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

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

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

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  20/10/2010 מיום 10-0024אישור פרוטוקול   

דיון -  דיון בחלוקה 21 חלקה 6616 וגוש 14 חלקה 6615גוש  - 8הסדר קרקע מאיר בינט  1 .1
לאחר פרסום 

שינוי בינוי דיון בשינוי תכנית בינוי - שלום אש ' רח 3 .2
הסדרת דרך דיון בהתנגדויות - רחוב קלישר  5 .3
דיון בהתנגדויות  (2)מלון אסטור  11 .4
מתחם דפנה דיון נוסף  18 .5

 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
10/11/2010 

 1- ' ב10-0026
  21 חלקה 6616 וגוש 14 חלקה 6615גוש  - 8הסדר קרקע מאיר בינט  - 

 דיון לאחר פרסום- דיון בחלוקה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

 
  2- חלקות מ2 איחוד –הסדר קרקע  :תוכן הבקשה

וחלוקת  ,                            גושים שונים למגרש אחד
שני מגרשי בנייה                            המגרש שנוצר ל

 

י "תשריט חלוקה שהוכן ע :מסמכי רקע
 מודד מוסמך                             דרור בן נתן 

 

 –ודים סימנדוייב '  אדרמכתב פנייה של                           
                            דאובר אדריכלים

 

 6615 בגוש 14חלקה  :תחולת התכנית
  6616 בגוש 21                           חלקה 

'  ד1.007                            בשטח של 
 

קרית שאול ' שכ, 8מאיר בינט '                רח:מיקום
 

 (עטליה)סגל טלי , בזק מלכה :בעלי הקרקע
 

  -רקע סטטוטורי  :פרטים
.  R-6תכנית תחום עליו חלה בות ל כלול"הנ החלקות 2                           
בו שטח מגרש , יעוד השטח הוא אזור כפרי, ד שרי אורן"ד היועצת המשפטית עו"י חוו"עפ                           

בשתי  (הקטן מביניהם)ר בקומה " מ150 או 50%ר וזכויות הבנייה בשיעור של " מ500הוא 
  .' מ8הקומות ובגובה מירבי של 

אישרה , י תקדימים"עפ.  קבעה כי מותר יהיה להקים בניין אחד על מגרשR-6                           תכנית 
 .(מבני עזר)ביעוד זה לא ניתן להקים נספחים . ד בכל בניין" יח2הועדה המקומית 

, 1-'י תכנית ג" עפחדר יציאה לגג/ ועליית גג1'ע ע"י תב"ניתן לבנות מרתפים עפ, וסףבנ 
. 2754ע "י תב"ובריכת שחייה עפ'  א2550ע "י תב"חניות עפ

 
- טבלת זכויות בנייה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

- החלוקה המוצעת                          
 
 
 
 

 

  
 
 

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

 . לחוק טרם דיון149י סעיף "ופרסום הבקשה עפ, תכנוני מקדמי עם הצוות

כמו כן . 29-30.7.10הצופה והעיר בתאריכים , הבקשה פורסמה בעיתונים הארץ .2
 (.15.9.10- הודעה אחרונה נמסרה ב)נשלחו הודעות לבעלי המגרשים הגובלים 

התנגדות זו . 12מאיר בינט ' י אברהם פתאל מרח"ע, לבקשה הוגשה התנגדות אחת .3
 .22.8.10הוסרה בכתב בתאריך 

 
  

מגרש   
 . מינ

 הוראות בינוי ד"יח' מס זכויות בנייה

ר לקומה " מ150ר " מ500למגרש 
X 2 קומות 

ר " מ300 –כ "סה

י תקדימים "עפ
 –שאישרה הועדה 

ד בכל בניין " יח2

" 1-ג+" קומות 2
חדר /עליית גג

יציאה לגג 
 

ללא מבנה עזר   מגרשי 2כ "סה
בנייה 

2 X   300ר בכל " מ
ר " מ600=  מגרש 

 X 2ד לבניין  " יח2
ד " יח4= מגרשים 

חלוקה איחוד מצב קיים  
שטח מגרש  הערותמגרש  שטח חלקות  

'  ד0.517 3 6615העברה לגוש  (ארעי) 1'  ד0.320 21/ 6616
'  ד0.513 4  14/ 6615'  ד0.710 14/ 6615

'  ד1.030כ "סה  (ארעי) 2'  ד1.030כ "סה

 מנחם לילי

 קרית שאול

 סנה משה

 בינט מאיר



 החלטה' מס
10/11/2010 

 1- ' ב10-0026

 

2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  

 

              
 יואב רוביסה' י אדר"ע:  ד צוות צפון"חוו

 וכן זיקת 3הפתרון כולל זיקת הנאה למדרכה קיימת בקצה הצפון מערבי של מגרש  .1
 כזיקת הנאה הדדית בין המגרשים 4 וחלק ממגרש 3לאורך מגרש '  מ3הנאה ברוחב 

חלופה )בינט ' שתאפשר גישה לחלקה זו מרח, 6615 בגוש 12וכן כמערב רכב לחלקה 
 . (משה סנה' לגישה יחידה הקיימת מרח

 .יש להדגיש את זיקות ההנאה בתשריטים
בהתבסס על תקדימים קודמים , ממליץ לועדה לאשר את חלוקת המגרש כמבוקש .2

 בקרית R-6בהם אישרה הועדה הסדרי קרקע לחלוקת מגרשים הכלולים בתכנית 
.י הצוות"ועל הפתרון האדריכלי שנבחן ע, שאול

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 10/11/2010מיום ' ב10-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. יואב רוביסה מצוות צפון הציג את האיחוד
. הבקשה הציג את המצגת' אדר

ארנון גלעדי מבקש שהפרסומים של חוקי התכנון והבניה יתבצעו בעיתונים נפוצים מעבר למה שהחוק 
. דורש

נכון לעכשיו . ד שרי אורן הבהירה שלא ניתן לדרוש לפרסם מהמבקשים מעבר למה שהחוק דורש"עו
. הוגשה הצעת חוק שבאה לשנות את הפרסום

 
: הועדה מחליטה

 8בינט ' וחלוקת המגרש לשני מגרשי בניה ברח,  גושים שונים למגרש אחד2–  חלקות מ 2לאשר איחוד 
 .א"ת

 .ד הצוות"ג התכניות את זיקות ההנאה כמפורט בחוו"לסמן ע
 

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



 התוכן החלטה' מס
10/11/2010 

 2- ' ב10-0026
שינוי בינוי  - שלום אש ' רח - 

 דיון בשינוי תכנית בינוי

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

. רחוב שלום אש, הדר יוסף '                     שכ:מיקום
;   קומות11בניין מגורים בן : ממזרח; שביל להולכי רגל וגן ילדים: מצד צפון

.  מגרש לחניה ציבורית: ממערב, רחוב שלום אש: מדרום
 

  13רחוב שלום אש                     :כתובת
                                    שכונת הדר יוסף

 

 763 חלקה 6636    גוש  :גושים וחלקות
 

. ר" מ2033      :שטח התכנית
 

.  רלי אדלר'                      אדר:מתכנן
 

                         נציגות דיירי הבניין   :יזם
.                                    לבניית המרפסות

 

                     פרטית :בעלות
 

  .ד" יח46כ " דירות גג  סה2+  קומות 11הבניין שבנדון  בן : מצב השטח בפועל
 

 בניינים לאורך 15לפיה נבנו , 1979מאושרת משנת '  ב1203 על השטח חלה תכנית :מצב תכנוני קיים
 קומות על עמודים ומצידו הצפוני  7מצידו הדרומי תשע  בניינים בני : שלום אש' רח

מאותו צד , בהמשך הרחוב,   דירות גג בכל אחת מהם2+  קומות 11שתי בניינים בני 
.      קומות על עמודים שנבנו עבור זוגות צעירים8 בניינים בני 4, צפון

אישור תכנית עיצוב   , נדרש כתנאי להוצאת היתרי בניה' ,  ב1203        בהוראות תכנית 
.  י הועדה המקומית"        ארכיטקטוני ע

ולא     '  ב1203פ בינוי דומה למופיע שבתשריט תכנית "נבנה ע,         יש לציין שהמתחם כולו
.          אושרו תכניות עיצוב לבניין או לקבוצת בניינים לפני הוצאת היתרי בניה

כמו כן יש לראות את היתר הבניה שהוצא לבניינים כתכנית בינוי או עיצוב לאותו      
. בניין

 

,                                     דירות גג2+ ק11 הבניינים בני 2 מוצע להוסיף מרפסות לפי חוק לאחת מ:מצב תכנוני מוצע
. הקיים  (היתר)ולפיכך לשנות את הבינוי 

הדורשת                                    '  ב1203ע "נובע מהוראות התכנית הראשית תב, אישור הועדה המבוקש
. אישור הועדה לתכנית עיצוב  כתנאי להוצאת היתר

          2- י הוספת מרפסות ל"מובא לאישור תכנית בינוי המשנה את הבניין הקיים ע
,                                     שלום אש והשניה באורף הבניין'  אחת לרח–החזיתות הראשיות של הבניין  

: צורות/  אופציות 2-תכנון המרפסות המבוקשות הן ב
כי היא , המתכננת והמהנדס, י הדיירים"צורה זו המועדפת ע: צורה אליפטית .1

לא מצריכה בניית עמודים שיפריעו למערך החניה שבעורף המגרש ומתירה 
. פתרון נאות בהסתרת מנועי המזגנים המכערים את חזיתותיו של המבנה 

הצעה זו מתאימה שמבחינה עיצובית    , Hהבניין בנוי בצורה : צורה מלבנית .2
לבניין הקיים או בעצם לא משנה את צורתו הנוכחית אך העמודים הדרושים    

לחניה הקיימת כך     , בעורף הבניין, מפריעים, להקמת המרפסות ועומקם
שחוסמים את הגישה לחניית המכוניות ונדרש פתרון נוסף להסתרת מנועי     

 .המזגנים
 

.                  מיידי:זמן ביצוע
 

: פרנסין דוידי'  ואדרקלריס אורן' י אדר"ע: ד צוות התכנון"חוו
: לאחר קיום ישיבה עם ועד הפעולה של הבניין לצורך בניית המרפסות ושיפוצו

.י אישור בינוי בהועדה המקומית " על תוספת מרפסות בצורה אליפטית עות ממליצ

 
 

 שלום אש

 שטרית



 החלטה' מס
10/11/2010 

 2- ' ב10-0026

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 10/11/2010מיום ' ב10-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. קלריס אורן מצוות צפון הציגה את עיקרי התכנית
. רלי אדלר הציגה את המצגת' אדר

. פאר ויסנר מבקש שהתריסים יהיו תריסי גלילה חשמלאיים
 

: הועדה מחליטה
בינוי ולאפשר תוספת מרפסות בצורה אליפטית בתנאי שהתריסים ' לאשר את הבקשה לשינוי תכ

. במרפסות יהיו תריסי גלילה חשמלאיים
 

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



 התוכן החלטה' מס
10/11/2010 

 3- ' ב10-0026
הסדרת דרך  - רחוב קלישר  - 3486/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ

 

 
שמיעת התנגדויות   :מטרת הדיון

 
 בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב

 
'   לאורך רחוב קלישר מרח:מיקום

. בדרוםמונטיפיורי ' הכרמל בצפון עד רח
 
 
 
 

   :תוכתוב
, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1קלישר 

21, ,23 ,36 ,38 ,40 ,42 
 26, 24 הכרמל

  5 מונטיפיורי
  32 , 30 , 29התבור  

   3 , 2 , 1צדוק הכהן  
  29 , 22מוהליבר  
  21 , 19 , 10 , 8גרוזנברג  

   1223רחוב  
 
 

