע"כך שאין בסיס לטענה כי הוראות תכנית , שאינו משתמע לשתי פנים
 .  התביעה
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 ( 2005אפריל )תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה - 38א "תמ

 כי אף קודם לתכנית השימור לא ניתן היה להקנות תוספת זכויות בניה מכח , להשלמת התמונה יצוין
ד או "כי לא תותר תוספת בניה לצורך תוספת יח, באשר מדיניות הועדה המקומית קובעת, 38א "תמ

 ". לב תל אביב"ד מעבר לזכויות המאושרות בתכנית "הרחבת יח

 נתון לשיקול דעתה של הועדה 38א "יובהר כי ככלל אישורן של זכויות בניה מכח תמ, יתר על כן 
נקבע , לענין זה. (א" לתמ19.1ראה בסעיף )ובפרט מקום בו עסקינן במבנה לשימור , המקומית

לשם שמירת , כי סירוב הועדה המקומית ליתן היתר לתוספת זכויות, "תכנית המתחמים"בהתייחס ל
באור השקעות  2905/08 (א"ת)מ "עת)צביון הבניה ובהתאם להוראות תכנית השימור הינו ראוי וסביר 

 .("נבו"פורסם במאגרי  ,א"ת- ועדת הערר לתכנון ולבניה' מ נ"בע (1995)

 המציינת כי הינה מחוייבת בביצוע העבודות , האמור לעיל מצוין בהתייחס לחוות דעת התובעת
 . מבלי שתוכל לנצל תמריציה נוכח הוראות תכנית השימור, 38א "הנדרשות מכח תמ

 מקומות חניה. ד

 באשר לא התאפשרה בניית , חוות דעת התובעת טוענת לירידת ערך בגין בניית הפרוייקט ללא חניות
 . (שהריסתו אסורה)מרתף חניה תחת המבנה לשימור 

  אישרהאותו )פטור מתקן חניה - התמריצים הקבועים בתכנית השימור" השמטת"טענה זו נטענת תוך 
וכן בהתעלם משוויים של מקומות החניה ; ופטור מקרן חניה (02.09.2009הועדה המקומית ביום 

 . כמו גם מהאפשרות להקמת מרתף חניה חלקי מתחת לאגף הדרומי, (היה ויוקמו)שיוקמו 

 אף קודם לאישור תכנית השימור לא היתה כל כדאיות כלכלית בהריסת המבנה הקיים, כאמור לעיל ,
אין לראותה משום , ומשכך בחירת התובעת שלא להקים מרתף חניה עובר לאישור תכנית השימור

 ". נזק"

 עלויות עודפות. ה
 

 הפרש עלויות שיפוץ המעטפת

 המחייב ממילא , טענת התובעת בדבר גובה עלויות השיפוץ נטענת בהתעלם ממצבו הפיזי של המבנה
מבנה "השוואת השיפוץ הנדרש לעלות השיפוץ אשר היה נדרש בנכס אף לולא היה . שיפוץ יסודי

כי תכנית השימור מגלמת , יודגש. מלמדת כי אין פערים נרחבים בין שתי דרכי פעולה אלו, "לשימור
שכן לשיטת הועדה המקומית ההפרש , וזאת למען הזהירות, ר מעטפת"למ ₪ 900הפרש עלויות של 

 . בפועל נמוך מכך

 הסוואת תשתיות וקונסטרוקציה"כוללת חוות דעת התובעת ירידת ערך הנובעת מ, נוסף על האמור ,"
לב "למשל תכנית )בין מכח תכניות קודמות , ידי הועדה המקומית ברחבי העיר-דבר הנדרש ממילא על

 .ובין מכח סמכותה הטבועה של הועדה המקומית בקביעת הוראות עיצוב ("תל אביב
 

 עלויות יתר בגין העסקת אדריכלים ויועצים, דרישות הועדה המקומית

 כמו גם בהליכי ביצוע , מעורבות צוות השימור בהליכי הוצאת ההיתר, שלא כנטען בחוות דעת התובעת
וודאי  שאין בה בכדי להוות משום , אינה כזו אשר יש בה בכדי להכביד על ההליכים, השיפוץ גופו

כי המשאב המקצועי והמסייע אותו , נסיון התובעת לטעון. הנובעת מהוראות התכנית" ירידת ערך"
 . ראוי להדחות על הסף" נזק"העמידה הועדה המקומית לרשותה הינו בבחינת 

 
התארכות הליכי הוצאת היתר הבניה לנכס 

 מבקשת התובעת להאריך באופן , לצורך ביסוס טענתה בדבר התארכות הליכי הוצאת ההיתר
מלאכותי את מנין הזמנים ואף להוסיף לו פרק זמן אשר נבע אך ורק מנסיונה לחלוק על זכויות הבניה 

 . חישוב אשר אין לו דבר בקשר עם הוראות תכנית השימור, אותן קבעה הועדה המקומית
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 דבר אשר חייב את הועדה המקומית , נסיונה של התובעת לחלוק על זכויות הבניה הנקבעות אפריורית
לצאת לסיור בנכס וליתן החלטה ספציפית בדבר היותה של הקומה התחתונה במבנה קומת קרקע 

נסיון התובעת להשתמש כעת בהתארכות , לפיכך. הוא שהוביל להתארכות ההליכים, (ולא מרתף)
 . לב-הינו אף בחוסר תום, ההליכים כבסיס לירידת הערך הנטענת

 כי ככלל אין הבדל משמעותי דוגמת זה , בחינת טענת התובעת אל מול אגף הרישוי מובילה למסקנה
בהשוואה , ידי התובעת במשכם של הליכי הוצאת היתר בניה במבנים שאינם לשימור-הנטען על

ידי צוות -נוכח ריכוז ההליכים על, אשר אף עשויים להיות מהירים ויעילים יותר)למבנים לשימור 
 .(השימור

  לחוק197נזק מימוני כלכלי אינו בר פיצוי במסגרת סעיף . ו

 התמשכות הליכי , יובהר כי הוצאות הנובעות מעיכוב הליכי קבלת ההיתר, מבלי לגרוע מהאמור לעיל
שנועדו לבסס טענה בדבר פגיעה בתזרים המזומנים ונזק מימוני , עיכוב בשיווק יחידות הדיור, השיפוץ

 .אין להן דבר בקשר עם הוראות תכנית השימור, כלכלי

 באשר , אינו מסוג הנזקים אשר הינם ברי פיצוי מכח הוראות חוק התכנון והבניה, נזק כלכלי גרידא
 של ירידת ערכם האובייקטיביתכי תביעה לירידת ערך תוגש אך ורק בגין ,  לחוק קובע197סעיף 

 . המקרקעין

 סיכומם של דברים. ז

 לחוות דעתנו המשפטית יש לדחות התביעה על הסף, ולאור כל האמור לעיל, אשר על כן. 

 לאור חוות הדעת השמאית שהוגשה מטעם השמאי , יש לדחות התביעה לגופם של דברים, לחילופין
 .ולאור הטעמים המשפטיים לעיל, משה ממון' חוות הדעת מטעם אינג, מאיר צור

 יש , וככל שיקבע כי נגרמה למבנה נשוא התביעה פגיעה הנובעת מאישורה של התכנית, לחילופי חילופין
אשר אינה עוברת את תחום הסביר ,  לחוק200לקבוע כי פגיעה זו הינה פגיעה הבאה בגדרו של סעיף 
 .בנסיבות הענין ואין זה מן הצדק לשלם פיצויים בגינה

 יש להחיל את , כי יש לשלם לתובעת פיצויים, חרף האמור לעיל, ככל שיקבע, לחילופי חילופי חילופין
יש לשקול  (המתקיימות בענייננו)לפיו בנסיבות המצדיקות זאת ,  לתקנון תכנית השימור10.8סעיף 

, ולקזז מסכום הפיצויים את ההוצאות הנדרשות לשימור,  לתוספת הרביעית לחוק14הפעלת סעיף 
 .במידה ולא יתבצע השימור על ידי בעלת הזכויות בנכס

 בין , לנמק ולטעון כל טענה נוספת, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הועדה המקומית להוסיף
 . שנטענה לעיל ובין אם לאו

 
 

: ע"ד מה"חוו
 חוות דעת שמאיכן את  ורכות הדין גלית שיצר ויעל מנור  עוותהמשפטיצות לאמץ את חוות דעת היוע

. מעלהלפיצויים מהטיעונים המפורטיםות ולדחות את התביעמאיר צור הועדה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 החלטה' מס
14/10/2009 

 2- ' ב09-0022

 

2007ת ספטמבר "מבא  10' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 07/07/2010מיום ' ב10-0015בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. דנה שיחור שמאית הועדה המקומית הציגה את התביעה
. שמאי הועדה מאיר צור הסביר את ההפרש בין עלויות השיפוץ לעלויות השימור

 
 

: הועדה מחליטה
לאמץ את חוות דעת היועצות המשפטיות עורכות הדין גלית שיצר ויעל מנור וכן את חוות דעת שמאי 

. הועדה מאיר צור ולדחות את התביעות לפיצויים מהטיעונים המפורטים בדרפט
. במקביל פאר ויסנר יזמן אליו את הנציגים הרלוונטיים לעריכת בדיקה בנושא הפרשי עלויות השימור

 
מיטל , שמוליק מזרחי, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, בנימין בביוף, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

.אסף זמיר וארנון גלעדי, פאר ויסנר, להבי



 התוכן החלטה' מס
07/07/2010 

 3- ' ב10-0015
  3271' שינוי לתכנית מפורטת מס- מתחם ניסקו - א 3271/מק/תא

 למתן תוקף לאחר הסרת התנגדות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  11' עמ

 

 
. דיון להפקדה: מטרת הדיון

 
 .ועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית 

 
: מיקום
.  7052 גוש 67,72. ח:במערב , 7052 גוש 69,70,71. ח: ממזרח, ך"הש' רח:בדרום , דרך שלמה:בצפון

 
 .3ך "הש' רח /54שלמה ' רח: כתובת

 

 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

 מספרי חלקות  כל הגוש/ חלק  סוג גוש  מספר גוש
 בשלמותן

 68 חלק מהגוש מוסדר 7052
 

 . דונם1.906 :שטח קרקע
 

מ " גולדנברג אדריכלים בע:מתכנן
 

. ן"י נדל.ש.ש.א: בעלות ויזם
 

 .סככות המיועדות להריסה: מצב  השטח בפועל
 

, על פי המלצות תכנית האב". מבואות יפו"לאזור בו כלול המגרש הוכנה תכנית אב : מדיניות קיימת
כהמשך רקמת המגורים הקיימת מצפון , האזור בו כלול המגרש מומלץ לעידוד בניה חדשה למגורים

.  השימוש העיקרי המומלץ הינו מגורים ולאורך רחוב שלמה חזית מסחרית. שכונת פלורנטין, למתחם
 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  12' עמ  

 

על פי הוראות  . ( 2008מתן תוקף נובמבר ) 3271התכנית החלה על המגרש היא תכנית : מצב תכנוני קיים 
 הפונה 1בקומת הקרקע וקומה . (בכל המבנה)התכנית המגרש מסומן כאזור תעסוקה מיוחד או מגורים 

. לחזית שלמה שימושים מסחריים
: זכויות בניה על פי התכנית הראשית

 (ר"מ)כ "סה מצב מאושר
   דונם1.906 שטח מגרש

  ר" מ5640 (ר"מ)שטח עיקרי לבניה
  ר" מ1692 שטח שרות 

 400% שטח שרות מתחת לקרקע 
גובה . ' מ33הגובה הכולל לא יעלה על ) קומות 9  המבנה לאורך שלמהגובה

כולל קומת )'  מ25הבניה לאורך שלמה לא יעלה על 
 5הקומות יהיו בנסיגה של לפחות '  מ25- מעבר ל, (קרקע

 .'מ

 (.65%ע ניתן להגדיל את התכסית עד "באישור מה) 50% תכסית 
גודל . ר לשטח עיקרי" מ70- גודל דירה ממוצע לא יקטן מ צפיפות

. ר לשטח עיקרי" מ60- יחידת דיור מינימלית לא תקטן מ
 .ר" מ70כ היחידות במגרש יהיו מעל " מסה25%לפחות 

 
. לקומות מרתף'  מ2',  מ0–   קדמי לכיוון רחוב שלמה  :קווי בניין

'  מ4–                     צידי ימני 
'  מ4–                     צידי שמאלי 

'  מ10–                     אחורי 
 

, ע" התכנית נדונה בפורום תכנון מצומצם בראשות מנהל אגף תב6.9.09 בתאריך :ע"פורום תכנון סגן מה
: להלן החלטת הפורום

: ניתן לקדם תכנית נקודתית בסמכות ועדה מקומית בתנאים הבאים
. הדיון בועדה המקומית יכלול אישור תכנית הפיתוח והבינוי. 1
. ע"תאום התכנית עם נת. 2
. (בקומה המסחרית)בחזית הפונה לרחוב שלמה מוצעת נסיגה בקומת הקרקע . 3
יש  . ך אינו מקובל"פ הפונה לרחוב הש" על חשבון השפ–המיקום המוצע לפריקה וטעינה ומכבי אש . 4

.     להציג פיתרון אחר
כחלק מהוראות התכנית יוגדר סעיף לביטול התכנית במידה ולא יוצא היתר בניה תוך שנתים מיום מתן  . 5

 .     תוקף לתכנית
 

  :מצב תכנוני מוצע
' מס/ ללא תוספת זכויות בניה וללא תוספת גובה, מטרת התכנית היא לאפשר בניה חדשה למגורים במגרש

.  קומות כפי שנקבע בתכנית הראשית
 

על ידי הקטנת השטח העיקרי הממוצע , ד מעבר לקבוע בתכנית הראשית" יח6בקשה לתוספת  .1
בהתאם לתכנית אב )ר " מ50: ר והגדרת השטח עיקרי מינימלי ליחידת דיור " מ65- ד ל"ליח

(. לחוק התכנון והבניה (8)(א).א62על פי סעיף . )(למבואות יפו 
. 76כ מספר יחידות הדיור "סה

 6:ר " מ50-60מספר יחידות ששטחן 
 58: ר " מ60-70מספר יחידות ששטחן 
 6: ר " מ70-100מספר יחידות ששטחן 
 6:ר " מ100-120מספר יחידות ששטחן 

 
. ' מ5- והגבהת קומה מסחרית ל, שלמה' בקשה לקביעת שימוש מגורים בקומה ראשונה לכוון רח .2

 (לחוק התכנון והבניה (6)(א).א62על פי סעיף )

 
 (ד המבוקשות"ד הקבועות על פי התכנית הראשית וליח"ליח)ר שטחי שרות " מ304הוספת  .3

ר לפי החוק " מ9ר לפי החוק הישן לבין " מ5ד שהוא ההפרש בין "ר לממ" מ4כתוצאה מתוספת 
(. לחוק התכנון והבניה (8)(א).א62על פי סעיף ). ד" יח76החדש עבור 

 
 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  13' עמ  

 

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
שטח   כ זכויות בניה"סה

 עיקרי 
, ר" מ5020 –מגורים )ר " מ5640

 (.ר" מ620- מסחר
 ללא שינוי

שטח 
 שירות

 ר" מ304תוספת  ר" מ1692

 ללא שינוי  קומות9 קומות  גובה
 ללא שינוי ' מ33 מטר

 ללא שינוי .ע" באישור מה65%. 50% תכסית
. ד"ר ליח" מ65שטח עיקרי ממוצע  .ד"ר ליח" מ70שטח עיקרי ממוצע צפיפות 

על פי התקן התקף בעת הוצאת  מקומות חניה
 .היתר בניה

על פי התקן התקף בעת הוצאת 
 .היתר בניה

 
: מומלץ לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים: ד צוות"חו
. ע"תאום התכנית עם נת. 1
כחלק מהוראות התכנית יוגדר סעיף לביטול התכנית במידה ולא יוצא היתר בניה תוך שנתים מיום מתן  . 2

 .     תוקף לתכנית
אישור הועדה המקומית לתכנית עיצוב  , בהתאם להוראות התכנית הראשית, תנאי להוצאת היתר בניה .3

 .    ופיתוח
ינתן פתרון חניה בתחומי המגרש בהתאם לתקן   (בהתאם למבוקש)תנאי להגדלת הצפיפות במגרש . 4

.     התקף בעת הוצאת היתר הבניה
.חתימה על כתב שיפוי כמקובל. 5
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 23/12/2009מיום ' ב09-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

 .ע"תאום התכנית עם נת .1

. אישור כיבוי אש .2
כחלק מהוראות התכנית יוגדר סעיף לביטול התכנית במידה ולא יוצא היתר בניה תוך שלוש שנים  .3

.  מיום מתן תוקף לתכנית
אישור הועדה המקומית לתכנית , בהתאם להוראות התכנית הראשית, תנאי להוצאת היתר בניה .4

. עיצוב ופיתוח
ינתן פתרון חניה בתחומי המגרש בהתאם לתקן  (בהתאם למבוקש)תנאי להגדלת הצפיפות במגרש  .5

 .התקף בעת הוצאת היתר הבניה

.חתימה על כתב שיפוי כמקובל .6
 

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

 
 

: פרטי תהליך האישור
 

 בתאריך 2960 בעמוד 6088 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
17/05/2010 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 25/03/2010 הארץ
 25/03/2010 הצופה

 26/03/2010 העיר

  
 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  14' עמ  

 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

 א" ת6העבודה ' רח קלך שמואל 
 

 
. י מר קלך שמעון שמואל" הוגש מכתב להסרת התנגדות ע24.6.2010בתאריך 

 

 (י הלל הלמן"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

. לאחר שהוסרה ההתנגדות יש לתת תוקף לתכנית בתנאי חתימת היזם על כתב שיפוי כמקובל
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 07/07/2010מיום ' ב10-0015בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לאחר שהוסרה ההתנגדות הוחלט לתת תוקף לתכנית בתנאי חתימת היזם על כתב שיפוי כמקובל

 
מיטל , שמוליק מזרחי, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, בנימין בביוף, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. אסף זמיר וארנון גלעדי, פאר ויסנר, להבי



 התוכן החלטה' מס

07/07/2010 
 4- ' ב10-0015

פרוייקט ליבר   - 3596/תא
 (4)דיון בדיווח 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  15' עמ
 

דיווח לוועדה  :מטרת הדיון
 

  תכנית בסמכות :ע"מסלול התב
הועדה המחוזית 

 
 המסילה ’  דרומית לרח:מיקום

   ורחוב פינס   443בין הרחובות  
ומצפון לדרך יפו  

 
 פינס ' מסילה פינת רח'  רח:כתובת

ג 2,ב2 ,א2,2'  רח37-39' מס
 

 דונם 6.03   :שטח קרקע
 

יסקי -סיוון-  יסקי:מתכנן
 

   האחים עופר הנדסה ופיתוח :יזם
מ  "עלית תעשיות בע, מ"בע

 
   האחים עופר הנדסה ופיתוח:בעלות

א "מ ועת"עלית תעשיות בע, מ"בע
 

: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

6925  8  
6925  13  
6925  125 X 
6925  142  
6925  143  
6925  145 X 
7012  12  
7012  20 X 
7012  21  

 
.   מגרש ריק המשמש כחנייה:מצב השטח בפועל

 
ובין תוואי , מתחם ליבר כלול במתחם המסילה המשתרע בין רחוב אלנבי לחוף הים  :מדיניות קיימת

 (רוטשילד' שד)ר "האזור סמוך למתחם המע.  אילתרחוב- יפוודרך (ירושלים- יפו)המסילה ההסטורית 
נווה : עם זאת יש לראות את המתחם כמחבר בין שכונות המגורים. מ"ר בתמ"מע/ומוגדר כאזור תעסוקה

. וכאזור המשלב פרויקטים למגורים- צפון יפו' ושכ, פלורנטין, צדק
וכן  ריכוז המבנים , תעסוקה ומסחר, ייחודו של האזור ושילוב היעודים ההסטורי הכולל שימושי מגורים

, ניבה, תכנית נחושתן). הביאו לאחרונה ליוזמות פיתוח פרטיות במתחם, לשימור באזור והקרבה לים
, מלונאות, אזור למגוריםהכוללת - י תכנית מתחם מנשייה"י העירייה וממ"כ מקודמת ע"כ. (האטד, לפיד

. וילנד, ר הטמפלרי"ומתחם לשימור הכולל את  מבני תחנת הרכבת ומבני ביהח, צ"שב
. העירייה מקדמת בימים אלו  עבודת תכנון לגיבוש עקרונות מדיניות לבינוי ולפיתוח מתחם המסילה

בדגש על שיפור סביבת הולכי , המגמה היא להמשיך ולפתח את האזור כמתחם המשלב שימושים מעורבים
. הרגל והקשר בין הפרויקטים השונים ובין השכונות שמצפון ומדרום למתחם

