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 ר ועדת המשנה לתכנון ובניה"מ וסגן ראש העירייה יו"מ ד"עו, דורון ספיר :ה"השתתפו ה
סגן ראש העירייה מיטל להבי  
משנה לראש העירייה ארנון גלעדי  
חבר מועצה שמוליק מזרחי  
חבר מועצה שמואל גפן  
חבר מועצה הרב שלמה זעפראני  
חברת מועצה כרמלה עוזרי  
חבר מועצה ד "עו, דן להט 
חבר מועצה אלון סולר  
 
 

 מהנדס העיר 'אדר, חזי ברקוביץ :ה"נכחו ה
ש לעניני תכנון ובניה "משנה ליועמד "עו, שרי אורן 
ש "בכיר ליועמ.סד "עו, הראלה אברהם אוזן 
מנהל אגף תכנון העיר וסגן מהנדס העיר ' אדר, עודד גבולי 
מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה ' אינג, שוטה חובל 
מנהל מינהל החינוך לבינוי ופיתוח . סדרור לוטן  
מ ראש העירייה "מ' עד "עו, אילן רוזנבלום 
מ נציגת השר לאיכות הסביבה "מנחמה עמירב  
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלאלה דוידוף  
 
 

 מ ראש העירייה"מ נתן וולוך :חסרים
חבר מועצה אהרון מדואל  

 
 

 ארגון הקבלנים  יהלאלי משקיפים
 
 
 

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

 דיון רגיל-  דיון בהפקעה 7052 בגוש 7חלק מחלקה  1 .1
בית ספר חסן ערפה דיון נוסף להצגת חלופת בינוי נוספת  3 .2
דיווח לועדה  (2)דיון רגיל - מתחם ציקלג דיון באיחוד וחלוקה  8 .3
דיווח של השרות המשפטי לעתירה שמתנהלת בבית משפט  (4)מתחם בן יוסף  11 .4
 למגרש בניה אחד דיון 30, 28נטעים '  רח6135 בגוש 250, 19, 18בקשה לאיחוד חלקות  21 .5

דיון לאחר פרסום - באיחוד 
מלון טל שינוי קווי בניין דיון בהפקדה  23. 6
תכנית עצוב לשרותי חוף וטיילת בחוף המרכזי הבהרות בהמשך לדיון קודם  26 .7
מגורי סגל דיון בהפקדה - ש סוראסקי "המרכז הרפואי ע 35 .8
 דיון בהפקדה 6-8ויסוצקי  38 .9
דיון בהתנגדויות  (3 )2-4ככר הבימה  43 .10
קובץ הנחיות לבניה ירוקה אישור פרקים חדשים בקובץ הנחיות להתרי בניה בנושא בניה  60 .11

ירוקה 
 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
13/04/2011 

 1- ' ב11-0010
  7052 בגוש 7חלק מחלקה  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

 : מטרת הבקשה
 .אישור הפקעה

 
 :גושים וחלקות בתכנית

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח 
 בפועל

 דרך  55 513 תפרטי 7 7052
 מאושרת

חלק ממבנה וסככה 
 משמש למוסך

 
:  שטח הקרקע

 .ראה הטבלה לעיל
:  שטח הקרקע המופקע

 .ראה הטבלה לעיל
  :בעלות
. י נתיבי איילון מתקציב הפרויקט"ישולמו ע,באם מגיעים,הפיצויים המגיעים בגין הפקעה זו, פרטית

:  מצב השטח בפועל
 .ראה הטבלה לעיל

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

 ו" ו תשרי התשל11/09/1975 מיום 2142פ . בתוקף לפי הודעה בי1367ע "תב
. 17/5/2001 מיום 4986פ .ר שהופקע לפי פירסום בי" מ16ל הינו בנוסף לשטח של "השטח להפקעה הנ

. נובע מהצורך בהסדרת שביל לאופניים והסדרת המדרכה בפרויקט,הצורך בהפקעה נוספת 
 

: 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 התשכ7052 בגוש 7 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

( הלל הלמןי "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
13/04/2011 

 1- ' ב11-0010

 

2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 13/04/2011מיום ' ב11-0010בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אלי לוי הציג את ההפקעה
? כרמלה עוזרי שואלת האם זה בהסכמת המופקע

. אלי לוי ענה שכן
. ד דורון ספיר מבקש לקחת בחשבון את הערכים של בדיקות זיהומי קרקע במסגרת ההפקעה"עו

 
: הועדה מחליטה

 ובהתאם לכך לפרסם 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ7052 בגוש 7 ה להפקיע חלק מחלקלאשר
. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5הודעות לפי סעיפים 

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

אלון סולר , דן להט, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. ומיטל להבי



 התוכן החלטה' מס
13/04/2011 

 2- ' ב11-0010
בית ספר חסן ערפה   - 2509/8/תא

 דיון נוסף להצגת חלופת בינוי נוספת

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

הועדה מקומית : את התכניתלאשר מוסד התכנון המוסמך 
 

 :מיקום
.   מי 'ממוקם בחלק הצפוני של שכונת עג

- ממזרח;  שביל הירידה לפארק המדרון–מדרום  ; 3741רחוב  העוגן והמשך רחוב , רחוב הספינה- מצפון
. פארק המדרון- ממערב; רחוב קדם

 
 :כתובת

יפו - תל אביב 
מי וגבעת עליה 'שכונת עג

   קדם
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2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

 2  חלק מהגוש מוסדר 7246
, 49, 48, 43-45, 13-16חלק מהגוש מוסדר  9011

53 ,64-66 ,68 ,72 ,75 
47 

 
 :שטח התכנית

 17.00 -  כ
 

  :מתכנן
חן אדריכלים 

 
  :יזם

אביב יפו - עיריית תל
 

  :בעלות
 אביב יפו –מנהל מקרקעי ישראל ועיריית תל 

 
 : מצב השטח בפועל

על חלק מהשטח  לאורך רחוב קדם בדרום מערב . מי'השטח הציבורי ממוקם בחלקה  הצפוני של שכונת עג
. המשרת את האוכלוסיה הערבית של השכונה' חסן ערפה'האזור הציבורי  ממוקם בית הספר היסודי 

- שטח המבנה הקיים כ.  כיתות חינוך מיוחד5-  כיתות רגילות ו15- תלמידים ב542בבית הספר לומדים 
הכיתות צפופות וחלק מהחללים הציבוריים מנוצלים , מבנה בית הספר ישן. ר כולל המקלט" מ1470

כמו כן בתחום מגרש בית הספר בחלקו הפונה לרחוב קדם  קיים מגרש ספורט לא . לכיתות מאולתרות
. תיקני

בצמוד למבנה קיים   בית ' , חסן ערפה'בלב השטח הציבורי ישנו אזור ביעוד מגרש מיוחד  ובו מסגד 
, בפועל קיימת חצר המשמשת כיום את המסגד  ונמצאת מחוץ לשטח המיועד למגרש מיוחד.  קברות

השטח ביעוד מגרש מיוחד אינו חלק מתוכנית . החצר משמשת את גן הילדים וכן לארועים של המסגד
. הבינוי

.  י המגרשים הסמוכים"האזור הדרומי של השטח הציבורי משני הצדדים של רחוב הספינה  פלוש ע
.  בחלק הדרום מזרחי של השטח הציבורי בנוי מתקן עירוני לטיפול במים המשמש את הפארק

.  במגרש הפרשי טופוגרפיה גדולים והוא משתפל מרחוב קדם במזרח עד לפארק המדרון במערב 
 

:  מדיניות קיימת
באזורים אלו יעשה לשימור . האזורים הקימים בתוכנית הם בעלי ערכים עירוניים ואדריכליים מיוחדים

כל זאת בהתיחס . המאפיינים המיוחדים של החללים העירוניים ושל אופי המבנים המצויים בהם
ואלמנטים עירוניים , חומרי גמר ופרטי גמר אופיניים, הגבהים, החזיתות, המבנים, לפרופורציות החללים

.    ואדריכליים אחרים
 

: מצב תכנוני קיים
 שהוכנה על פי הוראות התכנית 2509/7 ותכנית בינוי מאושרת 2509על המתחם חלה תכנית מאושרת 

שטח למסגד ושטח , תכנית הבינוי הקצתה שטחים המיועדים להרחבה של מבנה בית הספר. המאושרת
.  למוסד נוסף שיוקם בעתיד במגרש

וכן מוסדות מינהל עירוניים , בריאות ודת, רווחה, התכליות לפי התוכנית המאושרת הן למטרות חינוך
באישור הועדה המקומית אפשר להתיר  ) משטח המגרש 100%אחוזי הבניה לא יעלו על . וקהילתיים

.  כולל כל השטחים המקורים ומבני העזר60%התכסית המותרת היא . (130%-תוספת אחוזי בניה עד ל
'   מ10.5גובה בנין בעל גג שטוח לא יעלה על 

'  מ10- שהסיטה את תואי רחוב קדם  והרחיבה אותו כך שרצועה של כ2660 אושרה תכנית 2001בשנת 
הגובל ' מדרון יפו'כמו כן פותח בשנתיים האחרונות פארק . הופקעו משטח חצר בית הספר לטובת הדרך

. כולל פיתוח אקסטנסיבי בחלקים מהמגרש, בחלקו המערבי של המגרש



 החלטה' מס
13/04/2011 

 2- ' ב11-0010

 

2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ  

 

 
 
 
 

  :מצב תכנוני מוצע
, תכנית הבינוי מציעה  חלוקת זכויות בניה בהתייחס לשטחים הבנויים ולזכויות שעדיין לא נוצלו במגרש

במסגרת המגבלות של התכנית הראשית ותוך התחשבות - קווי בניה מרבים וגובה בניה לכל אחד מהמבנים
 . מרבית בתנאים הטופוגרפיים הייחודיים של המגרש ובנצפות שלו מכיוון הפארק

 צופים  אשר ישמש את בית הספר ואת אוכלוסיית 200תכנית הבינוי כוללת מיקום אולם ספורט  עבור 
האולם מתוכנן  חפור בטופוגרפיה המשופעת ובכך מנצל את המדרון להנמכת הבניה  ומשפר את .  השכונה

פתרון זה מאפשר את ניצול  חלק מגג המבנה כהמשך לחצר לבית הספר אשר . נצפות המבנה מכוון הפארק
. וחלק נוסף ממנו כנקודת תצפית למשתמשי הפארק, נמצא במצוקה של שטחים פתוחים

.    באגף נפרד בצמידות למבנה אולם הספורט מתוכננים שרותים ציבוריים עבור משתמשי פארק המדרון
בסמוך למבנה האולם מתוכנן מגרש ספורט פתוח עבור בית הספר במקום המגרש הקיים בפועל אשר 

.  בעתיד אמור להצטרף לרחוב קדם
במסגרת התוכנית מתוכנן מפרץ הורדת נוסעים ותחנת אוטובוס  ברחוב קדם בסמוך לבית הספר וכן 

 מטר נוספים 2-י זיקת הנאה למעבר לציבור אשר מרחיבה את תחום הדרך ב"הרחבת המדרכה ע
הרחבת תחום המדרכה מאפשרת את .   על חשבון חצר בית הספר הקיימת2660מהתוכנית התקפה 

פתרונות .  כאי ירוק במרכז רחוב קדם העתידי, שימורם של  העצים הקיימים כיום  בגבול חצר בית הספר
. החניה יסתמכו על רחוב קדם ומגרש החניה של נמל יפו

 כיתות גן  והגדלת מספר הכיתות 3,  כיתות רגילות18- התכנית מתיחסת להגדלת  בית הספר בעתיד עד ל
 700-מהמבנה הקיים ובניית מבנה  חדש בשטח של כ' הוצאת כיתות הגן וכיתות א. לחינוך מיוחד בהתאם

הוצאת . המבנה החדש  ממוקם ברחוב הספינה בחלק הצפוני של השטח.  ר בנוי  עבור חטיבה צעירה"מ
. הכיתות מהמבנה הקיים תשחרר שטחים  במבנה ותשפר את   תפקוד המבנה הקיים

.. מערבי של המתחם- התוכנית מקצה שטח למגרש למבנה ציבורי כלל עירוני עתידית בחלקו הצפון
התכנית מתייחסת להיבטים הנופיים הנובעים  מהטופוגרפיה הייחודית במגרש ומהפיתוח הנופי של 

- השבילים המובילים אליו והחניה וכןלדרכי הגישה ולקשרים עם המוקדים העירוניים הסמוכים, הפארק
. נמל יפו ופארק מדרון 

שינויים לא מהותיים בחלוקה הפנימית של השימושים התפקודיים השונים בתוכנית זו לא יהוו סתירה 
. להוראות תוכנית זו

   
 

 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

י הגורמים "ממליצה לאשר את התוכנית להפקדה בתנאי אישור סופי של נספח תנועה ונספח הנוף ע
. הרלוונטיים  בעירייה

 
 

 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 ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. איריס ורזאגר מצוות דרום הציגה את עקרונות התכנית

. ניר חן ועליזה הציגו את התכנית' אדר
אך בונים אולם .  שואל אך מאפשרים מצב כזה שחצר של גן הילדים הוא בבית הקברות–ארנון גלעדי 

 4 –ס עירוניים  ו " בי4ביפו יש , ס אחרים"אולי אפשרי לקבל כיתות נוספות בבי.ח המתים"ספורט ע
? אך משלבים את גן הילדים עם מסגד? ס"אך החלוקה של בי. פרטיים

אנחנו , החטיבה הצעירה נשארת במקומה, דרור לוטן הסביר שמדובר בגן של המסגד ולא גן עירוני
כרגע אנחנו מבקשים לבנות את אולם , יש תנאי שטח שלא ניתן לשנות. מבקשים להגדיל את כמות הכיתות

. הספורט
מבקשת ראיה כוללת .  מבקשת לא לעלות בועדה נושאים של חינוך לפני שזה מוצג בפניה–מיטל להבי 
. מבקשת לראות את התכנית של הגדר. לחינוך ביפו

?  האם ניתן להגדיר את האולם ולהוסיף לו מתקני ספורט–שמוליק מזרחי 
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2007ת ספטמבר "מבא  6' עמ  

 

זה . זה לא בית קברות שם. ס למסגר בתוך חצר מאובטחת" כרגע יש רק קבר אחד בין בי–אחמד משראוי 
. מקובל בעדה המוסלמית לקבור ליד מסגד

. ס זה נחוץ"אני מבקש לאשר שם בי
צריך לשנות , המרחק לחטיבה הצעירה הוא לא סביר.  אני מבקשת לתחם את בית הקברות–כרמלה עוזרי 

.  ס ביחדה עם החטיבה הצעירה ביחידה אחת"את התכניות כך שיהיה בי
. ס"אולם הספורט צריך לשרת גם את הסביבה ולא רק את בי

הסטטוטורית כפי שהיא עם המגרעות שלה ועם '  צריך להתייחס לתכ–ע " סגן מה–עודד גבולי ' אדר
או לחלופין להגיד לצוות התכנוני לעשות שיפורים בפרק זמן של חודשיים ולהחזיר לדיון , היתרונות שלה

.  בועדה
ס ככל "אני מציע לאשר כפי שהוא ולהטמיע את ההערות שנאמרו כולל להקריב את החטיבה הצעירה לבי

. ולעדכן את הועדה לפני אישור סופי של התכנית. שניתן
לפני שמאשרים צריך לבדוק אך מתמודדים עם .  צריך ראיה כוללת לכל החינוך ביפו–ארנון גלעדי 

? ואך מאפשרים לחיים והמתים לחיות זה לצד זה? החטיבה הצעירה והמסגד
. לילדים שם אין אולם ספורט,  חשוב מאוד לאשר את זה –אחמד משראוי 

 לשוב ולדון לאחר קבלת ראויה כוללת והתייחסות לנושא בית הקברות והמסגר אם –ארנון גלעדי מציע 
לאחר הצבעה . ואך פותרים את בעיית בית הקברות והמסגד במקום. הם משתלבים עם אולם הספורט

ההצעה לא  (מיטל ונתן, מזרחי, כרמלה, אהרון,  דורון– נגד 6, זעפראני וארנון,  גפן– בעד 3)בעניין 
. התקבלה

 
: הועדה מחליטה

 (זעפראני וגפן,  ארנון– נגד 3, מיטל ונתן, מזרחי, כרמלה, אהרון,  דורון– בעד 6)לאחר הצבעה בעניין 
י הגורמים "הוחלט לאשר את עקרונות תכנית העיצוב בתנאי אישור סופי של נספח התנועה ונספח הנוף ע

. הרלוונטים בעירייה
 

: הועדה מנחה את הצוות המקצועי להביא לאישור הועדה חלופות נוספות לבינוי עם מקצה שיפורים כמו
, להראות התייחסות לבית הקברות שנמצא במקום, הגדרת גבולות, ס"חיבור בין החטיבה הצעירה לבי

. ס"להראות הפרדה בין בית הקברות לבי
 

. יש להציג למיטל להבי את החלופות לפני הצגתם לועדה
 

שמוליק , כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, ארנון גלעדי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. מיטל להבי ונתן וולוך, מזרחי

 
חלופת בינוי המציגה את הגדרת הגבולות  הצגת -2/2/11בהתאם להחלטת הועדה מיום : מטרת הדיון

. מיקום חלופי להרחבת בית הספר בעתיד, והגדרות בין השימושים השונים
 

:  חלופת מיקום הרחבת בית הספרמצב תכנוני מוצע
, תכנית הבינוי מציעה  חלוקת זכויות בניה בהתייחס לשטחים הבנויים ולזכויות שעדיין לא נוצלו במגרש

במסגרת המגבלות של התכנית הראשית ותוך התחשבות - קווי בניה מרבים וגובה בניה לכל אחד מהמבנים
 . מרבית בתנאים הטופוגרפיים הייחודיים של המגרש ובנצפות שלו מכיוון הפארק

 צופים  אשר ישמש את בית הספר ואת אוכלוסיית 200תכנית הבינוי כוללת מיקום אולם ספורט  עבור 
  שהוצג 1 חלופה –י הועדה ונשארו כמו בתכנון הקודם "תכנון האולם ומיקומו אושרו עקרונית ע. השכונה

. בפני הועדה
ר ממוקמת  לאורך הגבעה  בחלק הצפוני בסמוך למבנה אולם " מ700תכנון תוספת לבית הספר בשטח של 

הבניה נפרשת בקומה אחת פונה לכיוון מערב והגג של הבניה החדשה משמש כשלוחה נוספת . הספורט
.   ממוקם ברחוב הספינה בחלק הצפוני של השטח2מגרש הספורט  בחלופה .  לחצר בית הספר

. מערבי של המתחם- מיקומו של המבנה הציבורי הכלל עירוני  נשאר בשתי החלופות בחלקו הצפון
התכנית מתייחסת להיבטים הנופיים הנובעים  מהטופוגרפיה הייחודית במגרש ומהפיתוח הנופי של 

- השבילים המובילים אליו והחניה וכן לדרכי הגישה ולקשרים עם המוקדים העירוניים הסמוכים, הפארק
. נמל יפו ופארק מדרון 

שינויים לא מהותיים בחלוקה הפנימית של השימושים התפקודיים השונים בתוכנית זו לא יהוו סתירה 
. להוראות תוכנית זו
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 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו
. 1מומלץ לאשר את חלופה 

מומלץ למקם את מגרש הספורט בסמוך לאולם הספורט בכדי לרכז את פעילות הספורט והפנאי   .1
. במקום אחד

מיקום מגרש הספורט בסמוך לפארק מאפשר למשתמשים רבים יותר להנות מהמתקן בשעות בהם  .2
. אין פעילות של בית הספר מבלי להוות מטרד לשכונה

 . מגרש הספורט זמין כרגע לביצוע היות והוא מתוכנן על חלק פנוי במגרש1בחלופה  .3
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 13/04/2011מיום ' ב11-0010בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. חן הציג את החלופה בינוי הנוספת' אדר
. ס לכיוון מערב"מיטל להבי מבקש במסגרת היתר בניה לעשות בדיקה כיצד ואם ניתן לפתוח את בי

 
: הועדה מחליטה

: לאשר את חלופת הבינוי הראשונה כמפורט בדרפט
למקם את מגרש הספורט בסמוך לאולם הספורט בכדי לרכז את פעילות הספורט והפנאי במקום  .1

. אחד
י הגורמים הרלוונטיים "הבינוי הוא אישור סופי של נספח תנועה ונספח הנוף ע' תנאי לאישור תכ .2

 .בעירייה

. ס לכיוון מערב"לעשות בדיקה בהיתר בניה האם ניתן לפתוח את בי .3
 

, אלון סולר, דן להט, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
.מיטל להבי וארנון גלעדי
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מתחם ציקלג   - 

 דיווח לועדה (2)דיון רגיל - דיון באיחוד וחלוקה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  8' עמ

 

  תשריט איחוד וחלוקה:מסמכי רקע
 (י השמאי יוסף פישלר"ע)י היזם "                          טבלאות איזון שהוכנו ע

 
 יפו- עיריית תל אביב:חלקות/ בעלי הקרקע 

 .מ"תנובה שוק סיטונאי חברה לקרור ואספקה בע:                                             חוכרים
 מ"הורקנוס מרכז מסחרי חדש בע                                                           
                                                          

 איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים :תוכן הבקשה
 

ללא        דיון בבקשת היזמים לאשר להפקדה תכנית הכוללת לוח הקצאה ואיזון בין בעלים :מטרת הדיון

 .הסכמת הבעלים 

 ועדה מקומית :ע"מסלול התב

 19ציקלג ' רח, 18-20סעדיה גאון ' רח: מיקום וכתובת

 165-168,201,174,175,194 חלקות 7104גוש :      חלקה/גוש

. 110 חלקה 7103      גוש 

.  דונם6.2-כ:  שטח קרקע

אדריכל , אורי שלום: מתכנן

. מ"פריגל חברה לקירור בע: יזם

: מהות הבקשה

. בהתאם להחלטת ועדת ערר התבקש היזם להביא לדיון בועדה את התכנית לאישור להפקדה

 :פרטים

כאשר היזמים הינם בעלי זכות חכירה בקרקע עד ליום , המקרקעין  נשוא התכנית הינה בבעלות העיריה

1.9.2025 .

בשל היותה תכנית לאיחוד וחלוקה שלא . 2009היזמים הגישו התכנית למינהל ההנדסה בחודש דצמבר 

. התכנית הועברה לעירייה לקבלת הערותיה, קרי העיריה , בהסכמת הבעלים 

 הגישו היזמים ערר לועדת הערר במחוזית בה התבקש כי ועדת הערר תבוא בנעליה 2010בחודש אוגוסט 

הערר נמחק כאשר הוסכם כי הועדה המקומית תדון . של הועדה המקומית בכל הנוגע לקידום התכנית

. בתכנית בהקדם האפשרי 

המשנה את יעוד המקרקעין וקובעת אותם ,  מתחם ציקלג– 2689' על המקרקעין  חלה תכנית מפורטת מס

 משרדים או מגורים, א מסחר 1כאשר מותר לבנות במגרש ,ר "שיעודם מע, ב 1- א ו1כמגרשים 

 קובעת כי ביחס לחלקות המצויות בתחום 2689תכנית . ושימושים ציבוריים, משרדים , ב מסחר 1ובמגרש 
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ב תוכן תכנית איחוד וחלוקה מחדש בסמכות הועדה המקומית שתעשה בהסכמת הבעלים 1,א 1מגרשים 

. בחוק התכנון והבניה' , סימן ז' ,או ללא הסכמה על פי הוראות פרק ג/ו

. 2689תכנית האיחוד והחלוקה הוכנה ביחס לחלקות שנקבעו בתכנית 

, י מנהל תחום מקרקעין ורפרצלציה"ולוח ההקצאות נבדקו  ע (רפרצלציה)תכנית האיחוד וחלוקה מחדש 

, י שמאי היזמים  איננו תקין ובנוסף מקפח בצורה בולטת זכויות בעלים בתכנית" נמצא שהלוח שהוגש ע

 הואיל וכך , ההנמקות לדחיית הלוח פורטו לשמאי היזמים שסרב לבצע את כל התיקונים הנדרשים

. לא ניתן לאשר התכנית להפקדה

 
 

טבלת זכויות בניה 
 

 ' ב1  חלקהמוצעמצב  ' א1 חלקה מוצעמצב  
 ר" מ1,250 ר" מ1,304 מגרש/שטח החלקה

כ זכויות "סה
  בניה

   אחוזים
 ר  " מ6,150 ר"מ

 ר מסחר " מ800 כולל עד 
 ר" מ6,150

ר מסחר " מ800כולל עד 
 ר ציבורי" מ1,660-ו

  28 קומות גובה
 ( מסחר וביניים2כולל )

28   
 ( מסחר וביניים2כולל )

 ' מ125גובה מירבי מטרים  
 

'  מ125גובה מירבי 

 ד" יח94עד    מירביד"מספר יח
 

 ללא מגורים

 במסגרת קוי הבנין במסגרת קוי הבנין תכסית
   צפיפות

 פ התקן"בתת הקרקע ע פ התקן"בתת הקרקע ע מקומות חניה
 
 
 

 ,נילי פוך מצוות תכנון מרכז  ודני ארצי מנהל תחום מקרקעין ורפרצלציה' י אד" ע:ד הצוות"חו

למנות שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית להכנת   ממליצים   שלא לאשר את התכנית להפקדה אלא

.  לוח איזון והקצאה כנדרש 

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 26/01/2011מיום ' ב11-0002בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. נילי פוך הציגה' אדר
 דיווח שהלוח הקצאות שהוגש לועדה המקומית לא היה תקין ולא הוגש בהתאם לדרישות –דני ארצי 

. לכן לא ניתן היה לאשר את התכנית להפקדה, ותיקונים כפי שהתבקשו
.  התכנית היא אך ורק איחוד וחלוקה ללא שום אלמנטים–יוסי פישלר 

.  יש במקום תכנית מאושרת שקבעה מגרשים כמגרשי מגורים–ד בסון נציג היזמים "עו
. התכנית הוגשה לועדה המקומית לפני שנה ועד היום לא דנה בועדה המקומית לכן פנינו לועדת ערר
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יש תיק . 2025ע עם טבלת חלוקה אנחנו מבקשים לדון בתכנית יש לנו חכירה עד שנת "אנחנו הגשנו תב
בכל מקרה הטבלה הוכנה . 2025לטענתנו יש לנו יותר משנה , שמתנהל בבית משפט לגבי שנות החכירה

. 2025בהנחה שהחכירה מסתיימת בשנת 
. אנחנו מבקשים למנות שמאי בורר שיקבע את הזכויות המגיעות לכל אחד מהבעלים

 הלוח לא הוגש באופן אובייקטיבי אנחנו מבקשים למנות שמאי נבחר מטעם הועדה המקומית –דני ארצי 
. שיוגש תוך חודש חודשיים

.  שנה17 אני לא מבין למה חוכר צריך להתעבר בתכנון למרות שהוא חוכר ל –עודד גבולי ' אדר
. פישלר הציג את התכנית

מדבר שברפרצלציה ניתן ' ב126סעיף . ע יש לנו זכויות" כחוכר אנחנו יכולים להגיש גם תב–ד בסון "עו
. ע"היה הסכם עם העירייה כאשר הגשנו את התב. לשנות זכויות

.  צריך שמאי אובייקטיבי–מיטל להבי ושמואל גפן 
 ברגע שמגישים לוח שומה שלא עשוי כראוי ומקפח אנחנו דורשים לדחות אותו ומבקשם למנות –דני ארצי 

. שמאי מטעמנו
.  אני מציע למנות שמאי מוסכם גם על היזמים וגם על העירייה–נתן וולוך 

 
: הועדה מחליטה

. למנות שמאי מוסכם על שני הצדדים
. יש לדווח לועדה תוך חודשיים ימים כיצד התקדמו הצדדים

 
. אסף זמיר ושמוליק מזרחי, נתן וולוך, שמואל גפן, מיטל  להבי, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני: משתתפים

 
 
 
 

 ,י דני ארצי מנהל תחום מקרקעין ורפרצלציה" ע:יפו-א"דווח הצוות לועדת המשנה לתכנון ובניה ת
 הוצע  כי. י היחידה לפרצלציה במנהל ההנדסה לנסות להגיע להסכמה עם יזמי התכנית " נעשו נסיונות ע

ימונה שמאי מטעם הועדה המקומית שיכין לוח הקצאות וינסה להגיע להסכמות עם יזמי התוכנית 
. והשמאי מטעמם

בהתאם להחלטת  והכוונה  לפעול, לאחר פגישה בין השמאים לא הושגו הסכמות על כל נקודות המחלוקת
. הועדה ולמנות שמאי מוסכם בין שני הצדדים שיכריע ביניהם

. לחוק התכנון והבניה (4)122י סעיף "במקביל פנו יזמי התוכנית לועדת ערר בבקשה למינוי שמאי בורר עפ
 לקיים דיון בהקדם האפשרי בבקשת יזמי התכנית כי יפעיל סמכותו .ר ועדת ערר" החליט יו31.3.11ביום 

ר ועדת הערר ליום "הדיון בענין נקבע בפני יו. שמאי בורר, ר הועדה המחוזית"בהתיעצות עם יו,וימנה 
28.4.11 .

