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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 אסף זמיר  
חבר מועצה שמוליק מזרחי  
חבר מועצה שמואל גפן  
חבר מועצה הרב שלמה זעפראני  
חברת מועצה כרמלה עוזרי  
חבר מועצה אהרון מדואל  
חברת מועצה תמר זנדברג  
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 נכסי העירייה אלי לוי  
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלמ "מעדנה ניסן  
 
 
 

 סגן ראש העירייה פאר ויסנר :חסרים
סגן ראש העירייה נתן וולוך  
חבר מועצה ארנון גלעדי  
 
 
 

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  16/02/2011 מיום 11-0005אישור פרוטוקול   

 דיון בהגדרת מגרש חדש לאחר הפקעה 3הגדרת מגרש דיזנגוף  1 .1
-תחומים להקמת מתקנים תת קרקעיים:3639תביעת פיצויים עקב אישור תוכנית ,-3639 3 .2

ל "רק-קרקעיים-קביעת תחומים להקמת מתקנים תת "3639תוכנית -ל דיון בפיצויים"רק
קהילת יאסי  ,3625+3570 דיון בפיצויים בגין אישור תוכניות 6קהילת יאסי -3625+3570 14 .3

6 
' תוספת תכליות למגרש למבני ציבור דיווח על תיקון טעות סופר בתכנית מאושרת מס 22 .4

3676 
בניה על גגות בשכונת בבלי דיון בהתנגדויות  27 .5
ע לתוספת זכויות בנייה דיון בהתנגדויות "תב - 42המסגר ' רח 31 .6
פינת מסילת עולים ' א76ידידיה פרנקל '  רח6947 בגוש 122, 89, 88בקשה לאיחוד חלקות  37 .7

א דיון נוסף "ת, 3,5
דיון רגיל - ל דיון בהפקעה "קק' הפקעות בשד 43 .8
דיון רגיל -  דיון בהפקעה 7002 בגוש 7חלק מחלקה  49 .9

 10-  ל 3319' הארכת תוקף לתכ+הארכת תוקף לתכנית דיון בהפקדה - מתחם יצחק שדה  51 .10
שנים 

( 2) דיון בעיצוב ארכיטקטוני 9)א "תע)3000 54 .11
 איחוד מגרשים דיון בהפקדה 23,25,27רחוב חובות הלבבות  71 .12
פינת אחימאיר בן יוסף דיון בהפקדה  75 .13

 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
16/03/2011 

 1- ' ב11-0007
  3הגדרת מגרש דיזנגוף  - 

 דיון בהגדרת מגרש חדש לאחר הפקעה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

 : מטרת הבקשה
. הגדרת מגרש חדש לאחר ביטול הפקעה וביצוע יתרת הפקעה

 
 :מיקום

מרכז העיר 
  

 :כתובת
 3דיזנגוף 

 

 3דיזנגוף 



 החלטה' מס
16/03/2011 

 1- ' ב11-0007

 

2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  

 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 הקיים
 ר"במ

שטח ההפקעה 
ר לאחר "במ

 החלק ביטול
התפוס על ידי 
 המבנה לשימור

 מצב השטח בפועל

תפוס בחלקו על ידי  15.00 36.00 540.00 פרטיים 2 7085
 מבנה לשימור

 
:  שטח הקרקע

. ראה הטבלה  לעיל
 

:  שטח הקרקע המופקע
 .ראה הטבלה  לעיל

 
  :בעלות

 .ראה הטבלה  לעיל
 

:  מצב השטח בפועל
 .ראה הטבלה  לעיל

 
: מצב תכנוני קיים

: י"השטח להפקעה מיועד לדרך מוצעת עפ
, ח" ד אלול התשס04/09/2008 מיום 5846פ .בתוקף לפי הודעה בי' ,ג11.1סעיף ב 2650ע "תבאך על פי 

זכויות הבניה יחושבו על פי המגרש החדש כפי . קווי המגרש יקבעו בתשריט באישור הועדה המקומית
. שייקבע בהליך זה

 
 

: מצב חוקי
. גבולות המגרש יוגדרו על פי החלטת הועדה המקומית לאחר ביטול חלקי של ההפקעה

. ביטול ההפקעה יהיה עד לגדר ומדרגות הגישה למבנה הקיים לשימור
 

 :ע"ד מה"חו
. ממליץ לאשר את הבקשה לביטול ההפקעה והגדרת מגרש

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לאשר את הבקשה לביטול ההפקעה בתחום המגרש והגדרת המגרש כולל השטח בו בוטלה ההפקעה

 
. כרמלה עוזרי ושלמה זעפראני, תמר זנדברג, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
16/03/2011 

 2- ' ב11-0007
תחומים להקמת מתקנים תת :3639תביעת פיצויים עקב אישור תוכנית ,-3639 - 

ל  "רק-קרקעיים
 ל"רק-קרקעיים-קביעת תחומים להקמת מתקנים תת "3639תוכנית -דיון בפיצויים

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

 
משרד עורכי דין משה - ע .ת.כ נ"לדרפט מצורפת חוות דעתו של השמאי אוהד  דנוס וחוות דעת ב

והן מהוות חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע , ת ובהן מפורטים הממצאים ביתר פירוט'רז ושו
. המונחים בפני הועדה

 .כ הועדה המקומית הינה חלק בילתי נפרד ממסמך זה"ד עמי פזטל ב"ד עו"חוו

 
  :רקע

 197י סעיף "  נתקבלה במשרדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ23.12.2010בתאריך 
 3639/מק/עקב אישור תכנית תא, ("החוק: "להלן) 1965-ה"לחוק התכנון והבנייה התשכ

 31.12.2007 שפורסמה ביום 
 

: פרטי הנכס 
. א"ת, "חסן עראפה" מתחם 48: חלקה7077: גוש

(. 3319/בתוכנית תא' ב3bמגרש ) 7: חלק מחלקה7077:לשעבר גוש
  6.71%:החלק היחסי הנתבע

 
 .מ"מתיה סטיבנסון וחברת פינופלסט בע, שלמה פין, שרה פין קריגר :פרטי התובעים

א   "ת, 37שאול המלך ' שד, עורכי דין– ת 'מנוח ושו.ברוך י– ד שי רוזנר " עו:בא כוח התובעים
 

: הפיצוי הנדרש
 עומד על  3639/מק/גובה הפיצוי  בגין אישור תוכנית תא, ד שמאי התובעים גיל יזרעאלי "י חוו"עפ

 .ח"  ש108,273
 

: כתב שיפוי
. מ" נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע–ע .ת. קיים שיפוי מטעם חברת נ3639לתוכנית 

 
: תיאור הנכס והסביבה

. ר" מ1058שצורתו בלתי רגולרית ושטחו , הנכס הנדון מהווה מגרש 
. ר" מ37,334המגרש מהווה חלק מהחלקה שבנדון ששטחה הרשום 

. (בחלק הצפוני)המגרש מגודר רשתות ברזל עם שערי כניסה מברזל וכולל הריסות מבנים שפונו 
המשמש לחניית רכבים כחלק מבית , בחלקו הדרומי של המגרש קיים משטח מוקצף אספלט

. תנועה ומדרכות-אי, הסלול כביש, מנחם בגין' המגרש פונה בחזית המערבית לרח, העסק הקיים
, (צומת מעריב)קרליבך ולינקולן , יצחק שדה, הסביבה מהווה צומת הרחובות מנחם בגין

. עיקר הפעילות המסחרית בסביבה היא למוסכים ולחלקי חילוף לרכב
. בסביבה קיים פיתוח עירוני מלא

 
: מצב תכנוני קודם

.  3319 , 1 / 5מ "תמ',  א23א "תמ',  א595, 1795 ,1755 , 995, 595על החלקה חלות תוכניות  
: מצב תכנוני חדש

קביעת תחומים להקמת מתקנים הנדסיים וכניסות תת  "3639/מק/תכנית מתאר מקומית תא
  מיום  5757. פ.י- שפורסמה למתן תוקף ב, " ( 1 / 5מ "לפי תמ)קרקעיות של הרכבת הקלה 

31.12.2007   . 
  

: מטרות התכנית
, לקבוע שטחים לזיקת הנאה למעבר הציבור לרכבת הקלה ולמתקניה, בין היתר, מטרות התוכנית

בשטח המיועד לאזור תעסוקה מיוחד " קרליבך"בהם יותרו כניסות ומתקנים הנדסיים לתחנת 
קרקעיות ופתחי -ולקבוע מיקום כניסות תת" חסן ערפה" – 3319/פ בהתאמה לתכנית תא"ולשפ

.  אוורור לתחנות
שסומן עם זיקות הנאה , ק בתחום חלק מהנכס הנדון"התכנית מסמנת זיקת הנאה לתחנת תת

.   3319/ל במצב קודם בתכנית תא"לציבור ולרק
תותר הקמת , בתחום השטחים שנקבעו לזיקת הנאה למעבר הציבור לרכבת הקלה ולמתקניה

.  כניסות ויציאות לתחנות ומתקנים הנדסיים הדרושים לתפעול התחנה
הכניסות והמתקנים ההנדסיים הנלווים יהיו כקבוע במצב קודם , הוראות להקמת התחנות

. 1/5מ "בתמ



 החלטה' מס
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 2- ' ב11-0007

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

 
 

 
 

 3639הקטע הרלוונטי בתשריט תוכנית 
 

מצב קודם                                                                     מצב חדש                                

 
 
 
 
 
 

 :תרשים סביבה
 

 
 
 
 
 
 

  7077:גוש

 48:חלקה

 

קו סימון זיקות הנאה 
 3319בתכנית 

 קו סימון זיקות הנאה במצב קודם ובמצב חדש
  



 החלטה' מס
16/03/2011 

 2- ' ב11-0007

 

2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ  

 

   15.2.2009ד השמאי גיל יזרעאלי  מיום  "י  חוו"מהות הפגיעה עפ
בשטח   (חישוב גרפי)'  מ100-עקב שינוי היעוד לדרך בחזית בגודל כ, הקטנת שטח המגרש  .א

הקטנת תנועת לקוחות פוטנציאליים /י גרימת פגיעה"שבו הייתה זיקת הנאה למעבר הולכי רגל וע
. בחזית המסחרית המתוכננת בנכס

 .בחזית הנכסים  המסחריים בקומת הקרקע" חצר מסחרית"למעשה  מדובר באובדן  שטח  
.  ראוי לציין כי הבינוי המאושר הינו מחייב ולכן קשה לשינוי, בהקשר זה

, מנחם בגין' מכיוון שד, במצב תכנוני קודם תוכננה רמפת כניסה למרתף החניה במגרש .ב
חלק מהשטח שבו תוכננה רמפת הכניסה שונה . באופן עצמאי וללא תלות במגרשים הסמוכים

 . ייעודו לדרך וכתוצאה מכך בוטלה אפשרות כניסה עצמאית למרתף החניה
מחייב כניסה לחניה מכיוון רחוב , מנחם בגין' ביטול אפשרות הכניסה למרתף החניה מכיוון שד

 .אשר משמעותה המעשית הינה דחייה שמימוש עקב תלות בבעלי מקרקעין אחרים, יצחק שדה

. ( שאף הוא נפגע מההפקעה באופן דומה4bמגרש )
 

. ח למועד הקובע" ש1,613,600: סך כל הפגיעה בחלקה
 

ח " ש108,273- ומסתכם בכ6.71%: י חלקם של התובעים בנכס "סכום הפיצויים הנתבע עפ
.   למועד הקובע

 
: התייחסות השמאי  אוהד דנוס לטענות המועלות בשומת התובעים

 
: מצב תכנוני

ל "עם זיקות הנאה לציבור ולרק, במצב התכנוני הקודם מיועד הנכס הנדון לאזור תעסוקה מיוחד
.   לאורך גבולו המערבי

מסומנות בתחום המגרש שטח זיקת הנאה הדדית לכניסה לחניונים ורצועה לתכנון תוואי , בנוסף
.  ל בעתיד"רק

 . יציאה למערכת הסעה המונים/מצפון לנכס הנדון מסומנת כניסה
, ק לאורך הגבול המערבי של הנכס הנדון"במצב התכנוני החדש מסומנת זיקת הנאה לתחנה תת

.  ל"הכולל זיקות הנאה לציבור ולרק,  לאזור תעסוקה מיוחד3319/בשטח המיועד בתכנית תא
מהטעמים , ק בכדי להביא לירידת ערך בנכס הנדון וזאת"אין בסימון זיקת ההנאה לתחנה תת

.  שיפורטו להלן
 

ל עוד במצב התכנוני הקודם "כשטח הכולל זיקות הנאה לציבור ולרק, כאמור, ל סומן"השטח הנ
.  ל"ק בשטח הנ"אין השפעה על שווי הנכס כתוצאה מסימון זיקת הנאה לתחנה לתת, ולכן

 
כך שאין השפעה על השטחים ,  הינה לשטחים שמתחת לפני הקרקע3639זיקת ההנאה בתכנית 

.  שמעל פני הקרקע
גם בהיבט זה ,  אינה משנה את זכויות הבניה והבינוי האפשריים בנכס הנדון ולכן3639תכנית 

.  אינה מביאה לירידת ערך
 

 :ביחס למהות הפגיעה הקיימת
תכנית , י שמאי התובעים"בניגוד לנטען ע- בנכס הנדון , כביכול, ביחס למהות הפגיעה הקיימת

אין רלוונטיות , או להפקעה בתחום הנכס הנדון ולכן/ אינה מסמנת שטחים לדרך חדשה ו3639
.  לכל האמור ביחס לראש נזק זה

 
 - (ביטול אפשרות כניסה עצמאית למרתף חניה ודחייה במימוש)ביחס לראש הנזק השני הנטען 

או כל מגבלה חדשה בנוגע לזכויות ולהוראות הבניה של / אינה קובעת כל הוראה ו3639תכנית 
, לא בנוגע לכניסות ולגישות לחניונים ולא בנוגע לאפשרויות המימוש, המרתפים בנכס הנדון