 :לבניה גבוההנוספות  תכניות קודמומתחם ליבר נכלל במקטע הגוש הגבוה שבו 
 . בנוי–  מבנים לשימור3',  מ180 גובה , קומות38עד ,  למגורים365%: מתחם נחושתן

הומלץ -  מבנים לשימור4',  מ135 גובה , קומות32עד , למשרדים מסחר ומגורים 350% :מתחם האטד
.  י הוועדה המקומית"להפקדה ע



 החלטה' מס

07/07/2010 
 4- ' ב10-0015
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עקרונות הבינוי שמומלצים לאזור זה קובעים שמירה על דופן מרקמית של בינוי לאורך דרך אילת בבניה 
העמדת הבנין הגבוה תהיה בחלקי המגרש שיבטיחו אפשרות פיתוח רציף של ,  קומות7שלא תעלה על 

. ' וכושילוב מבנים לשימור, שטחים פתוחים למעבר הציבור
  

  :מצב תכנוני קיים
איחוד וחלוקה ל תכנית התכנית הינה. 1991-  שאושרה ב(מתחם ליבר) 2342ע "תבעל המגרש חלה 

 18מטרת התוכנית  ליעד את השטח לאזור מסחרי מיוחד וחניה לציבור לשם הקמת בנין בן . בהסכמה
, בידור, מעל קומת קרקע למסחר,  למכונות17קומה ,  טיפוסיות למשרדים16)'  מ58 ובגובה של קומות

כ קובעת התכנית הרחבות וביטול דרכים "כ. (מקלט ושירותי הבית,  מרתפי חניה3מלאכה ואיחסון ומעל 
 המבנה .מגרש של דונם לחנייה ציבוריתלובנוסף  (ר" מ13,617) משטח נטו  300%-  וזכויות בניה, קיימות

 (פ התקן התקף"ע) 330מספר מקומות החניה שהוצעו היו . פ תכנית זו משתרע על פני דונם וחצי"המוצע ע
.  מקומות חניה ציבורית140לפרוייקט ובנוסף 

 
: מצב תכנוני מוצע 

 300%- ל לא מעבר- היזמים מבקשים לקדם תכנית ללא שינוי בזכויות הבניה לשטחים עיקריים קרי
 .ושינוי בהוראות הבינוי, הוספת יעוד מגורים- בעיקרו, מבוקש שינוי יעוד. שנקבעו בתכנית התקפה

 קיימת אפשרות להוסיף שימוש מלונאי לעת הגשת .  תכנית איחוד וחלוקה חדשההינההתכנית המוצעת 
. הבקשה להיתר בניה

 לשטח פרטי פתוח, (לבניה למגורים או למשרדים) מטרת התוכנית ליעד את השטח לאזור מגרש מיוחד
 : הכולל(פ"שצ)ולשטח ציבורי פתוח  (פ"שפ)
 תיקבע זיקת הנאה  (המסילה' צמוד לרח)בחלקו הצפוני של המתחם , בתחום השטח הפרטי

לשטחים פ המוצע בתוואי המסילה והמשך "תהווה הרחבה של השצלמעבר הולכי רגל אשר 
 .  פתוחים בתכנית האטד ונחושתןה

 יקבע מעבר בזיקת הנאה מכיוון בין תוואי המסילה לדרך יפו. 

 פים בשטח כולל של כדונם"ייקבעו שני שצ. 

 ר בניה" מ400נקבעה האפשרות לבנות מבנה ציבורי בהיקף של  (שהינו כדונם)פ "בתחום השפ. 

 שטחי .  מקומות חניה70 בהיקף של בתחום התכנית יוקצה שטח לחניה תת קרקעית לציבור
 יוקצו בהסדרי הקרקע בכפוף להסכמות,החניה הציבורית ושטחים אחרים שמיועדים לציבור 

. ולאישור של אגף הנכסים

 הגישה למרתפי החניה תהיה מרחוב פינס .
 

  משרדים: 1אלטרנטיבה 
.  מסחר בקומת הקרקע +  למבנה של משרדים כפי שנקבע בתכנית המאושרתזכויות בנייה 

. י צרכי התכנון" מהשטח העיקרי ויחולקו עפ40%שטחי שרות יהיו עד 
לחניה לצרכי -  קומות מרתפים5עד כמו כן יותרו . ' מ92 קומות בגובה של 24גובה הבניין המוצע הינו 

( .  פ" ולחלק מהשצפ"גם מתחת לשפ)קרקעית -הפרויקט ולחנייה ציבורית תת
 . 1- י תכנית ע"שימושים נוספים לשטחי המרתפים עפ

 
 מגורים :2אלטרנטיבה 
  .כפי שנקבע בתכנית המאושרת למבנה מגוריםזכויות בנייה 

. י צרכי התכנון" מהשטח העיקרי ויחולקו עפ40%שטחי שרות יהיו עד 
לחניה לצרכי -  קומות מרתפים5עד כמו כן יותרו . ' מ130 קומות בגובה של 37גובה הבניין המוצע הינו 

( .  פ" ולחלק מהשצפ"גם מתחת לשפ)קרקעית -הפרויקט ולחנייה ציבורית תת
 . 1- י תכנית ע"שימושים נוספים לשטחי המרתפים עפ

 
: הוראות בניה נוספות

.  מטרים4- ולרחוב בחזית הדרומית , לרחוב פינס - קווי בנין
.  מטרים5- לרחוב המסילה

. כמסומן בתשריט- קווי בנין למבנה הציבורי
..   מטרים5- לא יפחת מ- (כולל שטחים שיהיו בזיקת הנאה)רוחב מדרכות ומעברים לציבור 

לפרוט בתכנית העיצוב - או חזית מסחרית /תותר  קולונדה ו.  מטרים6גובה קומת קרקע יהיה עד 
. האדריכלי
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י הועדה המקומית יהיו  תנאי להיתר "ע, לכל שטח התכנית, אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי 
.  בניה

 
: טבלת השוואה

 
מצב מוצע מצב קיים נתונים 

כ זכויות בניה "סה

 
 משרדיםאו לר מגורים  " מ13,600ר משרדים ומסחר " מ13,600

 .מסחר בקומת קרקעו
ר לבניית מבנה " מ400תוספת של 

.  ציבורי
כ " מסה40%שטחי שרות יהיו עד נקבעו שטחים לשירות הבניין   

. השטחים העיקריים
 /קומותגובה 

 מעל פני מטר
הקרקע 

'  מ58ומות בגובה של  ק18
 :חלופת מגורים

כולל ',  מ130 בגובה של  קומות37
. מתקנים ואנטנות

 : חלופת משרדים
כולל ',  מ92בגובה של  קומות 24

. מתקנים ואנטנות
. ד" יח150עד   ד "גודל יח/ ד"מספר יח

ר "מ 55מלי  יד מינ" גודל יח

. ר" מ85: ד ממוצעת"גודל יח
מרתפים  

 
.  מרתפי חניה3

לפי תכנית ע 
.  קומות מרתף5עד 

 . 1/ לחניה ולשטחי שרות לפי ע
. ר" מ850עד ר " מ1500- מעל לתכסית 

מקומות חניה 
 

פ התקן  " מקומות ע330
 מקומות חניה נוספים 140- ו

. לציבור

 330 –בחלופה המקסימלית 
 70-פ התקן ו"מקומות חניה ע

. מקומות חניה לציבור
 

.  שנים מיום אישורה כחוק7 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו10  אם תוך 

תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות  ,   היתר בניה כלל
.   התכנית הראשית

 
 

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

 משטח זה עבור 40%ר שטחים עיקריים ועוד " מ13,600כ זכויות הבניה במתחם לא יעלה על "סה .1
. י צרכי התכנון"שטחי השרות יחולקו עפ. שטחי שרות מעל למפלס הכניסה

מרתפי . כמסומן בתשריט,  קומות מרתף בתחום המגרש והדרכים הכלולות בתכנית5יותרו עד  .2
. החניה יתוכננו כך שיובטח בית גידול מתאים לעצים בוגרים בשטחים הפתוחים בתחום התכנית

תנאי להפקדת התכנית יהיה אישור אגף נכסי העירייה לתכנון המוצע ולהבטחת הסדרי הקרקע  .3
או למבנה /הקצאת השטחים לחניה הציבורית ו, איחוד וחלוקה כנדרש: שביניהם, הנדרשים
. הגישה והפיתוח של השטחים המיועדים לצרכי ציבור, הבינוי, הציבורי

כ יותרו עד "סה. ר" מ55ד מינימאלי יהיה "גודל יח. ר שטח עיקרי" מ85ד ממוצע יהיה "גודל יח .4
. ד" יח150

י "תנאי להיתר בניה יהיה אישור הועדה המקומית לתכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי עפ .5
.  התכנית תקבע את השטחים שירשמו כזיקת הנאה לציבור. ע"דרישות מה

ועל כתב התחייבות להשתתפות , היזמים יחתמו על כתב שיפוי למקרה תביעות בגין ירידת ערך .6
. במימון תכנון ובצוע משימות פיתוח במתחם ובסביבתו

. אישור ממונה תשתיות ומקרקעין למסמכי האיחוד והחלוקה- תנאי להפקדה .7
 
 
 



 החלטה' מס

07/07/2010 
 4- ' ב10-0015

 

2007ת ספטמבר "מבא  18' עמ  

 

:  להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: החלטת ועדה
 משטח זה עבור 40%ר שטחים עיקריים ועוד " מ13,600כ זכויות בניה במתחם לא יעלה על "סה .1

. י צרכי התכנון"שטחי השרות יחולקו עפ. שטחי שרות מעל למפלס הכניסה
מרתפי . כמסומן בתשריט,  קומות מרתף בתחום המגרש והדרכים הכלולות בתכנית5יותרו עד  .2

. החניה יתוכננו כך שיובטח בשטחים הפתוחים בתחום התכנית בית גידול מתאים לעצים בוגרים
תנאי להפקדת התכנית יהיה אישור אגף נכסי העירייה לתכנון המוצע ולהבטחת הסדרי הקרקע  .3

או למבנה /הקצאת השטחים לחניה הציבורית ו, איחוד וחלוקה כנדרש: שביניהם, הנדרשים
. הגישה והפיתוח של השטחים המיועדים לצרכי ציבור, הבינוי, הציבורי

כ "סה. ר שטח עקרי" מ55ד מינימאלי יהיה "גודל יח. ר שטח עיקרי" מ85ד ממוצע יהיה "גודל יח .4
. ד" יח150יותרו עד 

י "תנאי להיתר בניה יהיה אישור הועדה המקומית לתכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי עפ .5
. התכנית תקבע את השטחים שירשמו כזיקת הנאה לציבור. ע"דרישות מה

היזמים יחתמו על כתב שיפוי למקרה תביעות כנגד הועדה המקומית בגין ירידת ערך עקב אישור  .6
. ועל כתב התחייבות להשתתפות במימון תכנון ובצוע משימות פיתוח במתחם ובסביבתו, התכנית

.  אישור ממונה תשתיות ומקרקעין למסמכי האיחוד והחלוקה–תנאי להפקדה  .7
תיבדק אפשרות לתוספת זכויות למגדל בכפוף להסכמות להכללת משימת שימור של מבנה  .8

. בנין צבוריכוהפעלתו , (בנין הטאבו הישן)אילת -לשימור בפינת פינס
. הועדה מעדיפה את חלופת המגורים .9
 

: פרטי תהליך האישור
:  דנה והחליטה29.10.2007 מיום 735' מליאת הועדה המחוזית מס

: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים
ר " מ13,600י הזכויות המאושרות וסך "הוספת שימוש למגורים לתכנית בזכויות עיקריות עפ .1

. ר" מ5,440שטחי השירות יהיה עד 
 .מרום מפלס קומת הקרקע' מ + 130גובה המגדל לא יעלה על . א .2

 .קבלת אישור רשות תעופה אזרחית ומשרד הבטחון לגובה הבנייה מירבי. ב
י אישור רשות תעופה "שייקבע עפ)יוסף סעיף להוראות התכנית כי תוספת קומות או גובה . ג

 .תהווה סטייה ניכרת לתכנית (אזרחית ומשרד הבטחון

 .ר" מ75 –ד ששטחן קטן מ "דים ביח"לא יותרו ממ .3

פ שמתחתם מתוכנן מרתף יהיה מילוי אדמה גננית בעומק שלא יפחת מ "או השצ/פ ו"בשטחי השפ .4
 .ובתנאי שיפותחו ברצף מפלסי עד הרחובות הסובבים'  מ1.5 –

 .5/1תאום התכנית עם הרשות המוסמכת לעניין תממ. א .5
 .הוספת סעיף להוראות התכנית כי תנאי להיתר בניה יהיה תאום על הרשות המוסמכת. ב

 .הגשת דוח סביבתי לנושא הצללה ומשטר רוחות .6

פ "להקמת גן הילדים המתוכנן על השפ ( שבועות3בתוך )קבלת התייחסות משרד הבריאות  .7
תתר הקמתו ושילובו , פ כאמור"ד תציג שלא ניתן להקים את הגן בשפ"אם חוו. שמתחתיו חניון

 .בתוך הבנין

 . לא תותר הקמת חניון תת קרקעי302במגרש  .8

הוועדה המקומית תעביר ללשכת התכנון את התכנון הרעיוני לפריסת הבניה המוצעת לאורך  .9
 .מתחם המסילה

וכן את , שטחי הציבור, התכנון הרעיוני המוצע יכלול בין היתר את פריסת השטחים הפתוחים
. פריסת הבניה לגובה לרבות הייעודים והשימושים המוצעים

 
 בתאריך 4180 בעמוד 5836 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 

31/07/2008 .
 

: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 01/07/2008 מעריב
 01/07/2008 הצופה

 04/07/2008 זמן תל אביב
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: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית

 א"ת אדם טבע ודין 

ת " פ26ההסתדרות ד "אורנה שגיב עו 

א " ת85נחלת בנימין להגנת הטבע ' החב 

א " נוה צדק ת3בוסתנאי טל אניב ואורי ברגמן  

א " ת33מונטיפיורי נווה צדק ' ד שפירא עידו בשם ועד שכ"עו 

 : ד הצוות"חו
: קרן שווץ' י גב"ע" אדם טבע ודין"להתנגדות עמותת 

מענה פירוט ההתנגדות ההתנגדות 
העדר  .1

תכנית כוללת 
למתחם המסילה 

תנאי להפקדת התכנית 
היה הצגת תכנית 

כוללת למתחם המסילה 
היה . ללשכת התכנון

צריך להציג את התכנון 
. בפני הציבור

פ החלטת הוועדה "הצגת התכנית למתכננת המחוז הייתה ע
. המחוזית וכפי שזו קבעה בתנאים להפקדת התכנית

 כמו כן בימים אלה נמצא התכנון הכולל של מתחם המסילה 
.  לדחות את ההתנגדות–בפני דיונים בוועדה המקומית 

מתחם  .2
ליבר מתוכנן על 

" בתולית"קרקע 

על מתחם ליבר חלה תכנית . אין לראות במתחם קרקע פנויה 
ר שטחים עיקריים " מ13,617תקפה המאפשרת בניה של 

כבר היום הקרקע משמשת לחניון פרטי ואינה . לתעסוקה
התכנית המוצעת אינה משנה את הזכויות . לשימוש ציבורי

המותרות אלא מתירה שינוי בינוי והוספת השימוש למגורים 
.  לדחות את ההתנגדות–

לא ראוי  .3
לקבוע חלופות 

בתכנית 

ההבדל בין החלופות כה 
מהותי ולא רצוי 

להותיר את הברירה 
. בידי היזם

הצרכים הציבוריים 
. שונים בין החלופות

 

החל מהתכניות . תכניות רבות בעיר אפשרו חלופות שונות
המנדטוריות שאפשרו שימושים שונים וגובה בניה שונה ועד 

מטרת התכנון הינה לאפשר בניה בעיר . לתכניות בנות ימינו
. לאפשר עירוב שימושים וחיי עיר פעילים ומשתנים, ולעודדה

כגון מקסימום השטחים )לפיכך משנקבעו עקרונות מסוימים 
ניתן להותיר את ליוזם  ('ציבוריים הנדרשים האפשריים וכו

על מנת שזה אכן יבנה ויממש את , התכנית את הברירה
 לדחות את ההתנגדות –התכנון 

בכל תכנית נקודתית מועברת  .4
האחריות ליצירת שטחים פתוחים לתכנית 

אחרת 

כל תכנית , כפי שהוצג גם בתכנית ניבה, להיפך הוא הנכון
 (פרטיים, ציבוריים, בנויים, פתוחים)מייצרת שטחים לציבור 

פ הסביבה "בעלי אופי שונה בהתאם לתכנית המקודמת וע
לא ניתן להעמיס . כל תכנית מקצה חלק נוסף בפאזל. הקרובה

על תכנית אחת את כל השטחים הציבוריים הנדרשים לכלל 
.  לדחות את ההתנגדות–... שכונות העיר

פ "השצ .5
צ המוצעים  "והשב

אינם מספקים 
לחלופת המגורים 

ד שקולות " יח150
לשכונה שיש לגבותה 

לא . בשטחים פתוחים
יעלה על הדעת לקדם 

תכנית שתעצים את 
המחסור בשטחים 

פתוחים ובנויים 
. לציבור

התדריך קובע כי בשטחים , למרות האמור בהתנגדות
. ר לנפש" מ5עירוניים יש צורך בשטחים פתוחים בהיקף של 

 נפשות 2.1ד יגורו "ד יבנו ובכל יח" יחה150בהנחה שכל 
כמו כן לא ברור .   דונם1.6הרי יש צורך ב  (ממוצע עירוני)

.  ד מהוות שכונה" יח150-באיזה תדריך נקבע ש
התכנית מציעה , י המתנגדת"בניגוד לכפי שהוצגו הדברים ע

גם בחלופת , היקף זה של שטחים פתוחים ואף יותר
התעסוקה ובנוסף מציעה שטחים פתוחים נוספים בזיקת 

. ר" מ300הנאה לציבור בתחום המגרש לבניה בהיקף של 
לאור זאת אין ספק שהתכנית מציעה שטחים פתוחים הן 

. לתושבים הצפויים בפרוייקט והן לתושבי הסביבה
ר שטחים " מ400בנוסף מציעה התכנית אפשרות לבניית 

 לדחות – כיתות גן למשל 2ציבוריים בנויים היכולים להוות 
.  את ההתנגדות

איכות  .6
השטחים 
הפתוחים 

המוצעים אינה 

איוורור חניונים . א
פ מהווה מפגע "לשפ

בייחוד אם השימוש 
במבנה הציבורי יהיה 

. לגן ילדים

מיקום חניון תת קרקעי מתחת לשטחים לציבור הינו צורך 
להיפך מהאמור . חיוני לשימוש רב תכליתי בעיר צפופה

נקבע כי היחידה הסביבתית של העירייה היא , בהתנגדות
שתקבע את ההנחיות לעניין איוורור החניונים וכי משרד 

הבריאות יאשר תסקיר השפעה על הסביבה במידה והשימוש 
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כך שהנושא , (י להוראות התכנית- ט ו6.2' ס)יהיה לגן ילדים ראויה 
.  לדחות את ההתנגדות- יפתר ברמה הסביבתית הטובה ביותר

הכניסה לחניה . ב
תהווה מפגע בטיחותי 

. לגן הילדים

הכניסה לחניון התת קרקעי - לא ברור לאיזו כניסה מדובר
מרחוב )ממוקמת בנקודה הרחוקה מהשטח למבנה הציבורי 

בסמוך למבנה הציבורי מוקמה חניה עילית מצומצמת . (פינס
.  לדחות את ההתנגדות–ומגוננת לטובת המבנה הציבורי 

פ "ניתן לגדר את השפ. ג
כך שהשטחים 

הפתוחים האמיתיים 
קטנים יותר 

התכנית מאפשרת מגוון של שימושים ציבוריים ואכן במידת 
במידה . הצורך ניתן לגדר חצר לטובת גן ילדים למשל

פ "והשימוש יהיה קהילתי אחר ניתן יהיה להותיר את השפ
בתכנית רק מאפשרת את הגידור . פתוח בכל שעות היממה

.  לדחות את ההתנגדות–ואינה מחייבת אותו 
יש לדרוש נספח . ד

פ "פיתוח מחייב לשצ
לא יעלה על הדעת כי פיתוח שטח פתוח כלשהו ייקבע לפרטיו 

בתכנית בניין עיר וכי כל שינוי של סוג צמחיה למשל יחייב 
בתכנית קבעה כי יש להציג . שינוי של תכנית סטטוטורית

לוועדה המקומית תכנית עיצוב אדריכלי אשר תכלול בין 
.  לדחות את ההתנגדות–פ "פ והשצ"היתר פיתוח של השפ