י השמאי הבורר  "לאחר שימונה שמאי בורר ותינתן הכרעתו תובא התכנית עם לוח ההקצאות שיקבע ע
. לדיון באישור להפקדתה

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 13/04/2011מיום ' ב11-0010בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. הועדה קבלה דיווח על החלטת ועדת ערר למינוי שמאי בורר

 
דן להט , שמוליק מזרחי, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

.ואלון סולר



 התוכן החלטה' מס
13/04/2011 

 4- ' ב11-0010
(  4)מתחם בן יוסף  - 3793/מח/תא

 דיווח של השרות המשפטי לעתירה שמתנהלת בבית משפט

 

 2007ת ספטמבר "מבא  11' עמ

 

 
אישור הועדה המקומית להסכם              :מטרת הדיון

        פשרה בעתירה מינהלית בין היזם 
.                                  לבין הועדה המקומית

 
,  ל ובן יוסף"קק'                     פינת רח :מיקום

'                                   שכונת רמת אביב ג
 

 2-4בן יוסף '                      רח :כתובת
 

  219 חלקה 6631             גוש :חלקה/גוש
ר חלקת  " מ272                                )

                                השלמה ללא זכויות  
  (ר" מ3.163 )197                                 וחלקה 

 
' ד 3,163 :לחישוב זכויותשטח 

 
". מודגל"                          חברת :יזם

 
מ "                     נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע :מתכנן

 
. מדינת ישראל                     :בעלות

 
.  קיימת גינה במקום,   השטח ריק מבניה :מצב השטח בפועל:                   פרטים

 
  :מצב תכנוני קיים                                

תכנית זו מייעדת את השטח . 1975מאושרת משנת , 1722על המקום חלה תכנית  .1
למגרש מיוחד להקמת מבנה של משטרה או לכל תכלית אחרת באישור הועדה 

.   מחוזית
כאשר תכסית , "ל"זכויות בניה למגרש מיוחד נקבע על פי תכנית מתאר מקומית  .2

הקומות המותר יקבע בתכנית מפורטת ' ומס,  משטח המגרש30%המבנה הוא 
. באישור הועדה המקומית והמחוזית

ש עירית "למגרש להשלמה אשר נרשם ע' א1631 מיועדת לפי תכנית 197חלקה  .3
שבתכנית  (219חלקה ) 7' יפו כפקדון לצורך השלמת מגרש מיוחד מס-אביב-תל

.                               משמש בפועל כדרך197חלק מחלקה .  1722
   

  :עקרונות התכנית המופקדת                               
 2להקמת , .פ"התכנית המוצעת מייעדת את המגרש לבנייה רוויה למגורים ולשצ .1

 .ובנוסף קומת גג חלקית, כולל קומת כניסה'  ק11- ו'  ק8בנייני מגורים בני 

ר " מ12ובנוסף , ר" מ120בשטח ממוצע של , ד במגרש" יח76כ מוצעות "סה .2
אשר , ר לשטחים עיקריים " מ9,120כ זכויות הבנייה המוצעות "סה. למרפסות

 . משטח המגרש המקורי288%- מהבווים כ

לאחר )ד לדונם נטו משטח המגרש שבתכנית " יח28-הצפיפות המוצעת היא של כ .3
. (פ"הפרשה לשצ

וקו בניין '  מ4קו בניין צדדי  , בית צורי ובן יוסף, ל"קק' לרח'  מ5קווי הבניין יהיו  .4
. פ"אפס לשצ

.  מרתפים עד גבול המגרש4תותר הקמת עד  .5
. התכנית מסדירה את מערך הנגישות לפרויקט ומציעה פתרון חניה בהתאם לתקן .6

 
  :הליך קידום התכנית                               

 :פעמים בועדה המקומית' התכנית נדונה מס .1

 לאחר סיור במקום והצגת מאזן ,  החליטה הועדה לשוב ולדון– 20.9.06- ב
 .שטחי ציבור בשכונה

 ל"קק

 אחימאיר
בן 

 יוסף



 החלטה' מס
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 4- ' ב11-0010

 

2007ת ספטמבר "מבא  12' עמ  

 

 החליטה הועדה על העברת התכנית להפקדה בועדה המחוזית של – 7.2.07- ב 
בתנאי , חלופת בינוי הכוללת שני בניינים בגובה התואם לסביבה הקרובה

קבלת כתב שיפוי מהיזמים וחתימת הסכם עם העירייה על הבטחת משימות 
 . 220% –שימור בשווי זכויות הבניה שיוקנו בתכנית מעבר ל 

  חברי 2י "ע,  הוגש ערר על החלטת הועדה שלעיל2007 לפברואר 21בתאריך 
 החליטה מליאת 27.5.07- ב.  מיטל להבי ומר ארנון גלעדי' גב, מועצת העיר

הועדה לשוב לדון בועדת המשנה לתכנון ובניה לאחר בדיקה נוספת של מספר 
 .ואחוזי בניה, גובה, יחידות דיור

 וזאת לבקשת התושבים שכן ,  החליטה הועדה לשוב ולדון– 19.9.07- ב
.  התוכנית המתוקנת לא הוצגה בפניהם

 20.9.07- לועדה המחוזית ב' ג62' י ס"יזם התכנית העביר את התכנית עפ. 

 עם התושבים בניהול נתן " שולחן עגול" החליטה הועדה לקיים – 17.10.07- ב
אשר לא הגיע לכלל המלצה " שולחן עגול"בדצמבר התקיים דיון . וולוך

 .מוסכמת על הצדדים

 ההחלטה כללה .  החליטה הועדה המחוזית על הפקדת התכנית11.2.08- ב
ע יעביר מסמך למתכננת המחוז אשר יבהיר אם נדרש "ובכללם כי מה, תנאים

 .לקבוע במגרש שימוש כלל עירוני או רובעי

 הארץ והעיר , ופורסמה בעיתונים הצופה,  לחוק89' י ס"התכנית הופקדה עפ
 .15-19.10.08ונתלו מודעות באתר ובשכונה בתאריך  , 25-26.9.08בתאריך 

  ע לתכנית"וכן הוגשה התנגדות מה,  התנגדויות26בתקופת ההפקדה הוגשו. 

 דנה ועדת  (16החלטה מספר ) 18/02/2009מיום ' ב09-0003ישיבתה מספר ב
 להמליץ ליטהוהח, התנגדויות שהוגשו לתכניתהמשנה לתכנון ולבניה ב

הועדה סבורה . לועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות ולבטל את התכנית
 .שיש לשמור על מגרשים בייעוד ציבורי או בעלי אופי ציבורי

 המחוזית להתנגדויות בתכנית'  דנה ועדת משנה ב1019' בישיבתה מס ,
ולאשר את התכנית בתיקונים , והחליטה לקבל את ההתנגדויות בחלקן

 "שעיקרם כדלקמן

גובה המבנה המערבי ,  קומות6עד '  מ50+גובה המבנה המזרחי יהיה  (א
 .' מ3.40גובה קומה יהיה ,  קומות9עד ' מ 59+יהיה 

 .ד" יח69כ "סה,  משטח המגרש נטו300%זכויות הבנייה יועמדו על  (ב

או תוספת קומות , תוספת גובה, ד"תתווסף הוראה לתכנית כי תוספת יח (ג
. מעבר לאמור לעיל תהווה סטייה ניכרת

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 03/06/2009מיום ' ב09-0012בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
. יואב רוביסה הציג את החלטת הועדה המחוזית בפני הועדה' אדר
ד שרי אורן עדכנה "עו. ד הועדה המקומית בפני הועדה המחוזית"ע דיווח לועדה שהוא מייצג את חוו"מה

באופן שאינו תלוי בעמדת , ע ניתנה הסמכות בחוק להציג את עמדתו המקצועית"את הועדה כי למה
. הועדה

ע יש "ד צוות התכנוני ומה"אהרון מדואל מבקש שבמקרים בהם הועדה המקומית החליטה בניגוד לחוו
.  ל"ד הנ"להוציא מהדרפט את חוו

. ד שרי אורן ענתה לאהרון שזה לא חוקי"עו
 

: הועדה מחליטה
 1, דוורן ומזרחי–  נגד 2, אסף ופאר, כרמלה, מדואל, זעפראני, גפן, מיטל–  בעד 7)לאחר הצבעה בעניין 

' במחוזית בישיבתה במס' הוחלט להגיש ערר למועצה ארצית על ההחלטה של ועדת משנה ב (וולוך– נימנע 
1019 .

. פאר ויסנר ירכז את הגשת הערר למועצה הארצית מטעם חברי הועדה בשיתוף עם הצוות המקצועי
 
 

, שלמה זעפראני,פאר ויסנר, אהרון מדואל, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. שמוליק מזרחי ונתן וולוך, מיטל להבי
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2007ת ספטמבר "מבא  13' עמ  

 

 
 

  2-09-0018'  פרוט12.8.2009ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
 

 הדוחה את בקשת הועדה המקומית להאריך את 16.8.09דיווח לועדה על החלטת ועדת המשנה לעררים מיום 

. המועד להגשת ערר על החלטת הועדה המחוזית שנתנה תוקף לתכנית

 

מהלך הדיון 

ועדת . ד עמית קורן"ר הועדה עו"י יו"אשר ניתנה ע, ד שרי אורן דיווחה על החלטת ועדת המשנה לעררים"עו

המשנה לעררים לא קיבלה את טענת הועדה המקומית כי על המועד להגשת הערר להמנות ממועד קבלת ההחלטה 

. 20.5.09-  וקבעה כי המועד למניית הימים הינו מועד קבלת ההחלטה ה9.6.09- המתוקנת ה

ועדת המשנה לעררים קבעה כי הועדה המקומית לא נימקה מדוע אחרה בהגשת הערר ולא מצאה נימוק מדוע יש 

. לתת לועדה המקומית אורכה להגישו

. ועדת המשנה לעררים קיבלה את עמדת הועדה המקומית לענין סמכותה בענין הארכת מועדים

 

שכן קרקע ,  הערר שהגישה הועדה המקומית הינו בעל היבטים ציבוריים–חברי הועדה ארנון גלעדי ופאר ויסנר 

בו מותרים שימושים בעלי אופי ציבורי שווקה לידיים פרטיות " מגרש מיוחד"שבבעלות המינהל המוגדרת כ

 .לשימוש של מגורים

. לפיכך חייבים למצות את ההליכים המשפטיים בענין עד תום

 

 הבקשה למתן אורכה נדחתה מטעמים פרוצדורליים ויש לעתור עליה על –חברי הועדה תמר זנדברג ואסף זמיר 

. מנת לאפשר קיום דיון לגופו של ערר בפני ועדת המשנה לעררים

 

ודעתי לא ,  אמנם מבחינה מהותית דעתי היתה שאין לקבל את ההתנגדויות לתכנית–ר הועדה דורון ספיר "יו

אך לא יעלה על הדעת שהמועצה הארצית דוחה על הסף את בקשתנו למתן אורכה להגשת הערר ולא , התקבלה

. מאפשרת את שמיעת הערר לגופו

בהחלטתה זו מחקה המועצה הארצית בהינף יד את ההליך התכנוני שהתקיים בפני הועדה המקומית במשך 

. תקופה ארוכה והתעלמה ממעמד הועדה המקומית ועמדתה בנושא

 

 -  12.08.2009 מתאריך 2-09-0018' החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה בישיבה מס

 

 הדוחה 6.8.09הוחלט פה אחד להגיש עתירה מינהלית על החלטת המועצה הארצית ועדת המשנה לעררים מיום 

 .את בקשת הועדה המקומית למתן אורכה להגשת הערר
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 מתן אישור להסדר בין התושבים המתנגדים לבין יזמת – 3793/מח/תכנית תא
התכנית ונציגת קבוצת הרכישה 

 
 

 :  מטרת הדיון
גימא ונציגת ' קבלת הסכמת הועדה המקומית להסדר אליו הגיעו התושבים המתנגדים עם יזמת התכנית חב

. השופט גלעד נויטל'  בפני כב2543/09מ " בעת29.11.09במסגרת דיון שנערך ביום ,ל .י.ע.י' קבוצת הרכישה חב
. 'העתק מההסדר מצורף כנספח א

. ' מצורף כנספח ב29.11.09העתק מפרוטוקול הדיון ומהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 
 

: רקע לדיון

לפי " מגרש מיוחד" מיעוד של 219את יעודה של חלקה , בין היתר,  הינה תכנית המשנה3793תכנית  .1
ליעוד של , "משטרה או לכל תכלית אחרת באישור הועדה המחוזית"המייעדת החלקה  ל' א815תכנית 
. ד" יח69 קומות עבור 9- ו6 בנייני מגורים בני 2בו ניתן לבנות , מגורים

 

:  עתירות מינהליות2 הוגשו 3793ביחס לתכנית  .2
 תושבים אשר התנגדו לאישור התכנית על ידי הועדה 118 שהינה עתירה מטעם 2543/09מ "עת- האחת

 מאחר 3793בעתירתם ביקשו התושבים מבית המשפט הנכבד להורות על ביטולה של תכנית . המחוזית
 . משימוש לצרכי ציבור למגורים פרטיים219והיא משנה את יעודה של חלקה 

הועדה המקומית צורפה לעתירה כמשיבה והגישה לה תגובה המפרטת את עמדתה לפיה אין מקום לשנות 
.  מיעוד שהינו בעל אופי ציבורי ליעוד מגורים שהינו בעל אופי פרטי219את יעוד חלקה 

 שהינה עתירה מטעם הועדה המקומית כנגד החלטת ועדת המשנה של המועצה 2611/09מ "עת- השניה
המאשרת את , אשר קבעה כי הערר שהגישה הועדה המקומית על החלטת הועדה המחוזית, הארצית

.  הוגש באיחור ולא האריכה לועדה המקומית המועד להגשת הערר3793תכנית 
. ברוש.השופטת ש'  בפני כב21.2.2010 קבועה לדיון מקדמי ליום 2691/09מ "עת

 

. דיון ארוך בעתירה שהגישו התושבים (השופט גלעד נויטל' כב) קיים בית המשפט הנכבד 29.11.09ביום  .3
הן בשל טענות הסף שהועלו כנגד , במהלך הדיון הביע בית המשפט את עמדתו כי סיכויי העתירה אפסיים

  .והן לגוף העתירה, ל"העתירה ובהן שיהוי וחוסר תו
 

י מינהל מקרקעי ישראל "כי היה מקום לתקוף את מכירת הקרקע ע, בית המשפט הביע עמדתו, לענין  השיהוי
 וכי משהעותרים לא ביקשו צווי ביניים אשר יעצרו את ההליכים 2005לידיים פרטיות בעת עריכת המכרז בשנת 

. הרי שהעתירה לוקה בשיהוי, בענין וישנה הסתמכות של צדדים שלישיים על ההליך התכנוני
 

בית המשפט הביע עמדתו כי לפי , מיעוד בעל אופי ציבורי ליעוד בעל אופי פרטי ,219לענין שינוי יעוד חלקה 
, כמו כן. לרבות יעוד למגורים, א הועדה המחוזית היתה מוסמכת לקבוע כל יעוד אחר לחלקה815הוראות תכנית 

גם אם תתקבל עמדת העותרים והועדה המקומית כי על יעוד החלקה להיות בהתאם ליעודים הציבוריים שקובעת 
 יעוד למגורים על פני ייעודים  ציבוריים מטרדים 219עדיין עדיף לטובת התושבים לאפשר בחלקה ', תכנית ל

. 'תאטראות וכד, אולמות ריקודים,  בית קולנוע–כגון ' ,המותרים לפי תכנית ל
 

בית המשפט הביע עמדתו כי הפיכת יעודי  המגרש המיוחד ליעוד מגורים הינה החלטה תכנונית סבירה ובית 
. לא מצא עילה להחליף את שיקול דעת הועדה המחוזית בענין, שאינו יושב כמתכנן על, המשפט
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התושבים וייתרו את מתן פסק הדין –בית המשפט המליץ לצדדים להגיע להבנות אשר יטיבו עם העותרים 
 .בעתירה

הצדדים נדברו ביניהם והגיעו להבנות המפורטות במסמך ההבנות לפיהן העותרים ימחקו העתירה ללא צו 
. ('נספח א)להוצאות אם בשלב קבלת היתר הבניה ישמרו העקרונות המפורטים בהסדר

כתנאי שהועדה המקומית והועדה המחוזית יודיעו לבית , ל  הסכימו להסדר.י.ע.י' גימא וחב'  חב–המשיבות 
וכי בהסדר זה יסתיים הטיפול גם בעתירה הנוספת , כי גם הן מסכימות להסדר,  ימים מיום הדיון14תוך , המשפט
. שהוגשה

 
בית המשפט המליץ לועדה המקומית לאשר הסדר זה שכן הוא לטובת התושבים ולראות בכך סוף פסוק גם לגבי 

.העתירה שהגישה הועדה המקומית באופן שיאפשר לממש את הבניה לפי התכנית
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 09/12/2009מיום ' ב09-0029בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 29.11.09א מיום "אוזן הציגה בפני הועדה את החלטת בית המשפט המחוזי בת-ד הראלה אברהם"עו
. י הועדה המחוזית" תושבים אשר התנגדו לאישור התכנית ע118 שהוגשה מטעם 2543/09בעתירה 

הן בשל , ל הביע בית המשפט את עמדתו כי סיכויי העתירה אפסיים"ד אוזן ציינה כי במהלך הדיון הנ"עו
. והן לגוף העתירה, ל"טענות הסף שהועלו כנגד העתירה ובהם שיהוי וחוסר התו

ל במסגרת .י.ע.י' גימא ונציגת קבוצת הרכישה חב' התושבים המתנגדים הגיעו להסדר עם יזמי התכנית חב
שהינן , ל הוא שהועדה המקומית והועדה המחוזית " תנאי להסדר הנ2543/09מ "דיון שנערך בעת

בית המשפט המליץ לועדה המקומית לאשר את ההסדר . ל"תאשרנה את ההסכם הנ, המשיבות בעתירה
.  ד אוזן המליצה לועדה לקבל את ההסדר"עו. אשר יטיב  עם המתנגדים

לשאלת חברי הועדה הובהר כי אישור ההסדר עשוי לפגוע  בעתירה שהגישה הועדה המקומית כנגד 
 .המועצה הארצית 

תמר זנגברג ודורון ספיר הדגישו את החשיבות הציבורית שבהמשך , פאר ויסנר , חברי הועדה ארנון גלעדי 
אשר לא איפשרה לועדה המקומית להשמיע בפניה את טענותיה כנגד , ניהול העתירה נגד המועצה הארצית 

פאר ויסנר וארנון גלעדי הדגישו כי נושא שינוי יעודם של שטחים . התכנית ודחתה הערר שהגישה על הסף
בעלי אופי ציבורי לשטחים פרטים הינו בעל חשיבות החורגת ממתחם התכנית הנדונה ויש לו השפעה 

. לכן יש להעדיף את טובת כלל הציבור בענין , ציבורית נרחבת 
ד שרי אורן הבהירה לחברי הועדה שהעתירה שהוגשה כנגד המועצה הארצית הינה על אי מתן הארכת "עו

י החוק הועדה המחוזית היא מעל הועדה המקומית ושיקול דעתה "עפ. המועד ולא על ההחלטה התכנונית
 . 2009צויין כי התכנית קיבלה תוקף בחודש נובמבר . התכנוני מחליף את שיקול דעת הועדה המקומית

 
: הועדה מחליטה

ארנון , תמר זנגברג, שלמה זעפראני,  שמואל גפן– נגד – 5,  שמוליק מזרחי– בעד 1)לאחר הצבעה בעניין 
הוחלט לא לאשר את הסדר הפשרה שהוסכם בין התושבים  ( דורון ספיר– נימנע 1, גלעדי ופאר ויסנר

. ליזמים
 
 

ארנון גלעדי ושמוליק , תמר זנגברג, שלמה זעפראני, פאר ויסנר, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
.מזרחי
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הסכם                                          

 
בתל אביב יפו ____________ שנערך ונחתם ביום

 
 

בין 
 

הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב 
 תל אביב יפו  69משדרות בן גוריון 

"( הועדה המקומית" "להלן)
 
 

לבין 
 

 512759309. פ.מ ח"גימא השקעות בע .1
 52-003133-7. צ.מ ח"מודגל בע .2

תל אביב  , 8שאול מלך , שתיהן מבית אמות משפט
"( היזם: "א לחוד"להלן יחד וכ) 
 
 

מח שהינה תכנית מפורטת בסמכות הועדה /3793/תא'  והיזם יזם את הכנתה של תוכנית מסהואיל
החלה על מתחם בפינת הרחובות  ("הועדה המחוזית: "להלן)המחוזית לתכנון ובניה תל אביב 

;  (בהתאמה", 3793תכנית ", "המתחם": להלן)ל ובן יוסף "קק
 

 3.163- בשטח של כ ("219חלקה : "להלן) 6631 בגוש 219 משנה את יעודה של חלקה 3793 ותכנית והואיל
בו מותרים שימושים בעלי אופי ציבורי למגרש בעל אופי פרטי עבור " מגרש מיוחד"מ, דונם

; מגורים
 
 

 3793 לתת תוקף לתכנית 11.5.09להתנגדויות של הועדה המחוזית החליטה ביום '  ועדת משנה בוהואיל
"(; החלטת הועדה המחוזית: "להלן)

 
 

"(, הערר: "להלן) 33/09 והועדה המקומית הגישה על החלטת הועדה המחוזית ערר שמספרו והואיל
"(; ועדת המשנה לעררים: "להלן)לועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה 

 
 

 לדחות את הערר מהטעם שהוגש באיחור וכן לדחות 6.8.09וועדת המשנה לעררים החליטה ביום והואיל 
"(; החלטת ועדת המשנה לעררים: "להלן)את הבקשה למתן אורכה להגשת הערר 

 
 

, 2691/09מ "עת,  והועדה המקומית הגישה על החלטת ועדת המשנה לעררים עתירה מנהליתוהואיל
בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים , התלויה ועומדת בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו

"(; 2691/09מ "עת: "להלן) (ברוש' השופטת ש' כב)
 

ש עוסקת בסוגיה פרוצדורלית של מרוץ הזמנים וכל "לביהמ והעתירה שהגישה הועדה המקומיתוהואיל 
האם להיעתר לבקשת הועדה המקומית ולהעניק לה זכות לערער בפני ועדת המשנה ,עניינה 

:  לעררים
 
 

 תושבים המתגוררים 118 הגישו 3793 וכנגד החלטת הועדה המחוזית המאשרת את תכנית והואיל
"(;  2543/09מ "עת:" להלן) 2543/09עתירה מנהלית  ("התושבים: "להלן)בסמיכות למתחם 

 
 

בקשר עם היתר '  לאחר שהגיעו להסכמה עם היזם ואח2543/09מ " והתושבים מחקו את עתוהואיל
; הסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין, 3793הבניה שיינתן לפי תכנית 
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הועדה המקומית מוכנה להסכים , 3793 ובנסיבות אלה עת התושבים הסכימו לבניה לפי תכנית והואיל
 בכפוף להוראות הסכם זה לאחר ובכפוף לכך שהסכם זה לאחר חתימתו 2691/09מ "למחיקת עת

;  יקבל תוקף של פסק דין
 

 
: הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

 
 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו .1
 

-  לעניין הסכם זה .2
 3793היתר שתוציא הועדה המקומית בכפוף להוראות כל דין לבנייה בקשר עם תכנית - היתר בנייה

. במתחם
 

העוסקת בקידום דיור בר השגה  ("העירייה: "להלן)ועדה שהקימה עיריית תל אביב יפו - י"ועדת הדב
. בעיר תל אביב יפו

 
להפעיל ולהוציא לפועל פרוייקט של דיור בר השגה בעיר תל אביב יפו , להשלים, היזם מתחייב בזה לבצע .3

החברה מתחייבת בזה כי סך כל . ("י"פרוייקט דב: "להלן)וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה 
. ר" מ1000- י לא יפחת מ"השטח נטו של הדירות במסגרת פרוייקט הדב

 
ישקיע את כל הכספים הנדרשים ויקים על חשבונו ועל אחריותו את , היזם ינקוט בכל הצעדים הנדרשים .4

 חודשים מהיום שיוצא 36י וזאת באופן שהפרוייקט יושלם עד לא יאוחר מתום תקופה של "פרויקט הדב
ל אינו היתר "היתר הבנייה הנ, להסרת כל ספק. 3793בקשר עם תכנית  (כהגדרתו לעיל)היתר הבנייה 

 .י"הבנייה המתייחס לפרוייקט הדב
 

, י ובכלל זה הקמתו על פי הוראות כל דין"מובהר כי האחריות הכוללת והבלעדית להקמת פרוייקט הדב .5
הינה על היזם ואין באמור בהסכם זה כדי להעביר  (לרבות היתר בנייה)השגת כל ההיתרים והרשיונות 

 .אחריות כלשהי לועדה המקומית או לעירייה
 

 
הועדה המקומית מותירה לשיקול דעתו של היזם להציע לועדת , להלן (ב)בכפוף לאמור בסעיף  (א) .6

י במובן זה שהיזם רשאי לבצע את הפרוייקט "י חלופות בדבר האופן בו יוקם פרוייקט הדב"הדב
כחלק מפרוייקט , י רכישה או חכירה של קרקע ובניית הפרוייקט"במסגרת תכנון פרוייקט חדש ע