.  המהווה חלק מרצף התכניות במצב התכנוני הקודם, 3319/שסומנו ונקבעו בתכנית תא
 

מנחם בגין ' קרקעית בנכס הנדון תתוכנן מכיוון שד-הגישה לחניה התת, 3319/בהתאם לתכנית תא
.  על כל המשתמע מכך, (4Bדרך מגרש )יצחק שדה ' או מרח

 
ל נקבע כי קיימת עדיפות לפתרון שמאחד כניסה משותפת " לתקנות התכנית הנ11.19בסעיף 

.  1תבוטל כניסה ב, כך שאם יוחלט להותיר כניסה אחת מדרך מנחם בגין, למספר חניונים
כי הגישות לחניונים יהיו משותפות ובעת מתן היתרי בניה ,  לתקנות התכנית11.7בסעיף , עוד נקבע
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קרקעיים במגרשים -יידרש כל מגרש להציג חיבור ואפשרות לביצוע מעבר לחניונים התת
.  הסמוכים

 / 1או דרך גישה א/יצחק שדה ו' קרקעית בנכס הנדון דרך רח-אפשרות גישה לחניה התת, מכאן
כחלק מהמצב התכנוני , כאמור,  והכול1סומנה ואף ניתנה לה עדיפות ביחס לגישה ב, נקבעה, 2א

. התובעים מנועים מלטעון כל טענה בדבר פגיעה בנכס הנדון בהקשר זה, הקודם ולכן
 

כך שלמעשה , 3319/ שבתכנית תא1תכנון כניסה ב, כאמור,  אינה מונעת3639תכנית , בכל מקרה
.  אין כל שינוי בין שני מצבי התכנון

 
בודאי לא השפעה הנחשבת מהותית , ד אוהד דנוס  אין כל השפעה על שווי הנכס הנדון"י חוו"עפ

במיוחד , בכל אחת מהחלופות המוצעות, קרקעית-בתכנון הגישה לחניה התת, או בלתי סבירה/ו
כאשר אין השפעה על זכויות הבניה והשימושים המותרים במרתפים ובהיותם מתוכננים כחניונים 

.  י חברה מנהלת ושיירשמו כרכוש משותף"שינוהלו כחניון ציבורי ע, משותפים
כהגדרתו של , "חצר המסחרית"כניסה דרך מגרש סמוך תביא בהכרח לגידול בשטח ה, להיפך

. שמאי התובעים
 

ר והיא מהווה " מ1,798 הוסיפה זכויות בניה עיקריות בנכס הנדון בהיקף של 3319/תכנית תא
בכל תחשיב שיאמוד את שווי הנכס ובכל אחת מהחלופות המוצעות לגישה , תכנית משביחה וזאת

.  לחניונים
 500)בין היתר בנכס הנדון ,  קבעה תוספת שטחי בניה וקומה נוספת3319/כי תכנית תא, יש לציין

.    ל"במידה ותיווצרנה מגבלות תכנוניות והנדסיות בשל הרק, (ש"ר ש" מ150+ ר עיקרי "מ
לא רק שאינה נכונה וחסרת כל , 1הטענה לירידת ערך בגין ביטול תכנון גישה לחניון דרך כניסה ב

בגין , "דלת האחורית"אלא גם מהווה ניסיון לעקוף את הוראות החוק ולקבל פיצויים ב, ביסוס
תוך התעלמות מאלמנטים , שנקבע וסומן עוד בתכנית שבמצב הקודם, כביכול, אלמנט פוגע

. לקשור ולייחס אותו לתכנית במצב החדש, מוטעה, משביחים באותה התכנית וניסיון
  

כמו גם הוראות בנוגע , 3319/לא נשתנו ונקבעו בתכנית תא, גם התנאים לקבלת היתרי הבניה
.  לאפשרויות הגישה כל עוד לא הושלמו דרכי הגישה לחניונים

   
 3639/מק/על כן לא נגרמה כל ירידת ערך למקרקעין נשוא התביעה עקב אישורה של תכנית תא

הנדונה וקביעת שטחים לזיקת הנאה למעבר הציבור לרכבת הקלה ולמתקניה וסימון כניסה 
.  בחזית הנכס הנדון" קרליבך"לתחנת 

מאחר ובכל מקרה אינה מהווה זכות , זיקת הנאה אינה יכולה להוות גורם מפריע לפעילות עסקית
שימוש בלעדית המונעת גישה לנכס  

.  התובעים
 

: לעניין גובה הפיצוי הנדרש
בשומת התובעים לא הוקם נטל הראייה - ח " ש1,613,600-.לעניין הפיצוי שהוערך לסך של 

.  מכל סוג שהוא, במובן זה שאין בגוף חוות הדעת כל הוכחת נזק, וההוכחה בהם מחויב תובע
נעדרת התייחסות לכלל נתוני , חוות הדעת אינה כוללת עסקאות או כל מידע אחר אודות מחירים

.  המצב התכנוני הקודם ואינה כוללת השוואת שווי הנכס בשני מצבי התכנון
מצב קודם לעומת מצב חדש ולא מספר בלתי מנומק , ירידת הערך מהווה פער בין שני נתוני שוק

.  וחסר פירוט
 
 

ע לתביעת הפיצויים באמצעות עורכות הדין דרורית ויטנר שפיר ומעיין .ת.תשובת נ
. ת'טוב ממשרד משרד עורכי דין משה רז ושו-שם

 
דחייה על הסף - אי עמידה בתנאים מקדמיים 

כי דין התביעה להידחות על הסף בשל אי עמידה בתנאים מקדמיים אשר הדין מציב , ע תטען.ת.נ
– ה " לחוק התכנון והבניה התשכ197לצורך הגשת תביעות לפיצויים בגין פגיעת תכנית לפי סעיף 

. ("החוק: "להלן) 1965
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 לחוק 197נטל ההוכחה בהליכים לפי סעיף - כללי 
הכלל . לפיו המוציא מחברו עליו הראיה, השאוב ממקורותינו, במשפט הישראלי כלל בסיסי

:  המוטלות על התובע, מתבטא בשתי חובות
; מבטא את החובה הבסיסית המוטלת על בעל הדין להוכיח את טענותיו כלפי יריבו - נטל השכנוע

.  משמעה דחיית הטענות- אי עמידה בנטל
 

לגבי הנושא בנטל . טפלה במהותה לחובה העיקרית, "נלווית"מבטאת חובה  - חובת הראייה
.   החובה להביא ראיות לעמידה באותו נטל– משמעה , השכנוע

 
.   לחוק התכנון והבניה197כללים אלה חלים גם בכל הנוגע להליכים לפי סעיף 

 
 2בהתאם לתקנות ;  לחוק מוטל על כתפיו של התובע197אף נטל הבאת הראיות בהליך לפי סעיף 

תקנות : "להלן) 1971– א "תשל, (הגשת ערר לפיצויים והדיון בה) לתקנות התכנון והבניה 3-ו
ראיות לאימות פירוט , בין היתר,  לחוק לצרף197על התובע פיצויים לפי סעיף , ("התכנון והבניה

 . זכותו במקרקעין

 
 : לחוק התכנון והבניה קובע כדלקמן (א) 197סעיף 

, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או הגובלים עמו, שלא בדרך הפקעה, נפגעו על ידי תוכנית"
 זכאי לפיצויים מהועדה מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם

 ..."המקומית
  

שאחד מהם הוא שהתובע ,  לחוק מתנות את הזכות לפיצויים בתנאים אחדים197הוראות סעיף 
פיצויים היה ביום תחילתה של התכנית בעל המקרקעין או בעל זכות במקרקעין שנפגעו על ידי 

 .התכנית

 
 לחוק להוכיח את יסודות התביעה ובכלל זה את היותו 197על התובע פיצויים לפי סעיף , לפיכך

 . בעל זכות במקרקעין במועד תחילתה של התכנית

 
כי נטל ההוכחה מוטל על התובע הטוען לפגיעה בזכותו , אף ההלכה הפסוקה קובעת נחרצות
הן בדבר היקפה והן את גובה , הן בדבר קיומה של הזכות, במקרקעין עקב אישורה של תכנית

 : ושיעור הפגיעה
מוטל על מי שתובע פיצויים על פי סעיף , התקיימו (א) 197שיסודותיו של סעיף , נטל השכנוע"...
 ..."זה

 
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ' מ נ" החברה להפצת פרי הארץ בע210/88א "ע: ראה בהקשר זה

.     643, 627(, 4)ד מו "פ, כפר סבא
הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה ' מ נ" גדעון וכרמלה בע600/89א "ע: עוד לעניין זה ראה

הועדה המקומית לתכנון ' מ נ" בע10 חלקה 2824 חברת גוש 1968/00א "ע. 402(, 2)ד מז "פ' ואח
.  320(, 3 )2003על -תק, ולבניה נתניה

 
התובעים לא הוכיחו זכויותיהם הנטענות במקרקעין במועד הקובע - מן הכלל אל הפרט 

 
.  התובעים לא עמדו בנטל ההוכחה ולא הוכיחו את זכויותיהם הנטענות במקרקעין

 
כי הנם בעלי זכות הבעלות במקרקעין במועד תחילתה של התכנית , בתביעתם טענו התובעים

 .הפוגעת

 
, דע עקא. 10/12/07דהיינו , 3639המועד הקובע לענייננו הינו מועד פרסום למתן תוקף של תכנית 

שלפי נסח הרישום מפנקס הזכויות אצל רשם המקרקעין אשר צורף לכתב התביעה לא ניתן 
. היו התובעים בעלי זכויות במקרקעין, 3639מועד תחילתה של תכנית , 10/12/07כי ביום , ללמוד

הרי שהיא נתגבשה לאחר מועד , ככל שזכות התובעים נתגבשה, פי הנסח שצורף לתביעה-על, קרי
 . תחילת התכנית

 
שכן התובעים לא , אי עמידת התובעים בנטל ההוכחה שומטת את הקרקע תחת תביעתם לפיצויים

 .   עמדו בדרישות הדין להוכחת תביעתם
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לאור האמור לעיל יש לדחות את התביעה על הסף מן הטעם שהתובעים לא עמדו בנטל המוטל 

 .   כי היו בעלי זכות במקרקעין במועד הקובע,  לחוק התכנון והבניה להוכיח197עליהם לפי סעיף 

 
 

 ההליך המשפטי – הטענות לגופן 
 

ירידת ערך - כללי 
 

יש לבחון את שווי המקרקעין ערב אישור , על מנת לבחון את שיעור הפגיעה הנטענת בגין התכנית
.  התכנית לעומת שווים עקב אישור התכנית

 
 לחוק הנה אך ורק בגין אותה פגיעה שנגרמה למקרקעין 197הזכות לפיצויים על פי הוראת סעיף 

יש להתעלם ולעקר כל רכיב של פגיעה שבא לעולם ערב אישור התכנית . עקב אישורה של התכנית
פגיעה שנגרמה למקרקעין עקב אישורה של כל תכנית מאושרת . או שבא לעולם שלא עקב התכנית

 . בחשבון לעניין חישוב שווי המקרקעין ערב התכנית, אפוא, קודמת תילקח

 
הטוען לפגיעה בזכותו , כי נטל ההוכחה מוטל על התובע, ההלכה הפסוקה קובעת נחרצות

והן את גובה הן בדבר היקפה , הן בדבר קיומה של הזכות, במקרקעין עקב אישורה של תכנית
  :ושיעור הפגיעה

 
מוטל על מי שתובע פיצויים על פי סעיף , התקיימו (א) 197שיסודותיו של סעיף , נטל השכנוע"...
 ..."זה

, הועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא' מ נ" החברה להפצת פרי הארץ בע210/88א "ע: ראה
.    643, 627(, 4)ד מו "פ

הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה ' מ נ" גדעון וכרמלה בע600/89א "ע: עוד לעניין זה ראה
.  402(, 2)ד מז "פ' ואח

 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר 6826/93א "מצא בע' הש' בהקשר זה ראה דבריו של כב

: 286(, 2)ד נא "פ', דב חייט ואח' סבא נ
 

 קמה ונמדדת עם פגיעתה של 197כי הזכות לפיצויים לפי סעיף , הלכה מיוסדת היא מלפנינו"
הנגרמת על ידי תכנית , ופגיעה במקרקעין אינה אלא גריעת שווים...תכנית במקרקעין ובעקבותיה

 ". בהשוואה לשוויים ערב תחילתה של התכנית הפוגעת
 

יפו – הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב '  בירנבך נ483/86א "וכן דברי הנשיא שמגר בע
:  234, 228(, 3)ד מב"פ', ואח

 
היא פגיעה בערכם של , אשר בגינה מוקנית זכות לפיצוי,  לחוק197שבה מדבר סעיף , הפגיעה"

הנתונים המושווים הם ערכם , קרי, מקרקעין בהשוואה לערך שהיה להם עובר לתוכנית הפוגעת
 ".של המקרקעין לפני התכנית הפוגעת ולאחריה

 
  .חובת ההוכחה לפגיעה במקרקעין המוטלת על התובע מורכבת משני רכיבים

 
עילת , לפיכך; הינו כי תכונות המקרקעין שונו לרעה בעקבות אישור התוכנית, הרכיב הראשון

 .  מחייבת להוכיח ראשית פגיעה בתכונות המקרקעין197תביעה לפי סעיף 

 
 משתלם בעד נזקים שנגרמו למקרקעין עצמם אך לא 197הפיצוי על פגיעה במקרקעין לפי סעיף 

 : לנזקים שנגרמו לבעלי הזכויות במקרקעין

 
הפיצוי יינתן רק לנזקים :  לחוק הינה ברורה197טיבה ומהותה של הפגיעה עליה מפצה סעיף "