: חלקה/גוש
 

 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן כל הגוש/ חלק  סוג גוש מספר גוש
 68-70  65-67, 63, 36-39, 14-17, 12 חלק מהגוש מוסדר 6919

 64, 63 66, 65, 19, 18, 11-14 חלק מהגושמוסדר  6920

 
  דונם   16.9  -כ:    שטח קרקע

 
 יפו- א "עיריית ת, מנהל ההנדסה, אגף תכנון העיר, מחלקת תכנון מרכז             :מתכנן

 
 יפו-                  הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב :יזם

 
 ופרטיים אביב יפו-            עיריית תל:בעלות

 
    :מצב תכנוני קיים

, שבזי, צדק-נוה) ייעדה את האזור של שכונות תל אביב הראשונות 1975 שאושרה בשנת 1200תכנית 
הרחיבה דרכים קיימות ויצרה דרכים חדשות ורחבות , להריסה ותכנון בעתיד ('התימנים וכד-כרם

 .המובילות לים ולמרכז העיר
 באמצעות הרחבת זכות הדרך על חשבון ' מ32.0את רחוב קלישר לדרך ברוחב של קבעה  1200תכנית 

הדופן המזרחית של ) בקטע זה .(משמעותה הריסת המבנים)המגרשים בדופן המזרחית של הרחוב 
. (מגורים ועסקים)ד " יח100- מבנים ובהם כ14-קיימים כ, (הרחוב

זכות דרך של ) שנה ורוחב הדרך בפועל נשאר בהתאם למצב הקודם 30-התכנית לא מומשה במשך יותר מ
   .(' מ10

 .44 חלה באזור תכנית 1200לפני תכנית 
- כרם, צדק-תכנית נוהכגון  1200בתחום תכנית תכניות אושרו שונתה התפיסה התכנונית ובמהלך השנים 

 את מגמת שימור המרקמים הקיימים  שקבעוהרברט סמואל' הירקון לרח' תכניות בין רח, התימנים
  .באזורים ההיסטוריים של תל אביב

פ " ע מיבנים לשימור לאורך קטע הדרך המיועדת להרחבהשבעה קבעה' ב2650תכנית השימור , בנוסף
עד לגבול המבנה המיועד  (הפקעה) נקבע ביטול הרחבת דרך השימור כחלק מהוראות תכנית .1200

 . לשימור
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  :מצב השטח בפועל
.  ' מ10.0קלישר בפועל הוא ' רוחבו של רח

  . מבנים לשימורשבעהלאורך הרחוב 
בניה לאו /בצד המזרחי של הרחוב מונעת הוצאת היתרי בניה לתוספות ו 1200ע "י תב"הרחבת הדרך עפ

. חדשה
 למרות שמשמש הרצל אינו מוגדר כדרך מבחינה סטטוטורית' קלישר עם רח' קטע הדרך המחבר את רח

. כדרך בפועל
  

להמליץ התקבלה החלטה , (4-ב2-2004' החלטה מס) 28.1.2004בדיון שהתקיים בועדה המקומית ביום 
התכנית חוזרת לועדה לצורך עדכון ובכלל זה קביעת זכויות . לועדה המחוזית להפקיד את התכנית

שינוי הקו הכחול וביצוע התאמות בתכנית בהתאם , והוראות בניה למגרשים הציבוריים שבתחומה
   . ת"להוראות נוהל מבא

 
  :מצב תכנוני מוצע

  : כדלקמן28.1.2004עדכון והבהרות לגבי החלטת הועדה המקומית מתאריך 
תכנית וביטול קביעת אזור לתכנון בעתיד שנקבעו בההפקעה להרחבת רחוב קלישר חלק ביטול  .1

.  בתחום התכנית1200
התואמים ייעודי קרקע )" מבנים ומוסדות ציבור"ול" מגורים ג"ל" דרך"שינוי ייעוד הקרקע מ .2

 .(44תכנית ב לייעודים

 .  על שינוייה למגרשים בתחום התכנית44פ תכנית "והוראות בניה עקביעת זכויות בנייה  .3

י שינוי ייעוד "בין רחוב מונטיפיורי לרחוב קלישר והסדרת מגרש לבניה בקטע זה ע" דרך"קביעת  .4
" מגורים מסחר ותעסוקה"ל" מסחרי" ו"מאזור מגורים ב"ו, "דרך"ל" מגורים ב"ו" 1 מסחרי"מ 

 .(44תכנית ב התואמים לייעודיםייעודי קרקע )

 . 4-קביעת זכויות והוראות בניה למגרשים הציבוריים בתחום התכנית בהתאם לעקרונות תכנית ל .5
 עד –שטח שירות מעל הקרקע  , 180% עד –שטח עיקרי מעל הקרקע : צפיפות וגובה, זכויות בניה

 3הקמת תתאפשר ,  משטח המגרש60% עד -  תכסית , קומות5עד -  גובה ,  מהשטח העיקרי40%
תותר ,  משטח המגרש הפנוי1/3תתאפשר הקמת מצללה בשטח עד , 1י תכנית ע" עפקומות מרתף

  .לא תותר הקמת אנטנות סולולריות על מבני ציבור , 3365י תכנית "הקמת ביתן שמירה עפ
פ  קונטור " קווי הבניין למבנה קיים בהיתר ביום אישור תכנית זו יהיו ע– במבנה קיים: קווי בניין

.  פ התכנית הראשית"תותר תוספת בניה עד לקווי הבניין שע. הבניין הקיים
אך ,  חצי גובה המבנה  ללא מעקות ומבנים טכניים–צידי . ' מ5 –אחורי . ' מ4 –קדמי : למבנה חדש
 .' מ4לא פחות מ 

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 27/08/2008מיום ' ב08-0024בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

מאפשר פתרונות גישה , ארנון מבקש לדעת כיצד ביטול ההפקעה להרחבת הדרך בגלל תכנית השימור
 .לתושבים ולשוק הכרמל

מימוש הרחבת הדרך בהתאם . הוסבר על ידי המתכננים כי התכנית איננה משנה את המצב הקיים בפועל
הריסת . מחייבת הפקעה והריסה של כל המבנים בדופן המזרחית של רחוב קלישר, (1200)לתכנית הקיימת 

.    לא בוצעה במשך שנים רבות ללא קשר לתכנית השימור, המבנים הקיימים והרחבת הדרך
 .חברי הועדה מבקשים שטיומקין יבוא לועדה להסביר את פתרונות התנועה והנגישות באזור שוק הכרמל

 
: החלטת הועדה

. לשוב ולדון בנוכחות משה טיומקין להסבר התנועתי במקום
 

.יעל דיין ושמוליק מזרחי, אריה שומר, מיטל להבי, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים
 
 

 (י חגי ירון"מוגש ע): ד הצוות"חו
 . להפקיד את התכנית המוצעת
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 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 21/01/2009מיום ' ב09-0001בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. הציג את התכנית' התכ' אדר
. מר טיומקין הציג את עמדתו בפני הועדה שאין צורך בהפקעות וצריך לבטל את ההפקעות

פאר וארנון מבקשים לא להחליט היום אלא רק לאחר שיציגו בפני הועדה ראיה כוללת של מערכת התנועה 
. באזור

פאר הציע הצעת להחלטה לא לאשר את התכנית עכשיו אלא רק לאחר שיציגו בועדה תוכנית כללית של 
כרמלה , מזרחי, וולוך,  מיטל– נגד 5,  פאר וארנון– בעד 2)לאחר הצבעה בעניין . תנועה ותחבורה באזור

. ההצעה לא התקבלה (ורחל
 

: החלטת הועדה
הוחלט  ( ארנון– נימנע 1,  פאר– נגד 1, כרמלה ורחל, מזרחי, וולוך,  מיטל– בעד 5)לאחר הצבעה בעניין 

: להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים
י התכניות התקפות לאחר אישור "יש להוסיף סעיף בתקנון שקווי הבנין לבנייה חדשה יהיו עפ .1

. (וכדומה' מ, 44' כגון תכ)התכנית המוצעת 
ע יציג בועדה את תכנית תחבורה של דרום מערב העיר מציר שלבים "במקביל תוך חודש ימים מה .2

. ועד שוק הכרמל
 

ארנון גלעדי וכרמלה , פאר ויסנר, וולנר-רחל גלעד, שמוליק מזרחי, נתן וולוך, מיטל להבי: משתתפים
עוזרי 

 
 
 

: פרטי תהליך האישור
 

:  דנה בתכנית והחליטה21/09/2009 מיום 755מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
 .על הפקדת התכנית 

 
 

 בתאריך 3805 בעמוד 6105 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
08/07/2010 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 09/07/2010 העיר
 09/07/2010 הארץ

 08/07/2010 הצופה

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

מ אדריכלות "רבי נורית בע'ג 
 ושמאות

  תל אביב33בוטנסקי 'ז
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 מענה והמלצות עוניםיהט טופר 'מס
שמאית , רבי'נורית ג' אדרהתנגדות  1

מנחם , מקרקעין בשם יורשי חדווה זלצר
. שלמה זלצר וטובה זלצר, משה זלצר

: כללי
המתנגדים הינם בעלי הזכויות ברחוב 

מגרשם . 6920בגוש , 18חלקה , 38קלישר 
 אשר נכללת 6920 בגוש 66גובל בחלקה 

ייעוד . בתכנית ונמצאת בבעלות עירונית
(, 24תא שטח ) 66הקרקע המוצע בחלקה 

תואם לייעוד ולזכויות הבניה שנקבעו 
 על שינוייה 44בתכנית " 1איזור מסחרי "ל
 .( במגרש זה1200ביטול תכנית )

 

   
טענה לעניין חוסר בשטחים ציבוריים  1.1

 פתוחים בסביבת הנכס
  מ200-300טוענים כי ברדיוס של  '

מהנכס שבבעלות המתנגדים קיים 
. מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים

קיים , לאור הצורך והשתנות השכונה
צורך בשטחים ציבוריים פתוחים 

טוענים כי . ובמקומות משחק לילדים
 בעבר על ידי עיריית 66רכישת חלקה 

נועדה לצורך מימוש , יפו-תל אביב
משבטל הצורך , עתה. הרחבת הדרך

יש לשמור את הקרקע , בהרחבת הדרך
לשימוש ציבורי בהתאם לצרכים 

 66מבקשים כי בחלקה . הידועים כיום
צ או לחניון "לשב, פ"יקבע ייעוד לשצ

 . פ"תת קרקעי ומעליו שצ

 

 נערכה התייעצות חוזרת עם , בעקבות ההתנגדות שהוגשה
צוות היחידה לתכנון אסטרטגי ביחס לשטחי ציבור בסביבת 

הבדיקה העלתה כי אכן קיים מחסור בשטחים . התכנית
 נרכשו על ידי 66- ו65חלקות , יחד עם זאת. ציבוריים

 מיועדת להסדרת הדרך בהתאם 65חלקה . העירייה בכסף
ייעודו , בנוסף. לתכנית המופקדת והמצב הקיים בפועל

לא שונה , (24תא שטח ) 66הנוכחי של רוב השטח בחלקה 
ייעוד , 44 ונשאר בייעוד המקורי לפי תכנית 1200בתכנית 
ולקבוע מוצע לקבל את ההתנגדות בחלקה , לפיכך. 1מסחרי 

כי שטחי הבנייה בקומת הקרקע ייועדו לשימושים ציבוריים 
 . ובשטחי הבניה בקומות שמעל יותר שימוש למשרדים