הצפיפות  .7
פ "המותרת ע

 הינה 35א "תמ
ד " יח12-24

יש להתנות בניה 
בצפיפות כזו בהגדלת 

השטחים הפתוחים 
ובהתאמת תקני החניה 

ל "לקרבה לרק

 גם 12.2' א מדברת על צפיפות מינימלית ודנה בס"התמ
 כולוכולל בין היתר אם ביישוב , באפשרות להגדלת הצפיפות

הצפיפות נמוכה או בטווח הצפיפות המותר התכנית אינה 
ד "אין ספק שתכנית נקודתית זו ומספר יחה. משנה זאת

המוצעות בתכנית אינה משנה את הצפיפות הכוללת של תל 
כמו כן בגלל צפיפות זו והבניה בתכסית נמוכה ניתן . יפו-אביב

 לדחות את –בתכנית להגדיל את מצאי השטחים הציבוריים  
. ההתנגדות

 (י המענה הבא/ראה- לעניין תקני חניה)
אין  .8

להתיר תוספת 
מקומות חניה 

, רשת רחובות צרים
, יציאה וכניסה מפינס

יש להסתמך על תחנת 
הרכבת של אליפלט 
. ולהפחית תקני חניה

הן '  מ450- המגרש נמצא בטווח אווירי ישיר של מעל ל
הווה )מתחנת הרכבת אליפלט והן מתחנת הרכבת אלנבי 

. (' מ500- אומר טווח הליכה של יותר מ
בתכנית התקפה נקבעו יותר מקומות חניה מאלה , כמו כן

גם בהצעות מינהל התכנון . המוצעים בתכנית המוצעת
במידה , להפחתת תקני החניה לא הוקטן תקן החניה למגורים

הרי שהתקן שייקבע יהיה זה , ויוקטנו תקני החניה לתעסוקה
התקף לעת הוצאת היתר בניה וייתכן ומספר מקומות החניה 

בסביבה בעיות חניה קשות לתושבים , בכל מקרה. יפחת
והתכנון המוצע למתחם המסילה מבטל את כל החניונים 

לפיכך מן הראוי כי לא יופחתו מספר . הקיימים היום בתוואי
מקומות החניה לציבור בכל מקרה שהרי יש לזכור כי גם עם 
הפעלת הרכבת הקלה לא תופסק נסיעת כלי הרכב הפרטיים 

.  לדחות את ההתנגדות–במחוז
מפגעים  .9

סביבתיים 
המגדל ייצור צל על . א

השכונה 
גם התכנית התקפה . כל בניה תייצר צל על סביבותיה

המייצרת חומה בנויה מול שכונת נווה צדק מצלילה על מבנים 
 (' מ70)רבים וככל הנראה עקב החזית הארוכה המאושרת 

גם . מצלילה שעות רבות יותר על המבנים הסמוכים לתכנית
היועץ הסביבתי של הוועדה המחוזית גרס כי לאור בחינת 

ההצללה שנערכה לתכנית טרם הפקדתה אין משמעות 
.  לדחות את ההתנגדות–מבחינת הצללה לחלופות השונות 

אין הדמיות של . ב
הבניין ובמידה ויחופה 

, זכוכית ייצר אי חום
ניצול גבוה של אנרגיה 

. 'וכו

מדובר בתכנית בניין עיר אשר אינה אמורה לתאר את הבניין 
לשם כך נקבעה הוראה לעניין . לפרטיו אלא מתארת את נפחיו

הכנת תכנית עיצוב אדריכלי ואף נקבעה הוראה לפיה יש 
לקבל את אישור היחידה הסביבתית של העירייה ליישום 

'  י6.2' ס)י מהנדס העיר "ההנחיות לבנייה ירוקה שינתנו ע
בכך יכול מהנדס העיר לחייב בניה ירוקה . (להוראות התכנית

,  בכלל והוראות המחמירות אף מהתקן לבניה ירוקה בפרט
 לדחות את –אשר גם המתנגדת גורסת כי אינו מחייב 

. ההתנגדות



 החלטה' מס

07/07/2010 
 4- ' ב10-0015

 

2007ת ספטמבר "מבא  21' עמ  

 

השתלבות  .01
במרקם הקיים 

הבינוי המוצע אינו 
תואם את אופי השכונה 

והמרקם הקיים 

מתחם המסילה מהווה מעבר בין ? המרקם הקיים איפה
פ "גם בינוי ע. לא קיים בו מרקם אופייני, מרקמים שונים

על מנת . פ מרקם קיים"התכנית התקפה אינו מהווה בניה ע
שניתן יהיה לשחרר שטחים לציבור לא נותר אלא לרכז את 

.  לדחות את ההתנגדות–הבניה לגובה ולאפשר תכסית נמוכה 
תכנון  .11

כולל וחזון העיר 
אין יישום של מדיניות 

כוללת לבניה לגובה כפי 
. שנקבע בחזון העיר

מ לא "אמנם התמ. ר" נקבע אזור זה כאזור מע5מ "כבר בתמ
אלא סימנה את האזור כאזור לפיתוח ' קבעה גובה בניה וכו

לאור העובדה כי על המגרש חלה תכנית , ושוב. אינטנסיבי
תקפה המאפשרת בניה גבוהה ממילא בתכסית גבוהה לא 

י יצירת תכסית "נותר אלא לאפשר שחרור שטחים לציבור ע
 לדחות את –נמוכה וריכוז הזכויות התקפות לגובה 

. ההתנגדות
אין  .21

התיחסות לדרך 
יפו 

אין להתיר בניית 
מגדלים על דרך יפו 

התכנית אינה גובלת בדרך יפו ולכן לא נקבעו עקרונות תכנון 
כמו כן כפי שהציעו המתנגדים הבינוי הגבוה נמצא , לדרך יפו

.  לדחות את ההתנגדות–בנסיגה מדרך יפו 
 
 

: י מר עומר כהן"להתנגדות החברה להגנת הטבע ע
הפקדת  .1

התכנית אינה 
חוקית 

בהחלטת הוועדה . א
המחוזית נקבע כי 

הוועדה המקומית תציג 
בפני לשכת התכנון את 

התכנון הרעיוני למתחם 
. המסילה

לשכת )הוועדה המחוזית ביקשה כי הגוף המקצועי שלה 
. יבחן את התכנון הרעיוני של כלל מתחם המסילה (התכנון

ואכן מינהל ההנדסה כגוף המקצועי המקביל העביר את 
החומר ללשכת התכנון ובהתאם לכך הורתה לשכת התכנון כי 

.  לדחות את ההתנגדות–ניתן להפקיד את התכנית 

לא הוצג תכנון כולל . ב
למתחם המסילה 

לוועדה המחוזית עד 
פ " ע2008לסוף שנת 

הנחיות הוועדה 
המחוזית בדונה 

בהתנגדויות מתחם ניבה 

מתחם ליבר וכל הוראה של , אנו דנים היום בתכנית אחרת
הוועדה המחוזית באופן כללי בדונה בתכנית אחרת אינה 

כמו כן עקב קיום הבחירות לרשויות לא ניתן היה . רלוונטית
להציג את התכנון הכולל למתחם המסילה טרם זה הוצג 

לאור זאת אין ספק כי גם הוועדה . לוועדה המקומית
והרי אם מינהל ההנדסה היה . המקומית מודעת למגבלות

מעביר את המדיניות הכוללת לוועדה המחוזית טרם שמיעתה 
 לדחות את –י הועדה המקומית היה בכך טעם לפגם "ע

. ההתנגדות
". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 3' י ס/ראההתכנית כוללת שתי חלופות  .2

התכנית מהווה נטע זר בשכונות  .3
נווה צדק ופלורנטין 

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 10' י ס/ראה

התכנית  .4
מנוגדת למדריך 

לבניה לגובה 
המהווה הנחיות 

תכנון 

בניה לגובה ומרקם 
הבניה לגובה , היסטורי

בדיקה , ושטחי ציבור
. 'אקלימית ראשונה וכו

אינו קובע המלצות " המדריך לבחינת תכניות של בניה לגובה"
או הנחיות לבניה לגובה אלא מעלה את הסוגיות אותן יש 

. י מוסדות התכנון"לבחון בעת קידום תכנית לבניה לגובה ע
המדריך עצמו קובע למרות כל האמור בו כי יש להפעיל תמיד 

שיקול דעת ולהתייחס לנתונים ספציפיים של הקשר ואתר 
לעניין הקשר עם ,  למשל. ואינו פוסל בניה לגובה. התכנון

מרקם היסטורי המדריך עצמו מגדיר מספר חלופות מאיסור 
מוחלט של בניה לגובה בתוך מרקם היסטורי ועד לשילוב בניה 

.  לדחות את ההתנגדות–גבוהה בסמוך למרקם היסטורי 
התכנית אינה עומדת בהנחיה  .5

פים "האוסרת בניה מתחת לשצ
התכנית תתוקן כך שלא תותר בניה תת קרקעית מתחת 

 .לקבל את ההתנגדות –פים בתחום התכנית "לשצ
גם המדריך עצמו . ההתנגדות וטעמיה לא רלוונטיים- הערה

פ מחליף חניה עילית או שכל החניה "גורס כי מקום בו השצ
המוצעת הינה תת קרקעית תותר בניה תת קרקעית לחניה גם 

יש לזכור כי בתכנית זו מבוטלת חניה עילית . פ"מתחת לשצ
. נרחבת וכל החניה המוצעת הינה תת קרקעית

התכנית תגביר את המחסור הקיים  .6
בשטחי ציבור בשכונת פלורנטין 

האם המתחם ". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 5' י ס/ראה
? אכן מהווה חלק משכונת פלורנטין

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 8' י ס/ראהיש לקבוע תקני חניה התכנית  .7
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תוסיף זיהום 
רעש , אוויר

ועומס תנועה 

להתנות , מופחתים
אישור היתר בניה 

בהפעלת הקו האדום 
ולאפשר המרה של 

שטחים תת קרקעיים 
לשימושים אחרים או 

לחניה לציבור בעת 
. הפחתת תקני החניה

לקבל את ההתנגדות  –לעניין שימושים נוספים בתת הקרקע 
 ייקבע בהוראות התכנית כי בחלופה לתעסוקה לא .בחלקה

תותר הצמדה של מקומות החניה וכי לעת הפעלת הרכבת 
הקלה ניתן יהיה באישור הוועדה המקומית להסב שטחים 

. בתת הקרקע לשטחים עיקריים

המגדל  .8
יצור השפעות 

סביבתיות קשות 

". אדם טבע ודין"א  במענה להתנגדות .9' י ס/ראהתוספת צל .  א
מערבולות אוויר . ב

ורוחות 
 כי לעת התכנון המפורט 6.2-  ו6.4' בהוראות התכנית נקבע בס

, הן בתכנית העיצוב האדריכלי והן בהיתר הבניה, של הבניין
מכיוון . יתוכננו וישולבו האלמנטים למניעת מטרדי רוח

שבתכנית בניין עיר לא ניתן לקבוע במדויק את מיקומו הסופי 
לעת התכנון המפורט ניתן לבחון ביתר , של מבנה ואת צורתו

 לדחות את –פירוט את המטרדים הנוצרים ואת אופן מניעתם 
ההתנגדות 

פרסום  .9
הפקדת התכנית 

לקה בחסר 

לא נמצאו שלטים על 
הפקדת התכנית 

לא ברור באלו תאריכים נערכו הסיורים שצויינו שהרי לאחר 
. תום תקופת ההפקדה אין צורך בהותרת השלטים על כנם

התקבלו תצהירים על תליית מודעות בלוחות המודעות הבאים 
, 19, 3שבזי , 14בלפור , 8-10לילנבלום :  9.7.2008בתאריך 

, 110לוינסקי , 139אלנבי , 39ידידיה פרנקל , 33, 13עליה 
נתלו שלטים בקרבת . 49 ונחלת בנימין 7אחד העם , 25החרמון 

 2רענן , 39-41פינס -  בכתובות הבאות 7.7.2008הפרוייקט ב 
.  לדחות את ההתנגדות– 10-  ו38176ורחוב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  3רחוב דרך יפו , להתנגדות מר רפאל חיים קטה
: ד אורנה שגיב"י עו"ע

 
 כאזור 2342החלקה הייתה כלולה בתכנית 

יש להכלילה בקו הכחול של . לתכנון מחדש
תכנית ליבר המוצעת כך שתישאר חלק 

. מבסיס הזכויות

 כללה גם את חלקת המתנגד אולם קלטה 2342אכן תכנית 
 את החלקה 70-  אשר קבעה בשנות ה1200לתוכה את תכנית 

 לא נקבעו 2342הזכויות שנקבעו בתכנית . כאזור לתכנון בעתיד
.  מתחום החלקה של המתנגד אלא מתוך מתחם ליבר עצמו

 הוועדה המקומית רשאית להתיר בניה גם 1200פ תכנית "ע
באזור לתכנון בעתיד במידה וזו אינה סותרת את התכנון 

חלקתו של המתנגד כלולה בתכנית השימור , בנוסף. העתידי
והמבנה נקבע כמבנה לשימור שלא במגבלות מחמירות ולפיכך 

 –אין מקום לכלול את החלקה בתחום הקו הכחול של התכנית 
. לדחות את ההתנגדות

 קומות יצור צל ופגיעה 32הקמת בניין של 
באור שמש ואוויר 

המגדל ממוקם צפונית לחלקת המתנגד כך שאינו מטיל צל על 
.  לדחות את ההתנגדות–המבנה הנדון 

 קומות 18בתכנית המאושרת הותרה בנייתו של מבנה בן המגדל יהווה מחסום לנוף הפתוח 
התכנית המוצעת משפרת את מצבו של . ' מ70ובאורך חזית של 

 –בלבד '  מ32- המתנגד היות והחזית המוצעת הינה של כ
. לדחות את ההתנגדות

זכויות הבניה נקבעו בתכנית התקפה ואין בתכנית המוצעת הצפיפות המוצעת בתכנית מפליגה 
 לדחות – (ר למבנה ציבורי" מ400למעט )תוספת זכויות בניה  

. את ההתנגדות
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משך הוצאתו לפועל של הפרוייקט יארך 
שנים ויפגע בפרטית המתנגד 

. כל פרוייקט בניה מהווה מטרד כלשהו לסביבתו בעת הבניה
בעת הוצאת היתר הבניה מוודאת הוועדה המקומית כי 

.  מטרדיות זו תצומצם ככל הניתן
בפני , תכנית בניין עיר עוסקת בתכנון ולא בערכים כלכלייםפגיעה בשווי המקרקעין של המתנגד 

 לחוק לאחר 197' פ ס"המתנגד פתוחה הדרך לדרוש פיצוי ע
. שתאושר התכנית

 
 :ד עידו שפירא"י עו"להתנגדות ועד שכונת נווה צדק וועד הפעולה של שכונת נווה צדק ע

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 1' י ס/ראהיש להציג את התכנית על רקע תכנון כולל 
התכנית הינה אכן תכנית בסמכות וועדה מחוזית ותידון הדיון בתכנית צריך להיות בוועדה המחוזית 

הדיון בוועדה המקומית הינו בכדי לגבש את . בוועדה שם
המלצת הוועדה המקומית שתובא בפני הוועדה המחוזית בעת 

.  לדחות את ההתנגדות–שזו תדון בתכנית 
יש להציג את התכנון הכולל בפני הוועדה 

המחוזית 
בהקשר , הוועדה המחוזית היא שקבעה שהתכנון הכולל 

, כגוף המקצועי שלה, יוצג בפני לשכת התכנון, לתכנית ליבר
.  לדחות את ההתנגדות–ולא בפני הוועדה המחוזית עצמה 

פ סיכומים מתחייב שיתוף הציבור "ע
בתכנון 

פ "פ חוק ואינו מחויב ע"הליך שיתוף ציבור אינו מחוייב ע
תושבי נווה צדק שותפו רבות בתכנון . סיכומים לכלל העיר

שכונתם והסביבה ולפניהם פתוחה הדלת תמיד להתעניין 
. לדחות את ההתנגדות- ולשמוע על התכנון בעיר כולה  

היקף הבניה למגורים יצר מעמסה על 
השירותים הקיימים בנוה צדק 

". אדם טבע ודין"  במענה להתנגדות 5' י ס/ראה

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 8' י ס/ראהעומס תנועתי 
חוסר השתלבות 
במרקם הקיים 

יש להציג אמצעים 
למיתון החזות של 

המבנה למבטים 
מאזורי התקהלות 

טרם הוצאת היתר בניה תוכן תכנית עיצוב אדריכלי למבנה 
 –אשר תכלול בין היתר את המיקום הסופי של המבנה ועיצובו 

. לדחות את ההתנגדות

לא צורף נספח מפגעים סביבתיים 
הצללה 

". אדם טבע ודין"במענה להתנגדות . א.9' י ס/ראה

. ב  במענה להתנגדות החברה להגנת הטבע .8' י ס/ראהמשטר רוחות   
השפעת חזיתות  

זכוכית 
". אדם טבע ודין"ב  במענה להתנגדות .9' י ס/ראה

אולם יש לזכור כי אין , בעבר הוכנו מספר מודלים של המבנהיש להכין מודל פיזי של הבניין 
במידת הצורך הנושא . חובת הכנת מודל פיזי לתכנית בניין עיר

ייבחן לעת הכנת תכנית העיצוב האדריכלי והצגתה בפני 
 לדחות את ההתנגדות –הוועדה המקומית 

גם בתכנית התקפה נקבעו שטחים רבים המשרתים את יש תוספת משמעותית של שטחי השירות 
אולם התכנית אושרה טרם התיקון לחוק התכנון , הבניין

לפיכך הוגדרו אותם שטחים כשטחי שרות בתכנית . והבניה
.  לדחות את ההתנגדות–המוצעת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  להתנגדות בני הזוג ברגמן
: ד אורי ברגמן"י עו"ע, 3רחוב בוסתנאי 

 
". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 1' י ס/ראההפקדת התכנית פגומה כי לא הוצג תכנון 
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. פ הנחיות הוועדה המחוזית"כולל ע
זו תכנית , אין לקדם תכניות נקודתיות

 35א "פ תמ"הרחבה ניכרת ע
חוק התכנון והבניה לא מצא לנכון לבטל את האפשרות לקדם 

לפיכך ניתן לקדם גם תכנון . תכנון לחלק מסוים של עיר
 הוחל בהכנת ראייה 1995- בייחוד במקום בו כבר מ, נקודתי

, מנגד. פ קידום התכנון של תכנית המתאר המחוזית"כוללת ע
 – 35א "פ תמ"אין תכנית זו מהווה תכנית להרחבה ניכרת ע

. לדחות את ההתנגדות
אין לקדם תכניות היוצרות אף מחסור חמור 

. בשטחי ציבור מזה הקיים בפועל
". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 5' י ס/ראה

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 10' י ס/ראהאי השתלבות הבניה לגובה במרקם הקיים 
". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 8' י ס/ראהתוספת משמעותית של תנועת כלי רכב 

 
: ד הצוות"חוו

 
 ייקבע בהוראות –לאחר בחינת התכנית מוצע כי תכסית הבניין תהיה זהה בשתי החלופות  .1

לאור האמור . ר" מ850התכנית כי תכסית הבניין הכוללת הן למגורים והן לתעסוקה לא תעלה על 
כולל קומת הקרקע הגבוהה ) קומות 32לעיל ייקבע כי גובה הבניין בחלופה למגורים לא יעלה 

. מעל פני הקרקע'  מ112.5ובגובה שלא יעלה על  (והקומות הטכניות
 .פ"התכנית לא תתיר בניה תת קרקעית בשצ .2

לא תותר הצמדה של מקומות חניה ולעת הפעלת הרכבת הקלה ניתן יהיה : בחלופת תעסוקה .3
. באישור הועדה המקומית להסב שטחים בתת הקרקע לשטחים עיקריים

 
 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 ) 04/02/2009מיום ' ב09-0002בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

  .שרון שפר הציגה את התכנית
 

הובהר כי הוועדה המחוזית שמעה את ההתנגדויות לפי פרק הזמן הקבוע בחוק בתקופה בה לא התקיימו 
הוועדה המחוזית הסכימה להמתין עד חודשיים להמלצת הוועדה המקומית . דיוני הוועדה המקומית

הוועדה המחוזית תיתן את החלטתה בתכנית . לקבלת החלטה בתכנית שהינה בסמכות הוועדה המחוזית
 .גם ללא המלצת הוועדה המקומית במידה וזו לא תקבל החלטה לאחר שמיעת ההתנגדויות היום

 
מבקשים לא להחליט בתכנית עד אחרי שתאושר תכנית כוללת : המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם

צ המוצעים בתכנית לא מספקים "פ והשב"השצ: להתנגדות לתכנית עצמה. לאזור עם תוקף סטטוטרי
מבקשים לא , 35/א"י תמ"הצפיפות לא עפ, השטחים הפתוחים המוצעים אינם ראויים, לחלופת המגורים