בעלי – אך לא לנזקים שנגרמו לאדם , "קרקעיות"או לתכונותיהם ה, שנגרמו למקרקעין עצמם
השימושים המותרים , יכללו זכויות הבניה שעל המקרקעין" תכונות קרקעיות"בכלל . המקרקעין

 ".בקרקע ובכלל זה גם שימוש חורג שהותר על פי חוק
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.  30' בעמ,פיצויים בגין נזקי תכנית– פגיעה במקרקעין , אהרון נמדר' פרופ: ראה
 

לאחר הוכחת קיומה של פגיעה . הוכחת שיעור הפגיעה, קרי, הינו רכיב ירידת הערך, הרכיב שני
כי פגיעה זו התממשה ובאה לידי ביטוי בשינוי לרעה בערכי השוק , בתכונות המקרקעין יש להוכיח

.  של המקרקעין
 
 

 
 פגעה 3639כי תכנית , התובעים לא הוכיחו בתביעתם– מן הכלל אל הפרט 

 בתכונות המקרקעין
 

" דרך" לא משנה את ייעוד המקרקעין ל3639תכנית 
 

 פגעה בתכונות 3639כאילו תכנית , לחוות דעתם השמאית, 16עמוד ', טענת התובעים בסעיף א
. הינה טענה שגויה לחלוטין ודינה להידחות על הסף, "דרך"המקרקעין ושינתה את ייעודם ל

 
 אינה משנה את ייעוד 3639כי תכנית ,  ובתשריט המצורף אליה מעלה3639עיון בהוראות תכנית 

 .אשר ייעודם נקבע עוד במסגרת תוכניות קודמות , המקרקעין

 
כנטען בכתב ,  לא פגעה בתכונות המקרקעין נשוא ענייננו ולא שינתה את ייעודם לדרך3639תכנית 

.  התביעה
 

כאילו , טענת התובעים. התובעים לא הציגו כל בסיס עובדתי לתמיכה בטענתם זו; לא זו אף זו
מבלי לתמוך אותה בראיות , נטענה בעלמא" דרך" ל3639פי תכנית -המקרקעין מיועדים על

ולמצער לציין מה הן  הוראות התכנית הרלוונטיות ולהצביע בתשריט התכנית על הייעוד , כלשהן
 .החל על המקרקעין" החדש"

 
הרי שכשלו הם בהרמת נטל ההוכחה , משלא הציגו התובעים בסיס עובדתי להוכחת טענתם

, "דרך"כאילו יש לפצותם עקב שינוי הייעוד ל, הרובץ על כתפיהם ולפיכך דין טענת התובעים
 .להידחות

 
 לא שינתה מתכונות המקרקעין ולא גרמה לפגיעה בהם 3639תכנית 

 
 הינה לקבוע שטחים לזיקת הנאה למעבר הציבור לרכבת הקלה ולמתקניה 3639מטרת תכנית 

בשטח המיועד לאזור תעסוקה מיוחד " קרליבך"בהם יותרו כניסות ומתקנים הנדסיים לתחנת 
קרקעיות ופתחי -וכן לקבוע מיקום כניסות תת, "חסן עראפה" – 3319פ בהתאמה לתכנית "ולשפ

,  מסמנת זיקת הנאה לתחנה תת קרקעית בתחום חלק מהמקרקעין3639תכנית . אוורור לתחנות
 . 3319ל עוד בתכנית "אשר סומנו לזיקת הנאה לציבור ולרק

 
 משנה את ייעוד 3639כי תכנית , טוענים התובעים,  לחוות דעתם השמאית13עמוד ', בסעיף ב

בניגוד גמור . המקרקעין לייעוד של איזור תעסוקה מיוחד עם זיקת הנאה לתחנה תת קרקעית
אשר נקבעו עוד ,  לא שינתה מתכונות המקרקעין3639כי תכנית , ע.ת.לטענת התובעים תטען נ

 . הקודמת לה3319במסגרת תכנית 

 
. 3639 והינה התכנית הקודמת בזמן לתכנית 28/11/05 פורסמה למתן תוקף ביום 3319תכנית 

זיקת ,  סומנה במקרקעין זיקת הנאה לציבור ולרכבת הקלה וכן3319בהתאם להוראות תכנית 
המקרקעין סומנו , קרי. הנאה הדדית לכניסה לחניונים ורצועה לתכנון תוואי רכבת קלה בעתיד

,  לתוקף ולפיכך3639עוד טרם נכנסה תוכנית , 3319פי הוראות תכנית -לזיקת הנאה כבר על
 .3369מנועים התובעים מלטעון כאילו שונה ייעוד המקרקעין בשל כניסתה לתוקף של תכנית 

 
- אינו מוסיף על סימון זיקת ההנאה על3639פי תכנית -סימון המקרקעין לזיקת הנאה על, ויחודד

. כפי הנדרש, אלא לכל היותר מייחד את זיקת ההנאה לשימוש מסוים בלבד, 3319פי תכנית 
סימנה את השטח לזיקת הנאה תת קרקעית על גבי זיקת ההנאה אשר , לכל היותר, 3639תכנית 

כך שלא זו בלבד שדי היה ביעוד הקודם אלא . הא ותו לא, סומנה בתוכניות קודמות זה מכבר
או לשנות מתכונות /כדי לגרום לפגיעה ישירה ו, שודאי לא היה בהוספת היעוד המסוים
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אינו שימוש אשר פוגע באופן ישיר , לצורך רכבת קלה, השימוש במקרקעין, משכך. המקרקעין
 .אלא אף מביא להשבחתם, בהם או מפחית מערכם

 
, כטענתם, התובעים לא הציגו בתביעתם ראיות לשם הוכחת הפגיעה במקרקעין; לא זו אף זו

 שינתה לרעה את ייעוד המקרקעין מייעודם שנקבע במסגרת תכניות קודמות 3639לפיהן תכנית 
.  והורידה מערכם

 
דין , אשר על כן ולאור האמור לעיל מאחר שהתובעים לא הרימו את הנטל אף ביחס לטענה זו

 .טענת התובעים להידחות

 
    אינה פוגעת בזכויות הבניה שכן היא חלה אך ביחס לשטחים תת קרקעיים3639תכנית 

 
, 3319 אינה משנה כלל את ייעוד המקרקעין מייעודם שנקבע בתכנית 3639תכנית , כאמור לעיל

.  המצב התכנוני הקודם
 

אינה פוגעת , כמו כן זיקת ההנאה שסומנה הינה זיקת הנאה אך ביחס לתת הקרקע ולפיכך
לפיה סימון זיקת  (שנטענה בעלמא)לא הונח כל בסיס ולו לכאורה לטענה . בזכויות הבניה בנכס

 .הנאה תת קרקעית מהווה משום פגיעה בזכויות הבנייה של הנכס

 
הרי שדין טענת התובעים אף בהקשר ,  משלא הרימו התובעים את הנטל והוכיחו טענתם כנדרש

 .זה להידחות
  

  אינה פוגעת בזכויות הבניה של המרתפים בנכס שבנדון3639תכנית 
 

 מבטלת את האפשרות 3639כי תכנית ,  לכתב תביעתם16בעמוד ' טוענים התובעים בסעיף ב
כי תכנית , ע.ת.במענה לטענה זו תטען נ. לכניסה עצמאית למרתף חנייה וגורמת לדחייה במימוש

או כל מגבלה חדשה בנוגע לזכויות ולהוראות הבניה של המרתפים / אינה קובעת כל הוראה ו3639
כי לא קיימות כל מגבלות ביחס לכניסות לחניונים וכן אף , מהוראות התכנית עולה. בנכס הנדון

הקודמת בזמן , 3319שסומנו ונקבעו עוד בתכנית , לא קיימת כל מגבלה בנוגע לאפשרויות המימוש
.  ומהווה חלק מהמצב התכנוני הקודם3639לתכנית 

 
במצב התכנוני הקודם ניתנה עדיפות לחלופה לפיה הכניסה לחניונים לא תהיה דרך המקרקעין 

 כי תינתן עדיפות לפתרון שמאחד 3639בהתאם לאמור נקבע בהוראות תכנית . נשוא כתב התביעה
כניסה משותפת למספר חניונים וכי בעת מתן היתרי בניה יידרש כל  מגרש להציג חיבור ואפשרות 

 . לביצוע מעבר לחניונים התת קרקעיים במגרשים הסמוכים

 
אף בעניין זה נטענו טענות התובעים בעלמא ללא שהונחה בבסיס הטענה ולו ראשית ראייה 

 כי היא מטילה מגבלה כלשהי על 3639לא ברור כיצד הסיקו התובעים מהוראות תכנית . להוכחתה
כפי שנטען בחוות , או יש בה כדי להשפיע על שווי המקרקעין/אפשרות הכניסה למרתף החניה ו

משלא טרחו התובעים להוכיח טענתם ומשלא הרימו את הנטל אף ביחס לטענה . דעתם השמאית
 .הרי שאף דינה של טענה זו להידחות, זו

 
כניסה דרך מגרש צמוד למקרקעין , כי בניגוד לטענת התובעים, ע.ת.למעלה מן הצורך תטען נ

, כאמור בחוות הדעת השמאית מטעם התובעים, "החצר המסחרית"תביא בהכרח לגידול בשטח 
 .ולהשבחת המקרקעין

 
, כאמור לעיל.  הוסיפה זכויות בניה עיקריות וכן הינה תכנית משביחה לכל דבר ועניין3319תכנית 

לפיכך . כי קיימת עדיפות לביטול הכניסה לחניון דרך המקרקעין, כבר במסגרת תכנית זו צוין
ולתבוע למעשה  (אשר הינה תכנית משביחה) 3319ניסיון התובעים לעקוף את הוראות תכנית 

כי הוראה זו פוגעת בערך , בטענה (3639שצוינו שוב בתכנית )פיצוי בגין אחת מהוראותיה 
 .דינו להידחות, המקרקעין

 
התובעים לא הוכיחו בתביעתם את שיעור הפגיעה הנטענת – מן הכלל אל הפרט 
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על , 1971– א "תשל, (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה) לתקנות התכנון והבניה 3בהתאם לתקנה 
. התובע לצרף לתביעתו הערכה של שמאי מקרקעין באשר לפגיעה הנטענת במקרקעין עקב התכנית

 
אינה מוכיחה כלל את שיעור הפגיעה לה טוענים התובעים , על חוות הדעת שצורפה לה, התביעה

בתביעה ובשומת הפיצויים נטענות בעלמא טענות לירידת ערך , כאמור לעיל. בכתב התביעה
מבלי שהובאו ערכי המקרקעין ומבלי שהובאו נתונים , מבלי שפורטו תחשיבי הפגיעה, כביכול

שהושפעו כתוצאה מאישורה של , אודות שינוי לרעה במחירי השוק או במגמת השוק של נכסים
 . התוכנית

 
יש לראות את התביעה כאילו לא , מאחר שלא ניתן להבין מחוות הדעת דבר לעניין שיעור הפגיעה

 . ל" הנ3צורפה לה חוות דעת כנדרש בתקנה 

 
יש לדחות את התביעה על הסף אף מן הטעם שהתובעים כשלו ולא הוכיחו את , לאור האמור לעיל

 .שיעור הפגיעה בהתאם לדרישות הדין

 
 3639מטרת תכנית 

 
כן קובעת . אביב- קובעת תוואים לפיתוח מערכת הסעת המונים במטרופולין תל1/5מ "תמ

בדרך , האחת– התוכנית כי מיקומן הסופי של תחנות הרכבת הקלה יקבע באחת משתי חלופות 
בדרך של , השנייה. כאילו המדובר בהקלה,  לחוק התכנון והבניה149של פרסום הודעה לפי סעיף 

שתפורסם ותציין בבירור מה הם מיקומי תחנות הרכבת , מפורטת/אישור תכנית מתאר מקומית
: 1/5מ "לתקנון תמ (א)14וכלשון סעיף . הקלה

 
תחנה תת קרקעית והכניסות אליה יהיו בתחומי השטח המסומן בתשריט התכנית המיועד  (1" )

 מטרים מגבולות השטח 50אפשר שהכניסות תיקבענה אף במרחק של עד . לתחנה תת קרקעית
 .ובלבד שלא יחרגו מגבולות תכנית זו, שנועד לתחנה תת קרקעית

 
לקבוע , ובהסכמת הרשות המוסמכת, ניתן יהיה בתכנית מקומית (1)על אף האמור בסעיף זה  (2)

" . לרבות מחוץ לגבולות תכנית זו (1)כניסות לחתנה מעבר לאמור בפיסקה 
 

כקבוע בחלופה )מפורטת /ע בהליך של אישור תוכנית מקומית.ת.בהתאם לאמור לעיל נקטה נ
 .הקובעת את מיקומן המדויק והסופי של תחנות הרכבת הקלה, (השניה

 
הכניסות והמתקנים , כי ההוראות להקמת התחנות,  קובעות בין היתר3639הוראות תכנית 

 קבעה בכלליות הוראות 1/5מ "בעוד שתמ, היינו. 1/5מ "ההנדסיים הנלווים יהיו כקבוע בתמ
 נועדה אך לקבוע את 3639הרי שתכנית , הכניסות והמתקנים ההנדסיים הנלווים, ביחס לתחנות

 .1/5מ "בהתאם לתמ, הא ותו לא, מיקומן הסופי של תחנות הרכבת הקלה

 
.   דלעיל14'  הינה הליך המיישם את הקבוע בהוראת ס3639אין זו אלא שתוכנית 

 
 לקבוע את מיקומן הסופי של 3639מטרת הוראות תכנית , אשר על כן ובניגוד לטענת התובעים

 . 1/5מ "כאמור בהוראות תמ, תחנות הרכבת הקלה

 
אחרית דבר 

 
  התובעים כשלו ולא הרימו את הנטל להוכיח כי הינם בעלי הזכות במקרקעין הנדונים או כי

. קיימת ירידת ערך במקרקעין ומהו שיעורה
 

 כי דין התביעה להידחות, מכל הטעמים המובאים בתגובה זו עולה . 