ובלבד שהחלופה המוצעת לא תהיה . י"בדרך של רכישת בניין קיים והסבתו למגורי דב, בתהליך בנייה
. י"י בפרוייקט שבו כבר נכללו הוראות להקמת דב"הגדלת שטח הדב

 
י היזם יהיה כפוף לאישור "י ע"האופן בו יבוצע פרוייקט הדב, על אף האמור לעיל ולמניעת כל ספקות (ב)

, לה יינתן שיקול דעת מוחלטת ובלעדי לאשר או לדחות את הצעות היזם, י"של ועדת הדב, מראש ובכתב
 .י"לדרוש שינויים או להחליט כל החלטה אחרת בקשר לפרוייקט הדב, להתנות תנאים

 
את הפרטים , בין היתר, הוא יכלול, י"או החלופות שיגיש היזם לועדת הדב/במסגרת התכניות ההצעות ו .7

מחיר , זמן השכרה)י "תנאי הדב, (השכרה/ מכירה)י "סוג הדב, כמות הדירות, גודל הדירות: הבאים
 .(ב"וכיו

 
הצעות היזם על פי שיקול דעתה המוחלט / י תאשר או תדחה את הצעת"ועדת הדב, כאמור לעיל .8

 .בשים לב לצרכים הצבורים לרבות שיקולי כדאיות כלכלית, והבלעדי
 

, י"בקשר עם פרוייקט הדב, ערוכות כדין, או בקשות להיתר בנייה/בכפוף לכך שהיזם יגיש תכניות ו .9
הועדה המקומית תנקוט באמצעים סבירים כדי לאפשר ליזם לקדם את הוצאות ההיתרים לפרוייקט 

 .י"י וזאת בשים לב לאופי הציבורי של פרוייקט הדב"הדב
 

 :מוסכם במפורש ומובהר כדלקמן .01
   

, אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מחובות היזם על פי כל דין ובכלל זה לשאת במיסים (א)
. י לרבות היטל השבחה ואגרות פיתוח"בתשלומי חובה ובהיטלים בקשר עם פרוייקט הדב
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או /אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע בכל אופן שהוא בשיקול הדעת המוקנה לועדה המקומית ו (ב)
 .העירייה על פי כל דין

 
היזם יהיה , בכפוף להתקיימות תנאי החוק, י"ככל שיהיו בחוק תמריצים המגיעים ליזמי פרוייקט דב .11

. זכאי לקבלם
 

היזם , 1973- ג"התשל (חלק כללי)מוסכם במפורש כי על אף האמור בכל דין ובכלל זה בחוק החוזים  .21
לרבות , י"או העירייה בקשר עם פרוייקט הדב/מוותר בזה על כל טענת קיזוז כנגד הועדה המקומית ו

. אגרות ושאר תשלומי חובה, היטלים, בקשר לחובות בגין מיסים
 

זכויות והתחייבויות הצדדים לפי הסכם זה לא יהיו ניתנות להמחאה אלא בהסכמת יתר הצדדים  .31
 .להסכם זה מראש ובכתב

 
, הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות. הסכם זה על נספחיו משקף את המוסכם והמותנה בין הצדדים .41

הסכמים והתחייבויות בעל פה או בכתב שאינן נכללים בהסכם זה , מסמכים, מידע, מצגים, פרסומים
 .לפני חתימתו, אם בכלל, במפורש ושנעשו

 
ויתור או אורכה . תיקון או תוספת של הסכם זה חייב להיעשות בכתב ובחתימת כל הצדדים, כל שינוי .51

לא יהא תוקף לשום ויתור או ; שניתנו  על ידי צד למשנהו במקרה מסוים לא יהוו תקדים למקרה אחר
 .אורכה אלא אם ניתנו בכתב

 
הסכם זה נחתם ונעשה אך ורק לטובת הצדדים לו והסכם זה או איזה מהוראותיו לא יהוו הסכם  .61

 .לטובת צד שלישי כלשהו או יקנו זכויות כלשהן לצד שלישי
 

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין הנוגע . הדין החל על ההסכם הינו דין מדינת ישראל .71
ולא תהיה , להסכם זה או הנובע ממנו תהא נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו

 .סמכות לכל בית משפט אחר
 

 .הצדדים קובעים את כתובותיהם לצרכי הסכם זה כאמור במבוא להסכם זה .81
 

י הסכם זה תהיה בכתב ותשלחנה לכתובות הצדדים "כל הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו עפ .91
, המפורטות במבוא להסכם או לכל כתובת אחרת אשר נמסרה לצד השולח בכתב על ידי הצד השני

ל בדואר "כל הודעה שתישלח מצד למשנהו לפי הכתובות הנ.  שעות טרם משלוח ההודעה24לפחות 
ימי עסקים מעת שנמסרה למשלוח  (5)רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד האחר תוך חמישה 

ביום העסקים הראשון לאחר - עם אישור קבלה)בדואר ישראל ואם נמסרה ביד או נשלחה באימייל 
 .(שנתקבלה

 
י הצדדים ולאחר ובכפוף לכך שהסכם זה יקבל תוקף של "הסכם זה ייכנס לתוקפו רק לאחר שיחתם ע .02

 . י בית המשפט"פסק דין ע
 

 .הפרה של הסכם זה תחשב להפרה של פסק דין על כל המשתמע מכך .12
 

.  להסכם זה1בנוסח נספח ,תוגש בקשה לדחיית העתירה ללא צו להוצאות ,עם חתימתו של הסכם זה  .22
 

 
 _______________     _______________

      הועדה המקומית                                                                                היזם 
 

 
2009\696\23 
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

לפיו העתירה , בפני הועדה , שצורף לפרוטוקול הדיון , ד הראלה אברהם אוזן הציגה את עיקרי ההסכם"עו
שהגישה הועדה המקומית בסוגיה המשפטית הנוגעת לכך שהמועצה הארצית דחתה את הערר שהגישה 

תידחה כאשר יזם התכנית הסכים מצידו , בטענה כי הוגש בשיהוי ולא נתנה לה הארכת מועד להגשתו 
הומלץ . י"פ הנחיית ועדת דב"ר ע" מ1000- לבצע פרוייקט של דיור בר השגה בעיר בשטח שלא יפחת מ

, שכן גם אם היא תזכה בעתירה ויתאפשר לה להגיש הערר למועצה הארצית , לועדה לאשר את ההסכם 
הסכמת היזם לביצוע פרוייקט ,מנגד . הסבירות שהמועצה הארצית תקבל הערר מבחינה תכנונית נמוך

ל ממתחם בו הותרו שימושים "דיור בר השגה מהווה פיצוי לציבור על שינוי היעוד של מתחם בן יוסף קק
ש למתן תוקף של "הובהר כי ההסכם יובא לביהמ. בעלי אופי ציבורי למתחם בעל אופי פרטי עבור מגורים

. פסק דין
 .שאל כיצד משפיעה החלטת היועץ המשפטי לממשלה בענין דיור בר השגה על ההסכם– אהרון מדואל 

, ד אוזן השיבה כי לא מדובר בקידום תכנית בסמכות ועדה מחוזית עם הוראות בענין דיור בר השגה "עו
. אלא מדובר באיתור מגרש שיעודו מגורים שיוקם בו פרוייקט דיור בר השגה

. טען  שהועדה המחוזית לא ביטלה את הדיור בר השגה –ארנון גלעדי 
 

: הועדה מחליטה
. כמפורט לעיל,לאשר את ההסכם שצורף לפרוטוקול 

 
. אהרון מדואל נימנע מההחלטה

 
פאר , שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. נתן וולוך וארנון גלעדי, ויסנר
 
 
 

:  דנה והחליטה14.3.2011 מיום 11-0001מליאת ועדה מקומית 
 

. י חבר המועצה אהרון מדואל"בקשה לדיון חוזר הוגש ע-  מתחם בן יוסף 3793/מח/תא
 

. ל"ד שרי אורן בנושא הנ"ד הראלה אברהם אוזן החליפה את עו"עו
 

טען כנגד מכירת קרקע ציבורית על ידי המינהל לגורם פרטי ,אהרון מדואל הציג את הבקשה לדיון חוזר
. ושינוי יעודה על ידי הגורם הפרטי

 
תושב בשכונה אשר היה צד בעתירה מינהלית שהגישו התושבים כנגד התכנית ואשר ניתן בה ,זאב שפירא 

העלה תהיות לגבי מכירת ,פסק דין המעגן הסכמה אליה הגיעו התושבים עם יזמי התכנית ובעלי הקרקע  
. הקרקע לגורמים פרטיים  וביקש שהועדה תמשיך במאבק לשמירה על יעוד הקרקע כציבורי

 
סיכויי העתירה המינהלית וכי גם אם תתקבל הסיכוי ,  אוזן  הסבירה את הרקע להסכם –ד אברהם "עו

. קלוש, שהמועצה הארצית תשנה את עמדתה בכל הנוגע לשינוי יעוד הקרקע 
 

. ש"דן להט שאל מדוע להגיע להסכם פשרה באמצע הליך המתנהל ביהמ
 

מחה על התנגדות זאב שפירא לאור פסק הדין ,בעלי הקרקע,המיצג את יזמי התכנית , ד פרוכטמן "עו
השיב לשאלת דן להט כי הגעה להסכם פשרה במהלך . שניתן בעתירתו בו התחייב לא לפעול כנגד התכנית

ניהול הליך משפטי הינו מעשה של יום יום וביקש מהועדה המקומית לאשר את ההסכם אליו הגיעו 
. הצדדים 

 
מסר כי פנה בשם הועדה המקומית ליועץ המשפטי לממשלה ולמבקר , דורון ספיר,ר ועדת המשנה "יו

אולם יש . המדינה בכל הנוגע לשיווק הקרקע שהיתה בבעלות המינהל ביעוד ציבורי לגורמים פרטיים
. להפריד בין מכירת הקרקע להליך התכנוני לשינוי יעודה

 
.  על כנה11-'ב10-0031'  פרוט5.1.2011הצבעה להשאיר את החלטת ועדת המשנה מיום 
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בנימין בביוף , אלון סולר, נפתלי לוברט, שלמה מסלאווי, כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, יעל דיין - 8: בעד
. ודורון ספיר

. וולנר ויואב גולדרינג-רחל גלעד,  אהרון מדואל– 3: נגד
.  דן להט ואחמד משראוי– 2: נמנע

 
: החלטה

  . נשארת על כנה11-'ב10-0031'  פרוט5.1.2011החלטת ועדה המשנה מיום 

 
: דיווח בענין מתחם בן יוסף

 
 12.1.11 להשאיר את החלטת ועדת המשנה מיום 14.3.11לאחר שמליאת הועדה המקומית החליטה ביום 

המייצגת את המועצה הארצית לתכנון ובניה  והועדה ,על כנה העבירה נציגת הועדה המקומית לפרקליטות 
בקשה בהסכמה לדחיית העתירה  ,2691/09 בעתירה 2- ו1המשיבות , המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב

. ללא צו להוצאות ולמתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה
 

הפרקליטות מסכימה לדחיית העתירה ללא צו להוצאות אולם היא מתנגדת כי ינתן תוקף להסכם הפשרה 
סוגיה אשר חוקיותה נבחנת בימים אלו , וזאת בין השאר לאור העבודה שההסכם עוסק בדיור בר השגה

. י משרד הפנים"ע
 

למרות שהובהר לנציגת הפרקליטות כי ההסכם אינו עוסק בהכנת תכנית שתשנה את יעוד הקרקע לדיור 
והיא הבהירה כי , עמדתה לא השתנתה, אלא לבניית דירות מגורים בקרקע המיועדת למגורים, בר השגה

כאשר התנגדותה היא לכך שינתן לו תוקף של פסק דין , אין מבחינתה מניעה שההסכם יחתם בין הצדדים
. זאת כדי לא ליצור תקדים מבחינתם

 
במהלכו הציגו הצדדים את עמדתם בנוגע למתן , ש בעתירה" התקיים דיון תזכורת בביהמ31.3.11ביום 

.  תוקף של פסק דין להסכם
ש כי  הועדה המקומית תאשר תיקון "וזאת לאור המלצת ביהמ, 8.5.11הדיון נדחה לתזכורת פנימית ליום 

 .ד"להסכם שאין צורך במתן תוקף של פס

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 13/04/2011מיום ' ב11-0010בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. כפי שהובאו בדיווח , ד הראלה אברהם אוזן הציגה בפני הועדה את השתלשלות הדברים "עו
 

: הועדה מחליטה
.  באופן שלא ידרש לתת לו תוקף של פסק דין, לתקן את ההסכם בינה לבין היזמים 

 
. ל"מיטל להבי נמנעת מההחלטה הנ

 
דן להט , שמוליק מזרחי, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

.ואלון סולר
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 למגרש בניה אחד  30, 28נטעים '  רח6135 בגוש 250, 19, 18בקשה לאיחוד חלקות  - 

 דיון לאחר פרסום- דיון באיחוד 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  21' עמ

 

 –י אבו צאפי מוחמד " שהוכנה ע12.05.2010 מיום 461'  מפת מדידה לצורכי רישום מס:מסמכי רקע
. 1209רשיון  , מודד מוסמך

             
 

, אייל טסה, אמנון טסה, גבריאל טסה: פירוט הבעלים.  הנכס בעלות פרטית :חלקות/בעלי קרקע
. אליהו טסה, שאלתיאל טסה

 מספרי חלקות בשלמותן מספר גוש
6135 18 
6135 19 
6135 250 

 
לצורך גידור מסביב למגרש , ר" מ582 חלקות בשטח כולל של 3 מבוקש לבצע איחוד של :תוכן הבקשה

. אין כוונה לממש בניה במסגרת הבקשה. ריק
 : פרטים

 שכונת התקווה :מיקום
  28,30נטעים ' רח :כתובת

 
: מצב תכנוני קיים

.  1'  א2215 ו2215:  ע תקפה"תב
. מגורים:  יעוד קיים

 אחוז מן ההיתרים הראשונים 25% כאשר ל100%:  (שימושים, קומות, שטחים, אחוזים)זכויות בניה 
ניתן יהיה לאשר תוספת של , (כפי שמוגדר מונח זה בהוראות התכנית)שימומשו בתחום המגרש הראשי 

 ועבור איחוד 7%עבור הריסה ובנייה מחדש מקנה התכנית תוספת נוספת של , בנוסף.  נוספים40%
. 15.5%מגרשים תוספת נוספת של 

.  קומות3עד : גובה
.  בכפוף לשיקול דעת הועדה70%, 60%: תכסית

.  אחורי ואפס קדמי5.00, אפס לצדדים: קווי בניין
.  המגרש פנוי ללא בנייה כלשהי:מצב קיים

 
: תרשים סביבה

 



 
 

 למגרש בניה אחד  30, 28נטעים '  רח6135 בגוש 250, 19, 18בקשה לאיחוד חלקות - 
 דיון לאחר פרסום- דיון באיחוד 

 

2007ת ספטמבר "מבא  22' עמ  

 

 
 
 

 :טבלת האיחוד מוצע
 ר"מ/ השטחים בדונם מספרי חלקות

  סופי ארעי 
 ר" מ283 18 
 ר" מ196 19 
 ר" מ103 250 

 
 

: טבלת זכויות בנייה
מצב קיים  נתונים

 18חלקה
מצב קיים חלקה 

19 
מצב קיים 

 250חלקה 
מצב מוצע לאחר 

 איחוד
 ר" מ582 ר" מ103 ר" מ196 ר" מ283ר "שטח החלקה במ

 ללא שינוי 100% 100% 100% אחוזים *כ זכויות בנייה"סה
 ר" מ582 ר" מ103 ר" מ196 ר" מ283 ר"מ

 ללא שינוי 60% 60% 60% תכסית
 ללא שינוי 'ג + 3 'ג + 3 'ג + 3גובה 

. 2215ע "ניתן לקבל זכויות נוספות במסגרת תמריצים כמוגדר בתב. 100%לפי * 
 
 

:  פרסומים
.  12.03.2010 והעיר 11.3.2010בעיתונים הארץ הצופה ,  לחוק149י סעיף "פורסם עפ

.  ולא הוגשו התנגדויות28.4.2010הודעה אחרונה לזכאים בתאריך 
 

:  ד צוות"חוו
. לאשר את האיחוד המבוקש

 

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 13/04/2011מיום ' ב11-0010בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
א למגרש בניה אחד " ת30, 28נטעים '  ברח6135 בגוש 250, 19, 18לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות 

. בכפוף לכך שלא יווצר כתוצאה מהאיחוד תוספת זכויות
 

.בנימין בביוף וארנון גלעדי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
13/04/2011 

 6- ' ב11-0010
מלון טל שינוי קווי בניין   - 3977/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  23' עמ

 

 
 

 

 
 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

ועדה מקומית 
 

 :מיקום
  הושע'  רחממערב  , נחשון '  רח,הירקון' רחממזרח  ,.95,96ות מצפון חלק

 
 :כתובת

יפו - תל אביב 
 287הירקון 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
  206  מוסדר 6962

 
דונם 1.37: שטח התכנית

 
ורד אדריכלים . מ:מתכנן

 
 .מ"מלונות דרום אפריקה בע .  - א.ד. חברת  מ:יזם

 
 פרטית :בעלות

 
 

 : מצב השטח בפועל
. המשמש ופועל כבית מלון" מלונאות ג  "3444/בחלקה קיים  מלון טל  בייעוד מלונאות  לפי תכנית תא

.  קומות מלונאיות וקומה טכנית חלקית9, ביניים  . ק,קרקע . ק , למבנה בפועל קומת מרתף אחת 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  24' עמ  

 

 קומות 4אושרה  השלמת הקומה הטכנית החלקית והוספת ' , מלונאות ג– 3444מפורטת .י ת"עפ
. מלונאיות

 קומות 13ועוד , קומה טכנית, קומת ביניים , קרקע.ק, 1-מרתף :י תכנית מאושרת "כ המבנה עפ"סה
. מלונאיות

 
 

 : מדיניות קיימת
. הגדלת מצאי חדרי מלון מדרגת שלושה כוכבים

 
 

 :מצב תכנוני קיים
: על החלקה חלות התכניות  הבאות

 , 1-ע, 58, 38א "תמ, 13א "תמ,"מלונאות ג "3444/תא
" ייעוד למלונאות: "ייעוד קיים 

 
 :מצב תכנוני מוצע

על מנת שניתן יהיה  . ' מ0.0ל קו בניין '  מ6.75- י נספח מצורף מ"שינוי בקווי בניין  לצפון עפ .1
י דרישות מחלקת "ולקבל חדר אטום וממוזג עפ, לקרות את  המבנה למכולה לאצירת  אשפה 

 .התברואה

שינוי בקו בניין לדרום בתחום המסומן בנספח על מנת לאפשר בנית פרגולה מוצלת לאורך הכניסה  .2
 .עיצוב אדריכלי.י דרישות ארכיטקטוניות כפי שבאו לידי ביטוי בת"עפ, למלון

קרקע למערב ולדרום .התרה של הבלטת מרפסות בתחום קווי הבניין שבקונטור המבנה בק .3
 .ממישור קירות המבנה הקיים של מגדל חדרי המלון'  מ2.0בשיעור של 

 .ניוד שטחים בין קומות המבנה  .4

כמסומן , נחשון '  מתן זיקת הנאה לציבור בשטח המדרכה הנמצאת בתחום המגרש לאורך רח .5
 ר" מ108ובשטח כולל של  , בתשריט ובנספחים

 
 

 
 י "כל זאת עפ

 לפי סעיף בחוק 
 

 לחוק התכנון 4סעיף קטן  (א)'א-62לפי סעיף 
והבנייה 

 לחוק התכנון 5סעיף קטן  (א)'א-62לפי סעיף 
     והבנייה

 לחוק התכנון 6סעיף קטן  (א)'א-62לפי סעיף 
. והבנייה

 
 

 
: טבלת השוואה

 
 מצב מוצע 3444. י ת" עפמצב קיים נתונים

 399 399 אחוזים שטחים עיקריים
 5,465 5,465 ר"מ

שטחי שרות על 
 קרקעיים 

 167 167 אחוזים
 2,293 2,293 ר"מ

, ביניים. ק,קומת קרקע, 1מרתף  קומות גובה
 קומות 13ועוד , קומה טכנית

 מלונאיות 

, ביניים. ק,קומת קרקע, 1מרתף 
 קומות 13ועוד , קומה טכנית

 מלונאיות
-מטר

מעל פני 
 הים

57.24 57.24 

 אשפה.ח+י הקיים "עפ י הקיים "עפ תכסית
 י נספח תנועה וחניה"עפ י נספח תנועה וחניה "עפ מקומות חניה



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  25' עמ  

 

 
 
 

: חניה
. י התקן"עפ, בקומת המרתף, תיפתר במסגרת מגרש זה, חניה לשימוש אורחי המלון

. י התקן יוצע פתרון חליפי "במידה ולא יתאפשר להקצות מקומות חניה עפ
 

: זמן ביצוע
  

תתבטלנה ,  היתר בניה כללאבמגרש ממגרשי התכנית לא הוצ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו8אם תוך 
הוועדה המקומית רשאית .במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית

זאת במידה והוועדה .ל"להאריך את תוקף התכנית לשלוש שנים נוספות מעבר לשמונה השנים הנ
. המקומית תשוכנע כי העיכוב בהוצאת ההיתר נבע מסיבות המצדיקות מתן הארכה

 : ד הצוות"חו
 

: בתנאים הבאים , ממליצים לאשר את התכנית
 .ע"תכנון חזיתות הבנין כולל המרפסות יהיה בהתאם להנחיות מה .1

יש להשלים את התאום מול אגף התנועה בכל הקשור . מיקום הדחסנית מאושר באופן עקרוני .2
 .'רדיוסים וכדו, מול הדחסנית (מפרץ-אי)תכנון מדרכה רחבה : כגון , להסדרת תנאים תומכים

. שעות פינוי הדחסנית יקבע לעת הוצאת היתרי הבניה בתאום עם אגף התנועה ואגף התברואה .3
 .ירשם בהוראות התכנית כי אישורם יהווה תנאי למתן היתר בניה

 .במקביל לקידום תכנית זו, ניתן יהיה לקדם היתר בניה הכולל דחסנית ללא קירוי .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   (6החלטה מספר ) 13/04/2011מיום ' ב11-0010בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים 

 .ע"תכנון חזיתות הבנין כולל המרפסות יהיה בהתאם להנחיות מה .1

יש להשלים את התאום מול אגף התנועה בכל הקשור . מיקום הדחסנית מאושר באופן עקרוני .2
 .'רדיוסים וכדו, מול הדחסנית (מפרץ-אי)תכנון מדרכה רחבה : כגון , להסדרת תנאים תומכים

. שעות פינוי הדחסנית יקבע לעת הוצאת היתרי הבניה בתאום עם אגף התנועה ואגף התברואה .3
 .ירשם בהוראות התכנית כי אישורם יהווה תנאי למתן היתר בניה

 .במקביל לקידום תכנית זו, ניתן יהיה לקדם היתר בניה הכולל דחסנית ללא קירוי .4
 
 

. מיטל להבי וארנון גלעדי, בנימין בביוף, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
13/04/2011 

 7- ' ב11-0010
תכנית עצוב לשרותי חוף וטיילת בחוף המרכזי   - 

 הבהרות בהמשך לדיון קודם

 

 2007ת ספטמבר "מבא  26' עמ

 

 : את התכניתלאשר מוסד התכנון המוסמך 
(. שירותי חוף הים- תל אביב- 3484/תא לפי הוראות תכנית)ף "מתכננת המחוז והולח, המקומיתהועדה 

 
. תל אביב, קטע החוף המרכזי שבין המרינה והדולפינריום: מיקום

  

 
: גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן

 81,82,85  חלק  6905

 126 129 חלק  6907

6909    91,92 

6914    111 

6916    50 

6967    11,15 

7403   4 3,5,7 

7404   1 4 

7405   1,5 4 

7406   1,2 5 

7407    1,3 

 דונם 63: שטח התכנית



 החלטה' מס
13/04/2011 

 7- ' ב11-0010

 

2007ת ספטמבר "מבא  27' עמ  

 

 מייזליץ כסיף אדריכלים :מתכנן
 אתרים בחוף תל אביב :יזם

י " ממ:בעלות
 : מצב השטח בפועל

הרצועה הנמצאת ממערב . פעילה מאז שנות השמונים, (יץ'טיילת צ)רצועת טיילת מרכזית בחוף תל אביב 
המפריד , ובקיר ים,  מטר15 ועד 7מאופיינת במשטח הליכה ברוחב משתנה הנע בין , לרחוב הרברט סמואל

, מלתחות ושרותים ציבוריים,כן משולבים לאורך הציר שאורכו כשני קילומטר. בין חול הים וחוף הרחצה
טיילת זו ומרכזי שרותי . בתי קפה ומסעדות המשרתות את באי החוף והטיילת, מזנונים, שרותי הצלה

מטרדים שנוצרו עם , דורשים שיפוץ ושינוי בשל התיישנות, כאמור החל משנות השמונים, אשר נבנו, החוף
כמו גם שיפור נושאי הנגשה אשר , שינויים ותוספות במבני חוף הים והתרחקות קו המים מערבה, השנים

.  יתאימו לדרישות העכשוויות
. ן וניקוזים עירוניים היוצאים אל הים"תחת הטיילת קיימות תשתיות שפד

 
. שיפור נגישות הציבור אל חוף הים ושיפור השרותים הניתנים לציבור בקרבת חוף הים: מדיניות קיימת

 
:  מצב תכנוני קיים

שירותי חוף הים - תל אביב- 3484/תא:  תכנית בנין עיר בתוקף
הקפי הבניה , תוך קביעת השימושים המותרים, התכנית מסדירה את הפעילות הקיימת כיום לאורך החוף

.  ואופיה
 

, כתנאי להיתרי בניה, התכנית מחייבת הכנה של תכניות לעיצוב ופיתוח של קטעי חוף, בין יתר ההוראות
. באופן שיביא להתחדשות מרכזי השירותים לציבור לאורך החוף בעיר
, ידי מהנדס העיר ומתכננת המחוז-תכנית העיצוב והפיתוח האדריכלי תאושר בשלמות או במקטעים על

. ף"תכנית העיצוב והפיתוח תובא לאישור הולחו. בהתיעצות עם נציגת השר לאיכות הסביבה

 . שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו3תכנית העיצוב והפיתוח לחוף המרכזי תאושר תוך 

הליך שיתוף הציבור יתבצע באופן שתמצא לנכון הועדה . תכנית העיצוב והפיתוח תקודם תוך שיתוף הציבור
המקומית וייעשה טרם הבאת תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח לאישור מתכננת המחוז ונציגת המשרד 

. ף"לאיכות הסביבה ולאישור הולחו
 

. למרכזי החוף בחוף המרכזיהמאושרים טבלת שטחי בניה 

מגרש ' מס 
 (תא שטח)

 בתכנית זו
 שם חוף

כ שטח "סהיעוד מוצע 
לבניה 

 (ר"מ)

שטח מצללה 
 (ר"מ)למבנה 

כ שטחי "סה
גובה בניה במגרש 

 (קומות)

