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 ר הועדה המקומית לתכנון ובניה"מ 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 שמואל מזרחי  
חבר מועצה ארנון גלעדי  
חבר מועצה שמואל גפן  
חבר מועצה הרב שלמה זעפראני  
חברת מועצה כרמלה עוזרי  
חבר מועצה אהרון מדואל  
חברת מועצה וולנר -רחל גלעד 
 
 

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

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

 09-0026 פרוטוקול מספר 
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

 דיון רגיל-  דיון בהפקעה 7446 בגוש 22חלק מחלקה  1 .1
דיון רגיל -  דיון בהפקעה 6636חלקות ביעוד דרך  וחניה בגוש  2 .2
דיון רגיל -  דיון בהפקעה 6636הפקעת חלקות בשלמות בגוש  4 .3
נוהל הגשת ערר לועדת העררים הארצית דיון באישור מדיניות  6 .4
שוק הכרמל דיון בהפקדה  9 .5
דיון בהתנגדויות  (2)מתחם אמבסדור  25 .6
דיון בהתנגדויות  (2)מתחם היתד  31 .7
התחדשות עירונית נחלת יצחק דיון בהתנגדויות  40 .8
פרוייקט ליבר דיווח על החלטת ועדה מחוזית  74 .9

 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
11/11/2009 

 1- ' ב09-0026
  7446 בגוש 22חלק מחלקה  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

 : מטרת הבקשה
  .אישור הפקעה

 14הרכבת ' מגרש חניה מול רח

 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
שטח  בעלות חלקה גוש

רשום 
 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

מגרש חניה  1081.00 1618.00 מדינת ישראל 22 7446
 פתוח ודרך

 מגרש חניה פתוח ודרך

: מצב תכנוני קיים
: י" עפמגרש חניה פתוח ולדרךהשטח להפקעה מיועד ל

א "א אדר התשנ" כ07/03/1991 מיום 3854פ . בתוקף לפי הודעה בי2414ע "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 לפרסם 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ7446 בגוש 22 הממליץ להפקיע חלק מחלק

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

( שרון שפרי "מוגש ע): ד הצוות"חו
. אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה המבוקשת

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 11/11/2009מיום ' ב09-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ד של אגף התנועה"במידה ויעשו במקום חניה חברי הועדה מבקשים חוו
 

: הועדה מחליטה
ובהתאם לכך לפרסם  (1965)ה " לפי חוק התכנון והבניה התשכ7446 בגוש 22לאשר להפקיע חלק מחלקה 

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

 
ארנון גלעדי ופאר , כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. ויסנר



 התוכן החלטה' מס
11/11/2009 

 2- ' ב09-0026
  6636חלקות ביעוד דרך  וחניה בגוש  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ

 

 
 : מטרת הבקשה

 שכונת הדר יוסף – .אישור הפקעה
 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

 דרך מאושרת בשלמות 14368.00 מדינת ישראל 485 6636
 וחניה ציבורית

 קהילת ורשה' רח

 דרך מאושרת בשלמות 933.00מדינת ישראל  496 6636
 וחניה ציבורית

 יוסף האפרתי' רח

 דרך מאושרת בשלמות 8705.00מדינת ישראל  509 6636
 וחניה ציבורית

 'קהילת לודג' רח

 הדר יוסף' רח דרך מאושרת בשלמות 6240.00מדינת ישראל  510 6636
 דרך מאושרת בשלמות 5,313מדינת ישראל  471 6636

 וחניה ציבורית
 קהילת לבוב' רח

 
: מצב תכנוני קיים

: י" עפוחניה ציבוריתהשטח להפקעה מיועד לדרך 
ה " ה אלול התשמ22/08/1985 מיום 3240פ . בתוקף לפי הודעה בי2204ע "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
 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6636 בגוש 510, 509, 496, 485 ,471 חלקותאת ממליץ להפקיע 

. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5ובהתאם לכך לפרסם 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 ההפקעה

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
 
 
 



 החלטה' מס
11/11/2009 

 2- ' ב09-0026

 

2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 11/11/2009מיום ' ב09-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 1965 –ה " לפי חוק התכנון והבניה התשכ6636 בגוש 510, 509, 496, 485, 471לאשר להפקיע את חלקות 

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

 
כרמלה עוזרי וארנון , שמוליק מזרחי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים

.גלעדי



 התוכן החלטה' מס
11/11/2009 

 3- ' ב09-0026
  6636הפקעת חלקות בשלמות בגוש  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ

 

 
 : מטרת הבקשה

. אישור הפקעה

 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 שטח ציבורי פתוח בשלמות 3584.00 ל"קק 88 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 827.00 ל"קק 172 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 16.00 ל"קק 184 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 36.00 ל"קק 196 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 443.00 ל"קק 197 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 3500.00 ל"קק 200 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 640.00 ל"קק 203 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 177.00 ל"קק 238 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 2423.00 ל"קק 409 6636
דרך מאושרת  בשלמות 611.00 ל"קק 412 6636
שביל  בשלמות 515.00 ל"קק 497 6636
דרך מאושרת  בשלמות 513.00 ל"קק 499 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 11948.00 ל"קק 517 6636
  דרך מאושרת בשלמות 2287.00 ל"קק 519 6636

שטח לבנייני ציבור 
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 8639.00 ל"קק 666 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 553.00 ל"קק 685 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 4587.00 ל"קק 727 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 6476.00 ל"קק 782 6636



 החלטה' מס
11/11/2009 

 3- ' ב09-0026

 

2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ  

 

שטח ציבורי פתוח  בשלמות 757 ל"קק 217 6636
 שטח ציבורי פתוח בשלמות 17091 ל"קק 457 6636

שטח לבנייני ציבור 
 שטח לבנייני ציבור בשלמות 5500 ל"קק 458 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 213 ל"קק 470 6636
 שטח ציבורי פתוח בשלמות 1146 ל"קק 302 6636

ודרך 
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 3070 ל"קק 174 6636
שטח לבנייני ציבור  בשלמות 3993 ל"קק 663 6636
לבנייני ציבור שטח  בשלמות 2625 ל"קק 665 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 2153 ל"קק 779 6636
שטח ציבורי פתוח  בשלמות 6476.00 ל"קק 782 6636

 
 
 

: מצב תכנוני קיים
: י" עפ ולשטח לבנייני ציבורלשטח ציבורי פתוח,לשביל , השטח להפקעה מיועד לדרך מאושרת

ה " ה אלול התשמ22/08/1985 מיום 3240פ . בתוקף לפי הודעה בי2204ע "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

, 666, 519, 517, 499, 497, 412, 409, 238, 203, 200, 197, 196, 184, 172, 88חלקות את ממליץ להפקיע 
ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6636בגוש  779, 665, 663, 174, 302, 470, 458, 457, 217, 782, 727, 685

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

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

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 11/11/2009מיום ' ב09-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לשוב ולדון לאחר שאגף הנכסים יציגו פירוט מדויק של כל חלקה וחלקה

 
כרמלה עוזרי וארנון , שמוליק מזרחי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים

.גלעדי



 התוכן החלטה' מס
11/11/2009 

 4- ' ב09-0026
נוהל הגשת ערר לועדת העררים הארצית   - 

 דיון באישור מדיניות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  6' עמ

 

 י הועדה המקומית לועדת העררים של המועצה הארצית "גיבוש נוהל הגשת ערר ע:   מטרת הדיון
 

:  רקע
לאחרונה התרבו המקרים בהם הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה קיבלה החלטה על  .1

שאינה תואמת ואף סותרת את המלצת , מתן תוקף לתכנית לאחר דיון התנגדויות
 . הועדה המקומית

התכניות המוגשות ישירות לועדה המחוזית ' יש לציין את העלייה במס, בתוך כך
לרוב לאחר דיונים בועדה המקומית שאינם עולים בקנה אחד , לחוק'  ב62' י ס"עפ

 .עם רצונות היזמים

יש לציין כי בחלק מן המקרים החלטת הועדה המחוזית הסתמכה על עמדת הצוות  .2
עמדה שלא , המקצועי שבאה לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון בועדה המקומית

 .ואינה תואמת את החלטתה, י הועדה המקומית"התקבלה בחלקה או בשלמותה ע

י הועדה המקומית לועדת העררים על החלטות של "עררים שהוגשו ע' בעקבות מס .3
 .הועדה המחוזית מובא נוהל מוסדר להגשת ערר לאישור הועדה המקומית

, יש להבחין בין ועדת עררים של המועצה הארצית לבין ועדת הערר המחוזית .4
 תכניות –שעניינה עררים על נושאים והחלטות שבסמכותה של הועדה המקומית 

סעיפים , בהוראות החוק (ועדת ערר) 1'כפי שהוגדרו בסימן ב, היתרים, מ"בסו
ועדת ערר ) 2'שהוגדרו בסימן ב, ולנושאי של פיצויים והיטלי השבחה', ב12-'א12

. 'ז12-'ו12סעיפים  (לפיצויים ולהיטל השבחה
 

:  ערר בפני המועצה הארציתלחוק התכנון והבנייה קובע הוראות בנושא 110  סעיף : תיאור החוק
על החלטת ועדה מחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה רשאים  (א)

:  כל אחד מאלהלערור בפני המועצה הארצית
  –בזכות   (1)

; שלושה חברי הועדה המחוזית כאחד  (א)       
; ועדה מקומית או רשות מקומית הנוגעת בדבר  (ב)       

  –ברשות יושב ראש הועדה המחוזית   (2)                                             
; מגיש התכנית  (א)      
; מי שהתנגדותו לתכנית נדחתה  (ב)      
. (ב)106מי שהשמיע טענות לפי סעיף  (ג)      

תוך , בקשת הרשות לערור תוגש ליושב ראש הועדה המחוזית (ב)
חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לעורר החלטת הועדה המחוזית 

. והוא יתן החלטתו בתוך חמישה עשר ימים
יושב ראש הועדה המחוזית רשאי לאצול את סמכותו לפי סעיף זה  (ג)

. לממלא מקומו
הערר יוגש בתוך שלושים ימים מהיום שבו הומצאה לעורר  (ד)

. לפי העניין, או הרשות לערור, החלטת הועדה המחוזית
המועצה הארצית תיתן החלטתה תוך תשעים ימים מתום הגשת  (ה)

, כפי שייקבע, תשובות המשיבים או מתום המועד להגשת התשובות
. הכל לפי המוקדם

, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לבקשת מוסד תכנון רשאי שר הפנים (ו)
. להאריך המועד למתן ההחלטה

הודעה על ההחלטה בערר תינתן לצדדים תוך שבעה ימים מיום מתן  (ז)
.  ההחלטה

   
 : להגשת ערר למועצה הארציתמוצענוהל 

 

  – דיון בועדה המקומית בדבר החלטת הועדה המחוזית .1

  בכל במקרה בו תתקבל החלטה של הועדה המחוזית לתת תוקף או לדחות
י הצוות "יובא הנושא ע, תכנית שאינה תואמת את המלצת הועדה המקומית

המקצועי לעדכון הועדה המקומית בישיבת הועדה הראשונה הקרובה למועד 
 .יום-אף אם הנושא לא שובץ בסדר, (ועדת תכנון או ועדת רישוי)קבלת ההחלטה 



 החלטה' מס
11/11/2009 

 4- ' ב09-0026
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 חגים, במקרה שלא מתקיימות ישיבות ועדה מקומית כסדרן בשל חופשות ,
ותועבר הודעה , ר הועדה המקומית"יעודכן יו', בחירות למועצת העיר וכיוב

ר "כי לא ניתן להגיש ערר על סמך החלטת יו, יובהר. במייל ליתר חברי הועדה
 .ונדרשת החלטה של הועדה המקומית, הועדה

  השרות המשפטי יעודכן באופן מיידי על החלטות ועדה מחוזית שהתקבלו בניגוד
 . באחריות הצוות המקצועי–לעמדת הועדה המקומית 

 

  – החלטה על הגשת ערר .2

  ערר למועצה הארצית על החלטת ועדה מחוזית יוגש רק בהתאם להחלטת
 .הועדה המקומית

  במידה ותחליט הועדה המקומית להגיש ערר למועצה הארצית על החלטת
 .תנמק הועדה בהחלטתה את הטיעונים העיקריים להחלטתה, הועדה המחוזית

 

  – ריכוז וניסוח הערר .3

  במידה והחלטת הועדה המקומית תואמת את עמדת הצוות המקצועי ומהנדס
 .י הצוות המקצועי בסיוע השרות המשפטי"ירוכז הערר וינוסח ע, העיר

  במידה והחלטת הועדה המקומית אינה תואמת ואף עומדת בסתירה לעמדת
ימונה חבר ועדה אשר ירכז את הטיעונים , הצוות המקצועי ומהנדס העיר

 . י השרות המשפטי"והערר ינוסח ע, התכנוניים לערר
, מידע על תהליכי אישורה, הצוות המקצועי יסייע בכל הנוגע לפרטי התכנית

 .'מעקב על מועד הגשת הערר וכיוב, העברת חומר נילווה להגשת הערר

 במקרים בהם . כמזכיר הועדה המקומית, הערר יישלח בחתימת מהנדס העיר
יצויין נושא זה בכתב , עמדתו של מהנדס העיר אינה תואמת את הנימוקים לערר

 .הערר עצמו

  החלטות ועדה מקומית–חשוב להקפיד כי הערר יוגש בצירוף תימוכין לערר  ,
ובצירוף עותק של מסמכי ', סיכומי ישיבות וכיוב, החלטות ועדה מחוזית

, מסמכי התכנית וויתר המסמכים המצורפים. התכנית המופקדת נשוא הערר
 .(או חומר סרוק/קבצים ו) והן במדיה דיגיטלית Hard-copy-יועברו הן ב

 

  – מועד הגשת הערר .4

 יועבר הערר לועדת העררים של המועצה הארצית בתוך חודש מיום , בכל מקרה
בצירוף תימוכין ומסמכי התכנית המופקדת , קבלת החלטת הועדה המחוזית

 .נשוא הערר

 ניתן לפנות לועדת העררים בבקשה להאריך את המועד שנקבע להגשת הערר ,
הבקשה תועבר . ('בחירות וכיוב, חגים)תוך נימוק הסיבות לבקשת הדחייה 

 .י השרות המשפטי"ותנוסח ע,  מיידית

  מעקב וביצוע העברת הערר באחריות הצוות המקצועי ומזכירת הועדה
 .המקומית

 
  – ייצוג הועדה המקומית בועדת העררים .5

 ע "סגן מה/ע"את הועדה המקומית ייצגו הצוות המקצועי בראשות מה, ככלל
ד מהשרות המשפטי בדיון חשובה בשל העובדה "השתתפות עו. והשרות המשפטי

 .ד"וכי את מגיש התכנית מייצג לרוב עו, ד"כי יושב ראש ועדת העררים הוא עו

 ותסוכם בין , השתתפות השרות המשפטי בדיון תיבחן לגופו של עניין, לפיכך
 .מ של הועדה"ע ליועה"מה

 או /ו, במקרה בו יוגש ערר שאינו תואם את עמדת הצוות המקצועי ומהנדס העיר
י השרות המשפטי והצוות המקצועי "ייצוג הועדה ע, בניגוד לחוות דעת משפטית

 . ייבחן לגופו של עניין

 ותמנה , הועדה המקומית תחליט אם לשלוח נציג מטעמה לדיון, בכל מקרה
 .י ועדה באופן שמי לשם כך/חבר
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 :נוהל מתן תשובה לערר שהוגש למועצה הארצית
 

  – הועדה המקומית כמשיבה לערר שהוגש לועדת העררים

 והועדה , י גורם אחר"קיימים מקרים בהם הוגש ערר למועצה הארצית ע
 .ומחוייבת במתן תגובה לערר שהוגש, המקומית נדרשת כמשיבה

 י הצוות המקצועי באופן מיידי לשירות המשפטי"יועבר הערר ע, במקרים אלה. 

 י השרות המשפטי בסיוע "המענה לערר בשם הועדה המקומית ירוכז וייכתב ע
 . הצוות המקצועי

 ע "סגן מה/ע"את הועדה המקומית ייצגו בדיון הצוות המקצועי בראשות מה
 . י העניין" עפ–והשרות המשפטי 

  הצוות המקצועי יעדכן את הועדה המקומית בדבר הגשת הערר והדיונים בועדת
 .העררים

 יפנה השרות המשפטי בבקשה להארכת המועד , ותוך הנמקה, במידת הצורך
.שנקבע למתן תגובת הועדה המקומית לערר

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 11/11/2009מיום ' ב09-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. יואב רוביסה הציג את הנוהל' אדר
. הערות לנוהל המוצע' ד שרי אורן העירה מס"עו

. חברי הועדה ביקשו לשתף אותם בקביעת הנוהל
 

: הועדה מחליטה
, הצוות יכלול את דורון ספיר. יוקם צוות עבודה לגיבוש ועיבוד נוהל הגשת ערר למועצה הארצית .1

  .חזי ברקוביץ והצוות המקצועי , שרי אורן , ארנון גלעדי ומיטל להבי, פאר ויסנר
  .לשוב ולדון בנוהל לאחר גיבושו בצוות העבודה כאמור .2

 
 

, נתן וולוך, שמואל גפן, שלמה זעפראני, כרמלה עוזרי, פאר ויסנר, מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים
. שמוליק מזרחי וארנון גלעדי

 



 התוכן החלטה' מס
11/11/2009 

 5- ' ב09-0026
שוק הכרמל   - 3888/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  9' עמ

 

 3888/תכנית לשיקום שוק הכרמל ושוק עזה תא

 

 
       המלצה להפקדה:מטרת הדיון

 
    בסמכות ועדה מחוזית:ע"מסלול התב

 
  .הכובשיםב  ו"תרמ, יום טוב ,רחוב גדרה: (מערב-'צפ)  במערב  :כתובת/גבולות התכנית

. רחוב הכרמל:   (מזרח-'צפ)במזרח 
. רחוב אלנבי: (מערב –'פצ )בצפון   

  . ורחוב יצחק אלחנןגן הכובשים: (מערב' דר)בדרום 

מגרשים ,  הכולל חלק מגן הכובשיםחניון הכרמלית, (מדרום לשוק הכרמל מצפון לרחוב דניאל) שוק עזה, שוק הכרמלהתכנית כוללת את 
. מדרום לשוק עזה המשמש לפעילותו של השוקחניון אחוזת החוף י ממערב לשוק עזה המשמשים חניון ציבורי ו"בבעלות ממ
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  :חלקה/גוש
           

חלקי חלקה  חלקה 
גוש 

137, 123 93-115,117,120, 121 125 , 126 ,134-
136  ,139 

7001 

9 7,6,3 7002 
51 35-42,49,50,52 7465 

73,74 53-70,79-81, 7466 
  

.  דונם 75 - כ         :התכניתשטח 
 

    .הועדה המקומית:        מגיש התכנית
 

 יפו –א " מנהל ההנדסה עיריית ת–צוות תכנון מרכז ,  אקסלרוד גרובמן אדריכלים                   :מתכנן
:                                צוות התכנון כולל את היועצים הבאים

 אמיתי הר לב –      יועץ שיתוף הציבור 
 דגש הנדסה –                               יועץ תנועה 

 לבל מהנדסים –                               יועץ תשתיות 
אגף התקציבים   , אגף התנועה, אגף התברואה, אגף רבעים ושכונות,       אגף הנכסים

 
. הועדה המקומית לתכנון ובנייה                       :יזם

 
. יפו-א"עיריית ת,  (י"ממ)מדינת ישראל ,                    פרטיים :בעלות

 
משמש רבים מתושבי העיר והמהווה גם      , א"שוק הכרמל הינו השוק המרכזי של ת :מצב השטח בפועל

לא     , האורבאנית והחברתית, למרות חשיבותו ההיסטורית.                                 נקודת משיכה תיירותית
.       ולא להסדרת המצב הסטטוטורי,                                זכה השוק לשיפוץ ושיקום מאז היווסדו

התשתיות בו        ,                                במצבו הפיזי מהווה השוק מטרד קשה לתושבים המתגוררים בסמיכות
הפריקה והטעינה אינה  , בזבזניים ולא יעילים, הסדרי ניקוי השוק מיושנים,                                לקויות

. לא נגיש ולא מזמין, הקרוי ארעי ומאולתר וכל המתחם מוזנח,                                מוסדרת

 

'  מ20-בחלקו הצפוני לכ'  מ11רוחב הדרך בפועל משתנה בין . שוק הכרמל עצמו מתחיל בכיכר מגן דוד ומסתיים ברחוב קלישר
וביניהם , משני צידי השוק קיימים חנויות ומחסנים המשמשים את השוק ולפניהם מוצבים דוכנים. בחלקו הדרומי

ככל שמדרימים , כגון בגדים" יבשה"חלקו הצפוני של השוק משמש בעיקר למכירה סחורה . מפרידה המדרכה
במשך ". שוק הבשר"טוב המקביל וברחובות הניצבים נמצא -ברחוב יום. הדוכנים משמשים לממכר ירקות ואוכל

בכל יום לפנות ערב נשפכת : ניקוי השוק כיום מתבצע כך. שעות פעילות השוק לא ניתן לעבור בו עם כלי רכב
י טרקטור מהקטע העליון באזור רחוב "נשטפת בזרנוקי מים והמים והאשפה נגרפים ע, האשפה למעבר המרכזי

.  אלנבי לקטע התחתון באיזור רחוב קלישר

 
בין רחוב הכרמל לרחובות גדרה ויום טוב פנויים או , המגרשים ממערב לרחוב הכרמל 

חלקות מבנים אלה ניצבים על  .מצבם הפיסי בינוני עד גרוע , 1בנויים ברובם עד קומה 
 . ר" מ100-300שטח של רובן ב, ר" מ500- ל60טווח החלקות בין , קטנות

. בקומת הקרקע  של אותם מבנים יש חנויות הפונות ברובן לרחוב הכרמל
 

". יבשה"שוק עזה מדרום לשוק הכרמל משמש ברובו לממכר ירקות  ולסחורה 
מערב לשוק עזה קיימים מגרשים פנויים או בנויים בחלקם בבעלות -ממערב ומצפון

 .י המשמשים בעיקר לחניה לבאי השוק"ממ
 

מגרשי החנייה מדרום לשוק מצויים על שטח בבעלות עירונית ומשמשים בפועל כחניה 
 .ציבורית וכן כמקום מזדמן לפריקה וטעינה עבור השוק

 
.   מסוף הכרמלית כולל חניית לילה לאוטובוסים ומבנה המשמש למזנון עבור העובדים
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במעמד של הסדרי , בין אלנבי לקלישר אסורה (רחוב הכרמל )כניסת רכב לשוק 
.  מרחוב קלישר ועד רחוב יצחק אלחנן מתאפשרת תנועה חד סטרית. תנועה

 
 

 
 ,  2407 ,2510 ,1200 הןאו על חלק ממנו  תחום התכניתהתכניות החלות ב :כללי- מצב תכנוני קיים

 . "תכנית השימור"'  ב2650ותכנית 
 

את יתרת השטח . 'מ32-ל' מ11.0- הגדירה הרחבת דרך ברחוב הכרמל  מכ1200תכנית 
 ". אזור לתכנון בעתיד"שלאורך הרחובות יום טוב וגדרה קבעה התכנית כ

 40%  זכויות של ברוב השטח 38פ תכנית "ע . 44- ו38לתכנית זו קדמו התוכניות 
 . בכל הרחובות'  מ2הגדירה קו בנין קדמי ו ,לקומה בשתי קומות

. מיועד להריסה, עד רחוב השומר,  החלק הצפוני של רחוב הכרמל44פ תכנית "ע
, תעשיה זעירה, אזור מלאכה"פ התכנית השטח שמדרום לשוק עזה הוא ביעוד של "ע

 ".(שוק)אחסנה ושרותי מסחר 

 
 ,הכובשיםהרחובות  ביןכוללת את השטח בתכנית ש" כרם התימנים" 2510תכנית 

 המכונים (6-16 'מגרשים מס )כנפי נשרים ודניאל, סמטת הכרמל, יום טוב,ב"תרמ
 בניה 200%בזכויות של , בלבד" מגורים"הם מיועדים ל. י"המגרשים שבבעלות ממ

לרחוב ולצד בכל הרחובות התוחמים כל ' מ0.0קו בנין קדמי .  קומות3.5-עיקריים וב
. ד"ר ליח" מ110 בשטח עיקרי ממוצע שלא יעלה על 168ד הוא "יח' סך מס. מגרש

 .י והבנייה עליהם בפינוי שוק עזה"התכנית מתנה את שיווק המגרשים של ממ
סמטת הכרמל , בין רחוב קאפח וכנפי נשרים" בנין ציבור מיוחד"התכנית מגדירה 

. וחניון ציבורי בתת הקרקע שלו, ("שוק עזה"כיום )ודניאל 
 

מייעדת חלק     התוכנית. (הכרמלית חניון באזור 1200 לתכנית שינוי) 2407תכנית                                  
חרום   שרותי  חניון,מסוף האוטובוסים  :כגון לשימושים "ציבור בניני"ל מהמגרש

 כיום משמש השטח בחלקו  .עירוניים ומתקנים הנדסיים מחסנים ,עירוני ופיקוח
 . ובחלקו מהווה חלק מגן הכובשים,  דונם11-הכרמלית בשטח של כ, למסוף תחבורה

                                 
                                  
  בתחום הצפוני של תכנית זו עד רחוב רבי מאיר כלול  החלקו"של אונסק ההכרזה                                

  .המוגדר כאזור לשימור מרקמים עירוניים, ו"של אונסק ההכרזה
 

  ,אחד לשימור  בתחום התכנית נמצא מבנה' ב2650תכנית השימור 
. והכרמל (דוד מגן על כיכר)בפינת הרחובות אלנבי  הממוקם

 

 

 



  

 

2007ת ספטמבר "מבא  12' עמ  

 

 .פ חלוקה זו"ומסמך זה בנוי ע, תחום התכנית מתחלק בפועל למקטעים בעלי מאפיינים שונים
 : להלן הגדרתם של הקטעים

 

 

 

 
בשטח שבין גבולות המגרשים     , רחוב הכרמל מכיכר מגן דוד ועד לרחוב קלישר - שוק הכרמל. 1

.     וגבולות המגרשים בגדה המערבית של הרחוב , בגדה המזרחית של הרחוב                            
 .ן ובין סמטת הכרמל והרחובות הניצבים להם נמצא שוק הבשר"   בשטח שבין רחוב מל                         

                              
  .טוב-ובין רחוב גדרה ויום,  השטח שבין כיכר מגן דוד ורחוב סמטת הכרמל -  דופן השוק. 2
 
, השטח שבין הדופן המערבית של רחוב הכרמל ובין הרחובות סמטת הכרמל    -   שוק עזה. 3

 . דניאל,                            כנפי נשרים
 
 , דניאל, השטח שבין הרחובות הכרמל (בפועל" אחוזות החוף"חניון ) –חניון מדרום לשוק עזה . 4

  .הכרמלית,                                              כנפי נשרים
 
  ,ב"תרמ, טוב- מגרשים בין הרחובות יום4- ( מצפון לשוק עזה)י הצפוניים "מגרשי ממ. 5

  .הכרמל קהילת עדן וסמטת                                                                           
 
 : בין הרחובות  2- מגרשים לאורך רחוב הכובשים ו3 -י המערביים"מגרשי ממ. 6

.  קהילת עדן ודניאל, סמטת הכרמל, כנפי נשרים                                               
 

.    בפינה הדרום מערבית של המתחם עד הרחובות הכרמלית וכנפי נשרים-"הכרמלית"חניון . 7
 

 .הכובשים והכרמלית, בין הרחובות הכרמל, החלק הדרומי של המתחם- גן הכובשים. 8



  

 

2007ת ספטמבר "מבא  13' עמ  

 

 

: תמצית -פ מצב סטטוטורי קיים "מצב בפועל  לעומת ייעודי קרקע ע
 ". דרך"  נמצא בייעוד שוק הכרמל .1

 , "דרך" המערבית נמצאים בייעוד בדופן השוקהמבנים  .2

".      אזור לתכנון בעתיד"ו"  הרחבת דרך"
 מצוי על שטח שייעודו      " יבשה" המשמש לממכר ירקות וסחורה שוק  עזה .3

".   אזור לתכנון בעתיד"ו"  הרחבת דרך","בנין ציבורי מיוחד"
 נמצא על שטח ביעוד  ("אחוזת החוף") חניון מדרום לשוק עזה .4

 ". (שוק)מסחר ותעשיה זעירה "

a. י המערביים"י הצפוניים ומגרשי ממ" הן נחלקות למגרשי ממי"החלקות בבעלות ממ. 