 

 1ע ומסומן כנספח .ת.ב חוות דעת שמאית מטעם נ"לכתב תשובה זה רצ. 
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ד עמי פזטל "כ הועדה המקומית  עו"ד ב"חוו
 

  31.12.07ל שאושרה ביום "י התכנית הנ"ל ע"נטענת בנכס הנ" פגיעה"התביעה היא לגבי ,
לאזור תעסוקה ,ר מאזור תעסוקה מיוחד " מ371-ששינתה יעוד הנכס בשטח של כ"באופן 

שטח המגרש קטן בגלל "וכי  ("הרכבת הקלה"של )" מיוחד עם זיקת הנאה לתחנה תת קרקעית
" בשטח שבו היתה זיקת הנאה למעבר הולכי רגל לצבור' מ100שינוי היעוד לדרך בגודל של 

פגיעה בהקטנת תנועת לקוחות פוטנציאליים בחזית המסחרית , לטענת התביעה, ולפיכך
 ".המתוכננת בנכס

 
 למרתף חניה מכיוון דרך בגין" כניסה עצמאית"בוטלה אפשרות , נטען בתביעה, כן ."
 
 נכון ליום אישור התכנית ₪ 108,273ס "התביעה היא ע .
 
  לחוק התכנון 198הרי לפי סעיף , (ע.ת.נ)" הרכבת הקלה"מהיות התביעה קשורה לפרוייקט 

. ע כמי שעלולה להפגע מהתביעה.ת.מוגשת גם חוות דעת נ, והבניה
 

 סבורות כי יש לדחות התביעה מכל הנימוקים  ("הנתבעות-"להלן)ע .ת.הועדה המקומית ונ
שומת -"להלן)שיפורטו להלן ועל פי חוות דעת שמאית מטעם שתיהן של השמאי אוהד דנוס 

. המצורפת לחוות הדעת המשפטיות  של הנתבעות, ("דנוס
 
 ע  ומאמצת את חוות הדעת .ת.הועדה המקומית מצטרפת לחוות הדעת המשפטית של נ

". שומת דנוס"השמאית של 
 

 ואלה עיקרי הטעמים לדחיית התביעה :

 ממצב קודם"י התובעים כל ראיה לגבי ירידת ערך הנכס ושינוי שוויו "לא הובאה ע" ;

 לא הוכחה זכות ספציפית של התובעים בנכס ביום אישור התכנית ;

 שאינה , "פגיעה בפרנסה"להבדיל מ)" בתכונות הנכס"י התובעים כל פגיעה "לא הוכחה ע
(; 197ענין לסעיף 

  הדבר נקבע כבר בתכניות קודמות". לדרך"התכנית לא שינתה יעוד הנכס ;

  מטרת התכנית הינה קביעת שטחים לזיקת הנאה למעבר הציבור לרכבת הקלה ומתקניה
כך .  הקודמת3319בהתאמה לתכנית " פ.פ.לש"ו" לתעסוקה מיוחד"בתוך שטח המיועד 

; שלא חל כל שינוי
 סביר מאוד שהתכנית החדשה מביאה אף לעליית ערך הנכס ;

 התכנית החדשה אינה פוגעת בזכויות הבניה במקרקעי התובעים ;

  מצב קודם"לעומת , "לחניונים"אין כל מגבלה בתכנית לגבי כניסה ."

  וכן הוא – 1/5מ "י תמ"יהיו עפ" התחנות" הקובעות לגבי 3639הוראות תכנית ;
 
  לחוק200יחולו לגבי התביעה הנדונה הוראות סעיף , בכל מקרה: 200סעיף  .
 

. הועדה מתבקשת לדחות התביעה
 

 :ע"ד מה"חוו
ת                         'משרד   עורכי דין משה רז ושו– ד עורכי הדין "ד השמאי  אוהד דנוס  וכן את חוו"לאמץ חוו

. כ הועדה המקומית ולדחות את התביעה מהטעמים המפורטים"ד עמי פזטל ב"ע ועו.ת.כ נ"ב
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2007ת ספטמבר "מבא  13' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. ע.ת.כ נ"ב'  משרד עורכי דין משה רז ושות–ד עורכי הדין "ד השמאי אוהד דנוס וכן את חוו"לאשר את חוו

. כ הועדה המקומית ולדחות את התביעה מהטעמים המפורטים בדרפט"ד עמי פזטל ב"ועו
 

. כרמלה עוזרי ושלמה זעפראני, תמר זנדברג, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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 3- ' ב11-0007
  6קהילת יאסי -3625+3570 - 

 6קהילת יאסי  ,3625+3570דיון בפיצויים בגין אישור תוכניות 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  14' עמ

 

שמאי מטעם החתום על השיפוי אריה קמיל ,לדרפט מצורפות חוות דעתם של שמאי הועדה שמואל פן 
והן מהוות חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני , ובהן מפורטים הממצאים ביתר פירוט

. הועדה
. ד עמי פזטל הינה חלק בלתי נפרד ממסמך זה"כ הועדה המקומית עו"ד ב"חוו
 

  :רקע
 197י סעיף " נתקבלה במשרדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ23.1.2011בתאריך  

 שאושרה ביום 3570עקב אישור תוכנית , ("החוק: "להלן) 1965-ה"לחוק התכנון והבנייה התשכ
  5/2/2008 שאושרה ביום 3625ועקב אישור תוכנית  16/06/2008

 
: פרטי הנכס 

. א"ת, 6רחוב  קהילת יאסי : כתובת
 . 837:  חלקה6636: גוש

 
. אלכסנדר סגל וגדעון סגל,אברהם סגל ,ראובן שלום סגל :פרטי התובעים

  52511רמת גן , 35' בוטינסקי מס'כהן מכתובת רחוב ז-ד סגל"עו :בא כוח התובעים
 

: הפיצוי הנדרש
גובה הפיצוי  בגין אישור שתי התוכניות  עומד על   , רפלסון מיכאלד שמאי התובעים  "י חוו"עפ

 .ח" ש1,290,000
 

 (. משווי הנכס9% )5.2.08ח לתאריך הקובע "ש 800,000- 3625בגין תוכנית סך הפיצוי הנדרש 
(.  משווי הנכס6% )26.6.08ח לתאריך הקובע "ש 490,000- 3570בגין תוכנית סך הפיצוי הנדרש 

 
: כתב שיפוי

מ "נרל דיבלופרס בע'י יזמי התוכנית חברת אנגל ג" קיים כתב שיפוי החתום ע3570לתוכנית 
. י השמאי אריה קמיל"ד אייל מאמו וע"י עו"החתום על השיפוי מיוצג ע

   
: תיאור הנכס והסביבה

 
 .אביב-בתל" הדר יוסף"בשכונת  6יאסי קהילת ' נמצא ברח, 6636 בגוש 837הידוע כחלקה , הנכס הנדון

. ר" מ 591הינו  (הרשום)שטח החלקה 
ר " מ800- עם בניה בשטח כולל של כ, ברמת גמר שלד, נמצא מבנה בן שתי קומות על עמודיםעל החלקה 
 .מעל מרתף

  . שנים ומאז הבניין נמצא במצב זה ובנייתו אינה מתקדמת5- ל בוצעה לפני כ"הקמת שלד הבניין הנ
 

'  בקטע שבסמוך וממזרח לרח–קהילת יאסי בחלקו המערבי ' הנכס הנדון נמצא בצידו הדרומי של רח
המהווה מעבר סלול והידוע כרחוב , פ עם זכות מעבר לכלי רכב"קהילת ורשה ופונה בחזית מערבית לשצ

. אמיל בריג
הדר "דרכו מתאפשרת גישה לשכונת " הדר יוסף"קהילת יאסי מהווה ציר תנועה מרכזי בשכונת ' רח

. פנחס רוזן' מכיוון רח" יוסף
קיים  (קהילת ורשה' בהצטלבות עם רח)קהילת יאסי משמש למעבר אוטובוסים ובקצהו המערבי ' רח

. מרכז מסחרי שכונתי פעיל
.  קווי אוטובוס4- המשמשת ל, קיימת תחנת אוטובוס (' מ20- כ)בסמוך וממערב למגרש נשוא התביעה 

. והמשמש כמרכז קשישים" בית חירות"הידוע כ, בסמוך ומדרום לנכס קיים מבנה בן קומה אחת
. הכוללת משחקייה המאופיינת בפעילות ערה, קיימת גינה ציבורית" בית חירות"מעבר ל
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2007ת ספטמבר "מבא  15' עמ  

 

 
 
 
 
 

 :תרשים סביבה
 
 

 
 

 
": גובלים"המצב התכנוני של המקרקעין הנטענים כ

 : 6636 בגוש 183חלקה 
.  מסומנת החלקה הנישומה לשטח ציבורי פתוח2204י תוכנית "עפ: המצב התכנוני הקודם

(  19.2.1953 מיום 278. פ.י)רשימת התכליות בשטח ציבורי פתוח נקבעה בתכנית ל 
קיוסקים למשקאות בלתי אלכוהוליים ולמכירת , בתי קפה, מועדונים לנוער, גנים לרבים:כדלקמן

בנינים שתכליתם כרוכה במגרשים צבוריים ,בנינים צבוריים השייכים לעיריה , ממתקים וסיגריות
. 10% –השטח המקסימלי לבניה , בריכות שחיה , מגרשי שעשועים וספורט,פתוחים 

נקבע שינוי ייעוד החלקה משטח ציבורי פתוח  על פיה, 3625'  תכנית בנין עיר מס:המצב התכנוני החדש 
כגישה , השטח ישמש כשביל עם זכות מעבר לכלי רכב: לשביל עם זכות מעבר לכלי רכב והולכי רגל

פ עם זכות מעבר "החלקה מסומנת לשצ, י תשריט התכנית"עפ.ולהולכי רגל, לחלקות המגורים הגובלת
. לכלי רכב

 
: 6636 בגוש 351חלקה 

כלולה החלקה הנדונה באזור , 22.8.85 מיום 2204' לפי תכנית בנין עיר מס: המצב התכנוני הקודם
הינו " G"פי הוראות התכנית בנין מטיפוס -על". G"בו מותרת הקמת בנין מגורים מטיפוס - ' מגורים ד

.  יחידות דיור12,  כולל קומת עמודיםבנין בן חמש קומות
 .  כי קוי הבנין יהיו בהתאם לתשריט הבינוי המצורף לתכניתהתכנית נקבע בהוראות 

. בניה על גגות בתים" - ג"תכנית מיתאר 
, 1.7.03 מיום 5201' שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס', א2204' י תכנית מס"עפ

. נקבעו הוראות בניה על מנת להקל על יישום הבניה באזור
 

 6קהילת יאסי 
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: המצב התכנוני החדש 
נקבעו , 16.6.2008 מיום 5818' שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס, 3570י תכנית "עפ

 בהתאם לסעיף 4 וקהילת יאסי 107-71קהילת ורשה ' ברח" פינוי בינוי"הוראות לשיפור תנאים למימוש 
: י"וזאת ע,  (א).א62

וקביעת גודל ממוצע מינימלי , ד" יח422כ "דהיינו סה, ד המאושרות" יח288- ד מעבר ל" יח134תוספת 
. ד"ר שטח עיקרי ליח" מ70של 

. אותם ניתן היה לבקש כהקלה, 16%תוספת זכויות בניה בשיעור 
.  הקומות המאושרות5- מעל ל,  קומות אותם ניתן היה לבקש בהקלה2תוספת 

וצירופם כהשלמה לחלקות  (2204' ע מס"תב)שבוטלו בתכנית הראשית , חלוקת חלקות שבילים
. הסמוכות

. בזיקת הנאה לאורך רחוב קהילת ורשה'  מ5.0י תוספת "שינוי חתך הדרך של רחוב קהילת ורשה ע
. שינוי קוי בנין

. פ בעורף חלקות המגורים"מתן אפשרות מעבר לרכב חירום והצלה בשצ
 חלקות להם תוגדר רמפה משותפת 3-4קביעת הוראות בינוי ופיתוח המבוססים על מקבצי שינוי של 

. והגדרת מרווחים פתוחים בין הבנינים, למרתפי חניה
. 'א2204-  ו2204שינוי בהתאם לכך של תכנית מפורטת 

 . בתכנית הראשית12במקום , ד" יח19תותר הקמת  (351חלקה ) 4קהילת יאסי ' ברח
 

: 6636 בגוש 353-  ו352חלקות 
' שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס, 3281 'י תכנית מס" עפ:המצב התכנוני הקודם

 75- ו' ב73נקבעו הוראות בניה על מנת לשפר את תכנון המבנים בקהילת ורשה , 9.7.02 מיום 5093
. ( בהתאמה353-  ו352חלקות )

באמצעות שבילי גישה לכלי רכב והולכי  (לכלי רכב)ל "י תשריט התכנית מסומנת גישה למגרשים הנ"עפ
(. 351ממערב לחלקה )קהילת יאסי ' קהילת ורשה ומכיוון רח' רגל מכיוון רח

. 6636 בגוש 353-  ו352התכניות בגינן נטענת תביעה אינן חלות על חלקות :המצב התכנוני החדש 
. 2002המאושרת משנת , 3281נקבעו בתכנית , בגינן נטענת תביעה, ל"זכויות הבניה לחלקות הנ

 
: המצב התכנוני של המקרקעין התובעים

 
. 2'נקבע ייעוד החלקה הנדונה לאזור מגורים א, 2804 - ו2243, 1684, 377, תוי תכני"עפ

 :בה נקבע כדלקמן, לחלקה הנישומה" נקודתית" הינה תכנית מפורטת 2804תכנית 
 

( 9)(א).א62י סעיף " עפ51% –זכויות הבניה 
: נקבעו כדלקמן (4)(א).א62י סעיף " עפ–קווי הבניין 

