
                
 
 
 

מינהל    הנדסה 
 אגף תכנון העיר

  

 

 
 
 

 www.tel-aviv.gov.il: אתר, 03 - 5216815: פקס, 03 - 5217162: טלפון, 64514יפו - אביב - תל68בן גוריון '  שד

ועדת המשנה לתכנון ולבניה 
יפו – אביב -מרחב תכנון מקומי תל

 
 10-0013 פרוטוקול מספר 

 13:00 - 09:00 09/06/2010ע "ז סיון התש"כ
 

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

 
 

 ר הועדה המקומית לתכנון ובניה"מ ראש העירייה יו"מ ד"עו, דורון ספיר :ה"השתתפו ה
סגן ראש העירייה פאר ויסנר  
חבר מועצה שמואל מזרחי  
חבר מועצה ארנון גלעדי  
חברת מועצה כרמלה עוזרי  
חבר מועצה אהרון מדואל  
חברת מועצה תמר זנדברג  
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 
מנהלת מחלקת רישוי בניה ' אינג, ריטה דלל 
מ ראש העירייה "מ. עד "עו, אילן רוזנבלום 
מ נציגת השר לאיכות הסביבה "מנחמה עמירב  
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלאלה דוידוף  
 
 

 סגן ראש העירייה נתן וולוך :חסרים
סגן ראש העירייה אסף זמיר  
חבר מועצה שמואל גפן  
 
 

 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
י .מ.מעמי אמזלג  
 
 
 

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

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

 
 10-0013 פרוטוקול מספר 

 13:00 - 09:00 09/06/2010ע "ז סיון התש"כ
 

- אביב - תל68בן גוריון ' בשד. באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  05/05/2010 מיום 10-0011אישור פרוטוקול   

 מגדלי נאמן דיון בשטחי שירות 3- א1700הסבת שטחי שרות לתכנית  1 .1
דיון רגיל -  דיון בהפקעה 6892 בגוש 37חלקה  3 .2
דיון רגיל -  דיון בהפקעה 6335 בגוש 50- ו49חלק מחלקות  5 .3
 דיון בהתנגדויות 30שלוש  7 .4
דיון נוסף לאחר בדיקות  - (2) העברת זכויות מבניין לשימור דיון בהפקדה 6-8המסגר  20 .5

. כלכליות
 78 +77 הארכת תוקף לפרסום 78 + 77- מתחם קרית ספר  25 .6
' א2566-  ו 3836א גלילות אישור לנספח רישום לתכניות "מתחם קאנטרי קלאב ת 32 .7
. הארכת תוקף פרסום - 78דיון בסעיף  (2 )73 -69שימור אינשטיין  34 .8

 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
09/06/2010 

 1- ' ב10-0013
 מגדלי נאמן  3- א1700הסבת שטחי שרות לתכנית  - 

 דיון בשטחי שירות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

עדכון הסבת שטחי שירות  :       מטרת הדיון
 3- א1700ע "                             לתב

 
        צפון מערב העיר, מגדלי נאמן                :מיקום

  
 4-8מיכאל נאמן ' רח                :כתובת

 
 -                            אגף רישוי ופיקוח על הבניה  : מגיש הבקשה

ריטה דלל '                             אינג
 

  – עירהאגף תכנון                             
יואב רוביסה '                             אדר

 

 
 

   :רקע
שכונת מגורים " 3- א1700תכנית  .1

 .  ולא כללה התייחסות לשטחי שרות, 3.6.93אושרה בתאריך " מצפון לאזורי חן

 אישרה הועדה המקומית תוספת שטחי שרות 5-' ב175 פרוטוקול 16.10.96בתאריך  .2
חישוב שטחים בתכניות )התאם לתקנות התכנון והבניה ב, 3- א1700ע "לתב

 .ב הפרוטוקול"מצ. 1992, ב"התשנ (והיתרים

ונדרשת הגדלתם בשל הפרמטרים , שטחי השרות שאושרו אינם מספקים כיום .3
 : הבאים

  דרישות כיבוי אש וחוקי נגישות המחייבים הגדלת שטחי שרות עבור רוחב
גישה לפירי שחרור עשן ועמדות , רוחב דלתות מינימלי למבואות עשן, פרוזדורים

 .'כיבוי אש וכיוב

  מול מעלית אלונקה'  מ2.20מבואת מעלית ברוחב מינמלי של. 

 שטחי ארונות טכניים מוגדלים כך שיעמדו בדרישות העדכניות למערכות בבניין. 

 הבניינים 3-וכיום מקודמים היתרי בנייה ל,  בנוי–המגרש הצפוני בתחום התכנית  .4
 .הנוספים במגרש הדרומי

 
 .3- א1700תוספת שטחי שירות לזכויות המפורטות בתכנית    עדכון : תוכן הבקשה

 

  1992, ב"התשנ (חישוב שטחים בתכניות והיתרים)התאם לתקנות התכנון והבניה ב
: מחליטה הועדה במליאתה כדלקמן ("התקנות"להלן )

 

הם השטחים העיקריים המותרים  3-א1700השטחים המפורטים בתכנית מתאר מספר 
: בנוסף לשטחים אלו יותרו שטחי שירות כדלקמן. לבניה

 

 ".1-ע"י תכנית מתאר "עפ,   ללא שינוי:מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין .1
 

: במפלס הכניסה הקובעת לבניין ומעליו .2
 לרבות היטל , במפלס קומת הקרקע יותרו שטחי שרות בהיקף של שטח הקומה

בשטח של    ('אפניים וכיוב, עגלות)יותרו מחסנים משותפים . הקומות שמעליה
 .ר לכל בניין" מ20-כ

 בהתאם לדרישות ולתקנות שיהיו תקפות בעת –דים בדירות "שטחי הממ 
 .הוצאת היתרי בנייה

  יותרו שטחי שרות בהיקף –שטחי גרעין ושטחים טכניים בקומות המגורים וגג 
 .ד בכל בניין" מהשטח העיקרי המוקצה ליח25%של עד 

 ככל שיותרו מבחינה עיצובית, בליטות כהגדרתן בתקנות. 
 

. 1992אין באמור כדי להוסיף שטחי שירות למבנים שנבנו לפני מרץ 
 
 



 החלטה' מס
09/06/2010 

 1- ' ב10-0013

 

2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 09/06/2010מיום ' ב10-0013בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. יואב רוביסה מצוות צפון הציג את הבקשה לשטחי שירות
. ארנון גלעדי מבקשת לתקן בדרפט שלא יהיה כתוב הסבת שטחי שירות אלא תוספת שטחי שירות

 
: הועדה מחליטה

.  3-א1700לאשר עדכון תוספת שטחי שירות לזכויות המפורטות בתכנית 
 

 ("התקנות"להלן )  1992, ב"התשנ (חישוב שטחים בתכניות והיתרים)התאם לתקנות התכנון והבניה ב
: מחליטה הועדה במליאתה כדלקמן

 
בנוסף . הם השטחים העיקריים המותרים לבניה 3-א1700השטחים המפורטים בתכנית מתאר מספר 

 :לשטחים אלו יותרו שטחי שירות כדלקמן
 

 ".1-ע"י תכנית מתאר "עפ,   ללא שינוי:מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין .3
 

: במפלס הכניסה הקובעת לבניין ומעליו .4
 בהתאם לדרישות ולתקנות שיהיו תקפות בעת הוצאת היתרי בנייה–דים בדירות "שטחי הממ . 

  25% יותרו שטחי שרות בהיקף של עד –שטחי גרעין ושטחים טכניים בקומות המגורים וגג 
 .ד בכל בניין"מהשטח העיקרי המוקצה ליח

 ככל שיותרו מבחינה עיצובית, בליטות כהגדרתן בתקנות. 
 

 
. שמוליק מזרחי וארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
09/06/2010 

 2- ' ב10-0013
  6892 בגוש 37חלקה  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

 : מטרת הבקשה
 .אישור הפקעה

 

 
 
 

 11אלוף /116דרך ההגנה  :כתובת
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
שטח  בעלות חלקה גוש

רשום 
 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

מבנים  804.00 804.00 מדינת ישראל 37 6892
ומוסדות 

 ציבור

בית כנסת לעדה 
 הספרדית

 
 

: מצב תכנוני קיים
: י"השטח להפקעה מיועד למבנים ומוסדות ציבור עפ

 ל"ה אב התש" כ27/08/1970 מיום 1655פ . בתוקף לפי הודעה בי1236ע "תב
. 3/10/1990בתוקף לפי הודעה מיום  3/04/06צ "תרש

 
 

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

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

 
: ע"ד מה"חו

 לפי חוק התכנון והבנייה (6130 בגוש 278בעבר חלק מחלקה ) 6892 בגוש 37 את חלקהממליץ להפקיע 
רכישה לצרכי ) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5 ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים 1965- ה "התשכ
. 1943 (ציבור

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

( אורית ברנדר' אדרי "מוגש ע): ד הצוות"חו
. אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

 
 
 



 החלטה' מס
09/06/2010 

 2- ' ב10-0013

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 09/06/2010מיום ' ב10-0013בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ל"ע דיווח לועדה את התנגדות המינהל להפקעה הנ"מה
 

: הועדה מחליטה
לפי חוק התכנון והבנייה  (6130 בגוש 278בעבר חלק מחלקה ) 6892 בגוש 37לאשר להפקיע את חלקה 

רכישה לצרכי ) לפקודת הקרקעות 7 – ו 5 ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים 1965 –ה "התשכ
. 1943 (ציבור

 
.  לאותה הפקודה19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ

 
. שמוליק מזרחי וארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
09/06/2010 

 3- ' ב10-0013
  6335 בגוש 50- ו49חלק מחלקות  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ

 

 : מטרת הבקשה
. אישור הפקעה

 
 

שכונת צהלה  , 27, 25הפרסה '  רח:כתובת
 
 

 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

 השטח ריק ופנוי דרך מוצעת 53 568.00 פרטיים 49 6335
 השטח ריק ופנוידרך מוצעת  88 575.00פרטיים  50 6335

 
: מצב תכנוני קיים

: י"השטח להפקעה מיועד לדרך מוצעת עפ
 ע" ו שבט התש21/01/2010 מיום 6052פ .א בתוקף לפי הודעה בי2533ע "תב

 
: מצב חוקי

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

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

: ע"ד מה"חו
 ובהתאם לכך 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6335 בגוש 50, 49ממליץ להפקיע חלק מחלקות 

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

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

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

 



 החלטה' מס
09/06/2010 

 3- ' ב10-0013

 

2007ת ספטמבר "מבא  6' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 09/06/2010מיום ' ב10-0013בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 ובהתאם לכך 1965 –ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6335 בגוש 50, 49לאשר להפקיע חלק מחלקה 
. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7 – ו 5לפרסם הודעות לפי סעיפים 

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

. שמוליק מזרחי וארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
09/06/2010 

 4- ' ב10-0013
  30שלוש  - 3861/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  7' עמ

 

 
.  דיון להפקדה:מטרת הדיון

 
.  תכנית בסמכות ועדה מקומית:ע"מסלול התב

 
 שכונת נווה צדק 10, 8יחיאלי , 30 שלוש :כתובת

 
 

 
 
 
 

: חלקה/גוש
 

שטח  חלקה גוש 
ר " מ405 19 6928
ר " מ261 20 6928

 
 

. ר" מ666-    כ:שטח קרקע
 

.  אדריכל שימור–נאור מימר , אדריכלים - ארנון ניר :מתכנן

יחיאל
 י

 אמזגל

 שלוש



 החלטה' מס
09/06/2010 

 4- ' ב10-0013

 

2007ת ספטמבר "מבא  8' עמ  

 

 
.  ארעד הגליל השקעות  :יזם

 
 .ית פרט:בעלות

 
בית )קיים בנין בעל ערכים אדריכליים , 30רחוב שלוש  , 6928 גוש 19' בחלקה מס :מצב השטח בפועל

. שלוש ויחיאלי ' המרחיבה את המבנה המקורי בפינת רח, 20- לבנין תוספת בניה  משנות ה (" חלל מרכזי"
.  המיועד להריסה,  קיים מבנה בן קומה אחת6928 גוש 20בחלקה 

חזית זו כוללת , ('  מ3.6)הגובלת במתחם סוזן דלל קיימת חומת אבן גבוהה , בחזית הדרומית של החלקה
המביאה , עבודת הדפס קרמיקה בעיצוב הגרפיקאי והאמן דוד טרטקובר תושב השכונה וזוכה פרס ישראל

. ומהווה את אחת מנקודות הביקור ההומות באזור, את סיפורה של השכונה ואנשיה
. ברחוב יחיאלי קיים שער כניסה למתחם וחזית חנויות 

 
 הינו אחד מבתי המידות 30הבית ברחוב שלוש  :  ותאור הבית הקיים ברחוב שלושרקע היסטורי