: מוצעות הוראות הבניה הבאות, בנוסף
מוצע לקבוע כי תותר בניה של שטח - שטחי הבניה המותרים

.  (שטח שירות+ שטח עיקרי )ר " מ1,800כולל בהיקף של עד 
.  קומות5עד - גובה הבנייה

בהתאם למסומן  - (לחזית המשך רחוב קלישר) קווי הבניין
'  מ2-קו בניין אחורי ו'  מ4, בתשריט התכנית המופקדת

. לקווי הבניין הקדמיים והצידיים
לא תעלה על  - (שטח שירות+ שטח עיקרי ) תכסית המבנה

. ר לקומה" מ360
'. 1לפי  תכנית ע-  מרתפים

מוצע לקבוע כי הקלות במספר קומות הבניה ובקווי , בנוסף
 .הבניין יהוו סטיה ניכרת לתכנית המוצעת

לקבל את ההתנגדות בחלקה ולהמליץ לועדה : המלצה  
המחוזית לקבוע כי קומת הקרקע תיועד לשימוש ציבורי 

  .ובקומות שמעליה יותר שימוש למשרדים
: טיעונים בנושא היקף זכויות הבניה 1.2

  המתנגדים מבקשים להוסיף זכויות
מעבר , בניה נוספות לנכס שבבעלותם

לשטחים הנוספים כתוצאה מביטול 
המתנגדים טוענים . ההפקעה במגרשם

כי מאחר והמבנה במגרש שבבעלותם 
הוא מהווה , איננו מיועד לשימור

פוטנציאל לתוספת היצע חדש 
. למגורים

  התכנית המוצעת מחזירה זכויות קודמות ומבטלת הפקעת
חלק משטח התכנית נכלל . חלק ניכר ממגרש המתנגדים

. ו"של אונסק" העיר הלבנה"בתוך אזור החיץ בהכרזת 
מגבלות על תוספת גובה מעבר , בין היתר, באזור זה חלות

מדיניות התכנון באזור זה החל . למה שנקבע בתכניות תקפות
 שהגדירה אזור זה 35/א"מתכנית המתאר הארצית תמ

, 5מ "דרך תכנית המתאר המחוזית תמ, כמרקם לשימור
תכנית "תכנית המתאר העירונית הנמצאת בהכנה ואף 

אינן מציעות זכויות , (גם היא בהכנה)העירונית " הרובעים
מוצע לדחות את , לפיכך. בנייה מעבר למאושר באזור זה

. ההתנגדות

  לדחות את ההתנגדות–המלצה 
התכנית המופקדת קבעה אפשרות למעבר רמפת הכניסה  טיעון בנושא נגישות לחניה במגרש  1.3
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 מענה והמלצות עוניםיהט טופר 'מס
: המתנגדים 

  סומנה , ( שבבעלות עירונית66בחלקה
בתכנית המופקדת זיקת הנאה לציבור 

בה הוצע כי לא תותר  בניה למעט 
המתנגדים . רמפת גישה למרתף

מבקשים כניסה מתחום זה לתחום 
מגרשם לצורך תוספת חניה בחצר 

.   מגרש המתנגדים

במידה ויבקשו בעתיד . לצורך ירידה לחניה בתת הקרקע
לעשות שימוש ברמפה שתוקם לצורך כניסה לחניה בתת 

אך יידרש , התכנית איננה מונעת זאת, הקרקע במגרשם
. הסדר נכסי למטרה זו בעתיד אם וכאשר יהיה רלבנטי

הכוונה בזיקת הנאה לאפשר שימוש לרווחת הציבור בחלק 
מהמגרש ולא למעבר כלי רכב על פני הקרקע שיבטל בפועל 

 . את האפשרות לכלל הציבור להנות משטח זה

  לדחות את ההתנגדות–המלצה 
: טיעון בנושא מניעת מטרדים 1.4

  המתנגדים מבקשים לקבוע כי גם אם
יאושרו השימושים המוצעים בתכנית 

בבעלות ) 66המופקדת לחלקה 
יקבע כי לא תתאפשר במקום , (עירונית

, לרבות מסעדות, "פעילות מטרדית"
. דיסקוטקים וכדומה, מועדונים

המתנגדים מבקשים כי התכנית תימנע 
הקמת מתקנים טכניים והפניית פתחי 

. איוורור לכיוון החלקה שבבעלותם
, 66מבקשים כי הבניה בחלקה , בנוסף

.  לא תעלה על הגובה המותר

  הנושאים שמבקשים המתנגדים לקבוע בתכנית אינם נושא
, בדומה לבניה בכל שאר המגרשים בתכנית. לתכנית המוצעת

כפוף להוראות התכניות התקפות בנושא גובה , 66גם מגרש 
קבלת ההתנגדות בחלקה . הבנייה והשימושים המותרים
שימוש ציבורי בקומת הקרקע )בנושא השימושים המותרים 

מבטיחה את סוג השימושים , (ומשרדים בקומות שמעליה
 (. 24תא שטח ) 66המותרים בחלקה 

למעט בנושא השימושים ,  לדחות את ההתנגדות–המלצה 
שבו מוצע לקבל את ההתנגדות בחלקה , 66המותרים בחלקה 

בהתאם לכך מוצע לקבוע . ( שלעיל1.1בהתאם לאמור בסעיף )
כי שטחי הבנייה בקומת הקרקע ייועדו לשימושים ציבוריים 

  .ובשטחי הבניה בקומות שמעל יותר שימוש למשרדים
 

 

 (י חגי ירון"מוגש ע): ד הצוות"חו
 ( בתכנית המוצעת24תא שטח ) 66מוצע לקבל חלקית את ההתנגדות בנושא השימושים המותרים בחלקה 

: ולקבוע כדלקמן

  מוצע לקבוע כי שטחי הבנייה בקומת הקרקע ייועדו לשימוש ציבורי ובשטחי הבניה בקומות שמעל
של  (שטח עיקרי ושטח שירות)תותר בניה בשטח כולל , 66מוצע כי בחלקה . יותר שימוש למשרדים

קווי הבניין יהיו בהתאם למסומן בתשריט התכנית .  קומות5עד - גובה הבניה המוצע. ר" מ1,800
. (שטח עיקרי ושטח שירות)ר שטח כולל לכל קומה " מ360המופקדת ותכסית המבנה לא תעלה על 

מוצע לקבוע כי הקלות במספר קומות הבניה , בנוסף.  '1מוצע לאשר בניית מרתפים לפי  תכנית ע
 .ובקווי הבניין יהוו סטיה ניכרת לתכנית המוצעת

 
 . מוצע לדחות את שאר ההתנגדויות ולהמליץ לועדה המחוזית לאשר את התכנית למתן תוקף

 
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 10/11/2010מיום ' ב10-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. חגי ירון מצוות מרכז הציג את עיקרי התכנית
: השמיע את עיקרי התנגדותו לתכנית כלהלן, 38בשם בעלי הזכויות בקלישר , המתנגד מנחם משה זלצר

לאפשר כניסה , מבקשים תוספת אחוזי בניה גם על הנכס שלהם, מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים באזור
.   ולא לאפשר שימושים של פעילות מטרדית (24תא שטח ) שבבעלות עירונית 66לחניה במגרשם דרך חלקה 

הוצגה המלצת הצוות , כמו כן. התכנית מטיבה עם המתנגדים ולא ההפך– חגי ירון ענה להתנגדויות 
יותר שימוש למבני ציבור ,  שבבעלות עירונית24המקצועי לקבל את ההתנגדות בחלקה ולקבוע בתא שטח 

.   בקומת הקרקע ומשרדים בקומות שמעל



 החלטה' מס
10/11/2010 
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2007ת ספטמבר "מבא  10' עמ  

 

 66ר ומורכב משטח  חלקה " מ875- שגודלו כ24אורלי אראל הציגה את התיקון בדרפט לגבי גודל תא שטח 
כ שטחי הבניה המוצעים "סה. ר שטח כולל" מ400- שטח התכסית המוצע לקומה. 65וחלק מחלקה 

.  (שירות+ עיקרי )ר שטח כולל " מ2,000- במגרש
תומך , חלק אחר. מספר חברי הועדה מבקשים להפוך את השטח הציבורי לשטח ירוק בלבד– דיון פנימי 

. אך ללא שימוש למשרדים בקומות שמעל קומת הקרקע, 24צ בתא שטח "בקביעת שימוש כשב
. יהיו עבור התושבים בסביבה הקרובה, 24אורלי אראל הציעה לקבוע כי שטחי הציבור בתא שטח 

ולא לסגור את  (חום וירוק)צ "פ ושב"ע ממליץ לקבוע את השטח בייעוד משולב שצ"מה' ס– עודד גבולי 
. צ"האופציה לעתיד לשימוש כשב

, 24תא שטח , דנה שיחור מבקשת לשמוע את עמדת אגף הנכסים טרם קבלת ההחלטה שכן השטח המדובר
. נקנה על ידי העירייה בעבר בכסף

– אך לקבוע כי ב , צ"שב/פ" בייעוד משולב של שצ24פאר ויסנר הציע הצעת החלטה לקבוע את תא שטח 
–  בעד 3לאחר הצבעה בעניין )ישמש השטח כגינה בלבד ,  שנים הראשונות שלאחר מתן תוקף לתכנית10

. ההצעה לא התקבלה (מיטל ושמוליק, כרמלה, גפן, זעפראני, דורון, נתן, אסף–  נגד 8, אהרון וארנון , פאר
 

: הועדה מחליטה
אהרון , פאר–  נגד 3, מיטל ושמוליק, כרמלה, גפן, זעפראני, דורון, נתן, אסף–  בעד 8)לאחר הצבעה בעניין 

: הוחלט להמליץ לועדה המחוזית לקבל חלקית את ההתנגדות כמפורט מטה (וארנון
צ "השב .צ"שבופ "שצמשולב של יעוד  בי24מוצע להמליץ לועדה המחוזית לקבוע את תא שטח  .1

תכנית הבינוי מוצע לקבוע כי .  העירייהל ידירווחה ותרבות המופעלים ע, יהיה לשימושי חינוך
 יובאו לאישור הועדה המקומית כתנאי (,24תא שטח ) והעיצוב והשימושים בפועל במבנה הציבורי

תותר בניה בשטח , 24מוצע לקבוע כי בתא שטח , בהתאם לאמור לעיל. להוצאת היתר הבנייה
קווי הבניין יהיו .  קומות5עד - גובה הבניה המוצע. ר" מ2,000של  (שטח עיקרי ושטח שירות)כולל 

ר שטח כולל " מ400בהתאם למסומן בתשריט התכנית המופקדת ותכסית המבנה לא תעלה על 
מוצע , בנוסף.  '1מוצע לאשר בניית מרתפים לפי  תכנית ע. (שטח עיקרי ושטח שירות)לכל קומה 

  .לקבוע כי הקלות במספר קומות הבניה ובקווי הבניין יהוו סטיה ניכרת לתכנית המוצעת
  .להמליץ לועדה המחוזית לדחות את שאר ההתנגדויות כמפורט לעיל ולתת תוקף לתכנית .2

 
 

. ל העירייה בבקשה להכשיר את השטח לגינה"ד דורון ספיר יפנה למנכ"ר הועדה עו"יו
 

, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, שמואל גפן, שלמה זעפראני, אסף זמיר, נתן וולוך, דורון ספיר: משתתפים
. אהרון מדואל וארנון גלעדי, פאר ויסנר, שמוליק מזרחי
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(  2)מלון אסטור  - 3790/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  11' עמ

 

