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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  
סגן ראש העירייה אסף זמיר  
משנה לראש העירייה ארנון גלעדי  
חבר מועצה שמואל מזרחי  
חבר מועצה הרב שלמה זעפראני  
חבר מועצה אהרון מדואל  
חברת מועצה כרמלה עוזרי  
מועצה חבר ד "עו, דן להט 
 
 

 ש לעניני תכנון ובניה"משנה ליועמ ד"עו, שרי אורן :ה"נכחו ה
מנהל אגף תכנון העיר וסגן מהנדס העיר ' אדר, עודד גבולי 
מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה ' אינג, שוטה חובל 
מנהלת מחלקת רישוי בניה ' אינג, ריטה דלל 
מ ראש העירייה "מ' עד "עו, אילן רוזנבלום 
מנהל אגף נכסי העירייה לי לוי א 
נציב כיבוי אש פיליפ  
מ נציגת השר לאיכות הסביבה "מנחמה עמירב  
יפו  אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל-אלה דוידוף  
 
 

ראש העירייה  מ"מנתן וולוך : חסרים
חבר מועצה שמואל גפן  
 
 

 יפו תל אביב -ארגון הקבלנים והבונים ב אביגדור פרויד משקיפים
 
 
 

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

 תכנית עיצוב אדריכלית ופיתוח מגדל  הצעירים דיון בעיצוב ארכיטקטוני 1 .1
אכטמן דיון בעיצוב ארכיטקטוני  א - 2676תכנית עיצוב ופיתוח לתכנית  8 .2

 
 :על תכניות שאושרודיווח 

 הוספת מעבר עילי במפלס בריכת גורדון א-"מרינה ת  -3890/מק/תא
 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו אביב -תל-
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 1 ' -ב11-0015
  תכנית עיצוב אדריכלית ופיתוח מגדל  הצעירים  -

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני
 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ
 

 אישור תכנית עיצוב ופיתוח: מטרת הדיון
 

 :מיקום
מגרש רסיטל  , נתיבי איילון, פרשת דרכיםעל-, תדרך פ-

 
 :כתובת

יפו  תל אביב -
 158בגין מנחם 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
6110   

 
380/381   

 
דונם  3.612 כ- :שטח התכנית

 
סיון אדריכלים ומתכנני ערים ,מור,יסקי :מתכנן

 
' ג'י חגד צח"קמי ברץ ואחרים באמצעות מיופה כוחם עו :יזם

 
 CH  TEL-AVIV LLC :בעלות

 

 
 
 

  :מצב השטח בפועל
מגרש ריק 

 
  :מדיניות קיימת

. ר הצפוני  על פי תכניות מאושרות"קידום בניית מתחמים במע
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2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  
 

 
: מצב תכנוני קיים

. מרתפים "-1ע"ותכנית  2774' ומס 2712/על המתחם חלות תכניות בנין ערים מאושרות מס תא
 

 :מצב תכנוני מוצע
 ) 2החלטה מספר (' ב10-0007מספר בישיבתה  17/03/2010בהמשך להחלטת הועדה המקומית מיום . 1

: ל לגבי הנקודות הבאות"מבקשים היזמים תיקון ההחלטה הנ, ר הצפוני"על מדיניות המע

. ר"מ 50ר ל "מ 53ד מ "תיקון שטח מינימום ליח •

. ד המאושר"מספר יח ד דירתי לפי"אישור פתרון של ממ –דים "תיקון ביחס לממ •

 .תיקון האיסור על הבלטת מרפסות מעבר לקו בנין והתאמת אופציה זו לאמור בחוק ובתקנות •
ד "הקטנה של מספר יח,  1' ד על אף ההחלטה הקודמת שקבעה בסעיף מס"יח 486אשור בניית  •

ר הכוללת "והקטנה יחסית לכל תכנית במע, ד"יח 1,500ד ל "יח 1,700 ר מכ-"הכולל במע
. ד"יח 430ד לעומת  כ "יח 486המשמעות בפרויקט הנדון , פשרות עתידית זוא

 
: שלהלן 2712\תכנית העיצוב המוצעת הינה בהתאם להוראות הנחיות ומטרות תכנית תא. 2

: י"ע) ר"להלן מע(פיתוח הזרוע הצפונית של מרכז העסקים הראשי  •

שטח ציבורי פתוח "ו-" ורי פיתוחשטח ציב","שטח לתכנון בעתיד","אזור תעשיה"שינוי ייעוד מ •
 .משרדים מגורים ומלונאות, הכולל שימושים של מסחר" אזור מרכז עסקים ראשי"כלול בדרך ל

 ".דרך"ל" פ"שצ"ומ"פ כלול בתחום הדרך "בנייני ציבור שצ"שינוי יעוד מ •
 "קרקעיתפ ודרך תת-"שצ"ל" שטח לתכנון בעתיד"ו"  פ כלול בדרך"שצ"שינוי ייעוד מ •
 42ר ובגובה שלא יעלה על "מ 36,000זכויות בניה ובינוי בשטחים עיקריים שלא יעלו על קביעת  •

 .קומות מרתף 6מעל הקרקע ומעל , קומות בתוספת שתי קומות גג
לכלי רכב , ר"בתחום התכנית אל האזור המע, קרקעייםקביעת זכויות מעבר במעברים תת- •

 .םולהולכי רגל ומתן זיקת הנאה למעבר לציבור בתחומ
 .תכנון השטחים הפתוחים ומתן זיקת הנאה למעבר לציבור בתחומם •
 .קביעת קרקע משלימה •
 :שינוי בהתאם לכך של הוראות התכניות הבאות •

o של תכנית מפורטת  1996לשנת  5' שינוי מס"G "

o 1205של תכנית מפורטת  1996לשנת  3' שינוי מס 
o 1043של תכנית מפורטת  1996לשנת  10' שינוי מס 

o 676של תכנית מפורטת  1996לשנת  1' סשינוי מ 

o 225של תכנית מפורטת  1996לשנת  1' שינוי מס 
 

הוראות להכנת עיצוב ופיתוח לאישור  12.1.4  12.1.3  12.1.2בהתאם להוראות התוכנית נקבעו בסעיפים 
 .הועדה המקומית