התכנית לא מתאימה , להוסיף חניה אלא להסתמך על רכבת הקלה והתחבורה הציבורית המתוכננת
המתנגדים מבקשים גם שיתוף . תנועה, רעש, התכנית תוסיף זהום אויר, לסביבה של נווה צדק ופלורנטין

 .ציבור בתכנית
 .חלק מהמתנגדים מעדיפים את התכנית המאושרת ללא יצירת שטחים ציבוריים על פני מגדל כלשהו

 .'אלק מינץ תושב המתגורר במקום טוען שהתכנית מונעת ממנו משאב של שמש וכד
 

חלופת המגורים היא יותר טובה למתנגדים מבחינת התנועה וגם מערך – קובי יסקי ענה בשם היזמים 
 .השטחים

 
. חלק מחברי הועדה מבקשים לצמצם את התכסית ומבקשים גם לערב שימושים בבנין

 
לאחר . לא להחליט בתכנית עד שלא יאושר מסמך המדיניות לאזור– פאר ויסנר הציע הצעת החלטה 

 (וולוך וכרמלה–  נימנעו 2, זמיר וגפן, ספיר, מזרחי–  נגד 4, פאר ומדואל, מיטל–  בעד 3)הצבעה בעניין 
. ההצעה לא התקבלה
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. לבקש מהועדה המחוזית לא לאשר לפני תכנית כוללת ושימוש אך ורק למשרדים– הצעה של מיטל להבי 
. ההצעה לא התקבלה (נתן ומדואל, מיטל – 3– בעד )לאחר הצבעה בעניין 

 
: הועדה מחליטה

: הוחלט (מזרחי ועוזרי,גפן, זמיר, דורון–  בעד 5)לאחר הצבעה  
במידה והועדה .  יום מהיום60כוללת לאזור תוך ' להמליץ לועדה המחוזית לא לדון עד אישור תכ .1

  . להלן2המחוזית לא תחכה לאישור התכנית הכוללת הועדה המקומית ממליצה על סעיף 
  :להמליץ לועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות בחלקן כמפורט מטה .2

 . מגורים25%לאשר חלופה של משרדים עם אופציה לעד  .א
 מטר 55רוחב הבניין עד .   מטר מעל פני הקרקע100,  קומות25הגובה לא יעלה על  .ב

 . ר" מ900ותכסית כוללת של עד 

 .פ"לא להתיר בניה תת קרקעית בשצ .ג
לתעסוקה לא תותר הצמדה של מקומות חניה ולעת הפעלת הרכבת הקלה ניתן יהיה  .ד

. באישור הועדה המקומית להסב שטחים בתת קרקע לשטחים עיקריים
 

, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, נתן וולוך, שמואל גפן, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים
. שמוליק מזרחי ואסף זמיר

 
:  דיווח לוועדה

 לדיון פנימי לקבלת החלטה לאחר 18.5.2009- התכנית נמצאת על סדר יום הוועדה המחוזית ליום שני ה
שמיעת התנגדויות  

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 27/05/2009מיום ' ב09-0011בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
 אשר 26.5.2009מ מתאריך "בתחילת הדיון הקריא דורון ספיר מכתב של היזמים אמריקן קולני טאורס בע

 .מבקשים לקדם את התכנית בשתי החלופות כפי שהוחלט בהפקדת התכנית
פ התכנית המופקדת ואת המלצת הצוות להתיר מגורים "שרון שפר הציגה בפני הועדה את שתי החלופות ע

. בלבד לאור הקרבה לשכונות מגורים
חברי הוועדה הציגו את עמדתם כי עדיף להוסיף תעסוקה בקרבה לרכבת הקלה ולא להוסיף מגורים 

 .בסביבה
 .מיטל להבי מבקשת להתנות תנאי להיתר בניה בניית מוסד חינוכי כתנאי לאיכלוס המגדל

. 4.2.2009חברי ועדה בעד החלטה שהתקבלה בועדה בתאריך 
 

: החלטת הועדה
 ( אהרון מדואל– נימנע 1,  מיטל להבי– נגד 1, כרמלה ומזרחי, ארנון,  דורון– בעד 4)לאחר הצבעה בעניין 

:  כמפורט מטה4.2.2009הוחלט לאשר את החלטת ועדת המשנה שהתקבלה בתאריך 
: להמליץ לועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות בחלקן כמפורט להלן

.  מגורים25%לאשר חלופה של משרדים עם אופציה לעד  .1
 מטר ותכסית כוללת 55רוחב הבניין עד .  מטר מעל פני הקרקע100,  קומות25הגובה לא יעלה על  .2

 .ר" מ900של עד 

 .פ"לא להתיר בניה תת קרקעית בשצ .3

לתעסוקה לא תותר הצמדה של מקומות חניה ולעת הרכבת הקלה ניתן יהיה באישור הועדה  .4
. המקומית להסב שטחים בתת קרקע לשטחים עיקריים

 
פאר , אהרון מדואל, מיטל להבי, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים

. תמר זנדברג ודן להט, ויסנר
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: דיווח לוועדה
 מתחם ליבר והחליטה לתת תוקף לתכנית בין היתר – 3596 דנה הועדה המחוזית בתכנית 1.6.2009- ב

: בשינויים הבאים
, תחום בין שני צירי תנועה ראשיים, "מתחם המסילה"נמצא ב ("המתחם: "להלן)" מתחם ליבר" .1

נווה "ואיננו חלק משכונות , (הקו האדום)בו תעבור הרכבת הקלה " ציר המסילה"ו" דרך יפו"
".  פלורנטין"ו" צדק

. שייעדה אותו לאזור מסחרי מיוחד וחניה לציבור, 1991 משנת 2342/ על המתחם חלה תכנית תא .2
התכנית קבעה . ר עיקרי" מ13,600שהן , 300%זכויות הבנייה על פי התכנית המאושרת היו 

כאשר רוחב החזית ממזרח למערב הינו ,  קומות מעל קומת קרקע16בנייה לגובה - הוראות בינוי 
 .  מטרים70-כ

ובעיקרה משנה את הוראות הבינוי , ללא תוספת זכויות בנייה, התכנית הוסיפה שימוש למגורים .3
 . באופן המאפשר פינוי חלק משטחו למטרות של שטחים פתוחים ושטח למבני ציבור, במתחם

העלו את הטענה כי אין לקדם , שרובם ארגונים להגנת הסביבה ותושבי האזור, מרבית המתנגדים .4
הוועדה המחוזית , ואכן". מתחם המסילה"את התוכנית במתחם עד להצגת תכנון כולל של 

שנדון בוועדה " מתחם המסילה"המתינה עד קבלת המלצת הועדה המקומית למדיניות התכנון ל
 .  27.5.09המקומית ביום 

 :  בכמה היבטים, מבלי להוסיף זכויות בנייה, משפרת את התכנון המוצע לו" מתחם ליבר"תכנית  .5

מאחר והתכנית . 2432/ הבינוי המוצע בתכנית זו עדיף על הבינוי שאושר בתכנית תא 1.5
קרקעיים בתכנית -שטחי החניה הציבוריים העל: משפרת את ההפרשות לצורכי ציבור

והשטח שהתפנה מוקצה למבנה ציבור , קרקעית-המאושרת הומרו בחניה ציבורית תת
 . ולשטחים ציבוריים פתוחים

, ויש לעודד ציפוף הבנייה לאורכו, הקו האדום של הרכבת הקלה נמצא בתחילת הקמתו 2.5
 . ודאי כאשר מדובר במימוש זכויות מאושרות

מחליטה , לאור הטענות שהושמעו על ידי המתנגדים ולאור החלטת הוועדה המקומית, עם זאת .6
 : התיקונים העיקריים הינם. הוועדה לתקן את התכנית המופקדת

 :גובה המגדל 1.6

גובה '  מ115.5)מפני הקרקע '  מ100-גובה הבניין יופחת ל- חלופת המגורים  1.1.6
לא יהיה שינוי בקווי הבניין . ' מ3.40-גובה קומה טיפוסית יוגבל ל. (אבסולוטי
 . כפי שנקבעו בתכנית המופקדת (ר" מ800)ובתכסית 

גובה '  מ107.5)מפני הקרקע '  מ92גובה הבניין יהיה עד - חלופת המשרדים   2.1.6
ללא שינוי במספר ',  מ3.80גובה קומה טיפוסית לא יעלה על . (אבסולוטי

 . ( קומות טיפוסיות20)הקומות המוצע בתכנית המופקדת 

 75%: הוועדה מחליטה להוסיף חלופה של ייעוד מעורב- חלופת ייעוד מעורב  3.1.6
כולל )'  מ900בתכסית של עד ,  למגורים25%-מזכויות הבנייה לתעסוקה ו

מפני הקרקע '  מ100גובה הבניין יהיה עד . וללא שינוי בקווי הבניין, (מרפסות
גובה קומה טיפוסית לתעסוקה יהיה כפי שנקבע . (גובה אבסולוטי'  מ115.5)

 . 6.1.1וגובה קומה טיפוסית למגורים יהיה כפי שנקבע בסעיף , 6.1.2בסעיף 

יבוטלו , לאחר הוצאת היתר בנייה לחלופה נבחרת: להוסיף להוראות התכנית 4.1.6
 . החלופות האחרות

 . חריגה מהוראות אלו תחשב סטייה ניכרת לתכנית 5.1.6

 : איכות סביבה 2.6

 (. 302- ו301תאי שטח )פ "קרקעית בשצ-לא תותר חניה על או תת 1.2.6

בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית , על פי עקרונות הבנייה הירוקההבניין ייבנה  2.2.6
 .3.11.2008מיום 

: הועדה המחוזית הוסיפה תנאים נוספים לתכנית וקבעה כי
א קובע " בתמ26סעיף . התכנית מצויה בתחום אזור הרגיש להחדרת מי נגר עילי - 4/ ב/ 34א "תמ .1

טעונה , וכוללת הנחיות בדבר החדרת מי נגר עילי למי התהום, כי תכנית המצויה בתחום אזור זה
.  אישור של רשות המים

יש להטמיע הערות . 2.3.2009התכנית נבדקה על ידי רשות המים וזו העבירה את הערותיה ביום 
תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה אישורה של רשות המים לסקר ההיסטורי של גורמי . אלו בתכנית

.  שיוגש לה על ידי מגיש התכנית, הזיהום הפוטנציאליים למקורות המים
 . לתכנית יתווסף סעיף בדבר חומרי מילוי וחפירה .2
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שטחים "פ ל" משפ201ת יש לשנות את סימון תא שטח "על מנת להתאים את התכנית למבא .3
.  יש להתאים את מסמכי התכנית להנחיה זו". פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור

לא יכללו במניין השטחים , באם ייבנו על גגות המבנים הכלולים בתכנית, וולטאים-תאים פוטו .4
. וולטאים-לא תאושר חריגה בגובה המגדל למטרת הקמת התאים הפוטו. המותרים בה

בליטות להצללה שאינן מרפסות וייבנו עקב התאמת המגדל לעקרונות הבנייה הירוקה לא יכללו  .5
 . בתכסית המותרת

מתקנים הנדסיים המיועדים לשימור מים ולטיפול בביוב לא יבואו במניין השטחים המותרים  .6
.  או מהנדס העיר או מי מטעמו/יפו ו-באישור היחידה הסביבתית של עיריית תל אביב, לבנייה

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 24/06/2009מיום ' ב09-0013בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
. 1.6.2009לערר למועצה ארצית על החלטת הועדה המחוזית מיום 

ע בשיתוף עם הצוות המקצועי והיועצת המשפטית "ומה, ע"חברי הועדה יגישו את הטיעונים לערר למה
. יכינו ויגישו את הערר למועצה ארצית

 
 20.7.2009פנה מהנדס העיר בתאריך , ר הוועדה המקומית"ובתאום עם יו, לאור החלטת הוועדה המקומית

. לוועדה המחוזית על מנת שתשוב ותדון בהחלטתה לאור החלטת הוועדה המקומית
 

 קיימה ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית דיון נוסף ולאחר דיונים 14.9.2009בתאריך 
בהחלטות ,  החליטה וועדת המשנה כי לא חל שינוי במדיניות התכנון2.11.2009- וב19.10.2009-פנימיים ב

כפי שעמדו בפני הוועדה המחוזית " תכנית ליבר"ו" מתחם המסילה"ובהמלצות הועדה המקומית לעניין 
משכך סברה וועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית . 1.6.2009לעת החלטתה בהתנגדויות מיום 

 1.6.2009- כי אין הצדקה לשנות את החלטתה מיום ה
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 11/11/2009מיום ' ב09-0026בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
שרון שפר הציגה את החלטת הוועדה המקומית למתן תוקף לתכנית ואת החלטת הועדה המחוזית ' אדר

 .2.11.2009מיום 
. לטענת חברי הועדה זה המקום האידילי ליצירת עירוב שימושים

ד שרי אורן הקריאה בפני הועדה את החלטת המועצה הארצית על כך שאין להגיש עררים למועצה "עו
. שאין להן השפעה תכנונית רוחבית, ארצית לענין תכניות נקודתיות

 30 –ד שרי אורן הפנתה את תשומת לב הועדה והצוות המקצועי כי יש להגיש את הערר לא יאוחר מ "עו
. ימים מתאריך קבלת ההחלטה במשרדי הועדה המקומית

 
: הועדה מחליטה

. 2.11.2009ארצית על החלטת הועדה המחוזית מיום הלהגיש ערר למועצה 
 

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

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 21/04/2010מיום ' ב10-0010בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 :מהלך הדיון

מיטל להבי דיווח בפני הועדה על הדיון שהתקיים במועצה ארצית בנושא ונתנה מחמאות לצוות המקצועי 
. שהציג את הדברים בפני המועצה הארצית

 על מנת להבהיר את השימושים, מיטל ביקשה להחזיר לדיון בועדה המקומית את מדיניות המסילה
. המוצעים במתחמי המשנה

 
: הועדה מחליטה

שכן אין סתירה ותוכן התייחסות למועצה , אין צורך להחזיר את הדיון על מדיניות המסילה לועדה
. הארצית בהתאם

. עודד גבולי יפגש עם מיטל להבי
 

. אהרון מדואל וכרמלה עוזרי, ארנון גלעדי, מיטל להבי, פאר ויסנר: משתתפים
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: דיווח לועדה
הוגש ערר למועצה הארצית על החלטת הועדה  11/11/2009 בהתאם להחלטת הועדה המקומית מיום

.  2.11.2009המחוזית מיום 
. בועדת המשנה לעררים,  התקיים דיון במועצה הארצית18.3.2010בתאריך 

. 28.6.2010ב החלטת המועצה הארצית מיום "רצ
בגוף ההחלטה ועדת המשנה מפרטת את . ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית דחתה את הערר

.  הסיבות שהובילו אותה להחלטה זו
תעסוקה או חלופה , מגורים: יש להזכיר כי החלטת הועדה המחוזית היא לאשר תכנית בשלוש חלופות

. מעורבת ועמדת הועדה המקומית היא להתיר מגדל בשימוש מעורב שעיקרו תעסוקה
התאמת החלטת : הן, הסוגיות המרכזיות שנדונו לצורך קבלת הכרעה באיזה שימוש יוקם מגדל ליבר

שטחי ציבור הנדרשים , הביקוש הצפוי לשטחי תעסוקה בעיר, הועדה המקומית למסמך מדיניות המסילה
.  לצרכי האוכלוסיה העתידית ואישור תכנית בשלוש חלופות

לדחות את הערר ולקבל את  (כאמור)לאחר בחינת הסוגיות השונות המועצה הארצית קיבלה החלטה 
. החלטת הועדה המחוזית

 
: מתחם האטד

החלטת הועדה המקומית לאשר את התכנית  , 24.12.2004תכנית האטד נדונה בועדה המקומית בתאריך 
.  ולהמליץ לועדה המחוזית להפקידה בתנאים

התכנית בעיקרה מציעה . ממוקם מזרחית למגדל נחושתן ומערבית למתחם ליבר (' ד5.8)מתחם האטד 
.  ( קומות27עד )'  מ135הקמת מגדל מגורים בגובה של עד 

.  מסיבות שונות מסמכי התכנית לא עברו לדיון להפקדה בועדה המחוזית
 יזמי התכנית ביקשו 16.6.2010עודד גבולי בתאריך ' אדר, בישיבה שנערכה אצל מנהל אגף תכנון העיר

. לקדם את התכנית לדיון בועדה המחוזית
לאור הזמן הרב שחלף מיום החלטת הועדה המקומית ולאור עמדת הועדה המקומית בתכנית ליבר 

.ע לחזור לועדה המקומית לדיון חוזר בנושא תמהיל השימושים"המלצת מה

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 07/07/2010מיום ' ב10-0015בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. רבקה פרחי מצוות מרכז דיווח על החלטה של המועצה ארצית לדחית הערר של הועדה המקומית

ובמקביל להחזיר את , חברי הועדה מבקשים להביא לדיון את הנוהל להגשת עררים בפני הועדה דחוף
. הדיון בנושא מדיניות מתחם המסילה לועדה

. אהרון מדואל מבקש ללכת על עתירה מינהלית
ד שרי אורן הבהירה לחברי הועדה שאין מה ללכת לעתירה המינהלית מכיוון שהועדה הזו החליטה "עו

. בנושא הזה בניגוד למדיניות
ר הועדה דורון ספיר יקיים דיון במשרדו בנושא מדיניות המסילה ומי שרוצה מחברי הועדה להשתתף "יו

. יזומן לדיון
 

רבקה פרחי דיווח גם על תמהיל השימושים במתחם האטד לאור הזמן הרב שחלף מיום החלטת הועדה 
. המקומית ולאור עמדת הועדה המקומית בתכנית ליבר

. חברי הועדה מבקשים להחזיר את הדיון במתחם האטד לועדה
 

: הועדה מחליטה
. הועדה קיבלה דיווח על החלטה של המועצה ארצית לדחית הערר של הועדה המקומית .1
. להחזיר את הדיון בנושא מתחם האטד לועדה המקומית .2

 
 

מיטל , שמוליק מזרחי, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, בנימין בביוף, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. אסף זמיר וארנון גלעדי, פאר ויסנר, להבי



 התוכן החלטה' מס
07/07/2010 

 5- ' ב10-0015
  27-29 ויוסף קארו 10החשמל  - 3921/מק/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  30' עמ

 

הועדה מקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :מיקום
(. 7לקה ח 7443גוש ) 10 פינת ברזילי 10החשמל 

(. 399, 401, 47, 402 חלקות 7109גוש ) 27-29יוסף קארו : שכונת מונטיפיורי
 
 

 10 פינת ברזל 10החשמל                            27-29            יוסף קארו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 בשלמותן
 47- ו402 ,399, 401  חלק מהגוש מוסדר 7109
 7חלק מהגוש מוסדר  7443

 
 

. ר" מ1633: 27-29יוסף קארו ' רח: שטח התכנית

. ר" מ618: 10החשמל ' רח                             

. מ"אלישע רובין אדריכלים בע :מתכנן

. מ"ייזום ושיווק פרויקטים בע, רותם ברקן :יזם

. פרטית :בעלות

 : מצב השטח בפועל

 402בחלקה . בקצה הרחוב בצידו המזרחי,  ממוקם בשכונת מונטיפיורי27-29יוסף קארו ' המגרש ברח
.   פנויה47חלקה , קיים מבנה בן קומה אחת המיועד להריסה

 בייעוד ', ב2650פ תוכנית השימור "עם הגבלות מחמירות עמבנה לשימור קיים - 10ברחוב החשמל 
. באזור מסחרי, מגורים

 
 : מדיניות קיימת

י העברת זכויות בניה ממבנים לשימור "לעודד שימור ושיפוץ מבנים לשימור והתחדשות עירונית ע
י קביעת הוראות ותנאים "למגרשים אחרים וע, המאושרת' ב2650בהגבלות מחמירות מכח תכנית השימור 

. לשם הבטחת ביצוע השימור
על פי המדיניות . תכנית האב לשכונת מונטיפיורי,  אושרה על ידי הועדה המקומית23.9.2009בתאריך  

על פי עקרונות התכנון והבינוי ניתן לבנות בניין . המגרשים הנדונים כלולים בתחום השכונה ההיסטורית
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. תוך מתן אחוזי בניה להשלמת נפח בניה זה,  קומות מעל קומת קרקע חלקית וקומת גג חלקית5בגובה של 
השטח הפרטי . החלק הקדמי של המגרש יהיה לטובת גינון ונטיעות בלבד וכרכוש משותף של דיירי הבית

. ע המוצעת תואמת את מדיניות תכנית האב לשכונת מונטיפיורי"התב. של הבניין יהיה בעורף הבית
 

:   מצב תכנוני קיים
:  27-29יוסף קארו ' רח

  .ג, 1-ע, 1205,א1602, 1602: תכניות תקפות
 במידה והועדה תתיר בניה על 1602 בהוראות תכנית 7על פי סעיף  .אזור לתכנון בעתיד: יעוד קיים

". מעורב מיוחד"השטחים הכוללים באזור לתכנון בעתיד יחלו תקנות האזורים 
. (ר נטו" מ1435) . לפני הפקעותר"מ 1633: המגרששטח 

 .'חדרים על הגג לפי ג+ מעל קומה מפולשת  קומות 3- ב120% : למגוריםזכויות בניה
  :10החשמל ' רח

 .44, 'ב2650 :תכניות תקפות
. 1מסחר: יעוד קיים

 . ר" מ618: שטח המגרש
 1004.25)ר " מ1119.25כ שטח הבניה המותר למגורים "סה. 871.06 –שטח הבניין הקיים : זכויות הבניה

. ר" מ248.19: יתרת שטחים. (' חדרי יציאה לגג לפי ג115+ר"מ
 8.11.09פ תחשיב זכויות מתאריך "ע, ר " מ604.67: כ זכויות בניה הניתנות להעברה ממבנה זה הינם"סה

 :בכללם.   ח" ש8,500 של לשווי קרקע 

 248.19 פ תוכניות תקפות"ר בגין יתרת שטחי בניה ע" מ .