 (שהותרו במצב קודם'  מ4במקום )'  מ2.5-למערב 
 (שהותרו במצב קודם'  מ4במקום )'  מ2.5-לדרום 
 (שהותרו במצב קודם'  מ5במקום )בקומת הקרקע ובקומת המרתף '  מ1-למזרח 
'  מ5-(חזית לרחוב)לצפון 

( 8)(א).א62י סעיף "ד למגרש המגורים עפ" יח4 –צפיפות 
 

 : רפלסון מיכאלד השמאי "עיקרי טענות התובעים מתוך חוו
 

נוצרה עקב אישור הנטענת בנכס שבנדון ד שמאי התובעים מר רפלסון מיכאל הפגיעה "י חוו"עפ
  . 3570 ותוכנית 3625

 
 :3625י תוכנית "עפהנטענים ראשי הנזק להלן 

o פ"הנכס מצוי בסמיכות לדרך ציבורית במקום שצ. 
o  המקרקעין מוקפים משלושת הצדדים בדרכים ציבוריות ברמה תכנונית ובשני הצדדים ברמה

 .מעשית
o פ ולא לדרך"קו בנין מערבי למקרקעין היות הבנין נבנה לפי קו בנין מוקטן עקב פנייתו לשצ. 
o פגיעה בפרטיות. 
o עליית הרעש עקב תנועה של כלי רכב כולל רכבים פרטיים. 
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 :3570י תוכנית "עפהנטענים ראשי הנזק להלן 
o  ( קומות בלבד2כאשר בפועל הבנייה היתה עד ) קומות 4שינוי אופי הסביבה מבניה נמוכה עד. 
o יחידות134ד בחלקות הסמוכות אשר ישתמשו ברחוב אמיל בעוד "הגדלת מספר יח . 
o  בסמוך למקרקעיןיחידות דיורהגברת תנועה ליד המקרקעין עקב הגדלת מספר . 
o לפי המותר  קומות בלבד 4מבנה בן  קומות לעומת 7י בניית בנין גבוה בן "הסתרת נוף ואור ע

 .2204תוכנית 
מגבול החלקה הסמוכה לפי קו ' מ 1ראש נזק זה כולל התקרבות בנין בחלקה סמוכה במרחק של 

 .'מ 1- הבנין המותר
 

: התייחסות שמאי הועדה שמואל פן לטענות המועלות בשומת התובעים
 

 שבגינה נטענה פגיעה הוכנה על מנת להכשיר את הכניסה לחניה בבנין 3625התייחסות לתכנית 
 :הנישום

 
 הסדר גישה – 6קהילת יאסי ' רח"ע בנושא " התקיימה ישיבה במשרד מנהל אגף תב6.5.2001ביום 

". לחניה לבקשה להיתר בניה במקום
הסבר הנושא וסיכום "

. אחד האישורים הנדרשים הוא הגישה לחניה, בעקבות בקשה להיתר בניה למקום שבנדון
רק בצידו המזרחי עוד שבפועל קיים כביש בצידו , אפשרי מבחינה סטטוטורית, גישת הרכב למגרש

מאחר ותכנונית הכניסה לחניה צריכה להיות , פ"המערבי המוגדר  על פי התכנית החלב במקום כשצ
: לכן סוכם כדלקמן, ע"דבר המחייב שינוי תב, מצידו המזרחי של המגרש

ע בסמכות הועדה המקומית שמטרותיה "להכין תב, יפו ללא דיחוי-תדאג עיריית תל אביב, אי לכך
. פ שממערב"עם רצועת השצ, להחליף שטח המיועד לדרך מצידו המזרחית המובילה לשום מקום

 ". מצד המערבי של המגרש6קהילת יאסי ' לאור זאת ניתן לאשר כניסה לחניה למבנה שבתכנון ברח
  

: מסקנה
 בגינה נטענה פגיעה הוכנה על מנת 3625ניתן להסיק באופן חד משמעי כי תכנית , מהאמור לעיל

כפי שאושרה בהיתר ולאפשר גישה לחניה לבניין הנטען , להכשיר את הכניסה לחניה בבנין הנישום
". נפגע"כ
 

" פ"הנכס מצוי בסמיכות לדרך ציבורית במקום שצ"
. הטענה אינה נכונה

. עם זכות מעבר לכלי רכב ולהולכי רגל (בתשריט)פ "שצ,  לשביל183במצב החדש נקבע ייעודה של חלקה 
' שניתן לבנין ברח, ע היוותה תנאי להיתר הבניה"המוסדרת בתב, אפשרות הגישה לכלי רכב, כאמור

. ד המפורטת" בחוו7.2.2 סעיף – (התובע) 6קהילת יאסי 
. פוגע בשווי המגרש שלהם, י בקשתם"עפ, התובעים טוענים כי שביל הגישה לכלי רכב למגרש שלהם

 
המקרקעין מוקפים משלושת הצדדים בדרכים ציבוריות ברמה תכנונית ובשני צדדים ברמה "

". מעשית
. פ בשני מצבי התכנון"המקרקעין מוקפים בשתי דרכים ובשצ

הנכס הנישום ממוקם במיקום רועש המאופיין בתנועה ערה של כלי רכב פרטיים וציבוריים גם במצב 
. התכנוני הקודם

שהינו רחוב ללא מוצא אינה  (183חלקה )אמיל בריג ' אפשרות הגישה לכלי רכב בודדים לכיוון רח
. מעבר למטרד הקיים במצב קודם, מהווה מטרד לדירות בבנין הנישום

 
" פ ולא לדרך"קו בנין מערבי הוקטן עקב פנייתו לשצ"

. פ ולא לדרך כפי שנטען" לשצ3625ע "י תב" עדיין מיועדת עפ183כאמור חלקה 
 

" פגיעה בפרטיות"
. סיטרית ערה-שהינו רחוב רועש המאופיין בתנועה דו, קהילת יאסי' הבניין פונה בחזית לרח, כאמור

המאופיין בתנועה דלילה אינה פוגעת בפרטיות הדירות , ד שמאי הועדה התרת מעבר לכלי רכב"י חוו"עפ
. שהינו בית משותף מעל קומת עמודים, המתוכננות בבנין

 
". עליית הרעש עקב תנועת כלי רכב כולל רכבים פרטיים"

סיטרית ערה -שהינו רחוב רועש המאופיין בתנועה דו, קהילת יאסי' הבניין פונה בחזית לרח, כאמור
. ותחבורה ציבורית
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המאפיין בתנועה דלילה איננה גורמת לעליית רעש , ד שמאי הועדה התרת מעבר לכלי רכב"י חוו"עפ
. שהינו בית משותף מעל קומת עמודים, בדירות המתוכננות בבנין

 
 

: 3570התייחסות לתכנית 
ד התובעים הוראות הבניה לגבי חלקות אלה " כנטען בחוו353-  ו352 אינה חלה על חלקות 3570תכנית 

. 2002 המאושרת משנת 3281נקבעו בתכנית 
 

.  בלבד6636 בגוש 351המועלות המתייחסות לחלקה , תגובת שמאי הועדה מתייחסת לטענות, לפיכך
 

" שינוי אופי הסביבה"
אושרה על חלקה , 2003המאושרת משנת ', א2204י תכנית " ועפ1985 המאושרת משנת 2204י תכנית "עפ

. קומת עמודים+ חדרי יציאה לגג +  קומות 5 הקמת בניין בגובה 351
. ל ניתן היה לאשר תוספת קומה בהליך של הקלה"במצב הקודם הנ

. ע ממצב קודם"הקומות שניתן היה לאשר בהקלה בתב'  עיגנה את מס3570תכנית 
דהיינו תוספת של קומה אחת מעבר למצב ,  קומות כולל קומת כניסה7 –הקומות '  מס3570י תכנית "עפ

. הקודם לפני הקלה
. אין שינוי בגובה הבניין שניתן להקים בשני מצבי התכנון ואין כל שינוי באופי הסביבה, לפיכך

 
" הגדלת צפיפות"

.  בלבד6636 בגוש 351תגובת שמאי הועדה מתייחסת לטענות המועלות המתייחסות לחלקות 
, (שבס)שניתן היה לבקש בהקלה , 20%בתוספת ,ד " יח12 הקמת 351 הותרו על חלקה 2204י תכנית "עפ

. ד" יח14ניתן היה להקים על החלקה במצב הקודם 
. ד" יח19במצב החדש הותרו הקמת 

 אין  בה כדי להשפיע על שווי הדירות 4קהילת יאסי ' ד בבנין ברח" יח5ד שמאי הועדה תוספת "י חוו"עפ
ד "יח'  להכפלת מס2804ע " אושרה תב6קהילת יאסי ' שבבנין ברח, מה גם. 6קהילת יאסי ' בבנין ברח
. ד שהותרו קודם לכן" יח2ד במקום " יח4. המותרות

 
" הגברת תנועה ליד המקרקעין עקב הגדלת מספר יחידות דיור בסמוך למקרקעין"

קהילת '  מכיוון רח4קהילת יאסי '  מסומנת כניסת כלי רכב לבניין ברח3570י נספח תנועה לתכנית "עפ
".  נפגעים"ואין בה כדי להגביר את התנועה ליד ובסמוך למקרקעין ה, 351חלקה  (ממערב)מעורף , יאסי

 
" הסתרת נוף ואור"

מגבול החלקה הסמוכה לפי קו הבנין '  מ1ראש נזק זה כולל התקרבות בנין בחלקה סמוכה במרחק 
. חדרי גג+  קומות מעל עמודים 2 –" נפגע"גובה הבניין ה".' מ1 –המותר 

+ דירות / חדרי גג+  קומות 5+  עמודים – במצב קודם – 351גובה הבניין שניתן להקים על חלקה 
. תוספת קומה בהקלה

. דירות/ חדרי גג+  קומות 6+  עמודים – במצב חדש – 351גובה הבניין שניתן להקים על חלקה 
. ממנה'  מ16- במרחק כ" נפגע" ממוקמת ממערב לבניין ה351חלקה 

 
 בשני מצבי התכנון אין 351ובגובה הבניין שניתן להקים על חלקה " נפגע"בהתחשב בגובה הבניין ה

. 6קהילת יאסי '  כדי לגרום להסתרת נוף ואור על הבניין המוקם ברח3570בהוראות תכנית 
 

: לסיכום
לעודד את שיפור תנאי הדיור , בין היתר, נועדה, 3570ד השמאי שמואל פן תכנית "י חוו"ועפ, לסיכום

.  והתחדשות בשכונת הדר יוסף
שתצלומו מוצג , דוגמת המבנה הגובל בנכס הנישום, התוכנית תשפר את חזות השכונה ובמקום המבנים

יוקמו מבני מגורים חדישים ובכך מחירי המקרקעין הגובלים יושבחו ולא , "מעברה"להלן המאפיין נכס 
אני סבור ,  נועדו למטרות התחדשות ועידוד בניה חדשה ולפיכך3625 והן 3570ל הן "התכניות הנ. ייפגעו

. כי יש בהן כדי להשביח את מקרקעי התובעים
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כ החתום על השיפוי השמאי אריה "תמצית התייחסות לטענות התובעים באמצעות ב
 (.ד המפורטת מצורפת לדרפט ומהווה חלק בילתי נפרד ממנו"חוו):קמיל

 

גבילות-אי:טענת סף  

'  מ13.2בחלק הצר לבין  '  מ6.7הינו בין  (נכס התובעים) 837 לגבול חלקה 351המרחק בין גבול חלקה 
". ויטנר"ולכן החלקה אינה גובלת פסק דין .בחלק הרחב

 
.  בלבד351 מיוחסת לחלקה 3570התייחסות בעניין פגיעה הנטענת עקב אישורה של תכנית 

 
החלות במצב התכנוני הקודם ניתן להקים על '  א2204 ו 2204בהתאם לתכנית - שינוי באופי הסביבה  

 היו מבקשים הקלות ניתן היה 351בהנחה ובעלי חלקה .  קומות ויציאות לגג5 מבנה בן 351חלקה 
 .ד לפי שבס כמו גם קומה נוספת" ותוספת יח16%להוסיף זכויות בניה בשיעור של 

 
המסקנה הינה כי לא .  בעצם עיגנה את הזכויות שהיה ניתן לקבל בהליך של הקלה לתכנית3570תכנית 

. קיים שוני בין מצבי התכנון ולא באופייה של הסביבה
 

 349בין חלקות .  זיקת הנאה ושביל גישה לכלי רכב351בהתאם לתשריט התכנית מסומן ממערב לחלקה 
עובדות אלו ממחישות כי מעבר כלי הרכב לא יהיה דרך חלקה .  מסומנת זיקת הנאה לכלי רכב350 –ל 

.  הבנויים ולאלו שבתכנוןים אלא ניתן פתרון נקודתי למעבר כלי הרכב של הבניינ183
 

-  הגדלת צפיפות במבנים שעתידים להיבנות והסתרת נוף  
 

. ד" יח19 יותרו במצב החדש בנייתם של 351בחלקה . ד" יח134 מאפשרת תוספת של 3570תכנית 
 

. ד" יח24 נקבע כי בעיר תל אביב הצפיפות הינה כ 35א "בהתאם ללוח הצפיפות  בתמ
כמו כן יש להביא בחשבון כי . ד" יח16.3א "ר ובה יותרו בהתאם לתמ" מ682 הינו 351שטחה של חלקה 

.  ד" יח19כ היחידות הניתנות לבניה הינו "סה.  כ יחידות הדיור" מסה20%של  (שבס)ניתן לבקש הקלה 
 

. לאור האמור לא קיים שינוי בין מצבי התכנון ויש לאיין ראש נזק זה לחלוטין
 

יש להביא בחשבון כי בתי משפט וועדות ערר נדרשו בעבר לסוגיית האיזון שבין זכויות , בנוסף לאמור
בהקשר של -  וזכויות הקניין של הצד שכנגד תהקניין של הפרט לבין זכויות הציבור להתפתחות אורבאני

.  197תביעה לפי סעיף 
 
 
 