פריסת תכליות , נייםהתכנית תפרט בין היתר חתכים וחזיתות עקרונקבע בהוראות התכנית בין השאר כי 
. ושימושים וחומרי גמר

י הנחיות צוות תכנון "התוכנית תוכן עפ, תוכן תוכנית פיתוח סביבתי לאישור הועדה המקומיתכמו כן 
. אביבשל עיריית תל-, ר"הנוף של הזרוע הצפונית של המע
סימון זיקות הנאה ידי היקף ואופי השטחים הפתוחים לציבור על-, גבהים, התכנית תפרט בין היתר מיקום

. רכבאו כלי-/רגל ולמעבר להולכי-
דרכי השרות והמעברים התת-, פיתוח חלקי הטיילת, התחברות לחלקות השכנות ולכניסות הבניין

. המתוכננים בתחום התכנית, קרקעיים לגן וולובלסקי
בות קירות הוראות בדבר הקמת גדרות לר, כל זאת כולל הסדרת ניקוזים ותשתיות עירוניות ואיזוריות

. ופרטים של ריהוט ותאורת רחוב, תומכים
 

: להלן עיקרי התכנית המוצעת. התכנית המוצעת הינה פועל יוצא של הוראות התכנית שבתוקף
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: תכליות מוצעות

. משרדים ושימושים נלווים הכל בהתאם להוראות התכנית, מסחר, המגדל המוצע כולו בייעוד מגורים
: העמדת המבנה

זאת למעט קטע קצר של . 2712/ת הינה במסגרת קווי בניין כפי שהוגדרו על ידי תכנית תאבניה המוצעה
. י חוק התכנון והבנייה"מקו חזית מערבית ומזרחית עפ 1.20הבלטת מרפסות וקורות בעומק 

: פיתוח קומת קרקע
ותאמת בהיקף קומת הקרקע המיועדת למסחר וכניסות לבניין מתוכננות רחבות מרוצפות ומגוננות המ

). 2774ע "תב(ר הצפוני "פיתוח המנחה של המעהלתכנית 
בפינה הצפונית הכוללת את זיקת ההנאה תקבע רחבה מרוצפת הכוללת בצד הדרומי ו, בחזית הבניין

. עם אלמנטים של צמחיה ומים,מדרגות ורמפה ממפלס הרחוב אל מפלס הכניסה הגבוה ממנו
, גינון וריהוט גן, הכוללת מעברים מרוצפים, נתיבי איילון בחזית המזרחית תפותח טיילת מקבילה לתוואי

. ר הצפוני"על פי תכנית המע

 
: אפיון המבנים בפרויקט

) ע"י תב"עפ. (קומות מעל מרתפי חניה 46ו- 40אגפים למגורים מסחר ומשרדים בגובה  2בעל בניין  .א
למשרדים וכניסה לספא , לשטח ציבורי, קומת כניסה גבוהה המשמשת למסחר ומבואות למגורים

 .ראשית לבניין
. חדר כושר וספא וכן שטח ציבורי הכולל גני ילדים, בריכה, משרדים, מיועדות למסחר 1-5קומות 
קומות  5, מתחת למפלס הכניסה הראשית. קומות טכניות 2מיועדות למגורים ומעל  6-46קומות 

 נוסף  יתן להוסיף מרתףנ(ומתקנים טכניים , מחסני דיירים, מחסנים, מרתף המשמשות לחניה
). ע"י תב"עפ

החזיתות מאופיינות בהבלטת מערכת חזרתית של קורות אופקיות , שני מגדלים אליפטיים .ב
החלק התחתון . קומות הבסיס וכן בקומות הגשר למעלה 6המגדלים מחוברים ב-. בהירות

ומלווה לטיילת , נתיב אופניים והולכי רגל כאחד במערב, מתייחס לרציפות רחוב בגין לתנועת רכב
 .לאורך נתיב איילון במזרח

קומות גג טכניות  2 הקומות ו- 42קומות למגורים באגף הגבוה מעל  5הוספת בנוסף מבוקשת  .ג
מעל פני הים ' מ 182 הגובה יהיה כ-. לא כולל אנטנות ומתקנים טכניים) ע"י התב"המותרות עפ(

על ידי הועדה  לפרסום ואישור הקלהוספת הקומות תהיה בכפוף ת מעל פני הים' מ 165במקום 
 .המקומית כחוק

  י התכנית הראשית"קווי  בניין עפ .ד
 
 *Uקורות מקו בנין כפופים הים ובליטת "א הממדד נוש"שטח מינימלי ליח, ד"יש לציין כי מספר יח
  17/03/2010 תיקון המדיניות הקודמת למקום מיוםאשור הועדה לל

 
 

 :בינוי חזיתות המבנים ומעטפת
חזיתות זכוכית ואלומיניום בשילוב . או בחיפוי אבן בהירה/קורות אופקיות מבטון לבן ו: ריםחומ .א

את , 15%זכוכית בידודית בגוון בהיר ברפלקטיביות חיצונית עד . או חומר אחר/פנלים מעץ ו
. חומרי הגמר יש לאשר על ידי מהנדס העיר או מי  מטעמו כתנאי להיתר הבניה

מעקה זכוכית ומאחז יד ועמודוני חיזוק , הקורות האופקיות משולבות במערך: מרפסות .ב
 .מאלומיניום

 :סימון שילוט ופרטים .ג
הפניות וכל שילוט אחר בשטח התוכנית יהיה בשילוט ולא , סימון כיבוי אש •

 .בצבע
בכפוף לאשור נספח  ר בשטחים המסומנים בחזיתות המבנהשילוט מסחרי יאוש •

לו באשור מהנדס העיר או מי מטעמו לשילוט ופרטים נוספים לשטחי מסחר א
 .כתנאי להיתר בניה על קרקעית

