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

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

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

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  09/06/2010 מיום 10-0013אישור פרוטוקול   

 בהחלטת הועדה מיום 1ע לסעיף "מתחם מגורים חדש ברחוב רוממה דיון בדיווח סגן מה 1 .1
7.7.2010 

 העברת זכויות מבניין לשימור דיון נוסף לבקשת היזם להצגת תכנית מתוקנת 6-8המסגר  12 .2
 ברחוב אונטרמן דיון בהתנגדויות 2' מגרש מס 18 .3

 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
14/07/2010 

 1- ' ב10-0016
מתחם מגורים חדש ברחוב רוממה   - 3590/תא

 7.7.2010 בהחלטת הועדה מיום 1ע לסעיף "דיון בדיווח סגן מה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

מתחם מגורים חדש ברחוב רוממה  
 

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

 
.  הפקדת התכנית:מטרת הדיון

 
.  ועדה מחוזית:ע"מסלול התב

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

 
: חלקה/גוש

 
חלקה גוש 

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

 
.  דונם4.7 :שטח קרקע

 
.  אורבך אדריכלים:מתכנן

 
מ ”דורי חברה לעבודות הנדסיות בע.  א:יזם

 
. אביב יפו-עיריית תל,  פרטיים:בעלות

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

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

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

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

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

 
: טבלת השוואה

 
מצב מוצע מצב קיים נתונים 

 250% 53%אחוזים כ זכויות בניה "סה
 
 

ר "מ
 
 

יחידות   . 3
    דיור 

 שטחים עיקריים 1586
 
 

 יחידות דיור  14

ר שטחים עיקריים " מ7437
ר שטחי שרות " מ2800

 
 יחידות דיור בשטח ממוצע 74

. ר" מ100של 
 

: בנין אחד הכוללקומות  גובה  
 קומות מעל קומת עמודים 7

חדרי יציאה לגג + מפולשת 

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

 35%  תכסית קרקע
 מקומות חניה  117על פי תקן תקף  מקומות חניה
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ועל צומת הרחובות בני אפרים ומשה ', המגרש המתוכנן נמצא בשכונת נאות אפקה ב: עקרונות התכנית 

ואילו רחוב '  מ42מפלסי הדרכים המקיפות את הפרויקט הכוללים בין היתר את רחוב רוממה בגובה . סנה
 יוצרים בתחום המגרש שיפוע קרקע שצריך לקבל ביטוי הולם בעקרונות התכנון 37.50משה סנה בגובה 

. הדופן לאורך משה סנה תפותח ללא קירות גבוהים וללא הפניית פתחי איורור אל הרחוב. המוצע
. חניה ועיצוב המבנים, שומר התכנון על חיבור לשכונה הקיימת באספקטים של נגישות, כללית

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

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

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

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

. תשבי השכונה
.  התכנית היא תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

 
.  שנים מיום אישורה כחוק10 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע

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

 
 (י טובה רמון"מוגש ע) :ד הצוות"חו

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

: פרטי תהליך האישור
 לאשר את התכנית : דנה בתכנית והחליטה25/05/2009 מיום 752מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 

. בתנאים
 

 בתאריך 2728 בעמוד 6080 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
28/04/2010 .
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: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 04/03/2010 הארץ

 04/03/2010 הצופה
 05/03/2010 העיר

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

 - מחוז 

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

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

  27.1.2010התנגדות מר אלי לוי מנהל אגף נכסי העיריה במכתבו מתאריך 
 

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

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

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

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

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

24.2.2008 ,18.3.2009 ,15.12.2008  ,21.4.2009.  

 .28.6.10נספח תנועה מעודכן לתאריך  .8

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

: להלן פרטי ההתנגדויות
 הגדרות בתכנית  (1

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

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

  
: מענה 

:  להלן הגדרות בתכנית
.  יזם התכנית עוזי אגסי וקבוצת דורי

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

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

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

.   ההקצאות שנשמט בטעות
. 560, 558 , 234-237 חלקות 6624התכנית תחול  על גוש :  תכולה
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: לוח הקצאות וטבלת איזון
 התכנית שנדונה בועדה המקומית ועברה לועדה המחוזית סווגה כתכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה 

. בתכנית איחוד וחלוקה אין חובה להחתים את כל הבעלים.  וכללה לוח הקצאות וטבלת איזון
 לשטח זהה בתכנית 6624 בגוש 560 במסגרת רישום האיחוד והחלוקה יבוצעו חילופי שטחים בין חלקה 

ר נכללה בתחום התכנית כחלק מפרצלציה רצונית שהבעלים התחיבו " מ22החלקה בשטח  .  3590 
השמטת לוח ההקצאות ודחיתו לתכנית . והתכנית מסדירה התחיבות זו,  מצפון234 לבצע עם חלקה 

.   עתידית מיותר וחסר הצדקה תכנונית
  
: תיקונים נדרשים 

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

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

 .1יעודכנו כל הפרטים כמפורט במענה לסעיף  .3
 

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

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

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

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

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

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

.  לחוק מתיחס למילוי התנאים להפקדה ולא להפקדה בפועל86 יצויין כי סעיף 
 
 
   
 בהחלטת הועדה המחוזית על הפקדת התכנית לא ניתן משקל ראוי לעמדת הועדה המקומית (3

 לטענת המתנגדים הגירסה שהועדה המחוזית החליטה על הפקדתה שונה ומתעלמת מהחלטת הועדה 
.   המקומית

    
: מענה 

:  התכנית המופקדת הותאמה לדרישות תכנון ולסביבת הפרוייקט כמפורט להלן
.  מעל פני הים'  מ75 משרד הבטחון דרש כי גובה הבניה לא יעלה על 