 ומשמשות לחנייה ציבורית בהתאם להסכם בין    , ריקות בחלקן החלקות -י הצפוניים"מגרשי ממ .5

  ".מגורים"ויעודן בתכנית , י"א וממ"עיריית ת      
 ומשמשות לחנייה ציבורית בהתאם להסכם    , ריקות ברובן   החלקותי המערביים"מגרשי ממ.  6

    ".מגורים"ויעודן בתכנית , י"א וממ"     בין עיריית ת

עבור מסוף " בנייני ציבור" והחלק הצפוני של גן הכובשים נמצאים על שטח ביעוד חניון הכרמלית .8
 .'חניון שרותי חרום וכד, אוטובוסים

.    והכרמלית הכובשים, בין הרחובות הכרמל, החלק הדרומי של המתחם– גן הכובשים .9

  דרך"קיימות דרכים בפועל שאינן בייעוד , בחלקה הדרומי של התכנית :" 
.  ורחוב הכרמלית שבין הכרמל לכובשים, רחוב  דניאל שבין הכרמל לכובשים- 7002/9בחלקה  

 
 

 מצב תכנוני מוצע: 
: מטרות התכנית העקריות 

שוק הבשר ושוק , מטרתה העיקרית של תכנית זו היא להסדיר את מצבם הסטטוטורי של שוק הכרמל
לאפשר החלפת , להעמיד דוכנים חדשים, על מנת שניתן יהיה בעתיד לשקם ולשפץ את השוק, עזה

. 'חנייה תת קרקעית וכד, פינוי אשפה ומיחזור אשפה נאותים, הסדרי פריקה וטעינה, קרוי, תשתיות
 . י כך את הרצף בין חלקי העיר" קשר אורבני בין כיכר מגן דוד לרחוב יצחק אלחנן ותשפר עההתכנית תתוו

 .התכנית תייעד מגרשים זמינים לצרכי ציבור עבור תושבי כרם התימנים וכרם ישראל
 .2510י ללא תלות בפינויים כפי שנקבע בתכנית הראשית "כמו כן תאפשר התכנית שיווק מגרשי ממ

י תוספות "ותאפשר ע, התכנית תגדיר זכויות בניה והוראות בניה באזורים  המוקפאים כיום בדופן השוק 
 .אלה התחדשות עירונית באזור כולו

 
 .בהנחייתו של יועץ חברתי מיוחד לנושא, התכנית לוותה בהליך של שיתוף בעלי הענין

 .ובעלי ענין נוספים, תושבי הסביבה, בהליך שותפו הסוחרים
 

  תהליך דיאלוג עם בעלי עניין בהכנת התוכנית 

זאת מתוך התובנה . תהליך הדיאלוג עם בעלי העניין מהווה חלק אינטגראלי ומשמעותי בתהליך התכנון
של צוות התכנון כי התהליך דרוש כדי ליצור תוכנית מיטבית המאזנת בין צרכים שונים של כלל בעלי 

התהליך התייחס לבעלי עניין מקרב סוחרי . דרושה לצורך יישום התוכנית, העניין וכי הסכמתם של אלו
תושבי השכונות , (הבגדים ועזה, הבשר, שוק הירקות: אשר מוקדו בארבע קבוצות מרכזיות)השוק 

וגופים  (נכסים ועוד, תפעול)מחלקות שונות ברשות  (כרם ישראל ונחלת בנימין, כרם התימנים)הגובלות 
תהליך הדיאלוג כלל עשרות פגישות מראשית התוכנית שהתקיימו באופן רציף עם . י"חיצונים כדוגמת ממ

התהליך החל בהערכת מצב בה נאסף מידע רב והוערכה הייתכנות . נציגי בעלי העניין עד להשלמתה
הנציגים . לאחר מכן אותרו נציגים לכל קבוצת בעלי עניין ונבנו פורמים לדיאלוג. לדיאלוג ובניית הסכמות
בנוסף . (פיתוח החלופות וגיבוש התוכנית, ניתוח מצב קיים, קביעת המטרות)שותפו בכל שלבי התכנון 

במהלך הפגישות השפיעו . התקיימו גם מפגשים פתוחים לציבור רחב בראשית ולקראת תום התהליך
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  .הנציגים על התהליך התכנוני ותרמו מן הידע המקומי תשומות חשובות לתהליך התכנון

 
: עקרונות התכנית המוצעת

 
 (ר" מ7,619-שטח כ )שוק הכרמל  .  1

 

 

 

ורחוב יום טוב בין ,  בקטע של רחוב הכרמל בין הרחובות אלנבי לקלישר"שוק"ל" דרך"שינוי יעוד מ
על מנת לאפשר שיקום , ("שוק הבשר")והרחובות הניצבים שביניהם , ן לסמטת הכרמל"הרחובות מל
 .  שיפור התשתיות והעמדת דוכנים וקירוי, ושיפוץ השוק

 . 'מ10-כ, פ חתך רחוב הכרמל הקיים בפועל"רוחב השוק נקבע  ע
 .בקומת הקרקע בקטע זה תוגדר חובת חזית מסחרית
והצבת אלמנטים של , בניית קירוי קל לשוק, התכנית תאפשר הצבת דוכנים על שטח הרחוב דהיום

 .אלא יוצב עצמאי כחלק מריהוט הרחוב, קירוי השוק לא יתחבר למבנים. תשתיות וריהוט רחוב כנדרש
 , למעברים בין החנויות לדוכנים, לאורך חזית רחוב הכרמל'  מ2התכנית תגדיר רוחב של 

 .   בהתאם לתנאי השטח–'מ4.5- 'מ3.5ומעבר מרכזי בין הדוכנים במרכז רחוב הכרמל ברוחב של 
 כולל , החנויות ומירב הדוכנים ישארו במקומם, השינוי בשוק  לעומת המצב הקיים יהיה מינימלי

יקטנו בשטחם במסגרת הסדרת , (10%-כ)'  יח20-כ, חלק מהדוכנים. גם הוא ישאר במקומו-שוק הבשר
בטיחות ודרישות , לדוכנים שיאלצו להתפנות מסיבות של בטחון .הנגישות והתיפעול בשוק המחודש

 . יוקצה מקום חלופי או ינתנו פיצויי פינוי, התשתיות והפיתוח
 . מוקדים בצפון ובדרום השוק2-3- יבנו שרותים ציבוריים ב
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ותחייב הכנת תכנית , התכנית תקבע הנחיות עיצוב ופיתוח מנחות לתכנון המפורט לשיקום שוק הכרמל
 . לאישור מהנדס העיר, כתנאי להגשת בקשה להיתר בניה, עיצוב ופיתוח למתחם השוק והמרכז הלוגיסטי

 
 (ר" מ11,752- שטח כ) – דופן השוק. 2

 

 

 
 " דרך"יבוטלו היעודים של , טוב-בין הרחובות הכרמל לגדרה ויום, בדופן המערבית של שוק הכרמל

ויותרו " מסחר ותעסוקה, מגורים"ויקבע ייעוד של שימושים מעורבים עבור , "אזור לתכנון בעתיד"ו
 .בהתאם לתקני משרד התירות- שימושי מלונאות

  (,2510תכנית )התכנית מציעה להמשיך את אופי הבינוי הקיים בשכונת כרם התימנים הצמודה 
. המתאפיין בבניה נמוכה בתכסית גבוהה

 .  וללא גודל מגרש מינימליללא חובת איחוד, פ מגרשים קיימים"תתאפשר בניה ע
 .ללא שינוי בזכויות ובהוראות התכנית, ( רחובות4בין )יתאפשר איחוד מגרשים עד למבנן שלם 

 .  בעל הקרקע200%יהיו עד  (שרות+עיקרי) הבניה הכוללות זכויות
 .ברחוב הכרמל חובת חזית מסחרית

וברחובות הניצבים שבין  , ן"מדרום למל, ברחובות הניצבים שבין רחוב הכרמל ובין רחוב גדרה ויום טוב
 .רחוב ושוק הכרמל תותר חזית מסחרית

 ,וברחובות הניצבים שבין רחוב גדרה ושוק הכרמל תותר חזית מסחרית, לאורך רחוב גדרה

 . או מגורים בקומת הקרקע (ללא בתי קפה ומסעדות)שאיננה מטרדית 
 .  (מפני המדרכה במרכז המגרש)'  מ5.00גובה החזית המסחרית ברוטו לא יעלה על 

תקבע זיקת ' מ2וברצועה זו של '  מ2.0קידמי לקומת הקרקע המסחרית יהיה : ברחוב הכרמלקוו בנין 
     .'מ 0.0 קוו בנין צדדי לחזית המסחרית יהיה. הנאה למעבר הולכי רגל
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 .ותוגדר זיקת הנאה להולכי רגל ברצועה זו', מ2.0טוב יהיה קו הבנין -בחזיתות לרחובות גדרה ויום
 ', מ0.0ברחובות הניצבים לרחוב הכרמל קו בנין קדמי 

 .  עם פתחים' מ2.0ומעל , ללא פתחים' מ2.0-ל' מ0.0וקו בנין צדדי בין 
 .לא תותר הקלה מקווי בניין אלה. לשאר המגרשים' מ5-ר ו"מ150-למגרש קטן מ' מ4קו בנין אחורי 

. כולל מעקה הגג' מ17.5וגובה המבנה לא יעלה על ,  קומות3.5- הבנייה יוגבל לגובה
 .לא כולל שטח מרפסות בולטות בחזית הקדמית,  משטח המגרש80%תכסית המבנה לא תעלה על 

 .ד"ר כולל ממ" מ65 ממוצע עיקרי לא יעלה על ד"יחשטח 

 . 1'פ תכנית ע"והשאר  ע',  מ4גובה קומה לא יעלה על .  קומות מרתף2תותרנה 

ובתנאי שתהיה לחניון רק כניסה ויציאה אחת   , ן תותר חניה בתת הקרקע" במבננים שמצפון לרחוב מל
 .לא תותר כניסה לחניה זו מרחוב הכרמל. פ נספח הבינוי"ע, (מאוחדת או נפרדת) 

 .פ התקן בעת הוצאת ההיתר" במרתפים שישמשו לחניה תהיה החניה ע
  

 .18א "פ תמ"יותרו שימושים ע'  מ40-  בחלקות שמרחקן מתחנת הדלק קטן מ*
 
 
 (ר" מ7,365-שטחו כ) – שוק עזה  .3

 

 

 
קירוי והצבת , דוכנים, המאפשר חנויות, "שוק"שינוי יעוד המגרש הציבורי והדרכים המקיפות אותו ל

.  אלמנטים של ריהוט רחוב בתחום המיועד 
תוך פגיעה מינימלית , בהמשך למתווה הרחובות הקיימים, י מעברים"יוגדרו ויוסדרו מקטעים התחומים ע

.  חנויות הקיימים/בדוכנים
 .' מ6רוחב מינימלי של המעברים יהיה 
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. רחבה עירונית/במקטע של שוק עזה הצמוד לשוק הכרמל תפותח חצר הפנימית
, הצבת שולחנות וכסאות, ויותרו בה דוכני אוכל, פ תכנית העיצוב"ע, שתקורה בקירוי קל" חצר אוכל"כ

. ועוד
 

 . או במקטעים/במעברים ו' מ8גובה הקירוי הקל לא יעלה על . יותר קירוי קל במתחם השוק כולו
לא תותר סגירת . עד קצה הגג'  מ5גובה הקירוי לא יעלה על . ניתן יהיה לקרות את החנויות והדוכנים

 .המרחב בין גג החנות לקירוי שמעליו
לרחוב תהיה /וחזיתם למעבר,  משטחו75%חנויות בכל קטע של שוק  עזה לא תעלה על /תכסית הדוכנים 

 . ומעברים, בעיקר איסוף אשפה, השטח הפנוי בכל מקטע ישמש תיפעול ושרות. פתוחה ברובה
 

. השרותים הציבוריים יועתקו למקום אחר בסמיכות מקום
עבור אלה שיאלצו להתפנות משוק הכרמל כתוצאה מדרישות )בשטחים הפנויים תתאפשר תוספת דוכנים 

 .(בטיחות ומשידרוג התשתיות
ותחייב הכנת תכנית עיצוב , התכנית תקבע הנחיות עיצוב ופיתוח מנחות לתכנון המפורט לשיקום השוק

 .לאישור מהנדס העיר, כתנאי להגשת בקשה להיתר בניה, ופיתוח למתחם השוק והמרכז הלוגיסטי
 
 (ר" מ5,949-שטחו כ) - (אחוזות החוף)חניון מדרום לשוק עזה /המרכז הלוגיסטי. 4

 

 

 

מגרש זה ישמש לאזור פריקה וטעינה   ". מסחר ותעסוקה"ל" מסחר ותעשיה זעירה"  שינוי יעוד המגרש מ

ושרותי בטחון   , תחנת משטרה, משרדים סחירים, מרכז לוגיסטי  ובו משרדים למינהלת השוק,   לשוק
.  'אזור לטיפול באשפה וכד, משרדי תברואה, שרותים ציבוריים,   אחרים

. כולל אפשרויות מיון כפי שיקבע בעת הוצאת ההיתר,   המרכז הלוגיסטי יכלול מרכז לטיפול בפסולת
 .ולא תהיינה אליו כניסות לרכב  מחזיתות מזרח וצפון,   מרכז התיפעול יתוכנן כחצר פנימית מאחורי מבנה

ולשדרג את המרחב הציבורי   ,    התכנית מציעה להמשיך את ציר הפעילות ברחוב הכרמל עד לרחוב דניאל
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 .(מזרח ומערב, דרום וצפון)במטרה לשפר באמצעותו את החיבור בין חלקי העיר ,    עד לרחוב יצחק אלחנן
    

פ שלאורכה יפותח  "   התכנית תחייב חזית מסחרית בקומת הקרקע של המרכז הלוגיסטי והשצ
 .  לחנות (שרות+עיקרי)ר "מ100יקבע גודל מינימלי של . רחבה עירונית/   כמדרכה

,     מחד-למרחב  הציבורי" יפנה גב "י כך פעילות המרכז לא תהווה חזית לרחוב הכרמל והמבנה לא "   ע
.   של דוכני השוק דרומה" זחילה"   ומאידך לא תתאפשר 

.  פ אותם עקרונות"ע, מול גן הכובשים,    גם בדופן המגרש לרחוב דניאל תחויב חזית מסחרית
    

    בשטח הציבורי הפתוח תותר הקמת מצללות ופרגולות כפי שיוגדר בתכנית העיצוב והפיתוח 
.     לאישור מהנדס העיר

.   קומות עבור באי השוק ועבור תושבי הסביבה4  בתת הקרקע תותר הקמת חניון ציבורי בן 
 , (ר"מ12,000-כ), 200%עד  (שרות+עיקרי ) הכוללות זכויות הבניה

 ', מ5גובה קומת הקרקע המסחרית לא יעלה על ,  קומות4 עד גובה
 . כולל מעקה הגג', מ17 .5גובה המבנה לא יעלה על . 'מ3.30וגובה קומת תעסוקה לא יעלה על 

 .1'ויחולו הוראות תכנית ע,  קומות מרתף4תותרנה 
 (ר" מ3,226-שטחם כ)  -(לשוק עזה)י הצפוניים "מגרשי ממ. 5

 

 

 
 .(טוב וקהילת עדן-בין הרחובות יום, 6,13,14,15מגרשים )

.  למעט בנושא הסדרת הדרכים, "כרם התימנים "2510הזכויות והוראות התכנית יהיו ללא שינוי מתכנית 
במקומות בהם רוחב ', מ2תקבע רצועה של זיקת הנאה ברוחב של עד . 'מ6רוחב דרך מינימלי יהיה 
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 ד" כל זאת מבלי לפגוע בזכויות הבניה ובמספר יח–המיסעות המינימלי הנדרש אינו מותיר מדרכות 
 . על מגרשים אלה

 .12' כמו כן תבוטל ההתנייה של הוצאת היתר בניה של מגרשים אלה בפינוי מגרש מס
 

-   י המערביים"מגרשי ממ. 6
 

 

 

 . (ר" מ1,000-שטחו כ)" שטח ציבורי פתוח"ל" מגורים"שינוי יעוד מ  9במגרש    
 .  קומות עבור מבקרים ותושבי הסביבה4- במגרש זה תותר בניית חנייה ציבורית תת קרקעית ב

. ייועד למילוי אדמת גן- 1מפלס . במגרש הבנין הציבורי- 2 קומת החניון העליונה תהיה בהתאמה למפלס 
. 1'פ תכנית ע"הוראות החניון ע

 יציאת /ומבנה כניסת, רחבות וגינון, גן שעשועים  ומתקני משחק, פ תותר הצבת ריהוט רחוב"       בשצ
 .       הולכי רגל מהחניון

 

 . (ר" מ2,000-שטחו כ) "מבנים ומוסדות ציבור"ל" מגורים"  שינוי יעוד מ10- ו8במגרשים 
 .(ביטול הדרך)בין שני מגרשים אלה " מבנים ומוסדות ציבור"ל" דרך"שינוי יעוד מ

 .ר"מ6,000ושטח הבניה הכולל בעל הקרקע יהיה  (שרות+עיקרי) 300%זכויות הבניה הכוללות יהיו 

.   ממפלס המדרכה ועד לקצה מעקה הגג'  מ19.5 קומות בגובה שלא יעלה על 4תותר בניה של עד 
 . 'מ5בחזית המגרש לכיוון שוק עזה וברחוב דניאל תותר חזית מסחרית בגובה שלא יעלה על 

 ,  עבור באי השוק1'פ תכנית ע" קומות ע4-קרקעי ב-במגרש זה תותר הקמת חניון ציבורי תת
 . מבקרים ותושבי הסביבה

כך שיוכלו ,  מתחת לתואי הדרך8,9,10התוכנית מתירה חיבור תת קרקעי של החניונים במגרשים , בנוסף
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 .התכנית תתיר חניה גם מתחת לדרכים. לתפקד כחניון אחד
 

 (ר" מ2,663שטחם ) :  11- ו7" מגורים"מגרשים ביעוד 
 . פ על רחוב הכובשים" כולל השטח שהיה מיועד לשצ,"מגורים"מגרשים אלה יהיו ביעוד 

תותר תוספת קומה והגדלת , ד גדול ככל האפשר"על מנת לשמור על נפח הבנייה למגורים ומספר יח
 . 325%יהיו  (שרות+עיקרי)זכויות הבניה הכוללות : הצפיפות

. ר" מ8,650-סך נפח הבניה בעל הקרקע יהיה כ
' מ20בגובה שלא יעלה על , ( בנסיגה75%עד ) קומות וקומה חמישית חלקית 4התכנית קובעת גובה של 

 . כולל מעקה הגג
 .'מ5בגובה , לרחוב הכובשים תהיה חזית מסחרית חובה

 . (ד"ר כולל ממ" מ85)ר " מ73ד של "שטח ממוצע עיקרי  ליח: הצפיפות
 .פ התקן"תחול חובת חניה בתת הקרקע בלבד ע

      

 (ר" מ1449שטחו )  -חניון הכרמלית.7 
 

 

 

,   "מבנים ומוסדות ציבור" דונם וייועד ל6 –יצומצם בהתאם לרה אירגון התחבורה הציבורית לכ 

.  ויותר בו בשימוש חורג למרכז לתחבורה עבור חניון הכרמלית
ותותר בו בבנית מבנה בן קומה מסחרית אחת לאורך " מסחר"בחזית לרחוב הכובשים יקבע מגרש ביעוד 

 . במטרה לחזק את הרצף העירוני מצפון לדרום , רחוב הכובשים
 .  ר" מ1,449-שטח המסחר הכולל כ

 .עד קצה מעקה הגג' מ6וגובה המבנה לא יעלה על ',  מ5גובה הקומה ברוטו לא יעלה על 
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 . עבור מבקרים ותושבי הסביבה,  קומות4-בתת הקרקע תותר הקמת חניון ציבורי ב
 

 

 

 (ר" מ7,200-שטח כ) – גן הכובשים. 8
 

 
 ,הכובשים-בשטח שהוא בפועל חלק מגן, בין הרחובות הכרמל והכובשים, בחלק הדרומי של המתחם

                            ". שטח ציבורי פתוח"ל" דרך"ישונה היעוד מ
 

  -עיצוב ופיתוח
 .התכנית תקבע הנחיות עיצוב ופיתוח מנחות לתכנון לשיקום השוק

תוכן תכנית עיצוב ', שטחי ומבני הציבור וכו, הדוכנים, קירוי השוק, לתכנון המפורט של המבנים
. לאישור מהנדס העיר, ופיתוח

   
: תנועה וחניה  

, תושבים: תחום התכנית צריך לשרת ולאפשר גישה של אמצעי תחבורה שונים לשימושים שונים של
העקרון המנחה של התכנית הוא צימצום תנועת כלי . משתמשים/מסוף התחבורה והתיירים, מסחר ושוק

הרחקת אזורי הפריקה והטעינה מתחום המגורים והעברת עומסי התנועה לכיוון , רכב בשכונת המגורים
בהתבסס על תכניות מאושרות ובשלבי תכנון של רחוב ),   יצחק אלחנן והכובשים, הרחובות הכרמלית

.  (יצחק אלחנן
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 לתכנית נספח תנועה וחניה מנחה . 
.      מיקום סופי לכניסות לחניונים ייקבע בתכנית העיצוב והפיתוח לתכנית זו

 
 שוק הכרמל"ברחוב הכרמל בתחום שבין אלנבי וקלישר והגדרתו כ" דרך"ביטול ה."  

 .לא תותר כניסת כלי רכב אליו
מהרחובות הניצבים , לתחום שבין אלנבי וקלישר, רכב חירום וחילוץ יתן מענה לצרכי שוק הכרמל

 . קלישר, ר"שפ, השומר, ם"רמב : (מכיוון נחלת בנימין)ממזרח 
ויתאפשר רוחב מעבר ומקום חנייה לרכבי חילוץ , בצמתים אלו יותקנו מערכות בטיחות ותשתיות

 . והצלה בעיתות חירום
 
 בנפרד או )יציאה אחת /רק בתנאי שתתוכנן למבנן רק כניסה,  תותר חניה"דופן השוק"במגרשים שב

 .(ביחד
וברחובות הניצבים , וקטע קטן מרחוב יום טוב, יותר מעבר כלי רכב אל המגרשים דרך רחוב גדרה 

 .אליהם בקטע שבינם לבין רחוב הכרמל 
 
  כניסת .  במעמד של סידורי תנועה,  לא תשתנה לעמת המצב הנוכחיכרם התימניםהנגישות לשכונת

 .י "רכבים פרטיים לשכונה תהיה  מרחוב הכובשים והאר
 
  ברחוב יום טוב בין סמטת הכרמל ) "שוק הבשר"דרכים שלא ניתן לקיים בהן מעבר כלי רכב בתחום

" שוק"יוגדרו כ (בין רחוב הכרמל ויום טוב- ן"ישכון ומל, קהילת עדן, ב"ן וברחובות תרמ"ומל
 .ויתאפשר בהם קירוי , כדוגמת רחוב הכרמל

 
 נחליאל וכנפי , יחיא קפאח:  רחובות בעלי זיקה להולכי רגל הממשיכים את הרחובות"שוק עזה"ב

 . ויתאפשר הקירוי שלהם, כמו בשוק הכרמל, "שוק"נשרים  יוגדרו כ
 
 ארגון לתחבורה הציבורית המצמצמת את מסוף התחבורה - תכנית זו מתייחסת לתכנית הרה

, קרקעי ציבורי-לאפשר בתת הקרקע שלו חניון תת,  דונם6- דונם ל11- מ"הכרמלית"הציבורית 
ץ לחלק הדרומי של רחוב "וממליצה בנוסף להעתיק את תוואי כניסת האוטובוסים מרחוב יעב

 .(לפי המוצע בתכניות יצחק אלחנן)הכובשים  
  
  קומות במגרשים של המרכז הלוגיסטי 4 של חניונים תת קרקעיים ציבורייםהתכנית מגדירה 

 .(הבנוי והפתוח)ובמגרשים הציבוריים , (חניון אחוזות החוף)המתוכנן 
 .( מקומות600-כ)כל זאת במטרה לייצר מספר מקומות חניה דומה לקיים היום 

ניתן יהיה לאחד את החניונים בתת הקרקע ולצמצם ככל האפשר במספר הרמפות לכניסות ויציאות 
 .במטרה לייצר סביבה ידידותית להולך הרגל, י שימוש בשטח שמתחת"ע, לחניונים אלה

 

 המרכז הלוגיסטי", הפריקה והטעינה עבור השוק יוסדרו בתחום החניון שמדרום לשוק עזה "
 . הגישה לרחבת התפעול תהיה מהרחובות הכרמלית וכנפי נשרים. המתוכנן

 

 

 :תשתיות
 ביוב, הניקוז, לתכנית מצורף נספח תשתיות המגדיר את תוואי התשתיות והסדרת תשתיות המים     , 

 . 'וכד, פינוי אשפה וטיפול בפסולת,      חשמל ותאורה

    תכניות הבינוי שיוצאו מכוח תכנית זו יכללו את הסדרת נושא האשפה וניקוי השוק כך שיתאפשרו 

ואפשרות מעבר של הולכי רגל והפעלה של     , הפחתת ההפרעה לתושבי הסביבה,      הפרדת אשפה ומיחזור
.      השוק בשעות הערב
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 : טבלת שטחים

 
המגרש 

 
שטח המגרש 

ר "במ

 
שטח עיקרי 

שרות בעל +
 הקרקע 

ר "מ+% 

 
 שרות . ש

 + בתת קרקע
קומות ' מס

 
קומות ' מס

 'גובה במ+
לקצה הגג 

 שוק הכרמל
כולל שוק )

 (הבשר

5,705 
(1,914 ) 

דוכנים בלבד   

 200% 11,752דופן השוק 
22,915 

40% 
7,051 

 גג+3
'  מ17.50

 דוכן/חנות-' מ5   7,365שוק עזה 
-'  מ8

מקטע /מעבר
 200% 5,949מרכז לוגיסטי 

13,100 
 - קומות 4

 1'השאר לפי ע
 

4 
'  מ17.50

י "מגורים ממ
צפוניים 

 ללא שינוי 3,226
מתכנית תקפה 

 גג+3 1'לפי ע
'  מ17.50

י "מגורים ממ
מערביים 

2,663 325% 
8,650 

 75%גג +4 1'לפי ע
'  מ20.00

 300% 2,000בנין ציבורי  
6,000 

 - קומות4
 1'השאר לפי ע

4 
'  מ19.50

 פ שכונתי"שצ
 

 - קומות4   982
 1לפי ע

 

-הכרמלית
מסחר 

1,449   1 
' מ6

 פ הכרמל"שצ
הכובשים - גן

11,179    

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 11/11/2009מיום ' ב09-0026בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה

 :מהלך הדיון
. אורלי אראל הציגה את התכנית בפני הועדה

. אמיתי הר לב הציג את הליך שיתוף הציבור שנעשה
. הציג את ההיבט התנועתי של התכנית– עירד שרייבר מחברת דגש הנדסה  

 .על תהליך שיתוף הציבור ועל התוצר התכנוני, חברי הועדה ברכו על העבודה שהושקעה
 :ביקש לערוך תיקונים–ארנון גלעדי 

, להאריך את תוואי השוק עד סימטת הכרמל, צפיפות בין הסוחרים, לדאוג לזכויות נכסיות של הסוחרים
. שירותים ציבוריים בנקודה נוסף בשוק, לאפשר דוכנים גם במרכז השוק

ביקשה הבהרות לגבי דרכי , מבקשת להרחיב את הקו הכחול כדי להכליל את גן הכובשים– מיטל להבי 
התנגדה לקרוי גבוה מעל , ביקשה לבדוק החלפת שטחים בין חניון הכרמלית למרכז הלוגיסטי, גישה לשוק

. (' מ8)שוק עזה 
. ופתיחת בתי קפה במתחם, מבקש לפתוח יום אחד בשבוע את השוק בלילה– שמוליק מזרחי 

יש לדאוג . מבקשת להדגיש כי יש לפעול שהשוק יהיה שוק אוכל ולא ישנה את מהותו– רחל וולנר גילעד 
 .לתפעול השוק והאחדה של הדוכנים

מברך על התכנית ומבקש מחברי הועדה לאשר את התכנית כפי שהוצגה – שמעון פדלון סוחר בשוק 
 . התכנית מקובלת על סוחרי השוק והם מברכים עליה, לדבריו. לועדה

 
: הועדה מחליטה

. פה אחד הוחלט להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית כמפורט בדרפט
 

-רחל גלעד, שמואל גפן, שלמה זעפראני, כרמלה עוזרי, פאר ויסנר, מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים
. שמוליק מזרחי וארנון גלעדי, נתן וולוך, אסף זמיר, ולנר



 התוכן החלטה' מס
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 6- ' ב09-0026
(  2)מתחם אמבסדור  - 3641/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  25' עמ

 

 
.  ב לחוק התכנון והבניה62' פ ס" תכנית שהועברה ישירות למחוז ע– דיון בהתנגדויות :מטרת הדיון

 
.  בסמכות ועדה מחוזית:ע"מסלול התב

 
יונה הנביא בדרום , הרברט סמואל במערב, רחוב הירקון במזרח,  אלנבי בצפון:מיקום

 
 1יונה הנביא , 10אלנבי , 2 אלנבי :כתובת

 
 

 :   חלקה/גוש
גוש 

חלקה 

6914 1-11 
6914 112 

 
 4.60 :שטח קרקע

 
 גודוביץ ישראל אדריכלים :מתכנן

 
” סבונא“ חברת :יזם

 
  פרטיים:בעלות

 
:  מצב השטח בפועל

. ת קומו4 - 2מבנים בני ' המגרש כולל מס
 1924- נויפלד ב' י אדר"החזית הפונה לרחובות אלנבי והרברט סמואל הינה חזית הכוללת קולונדה שתוכננה ע

.  מורוהיא מיועדת לש
. בעוד הקומות העליונות משמשות למלונאות, קומת הקרקע משמשת למסחר

והוא קוטע את , 30- הבית שניצב בפינת הרחובות יונה הנביא והרברט סמואל נבנה בסגנון הבינלאומי בשנות ה
. מורגם חזית בניין זה מיועדת לש. רצף הקולונדה המשולשת
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2007ת ספטמבר "מבא  26' עמ  

 

:  מצב סטטוטורי קיים
. הירקון'  המייעדת את המתחם לתכנון בעתיד והקובעת הרחבה של רח1200על המגרש חלה תכנית 

 . 74, 60 , 44 חלו על המגרש תכניות 1200לפני תכנית 
.  וחוק החופים13א "על האזור חלים תמ

 
  :המדיניות הקיימת

 מגורים ומסחר, הירקון לשימושים מעורבים של מלונאות' הרברט סמואל ורח' פיתוח הרצועה שבין רח  .
 מימוש הרחבת רחוב הירקון .
 