הערוך באופן , (בתי הליוואן)" החלל המרכזי"ומהווה דוגמא לטיפוס המבנה , הבולטים בשכונת נוה צדק
 .עשרה וראשית המאה העשרים-טכנולוגיית הבניה המקומית מסוף המאה התשעב סימטרי ומאופיין

, חלל מרכזי ורחב ידיים שיועד לחלל הציבורי של דיירי הבית: האופייני לבתים הערביים" - הליוואן"
מתקשר לחלל , חדר זה. בקצהו הפונה לרחוב שלוש, ואליו מתחברים שני חדרים מכל צד וחדר נוסף

 מתחתן שני פתחי חלונות .המרכזי באמצעות מחיצה המורכבת משלוש קשתות הזהות לאלו שבחזית
 . (בדומה לחלוקה בבית שלוש)פנימיים וביניהם פתח כניסה 

חדרי הבית מרובעים ודומים בגודלם והכניסה . המרצפות בחדרים צבעוניות ובעלות דוגמאות שונות
 . ולשני החדרים המערביים קיימת גישה נוספת מהמרפסת, אליהם נעשית מהחלל המרכזי

ופוגעים , מערבי בני שני מפלסים הוקמו ככל הנראה לאחר מלחמת העולם הראשונה-אגף צפוני ואגף דרום
 .הן בתוכנית המבנה המקורי והן בחצר ההיקפית

 גג רעפים פירמידלי וחזיתות בעלות סימטריה מושלמת  ובעלהמבנה המקורי הנו בעל תוכנית מלבנית
הנו סדרה של שלושה , האלמנט הבולט בחזית הבניין המזרחית ברחוב שלוש .האופיניות לטיפוס מבנה זה

ביניהם חלונות אוורור , מלבניים-פתחי שאר החלונות . פתחים מקושתים במרכז הבניין בצורת חלונות
 .'טקה'– עגולים 

סגנון זה רווח יותר ". בית שלוש"את מאפייני חזית אלו ניתן למצוא בבתים מעטים בשכונה ובראשם 
 . בבניה הערבית ואינו אופייני לנווה צדק

אלמנט בולט נוסף בחזית המבנה הנו כרכוב ואומנות הבולטים מחזית הבניין ומדגישים את מפלס קומת 
. המגורים

ולא ,  בולטים במימדיהם הגדולים ובחומרי הגימורמי'עגהבתים שנבנו מחוץ לתוואי חומת יפו ובשכונת 
 .סבלו מתנאי הצפיפות ששררו בעיר העתיקה ולכן כללו חצרות ושטחי ירק

הכניסה אל פנים . הינה שער מאלמנטי בטון טרומי מעוטרים בכדים (יחיאלי' מרח)הכניסה הראשית לבית 
למרפסת מעקה . המבנה הינה דרך המרפסת האחורית שמוקמה לאורך החזית המערבית של המבנה

. עמודוני בטון
 
 

  :מצב תכנוני קיים
 ביעוד מגורים ל מסומנות"ע החלקות הנ"על פי התב". נווה צדק "– 2277על החלקות שבנדון חלה תכנית 

באזור לשימור כל הריסת מבנה או חלקים ממנו חייבים , על פי הוראות התכנית. בתחום אזור לשימור'  ב
. באישור מהנדס העיר

כולל קומת ) קומות 2ניתן לבנות בניין בן  (בניה חדשה)' על פי הוראות התכנית באזור מגורים מיוחד ב
מעל גובה זה תאושר הבניה רק . ' מ6.0תהיה '  מ0.0גובה הבניה בקו בניין . בניה בחלל הגג ומרתף, (קרקע

.  ' מ10.0עד גובה קו רכס מכסימלי של , בתוך שיפועי הגג
 : ע"קוי בניין המותרים על פי התב

 ',  מ0.0קו בניין קדמי 
 '  מ4.0 –קו בניין אחורי 

בתכנית )יותר רק כשהבניין הגובל קיים או מתוכנן '  מ0.0קו בניין צידי )'  מ0.0או '  מ2.5קו בניין צידי 
 . (' מ0.0בקו בניין  (משותפת

 לפי שטח תכנון במגרש ד" יח8כ לבנות במגרש "על פי מפתח לחישוב מספר יחידות דיור ניתן סה: צפיפות
( 20 יחידות דיור בחלקה 3-  ו19 יחידות דיור בחלקה 5). ר" מ666 –המאחד את שתי החלקות 

 . משטח המגרש20%- שלא יפחת מ, התכנית קובעת כי בכל מגרש יהיה שטח פתוח לא בנוי רציף, כמו כן
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י "הוכן תיק תעוד למתחם ע, והימצאותו במתחם לשימור (30שלוש )בשל אופיו המיוחד של הבניין הקיים 
. בתיאום עם מחלקת השימור, נאור מימר' אדר

כולל שער הכניסה הקיים , 30סוכם על שיפוץ המבנה הקיים ברחוב שלוש , בתאום עם מחלקת השימור
 יהרסו ובאזור זה 20המבנים הקיימים בחלקה . המבנה בפינת יחיאלי שלוש יותר להריסה. ברחוב יחיאלי

. 2277הבניה חדשה תהא על פי נפחי הבניה המפורטים בהוראות תכנית . תרוכז הבניה החדשה
 

 התכנית נדונה בפורום תכנון 23.6.2008בתאריך : ע"מנהל אגף תב, פורום תכנון סגן למהנדס העיר
:  להלן החלטת הפורום, מצומצם 

: אין מניעה לקדם את התכנית לדיון בועדה המקומית בתנאים הבאים
.  לבניין החדש בהתאם להוראות התכנית הראשית0.0- הנמכת ה .1
תיאום הבינוי המוצע עם צוות התכנון וצוות . הדגשת הקומות בבניין החדש כהמשך לבניין הקיים .2

 .השימור

שיחזור המבנה הקיים /שמירת בינוי בפינת רחוב יחיאלי תוך הכנסת החניה למבנה חניה על ידי שימור .3
 .בפינת רחוב שלוש יחיאלי

 
הצורך בסיור בשל טענת האדריכלים כי לא ניתן לספק חניה .  נערך סיור במתחם15.12.08בתאריך 

להלן .   וגובה המבנה0.0- בתחומי המגרש ולעמוד בדרישות התכנית הראשית בנוגע לקביעת מפלס ה
: סיכום הסיור

יש לצמצם ככל : בתנאים הבאים,  אחר מהנקבע בתכנית הראשית לבנין החדש0.0ניתן להציע  .1
יש . הצורך היחיד להגבהת הבנין יהיה פועל יוצא מרמפת הירידה למרתף. שניתן את הגבהת הבנין

 .ד מיועץ התנועה לפתרון המוצע כולל הסברים לצורך הגבהת הבנין"לקבל חו

שמירת הבינוי בפינת רחוב יחיאלי תוך הכנסת החניה למבנה חניה על : פינת רחוב יחיאלי שלוש .2
יש לבדוק חלופות בינוי לפינה זו . שחזור המבנה הקיים בפינת רחוב שלוש יחיאלי/ ידי שימור

 .המתארות מבנה בן קומה אחת או שתיים  כקיים
 
 
 

  :מצב תכנוני מוצע
מטרת התכנון החדש לאפשר בניה במתחם על ידי איחוד החלקות למגרש בניה אחד ותכנון מחדש הכולל 

ללא תוספת זכויות מעבר להיקף המותר , שילוב של בניה חדשה עם מבנה קיים בהתאם לאופי האזור
.  2277בתכנית 

כלפי רחבת סוזן דלל , את שטחי הבניה החדשים בחלקו הדרומי של המתחם" מרכז"הבינוי המוצע 
. ומתייחס לשפה העירונית של המרחב הציבורי במתחם

 
מבנה  יאוחדו  למגרש בניה אחד אשר כולל  20-ו, 19חלקות :   למגרש אחד20-  ו19איחוד חלקות בקשה ל

בפינת רחובות שלוש ויחיאלי , המבנה הצמוד לבנין הקיים) בחלקו הצפוני  לרחוב שלוש קיים לשיפוץ
 בחלקו בנין חדשוהקמת  (כבמקור ובהתאם לתיק התיעוד, על מנת לחשוף את חזית המבנה הקיים, יהרס

.  הדרומי של המגרש
 

 (ע"ללא שינוי בנפח הבניה המותר על פי התב): בקשה לשינוי קווי הבניין
.  כמוגדר בתכנית הראשית, 0יחיאלי יהיו ' שלוש ולרח' בבניין החדש קוי הבנין הקדמיים לרח

. 0יהיה   (לרחבת סוזן דלאל)התכנית מציעה כי קו הבניין לכיוון המגרש הציבורי 
המתוכנן במתחם בית  בהתאמה למבנה 0ו / או2.5יהיה   (לכיוון מגרש בית החרושת)קו הבנין הצידי 

 .3556ע "החרושת המאושר לפי תב
קוי הבניין יהיו , בהתאם להוראות התכנית הראשית, קומת הגג יבנו תוך שיפוע גג- קוי הבניין לקומת הגג

. בהמשך לקומות התחתונות
 

 :בקשה לשינוי מספר קומות וגובה
 כהמשך ובגובה למבנה במתחם בית שלוש  ,בעורף המגרש הפונה אל רחבת סוזן דלל מתוכנן בניין חדש

.  ( אבסולוטי25.30 )ת המאושר3556 ע "והמבנה המתוכנן במתחם בית החרושת לפי תב
עד גובה רכס , (על פי התכנית הראשית,  קומות וגג משופע2במקום )וגג משופע    קומות3 גובה הבנין החדש 

. ללא תוספת שטח מעבר למוגדר בתכנית הראשית. ממפלס הכניסה הקובעת'  מ14.41מכסימלי של 
מקו החזית החיצונית למבנה בתאום ובאישור מחלקת  (מינימלית)הקומה השלישית תיבנה בנסיגה 

. השימור
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גובה , 21.20 קומות אשר גובהו הקיים 2מבנה בן , הקייםהחזית כלפי רחוב שלוש כוללת את המבנה 
בהתאם לגובה המסומן בתיק  (מעל הכניסה הקובעת'  מ10.30 )מעל מפני הים  (על פי מדידה)אבסולוטי 

.  התיעוד
.  כניסת הולכי רגל למתחם המגורים מרחוב יחיאלי. הקייםהמבנה החדש מנותק מהמבנה 

 
: 0.0קביעת מפלס 

ובשל הצורך , ( בהתאמה8.80, 10.20) רחוב שלוש לרחבת סוזן דלל  בשל הפרשי הגובה המשמעותיים בין
מוצע , 2277פ תכנית "ברמפת ירידה לחניה  מרחוב שלוש וניצול יעיל של שטחי הבניה  הקיימים במגרש ע

.  ' מ10.9- יהיה  (0.0-ה)לקבוע כי מפלס הכניסה הקובעת למבנה החדש 
 

: הגדלת צפיפותבקשה ל
-  יחידות דיור ל8מ ) . 2277ד ללא תוספת שטחי בניה מעבר לקבוע בתכנית " יח2התכנית מציעה תוספת 

. בהתאם להוראות התכנית הראשית, ר" מ72גודל יחידת דיור מינימלי . ( יחידות דיור10
 
 
 

: מרתפים
שטחי שרות נלווים , מתחת למפלס הכניסה הקובעת יותרו עד שתי קומות מרתף בגבולות המגרש לחניה

.  ד שמעליהם"ושטחים להצמדה ליח
.  שלוש בלבד' הגישה לקומות המרתף תהיה באמצעות רמפה מרח

מהנדס העיר רשאי להתיר קומת מרתף גבוהה יותר לשימושים . '   מ4גובה קומות המרתף  לא יעלה על 
. ד"חצר משק ומערכות טכניות וכ, קונסטרוקציה, כפל חניה: כגון

בו נמצאת הכניסה , ממפלס הרחוב, מ נטו" ס100הבלטת קומת המרתף במבנה החדש לא יעלה על 
מ נטו " ס50הבלטת קומת המרתף עד , 2277תכנית , על פי הוראות התכנית הראשית ). הראשית לבניין
. (ממפלס הרחוב

 
: חניה

. מקומות החניה יהיו בהתאם לתקן התקף בעת הוצאת היתרי  הבניה' מס
. כל מקומות החניה יהיו תת קרקעיים

 
: פיצול השטח הפתוח

מוצע לאפשר פיצול השטח הפתוח .  משטח המגרש20%התכנית מקיימת שטח פתוח בהיקף של לפחות 
. במרכז המתחם, מרבית השטח הפתוח ירוכז בין המבנה החדש למבנה הקיים. למספר חלקים

 
: טבלת השוואה

 
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 ללא שינוי ע ניפחית"תב אחוזים כ זכויות בניה"סה

   
בניה בשיפועי הגג +  קומות 3עד   קומות ובניה בשיפועי הגג2 קומות גובה

 .(למבנה החדש)
 (למבנה החדש)'  מ14.41 ' מ10.0 מטר

על פי התקן התקף בעת הוצאת  מקומות חניה
 היתר בניה

על פי התקן התקף בעת הוצאת 
 היתר בניה

 
 