 מלון אסטור 
 

דיון בהתנגדויות  :מטרת הדיון
 

תכנית בסמכות הועדה המחוזית  :ע"מסלול התב
 

הרברט '  ונוספות במערב עד רח4,5,6חלקות ,פרישמן בדרום' רח ,הירקון במזרח'  רח:מיקום
 בצפון 9חלקה ,סמואל

 
 105 הירקון :כתובת

 

 
 

: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

6905  106  
6905  107  

 
 2.45 :שטח קרקע

 
 רובננקו לאה :מתכנן

 
מ " מלונות פרימה בע:יזם

 
  פרטיים:בעלות

 
הבנין בנוי .  חדרים67- כ,  כוכבים4ברמה של  ("אסטור"מלון ) על המגרש בנוי מלון  :מצב השטח בפועל

.  קומות מעל קומת לובי5- בגובה כ
 

. לעודד תוספת חדרי מלון :מדיניות קיימת
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2007ת ספטמבר "מבא  12' עמ  

 

 2737 תכנית 2004אושרה בשנת  (ועל מגרש מלון יובל הסמוך)על מגרש מלון אסטור  :מצב תכנוני קיים
.  לתוספת זכויות בניה

 קומות מעל 14 חדרים בגובה עד 161התכנית קבעה במגרש של מלון אסטור זכויות בניה למלון שיכלול עד 
.   קומות מרתף וקומה טכנית על הגג3, הירקון' מפלס רח

. הירקון' ר יהיו מתחת למפלס רח" מ500ר מתוכם עד " מ3930שטחים למטרות עיקריות לא יעלו על 
.  הירקון' ר מתחת למפלס רח" מ1810מתוכם עד , ר" מ3660כ שטחי שרות לא יעלו על "סה

. תנאי להיתר בניה בתכנית הוא הכנת תכנית עיצוב אדריכלי משותפת למגרש מלון אסטור ומלון יובל
  :21.1.07כפי שהצג בדיון בוועדה המקומית בדיון להפקדה מצב תכנוני 

מבקשים להרוס את מבנה המלון הקיים ולבנות מלון חדש  (בעלי רשת פרימה מלונות )הבעלים במגרש 
. קרקעית-וחניה תת ( סוויטות15מהם ) חדרים 160בן  (Bרמה ) כוכבים 4ברמה של  

 חדרים אך שטחי הבניה שהוקצו בתכנית אינם 161 אמנם קבעה כי יתוכנן מלון שיכלול עד 2737תכנית 
.  י משרד התיירות"תואמים לתקנים הנדרשים ע

י פרוגרמת השטחים של משרד התיירות "על מנת לעמוד בסטנדרטים לבניית מלון ברמה הנדרשת עפ
 2737ניצול מלוא התכסית במסגרת קוי הבנין שאושרו בתכנית , מציעה התכנית תוספת שטחי בניה

: ותוספת גובה כמפורט בטבלת ההשואה להלן
 

: 21.1.07 שהוצגה בדיון בועדה המקומית בתאריך טבלת השוואה
 

מצב מוצע מצב קיים נתונים 
כ זכויות "סה

בניה 
 מעל הקרקע 533%- כר " מ1047 משטח מגרש 375% אחוזים 

 
 

: הירקון' עיקרי מעל מפלס רחר "מ
,  ר" מ3430

ר " מ700: עיקרי מתחת לקרקע
ר " מ1850: שרות מעל הקרקע

. ר" מ1810: שרות מתחת לקרקע

: הירקון' עיקרי מעל מפלס רח
, ר" מ5582

ר " מ700: עיקרי מתחת לקרקע
ר " מ3228: שרות מעל הקרקע

ר " מ2355: שרות מתחת לקרקע
 

ר שטחים עיקריים " מ630עד 
. עבור מרפסות מקורות

הירקון '  קומות מעל מפלס רח14קומות גובה 
. וקומת גג למערכות טכניות

'  קומות מתחת למפלס רח3
. הירקון

'  קומות מעל מפלס רח17
. הירקון

 
 

 50-כ)מעל מפלס פני הים '  מ61.0מטר 
 (הירקון' מעל מפלס רח' מ

 64- כ)מעל מפלס פני הים '  מ75
 (הירקון' מעל מפלס רח' מ

תכסית 
 

  

מקומות חניה 
 

מקומות החניה יהיו על פי  
התקן התקף בעת הוצאת היתרי 

 40- כ. הקרקע- הבניה בתת
. מקומות חניה

 
מציעה התכנית לבטל את ההתניה , מכיוון שלוחות הזמנים לבניית מלון יובל במגרש הסמוך אינו ידוע

תנאי להיתר בניה יהיה אישור תכנית עיצוב אדריכלי . לתכנית עיצוב אדריכלי משותפת לשני המלונות
. למבנה המלון ותכנית פיתוח שתכלול השתלבות בתכנון  העתידי של מלון יובל הסמוך

 
 . שנים מיום אישורה כחוק7 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7  אם תוך 

תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות  ,   היתר בניה כלל
 .  התכנית הראשית
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2007ת ספטמבר "מבא  13' עמ  

 

: החלטות תכנוניות קודמות
: דנה והחליטה ('ב2007-1' פרוט) 10.1.2007ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 

: לאשר את התכנית ולעבירה לדיון בועדה המחוזית בתנאים הבאים
לפני העברת התכנית לועדה המחוזית הועדה מבקשת לראות חלופה נוספת לפתרון  .1

הרצף הליכה להולכי הרגל  , (הורדת והעלאת נוסעים מאוטובוסים)חניה התפעולית 
במידה וכתוצאה מפתרונות החניה תפעולית ידרשו . פרישמן ממזרח למערב' ברח

 .שינוי בקוי הבנין של התכנית ההחלטה עלולה להשתנות

 .יירשם בתכנית כי תכנון המלון יהיה בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות .2

שימוש שאינו מלונאי . התכנית תכלול הוראות בדבר הבטחת השימוש המלונאי .3
 .יהווה סטיה ניכרת מהתכנית

תנאי להיתר בניה יהיה הכנת ואישור תכנית עיצוב ופיתוח למגרש תוך התחשבות  .4
. 2737' בתכנון העתידי של מלון יובל כפי שמפורט בהוראות תכ

 . לחוק197היזם על כתב שיפוי על פי סעיף /חתימת הבעלים .5

 
  :('ב2007-5' פרוט) 21.2.07ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 

  :( בהחלטה קודמת1' ביחס לס) ד הצוות"חוהוצגה 
. התכנית תואמה תנועתית ועיצובית עם אגף התנועה ואדריכלית המנהל ברמה העקרונית

: מוצע לאשר את התכנית להפקדה בכפוף לתנאים הבאים
.   יירשם בתכנית כי תכנון המלון יהיה בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התירות .1
שימוש שאינו מלונאי יהווה סטיה ניכרת . התכנית תכלול הוראות בדבר הבטחת השימוש המלונאי .2

 .מתכנית

תנאי להיתר בניה יהיה הכנת תכנית עיצוב ופיתוח למגרש תוך התחשבות בתכנון העתידי של מלון  .3
 .2737יובל כפי שמפורט בהוראות תכנית 

 . לחוק197' היזם על כתב שיפוי על פי ס/חתימת הבעלים .4

  
:  לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים: החלטת ועדה

הירקון חניה תקנית ' פרישמן לרח' ד צוות לגבי חניה תפעולית מרח"לקבל את החוו .1
 .לתחבורה ציבורית

. הועדה מבקשת שתשאר אופציה לדרך וכניסה משותפת לחניונים
 .ירשם בתכנית כי תכנון המלון יהיה בהתאם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות .2

שימוש שאינו מלונאי . התכנית תכלול הוראות בדבר הבטחת השימוש המלונאי .3
 .יהווה סטיה ניכרת מתכנית

עיצוב ופיתוח למגרש תוך התחשבות בתכנון ' תנאי להיתר בניה יהיה הכנת תכ .4
 .2737' העתידי של מלון יובל כפי שמפורט בהוראות תכ

 . לחוק197היזם על כתב שיפוי על פי סעיף /חתימת הבעלים .5
 

. ל"פאר ויסנר ומיטל להבי התנגדות להחלטה הנ

 
: והחליטה כדלקמן,  דנה בתכנית שבנדון25.5.2009 מיום 752' הוועדה המחוזית המליאה בישיבתה מס

 
 :הוועדה מחליטה להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים: הוחלט

ר שטחים עיקריים " מ700, ר שטחים עיקריים מעל מפלס הכניסה" מ6,300זכויות הבנייה לא יעלו על  .1
ר שטח עיקרי ייעודי " מ450-ו, ר שטחים עיקריים ייעודיים למרפסות" מ710, מתחת למפלס הכניסה

 . לבריכה מקורה

גובה הבניין לא . קומת ביניים וקומת גג טכנית, ובכללן קומת הכניסה, 22מספר הקומות לא יעלה על  .2
 . י הצרכים"מספר הקומות מתחת למפלס הכניסה יהיה עפ. מעל פני הים'  מ91יעלה על 

 . ' מ0ולכיוון מזרח ';  מ0-7לכיוון צפון ';  מ2לכיוון מערב ';  מ5לכיוון דרום : קווי הבניין למלון יהיו .3

 . הטמעת חוות הדעת של יועץ התנועה של לשכת התכנון ושל המשרד להגנת הסביבה .4

 . 3.11.2008בהתאם להחלטת הוועדה מיום , המלון ייבנה על פי עקרונות הבנייה הירוקה .5
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 :יש להמציא אישור .6

 ; מינהל התעופה האזרחית ומשרד הביטחון לנושא גובה הבנייה .א

 . אישור משרד התיירות לעמידה בתקנים הפיזיים לאכסון מלונאי .ב

 ף"להעביר התכנית לאישור הוולחו .7

 :התאמה לתכניות מתאר ארציות .8

 . המייעדת את המגרש לאזור תיירות ונופש, 13/ א"התכנית תואמת את תמ: 13/ א"תמ .א

בשטח עירוני בנוי העובר , הוועדה קובעת כי בשל מיקומה של התכנית: 4/ 13/ א"תמ .ב
וכן בשל גודלו המצומצם של המגרש ומרווחים צפוניים מינימליים , התחדשות ובינוי נוסף

לפיכך רוחב הציר יהיה . ' מ12קיימות בו מגבלות המונעות הקצאת ציר ירוק ברוחב , סבירים
והציר יפותח בגבולו הדרומי של ,  מטרים צפונה5לצורך כך יוסטו קו הבנין והמבנה . ' מ5

ותרשם לגביו זיקת הנאה למעבר הציבור ויתווסף לרוחב המדרכה '  מ5רוחב הציר . המגרש
 . וישמש לנטיעת עצים ולמעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים, שבזכות הדרך

הוועדה מחליטה לפטור את התכנית , ( דונם1.05)לנוכח גודלו של המגרש : 4/ ב/ 34א "תמ .ג
ומתירה תכסית מרתף ,  תכסית פנויה לצורך חלחול מי נגר עילי15%מהדרישה להותיר לפחות 

 . תוך התקנת אמצעי חלחול, מלאה

יתבטלו , לא הוצא היתר בנייה ולא החלה הבנייה בפועל,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7אם תוך  .9
אלא אם תחליט , 2737/ זכויות הבנייה הנוספות שמקנה התכנית ויחולו בשטחה זכויות תכנית תא

 . הוועדה המחוזית אחרת

 . תנאי להיתר בנייה יהיה אישור משרד התיירות לעמידה בתקנים הפיזיים לאכסון מלונאי .01

 .המצאת כתב שיפוי לוועדה המקומית .11

 . תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון .21

 
 