 132.85 י תלויים בשווי קרקעבלתר בגין תמריצים " מ. 

 223.63 ר בגין תמריצים התלויים בשווי קרקע" מ .
 

: והחליטה דנה הועדה המקומית בבקשה לאיחוד חלקות 6.5.2009בתאריך 
א למגרש בניה אחד והפרדת רצועות " ת27יוסף קארו '  רח7109 בגוש 402, 47לאשר את איחוד חלקות 

. ש העירייה"קרקע ורישומן ע
יוסף ' תנאי להיתר בניה  יהיה מתן זיקת הנאה ברמפת כניסה משותפת לחניה תת קרקעית למבנה ברח

. 25קארו 
. חישוב צפיפות המגורים יעשה ללא תוספת שטחי חדרי יציאה לגג

ע לועדה המקומית הינה להעדיף חניה תת קרקעית וכי יותרו רק עד שליש מהחניות "המלצת אגף תב
. כחניות על קרקעיות והיתר במרתף חניה

 
 . עודד גבולי' אדר, ע "מה.  נדונה התכנית בפורום מצומצם בראשות ס10.11.2009בתאריך 

: החלטת הפורום
: אין מניעה לקדם את התכנית לדיון בועדה המקומית בתנאים הבאים

. פ הנחיות היועצת המשפטית לועדה המקומית"חישוב שטחי מרפסות יהיה ע .1
 . תאום נספח התנועה מול אגף התנועה–תנועה  .2

עומק האדמה במפלס קומת הקרקע בשטחים שאינם ברשות דירות . לא תותר חניה על קרקעית .3
 .הגן יאפשר נטיעות עצים בוגרים ופיתוח גנני

ולהכניסו לקו " נותן" לדיון בועדה המקומית יש להציג מגרש –העברת זכויות ממבנים לשימור  .4
 .באחריות היזם לערוך ישיבה מול סיטילינק לנושא חישוב הזכויות. הכחול

 .במידה ורוצים למקם בתחומי המגרש בריכת שחיה יש להציגה במסגרת התכנית .5

הכניסה למרתף החניה תהא משותפת גם למגרש בקארו , פ התנאים לאיחוד החלקות כמבוקש"ע .6
25. 

 .לא ינתן פטור ממרפסות שירות .7

. תכסית קומת הקרקע החלקית יתואם עם צוות התכנון .8
 

 קומות מעל קומת קרקע וחדרים על הגג נמצאת באגף הרישוי בשלבים 5תכנית בקשה להיתר למבנה בן 
 .09-1573: מספר בקשה להיתר. מתקדמים של תיקונים אחרי וועדה
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: מצב תכנוני מוצע

 : תיאור מטרות התכנון
 באמצעות העברת 10ברחוב החשמל  ('ב2650)פ תכנית השימור "מ ע"עידוד השימור במבנה לשימור בהגב

.  וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור27-29יוסף קארו ' זכויות בניה למבנה המתוכנן ברח
בהתאם , התרת קומת עמודים חלקית,  לעניין קומת הגג27-29קביעת הוראות במגרש ברחוב קארו 

. לתכנית האב בשכונת מונטיפיורי
 

(: 10החשמל )היקף השטחים העיקריים המועברים מהמבנה לשימור 
היקף השטחים המועברים בתכנית . 1ר עיקרי ביעוד מסחרי " מ350כ  "בתכנית הנוכחית מועברים סה

ר זכויות בניה בין " הותאמו לפערי שווי קרקע למ27-29 למגרש בקארו 10מהמבנה לשימור ברחוב החשמל 
י הערכת שומה למגרש המקבל " ועפ8.11.09י הערכת שומה למבנה לשימור מתאריך "המגרשים עפ

. 'ב2650של תכנית '  בנספח ה4בהתאם לסעיף , 18.1.2010מתאריך 
קארו )ר ביעוד מגורים במגרש המקבל " מ1.7- שווים ל (10החשמל ) במגרש המוסר 1ר ביעוד מסחרי " מ1

27-29 .)
 

 :עיקרי הוראות התכנית
 למגרש המקבל 10העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברחוב החשמל  .1

 . 27-29ברחוב קארו 

 . 10ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב החשמל " מ350מחיקת עד  1.1

 (.27-29קארו ' רח)ר עיקרי במגרש המקבל " מ595תוספת עד  2.1

כתנאי , בהתאם להוראות תכנית השימור, 10הבטחת חובת שימור המבנה לשימור ברחוב החשמל  .2
.         למימוש זכויות הבניה המעוברות

 5%- עבור שיפור דיור ו6%: י מיסוד הקלות אפשריות" ע27-29קארו ' תוספת זכויות למגרש ברח .3
 .  קומות נוספות בהקלה2עבור 

אחוד : ומאפשרות' פ תכנית ג"קביעת הוראות לעניין קומת הגג המשנות את הוראות העיצוב ע .4
 65%שטח חדרי יציאה לגג עבור דירות גג וקביעתו כקומת יציאה לגג חלקית בתכסית של עד  

קביעת קווי בניין , 1965ה "התשכ,  לחוק התכנון והבניה6.ק א"א ס62פ סעיף "ע, מקונטור הגג
המאפשרים היצמדות לקו הבניין של הקומה מתחת על מנת לאפשר הצגה של מסת בניין לאורך 

ואפשרות ',  מ5שינוי גובה קומת הגג ברוטו כולל מתקנים ומעקה גג שלא יעלה על , כל הקומות
. לא יותרו חדרי יציאה לגג מעל לקומה החלקית. לתחנת מעלית בקומת הגג

 תכסית מקונטור הקומה מעל הכוללת דירות גן 70%התרת קומת עמודים חלקית בשיעור של  .5
. ושטחי שרות

, בקו בניין צידי : 1965ה "התשכ,  לחוק התכנון והבניה4.ק א"א ס62פ סעיף "שינוי בקווי הבניין ע .6
שינוי קו בניין קדמי ,  בקיר משותף בכל הקומות0.00קו בנין צידי  : 25יוסף קארו , 268לחלקה 

ושינוי קו בניין אחורי למרפסות '  מ2.10-ל'  מ3.50-יוסף קארו למרפסות בלבד מ' בחזית לרח
(. 40%עד )'  מ3.00-ל'  מ5.00- בלבד מ

. ניוד זכויות בנייה בין הקומות השונות לניצול מלוא הזכויות המותרות .7
. הגבהת הקומה המפולשת עבור יישור עם בניין סמוך בקיר משותף .8
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 :טבלת השוואה
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 27-29יוסף קארו  10החשמל  27-29יוסף קארו  10החשמל 
ר " מ1,119.25 ר"מ כ זכויות בניה"סה

שטחים עיקריים 
 

:  שטח הבניין הקיים
ר " מ871.06
 

כ שטחים "סה
עיקריים הניתנים 

כולל )להעברה 
תמריצי תכנית 

 :(השימור
 ר" מ604.67

 
ר שטחים " מ2064

עיקריים 
(120%+5%+6% 

: 'ג+
 (ר" מX 23'  יח8

 
 
 

 

 
 350הפחתה של עד  

ר עיקרי מסך "מ
הזכויות הניתנות 

 .להעברה

ר שטחים " מ2064
עיקריים 

  +
 595תוספת של עד 

ר שטחים "מ
עיקריים 

 

ללא הגדרת צפיפות כקיים  ד "מספר יח
על פי מדיניות )

הועדה המקומית 
 (לאזורים מסחריים

על פי מדיניות ללא שינוי 
הועדה המקומית 
 (לאזורים מסחריים

ד על הגג " יח4 +44
על פי מדיניות כקיים  ד ממוצעת "גודל יח

הועדה המקומית 
 לאזורים מסחריים

ר לפי החלטת " מ53ללא שינוי 
הועדה המקומית 

לא כולל יחידות על )
. (הגג

פ תכנית תקפה "ע ללא שינוי  כקיים קומות גובה
קומת קרקע חלקית )

+3 + )
 2הקלה לתוספת 

+ קומות
 .יציאה לגג

 3.5- קו בניין קדמיללא שינוי  כקיים קוי בניין 
קו בניין  (ללא שינוי)

ללא ) 5.0 –אחורי 
צידי מזרחי , (שינוי

. (ללא שינוי)3.0 –
'  מ0.0-צידי מערבי 

. (ללא שינוי)
פ תכנית תקפה "ע*  ללא שינוי  כקיים תכסית

. בקומות טיפוסיות
התרת קומת * 

עמודים חלקית 
 70%בשיעור של 

מקונטור הקומה 
. מעל

. הגדלת תכסית ק* 
 מקונטור 65%-גג ל
 .הגג

על פי התקן התקף ללא שינוי  כקיים חניה 
בעת הוצאת היתר 

. בניה

 
 :הסברים נוספים ותנאים למימוש

 :תנאים להפקדת התכנית .1

 .חתימת בעל המגרש המקבל על כתב שיפוי בגין תוספת הזכויות במגרש המקבל .א

י הוראות "חתימת בעל המבנה לשימור על כתב התחייבות לשימור ושיפוץ בפועל של המבנה עפ .ב
 .מחלקת השימור

 לחוק התכנון והבנייה בגין אישור תכנית השימור 197י סעיף "מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ .ג
. מבעל המבנה לשימור, ובגין התכנית החדשה'  ב2650

 
: תנאים להוצאת היתר בנייה במגרש המקבל .2

השלמת תיק תיעוד ואישור מחלקת השימור לבקשת היתר בניה למבנה לשימור בהגבלות מחמירות  .א
 . י מחלקת השימור"שיאושר ע , 10ברחוב החשמל 
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  .25יוסף קארו ' התחייבות למתן זיקת הנאה ברמפת כניסה משותפת לחניה תת קרקעית למבנה ברח .ב
 

: תנאים למתן תעודת אכלוס במגרש המקבל .3
י הנחיות מחלקת " עפ10סיום עבודות השימור במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב החשמל  .א

תהיה , היה ושוכנעה הועדה כי מסיבות שונות לא ניתן לעמוד בתנאי שרשום בסעיף זה. השימור
הועדה המקומית רשאית להמיר את התנאי שלעיל במתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע 

 .י מהנדס העיר או מטעמו"השימור כפי שיקבע ע

 לתקנות 27י תקנה "עפ, 10ברחוב החשמל , רישום בפועל של הערה במגרש לשימור בהגבלות מחמירות .ב
התחייבות לשימור המבנה ומחיקת , הווה אומר, י תכנית זו"המקרקעין לעניין ייעוד המקרקעין עפ
 . זכויות הבנייה שנעשתה מכח תכנית זו

יוסף קארו ' רישום בפועל של זיקת ההנאה לרמפת כניסה משותפת לחניה תת קרקעית למבנה ברח .ג
25. . 

 
 :זמן ביצוע

. שנים מיום אישור התכנית7- כ

: ד צוות"חוו
: הפקדת התכנית בתנאים הבאים

. מילוי תנאים להפקדת תכנית כמפורט לעיל .1
ע או מי מטעמו ובכלל זה "י מה"תנאי להיתר בניה יהיה אישור העיצוב האדריכלי ע .2

ביטול קורות ועמודים הבולטים מעבר לקו הבניין כלפי חזית קארו וכלפי חזית לצד 
 .מזרח

נפח הבניה המותר . תוספת גובה או קומות יהוו סטיה ניכרת לתכנית, שינוי בקווי בניין .3
 .לא תותרנה הקלות מנפח זה. יוגבל בקוי הבניין והקומות

 .ללא מרפסות מקונטור הגג  יהיה 65%חישוב תכסית של עד   .4

לפחות מקויי כל ארבעת החזיתות של '  מ1.2מומלץ לקבוע בהוראות התכנית נסיגה של  .5
 . הבניין בקומת הגג

-1' ועדה אדריכלית מסשנקבעה ב, ע"התאמת הבינוי המוצע לעניין מרפסות למדיניות מה .6
לא תאושר הבלטה והגדלה של מרפסות הגג ומעקה .  02/06/2009 שנערכה בתאריך 2009

 .הגג מעבר לקונטור הקומה שמתחתיו
יעשה ללא תוספת שטחי  (בהתאם למדיניות הועדה המקומית)חישוב צפיפות המגורים  .7

. חדרי יציאה לגג
 .שמירה על העצים בוגרים שבגבול החלקה וקבלת הנחיות מאגרונום העירייה .8

היא רישום הערת  (כלפי רחוב קארו)תנאי לאישור דירה בקומת הקרקע בחזית הבניין  .9
תפותח לטובת שטחים פתוחים  (כלפי רחוב קארו)אזהרה כי הגינה בחזית הבניין 

 .לא תתאפשר גינה פרטית בחזית המבנה. משותפים בלבד
 

 01/07/2010בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 01/07/2010בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 07/07/2010מיום ' ב10-0015בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

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

. רבקה פרחי מצוות מרכז הציגה את עיקרי התכנית
. אלישע רובין הציג את התכנית' אדר

? מיטל שואלת את היזם אם יסכימו להוסיף שימוש של גן ילדים בדירות הגן
. היזמים הביעו את הסכמתם לנושא



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  35' עמ  

 

כמו כן ציינו כי ,  בגג תחושב מגודל הקומה שמתחת כולל המרפסות65%היזמים מבקשים כי התכסית של 
הדרישה לנסיגה בקומת הגג וביטול מרפסות הבולטות בגג היא דרישה חדשה ולא הועלתה במסגרת סיכום 

.  ע"פורום מה
– דיון פנימי 

. אסף זמיר ומיטל להבי, אהרון מדואל, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים בדיון
( 2009שאושרה בועדה המקומית בספטמבר )רבקה פרחי הבהירה שנקבע במדיניות לשכונת מונטיפיורי 

ביטול המרפסות בקומת הגג מעבר לקונטור .  גובה של שש וחצי קומות לכן ביקשנו נסיגה בקומה הגג
. ע למרפסות"הקומה מתחתיה היא בהתאם למדיניות מה

 
: הועדה מחליטה

: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים
. מילוי תנאים להפקדת תכנית כמפורט לעיל .1
ע או מי מטעמו ובכלל זה "י מה"תנאי להיתר בניה יהיה אישור העיצוב האדריכלי ע .2

ביטול קורות ועמודים הבולטים מעבר לקו הבניין כלפי חזית קארו וכלפי חזית לצד 
 .מזרח

נפח הבניה המותר . תוספת גובה או קומות יהוו סטיה ניכרת לתכנית, שינוי בקווי בניין .3
 .לא תותרנה הקלות מנפח זה. יוגבל בקוי הבניין והקומות

יוסף קארו בלבד ' מקו בנין ברח'  מ2לקבוע בהוראות התכנית בקומת הגג נסיגה של  .4
 . ובהתאם לקבוע את תכסית הגג

-1' שנקבעה בועדה אדריכלית מס, ע"התאמת הבינוי המוצע לעניין מרפסות למדיניות מה .5
לא תאושר הבלטה והגדלה של מרפסות הגג ומעקה  . 02/06/2009 שנערכה בתאריך 2009

 .הגג מעבר לקונטור הקומה שמתחתיו
יעשה ללא תוספת שטחי  (בהתאם למדיניות הועדה המקומית)חישוב צפיפות המגורים  .6

. חדרי יציאה לגג
 .שמירה על העצים בוגרים שבגבול החלקה וקבלת הנחיות מאגרונום העירייה .7
היא רישום הערת  (כלפי רחוב קארו)תנאי לאישור דירה בקומת הקרקע בחזית הבניין  .8

תפותח לטובת שטחים פתוחים  (כלפי רחוב קארו)אזהרה כי הגינה בחזית הבניין 
 .לא תתאפשר גינה פרטית בחזית המבנה. משותפים בלבד

ד שרי אורן יבחנו את הפתרון הסטטוטורי לשילוב גן ילדים "עודד גבולי ביחד עם עו .9
 .(תוצאות הבחינה יוצגו למיטל להבי)בדירות הגן 

 
 

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



 התוכן החלטה' מס
07/07/2010 

 6- ' ב10-0015
  4ל "שח - 3927/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  36' עמ

 

. הועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :מיקום
 2במערב שחל , 7 חלקה 6974 הכל בגוש 27בדרום מבנה ציבורי מסלנט , 6במזרח שחל , בצפון רחוב שחל

.  109חלקה 
 

 :כתובת
 4ל "שח

שכונת שפירא 
תל אביב יפו 

 
 

 
 
 

: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

6974   7,109 
 

 .590ע "החלוקה למגרש מוסמנת בתב–המגרש ממוקם על שתי חלקות מושע * '  ד0.527 :שטח קרקע



 החלטה' מס
07/07/2010 

 6- ' ב10-0015

 

2007ת ספטמבר "מבא  37' עמ  

 

 
 מ"נבון אדריכלים בע :מתכנן

. אביב- תל205             רחוב דיזינגוף 
 

.     יעקב סיטון :יזם
 

. פרטית :בעלות
 

 . קומות המשמש כולו כגן ילדים בשימוש חורג2מבנה בן : מצב קיים בפועל 
       

 .1ע, 1ג, (תכנית הרחבות) 2408, 590 תכנית :מצב תכנוני קיים

  1מגורים א: יעוד.' 

  בניה לשטח עיקרי בשתי קומות50%: זכויות . 

 ד" יח4: צפיפות. 

 יצא היתר לשימוש חורג לשנה אחת בלבד17.09.2008בתאריך . למבנה קיים היתר בניה . 
 