 

,   שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7אם תוך .  שנים מיום אישורה כחוק5 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל

  .בשטחו הוראות התכנית הראשית
 

. 'א62 שהתכנית לפי סעיף 02.03.2009ע מיום "אישור מה
  .'א62 שהתכנית לפי סעיף 02.03.2009אישור יועצת המשפטית מיום 
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 :ד הצוות"חו
: מומלץ לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

כולל שער , תנאי להוצאת היתר בניה בתאום ואישור מחלקת שימור לשיפוץ המבנה הקיים .1
הכניסה הקיים בחזית יחיאלי והשתלבות המבנה החדש עם הקיים וקביעת המרחק בין המבנה 

תהיה בעלת אופי קונטרסטי לשתי קומות בבניין החדש , קומה השלישיתהנסיגה ב. הקיים לחדש
 .הבסיס

. חפירת מרתף מותנית בהבטחת יציבות המבנה הקיים .2
 .תנאי לאיכלוס יהיה שיפוץ בפועל של המבנה הקיים .3

יש לקבוע במסגרת התכנית כי התכנית אינה מוסיפה שטחים מעבר לשטחים המתקבלים על פי  .4
יש לקבוע בהוראות התכנית כי תנאי להוצאת היתר בניה יהיה הצגת חישוב שטחי . 2277תכנית 

 .הבניה המבוקשים לעומת התכנית הראשית

 .סוזן דלל,  צידי לכיוון המגרש הציבורי0תאום ואישור אגף נכסים לבניה בקו בניין  .5

 .פתחי איוורור למרתפי החניה לא יופנו לכיוון המרחבים והמעברים הציבוריים .6

ו ימוקמו "פחי אשפה שעוני מים וכ, כדוגמת פילרים, מערכות ומתקני תשתיות של הבניינים .7
 .במרוכז בגומחה בתוך הגדר הבנויה

 .על מנת להבטיח צמצום הפגיעה בחזית המגרש, רוחב הכניסה לחניה יהיה מינימלי .8

. יש להעביר כתב שיפוי כמקובל .9
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 04/03/2009מיום ' ב09-0004בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. התכנית הציג את התכנית' אדר
.  בשכונה0.0מיטל מבקשת לשמור על קו בנין 

 
: החלטת הועדה

: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים
כולל שער , תנאי להוצאת היתר בניה בתאום ואישור מחלקת שימור לשיפוץ המבנה הקיים .01

הכניסה הקיים בחזית יחיאלי והשתלבות המבנה החדש עם הקיים וקביעת המרחק בין המבנה 
תהיה בעלת אופי קונטרסטי לשתי קומות בבניין החדש , קומה השלישיתהנסיגה ב. הקיים לחדש

 .הבסיס

. חפירת מרתף מותנית בהבטחת יציבות המבנה הקיים .11
 .תנאי לאיכלוס יהיה שיפוץ בפועל של המבנה הקיים .21

יש לקבוע במסגרת התכנית כי התכנית אינה מוסיפה שטחים מעבר לשטחים המתקבלים על פי  .31
יש לקבוע בהוראות התכנית כי תנאי להוצאת היתר בניה יהיה הצגת חישוב שטחי . 2277תכנית 

 .הבניה המבוקשים לעומת התכנית הראשית

 .סוזן דלל,  צידי לכיוון המגרש הציבורי0תאום ואישור אגף נכסים לבניה בקו בניין  .41

 .פתחי איוורור למרתפי החניה לא יופנו לכיוון המרחבים והמעברים הציבוריים .51

ו ימוקמו "פחי אשפה שעוני מים וכ, כדוגמת פילרים, מערכות ומתקני תשתיות של הבניינים .61
 .במרוכז בגומחה בתוך הגדר הבנויה

 .על מנת להבטיח צמצום הפגיעה בחזית המגרש, רוחב בכניסה לחניה יהיה מינימלי .71

. יש להעביר כתב שיפוי כמקובל .81
 

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

: פרטי תהליך האישור
 

 : בישיבתה מספר  מיום  דנה בתכנית והחליטה
 

 בתאריך 2310 בעמוד 6071 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
18/03/2010 .
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: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 11/02/2010 הארץ

 11/02/2010 הצופה
 12/02/2010 העיר

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: התנגדויות לתכנית 6בתקופת ההפקדה הוגשו 
 
הערות כתובת מגורים שם המתנגד  
 - דוד איתןדורון עוזר ו .1

 נווה ונתבשם ועד שכ
 .צדק

. לא מלווה בתצהיר .12שבזי רחוב 

לא מלווה בתצהיר . 9יחיאלי סמטת נורית ועמר ענב  .2
לא מלווה בתצהיר  .9יחיאלי סמטת שושנה וחיים ענב . 3
משנה ) קלאודיו קוגון .4

ל מרכז סוזן "למנכ
. (דלל

. לא מלווה בתצהיר. 5יחיאלי סמטת 

 לא מלווה בתצהיר. ירושלים,  עין כרם4מבוא השער  ' אדרשלמה אהרונסון .5
אלון כהן , ציון כהן .6

ואורן כהן באמצעות 
ד מנשה ונעמה "עו

וחניש 

 . 7סמטת יחיאלי 

 
 
 

 סיכום ההתנגדויות והתשובות
 
 
מענה והמלצות עיקרי ההתנגדות המתנגדים  
דורון עוזר ודוד . 1

בשם ועד , איתן
. שכונת נווה צדק

העברת זכויות מסיבית מהמגרש . א
ברחוב שלוש למגרש הצמוד למתחם 
סוזן דלל יוצר עומס בניה בלתי נסבל 

ויפגע קשה בחזות מתחם סוזן דלל 
.  ויגמד אותה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בצידו השני של רחוב יחיאלי קיים . ב
הניגוד בין .  קומות2מבנה חדש  בן 

. הבניין הקיים למתוכנן זועק לשמים
 מהמבנה 2המבנה החדש גבוה פי 

הקיים ושטח הקיר הפונה לרחבה 
.  משטח הבניין הקיים4-5גדול פי 

דיספרופורציה זו תכער מאד את 

כיכרות עירוניות מוגדרות על . א
אחד . ידי מבנים המקיפים אותם

" חלל קשה"הגורמים המייצרים 
היא יצירת סגירה של הכיכר על 

. כלומר תיחום הכיכר, ידי מבנים
רחבת סוזן דלל בעלת כל 

, המאפיינים של כיכר עירונית
הכוללת בין השאר מקום 

מוגדרת אף , התכנסות ואירועים
היא על ידי המבנים המקיפים 

אותה ומייצרים את החלל היחודי 
והמובדל מהרחובות הצרים של 

השלמת בניה .  שכונת נווה צדק
בדופן הצפון מזרחית תחזק את 

מוצע לדחות את . הכיכר
. ההתנגדות

 
הבניין הקיים בצידו השני של . ב

רחוב יחיאלי הוא בניין בן שתי 
כלפי כיכר סוזן . קומות ועליית גג

דלל נשקף בניין בן שלוש קומות 
עליית הגג היא גמלון כלפי )

קומת הקרקע הבנויה . (הכיכר
,  לרחבה הציבורית0בקו בניין 
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המראה הנשקף למבקרים מרחבת 
. סוזן דלל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
העברת זכויות ממגרש למגרש . ג

לצורך שימור בניין ישן יצר צורך 
ד גדול יחסית על "לתכנן מספר יח

.  המגרש הפונה למתחם סוזן דלל
כאשר שוקלים את ערך שימור הבניין 

הישן מול הנזק המשמעותי למתחם 
סוזן דלל אנו סבורים שהמחיר יקר 

. ואינו מוצדק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הבניין האימתני המתוכנן צמוד . ד
לקיר היסטורי שעליו תבליט קרמיקה 

. המשקפת את הקמתה של השכונה
. הבניין יפגע בתבליט הקרמיקה

 

הבניין . כוללת פתחים של חלונות
חומה /המוצע  ממוקם מעבר לקיר

היסטורית הכוללת עבודת הדפס 
קרמיקה בעיצובו של האומן דוד 

החומה היא בגובה של . טרטקובר
כלומר . כלפי הכיכר'  מ3.6

הסיטואציה של הבניה במגרש 
הנדון הינה שונה לעומת המגרש 

מוצע לדחות את . הסמוך
. ההתנגדות

 
 
הבניין הקיים ברחוב שלוש . ג

ממוקם במתחם השימור שהוגדר 
(. 2277תכנית )בתכנית הראשית 

לפיכך על פי הוראות התכנית 
לא ניתן להרוס את , הראשית

צוות . ד "הבניין לפני קבלת חוו
השימור וצוות התכנון המליצו על 

רחוב שלוש . המבנה" שמירת"
הינו אחד מהרחובות החשובים 

בשכונה בשל רצף בניינים 
, ייחודיים המגדירים את אופיו

, החומה, ובכלל זה בית שלוש
הבניין הנדון , 27הבניין בשלוש 

הבית ברחוב .  ועוד30בשלוש 
 הינו אחד מבתי המידות 30שלוש 

הבולטים בשכונה ומהווה דוגמא 
, "החלל המרכזי" לטיפוס מבנה 

בדומה , האופייני לבתים ערביים
בשל אופיו המיוחד . לבית שלוש

י צוות "של המבנה  הומלץ ע
ע כי לא תוסף בניה "השימור ומה

עליו והבניה החדשה תרוכז 
. במבנה נפרד בחלקה הסמוכה

שאלת המחיר לעומת התועלת 
, כמעט ואינה אפשרית למדידה
אכן טוב היה להמנע מהריסה 

ללא תוספת קומה במגרש הפונה 
אך מכיוון שלא ניתן , לסוזן דלל

למנוע מיזמים למצות את זכויות 
הבניה במגרשים שבבעלותם 
יש . נראה שזהו הפתרון המיטבי

לעומת ) קומות 3לזכור שבניה של 
 ( המותרות בתכנית הראשית2

מופנית כלפי אזור פתוח ורחב בו 
קיימים מבנים המתנשאים אף 

מוצע לדחות את . הם לגבהים אלו
. ההתנגדות

 
 

על פי הוראות התכנית המוצעת . ד
תנאי להוצאת היתר בניה הוא 
שימור קיר האריחים והבטחת 

מוצע . יציבות הקיר בעת הבניה
. לדחות את ההתנגדות
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 4הבניין המתוכנן יתנשא לגובה של . ה
קומות וחצי בשל הפרשי גובה שבין 

הבניין . רחוב שלוש לרחבת סוזן דלל
גדול באופן לא פרופורציונאלי למקובל 

. בשכונה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הבניין המתוכנן ישנה את משטר . ו

האור והצל ברחבה המהווה , הרוחות
. מוקד התכנסות למבקרים תיירים

 
 

הבניין המוצע מתוכנן לגובה . ה
ההבדל הוא בגובה .  קומות3.5של 

. של מפלס הכניסה שנקבע לבניין
על פי הוראות התכנית הראשית 

 (לקביעת גובה המבנה) 0.0- ה
מחושב על פי הגובה הנמדד 

מאמצע חזית המגרש ברחוב 
. (מ" ס30בתוספת של )יחיאלי 

של , גובה על פי מדידה: כלומר
אמצע חזית המגרש ביחיאלי הינו 

.  ' מ9.80 = 0.30 + 9.50
. 10.90 המוצע הינו 0.0- מפלס ה

מעל '  מ1.10תוספת של : כלומר
הפרש . המותר בתכנית הראשית

אחת מהן , זה נובע ממספר סיבות
היא גובה הקיר הקיים  לשימור 

. ' מ3.6כלפי סוזן דלל הינו כאמור 
על מנת לאפשר בינוי טוב בו ניתן 

לפתוח חלונות לאיוורור היה צורך 
אפשרות של .  0.0- להגביה את ה

, התרחקות מהקיר לא קיימת
מכיוון שקיים הצורך לשמור על 

, מרחק סביר מהמבנה הקיים
. בחלקה הפונה לרחוב שלוש

 מוגבה 0.0הסבר נוסף למפלס 
הוא על מנת לאפשר ירידה לרמפה 

. למרתף חניה
מוצע לקבל את ההתנגדות 

-  ולהנמיך את הבניין בבחלקה
 ההפרש המתקבל בין –'  מ1.10

 של  0.0- ה, כלומר. המותר למוצע
הבניין לא יונמך אבל לעומת זאת 

. גובה הרכס וגובה הקומות יקטן
 
תוספת של קומה אחת אין בה . ו

לשינוי משטר רוחות ברחבת סוזן 
מה גם שלא מדובר במסדרון , דלל

. צר אלא ברחבה גדולה ופתוחה
לגבי אור וצל השינוי שיהיה הוא 

כאשר , ביחס למה שקיים היום
על . לא קיימת בניה במגרש הנדון

 2פי התכנית הראשית ניתן לבנות 
מוצע לדחות . קומות ועליית גג 

. את ההתנגדות
 
 