 :מטרת התכנון המוצע
. הירקון והרברט סמואל והחייאת האזור, השלמת רצף הפעילות והבינוי ברחובות אלנבי

הקיים " מגדל האופרה"אלנבי כתשובה ארכיטקטונית ונפחית לבניין ' ורח" ככר הכנסת"בניית הדופן השניה של 
. תוך שחזור הקולונדה

 
:  שהוצגו לועדה המקומיתעקרונות התכנון 

. מלונאות ומסחר, שינוי ייעוד והוספת תכליות למגורים
.  שטחי שירות מסך השטחים העיקריים50% שטחים עיקריים ועד 400%קביעת זכויות בניה עד 
. ' מ6י הפקעה של "הרחבת רחוב הירקון ע

 .איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים לשני מגרשים
:  חלוקת השימושים

בקומת . 1- פ ע"מחסנים ויתר השימושים ע, חדרי מכונות וחדרים טכניים, חניה: בקומות המרתף התחתונות
.  1- פ ע"חדרים טכניים ויתר השימושים ע, המרתף העליונה חניה

.  דחסנית אשפה וחניה תפעולית: בחצר המשק
.  שטחי שירות, חדרים טכניים, לובי כניסה, מסחר: בקומת הכניסה

בחלק )ומגורים  (בחלק הפונה לרחוב אלנבי והירקון)מלונאות -במגרש ב, מלונאות- במגרש א: 1-6בקומות 
. (יונה הנביא והירקון' הפונה לרח

, חדר כושר, בריכה, מתקנים טכניים, חדרים טכניים, קומה מפולשת ובה מבואה עליונה:  במגרש א7בקומה 
. 'מועדון וכו

. מגורים: 8-26בקומות 
. חדר כושר ומועדון דיירים על כל השירותים הנלווים, בריכה, מתקנים טכניים: בקומת הגג

 
: פרטי תהליך אישור התכנית

  2005 לספטמבר- 27לחוק התכנון והבניה ב'  ב62' פ ס"התכנית הועברה ישירות לועדה המחוזית ע
 

  ('ב 2005-24' פרוט) 26.10.2005ישיבת ועדה מקומית מיום 
 .דנה והחליטה לשוב ולדון בישיבה הבאה בדיון פנימי לצורך קבלת החלטה בלבדהועדה 

 
  (3- ' ב 2005-25 )2.11.2005ישיבת ועדה מקומית מיום 

להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאי שעד הפקדת התכנית בפועל יוכן הועדה דנה והחליטה 
במידה ויהיה שינוי בהחלטה בעקבות תיק . ע או מי מטעמו"י מה"י היזמים ויאושר ע"תיק תעוד לשימור ע

. התכנון ייעשה כך שכל הבנייה תיעשה בתחום המגרשים של היזמים. התעוד הנושא יוחזר לדיון נוסף בועדה
 

 .הועדה מוחה על העקיפה של היזמים את הועדה המקומית והעברת החומר ישירות לועדה המחוזית
 

: 734'  ישיבה מס24.9.07הועדה המחוזית אישרה את התכנית להפקדה בתנאים ביום 
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2007ת ספטמבר "מבא  27' עמ  

 

כפי , תוך שימור החזית והאופי הכללי של המתחם, לאשר את התכניתף " החליטה מליאת הולח28.2.08
. ייעוד המלונאות יהיה על פי התנאים הפיזיים של משרד התיירות. לא יותר שימוש למגורים במתחם. שהוצג

 
ף ולהעביר את הדיון בתמהיל " במועצה הארצית לבטל את החלטת הולחו החליטה ועדת העררים5.8.09

. ע"השימושים בתכנית לולנת
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2007ת ספטמבר "מבא  28' עמ  

 

 
 מגורים שייבנו בחלק האחורי 40%-  מלונאות ו60%- לאשר את התכנית בחלוקה לע " החליטה הולנת6.1.09

יהפוך יעוד השטחים לבניה למלונאות ,  שנים מכח תכנית זו3במידה ולא יוצא היתר בניה תוך . של המגרש
. בלבד

 
: עיקרי התכנית המופקדת

 קומות מעל קומת קרקע  6קביעת הוראות לבניית פרוייקט משולב למלון מגורים ומסחר בבניה בגובה  
בגובה של ) קומות מעל קומת קרקע 26הרברט סמואל ואלנבי ומגדל בגובה עד ' מסחרית לאורך דופן רח

. (אלנבי' מגדל האופרה שבגדה הצפונית של רח
. אלנבי והרברט סמואל תשומר בהתאם להנחיות בתכנית' הקולונדה שדופן רח

. התוספת מעל הבנין לשימור תהיה בנסיגה בהתאם לנספח הבינוי
. ' מ21-רחוב הירקון יורחב ל

וכן רישום זיקת הנאה . הרברט סמואל ויונה הנביא,  אלנבי' תוגדר זיקת הנאה לציבור במרווח הקדמי לרח
. יונה הנביא' הדדי בין שני המגרשים לכניסה לחניה מרח

.      מקומות חניה ציבוריים מעל התקן הנדרש 50 יוקצו 220במרתף העליון במגרש 
. 220-  ו210: המתחם חולק לשני מגרשים

:  210זכויות הבניה במגרש 
: עיקרי

. ר בבינוי הנמוך" מ8333תיירות . ר במגדל" מ5555מגורים 
. ר " מ2500מגורים עד . ר" מ4170מלונאות עד : שרות מעל הקרקע

. מלונאות ומגורים,  מתחת לקרקע לחניון ציבורי12000מרתף עד 
. לא תותר המרת שטחים ממלונאות למגורים. תותר המרת שטחים ממגורים למלונאות

: 220זכויות בניה במגרש 
. ר" מ1867תיירות ".  מ1245מגורים : עיקרי מעל הקרקע
. ר" מ934מלון . ר" מ600מגורים : שרות מעל הקרקע

. ר" מ2490מרתף 
: כ שטחי בניה"סה

ר " מ17000כ "סה, ר" מ6800מגורים , ר" מ10200תיירות : עיקרי
ר " מ8201כ "סה, ר" מ3100מגורים , ר" מ5101תיירות : שרות מעל הקרקע

ר " מ12150כ "סה: מרתפים
.  לחוק התכנון והבניה' סימן ז' תנאי להיתר בניה יהיה בין היתר אישור תכנית וחלוקה על פי פרק ג

 
 

 בתאריך 4684 בעמוד 5973 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
06/07/2009 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 18/06/2009 הארץ
 18/06/2009 הצופה

 19/06/2009 העיר

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

 א" ת18הלסינקי  ד"גדי טל עו 

א " ת45הירקון ליליאנה רוקח  
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המלצה מענה  טענה ' מס

ד  גדי טל בשם בעלי זכויות "עו.  1
 .46הירקון ' בבנין ברח

התכנית תגרום - תנועה ותחבורה. 1
התכנית . לאנדרלמוסיה תחבורתית

תגרום לעומסי תנועה באיזור שכבר 
. היום סובל מרמת שירות נמוכה

נספח התנועה לא כולל ניתוח 
. תחבורתי

 מקומות חניה 184הקצאת - חניה. 2
אינו עונה על הדרישה לחניה באיזור 

ולאור שימושי המסחר הקיימים 
 מקומות חניה 50הקצאת .בתכנית

בלבד לטובת הציבור הינה בלתי 
. סבירה

נספח התנועה הינו סכמתי ומנחה 
השארת נושאים של תכנון . בלבד

מערך , החניונים כולל הרמפות
החניה והפריקה לשלב היתר הבניה 

. פוגע בזכות הטיעון של המתנגדים
לתכנית השלכות - פגיעה סביבתית. 3

סביבתיות שליליות על בנין 
, המתנגדים ובכללן מטרדי רעש

זיהום אויר שינוי משטר רוחות 
המגדל יגרום להצללה . ב"וכיוצ

ולהקטנה ניכרת של עוצמת האור 
. והשמש ונוף לים

התכנית נעדרת הוראות בדבר 
מיקום מערכות , ניקוז, תשתיות
עמידה בתקני זיהום , אנרגיה

תנועת משאיות , אבק, רעש,אויר
. 'פינוי עפר וכד, במהלך הבניה

יש להתנות את הפקדת התכנית 
. בתסקיר השפעה על הסביבה

התכנית אינה נותנת פתרונות . 4
. לצרכי ציבור ותשתיות סביבתיות

התכנית תגרום לפגיעה באיכות . 5
חיי המתנגדים ויפגעו בזכויות 

. הקניין
התכנית תביא לירידת ערך קשה . 6

ומשמעותית של המקרקעין של 
קביעת קו הכחול בגבול . המתנגדים

המגרש נעשה באופן מלאכותי 
במטרה לצמצם את היקף תביעות 

יש להרחיב .  הפיצויים מכח התכנית
את הקו הכחול של התכנית  כך 

. הירקון' שיכלול את רח
 

התכנית תואמת מדיניות עירונית . 1
לפיתוח הרצועה שבין הרחובות 

הרברט סמואל והירקון לשימושי 
מלונאות מגורים ומסחר תוך הרחבת 

 מה שנותן –'  מ21-הירקון ל' רח
. מענה לנושא התנועה

המסחר בתכנית זו הוא מסחר .2
תקן החניה למלון לוקח . מלונאי

. בחשבון שימושים אלא
בהוראות התכנית נאמר במפורש 

שנספח החניה מחייב לנושא כניסות 
. קרקעי- ויציאות לחניון התת

הפריקה והטעינה תהיה בתחום 
.  המגרש

עם התכנון , רק בשלב היתר הבניה
המפורט של המבנים  ניתן לקבוע את 
התצורה הסופית של החניונים התת 

קרקעיים ולכן תכנית זו בדומה 
לתכניות בנין עיר אחרות משאירה 

.  תווך גמישות לתכנון המפורט
התכנית מטמיעה המלצות בנוגע . 3

י יצירת גגונים מעל "למשטר רוחות ע
. המעברים הגובלים במגדל

מוצע לקבל את ההתנגדות ולקבוע . 4
כי בקומת הקרקע וקומה ראשונה 

של המגדל לכיוון רח הירקון ייקבע 
 350שטח לשימושים ציבוריים בסך 

בדומה )ר שטחים עיקריים "מ
ש "שירשם ע (ס הירקון"לתכנית בי

שטחים אלה . עיריית תל אביב יפו
ייקבעו בנוסף לשטחים לשימושי 

. המלונאות והמגורים
הקו הכחול של התכנית נקבע . 5

באופן המקובל בתכניות בנין עיר 
. דומות בגבולות המגרש

 

מוצע לקבל את 
ההתנגדות 

ולקבוע כי בחלקה 
בקומת הקרקע 
וקומה ראשונה 

של המגדל לכיוון 
רח הירקון ייקבע 
שטח לשימושים 

 350ציבוריים בסך 
ר שטחים "מ

בדומה )עיקריים 
ס "לתכנית בי

שירשם  (הירקון
ש עיריית תל "ע

שטחים . אביב יפו
אלה ייקבעו בנוסף 
לשטחים לשימושי 

המלונאות 
. והמגורים

 

2 .
בעלת זכויות בחלק - ליליאנה רוקח

. הצפון מזרחי של המתחם
טוענת נגל ההפקעה ברחוב הירקון 
שנוגעת לחלקה שיש לה בה זכויות 

. בעלות

הירקון נדרשת לכל ' ההפקעה לרח
מאידך . אורכו בקטע זה של הרחוב

. התכנית נותנת תוספת שטחי בניה

מוצע לדחות את 
ההתנגדות 
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2007ת ספטמבר "מבא  30' עמ  

 

: ד צוות"חוו
מוצע לקבל את ההתנגדות בחלקה ולקבוע כי בקומת הקרקע וקומה ראשונה של המגדל לכיוון רח הירקון 

שירשם  (ס הירקון"בדומה לתכנית בי)ר שטחים עיקריים " מ350ייקבע שטח לשימושים ציבוריים בסך 
. שטחים אלה ייקבעו בנוסף לשטחים לשימושי המלונאות והמגורים. ש עיריית תל אביב יפו"ע

 :להמליץ לתת תוקף לתכנית בכפוף הערות הבאות
.  לחוק197' חתימה על כתב שיפוי בגין ס. 1
אלנבי והרברט סמואל כולל מתחת ' להוסיף להוראות התכנית כי תירשם זיקת הנאה בחזית לרח. 2

ל פרט לסדור מדרכות או עבודות צבוריות המוצאות "כל עבודה לא תורשה על הרצועות הנ- לקולונדה
  .ידי מוסדות עירוניים מתחת לשטח הרחוב-לפועל על

תחול על הבנינים המיועדים לשימור תכנית , להוסיף להוראות התכנית כי במידה ותוקף התכנית יפוג. 3
. ' ב2560השימור 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 11/11/2009מיום ' ב09-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. לריסה קופמן הציגה את עיקרי התכנית' אדר
תגרום לעומסי תנועה באזור שכבר היום יש ' תנועה ותחבורה התכ– ד גדי טל טען את עיקרי התנגדותו "עו

. אין ביטוי לשטח מסחרי בתכנית. פגיעה סביבתי. יש חוסר בכמות החניה בתכנית. שם בעיות תנועה
 אם זה יקרה לא נוכל 4מבקש לא להכניס אותם למושא יחד עם חלקה – ד צילקר "י עו"ליליאנה רוקח  ע

. לממש את הזכויות שלנו
הירקון היא לא ' הרחבת רח. 'הוצע למתנגדת על ידינו לצטרף לתכ– ד שרם בשם היזם ענה להתנגדויות "עו

. הירקון' אחרת ברח' מכח התכנית הזאת אלא מכח תכ
ישנה גינה .  בניה והתכנית לא פוגעת בזכויות207%יש – ישראל ודקל גודוביץ מתכנני הפרויקט ' אדר

. י התקן"החניה עפ. לטובת הציבור
 220לתת למגרש ,  ולהרוס את המבנה הקיים שם46חברי הועדה במקשים להכניס לק הכחול את הירקון 

. להוסיף שטחי ציבור, פ עם זיקות הנאה"שפ, אפשרות לבנות מגורים
 

: הועדה מחליטה
 :לקבל את ההתנגדויות בחלקן ולהמליץ לועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית בכפוף לתנאים הבאים

זכויות הבניה ייגזרו מנפחי הבניה .  יהיו למסחר ומגורים בלבד220לקבוע כי זכויות הבניה במגרש  .1
  .המפורטים בנספח הבינוי

 ובתנאי שיתרת השטחים תהיה 400%-  את זכויות הבניה ל220ניתן יהיה להשלים במגרש  .2
  .210לשימושי מלון וניתן יהיה לממשם בהסכמה במגרש 

כ השטחים בשני המגרשים בין שימושי מלונאות ומגורים יהיה על פי החלטת "בכל מקרה יחס סה .3
  . למגורים40%,  למלון60%: ע"הולנת

  .או לסגור את השטחים המיועדים לזיקת הנאה לציבור/יש לקבוע בתכנית כי לא ניתן לגדר ו .4

ש עיריית "ר עיקרי שירשם ע" מ350יש לקבוע שטח לשימושים ציבוריים בקומות הקרקע בסף של  .5
  .שטחים אלה יקבעו בנוסף לשטחים לשימושי מלון ומגורים. א יפו"ת

  .46הירקון ' יש להגדיל את הקו הכחול של נתכנית עד לגבול החלקה ברח .6

  . לחוק על כל שטח התכנית197' חתימת היזם על כתב שיפוי בגין ס .7
 

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



 התוכן החלטה' מס
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 7- ' ב09-0026
(  2)מתחם היתד  - 3649/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  31' עמ

 

 3649' ע מפורטת מס"תב- מתחם היתד  
 

המלצה להפקדה   .  1 :מטרת הדיון
 לחוק לגבי  78 לחוק ופירסום סעיף 77פירסום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף   2

.        תנאים להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית המוצעת עד למועד הפקדתה
 

 בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב
 

מזרח ומערב ,  רחוב היתד מדרום:מיקום
             רחוב התחיה מצפון 

 
 7היתד , 30 התחיה :כתובת

 

 
 

: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

7087   48 
7087   49 
7087   50 
7087   58 
7087   108 
7087  110  
7087  150  ,

151 
 

 
 דונם 13-   כ:שטח קרקע

 
מ ” צבי מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע:מתכנן
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2007ת ספטמבר "מבא  32' עמ  

 

 
מ ” בזק החברה הישראלית לתקשורת בע:יזם

 
פרטיים , אביב יפו-עיריית תל,  מדינת ישראל:בעלות

 
  :מצב השטח בפועל

שימושי קרקע , תעשיה הדרומי המאופיין בבניה לא אינטנסיבית, המתחם המוצע נמצא באזור מלאכה
. ופיתוח סביבתי ירודים

 ובו מרוכזים משרדי 1999שנבנה בשנת ,  קומות3בן " בזק"' קיים בנין של חב (151חלקה )במגרש המזרחי 
, בחלקה המערבית. של מכון הרישוי( סככות)קיימת בניה קלה  (150חלקה )בחלקה האמצעית . החברה

.   'מפעל אריזה וכו, קיימים מבנים ארעיים חד קומתיים של מפעל דגים ( 110חלקה )שבבעלות העיריה 
 

  :מדיניות קיימת
דונם באזורי תעשיה ומלאכה ביפו וכוללת גם את - 1000החלה בשטח של כ" מבואות יפו"תכנית אב 

התכנית ממליצה לייעד את המתחם לאזור מוטה תעסוקה תוך הימנעות מיצירת מטרדים בעיקר . המתחם
: היקפי הבניה המוצעים הם. בגלל קרבה לעוגני מגורים עתידיים ממזרח ומצפון

.   לשטחים עיקריים300%
' שיקשר את מקווה ישראל דרך שכ, התחיה מתוכנן הציר הירוק' ברח" השלד הירוק"י עקרונות "בנוסף עפ

. התחיה עם יפו והים' חורשת אבו כביר ורח, קרית שלום
      

  :מצב תכנוני קיים
כ " ולפיהן המתחם מיועד לאזור תעשיה עם זכויות בניה של סה250, 500במקום חלות תכניות מפורטות 

.  קומות3 ב120%

  :מצב תכנוני מוצע
התכנית המוצעת משתלבת עם מדיניות התכנונית ומציעה לפתח מוקד איכותי של תעסוקה  שישדרג  .  1

.  את המתחם ויקרין על הפתוח בסביבה
 500-  קומות בקונטור זהה לקיים על מנת להעביר כ3מעוניינת להוסיף בניה מעל בנין קיים בן " בזק"' חב

.  ל"ממתחם הבורסה ברמת גן למתחם הנ" בזק"עובדי המחשב המרכזי של 
עם זיקת הנאה לציבור  (.פ.פ.ש)התכנית מציעה שידרוג של המרחב הציבורי על ידי הסדרת כיכר , כמו כן

.  התחיה כציר ירוק' דונם שתשתלב עם פיתוח רח- 1.5בשטח של כ
.  משרדים ומלאכה לא מטרדית בכל הקומות/ תעשיה עתירת ידע: השימושים המוצעים הם

כמו חנויות , בקומת הקרקע של המגרש האמצעי והמערבי יותרו גם תכליות של חזית מסחרי, בנוסף
. 'סוכנויות של חברות מסחריות וכו, בנקים, בתי קפה ואוכל, למסחר קמעונאי וסיטונאי

. במגרש האמצעי תותר הקמת מוסך בקומת מרתף העליונה
כפי שמפורט לעיל יקבעו , במגרש המערבי שבבעלות העיריה בנוסף לשימושי תעסוקה וחזית מסחרית

מוצע להתיר החלפת שימושים ציבוריים בשימושים בעלי אופי . באחד מהקומות שימושים ציבוריים
.   ציבורי באישור הועדה המקומית

 
: טבלת השוואה

 
מצב מוצע מצב קיים נתונים 

כ זכויות בניה "סה
לשטחים עיקריים 

 300   120אחוזים 

 
 

 29433 11773ר "מ

 43 40אחוזים זכויות בניה לקומה 
 
 

  ר "מ

 7 3קומות גובה 
 
 

- 32.5כ מטר 

תכסית 
 

 55% 

מקומות חניה 
 

 מקומות חניה לרכב פרטי 483 
מקומות לרכב תפעולי - 26ו 
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2007ת ספטמבר "מבא  33' עמ  

 

 
.   משטחים עיקריים30%בנוסף לשטחים המפורטים בטבלה לעיל יותרו שטחי שרות בשיעור של עד 

 
והם יחשבו  (400%כ "סה) קומות מרתף מתחת לכל שטח המגרש כולל שטח פרטי פתוח 4יותרו הקמת 
למעט מגרש האמצעי ובו בנוסף , "1-ע"ע "השימושים המותרים במרתפים יהיו בכפוף לתב. כשטחי שרות

. יותר שימוש של מוסך
 

.  פריקה וטעינה יוסדרו בתחום המגרשים, חניה
.   מקומות חניה יותקנו על פי תקן חניה שיהיה תקף בעת הוצאת ההיתר הבניה

. במגרשים האמצעי והמערבי ניתן יהיה לאחד את רמפות הכניסה למרתפי חניה
 

 :קווי בנין
. פ.פ.בגבול עם ש ('מ21עד ' מ17מ )' מ-20וכ'  מ4: התחיה' רח
'  מ2: היתד דרום' רח
.  'מ2למעט ביתן השומר המוצע בקו בנין ', מ8: מערב, היתד מזרח' רח

בין מבנים במגרש האמצעי ובמגרש המזרחי וקיר משותף בין מגרש האמצעי ' מ9: קווי בנין צדדיים
 .  ומערבי

 לחוק התכנון והבניה ולקבוע 77י סעיף  "על מנת לאפשר המשך פיתוח המקום מוצע לפרסם הודעה עפ .  2
.   לחוק תנאי להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית המוצעת עד למועד הפקדתה78י סעיף "עפ

. י התכניות התקפות ובתנאי שלא תהיה בניגוד להוראות התכנית המוצעת"מוצע שהבניה תותר עפ
 

 :ד הצוות"חו
. לאשר את התכנית ולהעבירה לועדה המחוזית לדיון בהפקדה בתנאי תאום סופי עם אגף התנועה.  1
 לחוק התכנון והבניה ולקבוע תנאי להוצאת היתרי 77לאשר פירסום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף .   2

.  לחוק בתחום התכנית המוצעת עד למועד הפקדתה78י סעיף "הבניה עפ
י התכנית המאושרת ובתנאי שלא תהיה בניגוד להוראות התכנית "הבניה תותר עפ: התנאי המוצע

.  המוצעת
 
 

:דנה והחליטה ('ב05-22' פרוט) 21.5.2005ישיבת ועדת המשנה מיום 
:  לאשר את התכנית ולהעבירה לועדה המחוזית  לדיון בהפקדה בתנאים הבאים: החלטת ועדה

. תאום סופי של התכנית עם אגף התנועה .1
 שנים למגרשים האחרים 10 שנים למגרש של בזק ותוך 7אם לא יוצא היתר בניה תוך  .2

. ל מתבטלת"התכנית הנ
 לחוק התכנון והבניה ולקבוע 77לאשר פירסום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף  .3

 לחוק בתחום התכנית המוצעת עד למועד 78י סעיף "תנאי להוצאת היתרי הבניה עפ
. הפקדתה

י התכנית המאושרת ובתנאי שלא תהיה בניגוד "הבניה תותר עפ: התנאי המוצע
. להוראות התכנית המוצעת

 
 

 נדונה  בועדה 3649ע "תב- לחוק התכנון והבניה למתחם היתד78- ו77בקשה לפירסום סעיפים 
:  והחליטה06/09/2006המקומית לבניה ולתכנון בתאריך 

י סעיף " לחוק התכנון והבניה ולקבוע עפ77    לפרסם הודעה על הכנת התכנית לפי סעיף :החלטת הועדה
. י התכניות המאושרות שאינן בניגוד להוראות התכנית המוצעת" לחוק תנאי להוצאת היתרי בניה עפ78

.  המוקדם מבניהם– שנים 3התנאי המוצע יהיה בתוקף עד הפקדת התכנית או עד 
 

 :פרטי תהליך האישור
:  דנה בתכנית והחליטה30/06/2008 מיום 742מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 

. להפקיד את התכנית בתנאים
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 בתאריך 4585 בעמוד 5971 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
29/06/2009 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 11/06/2009 הצופה
 11/06/2009 הארץ
 12/06/2009 העיר

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

ד בשם מחסני "יק עו'אלי וילצ 
 ישראליים-ערובה ארצי

 ג" ר14אבא הלל 

א " ת102בוטינסקי 'ז (בכור יצחק)ד "גיא הילר עו 

בשם מכון )ד "יהודה רסלר עו 
 (הדרום

א " ת28דוד המלך 

 משומר ראובן  

ג "נתברשות שדות התעופה  
 
 
 

המלצה מענה התנגדות ' מס

רשות שדות התעופה . 1
על תחום התכנית חלות הוראות 

והגבלות בניה כפי שנקבעו בהוראות 
תכנית המתאר הארצית -2/4/א"תמ

. לנמל תעופה בן גוריון

חלק מהתכנית נמצא בתחום הגבלות בניה 
כפי , גובה בגין בטיחות טיסה'  מ181של 

.  2/4/א"שנקבע בתמ
.  בלבד'  מ33-ע הינו כ"הגובה המוצע בתב

, ע"יחד עם זאת מוצע להוסיף להוראות תב
. 2/4/א"שאלה תותאמנה להוראות תמ

לקבל  את 
. ההתנגדות

ד בשם מכון הדרום "יהודה רסלר עו. 2
התכנית פוגעת בתפקודו של מוסך .  1

. בדיקה ותיקון כלי רכב, לרישוי
האמצעית  (150)המוסך נמצא בחלקה 

במתחם ומצד השני של רחוב היתד 
שלא בתחום , 118- ו117חלקות )

.  (התכנית
 
 
 
 
 
 
 
 
מטרתה של התכנית המוצעת היא .   2

על חשבון בעלי " בזק"להעשיר את 
. פ.פ.קביעת הש, הנכסים הצמודים

". בזק"במגרש היא לטובת 
 
 
 
 
 

 
המתחם " מבואות יפו"י תכנית אב "עפ.  1

המיועד , גובל בחלקו המזרחי בעוגן מגורים
. למשפחות עם ילדים

המוסך שנותן שירותים למאות כלי , לכן
 (ד רסלר"י עו"עפ)רכב מכל הסוגים בכל יום 

יהווה מטרד לסביבת מגורים ואינו תואם 
. את מגמות התכנון של האזור

מכון הדרום הקיים מתפרס על , כמו כן
קומת הקרקע של כל המגרש וכך לא יוכל 

המציע , להשתלב עם התכנון המעודכן
פ לרווחת "תכסית נמוכה יותר ומותיר שפ

. הציבור הרחב
    יחד עם זאת התכנית מאפשרת שימוש 

. של מוסך במרתף העליון של החלקה
המטרה הראשונה של התכנית הינה .  2

יצירת מוקד תעסוקה חדש שיוכל לשדרג 
. את המתחם ולהקרין לפיתוח הסביבה

כל שלושת החלקות מקבלות זכויות בניה 
 בניה 300%באופן שווה בשיעור של 

.  לשטחים עקריים משטח מגרש ברוטו
בחלקת המתנגד ובחלקה ממערב , כמו כן

י "תותר הרחבת התכליות ע (110- ו150' ח)
 בקומת מתן אפשרות לשימושי מסחר

לדחות את 
ההתנגדות 
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בזק לא קיבלה הסכמה ממכון ' חב.  3

ע ומהלכיה "הדרום לקידום התב
. הינם חדירה לרכוש הזולת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בחזית רחוב התחיה . פ.פ.קביעת ש.  4

.  תחסום את הכניסה לעסק
 
 
 
 
 