:  סכמת הבינוי בתכנית עברה מספר שינויים
. ב,  קומות בסמוך לרחוב רוממה6בגובה .  בנינים א2הוצגה בפני הועדה המקומית וכללה : '  גירסה א

.   קומות בסמוך לרחוב משה סנה14 בגובה 
        הועדה המקומית המליצה על הקמת מגדל מגורים אחד שלא יעלה בגובהו על המגדל  

. צמצום תכסית ומיקום המגדל המוצע צמוד ככל שניתן לצומת הגובלת ,   הגובלת מצפון2690 בתכנית 
 חלופות 2לאור הגבלת הגובה של משרד הבטחון התכנית שהועברה לועדה המחוזית כללה : '  גירסה ב

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

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

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

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

 לטענת המתנגדים לא ניתן לממש זיקת ההנאה לציבור ליצירת מעבר מרחוב משה סנה לרחוב רוממה 
בנוסף טוענים כי  על פי  .  שביל המצוי בחלק הדרומי של המגרש מאחר והמשכו במגרש לבניני ציבור
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 בדיקה פרוגרמתית של המחלקה לתכנון ארוך טווח ניתן לפתח את המגרש כגינה ירוקה לטובת 
. המשתמע מכך כי יש לשנות את יעוד הקרקע לשטח ציבורי פתוח.   התושבים

  
 :מענה 

אך רק ,  קבעה בפינה הדרום מערבית של הפרויקט אזור לבניני ציבור1956- המאושרת מ421 תכנית 
ובעקבותיה ניתן יהיה , התכנית הנוכחית מבצעת איחוד וחלוקה בתחומה.  חציו ניתן היה למימוש

.   ליצור מגרש ציבורי אחד בהתאם לתכנית זו
 כגינה לטובת זמניתניתן יהיה לפתח את השטח ,  לאחר בדיקת הצרכים הפרוגרמתיים של האזור

. בשום מקרה לא היתה כונה לשנות את יעוד המגרש ולהפכו לשטח ציבורי פתוח.  הציבור
 בהוראות הבניה למגרש הציבורי ידרש שילוב מעבר להולכי רגל בהמשך לזיקת הנאה לציבור  בין 

.  רחובות משה סנה ורוממה
 כמו כן נוסף במגרש שימוש מתקנים הנדסיים עבור מתקן טיהור מים על פי דרישת משרד

.  המתקן יהיה תת קרקעי.  הבריאות
    
 פגמים בפרסום (5

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

 
: מענה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
:  מענה 

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

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

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

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

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

 .יעודכן הרקע התכנוני של נספח הביוב .5
 

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

המתנגדים טוענים כי לא נבדקו דרישות הבניה בקירבת באר המים על מנת לצמצם .  לבנות בתחומן
.   את רדיוס המגן
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 כמו כן טוענים המתנגדים כי הוראות משרד הבריאות אינן הוראות תכנוניות ולכן לא ניתן לקבוע 
.  אותן בהוראות תכנית מפורטת

  
: מענה 

.   המגרש ממוקם בסמוך לקידוח מים פעיל קידוח צור ברחוב רוממה
די משאבי . אר. י אברהם מיכאלי מחברת אן"ח הידרולוגי ע"י דרישת משרד הבריאות נערך דו" עפ

: ח מגדיר את התנאים לצמצום רדיוס המגן"הדו. מ" טבע בע
שם  ,  הביוב יועבר בצינורות תלויים מתחת לתקרות המרתפים אל הגבול המזרחי של  מבנה הפרויקט

מקידוח צור '  מ80הפרויקט ינוקז לאורך גבולו המזרחי במרחק .  קווי הביוב יהיו מוגנים בהגנה כפולה
.  ובכך יעמוד הפרויקט בתנאי רדיוס המגן של משרד הבריאות

א והטמעו בהוראות " דרישות משרד הבריאות נקבעו במספר ישיבות תאום עם אנשי התשתיות בעת
:  התכנית

מציר הקידוח שתתיחס הן לקווי '  מ110הכנת תכנית לחיזוק מערכת הביוב בתחום רדיוס מגן  - 
.    הביוב העירוניים והן לקווי הביוב  של הבניה המבוקשת עד חיבורם לרשת העירונית

הקמת מתקן טיפול במי הבאר לקידוח בהתאם לשיקול דעתו של משרד הבריאות למניעת זיהום  - 
.   מיקרוביאלי ומערכת הכלרה משודרגת

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               הועדה המחוזית דרשה את הטמעת הערות משרד הבריאות במסמכי התכנית
  
   :מתקן טיהור מים 

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

.  המתקן יהיה תת קרקעי.  במגרש לבניני ציבור
    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .  35 –א " בהנחיות תמ
צפיפות  

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

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

 
גובה  

תל ברוך ,  קומות בין ביתר בגבעת הפרחים12 בסביבת הפרוייקט אושרו והוקמו בנינים בגובה שלש 
. הפרויקט מצפון הוא בגובה דומה.  צפון
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  לחוק 197התכנית פוגעת בזכות הקנין וחושפת את הועדה המקומית לתביעות לפי סעיף  (9
 היות והיא גורמת 197י סעיף "התכנית חושפת את הועדה המקומית לתביעות עפ,  לטענת המתנגדים

 . נזקים משמעותיים בערך דירותיהם
   
: מענה 

.  לחוק197 בעלי הקרקע חתמו על כתב שיפוי  כנגד תביעות לפי סעיף 
 

 התכנית מתעלמת מקיומם של עצים בוגרים במתחם (01
.  קימים עצים בוגרים ועתיקים והתכנית מתעלמת מהם