 1 615 55 560חוף רחצה  גורדון 7

 1 805 95 710חוף רחצה  פרישמן 8

 1 670 50 620חוף רחצה  בוגרשוב 9

 1 615 105 510חוף רחצה  ירושלים 10

 1 500 - 500חוף רחצה  גאולה 11

 1 810 - 810חוף רחצה  דולפינריום 12

 
 50%-לא יפחת מ, ספורט ימי ומסחר, אוכל-השטח לשירותי חוף שאינו כולל שימושים של בתי, בכל מגרש

ולא תותר המרת שימושים , כן לא יגרע היקפם הקיים של שטחים אלה-כמו.פי תכנית זו-מהשטח המותר על
 .ספורט ימי או בתי אוכל, של שטחים המיועדים לשטחי חוף לשימושי מסחר

 
ובכל מקרה , פי תכנית זו- מהשטח המותר על50%השטח  לבתי אוכל ולספורט ימי בכל מגרש לא יעלה על 

בו יותר שטח לבית אוכל וספורט ימי שלא  (12' מגרש מס)למעט מגרש דולפינריום , ר" מ350לא יעלה על 
בו יותר בית אוכל  (13' מגרש מס)ומגרש החוף המערבי , פי תכנית זו- מהשטח המותר על66%יעלה על 

 פי תכנית זו- מהשטח המותר על70%בשטח שלא יעלה על 



 החלטה' מס
13/04/2011 

 7- ' ב11-0010

 

2007ת ספטמבר "מבא  28' עמ  

 

למעט הפיתוח הגנני כמפורט , מעל פני הטיילת העליונה'  מ1.50ככלל לא תותר בנייה חדשה העולה על 
מעל '  מ4– במגרשים בהם גובה הטיילת נמוך מ . אשר יבנה מחומרים שקופים, וכן המעקה' בסעיף קטן ד

.  מעל מפלס הטיילת'  מ2.5תותר הגבהת המבנה עד , פני הים
 

 : מצב תכנוני מוצע
מוגשת בזאת תכנית ,  ובהתאם לדרישות התוכנית3484/ כהמשך לנספח הבינוי והנוף של תוכנית תא

.  תוך התאמה לכל דרישות התכנית, המפרטת את עקרונות הפיתוח והבינוי
  :פיתוח ונוף

השונות זו מזו ברמת השימוש בכל אחת ובאופיין , התכנון המוצע מארגן את המרחב למספר רצועות אורך
: הפיסי

רצועה זו המאופיינת בכמות רבה של הולכי רגל ורוכבי - ' (יץ'טיילת צ)רצועת הטיילת העליונה  .1
תאורה , מתקני אופניים, צמחייה, ספסלים)אלו – אופניים תוקדש לתנועה חופשית ממפגעים וחסמים 

ברצועה זו יוחלף . ימוקמו בשולי הרצועה תוך השארת המרחב המרכזי לתנועה הרבה במקום (ושילוט
שביל אופניים ימצא בגבול המזרחי של . וישופץ הריצוף הקיים כך שיאפשר תנועה ללא מכשולים

אינו כלול בפרויקט וכבר מבוצע בימים ), בין המיסעה ורצועת השירות של הטיילת, רצועת הטיילת
 .  רצועה זו תכלול מערכות הצללה המאופיינות במיעוט עמודים ושטח גדול יחסית.(אלו

גז ועשיית צרכים של , רצועה זו שמאופיינת כיום במפגעים כגון מתקני אשפה - רצועת קיר הים .2
 (פחות ממחצית אורך הטיילת)תהפוך בחלקים בהם קיים הפרש גובה המאפשר זאת – הציבור 

אשר יאפשרו ישיבה חופשית משולבת בגינון  (יציעים להלן)כדוגמת טריבונות מגוונת למערכת ישיבה 
אשר אינם קיימים כיום ותהווה מרחב , רצועה זו תהווה מרחב למעבר ולשהייה. במספר נקודות

, על מנת לאפשר נגישות משופרת לאוכלוסיה בעלת מוגבלויות. ציבורי פתוח וחדש לרצועת החוף
. המאפשרת תנועה אורכית במישור החול למרגלות היציעים,  מטר3מוצעת טיילת תחתונה ברוחב של 

בנוסף מיועדת רצועה זו לירידות בעלות . מטיילת תחתונה זו ניתן יהיה גם להגיע לסככות המונגשות
תפקיד נוסף ליציעים שיהיו יצוקים בטון . כגון רמפות ומדרגות רגילות לכלל הציבור, אופי שונה

 .המגיעים לאזור זה אחת למספר שנים בסערות, בחיפוי עץ יהיה בשבירת גלי ים והחלשת פגיעתם

רצועה זו ניתן לחלק לשתי . '  מ40-80 רצועה ברוחב הנע בין  ( -"החול החם"רצועת )רצועת החוף  .3
 : רצועות תכנון

a.  רצועה זו מאופיינת במיעוט תנועות בשל  (' מ30-50ברוחב )" החול החם"רצועת -החלק המזרחי
רצועה זו מיועדת על פי התכנית .  מעלות70החום הרב של פני החול בעונת הקיץ המגיע לכדי 

באזור זה יותקנו מתקנים זמניים לצורכי . (בחודשי הקיץ, בעיקר בערב)לפעילות ספורטיבית 
 .אשר תאפשר פעילות ערב ולילה, הפעילות ותאורה באזורים מוגבלים

b. ברצועה זו תבחן האפשרות להוסיף סככות הצללה והסדרת  - רצועת חוף הרחצה- החלק המערבי
 . ושמשיות למתרחציםכיסאות להצבת אזורי הרשאה לבעלי זיכיון

 
  :מבני שירותי החוף

בהתאם להוראות , התוכנית כוללת הסדרה ושיפוץ המבנים הקיימים הנמצאים לאורך החוף בקטע זה
 3484/ הכל בהתאם להוראות תא, התכנית ובכלל זו חלוקת שטחים בין שימושים של שירותי חוף והסעדה

כ לחלק "גגות המבנים יהפכו בד. ותוך כוונה לשנות ולשפר את חזות המבנים ונוחיות השימוש בהם
משרדי , שירותים לציבור, יוסדרו מתקנים טכניים, מהטיילת העליונה על ידי גבעות עץ לנוחיות הציבור

. ב"אחסון וכיו, אשפה, הפיקוח ושירותי ההצלה
 

 הליך שיתוף הציבור
הליך שיתוף הציבור יתבצע . תכנית העיצוב והפיתוח תקודם תוך שיתוף ציבור, בהתאם להוראות התכנית

באופן שתמצא לנכון הועדה המקומית ויעשה טרם הבאת תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח לאישור 
. ף"מתכננת המחוז ונציגת המשרד לאיכות הסביבה ולאישור הולח

.  שלבים3אהובה גורן ווינדזור וכלל ' י דר"הליך שיתוף הציבור נערך ע
 לקבוצותיו, זיהוי הציבור לשיתוף: שלב ראשון

 .ודיאלוג עם הציבור אודותיה , במסגרות שונות ובפני קבוצות שונות, הצגת תוכנית עיצוב החוף: שלב שני
.  (עדיין לא התקיים).  הצגת התוכנית המתוקנת לציבור:שלב שלישי
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צעדים בתהליך שיתוף הציבור  
 .  זיהוי הציבור לשיתוף:שלב ראשון

 
 : קרונות ושיטות פעולהע .א

כמקום ;  (ולא רק לתושבים מקומיים)תפיסת החוף והטיילת כשייכים לכלל הציבור התל אביבי ומעבר לכך 
וכמקום בילוי מועדף לצעירים הכתיבו את שיטות כמקום בעל חשיבות סביבתית ; בעל ריבוי שימושים

:  הפעולה לזיהוי ופניה לציבור לשיתוף
להפנייה לקבוצות של , והמצילים (מפקחים)החופים ' מח - פניה לגורמי עירייה בחוף ובטיילת .1

הפניות אלה הובילו למספר . (ושוהים קבועים, רוקדים, ספורטאים, רוחצים)מבקרים קבועים 
 . קבוצות של מבקרים בחוף

שסיפקו , מנהלי רובע בני דן ורובע לב העיר: פניה ליחידות עירייה שנמצאות בקשר עם תושבים .2
 . רשימות של פעילים בעיקר של אלה בסביבת החוף ובעלי מעורבות גבוהה בנעשה בו

 . אגף הספורט שהפנה למשתתפים בקבוצות מחול וספורט עממי בחופים אלה       

 . הפניה לזכיינים– אתרים ' חב .3

 . ( בלילה12 בבוקר ועד 6- החל מ) על פני השבוע והיממה ביקורים בחוף ובטיילת במגוון ימים ושעות .4

. ד.א, אוסישקין, עירוני ה)ס באזור "מנהלי בתי: פניה יזומה לגורמים הקשורים בנוער וצעירים .5
 . (גורדון

בעלי עניין בחוף , כתוצאה מצעדים אלה נבנתה רשימה של אנשי קשר ושל תושבים ברחבי העיר
בקרב גורמים הקשורים בנוער וצעירים לא היה עניין לקדם מעורבותם בתכנון החוף ). ובטיילת
.   (והטיילת

 : הציבור לשיתוף .ב

כולל  קבוצות עניין ייחודיות , ספורט ובילוי בכלל, מבקרים קבועים בחוף ובטיילת למטרות נופש .1
 כמו גולשי רוח ושחקני כדור קבועים בחופים

 .  דוכנים וכן מצילים ואנשי פיקוח, עובדים בחוף ובטיילת במסעדות .2

ותושבי כלל העיר , באזורי רובעי לב העיר ובני דן, תושבים מהאזורים בקרבת החוף ובכלל .3
 . שמעוניינים בחוף ובמתרחש בו

 . תושבים לא תל אביביים שפוקדים את החוף או מעוניינים בכלל במתרחש בו .4

, רבעים ושכונות, ממינהל ההנדסה, גורמי עירייה המעורבים בקידום תוכנית שפוץ הטיילת והחוף .5
 . אתרים' וכן חב. חינוך וספורט, מחלקת החופים

החברה להגנת הטבע בתל : ארגונים סביבתיים וחברתיים המייצגים אינטרסים ציבוריים רלבנטיים .6
עמותת , תל אביב בשביל אופניים, אדם טבע ודין, הפורום הירוק לאיכות חיים בתל אביב, אביב יפו
 . הנגישות

 . נבחרי ציבור שעוסקים בנושאים סביבתיים ותכנוניים במועצת העיר .7
 

 הצגת התוכנית המוצעת לציבור: שלב שני 
  :אופן הצגת התוכנית לציבור .א

פגישה עם ארגונים סביבתיים ופגישה עם זכייני )נערכו מפגשים מצומצמים עם קהלי יעד מוגדרים 
 . העלאת התוכנית לאינטרנט וניתנה אפשרות להגיב לה, מפגש ציבורי לכלל הציבור, (חברת אתרים

 : שיטות פנייה והזמנת הציבור להצגת התוכנית .ב
הציבור אליו הופנתה אופן הפניה 

הפנייה 
פירוט נוסף  

פגישות  .1
יזומות עם קבוצות 

מוגדרות 

פורום )ארגונים סביבתיים וחברתיים : קבוצות המייצגות אינטרסים  ציבוריים
, החברה להגנת הטבע בתל אביב יפו והסביבה, ירוק לאיכות חיים בתל אביב

( נגישות ישראל-עמותת הנגישות, אדם טבע ודין, תל אביב בשביל אופניים

פניות  .2
טלפוניות  

מתוך רשימות שמיות שנבנו בביקורים  -מבקרים בחוף   -
בחוף  

תושבים בתל אביב  -
פעילים ואחרים – 

י "מתוך רשימות פעילים שהועברו ע -
תושבים שפנו לצוות התכנון , מינהלות הרבעים

בבקשה להשתתף בתגובה למאמרים באינטרנט 
ולבלוגים שונים 

ידע כללי ואיתור האחראית על שכבה  -ס תיכון עירוני ה "בי -
.  בוגרת
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הציבור אליו הופנתה אופן הפניה 
הפנייה 

פירוט נוסף  

מודעות  .3
ברחובות  

המבקרים בטיילת  -
וכלל הציבור הנמצא בתל 

אביב יפו  

מודעות שנתלו בטיילת וברחובות  -
.  ראשיים הקרובים אליה

מעבר לתושבי )כלל הציבור אינטרנט  .4
 (תל אביב יפו

בלוגים ופורומי דיונים , מאמר באתר העירייה
רחובות , בנושאים קרובים כמו חופים וים

.  תל אביב, והתחדשות עירונית
מודעו  .5

בעתונות מקומית 
 וארצית

תושבי תל אביב יפו וכלל 
הציבור בישראל 

מודעות המזמינות את כלל הציבור להשתתף 
. במפגש הציבורי להצגת התכנית ודיון בה

 : המפגש הציבורי .ג

 השתתפות .1
בעלי תפקידים בעיריית תל ,  נשארו לדיונים קבוצתיים60- כ;  אנשים מהציבור בדיון מליאה108

 .צוות התכנון , גלעד-רחל וולנר, פאר ויסנר:  חברי מועצת העיר2  ,אביב יפו

 
:  מרכיבי המפגש הציבורי. 2

והוצגה הצעה לתוכנית עיצובית לטיילת  (3484/תא' תוכנית מס)ניתן הסבר על תוכנית החופים : מליאה
שאלות הבהרה , ונענו, בשלב זה גם הועלו.  לפתרון בעיות שזוהו על ידי העירייה והמתכננים, ולחופים
 . מהקהל

בהם תועדו תגובות המשתתפים להצעה התכנונית ולנושאים ,  עם מנחים מקצועייםדיונים קבוצתיים
 . ההפניה לקבוצות היתה אקראית. שהועלו במליאה

 : שחולקו למגיעים כרטיסיות  לשאלות במענה
 ?מהי הבעיה המרכזית שבה צריך לטפל בחוף הים ובטיילת -
 ? מה הכי חשוב לך שיהיה בחוף הים ובטיילת -

 
. לאחר אישור הועדה המקומיתהצגת התוכנית המתוקנת לציבור :  שלב שלישי

פרסום באתר , התוכנית המתוקנת תוצג לציבור באמצעות פנייה ישירה למשתתפי המפגש הציבורי
. האינטרנט הציבורי ובמשרדי מינהלות הרובעים הרלוונטים

 
 

 סיכום תגובות הציבור לתוכנית המוצעת לחופי העיר 
 

 : (דיונים וכרטיסיות)מפגש ציבורי – הערות כלל הציבור 

 : הערות כלליות על התוכנית ועל התכנון .א
החל מתמיכה גורפת בתוכנית ובעצם הרעיון לשדרג את הטיילת , המשתתפים הביעו מגוון דעות

.  ועד להתנגדות לשינוי ולפגיעה גדולה לדעתם בחול ובטבע בכלל, והחוף
:  נקודות מרכזיות שהופיעו בהערות הכלליות לתוכנית לטיילת ולחוף

 . (צמחייה, חול)ודגש על טבע , מיעוט בנייה, בקשה לנוף פתוח -

 .דרישה להחזרת החוף לציבור באמצעות פיקוח על זכייני כסאות ומסעדות שמשתלטים על החוף -

 .דרישה לשמירה על הניקיון ותחזוקה באופן שוטף בחוף ובטיילת -

 . בגישה לחוף ועד לקו המים, הגדלת הנגישות לאנשים עם מגבלות בטיילת -

הסכנה בחציית הכביש הסואן : דרישה לטיפול בבעיות בשטחים שצמודים לקו הכחול של התוכנית -
 . והעדר טיפול בו זמני בכביש השירות ממזרח, כדי להגיע לטיילת ולחוף

 : הטיילת .ב
על , לצד המעוניינים בשימור הטיילת כפי שהיא.  הדעות לגבי הטיילת ושדרוגה לא היו חד משמעיות

הצמחייה והעיצוב הנוכחיים שלה עם תיקונים הכרחיים רבים אחרים הסכימו עם הצורך , הריצוף
.  בשדרוג מסיבי יותר ועם הרעיון לשינויי עיצוב

 : לשיפור המצב בטיילת ציינו את הנושאים הבאיםהמצדדים בשינויים
המחמירים פגיעה )התומכים בהחלפת הגרנוליט מעוניינים בחומר אחיד ונטול חריצים : הריצוף-  

נח להליכה ואינו גורם , (ובהם נצברים שברי זכוכית ולכלוך, מנפילה בקרב ילדים וקשישים
החל משמירת הרעיון הכללי הקיים ועד לשיבוץ , הושמעו רעיונות שונים לדוגמת הריצוף. להחלקה

 . תמונות ודוגמאות נוספות
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בקשה כי ריהוט הישיבה שיוקם יתמוך באינטראקציה באופן דומה לנוכחי שמאפשר : ריהוט ישיבה- 
וייבנה מחומרים נוחים ועמידים , ייתן צל ומחסה מפגעי מזג האוויר, שיחה אינטימית ובקבוצה

 . הועלה חשש מפינוי מוחלט של הטיילת והשארתה עירומה.  יותר
 . לשירותים ציבורייםהועלתה בקשה- 
שמתאימה לאזור , מקריאת התשובות ברורה החשיבות של צמחייה בטיילת: צמחייה ועצים- 

לצד ,  בטיילת שיתרמו לאיכות הבילוי בהלעצים מצליםישנה בקשה , בנוסף. ולצמיחה בקרבת הים
 . ההצללה בכלל הוזכרה כחיונית בטיילת. התלבטות הנוגעת להסתרת נוף הים ונוף יפו על ידיהם

למרות שלא נכלל בתוכנית זו הועלה הסיכון הרב של חציית הרחוב ללא : רחוב הרברט סמואל- 
הועלתה בקשה לסגור את כביש . וכן ביקורת על כך שהרחוב מהווה חסימה בין העיר לים, רמזורים
 . ולטפל במסעדות בעיקר מבחינת הפסולת, השירות

הועברו דרישות , עם זאת. שביעות רצון מהקמת שביל נפרד מאיזור ההליכה: שביל האופניים- 
 .ספציפיות לעיצוב השביל

 
  :הצללה והטיילת התחתונה , טריבונות הישיבה .ג

. האפשרות לשבת ולצפות בים התקבלה בדרך כלל באהדה אם כי הועלו גם הצעות לשינויים
ולשלב בהן  (ולא ברציפות לכל אורך רצועת החוף)להקים את הטריבונות במקטעים , לדוגמא
 . כן הוצע לבצע פיילוט ולבדוק תגובת הציבור. צמחייה

לא , רק מאחור)" רגליים" והנטייה היא בעד מתקני הצללה קטנים ומינימום הצללה היא חיונית
.  ועם זאת ניכרה התלבטות לגבי הסתרת הנוף על ידי מתקני ההצללה (בצדן הקדמי

וזאת , בנימוק שלא ברורה הנחיצות והמעשיות שלה,  התקבלה כללית בביקורתהטיילת התחתונה
לדעת רבים אפשר . גם אם אינה בשימוש, באובדן שטח מרצועת החול האחורית" מחיר"למול ה

 . לוותר על טיילת זו

 
 : החזרת החוף לצבור : חוף הים .ד

החזרתו  השתלטות זכיינים על החוף באמצעות כסאות ושמשיות בתשלום ודרישה לפיקוח לשם - 
 . לציבור היה הנושא המרכזי שהועלה ביחס לחוף

, פיקוח, בקשה לניקיון .התרחבות המסעדות והיעלמות האפשרות לקניית מזון ושתיה פשוטים- 
 . תחזוקה של החוף ומתקניו

, החול הוא משאב שאין לבזבזו .נוף פתוח, חוף פתוח ככל האפשר :חוף פתוח וטבע, הימנעות מבניה- 
 . רוצים צמחייה ושמירה על החול ועל נוף פתוח

 
 : מתקנים לנוחות הציבור .ה

גם , נקיים ומטופחים, מקלחות ומלתחות במרווחים לא גדולים, דרישה לשירותים: שירותים- 
 . בתשלום

ובקשה למתקני ספורט , הסדרת אזורי משחק מטקות שמפריע למתרחצים ולנופשים: מתקני ספורט- 
 . עממי ומשחקי כדור וספורט מים

 . יותר זמן נוכחות של מצילים, יותר תחנות: תחנות הצלה-  
 

, הפורום הירוק לאיכות חיים בתל אביב, החברה להגנת הטבע בתל אביב יפו והסביבה)ארגוני סביבה 
  :(תל אביב בשביל אופניים, אדם טבע ודין

וכן משביל האופניים , שביעות רצון מהתוכנית ומכוונותיה להסדיר את החוף ולשפץ את הטיילת, ככלל
 .  (הועברו הנחיות להגברת נוחותו)

העדר , הועלו השגות לגבי גזילת שטח חול בעקבות הקמת הטיילת התחתונה וכלל הבניה המתוכננת
הצעה להגבלה פיזית של , צורך בהגברת הנגישות למים, התחשבות בבעלי חיים וצומח טבעי בחוף

 . שטחי הישיבה של המסעדות בחוף
 

 (נגישות ישראל)-ארגון נגישות
 .שביעות רצון מהתכנית ומפתרונות הנגישות שבה, ככלל .1

לטובת ,  מטר3הועלתה הדרישה בפגישה ובמסמך לגבי נחיצות הטיילת התחתונה ברוחב של  .2
נגישות בעלי מוגבלויות לרצועת החול לכל אורך החוף ולמתקני ההצללה המיועדים לציבור זה 

. לאורך החוף
 

 זכייני חברת אתרים
הפסדים כספיים ופגיעה : מפני ההמלצה להרוס מבנים ולבנותם מחדש והשלכותיה: החשש העיקרי

הזכיינים נענו כי לא תיעשה . באיכות החיים ויכולת הבילוי בחוף במהלך בנייה במיוחד אם תתמשך
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הריסת מבנים במהלך תקופת זיכיון וכי ההריסה והבנייה ייעשו בשלבים ולא בבת אחת בצורה שתפגע 
.  בחוף

 
: סיכום

, צמחייה בטריבונות, מצללות: י המשתתפים והוטמעו בתכנית"הנושאים המרכזיים שהועלו ע
שרותים , הנגשת נכים, השארת צירי הרחובות הנצבים לים ללא הפרעה ויזואלית, חומרי גמר

. מתקני ספורט, שביל אופניים,ציבוריים
 

פיקוח על , שמירת הנקיון ותחזוקת החוף: י המשתתפים ולא הוטמען בתכנית"נושאים שהועלו ע
לגבי נושאים אלה הודגש במפגש ובמענה כתוב כי אין . ,טיפול ברחוב הרברט סמואל, זכייני הכסאות

י מחלקת החופים והפיקוח "נושאים אלה יטופלו ע. מעניינה של התכנית לעסוק בנושאים אלה
. 2012תכנון הרברט סמואל נמצא על שולחן העבודה ויובא לאישור בשנת . העירוני

 
 להחלטת הועדה – לנושא הטיילת התחתונה במישור החול

 
 המלצת הצוות כי כל מבנה יבחן בנפרד – לנושא הריסה ובנייה חדשה של מבני שרותי החוף

חלוקת השימושים והאפשרות , כשהתנאי ההכרחי הינו עמידה בהוראות התכנית לנושא קווי הבניין
. לשפצם

 
: המלצות הצוות

 מומלץ לאמץ את תהליך שיתוף הציבור ואת המסקנות כמפורט לעיל .1
 להחלטת הועדה –לנושא הטיילת התחתונה . 2
תנאי להוצאת היתר הבנייה הראשון  . מומלץ כי ניתן יהיה לבצע את שיקום החוף המרכזי בשלבים. 3

. או השיפוץ הראשון יהיה אישור מהנדס העיר לשלביות הביצוע
. ף על אישור התכנית"להמליץ למתכננת המחוז ונציגת המשרד להגנת הסביבה ולולחו. 4

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (16החלטה מספר ) 19/01/2011מיום ' ב11-0001בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
 .ע"אורלי אראל הציגה את  עקרונות התב

.  אודי כסיף הציג את  הצעה לתכנית העיצוב והפיתוח' אדר
 מבקש לא לשכח את אנדרטת אנטלנה- ארנון גלעדי 
הנגשה לנכים צריכה להיות . לעמדתה טיילת זו נוגסת מהחול, מתנגדת לטיילת התחתונה-  מיטל להבי   

 .ממזרח למערב לכיוון סככות הצל
הטיילת התחתונה תוכננה בעקבות הפניה של ארגוני הנכים  שתאפשר תנועה צפון –  אודי כסיף 

 טיילת זו מוצעת רק במקום בו יש הפרשי גובה בין מפלס טיילת הרברט סמואל .   דרום  בקרבת החול
 . למפלס החול

 :  מהנדס העיר ואנוכי מתנגדים לטיילת התחתונה מהסיבות הבאות– עודד גבולי ' אדר
. ציר נוסף שיתחרה בטיילת העליונה והמרכזית .1
 .(שהיא לא במקום)לנסיעה באופניים " עוד אופציה" .2

 .טיילת זו ממילא תתכסה בחול .3
 ותנועה רבה של ,  למעבר לאופניים לצערנו יש סיכוי רב כי הטיילת התחתונה תשמש - חזי ברקוביץ  ' אדר

אנחנו רוצים להחיות את הטיילת העליונה ומעבר כזה יכול . הולכי רגל שתפריע לאנשים עם מוגבלויות
.  הת ו להחליש א

 ללא טיילת תחתונה עם אפשרות לבנות קטע מציע . יכולים לנועה בה טיילת העליונה   שנכים יש אזורים ב
 . לנסיון לטיילת התחתונה בשלב מאוחר יותר

' לגבי יישום התכ. הטיילת התחתונה היא נחוצה במיוחד לאור הפעילות של הטיילת– אלון פישר מאתרים 
ינה כלכלית וגם  ח היא תהיה במקטעים לכן גם הביצוע של הטיילת התחתונה תהיה במקטעים גם מב

 .מבחינת פעילות החוף
 צריך להגביל את . מבקש לתחם את השטח המסחרי, צריך איזון נכון בין מסחר לבין החוף – ארנון גלעדי 

יש צורך לתת נגישות לנכים בטיילת התחתונה לבדוק במקטע הראשון . השימוש בשימשיות ומצללות
 . פקח על תנועת רוכבי האופניים בטיילת התחתונהול

 ? מתי זה יהיה, מתוקנת לציבור' לא נעשה הצגת תכ? מה עם שיתוף ציבור– מיטל להבי 
. ף"ולחו אישור התכנית באחרי – אורלי אראל 
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איפה ומתי אפשר לנהל יחסי .  התחתונה הטיילת אני בעד לאשר את הטריבונות אני נגד – מיטל להבי 
התכנית מקנה לזכיינים את הזכות . אני מבקשת שיציגו לנו את מתחמי הזכיינים? גומלין מול הזכיינים

. להציב שולחנות וכסאות
יש לקבוע בתכנית את המיקום המיועד להצבת שולחנות וכסאות והזכיינים יהיו כפופים – ד שרי אורן "עו

. לכך
. זה נעשה מול אגף רישוי עסקים, יוסדר שטח ההרשאה של הזכיינים– אלון פישר 

 שיוצגו לאישור הועדה בעוד   אזורי הזכיינות מציע לחדד את הנקודה של – חזי ברקוביץ ' אדר
.  הנגישות ממזרח למערבשבועיים כולל נושא 