הקרקע ובקומת גלריה שיופנו לכיכר 
שימושים שיתנו ערך מוסף . ציבורית

.  לחלקות אלה ויעלו את ערכן
ששימושי מסחר לא הוענקו  לחלקה , יצויין

151   .
ר שטחים " מ800המתנגד  מקבל , כמו כן

עיקריים לשימושי מוסך במרתף עליון וזאת 
  . בניה לשטחים עיקריים300%-בנוסף ל

יוצא אם כן כי טענת המתנגד לקיפוח אינה 
המעניק , מתיישבת עם התכנון המוצע

. דווקא למתנגד זכויות עודפות
.  אין כל בסיס, אי לכך לטענת המתנגד

 
מטרתה השניה של התכנית הינה השתלבות 

המתוכנן ממקווה " הציר הירוק"בתכנית 
התחיה ' לאורך רח, שלום.ק' ישראל דרך שכ

. ליפו ועד חוף הים
. פ.צ.בחלקת המתנגד בצירוף ש. פ.פ.ש, לכן

הסמוכה ממערב מהווים  (110' ח)בחלקה 
שיחזק את הציר , גינה לציבור הרחב/כיכר

הירוק לרווחת הציבור וקביעת מיקום 
נובעת משיקולי , השטח הפתוח כאמור

תכנון בלבד ואין בה כדי להטיב בצורה 
.  151כלשהיא עם חלקה 

או שטחים עם /קביעת שטחים ציבוריים ו
זיקת הנאה לציבור הרחב נובעים משיקולי 

תרומתה של התכנית להגדלת מלאי שטחים 
ציבוריים בסביבה ומיקומם נובע מהצורך 

.  להשתלב בציר הירוק כאמור
התכנית אינה תכנית איחוד וחלוקה .  3

כי כל , לחוק' סימן ז' י פרק ג"מחדש עפ
בעלי הקרקע נשארים בגבולות חלקות 

. המקור ואין חובת איחוד חלקות
אחד מעקרונות התכנית שכל בעל הקרקע 
יכול לבנות בנפרד ללא כל תלות בחלקות 

דבר שמפשט ומקל על מימושה , האחרות
.  של התכנית

התכנית אינה טעונה הסכמת ,    הואיל וכך
' או חתימת בעלי הזכויות בתחומה וחב/ו

בזק רשאים ליזום את התכנית ולהגישה 
.   לאישורן של רשויות התכנון

" בזק"' העיריה הנחתה את חב, יתר על כן
כפי , להגיש תכנית מתחמית ולא נקודתית
שבזק התכוונה וזאת על מנת לגרום 

להסדרתו התכנונית של המתחם כולו 
".   מבואות יפו"ולהתאמתו למגמות התכנון 

י הסדרי "הכניסה למגרש נקבעה עפ.  4
תנועה וההיגיון התנועתי של גישה למגרש 

הציר הירוק )שלא מהרחוב הראשי 
. היתד' אלא מרח, (העתידי

בכל מקרה התכנית אינה גורמת לחסימה 
.  כלשהיא של הגישה לחלקת המתנגד

משרד עורכי דין -גליקו, גיל-פני. 3
. בשם מר בכור יצחק

מר בכור הינו בעל הזכויות והמחזיק 

 
 
 

לדחות את 
התנגדות 
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, 7087גוש ) 26התחיה ' של חנות ברח
החנות יחד עם החנות . (110' ח

משמשות כמפעל לניקוי , הסמוכה 
 .מפעל דגים- ועיבוד דגים ופירות ים 

 
בחלק מהמגרש . פ.צ.  קביעת ש.1

מליון -טעון קבלת פיצוי בשווי של כ
. דולר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התכנית הינה תכנית איחוד .   2

. וחלוקה ולפי כך לא הוגשה כדין
קידום האינטרס של בעלת .   3

הזכויות יחידה בתכנית תוך פגיעה 
. בבעלי הזכויות האחרים במתחם

אופי , חסרה התייחסות לסוג.  4
והיקף הפיצוי לבעלי הזכויות 

.   הנפגעים מהתכנית
   

 
 
 
 
 
בבירור שנערך לא נמצאה אסמכתא .  1

. לזכויות כלשהן של המתנגד במקרקעין
 40%בנוסף החוק מתיר ההפקעה עד .  2

. פ.צ.התכנית מציעה את הש. ללא תמורה
 משטח 28%- המהווה כ, ר" מ875בשטח 

.  החלקה
התכנית מציעה זכויות בניה בשיעור של 

 בניה לשטחים עיקריים משטח 300%
 120%במקום   (.פ.צ.כולל ש)המגרש ברוטו 

. לפי תכנית תקפה
אך , התכנית אינה משנה זכויות קניניות

במידה ובעל הזכות יטען כי זכויותיו נפגעות 
מהתכנית הוא זכאי לנקוט בכל הליך 

. שימצא לנכון על פי דין
. 2 להתנגדות 3ראה תשובה מספר .   2
 
. 2 להתנגדות 2ראה תשובה מספר .   3
 
 
התכנית אינה תכנית איחוד וחלוקה .   4

לא נדרש מנגנון פיצוי  כל , אי לכך. מחדש
. ע"שהוא בתב

 
מר משומר ראובן . 4

מר משומר קנה את הזכויות במגרש 
(. 7087 בגוש 110' ח) 26התחיה ' ברח

בתחום  . פ.צ.מתנגד לקביעת ש.  1
המגרש ומוכן להסיר התנגדות בתנאי 

. הסדר כספי
 

 
 
 
 
ד "עו) 3 למתנגד 4- ו1ראה תשובה מספר .  1

 להתנגדות      2ותשובה מספר  (גליקו, גיל-פני
 (רסלר.ד י"עו)2

לדחות את 
ההתנגדות 

בשם ' קמחי ושות, יק'וילצ-כהן. 5
-חברת מחסני ערובה ארצי

. מ"ישראליים בע
' המתנגדת הינה חוכרת לדורות של ח

. 7087 בגוש 110
 
התכנית מציעה זכויות עודפות .  1

על חשבונה של , למגישי התכנית 
המתנגדת ותוך פגיעה קשה בה 

ובזכויותיה וכל זה בלי לקבוע את 
. המנגנון הפיצוי על פגיעה המתנגדת

 
 
 
 
 
 
 
זיקת הנאה בתחום מגרש .  2

המתנגדת רחבה יותר מהמגרשים 
. האחרים

 
 
 
 
 
 
ד "עו– 2 להתנגדות 2ראה תשובה מספר . 1

 3 להתנגדות 1יהודה רסלר ותשובה מספר 
. (גליקו, גיל-ד פני"עו)

 30.06.08הועדה המחוזית במליאה מיום 
החליטה שסך השטחים הציבוריים יהיה 

ר בתת " מ500-ר על קרקעי ו" מ500
לא תותר המרת שטחים ציבוריים . הקרקע

. לשטחים בעל אופי ציבורי
-השטחים הצבוריים יהיו בנוסף לש, יצויין
,  לשטחים עיקריים ממגרש ברוטו300%

.  פ.צ.כולל ש
  
, י המלצת הועדה המחוזית נקבע"עפ.  2

שזיקת ההנאה בכל תחום התכנית תהיה 
 ובה זיקת 151למעט חלקה ',  מ3.5ברוחב 

לקבל את 
ההתנגדות 

בחלקה 
ראה מענה 

 3לסעיף 
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כמו , הגבלת שימוש במקרקעין.  3

, .פ.צ.איסור הסדרת חניה מתחת לש
שבתחום מתנגדת יחייב בנית חמש 
קומות מרתף לצורך עמידה  בתקן 

. חניה
 
 
 
 
 
 
 
 
  16000התכנית מתנה בניה מעל  .  4
' ר בהוספת נתיב תנועה ברח"מ

כך ויוזמת התכנית תממש , שלבים
את זכויותיה  לא תותיר זכויות בניה 

. שלבים' שאין מותנות בפיתוח רח
 
 
 
 
 
 
 
 
, לא ניתן להפקיד את התכנית.  5

שהינה במהותה תכנית איחוד 
אם זאת לא נחתמה ולא , וחלוקה

הוגשה בשם כל בעלי הזכויות 
שהתכנית המוצעת , הוכחות. הקרקע

: הינה תכנית איחוד וחלוקה
 פוצלה למגרש 110חלקה .     א

הסמוכה ,150פ וחלקה "תעשיה ושצ
. פ"למגרש תעשיה ושפ

 
 
 

לפי תכנית בינוי ראוי שיהיה .     ב
.  מגרשי תעשיה2-בנין אחד ב

 
 

בענין הסדרי תנועה התכנית .    ג
.  מגרשים כמקשה אחת2-מתייחסת ל

'  מ4.0- היתד ו' לרח'  מ2.0ההנאה הינה 
.  התחיה' לרח

בקביעה זאת נלקחה בחשבון העובדה 
 3בן ,  הינו מבנה חדש151שהבנין בחלקה 

קומות הבנוי על מרבית שטח החלקה  
ועובדה זו מאלצת את התאמת שטח זיקת 

שלא ניתן לשנותו , ההנאה לבניה בפועל
.  מטעמי בטחון וגם משיקולי תנועה וחניה
יחד עם זאת יצויין כי השטח הכולל עליו 

משתרעת זיקת הנאה בחלקת בזק גדול 
. יותר מזיקות ההנאה בשאר החלקות

.  אין שום אפליה של מתנגדת, אי לכך
במגרש ואיסור הסדרת . פ.צ.קביעת ש.  3

י דרישת הועדה "חניה מתחתיו נעשה עפ
. 06.02.07-המחוזית מ

יחד עם זאת בהמלצת אגף התנועה של 
י מתן " את הקביעה עמוצע לשנותהעיריה 

. פ.צ.אפשרות הקמת מרתף חניה מתחת לש
 והשטח 2-ובתנאי שהמרתף יבנה ממפלס 

. פ.צ.מעל המרתף העליון יהיה לפיתוח ש
. בלבד

אלא , יש לציין שהתכנית אינה מחייבת 
.   מרתפי חניה5מאפשרת הקמה של 

התכנית מציעה הסדרת חניה , כמו כן
. תפעולית בקומת הקרקע

 14.04.07הועדה המחוזית במליאה מיום .  4
כפי מופיע , 6.1החליטה על תוספת סעיף 

.  אצל מתנגד
דרישה זו נובעת משיקולים תנועתיים 

שלפיה יש צורך בהרחבת תשתיות ומתן 
. מענה לתוספת שטחים

התכנית לא קובעת מי מבעלי הקרקע יהיה 
, ר" מ16000הראשון לבנית אותם 

. כך שאין כאן העדפה  לחלקה כלשהי
, ד תחבורתית אחרת"ככל שתתקבל חוו

המוכיחה שאין צורך בהרחבת תשתיות 
תחבורה הועדה המקומית תשקול שינוי 

. הוראות סעיף זה
הטענות בהתנגדות בדבר איחוד וחלוקה .  5

שכן מדובר בתכנית שאינה , אינן רלוונטיות
.  כוללת איחוד וחלוקה

ד יהודה "עו -2 למתנגד 3ראה תשובה מספר 
. רסלר

 
 150-  ו110התכנית חילקה את החלקות .  א

ואזור . פ.פ.ש, .פ.צ.י קביעת ש"למגרשים ע
כך שהחלקות שמרו על מבנה , תעסוקה

.  המגרשים בכפוף לחלקות המקור
שבבעלות העיריה  נקבע , 110בחלקה 

.  פ.צ.שהשטח הפתוח יהיה ש
י התכנית המוצעת בכל מגרש ניתן "עפ.  ב

 צר 251היות ומגרש . לבנות באופן עצמאי
 בין מגרשים 0הוצע קו בנין  (בלבד'  מ28-כ)

. 251- ו250
 יהיה ניתן של התקנון 6.3י סעיף "עפ.   ג

יציאה משותפת בין /לבצע רמפת כניסה
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התכנית מפלה את מקרקעי .  6

המתנגד אפילו ביחס למגרש השכן 
כי לא ניתנה לו אפשרות , (150' ח)

.   לבנית מוסך כמו אצל שכן
כי התכנית , פרסום התכנית פגום.   7

, אינה כוללת הוראות איחוד וחלוקה
כאשר בפועל התכנית מחלקת את 

. החלקות למגרשים
 
 
י סימון "התכנית פוגעת אנושות ע.  8

מבנים להריסה וכופה פינוי בשטחים 
ציבוריים בלי לקבוע טבלאות איזון 

. או מנגנון פיצוי/ו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יש לבטל התניית היתר בניה .  9

. במגרש המתנגדת בהוראות הפיתוח
 
 
 
 

הוראות התכנית ביחס להריסת .  10
. מבנים קיימים סותרות זו לזו

 
 
 
 
 
 

הפניה להארכת פרק זמן למימוש .  11
. התכנית

 בהסכמת הבעלים ורק 251- ו250מגרשים 
 המגרשים במפלס הרחוב תהיה 2-כניסה ל

.   מאותו המקום
 חלופות להסדרת חניה 2התכנית מאפשרת 

כפי , בכל מגרש בנפרד וגם במשותף: והן
. שמתואר לעיל

שהוקנתה לבעלי , הזכות להקים מוסך.  6
 נועדה לתת מענה למוסך הקיים 150חלקה 

. היום על חלקה זו
 
כי , אין שום פגיעה בפירסום התכנית.  7

. התכנית אינה איחוד וחלוקה מחדש
, ל"לעיל להתנגדות הנ. א.5ראה תשובה 

 (רסלר.ד י"עו) 2 למתנגד 3' תשובה מס
, גיל-ד פני"עו) 3 למתנגד 1' ותשובה מס

.   (גליקו
 2כפי שצויין לעיל בתשובה מספר .  8

אחד ממטרות  (רסלר.ד י"עו) 3להתנגדות 
התכנית הינה תרומתה להגדלת מלאי שטחי 

' גינה לאורך רח/י פיתוח כיכר"צבור וזאת ע
לכן המבנים שרובם במצב פיזי . התחיה

חד קומתיים יהרסו ובמקומם ניתן , ירוד
 קומות 7יהיה לבנות מבנים חדשים בני 

לשימושי תעסוקה עם חזית מסחרית לאורך 
 300%זכויות הבניה בשיעור של . הכיכר

כפי שמקנה התכנית המוצעת עולות , בניה
בערכן על זכויות הקודמות בשיעור של 

120% .
 1לענין מנגנון פיצוי ראה תשובה מספר 

.    (גליקו, גיל-ד פני"עו) 3למתנגד 
האמורה , ההוראה הינה סטנדרטית.  9

להבטיח את הפיתוח נאה במגרש הבניה 
התנייה זאת אינה מתייחסת לפיתוח . עצמו

שלגביהם חלה חובה להגשת , .פ.פ.וש. פ.צ.ש
תכנית פיתוח משותפת על הראשון בתחום 

. התכנית שיגיש בקשה להיתר בניה
כי , אין כל סתירה בין ההוראות.  10

 נוגדים את 110' המבנים הקיימים בח
הכוונה התכנונית בתחום התכנית ובהתאם 

לכך הריסתם מחוייבת כתנאי לקבלת 
זאת שונה מהמבנה הקיים בחלקת . היתר

שלא נוגד את עקרונות התכנית וניתן , בזק
להוסיף את הזכויות המוצעות ללא 

.  הריסתו
ההחלטה בענין זמן מימוש התכנית .  11

י הועדה המקומית מיום  "התקבלה ע
אם לא יוצא היתר בניה " והיא 21/09/05

 שנים 10 שנים למגרש של בזק ותוך 7תוך 
".   למגרשים האחרים התכנית מתבטלת

והנושא , זה הזמן מימוש תכנית המקובל
.           יובא לשיקול דעת הועדה
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 ('אדר, י נחמה ברמן"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

על - י תוספת להוראות התכנית"בשלימותה ע (רשות שדות התעופה) 1' לקבל את התנגדות מס .1
תכנית המתאר  - 4/2א "תחום התכנית חלות הוראות והגבלות בניה כפי שנקבעו בהוראות תמ

. הארצית לנמל תעופה בן גוריון
תותר      : בחלקה ולתקן את הוראות התכנית כדלקמן (יק'ד אלי וילצ"עו ) 5' לקבל את התנגדות מס .2

המרחק בין       . בלבד. פ.צ.השטח מעל מרתף העליון יהיה לפיתוח ש.. פ.צ.       הקמת מרתף מתחת  לש
פ      "מפלס השצ. לפחות לצורך בתי גידול של עצים בוגרים'  מ2פ יהיה "       תקרת המרתף  העליון והשצ

.        יהיה ברובו בגובה המדרכה הסמוכה לו
שתנאי למתן תוקף של התכנית יהיה חתימת כתב שיפוי     , להוסיף סעיף להוראות התכנית האומר .3

. י חברת בזק"       ע
.   לדחות שאר התנגדויות ולהמליץ על מתן תוקף לתכנית בכפוף לשינויים לעיל .4

       
 

 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 ) 11/11/2009מיום ' ב09-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. נחמה ברמן הציגה את עיקרי התכנית' אדר
. מוססקו הציג את התכנית' אדר

: המתנגדים השמיעו את עיקרי התנגדותם כלהלן
. ד יהודה רסלר טוען שהתכנית פוגעת במכון הדרום פגיעה קניניית"ד אמיר רוזנקרנץ ממשרד עו"עו

. פ"לא ניתן לעשות בדרך של הפקעה שפ. לא ניתן להפעיל את מכון הדרום בעקבות אישור התכנית הזאת
.  מבקשים שלא יפגעו להם בשטח–בכור יצחק ומשומר ראובן 

תכנית כזאת . א היא בעלת הקרקע ואנחנו חוכרים מהעירייה את הקרקע" עיריית ת–יק 'ד אלי וילצ"עו
. ד שמאית"איחוד וחלוקה עם חוו' צריכה להיות במסגרת של תכ

.  הקריא את ההתנגדות של רשות שדות התעופה–נחמה ברמן 
הזאת רק '  מדובר במגרשים עם בניה ישנה וירודה והתכ–ד ענת לוי מטעם בזק ענתה להתנגדויות "עו

העסקים . קיבוצית' התכנית היא תכ. יש לבזק אילוצים ביטחוניים ותכסית רחבה. תשביח את כל המתחם
. אין זכויות לאף מתנגד שטען פה מכיוון שהחכירות פקעו. הקיימים לא מתאימים לתכנון עתידי בסביבה

.  שנה49 לעוד 2003 החכירה חודשה בשנת –יק 'אלי וילצ
: חברי ועדה מבקשים לדעת 

? מה המטלות הציבוריות? למה בזק לא תכננה על הקרקע שלהם
. ע מתחמית ולא רק למגרש שלהם"נחמה ברמן מצוות יפו ענתה שהצוות המליץ לבזק להגיש תב

. איחוד וחלוקה לכן העיניין השמאי לא רלוונטי' ד שרי אורן הבהירה לועדה שהתכנית היא לא תכ"עו
פ "כאשר בעל הקרקע לא מסכים לא ניתן לקבוע שפ, פ ניתן לתכנן כשבעל הקרקע מסכים"לגבי קביעת שפ

. פ"והשטח צריך  להיות שצ
 

: הועדה מחליטה
. לשוב ולדון בשבוע הבאה לצורך קבלת החלטה בלבד

 
כרמלה , שמוליק מזרחי, אהרון מדואל, ארנון גלעדי, מיטל להבי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

.אסף זמיר ופאר ויסנר, עוזרי
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 דיון בהתנגדויות
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 התחדשות עירונית במתחם פרי מגדים בנחלת יצחק
 

. תשריט ותקנון המופקדים של התכנית:  מסמכי רקע
. (במינהל ההנדסה) 10/12/06   סיכום מפגש עם בעלי הקרקע מתאריך 

. (נחלת יצחק' ס איילון בשכ"בבי) 01/01/07 מתאריך 01'  סיכום מפגש תושבים מס
. (במינהל ההנדסה) 11/08/09 מתאריך 02'    סיכום מפגש תושבים מס

החלטה ) 01/12/09 החלטת הועדה המחוזית לאשר את הפקדת התכנית מתאריך 
. (746' מס

 
. דיון בהתנגדויות לאחר הפקדת התכנית:  מטרת התכנית

 
התכנית הינה תכנית פינוי בינוי . התכנית היא תכנית בסמכות הועדה המחוזית: מסלול קידום

. במסגרת המסלול להתחדשות עירונית של משרד השיכון והבינוי
 

פרי ' יגאל אלון ממערב ורח' בין רח, נחלת יצחק' המתחם ממוקם צפונית לרח:  מיקום התכנית
 .מגדים ממזרח

 
. 209 ו250 – 248, 431,432, 44-46חלקות , 7093  גוש :חלקה/ גוש

 
 דונם שטחים בייעודים שאינם 2.6 דונם מתוכם כ 3.42כ שטח התכנית כ" סה:שטח קרקע

. דרך
 

.    פרחי צפריר אדריכלים:מתכנן
 

.  יפו– עיריית תל אביב :יוזם התכנית
 

. למעט שטחי הדרך,    פרטיים:בעלות
 

: מצב השטח בפועל
 יחידות עסקיות 19 קומות הכוללים 4 מבנים קיימים בני קומה אחת עד 8במקום 

המבנים הקיימים הם מבנים . ד מגורים" יח10-  ו (' וכוהריי'פנצ, בתי אוכל, חנויות)
יגאל ' נחלת יצחק ורח' ישנים במצב ירוד וחלקם נמצאים בתחום זכות הדרך של רח

. אלון
 

: מצב תכנוני קיים
'  ב2657/ותא, (תכנית המתאר לנחלת יצחק) 618/ תא   :תכניות בניין עיר תקפות

. (יגאל אלון צפון' הרחבת רח)
 .נחלת יצחק' עם חזית מסחרית כלפי רחוב יגאל אלון ורח' מגורים ג: יעוד קיים

.  קומות4-5-  ב128% :זכויות בניה
 

: מצב תכנוני מוצע
לאפשר הריסת המבנים הקיימים ופינוי העסקים הקיימים  :תיאור מטרות התכנון 

ובנייה של מגדל מגורים חדש בעל קומת קרקע מסחרית במקומם ויצירת שטח פתוח 
.  דונם לרווחת תושבי הסביבה1.1חדש בשטח של לפחות 

 
 מן השטחים שבייעוד בנייה 330%זכויות הבנייה תהייה בשיעור של : זכויות בנייה .1

. ר מסחר" מ1,000ר ועוד כ" מ8,000כ "סה, שבתחום התכנית
 

כאשר ,  קומות20במסגרת התכנית מוצע בינוי של מגדל מגורים בן : תיאור הבינוי המוצע .2
.  בשתי הקומות התחתונות יותרו שימושים מסחריים ובקומת הקרקע תותר חזית מסחר

 ריכוז השטח הציבורי הפתוח דבר המאפשר , יגאל אלון' בקרבת רחיהיה מגדל המיקום 
. פרי מגדים' בינו לבין רח, ממזרח לו

 (בהתייחס לכלל יעודי הקרקע)ן  משטח מגרש התכנו51%תכסית המגדל לא תעלה על 
 600פ ו"ר שצ" מ500מתוכו ) דונם לפחות 1.1- ויובטח שטח פתוח לציבור בהיקף של כ

. (פ"ר שפ"מ
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כ השטח " מסה35% במסגרת התכנית יותרו שטחי שירות בשיעור של :שטחי שירות .3

 .העיקרי
 

ביתרת הקומות .  בקומת הקרקע והקומה השניה יותרו שטחי מסחר:שימושים מותרים .4
. ניתן יהיה להמיר חלק משטחי המסחר לשטחי משרדים. יותר שימוש של מגורים בלבד

.  נחלת יצחק' תותר חזית מסחרית בקומת הקרקע כלפי רחוב יגאל אלון ורח
 

  :תנועה וחנייה .5

  נחלת יצחק' יגאל אלון ורח' רח, רחובות ראשייםנסמך על שני פינתי והמתחם. 

  לא תתאפשר חצר משק לעסקים בשטחים הפונים לבנייני המגורים במסגרת התכנית
 בנוסף החנייה לשטחי הבניה שבתכנית יהיו כולם תת .של שכונת נחלת יצחק

 . קרקעיים

 התקבל אישור עקרוני של משרד התחבורה להמשך קידום התכנית. 

 הסדרי הגישה לחניון . נעשה תיאום ראשוני מול אגף התנועה של עיריית תל אביב
תנאי . התת קרקעי במתחם ייקבעו באופן סופי במסגרת הליך קידום הבקשה להיתר

 . להוצאת היתר בנייה יהיה קבלת אישור מאת אגף התנועה
 

המוצע של מגדל יוצר הדגשה מוקדית בפינת הרחובות הבינוי  :עיצוב והתייחסות לסביבה .6
הבינוי יחזק את תפקוד הרחוב כחלל עירוני באמצעות החזית . יגאל אלון ונחלת יצחק

  .המסחרית ומדרכה רחבה להולכי רגל וכיכר בפינת הרחובות יגאל אלון ונחלת יצחק

 
ההשפעה הסביבתית המשמעותית של התכנית המוצעת נוגעת להצללת :איכות סביבה .7

י "י בדיקה ראשונית שנערכה לנושא ההצללות ע"עפ. המבנים השכנים מכיוון צפון מזרח
אינן עולות על  ( דצמבר22)כ שעות ההצללה ביום הקצר ביותר בחורף "סה, עורך התכנית

י אמות המידה הנהוגות לנושא זה "שיעור זה הוא בתחום הנחשב  לסביר עפ.  שעות3.5
ס של "י הנחיות הרשות לאיכ" תנאי לקידום התכנית יהיה הכנת בדיקה לנושא עפ.בארץ

 . י הרשות לאיכות הסביבה"עיריית תל אביב ואישורה ע
 

בתיאום עם לשכת התכנון המחוזית נקבע כי : משימות פיתוח בסביבת הפרויקט .8
לשטח זה . ר" מ500במסגרת התכנית יוקצה מגרש בייעוד שטח ציבורי פתוח בשטח של 

 1.2- אש ייצרו ביחד שטח פתוח בהיקף של כ, ר" מ700יצורף שטח פרטי פתוח נוסף בן 
 רחוב נחלת יצחק למלוא רוחב הרחבתבמסגרת מימוש התכנית תמומש , בנוסף לכך. דונם

. פינוי עסקים מטרדים במתחם. זכות הדרך הסטטוטורית שלו
 

: טבלת השוואה
מצב מוצע מצב קיים נתונים 

באחוזים ר "במבאחוזים ר "במ
זכויות  
בנייה 

כולל )ר " מ4,300כ שטח עיקרי 
א "ותמ' י ג"שטחים עפ

38 )
 

למגרשים  128%
ר " מ500בגודל מעל 

למגרשים  112%ו
 ר" מ500מתחת ל

ובנוסף לכך שטחים 
 .38א "ותמ' י ג"עפ

מתוכם )ר " מ9,000
 1,000 למגורים ו8,000

 (למסחר

350% * 

 35% ר"מ 3,150 1999לפי החלטת הו המקומית משנת שטח שירות 
 לא כולל קומות טכניות – קומות 21 קומות מעל קומת עמודים 5עד קומות גובה 

 ( מעל פניה ים97.80)'  מ84עד התכנית אינה מפרטת  
- לא יותר מכ )שטחי מסחר + ד " יח43ד "מספר יחצפיפות 

. (ר" מ600
. ר שטחי מסחר" מ1,000+ ד " יח70

ר שטחי מסחר " מ1,000 + *ד " יח26שטחי המסחר +ד " יח16ד לדונם "יח
ר  " מ1,300 25%תכסית 

51% *
ר " מ1,470ר " מ2,700מגורים יעודי קרקע 

ר  " מ500אין פ "שצ
ר  " מ600אין פ "שפ

. הנתונים מתייחסים לשטח המגרשים ללא הדרכים   * 
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  נתונים נפחיים

ללא  (פ"פ והשצ"כולל השפ) משטח המגרשים 50%תכסית קומת קרקע לא תעלה על :  תכסית
. ר" מ750תכסית קומה טיפוסית לא יעלה על . ר" מ1,300כ לא יותר מ"סה, הדרכים

. ' מ84 קומות ולא יעלה על 21גובה המגדל יהיה כ: גובה
 : קווי בנין

. ' מ4.00 –לרחוב יגאל אלון 
כך שביחד עם '  מ3.00וקולונדה ברוחב מינימלי של , 0.00 קו בניין –לרחוב נחלת יצחק 

. ' מ5המדרכה שבתחום רוחב זכות הדרך מתקבל רוחב מדרכה של מעל 
.  ' מ4.00 –לרחוב פרי מגדים 

.  ' מ8.00 –למגרש השכן מצפון 
 

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

  לשכונת המגורים נחלת יצחק לא קיימת מדיניות לקביעת זכויות בניה שכן בשנים
.  במתחם הבורג2686ע "עות לתוספת זכויות למעט תב"האחרונות לא קודמו בתחומה תב

 . י בחינת השתלבות הבינוי המוצע בסביבה"זכויות הבנייה נקבעו עפ, היות שכך

  המלצת צוות מזרח היא לאשר את התכנית בהיקף הזכויות המבוקשות שכן קידום
על ההטבות , התכנית במסגרת המסלול להתחדשות עירונית של משרד הבינוי והשיכון

מתחם בעל רמת פיתוח ירודה ביותר מהווה הזדמנות לטיפול ב, המגולמות במסלול זה
, בנוסף.  ומהווה מפגע חזותי במקוםצב פיסי ירודהיוצרת גיבוב של  בנינים ישנים במ

נחלת יצחק ' את מימוש הרחבת רחהריסת המבנים הישנים במסגרת התכנית תאפשר 
תוך שיפור , (618ע "כפי שנקבעה במסגרת תב)למלוא רוחב זכות הדרך הסטטוטורית שלו 

אשר )ר " מ1,100סביבת הולכי הרגל במקום ותוך יצירת שטח ציבורי פתוח בשטח של 
תועלת . ר בזיקת הנאה לציבור" מ300אשר לו יצטרפו עוד כ, (פ"ר מתוכם הם שצ" מ500

 .זו היא בלעת חשיבות גדולה ביותר שכן בשכונה מצאי חסר של שטחים פתוחים

  בניית מגדל במקום משתלבת עם הבנייה הגבוה באיזור התעסוקה שכן המתחם ממוקם
במרכז  (מדרום וממזרח)בפינת הרחובות נחלת יצחק ויגאל אלון וגובל משני עבריו 

' כמו כן המתחם ממוקם לאורך רח. (באזור התעסוקה בנחלת יצחק)העסקים הראשי 
ונהנה מגישה ישירה שאינה עוברת דרך רחובות השכונה , יגאל אלון שהוא ציר ראשי ורחב

 . הצרים

 
 :פירוט הליך קידום התכנית עד כה

  אושר וקיבל תקציב תכנון2006ובחודש יוני , 2005המתחם הוגש למיון סופי בנובמבר  .
' י מועצת העיר בישיבה מס"במסגרת הגשת המתחם למיון ראשון וסופי אושר המתחם ע

. י משרד הבינוי והשיכון" נעשתה אכרזה למתחם ע18/12/06ב. 6.11.05 מיום 34
 09/07/06ע בתאריך "התכנית נדונה ואושרה להמשך קידום בפורום תכנון בראשות מה. 