 
: מענה 

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

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

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

  
: מענה 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
: מענה 

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

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

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

.   יתוכנן באמצעות רמזור בפינת הרחובות רוממה ובני אפרים
.  ל עתידי"וקו רק, הפרדה מפלסית בצומת הפיל, נספח תנועה מעודכן מציג את הדרכים הגובלות
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a) כך שהתנועה מהרמפה  , לא יחולו שינויים בצורה הגאומטרית של אי התנועה ברחוב רוממה
.  שמאלה לרכב פרטי לא תהיה נגד כיוון התנועה

b) ולא מבני אפרים  ויכנס בתמרון אחד של רוורס לאזור , רכב אשפה יגיע מרחוב רוממה מדרום
 . האשפה

c) השפעת .  יחידות דיור150ח תנועה הם מעל "על פי ההנחיות משרד התחבורה תנאי הסף להכנת דו
 .לכן הטענות בדבר עומס תנועה בשכונה אינן רלוונטיות, הפרויקט על מערך הדרכים הינה שולית

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

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

 . ד ולא בבנין רגיל"יח

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

 
דורי . התנגדות מטעם מגישת התכנית קבוצת א

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

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

 
: מענה

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

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

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

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

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

 
 
י טובה רמון "מוגש ע: סכום והמלצות 

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

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

  .6-  ו1יעודכנו כל הפרטים כמפורט במענה לסעיפים  .2

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

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

 .(ליחידת דיור

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

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

 . שטחים לצרכים של בניה ירוקה10%המקומית להוסיף 

 .המתקן לטיהור מים יהיה תת קרקעי .7

חתימה על התחיבות היזם למימון דרישות משרד הבריאות לביצוע שדרוג מערכת הביוב והקמת  .8
 . מתקן טיהור מים תהיה תנאי למתן תוקף לתכנית
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 07/07/2010מיום ' ב10-0015בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
. אורי הלוי הציג את התכנית' אדר

עומס תנועה : להלן עיקרי ההתנגדות. 'יק הציג את ההתנגדות בשם תושבי נאות אפקה ב'ד אלי וילצ"עו
השטח הציבורי הופך להיות שטח לבניני .  גובה הבניה אינו תואם את הקיים בסביבה, וחניה על רחוב קטן

התכנית היא תכנית איחוד . מיקום מתקן לטיהור מים במגרש זה. ציבור במקום הגינה הקיימת כיום
הבניה בקרבת באר המים לא . וחלוקה ללא הסכמת בעלים אך לא הופקד לוח הקצאות כפי שהחוק מחייב

. התכנית מתעלמת מעצים בוגרים במקום. אין מטלה ציבורית. תואמה  עם משרד הבריאות
תוספת , יועץ התנועה מטעם המתנגד הציג את עומס התנועה ומצוקת החניה ברחובות הצרים של השכונה

מציע לאפשר כניסה ויציאה לפרויקט מרחוב משה סנה ולא . המכוניות שיוסיף הפרויקט תכביד אף יותר
. מרחוב רוממה כפי שמוצג בנספח התנועה

חסרה תשתית של בתי . תושבי השכונה הביעו בפני הועדה את התנגדותם ובקשו שהתכנית תתואם איתם
. והדבר מחייב הורים להסיע את ילדיהם למוסדות חינוך בשכונות סמוכות, ספר וגני ילדים בשכונה

בהתאם : דורי ענה לטענות שהועלו בהתנגדות בנושא גובה הבניה . אדריכל יון מיניי מטעם היזם קבוצת א
הוכנס : ביחס לחילופי קרקע . לדרישת משרד הבטחון הונמך הבינוי והותאם למגבלות הגובה הנדרשות

 לבין שטח זהה מתוך 560חילופי שטח בין חלקה . לתכנית בהתאם להתחייבות הבעלים של המגרש הגובל
לוח הקצאות וטבלת איזון הועבר לועדה המחוזית אך לא נכלל במסכי התכנית .  בבעלות פרטית234חלקה 

. מתקן טהור מים יהיה תת קרקעי. המופקדת
יועץ תנועה מטעם היזם הציג את סכמת התנועה על רקע מעגל תנועה שאושר ברחוב בני אפרים בכניסה 

. לשכונה
, אסף זמיר, שמוליק מזרחי, אהרון מדואל, דורון ספיר: חברי הועדה שהיו נוכחים בשמיעת ההתנגדויות

. כרמלה עוזרי ומיטל להבי, בנימין בביוף, פאר ויסנר, ארנון גלעדי
–  דיון פנימי 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

: הבאים
בתכסית , ד בלבד" יח60כ "ד בכל קומה סה" יח5 קומות 12לאשר מגדל אחד בלבד בגובה של  .1

את אחוזי הבניה  (14.7.2010)עודד גבולי יביא דיווח לועדה בשבוע הבא ' אדר. נמוכה ככל שניתן
  .כתוצאה מכך

למסמכי התכנית יצורף לוח . התכנית תוגדר כתכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים .2
  . לא כלולה בתכנית559חלקה . תכולת התכנית תהיה כמפורט בלוח ההקצאות. ההקצאות

   .6-  ו1יעודכנו כל הפרטים כמפורט במענה לסעיפים  .3

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

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

  .(ליחידת דיור
  .' מ3- הרחבת המדרכה ברחוב רוממה לרוחב שלא יפחת מ .6
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כדי לשפר את ניצול המגרש לבניני ציבור בתכנית מבקשים להגדיל את זכויות הבניה במגרש  .7
כמו כן רשאית הועדה .  שטחי שרות40%-  קומות ו4-  שטחים עיקריים ב180%- לבניני ציבור ל

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

 . מתקן טיהור מים תהיה תנאי למתן תוקף לתכנית
 

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

 
. ל"אהרון מדואל התנגד להחלטה הנ

 
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 14/07/2010מיום ' ב10-0016בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