תכנית . ד"מתנגדים לתוספת יח. אנורית ועמר ענב . 2
 מוסיפה לכשעצמה עמסים 2277

. אדירים על התשתיות הדלות בשכונה
 (חשמל, ניקוז, מים, חניה, תחבורה)

כל סטיה מגבירה את העמסים 
.  ומקרבת את השכונה למצב קריטי

 
מתנגדים לתוספת קומה מעל . ב

תוספת יחידות הדיור . א
, המבוקשת היא מינימאלית

 יחידות דיור 2מדובר בתוספת של 
. מעבר לקבוע בתכנית הראשית

מוצע . תוספת זו היא שולית
. לדחות את ההתנגדות

 
תוספת הקומה היא כלפי . ב
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הגבהת הבניין . 2277המותר בתכנית 
תיצור חוסר איזון ברור עם המבנים 

דבר זה יצור תגובת . הסמוכים
. שרשרת של בקשות להגבהה

 
 
 
 
 
 
 
יש להוסיף על כך נימוקים . ג

, צפיפות, אסטטיים של מעברי אויר
וכן ירידת ערך ואבדן , הצללות

הכנסות עתידיות וגם אובדן הכנסות 
. בזמן הבניה

מדובר ברחבה . רחבת סוזן דלל
גדולה הכוללת כבר כיום מבנים 

כל בקשה . גבוהים יחסית
להגבהה נבחנות לגופו של עיניין 

ל היא תולדה של "הבקשה הנ
הצורך בשימור : מספר גורמים

מבנה קיים ובניה כלפי רחבה 
ל קיים הצדק "במקרה הנ. פתוחה
מוצע לדחות את . תיכנוני

. ההתנגדות
 
טענת ירידת הערך לא נומקה . ג

נכון . ד שמאית"או גובתה בחוו
ן בשכונה הוא "להיום ערכי הנדל

מן הגבהים בעיר ובמגמת עליה 
דווקא ההתחדשות . מתמדת

בשכונה ותוספת דירות חדשות 
ואיכותיות תורמות לעלייה זו 

מוצע לדחות את . ן"בערכי הנדל
. ההתנגדות

 
. 2התנגדות זהה להתנגדות מספר שושנה וחיים ענב . 3

. ראה התנגדות לעיל
. 2התנגדות זהה להתנגדות מספר 

  .ראה תשובות לעיל
 

, קלאודיו קוגן. 4
ל "משנה למנכ

מרכז סוזן דלל 

הבניין המתוכנן יסגור את הרחבה 
המרכזית של מרכז סוזן דלל מצידו 

". חנק"הצפוני מזרחי ויוצר תחושת 
בזכות התכנון המוקפד והיצירתי של 

מתכנן , שלמה אהרונסון' ארכ
נוצרה תחושה של מרחב רב , הרחבות

י ביטול רחוב יחיאלי לכניסת "ע
. רכבים והכללתו ברחבה

נבנו , 1989מאז הקמת המרכז בשנת 
בצמידות המרכז מספר מבנים 
, זאת. ותחושת מרחב זו הולך ונעלם

במקביל למספר העולה בהתמדה של 
אלפי המבקרים הפוקדים את המרכז 

. מדי יום

תכנית )על פי התכנית הראשית 
ניתן לבנות במגרש הנדון  (2277

.  קומות ועליית גג2בניין בן 
כלומר תוספת הבניה מהצד הצפון 

. מערבי של הכיכר הינו סטטוטורי
ההבדל הוא בתוספת קומה מעבר 

ללא )לקבוע בתכנית הראשית 
תוספת שטחי בניה מעבר לקבוע 

אין בתוספת . (בתכנית הראשית
הקומה לשינוי מהותי באיזון 

ללא ספק . ובתחושה של המרחב
הבניה החדשה תשנה את הנוף 

הניבט כלפי צפון מערב אך תוספת 
זו היא זכות השמורה לבעלי 

ניתן להתווכח על האם . המגרש
התוספת תפגע או תיטיב עם 

אך לא ניתן לשלול .  הרחבה
מבעלי המגרש את הזכויות 

הקיימות ואת הזכות למצות את 
ראה גם . הבניה בתחומי המגרש

. שלעיל' א1מענה בסעיף 
. מוצע לדחות את ההתנגדות

 
שלמה ' אדר. 5

. אהרונסון
מעמדנו בהתנגדות מתוקף היותנו . א

. המתכננים של כיכרות סוזן דלל
הבניה המבוקשת הינה מסיבית 

ומתנשאת מעל הכיכר בצורה שתשנה 
לחלוטין את התחושה בכיכר ותהפוך 

הקרבה . את השהות בה ללא נעימה
בין הבניין החדש לכיכר תיצור חיכוך 
. בין המתחם הציבורי למתחם הפרטי

סוד הצלחת המקום טמון ביחסים 

' א4', א1ראה מענה בסעיפים . א
  .שלעיל
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. העדינים הנשמרים בין גובה לרוחב
איזון זה יופר בוודאות בבניה 

. המבוקשת
במסגרת התכנון של הרחבת סוזן דלל 

הוטמעה מערכת גיאומטרית 
. המסדירה את החללים הפתוחים

גיאומטרית זו הינה תולדה של ' מער
. שני בתי הספר וביניהם רחוב יחיאלי

הבניה המבוקשת תציב בניין גדול 
ומאסיבי במקום בו לא היה בניין  כזה 

בעבר וכך תהרוס את הניסיון לשמר 
. את הרגשת החלל הציבורי של פעם

מ הבנוי המקורי "יש לשמור על הקנ
. לטובת הדורות הבאים

 
ציון כהן ואחרים . 6

ד "באמצעות עו
וחניש 

המתנגדים בנו על חלקתם מבנה . א
 יחידות 2מתוכן ) יחידות 3נמוך בן 
בית המתנגדים בנוי במרחק . (למגורים

התכנית . קטן מהמגרש נשוא התכנית
תשנה באופן מהותי את אופי האזור 
. ופוגעת במרקם התכנוני של השכונה

 
 
 
 
 

התכנית אינה בסמכות ועדה . ב
ועדה מקומית אינה . מקומית

מוסמכת לאשר תכנית בינוי שעומדת 
. בסתירה מוחלטת לתכנית הראשית

 2277כאשר תכנית . (2277תכנית )
ביקשה להעניק סמכויות לועדה 

המקומית היא עשתה כן מפורשות 
. ( ועוד10.1.2סעיף )
 
 
התכנית המוצעת עומדת בניגוד . ג

 2277לעקרונות התכנון של תכנית 
ופוגעת בעיקרון שמירת הגובה על פי 

 מטילה 2277תכנית . התכנית הראשית
מגבלה מהותית על האפשרות להוסיף 

לגבהים המכסימילים וגם זה רק 
מ " ס60במקרים מיוחדים ורק עד 

במקרה . (2277 בתכנית 10.1.9סעיף )
" מקרה מיוחד"דנן לא מתקיים 
. שמצדיק סטיה

יזמי התכנית המוצעת מבקשים 
להוסיף קומה שלמה ונוצר מבנה 

מהגובה המותר בתכנית '  מ5- הגבוה ב
אין הצדקה תכנונית לכך . הראשית

ויש בכך סטיה מהותית ופגיעה חמורה 
אין בסמכות . במרקם של האזור

הועדה המקומית לשנות גובה 
. מכסימלי שנקבע בתכנית הראשית

 
התכנית המוצעת יוצרת קטגוריה . ד

התכנית אינה פוגעת במרקם . א
התכנית . התכנוני של השכונה

מחזקת את אופי רחוב שלוש על 
ידי שמירה של מבנה הסטורי 

קיים בעל מאפיינים אדריכליים 
בולטים ומוסיפה קומה אחת 

מעבר לקבוע בתכנית הראשית 
רחבה , כלפי רחבת סוזן דלל

מוצע לדחות את . פתוחה וגדולה 
. ההתנגדות

 
לחוק  (5)(א)'א62על פי סעיף . ב

בסמכות ועדה , התכנון והבניה
מקומית לשנות הוראות בדבר 

הוראות , להבדיל. בינוי או עיצוב
התכנית הראשית איפשרו לשנות 

את התכנית הראשית בתנאים 
, מסוימים ללא הכנת תכנית

מוצע לדחות . כלומר ללא פירסום
. את ההתנגדות

 
מ " ס60מגבלת הגובה של . ג

בתכנית הראשית ניתנת בתנאים 
אין . מסויימים ללא הכנת תכנית

ל לבין "קשר בין הסעיף הנ
השינויים שנעשים בתכנית 

נכון הדבר שלא ניתן . המוצעת
בהקלה לשנות את מספר הקומות 
או הגבהים המכסימליים אך כאן 

מדובר בהכנת תכנית בסמכות 
ראה גם מענה . ועדה מקומית

מוצע לדחות .  שלעיל' ה1בסעיף 
. את ההתנגדות

 
 
 
 
 
 
 

הקטגוריה החדשה שנוצרה . ד
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שאיננה ' אזור מגורים ד: חדשה
אין זה . מוגדרת בתכנית הראשית

. בסמכות הועדה המקומית
 
 
 
 
 

גובה הבניין בפועל גבוה יותר . ה
יוזמי . מהמתואר בנספחי התכנית

התכנית מודדים את גובה הבניין 
אך בפועל בפועל , ממיפלס הכניסה

זהו גובה . ' מ16.5- גובה הבניין מגיע ל
מפלס הכניסה צריך . שאינו סביר

. להיות נמוך יותר
 
קומת המרתף המוצעת בולטת . ו

מ שנקבעו בתכנית " ס50- מעבר ל
.  זוהי סטיה מהותית. הראשית

 
 
 
 
 על פי 0גובה הבניין בקוי בניין . ז

. ' מ6התכנית הראשית נקבע עד 
התכנית המוצעת מבקשת לבנות בקו 

 מהגובה המכסימלי 2.5 פי 0בניין 
גם . המותר על פי התכנית הראשית

כאן התכנית עומדת בניגוד גמור 
 וסותרת את 2277להוראות תכנית 

המטרה של שימור המרקם התכנוני 
.  הקיים

 
 של התכנית המוצעת 0.0- מפלס ה. ח

 בתכנית 4.1.2על פי סעיף . איננו סופי 
ע רשאי לאשר סטיה "המוצעת מה

 שונה הקבוע בתכנית 0.0ולהתיר 
הדבר אינו בסמכות הועדה . הראשית

. המקומית
 
 
 
 
 
 
 
 

התכנית המוצעת אינה כוללת נספח . ט
התכנית . זהו ליקוי מהותי. תנועה

גורמת לבעיות חמורות בתחום זה של 
אין . מקומות חניה והסדר התנועה

התייחסות של עמידה בתקני חניה 
אין היגיון . ואין פתרון לחניית אורחים

להוסיף יחידות דיור שיתרמו להחרפת 
מדובר באזור . הבעיה הקיימת כיום
. צפוף וברחובות צרים

ת שיצר "נובעת מנוהל מבא
. קטגוריות אחידות בתכניות

הקטגוריה החדשה דומה 
' לקטגוריה של אזור מגורים ג

מוצע לדחות את . 2277בתכנית 
. ההתנגדות

 
 

. שלעיל' ה1ראה סעיף . ה
 
 
 
 
 
 
 
בליטת המרתף מעבר לקבוע . ו

בתכנית הראשית הינו תולדה של 
 ובשל שיפועי 0.0- קביעת מפלס ה

. הרחוב הטבעיים ברחוב יחיאלי
. שלעיל' ה1ראה מענה בסעיף 

. מוצע לדחות את ההתנגדות
 
התכנית הראשית מתייחסת . ז

כאשר מדובר '  מ6לגובה של 
כאשר מדובר .  קומות2בבנייה של 

 קומות התכנית הראשית 3- ב
אינה מפרטת את הגובה עד שלוש 
הקומות אלא קובעת רק את גובה 

מוצע לדחות . ' מ13.5- שיא הרום 
. את ההתנגדות

 
 

סעיף זה בהוראות התכנית . ח
המוצעת מטרתו לאפשר חלופה 

נמוכה יותר לבניין המתוכנן כלפי 
כמפורט בסעיף .  סוזן דלל

במידה והגישה : "'2'ט4.1.2
למרתפי החניה תהיה באמצעות 

מעלית חניה יחולו הוראות 
התכנית הראשית לעניין קביעת 

ע רשאי "מה, כמו כן". 0.0- ב
 שונה אם 0.00להתיר גובה מפלס 

ישוכנע כי הדבר נחוץ לתיפקודו 
מוצע לדחות את .  של הבניין

. ההתנגדות
 

חוק התכנון והבניה לא מחייב . ט
, עם זאת. הכנת נספח תנועה

פתרונות הכניסה לחניה ופתרונות 
. החניה מוצגים בנספח הבינוי

תקני החניה יהיו בהתאם לתקן 
. התקן בעת הוצאת היתר בניה

מוצע לקבל את ההתנגדות 
 ולהוסיף הוראה לתכנית בחלקה

כי במידה ולא ינתנו פתרונות 
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על פי נספח הבינוי הכניסה והיציאה . י