 .גמר הגגות של הבניינים יעוצב באופן שימנע מפגע אסטטי מהצופים לגג :חזית חמישית .ד
. כל השטחים הפנויים על הגגות ירוצפו או יכוסו באבן בהירה או בחצץ בגוון בהיר

 
 :קומת הכניסה/ קומת הקרקע 

 :המבנלכניסות  
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וכך גם תהיינה הכניסות הדרומית , 12.00יסות ללובי הבניינים מחזית הבניין תהיינה במפלס הכנ
 .והמרכזית מהטיילת האחורית

הכניסות לאזורי המסחר מכיוון זיקת ההנאה הצפונית והגישה הנגישה מדרך בגין ומהטיילת 
 .'מ 11.40 תהיינה במפלס האחורית 

 .ולמסחר, לגני הילדים, למשרדים, כניסה למגורים :הכניסות יופרדו לפי השימושים השונים
 

 :תנועה וחניה
 .מפלסי החניה 5 גלגלי ואופניים ב-חניית רכב ורכב דו-. כניסה לחניון מדרך השרות המזרחית

 
 :ובניה ירוקה נוחות אקלימית מטרדי רוח

 מקדים הח "דוהי הנחיות "עפ •
מת הבניה המבוקשת למדיניות הועדה תנאי להיתר בניה על קרקעית אשור להתא – בניה ירוקה •

 .המקומית לנושא בניה ירוקה
 

 :נגישות
ה לאנשים עם שתכנון הבינוי והפיתוח יתייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנג

 .תיוומוגבל
 

 :מערכות
וכל כל  ןמפוצלים על קיר חיצוני של הבניילא תותר הרכבת מזגני חלון או מדחסים או מעבים של מזגנים 

. צנרת טכנית אחרת
על הגג יותקנו יחידות לסינון אוויר . אל הגגתתוכנן מערכת איורור  ומינדוף דרך פיר המדרגות לבתי האוכל 

 .בהתאם לדרישות איכות הסביבה
 :מיחזור, אצירה ופינוי אשפה

סיס התפלגות הדחיסה והפינוי בתאום עם אגף התברואה על ב, השינוע, יתבצע תכנון של מערך האצירה 
מקטיני נפח ושני דחסנים מרכזיים בנפח של , ייעשה שימוש במצנחות אשפה. ומחזור) יבש ורטוב(זרמים 

 .קוב 22 כ-
 

 :תאורה
. רת הצפהלא תותר תאו. תאורת חזיתות המבנה תפתר בתחום המגרש בלבד

י מטעמו על פי כותרת הבנין תותר בכפוף לאשור מהנדס העיר או מ\פתרון התאורה לרבות תאורת גג
 .הנחיות עיצוב עירוניות לנושא

 
 :כיבוי אש

במידה ולעת איכלוס . מבנה מתוכננת רחבת הערכות לרכב כיבוי והצלה בשטח הטיילת המזרחיתהלכל  
תותר רחבת הערכות זמנית על מדרכת דרך , הבניין גישת רכב הכיבוי לטיילת לא תהיה אפשרית לביצוע

. בכפוף לאשור כיבוי אש תוחב כמסומן בתוכנית הפיהשרות ברחוב מנחם בגין במער
 

 :זיקת הנאה/ שטחים פתוחים 
הנאה תקבע רחבה מרוצפת הכוללת מדרגות ורמפה ממפלס בפינה הצפונית הכוללת זיקת , הבניין בחזית

. הרחוב אל מפלס הטיילת עם אלמנטים של צמחיה
ננות המותאמות ות רחבות מרוצפות ומגבהיקף קומת הקרקע המיועדת למסחר וכניסות לבניין מתוכננו

 ).2774ע "תב(ר הצפוני "לתכנית הפיתוח המנחה של המע
 הגישה לזיקות ההנאה ישירה בחלק הצפוני מהמדרכה מאפשרת מעבר רציף מדרך בגין לטיילת האחורית

ישה בחלקו הדרומי של הבניין הג. ללא מדרגותו 2.5%שטח מעבר זה לא יעלה על שיפוע של , )המזרחית(
 של הבניין ומשם בגישה רציפה אל הטיילת האחורית 0.00לזיקת ההנאה תעשה דרך מדרגות למפלס ה 

תהיה  )המזרחית( הגישה מהמדרכות לטיילת האחורית. 2.5%השיפוע בקטע זה לא יעלה על , )המזרחית(
 .נגישה וללא אמצעי תיחום, פתוחה

 
  :צמחייה ונטיעת עצים

 . וילוו את הפיתוח לכל אורכו ניינים ישתלו עציםבחזית הב
 .נטו מינימום לבית גידול' מ 1.5בעומק של עומק גנני מינימלי 

יושם דגש מיוחד על החיבור בין , כמו כן. א"י הנחיות ופרטי עיריית ת"המדרכות הציבוריות יבוצעו עפ
 .המדרכה העירונית לתחום הפרוייקט
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שפתונים ומתקני אופניים יהיו מפוזרים בתחום א, ספסלי הישיבה ישולבו כחלק מהערוגות והבריכות
כל זאת  על שפת חלק מגופי המים והערוגותתתאפשר גם ישיבה בלתי פורמאלית , כמו כן, הפרוייקט

 .באשור מהנדס העיר או מטעמו
 

 
 

 : גמישות תכנונית
הנדס העיר באשור מ ים פנימיים ועיצוב מעטפת המגדליםשינוי, לרבות מפלסים, שינויים שאינם מהותיים

 .לתכנית העיצובינוי שכלא ייחשבו  או מי מטעמו
 

 
 
 
 
 
 
 

 : ד הצוות"חו
ר הצפוני כפי שאושרה "מומלץ לאשר את התיקונים המבוקשים למדיניות הועדה למע .א