ע עודד גבולי דיווח שלאחר בדיקתו לא ניתן להחיל את היקף זכויות הבניה בהצעה שהתקבלה "סגן מה
. לכן יש לשנות את ההחלטה, 7.7.2010בועדה בתאריך 

התכנית אורי הלוי טוען שנושא התנועה היה הבעיה המרכזית של המתנגדים ולא היתה בעיה עם ' אדר
הוא מבקש לשנות את ההחלטה שהתקבלה כדי שיוכלו לנצל את מלוא הזכויות שאושרו . היקף הזכויות
. בדיון להפקדה

ולהעמיד את מתקן לטיהור מים , ד" יח60כ "ד בקומה סה" יח6 קומות 10מיטל להבי מציע בנין אחד של 
. פ כאשר הבנין ימוקם כמה שיותר קרוב לצומת"יהיה בשטח התכנית ולא בשצ

לאחר ששמענו את ההתנגדויות ודנו על כל ההצעות האפשריות לתכנון ובגלל הקרן של – פאר ויסנר מציע 
 קומות 9 בניינים אחד של 2משרד הביטחון יש לדחות את ההתנגדויות ולאשר את התכנית שהופקדה 

.  קומות11והשני 
. אהרון מדואל מבקש לצמצם את הזכויות לפי מגבלות הקרן של משרד הביטחון

לקבוע מסגרת – י דרישות חברי הועדה "ע הציע הצעה תכנונית להחלטה עפ"סגן מה– עודד גבולי ' אדר
יש למקם את הבנין . ר ולא יותר" מ700שלא יעבור את הגובה של דרישות משרד הביטחון בתכסית של 

ר " מ100ר ליחידת דיור מהם " מ140 יחידות דיור בשטח 50זכויות בניה יהיו . בצומת במפלס הנמוך ביותר
. ר שטחי שרות" מ40- שטח עיקרי ו

 
: הועדה מחליטה

 בהחלטת ועדת המשנה מיום 1להמליץ לועדה המחוזית לקבל חלק מטענות המתנגדים ולתקן את סעיף 
:  כמפורט מטה ולהלן07.07.2010

ר הגדלת " מ700לאשר מגדל אחד בגובה המכסימלי לפי מגבלות משרד הביטחון בתכסית של  .1
ר ברוטו " מ140 יחידות דיור בשטח 50היקף הזכויות . התכסית מעבר לכך תהווה סטיה ניכרת

הבנין ימוקם בצומת במפלס . ר שטחי שרות" מ40- ר שטח עיקרי ו" מ100ליחידת דיור מהם 
 .הנמוך ביותר

מומלץ לבנות את המרתפים . ניתן יהיה להגביה את המבנה לאחר ביטול מגבלת משרד הבטחון
 .במלוא היקף הזכויות שאושר בתכנית המופקדת על מנת להקל על ישום תוספת הבניה

למסמכי התכנית יצורף לוח . התכנית תוגדר כתכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים .2
  . לא כלולה בתכנית559חלקה . תכולת התכנית תהיה כמפורט בלוח ההקצאות. ההקצאות

   .6-  ו1יעודכנו כל הפרטים כמפורט במענה לסעיפים  .3

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

יש להוסיף לטבלת שטחי הבניה , בעקבות שינוי בחוק התכנון והבניה בנושא שטחי מרפסות .5
ר " מ12)ר שטחים עיקריים עבור מרפסות " מ600כ יותרו "סה. שטחים עיקריים עבור מרפסות

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



 החלטה' מס
14/07/2010 

 1- ' ב10-0016
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כדי לשפר את ניצול המגרש לבניני ציבור בתכנית מבקשים להגדיל את זכויות הבניה במגרש  .7
כמו כן רשאית הועדה .  שטחי שרות40%-  קומות ו4-  שטחים עיקריים ב180%- לבניני ציבור ל

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

 . מתקן טיהור מים תהיה תנאי למתן תוקף לתכנית
 

. הועדה מחליטה לדחות את שאר טענות המתנגדים ולתת תוקף לתכנית
 

ארנון גלעדי , פאר ויסנר, בנימין בביוף, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, שמואל גפן, ר"יו- אסף זמיר: משתתפים
.ואהרון מדואל



 התוכן החלטה' מס
14/07/2010 

 2- ' ב10-0016
 העברת זכויות מבניין לשימור  6-8המסגר  - 3878/מק/תא

 דיון נוסף לבקשת היזם להצגת תכנית מתוקנת

 

 2007ת ספטמבר "מבא  14' עמ

 

  הועדה המקומית  :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

מצגת + תשריט : מסמכי רקע
 

. אישור הועדה המקומית להפקדת תכנית: מטרת הדיון
     

.  23קלישר '  ורח6-8רחוב המסגר   :כתובת
 

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

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

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

 
  גלבוע אדריכלים-ברק גלבוע צור   אדריכל :מתכנן

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

 
 .   פרטיים:בעלות

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

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

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

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

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

.  המסגר לאחר הרחבתו' לרח'  מ27של 
 

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

 11  מוסדר 6920 23קלישר ' רח

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

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

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

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

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

. ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות למגרשים אחרים בעיר
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: טבלת זכויות

המסגר 
6-8 

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

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

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

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

 זכויות 
 בנייה

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

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

טח שירות ש
 מעל הקרקע

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

שטח שירות 
 מתחת לקרקע

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

 (ללא קומה טכנית)  קומות10  קומות 5 קומות גובה

 ' מ42.0עד  ' מ17 

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

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

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

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

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

 
 