 המתחם עבר תאומים וקיבל את האישורים עקרוניים הבאים: 

 .25.5.05מהיחידה לתכנון אסטרטגי מיום , פרוגרמה לשטחי ציבור .1

 .25.8.05המלצת המשרד לאיכות הסביבה לקידום התכנית מיום  .2

 .25.8.05אישור משרד החינוך לפרוגרמה למוסדות חינוך מיום  .3

 .29.8.06אישור עקרוני של מתכננת מחוז תל אביב בלשכת התכנון המחוזית מיום  .4

 .10/11/05אישור עקרוני של משרד התחבורה להמשך קידום התכנית מיום  .5

 במסגרת המפגש חתמו בעלי הנכסים על טופסי . 10/12/06מפגש עם בעלי נכסים נערך ב
 .הצהרת כוונות לעניין תמיכתם בקידום התכנית

 סיכום המפגש .  באמצעות מנהלת רובע צפון מזרח01/01/07מפגש תושבים ראשון נערך ב
 .צורף לדרפט הדיון בהפקדת התכנית בועדה המקומית

 ואישרה את העברתה לדיון הועדה המחוזית 21/03/07הועדה המקומית דנה בתכנית ב 
 (. כמפורט להלן בהמשך)בכפוף לתנאים  (8 –' ב10-2007החלטה )

 החלטה ) והחליטה על הפקדתה בכפוף לתנאים 01/12/08הועדה המחוזית דנה בתכנית ב
 (.746' מס

 (בהמשך מטה)סיכום המפגש מצורף לדרפט זה . 11/08/09מפגש תושבים שני נערך ב. 
 

 :שיתוף הציבור
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מפגש ראשון נערך בבית ספר איילון בשכונה . נערכו שני מפגשים לשיתוף הציבור
.   לפני הדיון בועדה המקומית וצורף כנספח לדרפט לדיון01/01/07ב

המפגש נערך במענה .  לאחר הפקדת התכנית11/08/09במפגש השני נערך בתאריך 
המפגש נערך . לפנייה מאת תושבים ומטרתו היתה לתת הבהרות בנוגע לעיקרי התכנית

. סיכום המפגישה מצורף לדרפט זה כנספח. במינהל ההנדסה
 

: 07/09/06ע במסגרת פורום תכנון שהתקיים ב"סיכום מה
. התכנית מקובלת באופן עקרוני וניתן לקדם את התכנית לדיון בועדה המקומית .1
 .טרם הדיון בועדה המקומית יש להציג לתושבים את התכנית .2

 
: ס"ד הרשות לאיכ"חוו

י "המיקום הסופי של המגדל וכן גובהו הסופי ייקבעו רק לאחר הכנת בדיקה סביבתית עפ
.  הנחיות לשכת התכנון המחוזית

 
: (י חדוה פיניש"ע)ד היחידה לתכנון אסטרטגי "חוו

שכונת נחלת . התכנית תואמה עם היחידה לתכנון אסטרטגי לעניין מאזן שטחי הציבור
. א"יצחק הינה שכונה ותיקה הבנויה בצפיפות בדומה לאזורים אחרים במרכז ת

המשמעות היא שמאגר שטחי הציבור הן לשטחים למבני ציבור והן לשטחים פתוחים 
י הפרשת שטחים "הדרך היחידה ליצר שטחי ציבור חדשים היא ע. בשכונה נמצא בחסר

. למטרות אלה במסגרת תכנית חדשות המקודמות בתחומה ובאיזור התעסוקה הסמוך
י מסקנות הפרוגרמה חסרים "עפ.  נערך עדכון לפרוגרמה לשטחי ציבור לשכונה2005ב

י הניתוח "עפ.  דונם לשטח ציבורי פתוח17-   דונם למבני ציבור וכ 22 –בשכונה כ 
 מעונות יום וגני ילדים –הנורמטיבי עיקר המחסור הנורמטיבי הוא בשירותים לגיל הרך 

.  וכן גינות ציבוריות שכונתיות
יש להעדיף , נחלת יצחק' יגאל אלון ורח' עקב מיקום התכנית בפינת הרחובות של רח

.  (ולא לשטח למבני ציבור)הקצאת השטח הציבורי החדש לשטח ציבורי פתוח 
 

: ד צוות מזרח"חוו
. לאשר את התכנית לקידום לדיון בהפקדה בועדה המחוזית .1
תנאי להוצאת היתר בניה יהיה תיאום ואישור הסדרי החנייה והפריקה והטעינה עם אגף  .2

. התנועה
 

: פרטי תהליך האישור
 :(8 –' ב10-2007החלטה ) 21/03/07 הועדה המקומית מיום החלטת 

בחלופה בה ,  הועדה המאשרת להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית
 :ובכפוף לתנאים הבאים, יגאל אלון' ממוקם המגדל בדופן רח

מתן מידע "י המפורט במסמך "תנאי להוצאת היתרי בנייה יהיה עמידה בתנאים עפ .1
י "אשר אושר ע (בנחלת יצחק)" ונוהל תנאים בהליכי תכנון ובנייה במתחם תעש המגן

  .27/07/01הועדה המקומית ב
שטחי המסחר שלא נכללים בקומת המסחר . התכנית תכלול רק קומת מסחר אחת .2

 . יומרו לשטחי מגורים

תנאי להוצאת היתר בניה יהיה תיאום ואישור הסדרי החנייה והפריקה והטעינה עם  .3
 .אגף התנועה

 
 לחוק 77תועבר בקשה לועדה המחוזית לפרסום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 

התנאים להוצאת היתרי .  לחוק78ולפרסום התנאים לפיהם יינתנו היתרי בנייה לפי סעיף 
: הבניה בתחום התכנית יהיו כדלקמן

, (ע"ד מה"י חוו"עפ)מטרת היתר הבניה תהיה חיזוק בניין קיים מסיבות הנדסיות  .1
. ללא תוספת שטחים חדשים לבנייה הקיימת

מטרת היתר תהיה אישור שינויים קלים בלבד ללא תוספת שטחים חדשים , לחילופין .2
 .לבניה הקיימת

או דרישות כלפי /מבקש הבקשה להיתר יחתום על מסמך וויתור שאין לו כל טענות ו .3
י "או העירייה לעניין השינויים שהוא יבצע ולהריסה העתידית עפ/הועדה המקומית ו

. ע"התב
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: החלטת הועדה המחוזית
 דנה בתכנית 01/12/2008 מיום 746מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 

:  להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאיםוהחליטה
 :זכויות בנייה .1

ר שטחים עיקריים " מ1,000 –ר שטחים עיקריים למגורים ו " מ8,000כ "סה .א
. למסחר

 . קומות מעל קומת הקרקע20ד בניין בן " יח70ד לא יעלה על "יח' מ .ב

 :שטחים פתוחים ובינוי .2

. ר" מ500פ בשטח של "ר ושצ" מ607פ בשטח של "ייקבע שפ .א
פ שתסומן כיחידה "פ והשפ"תכנית העיצוב האדריכלי תכלול גם את השצ .ב

. נופית ותפקודית אחת
לפחות לשמירת בית גידול '  מ1.5פ ישמר עומק רציף של "בתחום השפ .ג

.  לעצים
נחלת "ו" יגאל אלון"קו הבניין יגדל בשני מטר נוספים בצומת הרחובות  .ד

". יצחק
 .ל"תכנית העיצוב האדריכלי תותאם ותתייחס לפינת הרחובות הנ .ה

 :תנועה וחניה .3

. בהיתר הבנייה ירוכזו חניות המסחר והאורחים .א
. יש לזמן בנספח הבינוי את מיקום הרחבות המוצעות לכיבוי אש .ב

לעניין הגנה על איכות מי התהום ' מאחר והתכנית ממוקמת באיזור רגישות א .4
. יש לקבל אישור רשות המים, 4/ב/34/לפי תמא

. אישור משרד הבטחון ורשות התעופה האזרחית לגובה בנייה מריבית .5
. תיקונים טכניים יתואמו עם לשכת התכנון .6
 

 5973 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
. 06/07/2009 בתאריך 4685בעמוד 

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 09/07/2009 הארץ
 09/07/2009 הצופה

 10/07/2009 העיר

  
 

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

 א" ת1פרי מגדים  חיים לביא .1
א " ת154מנחם בגין   ד"יעקב פרצוב עו .2

    : בשם 
 7פרי מגדים   5פרי מגדים   142יגאל אלון   
( 7דירה )בוסקילה חנניה . 1משפחת גוטמן . 1יצחק לאלו . 1 
רונית מנזלי . 2רוברטו ברנס . 2( 9דירה )הניה ששון . 2 
שאול ויהודית אכץ . 3משפחת הופמן . 3( 11דירה )אריק פשלר . 3 
אניטה גבינט . 4גיל בוכרויץ . 4ישיל שלמה שי . 4 
משה וטובה רצון . 5משפחת רצהבי . 5יעקב ויהודית מנור . 5 
גבעון פרי . 6גאולה רטנר . 6אברהם יצחק . 6 
  חנה אינדלוביץ . 7   
  אברהם בן קרת . 8   
  יעקב רבין . 9   
  קוק צבי ושרה . 10   
       

א " ת142יגאל אלון לאלו יצחק  .3
א " ת3דניאל פריש ד "מירה בורנשטיין עו .4
א לא הוגשה רשימה שמית המפרטת את זהות " ת11ו, 9ונחלת יצחק , 4,6,8פרי מגדים ' בשם בעלי דירות בנינים בחר 

 .בעלי הדירות
א " ת142יגאל אלון סוויד אילנה  .5
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א "ת' א18נחלת יצחק אביר ארבל ' פרופ .6
א " ת8/3פרי מגדים שמואל בכר . 7
 
 

.  פירוט ההתנגדויות והמענה מאת צוות מזרח
למעט טענות אשר במסגרת המענה אליהן נדרשה התייחסות להבטים , הטענות אוחדו לפי נושאים כלליים

. לרוב היבטים של מיקום, יחודיים לנוגעים למתנגד
 :מישור תכנוניהתנגדויות הנוגעות ל

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
ב "פרצו

אין הצדקה : פירוט
תכנונית לבנייה גבוהה 

 שהוא חלק במקום
, משכונת מגורים

ר "להבדיל מאיזור המע
הגובל בו ממזרח 

 .ומדרום
 
 

בנייה גבוהה בחיוב  תפיסת התכנון של עיריית תל אביב רואה :מענה
פירוט על )במקרים מסויימים בהם התועלת הציבורית היא מובהקת 

שנובעת מתפיסת , תפיסה תכנונית זאת. (התועלות יובא בהמשך המענה
היא זו שעמדה בבסיס השיקולים , התכנון הכלל עירונית לבנייה גבוהה

 במתחם הבורג בליבת השכונה בין פינת 2686להמליץ על קידום תכנית 
 ואשר קיבלה תוקף 29נחלת יצחק ' הרחובות זימן וברוריה ורח

 השיקולים המרכזיים לקידום התכנית המוצעת ותכנית 10/07/2003ב
:  במתחם הבורג משקפים את תפיסת התכנון של העירייה במקום והם

 י תוספת זכויות בנייה"תמרוץ פינוי מפגעים ומטרדים ע  .

 ש "במסגרת התכנית המוצעת ירשמו ע. יצירת שטחים ירוקים חדשים

 מקצים ר" מ600 בשטח פ"שפ ר אשר ביחד עם" מ500פ בשטח "שצא "עת

.  לגינה חדשהר " מ1,100

  העדפת בנייה גבוהה על פני בנייה מרקמים שכן זו מאפשרת הקצאת

.  שטח ירוק ביחד עם תוספת הזכויות

כל שימושי המשק וחניית כלי הרכב חויבו , כפועל יוצא מן האמור לעיל
.  במיקום תת קרקעי על מנת להבטיח רמת פיתוח סביבתי גבוהה

: נוספו השיקולים הבאים הנוספים, לגבי התכנית המוצעת

 בגבול שכונת נחלת יצחק ולא מיקום בצומת יגאל אלון ונחלת יצחק 

 . ר בתחום איזור התעסוקה נחלת יצחק"בצמוד לאיזור המע, בתוכה

  י כך " וערוחב זכות הדרךבתחום תכנית תאפשר פינוי מבנים קיימים

.  יגאל אלון צפון' מוך בביצוע בפרוייקט הרחבת רחתת

 רוחב התכנית תאפשר שיפור המרחב הציבורי על ידי הרחבת המדרכות מ

תלוי ) 9.0עד '  מ4.50במצב הקיים לשל כמטר אחד במקומות הצרים ביותר 

 ליד צומת הרחובות יגאל ,במיקום זה. י המצב התכנוני המוצע"עפ (במיקום

לקיומם של מדרכות מאוד מוזס יש חשיבות רבה / אלון ונחלת יצחק

. רחבות

 י "איחוד החלקות יאפשר בניית חניון תת קרקעי אחד תוך אשר ישורת ע

 כניסות נפרדות לפי המצב הקיים תוך קטיעת 6רמפת כניסה אחת במקום 

. רצף המדרכות ופגיעה באיכות המרחב הציבורי

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה

 

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
ב "פרצו

באישור התכנית : פירוט
יש משום שינוי מהותי 
וקיצוני לאופי השכונה 

 .ולמרקם הסביבתי
 

 קומות 3-9 קומות באיזור מגורים שגובי בניניו הוא 20בנית מגדל בן  :מענה
: ואולם יודגשו הנקודות הבאות, אכן מהווה שינוי למרקם הסביבה הבנויה

 ר "בגבול איזור המע, התכנית ממוקמת בקצה הדרום מערבי של השכונה

 אל המטרופוליני של העיר תל אביב וגוש דן ולא בלב שכונת המגורים

 .בשוליה

 לפיו מאושרד  ביחס למצב התכנוני ה" יח27- כ כ "התכנית מוסיפה בסה 

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה
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 .(1971 אשר אושרה למתן תוקף ב618ע "תב) ד" יח43ניתן לבנות במקום 

 .הגדלת הצפיפות היא שולית, כלומר

 רצון התכנוני לייצר שטח המוצע במסגרת התכנית נובע מה הגבוה ינויהב

 .מטרה המחייבת הקטנת התכסית של הבניה החדשה, ירוק חדש במקום

 מדרום ומערב לאיזור , יש לציין בהקשר זה שעל אדמות נחלת יצחק

התקיים במשך עשרות שנים איזור תעשייה בו פעלו מפעלים , המגורים

בהם ניתן למנות את מפעל תעש מגן ומפעל , גדולים ובחלקם גם מטרדיים

מפעל יצהר לייצור שמנים , תעש על פרשת דרכים של התעשייה הצבאית

לים שבהם הם טחנת ואשר הגד, עדיין פועלים באיזור מפעלים גדולים. ועוד

אף בתוך . יגאל אלון ומפעל גורדון גז' מחלבת טרה ברח, מוזס' הקמח ברח

מפעל הבורג ניתן למנות את  הם ,איזור המגורים פעלו בעבר בתי מלאכה

 קבעה הוראות 2868ואשר תכנית )פעיל עד עצם היום הזה הזימן ' ברח

 . (לאמורטיזציה שלו

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
ב "פרצו

התכנית אינה : פירוט
תואמת את העקרונות 

המפורטים במסמך 
המדיניות של הועדה 

המקומית שגובש בשנת 
בכלל זה לעניין , 2003

הבטחת התנאים 
הסביבתיים ההולמים 

ואת המענה לצרכי 
ציבור ולעניין תוספת 

. זכויות הבנייה

 מתייחסת 2003מדיניות הועדה המקומית אשר אושרה בשנת : מענה
נחלת יצחק ולפיכך ' יגאל אלון ומדרום לרח' לאיזורים שממערב לרח

. התכנית המוצעת הינה מחוץ לשטח המדיניות
 

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה

 

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
ב "פרצו

לתכנית לא : פירוט
, ד  סביבתית"צורפה חוו

ערוכה לפי הנחיות 
הרשות לאיכות הסביבה 

, יפו-של עיריית תל אביב
בכלל זה בדיקת הצללת 

. מבנים קיימים
 

י הנחיות "ח סביבתי עפ"הוכן דו, לאור תוכן ההתנגדויות שהתקבלו: מענה
 .הרשות לאיכות הסביבה וממצאיו יוצגו לועדה במסגרת דיון זה

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
 .רקע זה

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
ב "פרצו

ניתן לאפשר : פירוט
פינוי ובינוי על ידי 

הקמת אותו מספר 
יחידות דיור בשני 

בניינים  
במקום , נמוכים יותר

הקמת מגדל מגורים 
לא .  קומות20בגובה 

י הועדה "נשלקה ע
 .המקומית חלופה כזאת

אשר בה פוצלו ' נמוכה'נבחנה גם חלופה במסגרת קידום התכנית : מענה
: מבדיקת החלופה עולה.  קומות10זכויות הבנייה לשני בנינים בני 

  הבינוי מתפרש על כל שטח התכנית ומבטל את עתודות הקרקע הפתוחות

.  לרווחת השכונה

  דומים לחלופת  (צל ורוחות)השפעות סביבתיות על המבנים הסמוכים

.  ראה להלן פירוט–המגדל הגבוה 

י בדיקת יועץ הסביבה "פירוט היבטים סביבתיים של חלופת בינוי נמוך עפ
 :לתכנית

  קומות יוצרת הצללה על בניינים יגאל אלון 10חלופת שני בניינים בני 

 ופרחי 7ומפחיתה את הצללה על בניינים פרי מגדים , 5 ופרי מגדים 142

 .3/8אביב 

  בחלופה זו היטל הצל הכולל קטן יותר ולפיכך מספר הבניינים

בשל מסת הבינוי הרחבה , למרות זאת. המושפעים מן התכנית קטן יותר

המלצת צוות 
בשקלול : מזרח

היתרונות 
והחסרונות של 

, שתי החלופות
בפרט לגבי 
הבטים של 

 ,איכות סביבה
יש להעדיף בניה 

גבוהה נמוכת 
תכסית כמוצע 

 .בתכנית
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 .חלופה זו אינה עדיפה בהיבט של הצללת מבנים, והכמעט רציפה

  קומות ונמצא כי מטרדי הרוח 10נבחנה חלופה לבניית שני בניינים בני 

. יהיו רבים יותר ביחס למוצע במסגרת התכנית, בכלליות, בחלופה זו

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
ב "פרצו

השטח הציבורי : פירוט
החדש לא יביא תועלת 

 אלא לתושבי השכונה
 הווה מקור למטרדיםי

שכן הוא ישרת את באי 
השטחים המסחריים 

כמרכז וכמקום לאכול 
 .התכנסות לנערים

 לאור המחסור בשטחי ציבור ושטחים ירוקים בפרט בשכונת נחלת :מענה
באופן מבחינה תכנונית יצירת גינה חדשה הינה מטרה ראויה , יצחק

י אכיפה "ראוי שיינתן ע, הטיפול במטרדים העשויים לנבוע מן גינה. מובהק
 . מוגברת במקום לפי מידת הצורך

 

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה

 

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
 ב"פרצו

אין בתכנית : פירוט
איזון בין האינטרסים 

של תושבי השכונה 
וביניהם המתנגדים 

ולבין האינטרסים של 
יזם התכנית שבכוונתו 

למקסם את הרווח 
. המסחרי מן התכנית

י הועדה "הומלצה להפקדה ע, י מוסדות התכנון"התכנית נבחנה ע :מענה
י הועדה המחוזית תל אביב "המקומית תל אביב ואושרה להפקדה ע

. ונמצאה כראויה לקידום
התכנית מקודמת במסלול התחדשות עירונית של משרד הבינוי והשיכון 

  .י יזם פרטי"ולפיכך היא מקודמת ביוזמת הועדה המקומית ולא ע

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה

 

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
 ב"פרצו

בנייה לגובה : פירוט
אינה מומלצת על ידי 

. חוקרים בנושא

הסוגיה היא כללית ולא מתייחסת למאפיינים היחודיים של התכנית  :מענה
.  המוצעת

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה

 
ד יעקב "עו

מנור 
ויעקב 

 ב"פרצו

קידום התכנית : פירוט
מהווה בגדר פגיעה 
בזכויות הקניין של 

על הועדה . הפרט
להימנע ככל האפשר 
. מפגיע בזכות יסוד זו

הסוגיה היא כללית ולא מתייחסת למאפיינים היחודיים של התכנית  :מענה
 .המוצעת

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה

 

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
 ב"פרצו

המתנגדים לא : פירוט
הוזמנו לישיבת 

התושבים שהתקיימה 
לישיבה זו . 2007בינואר 

הוזמנו רק תושבי 
השטח המיועד לפינוי 

ואלה כמובן הביעו 
. תמיכתם בתכנית

הצגת דבריהם , לפיכך
כתואמת לכאורה את 
ציפיות דיירי השכונה 

. אינה נכונה כלל העיקר
. ההפך הוא הנכון

מפגש ראשון נערך בבית ספר . נערכו שני מפגשים לשיתוף הציבור :מענה
 לפני הדיון בועדה המקומית וצורף כנספח לדרפט 01/01/07איילון בשכונה ב

הזימון למפגש זה נעשה באמצעות הדבקת הודעות על לוחות . לדיון
. כפי שהיה נהוג לעשות בזמן שנערך המפגש, המודעות בשכונת נחלת יצחק

 מתוכם 34אשר , במפגש השתתפו עשרות תושבים מכל רחבי השכונה
המפגש השני נערך . השאירו את פרטיהם לצורך קבלת סיכום המפגש

המפגש נערך במענה לפנייה מאת .  לאחר הפקדת התכנית11/08/09בתאריך 
המפגש נערך . תושבים ומטרתו היתה לתת הבהרות בנוגע לעיקרי התכנית

מפגשים אלה . סיכום המפגישה מצורף לדרפט זה כנספח. במינהל ההנדסה
אלא מכוח מדיניות עיריית תל , נערכים שלא מכוח חובה המוגדרת בחוק

אשר , 10/12/06התקיים מפגש נוסף ב, בנוסף לשני מפגשים אלה. אביב
המתנגד מערבב .  מטרתו היתה הצגת התכנית ומטרותיה בפני בעלי הקרקע
יצוין כי בנוסף . בין המפגשים השונים ולפיכך טענותיו לוקות בחוסר דיוק

 .78 ו77נעשה לתכנית פרסום לפי סעיפים 

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
 .רקע זה

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
 ב"פרצו

אישור התכנית : פירוט
יחשוף את הועדה 

המקומית לתביעות 
 197כספיות פי סעיף 

. לחוק התכנון והבנייה

 אינה מהווה בגדר סיבה שלא 197חשיפת הועדה לתביעות לפי סעיף  :מענה
. לקדם תכנית כאשר קידום התכנית משרת את התועלת הציבורית הרחבה

 

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
 .רקע זה

אביר 
ארבל 

מיקום הבניין : פירוט
על שפת המדרכה בקו 

בניין אפס אינו מתאים 
עדיף . לסביבה המיידית

היה להרחיק את הבניין 
מן המדרכה כפי שנעשה 

א במורד "במגדלי ת
 .הרחוב

קו הבניין הקדמי נובע מן הרצון לייצר מרווח גדול ככל הניתן כלפי  :מענה
על מנת להרחיק את הבנייה החדשה מן הבנייה הקיימת '  מ9.0 –צפון 

במקום ותואם את הוראת הועדה המחוזית לנושא במסגרת החלטתה לאשר 
 .את הפקדת התכנית

נחלת יצחק תבטיח מדרכה ברוחב ' יצויין שקולנדה שתבנה בחזית לכיוון רח
. (משתנה בהתאם למיקום מפרצי חנייה וכדומה)'  מ6.5של כ 

 

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
 .רקע זה

: רוחות וחסימת אוורור, זיהום אויר וקרקע, איכות הסביבה בכלל זה הצללות
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י יועץ "חוות הדעת המלאה שהוגשה ע. מ" לצורך בחינת ההתנגדויות על רקע סביבתי נשכר משרד לשם שפר איכות סביבה בע:רקע כללי
במענה להלן . בכלל זה הסברים על אופן ביצוע הבדיקה כלול במסמך זה, פירוט הרקע הרלוונטי לנושא. הסביבה מהווה נספח לדרפט זה

ניתן יהיה להציג הסברים גרפיים לפי דרישת חברי , במסגרת הדיון הועדה .להתנגדויות נתמקד בתוצאות הבדיקה והניתוח שלהם
 .יפו-י הנחיות ותיאום מלא עם הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב"הבדיקה נעשתה עפ. הועדה
יצחק 
, לאלו

אילנה 
, סוויד

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
, ב"פרצו

אביר 
  ארבל

 

בניית המגדל : פירוט
תגרום להצללה קבועה 

בחלק גדול מאוד 
במיוחד )משעות היום 

בתקופה שבין ספטמבר 
 (.  עונת החורף– למרץ

 נמצא 3753 בבדיקת תוספת הצל כתוצאה מן הבינוי המוצע בתכנית : מענה
 7פרי מגדים , 5פרי מגדים , 142כי על מבני המגורים ברחוב יגאל אלון 

 בשעות הצל בחלק מקומות הבניינים ותוספת הפחתה צפויה 3ופרחי אביב 
באופן מועט בקיץ ובעיקר בעונת החורף ובעונות , צל בקומות האחרות

 (שינוי קו בניין צידי)ההפחתה נובעת מהגדלת המרווח הצידי . המעבר
. ' מ9.00ל'  מ3.00בתחום התכנית מ

, עד לכשלוש שעות ועשרים דקות, בנקודה המירבית, הפחתת הצל מגיעה
,  בחלק המערבי של החזית הדרומית דרום מערבית5בבניין פרי מגדים

(. R13נקודת בדיקה )בעונת החורף 
בקומה , עד לכשש ורבע שעות, בנקודה המירבית, הוספת הצל מגיעה

דרום מערבית , במזרח החזית הדרומית, 142העליונה בניין יגאל אלון 
(. R6נקודת בדיקה )

.  להלן סיכום תוצאות הבדיקה לפני המבנים השונים של המתנגדים
:  תוצאות חישוב הצללה על חזיתות

: ( מתנגדים6 )142יגאל אלון  (1
  צפויה תוספת בטווח  (כולל) 3עד לקומה  (הכניסה)מקומת הקרקע

  . ורבע שעות3 שעה וארבעים עד לתוספת של של
  6- ל4 שבין צפויה תוספת צל בשיעורבקומה הרביעית והחמישית 

  .ורבע שעות
צפויה תוספת של כשעה ורבע צל במרכז , בקומה השניה, בדירת המתנגד יצחק לאלו

בממוצע ביום בעונת , בודד של דקות בקצוות החזית' החזית הדרומית והפחתה של מס
. החורף

צפויה תוספת צל של כשלוש שעות , בקומה השלישית, בדירת המתנגדת אילנה סוויד
, בממוצע ביום, במרכז החזית הדרומית וכשעה וחצי עד שעתיים ורבע בקצוות החזית

 .בעונת החורף

: ( מתנגדים10 )5פרי מגדים  (2
  4 עד 3.2  שלתוספת צלצפויה מקומת קרקע ועד הקומה הרביעית 

 . שעות
  תוספת צל של כשעתייםצפויהמקומה חמישית ועד הגג  . 
: ( מתנגדים6 )7פרי מגדים  (3
  של שעתיים צפויה תוספת צל  (כולל) 2מקומת הכניסה ועד לקומה