: 25.11.09ף מיום "החלטת הולחו
וייקבעו , הועדה מחליטה לאשר את התכנית בתנאי שיסומן מיקומו הסופי של מסוף הורדת הנוסעים

 .אשר יבהירו כי מיקומו הקיים אפשרי עד לבניית המלון מצפון, הוראות שלביות למיקומו של מסוף זה
   

: התכנית המופקדת כוללת את השינויים הבאים
בהתאם להחלטות הוועדה . ' מ12התכנית גובלת בציר ירוק ברחוב פרישמן אשר רוחבו , 13/4א "י תמ"עפ

בעקבות החלטה . אשר יוקצו משטח המגרש'  מ5-חוף נקבע כי ניתן לצמצם רוחב ציר זה ל"המחוזית והול
נדרשו , לאור האמור לעיל וכן מימדי המגרש על אילוציו הטופוגרפיים. זו הוזז הבניין והוקטנה תכסיתו

: שינויים תכנוניים כדלקמן
 
. ' מ5-קו הבניין הדרומי הוגדל ב. 1
הקטנת תכסית הבניין גרמה לצמצום שטח המרתף העליון אשר כלל שטחים עיקריים לפונקציות . 2

. שטחים אלה  הוקצו בקומות העליונות שהוספו לבניין.     ציבוריות של המלון
 אשר מוקמה לפני שינוי זה בתחום המגרש ולאחר הזזת הבניין מוקמה בשטח)תוספת קומה לבריכה . 3

. (    הבניין
. תוספת גרעין בגין הוספת הקומות. 4

 
: קומות כדלקמן' כל האמור לעיל חייב תוספת שטחים עיקריים ומס

 
תכנית מופקדת מקומית . אישור ומצב קיים  

שטח עיקרי 
עילי 

ר " מ5,582 3,430
 

ר " מ6,750
 

שטחי שרות 
 

ר " מ3,870ר " מ3,228 1,850

 קומות 14+כניסה. קקומות ' מס
 

 קומות 17+כניסה. ק
 

 קומות  21+כניסה. ק
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 בתאריך 4221 בעמוד 6116 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 

05/08/2010 .
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 08/07/2010 הארץ
 08/07/2010 הצופה

 09/07/2010 העיר

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

  תל אביב109הירקון  אבי מימון 

 
 

 5כ חברת סורד "ד ב"כפיר ביטון עו
מ "בע

 תל אביב 4ברקוביץ 

מענה והמלצות טענות המתנגדים  

 5חברת סורד . 1
מ "בע
הירקון ' רח
 5פרישמן /108

אבי מימון 
א " ת109 הירקון 

 הבינוי המוצע בתכנית יגרום 1.1
, להסתרת הנוף לים מכוון צפון מערב

. חסימת זרימת אויר, הסתרת אור

 
התכנית התקפה במגרש כוללת 

 קומות 14זכויות בניה למלון בגובה  
הירקון וקומת גג ' מעל מפלס רח

.  למערכות טכניות
התכנית המוצעת כוללת תוספת של 

.  קומות מעבר לתכנית התקפה6
התכנית תואמת למדיניות המקומית 

והארצית לעידוד בניה למלונאות 
 . 13/4א "וכן תואמה לתמ, באזור זה

. לדחות את ההתנגדות: המלצה
 

 לא נערכה בדיקה תחבורתית 1.3 
 

 אשר כללה 2737התכנית התקפה 
 חדרי מלון לוותה במסמך 160

מהותה של תכנית זו היא . סביבתי
עידכון השטחים הנידרשים עבור 

לפיכך לא , חדרי מלון' אותו מס
. נדרשה בדיקה תחבורתית בשנית
התכנית תואמה עם אגף התנועה 

וגורמי התכנון השונים לרבות נושא 
העלאה והורדת נוסעים וכניסה 

.  לחניון תת קרקעי

  לדחות את ההתנגדות–המלצה 

 גרימת מטרדי אבק ורעש בעת ביצוע 1.4
התכנית 

 
העבודות באתר הבניה יעשו בהתאם 

א באתרי בניה ברחבי "לנוהלי עת
הסדרי , העיר מבחינת שעות העבודה

. 'פינוי פסולת בנין וכד, התנועה
  לדחות את ההתנגדות–המלצה 

 התכנית מהווה פגיעה בערך הנכס 1.5
שבבעלות המתנגד כתוצאה מהסתרת 

הנוף לים 

 
 1 ראה מענה בסעיף
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 ('אדר, י גילה גינסברג"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

: לתת תוקף לתכנית בכפוף לתנאים הבאים
 
מטרדי רוחות ומטרדים , תנאי למתן תוקף יהיה עריכת מסמך סביבתי הכולל התייחסות להצללה. 1

ח הסביבתי יוטמעו במסגרת מסמכי תכנית עיצוב "מסקנות הדו. אקוסטיים כתוצאה מהבינוי המוצע
. אדריכלי והיתר הבניה

: תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי תכלול בין היתר את הנושאים הבאים. 2
י יצירת "עיצוב החזיתות יכלול התייחסות לקומת הקרקע ברחוב הירקון ורחוב פרישמן ע .א

וכן התייחסות למיקומו , חלוקה אופקית המתייחסת לבניינים הסמוכים ברחוב הירקון/מסד
הירקון וכן החזית המערבית הפונה /המשמעותי והנצפה של הבניין לרבות פינת הרחובות פרישמן 

 .לים

 .י הנחיות מהנדס העיר"פיתוח תחום הציר הירוק ברחוב פרישמן הכלול בתכנית יהיה עפ .ב

 . הכוללת את מלון היובל2373התייחסות לתכנית  .ג

, (גודל פתחים, חומרי גמר, אלמנטי הצללה)היבטי בניה ירוקה לרבות  טיפול בחזיתות המבנה  .ד
חסכון , מחזור פסולת בניין בזמן עבודות,  מחזור אשפה, חלחול מי נגר, שימור אנרגיה, נטיעות

. צ"ושמוש חוזר במים וכיו
: יתר בניהתנאים לה.3

. 2אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי כאמור בסעיף  .א
הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים לנושאי איכות סביבה ובניה ירוקה ואישורם על ידי מהנדס  .ב

. העיר או ממטעמו
חוות דעת מומחה לנושא בניה ירוקה שתכלול דירוג הפתרונות והערכתם מול תקנים מקובלים או  .ג

 .ע ומדיניות הועדה המקומית בעת הוצאת ההיתר"התאמתם לדרישות מה
 
 
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 10/11/2010מיום ' ב10-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

גילה גינסברג מצוות מרכז הציגה את עיקרי התכנית ובכללן השינוי שעברה התכנית כתוצאה מהתאמתה 
 . ' מ5 הכוללת ציר ירוק לאורך רחוב פרישמן ברוחב 13/4א "לתמ
 .לאה רובננקו הציגה את התכנית ופרטה את השינויים כאמור' אדר

התכנית פוגעת בערך הנכס בבעלות המתנגד : ד כפיר ביטון הציג את עיקרי התנגדותו כלהלן"מתנגד עו
א "לרבות השינוי כאמור הנובע מהתאמת התכנית לתמ, אור וזרימת אויר, כתוצאה מהסתרת הנוף לים

.  אשר גרם להזזת הבניין צפונה13/4
. אסף זמיר מציע חזית מסחרית בקומת הקרקע לכיוון פרישמן

הזזת המבנה צפונה משפרת את . הפגיעה במתנגד היא מינימלית– לאה רובננקו ענתה להתנגדות ' אדר
. רחוב פרישמן עבור כלל הציבור

–  דיון פנימי 
 .על העיירה לבצע הפקעה בחלקה ממערב לתכנית על מנת לייצר רצף בציר הירוק הנפתח לים- פאר

פוגע במבט לים של הפינה הצפונית של מבנה  (הזזת הבניין צפונה)השינוי בתכנית המופקדת -אהרון מדואל
. המתנגד

יש שיפור ,  הועדה תמכה בתכנית אשר כוללת תוספת חדרי מלון הנידרשים לעיר– ר הועדה "דורון ספיר יו
יש לדחות את ההתנגדות ולתת תוקף . רב בפתיחות שנוצרת לים מכיוון פרישמן ומיועדת לכלל הציבור

 .לתכנית
 

: הועדה מחליטה
: להמליץ לועדה המחוזית לדחות את ההתנגדות ולתת תוקף לתכנית בתנאים הבאים

מטרדי רוחות ומטרדים , תנאי למתן תוקף יהיה עריכת מסמך סביבתי הכולל התייחסות להצללה. 1
ח הסביבתי יוטמעו במסגרת מסמכי תכנית עיצוב "מסקנות הדו. אקוסטיים כתוצאה מהבינוי המוצע

. אדריכלי והיתר הבניה
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. תנאי למתן תוקף לתכנית קבלת כתב שיפוי מתוקן בעקבות שינוי התכנית. 2
: תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי תכלול בין היתר את הנושאים הבאים. 3

י יצירת "עיצוב החזיתות יכלול התייחסות לקומת הקרקע ברחוב הירקון ורחוב פרישמן ע .א
וכן התייחסות למיקומו , חלוקה אופקית המתייחסת לבניינים הסמוכים ברחוב הירקון/מסד

הירקון והחזית המערבית הפונה /המשמעותי והנצפה של הבניין לרבות פינת הרחובות פרישמן 
 .לים

 .י הנחיות מהנדס העיר"פיתוח תחום הציר הירוק ברחוב פרישמן הכלול בתכנית יהיה עפ .ב
 . הכוללת את מלון היובל2373התייחסות לתכנית  .ג
, (גודל פתחים, חומרי גמר, אלמנטי הצללה)היבטי בניה ירוקה לרבות  טיפול בחזיתות המבנה  .ד

חסכון , מחזור פסולת בניין בזמן עבודות,  מחזור אשפה, חלחול מי נגר, שימור אנרגיה, נטיעות
. צ"ושמוש חוזר במים וכיו

: תנאים להיתר בניה.4
. 3אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי כאמור בסעיף  .א
הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים לנושאי איכות סביבה ובניה ירוקה ואישורם על ידי מהנדס  .ב

. העיר או ממטעמו
חוות דעת מומחה לנושא בניה ירוקה שתכלול דירוג הפתרונות והערכתם מול תקנים מקובלים או  .ג

. ע ומדיניות הועדה המקומית בעת הוצאת ההיתר"התאמתם לדרישות מה
 

. אהרון מדואל נימנע
 

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



 התוכן החלטה' מס
10/11/2010 

 5- ' ב10-0026
מתחם דפנה   - 3885/תא

 דיון נוסף

 

 2007ת ספטמבר "מבא  18' עמ

 

 
דיון בהפקדת התכנית - 10.11.10

 
. דיון בהפקדת התכנית :מטרת הדיון

 
 תוכנית מתאר הכוללת הוראות של תוכנית מפורטת בסמכות הועדה המחוזית  :ע"מסלול התב

 

 
 

.  דרך נמיר, דפנה' רח, ארלוזרוב' רח :מיקום
 

 1-31דרך נמיר , 12-40דפנה , 190-200ארלוזרוב  :כתובת
 

 :חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

6110  219-239  
 

.   דונם80-כ :שטח קרקע
 

. ישר אדריכלים. א.י :מתכנן
 

. הוועדה המקומית לתכנון ובניה :יזם
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. י"ממ :בעלות

 
: הליכי קידום התכנית

י "ש נערך ע"פינוי בינוי בוועדה הבינמשרדית במשהב-קידום המתחם להכרזה כמתחם להתחדשות עירונית
בשיתוף עם היחידה לתכנון אסטרטגית ובסיועה של , אדריכלים ויועצים, צוות התכנון במנהל ההנדסה