 .כאמור לעיל 17.03.2011בהחלטתה מיום 
: בתנאים הבאים המוצעת סביבתיה פיתוחהואדריכלי ה עיצובהתכנית ץ לאשר את ומלמ .ב

 
בכוונת העירייה . א"עבודות הפיתוח של הטיילת ודרך השרות המזרחית יתואמו עם חברת נת .1

ז "א יציגו הסכם להתאמת לו"נת/ היזמים. א"לבצע את העבודות בתחום זה על ידי חברת נת
 . ותיאום הנדסי שיידרש לעבודות בתחום זה

 לכך ההיתר בעלי י"ע, ש"מהיוע דעת להנחת,  התחייבות מתן על אישור תנאי להיתר בניה - .2
, אחרת תכנית של מאישורה או/ו קרקעית העל מהבניה ינבעו אשר שינויים לביצוע שהאחריות

 העיריה כלפי דרישה או/ו טענה כל לו תהיה ולא אחריותו על תהיה, העיצוב לתכנית תיקון לרבות
 .זה בנושא

מפלסים , לפי תכניות, א"על פי דרישת עת, מתן התחייבות היזמים להתאמה ושינוי הפיתוח .3
ההתאמה תכלול את כל עבודות . ר"ופרטים של תכנית פיתוח שתאושר לכלל המתחם של המע

דרך השרות , לרבות שטחי הטיילת, ר הצפוני"גינון והתאמות למפרט המע/ ריצוף/ הפיתוח
. בגין' שדירה בדופן רח/ והמדרכות

שישולבו במפלסי הפיתוח או " וברי רוחש"ההתחייבות תכלול מתן מענה ופתרון שילוב אלמנטים  .4
הכל לפי הדרישות  בקומות התחתונות-, בדרך של הוספת אלמנטים אופקיים בחזית המבנה

על פי התקדמות הביצוע של הפרוייקטים , א"ס ולפי הנדרש על יד עת"וההנחיות של יועץ איכה
ו שינוי של תכנית ולא יהו, ע או מי מטעמו"פתרונות אלה יהיו כפופים לאישור מה. ר"במע

 .העיצוב
' א  וכד"הג, מתקנים טכניים, רחבות כיבוי, חניה, אשפה: שטחים כגון: שטחים ומתקנים טכניים .5

 .כפופים לאישור הגורמים הרלוונטיים לקראת הוצאת היתר הבניה
במידה ובמסגרת , האישורים הבאים נדרשים לצורך ביצוע בפועל של בניה בשטח תכנית זו .6

 :רשים ידרשו שינויים בתכנון יהיו שינויים אלו בסמכות מהנדס העירהאישורים הנד
 .איילון נתיבי חברת אישור •
 .הבטחת ביצוע השטחים הפתוחים והכיכר הציבורית בתחום התכנית •
. להבטחת רישום זיקות הנאה, י היעוץ המשפטי"מאושרת ע, אישור על מתן התחייבות •

ור והמינדוף המוצעים לרבות אורור מרתפי אשור היחידה לאיכות הסביבה לפתרונות האור •
 .החניה

 .ע בענין הרכבת הקלה"תיאום עם נת/אישור  •
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.  לביצוע התיאומים וההתחייבויות הנדרשים על ידה" מי אביבים"אישור של חברת  •

 .החשמל חברת אישור •
 .העיריה נכסי אגף אישור •
 .מרכז צוות אישור •
 .נגישות יועץ אישור •
 ן דיור בר השגה מול האגף להכנסות מבניה ופיתוחחתימת היזם על הסכם בעני •
חתימת היזם על התחיבות לויתור על תביעות כלפי העיריה והועדה המקומית בענין כלילת דיור  •

 .בר השגה בפרויקט

 או בתכנית הפיתוח באישור מהנדס העיר או מי מטעמו /שינוים בלתי מהותיים בעיצוב המבנים ו
. אינם מהווים סטיה לתכנית זו

 
 

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

 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה דנה ) 1החלטה מספר ( 15/06/2011מיום ' ב11-0015מספר בישיבתה 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. מרכז הציג את התכניתשי בוכמן מצוות ' אדר
יוסי סיוון הציג את תכנית העיצוב ואת השינויים המבוקשים על ידם ביחס למדיניות שאושרה ' אדר

תיקון הסעיף של המרפסות , ם"ם במקום ממקי"ממדי, ר"מ 50ד מינימלי "גודל יח: ר"לאחרונה למע
ד "יח 486 שרות בניה שלאפ ד בפרויקט -"ומספר יח, המאפשר הבלטתם מעבר לקו בנין בהתאם לחוק

. מיטל להבי מבקשת לעקוב אחר איכות גני הילדים
. איך באה לידי ביטוי בניה ירוקה בפרויקט שמוליק מזרחי –

, שטחי ציבור מהותיים לא רק על הקרקע, בניה ירוקה מוטמעת בפרויקט ע –"מה. ס עודד גבולי –' אדר
. אחזקה וכך יורידו את שכר הדירה' הסכם עם חבדרשנו הוכחה שחלק משטחים יוטמעו ב אחזקת הבנין -

 7ההסכמים אמורים להחתם היום עם . ר"יש להתנות את ההחלטה להסכם מול היזמים למה שנעשה במע
. היזמים

יש לתת עדיפות בשטחים המשמשים , אך אני חולקת על נושא שטחים לחינוך, אני מברכת מיטל להבי –
. לחינוך

 
: הועדה מחליטה

 ר הצפוני כפי "ות דעת הצוות ולאשר את התיקונים המבוקשים למדיניות הועדה למעלקבל את חו
 .כאמור לעיל 17.03.2011שאושרה בהחלטתה מיום 

 מומלץ לאשר את תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי המוצעת בתנאים הבאים: 
 .תנאי להוצאת היתר בניה אישור כיבוי אש .1
 .צוא פתרונות לשטחים ציבוריים איכותייםהועדה מנחה את הצוות המקצועי למ .2
בכוונת העירייה . א"עבודות הפיתוח של הטיילת ודרך השרות המזרחית יתואמו עם חברת נת .3