 . עד שעתיים ורבע
  ורבע 3 ורבע עד  צפויה תוספת צל של שעתיים– ומעלה 3מקומה 

 . שעות

 (:1מתנגד )  3/8פרחי אביב  (4
צפויה , בקומה החמישית והשישית בחזית הדרומית,  בדירת המתנגדים יונה ושמואל בכר

. בעונת החורף, תוספת צל של כשעה וארבעים בממוצע ביום
  

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
בפרט , רקע זה

בנוגע לדירות 
בהם התכנית 

מביאה לתוספת 
 .שעות האור

 

ד יעקב "עו
מנור 

ויעקב 
, ב"פרצו

אילנה 
 , סוויד

 

קולטי שמש לא : פירוט
יוכלו לנצל את קרני 

דיירי הבניינים . האור
השכנים ידרשו לשאת 

בתוספת כספית נכבדה 
בגין הוצאות חימום 

והסקת דירותיהם עקב 
 .כך

 

ח הסביבתי מניין שעות האור על גגות בנייני "להלן מתוך הדו: מענה
.  המתנגדים

 :חישוב הצללה על גגות הבניינים
שעות השמש הצפויות על גגות הבניינים המתנגדים לתכנית ביום הקצר 

בדירת : מוצגות בטבלה הבאה, 21/6 – וביום הארוך בשנה 21/12 –בשנה 
צפויה תוספת צל , בקומה החמישית והשישית, המתנגדים יונה ושמואל בכר

. בעונת החורף, של כשעה וארבעים בממוצע ביום

 –קיץ  21/12 –חורף  
21/6 

יגאל אלון 
142 

אין 
 חלקים שעות מהיום ישנה שמש על 5.5-בכ)

 (משטח הגג
 12:00מן הזריחה ועד  5פרי מגדים  כל היום

 11:45מן הזריחה ועד  7פרי מגדים 
פרחי אביב 

3/8 
 14:00מן הזריחה ועד 

 

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
 .רקע זה

 

המלצת צוות י יועץ הסביבה נמצא שבניין גבוהה בסביבת "י בדיקת הנושא ע"עפ: מענההבנייה המוצעת : פירוטד יעקב "עו
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מנור 
ויעקב 

, ב"פרצו
אילנה 
 סוויד

 

ביחד עם המגדלים 
הבנויים והמתוכננים 

ר יתפקדו כמחסום "במע
לרוחות וחסימת אוויר 

 .לשכונה
 

לא תהיה חריגה , ההגברה. לגרום להגברת רוח, בניינים נמוכים יותר עושי
. לתופעה הפוכה מחסימת אויר, במרחב, ותגרום

, הינה מיטבית, באופן בו החזית הצרה פונה לכיוון מערב, העמדת הבניין
בבתי . ומצמצמת את חסימת האוויר לבניינים המתנגדים לתכנית

אולם שכיחותן היא , המתנגדים תתכן חסימה חלקית של רוחות דרומיות
. הנמוכה ביותר באיזור

לדחות : מזרח
ההתנגדויות על 

 .רקע זה

יצחק 
, לאלו

אילנה 
סוויד 

 

הבנייה המוצעת : פירוט
תביא לחסימת נוף 

וכפועל יוצא גם לירידת 
 .ערך

 

  :מענה
 142יגאל אלון ' דירתו של יצחק לאלו ממוקמת בבניין ברח: יצחק לאלו

כבר לפי המצב התכנוני המאושר לפי . בקומה השניה במפנה הדרום מערבי
התכנית המוצעת משפרת באופן משמעותי .  חסום הנוף לדירה זו618תכנית 

את החשיפה לנוף של דירה זו שכן היא מגדילה את המרווח הצידי לכיוון 
. בתחום התכנית'  מ9.00 ל3.00דירת המתנגד מ

:  אילנה סוויד
'  בקומה ג142יגאל אלון ' דירתה של אילנה סוויד ממוקמת בבניין ברח

 618כבר לפי המצב התכנוני המאושר לפי תכנית . במפנה הדרום מזרחי
ניתן לציין שהתכנית המוצעת משפרת באף אופן . חסום הנוף לדירה זו

משמעותי את החשיפה לנוף של דירה זו שכן בנוסף להגדלת המרווח הצידי 
  . דונם1.1היא יוצרת שטח ציבורי פתוח בשטח של , בתחום התכנית

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
 .רקע זה

שמואל 
בכר  

 

הקמת מגדל : פירוט
מגורים המוצע תגרום 
לאיבוד פרטיות בפרט 

בגג קומה שישית 
הדירה . ומרפסת שמש

תהיה מוצלת והנוף 
כל האמור יביא . יחסם

. לירידת ערך
 
 

 במפנה דרום 3/8פרחי אביב ' המנגדים הם בעלים של דירת גג ברח :מענה
 אינה גובלת בתכנית כאשר 7093 בגוש 366דירת המתנגדים בחלקה . מערבי

 לפינת בניין 3752ע "המרחק האוירי בין קצה הבנייה המוצעת במסגרת תב
. ' מ90- המתנגדים הוא כ 

 המרחק בין הבנייה המוצעת הוא כאמור –לעניין הטענה לפגיעה בפרטיות 
יצוין בהקשר זה שבשכונת נחלת יצחק מצויים מבני מגורים שגובהם . גדול

. כך שציפייתם לפרטיות אינה סבירה, (גבוה מבניין המתנגדים) קומות 8
'  מ90-הבניין המוצע יהיה במרחק של כ,  כאמור–לעניין חסימת הנוף 
. ממרפסת המתנגדים

ההצללה במקום , י יועץ הסביבה רון לשם"י תוצאות הבדיקה שנערכה ע"עפ
. ולכן סבירה, מסתכמת בכשעה ורבע

 

ד צוות "חוו
לדחות : מזרח

. את ההתנגדות
 

 :(לא נכלל בבדיקת משרד לשם שפר)זיהום קרקע ומי תהום 
יצחק 
לאלו  

 

בזמן קידוחי : פירוט
היסודות של הבניין רב 

משתחררים , הקומות
גזים רעילים מהווים 

פגיעה חמורה בבריאות 
 .התושבים

הנושא מקבל מענה מזה מספר שנים במסגרת , לעניין זיהום הקרקע :מענה
י "הנוהל למתן מידע בתחום כתם הזיהום של מפעל תעש השלום שנקבע ע

. הועדה המקומית והמשרד להגנת הסביבה ואשר נותן מענה לבעיה זו
יצוין שהגזים הרעילים נובעים מזיהום של מי התהום המשתרע על שטח 

  .נרחב לפי פריסת האקוויפר
 

ד צוות "חוו
לקבל : מזרח

ההתנגדות 
 הנושא –בחלקה 

יחויב בתיאום 
עם הרשות 

לאיכות הסביבה 
כתנאי להוצאת 

היתר בנייה 
 .במקום

 :(מ"תכנון תנועה ודרכים בע–משרד דגש : יועץ תנועה) תנועה
תוספת התנועה : פירוט 

עקב בניית המגדל תביא 
עימה נזק כבד מבחינה 

במיוחד , תחבורתית
. בשעות העומס בבוקר
' היציאה היחידה מרח

פרי מגדים היא מדרום 
ולפיכך ייתקלו כלי 
הרכב היוצאים מן 

גדולה "הרחוב בכמות 
שיצאו " של מכוניות

מחניון הבניין ואשר 
יחסמו לזמן רב את 

האפשרות להכנס לרחוב 
.  זה

 

 27תוספת  של בפתח הדברים יצויין כי במסגרת התכנית מוצעת : מענה
י טבלת ביקוש חנייה בנספח "עפ.  ביחס למצב התכנוני המאושרד בלבד"יח

כ הדרישה למקומות חנייה במסגרת התכנית הוא "סה, התנועה של התכנית
ועוד שני  ( עבור שטחי המסחר31 עבור מגורים ועוד 94) עבור רכב פרטי 125

כמפורט במענה לטענות נוספות בנושא .  מקומות חנייה לרכב תפעולי
בגין ביטול שטחי , מומלץ להפחית את מספר מקומות החנייה, בהמשך

. מסחר והפחת תקן החניה למסחר
מדובר בפרוייקט , י הבדיקה המקדימה להיבטי תנועה שנערכה לתכנית"עפ

 (בדיקת השלכות תחבורתיות)ת "אינו מחייב עריכת בה, י מאפייניו"אשר עפ
 .ושהשפעתו על מערך הדרכים הסובב היא קטנה ביותר

המלצת צוות 
לקבל את : מזרח

ההתנגדות 
 –בחלקה 

ולקבוע תקן 
חנייה מופחת 

לשטחי המחסר 
 .1:100של 

אביר 
ארבל 

המרחק בין : פירוט
היציאה מן החניון התת 

יגאל ' קרקעי לצומת רח

בפרט , י כל הגורמים והרשויות הרלוונטיות"התכנית כפי שהופקדה נבחנה ע
' ובפרט לנושא המרחק בין הכניסה לרמפה לצומת עם רח, לנושא התנועה

.  יגאל אלון ונמצא תקינה לנושא

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
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נחלת יצחק ' אלון ורח
'  מ70ולא '  מ45הוא 

כפי שסבר בטעות יועץ 
התנועה של הועדה 

 מרחק זה לא .המחוזית
יאפשר יציאה מהחניון 

מבלי להחמיר מאוד את 
מצב פקק התנועה 

דבר , הקיים באיזור
שאף יגרום לתאונות 

בתדירות גבוה בהרבה 
 .מהמצב היום

. רקע זה
 

אביר 
ארבל 

עצם היציאה : פירוט
 ,והכניסה מהחניון ואליו

, תוך חציית מדרכה
תסכן את מאות הולכי 

רגל הצועדים על 
המדרכה במשך כל 

 . שעות היום
 

י מסמכי התכנית בפתח הכניסה לרמפות החניון התת קרקעי "עפ :מענה
תבנה מדרכה המעניקה זכות קדימה מלא להולכי רגל על פני כלי רכב 

תוך יצירת התנאים , המבקשים לצאת או להיכנס לחניון התת קרקעי
. הסביבתיים בטוחים להולכי רגל

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה

 

אביר 
ארבל 

תוספת כלי רכב : פירוט
תגרום להגדלת זיהום 
 .האוויר ומטרדי הרעש

התנגדות )אביר ארבל 
( 6' מס

 

תוספת שלי הרכב לסביבה בגין קידום התכנית ,  כפי שהובהר לעיל:מענה
התוספת בזיהום , לפיכך. היא שולית ביחס לעומסי התנועה הקיימים

.  האוויר ומטרדי הרעש גם הם יהיו שוליים

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה

משרד 
ד "|עו

יעקב מנור 
ויעקב 
פרצוב 

עקב תוספת : פירוט
יחידות דיור ושטחי 

התכנית תיצור , מסחר
עומס תנועה וכפועל 

יוצא חסימה לזמן רב 
פרי ' ביציאה מרח

נחלת ' מגדים לרח
 .יצחק

נמצא שתוספת התנועה בגין , י גורמי התכנון בתחום התנועה"עפ :מענה
קידום התכנית היא שולית ולפיכך גם השפעתה המקומית לעניין הטענה כי 

נחלת יצחק ' פרי מגדים לרח' היא תגרום לחסימה לזמן רב ביציאה מרח
 .אינה מבוססת

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
 .רקע זה

    

 :שטחי המסחר
משרד 

ד "|עו
יעקב מנור 

ויעקב 
פרצוב 

תוספת שטחי : פירוט
המסחר נוספים במקום 

תגרום להגדלת עומס 
התנועה במקום ובפרט 

לתנועה רבה של 
תחבורה אשר תחפש 

חנייה ברחובות 
הצפופים ממילא 
ותכביד מאוד על 

 . התושבים

ביניהם , י המצב הקיים יש במקום מספר בתי עסק" כבר עפ:מענה
וכן , מסגריה, דוכן ושאוורמה ודוכן פלאפל, ניתן למנות חומוסיה

שטחם של שטחי .  הפועלים כולם ללא פתרון חנייה מוסדר, ריה'פנצ
. ר" מ250הוא כ (618ע "תב)י המצב התכנוני המאושר "המסחר עפ

 מקומות 8.3י תקן החנייה לשטחי מסחר אלה ניתן להקצות כ"עפ
 .חנייה

כ הדרישה "י טבלת ביקוש החנייה בנספח התנועה של התכנית סה"עפ
 מקומות חנייה עבור שטחי 31למקומות חנייה במסגרת התכנית 

 מקומות חנייה לרכב פרטי ועוד שני 20 – תוספת של כ –המסחר 
. מקומות חנייה לרכב תפעולי

מומלץ לקבל את ההתנגדות באופן חלקי ולהמיר כמחצית משטחי המסחר 
. ר" מ1,000ר מ" מ500 הפחתה של –המבוקשים למגורים 

מומלץ לתקן את הוראות התכנית כך שלשטחי המסחר יקבע תקן , בנוסף
אשר ישרתו רק את בעלי ,  מקומות חנייה5כ " סה– 1:100חנייה מופחת של 

כל זאת בהתאם למדיניות הועדה המקומית . העסקים ולא את לקוחותיהם
 כי יש לפתח את האיזור כאיזור מוטה הולכי רגל 5מ "והוראות תמ

. ותחבורה ציבורית

המלצת צוות 
לקבל את : מזרח

ההתנגדות באופן 
חלקי בהתאם 

 500לכך להמיר כ
 1,000ר מתוך "מ

, שטחי המסחר
תוך התאמת 

המענה למקומות 
חנייה בהתאם 

וקביעת תקן 
חנייה מופחת 

. לשטחי המסחר
 

אילנה 
 סוויד

 :פירוט

  קומת המסחר תגרום

לרעש נוסף בסביבה 

אשר ממילא רועשת כל 

 . שעות היום

 מדיניות אגף רישוי עסקים לנושא שעות פעילות עסקים נקבע כי במסגרת 

 וכי לא 24:00נחלת יצחק תאושר פעילות בתי אוכל ועינוג ציבורי עד ' ברח

יגאל אלון תותר  פעילות ' תושמע כל מזיקה מחוץ לכותלי העסק וכי ברח

מומלץ לקבל ההתנגדות בחלקה ולקבוע .  באותם התנאים01:00כזאת עד 

מ "במסגרת הוראות התכנית מגבלות לעניין שטחי המסחר עבמסגרת 

המלצת צוות 
לקבל את : מזרח

ההתנגדות באופן 
חלקי ולקבוע 

במסגרת הוראות 
התכנית מגבלות 

לעניין שטחי 
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  המסחר במקום יגרום

למשאיות להיכנס 

לשטח הבניין ולפרוק 

סחורה בשעות הבוקר 

המוקדמות ויצור אשפה 

 . של אריזות קרטון

  המסחר במקום יגרום

לכך שצרכני בתי 

המסחר יכנסו לשטח 

הפרטי של בניני 

המגורים במתחם יגאל 

 ויזהמו 142/146אלון 

את המקום בשאריות 

, אוכל ואריזות מזון

תופעה שקיימת גם 

 .היום

 בהתייעצות עם הרשות –להבטיח מזעור מטרדים על רקע פעולתם במקום 

 .לאיכות הסביבה והאגף לרישוי עסקים של עיריית תל אביב

  במסגרת התכנית המוצעת הוגדרו שני מקומות לחנייה תפעולית שישמשו

' שטחים אלה ממקומים בדופן רח. לפריקה וטעינה עבור שטחי המסחר

הבנייה החדשה תחצוץ בינם ובין המגורים הקיימים מצפון , נחלת יצחק

נושא הטיפול באשפה יקבל מענה  .ותמנע כל אפשרות למטרדים ביחס אליה

 .הולם במסגרת הליך הוצאת היתרי הבנייה כנהוג בפרויקטים מסוג זה

 יגאל אלון ' לכניסה ללא רשות לתוך החצר של מתחם המגורים ברח

, כפי שמציינת המתנגדת.  אין זיקה ישירה לתכנית המוצעת142/146

י "ייתכן שהפתרון הוא גידור החצר הפרטית ע. התופעה קיימת כבר היום

 .דיירי הבניינים

 

מ "המסחר ע
להבטיח מזעור 

מטרדים על רקע 
פעולתם במקום 

 בהתייעצות עם –
הרשות לאיכות 
הסביבה והאגף 
לרישוי עסקים 
של עיריית תל 

 .אביב

משרד 
יעקב ד "עו

מנור 
ויעקב 
פרצוב 

 שטחי המסחר: פירוט
במסגרת התכנית 

 מאחר וכבר יםמיותר
קיים קניון במרחק קצר 

 .א"משם במגדלי ת
 

 אשר קיבלה תוקף 618ע "תב)י המצב התכנוני המאושר "כבר עפ: מענה
כך שאין , ר" מ250ניתן לבנות במקום שטחי מסחר בסך של  (1971בשנת 

שילוב שטחי מסחר . מדובר בהכנסת שימוש חדש שאינו קיים במקום
בפרוגרמה של התכנית המוצעת נובעת מן הרצון התכנוני לייצר חזית 

נחלת יצחק אשר תשלים את ' יגאל אלון ורח' מסחרית גם בפינת רח
החזיתות מסחריות הקיימות ביתר פינות הצומת ולאפשר מתן שטחי מסחר 

. י כך להקל על מימוש התכנית"חלף לשטחי המסחר הקיימים בפועל וע
ר הנוספים במסגרת התכנית יש משקל " מ500יצוין לשטח המסחר בסך 

י המצב המאושר של שטחי "שולי ביותר ביחס למלאי תכנוני הגדול עפ
.   מסחר בתחום איזור התעסוקה הגבול בתכנית

המלצת צוות 
לקבל את : מזרח

ההתנגדות באופן 
חלקי ולהמיר 

את מחצית 
שטחי המסחר 

 .למגורים

אביר 
ארבל 

בניית חזית : פירוט
' הבניין בחזית לרח

נחלת יצחק בקו בניין 
אפס יוצרת סכנה 

בטיחותית עבור הולכי 
רגל לאור האפשרות 

שחפצים ייפלו מן 
 . החלונות והמרפסות

 במסגרת עיצוב הבניין תדרשנה הבלטות של קרניזים אשר תוכלנה :מענה
.   לבלום נפילת חפץ ולהסיטו מן המדרכה

 

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה

 

משרד 
ד "|עו

יעקב מנור 
ויעקב 
פרצוב 

 :פירוט

  הקצאת מקומות

חנייה לשטחי המסחר 

תגרום תנועה רבה בתוך 

החניון התת קרקעי 

וכפועל יוצא לזיהום 

אויר נוסף אשר יפגע 

באמצעות מתקני 

, האורור אשר יוקמו

בדיירי דירות המגורים 

.  השכנות

  גזים אלה יפלטו

לכיוון מבני המגורים 

ראה התייחסויות לסוגיה ,  לעניין הקצאת מקומות חנייה למסחר:מענה
. לעיל

בתיאום , מומלץ לקבל ההתנגדות בחלקה ולקבוע, לעניין פליטת גזים
הוראות בתקנון התכנית אשר יבטיחו שאוורור , הרשות לאיכות הסביבה

. החניונים לא יעשה לכיוון המגורים הקיימים ולא יפגע בהם
הנושא מטופל במסגרת הנוהל למתן מידע בתחום , לעניין זיהום הקרקע

י הועדה המקומית והמשרד "כתם הזיהום של מפעל תעש השלום שנקבע ע
. להגנת הסביבה הנותן מענה לבעיה זו

יצוין שהגזים הרעילים נובעים מזיהום של מי התהום המשתרע על שטח 
  .נרחב לפי פריסת האקוויפר

 

המלצת צוות 
לקבל את : מזרח

ההתנגדות באופן 
חלקי ולהמיר 

מחצית משטחי 
המסחר 
 .למגורים

לקבוע הוראות 
בתקנון התכנית 

אשר יבטיחו 
שאוורור 

החניונים לא 
יעשה לכיוון 

המגורים 
. הקיימים
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. מצפון

  האדמה באיזור רוויה

גזים וחומרים רעילים 

אשר יפלטו גם הם 

למרתף החנייה ומשם 

 .לדירות השכנות

: היבטים כלכליים
אילנה 
סוויד  

 

לבחון אפשרות : פירוט
לתמרוץ הבנייה 

באמצעות העברת 
כספים לבעלי הנכסים 
ולא באמצעות תוספת 

 . זכויות

התכנית מקודמת במסלול התחדשות עירונית של משרד הבינוי והשיכון 
 כאשר –י העקרונות שנקבעו לתכניות מסלול זה במשרד הבינוי והשיכון "עפ

מסלול זה בה לתמרץ . הציפוף יוצר את הבסיס הכלכלי להתממשות התכנית
. פרויקטים של התממשות עירונית ללא הקצאת תקציב ציבורי לנושא

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה

 

: פרי מגדים' התכנית תביא לסגירת עסק לתיקון תקרים ברח
חיים 
  לביא

המתנגד הינו : פירוט
בעל זכויות קנייניות 

 גוש 248בתחום חלקה 
 1פרי מגדים '  ברח7093

ובעל עסק לתיקון 
תקרים הפועל במקום 

התכנית . 1961בשנת 
תחייב סגירת עסק ולכן 

, תביא לפגיעה בפרנסה
בכלל זה במוניטין של 

 המבוסס על העסק
. המיקום של העסק

המתנגד טוען שעל רקע 
הוא לא יוכל  (58בן )גילו 

להסב את מקצועו 
ולמצוא מקור פרנסה 

 עובדים 3אחר וכך גם 
הנוספים אשר הוא 

 .מעסיק במקום

, לפרק זמן מוגבל, התכנית תשונה באופן שתאפשר פעילות תקרים: מענה
הכל בתנאי הרישיון וההיתר הקיימים , בתחום החזית המסחרית המוצעת

. במסגרת הוראות מעבר שמומלץ להוסיף לתקנון התכנית, לעסק
בעלי הנכסים יציגו . המתנגד הינו אחד מבעלי הנכסים נושא התכנית, יודגש

הפרוייקט . את דרישותיהם ותנאיהם ליזמים שהם יבחרו לביצוע הפרוייקט
. לא ימומש ללא עמידה בתנאים אלה

לעיתים . יצוין כי אין בהכרח זהות בין מועד אישור התכנית למועד מימושה
דבר אשר יכול להתיר לבעל העסק , יכולות לעבור שנים בין שני המועדים

. שנים נוספות של פרנסה במקום
יצוין בנוסף שלא ניתן לאמוד את טענות בעל העסק שכן לא צורפו 

להתנגדות מסמכים רלוונטיים המעידים על היקף הפעילות הכלכלית 
. וכדומה, המצאת רישיון, בכלל זה פירוט שטח העסק, במקום

 
 

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה

 

 :דרישת בעלי הדירות במתחם השכן ממזרח לצרפם לתכנית
משרד 

ד "עו
- הרטבי

ברונשטיין 
 בסון– 

בשם בעלי 
הדירות 
בבנינים 

פרי ' ברח
מגדים 

4,6,8 ,
ונחלת 
 9יצחק 

 .11ו

יש לצרף : פירוט
מתחם הלתכנית את 

 על הגובל בו ממזרח
: רקע הנימוקים להלן

דירות המתנגדים  .1

 55נבנו לפני למעלה מ

. שנה ומצבם הפיזי ירוד

, מלכתחילה .1.2

ובפרט לאחר פרסום 

 ,התכנית להפקדה

ביקשו המתנגדים לכלול 

את מתחם דירותיהם 

בתכנון המוצע ואף 

 .הגישו הצעה תכנונית

התכנון  .2.3

י צוות התכנון במספר הזדמנויות כאשר " המתחם הגובל נבחן ע:מענה
י גורמים שונים שניסו לקדם תכנון חדש במקום "הוגשו הצעות תכנוניות ע

, 2007גיל שנהב ב' אדר , 2007יחיאל קומט ב' ד עמוס לוזון ואדר"ביניהם עו)
והצעה האחרונה , 2008עמיקם ודעי מטעם חברת אזורים במשנת ' אדר

(. 2009מטעם המתנגדים בשנת 
כל ההצעות נמצאו כלא ראויות לקידום מבחינה תכנונית שכן זכויות 

חרגו באופן , הבנייה המבוקשות במסגרתן וצפיפות הדיור הנובעת מהן
. משמעותי מן המקובל מבחינה תכנונית

נמצא כי , עופרה אברהמי' הגב, ידי  מנהלת הפרוייקטבבדיקה שנערכה על 
י משרד השיכון והבינוי "מתחם השיכונים אינו עומד בתנאי הסף שנקבעו ע

 בתכנית וכך לא ניתן יהיה לשלבלפי. למסלול התחדשות עירונית
בעוד . ההתייחסות התכנונית לשני המתחמים אינה שווה, לבסוף.המוצעת

 ממוקם בשולי השכונה ונושקת משני עבריה עם איזור 3753ע "מתחם תב
המתחם אותו , נחלת יצחק' יגאל אלון ורח' ר המטרופוליני בפינת רח"המע

מייצגים המתנגדים הוא פנימי יותר ורובו ככולו גובל ברוחב פרי מגדים 
בעלת מאפיינים התואמים , באם תוגש הצעה חדשה. שהוא רחוב מקומי וצר

 .ניתן יהיה לבחון את קידומה בתכנית עצמאית, את מיקומה

המלצת צוות 
לדחות : מזרח

ההתנגדויות על 
. רקע זה
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שני המתחמים להמיטבי 

 . הוא ביחד

 
    

 :ד צוות מזרח"חוו
לדחות את ההתנגדויות למעט אלה המתייחסות למפורט להלן ולהמליץ לועדה המחוזית לתקן את  

: הוראות התכנית בהתאם

 .ר מסחר במסגרת התכנית המופקדת" מ1,000ר מסחר למגורים מתוך " מ500להמיר  .1

לקבוע הוראות התקנון התכנית להבטחת מזעור מטרדים אשר עשויים לנבוע משטחי המסחר  .2

 .כלפי המגורים השכנים בתיאום הרשות לאיכות הסביבה והאגף לרישוי עסקים

 . 1:25 במקום 1:100ר המסחר שיותרו של " מ500קביעת תקן חנייה מופחת ל .3

לקבוע בתיאום הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב הוראות בתקנון התכנית אשר  .4

 . יבטיחו שאוורור החניונים לא יהווה מקור למטרדים וזיהום לדירות המגורים הקיימות

לקבוע הוראות בתקנון התכנית המחייבים תיאום עם הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל  .5

 .כתנאי להוצאת היתר בנייה, אביב בנושא מניעת נידוף גזים רעילים בזמן קידוחי היסודות של הבניין

במסגרת , על מנת למזער את הסכנות הבטיחותיות הנובעות מבניית מגדל בקו בניין אפס .6

.      תדרשנה הבלטות של קרניזים אשר תוכלנה לבלום נפילת חפץ ולהסיטו מן המדרכהעיצוב הבניין

הוספת הוראות מעבר לתקנון התכנית לנושא המשך פעילות עסקים במקום ממועד אישור  .7

 .התכנית עד לתחילת מימושה

 

 

 :תרשים סביבה
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: 01/07/07 סיכום מפגש תושבים בנערך ב– 01נספח 
התחדשות עירונית במתחם פרי מגדים בשכונת נחלת יצחק : סיכום מפגש תושבים בנושא

. מ ותושבי השכונה" בהשתתפות הר01.01.07שנערכה בתאריך 
: משתתפים מטעם עיריית תל אביב

ע " משנה למהנדס העיר ומנהל אגף תב–מר אלדד מרחב 
 מנהל אגף רבעים ושכונות –מר דורון אדיר 

 עוזרת ראש העיר –דינה גל ' גב
 מנהל רובע מזרח –מר שלום בן אהרון 

מינהל ההנדסה , צוות תכנון מזרח-  מר ניר כהן 
מינהל ההנדסה , צוות תכנון מזרח– מר אודי כרמלי 

מינהלת רובע מזרח – סמדר כהן ' גב
מינהלת רובע מזרח – טלי כהן ' גב

: משתתפים אחרים
חברת חושן ניהול פרויקטים   , מנהלת הפרוייקט- עופרה אברהמי' גב

עורך התוכנית ,  אדריכל–מר דורון צפריר 
 (ב בסוף הסיכום רשימת המשתתפים"רצ)תושבי השכונה 

 
:  רקע

פרי ' יגאל אלון ורח' מטרת המפגש היא הצגת עיקרי תכנית המוצעת להתחדשות עירונית במתחם המצוי בין רח .1
 7093 בגוש 209ו, 248, 432, 431, 46, 45, 44המתחם כולל את חלקות שמספרן . בשכונת נחלת יצחק, מגדים

 2.7- שטח התכנית הוא כ  (.3ו' א1פרי מגדים ' ורח, 1,3,5,7נחלת יצחק ' רח, 138 ו136יגאל אלון ' בכתובות רח)
 . דונם

 

י פינוי כל המבנים והעסקים "יפו  במטרה לאפשר שיפור סביבתי ע-התכנית מקודמת ביוזמת עיריית תל אביב .2
קידום התכנית . הקיימים בתחום התכנית ובניית מגדל מגורים חדש במקום ויצירת שטח ציבורי פתוח חדש

החברה המנהלת של הפרוייקט היא חברת . נעשה במסגרת מסלול התחדשות עירונית של משרד השיכון והבינוי
. חושן ניהול פרוייקטים