 
  :מוצעמצב תכנוני 

 
 .מעון/ תוספת שימוש גן ילדים  : תיאור מטרת התכנון

 
 .גן ילדים, מגורים  : שימושים/ פירוט יעודים 

 
 .ללא תוספת זכויות: זכויות בניה

 
 .צפיפות ללא שינוי: יחידות דיור 

 
: רקע כללי

 .בשימוש חורג, הבניין בעל היתר בניה ומשמש כולו כגן ילדים                  
–י משרד החינוך "הכוללות כיתות גן המוכרות ע,  שנים32 כיתות גן מזה 4בבנין פועלות 

. י עיריית תל אביב "הרישום לגנים מתבצע ע
. ת ועומדת תחת פיקוח מתמיד"י משרד התמ"בנוסף קיימת במבנה תינוקיה המאושרת ע

 . ילדים וזהו המעון היחידי בשכונת שפירא100כ מתחנכים במקום "סה
,  בבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים17/09/2008על פי החלטת הועדה המקומית מיום 

ע כדי "להאריך את השימוש חורג בשנה אחת נוספת בלבד ולדרוש מהמבקש לקדם תב, הוחלט
 .ע"לאור זאת הוחלט לקדם את התב. שתסדיר את שימוש גן הילדים בנכס

 
.  ע"מה.  נדונה הבקשה בפורום ס6.12.09בתאריך 
, הבקשה היא לקידום תכנית בסמכות ועדה מחוזית למגרש בו מופעל גן ילדים פרטי : החלטה 

במשך השנים הגן פעל באמצעות .  שנה20- הגן פועל בבנין למעלה מ. המשמש את ילדי השכונה 
 .הועדה המקומית לא התירה את המשך השימוש החורג. שימוש חורג

ע לאי קידום תכניות נקודתיות אין מניעה לקדם את התכנית לדיון "בשל חריגה ממדיניות מה
 :ע ובתנאים הבאים "בוועדה המקומית לאחר קבלת אישור מה

 .להעביר כתב שיפוי כמקובל כתנאי להפקדה .1

יש להציג תכנית מדידה בהתאם , מכיוון שהמגרש הנדון כלול בתחום שתי חלקות מושע .2
 .לחלוקה למגרשים על פי התכנית התקפה

 
 

: זמן ביצוע
. מיידי 
 
 



 החלטה' מס
07/07/2010 

 6- ' ב10-0015

 

2007ת ספטמבר "מבא  38' עמ  

 

  :ד צוות"חוו

:  בתנאים הבאיםועדה המחוזיתב העבירה לדיון להפקדה לאשר את התכנית ול

 .להעביר כתב שיפוי כמקובל כתנאי להפקדה .1

יש להציג תכנית מדידה בהתאם , מכיוון שהמגרש הנדון כלול בתחום שתי חלקות מושע .2
 .לחלוקה למגרשים על פי התכנית התקפה

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 07/07/2010מיום ' ב10-0015בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים

. תנאי להפקדה חתימת היזם על כתב שיפוי כמקובל .1
יש להציג תכנית מדידה בהתאם לחלוקה , מכיוון שהמגרש הנדון כלול בתחום שתי חלקות מושע .2

. למגרשים על פי התכנית התקפה
 

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



 התוכן החלטה' מס
07/07/2010 

 7- ' ב10-0015
אוסקר שינדלר  /דבורה הנביאה- תוספת זכויות  - 3915/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  39' עמ

 

 הועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :מיקום
שכונת רמות צהלה 

אוסקר שינדלר  / קרן הרחובות דבורה הנביאה 
 

 :כתובת
יפו - תל אביב 

צהלה .ורמ.גני,שכונת צהלה
 57דבורה הנביאה 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

  907 חלק מהגוש מוסדר 6623
 
 
 

 
 
 

 דבורה הנביאה' רח

 אוסקר שינדלר' רח



 החלטה' מס
07/07/2010 

 7- ' ב10-0015

 

2007ת ספטמבר "מבא  40' עמ  

 

 
'  ד1.93: שטח התכנית

 
יוסי פרחי ' אדר :מתכנן

 פרחי צפריר אדריכלים 
ב " ב1בן גוריון '  רח

 
מ " נאות כלל בע :יזם

 
פרטי  :בעלות

 
:  מצב השטח בפועל

מגרש ריק 
 

: מצב תכנוני קיים
בתכנית . (ים'קוטג)ד "ר ליח" מ110* ד " יח5על פיה ניתן לבנות , 1992מאושרת משנת , 1863ע "תב .1

 .הוראות בינוי לבניה מדורגת וכן חתך עקרוני לבנינים, זו נקבעו זכויות בניה

 . למרתפים2003 מאושרת משנת 1ע ע"תב .2

. לבניה על הגג, 2007 מאושרת משנת 1ע ג"תב .3
פ לא "וממזרח קיים שצ (בהתאם לתכנית המאושרת)ע "ע'  ק4ממערב בנויה שורת מבנים בני  .4

.  מפותח
 .אוסקר שינדלר ושכונת רמות צהלה' ציר תנועה ראשי ומצפון קצה רח–מדרום .5

 
: מצב תכנוני מוצע

ממערב ,  חזרה על המודול הקיים–ד וקומה טיפוסית"יח' מס, זכויות בניה- היקף הבניה  .1
 כאשר בשל – (דירה קדמית ודירה אחורית)בתכנית הבינוי המאושרת , למגרש הנדון

 4*)ד לקומה טיפוסית " יח6מוצעות  ( מגרשים טיפוסיים3-כ)גאומטרית המגרש וגודלו 
ד "ר עיקרי ליח" מ110* ד " יח30כ עד  "סה(. קומת הגג בנסיגה)דירות גן ודירות גג , (קומות

 .(בהתאם להמלצת הצוות) הכל בהתאם לעקרונות הבינוי בתכנית המאושרת –בממוצע 

כהמשך ישיר לדופן , (דבורה הנביאה' בצד זה של רח)בדומה לקיים ומאושר ממערב  - גובה .2
 (.1ע ג"לפי תב)בניה על הגג +  קומות מעל קומת כניסה 4 –הרחוב 

 .ב"נסיגות וכיו, שפה אדריכלית,  שמירה על עקרונות הבינוי המאושר כגון קוי בנין– בינוי .3

כאשר בכל , התכנית קובעת אף קוי בנין למרפסות.  בהתאם לקיים בתכנית–קוי בנין  .4
  –פ "למעט בחזית מזרחית לכיוון השצ (לפי הקטן)'  מ2 או 40%החזיתות יותרו מרפסות עד 

 .' מ1

 

 
  – קומת קרקע .5

,  שינדלר' בחזית רח,  ימוקמו באזור הכניסה–שטחים פתוחים משותפים לדיירי הבנין  .א
 בשטח שלא –' באופן שיותיר די מקום לשהות ומשחק ותוך שמירה על בטיחות וכדו

 .ר" מ200-יפחת מ

 .כאמור, דירות הגן בקומת הקרקע הינו תלוי תכנון שטח פתוח משותף ראוי' מס .ב

 



 החלטה' מס
07/07/2010 

 7- ' ב10-0015

 

2007ת ספטמבר "מבא  41' עמ  

 

  – תנועה וחניה .6

 . ויסופק בתת הקרקע1:2תקן החניה יהיה  .א

 בתאום עם אגף התנועה ממוקמות –הדירות '  ממס20%חנית אורחים בשיעור של  .ב
כאשר לשם כך נדרשת תוספת של מפרץ חניה , חניות האורחים ברחובות הסמוכים

 .ביצוע מפרץ החניה מהווה חלק מהתכנית. דבורה הנביאה' בחזית רח

  – פיתוח .7

, לא יבוצעו שינויים מהותיים בפיתוח הרחוב הקיים,  ככלל– (ממערב)שינדלר ' רח .א
 :למעט 

 מ1-הרחבת המדרכה בסמוך לחניות הקיימות באמצעות הפרשת רצועה של כ  '
 .מתחום המגרש הנדון לצורך זיקת הנאה לציבור

 תוספת נטיעות בין החניות הקיימות. 

 החניות הקיימות ברחוב ותוך עדכון חתך הרחוב ' הכל תוך שמירה על מס
 .בהתאם לכללי הבטיחות המקובלים כיום

 תאום סופי של חתך הרחוב יהיה מול אגף התנועה. 

פ יתוכנן "כאשר מהכניסה לחניה ועד לשצ,  פיתוח המשכי לקיים– (מצפון)שינדלר ' רח .ב
 . במסגרת התכנית–פ "ויפותח כחלק מהשצ

 
: טבלת השוואה

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
ר " מ550 ר"מ כ זכויות בניה"סה

ר ממוצע למרפסות " מ12+
 גזזוטרא

ר עיקרי " מ3300
ר ממוצע למרפסות " מ18+

 מקורות
 בניה רוויה ים'קוטג  בינוי

 1ג+1ע+5 1ג+1ע+2 קומות גובה

 ('אדר, י אביעד מור"מוגש ע): ד הצוות"חו
והומלץ , העיר' ע ובהשתתפות אדר"מה' בראשות ס, 14.1.10התכנית נדונה בפורום תכנון מיום  .1

 : בתנאים הבאים , להביאה לדיון בועדה המקומית

. תחום התכנית יצומצם למינימום הנדרש ללא שינויים בסביבה הסמוכה, ככלל .1
. גיבוש עקרונות לבניה בת קיימא בהוראות התכנית .2
, דבורה הנביאה' פתרון לחנית אורחים ינתן בתת הקרקע ובנוסף יבוצע מפרץ חניה בחזית רח .3

לאחר בחינת הנושא המליץ אגף התנועה על חנית אורחים ). י אגף התנועה"כמומלץ ע
. ( בתוספת לקיים כיום–ברחובות הסמוכים 

הן בהיבט , מצפון למגרש, שינדלר'  חלופות לפיתוח רח2טרם דיון בועדה המקומית יבחנו  .4
. התנועתי והן בהיבט הפיתוח 

דבורה הנביאה יהיה בדומה לקיים אך יש ' שינדלר הניצב לרח' פיתוח קטע הדרך של רח .5
לרבות , ('סימונים וכו/ מדרכות )לבחון חלופות בדבר מעבר בטוח להולכי רגל ברחוב המשולב 

. זיקת הנאה בתחום המגרש במידה וידרש לטובת הרחבת המדרכה
' פרגולה)בחינת אלמנט הסתרה של הרמפה , צמצום רמפת הירידה לחניה ושימוש בריצוף .6

. בדגש על היחס לרחוב ('קורות וכדו
. ממליץ על בניית מודל תלת מימדי של הסביבה הקרובה לצורך הצגה בועדה .7
 .העיר ואגף התנועה' אדר,  לתאום עם צוות צפון–ל "הצגת תכנית פיתוח בחלופות כנ .8

 
ממשיכה את הבינוי הקיים ברחוב ממערב , כפי שהוצגה, התכנית: התיחסות לסביבה הבנויה  .2

היקף הזכויות המוצע הינו בדומה למאושר . פ"ומהווה סיומת לרצף הבנוי ברחוב כשלאחריה שצ
 .באופן יחסי לגודל המגרש, ממערב

התכנון המוצע עולה בקנה אחד עם המדיניות המתגבשת בתכנית : התיחסות לתכנית המתאר  .3
לרבות התיחסות , המתאר הן בהיקפי הבניה והן בתפיסתו של רחוב דבורה הנביאה כרחוב ראשי

 .לחתך הרחוב

, כתנאי להוצאת היתרי בניה, י היזם"בתכנית יקבעו משימות פיתוח לסביבה הקרובה שימומנו ע .4
 .בהיקף שיקבע בהתאם לתכנית שתאושר
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2007ת ספטמבר "מבא  42' עמ  

 

 
 

: בתנאים הבאים, ממליצים לאשר את הפקדת התכנית
 .אשר יעוגנו בנספח שיהווה חלק ממסמכי התכנית, התכנית תכלול עקרונות לבניה ירוקה .1

י התקן הישראלי לבניה ירוקה שיהיה תקף "עפ" מצטיין"מוצע כי המבנה המתוכנן יעמוד בדרוג  .2
 .בעת הוצאת היתר הבניה

לרבות , הגשת אישור סופי של אגף התנועה לנספח התנועה והסדרי התנועה בסביבת הפרויקט .3
תאום החתך הסופי של הרחובות ההיקפיים והשינויים שיידרשו כתוצאה מכך כולל תחום זיקת 

 .ההנאה בתוך המגרש לטובת מדרכה לציבור

, קומות' לרבות מס, בהוראות התכנית יקבע כי לא תהיינה הקלות נוספות מעבר למפורט בתכנית .4
 .ד וקוי בנין"יח' מס

 : תנאי להעברת מסמכי התכנית לועדה המחוזית  .5

 .הגשת כתב שיפוי לועדה המקומית .א

 .הגשת כתב התחיבות לחתימה על הסכם למשימות פיתוח .ב

 .ל"תנאי להפקדה יהיה חתימה על כתב התחיבות כנ .6

. תיקונים טכניים בתאום עם צוות צפון .7
 
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 07/07/2010מיום ' ב10-0015בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. יוסי פרחי הציג את התכנית' אדר
. פ"מיטל להבי מבקשת לבחון אפשרות להקמת גן ילדים בדירות גן לכיוון השצ

 
: הועדה מחליטה

: בתנאים הבאים, לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית
  .אשר יעוגנו בנספח שיהווה חלק ממסמכי התכנית, התכנית תכלול עקרונות לבניה ירוקה .1
י התקן הישראלי לבניה ירוקה שיהיה תקף "עפ" מצטיין"מוצע כי המבנה המתוכנן יעמוד בדרוג  .2

  .בעת הוצאת היתר הבניה
לרבות , הגשת אישור סופי של אגף התנועה לנספח התנועה והסדרי התנועה בסביבת הפרויקט .3

תאום החתך הסופי של הרחובות ההיקפיים והשינויים שיידרשו כתוצאה מכך כולל תחום זיקת 
  .ההנאה בתוך המגרש לטובת מדרכה לציבור

, קומות' לרבות מס, בהוראות התכנית יקבע כי לא תהיינה הקלות נוספות מעבר למפורט בתכנית .4
  .ד וקוי בנין"יח' מס

 : תנאי להעברת מסמכי התכנית לועדה המחוזית  .5

 .הגשת כתב שיפוי לועדה המקומית .א
 .הגשת כתב התחיבות לחתימה על הסכם למשימות פיתוח .ב

  .ל"תנאי להפקדה יהיה חתימה על הסכם כנ .6
  .ע"י מה"תנאי להפקדת התכנית יהיה גיבוש רשימת משימות פיתוח ואישורם ע .7
, כתנאי להוצאת היתרי בניה, י היזם"בתכנית יקבעו משימות פיתוח לסביבה הקרובה שימומנו ע .8

  .בהיקף שיקבע בהתאם לתכנית שתאושר
  .פ"הצוות יבחן שילוב שימוש של גן ילדים בקומת הקרקע לכיוון השצ .9

  .תיקונים טכניים בתאום עם צוות צפון .01
 

. ארנון גלעדי ואסף זמיר, מיטל להבי, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים
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מתחם מגורים חדש ברחוב רוממה   - 3590/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  44' עמ

 

מתחם מגורים חדש ברחוב רוממה  
 

 2.5.2004סכום פורום תכנון מתאריך :   מסמכי רקע
    2005  הוראות תשריט ונספח תנועה של התכנית מעודכנים לתאריך  ינואר 

 
.  הפקדת התכנית:מטרת הדיון

 
.  ועדה מחוזית:ע"מסלול התב

 
.  מדרום5חלקה , רוממה ממערב' רח, בני אפרים מצפון,  בין הרחובות משה סנה במזרח:מיקום

 
: חלקה/גוש

 
חלקה גוש 

6624 234 
6624 235 
6624 236 
6624 237 
6624 560 
6624 558  

 
.  דונם4.7 :שטח קרקע

 
.  אורבך אדריכלים:מתכנן

 
מ ”דורי חברה לעבודות הנדסיות בע.  א:יזם

 
. אביב יפו-עיריית תל,  פרטיים:בעלות

 
. ומגרש חניה סמוך ,  על השטח קיים מבנה מסעדה המשמש למסעדת הפיל:מצב השטח בפועל

 
 1127 עמוד 7.3.88 מיום 3534'  שאושרה למתן תוקף בילקוט פרסומים מס2128 תכנית :מצב תכנוני קיים

כמו כן נקבע כי מגרשים  , 2התכנית קובעת הוראות בניה ליעוד השטח מגורים א. חלה על שטח התכנית
.  י הגשת תכנית נפרדת"י ביצוע אחוד וחלוקה בעתיד ע" טעונים הסדר ע6624 בגוש 237 – 234

  
 וקביעת 250%- הגדלת זכויות הבניה במגרש ל' ,   שינוי יעוד המגרש לאזור מגורים ג:מצב תכנוני מוצע

. עקרונות הבינוי במגרש באופן שישתלב בשכונת נאות אפקה וברחובות הגובלים 
. התכנית היא תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

 
: טבלת השוואה

מצב מוצע מצב קיים נתונים 
 250% 53%אחוזים כ זכויות בניה "סה

 
 

ר "מ
 
 

יחידות   . 3
    דיור 

 שטחים עיקריים 1586
 
 

 יחידות דיור  14

ר שטחים עיקריים " מ7437
ר שטחי שרות " מ2800

 
 יחידות דיור בשטח ממוצע 74

. ר" מ100של 
 

: בנין אחד הכוללקומות  גובה  
 קומות מעל קומת עמודים 7

חדרי יציאה לגג + מפולשת 

 מבנים  2
 קומות 6מבנה אחד עד גובה 
 קומות 14מבנה שני עד לגובה 

תכסית קרקע 
 

 35% 

מקומות חניה 
 

 מקומות חניה  117על פי תקן תקף 
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2007ת ספטמבר "מבא  45' עמ  

 

 
 

ועל צומת הרחובות בני אפרים ומשה ', המגרש המתוכנן נמצא בשכונת נאות אפקה ב: עקרונות התכנית 
ואילו רחוב '  מ42מפלסי הדרכים המקיפות את הפרויקט הכוללים בין היתר את רחוב רוממה בגובה . סנה

 יוצרים בתחום המגרש שיפוע קרקע שצריך לקבל ביטוי הולם בעקרונות התכנון 37.50משה סנה בגובה 
. הדופן לאורך משה סנה תפותח ללא קירות גבוהים וללא הפניית פתחי איורור אל הרחוב. המוצע
. חניה ועיצוב המבנים, שומר התכנון על חיבור לשכונה הקיימת באספקטים של נגישות, כללית

 14ומבנה גבוה עד ,  קומות על רחוב רוממה6קו הרקיע של הפרויקט מורכב ממבנה נמוך בגובה של עד 
. יתרת המגרש תפותח באופן שישתלב בסביבה הקרובה. קומות בפינת הרחובות משה סנה ובני אפרים

שתשולב בהמשך במגרש ',  מ3לאורך הדופן הדרומית של הפרויקט תשמר זיקת הנאה לציבור ברוחב 
במסגרת התכנית יבוצעו . לרחוב רוממה, לבניני ציבור ותקשר בין דרך השרות הצמודה לרחוב משה סנה

הדבר נעשה לתקן את תוואי השביל .  לרצועת קרקע תואמת במגרש הסמוך560חילופי קרקע בין חלקה 
. באופן שישתלב עם שכונת נאות אפקה, בתכנית זו

.  יאוחדו למגרש אחד,  חלקי המגרש לבניני ציבור2
על פי הבדיקה הפרוגרמטית של המחלקה לתכנון ארוך טווח ניתן לפתח את המגרש כגינה ירוקה לרווחת 

. תשבי השכונה
.  התכנית היא תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

 
.  שנים מיום אישורה כחוק10 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע

תתבטלנה במגרש    , לא הוצא היתר בניה,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו10  אם בתוך 
.   זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית

 
 (י טובה רמון"מוגש ע) :ד הצוות"חו

:  לאשר את התכנית בכפוף לתנאים הבאים
תיקון נספח הבינוי על מנת להתאים את עקרונות הבינוי לסביבת הפרויקט הכוללת בין היתר  .1

התאום יכלול עקרונות לקביעת מפלסי הכניסה . את הרחובות משה סנה ובני אפרים ורוממה
.  לבנינים

התכנית תקבע עקרונות לפיתוח שטח המגרש באופן שלא יכללו קירות גבוהים וללא  הפניית  .2
. פתחי אורור של חניונים 

. תאום לוח הקצאות וטבלת איזון עם מר טוביה שלום ממונה תשתיות ומקרקעין .3
.   לחוק197חתימת היזמים על כתב שיפוי לפי סעיף  .4

 

 
:  לאשר את התכנית ולהמליץ לועדה המחוזית להפקידה בתנאים הבאים: החלטת ועדה

 2690לאפשר בניית מגדל מגורים אחד בגובה שלא יעלה על גובה המגדל בתכנית  .1
כמו כן למקמו צמוד ככל שניתן , להקטין את תכסית הבינוי ביחס לחלופה שהוצגה

. פ לרווחת התושבים"כדי שכל השטח הפנימי יפותח כשפ, לצומת הגובלת
. כל החניה תהיה תת קרקעית .2
. י הועדה המקומית"העיצוב ע' תנאי להיתר בניה אישור תכ .3
תיקון נספח הבינוי על מנת להתאים את עקרונות הבינוי לסביבת הפרויקט הכוללת  .4

התאום יכלול עקרונות . בין היתר את הרחובות משה סנה ובני אפרים ורוממה
. לקביעת מפלסי הכניסה לבנינים

התכנית תקבע עקרונות לפיתוח שטח המגרש באופן שלא יכללו קירות גבוהים וללא  .5
. הפניית פתחי אורור של חניונים

. תאום לוח הקצאות וטבלת איזון עם מר טוביה שלום ממונה על תשתיות ומקרקעין .6
 

 
: פרטי תהליך האישור

 לאשר את התכנית : דנה בתכנית והחליטה25/05/2009 מיום 752מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
. בתנאים

 
 בתאריך 2728 בעמוד 6080 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 

28/04/2010 .
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: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 04/03/2010 הארץ

 04/03/2010 הצופה
 05/03/2010 העיר

  

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

 - מחוז 

 52506, ג" ר14דרך אבא הלל יק 'ד אלי וילצ"עו 
. ' מתושבי נאות אפקה ב25- בשם כ

 
.  רעננה936ד . ת34ירושלים ' מ רח"כתב התנגדות מטעם מגישת התכנית קבוצת דורי בע

  27.1.2010התנגדות מר אלי לוי מנהל אגף נכסי העיריה במכתבו מתאריך 
 

: מסמכי רקע
. 11.9.2007מכתב בקשה לדיון בהפקדת התכנית מתאריך  .1
 .2.7.2007לוח הקצאות מתאריך  .2

 .17.8.2009 , 5.4.2009דרישות משרד הבריאות להטמעת תנאים בתכנית מתאריכים  .3

 לרפרצלציה שתכלול את חלקה 5כתב התחיבות לועדה המקומית לביצוע חילופי קרקע בין חלקה  .4
 .8.2.1991 מתאריך 234

שרים בנושא החלפת שטחים במסגרת תכנית .ד א"פנית יזמי הפרויקט מדרום באמצעות עו .5
 .31.10.1994רפרצלציה עתידית מתאריך 

. 27.4.08מ מתאריך "די משאבי טבע בע. אר. י אברהם מיכאלי מחברת אן"ח הידרולוגי ע"דו .6
 31.1.2008, ,2.12.2007, 6.11.2007, 4.5.2006: תאומים מוקדמים עם הועדה המחוזית מתאריכים .7

24.2.2008 ,18.3.2009 ,15.12.2008  ,21.4.2009.  