. אל מרתף החניה הינו מרחוב שלוש
מדובר בפתח צר שאינו מאפר מעבר 

והדבר יתרום לבעיות . סביר בו זמנית
. התנועה

 
 
 
 
 
 

המרתף אמור לשמש גם . יא
תוספת מחסנים הינה על . למחסנים

חשבון מקומות חניה ודיירי הבית יחנו 
את כלי רכבם ברחובות שמסביב תוך 

. יצירת מטרדי רעש וזיהום אויר
 

התכנית המוצעת  מבקשת בניה . יב
.   בכל ארבעת פאות המגרש0בקו בניין 

ובנוסף על תוספת הגובה הדבר יוצר 
. תחושת מחנק וחומות

 
 
 
 

בעת שהמתנגדים ביקשו לקבל . יג
היתר נאסר עליהם להתרומם בגובה 

מן . בטענה שהדבר יפגע באופי האזור
הראוי שאותו דין שהוחל על 

המתנגדים יחול גם על בעלי החלקות 
. נשוא התכנית המוצעת

 
התכנית המוצעת תגרום לפגיעה . יד

. חמורה במתנגדים ובערך דירותיהם
 

חניה בתחומי המגרש יתבטלו 
. הדירות שנוספו מכוח תכנית זו

 
המגרש גובל בשני רחובות . י

רחוב יחיאלי שהינו רחוב . בלבד
. ללא תנועת רכבים ורחוב שלוש
. לכן אין אפשרות לפצול החניה

הכניסה לחניה אפשרית רק 
תכנונית הניסיון . מרחוב שלוש

הוא לרכז את הכניסות היציאות 
מיותרת של " פציעה"כדי להמנע מ

מוצע . חזיתות הבניינים בשכונה
. לדחות את ההתנגדות

 
.  ט שלעיל6ראה מענה בסעיף . יא

 
 
 
 
 

 מאפיינים 0בניה בקוי בניין . יב
בנייני חצר . את הבנייה בשכונה

הם אחד מסימני ההיכר של 
התורמים , שכונת נווה צדק

אופיה ולכח המשיכה , ליחודה
מוצע לדחות את . אליה

. ההתנגדות
 

תוספת גובה וקומות ככלל . יג
ללא הצדקה תכנונית ותועלת 

ציבורית אינה מומלצת בשכונת 
. כל מקרה נבחן לגופו. נווה צדק

. מוצע לדחות את ההתנגדות
 
 

טענת ירידת הערך לא נומקה . יד
נכון . ד שמאית"או גובתה בחוו

ן בשכונה הוא "להיום ערכי הנדל
מן הגבהים בעיר ובמגמת עליה 

דווקא ההתחדשות . מתמדת
בשכונה ותוספת דירות חדשות 
ואיכותיות תורמות לעלייה זו 

מוצע לדחות את . ן"בערכי הנדל
. ההתנגדות

 
 

 :ד צוות"חוו
: לתת תוקף לתכנית בשינויים הבאים

: לקבל את ההתנגדויות בחלקן על פי המפורט בגוף המענה וכמפורט להלן
 של  הבניין לא 0.0- ה, כלומר.  ההפרש המתקבל בין המותר למוצע–'  מ1.10- להנמיך את הבניין ב .1

. יונמך אבל לעומת זאת גובה הרכס וגובה הקומות יקטן
להוסיף הוראה לתכנית כי במידה ולא ינתנו פתרונות חניה בתחומי המגרש יתבטלו הדירות  .2

.שנוספו מכוח תכנית זו
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 09/06/2010מיום ' ב10-0013בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ארנון ניר הציג את התכנית' אדר
: המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם כלהלן

פוגע במרקם הקיים ובצמחיה ,  גובה המבנה לא מתאים לסביבה– נציג ועד השכונה –מתנגד דורון עוזרי 
. בשכונה

ע הקיימת במקום "מבקשים לבנות לפי התב,  גובה הבנין לא מתאים לסביבה–מתנגדים חיים ועומר עינב 
.  ולא לאשר את התכנית המבוקשת2277

.  גודל המבנה חונק את סוזן דלל–ל סוזן דלאל " משנה למנכ–קלאודיו קוגן 
קלאודיו הקריא את התנגדותו של שלמה אהרונסון אשר מבקש לתקן את כל הנזקים שיגרמו לכיכר 

. כתוצאה  מהבניה
תכנית סמכות ?   אך זה שלנו לא נתנו להתיישר ע בניין שמאחורינו והורידו לנו גובה–ד מנשה וחניש "עו

. התכנית המבוקשת יוצרת מחנק במקום. ועדה מקומית אמורה לשמור את הרקע ההיסטורי
י הועדה המקומית לשמר את הבנין מכיוון " התבקשנו ע–ד חיים סמו ענה בשם היזמים להתנגדויות "עו

אנחנו תואמים עם בניינים . 2277אנחנו לא סותרים מתכנית . שהבנין לא כלול ברשימת המבנים לשימור
.  קומות וקומה רביעית בנסיגה3לידינו שרובנם 

. תמר זנדברג מבקשת סיור במקום
 

: הועדה מחליטה
. לצאת לסיור בשטח

 
שמוליק מזרחי וארנון , אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים

. גלעדי



 התוכן החלטה' מס
09/06/2010 

 5- ' ב10-0013
 העברת זכויות מבניין לשימור  6-8המסגר  - 3878/מק/תא

 .דיון נוסף לאחר בדיקות כלכליות - (2)דיון בהפקדה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  20' עמ

 

  הועדה המקומית  :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

מצגת + תשריט : מסמכי רקע
 

. 77פרסום לפי סעיף + אישור הועדה המקומית להפקדת תכנית : מטרת הדיון
     

.  23קלישר '  ורח6-8רחוב המסגר   :כתובת
 

' ורח (מדרום)מיקוניס ' רח, (ממערב)שטח המגרש המקבל נמצא בין הרחובות המסגר   :מיקום התכנית
 .23קלישר ' שטח המגרש הנותן נמצא ברח. (מצפון)המקצוע 

 
 (קלישר) 11 חלקה 6920גוש  (המסגר) 138,139,153,156חלקות  (מוסדר) 6976 גוש  :חלקה/ גוש

 
  .   דונם2.919-כ שטח התכנית כ"סה   :שטח

 
  גלבוע אדריכלים-ברק גלבוע צור   אדריכל :מתכנן

 
 .י אלון צבעון"מ  ע"טארוס בע :יוזם התכנית

 
 .   פרטיים:בעלות

 
.   מבנה קיים בין קומה אחת מעל קומת כניסה וקומת מרתף–  רחוב המסגר :מצב השטח בפועל

. 'ב2650פ תוכנית השימור " מבנה לשימור בהגבלות מחמירות ע–                                 רחוב קלישר 
 

: מצב תכנוני קיים
  1ע' , אE  , 459 , 1043, 1406 , 1043:  תכניות בניין עיר תקפות

. ' א1043ע "י תב"עפמשרדים ומסחרי /  תעסוקה :יעוד קיים
  . בקומה לשירות35% לעיקרי ובנוסף 200 % :זכויות בניה

 .גובה '  מ17 קומות 5: בינוי
 קבעה הפקעה בחזית המגרש להבטחת רוחב זכות דרך המסגר` הרחבת רח ( 1975מתן תוקף )  1406ע "תב

.  המסגר לאחר הרחבתו' לרח'  מ27של 
 

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

 11  מוסדר 6920 23קלישר ' רח

 138,139,153,156  מוסדר 6976 6-8המסגר ' רח

 
 משנת ומטלות ציבוריותמקום חלה מדיניות הועדה המקומית לעניין זכויות בנייה ב: מדיניות קיימת

ניתן , נקבע כי באיזור אזור התעסוקה המערבי בו ממוקמת התכנית המוצעתמדיניות במסגרת . 1996
 לאורך השנים , למרות מדיניות זו.250%זכויות עד ,  דונם3.0 ל1.5אשר שטחו בין להוסיף למגרש 

 (להבדיל מאיזו התעסוקה המערבי)ר המרכזי "ההתייחסות לאיזור הייתה כאילו היה כלול באיזור המע
  . למגרש בשטח זה361%  עד–בשיעור גבוהה יותר בנייה זכויות לכך כי ניתן להוסיף ובהתאם 

 
י העברת זכויות בניה "ע' ב2650עידוד שימור ושיפוץ מבנים שנקבעו לשימור בתוכנית השימור , כמו כן

. ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות למגרשים אחרים בעיר
 

:  עקרונות ודברי הסבר נוספים
 תוספת הזכויות :(השתלבות בסביבה, נפחים, צפיפות, אחוזים, שימושים)התאמה למדיניות עירונית 

 361%תוספת זכויות עד : המלצת הצוות היא לאשר את המבוקש. חורגת ממדיניות הועדה המקומית
 כפי שנקבע במסגרת המדיניות שכן בשנים האחרונות עודכנה תפיסת התכנון של באגף 250%במקום 

י "לפי התפיסה המעודכנת יש לעודד הגדלת עוצמת הבינוי באיזור ע. תכנון העיר לאיזור המסגר מזרח
וכן מכיוון שהאיזור נהנה מנגישות , תוספת זכויות בהתאם ליעדים העירוניים החדשים לשטחי תעסוקה

.    מצוינת הן לכלי רכב והן באמצעות תחבורה ציבורית והוא מתאים לבנייה גבוהה
 

וכן בסביבה הקרובה מצויים מספר רב של ,  לאורכו של רחוב המסגר:עיצוב אורבני והתייחסות לסביבה
בין .  קומות26 -כאופיים של מבנים אלו מתאפיין בבניה גבוהה עד . מבנים בהליכי תכנון ובניה שונים
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ומתחם  ( קומות9)ל "בית ריב, ( קומות16)בית ישרכארט , ( קומות26)" נצבא-"בית ניפ: מבנים אלו כלולים
הבינוי המוצע תואם את הבינוי הקיים והמתוכנן .  קומות15-26אשר בו מתוכננים מגדלים בני ,  חסן ערפה

  .יצחק שדה מצפון ' בית עובד ורח' הרכב מדרום לרח'  בקטע שבין רחהמסגר' בחזית לרח
 

  :מצב תכנוני מוצע
: מוצעת תוכנית בסמכות וועדה מקומית כמפורט להלן

העברת זכויות בניה ממבנה לשימור - 'ב2650בהתאם להוראות תוכנית השימור  .1
 .6-8 למגרש מקבל ברחוב המסגר 23בהגבלות מחמירות במגרש ברחוב קלישר 

 23היקף השטחים העיקריים המועברים בתוכנית מקלישר  1.1
היקף השטחים המועברים בתוכנית מהמבנה לשימור למגרש המקבל הותאם לפערי שווי 

  י הערכת שומה למבנה לשימור מתאריך "ר זכויות בניה בין המגרשים עפ"קרקע למ
 4בהתאם לסעיף , 24.02.2010י הערכת שומה למגרש המקבל מתאריך " ועפ18.01.2010

. ב2650של תכנית ' בנספח ה
. ר ביעוד משרדים במגרש המקבל" מ6- ר מגורים במגרש המוסר שווים ל" מ1

 .ר" מ300 הינם 23כ שטחי הבנייה העיקרים שייגרעו מקלישר "סה

 6-8היקף השטחים העיקריים המתווספים בתוכנית למסגר  2.1
או ) בחישוב משטח המגרש נטו 361%ל  200%מבוקשת תוספת זכויות שטח עיקרי מ

, 1406ע "לפי הוראות תב. ר עיקרי" מ6,026כ "סה,  ( בחישוב משטח המגרש ברוטו301%
.  חישוב הזכויות יהיה משטח ברוטו לפני הפקעות במסגרת התכנית

ר לייעוד " מ1,800 הינם 6-8כ שטחי הבנייה העיקריים שיתווספו למסגר "סה
. משרדים

 6-8היקף שטחי השירות המתווספים בתוכנית למסגר  3.1
במסגרת התכנית תאושר תוספת שטחי שירות בשיעור המקסימלי שמתירה תכנית השימור 

 35%י תכנית זו ניתן להוסיף עד "עפ. ' א1043בשיעור כפי שנקבע במצב התכוני מאושר לפי תכנית 
.   באישור הועדה המקומית40%או 

 1043ע "י תב"השימושים במגרש המקבל יהיה בהתאם לשימושים עפ: שימושים/ פירוט יעודים
  משרדים ומסחר בקומת הקרקע–' א

המקצוע בצמוד למבנה ' מיקוניס ורח' הרחבת זכות הדרך ברח, חיזוק המבנה הקיים: 6-8המסגר  .2
 .הקיים לטובת מדרכות