 
: מהלך הדיון

אשר נבצר , מר חזי ברקוביץ, והתנצל בשם מהנדס העיר, אלדד מרחב פתח את המפגש תוך הצגת מטרת קיומו .1
לפני , מטרת המפגש היא חשיפת התכנון בשלב מוקדם בפני תושבי הסביבה. ממנו להגיע למפגש מסיבות אישיות

, צוות התכנון של הפרוייקט יבחן את ההתייחסויות שיתקבלו במהלך המפגש. הבאתו לדיון בועדה המקומית
יוצגו בפני חברי הועדה המקומית , יצויין שגם התייחסויות שלא ישולבו בתכנית. ואת אפשרות שילובן בתכנית

 .במסגרת הדיון בתכנית בועדה המקומית
 

ואת , "התחדשות עירונית"הציג את מסגרת קידום התכנית במסלול , מתכנן ועורך התכנית, אדריכל דורון צפריר .2
 :עיקרי התכנית עצמה כמפורט להלן

 

י משרד הבינוי והשיכון שמטרותיו הן לאפשר ניצול מיטבי "הינו מסלול שנוצר ע" התחדשות עירונית"מסלול  .א
למסלול יתרונות מובנים כגון מחויבות של משרדי . של אזורים עירוניים וותיקים ושיפור חזות פני העיר

מס )תמריצים כלכליים בדמות פטור ממיסים , הממשלה ושל הרשות המקומית לקידום יעיל של התכנית
מימון ניהול תכנון , מימון הליך התכנון עד אישור התכנית, (מ על תשומות הבנייה"ומע, מס רכישה, שבח

 .ומימון התארגנות בעלי הנכסים שבתחום התכנית, י החברה המנהלת"הפרוייקט ע
 

במסגרת מסלול התחדשות  ("אכרזה"עברה )י משרד השיכון והבינוי "התכנית המוצעת אושרה לקידום ע .ב
מטרת הדיון הועדה המקומית הוא . ונמצאת לקראת דיון בועדה המקומית של עיריית תל אביב, עירונית

קיום המפגש אינו פוגע כהוא זה בזכות . אישור התכנית לדיון בהפקדתה בועדה המחוזית של מחוז תל אביב
להגיש התנגדויות לתכנית על פי חוק התכנון והבנייה לאחר הפקדתה ונועד לאפשר קבלת התייחסויות בשלב 

לאחר . (לתכנית" מתן תוקף") שנים עד לאישורה 4הליך קידום תכנית לארוך כ. מוקדם יותר בהליך התכנון
על פי הכללים של מסלול . החברה המנהלת תסייע בפנייה ליזם אשר יבצע את הפרוייקט, אישור התכנית

 שנים ממועד אכרזת התכנית על מנת 6התחדשות עירונית על היזם להוציא היתרי בנייה בתוך לא יותר מ
 .להנות מן התמריצים הכלכליים הניתנים במסגרתו

 

י "שיפורים סביבתיים שהתכנית נועדה להביא כוללים טיפול במתחם שבמצבו הנוכחי הוא ירוד ומוזנח ע .ג
פינוי מטרדים , יצירת שטחי ציבור חדשים, שיפור חזותי והגדשת הצומת מבחינה אדריכלית, בנייה חדשה

ניתן יהיה לבחון גם תוספת מקומות חנייה . י הרחבת מדרכות צרות"ושיפור נגישות הולכי הרגל ע, סביבתיים
 .במסגרת חניון ציבורי תת קרקעי
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התכנית המוצעת תאפשר בניית .  יחידות מגורים10 יחידות של עסקים ו19במתחם קיימות , במצב הקיים .ד
. 70מספר יחידות המגורים במגדל יהיה כ .  קומות מסחר ומשרדים2 קומות מעל 18מגדל מגורים בן כ

נעשה מאמץ מיוחד להקטין את התכסית של המגדל על מנת . כל החניות לכלי רכב יהיו תת קרקעיות, בעקרון
לא תתאפשר חצר משק לעסקים בשטחים הפונים לבנייני .  דונם1.2לאפשר שטח ציבורי פתוח בשטח של כ

 .המגורים של שכונת נחלת יצחק
 

במסגרת התכנית המוצעת קיימת גמישות תכנונית המאפשרת מספר חלופות בינוי , לדברי דורון צפריר .ה
 :(חזיתות והדמיות תלת ממדיות, חלופות אלה הוצגו באמצעות תכניות)

 פרי ' בינו לבין רח, יגאל אלון תוך ריכוז השטח הציבורי הפתוח ממזרח לו' מיקום מגדל בקרבת רח
יגאל אלון ויצירת רחבה עירונית בחזיתו אשר תדגיש ' מגדים או מיקום מגדל המגורים בנסיגה מרח

 .את צומת הרחובות

 אך מחייבת , קביעת תכסית מצומצמת למגדל אשר מצד אחד מאפשרת שטח ציבורי פתוח גדול יותר
 .  קומות בלבד20או העדפה של תכסית רחבה יותר עם בנמוך יותר בן ,  קומות למגדל2תוספת של עוד 

 

: תושבי השכונה, התקבלו ההתייחסויות המפורטות להלן מאת משתתפי המפגש .3

 התכנית היא נקודתית ולפיכך חסרה התייחסות כוללת לאזור . 

 (. 49חלקה ) 9-11פרי מגדים ' ד עמוס לוזון לבחון צירוף חמשת מבני השיכונים ברח"י עו"הובעה בקשה ע
 . בידיו הסכמות בכתב מאת כל דיירי השיכונים, לדבריו

 י יוסי רנרט לבחון הטמנת כבלי חשמל ברחוב נחלת יצחק כמטלת יזם במקום יצירת השטח הציבורי "הוצע ע
 . פוגע באפשרות של הציבור הרחב להנות מהן, האופן שבו הגינות משמשות את בעלי כלבים, לדבריו. הפתוח

 הוצע שלא לכלול שטחי מסחר בתכנית .

 הובע חשש כי הבנייה המוצעת תגרום להחמרה של מצוקת החנייה באזור. 

  יהווה מקור למטרדים  (לרבות של שטחי המסחר)הובע חשש כי מתקני אצירת האשפה וחצר משק של הבניין
. סביבתיים לסביבה

 וכתוצאה מכך גם של זיהום האוויר, הובע חשש כי התכנית תגרום להחמרה במצב עומס התנועה באזור. 

  קומות תגרום להצללה על הבניינים השכנים תוך כדי פגיעה 20הובע חשש כי הבנייה בגובה המוצע של 
. בכמות קרינת השמש עבור דודי השמש שעל הגגות

 אשר תלוה את קידום התכנית ותבטיח קשר , הוצע כי תוקם ועדה המורכבת מנציגי נציגי התושבים והעירייה
 .שוטף בין התושבים לעירייה

 גדלו , נחלת יצחק' יגאל אלון לרח/ ערבי נחל' הועלתה טענה כי מאז שאיפשרה העירייה פנייה שמאלה בין רח
 .ועימם גדל זיהום האוויר, מאוד עומסי התנועה ברחוב

 הועלת טענה כי באזור אנטנות תקשורת רבות המהוות מפגע סביבתי קשה בתושבי הסביבה .
 

 : י מתכנני התכנית ונציגי העירייה"להלן התשובות שניתנו ע .4
 :היבטים כללים של התכנית

 לא תמיד אפשרית התערבות רחבת , כמו שכונת נחלת יצחק, באזור שהוא כבר מבונה, לדברי דורון צפריר
נעשתה בחינה של התכנית מול מינהל ההנדסה ברמה האזורית לפני , במקרה של התכנית המוצעת. היקף

 .בחינה אשר מסקנותיה העלו כי קידומה תביא לשיפורים רצויים בסביבתה, קבלת ההחלטה על קידומה

 הטמנת תשתית החשמל לתת הקרקע לאורך כל רחוב נחלת יצחק אינה מהווה מטלה , לדברי ניר כהן
תבחן האפשרות לחיוב הטמנת בתחום התכנית . תכנונית אותה ניתן יהיה להטיל על יזם במסגרת התכנית

. עצמה

 ניתן יהיה במסגרת תכנון השטח הפתוח להקצות שטח מיוחד שרק בו ניתן , לעניין הבעיה הנוגעת לכלבים
 . יהיה לשחרר כלבים

 התושבים מוזמנים לבחור נציגות  , לעניין ההצעה להקים ועדה משותפת אשר תלווה את קידום התכנית
את הקשר מוצע לנהל . (צוות מזרח)אשר תעמוד בקשר שותף עם החברה המנהלת ועיריית תל אביב 

. באמצעות מנהלת הרובע
 :היבטים תנועתיים של התכנית

 התכנית כן תאפשר . נחלת יצחק' התכנית המוצעת אינה מוסיפה נתיבי תנועה לרח, לדברי דורון צפריר
.  י הרחבת המדרכות ויצירת השטח הציבורי הפתוח  החדש"לשפר את נוחות התנועה של הולכי הרגל ע

 הבנייה החדשה תחוייב בפתרונות חנייה מלאים בתחום , לעניין החשש מהחמרת מצוקת החנייה באזור
 . ניתן יהיה אף לבחון תוספת מקומות חניה לציבור הרחב במסגרת חניון ציבורי. שטח התכנית

 יחידות דיור50ניתן להוציא היתרי בנייה לכ, י תכנית בנין עיר שבתוקף במקום"עפ, לדברי עופרה אברהמי  .
 20התכנית תאפשר תוספת של כ, לפיכך. (10להבדיל ממספר היחידות אשר נבנו בפועל ומספרן עומד על )

לרבות לעניין , תוספת שהיא לכל הדעות כמעט חסרת משקל בהשפעתה על הסביבה, יחידות נוספות בלבד
 .עומסי התנועה וזיהום האוויר
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 הובהר לעיל כי תוספת יחידות , לעניין החשש כי תכנית תגרום להחמרה בעומס התנועה וזיהום האוויר
 .הדיור קטנה מכדי שתוכל להשפיע כל עומס התנועה וזיהום האוויר

 אין לנושא זה נגיעה ישירה לתכנית המוצעת, נחלת יצחק' לעניין הפנייה שמאלה לרח. 
: פרי מגדים' צירוף מתחם השיכונים ברח

 נמצא כי מתחם השיכונים אינו עומד בתנאי הסף שנקבעו , בבדיקה שנערכה על ידה, לדברי עופרה אברהמי
. ולפי כך לא ניתן יהיה לשלב אותו בתכנית המוצעת, י משרד השיכון והבינוי למסלול התחדשות עירונית"ע

היא מוכנה לבחון את המתחם בשנית את המתחם באם תיעשה אליה פניה מסודרת על ידי נציגות , עם זאת
 .נבחרת של בעלי הדירות

 י כך שבעלי הדירות יהיו "ע, ניתן להפוך את המתחם לכלכלי לפרוייקט פינוי ובינוי, לדברי אלדד מרחב
 .מוכנים להתאים את הציפיות שלהם מבחינה כלכלית ליכולת הנשיאה התכנונית של תא השטח

  ד עמוס לוזון מוזמן ליצור קשר עם "עו,  שנים מאז פנייתו האחרונה לעירייה בנושא5מאחר ועברו לפחות
צוות תכנון מזרח במטרה לערוך בחינה מחודשת ועדכנית של הכדאיות הכלכלית והאפשרויות התכנוניות 

 .במתחם השיכונים
: שטחי מסחר

 נחלת יצחק הופכת אותו מתאים חזית ' יגאל אלון ורח' מיקום המתחם בפינת רח, לעניין שטחי המסחר
סימון )מותרים במקום שטחי מסחר , (618תכנית )י תכנית בניין העיר בקיימת "עפ, בנוסף לכך. מסחרית

 . כך שלמעשה מדובר בזכות מוקנית של בעלי העסקים הקיימים במקום, (חזית מסחרית בתשריט התכנית
 :איכות הסביבה

 מתקנים , י חצר המשק ומתקני אצירת האשפה של הבניין"לעניין החשש ממטרדים סביבתיים שיווצרו ע
ל לגבי "כנ. אלא כלפי רחוב נחלת יצחק, אלה ימוקמו באופן שלא יפנו כלפי מבני המגורים של השכונה

 . פתרונות פריקה וטעינה לשטחי המסחר

 תוצאות הבדיקה יועברו לידי התושבים באמצעות . הנושא יבחן במסגרת בדיקה סביבתית, לעניין הצללה
 .מנהלת הרובע

 תוצאות . הנושא ייבחן מול הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב, לעניין אנטנות התקשרות באזור
 .הבירור יועברו לידי התושבים באמצעות מנהלת הרובע

 
סיכום 

. לא הובעה התנגדות עקרונית לתוכנית .1

תיערך בחינה מחודשת , פרי מגדים' במענה לפניית בעלי הדירות במבני השיכונים מזרחית למתחם התכנית ברח .2
 . ד עמוס לוזון"י עו"מול מינהל ההנדסה של ההצעה התכנונית שהוצגה ע

באם תיערך אליה פנייה מסודרת מאת כל , עופרה אברהמי' י הגב"תיערך בחינה תכנונית של המתחם ע, בנוסף .3
 .בעלי הדירות

יוצגו ההתייחסויות , במסגרת הדיון. התכנית תקודם לדיון בהפקדה בועדה המקומית בתוך מספר שבועות .4
 .שהתקבלו במסגרת המפגש כמפורט לעיל

 
, בברכה 

 
סמדר כהן 

מתאמת פיזית 
 רובע מזרח

: רשימת נוכחים
 טלפון כתובת שם טלפון כתובת שם

 054-4991550 3פרי מגדים  יאיר לוי 6962619 14עליית הנוער  מאיר ברימן
 052-2510306 1פרי מגדים  מוטי פלד 052-3472627 5נחלת יצחק  עוזר מיכל

 052-2227661 22עמק ברכה  אבינועם ראוך 6092968 18נחלת יצחק  יאיר אלישיב
 6969735 13נחלת יצחק  כהן יעקב 6968330 34עמק ברכה  בורובסקי משה

 6969936 6פרי מגדים  אליהו אבידור 057-7727480 6טירת צבי  ניצן הירש
 5713833  גבעתיים55ריינס  ריינשטיין שמואל 054-4963355 31עמק ברכה  רחל פלק

 6916794 146יגאל אלון  הרץ 052-6667790 32עמק ברכה  קרן עמיחי
 052-8520957 13נחלת יצחק  רועי פסטרון 052-8478442 11נחלת יצחק  ענת ברגר עלה

 09-9717901 חברת מבני ציבור רונן יוציס 052-2925320 11נחלת יצחק  מוטי עלה
 054-4904111 9שביל החלב  יעקב שפירא 6969459 32עמק ברכה  שרה צימט

 050-5470735 18נחלת יצחק  יוסי רנרט 6963057 17נחלת יצחק  מרים פרלמוטר
 052-476397 7נחלת יצחק  גלרון טופר 6957923 8פרחי אביב  סטואנט קצוף
 050-6247155 9פאת השולחן  צבי וינשטיין 054-4531785 26נגבה  יפה מרקוביץ

 6956884 31עמק ברכה  חי ורדה 6742088 73ירושלים ' שד רנה ארליך
 050-433532 130יגאל אלון  חיה קלדרון 054-5277775 43נחלת יצחק  גרנברג

 6353171 5נחלת יצחק  רלי סולמון 6916794 146יגאל אלון  הרץ
 6957517 155יגאל אלון  עמוס לוזון 054-7722499 5נחלת יצחק  נירית קנר

 
 11/08/2009 סיכום מפגש תושבים שנערך ב– 02נספח 

 11ביום שלישי  (בחדר הישיבות של היחידה האסטרטגית)סיכום פגישה שהתקיים במינהל ההנדסה 
 2009אוגוסט 
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  התחדשות עירונית במתחם פרי מגדים בנחלת יצחק3753ע "תב: בנושא
 . התחדשות עירונית פרי מגדים3753מתן הסברים לתושבים בנוגע לתכנית : מטרת הפגישה

 
: משתתפים

א "עיריית ת, ע"אגף תב, מנהלת מחלקת תכנון מזרח– אירית סייג 
א "עיריית ת, ע"אגף תב, צוות תכנון מזרח– ניר כהן 

מ  "משרד פרחי צפריר בע, אדריכל עורך התכנית– דורון צפריר 
 (לא יכל להגיע)א "עיריית ת, 9מנהל מינהלת רובע – שלום בן אהרון 

 (שמות מפורטים ברשימה מטה) תושבי השכונה 15
 

:  רקע
של משרד " התחדשות עירונית"יפו במסגרת מסלול -תכנית מקודמת ביוזמת עיריית תל אביב .1

למסלול יתרונות מובנים כגון מחויבות של משרדי הממשלה והרשות המקומית . השיכון והבנוי
מ על "ומע, מס רכישה, מס שבח)תמריצים כלכליים בדמות פטור ממיסים , לקידום של התכנית

י חברה "מיון ניהול תכנון הפרוייקט ע, מימון הליך התכנון עד לאישור התכנית, (תשומות הבנייה
. ומימון התארגנות בעלי הנכסים שבתחום התכנית, מנהלת

י הועדה המחוזית " ואושרה להפקדה ע21/03/07י הועדה המקומית ב"התכנית הומלצה להפקדה ע .2
. 745'  החלטה מס01/07/08ב

המפגש אורגן בעזרת . 01/01/07מפגש תושבים התקיים בסמוך למועד התנעת קידום התכנית ב .3
סיכום המפגש שולב בדרפט הדיון .  ונערך בבית ספר איילון בשכונת נחלת יצחק9מינהלת רובע 

 .בתכנית בועדה המקומית
. 10/12/06מפגש נוסף נפרד עם בעלי הקרקע בתחום התכנית התקיים בתאריך ב .4
 יום 60י חוק התכנון והבנייה ניתן להגיש התנגדויות לתכנית עד "עפ. 09/07/09התכנית הופקדה ב .5

. 09/09/09עד ה– ממועד ההפקדה 
פגישה זו נקבעה במענה לפנייה מאת תושבים מסביבת התכנית לקבל הבהרות בנושא התכנית אשר  .6

 .התקבלה לאחר הפרסום להפקדתה
 

: מהלך המפגש
, עורך התכנית)ודורון צפריר  (צוות מזרח)י ניר כהן "הרקע לקיום המפגש ועיקרי התכנית הוצגו ע .1

בפתח הדברים ניתן הסבר על עיקרי התכנית ועל ההליכים הפרוצדורליים . (מ"משרד פרחי צפריר בע
הדיון )בכלל זה בנוגע להגשת התנגדויות ולדיונים בהם בועדה המקומית , של קידום תכנית בניין

הדיון צפוי להתקיים בתחילת )ובועדה המחוזית  (2009דצמבר – צפוי להתקיים בסביבות נובמבר 
.  9הודעה בדבר המועדים בפועל יועבר לתושבים באמצעות מינהלת רובע . (2010שנת 

המפגש נועד למתן הבהרות והסברים לתושבים במסגרת הליך הפקדת התכנית והיערכות להגשת  .2
המתכונת , לפיכך. יגאל אלון' צוין כי המפגש נקבע במענה לפנייה מאת אילנה סוויד מרח. התנגדויות

של המפגש היא שמיעת שאלות ודרישות להבהרה מצד המשתתפים ומתן התיחסויות מצג נציגי 
 . העירייה

: י משתתפי הפגישה"הוצגו השאלות הבאות ע .3
: 'תושב א .א

י פרוייקט של בבניה נמוכה ולא של "מדוע אי אפשר לטפל תכנונית בהתחדשות המתחם ע (1
 ?מגדל

 20 קומות במקום מגדל אחד של 10- האם נבחנה חלופה של בניית שני בנינים נמוכים של כ (2
? קומות

יצחק שדה ' מצפון לרח, מהם השיקולים לקידום תכנית שתאפשר מגדל דווקא במקום הזה (3
 ?ליד מבני המגורים של השכונה

: התייחסות צוות מזרח (4
. (בשטח של כדונם אחד)הבחירה בבינוי מגדלי נבעה מן הרצון לייצר במקום שטח ירוק חדש  (5

בנייה נמוכה בהיקף הנדרש להבטחת הכלכליות של הפרוייקט היתה מחייבת תכסית גדולה 
זאת הסיבה לכך שלא נבחרה . יותר שלא היתה מאפשרת להפריש קרקע לטובת שטח ירוק

.  קומות20א במקום בניין אחד בן " קומות כ10 בניינים בני 2חלופה לבניית 
המקום נתפס כמתאים לבניית מגדל היות והוא ממקום בסמוך לאיזור התעסוקה נחלת יצחק  (6

וכן בגלל היותו ,  ומדיניות העירייה מתוכננים להיבנות מגדלי תעסוקה רבים5מ "י תמ"בו עפ
 .יגאל אלון' נחלת יצחק ורח' ממוקם בפינת הצומת של רח
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 :אילנה סוויד .ב

. (פים"שצ)ציינה שאין בשכונת נחלת יצחק מספיק ריאות ירוקות  (1
עתידים , ממול השכונה, (מעבר לכביש נתיבי איילון)ציינה שפורסם בעיתון שממערב לאיילון  (2

להיבנות מספר מגדלים ושעל פניו נראה שמגדלים אלה יחסמו את האוויר לשכונה ויטילו עליה 
 .צל

את בעלי הנכסים בשטח התכנית באמצעות כסף במקום " פצות"האם נבחנה אפשרות ל (3
 ?בזכויות בנייה

? האם במסגרת קידום התכנית נלקח בחשבון מצב התנועה והתחבורה והתשתיות בשכונה (4
למה במסגרת התכנית . (לבדוק נתונים)ר שטח מסחר " מ240- במצב הקיים יש רק כ  (5

? ר" מ1,000מבוקשים 
בשעות הלילה יש , כפועל יוצא מכך.  שעות ביממה24נחלת יצחק פתוחה '  ברחAMPMחנות  (6

 .מטרדי רעש ומסתובבים באיזור אנשים שיכורים
: התייחסות צוות מזרח

לכן כל . ע"בשכונת נחלת יצחק מוכר לאגף תב (ריאות ירוקות)המחסור בשטחים ירוקים  (1
דוגמאות לכך ניתן לראות . תכנית המקודמת באיזור נדרשת להפריש שטחים חדשים לנושא 

המצאי בשכונה של שטחים פנויים שניתן . (תעש השלום ועוד, עין זיתים, א"בפרוייקט מגדלי ת
ולהפכם לשטחים ירוקים מצומצם ביותר ובכל מקרה מחייב הליך של הפקעה בעלות מלאה 

. של הקרקע
הממומשת בחלקה , הבנייה. אכן בגדה המערבית של האיילון מתכוננת בנייה של מגדלים רבים (2

הסיבה שהמגדלים מתכוננים . היא על פי מדיניות התכנון העירונית והמחוזית מזה שנים רבות
במקום זה היא הגישה הנוחה לעיר תל אביב באמצעות כביש נתיבי איילון המקנה להם יתרון 

. מיקום משמעותי ביחס לאיזורים אחרים בעיר תל אביב
אלא להבטיח את הכדאיות הכלכלית , את בעלי הנכסים" לפצות"מטרת תוספת הזכויות אינה  (3

לא נמצא לנכון , היות ומיקום התכנית נמצא מתאים להקמת בניין גבוה. של ביצוע התכנית
.  לבחון להבטיח את הכדאיות של הבנייה באמצעות התקציב העירוני

נבחנת במסגרת הליך קידומה לעניין השפעתה על מצב התנועה , בכלל זה תכנית זו, כל תכנית (4
במסגרת קידום התכנית היא תואמה עם יועץ התנועה של הועדה . והתשתיות בסביבתה

י התיאום מולו לא נמצאה כל מניעה לאשר את נקודת "עפ. המחוזית ואושרה לקידום על ידו
– היות והיא ממוקמת כ , לתוואי הציבורי הגובל (הכניסה לחניון התת קרקעי)חיבור המגרש 

נחלת  יצחק הינו רחוב דו ' יגאל אלון כאשר בקטע זה רח' מזרחית מהצומת עם רח'  מ70
י אי מרכזי "מופרדות ע, סטרי בעלי שני מסעות חד סטריות ושני נתיבי נסיעה בכל אחד מהם

 . בנוי

לאור . ר מסחר" מ240 ניתן לבנות במקום עד 618ע "י תב"י המצב התכנוני המאושר עפ"עפ (5
' נחלת יצחק ורח' מיקום התכנית בפינת הרחובות יגאל אלון ויצחק שדה ולאור אופיו של רח

נמצא לנכון לאפשר חזית מסחרית גם בשטח , יגאל אלון בו עסקים רבים בגדה הדרומית
לקבוע סייגים לפעילות המסחרית במקום על מנת , במסגרת הוראות התכנית, ניתן. התכנית

במסגרת זאת נקבע כבר כי לא תתאפשר חצר משק לעסקים . למנוע מטרדים למגורים השכנים
. בשטחים הפונים לבנייני המגורים מצפון ומזרח

נחלת יצחק עד ' נחלת יצחק מותרת פעילות עסקים ברח' ברח, י מדיניות אגף רישוי עסקים"עפ (6
 .יש לפנות למוקד העירוני לבירור וטיפול בנושא. 24:00השעה 

 

לדבריה עומס ? כמה מקומות חנייה ידרשו במסגרת הבנייה המוצעת במקום:אניטה גבינט .ג
בפרט ליד צומת יגאל אלון ונחלת יצחק שכן , התנועה במצב הקיים לא מאפשר תוספת בנייה

 .במקום פקקים כל בוקר כאשר רבים מבקשים לצאת מן השכונה
 139היקפי שימושי הקרקע המוצעים במסגרת התכנית מחייבים כמות של  :התייחסות צוות מזרח

 27יצויין כי במסגרת התכנית נוספים .  מקומות חנייה לרכב פרטי ועוד שתי חניות לרכב שירות
 דירות כך שמדובר בתוספת שהיא קטנה 43דירות ביחס למצב המאושר לפיו ניתן לבנות במקום 

לעניין הבטים נוספים . ביותר ביחס לעומסי התנועה הקיימים ולקיבולת הדרכים במקום
 .הקשורים בעומסי התנועה ראה ההתיחסות לשאלתה של אילנה סוויד לנושא לעיל

 

: יעקב מנור .ד
 ?שואל מה התועלת בקידום התכנית (1



 החלטה' מס
11/11/2009 

 8- ' ב09-0026

 

2007ת ספטמבר "מבא  59' עמ  

 

או שניתן יהיה לבקש שינויים  (תכסית, קווי בניין, גובה)האם מה שמוצג הוא המצב הסופי  (2
? במסגרת הליך אישור הקלות

הביע חשש שהגינה המוצעת תשמש בעיקר למפגש שיכורים ותהווה מקור למפגעים מאשר  (3
 .תועלת

מן החניון  (לרבות על רקע זיהום הקרקע ממפעל תעש מגן)הביע חשש מפליטת גזים רעילים  (4
. התת קרקעי לכיוון דירות המגורים

טוען שאת פעולות ההתחדשות העירונית יש להתחיל קודם באיזורי התעסוקה המוזנחים  (5
. נחלת יצחק' נחלת יצחק לפני שפונים לטפל בשטח התכנית המצוי מצפון לרח' מדרום לרח

. ח הצללה"י דו"מבקש שתיערך בדיקת הצללות ע (6
פרי ' הביע חשש שאישור התכנית יהיה פתח לאישור מגדל נוסף במתחם הגובל ממערב לרח (7

. מגדים
תוהה מדוע , היות והוצג שזכויות הבנייה המבוקשות הם גם פועל יוצא של תחשיב הכלכלי (8

למשל באמצעות ? של התחדשות המתחם ממתחם אחר באיזור התעסוקה" סבסוד"שלא יהיה 
  .ניוד תוספת הזכויות לאיזור התעסוקה

: התייחסות צוות מזרח
קידום התכנית מהווה הזדמנות לטיפול במתחם בעל רמת פיתוח ירודה ביותר היוצרת גיבוב  (1

הריסת המבנים , בנוסף. של  בנינים ישנים במצב פיסי ירוד ומהווה מפגע חזותי במקום
נחלת יצחק למלוא רוחב זכות הדרך ' הישנים במסגרת התכנית תאפשר את מימוש הרחבת רח

תוך שיפור סביבת הולכי הרגל במקום , (618ע "כפי שנקבעה במסגרת תב)הסטטוטורית שלו 
תועלת . (פ"ר מתוכם הם שצ" מ500אשר )ר " מ1,100ותוך יצירת שטח ציבורי פתוח בשטח של 

. זו היא בעלת חשיבות גדולה ביותר שכן בשכונה מצאי חסר של שטחים פתוחים
חוק התכנון והבניה מאפשר למי שמגיש בקשה להיתר לבקש הקלות : הקלות מתכנית (2

, הגדלת צפיפות ועוד, חריגה מקווי הבניה, תוספת קומות למשל)ע .ב.מסוימות מהוראות הת
במקרה של בקשה להקלות הועדה מחויבת להודיע לבעלי  .(הכל במגבלות המפורטות בחוק

 20במסגרת סעיף , עם זאת. הנכסים הגובלים ולשמוע את התייחסותם טרם החלטתה
, במסגרת הוראות התכנית נקבע כי לא תתאפשר הקלה מהוראות התכנית לעניין קווי בניין