 .28.6.10נספח תנועה מעודכן לתאריך  .8

. 20.7.2007 הזכות להגשת תכנית וחתימה עליה מתאריך –הנחיות מינהל התכנון מגיש התכנית  .9
 

: להלן פרטי ההתנגדויות
 הגדרות בתכנית  (1

 המתנגדים טוענים כי אין אחידות בחלק מהמשתנים המאוזכרים במסמכי התכנית ואחרים אינם 
.  מדויקים

רישום , מגיש התכנית, לוח הקצאות וטבלת איזון, סווג התכנית, בעלים, יזם בפועל, יזם:  המשתנים הם
. תכולת התכנית,  בעלים במסמכי התכנית

  
: מענה 

:  להלן הגדרות בתכנית
.  יזם התכנית עוזי אגסי וקבוצת דורי

.  יזם בפועל עוזי אגסי וקבוצת דורי 
. אין חובה לצרף את הועדה המקומית כמגישת התכנית.   מגיש התכנית קבוצת דורי

י כל "התכנית נחתמה כדין ע. י עוזי אגסי"משפחת אגסי המיוצגת ע, עיריית תל אביב יפו:  בעלים
  בבעלות אבן 6624 בגוש 560בתכנית כלולה גם חלקה .  הבעלים מכוח יפוי כוח שניתן כדין לעוזי אגסי

. מ" אור פסגת רוממה בע
התכנית תוגדר כתכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים ויצורף אליה לוח :  סווג התכנית

.   ההקצאות שנשמט בטעות
. 560, 558 , 234-237 חלקות 6624התכנית תחול  על גוש :  תכולה

 
:  לוח הקצאות וטבלת איזון
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 התכנית שנדונה בועדה המקומית ועברה לועדה המחוזית סווגה כתכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה 
. בתכנית איחוד וחלוקה אין חובה להחתים את כל הבעלים.  וכללה לוח הקצאות וטבלת איזון

 לשטח זהה בתכנית 6624 בגוש 560 במסגרת רישום האיחוד והחלוקה יבוצעו חילופי שטחים בין חלקה 
ר נכללה בתחום התכנית כחלק מפרצלציה רצונית שהבעלים התחיבו " מ22החלקה בשטח  .  3590 

השמטת לוח ההקצאות ודחיתו לתכנית . והתכנית מסדירה התחיבות זו,  מצפון234 לבצע עם חלקה 
.   עתידית מיותר וחסר הצדקה תכנונית

  
: תיקונים נדרשים 

למסמכי התכנית יצורף לוח . התכנית תוגדר כתכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים .1
 .ההקצאות

 . לא כלולה בתכנית559חלקה . תכולת התכנית תהיה כמפורט בלוח ההקצאות .2

 .1יעודכנו כל הפרטים כמפורט במענה לסעיף  .3
 

 מועדי אישור ומילוי תנאים להפקדה (2
.  לחוק התכנון והבניה86י המועדים בחוק שנקבעו בסעיף " התכנית הופקדה שלא עפ

.    זמן רב עבר מאז הוחלט בועדה המקומית על אישור התכנית
 
: מענה   

התכניות נחתמו והועברו לדיון הועדה  .3.5.2005-   הועדה המקומית המליצה על הפקדת התכנית ב
 . 11.9.2007-   המחוזית ב

בהתאם .  והחליטה להפקיד את התכנית בתנאים25.5.2009 הועדה המחוזית דנה בתכנית בתאריך 
 חודשים מיום שנמסרה ההודעה 7 ביצוע השינויים או מילוי התנאים ייעשה בתוך –' ב86 לסעיף 

.  1.7.2009- ההחלטה התקבלה אצל היזם ב.  למגיש התכנית
 22.12.2009גילה אורון הממונה על מחוז תל אביב האריכה את התקופה למילוי התנאים מיום '  הגב

. 31.1.10 והתקבלו בלשכת התכנון בתאריך 28.1.2010- מסמכי התכנית נחתמו ב . 22.1.10 עד לתאריך 
.  בכך מולאו התנאים להפקדת התכנית

.  לחוק מתיחס למילוי התנאים להפקדה ולא להפקדה בפועל86 יצויין כי סעיף 
  

 בהחלטת הועדה המחוזית על הפקדת התכנית לא ניתן משקל ראוי לעמדת הועדה המקומית (3
 לטענת המתנגדים הגירסה שהועדה המחוזית החליטה על הפקדתה שונה ומתעלמת מהחלטת הועדה 

.   המקומית
    

: מענה 
:  התכנית המופקדת הותאמה לדרישות תכנון ולסביבת הפרוייקט כמפורט להלן

.  מעל פני הים'  מ75 משרד הבטחון דרש כי גובה הבניה לא יעלה על 
:  סכמת הבינוי בתכנית עברה מספר שינויים

. ב,  קומות בסמוך לרחוב רוממה6בגובה .  בנינים א2הוצגה בפני הועדה המקומית וכללה : '  גירסה א
.   קומות בסמוך לרחוב משה סנה14 בגובה 

        הועדה המקומית המליצה על הקמת מגדל מגורים אחד שלא יעלה בגובהו על המגדל  
. צמצום תכסית ומיקום המגדל המוצע צמוד ככל שניתן לצומת הגובלת ,   הגובלת מצפון2690 בתכנית 
 חלופות 2לאור הגבלת הגובה של משרד הבטחון התכנית שהועברה לועדה המחוזית כללה : '  גירסה ב

.   מבנים בהתאם לגובה המותר2- ו, מגדל :  בינוי
. מעל פני הים'  מ75מופקדת שני מבנים בגובה אבסולוטי שלא עולה על : '  גירסה ג

רחוב משה סנה ממזרח ורחוב בני אפרים , רחוב רוממה ממערב:  צדדיו בדרכים 3-  הפרויקט מוקף מ
מאחר ועקרונות התכנון .  בין רחוב רוממה לרחוב משה סנה'  מ6- קימים הבדלי מפלסים של כ.  מצפון

+ קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת 11 הותאמו לסביבת הפרויקט הבנין ברחוב משה סנה הוא בן 
שני הבנינים . קומת גג+  קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת 9והבנין ברחוב רוממה בן ,  קומת גג

.   עומדים בדרישות הגובה של משרד הבטחון
  
 : זיקת הנאה לציבור ומגרש לבניני ציבור (4

 לטענת המתנגדים לא ניתן לממש זיקת ההנאה לציבור ליצירת מעבר מרחוב משה סנה לרחוב רוממה 
בנוסף טוענים כי  על פי  .  שביל המצוי בחלק הדרומי של המגרש מאחר והמשכו במגרש לבניני ציבור

 בדיקה פרוגרמתית של המחלקה לתכנון ארוך טווח ניתן לפתח את המגרש כגינה ירוקה לטובת 
. המשתמע מכך כי יש לשנות את יעוד הקרקע לשטח ציבורי פתוח.   התושבים
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 :מענה 
אך רק ,  קבעה בפינה הדרום מערבית של הפרויקט אזור לבניני ציבור1956- המאושרת מ421 תכנית 

ובעקבותיה ניתן יהיה , התכנית הנוכחית מבצעת איחוד וחלוקה בתחומה.  חציו ניתן היה למימוש
.   ליצור מגרש ציבורי אחד בהתאם לתכנית זו

 כגינה לטובת זמניתניתן יהיה לפתח את השטח ,  לאחר בדיקת הצרכים הפרוגרמתיים של האזור
. בשום מקרה לא היתה כונה לשנות את יעוד המגרש ולהפכו לשטח ציבורי פתוח.  הציבור

 בהוראות הבניה למגרש הציבורי ידרש שילוב מעבר להולכי רגל בהמשך לזיקת הנאה לציבור  בין 
.  רחובות משה סנה ורוממה

 כמו כן נוסף במגרש שימוש מתקנים הנדסיים עבור מתקן טיהור מים על פי דרישת משרד
.  המתקן יהיה תת קרקעי.  הבריאות

    
 פגמים בפרסום (5

הפרסום אינו מפרט באיזה מגרש .  הפרסום מתאר את מיקומה של התכנית באופן שיש בו כדי להטעות
.   ברחוב בני אפרים וכי הוא גובל ברחובות רוממה ומשה סנה

 
: מענה 

: השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם כדלקמן,  הפרסומים כוללים את שם התכנית
. מתחם מגורים ברחוב רוממה : שם התכנית 

.  הוראות התכנית מציינות במפורש את מיקומה של התכנית
. 'אפקה ב. רחוב בני אפרים, אביב יפו- ישוב תל: השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם 

סטפאן , 15אלכסנדר פן :  כחלק בפרסום בשטח נתלו מודעות בשכונה ובשכונות הגובלות כדלקמן
קיסניס  , 36-40עיר שמש , 73עיר שמש , 8אהרון בקר , הרב גליקסברג פינת לאה, 1אבנר , 17 צוויג 
בנוסף הוצג שלט .   אתרים שונים  בשכונה ובשכונות הגובלות10 . 3אלי תבין  , יעקב שבתאי , 8 לוין 

השלטים הוצבו בכל אחת . 33ורחוב משה סנה  (בין משה סנה לרוממה)בני אפרים , 36 ברחוב רוממה 
 . מחזיתות המגרש

.  חברת טלנכסים שבצעה את הפרסומים צרפה תמונות המתעדות את השלטים והמודעות
 

 הקלות כמותיות , תשריטים, נושאים הקשורים להוראות בניה (6
בתשריט מצב מוצע אין יעודים סביב ,  המתנגדים טוענים כי חסר תרשים סביבה כולל יעודי קרקע 

אין אחידות , אין פרוט של שטחי הבניה מתחת למפלס הכניסה הקובעת,  הקו הכחול של התכנית
סימון בנינים , קו הבנין לאזור לבניני ציבור, מספר הקומות,  בהוראות ובתשריטים ביחס לגובה הבניה

.  רקע לא עדכני של נספח הביוב,  להריסה בתשריט
בהיעדר גובה נתון ניתן יהיה להגביה .    התכנית מאפשרת תאום נוסף של גובה הבניה עם משרד הבטחון

המתנגדים מבקשים לדעת , שינויים אלה לא יאפשרו למתנגדים להגיש את התנגדותם.  את הבנינים
.   את גובהו הסופי של הבנין

  
:  מענה 

. י משרד הפנים" מבנה אחיד לתכנית כנדרש ע–ת "י נוהל מבא" התכנית הוכנה ונערכה עפ
.   הועדה המקומית רשאית לאשר הקלות כחוק

:  תיקונים נדרשים 
.  יעודי קרקע יסומנו מחוץ לקו הכחול רק במצב מאושר.  בנינים להריסה ישולבו כחלק מהתשריט .1

.  יצורף תרשים סביבה. לא יסומנו יעודי קרקע במצב המוצע
 . מרתפים1-שטחי השרות בהתאם לתכנית  ע .2

הבניה . תקון סעיף הוראות התכנית ומסמכי התכנית בהקשר לגובה יחסי ואבסולוטי של הבנינים .3
 .  גובה אבסולוטי מעל פני הים'  מ75תותר עד גובה 

 . ' מ4בכל מסמכי התכנית יקבע קו הבנין לכיוון השטח לבניני ציבור  .4

 .יעודכן הרקע התכנוני של נספח הביוב .5
 

 התכנית מציעה בניה בתחום רדיוס מגן ובנגוד לתקנות בריאות העם  (7
תקנות בריאות העם קובעות אזורי מגן שלא ניתן .  התכנית נמצאת בקירבת באר מים קידוח צור

המתנגדים טוענים כי לא נבדקו דרישות הבניה בקירבת באר המים על מנת לצמצם .  לבנות בתחומן
.   את רדיוס המגן

 כמו כן טוענים המתנגדים כי הוראות משרד הבריאות אינן הוראות תכנוניות ולכן לא ניתן לקבוע 
.  אותן בהוראות תכנית מפורטת
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: מענה 
.   המגרש ממוקם בסמוך לקידוח מים פעיל קידוח צור ברחוב רוממה

די משאבי . אר. י אברהם מיכאלי מחברת אן"ח הידרולוגי ע"י דרישת משרד הבריאות נערך דו" עפ
: ח מגדיר את התנאים לצמצום רדיוס המגן"הדו. מ" טבע בע

שם  ,  הביוב יועבר בצינורות תלויים מתחת לתקרות המרתפים אל הגבול המזרחי של  מבנה הפרויקט
מקידוח צור '  מ80הפרויקט ינוקז לאורך גבולו המזרחי במרחק .  קווי הביוב יהיו מוגנים בהגנה כפולה

.  ובכך יעמוד הפרויקט בתנאי רדיוס המגן של משרד הבריאות
א והטמעו בהוראות " דרישות משרד הבריאות נקבעו במספר ישיבות תאום עם אנשי התשתיות בעת

:  התכנית
מציר הקידוח שתתיחס הן לקווי '  מ110הכנת תכנית לחיזוק מערכת הביוב בתחום רדיוס מגן  - 

.    הביוב העירוניים והן לקווי הביוב  של הבניה המבוקשת עד חיבורם לרשת העירונית
הקמת מתקן טיפול במי הבאר לקידוח בהתאם לשיקול דעתו של משרד הבריאות למניעת זיהום  - 

.   מיקרוביאלי ומערכת הכלרה משודרגת
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        הועדה המחוזית דרשה את הטמעת הערות משרד הבריאות במסמכי התכנית

  
   :מתקן טיהור מים 

נושא זה יתואם בין משרד . ונדחו עד לאחר ביצוע סקר קרקע,  סוג המתקן ומועד הקמתו לא נקבעו
תשולב הקמתו , א"י עת"מאחר והמתקן יוקם ויתוחזק ע. א"היזם ואנשי התשתיות של עת,  הבריאות

.  המתקן יהיה תת קרקעי.  במגרש לבניני ציבור
    

ואינה מתחשבת במצב התכנוני , התכנית סותרת את מדיניות משרד הפנים לתכנון בשולי הערים (8
 הקיים מבחינת צפיפות וגובה בניה

מדריך " התכנית סותרת מדיניות משרד הפנים לתכנון ולבניה גבוהה בשולי הערים כפי שמוצג ב
המרכז , מ"י מוסד  הטכניון למחקר ופיתוח בע"המסמך הוכן ע". 2003 לבחינת תכניות של בניה לגובה 

המכון הלאומי לחקר הבניה בשיתוף אמיר מן עמי שנער אדריכלים ומתכנני ערים ,  לחקר העיר והאזור
.  מ" בע

י " התכנית סותרת מסמך עקרונות והמלצות לתכנון בניה גבוהה  ומגדלים בתל אביב יפו שהוכן ע
  המהווה את עמדת ארגוני הסביבה בנוגע לבניה הגבוהה  בתל אביב יפו 2009 אירגוני סביבה נובמבר 

 לצורך הצגתו בפני מקבלי ההחלטות להמשך הטיפול בנושא הבניה לגובה במסגרת הכנת תכנית 
.   המתאר לתל אביב יפו

ואלו לשם השוואה , ד" יח3.76ד  בצפיפות " יח18 הותרה בניה עבור 32-34 הצפיפות ברחוב רוממה 
.  כמו כן מאפשרת התכנית מתן הקלות לתוספת יחידות דיור. ד לדונם" יח25.5 מציעה צפיפות של 

.   קומות3בעוד שסביב הפרויקט לא קימים בנינים מעל ,  קומות 11 התכנית מציעה  בניה של 
  
: מענה 

.  המסמך הינו מחקר אקדמי חסר כל מעמד סטטוטורי
. י הועדה המקומית" תכנית המתאר של תל אביב יפו עדין לא אושרה ע

 35א "תמ 
תכנית מתאר ארצית - 35א " המגמה להגדלת צפיפות המגורים בערים מעוגנת בין היתר בהוראות תמ

 לדונם 12- התכנית קובעת כי בתל אביב יפו לא תפחת הצפיפות מ.  משולבת לבניה לפיתוח ולשימור
ד לדונם נטו ועומדת " יח25צפיפות המגורים בתכנית היא . ולא תעלה על מכפלת צפיפות זו,  נטו

 .  35 –א " בהנחיות תמ
צפיפות  

 ותאמה מגמות התכנון 8.3.1956-  שאושרה ב421 התבססה על תכנית 32-34 הבניה ברחוב רוממה 
.    באותה עת

 ואינן חריגות לפרויקטים מסוג 250%זכויות הבניה הם .  מבנים2- ד ב" יח74 התוכנית הנוכחית של 
.   זה בצפון

 
גובה  

תל ברוך ,  קומות בין ביתר בגבעת הפרחים12 בסביבת הפרוייקט אושרו והוקמו בנינים בגובה שלש 
. הפרויקט מצפון הוא בגובה דומה.  צפון

  
  לחוק 197התכנית פוגעת בזכות הקנין וחושפת את הועדה המקומית לתביעות לפי סעיף  (9

 היות והיא גורמת 197י סעיף "התכנית חושפת את הועדה המקומית לתביעות עפ,  לטענת המתנגדים
 . נזקים משמעותיים בערך דירותיהם
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: מענה 
.  לחוק197 בעלי הקרקע חתמו על כתב שיפוי  כנגד תביעות לפי סעיף 

 
 התכנית מתעלמת מקיומם של עצים בוגרים במתחם (01

.  קימים עצים בוגרים ועתיקים והתכנית מתעלמת מהם
 
: מענה 

י אגרונום "לאחר ביצוע  סקר ע,  תשריט התכנית יוגש על רקע סימון כל העצים הבוגרים בתחומה
.  לחוק התכנון והבניה89 מוסמך בהתאם לתיקון 

 
 התכנית נעדרת תרומה ציבורית ויוצרת מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים ומוסדות חינוך (11

 המתנגדים טוענים כי התכנית נעדרת תרומה ציבורית ויש בה כדי ליצור מחסור בכיתות לימוד 
. ד ואי הקצאת שטחים נוספים למוסדות חינוך" ובמוסדות חינוך לילדי השכונה עקב הגדלת מספר יח

  
: מענה 

:  התכנית תורמת לשכונה במספר היבטים
a) פינוי מסעדת הפיל שהפעילות בה מתנהלת בשעות היום והלילה והקמת מבנה מגורים במקומו .

 . שימוש מגורים יש בו לשפר את איכות החיים של תושבי השכונה

b) השלמת תכנית האיחוד והחלוקה והשלמת מגרש לבניני ציבור בשטח של כדונם כעתודה לתכנון. 

c) שילוב זיקת הנאה לציבור למעבר בין רחוב משה סנה לרחוב רוממה   .
 