 
: הועדה מחליטה

  .לאמץ את תהליך שיתוף הציבור ואת המסקנות כמפורט בדרפט לעיל .1
י  מהנדס "  כפי שיקבע עבקטע אחד בלבד לניסיון בנייתה לאשר – לנושא הטיילת התחתונה  .2

  .העיר 
תנאי להוצאת היתר הבנייה הראשון או השיפוץ . לאפשר ביצוע שיקום החוף המרכזי בשלבים .3

  .הראשון יהיה אישור מהנדס העיר לשלביות הביצוע
  .ף על אישור התכנית"להמליץ למתכננת המחוז ונציגת המשרד להגנת הסביבה ולולחו .4
    .ונגישות ממזרח למערב,  אזורי הזכינות לשוב ולדון בעוד שבועיים לאישור הועדה את חלוקת  .5

 
 

. ארנון גלעדי ואסף זמיר, מיטל להבי, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, נתן וולוך: משתתפים

: המשך דיון
: בדיון הנוסף יוצגו

. איזורי הנגישות מהטיילת אל סככות הצל .1
כפי שאושרו  (ב"שמשיות וכיו, כסאות, מיטות שיזוף)איזורי השימוש של מתקני החוף  .2

 .2010במסמך מדיניות של העירייה משנת 

 .שטחי הרשאה לכסאות ושולחנות במבני החוף .3

הוספת שביל אופניים על הטיילת באיזור קפה לונדון ובאיזור המלונות בחיבור עם טיילת  .4
.   גורדון

 

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 13/04/2011מיום ' ב11-0010בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
. אלון פישר מאתרים הציג את התכנית

ולהרחיב את הטיילת בשני ' אנחנו מבקשים לתקן בתכ.השארנו שטחים לציבור שמגיע עם כסא ומגבת 
. ובשלושה מטר בקטע שמתחת לבתי מלון, מטר לטובת שביל אופניים בקטע שמול קפה לונדון

:  התקיים דיון לנושא הטיילת התחתונה
מבקשים , ביקשנו צירים של מזרח מערב. יש חשיבות לנגישות לנכים לטיילת התחתונה– מיטל להבי 

? מה עם פתרונות אשפה. שבכל אחד מהחופים יצא היתר בניה מפורט
. צריך לדאוג לחנית נכים– שמואל גפן 
.  כל מבנה יבוא לקבל היתר בניה בנפרד, יש פירוט לגבי כל מבנה ומבנה– אלון פישר 
הטיילת התחתונה לא תהיה אך ורק לטובת הנכים אלא זה יהיה גם לטובת רוכבי אופניים – אלון סולר 
. והולכי רגל

צריך לאשר לכל אורכה את הביצוע . אין הגיון לאשר טיילת תחתונה בקטע אחד בלבד– ד דורון ספיר "עו
. של כל קטע וקטע יש להביא לשיקול ואישור הועדה 

העיצוב לא מתייחסת לדקים לכן זה לא תואם את ' במסעדה בחוף פרישמן יש דק ותכ- ד שרי אורן  "עו
. העיצוב' תכ

. כאשר יבוא היתר בניה מסודר למבנה זה יותאם בהתאם, זה נמצא בתוך המבנה ולא מחוץ– אלון פישר 
. זה מתחת לפרגולה ולא בתוך המבנה– ד שרי אורן "עו

 
: הועדה מחליטה
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:  הוצגו ואושרו הדברים הבאים19.1.2011בהמשך להחלטת ועדת המשנה לתכנון והבניה מיום 
  .ביצוע כל קטע וקטע יבוא לאישור הועדה, יש לאשר את הטיילת התחתונה לכל אורכה .1
  .יש להביא לאישור הועדה כל היתר בניה או היתר שיפוץ .2
  .איזורי הנגישות מהטיילת אל סככות הצל .3
כפי שאושרו במסמך  (ב"שמשיות וכיו, כסאות, מיטות שיזוף)איזורי השימוש של מתקני החוף  .4

  .2010מדיניות של העירייה משנת 
  .שטחי הרשאה לכסאות ושולחנות במבני החוף .5
.   הוספת שביל אופניים על הטיילת באיזור קפה לונדון ובאיזור המלונות בחיבור עם טיילת גורדון .6

 
. ארנון גלעדי ואלון סולר, מיטל להבי, בנימין בביוף, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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מקומית ההועדה : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

ש סוראסקי "המרכז הרפואי ע:מיקום
 

 :כתובת
 7דפנה , 6ויצמן 

 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספר 
 גוש

כל /חלק סוג גוש
 הגוש

מספרי חלקות 
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

 61,64,345,354   מוסדר 6110

, 45,279,282,285,288,289,291,292 46 מוסדר  6111
295 ,298 ,726 

 
 דונם 56.555: שטח התכנית

 
שרון אדריכלים  :מתכנן

 
ש סוראסקי "המרכז הרפואי תל אביב ע :יזם

 
 .י.מ.מ :בעלות
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 בפינה הדרום מזרחית של Pהתכנית המבוקשת הינה באגף . מבני המרכז הרפואי: מצב השטח בפועל
.  קומות3הכולל מבנה חניון בגובה  (בפינת הרחובות הנרייטה סולד ודפנה )המתחם 

 
 .לפתח את המרכז הרפואי בהתאם לתכניות החלות במקום: מדיניות קיימת

 
,  (מנחת המסוקים מעל מגדל האישפוז)ג /2451, 2451:  התכניות החלות במקום:מצב תכנוני קיים

 קומות לאגף 2תוספת - 'ז/2451, תכנית להסדר קרקע במתחם- ו/2451, פיתוח המתחם הדרומי- ה/2451
. הקרדיולוגיה החדש

. Gמבני ציבור בהתאם לתכנית : יעוד 
: ה קבעה הוראות וזכויות בניה כדלקמן/2451תכנית 
 6 קומות מעל 27-כ. מעל פני הים'  מ120 ניתן יהיה לבנות מבנה בגובה מירבי שלא יעלה על P ,P-1באגף 

. ( קומות מבנה החניון הקיים3 קומות מעל 3תוספת )קומות מבנה חניה עילי 
. ר שטחי שרות מעל הקרקע" מ30,000- ר שטחים עיקריים ו" מ20,000: כ השטחים המותרים באגף"סה

בריאות , מרפאות חוץ, משרדים, מגורי צוות, חצר משק ואספקה, מרכז כח: השימושים המותרים באגף
. חניה, השן

. ר" מ35 יחידות דיור בשטח עיקרי ממוצע של 200מספר היחידות למגורי צוות יוגבל עד 
. י העובד עם הפסקת עבודתו במרכז הרפואי"מגורי הצוות ישמשו רק את עובדי המרכז הרפואי ויפונו ע

.  מסך השטחים בין האגפים5%התכנית מאפשרת העברת עד 
. הנרייטה סולד' לרח'  מ18-לרחוב דפנה ו'  מP : 23קוי הבנין למגדל האגף 

 
 :מצב תכנוני מוצע

: מוצעת תכני בסמכות הועדה המקומית כדלהלן
  יחידות דיור למגורי צוות 300-  עד200-מ" P"הגדלת מספר יחידות הדיור המותר לבניה באגף  (א

 ובלבד " P"כ השטחים המותרים לבניה באגף " והגדלת השטח המותר למגורי צוות מתוך סה
 זאת ', ה/2451לא יעלה על השטח המותר המפורט בתוכנית " P"כ שטחי הבניה במגדל " שסה

.  לחוק התכנון והבניה8, 6 (א)א .62 בהתאם לסעיפים 
  .א"ד יהיו עבור סגל רפואי צעיר תושבי ת" יח100 תוספת 

 
כ השטחים העיקריים "ד וסה"ר ליח" מ40שטח הבניה העיקרי הממוצע של הדירה יהיה  עד  (ב
.  לחוק התכנון והבניה5 (א)א .62זאת בהתאם לסעיף , ר" מ10,500למגורי צוות לא יעלה על  

  
 בגובה הבניה ובקווי הבנין ואלו ישארו כפי , לא יחול שינוי במספר הקומות המותרות לבניה (ג

. 'ה/2451 בתוכנית 
 

 ושל  Pר ממגדל " מ7,000ניתן יהיה להעביר שטח עיקרי של עד , באישור הוועדה המקומית (ד
 ובלבד – ( בתוכנית הראשיתW עד Aאגפים )ר שטחי שירות לבנייני המרפאות "  מ3,500עד 

והבניה תהיה בהתאם ',  ה2451כ שטחי הבניה לא יעלו על השטחים המותרים בתוכנית "שסה
. ' ה2451לתכסית הבניה  והגבהים והשימושים המותרים בתוכנית 

 
 .גגות' ותרו חדרי יציאה לגג לפי תכנית גי (ה
 

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
ר שטחים עיקריים " מ20,000 ר"מ כ זכויות בניה"סה

ר שטחי שרות מעל " מ30,000
. הקרקע

ר " מ7,000: מתוך זה למגורי צוות
 שטחים עיקריים

ר שטחים עיקריים " מ20,000
ר שטחי שרות מעל " מ30,000
. הקרקע

ר " מ10,500: מתוך זה למגורי צוות
שטחים עיקריים 

תותר העברת יתרת שטחים באגף 
P - ר שטחים עיקריים " מ7,000עד

ר שטחי שרות " מ3,500ועד 
 .A-Wלאגפים 

 עבור 200ד מתוכם  " יח300עד  ד" יח200עד  ד למגורי צוות"מספר יח



 החלטה' מס
13/04/2011 

 8- ' ב11-0010

 

2007ת ספטמבר "מבא  37' עמ  

 

 עבור סגל רפואי 100-מגורי סגל ו
 . א"צעיר תושבי ת

ד למגורי "שטח ממוצע ליח
צוות 

ר עיקרי " מ40ר עיקרי " מ35

  קומות חניה6+ 27  קומות חניה6 +27 קומות גובה
  מעל פני הים120  מעל פני הים120 מטר

 ללא שינוי ללא שינוי תכסית
בהתאם להוראות התכנית  מקומות חניה

 הראשית
בהתאם להוראות התכנית 

 הראשית
 

: זמן ביצוע
, במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו10   אם תוך

. תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית

 07/04/2011בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 07/04/2011בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

 
:  ד הצוות"חו

. ממליצים לאשר את התכנית המוצעת
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 13/04/2011מיום ' ב11-0010בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. גבי ברבש הציג את התכנית' פרופ
. א"ד דורון ספיר אני בעד לצעירים שהם צוות רפואי גם מחוץ ת"עו

לתת , אנחנו מבקשים רשת ביטחון ליזם שבמידה ולא יצליח להשכיר אך ורק לצוות רפואי– יוסי פישלר 
. אופציה לחמש שנים להשכיר לזוגות צעירים שהם לא רק מצוות הרפואי

. ברבש מבקש לתת ליזם איזשהו ביטחון' פרופ
 שנים 5 נוספים לתחום הרפואי לתקופה של 100– ד לסגל של איכילוב ו " יח200ד דורון ספיר מציע "עו

. בלבד
 

: הועדה מחליטה
: לאשר את התכנית להפקדה באופן הבא

. ד יהיו עבור מגורי סגל של איכילוב בלבד" יח200 .1
 השנים 5בתום ,  שנים בלבד5א לתקופה של "בת ד יהיו עבור סגל צעיר מתחום רפואי" יח100 .2

 .ל יהיו עבור מגורי הסגל של איכילוב בלבד"ד הנ" היח100ל "הנ
 

ארנון , כרמלה עוזרי, מיטל להבי, שלמה זעפראני, דן להט, אלון סולר, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
.גלעדי ושמוליק מזרחי



 התוכן החלטה' מס
13/04/2011 

 9- ' ב11-0010
  6-8ויסוצקי  - 3889/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  38' עמ

 

 וועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

: מיקום
רחוב ויסוצקי  -מערב , 259 חלקה 6108גוש - מדרום, דרך נמיר-ממזרח , 561 חלקה 6108גוש -מצפון

 
: כתובת

יפו - תל אביב 
 6ויסוצקי 

 
: גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
  372 חלק מהגוש מוסדר 6108

 
 
  

 
 

'  ד4 - כ:שטח התכנית
 

אוריין -ברגידי ' אדר :מתכנן
 

 פרטיים :יזם
 

 פרטיים :בעלות
 

- המועצה לשיווק פרי הדרלשעבר –  קומות 4-5על המגרש קיים מבנה משרדים בן : מצב השטח בפועל
  . ומשמש מגרש חניה הצפוני של המגרש פנויו חלק.הבנוי בחלקו הדרומי של המגרש

 
 : מדיניות קיימת

 : חלופות בינוי לאורך דרך נמיר2י תכנית המתאר קיימות "עפ
 קומות 8-10עיבוי בניה לאורך צירים ראשיים -1חלופה 
.  ל ודרך נמיר"בניה מגדלית לאורך צירי רק-2חלופה 

ומקודמת תכנית מתחם לפינוי בינוי בחלקו , (צמרת)קיימת בניה גבוהה בגדה המזרחית של דרך נמיר 
. מתחם דפנה ארלוזורוב–הדרומי של הרחוב 

 
 

נמיר מרדכי 

שרת משה 

ויסוצקי 



 

 

: מצב תכנוני קיים
  830,856, 569, 1ע, ג,ס,מ, D-C, 398, 629, 2598 תקפה :כניות תקפותת

קרקעי  -דיור מוגן וחניון תת,משרדים-שימושים מותרים-מגרש מיוחד: יעוד קיים
ר  " מ3968: שטח התכנון
ר " מ325-לא יותר מ,  לבניין החדש3850ר עיקרי מתוכם " מ6450 -2598לפי תכנית  זכויות: זכויות בניה

ר שטח " מ7630 ,ר שטח שירות על קרקעי" מ2500  .ר שטחים לרווחת הדיירים" מ325מסחר ולפחות 
. קרקעי-שירות תת

.  יחידות80-  יחידות ולא פחות מ100-דיור מוגן בצפיפות של  לא יותר מ:צפיפות
 קומות 4-5בניין משרדים  -גובה בניה
.  קומות מעל קומת עמודים גבוהה11- דיור מוגן

: רקע לדיון
 כללה תוספת זכויות למגורים ושימושים ציבוריים במגדל 2009ע במהלך "התכנית אשר הוצגה בפורום מה

'  קומות הפונה לרח8ומבנה מרקמי בגובה עד , קרקע.  קומות מעל ק33נמיר בגובה  עד ' הפונה לרח
.  350%-היקף הזכויות. ויסוצקי

. לובי כניסה משותף למגדל ולמבנה המרקמי- ויסוצקי' בקומת הקרקע במפלס רח
חלק . הובלטה קומת המרתף העליונה כלפי דרך נמיר-בשל הפרש הגבהים בין רחוב ויסוצקי לרחוב נמיר 

. זה של הקומה ייועד לשטחים בעלי אופי ציבורי ולרווחת הדיירים
י הצוותים המקצועיים ונדונו חלופות תכנוניות שונות אשר כללו הקצאה לצרכי ציבור "התכנית נבחנה ע

וכן , הקצאת מגרש ציבורי כלפי רחוב ויסוצקי, שטחים בעלי אופי ציבורי בבסיס המגדל:בוריאציות שונות 
. ר לדיור בר השגה" מ2500-הקצאת כ

 
ע כי  "י מה"ובהתאם לזאת נקבע ע, התקדמה העבודה על חלופות  תכנית המתאר, במשך תקופה זו

התכנית שבנדון לא ניתן לדון בתכנית עד לדיון בוועדה המקומית בנושא חלופות התכנון באזור המרכז 
. בתכנית המתאר

 
לאור האמור לעיל יזמי התכנית החליטו להעביר את התכנית ישירות לטיפול הוועדה המחוזית לפי סעיף 

. 'ב62
 

ע כאמור לעיל וסוכם כי טרם הבאת "ישיבות בהן הוצגה עמדת מה' בלשכת התכנון המחוזית התקיימו מס
. ד הוועדה המקומית"וכן התבקשה חו, התכנית לדיון בוועדה המחוזית ייבדק תכנון חלופי

 
: להלן המלצת מתכננת המחוז

 14)הקיים בפינות של דרך נמיר עם רחובות ארלוזורוב ופנקס  (בינוי)ניתן לקדם בינוי בגובה זהה ל"....
הבניין הצפוני יפנה לדרך - בינוי בהסטה ; התכנית תכלול מסחר לדרך נמיר. (קומות מעל קומת קרקע

אותם על מנת לדחוס " להשמין"אין , המגדלים יוצעו בפרופורציה סבירה; נמיר והדרומי לרחוב ויסוצקי
אלא אם היחידה , מגדל אחד ישמש למגורים והשני ודיור מוגן- שימושים ; את הזכויות המבוקשות

". לתכנון אסטרטגי תיקבע כי המיקום לא מתאים לכך
 

. הדיון הנוכחי מתקיים טרם הדיון שיתקיים בחודש מאי בוועדה המחוזית
: להלן הצעת יזמי התכנית

: מצב תכנוני מוצע
: מטרות התכנון

. שינוי יעוד ממגרש מיוחד לשימושי מגורים ומשרדים למגרש ביעוד למגורים .א
 .קביעת זכויות בניה  לשטחים עיקריים ושירות על קרקעיים ושטחים למרתפים כמפורט בהמשך .ב

 .ד"ר ליח" מ14קביעת שטחים עבור מרפסות מקורות פתוחות בשטח של עד  .ג

 .הפרויקט יכלול שטח פתוח לשימוש תושבי השכונה .ד

 .ויסוצקי לדרך נמיר' הפרויקט יוסיף מעבר הולכי רגל שיחבר את רח .ה

 .החזית לדרך נמיר תתוכנן כחזית פעילה .ו

 .כל החניה תהיה תת קרקעית .ז

:  בפני הועדה מובאות שתי חלופות .ח
מגדל לכיוון דרך נמיר ומבנה מרקמי לכיוון ויסוצקי - '       חלופה א
  קומות אחד לכיוון דרך נמיר והשני לכיוון ויסוצקי14שני בנייני מגורים עד - '       חלופה ב

 
 



 

 

 חלופה א .ט
   (ר" מ3968שטח המגרש )ר " מ13888כ " למגורים סה350%קביעת זכויות הבניה העיקריים על - 

 .ר" מ5555-   מהשטח העיקרי40%ועוד שטחי שירות עיליים בשיעור 
: קביעת הוראות בינוי ועיצוב שיאפשרו הקמת -
,   קומות מעל קומת קרקע בחלקו הדרום מזרחי של המגרש33מגדל מגורים בגובה של עד -
.  ויסוצקי'  קומות מעל קומת קרקע לאורך רח8מבנה מגורים מרקמי בגובה של עד -
.  ויסוצקי לובי כניסה משותף למגדל ולמבנה המרקמי' בקומת הקרקע במפלס רח-
.  קומות המרתפים עבור חניה ושירות-
בשל הפרש הגבהים בין רחוב ויסוצקי לרחוב נמיר תותר הבלטת קומת המרתף העליונה כלפי -

. חלק זה של הקומה יתוכנן כחזית פעילה. דרך נמיר
 .ד במבנה המרקמי" יח32ד במגדל ועד " יח132ד מתוכן עד " יח164עד  –ד מוצע "יח' מס-

 חלופה ב .י
   (ר" מ3968שטח המגרש )ר " מ12697כ " למגורים סה320%קביעת זכויות הבניה העיקריים על - 

 .ר" מ5078-  מהשטח העיקרי 40%ועוד שטחי שירות עיליים בשיעור 
: קביעת הוראות בינוי ועיצוב שיאפשרו הקמת -
.    קומות מעל קומת קרקע14כל אחד בגובה של עד , שני מבני מגורים גבוהים-
.  ויסוצקי' המבנה הצפוני יפנה לכיוון דרך נמיר ואילו המבנה הדרומי יפנה לכיוון רח-
. ויסוצקי לובי כניסה משותף לשני המבנים ' בקומת הקרקע במפלס רח-
.  קומות המרתפים עבור חניה ושירות-
בשל הפרש הגבהים בין רחוב ויסוצקי לרחוב נמיר תותר הבלטת קומת המרתף העליונה כלפי -

.  חלק זה של הקומה יתוכנן כחזית פעילה. דרך נמיר
 .ד בכל מבנה" יח56עד , ד " יח112עד  –ד מוצע "יח' מס-

 
 

: טבלת השוואה
 

 חלופה ב חלופה א מצב קיים נתונים
  מגורים320%  מגורים350% 162% אחוזים כ זכויות בניה"סה

ר לדיור מוגן " מ6450 ר"מ
 ומשרדים

 ר למגורים" מ12,697 ר למגורים" מ13,888

  קומת11+כניסה  קומות גובה
'  ק33+כניסה -מגדל

 ' ק8+כניסה -מרקמי
  קומות14+כניסה 

    מטר
 45%-כ 45%-כ 50%-כ תכסית

 לפי התקן לפי התקן לפי התקן מקומות חניה
 

פ "שפ, ' מגורים ד: שימושים/פירוט יעדים
 

 :זכויות בניה
 חלופה א

 
 יעוד

 שטחי שירות  שטח עיקרי
 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  כ"סה מתחת לקרקע מעל הקרקע

 % ר"מ % ר"מ ר"מ % ר"מ % ר"מ
 300 11907 40 5555 13888 - - 350 13888 'מגורים ד

 
 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2

 חלופה ב
 

 יעוד
 שטחי שירות  שטח עיקרי

 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  כ"סה מתחת לקרקע מעל הקרקע
 % ר"מ % ר"מ ר"מ % ר"מ % ר"מ

 300 11907 40 5078 12697 - - 320 12697 'מגורים ד
 
 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2

 
 

: ד"יח
ד לדונם  "יח 28-' חלופה ב / 41- 'חלופה א: צפיפות

ר " מ113-' חלופה ב/ ר " מ85- 'חלופה א: ד"שטח ממוצע ליח
 112-' חלופה ב / 164- 'חלופה א: ד"כ יח"סה



 

 

 
 :נתונים נפחיים

 'חלופה א
 33:   עדקרקע:מ: מספר קומותמגדל 

 8:   עדקרקע:מ: מספר קומותמרקמי 
  45: תכסית

 בהתאם לנספח הבינוי : קווי בניין
 

 'חלופה ב
 14:   עדקרקע:מ: מספר קומותמגדל 

  45: תכסית
 בהתאם לנספח הבינוי: קווי בניין

 
  :עקרונות ודברי הסבר נוספים

בסמכות הועדה המקומית , דים לשם שיפור איכות המגורים"קים במקום ממ"במטרה לעודד הקמת ממ
לעת אישור היתר בניה בשטח התכנית להתיר תוספת שטח עיקרי במידה ופתרון המיגון יעשה באמצעות 

שיעור התוספת יהיה בהתאם לשטח המיגון שהיה נדרש בעת הוצאת היתר הבניה אילו היה . קים"ממ
 .ק"ד במקום ממ"מוקם ממ

 
 

 : תשתיות, תנועה, תחבורה
כניסת רכב למתחם ברחוב .  החניה התקף בעת הוצאת היתר בניההחניה תהיה תת קרקעית על פי תקן

.  ויסוצקי
 
 

 :ד צוות"חו
. 4להמליץ לוועדה המחוזית לדחות את התכנית עד לקבלת החלטות בנוגע לחלופות תכנית המתאר לרובע 

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 13/04/2011מיום ' ב11-0010בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
ע וכללה תוספת "התכנית הוצגה בפורום מה -גילה גינסברג מצוות מרכז הציגה את הרקע לדיון' אדר

י הצוותים המקצועיים "התכנית נבחנה ע. במגדל ומבנה מרקמי זכויות למגורים ושימושים ציבוריים
. ונדונו חלופות תכנוניות שונות

ע כי לא ניתן לדון בתכנית "י מה"ונקבע ע, התקדמה העבודה על חלופות  תכנית המתאר, במשך תקופה זו
. עד לדיון בוועדה המקומית בנושא חלופות התכנון באזור המרכז

 
לאור האמור לעיל יזמי התכנית החליטו להעביר את התכנית ישירות לטיפול הוועדה המחוזית לפי סעיף 

. 'ב62
 

ע כאמור לעיל וסוכם כי טרם הבאת "ישיבות בהן הוצגה עמדת מה' בלשכת התכנון המחוזית התקיימו מס
. ד הוועדה המקומית"וכן התבקשה חו, התכנית לדיון בוועדה המחוזית ייבדק תכנון חלופי

 
האחת מגדל לכיוון דרך נמיר ומבנה מרקמי לכיוון , גידי בר אוריין הציג את התכנית בשתי חלופות' אדר

ויסוצקי 
.  קומות כולל חזית פעילה כלפי רחוב נמיר14וחלופה נוספת הכוללת שני בנייני מגורים עד 

 
 '?מה התועלת לציבור בעקבות שינוי יעוד בתכ– מיטל להבי 

 
 .ובנוסף שתי קומות לדיור לצעירים, שטח לשימושים ציבוריים,  פ הפונה לדרך נמיר"שצ– גידי בר אוריין 

 
 –דיון פנימי 

. בהעדר מדיניות כללית הועדה המחוזית הציעה שני מבנים אשר אחד מהם יהיה לדיור מוגן
ע ולדון בתכנית לאחר דיוני הוועדה המקומית בחלופות "ד מה"מציע לאמץ את חוו– ד דורון ספיר "עו

. המתאר' התכנון בתכ
. י הערכת שמאי"ד לצעירים עפ"ובהם יכללו  יח,  קומות14מציע שני בניינים של – ארנון גלעדי 



 

 

 
: הועדה מחליטה

: בכפוף לתנאים הבאים,  קומות14להמליץ לועדה המחוזית לקדם תכנית הכוללת שני בניינים בגובה בני 
  .ע"היקפם ייקבע בהתאם להערכת שמאי ולשביעות רצון מה, התכנית תכלול דיור לזוגות צעירים .1
  .חתימת היזם על כתב שיפוי כמקובל .2

 
. ל"אלון סולר לא השתתף בנושא הנ

 
 

. מיטל להבי וארנון גלעדי, שמוליק מזרחי, בנימין בביוף, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
13/04/2011 

 10- ' ב11-0010
(  3 )2-4ככר הבימה  - 3784/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  43' עמ

 

   דיון בהתנגדויות:מטרת הדיון
 

 . תכנית בסמכות הועדה המחוזית:ע"מסלול התב
 

. רוטשילד לרחוב אחד העם' בין שד , 2-4מול תאטרון הבימה :  מיקום
 

 
: חלקה/גוש

 

 חלקי חלקה חלקה גוש חלקי גוש
7085  153 152 

 (3264/פ תכנית תא"בניכוי הפקעה ע)
 
 

 4הבימה , 2               הבימה :כתובת
 

. ( דונם לפני הפקעה1.08) דונם  1.07- כ:שטח קרקע
 

. מ"שהין אדריכלות ותכנון בע.א–    אדריכל אבנר שהין :מתכנן
   

. (ר שמטרתו תמיכה במפעלי תרבות ואומנות"מלכ)   קרן מרדכי קריתי :יזם

 
. (קרן מרדכי קריתי)   פרטיים :בעלות

 
.   ובניה על הגג (כולל קומת קרקע) קומות 3  בשטח קיימים שני בניינים בני :מצב השטח בפועל

.                                     בקומת הקרקע מתקיימים שימושים מסחריים



 החלטה' מס
13/04/2011 

 10- ' ב11-0010

 