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

 . מבחינת רוחות 
 

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

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

 
:  הפרויקט מתוכנן להתבצע בשני שלבים: שלביות

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

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

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

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

 
: ד צוות"חו

 : בכפוף למפורט להלןלהפקדהלאשר את התכנית 
 :תנאים להפקדת התכנית .1

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

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

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

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

 . י מחלקת השימור למבנה לשימור בהגבלות מחמירות במגרש המוסר"השלמת תיק תיעוד שיאושר ע .א



  

 

2007ת ספטמבר "מבא  17' עמ  

 

המסגר בשטח שמעל החניונים ' לרחבשטח בחזית הבניין הקדמית  רישום זיקת הנאה לציבורהבטחת  .ב
מיקוניס והמקצוע ' בחזיתות לרח. חזית הבנייןבין קו גבול החלקה לקו , התת קרקעיים הקיימים

 .תרשם זיקת הנאה במרווח שבין חזית הבניין לקו גבול המגרש

 

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

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

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

 
 

: תרשים סביבה

 
 

 
  

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

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. ברק גלבוע הציג את התכנית' אדר

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

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

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



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  18' עמ  

 

 
: הועדה מחליטה

. לשוב ולדון לאחר בדיקה כלכלית של שמאי הועדה המקומית
 

. ל"עודד גבולי לא השתתף בנושא הנ
 

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

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

 
 :מהלך הדיון

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

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

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

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

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

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

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

 
: הועדה המחליטה

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

. תקן חנייה מופחת
 

. ל"עודד גבולי לא משתתף בנושא הנ' אדר
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 14/07/2010מיום ' ב10-0016בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ברק גלבוע הציג את התכנית המתוקנת עם תקן חניה מלא' אדר
. מ לעשות בינוי חדש"ארנון גלעדי מבקש לפנות את כל המגרש ע

שמואל גפן מבקש להכניס התניה להחלטה שלא לאפשר קידום תכנית לתוספת זכויות בעתיד ללא תוספת 
.  חניה

ע יבדוק כמה קומות ניתן להעביר במסגרת ניוד זכויות משימור ודיווח על כך "פאר ויסנר מבקש שמה
. לפאר

 
: הועדה מחליטה

 :לתנאים הבאים בכפוף להפקדהלאשר את התכנית 
 :תנאים להפקדת התכנית .1

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

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



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  19' עמ  

 

 לחוק התכנון והבנייה בגין אישור 197י סעיף "מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ .ג
 .מבעל המבנה לשימור, ובגין התכנית החדשה'  ב2650תכנית השימור 

 .ס והמשרד להגנת הסביבה"י דרישת הרשות לאיכ"הנחיות נוספות עפ .ד

 .ע לתוספת זכויות ללא תוספת מקומות חניה"לא תתאפשר בעתיד קידום תב .ה
 
:  במגרש המקבלתנאים להוצאת היתר בנייה .2

י מחלקת השימור למבנה לשימור בהגבלות מחמירות "השלמת תיק תיעוד שיאושר ע .א
 . במגרש המוסר

המסגר בשטח ' לרחבשטח בחזית הבניין הקדמית  רישום זיקת הנאה לציבורהבטחת  .ב
בחזיתות . חזית הבנייןבין קו גבול החלקה לקו , שמעל החניונים התת קרקעיים הקיימים

 .מיקוניס והמקצוע תרשם זיקת הנאה במרווח שבין חזית הבניין לקו גבול המגרש' לרח

 

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

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

 לתקנות המקרקעין לענין ייעוד 27י תקנה "רישום בפועל של הערה במגרש המוסר עפ .ב
התחייבות לשימור המבנה ומחיקת זכויות הבנייה , הווה אומר, י תכנית זו"המקרקעין עפ

 . שנעשתה מכח תכנית זו
 

. ל"ע לא השתתף בנושא הנ"עודד גבולי סגן מה' אדר
 

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

 
ד שרי אורן "דיווח של עו

י תוכנית "ומתברר כי עפ, לבקשת פאר ויסנר נבדק עניין מספר הקומות שניתן  לאשר בבניין המקבל
 קומות 5 – קומות בנוסף ל 3השימור ניתן לאשר מספר קומות כפי שניתן לאשר במסגרת הקלה דהיינו 

.  המותרות
.לכן יש להחזיר את הנושא לועדה לתקן את ההחלטה בהתאם



 התוכן החלטה' מס
14/07/2010 

 3- ' ב10-0016
 ברחוב אונטרמן  2' מגרש מס - 3754/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  20' עמ

 

 2390שינוי לתכנית  - "  ברחוב אונטרמן2' מגרש מס "3754' תכנית מס
 

      דיון בהתנגדויות   :מטרת הדיון
 

   תכנית בסמכות ועדה מחוזית  :ע"מסלול התב
 

  חלקות- מזרח, אונטרמן' רח- מערב, מאור יעקב ' רח- דרום, סנהדראי טובה' רח- צפון                :מיקום
לבתים צמודי קרקע הנשענות על רחוב שייקה דן 

 
אונטרמן איסר יהודה                  :כתובת

 
: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

6132  340 X 
6132  312 X 
6132  375  
6132  310 X 

 
 דונם 5.67    :שטח קרקע

 
עדו דאובר ' אדר-דאובר אדריכלים            :מתכנן

 
מ "אשדר חברה לבניה בע                :יזם

 
מדינת ישראל             :בעלות

 
 מגרש ריק ופנוי  :מצב השטח בפועל

 
  :מדיניות קיימת

 ל"מתוכנן ציר ראשי המוביל מפארק בגין אל הגן הציבורי שברחוב מח . 