 
 

 :הועדה המקומית לתכנון ובניה ראש העין' נ'  אמיר לירן ואח47/06לעניין זה ראוי לצטט מערר 
 

אין לאדם זכות קנויה כי פיתוח היישוב ייעצר בקצה מגרשו או כי בעלי הזכויות , מכל מקום"
 ...."במקרקעין סמוכים לא יהיו זכאים לפתחם ולנסות לממשם

 
אביב הכוללת התחדשות עירונית במקום מתחמים ישנים וותיקים -ההתפתחות הטבעית של העיר תל

.  כמו במקרה הנדון
 

שנבנו " תותח"פינוי דירות , בניית מרקם עירוני חדש,  כתכנית משביחה3570לדעתי ניתן לראות בתכנית 
, תוך שינוי ושדרוג אופי הסביבה, ר בדירות חדשות" מ25 –דירות בשטח ממוצע של כ , 50 –בשנות ה 

.   גבוהים לאזורםומשיכת אוכלוסייה בעלת מאפיינים סוציו אקונומיי
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 ד עמי פזטל "כ הועדה המקומית עו"ד ב"חוו
 

עליה מצוי מבנה בן שתי קומות , ל" הנ837הינם בעלי החלקה  (ד סגל כהן"כ עו"י ב"ע)התובעים  .1
ר מעל " מ800עם בניה עכשווית בשטח כולל של , ברמת גמר שלד, באמצע בניה, על עמודים

אינה , נזנחה משום מה,  שנים והבניה5-הקמת השלד החלה לפני כ. ("הנכס-"להלן)מרתף 
. ואולי גם עבירה על חוק התכנון והבניה באי השלמתה, מתקדמת ומהווה טירדה לשכונה

 
הם . ל" הנ3570-  ו3625בגלל אישור שתי התכניות " הנכס"התובעים טוענים לירידת ערך  .2

נכון ליום , סכום התביעה. מר מיכאל רפלסון, מטעמם, מסתמכים על חוות דעתו של השמאי
 ₪. 1,290,000-מסתכם ב, אישור התכניות

 
 16.6.08 אושרה ביום 3570תכנית . 5773פ . ופורסמה בי5.2.08 אושרה ביום 3625תכנית  .3

. 5818פ .ופורסמה בי
 

היא בכך שהתכנית , 3625י תכנית "הפגיעה העיקרית בנכסם ע, לטענת התובעים :3625תכנית  .4
ביעוד שביל עם זכות מעבר לכלי רכב והולכי "לשטח  (ממערב לנכס)" פ"שצ"שינתה ייעוד מ

. לפני ביתם" בהגברת נפח התנועה",לדבריהם, "פוגעת"התכנית ". רגל
 

 134תוספת של " היא 3570י תכנית " לטענת התובעים הפגיעה העיקרית בנכסם ע:3570תכנית 
המצויה ממערב למעבר החוצץ בין , 6636 בגוש 351 יחידות דיור בחלקה 17מהן , יחידות דיור

לטענת , כמו כן. ("הבניינים-"להלן)התוספת ,לכאורה,  בהם תהיה351לבניינים בחלקה " הנכס"
כן ". במצב קודם" קומות 5 קומות לעומת 7עד " בבניינים"יוגבה מספר הקומות , התובעים

. י התכנית הזו"עפ" להגדלת צפיפות" בהקשר 353- ו352מתייחסת התביעה לחלקות 
  

דוחה את טענות  ("שמאי הועדה-"להלן)מר שמואל פן ,השמאי מטעם הועדה המקומית .5
: מן הנימוקים האלה" הנכס"התובעים לירידת ערך 

 
: 3625לגבי תכנית 

 

  שביל עם זכות מעבר לכלי "ל" פ"משצ"מחוצפת למדי טענת התובעים לגבי שינוי היעוד
זה היה תנאי בהיתר לבניית " לשינוי"כאשר התובעים מתעלמים מכך שהבסיס , "רכב

תוך ,פ "ודרישתם שלהם לאפשר גישת רכב לנכסם משטח השצ, שלהם עצמם" הנכס"
טענתם לגבי השינוי . פ באופן שתתאפשר גישת רכבים לנכסם"האצתם לפעול לשינוי השצ

כאילו שינוי שהוכן )מהיותה מופנית אליהם עצמם ,מופרכת מעיקרה , אפוא,האמור הינה
. ("פוגע בהם "–עבורם 

 
 2204ראה תכנית )שבתוכו " למבני צבור"היה תמיד מעבר לכלי רכב במיוחד , , פ"בשצ 

. (ובה נספח גישה למבני ציבור, הקודמת
 
 ובכך אין שינוי, "החדשה"פ מסומן וקיים בתכנית "עדיין השצ .
 
  בהתחשב בתכליות המותרות , "מצב קודם"בשווי הנכס לעומת " שינוי לרעה"לא חל

. פ"לשימוש בשצ
 

: 3570לגבי תכנית 
ממול לנכס , לכאורה,  שנמצאת351בחלקה " הבניינים"רק לגבי , כמובן, ההתייחסות היא

: י התכנית בחלקה זו מן הטעמים האלה"ברור שאין כל פגיעה ע. התובע
 

  היא רק . (מדובר בתכנית בסמכות ועדה מקומית)התכנית לא הוסיפה כל זכויות בניה
" נגזרת"הצפיפות ". בבניינים"את מספר יחידות הדיור , צופפה באופן מזערי ובלתי משפיע

 יחידות לדונם נטו 14היו " במצב קודם. " יחידות דיור לדונם נטו24 המאפשרת 35א .מ.מת
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תוספת זו .  יחידות19: י התכנית החדשה סך כל יחידות הדיור לדונם נטו הוא"ואילו עפ
.  אפסית–הנכס " ירידת ערך"היא איזוטרית לגבי כלל הבניינים והשפעתה על 

 
  עמודים ואף + חדרי יציאה לגג +  קומות 5: היה, במצב קודם, "בבניינים"מספר הקומות

בלי יכולת לבקש ) קומות 7י התכנית החדשה מותרות "עפ". כהקלה"היתה מותרת תוספת 
 . כך שלמעשה לא חל כל שינוי מהותי מבחינה זו, (תוספת קומה

 6אם ממולו יהיו , שהוא בן שתי קומות, מה כבר משנה לגבי נכס התובע: יתרה מזו
. מגוחכת" טענת פגיעה"ממש .  קומות7או , תוספת+ קומות

 
  הנכס"ללא כל השפעה על . מעורף החלקה –היא " לבניינים"הכניסה ."
 
  להדחות על – ובשל כך דין התביעה בעניינה 197במובן סעיף , "גובלת" אינה 351חלקה 

ד "פס"י "ועפ (מעל שמונה מטרים)רחב " פ"שצ"מפריד שטח " לנכס ,351בין חלקה . הסף
חריג (. שאינה קיימת)לגבילות הפיזית הנדרשת" חריג"אינו מהווה  (2774/01א "ע)" ויטנר

שמים רדודים " תעלת נוי"או , יכול להיות רק כשמדובר בחציצה של שטח פתוח  צר מאוד
כגון שטח ,בוודאי שחציצה משמעותית ". שדרת עצים טורית שנטעה לנוי"או , זורמים בה
 ".תקים חריג זה"לא - כמו בענייננו–" פתוח  רחב

. 351בחלקה " גובל"אינו " הנכס", ובכך
 

 הן מופרכות משני , 353, 352לגבי חלקות " פגיעה"כי טענות התביעה ל, ייאמר כאן
: נימוקים

 
o  גובלות"החלקות האלו בוודאי אינן" ;
o  ודבר , ניצבים בה כבר בניינים". מצב קודם"בחלקות אלו לא חל כל שינוי לגבי

 ;לא שונה לגביהם
o 3570 אינן כלולות בתכנית 353-  ו352חלקות : ובעיקר .

.  הנכס באמצעות עיסקאות" ירידת ערך"אין התביעה מגלה אפילו צל צילה של ראיה לגבי  .6
.  לו בשל כך דין התביעה להדחות–      לפי כל הפסיקה 

 
 לחוק התכנון והבניה ועל פיו  200יחול על תביעה זו סעיף , בכל מקרה: 200סעיף  .7

. ועליה להדחות,       אינה יכולה להתקבל
 

. יכולה כשלעצמה להוות אלמנט כנגד טענה על ירידת ערכו,טירדת הנכס השומם: הערה
 

ע נקודתית שהכפילה עבורו את מספר יחידות "י תב"התובע עצמו קיבל זכויות עודפות עפ: יתרה מזו 
. והוא עצמו נהנה מיתרונות תכנון שלא חלו על הכלל! הדיור

 
. פרוט רב יותר של נימוקי הדחייה מצוי בחוות דעתו של שמאי הועדה הרצופה בזאת

. הוועדה מתבקשת לדחות התביעה
 

 
:ע"ד מה"חוו

ד "ד שמאי מטעם החתום על השיפוי אריה קמיל  וכן את חוו"ד שמאי הועדה שמואל פן וחוו"לאמץ חוו
.ד עמי פזטל ולדחות את התביעה מהטעמים המפורטים"כ הועדה המקומית עו"ב
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
ד "ד שמאי מטעם החתום על השיפוי אריה קמיל וכן את חוו"ד שמאי הועדה שמואל פן וחוו"לאשר חוו

. ד עמי פזטל ולדחות את התביעה מהטעמים המפורטים בדרפט"כ הועדה המקומית עו"ב
 

. כרמלה עוזרי ושלמה זעפראני, תמר זנדברג, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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תוספת תכליות למגרש למבני ציבור   - 3676/תא

 3676' דיווח על תיקון טעות סופר בתכנית מאושרת מס

 

 2007ת ספטמבר "מבא  22' עמ

 

. נווה שרת' שכ, 7הצנחנים ' הוספת תכליות למגרש למבני ציבור ברח
 

כ שטחים  "דיווח על טעות סופר בסה  :מטרת הדיון
 .המותרים לבניה בתכנית מאושרת

 
 

.  בסמכות הועדה המחוזית:ע"מסלול התב
 

.  שכונת נווה שרת:מיקום
 

. נווה שרת' שכ, 7 הצנחנים :כתובת
 

 6337 בגוש 48חלקה : חלקה/גוש
 

'  ד1,2 :שטח קרקע
 

ע ”אגף תב-  צוות תכנון צפון :מתכנן
 

יפו -א” הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת:יזם
 
 

מדינת ישראל  , אביב יפו-עיריית תל: בעלות
.              ופרטיים

 
 :כללי: פרטים

               הבקשה להוספת תכליות היא גם תוצאה מהמדיניות הכללית של העירייה אך גם כדי        
-   על שטח שכבר כ,  שנה50-                לפתור את מיקומו החדש של בית כנסת עולי בבל הקיים כ

.   24 – 18 שנה מהווה שטח חצר אחורית של בתי המגורים ברחוב הצנחנים 20                
 
 

קיים מבנה המשמש מועדון צעירים    ,   בחלק המערבי של המגרש למבני ציבור:מצב השטח בפועל
. ר"  מ120-                                   בשטח בנוי של כ

 
 

י שילוב פונקציות      " מגרשים המיועדים למבני ציבור ע,      לנצל באופן יעיל יותר:מדיניות קיימת
. בית כנסת ומועדון צעירים: לדוגמה,                                  שונות במגרש אחד

 
 

 הקובעת יעוד השטח     1984מאושרת משנת , 2102    על המקום חלה תכנית :מצב תכנוני קיים
.                                   לשטח למבני ציבור  ושימוש  למועדון צעירים

. " (3ל"ל אושרה בטרם אישורה של תכנית מתאר "התכנית הנ)          
 
 

:  עקרונות התכנית המופקדת
הועדה המחוזית   ,  "3-ל"מעבר לאישור להוספת תכליות נוספות למגרש לפי תכנית מתאר מקומית 

: הוסיפה את התנאים שלהלן, בהחלטתה בעת הפקדת התכנית
 מטר בהמשך  5להוסיף סעיף בהוראות התכנית שיובטח שמירה על שביל להולכי רגל ברוחב 

י התקן התקף בעת הוצאת היתרי  "שתקן החניה יהיה עפ.  (מצפון לדרום)לחזית המסחרית 
ס של עיריית  "והשימושים בתת הקרקע יהיו כפופים להנחיות היחידה הסביבתית לאיכ,  בניה

. לפי כך תוקנה התכנית. יפו-א"ת
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: פרטי תהליך האישור

 
:  דנה בתכנית והחליטה27/11/2006 מיום 726מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 

 
 בתאריך 1998 בעמוד 5777 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 

20/02/2008 .
 