2007ת ספטמבר "מבא  44' עמ  

 

  : מצב תכנוני קיים
: התכניות העיקריות החלות על המגרש הן

-עדכון תכניות לב תל – 2720תכנית מספר ', קטע ב" לב תל אביב" – 2331תכנית מספר 
. (מרתפים) 1ותכנית ע (בניה על גגות)' תכנית ג, אביב

. מגורים: שימושים
 קומות על הקרקע או מעל קומת עמודים מפולשת במסגרת 5– כ נפחי בניה מותרים "סה

קומות + חדרי יציאה לגג + שטחי שרות + אביב -קוי הבניה המותרים בתכניות לב תל
 בניה בבנין 280% דונם מותרת בניית 1-במגרשים מאוחדים ששטחם גדול מ.  מרתף

.   קומות על הקרקע או על קומת עמודים6שגובהו 
 4הועדה המקומית רשאית להתיר עד .  קומות2: מספר קומות מרבי מתחת פני הקרקע

". מרתפים "1קומות נוספות בתנאים הקבועים בתכנית ע
ברוטו גובה קומת חדרי '  מ4+ ממפלס הכניסה עד פני הגג '  מ17.50עד - גובה הבניה
. היציאה לגג

אשר " חניון הבימה וככר התזמורת" – 3264' כמו כן חלה על שטח התכנית מתאר מס
' הפקיעה  שטח בפינה הצפון מזרחית של שטח התכנון לטובת שיפור התנועה בפינת שד

. ככר הבימה/רוטשילד מרמורק
 
  :מצב תכנוני מוצע

:                           עיקרי התכנית המוצעת הם
".  מגורים מיוחד ומוסדות ציבור"ליעוד של " מגורים מיוחד"שינוי יעוד מ .  1                            

:  אפשרות לבחירה בין שתי חלופות תכנון.  2
. או בניה חדשה במגרש,      תוספת לבנין הקיים

 
ח הרקע " חשיבות המתחם צוינה על ידי סר פטריק גדס בדו:תיאור מטרות התכנון 

המתחם משמש נקודת . לתכנון תל אביב שכתב בשנות העשרים של המאה הקודמת
ובו מתקיים  (ציון-בן' ן ןשד"ח' שד, רוטשילד' שד)מפגש של שלש שדרות מרכזיות בעיר 

, תיאטרון הבימה, הכולל את היכל התרבות, מהמרכזיים בעיר, מתחם לתרבות ולאומנות
שיפוץ ושדרוג כולל ,  המתחם נמצא בתהליך התחדשות.  ביתן הלנה רובינשטיין וגן יעקב

שינוי יעוד .  י מר דני קרוון ו חניון ציבורי"הקמת ככר ציבורית חשובה המתוכננת ע
מרכז לתרבות )המגרש ממגרש מגורים  למגרש מיוחד להקמת פרויקט בעל אופי ציבורי 

.  ישלים את הפעילות במתחם המתחדש (ולאמנות
קומת הקרקע תהיה קומה מפולשת גבוהה בחלקה הפונה לחזית הרחובות ותאפשר 

לחיזוק הקשר בין , יצירת קשר מבט וקשר פיזי בין שדרות בן ציון ושדרות רוטשילד
 .השדרות הנפגשות במתחם

 
 

מגורים מיוחד "ל" מגורים מיוחד"שינוי יעוד המגרש ממגרש : שימושים/פרוט יעדים 
י "עבור בנין בעל אופי ציבורי למרכז לתרבות ולאומנות שיוקם ע" מבנים ומוסדות ציבור

אולמות בגדלים שונים לשימוש -בקומות המרתף: קרן מרדכי קריתי שיכלול בין השאר
 (פיסול ועוד, ציור, שירה, תיאטרון, וידאו, קולנוע, מוסיקה, מחול)האומנויות השונות 

. ב"עריכת תערוכות וכיו, מופעים בפני קהל מצומצם, חזרות, למידה ואימונים, לעבודה
מסחר הקשור - בקומות קרקע וגלריה. הקרנות והרצאות, כמו כן אודיטוריום למופעים

חומרי גלם לאמנים , מוסיקה, אמנות שימושית,חנויות עיצוב, גלריות)לאמנות ואומנות 
קומות . שימושים אלה יותרו גם בקומת המרתף העליון. בתי קפה ואוכל, מזכרות, ('וכד

חדרי סטודיו , כיתות לימוד וכיתות אמן, חדרי חזרות ומשחק-(כולל קומת הגג)עליונות 
משרדי הקרן ומשרדים , אולמות קאמריים, חדרי תצוגה וגלריות, לאומניות השונות

כמו כן יותרו . ב"אולמות להרצאות והקרנה וכיו, ספריות, התומכים בפעילות האומנותית
 מהשטח 50%בשטח שלא יעלה על  (כדוגמת משכנות שאננים)מגורי אומנים ואכסניה 

 .הבנוי מעל פני הקרקע
  

: נתונים נפחיים
 

:  מספר קומות
.  קומות מרתף בגבהים המתאימים לשימושים בקומות אלה4עד 

גובה קומת קרקע מפולשת חלקית לא )קומת קרקע גבוהה כולל קולונדה וגלריה 



 החלטה' מס
13/04/2011 

 10- ' ב11-0010

 

2007ת ספטמבר "מבא  45' עמ  

 

. (מפני המדרכה לתקרה'  מ5-יקטו מ
 . קומות טיפוסיות ועוד קומת גג חלקית5עד 

. לקומת הגג החלקית'  מ4+ עד פני הגג '  מ18.70 עד :גובה
 

:  תכסית
 .למעט קולונדה,  משטח קומה טיפוסית70%עד – קומת קרקע 

. על פי קווי בניין- קומות טיפוסיות 
.   משטח קומה טיפוסית65%עד – קומת גג 

.  משטח המגרש100%– קומות מרתף 
 

:  קווי בנין
 0,  פ תכנית עיצוב שתאושר כתנאי למתן היתר בניה"בקומת הקרקע ע-  לככר הבימה 

.  בשאר הקומות
. פ הקיים לתוספת"לבניה חדשה או ע'  מ4- רוטשילד’ לשד
.  פ הקיים לתוספת"לבניה חדשה או ע’  מ4- אחד העם’ לרח

,  פ הקיים לתוספת"לבניה חדשה או ע'  מ4- קו בנין אחורי
. 151 לאורך הקיר המשותף בגבול חלקה 0למעט קו בנין 

 מאורך חזיתות הבנין ובהבלטה שלא תעלה 75%תותר הקמת מרפסות מקורות לאורך עד 
. מקיר החזית'  מ1על 

. בכל כיוון'  מ2-קומת הגג תבנה בנסיגות שלא יפחתו מ
 

:  טבלת השוואה
 
 

 מצב מוצע מצב קיים  נתונים
שטח  כ זכויות בניה"סה

 כולל
+ ר מעל פני הקרקע" מ3300-כ

 מרפסות
ר מעל פני הקרקע " מ4972

 
+ '  ק5עד + ק וגלריה "ק חדרי יציאה לגג+ע "ע' ק5 קומות גובה בנין

 קומת גג חלקית

  ' ד1ע למגרש מעל "ע'  ק6או   
 לא רלוונטי  ר" מ75-85שטח דירה ממוצע  צפיפות

 מקומות חניה
 

 . בפועל אין חניה
 .פ תקן"לבניה חדשה ע

פ הנחיות "חניה תפעולית ע
.  אגף התנועה

 .שימוש בחניון ציבורי סמוך
 

 
 *שטח כולל עיקרי ושרות יעוד

 מתחת לקרקע מעל הקרקע
 % ר"מ % ר"מ

 400 4320 460 4972 מגורים מיוחד מבנים ומוסדות ציבור
ללא מרפסות * 

 
 ,     חנית נכים, פתרונות לנושאי חניה שונים כגון פריקה וטעינה: תנועה וחניה   

 .  יהיו באישור אגף התנועה בעיריית תל אביב'    העלאת והורדת מבקרים וכד
.                         באי המרכז ישתמשו בחניון הציבורי המוקם במקום

 
 קומות 4יותרו עד . הבניה יכולה להיות כתוספת לקיים או כבניה חדשה: עקרונות ודברי הסבר נוספים

 קומות טיפוסיות וקומת גג חלקית 5עד , (עם גלריה)קומת קרקע גבוהה , מתחת למפלס פני הקרקע
בחלק הצפון מזרחי של קומת הקרקע תהיה נסיגה בקו . (מקו החיצוי של המעקה'  מ2בנסיגה )

'  מ22.70גובה הבנין לא יעלה על . אלכסוני שיפתח את ציר המבט משדרות בן ציון לשדרות רוטשילד
ע נפחית "מקודמת תב, מאחר ועדין אין פרוגרמה לבנין. תותר הקמת מרפסות מקורות. מפני הקרקע

.  (עיקרי ושרות)שתכלול את כל שטחי הבניה 
 

 :תנאי למתן היתר בניה 
.  י מהנדס העיר"תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור תכנית עיצוב ע
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.  שנים מיום אישורה כחוק7 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע 
במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7  אם תוך

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

 
 

 :לאשר את התכנית להפקדה בתנאים:   ד הצוות"חו
 .י הועדה המקומית"תנאי להיתר בניה יהיה אישור תכנית עיצוב ופיתוח ע.  1                        

 
 

 :דנה והחליטה ('ב2007-18' פרוט) 11.7.2007ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
 

  :מהלך הדיון
סהר שיישמע ביום . ד י"י עו"העיצוב הוגש ערעור ע' ד שרי אורן דיווחה לועדה שלגבי התכנית כולל תכ"עו

. שני בבית המשפט העליון
. קרן קרייתי ויתרה על הערעור

 
.  לשוב ולדון: החלטת ועדה

 
. פאר ויסנר ושמוליק מזרחי, ארנון גלעדי, מיטל להבי, נתן וולוך,  שמואל גפן:משתתפים

 
 

: דנה והחליטה ('ב2007-27' פרוט) 28.11.2007ישיבה ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
 

. ר ארנון גלעדי" בתחילת הישיבה כיהן כיו:מהלך הדיון
ד של צוות שימור מדוע הבנין נשוא הדיון לא נכנס לתכנית "חברי הועדה מבקשים חוו

.  'ב2650השימור 
השימור בשל אופיו המיוחד ' חברי הועדה מבקשים למצוא דרך להכניס את הבנין לתכ

. המתאים למבנים בסביבה
. ר"דורון ספיר חזר לישיבה כיו

חברי ועדה הביעו חשש שהבנין המבוקש לא יוכל להשתלב בסביבה בשל המטרדים וגובהו 
. השונה משאר המבנים במקום

כמו כן טענו שיש מסביב לכיכר חללים ציבוריים שניתן להשתמש בהם לצורכי ציבור 
. שמבקשים לייעד למבנה שבנדון

 
.   לשוב ולדון לאחר הצגת דוח סביבתי לגבי שימושים רלוונטיים המבוקשים במקום:החלטת ועדה

. ל"ד שימור לגבי המבנה הנ" להעביר למיטל את חוו
 

. פאר ויסנר ושמואל גפן, אריה שומר, מיטל להבי, ארנון גלעדי,   דורון ספיר:משתתפים
 
 
 
 
 
 

: שינויים לדיון חוזר
: לאור הנושאים שהועלו בדיון מוצע לשנות את המבוקש בנוגע לשימושים כדלקמן

 
   שיכלול בין מלון עירוני בשילוב עם שימושים בעלי אופי ציבורי: שימושים/          פרוט יעדים 

אולמות בגדלים ,  ספריות, חדרי מחשב, חדרי קריאה ,גלריות: בקומות המרתף, השאר
פיסול , ציור, שירה, תיאטרון, וידאו, קולנוע, מחול)שונים לשימוש האומנויות השונות 

הרצאות ומופעים בפני קהל מצומצם , הקרנות, חזרות, למידה ואימונים, לעבודה (ועוד
. ב"וכיו

     כמו כן שטחים נלווים לבית מלון ושטחים נלווים לכל סוגי הבניינים בהתאם לתכנית 
. פתחים למרתפים יופנו אך ורק לכוון הרחובות. מרתפים "-1ע"מתאר 
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אמנות , חנויות עיצוב, גלריות)מסחר הקשור לאמנות ואומנות - בקומות קרקע וגלריה
שימושים אלה . מלונאות, בתי קפה ואוכל, מזכרות, ('חומרי גלם לאמנים וכד, שימושית

.  יותרו גם בקומת המרתף העליון
 .מלונאות-(כולל קומת הגג)קומות עליונות 

 
    :חוות דעת הצוות

 .ממליץ לאשר את התכנית המוצעת
 
 

 :דנה והחליטה ('ב2008-13' פרוט) 2.4.2008ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
 

: מהלך הדיון
. ( איש250עד )חברי הועדה מבקשים להוריד מרשימת השימושים אירועי תרבות 

. לשמר עצים ככל שניתן במקום
 

:  החלטת ועדה
 

: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים
. המלון יבנה לפי כללים של בניה ירוקה .1
 .( איש250עד )יש להוריד מרשימת השימושים את השימוש של ארועי תרבות  .2

 .מ לבדוק את נושא התנועה במקום"לפני ההפקדה דורון ספיר וארנון גלעדי יצאו לסיור ע .3

 .העיצוב ופיתוח בועדה' תנאי להיתר בניה אישור תכ .4
 

.פאר ויסנר ודוד עזרא, ארנון גלעדי, דורון ספיר:  משתתפים
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 03/09/2008מיום ' ב08-0026בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. דורון ספיר וארנון גלעדי היו בסיור בשטח ולא ראו מניעה לאשר את התכנית להפקדה
 

: החלטת הועדה
: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

. המלון יבנה לפי כללים של בניה ירוקה .1
 .( איש250עד )יש להוריד מרשימת השימושים את השימוש של ארועי תרבות  .2

 .העיצוב והפיתוח בועדה' תנאי להיתר בניה אישור תכ .3

 .ר הועדה לגבי עקירת ושתילת עצים במקום"יש לדווח ליו .4
 

. אריה שומר ויפה כחלון, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים

 
: פרטי תהליך האישור

 
:  דנה בתכנית והחליטה22/02/2010 מיום 760מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
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:  דנה בתכנית והחליטה28/06/2010 מיום 764מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
 

 
 
 
 

 בתאריך 1495 בעמוד 6173 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
16/12/2010 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
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 03/12/2010 הארץ
 02/12/2010 הצופה

 03/12/2010 העיר

  

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

ד "באמצעות עובעלות /כתובת מגוריםשם המתנגד  
בעלי זכויות בדירות  .1

בבניין המצוי ברוטשילד 
 חלקה 7085גוש ) 139
151) 

קמחי , יק'וילצ, באמצעות כהן  תל אביב139רוטשילד 
ד "עו' ושות

 

2. 
 
 
 

ד שעיה קטן  "עו
 
 
 

ד "באמצעות נילי רובינוב עו תל אביב 2הר סיני 
 
 

ההתנגדות מוגשת שלא  6ורבורג קלינג הלנה וגבריאל  3
. ד וללא תצהיר"באמצעות עו

ברכה , צברי רקפת .4
שלוס חיים , מטילדה
איחוד מתנגדים )ואחרים 

 (תושבי השכונה

ההתנגדות מוגשת שלא  
. ד וללא תצהיר"באמצעות עו

 
עיקרי התכנית המופקדת 

תוך , התכנית המוצעת נוצרה בהתאם לעקרונות התכנוניים של תכניות לב תל אביב החלות במקום
בהמשך לחזית , ד העם ורוטשילדאחהתאמתן לשימושים המוצעים ולמיקום המיוחד בין הרחובות 

ציון -תוך מחווה אורבאני של חיזוק הקשר הויזואלי והתפקודי בין שדרות בן, המסחרית של רחוב מרמורק
. ן"בואך מתחם התרבות ושדרות ח, ושדרות רוטשילד

 קומות על עמודים ועוד 5בנייה בקו בנין אפס ובניה של עד , התכניות החלות מאפשרות שימוש מלונאי
 גובה . דונם1- קומות על עמודים במגרשים ששטחם גדול מ6או בניה של עד , חדרי יציאה לגג ומרתפים

 .(מעל פני הקרקע לבניין חדש'  מ23)הבניין לא יעלה על המותר בתכנית הראשית 
 .וקובעת שימושים והוראות ייחודיות לשטחה, התכנית החדשה היא תכנית בסמכות הוועדה המחוזית

- מעל פני הקרקע ול (עיקרי ושירות)ר שטח כולל " מ5000- כמו כן קובעת התכנית החדשה זכויות בניה ל
.  מתחת לפני הקרקע (עיקרי ושירות)ר שטח כולל " מ4320

 
 סיכום ההתנגדויות והתשובות

 יק 'ד אלי וילצ"התנגדות באמצעות עו .1
 

 טענה  הערות מלצהה
לדחות את 

 ההתנגדות

כ ההפקדה נעשתה " ע28.6.10החלטת ההפקדה האחרונה מיום 
 (2.12.10)בזמן 

במועד שבו טענה כי . 1
הופקדה התכנית כבר 

 .חלפה החלטת ההפקדה
לאחר הפקדת , לטענתו

י הוועדה "התוכנית ע
התנאים מולאו רק 

 חודשים 9-לאחר יותר מ
ולכן החלטת ההפקדה 

 לחוק 86' ס-בטלה
 התכנון והבניה
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לדחות את 
 ההתנגדות

השימושים . התשתית הסטטוטורית הוצגה במלואה בועדה
הציבוריים המוצעים בתכנית נבחנו תכנונית ביחס למיקום 

הכולל את המתחם בקרבת מתחם התרבות והאומנות של העיר 
ביתן הלנה רובינשטיין וגן , תיאטרון הבימה, היכל התרבות

 ההבטים הכלכליים במקרה .  והרצון לעודד את קיומםיעקב
. דנן לא היוו שיקולים באישור התכנית

 
 

 

של  טענת הטעיה . 2
 : ומצג שוואהועדה 

המתחם הוצג כמתחם 
ציבורי ואילו בפועל 

מדובר במתחם 
התכנית הינה . למגורים

שכל מטרתה כלכלית 
ואין מדובר בקרן שכל 
עיסוקה קידום מפעלי 

 .תרבות
מוצע לקבל 

את 
ההתנגדות 
ולתקן את 

 2.3סעיף 
בתקנות 
התכנית 

סעיף אינו סטטוטורי ואינו . אכן יש לתקן סעיף זה לתקנות
משנה את הוראות התכנית  

 לתקנות 2.3בסעיף . 3
התכנית מצויין כי שינוי 

בפועל מדובר . בשטחים
. בתוספת זכויות

לדחות את 
ההתנגדות 

נהוג לציין בתכניות את התכניות הרלוונטיות אותן היא משנה 
  כפי שמופיע ולא את מלוא הרשימה של התכניות החלות

  .תכנית זוב
 

היעדר איזכור של כל . 4
. התכניות החלות במקום

לדחות את 
 ההתנגדות

  ,לשון החוק אינה מחייבת את כל הבעלים
אך אין זה מהווה ראיה ,  אומנם הערת האזהרה לא נרשמה

.  לחוסר זכאות להירשם כבעלים ולרישום הזכויות
, מ"זכויות הבעלות הוקנו לחברות בית קריתי בכיכר הבימה בע

לאור העובדה כי קיים ייפוי כוח . אולם טרם הושלם הרישום
בלתי חוזר לביצוע ההעברה ואף ניתן אישור של שלטונות מס 

, שבח לרישום העברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין
 הובא בחשבון , דהיינו העסקה דווחה לשלטונות מס שבח כדין

הובא בחשבון , משכך. טכנית, בעיקר, השלמת הרישום הנהכי 
 הינן בבעלות בית קריתי בכיכר הבימה 153כי הזכויות בחלקה 

. מ"בע
 

אלא מספיק , אין קביעה מפורשת כי יש צורך בכל בעלי הקרקע
וזאת על אחת כמה וכמה במקרה הנדון , כי לרוב בעלי הזכויות

 !הינו בעל מלוא הזכויות בקרקע" יזם"בו ה

לא ניתן היה להפקיד . 5
איחוד )את התוכנית 

אם לא נחתמה  (וחלוקה
והוגשה בשם כל בעלי 

לטענתו חלקה . הזכויות
 אינה 7085 בגוש 153

. מצויה בבעלות קריתי
 
 
 
 
 
 

 

לדחות את 
ההתנגדות 

 
 
 
 
 

 

 
מושתתות על עקרונות תכנון , שהוגשוהחלופות התכנוניות 

אין . זהיםתקודמנה תחת הנחיות בינוי ועקרונות ו  משותפים
זה אמור לשנות עבור המתנגדים מהי החלופה המדויקת מבין 

!  כל ההוראות המהותיות נשארו זהות. שלוש החלופות
 
 

 

התוכנית לוקה . 6
בעמימות ופגיעה בזכות 

בין אם )ההתנגדות 
הגדרת הבינוי ובין אם 

הגדרה כמסחר בעל אופי 
אומנותי שלטענתו הינה 

. (הגדרה רחבה
 

 
 

לדחות את 
ההתנגדות 

אישור משרד התיירות נדרש כחלק מהתנאים לקבלת היתר 
. 22.1.2010כפי שנקבע בהחלטת הוועדה המחוזית מיום , בניה

תפקידו של משרד התיירות הוא לבדוק את התאמת התכנון 
המפורט של המלון לתקנים הפיזיים של משרד התיירות לבתי 

. מלון

 שיקול דעתמתן . 7
למשרד אשר אינו מוסד 

משרד , קרי, תכנוני
 .התיירות

לדחות את 
 ההתנגדות

המצב הקיים מתבסס על תכניות לב תל אביב שהן תכניות 
.  נפחיות שאינן מפרידות בין שטחי שרות לשטחים עיקריים

 .התכנית החדשה ממשיכה בעקרון זה

אין הפרדה בין שטחי . 8
השירות לשטחים 

בניגוד - העיקריים
 לתקנות 9לתקנה 

 התכנון והבניה
לדחות את 
 ההתנגדות

הוראות התכנית קובעות באופן ברור את חלוקת השימושים 
חלוקת השימושים לקומות בנפח בניה ברור . לפי קומות הבניין

טענה כי אי חלוקה . 9
בין הזכויות של מלונאות 
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. קובעת את המתווה לשטחים לשימושים השונים
 

ע החלפה בין "בכל אופן אין אפשרות בתב, לחילופין
ולכן לא ניתן להגדיל את שטחי המסחר על חשבון , השימושים
. כפי שמציינת התוכנית דנן, המלונאות

 
 
 

 

ומסחר מאפשרת להגדיל 
את שטחי המסחר על 

בתוך )חשבון המלונאות 
תיירות ,מסחר"הייעוד 

ומבנים ומוסדות 
 כל זאת עלול ".ציבור

להוביל לפגיעה בזכויות 
 .הקנין של השכנים

לקבל את 
ההתנגדות 

בחלקה 
כמוצע 
 במענה

התכנית מאחדת שתי חלקות פינתיות למגרש בעל חזיתות 
. קדמיות לשלושה רחובות

לחלקות המקור והן למגרש המאוחד יש קוי בנין קדמיים 
בענין זה אין שינוי ביחס למצב הקיים בו לא . וצידיים בלבד

. מתקיימים קוי בנין אחורים
.  לתקנות התכנית5מוצע להבהיר את הנושא בטבלה בסעיף 

 
בנוי בפועל פ התכניות החלות במקום בו "קו בנין אפס מותר ע

או בהסכמת בעלים של חלקות ,   במרווח הצידיקו בניין אפס
התכניות התקפות גם מאפשרות תוספות לבניין קיים . גובלות

 .בהמשך לבנייה הקיימת
מוצע להבהיר בתכנית כי בחלופה השלישית המאפשרת שילוב 

קוי , תוספת בניה על הקיים יד עם הריסת אגף ובנייתו מחדש
. הבנין לאגף החדש יהיה בהתאם לקוי הבנין של הבניה החדשה

 

טענה כנגד השילוב . 10
של הריסת חלק 

מהמבנים ובנייה חדשה 
תוך שילובה עם בנייה 

לטענתו ניסיון - ישנה
יזמי לקבל קווי בניין 

מקלים של תוספת בניה 
לבנייה  (0קו בניין )

 .החדשה

לדחות את 
 ההתנגדות

בניה בקו בניין אפס הוא מעשה שבשגרה והתכנון ההנדסי 
בבניה מסוג זה נעשה תוך מחשבה תחילה לא לפגוע בנכסים 

 .השכנים

לטענת המתנגדים . 11
התוכנית מתעלמת 

מדירותיהם ומהקיר 
המשותף ואינה מבטיחה 

כי לא תהיה פגיעה 
 .פיסית

לדחות את 
ההתנגדות 

. הבניה תיעשה בהתאם לחוק התכנית המוצעת . 12
 0מאפשרת בניה בקו 

 וככל הנראה 151לחלקה 
הגבהת הקיר המשותף 

. על חלקת המתנגדים
אם הכוונה לאפשר 

ליזמת התכנית להגביה 
את הקיר המשותף בין 

 יטען כי 152-151חלקות 
המדובר בפגיעה בזכות 

הקניין כיוון שהבניה 
 151תיעשה גם על מגרש 

הנמצא בבעלותם ולא 
ניתן לעשות זאת ללא 

 .הסכמתם
 
 

לקבל את 
ההתנגדות 

כמוצע 
במענה 

. מוצע לקבוע כי חריגה מהגובה בתכנית תהווה סטיה ניכרת התכנית מטעה . 13
כאשר היא מציגה את 

כאשר '  מ23- הגובה כ
ברור שהגובה יהיה גבוה 

. יותר
 

לקבל את 
ההתנגדות 

בחלקה 

, גלריות, בתוכנית יש הגדרה מפורשת למה יהיו השימושים
.  ב"חנויות עיצוב וכיוצ

. מוצע למחוק את המילה מסחר כללי

התוכנית מאפשרת . 14
להכניס לאזור המגורים 

בחסות של , מסחר כללי
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כמוצע 
 במענה

-מסחר הקשור לאומנות 
לטענתו יש להגדיר את 
השימושים המסחריים 

 המותרים 
לדחות את 
 ההתנגדות

קומות , פ התכנית בקומות המרתף"שימושי התרבות מותרים ע
הבניה לכיוון המתנגדים היא בקו בנין . האטומות לסביבתן

כמו כן סעיף . במתווה קו בניין אפס הקיים (ללא חלונות)אפס 
הפונה ) קובע כי הפתחים בחזית הדרומית 6.ק ג" ס4.1.2

יקבלו טיפול  (154  מערבה לקיר המשותף ולחלקה 151לחלקה 
אקוסטי למניעת מטרדים לבנייני המגורים במגרשים 

 .פ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה"ע, הצמודים

התוכנית מאפשרת . 15
 שימושים מרעישים

לדחות את 
 ההתנגדות

מתאפשרת למרווחים  על פי התכנית הבניה למרפסות
הקדמיים בלבד ולא למרווחים הצידיים הפונים לכיוון הבנינים 

 .השכנים

התוכנית פוגעת . 16
בפרטיות המתנגדים 

ולכן אין לאפשר בניית 
מרפסות הפונות לכיוון 

 דירות המתנגדים
מקבלים את 

ההתנגדות 
בחלקה 

כמפורט 
במענה 

הארובות והמתקנים , מוצע להגדיר בתכנית כי חדרי האשפה
י "התכניים ככל שיידרש יתוכננו בתחום המבנה ויאושרו ע

רשות איכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו וכי יושם דגש על 
מיקום חדרי אוכל כך שימנע ככל הניתן את המטרדים 

. הסביבתיים לשכנים

המתנגדים חוששים . 17
או /כי חדר האוכל ו

המטבח של המלון 
המיועד יופנה דרומה 
. לכיוון בתי המתנגדים

התכנית מאפשרת ביטול 
המרווח הקיים בין 
-153הבניינים בחלקות 

 ובכך פוגעת במעבר 152
אור ומביאה להחשכת 

יש להראות . הדירות
באופן ברור מיקום 

מכלי גז , חצרות אשפה
וארובות האוכל כך 

שאפשר יהיה להתייחס 
לכך 

לדחות את 
 ההתנגדות

באי המתחם ישתמשו ,  לתוכנית המפורטת6.2כאמור בסעיף 
מכיוון שהתכנית אינה מאפשרת חניה . הסמוךבחניון הציבורי 

נושאי פריקה וטעינה יוסדרו .  במרתף לא נדרש נספח תנועה
 באישור אגף התנועה בעיריית תל בשלב היתר הבניה ויהיו

. אביב ומהנדס העיר
 

התכנית לא נותנת . 18
מענה לנושא החניה 

פריקה )והתחבורה 
לא ניתן לאשר . (וטעינה

את התכנית ללא נספח 
 .תנועה

לדחות את 
 ההתנגדות

עצים קיבל את אישור פקיד היערות בשלב תיאום בהטיפול 
. התכנון

 

התנגדות נוספת היא . 19
בנוגע לעצים הבוגרים 

וכי היום יש חובה לקבל 
אישור פקיד היערות 

לפני הסרת עצים 
ההחלטה נכנסה , בוגרים

 .לתוקף לפני מעל לשנה
לדחות את 
 ההתנגדות

. וי לעניין זהפיוזמי התכנון חתמו על כתב שי
 

חשיפת הועדה . 20
המקומית לתביעות לפי 

-כ" לחוק התו197' ס
דחיית התוכנית עקב 

בעיית תשלום פיצויים 
עתידיים על הנזקים 
, מהוועדה המקומית

שיקול אשר לטענתו 
 צריך להוביל 

לביטול התוכנית 
 .המוצעת
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לדחות את 
ההתנגדות 

ברור כי לא ניתן לפתוח פתחים בחלק הבנוי בקיר משותף לשני 
. הדבר אסור על פי חוק. המגרשים

המתנגדים יבקשו . 21
מהועדה המחוזית  

לקבוע בתכנית כי אין 
לאשר פתיחת חלונות 

בקיר המשותף של 
-152הבניינים בחלקות 

151. 
 