ז "א יציגו הסכם להתאמת לו"נת/ היזמים. א"לבצע את העבודות בתחום זה על ידי חברת נת
 . ותיאום הנדסי שיידרש לעבודות בתחום זה

י בעלי ההיתר לכך "ע, ש"להנחת דעת היועמ, אישור על מתן התחייבות  תנאי להיתר בניה - .4
, או מאישורה של תכנית אחרת/שהאחריות לביצוע שינויים אשר ינבעו מהבניה העל קרקעית ו

או דרישה כלפי /תהיה על אחריותו ולא תהיה לו כל טענה ו, לרבות תיקון לתכנית העיצוב
 .העיריה בנושא זה

מפלסים , לפי תכניות, א"על פי דרישת עת, מתן התחייבות היזמים להתאמה ושינוי הפיתוח .5
ההתאמה תכלול את כל עבודות . ר"ופרטים של תכנית פיתוח שתאושר לכלל המתחם של המע
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דרך השרות , לרבות שטחי הטיילת, ר הצפוני"גינון והתאמות למפרט המע/ ריצוף/ הפיתוח
 .בגין' חשדירה בדופן ר/ והמדרכות

שישולבו במפלסי הפיתוח " שוברי רוח"ההתחייבות תכלול מתן מענה ופתרון שילוב אלמנטים  .6
הכל לפי הדרישות  בקומות התחתונות-, או בדרך של הוספת אלמנטים אופקיים בחזית המבנה

על פי התקדמות הביצוע של הפרוייקטים , א"ס ולפי הנדרש על יד עת"וההנחיות של יועץ איכה
ולא יהוו שינוי של תכנית , ע או מי מטעמו"פתרונות אלה יהיו כפופים לאישור מה .ר"במע

 .העיצוב
 א "הג, מתקנים טכניים, רחבות כיבוי, חניה, אשפה: שטחים כגון: שטחים ומתקנים טכניים .7

 .כפופים לאישור הגורמים הרלוונטיים לקראת הוצאת היתר הבניה' וכד
במידה ובמסגרת , ע בפועל של בניה בשטח תכנית זוהאישורים הבאים נדרשים לצורך ביצו .8

 :האישורים הנדרשים ידרשו שינויים בתכנון יהיו שינויים אלו בסמכות מהנדס העיר
 .אישור חברת נתיבי איילון •

 .הבטחת ביצוע השטחים הפתוחים בתחום התכנית •

 .להבטחת רישום זיקות הנאה, י היעוץ המשפטי"מאושרת ע, אישור על מתן התחייבות •
אשור היחידה לאיכות הסביבה לפתרונות האורור והמינדוף המוצעים לרבות אורור  •

 .מרתפי החניה
 .ע בענין הרכבת הקלה"תיאום עם נת/אישור  •

  . תיאומים וההתחייבויות הנדרשים על ידםלביצוע ה" מי אביבים"אישור של חברת  •

 .אישור חברת החשמל •

 .אישור אגף נכסי העיריה •

 .אישור צוות מרכז •

 .אישור יועץ נגישות •

 חתימת היזם על הסכם בענין דיור בר השגה מול האגף להכנסות מבניה ופיתוח •

חתימת היזם על התחיבות לויתור על תביעות כלפי העיריה והועדה המקומית  •
 .בענין כלילת דיור בר השגה בפרויקט

 ר או מי מטעמו או בתכנית הפיתוח באישור מהנדס העי/שינוים בלתי מהותיים בעיצוב המבנים ו
 .אינם מהווים סטיה לתכנית זו

 
 

שמוליק מזרחי , אסף זמיר, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, ארנון גלעדי, מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים
. ודן להט
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אישור תכנית עיצוב ופיתוח  :מטרת הדיון
 

.  ם בגיןדרך מנח: ממערב ".   קרדן"מגרש : מצפון ,  ר הצפוני"תחום מע :מיקום
" . מבני גזית/פז"מגרש : מדרום .   נתיבי איילון :ממזרח 

 
 150-152מנחם בגין  :כתובת

 
: חלקה/גוש
 חלקי חלקה חלקה גוש חלקי גוש

6110  361,376,373 382,365 
7110   1,356 

 
דונם  6.7 כ- :שטח קרקע

 
סיון אדריכלים ומתכנני ערים ,מור,יסקי :מתכנן

 
מ "ום ופתוח בען יז"קרדן נדל :יזם

 
י .מ.מ, יפו א-"עיריית ת,מ"ן יזום ופתוח בע"קרדן נדל   :בעלות

 
המרתפים התחתונים נבנו מתחת לדרך השירות המזרחית בכפוף  3, מרתפי חניה קיימים  4  :מצב קיים בשטח

נתיבי תוך שמירה על רצועת התשתיות המתוכננת לאורך דופן שיוגש לועדה לאשור בדיעבד של חלק זה להיתר 
. איילון

 
: מצב תכנוני קיים

. מרתפים "-1ע"ותכנית  2774' א ומס 2676/על המתחם חלות תכניות בנין ערים מאושרות מס תא
 

: מטרות התכנית
: י"ע) ר"להלן מע(פיתוח הזרוע הצפונית של מרכז העסקים הראשי 

הכולל שימושים של " אזור מרכז עסקים ראשי"ל, "שטח לתכנון בעתיד","אזור תעשיה"שינוי ייעוד מ •
 .משרדים מגורים ומלונאות, מסחר

שמתחתיה מרתפים לחניה תת-" דרך"ל" שטח לתכנון בעתיד"ו"  פ כלול בדרך"שצ"שינוי ייעוד מ •
 .קרקעית

קומות  28בגובה שלא יעלה על , ר"מ 31,500קביעת זכויות בניה ובינוי בשטחים עיקריים שלא יעלו על  •
 .קומות מעל למפלס הכניסה 30כ "הס, קומות טכניות על הגג 2ו-