: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 17/04/2008 הצופה
 17/04/2008 הארץ
 18/04/2008 העיר

 
שטחי ציבור  - בית אל-התחדשות  עירונית נווה שרת 

 
 כללי   .1

עבור   (שטח למבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים ) נערך ניתוח פרוגרמתי  של צרכי ציבור 
לא נלקחה .  אוכלוסיית  שכונת נווה שרת הקיימת והצפויה בגין פרוייקט בינוי ופינוי

.  בחשבון אוכלוסייה צפויה בגין תוכניות אחרות
 

:   ניתוח  שטחי הציבור נערך בשתי רמות
 מועדון  , טיפת חלב, בית ספר יסודי, מוסדות לגיל הרך: הכוללים- שירותים ברמה שכונתית

. בתי כנסת,  קשישים
 הכוונה לחלק היחסי של אוכלוסיית השכונה בצריכת שירותים  - שירותים ברמה רובעית

,  מועדון נוער, מרפאה, מרכז קהילתי, יסודי- על'  בתיס: שירותים אלה כוללים.  רובעיים
.  מקווה

.   מאזן השטחי ציבור ומאזן של מוסדות ציבור בשכונה,  משמעות הניתוח הפרוגרמתי הינו
 

אוכלוסייה  .2
, במסגרת פרוייקט פינוי ובינוי מתחם בית אל .   נפש7600-  כ1999אוכלוסיית נוה שרת מנתה בסוף 

  3.3בהנחה לגודל משק בית צפוי של .  ד" יח740כ יכלול הפרוייקט "ד  ובסה" יח370- יתווספו כ
כ  גודל " נפש  וסה1200- כ התוספת הצפויה  בגין היחידות הנוספות בפרוייקט  הינה כ"סה

.  נפש8,800האוכלוסייה הצפוי 
 

מאזן שטחי ציבור  .3
 הבדיקה  מצביעה על מאזן חיובי של שטחים ציבוריים  וכי  שטחי הציבור הקיימים בשכונה  

.  נותנים מענה לצורכי האוכלוסייה הקיימת והצפויה
 

 98 דונם  שטחים למבני ציבור  וכ59- בשכונה קיימים ומתוכננים על פי תוכניות בנין עיר  כ  -
 דונם  48- נדרשים  לאוכלוסייה הקיימת בשכונה כ,  נורמטיבית.  דונם שטחים ציבוריים פתוחים

כ השטחים  למבני ציבור שיידרשו עבור תוספת אוכלוסייה בפרוייקט פינוי ובינוי  "סה.  למבני ציבור
.   דונם56- כ  האוכלוסייה הצפויה  כ"כ   יידרשו בשכונה  עבור סה" דונם  ובסה8- כ

המשמעות היא שהשטחים הקיימים  מאפשרים  קליטה של תוספת אוכלוסייה  בסדר גודל הצפוי 
.  במסגרת פרוייקט פינוי בינוי

 
 לאוכלוסייה  הקיימת  נדרשים .  דונם80-  השטחים הציבוריים הפתוחים הקיימים בשכונה הם כ

. דונם-  63עבור האוכלוסייה הצפויה יידרשו כ.  דונם55-  כ
 

  חום" על פי הניתוח הנורמטיבי  לשטחי ציבור  בנוה שרת  אין צורך להקצות שטח  "
צרכים ציבוריים  שיידרשו בעתיד יוכלו  ".  אל-בית" במסגרת הפרוייקט לפינוי ובינוי מתחם 

 . לקבל מענה  במסגרת שטחי הציבור הקיימים
 
 

 
מוסדות  ציבור  .4
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  רוב השירותים הציבוריים הקיימים בשכונה עונים על צרכי האוכלוסייה הקיימת והאוכלוסייה
.  והצפויה

   כיתות גן נוספות  לקיימות היום בנוה שרת2בטווח הארוך יידרשו   .
:  כיתות 11 היום פועלות בשכונה 

(. 5  וברמה 6אחידקר ' ברח)מ  " כיתות גן מ4 
 (אלמגור' רח, הדף היומי ,  83,85בדבורה הנביאה  ) כיתות חינוך עצמאי 7           

. כיתה אחת הוסבה לפעילות של נוער , בנוסף 
   במידה ותהיה בפועל דרישה לתוספת כיתות גן ניתן  יהיה לספק במסגרת השטחים הציבוריים

. כיתות אלה ייבנו במסגרת תקציב של משרד החינוך.   הקיימים בשכונה
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: התנגדויות לתכנית 3בתקופת ההפקדה הוגשו 
 
 א" ת7הצנחנים  הרצל חגשורי 1

א " ת66ם "קחגשורי הרצל  
 69087 תל אביב 27רחוב בית אל עמי סופר  2
 

: פירוט התנגדויות
: להלן טענותיו, ד גיורא בלופרב"הכולל תצהיר מעו, מר חגשורי הרצל. 1 
 
ד לשכונה ולכן יש לתת   " יח1000- המוסיפה כ" בית אל" שאושרה לפינוי בינוי במתחם 3463לפי תכנית . 1

. יומיים של האוכלוסיה החדשה –     את הדעה לצרכים יום 
התכנית המוצעת משנה יעוד המגרש ומציע את הריסת המבנה של מועדון נוער       . 2

.     הקיים במקום
. בניית בית כנסת במקום זה תפגע באיכות החיים של תושבי השכונה החילוניים. 3
. האזור עליו עתיד להבנות בית הכנסת הוא אחד האזורים הירוקים הבודדים שיש בנווה שרת. 4
. הצנחנים והדף היומי ישנם שלושה בתי כנסת מוצהרים שנמצאים זה ליד זה' במתחם בין רח. 5
: יפו אלטרנטיבות למקום בית כנסת -א "המתנגד מציע לעיריית ת. 6

כיום בשימוש האוכלוסיה החרדית        –  והפיכתו לבית כנסת 18הצנחנים ' שיפוץ המבנה  ברח - 
. בעבר שימש כמרפאה,                 ללימודי תורה

'    כלומר בהמשך לרח, הצנחנים והדף היומי, דבורה הנביאה, בשטחים פתוחים שבין ראול ולנברג - 
.                 הצנחנים לכיוון עתידים

טוען שההחתמה נפסקה   .   מתושבי נווה שרת חתמו על עצומה המתנגדים להקמת בית הכנסת250- כ.  7
.      בגלל איומים

. כמו כן מוסיף שהקול הדומם של תושבי נווה שרת לא יטעה את מקבלי החלטה. 8
 
: להלן טענותיו, ד איילת ברעם"התנגדות מר עמי סופר הכולל תצהיר מעו .2
 
 מנציחה את שינוי היעוד של הקרקע שנלקח מהגינה ובניתו של בית כנסת במקום    3676טוען שתכנית . 1

.   הצנחנים'     המוצע תפגע בנגישות הגינה הציבורית מכיוון רח
    בית האבות שהוקם נלקח משטח הגינה והגדלת השטח המיועד לבנייה מכח התכנית שבנדון מהווה    

.     כרסום נוף ופגיעה קשה במרחב הציבורי של השכונה
מבקשים לתקן את התכנית כך שהשטח למועדון עוז תגדל או לכל היותר תאפשר את הרחבתו לכיוון     . 2

. הצנחנים ולא לכיוון הגינה'     רח
,   משפחות חדשות700-ד מתוכם  כ" יח1000- לפי תכנית פינוי בינוי שאושר בשכונה יקום בליבה כ. 3

.     לדעתו  היכולת לשיווק הפרוייקט עלולה להיפגע מעצם הידיעה שהשכונה מתחרדת
הקצאת מבנה לצורכי בית כנסת אל מול מרכז המסחרי מהווה שינוי משמעותי של המצב הקיים בין     . 4

.     הקהילה החרדית לשאר תושבי השכונה ומחזק את הדעה שאכן השכונה מתחרדת
המתנגד מציע לפתור את הסוגית בית הכנסת בתוך גבולות הקהילה החרדית וזאת עם רצון טוב של      . 5

.     הצדדים
גני ילדים ובתי    ) בתי כנסת וזאת בלי לקחת בחשבון שכל מוסדות החינוך 10בנווה שרת קיימים לפחות . 6

. הנמצאים בשימוש חסידי גור משמשים כבתי כנסת בשבתות וחגים (    ספר
 את הגדרת השימוש שירותי דת כדי להבטיח ששימושו העיקרי של   3676/ מבקשים למחוק מתכנית תא. 7

. גני ילדים ושירותים קהילתיים נוספים, נוער מנותק)    המקום יהיה עבור ילדי השכונה
כאשר גם דימוי של שכונה   , המתנגד מוסיף במכתבו נושא המאבק על שיפור המוניטין של השכונה .8
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.    מתחרדת לא עוזר לשיפורו לפי דעתו
 

: דברי מענה  והמלצות
  
בדיקה פרוגרמתית   , 2001נערכה בשנת , 3463ע "תב, אל-במסגרת תכנית התחדשות עירונית למתחם בית. 1

בדיקה זו מצביעה על מאזן חיובי של שטחי ציבור וכי שטחי הציבור   .     למאזן שטחי ציבור בשכונה
.     הקיימים בשכונה נותנים מענה לצורכי האוכלוסיה הקיימת והצפויה

 דונם שטחים   98- דונם שטחים למבני ציבור וכ59-     בשכונה קיימים ומתוכננים על פי תכניות בניין עיר כ
 דונם שטחים למבני ציבור     56- נורמטיבית נדרשים לאוכלוסיה הקיימת והצפויה כ,     ציבוריים פתוחים

ב הבדיקה     "מצ).  דונם 63-     ושטחים ציבוריים פתוחים הנדרשים כולל האוכלוסיה הצפויה כ
 . (    פרוגרמתית

י החלטת הועדה  "עפ, זאת ועוד. התכנית אינה משנה את יעודו, המגרש הקיים ביעוד שטח למבני ציבור. 2
.   מטר עבור מעבר להולכי רגל5מסומן במרכז המגרש מעבר ברוחב ,     המחוזית

מטרה של התכנית תוספת שימושים במגרש לטובת ניצול החלק המזרחי במגרש שאינו בנוי ובו להקים    . 3
אין כל כוונה להרוס את המבנה הקיים בחלקו המערבי של המגרש המשמש     , בכל מקרה.     בית כנסת 

.     מועדון נוער
הממוקם בחצר האחורית    , בית הכנסת המתוכנן בא להחליף את בית הכנסת הקיים לעולי עיראק. 4

. כך שהתכנון במקום ראוי למוסד ציבורי מסוג זה, 22הצנחנים '     במגרש מגורים ברח
י המתנגד להקמת בית כנסת הם נמצאים בשטח הקהילה החרדית    "חלק מהשטחים הפנויים מוצעים ע. 5

.     וביעוד למגורים 
.  בית הכנסת המוצע הוא לקהילה לא חרדית,  בשימוש של הקהילה החרדית18הצנחנים '     המבנה ברח

 
. יפו פלורליסטית והעירייה צריכה לתת מענה לכל הדרישות והזרמים הקיימים בדת– א "העיר ת

 
.    על פי האמור לעיל יש לדחות את ההתנגדויות ולהמליץ לועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית: המלצה

  
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 23/07/2008מיום ' ב08-0022בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
: להמליץ לועדה המחוזית לדחות את ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית בכפוף לתנאים הבאים

. ועדת הנכסים תבדוק אם אין חלופות אחרות במקום, לפני אישור הקמת המבנה .1
. יש לעשות חלוקה ברורה במגרש עם מיקום של בית כנסת ומועדון נוער .2

.               שמוליק מזרחי מתנגד להחלטה
, דוד עזרא, אריה שומר, שלמה זעפראני, מיטל להבי, שמוליק מזרחי, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים

. פאר ויסנר ויעל דיין
 

בתכנית דנה  04/08/2008  מיום  994 בישיבתה מספר (משרד הפנים)להתנגדויות' הועדת משנה ב
 :והחליטה

לדחות יתר ההתנגדויות , בעניין איסור הריסת מועדון הנוער הקיים במגרש, לקבל חלק מההתנגדויות
. 2009התכנית תוקנה ופורסמה למתן תוקף בחודש אפריל . ולתת תוקף לתכנית מתוקנת

 
טבלת זכויות , 5בסעיף , התברר שנפלה טעות בהוראות התכנית, בעת קליטת התכנית במערכת יעודי קרקע

. ר" מ4,563ר במקום " מ5,700בסך הכל שטחי בניה כאשר נרשם ,   מצב מוצע–והוראות בניה 
. או בעתונות בעת הפקדה ולמתן תוקף לתכנית. פ.יש לציין ששטחים אלו לא מוזכרים בפרסומי י

 
ל בכל "אנו מדוחים על הטעות ומבקשים להעביר לועדה המחוזית את הדיווח ולתקן את הטעות הנ

.   3676' העותקים המאושרים של הוראות התכנית מס
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2007ת ספטמבר "מבא  26' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
כ "בסה,   המופיע בטבלת השטחים3676/א"ת/'להמליץ לועדה המחוזית לאשר תיקון בהוראות תכנית מס

 .ר" מ5,700ר במקום " מ4,563- ל, שטחי הבניה בתכנית מאושרת
. 3676ל בכל העותקים המאושרת של הוראות תכנית מספר "יש לתקן את הטעות הנ

 
 

. כרמלה עוזרי ושלמה זעפראני, תמר זנדברג, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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 5- ' ב11-0007
בניה על גגות בשכונת בבלי   - 2ג/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  27' עמ

 

 ( 3 )ם בניה על גגות בתי-"ג"שינוי לתכנית מתאר מקומית - דיון בהתנגדויות 
 

 הועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

". 2ג"דיון בהתנגדויות לתכנית מתאר מקומית  :מטרת הדיון
 1הוחלט להכיל את הוראות תכנית ג, אשר אינה חלה על מרכז העיר, 1בדיון בהתנגדויות לתכנית ג: רקע

.  2המלצה להפקדה לתכנית ג, 1לפיכך מהווה הדיון בהתנגדויות לתכנית ג. גם על שכונת בבלי
 : 1 בהחלטת הוועדה בדיון בהתנגדוית לתכנית ג10להלן סעיף 

 
(". 4רובע ) גם על שכונת בבלי 1הועדה ממליצה לועדה המחוזית לאשר להפקיד את התכנית ג"
 

 
שכונת בבלי :מיקום

  
.  נתיבי איילון ופנקס, קוסובסקי,השטח התחום בין הרחובות נמיר:כתובת

 
  :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
 6106 

6107 
6108 
6207 

 ר.ל ר.ל חלקי מוסדר

 
'  ד483: שטח התכנית

 
מינהל ההנדסה , אגף תכנון עיר :מתכנן

 
וועדה מקומית  : התכניתזםוי
 

יפו ואחרים -א"עיריית ת,  מדינת ישראל:בעלות
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2007ת ספטמבר "מבא  28' עמ  

 

 
  :צב תכנוני קייםמ

תכנית  זו קבעה כי בבנייני מגורים , 1991מאושרת משנת ,  בניה על גגות בתים– "ג"תכנית מתאר מקומית 
עליות גג , עם גגות שטוחים תותר בניית חדר יציאה לגג אחד לכל דירה הוראות לבניית חדרים על הגג