. (חברה מנהלת מטעם משרד הבינוי והשיכון) –חברת וקסמן גוברין 
 

: הגורמים לקידום המתחם כאמור הינם בשל הפוטנציאל התכנוני ליישום תכנית התחדשות עירונית
קרן , 2000מתחם , ר"התפתחות מתחמים סמוכים דוגמת הזרוע הצפונית של המע: הבטי בינוי .1

 . הכוללים בניה גבוהה' המרכז הרפואי איכילוב וכו, הקריה

. מצבם הירוד של המבנים והתשתיות במתחם .2
אשר מעוניינים בקידום היוזמה להתחדשות , פעילות תושבים ויזמים עניפה המתקיימת במתחם .3

המרכז ,מיקומו של המתחם בסמיכות למערכת צירי התנועה הראשיים : היבטי תחבורה. עירונית
. סמיכות לקו הסגול של הרכבת הקלה, התחבורתי הקיים והעתידי

המרכז התחבורתי ,מיקומו של המתחם בסמיכות למערכת צירי התנועה הראשיים : היבטי תחבורה .4
. סמיכות לקו הסגול של הרכבת הקלה, הקיים והעתידי

 
לאור כל האמור לעיל נמצא כי נדרשת הובלה עירונית לגיבוש תכנית כוללת למתחם אשר תתווה את 

. הפרשות הקרקע לצרכי ציבור ומערכת הדרכים הנדרשת, נפחי הבניה, מתחמי הבינוי
 

 :דיונים והחלטות קודמות
 
התקיים בוועדת המשנה לתכנון ובניה דיון בנושא אישור ' ב08-0012'  בישיבה מס19.3.08בתאריך 1

במסגרת קידום המתחם להכרזה כמתחם ,  ארלוזורוב–עקרונות תכנית התחדשות עירונית במתחם דפנה 
.  פינוי בינוי בוועדה הבינמשרדית במשרד השיכון והבינוי-להתחדשות עירונית

: במסגרת הדיון הוצגו עקרונות התכנון הבאים
בפינת רחוב ארלוזורוב , מרקמית ובניה גבוההבניה חלופות הבינוי הכוללות שלוב : בינוי .א

. (מלונאות ומגורים, משרדים)נמיר יתוכנן מגדל ייחודי המאפשר ערוב שימושים
 .מגווניםתמהיל המבנים יאפשר מגוון של דירות בגדלים שונים הפונות לקהלי יעד  .ב

הרחבת שדרה , תוספת שטחים פתוחים, חיזוק מערך שטחי הציבור הקיימים: שטחי ציבור .ג
 .(דפנה)הקיימת

. י הנידרש"הרחבות הדרכים עפ .ד
 

  : החלטת ועדה
מ "מהלכים של שיתוף הציבור ע+ לקדם הפעילות התכנונית  הנדרשת ,  לאשר את עקרונות התכנון. 1

 .2007להגיש את המתחם למיון סופי בועדה הבינמשרדית בינואר 
לרבות , י משרד השיכון"קידום תכנית מתאר מפורטת למתחם בהתאם לעקרונות הכרזת המתחם ע. 2

 .י חלוקת המתחם לתת מתחמים"פרוט שלביות מימוש ע
 
 
.   נערך דיון בתכנית שיתוף הציבור שנערכה לתכנית זו9.8.09בתאריך . 2

נוהלי מתחמים מוכרזים במסגרת פרוייקט התחדשות עירונית מחייבים בין היתר הליך שיתוף ציבור 
.  כנסים הכוללים פעולות הסברה ועידכון3הנוהל מחייב עריכת . תושבי המתחם ובעלי זכויות הבניה

ובהתאם לנוהל שיתוף , התכנית נמצאה ראויה להליך שיתוף ציבור מורחב מעבר לקבוע בנוהל כאמור
. ציבור שאושר בוועדה המקומית

. י יועץ שיתוף הציבור לתכנית אמנון אליאן"בהתאם לכך הוצגה תכנית שיתוף ציבור ע

: עיקרי תכנית שיתוף הציבור
י תושבי "בעלי נכסים וזכויות במתחם כולל יזמים בעלי חוזים חתומים ע-איתור בעלי עניין .1

, שיכון הקצינים),גובלים מיידיים בשימושי מגורים, דיירים בשכירות תושבי המתחם,  המתחם
שימושי מגורים , 10דפנה , בית הדר דפנה-שימושי משרדים ותעסוקה, (ארלוזורוב/מבנה סולד

, מינהלת רובע בני דן, תושבי רחוב ארלוזורוב, ח איכילוב"ביה: ותעסוקה הסמוכים למתחם
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 .ארגונים סביבתיים
 

 -הקמת נציגויות לקבוצות שונות .2
העברת מידע לנציגי , שתפקידו ייצוג התושבים בפני גורמי התכנון"  נציגות מתחם דפנה"

 .סיוע בהערכות והתארגנות, המתחמים
 .בתכנון המתחם" בעלי הענין"ייצוג הקבוצות המרכיבות את  " פורום מתחם דפנה"
 

  :שלבי השיתוף המרכזיים .3
 

. בחירת נציגויות, דיווחים שוטפים, מפגשים עם בעלי הדירות במתחםשלב האכרזה 
 77-78פרסום לפי סעיף 

במטרה לגבש היבטים תכנוניים הנוגעים " נציגות מתחם דפנה"מפגשים עם הכנת מסמכי התכנית  
.   פנימה–בעיקר לתמהיל הדירות ולהיבטים הנוגעים למתחם 

במטרה לגבש היבטים תכנוניים הנוגעים בעיקר " פורום מתחם דפנה"הקמת 
. לשטחים הפתוחים והיבטים הנוגעים לקשר שבין המתחם לסביבתו

מוצע לערוך כנס ציבורי , ותחילת פעולתו" פורום מתחם דפנה"לאחר הקמת 
 .   ראשון פתוח לציבור

. סיכום המפגשים יוצג לוועדה המקומית בעת הדיון בהפקדת התכניתדיון להפקדת התכנית  
 

מוצע לערוך כנס ציבורי שני פתוח , לאחר גיבוש התוכנית ולפני הפקדתה בפועל
 .לציבור

הפקדת התכנית עד 
לאישורה למתן תוקף 

 לחוק 89פרסום הודעה על הפקדת התכנית לפי סעיף 
. יישלחו הודעות לבעלי העניין ששותפו בתהליך

 
יודגש כי הליך שיתוף הציבור אינו גורע מסמכות מוסדות התכנון המוסכמים בקבלת החלטותיהם 

עם זאת עמדות בעלי העניין השונים יובאו בחשבון בהכנת התכנית ובמקרים בהם לא .  התכנוניות
. יוצגו הנימוקים לכך, תתקבל עמדת בעל עניין כלשהו

 
: הועדה מחליטה

  .לאשר את הליך שיתוף הציבור המוצע .1
:  כלהלן78 לחוק ופרסום תנאים לפי סעיף 77לאשר לפרסום הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיף  .2

לא ניתן יהיה , עד להפקדת תכנית מתחם דפנה ולתקופה של עד שנתיים מיום קבלת החלטה זו
פתיחת מרפסות וכן /סגירת, ניתן יהיה לאשר היתרי שיפוץ. 38א "י תמ"לממש תוספות בניה עפ

 . חדרי יציאה לגג
 

דנה ועדת המשנה לתכנון  (14החלטה מספר ) 25/11/2009מיום ' ב09-0028בישיבתה מספר  .3
: ולבניה  בתכנית והחליטה

 
 הקובע כי יש לפרט בפני הועדה את 38א " בתמ24.1הועדה קיבלה הסבר ונימוקים בהתאם לסעיף 

 38א "ולפרסם את ההחלטה כנדרש בתמ,  במתחם38א "י תמ"הנימוקים לאי מימוש תוספות בניה עפ
: 38א "י תמ"להלן הנימוקים להחלטה בנושא אי מימוש בניה עפ. לעיל

המתחם .  2008י הוועדה הבינמשרדית בדצמבר "הוכרז כמתחם לפינוי בינוי ע" דפנה ארלוזורוב"מתחם 
נתונים אלה קבעו את תוספת הזכויות . ד קיים ושטח בנוי קיים"יח' הוכרז על בסיס נתונים אשר כללו מס

 יהוו שינוי למערך נתוני התכנית וישנו 38א "ד ושטח במידה וימומשו לפי תמ"תוספת יח. שנקבעה במתחם
א "י תמ"לפיכך מוצע כי לא ניתן יהיה לממש תוספות בניה עפ. את האיזון בין המצב הקיים למצב המוצע

א ולאשר היתרי שיפוץ וסגירת "ניתן יהיה לחזק את המבנה בהתאם לתמ. (או אגף/תוספת קומה ו) 38
 . מרפסות

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 14/10/2010מיום ' ב10-0021בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 
 

. מכיוון שהיתה תקלה בזימון בעלי העניין לדיון בועדה הנושא יובא לדיון באחת הישיבות הקרובות
 

. 'י תכנית ג" וכן להוסיף חדרי יציאה לגג עפ
.  כמפורט לעיל78הועדה אימצה את הנימוקים לקביעת התנאים לפי סעיף 
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פרט לפרסום , כוונת הועדה בדבר התנאים ונימוקיה יפורסמו כפי שמפרסמים הודעה בדבר הפקדת תוכנית
.  ימים מהפרסום30ותנתן הזדמנות לכל מי שרואה עצמו נפגע להגיש התנגדות להחלטה תוך , ברשומות

  :מצב השטח בפועל
 

בינוי כולל מבנים  ה.ר" מ35,580 הינן הקיימותזכויות בניה ,  מבנים21-ד ב" יח470במתחם קיימות 
 2מבנה אחד  עם ,  כניסות3 מבנים עם 19 מהם ,  בני שלוש קומות מעל קומת קרקע חלקיתטוריים
 20-22בכל חלקה מבנה אחד עם . דירות בקומה 2בכל כניסה , מבנה אחד עם ארבע כניסות, כניסות

 . יחידות דיור במבנה
במצב כללי  המבנים והתשתיות במתחם  רוב, מיעוטם שופצו באופן בסיסי,50-המבנים ניבנו בשנות ה

  .נגישות וחניה, ללא פתרונות מיגוןירוד 
 

: מצב תכנוני קיים
יעוד הקרקע  (ג, 1'ע', מ, G ,626 ,1015 ,2604 ,648 ,1369), בהתאם לתוכניות החלות על המתחם

 .(ראה טבלת יעודי קרקע להלן ) צ"שבופ "שצ, דרכים, מגוריםהינו ל
 

 יעוד בתוכנית  

 %דונם 

 58.4 46.08מגורים 

 5.7 4.56מבני ציבור 

 13.6 10.71שטח ציבורי פתוח 

 22.3 17.6דרכים 

 100 78.95כ "סה

 
בשלוש קומות מעל קומת ,  לקומה32%הינן  (' ג' מ, Gתכנית  )ל "זכויות הבניה לפי תוכניות הנ

. ר" מ46,768כ "סה. ר לחדרי יציאה לגג" מ23ותוספת של , קרקע חלקית
כ "סה" - Gבניני ציבור בתחומי תוכנית   - "2604זכויות בניה לבניני ציבור לפי תוכנית מפורטת 

.   ר" מ11,308
 

: מצב תכנוני מוצע
 

. שטחי ציבור ודרכים, ד"תוספת יח, פיתוח והתחדשות המתחם כולל תוספת שטחים למגורים
עיקרי התוכנית   .1