 :6-8קביעת הוראות בינוי במגרש המקבל ברחוב המסגר  .3

 . משטח המגרש נטו90%תכסית קומת קרקע לא תעלה : תכסית 1.3

אולם לאור , פ תוכנית השימור ניתן להוסיף בניה לגובה עד למגבלות הסטייה הניכרת"ע: גובה 2.3
 קומות עד לגובה של 5מומלץ לאשר תוספת של  (כפי שהוסבר לעיל)המדיניות התכנונית באזור זה 

 10לא יעלה על  הבניין גובה ,על כן.  קומות כתיקון נקודתי של תוכנית השימור לגבי מגרש זה10
. ' מ42.0ולא יעלה על  ( מעל קומת כניסה קיימת9 )קומות

:   בניןקווי 3.3
 מ4.00 ל3.00 בין –פרוייקט שדרת הקריה בהתאמה לכמסומן בתשריט –  המסגר לרחוב ' .
 כאשר במרווח בין גבול תכסית הבניין הקיים ,  קו בניין אפס–המקצוע ' לרחוב מיקוניס ולרח

ניתן יהיה לעשות שימוש לטובת חיזוקים חיצוניים בדופן החיצונית של , לגבול המגרש
. בלבדהבניין הקיים וחיפויים 

  למעט באיזור הקרוב לרח, (בהתאם למצב התכנוני המאושר)'  מ3.00 –קו בניין צידי '
 קו  .0.00המקצוע המיועד לדחסנית אשפה ולגרם מדרגת חירום בו יתאפשר קו בניין צידי  

, המקצוע' מרח'  מ20.00 יהיה בגובה קומת הקרקע בלבד ויתאפשר עד לעומק של 0.00בנין 
בין גרם המדרגות לגבול המגרש יוותר . על מנת לאפשר רחבה לתמרון ולהנפת דחסנית אשפה

.  ' מ1.50מרווח של לפחות 
שטחי הבניה ות להחני. מיקוניס'  מרחהכניסה לחניונים התת קרקעיים תהייה :תנועה וחנייה 4.3

י תקן מופחת שכן לא ניתן "מספר מקומות החנייה עפ. שבתכנית יהיו כולם תת קרקעיים
. להרחיב את החניון התת קרקעי של הבניין הקיים

: טבלת זכויות

המסגר 
6-8 

 שטח שירות שטח עיקרי
 כ"סה מתחת לקרקעמעל נקרקע  כ"סה מתחת לקרקעמעל נקרקע 

  % ר"מ % ר"מ ר"מ % ר"מ % ר"מ
  1' לפי ע 44%** 2,192 6,026 * 361% 6,026

 (משטח המגרש נטו)*
. ' א1043 – מן הזכויות המוקנות מתכנית בתוקף 100%לפי ** 
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 :טבלת השוואה

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 באחוזים ר"במ באחוזים ר"במ

 זכויות 
 בנייה

 ובנוסף 200% ר" מ4,226 שטח עיקרי
  כהקלות11%

משטח ) 361%- כ (1)ר   " מ6,026
 (המגרש נטו

טח שירות ש
 מעל הקרקע

בהתאם למותר לפי  ר" מ2,192 (2  )40% ר" מ1,479
 תכנית השימור

שטח שירות 
 מתחת לקרקע

 ללא שינוי ללא שינוי 1' לפי ע 1' לפי ע

 (ללא קומה טכנית)  קומות10  קומות 5 קומות גובה

 ' מ42.0עד  ' מ17 

 לקומות עליונות   –0- לרחוב המסגר קווי בניין
 לקומת קרקע'  מ4.0

מידה משתנה לאורך ) 4.00 ל3.00בין 
 (החזית ובהתאם למבנה הקיים

'  מ0.00 ' מ4.0 לרחוב המקצוע
  ' מ0.00 ' מ4.0  לרחוב מיקוניס
לפי תשריט  ' מ3.0 אחורי

 90%עד   40% תכסית
 שטח עיקרי כולל העברת זכויות ממבנה לשימור לפי יחס המרה (1)

 בכפוף לאישור הועדה אם שוכנע שהם חיוניים לתפקוד 5% שטחי שירות ועוד 35%מאפשרת עד '  א1043ע "תב. משטח עיקרי (2)
. הנאות של המבנה

 
 

ללא ,  שטח התכנון ממוקם בתחום איזור תעסוקה מובהק:'סקר אקלימי וכו, מטרדים, איכות סביבה
הן מבחינת ההצללה והן – אין בבינוי המוצע השפעה משמעותית על הסביבה . מגורים בקרבת מקום

 . מבחינת רוחות 
 

 . לא חלות עליה משימות פיתוח, היות ומדובר בתכנית לניוד זכויות: משימות פיתוח בסביבת הפרויקט
 

חברת טארוס במסגרת זכיה במכרז של מינהל הדיור י "רכש ענהמגרש  :עקרונות ודברי הסבר נוספים
ספציפית התאמה לפרוגרמה הבניין עבר . הוצאה לפועלמשרד השיושכר ללהקמת מבנה הממשלתי 
. הוצאה לפועלשל משרד הומפורטות 

 
:  הפרויקט מתוכנן להתבצע בשני שלבים: שלביות

עיקרי לפי מצב תכנוני '  מ4,000 קומות בשטח של כ4שיפוץ וחיזוק מבנה קיים והוספת  :'שלב א
. מאושר

 . המוקנים במסגרת המצב התכנוני המאושר211% -בנייה שלב זה ימצה את זכויות ה
  . קומות10המאפשרות תוספת קומות עד , מימוש זכויות הבנייה המוקנות במסגרת תכנית זו :'שלב ב
תוספת זו . ר עיקרי" מ5,000- יצויין כי נמצאת כעת בשלב בחינה תוספת זכויות נוספת של כ: 'שלב ג

תוספת זו תוקנה למגרש , משיקולים של עמידה בלוחות זמנים.  קומות נוספות5-כרוכה בתוספת כ
 .במסגרת תכנית נפרדת בסמכות הועדה המחוזית

 
 .(ע"עם אישור התבהבנייה  והשלמה מאושרי מצב תכנוני "היתר עפ) מיידי ושלבים :זמן ביצוע

 
: ד צוות"חו

 : בכפוף למפורט להלןלהעברה לדיון בועדה המחוזיתלאשר את התכנית 
 :תנאים להפקדת התכנית .1

 . בגין תוספת הזכויות במגרש המקבלכתב שיפוית בעל המגרש המקבל על חתימ .א

י הוראות "חתימת בעל המבנה לשימור על כתב התחייבות לשימור לשיפוץ 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

 .ס והמשרד להגנת הסביבה"י דרישת הרשות לאיכ"הנחיות נוספות עפ .ד
 
:  במגרש המקבלתנאים להוצאת היתר בנייה .2

 . י מחלקת השימור למבנה לשימור בהגבלות מחמירות במגרש המוסר"השלמת תיק תיעוד שיאושר ע .א
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המסגר בשטח שמעל החניונים ' לרחבשטח בחזית הבניין הקדמית  רישום זיקת הנאה לציבורהבטחת  .ב
מיקוניס והמקצוע ' בחזיתות לרח. חזית הבנייןבין קו גבול החלקה לקו , התת קרקעיים הקיימים

 .תרשם זיקת הנאה במרווח שבין חזית הבניין לקו גבול המגרש

 

: מתן תעודת אכלוס במגרש המקבלתנאים ל .3
בכפוף , או לחילופין, י מחלקת השימור"סיום עבודות השימור במנה לשימור בהגבלות מחמירות עפ .א

מתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע השימור כפי , לשיקול דעת מהנדס העיר או מי מטעמו
 .י מהנדס העיר או מטעמו"שיקבע ע

י " לתקנות המקרקעין לענין ייעוד המקרקעין עפ27י תקנה "רישום בפועל של הערה במגרש המוסר עפ .ב
 . התחייבות לשימור המבנה ומחיקת זכויות הבנייה שנעשתה מכח תכנית זו, הווה אומר, תכנית זו

 
 

: תרשים סביבה

 
 

 
  

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 05/05/2010מיום ' ב10-0011בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. ברק גלבוע הציג את התכנית' אדר

? חברי ועדה מבקשים לדעת למה לא בונים מבנה חדש עם מרתפי חניה
 שנים נוספות כאופציה לא ניתן 5+  שנים 20 – מכיון שהבניין מושכר למדינה ל – היזם –אלין צבעון 

. להרוס את המבנה אלא רק להוסיף עליו
. ע אם המחיר הוא שלא יהיה שם פרויקט שנים רבות אז בחרתי להמליץ לקדם על תכנית כפי שהיא"מה

.  קומות5ואך מגיעים לגובה של , קלישר'  מטר מרח300מיטל להבי מבקשת לדעת מה קורה עם העברת 
. חברי הועדה מבקשים לעשות בדיקה כלכלית



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  24' עמ  

 

 
: הועדה מחליטה

. לשוב ולדון לאחר בדיקה כלכלית של שמאי הועדה המקומית
 

. ל"עודד גבולי לא השתתף בנושא הנ
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 09/06/2010מיום ' ב10-0013בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

.  ניר כהן ממחלקת תכנון מזרח הציג את עיקרי התכנית
הציג את לוח פרטי המכרז בו זכתה החברה מול , היוזמת את התכנית, ל חברת טארוס"אלון צבעון מנכ

לפי המכרז על חברת , לדבריו. לבניית אכסניה חדשה למשרדי ההוצאה לפועל, מינהל הדיור הממשלתי
. 15/09/2012טארוס לספק את השטחים הבנויים למינהל הדיור לא יאוחר מאשר תאריך 

מבקש לאפשר להמנע מהריסת מרתף ויסודות הבניין הקיימים במקום , לאור המחויבות ללוח הזמנים
וכן בתקן חנייה מופחת , תוך ביצוע החיזוקים ההנדסיים הנדרשים, ולבנות את הבניין החדש מעליו

 250במסגרת הפרויקט אמורים להיות מועסקים לפחות , לדבריו. בהתאם להוראות תכנית השימור בנושא
. י ההוצאה לפועל"איש במקום ע

 
חברי הועדה שמוליק מזרחי וארנון גלעדי מתנגדים לתכנית המוצעת על רקע הבקשה לאשר תקן חנייה 

.  מופחת במסגרתה
את הריסת המבנה , במסגרת החלטת הועדה, חברי הועדה שמוליק מזרחי וארנון גלעדי מציעים לחייב

על מנת לאפשר בניית מרתפי חנייה חדשים אשר בתחומם ניתן , בכלל זה מרתפי החנייה הקיימים, במלואו
. יהיה להתקין מקומות חנייה בהתאם לתקן החנייה המלא

 
: הועדה המחליטה

, תמר זנדברג, שמוליק מזרחי–  נגד 4, וכרמלה עוזרי, פאר ויסנר, דורון ספיר–  בעד 3)לאחר הצבעה בעניין 
הוחלט לא לאשר את התכנית מכיוון במסגרת התכנית המוצעת מבוקש לאשר  (ארנון גלעדי ואהרון מדואל

. תקן חנייה מופחת
 

. ל"עודד גבולי לא משתתף בנושא הנ' אדר
. חזי ברקוביץ' ע בנושא הזה היה אדר"מה

 
תמר זנדברג ואהרון , שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, ארנון גלעדי, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים

. מדואל



 התוכן החלטה' מס
09/06/2010 

 6- ' ב10-0013
  78 + 77- מתחם קרית ספר  - 3856/תא

 78 +77הארכת תוקף לפרסום 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  25' עמ

 

 

    "מתחם קרית ספר"  חדשההודעה על הכנת תכנית ואישור לפרסום .  1    :מטרת הדיון

 ופרסום תנאים למתן היתרי בניה ,  לחוק התכנון והבנייה77י סעיף "עפ                               

  . לחוק התכנון והבניה במתחמים אלה78י סעיף "עפ                               

: י תושבים"ע', סעיף ב62פ "ע, דיון להפקדה בתכנית שהוגשה לועדה המקומית.  2                          

.                                הקמת שטח ציבורי פתוח ומבנה ציבור לרווחת תושבי השכונה

 

 
 

.   בסמכות ועדה מחוזית:ע"מסלול התב

.  לחוק77-78 לנושא פרסום – יפו-עיריית תל אביב, מינהל ההנדסה, מהנדס העיר               :מתכנן

 . לחוק77-78לנושא פרסום - יפו-עיריית תל אביב,               הועדה המקומית לתכנון ובניה     :יזם

רחוב יהודה הלוי  בין הרחובות עמרם גאון  ולינקולן               :מיקום

 רחוב סעדיה גאון –ממזרח           רחוב עמרם גאון – ןצפומ:              ותגבול

 הרחובות הנשיא וילסון ולינקולן -                           מדרום 

רחוב יהודה הלוי -                           ממערב

 7103 בגוש 46חלקה :      גוש וחלקה

                 (כולל מדרכות)   דונם23.76 : שטח התכנית

  דונם20.3י "                          השטח לתכנון כולל מפ

מבנה לשימור בהגבלות מחמירות   בסגנון ) 1בלינקולן : על השטח נמצאים שני מבנים: מצב השטח בפועל