לקבל את 
ההתנגדות 

בהתאם 
למענה 

. מוצע לתקן את הוראות התכנית בהתאם להערות  לתקנון 2.3בסעיף . 22
 35יש הפנייה לעמוד 

שלא נמצא בין מסמכי 
 .התכנית

בנספח הבינוי המנחה 
מסומן קו הבניין הקדמי 

בקומת הקרקע לכיוון 
'  מ3כיכר הבימה ברוחב 

בניגוד להוראות התכנית 
עצמה אשר קבעה קו 

 '.4בניין ברוחב 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

התכנית המוצעת אינה מהווה שינוי מהותי ביחס לתכנית 
: הראשית

נפחי הבניה המוצעים אינם חורגים מהנפחים  .1
. המותרים באיזור מגורים מיוחד

י התכנית הראשית "השימוש למלון מותר עפ .2
 .המאפשרת בניית פנסיונים

השימוש המוצע למתחם תרבות תואם את מיקום  .3
המגרש מול הבימה והיכל התרבות אשר מהווים מתחם תרבות 

.  כלל ארצי

התכנית מהווה שינוי . 23
מהותי ונוגדת את ייעוד 

התכניות הראשיות 
המאושרות החלות 

. (מגורים מיוחד)במקום 

לדחות את 
ההתנגדות 

הבניה בקיר משותף הינה תולדה של המצב הקיים בו שני 
כאמור לעיל אין . הבניינים הקיימים היום בנויים בקיר משותף

בבניה המוצעת חריגה משמעותית מהמצב המותר היום 
. בתכנית הראשית

 

התכנית המוצעת . 24
פוגעת במתנגדים בעלי 
הבניין הניצב על מגרש 

( 139רוטשילד ' שד) 151
. 152קיר משותף עם 

אישור תכנית האיחוד 
גורמת להם להיות 

. שותפים בעל כורחם
לדחות את 
ההתנגדות 

 (עיקרי ושירות)ר שטחים כוללים " מ5000התכנית מציעה עד 
שטח זה , ר מתחת לפני הקרקע" מ4320מעל פני הקרקע וכן 

.   הינו מקסימלי
התכנית המוצעת אינה מייצרת בינוי יוצא דופן או חורג במידה 

.  ניכרת מהבניה המותרת באיזור
 

שטח הבניה המוצע . 25
ר עיקרי " מ9320הוא 

ושירות אך בפועל השטח 
ר לפי " מ11000הוא 

גדול , מדידה גראפית
משטח הבניה המותר 

כיום על פי תכניות 
.  ר" מ2600- מאושרות כ

 
לדחות את 
ההתנגדות 

התכנית המוצעת אינה מייצרת בינוי יוצא דופן או חורג במידה 
.  ניכרת מהבניה המותרת באיזור

 

התכנית המוצעת . 26
חוסמת את המרווח בין 

הבניינים ובגין כך 
לחסימת אוויר ואור 

. מכיוון צפון לדרום
לדחות את 
ההתנגדות 

שימושי התרבות מעצם היותם ממוקמים בקומת המרתפים לא 
מכיוון שלא מדובר במרתף . 'יהוו מטרדים מחוללי רעש וכו

. חניה אין חשש מפליטת גזים רעילים מהמרתפים
 

בניית המרתפים . 27
לשימושים עיקריים 

מחוללי , מהווים מטרד
רעש פסולת וזיהום 

. אוויר
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לדחות את 
ההתנגדות 

בניה בקו בניין אפס הוא מעשה שבשגרה והתכנון ההנדסי 
בבניה מסוג זה נעשה תוך מחשבה תחילה לא לפגוע בנכסים 

 .השכנים

חפירת מרתף לעומק . 28
 בקיר 0בקו בניין '  מ21

המשותף מעמידה 
בסכנה את המבנה 

. 151במגרש 
לדחות את 
ההתנגדות 

.  לא ברור על איזה מין סטירות מדובר
הגובה המצויין בהוראות התכנית נמדד מפני הקרקע ולכן אין 

גם התכנית הראשית . צורך בציון גובה אבסולוטי מעל פני הים
. לא קבעה גובה כזה

 

קיימות סתירות בין . 29
המסמכים השונים של 

חסרות , 3784/תכנית תא
לא קיים גובה , מידות

. אבסולוטי מעל הים
לדחות את 
ההתנגדות 

כאמור התכנית אינה משנה את נפחי הבניה באופן משמעותי 
 אלא 5מ "ביחס לתכניות התקפות ועל כן אינה סותרת את תמ

להיפך מחזקת את עיקרי התכנית בכך שמחזקת את הרכיב 
יתר כל כן שימושי מלונאות תואמים את . א"התרבותי של ת

. המדיניות העירונית והמחוזית לעידוד תיירות ופיתוח העיר

המגרשים המהווים . 30
את המקרקעין עליהם 

מבוקש אישור התכנית 
 אינם מהווים 3784/תא

מתחם עצמאי אלא הם 
חלק בלתי נפרד ממתחם 

מגורים מיוחד במתחם 
 5מ "י תמ"עירוני מוגן עפ

: וכפופים לאותן תכניות
 ותיקון לה בתכנית 2331

. 2720לב העיר 
לדחות את 
ההתנגדות 

חזיתות המגרשים .31 .180שינו את  (2331)יש לציין שתכניות לב העיר 
הללו נכללים בתכנית 

תכנית ככר : 180מס 
כפופות - התרבות

להוראות עיצוב מיוחדות 
. של תכנית ככר התרבות

 
 

לדחות את 
ההתנגדות 

ומעליו '  מ17.5התכנית התקפה מאפשרת בניית בניין בגובה 
התכנית המוצעת . ' מ21.5כ "סה'  מ4חדרי יציאה לגג בגובה 

מעל התכנית '  מ1.5דהיינו '  מ23מגבילה את גובה הבנייה עד 
תוספת סבירה בהתחשב בכך שמדובר בקומת קרקע , התקפה

.  מסחרית לכיוון ככר הבימה
 

במרקם הבנוי : גובה. 32
-3ניצבים בניינים לגובה 

 קומות ובמקרים 5
 6מיוחדים  קומה 

התכנית , בנסיגה
 קומות 8המוצעת מציעה 

בתכנית )'  מ23לגובה 
 גובה המבנים לא 2720

'  מ17.50יעלה על 
 .(ממפלס הכניסה עד לגג

לדחות את 
ההתנגדות 

 
בניה בהסכמת בעלים בקיר משותף  במגרש השכן  הינו נושא 

. לשלב היתר הבניה

בניה בקיר המשותף .33
בקומות העליונות ללא 

על פי , הסכמת בעלים
התקנון מהווה סטיה 

בתכנית המוצעת . ניכרת
מוצע המשך הבניה 

 קומות בקו 8לגובה 
הצעה לה קיימת , 0בניין 

התנגדות בעלי החלקה 
 .הגובלת

 
לדחות את 
ההתנגדות 

 
קו הבניין . יש לציין שבתכנית המוצעת אין קו בניין אחורי

' אחד העם ושד' קווי הבניין הקדמיים לרח',  מ4הצידי הינו 
בקומות העליונות '  מ0ולכיוון ככר הבימה '  מ4רוטשילד הינם 

. כולל זיקת הנאה למעבר הציבור, בקומת הקרקע'  מ4- ו

קווי בניין בתכניות . 34
מאושרות לתוספת בניה 
במגרשים ששטחם גדול 

קו בניין צידי  : 500מ 
',  מ5אחורי ',  מ3.6

בתכנית . ' מ4קדמי 
המוצעת קו בניין צדדי 

. 0 קדמי 4אחורי ' 4
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 מ 1000במגרשים מעל 
מורה  (איחוד חלקות)

התכנית הראשית 
קו בניין : המאושרת

צדדי , 5קדמי , 6אחורי 
. ' מ4.6

לדחות את 
ההתנגדות 

 
 אינה כלולה בתחום התכנית ואינה נכללת באיחוד 151חלקה 

. וחלוקה
 

התכנית קובעת . 35
איחוד וחלוקה בהסכמת 
כל הבעלים  ואילו דיירי 

 הגובלים 151חלקה 
בקיר המשותף  מתנגדים 

. לתכנית
 

ד שעיה קטן  "התנגדות עו
 

המלצה  טענות נגדיות / הערות טענה 

לא נעשה פרסום . 1
המתנגד גר ברחוב - נאות

  .142אחד העם 

בתיק בניין עיר של 
אחד העם ' הבניין ברח

 בתל אביב אין זכר 144
 .לתכנית האמורה

  נתלה שלט המודיע על הפקדת התוכנית ברחוב 8.12.10ביום 
כמו כן פורסמה . בפתח בניין מגוריו של המתנגד, 142אחד העם 

 6173התכנית בעיתוני הארץ הצופה והעיר ובילקוט הפרסומים 
.   1495א עמוד "התשע

 בו להיות אמורה ולא והיתרים ברישוי עוסק עיר בניין תיק
 .התוכנית

 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

התוכנית אינה מפרטת . 2
את כל התוכניות החלות 

. על המקרקעין
התוכנית לא מתייחסת 

' לתוכנית החניה ח
לטענתו ]תוכנית החניה 

מפרות את תקנות 
התקנת )התכנון והבניה 

-ג"תשמ (מקומות חניה
1983  .

 

. תכנית את התכניות הרלוונטיות אותן היא משנהבנהוג לציין 
 

. ( לתכנית10סעיף )מאפשרת חניה מחוץ לנכס " ח"תכנית 

 

לדחות את 
 ההתנגדות

אין פרסום נאות של . 3
כל תוכניות בניין העיר 
החלות על המקרקעין 

 באינטרנט

לדחות את  .טענה זו אינה רלוונטית לתכנית
 ההתנגדות 

התוכנית אינה מפרטת . 4
כנדרש את השינוי ביחס 

או /לתוכניות הקיימות ו
לדוגמא , מתייחסת אליו

 .2331תוכנית 

לדחות את  .נהוג בהתאם לנדרש ולמסמכי התכנית ערוכים 
 ההתנגדות

 הבקשה לאיחוד .5
המגרשים והאיזון בין 
הבעלים אינה ערוכה 

 .כדין

לדחות את  .1'  בהתנגדות מס5ראה מענה בסעיף 
 ההתנגדות

העירייה לא מילאה . 6
לפקח ולוודא , את חובתה

שהתוכנית והוראותיה 
ואופן הגשתה תואמות 

 .את הדין

לדחות את  .הטענה לא ברורה
 ההתנגדות
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התוכנית אינה תואמת . 7
את החלטת הועדה 

 המחוזית

ההחלטה על החלופה השלישית של שילוב בין הריסה לבניה 
 .28.6.2010יום בהוועדה המחוזית י "חדשה התקבלה ע

לדחות את 
 ההתנגדות

בתוכנית המופקדת . 8
אין נספח פיתוח ועיצוב 

נופי בניגוד להחלטת 
 הועדה המחוזית

כי ו  לתוכנית המדוברת קובעת הוראות עיצוב'  ג4.1.2הוראה 
  .הוראות העיצוב הוא תנאי להיתר בניה ולא לתוכנית

 נקבע כי 22.2.10 לפרוטוקול הועדה המחוזית מיום 7סעיף ב
 ויש להציג נספח פיתוח 5מ "התוכנית נמצאת בתחומי תמ

נספח יכול  ה  .  לא נאמר כי יש לצרפו לתכניתועיצוב בינוי
. להתווסף גם בשלב מאוחר יותר

פ הוראות התכנית הוא הכנת תכנית "תנאי למתן היתר בניה ע
 .עיצוב לאישור מהנדס העיר

לדחות את 
 ההתנגדות

החלטת הועדה . 9
המקומית פגומה מיסודה 

כיון שהועדה המקומית 
המליצה לאשר התוכנית 

למרות שלא יושמו 
נושא . החלטות קודמות

השתלבות , שימור
לא קיים דוח . בסביבה

סביבתי וחוות דעת של 
 .השימור

הועדה המקומית דנה בתכנית בדיונים נוספים ואישרה אותה 
 .עם שינויים

 

לדחות את 
 ההתנגדות

נפח הבניה גדול . 10
מהמותר היום  ומהבנוי 

בסביבה הקרובה השפעה 
על איוורור החצרות 

 . האחוריות

 

 הבניה נפחי אינה משנה באופן מהותי את התכנית, כאמור
.   ביחס לתכנית הראשית

 
 

לדחות את 
 ההתנגדות

, לטענת המתנגד.11
למרות שהתוכנית אינה 

מפורטת דיה ברור שהיא 
תפגע קשות באיכות 

. המגורים של הסביבה
 

 הינה 2331מטרת תוכנית 
. לעודד מגורים  בלבד

 
בניית מבנה אומנויות 

יוביל למטרד בלתי 
 .פוסק

התכנית קובעת כי הפתחים בצד הפונה לשכנים יטופל 
. אקוסטית המטרה למנוע מטרדי רעש

 
בית מבית מלון המשמש למגורי אורחיו אינו גורם רעש יותר 

. מגורים 
 

 מפורט כי אחד מייעודי התכליות 2331 לתוכנית 9בסעיף 
.  שהינם בתי מלוןהמותרות הינה פנסיונים

 
הינה במרתף ורב  הסיכויים שלא יהוו כל הפעילות התרבותית 
 .מטרד של ממש לשכנים

לדחות את 
 ההתנגדות

חניון  "3264תוכנית . 12
 260קובעת " הבימה

מקומות חנייה לתושבי 
האזור וכי התוכנית 
תסיים את המכסה 

ולתושבי האזור לא יהיה 
 .מקום חניה

. החניה לא תהיה על חשבון מכסת החניה לתושבים
תקני החניה למלון הינם נמוכים מהתקנים למגורים לו היו 

 .נבנים במגרש

לדחות את 
 ההתנגדות

 
 

  ללא תצהירהתנגדות הלנה וגבריאל קלינג 
 

המלצה   מענה טענה 
בניית מלון תגביר את 

תנועת כלי הרכב באזור 
שיהיה עמוס מדי יום 

. ולילה
עבודות הבנייה יפריעו 

התכנית המוצעת אינה מציעה נפחי בינוי החורגים מהסביבה 
. על לא שינוי מהותי בתנועת כלי הרכב

מלון אינו מייצר תנועת כלי רכב גדולה יותר מאשר בתי מגורים 

לדחות את 
 ההתנגדות
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לחיי התושבים וזאת 
לאחר שנים של סבל 

י העבודות "שנגרם ע
להקמת חניון התרבות 

 .ושיפוץ בית הבימה

. מרבית באי בתי המלון מגיעים באוטובוסים. לו נבנו במגרש

הטענה כי עבודות חניון התרבות הסתיימו זה לא מכבר אינה 
סיבה למנוע את זכותם של בעלי קרקע למימוש בניה 

. במגרשיהם

 
  ללא תצהירהתנגדות תושבים בסביבה 

המלצה  טענות נגדיות / הערות טענה 
בניית בית מלון תוסיף 

רעש בגלל כמות 
התיירים שיגיעו בשעות 

. היום ולילה
 

באיזור קיימת בעיית 
חניה שתחמיר בעקבות 

מספרם הגדול של 
אנשים שיגיעו לאיזור 

בעקבות בניית בית 
 .המלון

מלון אינו מייצר תנועת כלי רכב גדולה יותר מאשר בתי מגורים 
. מרבית באי בתי המלון מגיעים באוטובוסים. לו נבנו במגרש

 

לדחות את 
 ההתנגדות

בניה לגובה תסתיר את 
אור השמש 

 1' ראה מענה להתנגדויות מס

סכנה ליסודות הבניין 
 0בעקבות בנייה בקו 

  1' ראה מענה להתנגדויות מס

מלונאות צריכה להיות 
באיזור הים ולא באיזור 

מגורים 

מדיניות הועדה המקומית והצרכים של העיר הינם לתוספת 
. בתי מלון במרכז העיר

. ןהתכנית הראשית מאפשרת בניית פנסיונים שהינם בתי מלו
 

:  ד הצוות"חו
: ממליצים לקבל את ההתנגדויות בחלקן ולאשר את התכנית בכפוף להערות הבאות

.  ולפרט את השינויים בתכנית2.3לתקן את טבלת נתונים כמותיים בסעיף . 1
.  יש להבהיר כי קו הבנין האחוריים הם בעצם קוי בנין צידיים5בטבלה בסעיף . 2
יש לקבוע בתכנית כי בחלופה השלישית המאפשרת שילוב תוספת בניה על הקיים יד עם הריסת אגף . 3

. קוי הבנין לאגף החדש יהיה בהתאם לקוי הבנין של הבניה החדשה, ובנייתו מחדש
. יש לקבוע כי חריגה מהגובה המותר בתכנית תהווה סטיה ניכרת. 4
הארובות והמתקנים התכניים ככל שיידרש יתוכננו בתחום המבנה , יש להגדיר בתכנית כי חדרי האשפה. 5

י רשות איכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו וכי יושם דגש על מיקום חדרי אוכל כך שימנע "ויאושרו ע
. ככל הניתן את המטרדים הסביבתיים לשכנים

. תיקונים טכניים כפי שעלו בהתנגדויות. 6
א . 4.1.1למחוק את המילה מסחר כללי בסעיף . 7
 

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

 
 

:  ד הצוות"חו
: ממליצים לקבל את ההתנגדויות בחלקן ולאשר את התכנית בכפוף להערות הבאות

.  ולפרט את השינויים בתכנית2.3לתקן את טבלת נתונים כמותיים בסעיף . 1
.  יש להבהיר כי קו הבנין האחוריים הם בעצם קוי בנין צידיים5בטבלה בסעיף . 2
יש לקבוע בתכנית כי בחלופה השלישית המאפשרת שילוב תוספת בניה על הקיים יד עם הריסת אגף . 3

. קוי הבנין לאגף החדש יהיה בהתאם לקוי הבנין של הבניה החדשה, ובנייתו מחדש
. יש לקבוע כי חריגה מהגובה המותר בתכנית תהווה סטיה ניכרת. 4
הארובות והמתקנים התכניים ככל שיידרש יתוכננו בתחום המבנה , יש להגדיר בתכנית כי חדרי האשפה. 5

י רשות איכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו וכי יושם דגש על מיקום חדרי אוכל כך שימנע "ויאושרו ע
. ככל הניתן את המטרדים הסביבתיים לשכנים
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. תיקונים טכניים כפי שעלו בהתנגדויות. 6
א . 4.1.1למחוק את המילה מסחר כללי בסעיף . 7
. תנאי להעברת מסמכים למתן תוקף חתימת היזם על כתב שיפוי כמקובל. 8
 

 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   (10החלטה מספר ) 13/04/2011מיום ' ב11-0010בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. אבנר שהין הציג את עיקרי התכנית' אדר

: המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם כלהלן
: ד שעיה קטן"מתנגד עו

?  מדוע  צריך לבנות מלון במרכז העיר -
 . המלון יגרור תוספת  תנועה לאזור -

 . התכנית אינה  מגדירה צרכים -

 .התכנית אינה מפרטת את כל התוכניות החלות במקום -

 .  חניון  הבימה לא יפתור את בעיית החניה של הפרויקט -

. צריך תכנית  מפורטת ולא תכנית בשלושה שלבים -
: ד קטן ומוסיף"יק  מצטרף לדברי עו'ד אלי וילצ"עו
.  קומות שיבנה  בקיר משותף  עם הבנין שלנו8מדובר בבנין בן   -
 .  הבנין שלנו  יתפקד כחצר האחורית של הבנין -

 . הבנין נמצא באזור מגורים -

 . איכות חיי התושבים אינה פחות חשובה ממוסדות תרבות במקום -

 '? אשפה וכד, התכנית אינה מגדירה  מיקום  חדרי טעינה  ופריקה -

 .במקום גלריה יהיה בית מלון -
ר הוועדה וזאת בעקבות הקצבת הזמן שניתנה לו  "ק  מתפרץ כלפי יו'ד וילצ"בשלב זה עו

. אני מבקש את הזמן הדרוש על מנת  לטעון את טענותי -
 ?  מדוע אתם עוצרים אותנו -

 . ר הועדה כלפי"אני לא מוכן ליחס מפלה של יו -

. אם אינכם רוצים לשמוע אותי אז אל תזמינו אותי -
. יק  אתה מואשם בבזיון הועדה'ד וילצ"עו:  ד דורון ספיר"עו

חילופי הדברים . בשל התפרצות של אחד מהמתנגדים אנחנו נסגור את הישיבה ונקריא את ההתנגדויות
. יק מאולם הישובות'ד וילצ"ובשלב זה הופסק הדיון והתחדש רק לאחר יציאתו של עו. נמשכו

. ר הועדה והטיח בפניו שהוא מקנא בו"יק כלפי יו'ד וילצ"בעת היציאה מהאולם צעק עו
 –י המתנגדים "המשך שמיעת התנגדויות ע

:  מתנגד חיים שלוש
.  בלילה23:00מבקש להגביל את שעות פעילות הבידור עד השעה - 

עיקרי ההתנגדות )יק 'ד אלי וילצ"אורלי אראל ואדי אביטן מקריאים  את המשך ההתנגדיות של עו
   (מופיעים בדראפט לועדה

: יזם קרן קרייתי במענה להתנגדויות
. הצעה של העירייה היתה לבנות בית מלון אנחנו תכננו במקום מרכז תרבות -
 .כל יציאות  המחסנים לא יהיו לכיוון המתנגדים -

הפרויקט גבוה במטר וחצי מעל :  המצב המתוכנן אינו  משנה  באופן מהותי את המצב הקיים באיזור -
. פתרון לפריקה וחניה ינתן בשלב היתר בניה. המותר בתוכניות התקפות

:   מיטל להבי
. הגובה אינו גובה   שגרתי ללב העיר -
 ?  מה נפח הזכויות -

 ? היכן  ממוקמים אזורי  פריקה וטעינה -

 ?מה הם קווי הבנין -
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.  יש  להגביל את פעילות הפאבים והמועדונים לפי המדיניות הנהוגה באזור -
:   יק'ד וילצ"מתנגד אלון ולשטיין בשם עו

.   בעקבות מימוש התכנית נאבד את הפרטיות -
 . פעילות של בית הקפה והמלון יפגע באיכות החיים שלנו -

. הריסתו עלולה לסכן ולפגוע בבניין שלנו, הבניין המיועד להריסה צמוד אלינו בקיר משותף -
:  תשובת היזם

הבניה החדשה תגדיל .   מתוכנן  רק  בכיכר הבימה מה שלא משנה את המצב הקיים היום0קו בניין   -
.  המסחר יתוכנן בחזית הבניין ולא בחלקו האחורי.  מטרים4 –או קו הבנין ל 

. אחד העם' לגבי פריקה וטעינה הכוונה להכנס כוונה להכנס מרח -
  –דיון פנימי 

:   חזי ברקוביץ' אדר
.  מלון לא אמור להוות מטרד יותר ממגורים  -
 .  ע הזאת"אנחנו תומכים בתב -

. יש   להכניס סעיפים לגבי  מטרדים -
:  ד דורון ספיר"עו
. השימושים  התרבותיים הינם  מינורים ולא אמורים להטריד- 

:  משה בלסנהיים 
. קיימים  פתרונות לכל המטרדים שהוצגו כאן כמו גם   פתרונות אקוסטיים במרתף- 
:  ד דורון ספיר  מציע לאשר את התכנית  ולקבל את ההתנגדויות בחלקן"עו
. שימושים המהווים  מטרד לא ימוקמו בחזית העורפית -
 . להטמיע  בתכנית  את ההערות של  היחידה לאיכות הסביבה -

 . כל הפתרונות המוצעים יתוכננו  בתחום המגרש עצמו -

 . העיצוב יהיה תואם לסביבה -

 . התחייבות היזם לגבי קרן תרבות בכפר שלם -

 .  למצוא פתרון ראוי לפריקה וטעינה בתאום עם אגף התנועה -

 . לא יותרו במקום דאנס בארים ולא דיסקוטקים -

. את נושא קרן תרבות במזרח יש לתאם עם ארנון גלעדי -
 
 

: החלטת הוועדה
הוחלט להמליץ לועדה  ( גפן– נימנע 1,  מיטל ודן– נגד 2, ארנון ואלון,  דורון– בעד 3)לאחר הצבעה בענין 

:  המחוזית לקבל את ההתנגדויות בחלקן ולאשר את התכנית בכפוף להערות הבאות
 .לא יותרו במקום דאנס בארים ודיסקוטקים. שימושי מטרדים לא יהיו בחזית עורפית .1