 .ר" מ154,560קביעת זכויות בניה בהתאם לעקרונות האכרזה בסך  .א

 , קביעת דרכי הגישה למתחם ומערך הדרכים הפנימיות כולל הרחבת דרך נמיר .ב
. סולד' רח, ארלוזורוב' רח

. ובין כל מתחם ומתחם, דפנה' פ לאורך רח"תוספת שטחי שצ, קביעת זיקות הנאה לציבור .ג
 פרטיים וציבוריים, וקביעת הוראות בנושא שטחים פתוחים" תוספת שטח לבנייני ציבור ע .ד

 . קביעת הוראות בנושא שימור עצים במתחם .ה

.  חלוקה למתחמי מימוש .ו
.  הוראות מפורטות בנושאי בינוי ועיצוב אדריכלי .ז
.   פים והתווית הדרכים"קביעת שלביות הבניה לפיתוח השצ .ח
.  הנחיות בנושא תמהיל דירות ודיור בר השגה .ט

 
תאור התכנית המוצעת   .2

: בינוי. 1
חצרות , הבינוי המוצע מייצר סביבה בנויה המשלבת בינוי מגדלי עם בינוי מרקמי .א

במטרה ליצור מתחם מגורים , גינות מקומיות והרחבת השדירה הקיימת, פנימיות
. המקיים קשר עם הרחוב ולסביבתו

,  מבנים21      תחום הפרוייקט נקבע בהתייחס לכלל החלקות והמבנים במתחם הכוללים 
 ולאפשר את הפרשת שטחי הצבור לאפשר ראיה כוללת ורחבה של הצרכים השוניםעל מנת 
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, הנדרשים הנובעים מהפרוייקט תוך התמקדות בחטיבת קרקע הומוגנית מבחינת בינוי
. רמת תשתיות ואופי הבעלויות

 
 3כל )כוללת התכנית חלוקה למתחמים , ד במצב הקיים"רב של יח' היות ומדובר במס .ב

וששת המבנים הקיימים לאורך , דפנה מייצרים מתחם/מבנים קיימים לאורך דרך נמיר
. על מנת ליצור יחידות מימוש אפשריות להתארגנות (רחוב ארלוזורוב מייצרים מתחם

קצב הבניה הגבוהה ורצף הבניה , בחלוקה למתחמים הושם דגש על הבינוי המתקבל
פים באופן שווה בכל מתחם "כמו כן הופרשו שטחים לטובת דרכים ושצ. המרקמית

. ומתחם
 

כל אחד מחמשת מתחמי הבינוי לאורך דרך נמיר ורחוב דפנה הינו מבנן הכולל בניה  .ג
למעט פינת הרחובות ) קומות 40וכן מגדל מגורים עד ,  קומות וחצר פנימית5מרקמית עד 

 מרתפי חניה לכל 6יותרו עד . ( קומות60ארלוזורוב בה תותר הקמת מגדל עד /נמיר
. מתחם

 
הבניה המרקמית בחזית דרך נמיר כוללת שימושי מסחר בקומת הקרקע ואפשרות  .ד

כלפי רחוב דפנה מוצעת . על מנת לייצר דופן רחוב פעילה, למשרדים בקומות העליונות
. הכוללת שדירה בנוסף לשדירה הקיימת  (פ"בייעוד שצ)דופן ירוקה 

  

 8מתחם נוסף ממוקם ברחוב ארלוזורוב כולל בניה מרקמית עד  .ה
בחלק הגובל עם , בעורפו.  כולל קומת קרקע מסחרית, קומות

.  פ"מתוכננת רצועת שצ (שיכון הקצינים)הבנייה הקיימת מדרום 

:  פים"שצ. 2
. ' ד15.76- ל'  ד10.71-פים מ"התכנית כוללת הגדלת שטחים לשצ

: פים" סוגי שצ2נתוני המתחם מאפשרים יצירת 
השדרה הירוקה המלווה את רחוב דפנה תעובה ותחוזק -פים ליניארים"שצ .א

פ בחלקו "וכן שצ, באמצעות שדרה נוספת מצידו המזרחי של רחוב דפנה
 ליצירת חיץ ירוק בין הבינוי לאורך רחוב ארלוזורוב 6הדרומי של מתחם 

 .(שיכון הקצינים)לבינוי הקיים מדרום

פים באזורי התווך בין המתחמים המהווים בין היתר קשר בין רחוב דפנה "שצ .ב
 . לדרך נמיר

 

: שטח לבנייני ציבור .3
י "פ עפ"צ ושצ"סולד הכלול בתחום התכנית כולל שב/השטח הציבורי הממוקם ברחוב דפנה

י שינוי ייעוד "ע'  ד8.17-ל'  ד4.56-צ מ"התכנית כוללת הגדלת שטחי השב. הייעודים הקיימים
ק "התכנית כוללת הוראות לחניון תת. צ על מנת לתת מענה לצרכי המתחם העתידי"פ לשב"השצ

. 'ספורט וכד, תרבות, ושימושים לחינוך
 

: תנועה .4
תוספת מסלול נסיעה בדרך נמיר וברחובות –התכנית כוללת הרחבות הדרכים ההיקפיות 

ארלוזורוב וסולד  
, ת אשר מסקנותיו הוטמעו בתכנון התנועתי המוצע"בהתאם לדרישות משרד התחבורה בוצע בה

למעט הכניסה המוצעת למתחם מדרך נמיר אשר נמצאה חיונית למערך התנועה המוצע ואינה 
.  י משרד התחבורה"מאושרת בשלב זה ע

כניסות לחניונים יהיו מרחוב . התכנית כוללת מרתפי חניה  בתת הקרקע של כל מתחם ומתחם
. דפנה בלבד

שימושים  .5
יותרו שימושי מסחר ומשרדים בבינוי מלווה דופן . הבניה החדשה תשמש בעיקרה למגורים

.  לאורך דרך נמיר ורחוב ארלוזורוב.  (מרקמי)
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 דיור בהשג יד, דירותתמהיל ה .6
: ד"התכנית כוללת היצע מגוון של יח

ר  " מ75ד יהיו בשטח של " מכלל יח20%
ר  " מ110ד יהיו בשטח של " מכלל יח60%
ר " מ140ד יהיו בשטח של " מכלל יח20%

י אגף הכנסות מבניה בעיריית "התכנית כוללת הקצאת דיור בהישג יד בהתאם לתחשיב שיקבע ע
. י בדיקות כלכליות"תל אביב עפ

 
 

 
 (השתלבות בסביבה, נפחים, צפיפות, היקפי בניה, שימושים)התאמה למדיניות עירונית  .7

 
מתחם דפנה ארלוזורוב ממוקם בסמיכות לאזור המאופיין בתכניות בבניה גבוהה בשלבי  .א

, ר המטרופוליני"ר המהווה חלק מהמע"הזרוע הצפונית של המע-ומימוש שונים/תכנון
שאול המלך ' מתחם קרן הקריה בפינת הרחובות שד,  בפינת ארלוזורוב נמיר2000מתחם 

. ח איכילוב ועוד"מבני בה, ודרך בגין
הפרוייקט שבנדון תואם למדיניות התכנון הקיימת בסביבה המשולבת בבניה מגדלית לצד  .ב

בניה מרקמית תוך פיתוח שטחי ציבור וזאת בסמיכות לתכניות הכוללות היקפי בניה 
 . גבוהים

מדיניות תכנון זאת באה לידי ביטוי בתכנית האסטרטגית של העיר בפרק הדן במערך  .ג
יחודיות מיקומו של ". אזור לפיתוח בהתאמה לסביבה" כאשר האזור מאופיין כ–המרחבי 

.  הפרוייקט מהווה פוטנציאל תכנוני להתחדשות האזור תוך התאמתו למתחמים הסובבים
כחלק ממדיניות התכנון הארצית " פינוי בינוי"התכנית מקודמת במסלול של תכנית  .ד

. התומכת בציפוף והתחדשות מרקמים קיימים
 
 תשתיות, תנועה, תחבורה. 8

רכבת )מרכז התחבורה סבידור סמיכות ל: י מערכות תחבורה ציבורית"המתחם משורת היטב ע
סמיכות לקו רכבת קלה המתוכנן ברחוב ארלוזורוב ,  ומסוף האוטובוסיםרכבת ישראלשל  (צפון

.  וכן סמיכות לדרכים ראשיות
במסגרתה הועלו הדרישות והצרכים להסדרי תנועה נערכה בדיקה מקדמית עם אגף התנועה 

 והסדרת דרך נמיר בחלקההרחבת , זרובוארל' הרחבת רחהעשויים לנבוע מהפרוייקט בניהם 
.  'חניה וכו, כמוכן תואמו נושאי כניסות לפרוייקט. צומת הנרייטה סולד

, השינויים הנדרשים במערך התנועה יבואו לידי ביטוי במסגרת התכנון הכולל המתחשב גם בבינוי
תכנון התנועה והיקפי הפרוייקט . בשימושי הקרקע ובצורך בהפרשות קרקע לצרכי ציבור נוספים

  . יתחשבו במיקומו של המתחם ובהתחשב בסמיכותו למרכז תחבורתי מרכזי
 

 'סקר אקלימי וכו, מטרדים: איכות סביבה. 9
, מטרדי רוחות, ד סביבתית הכוללת בדיקת הצללה"כחלק מהליכי קידום התכנית הוכנה חו

. ומטרדים אקוסטיים
.  קומות2-65התכנית ממוקמת בתחום שטח עירוני צפוף המאופיין בבינוי בגבהים שונים הנע בין 

מבנים אלה כוללים את . בסביבת התכנית קיימות ומאושרות תכניות הכוללות בניה גבוהה
ח איכילוב ומגדלים נוספים במתחם המשרדים "מגדלים בתחום בה, ר"המגדלים בתחום המע

יצויין כי במצב הקיים נכללו תכניות קיימות ומאושרות בלבד וכי . מדרום ובמרכז האזרחי
בסביבת התכנית קיימות תכניות נוספות הכוללות בניה גבוהה אשר לא נדונו במוסדות התכנון 

תכניות אלה אינן נכללות בנתוני הבדיקה . להן השפעה רבה על מעטפת הצל, דוגמת קרן הקריה
.  הסביבתית

הקריטריון על פיו בוצעה הבדיקה מתייחס לאזור משולב למגורים ותעסוקה לפיו מבנה מוצע 
 מעבר לרמת ההצללה הקיימת ובלבד שתישמר זכות 30%בתכנית לא יגדיל את ההצללה מעל 

.  שעות שמש אפקטיביות בחורף3שמש של 
 

: תוצאות הבדיקה מעלות את הממצאים הבאים
תוספת שעות ההצללה הנובעת מהבינוי המוצע בתכנית הינה עד שעתיים וחצי מעבר  .א

 . לקיים

צפויה הצללה החורגת מהקריטריון המוצע אולם במרבית הנקודות קיימת חריגה כבר  .ב
 . במצב המאושר
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המוצע  ( קומות8)מרבית החריגה ממוקמת ברחוב ארלוזורוב כתוצאה מהבינוי המרקמי  .ג
 .ברחוב ארלוזורוב

 
פיתוח ונוף  .8

 
, שימור)י קטגוריות "נערך סקר עצים מפורט במסגרתו סומנו כל העצים הקיימים במתחם עפ

.  הוכנה תוכנית לשימור והעתקת עצים. אשר הוצג לאגרונום העירייה (העתקה
 

 משימות פיתוח בסביבת הפרויקט .9
 

הקמה ופיתוח שטחי הציבור , במסגרת הפרוייקט ידרשו הרחבה ושיפור מערך הדרכים הסמוכות
 יבחן נושא זה ייקבע במסגרת שלביות הביצוע בהוראות .  הפתוחים והבנויים–הקיימים והחדשים 