 המאפשרת תוספת שתי קומות , לרחוב אונטרמן, מאושרת תכנית עיצוב אדריכלית, פ עקרון זה"ע
 .(פ החוק"בתנאי פרסום הקלה ע)

 אפשרות לציפוף נותרו –חלק ניכר מהציר בנוי , בפועל. לאורך ציר זה ניתן להוסיף זכויות 
. 2-3אונטרמן  ובמגרשים  / ל"מח, אונטרמן/ לב-דרך בר: בצמתים

  אונטרמן לזיקת הנאה לציבור' לאורך חזית המגרש עם רח'  מ4הקצאה ורישום .
 

.  2390/2 ותכנית עיצוב אדריכלי 2390   במקום חלה תכנית  :מצב תכנוני קיים
.  קומות מעל קומת עמודים מפולשת4, ד" יח40- ר  ל" מ4000- שטח עיקרי:                                  זכויות

. ד בקומה"יח' ר לקומה בהתאם למס" מ27עד : שטחי שירות
פ "ע,                                  הרחובות הגובלים מצפון ומדרום מוגדרים  כשבילים משולבים להולכי רגל

.  מוגבלת לשרות וחניה, שביל משולב להולכי רגל שתותר בו כניסת רכב: ההגדרה
                                  

  קומות מעל קומת קרקע הכוללת 12-  ו6, ד" יח92- ר ל" מ9850- שטח עיקרי:     זכויות :מצב תכנוני מוצע
.   משטח עיקרי35%: שטחי שירות. לובי ודירות גן

.                                     שינוי יעוד הדרכים הגובלות לדרך משולבת
 
 
 
 
 
 



 החלטה' מס
14/07/2010 

 3- ' ב10-0016

 

2007ת ספטמבר "מבא  21' עמ  

 

: טבלת השוואה
 

מצב מוצע מצב קיים נתונים 
 240-כ  100-כאחוזים כ זכויות בניה "סה

 
ר "מ 

4000 9850 

ד "יח' מס

 
40 92 

שטח ממוצע לדירה 

 
 100- כ 100

צפיפות 

 
ד לדונם נטו " יח22ד לדונם נטו " יח10

 

 מעל קומת קרקע 6-12 על עמודים 4קומות גובה 
 
 

 28-47 21מטר 

תכסית 
 

25% 33% 

מקומות חניה 
 

 (ד" חניות ליח1.2לפי ) 110 40

 
 

.  שנים מיום אישורה כחוק15 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו15  אם תוך 

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

 
 (י ברנדר אורית"מוגש ע) :ד הצוות"חו

 . לאשר את התכנית להפקדה .1

 .יכללו פיתוח שטחי ציבור,   משימות הפיתוח בפרויקט .2

 .לא תתאפשר הגדלת צפיפות בהקלת שבס .3

 .תנאי להעברת תוכנית לועדה המחוזית חתימת היזמים על כתב שיפוי כמקובל .4

 

 
 : החלטת ועדה

: להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בכפוף להערות ובתנאים הבאים
. יכללו פיתוח שטחי ציבור, משימות הפיתוח בפרויקט .1
 .הגדלת צפיפות בהקלת שבס תחשב לסטיה ניכרת .2

 .תנאי להעברת תוכנית לועדה המחוזית חתימת היזמים על כתב שיפוי כמקובל .3
 

יעל דיין ודוד עזר, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים

 :פרטי תהליך האישור
:  דנה בתכנית והחליטה27/04/2009 מיום 751מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 

 
 בתאריך 3054 בעמוד 6091 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 

30/05/2010 .
 

: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 28.3.2010 מעריב והצופה 

 2.4.2010 א "זמן ת



 החלטה' מס
14/07/2010 

 3- ' ב10-0016

 

2007ת ספטמבר "מבא  22' עמ  

 

 

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

עמדת מינהל ההנדסה ההתנגדות המתנגד  
רשות שדות  1

התעופה 
ההתנגדות הוסרה עם הטמעת סעיפים 

.  בתקנון2/4א "המתייחסים לתמ
 ------                      

: היזם 2
 חברת אשדר 

מבקשים הוספת סעיף המאפשר בניית 
ר ובלבד " מ14גזוזטראות בשטח של 

ששטחן הכולל של כל הגזוזטראות 
' ר כפול מס" מ12בבניין לא יעלה על 

.   הדירות בבניין

לקבל את ההתנגדות ולהוסיף סעיף זה 
. בתקנון

 
בעת הטיפול בתכנית היתה בתוקף 

. פ המבוקש"הוראת מעבר שאיפשרה ע
 2010תוקף הוראת מעבר זו פג בינואר 

.  ולכן נדרשת הוראה ייחודית לנושא

3 
- אהרון מדואל

מזכיר ועד כפר 
שלם וחבר 

מועצת עיריית 
. אביב-תל

 
תושבים 

: נוספים
, אברבנאל דליה

, בסיל יהודה
, ניאזוב דוד
, בלסי דוד

, אלמוגי דנה
אלמוגי אלי 

ניאזוב , דורון
. מאיר חי

 

 :הבטים אורבניים
 

  

רחוב אונטרמן אינו ציר ראשי  .1
בשכונה כי אם דרך משנית 

המשמשת כניסה ויציאה 
 .' משכונה ש

הצירים הראשיים בכפר שלם 
דרך הטייסים , הם דרך לוד

צירי המשנה הם . ומשה דיין
  .ל"אל נקווה ומח, ששת הימים

רחוב אונטרמן הינו ציר חשוב במערך 
. האורבני של כפר שלם

הרחוב מוביל ממרכז השכונה אזור 
המיועד למבני ציבור ושטחים פתוחים 

. לפארק מנחם בגין
בניגוד לצירים המוזכרים בהתנגדות 

המהווים את מערך הדרכים המזינים 
את השכונה רחוב אונטרמן הינו בעל 

חשיבות להולכי רגל ורוכבי אופנים 
. ומקשר מוקדי פעילות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-המטלה שהוטלה על היזמים .2
שינוי חתך הרחוב לשדרה 