   .ובצידם מגרש חניה של העובדים,  (מרכז מיפוי ישראל)י " המשמשים את מפ3ולינקולן  (הבינלאומי

, צריפים בני קומה אחת המשמשים את משרד הבטחון/צפונה למבנה לשימור מצויים מספר מבנים

 .ובהמשך לאורך רחוב יהודה הלוי וחלק מרחוב עמרם גאון יש מגרש חניה מגודר של  משרד הבטחון
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 .לכל אורך הדופן המזרחית של המגרש קיים מגרש חניה של אחוזות החוף

  .  פונה מגרש החניה של המשטרה2007קיץ ב

המשמש את , בעיקר עצי אקליפטוס, י המשטרה הוא מגרש חולי ועליו עצים וותיקים"השטח שהתפנה  ע

 .ילדי ותושבי השכונה למשחק ופעילויות חברתיות

 

 ,"י 'ג"התכנית הראשית החלה על המתחם היא תכנית מנדטורית :   מצב סטטוטורי::מצב תכנוני קייםמצב תכנוני קיים

פ מספר קומות שיקבע בתכנית " לקומה ע50%וקובעת זכויות של , "בנייני ציבור"המייעדת אותו ל

 .מפורטת שתעשה עבור כל המתחם

, 1996היא אושרה להפקדה בועדה המקומית ביולי . 2677תכנית , . י.מ.י מ"בעבר קודמה למתחם תכנית ע

 .  עת נבחר ראש העירייה רון חולדאי1998נעצר בשנת  במתכונת דאז וקידומה 

ביניהם גם את , התכנית החריגה מספר מגרשים.  לאזור כולו2604 קבלה תוקף תכנית בנין עיר 1998בשנת 

וקבעה כי במקרה של ניגוד בין הוראות התכנית הראשית לבין הוראות , "קרית ספר"המגרש של תכנית 

 . תכרענה הוראות התכנית הנקודתית, התכנית הנקודתית

  . חדש למתחםוןתכנ. י.מ.י מ" עם מקוד2002החל משנת 

בקשה לשימוש חורג והזוכה במכרז הגיש , פרסם למגרש מכרז לחניון ציבורי בלא ידיעת העירייה. י.מ.מ

 .והחל העבודות בשטח, לחניון ציבורי במתחם

  . צוו להפסקת העבודותה הוציא מחלקת הפיקוח על הבניה

. הגישה על כך עררשזכתה במכרז והחברה ,  הבקשה לשימוש החורג וועדת המשנה דחתה את

שישה  וועדת הערר דחתה את הערר ובהחלטתה קבעה כי אם התוכנית החדשה למתחם לא תופקד תוך
 לחוק בתכנון והבניה בדבר 78- ו77או אם תוך תקופה זו לא תפורסם לפחות הודעה לפי סעיפים /חודשים ו

.   תבוטל החרגת המגרש ומותר יהיה להפעיל עליו חניון ולהציב בו ביתן שמירה עבורו,הכנת תוכנית
 

   ::מוצעמוצעמצב תכנוני מצב תכנוני 

 י הועדה המקומית לתכנון ובניה"ע. 1

  :77הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 

 .פ הקיים"ע" מבני ציבור"המבנים שבמתחם ישארו ביעוד של . תכנון חדש לכל המתחם

 דונם ומגרש 8.3מגרש למבני ציבור בשטח של ,  דונם11התכנית כוללת פארק לרווחת הציבור בשטח של 

.  דונם1למבנה מגורים גבוה בשטח של 

   :78תנאים למתן היתרי בניה במסגרת סעיף 

 .על מנת שלא יווצרו עובדות בשטח, כולל שימושים של חניה,  שנים3-הגבלת השימושים ל

 .פ צרכי תושבי הסביבה"זאת במטרה לאפשר תכנון מיטבי למתחם  ע

  . למתן מענה לצרכי ציבור הנדרשים בלב העיר וסביבתההתכנית המוצעת מהווה את הבסיס

 כחניון ציבורי בשלבי הביניים   שימוש במתחם מניעת יבטיח 78פרסום תנאים לפי סעיף 

. עד לאישור התכנית

,   שנים3התנאים למתן היתרי בניה  מבוקשים עד למועד הפקדת התכנית או לתקופה של 

 . 46כל חלקה תנאים אלה  יחולו על . הקצר ביניהם

 .  עם מהנדס העיר או מי מטעמוםתואכל פעולה במגרש ת, עד לאישורה של התכנית

ובתנאי שזה ישרת את תושבי הסביבה , המליץ על שימוש זמני למגרש הפנוימהנדס העיר יהיה רשאי ל

. לפעילות ציבורית בשטח הפתוח
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 י נציגי התושבים בלב העיר"בתכנית שהוגשה ע מצב מוצע. 2

. הקמת שטח ציבורי פתוח ומבנה ציבור לרווחת תושבי השכונה

"- מבני ציבור"ר מסך השטח ביעוד של " מ9,589השארת . א

. שרותי תרבות וספורט, מועדוונים לנוער ולקשיש, חינןך, שרותי:     השימושים המותרים

 .'ב2650    זכויות בניה וגובה המבנים יהיו בהתאם לתכנית השימור 

 " -שטחים פתוחים ומבני ציבור"ר מסך השטח ליעוד של " מ14,095שינוי של . ב

 . ריהוט גן ופיתוח, חורשות ומתקני ספורט ומשחק:      השימושים המותרים

 ותיחום מגרשי משחק , למעט בגבולות המגרש, תאסר הקמת גדרות.     תיאסר חניה בשטח זה

 .     וגינות כלבים

מעונות יום     , גני ילדים:כגון, למעט מבנה ציבור לטובת צרכי תושבי הסביבה,     לא תותר כל בניה

 .או שימוש אנלוגי דומה , מועדון ספורט ומועדון קשישים,    וצהרונים

 . ר" מ1,500כ שטח המבנה לא יעלה על "סה.  ר" מ1,000   תכסית מבנה הציבור לא תעלה על 

.   קומות מרתף2+  קומות3   גובה המבנה לא יעלה על 

 " -עצים לשימור"קביעת יעוד של . ג

 ללא אישור מהנדס העיר ,    תיאסר עקירת והעתקת עצים הקיימים במגרש ומסומנים בתשריט

 .      ובליווי אגרונום מוסמך

     

:  ד הצוות"חוו

                                המודיעים על תכנית 78 -77מתייחסת לפרסום סעיפים 

 לחוק ותנאים להוצאת היתרי בניה  77להמליץ לועדה המחוזית לפרסם הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 

 .  לחוק כמתואר לעיל78לפי סעיף 

 .פרטית בתחום הקו הכחול/לא יוצא היתר לחניה ציבורית

 

  י התושבים "מתייחסת לתכנית שהוגשה ע

 .                             לדחות את הבקשה

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 22/04/2009מיום ' ב09-0008בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. מטעם מינהל מקרקעי ישראל הציג את התכנית' ערי גושן אדר' אדר
.  התושבים הציגו את התכנית שלהם בפני הועדה

. לדברי התושבים הובטח להם שהשטח יהיה שטח ציבורי פתוח עם פארק לרווחת התושבים
פניתי , מיטל להבי מבקשת לדעת האם היא יכולה לקבל את השומה שעל בסיסה מתכננים את התכנית

. מספר פעמים למינהל לצורך קבלת השומה ונענתי בשלילה
מ לקבל את השומות ונענתה שכשתוגש פניה רשמית "ד שרי אורן פנתה לנציג מינהל מקרקעי ישראל ע"עו

. למינהל הם יגיבו עליה
? וולנר שואלת האם ניתן לעשות במקום תכניות לניוד זכויות-רחל גלעד

פאר ויסנר מוסר לועדה שראש העירייה רון חולדאי הבטיח לתושבים כהבטחה שלטונית שיהיה במקום 
. ומציע לנייד את הזכויות למקום אחר בהסכמה עם המינהל. פארק
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: הועדה מחליטה
: פה אחד הוחלט להמליץ לועדה המחוזית

 לחוק 78 לחוק ותנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף 77לפרסם הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף  .1
. כמפורט לעיל בדרפט

 . וחצי דונם6- להקים באופן מיידי גינה ציבורית בשטח שלא יפחת מ  .2

ד " יח74 –ל  אקוויולנטיותי להעברת שווי זכויות בניה  "ע להגיע להסכם עם ממ"להורות למה .3
 .ר כל זאת עד מועד הפקדת התכנית" מ110כאשר גודל דירה ממוצעת לא תעלה על 

.  י התושבים"לדחות את תכנית שהוגשה ע .4
 

, כרמלה עוזרי, פאר ויסנר, אסף זמיר, וולנר-רחל גלעד, שמואל גפן, בנימין בביוף, דורון ספיר: משתתפים
. ארנון גלעדי ושמוליק מזרחי, נתן וולוך, מיטל להבי

 
 
 
 
 

 2'  דיון מס–דיון נוסף 
 

עדכון הועדה  
   ::מוצעמוצעמצב תכנוני מצב תכנוני 

 
 :ד מהנדס העיר"חוו

 יחידות דיור יועברו למתחם 74ע ניוד שווה הערך לזכויות בניה של " המלצת מה22/04/2009בהמשך לדיון 
 .ע המקודמת בימים אלה"בתב, "חניון בית הדר"
 

. יפו-יירשם השטח של קרית ספר שיהווה גינה על שם עיריית תל אביב" בית הדר"עם אישור התכנית של 
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 09/09/2009מיום ' ב09-0020בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

י בנושא ושעדיין אין הסכמות למתחם שבו יוענקו זכויות שוות "ע הציג את הדיונים שהתנהלו עם ממ"מה
 . ד" יח74– ערך ל 

היות , א תפתח במקום גינה"י עיריית ת" יום לא יהיו הסכמות מול ממ30פאר ויסנר הציע שבמידה ובתוך 
. ל שממה מוזנחת"ולא ניתן להשאיר במקום הנ

. מ מתקדם"י טען שכן היה שיתוף פעולה עם המינהל ומו"נציג ממ– עמי אמזלג 
, ד למינהל שהמינהל יפתח את מתחם של נס לגויים"ארנון גלעדי הציע כחלק מההחלטה תמורת תוספת יח

 (תמר וכרמלה, פאר, דורון–  נגד 4, ארנון גלעדי–  בעד 1)לאחר הצבעה בעניין . 'שוק עזה כפר שלם וכד
. ההצעה לא התקבלה

י להמשיך לשבת בשולחן עגול "הועדה פונה לממ– הצעה החלטה משותפת של פאר ויסנר ודורון ספיר 
הועדה מבקשת להקים גינה באופן מיידי על השטח . 22.4.09בהתאם להחלטת הועדה הקודמת מתאריך 

ע ידווח לועדה "מה. ל" יום מיום הדיון הנ30י לסיים את הדיונים תוך "ע וממ"הועדה מנחה את מה. הפנוי
.  יום על ההסכמות לועדה30– בתום ה 

 
: הועדה מחליטה

ל ולדווח לועדה על " מיום הדיון הנ30י לסיים את הדיונים תוך "ע וממ"פה אחד להנחות את מה
. ההסכמות

. הועדה מבקשת להקים גינה בשטח הפנוי באופן מיידי
 

. ארנון גלעדי לא השתתף בהצבעה
 
 

, אסף זמיר,  אהרון מדואל, תמר זנדברג, ארנון גלעדי, שמואל גפן, שלמה זעפראני, דורון ספיר: תתפיםמש
.פאר ויסנר ושמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי
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 3'  דיון מס–דיון נוסף 

 
 :עדכון הועדה 

 
: פ הפירוט הבא" פורסמה בעיתונים ע78- ו77פ סעיפים "הודעה ע.  1

 .  וכן על לוחות המודעות27/11/2009בהעיר  , 26/11/2009     בהארץ ובהצופה    

 . 24/12/2009 בתאריך  1079 עמוד 6030' מס:       בילקוט הפרסומים

  .מיטל להביבראשותה של ,  לתכנון המתחםשיתוף ציבורהוחל בהליך של . 2

 . ובהשתתפות כל גורמי העירייה הנוגעים בדבר, ל"משרד הבטחון וצה    הליך השיתוף כולל גם את 

 "חום"בין שטח ציבורי בנוי )    בסיום ההליך תקבע הפרוגרמה לארגון וחלוקה של השטחים הציבוריים  

. ולשימושים המותרים בהם (" ירוק- "    ושטח ציבורי פתוח

 .פ יעודם המדויק"שתתן מעמד חוקי לשטחים ע,   למתחםע"תבל תוכן "    על בסיס הפרוגרמה הנ

 

    "מתחם קרית ספר"  חדשההודעה על הכנת תכנית ואישור לפרסום    הארכת ה :מטרת הדיון

 ופרסום תנאים למתן היתרי בניה ,  לחוק התכנון והבנייה77י סעיף "עפ                          

  . לתקופה של שנתיים נוספות לחוק התכנון והבניה במתחמים אלה78י סעיף "עפ                          

 