 .התכנית
 

:  נתונים ראשונייםטבלת השוואה
 

ע מפורט מצב מוצמצב קיים  .אנתונים 
ד " יח1288ד " יח470 ד"יחכ זכויות בניה "סה

מגורים 
 משרדים/מסחר

ר " מ35,580- כ ר"מ
 -

ר " מ154,560
ר " מ5,000-כ

: בניה גבוהה מעל קומת קרקע  3קומות גובה 
 קומות לאורך דרך נמיר 40עד 

 
 

 קומות בפינת הרחובות 60עד   
.  ארלוזורוב ונמיר

: בניה מרקמית
 קומות לאורך דרך נמיר 5עד 
'  קומות לאורך רח8עד 

. ארלוזורוב
 צפיפות

 
ד לדונם " יח45ד  לדונם נטו  " יח10

מקומות חניה 
 

לא . בהתאם לתקן למגורים 
תוקצה חניה למסחר 

. ולמשרדים
בשטח המיועד למבני ציבור 

 תותר הקמת חניון תת קרקעי
 

.   שנים6משך האכרזה  :זמן ביצוע
 
 

. הליך שיתוף הציבור התקיים בד בבד עם התקדמות התכנון
 :נושאים שנדונו במסגרת התהליך

 
. העמדה, בניה משולבת עם בינוי מרקמי, בניה מגדלית-בחירה בין חלופות בינוי שונות: תכנית הבינוי. 1
. מיקום ואפיון השטחים הפתוחים. 2
. שימושים בשטח לבנייני ציבור. 3
. שימושים מעורבים, תמהיל הדירות. 4

: י התושבים וקיבלו מענה בתכנית"נושאים שהועלו ע
על מנת לממש את . התכנית חולקה למתחמים המהווים את יחידות המימוש- הקטנת גודל המתחמים .א

אדריכל וכל הנידרש , בחירת יזם, השגת הסכמות, התכנית יש צורך בהתארגנות עצמאית של תושבים
.   מבנים3- מבנים ל5-על מנת להקל על המימוש הוקטנו מתחמי המימוש מ, לפיכך. בפרוייקט מסוג זה

. פ בין כל מבנן ומבנן במקום ריכוזם"יצירת שצ-פים"שינוי מיקום השצ .ב
 .תוספת שימוש משרדים בבינוי המרקמי .ג

 .יצירת תווך ירוק בין מבני שיכון הקצינים לחלקה הצפוני של התכנית .ד

ד "ד התחבורתית והסביבתית יפורסמו על מנת שיוכלו לבחון חו"דיירי שיכון הקצינים בקשו כי חו .ה
. אלה
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: י התושבים ולא קיבלו מענה בתכנית"נושאים שהועלו ע

a. המענה לכך היא כי החזית - התושבים העלו את דרישתם לבטל את החזית המסחרית לאורך דרך נמיר
המסחרית בנמיר חשובה ליצירת דופן פעילה לצרכים לרבות הצרכים העתידיים בדרך נמיר ומשתלבת 

. בכוונות התכנוניות בתכנית המתאר
b. המענה לכך הוא כי סכמת התנועה -התושבים העלו את דרישתם לבטל את דו הסטריות ברחוב דפנה

מכל מקום הסדרי התנועה . מאפשרת דו סטריות ברחוב דפנה על מנת ליצור סרקולצית תנועה יעילה
. אינם נקבעים המבגרת תכנית בניין עיר

c. לא התקבל מסיבות תנועתיות ועיצוב עירוני -התושבים הציעו ליצור רחוב שרות מקביל לדרך נמיר
d.  תושבי המתחם הצפוני לאורך ארלוזורוב העלו את דרישתם לחלק את המתחם ליצירת מתחמי מימוש

הימנעות )הן מבחינת הבינוי המתקבל, הנושא נבדק ואינו מתאפשר מבחינה תכנונית- קטנים יותר
 .ובעיית נגישות למתחם (ממגדל בהמשך רחוב ארלוזורוב

e. בקשתם נדחתה מסיבות -דיירי המבנה השכן ממערב ברחוב ארלוזורוב ביקשו לצרפם לתכנית
הקריטריון להגדרת הקו הכחול בתכנית נקבע בהתאם לאיפיון המבנים והבינוי העתידי . תכנוניות
 .המתקבל

 
ד הצוות "חו

: מומלץ להפקיד את התכנית בכפוף לתנאים הבאים
ובינוי המשלב , קומות' מס, מסמכי התכנית יכללו נספח בינוי מחייב בכל הנוגע לקווי בניין .1

 .  בניה גבוהה ובניה מרקמית

י "עפ, י התקן התקף לעת הוצאת היתר בניה"הוראות התכנית יכללו הוראות לבניה ירוקה עפ .2
 .י הנחיות אדריכל העיר"קובץ ההנחיות לבניה ירוקה ככל שיקודם ועפ

יותרו שימושי תעסוקה  בקומות . החזית הפונה לרחוב נמיר תהיה בייעוד חזית מסחרית .3
 .לא יוקצו מקומות חניה נוספים עבור שימושים אלה. העליונות

תמהיל הדירות יכלול דיור בהישג יד אשר יוקצה בכל אחד ממתחמי המימוש ובכפוף לבדיקה  .4
 .י עיריית תל אביב"כלכלית ומודל שיפותח לפרוייקט ע

 : תנאים להיתר בניה .5

 .אישור תשריט איחוד חלקות לכל מתחם מימוש .א

 .אישור תכנית עיצוב אדריכלי בהתאמה לעקרונות הבינוי המפורטים בתכנית .ב

קובץ ההנחיות לבניה ירוקה של ,עמידה בתקן לבניה ירוקה התקף לעת מתן היתר הבניה  .ג
. עיריית תל אביב ככל שיקודם והנחיות אדריכל העיר

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 10/11/2010מיום ' ב10-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

אסף זמיר ומיטל להבי הודיעו לועדה כי הם מנועים מהשתתפות בדיון הפנימי היות ובשיכון הקצינים 
. מתגוררים בני משפחתם, הגובל בתכנית ונציגיה מתנגדים לתכנית

. גילה גינסבורג מצוות מרכז הציגה את מהלך קידום התכנית ועקרונותיה
פרטה את מתחמי המימוש –  א את הפרויקט "המנהלת מטעם עיריית ת' גלי דולב מוקסמן גוברין החב

.  גופים שונים, הגובלים, ואת תהליך שיתוף ציבור שנעשה עם דיירי המתחם
. אבנר ישר הציג את התכנית והבינוי המוצע' אדר

 
התכנית -פרט את עיקרי התנגדות נציגי שיכון הקצינים–יק בשם תושבים בשיכון הקצינים'ד אלי וילצ"עו

מבקש לערוך בחינה כלכלית מעודכנת , הבינוי המוצע אינו מתאים  לסביבה, מתעלמת משיכון הקצינים
טוען שניתן לצמצם את , למצב כיום במסגרתה תיבדק הכדאיות הכלכלית היות ומחירי הדירות הוכפלו

 .להתאמתה לסביבה, 50%-הקפי הבניה ב
וכי , לבצע תסקיר השפעה על הסביבה, הבטי תנועה ותחבורה, 38א "טוען שיש לבדוק אפשרות למימוש תמ

כל האמור מהווה נזק .  שנה60 מגדלים שיבנו בהדרגה יגרום לשכונה להיות לאתר בניה במשך 6הקמת 
. כספי גדול לשיכון הקצינים



 החלטה' מס
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א "סומך את ידו על עיריית  ת. הקרקע בעיר מצומצמת וחייבים לבנות לגובה– תושב מיוזמי התכנית אלי 
מצב הבניינים והתשתיות . ל לא יהיו חריגים בנוף"הבניינים הנ, שתבחר חלופה שמתאימה לעיר ולתושבים

. יש לטפל במקום בדחיפות, במקום גרוע
שבאחריות התושבים לדאוג למצב התברואתי והסביבתי , העיר הערה לבעלי הבניינים– ד דורון ספיר "עו

. מכל מקום מצב המבנים גרוע ככל שיהיה לא מהווה סיבה לתכנית זו. של המבנים שבבעלותם
– שאלות חברי הועדה 

כיצד משתלבת תחבורה , כיצד נכנסת התנועה מהנרייטה סולד- נושא תנועה וחניה– ד דורון ספיר "עו
? אילו שימושים מתוכננים בבנייני  הציבור? ציבורית

האם מבחינת ? האם נבחנה אפשרות של בניה מירקמית? 38א "האם נבחנת אופציה של תמ– ארנון גלעדי 
העיר הופכת להיות עיר לעשרים בלבד וזוגות צעירים לא ? 35א "צפיפות הפרויקט עומד בתנאים של תמ

? אך אפשר לשלב זוגות צעירים במחיר סביר בפרויקט, יכולים לקנות במקום
מציע לתמוך בעיבוי השכונה במקום התכנית , אישור התכנית יהווה מדיניות עבור כל האזור– פאר ויסנר 

. המוצעת
?  וכמה היה קודם? כמה מוספים שטחי ציבור פר דירה– אהרון מדואל 

 40%-כוללת כ' התכ-נושא שטחי הציבור בתחום התכנית– י גילה גינסברג וגלי דולב"מענה לשאלות ע
. פ ודרכים"ח המגרשים לטובת שצ"הפרשות לשטחי ציבור ע

ס והוסב למטרות אחרות עם הזדקנות "בתחום התכנית קיים שטח למבני ציבור ששימש בעבר לביה
ד "ס וכיתות גן אשר יהוו מענה לצרכי תוספת יח"ניתן יהיה להשמיש את השטח לבה. האוכלוסיה באזור

.  המוצעת
גינות בין מתחמי הבניהאשר , עיבוי השדרה ברחוב דפנה ליצירת חיץ ירוק בים התכנית לגובלים:פים"שצ

. בין היתר יוצרות קשר בין דרך נמיר לרחוב דפנה
.  יועץ התנועה אבירם אגאי מדגש הנדסה הציג את מערך התנועה בתכנית

על הועדה לקבל החלטה בנושא הבינוי המגדלי המוצע בהתייחס לפריסת הבניה – חזי ברקוביץ ' אדר
. הגבוהה הקיימת והמתוכננת באזור

. מיטל להבי ואסף זמיר יצאו מהישיבה–דיון פנימי 
. 38א "מבקש לשמור על המרקם הקיים וליישם תמ– ארנון גלעדי 

למרות שאני כן בעד לחזק .  קומות זה אותו הדבר60 קומות או 30א "לא קיים מרקם בת– כרמלה עוזרי 
. 38א "את נושא תמ

ז "י קביעת לו"יש להתייחס לנושא פריקה וטעינה של רצועת המסחר המתוכננת בדרך נמיר ע– שמואל גפן 
. בעד בניה גבוהה. לכך

. זכות הדיבור תהיה של אהרון מדואל. הוועדה תשוב ותדון בנושא באחת מהישיבות הבאות– דורון ספיר 
הערכים השמאיים שעל פיהם נערכה הבדיקה הכלכלית : יש להציג לוועדה את הנושאים הבאים

סוגי המסחר , בהתאם לכך חלופות בינוי מתונות מהבינוי המוצע, והשוואתם לערכים השמאיים כיום
.  השפעתם על דרך נמיר, המוצעים

 
: הועדה מחליטה

. לשוב ולדון בדיון פנימי באחת הישיבות הבאות עם הנתונים המבוקשים לעיל
 
 

. נתן וולוך וארנון גלעדי, פאר ויסנר, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

 
 