מנחם (ת "במפלס דרך פ, קביעת שטחים פתוחים ומתן זיקת הנאה למעבר ושימוש הציבור בתחומם •
 .לאורך הגבול הצפוני של התכנית, וברמפת הגישה לדרך השירות המזרחית) בגין

 1ה קיים איחוד של חלקות בתחום התכניית בהסכמת הבעלים או שלא בהסכמתם ליצירת מגרש בני •
 .'א

לחוק  70י סעיף "עפ' , ב 1י המקרקעין המסומנים כמגרש "ע' א 1קביעת הוראות להשלמת מגרש  •

 .Aלשם יצירת מגרש בניה , בהסכמת הבעלים או שלא בהסכמתם, התכנון והבניה
 :שינוי בהתאם לכך של הוראות התכניות הבאות •

" G"של תכנית מפורטת  2000לשנת  12' שינוי מס
 1205של תכנית מפורטת  2000לשנת  6' שינוי מס
 1043של תכנית מפורטת  2000לשנת  16' שינוי מס
 676של תכנית מפורטת  2000לשנת  5' שינוי מס
 1386של תכנית מפורטת  2000לשנת  1' שינוי מס
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הוראות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי   12.1.3  12.1.2בהתאם להוראות התוכנית נקבעו בסעיפים  •
 .פיתוח סביבתי לאישור הועדה המקומית ותכנית

 
פריסת , חתכים וחזיתות עקרוניים,תפרט בין היתר ,  י הנחיות מהנדס העיר"תכנית עיצוב אדריכלי עפ

. שימושים וחומרי גמר,תכליות 
היקף ואופי השטחים , הגבהים, תכלול את המיקום, י הנחיות מהנדס העיר"תוכנית פיתוח סביבתי  עפ

התכנית תכלול הסדרת ניקוזים . כניסות לבנין וכדומה, חיבור לחלקות שכנות, הבניין הפתוחים שסביב
לרבות קירות תומכים ופרטים של ריהוט , הוראות בדבר הקמת גדרות, ותשתיות עירוניות ואזוריות

. ותאורת רחוב
 

: מצב תכנוני מוצע
: רי התכנית המוצעתלהלן עיק. התכנית המוצעת הינה פועל יוצא של הוראות התכנית שבתוקף

: תכליות מוצעות
אגפים לשימוש משולב ביעוד מסחר ומשרדים בשני האגפים התחתונים וביעוד מגורים באגף  3המבנה המוצע בן 

. הכל בהתאם להוראות התכנית. מגדל הרוכב מעלהשלישי –
: העמדת המבנה

.  'א 2676/הבניה המוצעת הינה במסגרת קווי בניין כפי שהוגדרו על ידי תכנית תא
: פיתוח קומת קרקע

בהיקף קומת הקרקע המיועדת למסחר וכניסות לבניין מתוכננות רחבות מרוצפות ומגוננות המותאמות לתכנית 
). 2774ע "תב(ר הצפוני "הפיתוח המנחה של המע

ות ולאורך הדופן הדרומית הכוללת את זיקת ההנאה יקבעו רחבות מרוצפ, בחזית הבניין הפונה לדרך מנחם בגין
לאורך , עם אלמנטים של צמחיה ותאורה , הכוללות מדרגות ורמפה ממפלס הרחוב אל מפלס הכניסה הגבוה ממנו

ופן הצפונית תיקבע לאורך הד. לבניין המשרדים ולבניין המגורים, הרחבות תיקבענה כניסות נפרדות למסחר
רצועה זו תגשר . ך השירות המזרחיתמקבילה לרמפת הגישה לדר, ומגוננת במפלס הכניסה למבנה רצועה מרוצפת 

בין הטיילת המזרחית לרחבת הכניסה ותשמש הן כנתיב גישה בזיקת הנאה להולכי רגל והן כנתיב מילוט מהמבנה 
.   החוצה

על פי , גינון וריהוט גן, הכוללת מעברים מרוצפים, בחזית המזרחית תפותח טיילת מקבילה לתוואי נתיבי איילון
. ר הצפוני"תכנית המע

 
 

: אפיון המבנים בפרויקט
מרתפי  4 קומת כניסה ו-  קומות מעל 41בגובה , משרדים ומגורים,אגפים למסחר 3בניין אחד בעל  .ה

מבואת כניסה ראשית לקומות המשרדים ומבואת , קומת הכניסה גבוהה ומשמשת למסחר  . חניה
 . כניסה נפרדת לקומות המגורים

. ות טכניות מעלקומ 2ו-, מיועדות למשרדים 1-13קומות 
. מיועדות לשטחי רווחה עבור המגורים 14-15קומות 
. קומות טכניות מעל 2 מיועדות למגורים ו- 16-41קומות 

. ע בסמכות מקומית"בכפוף לאישור תב' בשלב ב 31-41קומות  •
. מתקנים טכניים ואחסנה, קומות מרתף המשמשות לחניה 4, מתחת למפלס הכניסה הראשית 

החזיתות , מעל שני אגפים נמוכים יותר המשמשים למסחר ומשרדים, אגף נפרדמגדל המגורים ב .ו
. מאופיינות בקירות מסך לכל הגובה משולבים בהבלטת מערכת קורות אופקיות בגוון בהיר

החיבור בין שני האגפים התחתונים מאופיין בגשרים המופנים לחלל אטריום פנימי המתנשא לכל 
יוצר זיקה בין תנועת הולכי רגל , זוגג ושקוף בחזית האטריוםקיר מסך מ. גובה המבנה התחתון

לאורך דרך מנחם  תוך התייחסות לרחוב ולתנועת הולכי הרגל  ממערב –, בתוך המבנה ומחוצה לו
 .לכיוון טיילת איילוןוממזרח-, בגין