הכוללת מדרכות רחבות ונתיב 
 .אופנים אין תועלת ממשית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פיתוח הרחוב כציר ירוק שכונתי יהווה 
.  שיפור למקום

 
מצב קיים 
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מצב מוצע 

הרחוב חסום בבניה לא  .3
מוסדרת במפגש עם רחוב 

אין לאשר בניה עד - ל"מח
 .לפתיחת הרחוב

 

קיים לחץ תנועה כבד בשעות  .4
 .העומס

 

מערך הכבישים בכל כפר שלם אינו שלם 
יתכן , עובדה זו. בגלל בניה לא מוסדרת

ויוצרת לחץ תנועה בכניסות וביציאות 
, ובכל זאת. מהשכונה בשעות עומס

ככל הניתן , במהלך השנים ניסו לממש
.  בניה בכל מגרש פנוי

נעשתה , פ דרישת משרד התחבורה"ע
לעניין קיבולת התנועה במקום , בדיקה

. ד  על המצב" יח50והשפעת תוספת 
המסקנה אליה הגיע יועץ התנועה היתה 

אין בתוספת המוצעת - חד משמעית
. הרעה משמעותית של המצב

 :צפיפות והתייחסות לקיים
 

 

כפר שלם הינו מהאזורים  .1
העלאת . הצפופים בגוש דן

ד מהווה " יח22- צפיפות ל
מוסר התחשבות בתושבי 

. הדרום
 

 460/ תכנית המתאר של כפר שלם תא
ד על שטח ברוטו של " יח13,500קבעה 

 40%- לאחר הפרשה של כ.  דונם1574
 16.4שטחי ציבור הצפיפות נטו היא 

. ד לדונם נטו"יח
: נטו' ד לד"להלן נתונים להשוואה יח

  22-26-     לב העיר
 28-29נחלת יצחק 
 17-18יד אליהו     

 16בבלי                 
 12-13רמת אביב   

: בהתייחסות לרחוב אונטרמן
  10במגרשים הבנויים הצפיפות היא-

 . ד לדונם נטו" יח12

  שטחי הציבור הבנויים והפתוחים
הקיימים והמתוכננים ערוכים לשרת 

 .תוספת אוכלוסיה

  העלאת הצפיפות במגרשים הפנויים
 16-17- תעלה את הצפיפות באזור לכ

 .ד לדונם"יח

 לא נראה כי העלאת הצפיפות , לכן
במגרשים הפנויים מהווה פגיעה 

.  בתושבי המקום
 

פגיעה במרקם באזור  .2
המתאפיין בבתים דו קומתיים 

 . קומות4-6ובניה רוויה בת 

פגיעה בקניין וברווחת הדיירים  .3
בגלל בניה גבוהה בסמיכות 

 .לבניה הנמוכה
 
 
 
 

 
 
 
 
 

תכנית , התכנית המפורטת החלה במקום
 וקבלה 1988 הופקדה בשנת 2390/ תא

באותם השנים הנחו . 1993תוקף בשנת 
 לא –את המתכננים נתוני יסוד כגון 

לתכנן חניה , לשלב מעליות בבניה בדרום
עילית בלבד ולכן היתה מגבלה לצפיפות 

נתון שהשתנה עם - ולגובה מבנים
.  השנים
כדי לאפשר פיצוי לתושבים , בנוסף

בפרויטי בנה ביתך חלו שינויים בתכניות 
ושולבה בניה צמודת קרקע  עם בניה 

אין לראות בשילוב זה , לפיכך. רוייה
. יוצא דופן

יש לציין כי התכנית קובעת קו בניין של 
בין המבנה הגבוה למבנים צמודי '  מ18
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. הקרקע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גובה מבנים בסביבה 
 

בגלל נתיב נחיתה למטוסים  .4
העובר במקום תגרם אי נוחות 

 .רבה לדיירים העתידיים
 

 
 

 קובעת מגבלת גובה באזור 2/4א "תמ
לפיכך אין . גובה'  מ160כפר שלם עד 

. ' מ44מניעה למבנה בגובה 
התכנית קובעת חובת מיגון אקוסטי 

.  למבנים בתחומה
 : הבטים כלכליים

תהליך הפינויים בכפר שלם  .1
- מתבסס על משק סגור

ההכנסות מתוספת זכויות 
אמורה לשרת את פיתוח הכפר 

 .הכולל
 

התכנית הוכנה בתאום מלא עם חברת 
. חלמיש האמונה על פיתוח השכונה

בנוסף לתשלומים והסדרים מול - כאמור
חלמיש הוטלה על היזם מטלה שעיקרה 
פיתוח מערך השטחים הפתוחים לאורך 

. הרחוב
 : הבטים תכנוניים כלליים

התכנית התקפה אושרה בשנות  .1
לא מוצדק לשנות . התשעים
פ שיקולים כלכליים "תכניות ע

 .וללא הגיון תכנוני

התכנית קודמה במהלך שנות השמונים 
יש להתאימה לרוח . 1993-ואושרה ב

- התקופה הן מבחינת אופי הבניה
חניון תת קרקעי המאפשרים , מעליות

ד זאת לאור "תוספת קומות ותוספת יח
 ותכנית המתאר 35א "לאור הנחיות תמ

המקודמת זאת בהתאם לצורך בתוספת 
. ד"יח

לדחות את ההתנגדות מתן תוקף : המלצת צוות התכנון- כללי
. לתכנית

 
 

13 

11 

10 

10 

9 

9 

6,   12 

7 

7 

5 

9 
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 14/07/2010מיום ' ב10-0016בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