 

 תנועה (21
 המתנגדים טוענים כי התכנית מוסיפה מאות יחידות דיור בלא שניתן פתרון לבעיות התנועה הקימות 

כיום הרחוב משמש חניה גם לרחובות הצדדיים הגובלים בו .  בשכונה בכלל וברחוב רוממה בפרט
ולא מהרחובות הראשיים , הגישה לפרויקט היא מרחוב רוממה.  מאחר ורחובות אלה צרים מאוד

פתרון , בהתאם לחוות דעת של יועץ התנועה מטעם המתנגדים מר אורן ירושלמי.  המקיפים אותו
והדבר עשוי לגרום לעומסי יתר בחלק מרחוב רוממה המהווה ,  התנועה מחייב נסיעה נגד כיוון התנועה

.   כניסה ויציאה לשכונה
רכב שרות כדוגמת רכב פינוי אשפה לא יוכל לבצע תמרון כניסה למתחם כאשר הוא מגיע עם ,  בנוסף

רכב זה יאלץ לבצע לפחות ארבעה תמרונים לצורך כניסה למתחם .  כיוון התנועה מרחוב בני אפרים
.   והדבר יגביר את עומס היתר בכניסה לשכונה

ויש להעדיף כי ,  לאורך  רחוב משה קימת דרך שרות המסתימת בפינה הדרום מזרחית של הפרויקט
.   הכניסה למתחם תהיה מדרך זו

לטענת המתנגדים לאור אי הבהירות למועד .  התכנית מניחה כי קימת הפרדה מפלסית בצומת הפיל
ולמצבי הביניים , כאשר המחלף אינו בנוי' יש לחייב את היזמים בביצוע פתרון לשלב א,  ביצוע המחלף

.  למהלך הקמתו
 חניות 20% ולהוסיף 1 : 2לדרוש תקן חניה ,  המתנגדים מבקשים להגדיל את היצע החניה במגרש

.  לאורחים
.     תכנית התנועה אינה מתיחסת לחניות עבור אזור לבניני ציבור

 
: מענה 

 יחידות 74להוספת  ,  התכנית ממוקמת בצומת הרחובות בני אפרים ומשה סנה והיא בשולי השכונה
.  דיור בשני מבנים

'  א2690קודמה תכנית בנין עיר , לאחרונה.   מצפון מתוכננת הקמתו של מבנה מגורים נוסף
. הנמצאת לפני פרסום מתן תוקף, " צומת בני אפרים ומשה סנה–שינוי בינוי והסדרי תנועה  "– 

 התכנית משנה את מערך התנועה ומיצרת כניסה לרכב באמצעות מעגל תנועה בצומת במקום רמפה 
פתרון ביניים , מעגל התנועה יבוצע לאחר השלמת צומת הפיל.   תת קרקעית שאושרה בתכנית קודמת

.   יתוכנן באמצעות רמזור בפינת הרחובות רוממה ובני אפרים
.  ל עתידי"וקו רק, הפרדה מפלסית בצומת הפיל, נספח תנועה מעודכן מציג את הדרכים הגובלות

a) כך שהתנועה מהרמפה  , לא יחולו שינויים בצורה הגאומטרית של אי התנועה ברחוב רוממה
.  שמאלה לרכב פרטי לא תהיה נגד כיוון התנועה

b) ולא מבני אפרים  ויכנס בתמרון אחד של רוורס לאזור , רכב אשפה יגיע מרחוב רוממה מדרום
 . האשפה
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c) השפעת .  יחידות דיור150ח תנועה הם מעל "על פי ההנחיות משרד התחבורה תנאי הסף להכנת דו
 .לכן הטענות בדבר עומס תנועה בשכונה אינן רלוונטיות, הפרויקט על מערך הדרכים הינה שולית

d) יש לזכור כי במקום פועלת כיום מסעדה ותנועת כלי הרכב תקטן עם הקמת הפרויקט. 

e) לדירות 2.0, ר" מ120 לדירות עד 1.5: מספר מקומות החניה נקבע על פי תקן חניה לשכונות הצפון  
 500- 400הקצאת חניה לאורחים אינה רשומה בתקנות אך מקובלת בפרויקטים של . ר" מ120מעל 

 . ד ולא בבנין רגיל"יח

f) 2בסמוך הוקצו .  החניה למגרש הציבורי תקבע בהתאם לשימוש בעת הוצאת היתר הבניה 
 .מקומות חניה לאורחים

 
דורי . התנגדות מטעם מגישת התכנית קבוצת א

ביצוע מתקן הטיפול ומערכת הכלרה : "ההתנגדות מתיחסת לתנאים שדרש משרד הבריאות לאיכלוס
תנאים אלה אינם בשליטת היזם אלא באחריות ." של הבאר' וג' וביצוע שדרוג מערכת הביוב ברדיוס מגן ב

לפיו הוצא היתר בניה לבנין , תנאי זה עשוי להעמיד את היזם בפני מצב בלתי אפשרי . הרשות המקומית
. ואף נמכרו דירות אולם לא ניתן לאכלס בעקבות תנאי זה

 
: מענה

. י משרד הבריאות ובסמכותו בלבד לשנות הוראה זו"הדרישה נקבעה ע
 
 
: ע"התנגדות מה 

יש להוסיף לטבלת שטחי הבניה ,  בעקבות שינוי בחוק התכנון והבניה בנושא שטחי מרפסות .1
ר " מ12)ר שטחים עיקריים עבור מרפסות " מ888כ יותרו "סה. שטחים עיקריים עבור מרפסות

. (ליחידת דיור
כדי לשפר את ניצול המגרש לבניני ציבור בתכנית מבקשים להגדיל את זכויות הבניה במגרש  .2

כמו כן רשאית הועדה .  שטחי שרות40%-  קומות ו4-  שטחים עיקריים ב180%- לבניני ציבור ל
 . שטחים לצרכים של בניה ירוקה10%המקומית להוסיף 

חתימה על התחיבות היזם למימון דרישות משרד הבריאות לביצוע שדרוג מערכת הביוב והקמת  .3
.  מתקן טיהור מים תהיה תנאי למתן תוקף לתכנית

 
 
י טובה רמון "מוגש ע: סכום והמלצות 

:  לקבל את ההתנגדות בחלקה ולתקן את התכנית כדלקמן
למסמכי התכנית יצורף לוח . התכנית תוגדר כתכנית לאיחוד וחלוק ללא הסכמת הבעלים .1

 . לא כלולה בתכנית559חלקה . תכולת התכנית תהיה כמפורט בלוח ההקצאות. ההקצאות

  .6-  ו1יעודכנו כל הפרטים כמפורט במענה לסעיפים  .2

 לחוק 89בהתאם לתיקון , תשריט התכנית יוגש על רקע סימון כל העצים הבוגרים בתחום .3
 .התכנון והבניה

יש להוסיף לטבלת שטחי הבניה , בעקבות שינוי בחוק התכנון והבניה בנושא שטחי מרפסות .4
ר " מ12)ר שטחים עיקריים עבור מרפסות " מ888כ יותרו "סה. שטחים עיקריים עבור מרפסות

 .(ליחידת דיור

 .' מ3- הרחבת המדרכה ברחוב רוממה לרוחב שלא יפחת מ .5

כדי לשפר את ניצול המגרש לבניני ציבור בתכנית מבקשים להגדיל את זכויות הבניה במגרש  .6
כמו כן רשאית הועדה .  שטחי שרות40%-  קומות ו4-  שטחים עיקריים ב180%- לבניני ציבור ל

 . שטחים לצרכים של בניה ירוקה10%המקומית להוסיף 

 .המתקן לטיהור מים יהיה תת קרקעי .7

חתימה על התחיבות היזם למימון דרישות משרד הבריאות לביצוע שדרוג מערכת הביוב והקמת  .8
 . מתקן טיהור מים תהיה תנאי למתן תוקף לתכנית
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 07/07/2010מיום ' ב10-0015בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. אורי הלוי הציג את התכנית' אדר
עומס תנועה : להלן עיקרי ההתנגדות. 'יק הציג את ההתנגדות בשם תושבי נאות אפקה ב'ד אלי וילצ"עו

השטח הציבורי הופך להיות שטח לבניני .  גובה הבניה אינו תואם את הקיים בסביבה, וחניה על רחוב קטן
התכנית היא תכנית איחוד . מיקום מתקן לטיהור מים במגרש זה. ציבור במקום הגינה הקיימת כיום

הבניה בקרבת באר המים לא . וחלוקה ללא הסכמת בעלים אך לא הופקד לוח הקצאות כפי שהחוק מחייב
. התכנית מתעלמת מעצים בוגרים במקום. אין מטלה ציבורית. תואמה  עם משרד הבריאות

תוספת , יועץ התנועה מטעם המתנגד הציג את עומס התנועה ומצוקת החניה ברחובות הצרים של השכונה
מציע לאפשר כניסה ויציאה לפרויקט מרחוב משה סנה ולא . המכוניות שיוסיף הפרויקט תכביד אף יותר

. מרחוב רוממה כפי שמוצג בנספח התנועה
חסרה תשתית של בתי . תושבי השכונה הביעו בפני הועדה את התנגדותם ובקשו שהתכנית תתואם איתם

. והדבר מחייב הורים להסיע את ילדיהם למוסדות חינוך בשכונות סמוכות, ספר וגני ילדים בשכונה
בהתאם : דורי ענה לטענות שהועלו בהתנגדות בנושא גובה הבניה . אדריכל יון מיניי מטעם היזם קבוצת א

הוכנס : ביחס לחילופי קרקע . לדרישת משרד הבטחון הונמך הבינוי והותאם למגבלות הגובה הנדרשות
 לבין שטח זהה מתוך 560חילופי שטח בין חלקה . לתכנית בהתאם להתחייבות הבעלים של המגרש הגובל

לוח הקצאות וטבלת איזון הועבר לועדה המחוזית אך לא נכלל במסכי התכנית .  בבעלות פרטית234חלקה 
. מתקן טהור מים יהיה תת קרקעי. המופקדת

יועץ תנועה מטעם היזם הציג את סכמת התנועה על רקע מעגל תנועה שאושר ברחוב בני אפרים בכניסה 
. לשכונה

, אסף זמיר, שמוליק מזרחי, אהרון מדואל, דורון ספיר: חברי הועדה שהיו נוכחים בשמיעת ההתנגדויות
. כרמלה עוזרי ומיטל להבי, בנימין בביוף, פאר ויסנר, ארנון גלעדי
–  דיון פנימי 

. חברי הועדה רוצים לדעת איך הועדה המחוזית שנתה את החלטת הועדה המקומית ולא דווח להם על כך
בנינים גבוהים לצד בניינים , התפתחות הבניה בתל אביב ובאזור היא לגובה– דורון ספיר ואסף זמיר 

. לכן לא צריך למנוע את הקמת הפרויקט אך צריך לבחון את סכמת התנועה, נמוכים
'? ב+'ד מתווספות כתוצאה מתכניות פינוי בינוי בנאות אפקה א"מבקשת לדעת כמה יח– מיטל להבי 

? מה הבדל בתכסית בין מגדל אחד לשתי מגדלים? והאם יש תשתית למוסדות חינוך לתוספת הזו
משרד הבריאות , לועדה המחוזית הועברו שתי חלופות – ענה על שאלות חברי הועדה – עודד גבולי ' אדר

. אישר את הפרויקט ודרש תנאים לאישור הכוללים שידרוג מערכת הביוב והקמת מתקן לטיהור מים
החלפת צנרת הביוב תלווה בריבוד מחדש של . סומנו קוי הביוב שיוחלפו בתכנית זו ובתכנית הגובלת מצפון

. הרחובות בהם תטופל מערכת הביוב 
,  קומות12המבנה לא יעלה על גובה . מציע להמליץ על בינוי של מגדל אחד בתכסית מצומצמת ככל שניתן

אם תוסר מגבלת הגובה של משרד הבטחון נתן יהיה .  יחידות דיור בפרויקט 60כ "וסה, ד בקומה" יח5 
 . 74– להגדיל את מספר היחידות ל 

 
: הועדה מחליטה

להמליץ לועדה המחוזית לקבל חלק מטענות המתנגדים ולתקן את התכנית כמפורט מטה ובתנאים 
: הבאים

בתכסית , ד בלבד" יח60כ "ד בכל קומה סה" יח5 קומות 12לאשר מגדל אחד בלבד בגובה של  .1
את אחוזי הבניה  (14.7.2010)עודד גבולי יביא דיווח לועדה בשבוע הבא ' אדר. נמוכה ככל שניתן

  .כתוצאה מכך
למסמכי התכנית יצורף לוח . התכנית תוגדר כתכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים .2

  . לא כלולה בתכנית559חלקה . תכולת התכנית תהיה כמפורט בלוח ההקצאות. ההקצאות
   .6-  ו1יעודכנו כל הפרטים כמפורט במענה לסעיפים  .3

 לחוק התכנון 89בהתאם לתיקון , תשריט התכנית יוגש על רקע סימון כל העצים הבוגרים בתחום .4
  .והבניה

יש להוסיף לטבלת שטחי הבניה , בעקבות שינוי בחוק התכנון והבניה בנושא שטחי מרפסות .5
ר " מ12)ר שטחים עיקריים עבור מרפסות " מ888כ יותרו "סה. שטחים עיקריים עבור מרפסות

  .(ליחידת דיור
  .' מ3- הרחבת המדרכה ברחוב רוממה לרוחב שלא יפחת מ .6



 החלטה' מס
07/07/2010 

 8- ' ב10-0015

 

2007ת ספטמבר "מבא  53' עמ  

 

כדי לשפר את ניצול המגרש לבניני ציבור בתכנית מבקשים להגדיל את זכויות הבניה במגרש  .7
כמו כן רשאית הועדה .  שטחי שרות40%-  קומות ו4-  שטחים עיקריים ב180%- לבניני ציבור ל

  . שטחים לצרכים של בניה ירוקה10%המקומית להוסיף 
  .המתקן לטיהור מים יהיה תת קרקעי .8
חתימה על התחיבות היזם למימון דרישות משרד הבריאות לביצוע שדרוג מערכת הביוב והקמת  .9

 . מתקן טיהור מים תהיה תנאי למתן תוקף לתכנית
 

 בהחלטת הועדה 1לדחות את שאר הטענות בהתנגדויות ולתת תוקף לתכנית בהתאם לכתוב בסעיף 
 .לעיל

 
. ל"אהרון מדואל התנגד להחלטה הנ

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



 התוכן החלטה' מס
07/07/2010 

 9- ' ב10-0015
מתחם בן גמליאל  - ג 2572/מק/תא

 דיון נוסף - (2)דיון בהפקדה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  54' עמ

 

 
הועדה מקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 
, פ"שצ- מדרום,  7072 בגוש 23,25חלקות - ממערב , 7072 בגוש 21חלקה - מצפון :מיקום

 . רחוב בן גמליאל- ממזרח
 

 .10 שמעון בן גמליאל ,יפו– תל אביב   :כתובת
 
 

 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

 24  חלק מהגוש מוסדר 7072

 
 1.9-כ : שטח התכנית

 
י אדריכל אבנר ישר "א  ישר אדריכלים ע.  י :מתכנן

 

בן גמליאל 

שמעון בן עזואי 

ירושלים 

עולי ציון 

בית אשל 



 החלטה' מס
07/07/2010 

 9- ' ב10-0015

 

2007ת ספטמבר "מבא  55' עמ  

 

בשם קבוצת רכישה ' ג'ד יצחק חג"   עו :יזם
 

   רשות הפיתוח עמידר :בעלות
 
 

על הקרקע עמד בעבר . מדרום לשוק הפשפשים, המתחם נמצא באזור צפון יפו : מצב השטח בפועל
שפונה לפני מספר שנים בפועל נמצאות הסככות אשר " כתר פלסטיק"מפעל 

. פ  וחלקו יועד למגורים"חלק מהשטח הופקע למטרות שצ. שימשו את המפעל
פ כאשר בתת " דונם  המיועד לשצ1-בגבול הדרומי של המתחם קיים שטח של כ

חניון ציבורי האמור לתת מענה למתחם  ( 2572 )ע התקפה"הקרקע  קיים בתב
. התירות ולשוק הפשפשים

 
 מדיניות 26.10.05-   ומה9.7.03-הועדה המקומית אישרה  בהחלטותיה מה : מדיניות קיימת

לפי ההחלטות ניתן יהיה לאשר הקטנת גודל . הצפפה לאזור המגורים בצפון יפו 
. ר" מ50ר לשטחים עיקריים בממוצע ועד למינימום של " מ65- דירות עד ל

  80 מכלל הדירות יהיה בגודל של 20%ד  לפחות " יח25בפרויקטים שבהם מעל 
 . ר עיקרי ומעלה"מ

 
.  וחזית מסחרית' מייעדת את המגרש לאזור מגורים ב, 2572 תכנית מאושרת :מצב תכנוני קיים

                                         בחלק הצפון מזרחי של המגרש מסומנת זיקת הנאה עבור מעבר להולכי רגל  
. 5 23שינויים קלים בתואי המעבר לא יחשבו כסטיה לפי סעיף .                                         בקומת הקרקע  

.  לשטחי שירות מעל פני הקרקע70%-  לשטחים עיקריים ו190% : זכויות הבניה
.  ר בממוצע לבניין" מ100- שטח הדירות לא יקטן מ . 70% –תכסית 

וקומה חלקית בנסיגה בגג  ( קומות כולל קומת קרקע4)'  מ13.5 :גובה הבניה
.  ' מ3  עיקרי משטח המגרש ובגובה של 15%המבנה  בתכסית שלא תעלה על  

. ע"  לפי המסומן בתכנית הבינוי המהווה חלק מהתב:קווי הבניה 
 
 

 18.09.2008בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 18.09.2008בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

 
   :מצב תכנוני מוצע

.   והובאה לדיון הועדה2008היוזמה לקידום התוכנית החלה בשנת 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 24/09/2008מיום ' ב08-0028בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה

: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים
. היזם מאשר שהוא יפתח את הגינה הציבורית הסמוכה .1
 .כל מקומות החניה מתוכננים יהיו תת קרקעיים .2

 :תמהיל הדירות המאושר הוא .3
  חדרים4-5ר " מ100-107 דירות בגודל 11
 ר סטודיו" מ54 דירות בגודל 12
  חדרים2-3ר " מ75-65 דירות בגודל 31

 .ד" יח54כ "סה
 . חניות נוספות לדיירים ולאורחים10+ לכל דירה תהיה חניה מוצמדת 

 
עקרונות . לאור חילופי יזמים מחודשת קידומה של התוכנית. לאחר הועדה הופסק קידום  התוכנית

.  התוכנית והמתכננים נשארו כפי שהוצגו לועדה ואושרו בעבר
: התכנית מתייחסת למספר נושאים

 65- ר ל" מ100- י הקטנת שטח ממוצע לדירה מ"הוספת יחידות מגורים ע .1
תמהיל הדירות כולל הנחיה . (ד"לא כולל ממ)ר לשטחים עיקריים "מ

ר עיקרי "  מ80 מכלל הדירות יהיה בגודל של 20%מחייבת לפיה  לפחות 
ר " מ50-  דירות קטנות אשר שיטחן לא יקטן מ20%ומקסימום ,  ומעלה

 .בכפוף למדיניות המאושרת של הועדה המקומית בצפון יפו, עיקרי לדירה



 החלטה' מס
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.   יחידות דיור54כ מוצעות בפרויקט "סה
 .קווי הבניין ישונו באופן המצויין בתשריט .2

של מפלס הכניסה מפני רחוב בן גמליאל ביחס '  מ1.2תותר הגבהה של עד  .3
 .לתוכנית מאושרת

ע תועתק לאזור המסומן "זכות המעבר לציבור המצויינת בתשריט התב .4
, למטרה זו בתשריט בכדי לאפשר תכנון אופטימלי של חניה תת קרקעית

 .  ללא שינוי בשטחה

 . עיקרי משטח המגרש30%-הגדלת תכסית הבניה של קומת הגג עד ל .5

 .פ" כלפי הרחוב וכלפי השצ1.2תותר בניית מרפסות  ברוחב של עד  .6

בתנאי שלא תהיה פגיעה ,  ממפלס הרחוב1.2תותר הבלטת מרתפים עד  .7
 .פ"עיצובית  בחזיתות המבנה ובשצ

תותר העברת שטחי  שרות מהמרתף העליון לקומת הקרקע עבור קירוי  .8
זיקת ההנאה וכן העברת שטחי שירות לקומות עבור מעברים מקורים 

 .הנובעים מאופי התכנון

י החלטת "עפ )פ הסמוך "היתרי הבנייה יכללו תכנית פיתוח למגרש ולשצ .9
  . (פ"הועדה על היזם לתכנן ולפתח בפועל את כל השצ

 .ביטול מסתורי כביסה מנימוקים עיצובים והתאמה לאופי הבניה היפואי .01

הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר הקמת מערכת סולארית חלקית בגג  .11
 .בכפוף להצגת אישור מומחה לגבי מידת יעילותה, המבנה

 .בגבולות המגרש'  מ4תותר הקמת גדרות בגובה של עד  .21

 .היתרי בניה בפרויקט יותנו ברישום השטחים הציבוריים וזיקות ההנאה .31

 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו
 24/09/2008מיום ' ב08-0028בישיבתה מספר מומלץ לאשר את התוכנית ולאמץ את החלטת הועדה 

. תמהיל הדירות יהיה לפי מדיניות הועדה.  הנוגע לתמהיל הדירות3'  מלבד הסעיף מס( 11החלטה מספר )
. יפו- אביב-תנאי להפקדת התוכנית יהיה  חתימה על כתב שיפוי בנוסח המקובל בעיריית תל

 
 
 

 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 ) 07/07/2010מיום ' ב10-0015בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

. היזם מאשר שהוא יפתח את הגינה הציבורית הסמוכה .1
 .כל מקומות החניה מתוכננים יהיו תת קרקעיים .2

 .תמהיל הדירות יהיה לפי מדיניות הועדה .3

 .תנאי להפקדת התכנית חתימת היזם על כתב שיפוי כמקובל .4
 
 

. ארנון גלעדי ואסף זמיר, מיטל להבי, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים

 