 .או גובה/תוספת קומות ו
בשכונת נחלת יצחק קיים מחסור בשטחים ירוקים ולכן אחת ממטרות התכנית היא ליצור  (3

התנהגות לא נאותה הכרוכה ביצירת מטרדים אינה . שטח ירוק חדש לרווחת תושבי השכונה
 .נתפסת כסיבה לאי יצירת שטחים ירוקים חדשים

תתואם עם הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב , לכשתוגש, הבקשה להיתר הבנייה (4
על מנת להבטיח שהחניונים התת קרקעיים לא יהוו מקור לגזים רעילים לדירות המגורים 

 .השכנות
והיות והמצב  (כמפורט לעיל)התכנית מקודמת במקום לאור התועלות התכנוניות שבדבר  (5

עיריית . הקיים תואם את הקריטריונים של משרד השיכון והבינוי למסלול התחדשות עירונית
התערבויות . תל אביב נוקטת במקביל בפעולות תכנוניות אחרות בתחום איזור התעסוקה

 .התכנוניות אלה נערכות בו זמנית ומשלימות האחת את השנייה
והמרווחים בינה לבין הבנייה הקיימת דומים לאלה  ( קומות20)גובה הבנייה המוצעת  (6

. (בהליכי בנייה ובהליכי תכנון, קיימים)שבפרוייקטים של בנייה גבוהה אחרים בתל אביב 
 .התייחסות מפורטת יותר לנושא תינתן במסגרת הדיון בהתנגדויות

פרי מגדים ' ע מטעם דיירי המתחם הגובל ממערב לרח"נעשו בעבר מספר פניות לאגף תב (7
אשר )במטרה לקדם במקום תכנית בניין עיר שתאפשר הריסת השיכונים הקיימים במקום 

אף אחת מהצעות אלה . ובניית בנייה גבוהה למגורים במקומם (נטען כי הם במצב ירוד ביותר
י צוות מזרח על רקע הקפי הבנייה אשר נדרשו במסגרתם "לא נמצאה ראויה לקידום ע

המקודמת , במסגרת תכנית המתאר לעיר תל אביב. להבטחת הכדאיות הכלכלית של הבנייה
בכלל זה גם , תגובש עמדה תכנונית לעניין בנייה גבוהה חדשה בנחלת יצחק, בימים אלה
 .במתחם זה

 הועדפה תכנית ללא שאינה , קומות20היות ומיקום התכנית נמצא מתאים להקמת בניין בן  (8
שכן תכנון כזה יוצר בעיות , בכלל זה בתחום איזור התעסוקה, כורכת בתכנון מתחמים נוספים

  . תכנוניות חדשות אשר פתרונן אינו בהכרח מוצלח
 

 :שרה קוק .ה

 . טענה שבניית המגדל אינה נכונה ואינה מובנת ואינה עולה בקנה אחד עם אופי השכונה (1
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מבקשת שהעירייה תיידע את התושבים בצורה מסודרת על התהליך התכנוני העתידי תוך מתן  (2
 .דגש על הצמתים בהם תתקבלנה החלטות קריטיות

 :התייחסות צוות מזרח

בניית מגדל במקום משתלבת עם הבנייה הגבוה באיזור התעסוקה שכן המתחם ממוקם בפינת  (1
במרכז העסקים הראשי  (מדרום וממזרח)הרחובות נחלת יצחק ויגאל אלון וגובל משני עבריו 

יגאל אלון שהוא ציר ' כמו כן המתחם ממוקם לאורך רח. (באזור התעסוקה בנחלת יצחק)
. ונהנה מגישה ישירה שאינה עוברת דרך רחובות השכונה הצרים, ראשי ורחב

ע "אגף תב, בנוסף להסברים שנתנו במהלך הפגישה על ההליך הסטטוטורי של קידום התכנית (2
 יטפל בהעברת הודעות בדבר

המועדים בפועל של הדיון בהתנגדויות בועדה המקומית ובועדה המחוזית באמצעות מינהלת 
 מומלץ כי התושבים יעבירו את כתובת האי מייל שלהם למינהלת הרובע על מנת שזו .9רובע 

 .תוכל לידע אותם על מועדי הדיונים בועדות התכנון
 

 :סיכום

 9העתק של סיכום הפגישה יועבר לכל המשתתפים שהשאירו כתובת אי מייל וכן למינהלת רובע  .1
. בשדרות המעפילים

הודעות בדבר המועדים בפועל של הדיון בהתנגדויות בועדה המקומית ובועדה המחוזית יועברו  .2
 .9לתושבים באמצעות מינהלת רובע 

וכך יובא לידיעת כל חברי , סיכום הפגישה ישולב בדרפט לדיון הועדה המקומית בתכנית המוצעת .3
 . במסגרת הדרפטיפו-הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב

 
: רשם

ניר כהן 
 

: העתקים
משתתפים 
ר הועדה המקומית "סגן ראש העיר ויו– דורון ספיר 

מהנדס העיר – חזי ברקוביץ 
ע "ע ומנהל אגף תב"סגן מה– עודד גבולי 

מנהלת הפרוייקט – עפרה אברהמי 
. 9מנהל מינהלת רובע – שלום בן אהרון 

  9מתאמת פיזית מינהלת רובע – סמדר כהן 
 

 אי מייל טלפון' מס שם
 rbaranes@elta.co.il 03-6960696 אלונה ורוברטו ברנס

 bkabraham@gmail.com 052-3351628 אברהם בן קרח
  03-5101686 גדעון גולדשטיין

 052-2501679 03-6915121 בועז בן חיים
  03-7395748 רטנר

 manorlaw@netvision.net.il 052-3575005 יעקב מנור
  052-8580691 גדעון גולדשטיין

 Chenavram23@walla.com 050-6791718 אברהם איזו יצחק
  054-5496741 סוויד אילנה
 Anita-rpa@actcom.net.il 03-6952879 אניטה גבינט
 ronit@packer.co.il 050-7381881 רונית מנזלי

  054-7890975 שרה קוק
 Aviv.vip@gmail.com  ר אבי אביב"ד

  03-5713869 בתיה מרטין
 Naitzhak.nob.co.il  אתר נחלת יצחק

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 11/11/2009מיום ' ב09-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ניר כהן מצוות מזרח הציג את עיקרי התכנית
: המתנגדים השמיעות את עיקרי התנגדותם כמפורט מטה

מכיוון שבמידה והתכנית תאושר הוא יצטרך לסגור את העסק שלו וזו ' מתנגד חיים לביא מתנגד לתכ
. פגיעה בפרנסה



 החלטה' מס
11/11/2009 

 8- ' ב09-0026

 

2007ת ספטמבר "מבא  61' עמ  

 

, אור: המגדל יפגע באיכות החיים שלנו כמו.  גובה המגדל לא מתאים לאופי השכונה–ד יעקוב פרצוב "עו
.  שמש, אוייר

. מציע במקום מגדל אחד עם חומה לעשות שתי בנינים בגובה נמוך יותר
. גם כיום יש בעיית תנועה במקום בעקבות התכנית המצב יחמיר. אין פתרונות תנועתיות במקום

 מבקשת לצרף גם אותם לתכנית מכיוון שגם האזור שלהם מבחינת המבנים –ד מירה בורנשטיין "עו
. שיכון ופיתוח מוכנים  לקדם את התכנית עבורם. והתשתיות מאוד ירוד

כי אם . מכיון שזה ימנע מהם בעתיד לממש את הבניה, פ מהשטחים שלהם"מתנגדים להפקעה לצורך שפ
. התכנית לא תהיה כלכלית היא לא תצא לפועל

. מציע במקום לתת דיור חלופי לפצות את הדיירים בתגמול כספי שווי ערך.  הצללה–סוייד אילנה 
. בעייה תנועה ותחבורה,  גובה לא מתאים לסביבה ולאופי השכונה–ארבל ' פרופ

. אוויר ופרטיות, נוף,  הצללה–שמואל בכר 
 לפי הבדיקה אין הגברת התנועה כתוצאה מהפרויקט –דני פוכס יועץ התנועה הציג את תכנית התנועה 

. הפריקה והטעינה יהיה בנתיב נפרד ברחוב נחלת יצחק. הזה
 מהבדיקה רואים שהפגיע היא מהחומה הנמוכה שמשפיע על הסביבה הקרובה –רון לשם יועץ הסביבה 

. לזמן קצר
. בחלק מהדירות יש פגיעה של שלוש עד שלוש וחצי שעות צל ביום

 מבקש לקדם את תכנית ואומר שהפרויקט הזה רק ישבח את – דיירת של השכונה בתוך הפרויקט –שרית 
. השכונה מכיון שהאזור הזה רק מכער את כל הסביבה

 
: הועדה מחליטה

. לשוב ולדון בשבוע הבאה בדיון פנימי לצורך קבלת החלטה
 

ארנון , פאר ויסנר, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, אהרון  מדואל, שמואל גפן: משתתפים
. גלעדי ואסף זמיר
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דיווח לוועדה  :מטרת הדיון
 

  תכנית בסמכות :ע"מסלול התב
הועדה המחוזית 

 
 המסילה ’  דרומית לרח:מיקום

   ורחוב פינס   443בין הרחובות  
ומצפון לדרך יפו  

 
 פינס ' מסילה פינת רח'  רח:כתובת

ג 2,ב2 ,א2,2'  רח37-39' מס
 

 דונם 6.03   :שטח קרקע
 

יסקי -סיוון-  יסקי:מתכנן
 

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

 
   האחים עופר הנדסה ופיתוח:בעלות

א "מ ועת"עלית תעשיות בע, מ"בע
 

: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

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

 
.   מגרש ריק המשמש כחנייה:מצב השטח בפועל

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

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

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

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

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

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

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

הומלץ -  מבנים לשימור4',  מ135 גובה , קומות32עד , למשרדים מסחר ומגורים 350% :מתחם האטד
.  י הוועדה המקומית"להפקדה ע
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עקרונות הבינוי שמומלצים לאזור זה קובעים שמירה על דופן מרקמית של בינוי לאורך דרך אילת בבניה 
העמדת הבנין הגבוה תהיה בחלקי המגרש שיבטיחו אפשרות פיתוח רציף של ,  קומות7שלא תעלה על 

. ' וכושילוב מבנים לשימור, שטחים פתוחים למעבר הציבור
  

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

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

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

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

 
: מצב תכנוני מוצע 

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

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

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

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

 יקבע מעבר בזיקת הנאה מכיוון בין תוואי המסילה לדרך יפו. 

 פים בשטח כולל של כדונם"ייקבעו שני שצ. 

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

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

. ולאישור של אגף הנכסים
 הגישה למרתפי החניה תהיה מרחוב פינס .
 

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

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

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

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

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

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

 
: הוראות בניה נוספות

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

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

לפרוט בתכנית העיצוב - או חזית מסחרית /תותר  קולונדה ו.  מטרים6גובה קומת קרקע יהיה עד 
. האדריכלי

י הועדה המקומית יהיו  תנאי להיתר "ע, לכל שטח התכנית, אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי 
.  בניה
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: טבלת השוואה

 
מצב מוצע מצב קיים נתונים 

כ זכויות בניה "סה

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

 .מסחר בקומת קרקעו
ר לבניית מבנה " מ400תוספת של 

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

. השטחים העיקריים
 /קומותגובה 

 מעל פני מטר
הקרקע 

'  מ58ומות בגובה של  ק18
 :חלופת מגורים

כולל ',  מ130 בגובה של  קומות37
. מתקנים ואנטנות

 : חלופת משרדים
כולל ',  מ92בגובה של  קומות 24

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

ר "מ 55מלי  יד מינ" גודל יח

. ר" מ85: ד ממוצעת"גודל יח
מרתפים  

 
.  מרתפי חניה3

לפי תכנית ע 
.  קומות מרתף5עד 

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

מקומות חניה 
 

פ התקן  " מקומות ע330
 מקומות חניה נוספים 140- ו

. לציבור

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

. מקומות חניה לציבור
 

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

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

 
  :ד הצוות"חו

: לאשר את התכנית המוצעת בתנאים הבאים
 משטח זה עבור 40%ר שטחים עיקריים ועוד " מ13,600כ זכויות הבניה במתחם לא יעלה על "סה .1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. החניה יתוכננו כך שיובטח בשטחים הפתוחים בתחום התכנית בית גידול מתאים לעצים בוגרים



 החלטה' מס
11/11/2009 

 9- ' ב09-0026

 

2007ת ספטמבר "מבא  77' עמ  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .תהווה סטייה ניכרת לתכנית (אזרחית ומשרד הבטחון

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

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

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

 .הגשת דוח סביבתי לנושא הצללה ומשטר רוחות .6

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

 .בתוך הבנין

 . לא תותר הקמת חניון תת קרקעי302במגרש  .8

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

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

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

31/07/2008 .
 

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

 04/07/2008 זמן תל אביב
 

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

 א"ת אדם טבע ודין 

ת " פ26ההסתדרות ד "אורנה שגיב עו 

א " ת85נחלת בנימין להגנת הטבע ' החב 

א " נוה צדק ת3בוסתנאי טל אניב ואורי ברגמן  
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א " ת33מונטיפיורי נווה צדק ' ד שפירא עידו בשם ועד שכ"עו 

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

מענה פירוט ההתנגדות ההתנגדות 
העדר  .1

תכנית כוללת 
למתחם המסילה 

תנאי להפקדת התכנית 
היה הצגת תכנית 

כוללת למתחם המסילה 
היה . ללשכת התכנון

צריך להציג את התכנון 
. בפני הציבור

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

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

מתחם  .2
ליבר מתוכנן על 

" בתולית"קרקע 

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

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

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

לא ראוי  .3
לקבוע חלופות 

בתכנית 

ההבדל בין החלופות כה 
מהותי ולא רצוי 

להותיר את הברירה 
. בידי היזם

הצרכים הציבוריים 
. שונים בין החלופות

 

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

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

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

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

בכל תכנית נקודתית מועברת  .4
האחריות ליצירת שטחים פתוחים לתכנית 

אחרת 

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

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

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

פ "השצ .5
צ המוצעים  "והשב

אינם מספקים 
לחלופת המגורים 

ד שקולות " יח150
לשכונה שיש לגבותה 

לא . בשטחים פתוחים
יעלה על הדעת לקדם 

תכנית שתעצים את 
המחסור בשטחים 

פתוחים ובנויים 
. לציבור

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

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

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

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

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

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

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

איכות  .6
השטחים 
הפתוחים 

המוצעים אינה 
ראויה 

איוורור חניונים . א
פ מהווה מפגע "לשפ

בייחוד אם השימוש 
במבנה הציבורי יהיה 

. לגן ילדים

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

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

הבריאות יאשר תסקיר השפעה על הסביבה במידה והשימוש 
כך שהנושא , (י להוראות התכנית- ט ו6.2' ס)יהיה לגן ילדים 

.  לדחות את ההתנגדות- יפתר ברמה הסביבתית הטובה ביותר
הכניסה לחניה . ב

תהווה מפגע בטיחותי 
. לגן הילדים

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

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

התכנית מאפשרת מגוון של שימושים ציבוריים ואכן במידת פ "ניתן לגדר את השפ. ג
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כך שהשטחים 
הפתוחים האמיתיים 

קטנים יותר 

במידה . הצורך ניתן לגדר חצר לטובת גן ילדים למשל
פ "והשימוש יהיה קהילתי אחר ניתן יהיה להותיר את השפ

בתכנית רק מאפשרת את הגידור . פתוח בכל שעות היממה
.  לדחות את ההתנגדות–ואינה מחייבת אותו 

יש לדרוש נספח . ד
פ "פיתוח מחייב לשצ

לא יעלה על הדעת כי פיתוח שטח פתוח כלשהו ייקבע לפרטיו 
בתכנית בניין עיר וכי כל שינוי של סוג צמחיה למשל יחייב 

בתכנית קבעה כי יש להציג . שינוי של תכנית סטטוטורית
לוועדה המקומית תכנית עיצוב אדריכלי אשר תכלול בין 

.  לדחות את ההתנגדות–פ "פ והשצ"היתר פיתוח של השפ
הצפיפות  .7

פ "המותרת ע
 הינה 35א "תמ

ד " יח12-24

יש להתנות בניה 
בצפיפות כזו בהגדלת 

השטחים הפתוחים 
ובהתאמת תקני החניה 

ל "לקרבה לרק

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

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

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

 לדחות את –בתכנית להגדיל את מצאי השטחים הציבוריים  
. ההתנגדות

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

להתיר תוספת 
מקומות חניה 

, רשת רחובות צרים
, יציאה וכניסה מפינס

יש להסתמך על תחנת 
הרכבת של אליפלט 
. ולהפחית תקני חניה

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

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

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

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

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

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

.  לדחות את ההתנגדות–במחוז
מפגעים  .9

סביבתיים 
המגדל ייצור צל על . א

השכונה 
גם התכנית התקפה . כל בניה תייצר צל על סביבותיה

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

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

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

אין הדמיות של . ב
הבניין ובמידה ויחופה 

, זכוכית ייצר אי חום
ניצול גבוה של אנרגיה 

. 'וכו

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

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

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

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

. ההתנגדות
השתלבות  .01

במרקם הקיים 
הבינוי המוצע אינו 

תואם את אופי השכונה 
והמרקם הקיים 

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

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

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

כולל וחזון העיר 
אין יישום של מדיניות 

כוללת לבניה לגובה כפי 
. שנקבע בחזון העיר

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

לאור העובדה כי על המגרש חלה תכנית , ושוב. אינטנסיבי
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תקפה המאפשרת בניה גבוהה ממילא בתכסית גבוהה לא 
י יצירת תכסית "נותר אלא לאפשר שחרור שטחים לציבור ע

 לדחות את –נמוכה וריכוז הזכויות התקפות לגובה 
. ההתנגדות

אין  .21
התיחסות לדרך 

יפו 

אין להתיר בניית 
מגדלים על דרך יפו 

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

.  לדחות את ההתנגדות–בנסיגה מדרך יפו 
 
 

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

התכנית אינה 
חוקית 

בהחלטת הוועדה . א
המחוזית נקבע כי 

הוועדה המקומית תציג 
בפני לשכת התכנון את 

התכנון הרעיוני למתחם 
. המסילה

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

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

.  לדחות את ההתנגדות–ניתן להפקיד את התכנית 

לא הוצג תכנון כולל . ב
למתחם המסילה 

לוועדה המחוזית עד 
פ " ע2008לסוף שנת 

הנחיות הוועדה 
המחוזית בדונה 

בהתנגדויות מתחם ניבה 

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

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

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

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

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

התכנית מהווה נטע זר בשכונות  .3
נווה צדק ופלורנטין 

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

התכנית  .4
מנוגדת למדריך 

לבניה לגובה 
המהווה הנחיות 

תכנון 

בניה לגובה ומרקם 
הבניה לגובה , היסטורי

בדיקה , ושטחי ציבור
. 'אקלימית ראשונה וכו

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

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

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

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

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

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

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

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

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

התכנית תגביר את המחסור הקיים  .6
בשטחי ציבור בשכונת פלורנטין 

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

התכנית  .7
תוסיף זיהום 

רעש , אוויר
ועומס תנועה 

יש לקבוע תקני חניה 
להתנות , מופחתים

אישור היתר בניה 
בהפעלת הקו האדום 

ולאפשר המרה של 
שטחים תת קרקעיים 
לשימושים אחרים או 

לחניה לציבור בעת 
. הפחתת תקני החניה

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 8' י ס/ראה
לקבל את ההתנגדות  –לעניין שימושים נוספים בתת הקרקע 

 ייקבע בהוראות התכנית כי בחלופה לתעסוקה לא .בחלקה
תותר הצמדה של מקומות החניה וכי לעת הפעלת הרכבת 

הקלה ניתן יהיה באישור הוועדה המקומית להסב שטחים 
. בתת הקרקע לשטחים עיקריים
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המגדל  .8
יצור השפעות 

סביבתיות קשות 

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

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

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

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

 לדחות את –פירוט את המטרדים הנוצרים ואת אופן מניעתם 
ההתנגדות 

פרסום  .9
הפקדת התכנית 

לקה בחסר 

לא נמצאו שלטים על 
הפקדת התכנית 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 כאזור 2342החלקה הייתה כלולה בתכנית 

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

. מבסיס הזכויות

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

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

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

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

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

 קומות יצור צל ופגיעה 32הקמת בניין של 
באור שמש ואוויר 

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

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

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

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

. את ההתנגדות
משך הוצאתו לפועל של הפרוייקט יארך 

שנים ויפגע בפרטית המתנגד 
. כל פרוייקט בניה מהווה מטרד כלשהו לסביבתו בעת הבניה

בעת הוצאת היתר הבניה מוודאת הוועדה המקומית כי 
.  מטרדיות זו תצומצם ככל הניתן

בפני , תכנית בניין עיר עוסקת בתכנון ולא בערכים כלכלייםפגיעה בשווי המקרקעין של המתנגד 
 לחוק לאחר 197' פ ס"המתנגד פתוחה הדרך לדרוש פיצוי ע

. שתאושר התכנית
 

 :ד עידו שפירא"י עו"להתנגדות ועד שכונת נווה צדק וועד הפעולה של שכונת נווה צדק ע
". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 1' י ס/ראהיש להציג את התכנית על רקע תכנון כולל 
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התכנית הינה אכן תכנית בסמכות וועדה מחוזית ותידון הדיון בתכנית צריך להיות בוועדה המחוזית 
הדיון בוועדה המקומית הינו בכדי לגבש את . בוועדה שם

המלצת הוועדה המקומית שתובא בפני הוועדה המחוזית בעת 
.  לדחות את ההתנגדות–שזו תדון בתכנית 

יש להציג את התכנון הכולל בפני הוועדה 
המחוזית 

בהקשר , הוועדה המחוזית היא שקבעה שהתכנון הכולל 
, כגוף המקצועי שלה, יוצג בפני לשכת התכנון, לתכנית ליבר

.  לדחות את ההתנגדות–ולא בפני הוועדה המחוזית עצמה 
פ סיכומים מתחייב שיתוף הציבור "ע

בתכנון 
פ "פ חוק ואינו מחויב ע"הליך שיתוף ציבור אינו מחוייב ע

תושבי נווה צדק שותפו רבות בתכנון . סיכומים לכלל העיר
שכונתם והסביבה ולפניהם פתוחה הדלת תמיד להתעניין 

. לדחות את ההתנגדות- ולשמוע על התכנון בעיר כולה  
היקף הבניה למגורים יצר מעמסה על 

השירותים הקיימים בנוה צדק 
". אדם טבע ודין"  במענה להתנגדות 5' י ס/ראה

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

יש להציג אמצעים 
למיתון החזות של 

המבנה למבטים 
מאזורי התקהלות 

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

. לדחות את ההתנגדות

לא צורף נספח מפגעים סביבתיים 
הצללה 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
הפקדת התכנית פגומה כי לא הוצג תכנון 

. פ הנחיות הוועדה המחוזית"כולל ע
". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 1' י ס/ראה

זו תכנית , אין לקדם תכניות נקודתיות
 35א "פ תמ"הרחבה ניכרת ע

חוק התכנון והבניה לא מצא לנכון לבטל את האפשרות לקדם 
לפיכך ניתן לקדם גם תכנון . תכנון לחלק מסוים של עיר

 הוחל בהכנת ראייה 1995- בייחוד במקום בו כבר מ, נקודתי
, מנגד. פ קידום התכנון של תכנית המתאר המחוזית"כוללת ע

 – 35א "פ תמ"אין תכנית זו מהווה תכנית להרחבה ניכרת ע
. לדחות את ההתנגדות

אין לקדם תכניות היוצרות אף מחסור חמור 
. בשטחי ציבור מזה הקיים בפועל

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

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

: ד הצוות"חוו
 

 ייקבע בהוראות –לאחר בחינת התכנית מוצע כי תכסית הבניין תהיה זהה בשתי החלופות  .1
לאור האמור . ר" מ850התכנית כי תכסית הבניין הכוללת הן למגורים והן לתעסוקה לא תעלה על 

כולל קומת הקרקע הגבוהה ) קומות 32לעיל ייקבע כי גובה הבניין בחלופה למגורים לא יעלה 
. מעל פני הקרקע'  מ112.5ובגובה שלא יעלה על  (והקומות הטכניות

 .פ"התכנית לא תתיר בניה תת קרקעית בשצ .2

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

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 04/02/2009מיום ' ב09-0002בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

  .שרון שפר הציגה את התכנית
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (וולוך וכרמלה–  נימנעו 2, זמיר וגפן, ספיר, מזרחי–  נגד 4, פאר ומדואל, מיטל–  בעד 3)הצבעה בעניין 
. ההצעה לא התקבלה

 
. לבקש מהועדה המחוזית לא לאשר לפני תכנית כוללת ושימוש אך ורק למשרדים– הצעה של מיטל להבי 
. ההצעה לא התקבלה (נתן ומדואל, מיטל – 3– בעד )לאחר הצבעה בעניין 

 
: הועדה מחליטה

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

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

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

 . ר" מ900ותכסית כוללת של עד 
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 .פ"לא להתיר בניה תת קרקעית בשצ .ג
לתעסוקה לא תותר הצמדה של מקומות חניה ולעת הפעלת הרכבת הקלה ניתן יהיה  .ד

. באישור הועדה המקומית להסב שטחים בתת קרקע לשטחים עיקריים
 

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

 
:  דיווח לוועדה

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

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

: בתכנית והחליטה
 

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

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

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

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

. 4.2.2009חברי ועדה בעד החלטה שהתקבלה בועדה בתאריך 
 

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

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

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

 .ר" מ900של עד 

 .פ"לא להתיר בניה תת קרקעית בשצ .3

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

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

. תמר זנדברג ודן להט, ויסנר
 

: דיווח לוועדה
 מתחם ליבר והחליטה לתת תוקף לתכנית בין היתר – 3596 דנה הועדה המחוזית בתכנית 1.6.2009- ב

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

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

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

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

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

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

שנדון בוועדה " מתחם המסילה"המתינה עד קבלת המלצת הועדה המקומית למדיניות התכנון ל
 .  27.5.09המקומית ביום 
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 :  בכמה היבטים, מבלי להוסיף זכויות בנייה, משפרת את התכנון המוצע לו" מתחם ליבר"תכנית  .5

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

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

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

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

 :גובה המגדל 1.6

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

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

 . ( קומות טיפוסיות20)הקומות המוצע בתכנית המופקדת 

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

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

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

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

 . חריגה מהוראות אלו תחשב סטייה ניכרת לתכנית 5.1.6

 : איכות סביבה 2.6

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

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

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

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

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

.  שיוגש לה על ידי מגיש התכנית, הזיהום הפוטנציאליים למקורות המים
 . לתכנית יתווסף סעיף בדבר חומרי מילוי וחפירה .2

שטחים "פ ל" משפ201ת יש לשנות את סימון תא שטח "על מנת להתאים את התכנית למבא .3
.  יש להתאים את מסמכי התכנית להנחיה זו". פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור

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

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

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

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

: בתכנית והחליטה
 

. 1.6.2009לערר למועצה ארצית על החלטת הועדה המחוזית מיום 
ע בשיתוף עם הצוות המקצועי והיועצת המשפטית "ומה, ע"חברי הועדה יגישו את הטיעונים לערר למה

. יכינו ויגישו את הערר למועצה ארצית
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 20.7.2009פנה מהנדס העיר בתאריך , ר הוועדה המקומית"ובתאום עם יו, לאור החלטת הוועדה המקומית
. לוועדה המחוזית על מנת שתשוב ותדון בהחלטתה לאור החלטת הוועדה המקומית

 
 קיימה ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית דיון נוסף ולאחר דיונים 14.9.2009בתאריך 

בהחלטות ,  החליטה וועדת המשנה כי לא חל שינוי במדיניות התכנון2.11.2009- וב19.10.2009-פנימיים ב
כפי שעמדו בפני הוועדה המחוזית " תכנית ליבר"ו" מתחם המסילה"ובהמלצות הועדה המקומית לעניין 

משכך סברה וועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית . 1.6.2009לעת החלטתה בהתנגדויות מיום 
 1.6.2009- כי אין הצדקה לשנות את החלטתה מיום ה

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 11/11/2009מיום ' ב09-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

שרון שפר הציגה את החלטת הוועדה המקומית למתן תוקף לתכנית ואת החלטת הועדה המחוזית ' אדר
 .2.11.2009מיום 

. לטענת חברי הועדה זה המקום האידילי ליצירת עירוב שימושים
ד שרי אורן הקריאה בפני הועדה את החלטת המועצה הארצית על כך שאין להגיש עררים למועצה "עו

. שאין להן השפעה תכנונית רוחבית, ארצית לענין תכניות נקודתיות
 30 –ד שרי אורן הפנתה את תשומת לב הועדה והצוות המקצועי כי יש להגיש את הערר לא יאוחר מ "עו

. ימים מתאריך קבלת ההחלטה במשרדי הועדה המקומית
 

: הועדה מחליטה
. 2.11.2009ארצית על החלטת הועדה המחוזית מיום הלהגיש ערר למועצה 

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

. אסף זמיר שמוליק מזרחי, גלעדי
 

 