 
) ע"לפי תב(' מ 11.00 קומת הקרקע בגובה של כ- .ז

התכנון והבניה ובמסגרת השטחים  י חוק"תותר הקמת יציעים וקומת ביניים עפ •
. המותרים בתכנית

יהיו בחלקן אטריום לכל גובה , לובאי הכניסה לאגף המשרדים ולאגף המגורים •
. נטו' מ 10.5אגף המשרדים ובחלקן האחר בגובה עד 

' מ 3.80 א יעלה על קומות המסחר והמשרדים בגובה של
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'  מ 3.50 א יעלה על קומות מגורים בגובה של
. נטו לפחות' מ 4.50 תף עליון כ-גובה מר

 ).ברוטו(' מ 3.00 גובה שאר מרתפי החניה בחלקם כ-
 .ע בסמכות מקומית"תהיה בכפוף לתבכאמור לעיל הוספת הקומות  •

 
 ' א 2676/בתכנית תא" קוי בניין" 10.1.4י סעיף "קווי  בניין עפ .ח

 
 בקומת הקרקע יהיו כמסומן בתשריט קווי הבניין 
 

 ומת הכניסהק/ קומת הקרקע  
 :כניסות המבנים .א

חזית דרומית ולאורך הטיילת המזרחית משולבות , לאורך חזית מנחם בגין ממערב •
 :כניסות הולכי רגל

 .למסחר •
 .כניסה נפרדתללובי המשרדים- •
.  כניסה נפרדתללובי המגורים- •

: כניסות לכלי רכב 

 המקשרת את דרך" קרדן"באמצעות רמפה משותפת עם מגרש  כניסה מצפון – •
 .מנחם בגין ממערב ודרך השירות המזרחית

 
 :סימון שילוט ופרטים

 .הפניות וכל שילוט אחר בשטח התוכנית יהיה בשילוט ולא בצבע, סימון כיבוי אש
בכפוף לאשור נספח לשילוט ופרטים  ר בשטחים המסומנים בחזיתות המבנהשילוט מסחרי יאוש

. טעמו כתנאי להיתר בניה על קרקעיתנוספים לשטחי מסחר אלו באשור מהנדס העיר או מי מ
 

 :תנועה וחניה
מנתיב גישה משותף המקשר את דרך מנחם בגין ממערב ודרך השירות  כניסה לחניון מצפון –

 .מפלסי החניה 4 גלגלי ואופניים ב-חניית רכב ורכב דו-. המזרחית
 

 :ובניה ירוקה נוחות אקלימית מטרדי רוח
  .שיוכן כתנאי לבניה העל קרקעית ח"י הנחיות דו"עפ נוחות אקלימית - •
תנאי להיתר בניה על קרקעית אשור להתאמת הבניה המבוקשת למדיניות הועדה  – בניה ירוקה •

 .המקומית לנושא בניה ירוקה
 

 :נגישות
תכנון הבינוי והפיתוח יתייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים 

 .עם מוגבליות
 
 :מערכות

וכל כל  מפוצלים על קיר חיצוני של הבנייןתר הרכבת מזגני חלון או מדחסים או מעבים של מזגנים לא תו
. צנרת טכנית אחרת

על הגג יותקנו יחידות לסינון אוויר . אל הגגתתוכנן מערכת איורור  ומינדוף דרך פיר המדרגות לבתי האוכל 
 .איכות הסביבההיחידה לבהתאם לדרישות 

 :מיחזור, אצירה ופינוי אשפה
הדחיסה והפינוי בתאום עם אגף התברואה על בסיס התפלגות , השינוע, יתבצע תכנון של מערך האצירה 

 .חסניםדו מקטיני נפח , וש במצנחות אשפהייעשה שימ. ומחזור) יבש ורטוב(זרמים 
 

 :תאורה
. רת הצפהלא תותר תאו. תאורת חזיתות המבנה תפתר בתחום המגרש בלבד

כותרת הבנין תותר בכפוף לאשור מהנדס העיר או מי מטעמו על פי \רבות תאורת גגפתרון התאורה ל
 .הנחיות עיצוב עירוניות לנושא
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 :כיבוי אש
וכן רחבה מכיוון דרך  יילת המזרחיתמבנה מתוכננת רחבת הערכות לרכב כיבוי והצלה בשטח הטהלכל  

. בגין בכניסה לרמפה הצפונית
 

 :זיקת הנאה/ שטחים פתוחים 
היקף קומת הקרקע המיועדת למסחר וכניסות לבניין מתוכננות רחבות מרוצפות ומגוננות ב

ומותאמות לתכנית הפיתוח המנחה , הכוללות מדרגות ורמפה ממפלס הרחוב אל מפלס הטיילת
הגישה לזיקת ההנאה להולכי הרגל מאפשרת מעבר רציף  ונגיש ). 2774ע "תב(ר הצפוני "של המע

. רב לטיילת אילון ממזרחמדרך מנחם בגין ממע
יושם דגש מיוחד על החיבור , כמו כן. א"י הנחיות ופרטי עיריית ת"המדרכות הציבוריות יבוצעו עפ

. בין המדרכה העירונית לתחום הפרוייקט
 

 
 :גמישות

באשור מהנדס העיר  ים פנימיים ועיצוב מעטפת המגדליםשינוי, לרבות מפלסים, שינויים שאינם מהותיים
 .לתכנית העיצובינוי שכלא ייחשבו  עמואו מי מט

 

 

 :ד הצוות"חו
 :המוצעת סביבתיה פיתוחהואדריכלי ה עיצובהתכנית ץ לאשר את ומלמ

 
, וני את העמדת המבניםהבינוי המוצג הינו מנחה ומציג באופן עקר עיצוב אדריכלי ופיתוח - .1

. ועוד בנויים ופתוחיםשטחים צבוריים , ל וברכבברג כניסות ויציאות אליהם, מפלסי המבנים
 .הבינוי והעיצוב הסופיים ייקבעו באישור מהנדס העיר כתנאי להיתר בניה  לבניה על קרקעית