שהוא יכול להביע התנגדות לתכנית כחבר ועדה ,  בתחילת הישיבה, ד שרי אורן הבהירה לאהרון מדואל"עו
. י החוק"אך לא להגיש התנגדות לתכנית עפ

: התנגדויות
מבקש בעקבות התקנון החדשות – מתנגד מטעם היזם- ל תכנון של חברת אשדר"סמנכ- עוזי שירזלי. 1

. פ תקנות המעבר"למרפסות להוסיף לתקנון התכנית שטח למרפסות ע
. המבוקש פוגע באופי האזור הבנוי בבניה מירקמית– אהרון מדואל מזכיר ועד כפר שלם בשם תושבים . 2

 6התושבים ידעו שניתן לבנות במקום עד : פגיעה בודאות תכנונית. אין הצדקה להכפיל זכויות במגרש
.  הרחוב הזה משרת רק ככניסה לבניינים, אונטרמן אינו ציר ראשי בכפר שלם' רח. קומות בלבד ולא כפול

הוסיפו ,  בנוסף לטיעונים שהעלה אהרון מדואל (רונן ניאזוב ובלסי דוד, יובל בסיל)- תושבי האזור. 3
אונטרמן חסום ' התייחסו לעובדה שרח. חסימת אויר ואור, צפיפות חניה, טיעונים בדבר מטרדי רעש

. בחלקו הצפוני ולכן אינו ציר ראשי בשכונה
: אורית ברנדר מצוות מזרח' י  אדר"ע ע"מענה מה

הרחוב אכן חסום היום בגלל . אונטרמן הינו  ציר ראשי המוביל ממרכז השכונה עד פארק מנחם בגין' רח– 
 מטר רוחב זכות הדרך 17-בנוסף ל. הרחוב יפותח ויורחב. בניה לא מוסדרת האמורה להתפנות עם הזמן

הרחוב אמור להיות מפותח כשדרה כולל ,  מטר משני צידי הדרך בזיקת הנאה לטובת הציבור4מצורפים  
ד לדונם כאשר במגרשים הסמוכים " יח22הצפיפות המוצעת במגרש היא . מדרכות רחבות ונתיב אופנים

באזור יש בניינים בגבהים משתנים וכל הסביבה מתוכננת כשילוב בין בניה . ד לדונם" יח10הצפיפות היא 
.  קומות5-11צמודת קרקע ובניה רויה בגבהים משתנים בין 

 חניה 20%+ פ התקן היא תת קרקעית "ע, כל החניה– ענה לשאלות – התכנית ' עידו דאובר אדר--
. המטלה לפרויקט היא תכנון ותשלום עבור פיתוח הרחוב בחלקים הפנויים. לאורחים עלית
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פ "ע,  קומות ולאשר את הגדלת הצפיפות 6מציע להשאיר במקום בניה מירקמית עד  – ארנון גלעדי 
 5.2סך של )מבקש לשנות את המטלה הציבורית ולעביר את שווי המטלה ,  בנוסף. ד" יח92– המבוקש ל 

 . לטובת שיפוץ מועדון שמשון בשכונה (פ חישוב חלף השבחה"ע₪ מיליון 
דיווח לועדה שבכפר שלם  חל פטור מהיטל השבחה ובכל זאת היזם חתם על – ערן פרידלר מאגף ההכנסות 

. התחייבות לביצוע מטלה ציבורית למרות שאינו חייב
וכל , ד שרי אורן הבהירה לחברי הועדה שהיזם הסכים לתת את המטלה הציבורית לטובת התכנית"עו

.  שינוי באופי המטלה חייב להיות בהסכמה
. ד" יח80כ "סה- ד בקומה " יח5,  קומות8מציע לאשר פרויקט של שני מבנים  בגובה – עודד גבולי ' אדר

.  חניה תת קרקעית
. ד  לפי שבס מהמקור" יח8אהרון מדואל מבקש לא לאשר תוספת בניה מעבר לתוספת הקלה של 

 
: הועדה מחליטה

 1, כרמלה וארנון, אהרון, גפן–  נגד 4, נתן ומיטל, אסף, ר קול כפול"יו- פאר ויסנר–  בעד 4)לאחר הצבעה 
הוחלט להמליץ לועדה המחוזית לקבל חלק מההתנגדויות ולתקן את התכנית כמפורט מטה  (בביוף– נימנע 

: ובכפוף לתנאים הבאים ולתת תוקף לתכנית
ד מעבר לזה "ד הגדלת יח" יח80כ "ד בכל קומה סה" יח5,  קומות כל אחד8לאשר שני בניינים בני  .1

  .כל החניה תהיה תת קרקעית. תהווה סטיה ניכרת
 ,  חלמיש'  מההשבחה ייועד לפיתוח הרחוב בתאום עם חב50%במידה ויש היטל השבחה אזי  .2

אם אין היטל .  נוספים שישולמו במטלה בהסכמה עם היזם ייועדו לשיפוץ מועדון שמשון50% –ו 
 . השבחה תקבע המטלה הציבורית בהסכם עם היזם

ר ליחידה ובלבד " מ14יש לתקן את התקנון ולהוסיף סעיף המאפשר בניין גזוזטראות בשטח של  .3
  .הדירות בבניין' ר כפול מס" מ12ששטחן הכולל של כל הגזוזטראות בבניין לא יעלה על 

  .2/4א "להוסיף בתקנון התכנית סעיפים המתייחסים לתמ .4
 

. לדחות את שאר הטענות ולתת תוקף לתכנית
 

, אהרון מדואל, שמואל גפן, בנימין בביוף, מיטל להבי, נתן וולוך, אסף זמיר,  ר" יו–פאר ויסנר : משתתפים
.כרמלה עוזרי וארנון גלעדי

 