 .עיצוב המבנה יהיה תואם לעיצוב בסביבה .2

 .יש לתאם פתרונות לפריקה טעינה וחניה עם אגף התנועה בעירייה .3

 . ולפרט את השינויים בתכנית2.3לתקן את טבלת נתונים כמותיים בסעיף  .4

 . יש להבהיר כי קוי הבנין האחוריים הם בעצם קוי בנין צידיים5בטבלה בסעיף  .5

יש לקבוע בתכנית כי בחלופה השלישית המאפשרת שילוב תוספת בניה על הקיים יחד עם הריסת  .6
 .קוי הבנין לאגף החדש יהיה בהתאם לקוי הבנין של הבניה החדשה, אגף ובנייתו מחדש

 .יש לקבוע כי חריגה מהגובה המותר בתכנית תהווה סטיה ניכרת .7

הארובות והמתקנים התכניים ככל שיידרש יתוכננו בתחום , יש להגדיר בתכנית כי חדרי האשפה .8
י רשות איכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו וכי יושם דגש על מיקום חדרי "המבנה ויאושרו ע

 .אוכל כך שימנע ככל הניתן את המטרדים הסביבתיים לשכנים

 .תיקונים טכניים כפי שעלו בהתנגדויות .9

 א. 4.1.1למחוק את המילה מסחר כללי בסעיף  .01

 .תנאי להעברת מסמכים למתן תוקף חתימת היזם על כתב שיפוי כמקובל .11

 .יש לתאם עם ארנון גלעדי קרן תרבות במזרח העיר .21

. לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית .31
 

. אלון סולר וארנון גלעדי, מיטל להבי, דן להט, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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-     אישור פרקים חדשים בקובץ ההנחיות להתרי בניה בנושא בניה ירוקה : מטרת הדיון
   שיפור איכות הבניה   

פרק אנרגיה  .1
" אפקט אי החום העירוני"פרק קרקע וצמצום  .2
 פרק מים  .3

ניהול חומרים  .4
 בריאות הדייר במבנה .5

 
 .יפו-א"תחום העיר ת:  מיקום

 
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב                :יזם

  
  נציגי צוותים מאגף  לגיבוש ההנחיות בראשות אדריכל העיר כוללצוות העבודה

היחידה  , מנהל החינוך, נציגי אגף מבני ציבור: מזרח ומרכז,  דרום,צפון: תכנון העיר 
ההנחיות נערכו בליווי יועצת לנושא בניה  .  לתכנון אסטרטגי  והרשות לאיכות הסביבה

.  תמי הירש' ירוקה אדר
 

 : מדיניות קיימת .א
 במסגרת החתימה על האמנה להפחתת זיהום ה התחייב15-ערי פורום העריית תל אביב יפו יחד עם 

בהתייחס לשנת הבסיס ) 2020 מפלטות גזי החממה עד לשנת היעד 20%אויר ולהגנת אקלים לצמצם 
לצריכת ' אחראים' מצביעות על כך שמבנים ירשבוצע בעפלטות גזי חממה תוצאות סקר . (2000

 המתורגמת לאחוז פליטות גזי החממה הגבוה ביותר מבין מקורות הפליטה העירוניים, אנרגיה גבוהה
מהווה את אחד המנופים המשמעותיים ביותר להפחתת גזי , על כן, בניה ירוקה. 67% א יפו " בת–

מעבר לצמצום צריכת אנרגיה ומים יישום עקרונות הבניה הירוקה משפרים את איכות . חממה בערים
.  מייצרים חסכון תפעולי וסביבה בריאה יותר לדיירים, החיים במבנים

 על פי נתוני . בניה ירוקה הופכת לסטנדרט, "ערי עולם"בייחוד , בערים רבות בעולם: ל"רמה בינ
 מחברות הקשורות לתחום הבניה יטמיעו 90%- כ2013 בשנת 1"המועצה העולמית לבניה ירוקה"

.  את הנושא בעבודה השוטפת
 לנושא בניה ירוקה המתרכז בנושא צמצום צריכת 5281י "קיים תקן ישראלי ת : רמה הארצית 

תקן זה הינו . מחזור ושימוש בחומרים בריאים, אנרגיה ומים וכן הנחיות לנושא טיפול בקרקע 
התקן הישראלי עובר בימים אלו רויזיה תחת . וולנטרי ומתייחס לשימושי מגורים ומשרדים

ההנחיות המוצעות להלן פותחו ונערכו באופן שניתן  להטמיע . הנחיה של המשרד להגנת הסביבה
ההנחיות מסייעות ביישום  ופיקוח על תקנות חוק שאינן נאכפות באופן , כמו כן.  שינויים עתידיים

מעבר לכך הנחיות אלו מחייבות שקיפות מידע לציבור . ( לבידוד תרמי1045י "ת: לדוגמא )מוסדר 
 .דירה / מידע לגבי צריכה עתידית של חשמל ומים במבנה–הקונים והשוכרים של מבנים 

  הועדה אישרה מסמך מדיניות להטמעת נושא הבניה הירוקה בתכניות :  ועדה מחוזית תל אביב
מסמך זה .  "מסמך המדיניות ליישום בניה ירוקה ופיתוח על בסיס עקרונות בני קיימא"בניין עיר 

יבחן כיצד ניתן לשלב בתכנון בנייה , בתכנון אזורי בינוי חדשים "5מ "משקף הוראה בתמ
ייעול וחסכון השימוש באנרגיה ומערך טיפול , לרבות שימוש חסכני במים ומחזורם...אקולוגית 

מדיניות הועדה המחוזית המאושרת מאמץ את התקנים , כמו כן".  מתקדם בפסולת לרבות מחזור
י "ת, (דירוג אנרגטי של מבנים) 5282י "ת, (בניה ירוקה) 5281י " ת–הישראלים התקפים לנושא זה 

בידוד תרמי ) 1045י "ת, (בידוד אקוסטי) 1004י "ת, תאורה למקומות עבודה שבתוך מבנים) 8995
הדגש הוא על תכניות בעלות השפעה סביבתית רחבה . 5098י "ת, 2004י "ת, 1676י "ת, (למבנים

מתחמי תעסוקה , מוסדות ציבור, מגדלי מגורים ותעסוקה, תכניות הכוללות בניה רוויה: כגון
 .משרדים ומלונאות

 עיריית תל אביב יפו : 
o תכנית המתאר העירונית הנמצאת בהכנה תכלול סעיפים המחייבים : תכנית המתאר

הנהלת . עמידה בעקרונות בניה ירוקה שייקבעו במסגרת קובץ ההנחיות להתרי בניה
 .  על הכללת נושא זה בתכנית המתאר2010העירייה  החליטה  בישיבתה באפריל 

o  כל תכנית בניין עיר המובאת לדיון בועדה המקומית כוללת סעיף : תכניות בניין עיר
ב  "מצ) .15-מדיניות זו תועלה לאישור כל ערי פורום ה. מחייב לנושא בניה הירוקה

                                                 
1 ILGBC – המועצה העולמית לבניה ירוקה http://www.worldgbc.org/  

http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
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 יש לציין כי ערים נוספות כבר אימצו מדיניות זו ומיישמים אותה  1' סטנדרטי בנספח מס
 .יבנה, הוד השרון, כפר סבא, נתניה,  רעננה–

o פרקים בנושאים 30-קיים קובץ הנחיות להתרי בניה ובו כ: קובץ הנחיות להתרי בניה 
מטרת קובץ ההנחיות של מנהל הנדסה לוודא איכות בניה טובה למבנים בעיר . שונים

אמצעים לניהול חסכוני של , שיפור תרמי של מעטפת המבנה לחסכון בחשמל: לדוגמא)
 אוורור ותאורה טבעית משופרים ועידוד שימוש בחומרי בניה בריאים ובעלי תו תקן, מים
בשנה האחרונה אושר עדכון לשלושה פרקים .  פרקים אלו מתעדכנים מעת לעת.(ירוק

 :בהם הוטמעו עקרונות בניה ירוקה

  הפרדת פסולת במקור–אצירת אשפה  

  מחזור וניהול אתר הבניה–פינוי פסולת בניין  

  שיפור הדרישות והפיקוח בנושא–נטיעות עצים . 

  הנחיות אלו מטפלות במגוון רחב של נושאים )הנחיות הרשות לאיכות הסביבה
זיהום , אקוסטיקה: לדוגמא, "בניה ירוקה"החופפים לנושאים המוגדרים כ

 .(קרינה ורעש, קרקע

  גגות )מעטפת המבנה , חניה, שיפוץ מבנים: פרקים נוספים בתהליכי עדכון והכנה
 .מי נגר, (וחזיתות

 

 : מצב תכנוני מוצע .ב
 

, ר ועדת המשנה לתכנון ובניה"ולאחר הצגת הנושא בפני יו, בהמלצת השרות המשפטי של העירייה
מוצע לקדם את הטמעת עקרונות הבניה הירוקה בהתרי בניה באמצעות עיגון קובץ הנחיות זה 

מוצע להכין תכנית מתאר בסמכות מקומית אשר תעגן את , לאור זאת. ע בסמכות ועדה מקומית"בתב
, כמו כן. כמסמך סטטוטורי מחייב, (ב הנחיות בנספח"מצ)להיתרי בניה בנושא זה , קובץ ההנחיות

:  כמפורט להלן, לאמץ את העקרונות המפורטים להלן כהנחיות מחייבת בהליך היתר הבניה
 
 

: פרוט פרקי קובץ הנחיות לנושא בניה ירוקה
 

לנושא הבניה הירוקה אשר בין השאר יגדיר את רמת , בקובץ ההנחיות להתרי בניה, מוצע פרק מסגרת
היקף /קישורית לטבלת מיון דרישות על פי סוג)הדרישות על פי היקף של הפרוייקט וסוג השימוש 

כוכב )מבני מגורים קטנים בעלי השפעה סביבתית מצומצמת יעמדו בדרישות המינימליות . (המבנה
מבני ומתחמי תעסוקה ומגדלי מגורים אשר השפעתם הסביבתית גדולה יעמדו , מבני ציבור, (אחד

.  ( כוכבים3)בדרישות גבוהות יותר 
וכן הפניה  (מים ובריאות הדייר במבנה, אנרגיה)הפרק יכלול התייחסות ודרישות  בפרקים חדשים  

אופן הצגת . (אשר עודכנו על פי עקרונות סביבתיים)לפרקים קיימים בקובץ ההנחיות להתרי בניה 
 בנושאים אלו על מנת לאפשר עדכונים 5281, הפרקים מתואמת ומבוססת על התקן הישראלי הקיים 

.  בעתיד
הדרישות מתייחסות ליעדי תפקוד : (בניגוד להנחיות מרשמיות)ההנחיות הינן בשיטה תפקודית 

בחינת העמידה . על מנת להשאיר בידי מגישי הבקשות גמישות תכנונית (אנרגיה ומים)וביצועי המבנה 
.  בדרישות תהיה באמצעות תוכנות הדמיה וסימולציה קיימות

: להלן הפרקים החדשים המוצעים כולל תמצית הדרישות
 

:  פרק  אנרגיה .1.ב
, מטרת הפרק לצמצם באופן ניכר את כמות האנרגיה הנצרכת במבנים על ידי שילוב של תכנון פסיבי

דרישות הבידוד מוודאות . בבנין (ייצור אנרגיה)תכנון אקטיבי ושילוב מערכות לאנרגיה מתחדשת 
עמידה בתקנים מחייבים בנושא בידוד תרמי דבר המאפשר חסכון משמעותי בצריכת חשמל לדיירי 

.  המבנה באמצעות צימצום ניכר בצורך במערכות תומכות לקירור חימום ולתאורה
: דרישות בנושא תכנון פסיבי של המבנה .א
, למניעת חימום יתר של חזיתות, העמדת המבנה לכווני צפון ודרום על פי תנאי המגרש והסביבה -

.  מניעת קרינה ישירה על פתחים ומתן הצללות למניעת חימום רכיבי החלונות
". מסה תרמית"יספקו בידוד משופר ו (רצפות ותקרות, פתחים מזוגגים, קירות)רכיבי המעטפת  -
.  אספקת אוורור טבעי לצינון חללי המבנה -
.   אספקת תאורה טבעית ברמה גבוהה על פי התקן -
: (מכשור)דרישות לדוגמא בנושא תכנון מרכיבים אקטיביים במבנה  .ב
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בעלות יעילות  (מעליות ועוד, מערכות לחימום מים, א"מ)תכנון מערכות אלקטרומכאניות  -
 .אנרגטית גבוהה

 : דרישות לייצור אנרגיה  .ג

ולשלב  (או אחר/גיאותרמי ו, רוח, שמש)יש לבחון חלופות לאספקת אנרגיה ממקורות מתחדשים  -
את המערכות בתכנון  הן בשטח בפועל והן בתשתיות להצבה בעתיד של מערכות לאנרגיה 

. מתחדשת
 

  2"אי החום העירוני"קרקע וצמצום אפקט  .2.ב
, לאור זה יש לקחת בחשבון. לתהליכי הבנייה   במגרש השפעות רבות ולהן השלכות סביבתיות ניכרות

את התנאים הקיימים ואופני השימור של ערכי הטבע במגרש , הן בהצבת המבנה והן בפיתוח המגרש
לצמצום או שיפור התנאי האקלימיים , ואת ההשפעות העתידיות על המערכת האקולוגית העירונית

.   במגרש ובסביבתו
והנחיות היחידה לאיכות " פינוי פסולת בניין" מטופל במסגרת פרק –נושא זיהום הקרקע  .א

 הסביבה

. הנחיות לפיתוח המגרש המקטינות את הטמפרטורה בסביבת המבנה: אפקט אי החום העירוני .ב
 
 

                                                 
חימום יתר הסביבה העירונית הנובע מגגות , Urban heat Island Effect – "אי החום העירוני"תופעת   2

בשל תופעה זו קיים הפרש טמפרטורות של . ומשטחים מרוצפים כתוצאה מפליטת חום מקרינה חוזרת
או משטחי גגות לבין אזורים מקבילים מגוננים ושאינם מרוצפים  /מספר מעלות בין אזורים מרוצפים ו
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 מים .3.ב
הפחתת הצריכה במים שפירים בבנין מושגת על ידי ניהול מודע סביבה של מקורות המים הן 

 (מים אפורים,מי מזגנים)באמצעות צמצום צריכה שוטפת והן באמצעות שימוש חוזר במים מושבים 
.                                                                                                              בבנין ובמגרש

לצורך ההשבה יש לתכנן צנרת . מי מזגנים ומים אפורים, מי גשמים: השבת מים והשימוש החוזר 
.                              או במגרש/ואזורי איגום בבנין ו (3י"המלצה עד למתן אישור משרד הבריאות ומת)מים כפולה 

מכון התקנים מכין במקביל הצעת . הסדרת השימוש במים אפורים נמצא בהליך חקיקה בכנסת
לבצע , מומלץ לבצע הכנות בצנרת בכל פרויקט ובעתיד עם כניסת החוק. חקיקה לתקינה למים אפורים

. שימוש חוזר במים אפורים מושבים
ברזים , בנפח מיכל מזערי, אסלות דו כמותיות, חסכמים לברזים: דוגמאות לחסכון בצריכת מים

הכנת הצנרת לשימוש חוזר ; מי גשמים; מי מזגנים)שימוש במים מושבים , אוטומטיים/ אלקטרוניים 
מכשור ,ראשי דוש חסכניים, א חוסכות במים "מערכות מ,  (שימוש להדחת אסלות/ במים אפורים

.  לניטור וזיהוי דליפות
 חומרים וניהולם .4.ב

הפרק כולל . לבחירת חומרי הבנייה השפעה משמעותית על שימור הסביבה ועל בריאות האדם במבנה
פרק זה מגדיר הנחיות לנושא במספר תחומים . של חומרי הבנין" מודע סביבה"הנחיות לניהול 

ניהול סביבתי של מהלך הבניה  * הפרדת פסולת : * שחלקם מהווים מדיניות מאושרת של הועדה
 .שימור חומרי בניה*

 בריאות הדייר במבנה .5.ב
 

ויסות והגבלת )מתן אויר באיכות גבוהה : עקרונות התכנון לשמירה על בריאות הדייר מבוססים על 
אספקת ; שמירה על נוחות תרמית; (הגזים המזהמים השונים, החלקיקים, הסיבים, כמות התרחיפים

מתן עדיפות לתאורה טבעית בכל שעות היממה בעוצמה מספקת ושילובה עם ; פתרונות לאוורור טבעי
. ומניעת קרינת שמש  ישירה בעונות החמות; מניעת סנוור ובוהק; תאורה מלאכותית

 

 : אגף הכנסות מבניה ופיתוחד "חו .ג
 

 בייחוד בבניה גבוהה  שוליתהעלות העודפת בגין  בנייה הירוקה  הינה  , 4על פי מחקרים קיימים
, כימות החיסכון הכספי הנובע מהחיסכון באנרגיה. ומגדלים בהם ממילא איכות הבניה גבוהה 

 )מעלה כי בתום  שש שנים בלבד החיסכון עולה על העלות העודפת ,   כתוצר של בנייה ירוקה
בבריאות , בהקמת תשתיות , וזאת עוד בטרם  חושב  החיסכון  במים  ( NPVבדרך

את הרווחים הפיננסים של בעלי המבנים  (ויותר)ובפרודוקטיביות של העובדים אשר מכפילים  
.  בפרויקטים ירוקים-  ביחס לעלות ההשקעה העודפת- והדיירים

 שנבנו על פי סטנדרטים של נמצא כי במבנים : החזר כספי ורווח מהטמעת עקרונות בניה ירוקה
 מאשר העלות העודפת הכרוכה 4-6 שנה   גבוה פי 20 ההחזר הכספי בטווח של ,בניה ירוקה

 .  בבנייה ירוקה 

  כאשר 18%-0%נמצא כי הפרמיה בגין בנייה ירוקה נעה בטווח שבין –  עלויות בנייה ירוקה 
העלות העודפת נעה בטווח -   75%- בעבור הרוב המכריע של המבנים  . 1.5%החציון עומד על 

 מהמבנים 40% בעבור  -  העלות העודפת הינה שולית ביותר ובשורה התחתונה 4%-0%שבין 
י "נתונים אלו עקביים עם הנתונים שנמסרו לנו ע. 1%-0%העלות העודפת הסתכמה בטווח שבין 

 . יזמים מקומיים בשיחות רקע שערכנו איתם בנושא

  נמצא כי העלויות הישירות בגין שימוש באנרגיה פחתו בטווח – (עלויות ישירות )חסכון באנרגיה 
כאשר  ( יצר יותר אנרגיה מאשר הוא צורךיהבניין ממקרים בהם  )100%- ליותר מ -10%שבין 

נמצא קשר ליניארי חיובי  בין עלות עודפת לחסכון   . 35% והממוצע על 34%החציון עומד על 
בעלות עודפת  ) דהיינו ככל שהעלות העודפת גבוהה יותר החיסכון באנרגיה גבוה יותר, באנרגיה 

  (. 50% החיסכון באנרגיה עומד על 4%של 

  כי החיסכון -  או נחזה - מהפרויקטים נמסר 70%- ב  –   (עלויות ישירות )חסכון בצריכת  מים
גם כאן הקשר  . 39%על  כאשר החציון עומד  80%- 0%נע בטווח שבין  (הראויים לשתיה )במים 

 . הינו ליניארי חיובי -   עלות עודפת וחיסכון במים- שבין המשתנים
 
 ע"מהד "חו .ד

                                                 
 : מים אפורים 3

4    AND STRATEGICS  ,GREENING OUR BUILT WORLD COSTS  ,BENEFITS  (  2010מהדורת  )  
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 (י אדריכל העיר"ע) 

ב כעקרונות "לאשר את ההנחיות לנושא בניה ירוקה המפורטים מעלה ובמסמך ההנחיות המצ .1
 . ו בתכנית המתאר העירונית/ע בסמכות ועדה מקומית או"להכנת תב

: ל כהנחיות מחייבות בהליך היתר הבניה כדלקמן"לאשר העקרונות הנ .2

   מיידי: מבני משרדים ותעסוקה 

  מיידי : מבני ציבור 

  מיידי : (הקלות כמותיות)תנאי למתן הקלה 

  מיידי: ( קומות12מעל )ומגדלי מגורים   (ד" יח300מעל )מתחמי מגורים 

 (5-4-2012)וולונטרי עד שנה מאישור ההנחיות : אחרים 
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 1נספח 

 
  15-מלצה לאימוץ מדיניות אחידה בערי פורום הה
  בתכניות בניין עיר חדשות5הטמעת בניה ירוקהל

 
 התחייבו במסגרת החתימה על האמנה להפחתת זיהום אויר ולהגנת אקלים לצמצם 15-ערי פורום ה: רקע
השלב הראשון ביישומה של . (2000בהתייחס לשנת הבסיס ) 2020 מפלטות גזי החממה עד לשנת היעד 20%

תוצאות הסקרים שבוצעו בערים מצביעות על כך שמבנים . האמנה הוא הכנת סקרי פליטות עירוניים
המתורגמת לאחוז פליטות גזי החממה הגבוה ביותר מבין מקורות , לצריכת אנרגיה גבוהה' אחראים'

מהווה את אחד המנופים המשמעותיים ביותר , על כן, בניה ירוקה. 87%- ל62%בין , הפליטה העירוניים
 . להפחתת גזי חממה בערים

 
 
 
 
 

הור
אות בניה ירוקה 

: (כלל עירונית)סעיף בתכנית מתאר . א
 בהתאם להנחיות העירייה ,לאותה התכנית לבניה ירוקהמחייבות  הוראות תיקבענהבכל תכנית מפורטת 
פי הנחיות ומדיניות - עלתבוצעהטמעת עקרונות הבניה הירוקה בתכניות המפורטות . התקפות לאותה עת

.  עיצוב ופיתוח אדריכלי והוצאת היתרי בניהתכניות , בינוי עירת ו בנושא זה לצורך אישור תכניהעירייה

סעיף להטמעה בתקנון תכנית מתאר או תכנית מפורטת .ב
שימור :  התייחסות להיבטים של בניה ירוקה לרבותתכלולנהבקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו 

שימור ,  מחזור פסולת, ('וכד, אוורור, תאורה טבעית, בידוד המעטפת, באמצעות מרכיבי הצללה)אנרגיה 
. נדס העיר על פי הנחיות מהוצא בזהכיו,  וקרקעמיםמשאבי , וחסכון במים

תנאי למתן היתר בניה יהיה הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים לנושאי איכות סביבה ובניה ירוקה 
.   בהתאם להנחיות ומדיניות העירייה התקפות לאותה עתע או מי מטעמו"ואישורם על ידי מה

תכניות תכנית עיצוב ובינוי אדריכלי סעיף להטמעה ב. ג
או / ונדס העירדרישות מהל פי תכנית תכלול הוראות מחייבות בנושאים סביבתיים ובניה ירוקה עה
 התייחסות לנושאים  תוךןילפי העני, בכפוף להוראות תכנית מתאר או תכנית מפורטת ועדה המקומיתוה

, נוחות תרמית, (ןנשל מבנים סמוכים ושל מבנים במתחם המתוכ)הצללה , אופן העמדת המבנה:  הבאים
מסמכי ההגשה יכללו . ב"וכיוצ, ניהול אנרגיה, תאורה, אקוסטיקה, פינוי וטיפול בפסולת, ניהול מים

 . או הועדה המקומית/הדמיות וסימולציות בנושאים אלו על פי דרישות מהנדס העיר ו

                                                 
עקרונותיה מוטמעים . בניה ירוקה הינה בנייה ידידותית לסביבה ובריאה לדייר ולמשתמש  - בניה ירוקה 5

, לעמידות ויציבות ארוכי טווח, בנייה ותפעול השואפים ליעילות אנרגטית וסביבתית, באמצעות תכנון
דאגה , התכנון מתחייב לבריאות ובטיחות מרביים בתוך המבנה. למוכנות לשינויים מבניים ופרוגרמתיים

בחומרים ומוצרים מזיקים ולטיפוח הערכים החברתיים , לייעול וצמצום השימוש במשאבים מתכלים
 . הסביבתיים והתרבותיים

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 13/04/2011מיום ' ב11-0010בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. יואב דוד הציג את קובץ ההנחיות לבניה ירוקה' אדר
. יק הציג את קובץ ההנחיות בפירוט'אוריאל נתן בבצ

. חברי הועדה ברכו את הצוות על העבודה הטובה שנעשתה
יכול , ערך החיים שווה יותר מערך שמירה על הסביבה, זה יעלה את ערך הדירות משמעותית– ארנון גלעדי 

. לכן אני מציע לשבת עם ארגון הקבלנים בנושא, להיות שזה ייקר את הדירות באופן משמעותי
במידה ולארגון הקבלים יהיו בשבוע הקרוב הערות , רוב הערות ארגון הקבלים הוטמעו– ד דורון ספיר "עו

. נוספות אפשר להטמיע אותם בהמשך
. המדיניות תעודכן מעת לעת

עות חדשות את הסעיפים " ולהטמיע בתבבכל ערי הפורוםמוצע להעביר הנחיה אחידה 

על מנת להבטיח גיבוי סטטוטורי לדרישות תכנון המטמיעות עקרונות של , המפורטים להלן

 .בניה ירוקה
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יש לבחון מול ארגון הקבלים כדי לא לפגוע ברוכש באופן , זה יעלה את ערך שכר הדירה– אלון סולר 
. משמעותי

. תוספת עלות הבניה מתגמדת לעומת היתרונות בתמורה ובשיווק של פרויקט בבניה ירוקה– דנה שיחור 
. י עקרונות הבניה הירוקה הינה שולית"תוספת העלות לבניה עפ

. והוא יתעדכן מעת לעת, מציע לאמץ את המסמך כמו שהוא– ד דורון ספיר "עו
מוזילה עלויות , תוספת העלויות בגין הבניה הירוקה משביחה את הנכס : התייחסות הצוות המקצועי
ומשפרת את איכות החיים ובריאות , (חסכון בתשלומי חשבון מים וחשמל)אחזקה שוטפת של המבנה 

 .דיירי המבנים

 .ר הועדה לקבוע דיון בלשכתו לבחון את השמאויות"באחריות יו
 

: הועדה מחליטה
ב כהנחיות "לאשר את ההנחיות לנושא בניה ירוקה המפורטות מעלה ובמסמך ההנחיות המצ .1

  :מחייבות בהליך היתר הבניה כדלקמן
   מיידי : מבני משרדים ותעסוקה
  מיידי : מבני ציבור 

  מיידי : (הקלות כמותיות)תנאי למתן הקלה 

  מיידי: ( קומות12מעל )ומגדלי מגורים   (ד" יח300מעל )מתחמי מגורים 

 (.13-4-2012)וולונטרי עד שנה מאישור ההנחיות : אחרים 

ו /ע בסמכות ועדה מקומית או"לאשר את ההנחיות לנושא בניה ירוקה כעקרונות להכנת תב .2
.  בתכנית המתאר העירונית

  .יש להמשיך תאום הנושא מול ארגון הקבלנים .3
  .ר הועדה יקבע פגישה בלשכתו לבחון את נושא השמאויות"יו .4
  .קובץ ההנחיות יתעדכן מעת לעת .5

 

 
 .אלון סולר וארנון גלעדי, מיטל להבי, שמוליק מזרחי, דורון ספיר: משתתפים

 
 