פריסה של מעטפת הבנין במפלס הקרקע ולהראות דופן מסחרית להציג בנוסף בתכנון המפורט יש 
להראות בחלקים בהם לא ניתן לבצע דופן פעילה יש . מלווה לאורך מרבית היקף החזיתות

. ע או מי מטעמו"י מה"פתרונות אדריכליים לעיצוב המעטפת ולאשרם ע
חומרי הגמר ואלמנטי , שילוב  המרפסות, יש להציג חלופות לפתרונות עיצוב המבנה מעטפת הבנין

. שור מהנדס העיר כתנאי להיתר בניה על קרקעילאי ההצללה-
בכוונת העירייה . א"עם חברת נתעבודות הפיתוח של הטיילת ודרך השרות המזרחית יתואמו  .2

ז "א יציגו הסכם להתאמת לו"נת/ היזמים. א"לבצע את העבודות בתחום זה על ידי חברת נת
 . ותיאום הנדסי שיידרש לעבודות בתחום זה

 לכך ההיתר בעלי י"ע, ש"מהיוע דעת להנחת,  התחייבות מתן על אישור תנאי להיתר בניה - .3
, אחרת תכנית של מאישורה או/ו קרקעית העל מהבניה נבעוי אשר שינויים לביצוע שהאחריות

 העיריה כלפי דרישה או/ו טענה כל לו תהיה ולא אחריותו על תהיה, העיצוב לתכנית תיקון לרבות
 .זה בנושא

מפלסים , לפי תכניות, א"על פי דרישת עת, מתן התחייבות היזמים להתאמה ושינוי הפיתוח .4
ההתאמה תכלול את כל עבודות . ר"כלל המתחם של המעופרטים של תכנית פיתוח שתאושר ל

דרך השרות , לרבות שטחי הטיילת, ר הצפוני"גינון והתאמות למפרט המע/ ריצוף/ הפיתוח
. בגין' שדירה בדופן רח/ והמדרכות

שישולבו במפלסי הפיתוח או " שוברי רוח"ההתחייבות תכלול מתן מענה ופתרון שילוב אלמנטים  .5
הכל לפי הדרישות  בקומות התחתונות-, נטים אופקיים בחזית המבנהבדרך של הוספת אלמ

על פי התקדמות הביצוע של הפרוייקטים , א"ס ולפי הנדרש על יד עת"וההנחיות של יועץ איכה
ולא יהוו שינוי של תכנית , ע או מי מטעמו"פתרונות אלה יהיו כפופים לאישור מה. ר"במע

 .העיצוב
' א  וכד"הג, מתקנים טכניים, רחבות כיבוי, חניה, אשפה: כגון שטחים: שטחים ומתקנים טכניים .6

 .כפופים לאישור הגורמים הרלוונטיים לקראת הוצאת היתר הבניה
במידה ובמסגרת , האישורים הבאים נדרשים לצורך ביצוע בפועל של בניה בשטח תכנית זו .7

 :נדס העירהאישורים הנדרשים ידרשו שינויים בתכנון יהיו שינויים אלו בסמכות מה
 .איילון נתיבי חברת אישור •
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 .לתכנית ההנדסיים התיאומים השלמת על ההנדסי הביצוע לתיאום המחלקה אישור •
. הבטחת  ביצוע הסדרי הקרקע  •

 .הבטחת ביצוע השטחים הפתוחים והכיכר הציבורית בתחום התכנית •
בהתאם . יתאישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריה לביצוע סקר גז קרקע שיבוצע בשטח התכנ •

 .לתוצאות הסקר יידרש מיגון חללים תת קרקעיים על פי נוהל עיריית תל אביב למיגון מבנים
אישור לתיאום ביצוע קידוחים לשאיבת מי תהום עם נציבות המים ותאום הפיתרון להזרמת  •

. עם המשרד להגנת הסביבה) ניקוז/ ביוב(המים המזוהמים 

. להבטחת רישום זיקות הנאה, יעוץ המשפטיי ה"מאושרת ע, אישור על מתן התחייבות •

י הנחיות המשרד להגנת הסביבה ופינוי "אישור הרשות לאיכות הסביבה לביצוע סקר קרקע עפ •
 .בתאום עם המשרד להגנת הסביבה , הקרקע המזוהמת במידה ויידרש בהתאם לממצאים

 .ע בענין הרכבת הקלה"תיאום עם נת/אישור  •
.  ביצוע התיאומים וההתחייבויות הנדרשים על ידהל" מי אביבים"אישור של חברת  •

 -התת המים משק לצרכי התנאים כל ביצוע על והתכנון והתיעול הביוב, המים אגף של אישור •
 .התכנית בתחום עילי נגר מי וניקוז קרקעי

 .                   התנועה אגף אישור •
 .אש כיבוי אישור •
 .הדרכים מחלקת אישור •
 .התברואה אגף אישור •
 .החשמל חברת אישור •
 .ונוף גנים מחלקת אישור •
 .העיריה נכסי אגף אישור •
 .ואדריכל העיר מרכז צוות אישור •
 .נגישות יועץ אישור •

 או בתכנית הפיתוח באישור מהנדס העיר או מי מטעמו /שינוים בלתי מהותיים בעיצוב המבנים ו
. אינם מהווים סטיה לתכנית זו

 
ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים רם מיום שנמסחודשי 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 

.לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה דנה ) 2החלטה מספר ( 15/06/2011מיום ' ב11-0015מספר בישיבתה 
: בתכנית והחליטה

 
שיהיה אישור כיבוי אש  לבקשת אהרון מדואל וארנון גלעדי יורד מסדר היום ויובא לישיבה הבאה בתנאי

. לתכנית העיצוב לפני הדיון
 

, אהרון מדואל, שלמה זעפראני, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, דן להט, שמוליק מזרחי, דורון ספיר: משתתפים
.מיטל להבי וארנון גלעדי

 
 