: מצב תיכנוני מוצע

  : ותיקון החלטה קודמת77הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 

 .פ הקיים"ע" מבני ציבור"המבנים שבמתחם ישארו ביעוד של . תכנון חדש לכל המתחם

 . התכנית תכלול פארק לרווחת הציבור במרבית השטח הפנוי ומגרש למבני ציבור

 

   :78תנאים למתן היתרי בניה במסגרת סעיף 

 .על מנת שלא יווצרו עובדות בשטח, כולל שימושים של חניה,  שנים3-הגבלת השימושים ל

 .פ צרכי תושבי הסביבה"זאת במטרה לאפשר תכנון מיטבי למתחם  ע

  . למתן מענה לצרכי ציבור הנדרשים בלב העיר וסביבתההתכנית המוצעת מהווה את הבסיס

 כחניון ציבורי בשלבי הביניים   שימוש במתחם מניעת יבטיח 78פרסום תנאים לפי סעיף 

. עד לאישור התכנית

,   שנים3התנאים למתן היתרי בניה  מבוקשים עד למועד הפקדת התכנית או לתקופה של 

 . 46כל חלקה תנאים אלה  יחולו על . הקצר ביניהם

 .  עם מהנדס העיר או מי מטעמוםתואכל פעולה במגרש ת, עד לאישורה של התכנית

ובתנאי שזה ישרת את תושבי הסביבה , המליץ על שימוש זמני למגרש הפנוימהנדס העיר יהיה רשאי ל

. לפעילות ציבורית בשטח הפתוח
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 09/06/2010מיום ' ב10-0013בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
:  כלהלן78 + 77לאשר להעביר לועדה המחוזית בקשה להארכת פרסום לפי סעיפים 

 
  : ותיקון החלטה קודמת77הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 

 .פ הקיים"ע" מבני ציבור"המבנים שבמתחם ישארו ביעוד של . תכנון חדש לכל המתחם
 . התכנית תכלול פארק לרווחת הציבור במרבית השטח הפנוי ומגרש למבני ציבור

 
   :78תנאים למתן היתרי בניה במסגרת סעיף 

 .על מנת שלא יווצרו עובדות בשטח, כולל שימושים של חניה,  שנים3-הגבלת השימושים ל
 .פ צרכי תושבי הסביבה"זאת במטרה לאפשר תכנון מיטבי למתחם  ע

  . למתן מענה לצרכי ציבור הנדרשים בלב העיר וסביבתההתכנית המוצעת מהווה את הבסיס
 כחניון ציבורי בשלבי הביניים   שימוש במתחם מניעת יבטיח 78פרסום תנאים לפי סעיף 

. עד לאישור התכנית
,   שנים3התנאים למתן היתרי בניה  מבוקשים עד למועד הפקדת התכנית או לתקופה של 

 . 46כל חלקה תנאים אלה  יחולו על . הקצר ביניהם
 .  עם מהנדס העיר או מי מטעמוםתואכל פעולה במגרש ת, עד לאישורה של התכנית

ובתנאי שזה ישרת את תושבי הסביבה , המליץ על שימוש זמני למגרש הפנוימהנדס העיר יהיה רשאי ל
. לפעילות ציבורית בשטח הפתוח

 
 

ארנון גלעדי ואהרון , כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, תמר זנדברג, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים
. מדואל



 התוכן החלטה' מס
09/06/2010 

 7- ' ב10-0013
א גלילות  "מתחם קאנטרי קלאב ת- א 2566/תא

 'א2566-  ו 3836אישור לנספח רישום לתכניות 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  32' עמ

 

. מתחם קאנטרי גלילות :מיקום
  

. 4יוניצמן   :כתובת
 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  מספר גוש

 בשלמותן
7224 1 - 4 

 
 142.00: שטח התכנית

 



 החלטה' מס
09/06/2010 

 7- ' ב10-0013

 

2007ת ספטמבר "מבא  33' עמ  

 

. 'אדר- ברעלי לויצקי כסיף :מתכנן
 

. וועדה מקומית ואחרים, מ"      אזורים בע :יזם
 

. יפו ואחרים-א"עת, מ"  אזורים בע :בעלות
 

   :מצב תכנוני קיים
 

בידור , מסחר, משרדים, למגורים (שהיו עבור קאנטרי קלאב)פ "אישרה הפיכת שטחי שפ, 2566ע "תב
.  ונופש ולשטחי ציבור

בהתאם ליעודים החדשים שנקבעו , בהסכמת הבעלים, אישרה את האיחוד והחלוקה למתחם, 3836ע "תב
.  ל"כנ

א "פ תמ"במתחם ע (תשתיות ותחזוקת רכבת)שהיה שטח דפו , פ"קבעה את הפיכת השפ' א2566- ע"תב
. ולהמשך דרך,  השלמה למגורים, למסחר', א23

 
   :מצב מוצע

   
 3836ע "י השמאי יוסף פישלר ומבוסס על לוח ההקצאות של תב"שהוכן ע" נספח לרישום בעלויות"אישור 

. (שטח הדיפו לרכבת הקלה)פ "בה כלולים בין השאר שטחי שפ, המאושרת
 (שטח הדיפו)פ "המבטלת את ייעוד השפ' א2566אושרה תכנית , ל"לאחר שאושר לוח ההקצאות הנ
. השלמה למגרש מגורים והמשך דרך, ומייעדת שטח זה למגרש מסחרי

" נספח לרישום בעלויות"מאחר ומדובר בלוח הקצאות בהסכמת בעלים ובשטחים שלא משתנים הוכן ה
יוגשו לרישום המגרשים ,  כתוצאה מכך. 3836שיהווה חלק בלתי נפרד מלוח ההקצאות של תכנית 

. 'א2566-  ו3836פ תכניות "ע, החדשים במתחם
. מ של הועדה המקומית"נושא הכנת הנספח נעשה בתאום עם היוע

 

 (י דני ארצי"מוגש ע): ד הצוות"חו
. ממליץ לאשר את נספח הרישום כמוצע

 
 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 ) 09/06/2010מיום ' ב10-0013בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. כמוצע' א2566 – ו 3836לאשר את נספח הרישום לתכניות 

 
 

. כרמלה עוזרי  וארנון גלעדי, שמוליק מזרחי, תמר זנדברג, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
09/06/2010 

 8- ' ב10-0013
(  2 )73 -69שימור אינשטיין  - 3814/תא

 .הארכת תוקף פרסום - 78דיון בסעיף 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  34' עמ

 

   .73 – 69שימור אינשטיין 
 

.      לחוק התכנון והבניה77/78' פ סע"תנאים ע/ אישור הארכה של פרסום הודעה :מטרת הדיון
 

.  מחוזית.  בסמכות ו :ע"מסלול התב
 

. '  שכונת רמת אביב ב :מיקום
 

.   73 – 69אינשטיין '   רח :כתובת
 

 



 החלטה' מס
09/06/2010 

 8- ' ב10-0013

 

2007ת ספטמבר "מבא  35' עמ  

 

 
: חלקה/גוש
 

חלקה גוש 
6649 262 

 
. ' ד4.369  :שטח קרקע

 
  מחלקת תכנון צפון  :מתכנן

 
 

יפו -אביב-עיריית תל   :יזם
 

. ביניהם קרן התזמורת הפילהרמונית, חוכרים- פרטיים, מדינת ישראל   :בעלות
 
 
 
 

          51עם  , מעל קומת כניסה חלקית'  ק4בן , (3) בניין מגורים רב כניסות  :מצב השטח בפועל
.  קיים במצבו המקורי. א"ר כ" מ61-78      דירות בנות 

 
המאפשרת הרחבות     , ('א2371וכן ) 2371האחרונה החלה היא  ע "   התב :מצב תכנוני קיים

לא בוצעה כל הרחבה   ). ר בהתאמה לגודל הדירה המקורי" מ89-106-      עד ל
. (      בפועל

 
 

:   רקע :מצב תכנוני מוצע
ע סבורים שלבניין הנדון ערך   "                                מחלקת השימור ומחלקת תכנון צפון באגף תב

: בשל הסיבות הבאות, הסטורי-                                אדריכלי
שניתן לזהות בחלקי   , הבניין מהווה חוליה ברצף תולדות השיכון הישראלי. 1       

רמת   , ('א)רמת אביב הירוקה : מדרום לצפון,                                     שכונות רמת אביב השונות
. 'נווה אביבים ורמת אביב ג',                                     אביב ב

,   רכטר' י אדר"שתוכנן ע, "שיכון לדוגמא"הבניין מצוי במתחם שהינו . 2       
כחלק מנסיון שהיה לייצירת בנייה ציבורית חדשנית   , 60- וה50-                                    בשנות ה

.                                      בדומה לנסיונות שהיו במערב ארופה
". דופלקס"בעל דירות , כנראה, זהו הבניין הראשון בישראל. 3       
,   מהזרם המודרני, על הבניין ניכרות השפעות אדריכלים מהמובילים בעולם. 4       

. קורבוזיה וגינזבורג-לה:                                     כמו
שימור הבניין עולה בקנה אחד עם המגמה לשימור ערכים מהאדריכלות   . 5       

. 50-                                    המודרנית של שנות ה
פ הקריטריונים לשימור בניין זה מקבל ציון   "צוות השימור מצא כי ע. 6       

. (בתחום המגבלות המחמירות) נקודות 40                                    משוכלל של 
 

יש   , צוות התכנון בדיעה כי בשל סמיכות הבניין לאוניברסיטה,          כמו כן
.                                  חשיבות להשאיר יחידות דיור קטנות בשכונה

י חלק מהתושבים   "שהועלתה ע, נבחנת הצעה, סביב הבניין, כי בשכונה,          כן יצויין
. בינוי ונשקלת הכללת הבניין בפרוייקט-                                  עצמם לפרוייקט פינוי

  
החליטה זו לשוב ולדון לאחר    , 21.11.07         בדיון בוועדה המקומית מיום 

אישור זה התקבל בישיבת וועדת השימור   .                                   אישור וועדת השימור לנושא
על מנת לאפשר במהלך השנה את בחינת קידום   , לשנה אחת, 13.12.07                                  מיום 

. בינוי ושילוב הבניין בתוכו-                                  פרוייקט הפינוי
                                   
                                  

 
.  דנה הוועדה המקומית שוב בנושא23.01.08                           בתאריך 



 החלטה' מס
09/06/2010 

 8- ' ב10-0013

 

2007ת ספטמבר "מבא  36' עמ  

 

  ולהמליץ לועדה המחוזית על 13.12.2007                           הוחלט לאמץ את החלטת ועדת השימור מיום 
 78י סעיף "  לחוק התכנון והבניה ופרסום תנאים עפ77י סעיף "פרסום הכנת תכנית עפ

: כדלקמן, לחוק
. אלא באישור צוות השימור,  לא יוצאו היתרים ולא יבוצע שיפוץ בתחום הקו הכחול

הכללת הבניין בתכנית התחדשות עירונית , תבחן במהלך השנה הקרובה,  במקביל
.י התושבים"המוצעת בשכונה ע

 
,  לחוק78 -77פ סעיפים " אישרה הוועדה המחוזית לפרסם הודעה ע26.5.08                           בתאריך 

. וקבעה את תוקף התנאים לשנתיים מיום החלטתה
 

:  עדכון מצב
 

י חלק "ע, כאמור, בינוי שמוצע-במסגרת פרויקט פינוי, הטיפול במגרש ובסביבתו .1
. מתארך, מהתושבים

-במטרה לשמר את הבניין מחד, ע למגרש הספציפי הנדון"מתגבשים עקרונות התב .2
שאושרו לטובת הרחבות דיור אך לא )גיסא ולתת פתרון שלא יפגע בזכויות הבנייה 

 .באופן שלא יסתור את עקרונות השימור, מאידך גיסא (נוצלו עד כה
 

.  לחוק למשך שלוש שנים78 -77' פ סע"מבוקשת הארכה של תוקף התנאים ע, ל"                          לאור הנ
 

 (מתכננת, י סוזן שם טוב דניאל"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

. מומלץ להאריך את תוקף התנאים לשלוש שנים
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 09/06/2010מיום ' ב10-0013בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. 77+78טוב דניאל מצוות צפון הציגו  את הצורך בארכת הפרסום לפי סעיף -פרנסין דוידי וסוזן שם
.  הבנין זקוק לשיפוץ באופן דחוף,  טוען שהתשתיות בבנין מתפוררות– דייר במקום –יוסי פורת פרנקל 

. חברי הועדה מבקשים שועד הבית יהיה שותף לכל ההליך
 

: הועדה מחליטה
. 78 +77לאשר להעביר לועדה המחוזית המלצה לארכה בשנה נוספת פרסום לפי סעיפים 

. במקביל יש לתאם את ההליכים והתכניות עם ועד הבית
 
 

ארנון גלעדי ואהרון , כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, תמר זנדברג, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים
. מדואל

 