התכנית חלה בתחום העיר                               . ובניית פרגולות, הסדרת מתקנים ומערכות טכניות על גגות , בגגות משופעים
.  יפו כולה–תל אביב 

.  מטר2.50גובה שלא יעלה על , (כולל שטח מדריגות פנימיות)ר ברוטו  " מ23גודל חדרי יציאות לגג בשטח 
סך תכסית על הגג לא תעלה . משאר מעקות'  מ1.2- מאחד המעקות של הגג ו'  מ2כל חדר ייבנה בנסיגה של 

.  משטחו50%על 
: עוד קבעה התכנית

לפחות ממעקה הגג      '  מ1.2בנסיגה של : הוראות למיקום מתקנים הנדסיים 
.  מרצפת הגג'   מ4גובהם לא יעלה על 

 
: מצב תכנוני מוצע

(: גגות שטוחים)בניה בגגות בתים  .1
התכנית מבחינה בין בקשה לבנייה פרטנית    ,        כדי לעודד בנייה מתואמת ורציפה לכל הגג

לבין בקשה לבנייה בו זמנית של כל השטחים המותרים על       , ("בניה בשלבים")       על הגג 
. ("בנייה בו זמנית")       הגג 

 
כולל שטחי השירות , ר" מ40לכל דירה תותר בנייה על הגג בשטח שלא יעלה על : בנייה  בשלבים

לא כולל חדר המדרגות הכללי של , השייכים לדירה וכולל שטח ההיטל של המדרגות הפנימיות
. חריגה מהוראה זו מהווה סטייה ניכרת לתכנית. הבניין

חריגה מהוראה זו מהווה .  משטח הגג65%על הגג לא תעלה על  הכוללתתכסית הבנייה  .א
. סטייה ניכרת לתכנית

.  לפחות מאחד המעקות של הגג'  מ2כל חדר יציאה לגג ייבנה בנסיגה של  .ב
. לפחות מהחזית הקדמית של הבניין'  מ2כל בנייה על הגג תבנה בנסיגה של  .ג
. לפחות מכל אחת מן החזיתות  הקדמיות'  מ2של , במבנים פינתיים תידרש נסיגה שווה .ד
 .לפחות'  מ1.20משאר החזיתות הבניין תידרש נסיגה של   .ה

 
: בניה בו זמנית

.      משטחו65%תכסית הבניה הכוללת על הגג לא תעלה על  .א
: נסיגות .ב
תידרש , (עמודים או עמודים חלקית/ כולל קומת קרקע ) קומות 4בבניין מגורים שגובהו עד  .ג

.  לפחות מהחזית הקדמית או האחורית של הבניין' מ2נסיגה של 
לפחות מהחזית הקדמית של '  מ2 קומות תידרש נסיגה של 8 – 5בבניין מגורים שגובהו  .ד

. הבניין
בכפוף ,  תותר גמישות במיקום השטחים הבנויים– קומות ומעלה 9בבניין מגורים שגובהו  .ה

היצמדות לחזיתות חיצוניות תותר . לעמידה בתכסית המותרת והיצמדות לגרעין הבניין
. ע"בתנאי התאמת התוספת לחזיתות הקיימות ושיפוץ החזיתות לפי הוראת מה

משתי החזיתות הקדמיות של , לפחות'  מ2בעומק של , בבניינים פינתיים תידרש נסיגה שווה .ו
תותר הקטנת , במקרים בהם ממדי הבניין אינם מאפשרים בניה בנסיגות האמורות. בניין

. ע ובהליך של הקלה "הנסיגות בכפוף לאישור מה
בבניה חדשה אשר חדרי היציאה לגג מהווים חלק מהיתר הבניה יותר צרוף שטחי הבניה  .ז

 . ר כולל כל שטחי השרות" מ80-שטח דירת הגג לא יפחת מ. ליצירת דירות גג
 

 :מתקנים טכניים .2
. ממפלס גג הקומה העליונה בבניין'  מ5גובה המתקנים לא יעלה על  .א
 .בבניינים חדשים יידרש שילוב המתקנים במבנה .ב

 .תובטח גישה לכל המתקנים הטכניים המשותפים המוצבים על הגג .ג
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2007ת ספטמבר "מבא  29' עמ  

 

 :הוראות כלליות .3

הגובה המרבי של הבנייה . נטו'  מ3גובה חדר היציאה לגג יהיה כגובה קומה טיפוסית ולא יעלה על  .א
גובה זה כולל את . מרצפת גג הקומה העליונה בבניין'  מ5על גג שטוח בבנייני מגורים לא יעלה על 

. למעט מתקני תקשורת וארובות אוורור, כל המתקנים הטכניים ומעקות ההסתרה שיוקמו על הגג
העמדה , בבניין בעל קיר משותף יידרש תאום עיצובי בין בניינים צמודים בכל הנוגע לגבהים .ב

 .חומרי גמר ופרטי תפר, כללית

שתפרט את מכלול הבניה האפשרית , כל בקשה להיתר בניה תלווה בתכנית עיצוב ופיתוח לגג כולו .ג
חומרי גמר וחתך המציג את , פרטי תפרים בין קיים לחדש, לרבות מתקנים טכניים, על הגג

 . הסתרת המתקנים מן המדרכה שמול הבניין נשוא ההיתר

תכנית העיצוב הראשונה שתאושר לגג מסוים תחייב את מבקשי ההיתר – בבניה בשלבים  .ד
חומרי גמר ופרטי התפר בין , גבהים, האחרים באותו גג בכל הנוגע להעמדה הכללית של הבניה

ע רשאי להתיר שינויים לא משמעותיים לתכנית הפיתוח אם שוכנע כי הם "מה. הקיים לתוספת
 .נדרשים לשיפור התכנון ובתנאי שהשינויים משתלבים בבנייה הקיימת על הגג

, תותר השלמת הבניה על פי הוראות תכנית זו, בגג עליו קיימת בניה חלקית מכוח תכנית קודמת .ה
אלא )בכפוף לעמידה בכל דרישות התכנית ולהריסת חלקים הבנויים על הגג בחריגה מהוראותיה 

 .(אם נבנו בהיתר

 
: איסור בניית חדרי יציאה לגג

. 80%-בבניינים בהם תכסית קומת הגג קטנה מ. א
. בתחום תחולתן של תכניות האוסרות חדרי יציאה לגג. ב
. בבנינים בהם קיימות דירות גג מכוח תכנית ס. ג
.  קומות שנבנו ואושרו מכוח תכנית מפורטת20במבנים מעל . ד

: פרטי תהליך האישור
 

 : דנה בתכנית והחליטה11/01/2010 מיום 759מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 

 
 
 

 בתאריך 1494 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

 11/11/2010 הארץ
 11/11/2010 הצופה

 12/11/2010 העיר

  
 

 
: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות

 
: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית

 
 תל אביב 12הזוהר  רמי ויפה אברהם 1
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המלצה מהות ההתנגדות המתנגדים 

רמי ויפה אברהם 

  12הזוהר 

מתנגדים להוראה הקובעת כי 1.1
שטח הקומה העליונה שמעליה 

ייבנו חדרי היציאה לגג יהיה  
 משטח הקומה 80%לפחות 

שתחתיה וכי חריגה מהוראות 
,  סעיף זה תהווה סטיה ניכרת

הקובעת ' היות ובמסגרת תכנית ג
 תכסית ניתן לבקש 90%מינימום 

הקלה לנושא זה וכי  
 

 מוצע להגדיל את השטחים 1.2
המותרים לפרגולות לצרכי 

הצללה  

 קביעת מינימום תכסית 1.1
כתנאי למימוש התכנית הינו 

עקרון עיצובי על מנת ליצור בניין 
בעל מסה אחידה וקומה חלקית 

ולהמנע מיצירת טיפוסי . מעל
. בניין שונים

 60%- ההקטנה המוצעת ל
מינימום תכסית מייצרת חתכי 

רחוב שונים מנפח הבינוי  הרצוי  
כאמור לעיל ואינה דומה לתכניות 

.  אחרות בעיר
אכן ניתן ' במסגרת תכנית ג

במקרים מסויימים לאפשר 
בהליך של הקלה את הקטנת  

, תכסית הקומה העליונה כאמור
אך מדובר בהקלה מינורית ולכל 

. 80%היותר עד 
 

 הוראות התכנית לנושא 1.2
פרגולות מותאמות לתקנות 

הנחיות אלה , לעמדתנו. החוק
מאפשרות  שטח מוגבל במטרה 
ליצור קומת גג חלקית ושמירה 

. 1.1על חתך הבינוי כאמור בסעיף 
 

לדחות את ההתנגדות : המלצה

: ד צוות"חו
. לדחות את ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. גילה גינסבורג מצוות מרכז הציגה את עיקרי התכנית' אדר
. המתנגדת שרון שפר הציגה את עיקרי התנגדותה

 
: הועדה מחליטה

. לצאת לסיור בשטח לפני קבלת החלטה בנושא
 

. כרמלה עוזרי ושלמה זעפראני, תמר זנדברג, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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ע לתוספת זכויות בנייה  "תב - 42המסגר ' רח - 3864/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  31' עמ

 

 .הועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

חלקות , המסגר ממערב' רח:  התכניתאור גבולותת. (המסגר' לאורך רח)אזור תעסוקה מערבי  :מיקום
 .מזרח ומדרום, גובלות מצפון

 
. יפו-תל אביב, שכונת מונטיפיורי והרכבת, 42המסגר '  רח:כתובת

 
 :גושים וחלקות בתכנית

מספרי חלקות  מספרי חלקות בשלמותן כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בחלקן

7067   51  

 
 .ר" מ981: שטח התכנית

 
 .מ"בנין והנדסה בע, חברת דקר, אבי פרידה' אדר :מתכנן

 
 .מ"בנין והנדסה בע, חברת דקר, שמואל דקר :יזם

 
 .מ"בנין והנדסה בע, חברת דקר- פרטית  :בעלות

 
. משמש כמגרש חניה– מגרש ריק : מצב השטח בפועל

 
מקום חלה מדיניות הועדה המקומית לעניין זכויות בנייה והסכמי משימות פיתוח ב: מדיניות קיימת

הסף לחישוב השבחה המלאה המקום  ו200%י מדיניות זו ניתן להוסיף למגרש זכויות עד "עפ. 1996משנת 
ר "למרות מדיניות זו לאורך השנים ההתייחסות לאיזור הייתה כאילו היה כלול באיזור המע. 250%נקבע ל

שטחי , השימושים המוצעים .375%– המרכזי ובהתאם המלצת הצוות למתן זכויות בשיעור גבוהה יותר 
 .או אולם לתצוגת כלי רכב עולים בקנה אחד עם מדיניות התכנון באיזור זה/מסחר ו

 
: מצב תכנוני קיים

 . 1907- ו 1043:  ע תקפה"תב
 .תעסוקה: יעוד קיים

 .(קומה וחצי בהקלה+  קומות 3) קומות 5- ב 164.2%: (קומות , אחוזים)זכויות בניה 
 

: מצב תכנוני מוצע
 :פרוגרמה מוצעת

י המצב "מ לאפשר תוספת קומות משרדים בנוסף למותר עפ"תוספת זכויות ע: תיאור מטרות התכנון
 .המאושר

בקומת הכניסה . משרדים בקומות העליונות/מסחר בקומת קרקע ותעסוקה: שימושים/פרוט יעודים 
 עם אפשרות לבתי מכוניות שטח מסחרי אשר ישמש ככל הנראה אולם תצוגה ל-הפונה לרחוב המסגר 

 .מסעדה\קפה
 .' א1043ע "י תב"עפ: שימושים/פרוט יעודים 

ר עיקרי " מ3,596 שהם 375% :זכויות בניה
 :קווי בנין נתונים נפחיים

 .( קומות משרדים מעל קומת קרקע למסחר9)קומות  10:  (מטר/מספר)מספר קומות 
'.  מ40- כ:גובה

. 58%- כ:תכסית
קו בניין צידי . ' מ5.60ל'  מ4.25בין : קו בניין אחורי.  למעט קו בניין קדמי1907ע "י תב" עפ:קווי בנין

או ככל – '  מ3.00: (המסגר' לרח)קו בניין קדמי . ' מ4.56ל'  מ3.00בין : קו בניין צידי צפוני. ' מ3.00: דרומי
. ' מ2.80:  מבוקש שינוי קל בקו בניין צידי צפוני.' מ6.00שידרש להבטיח מדרכה ברוחב  מינימלי של 
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: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 375% 164.2% עיקרי כ זכויות בניה"סה

 ר" מ3,596 ר"מ 1,611 ר"מ
 מן השטח העיקרי 35%  מן השטח העיקרי 35%שירות  

 1,259% 564% ר"מ
  קומות10 (קומה וחצי בהקלה + ) קומות 53 גובה

 ' מ40 ' מ20 

 58% 60.8% תכסית
 37 45 מקומות חנייה

 
היתר . לאורך רחוב המסגר" שדרת הקריה" תכנית עם התכנית נבחנה ותואמה :תחבורה תנועה ותשתיות

במסגרת התיאום נדרש כי הרמפה . של הפרוייקט תואם עם אגף התנועה' בנייה המקודם במקום כשלב א
וזאת כדי למנוע עיכוב כלי רכב המתקרבים לצומת  (כניסה ויציאה) נתיבית-לחניון התת קרקעי תהייה דו

י "של הפרוייקט תקן החניה יהיה עפ (ראה פירוט מטה)' מבוקש כי בשלב א.  (יצחק שדה- המסגר ) הסמוך
 .ללא תוספת חניה' התקן ובשלב ב

 
וכן בסביבה הקרובה מצויים מספר רב של ,  לאורכו של רחוב המסגר:עיצוב אורבני והתייחסות לסביבה
אופיים של מבנים אלו שונה מזה הקיים כיום במקום ומתאפיין בבניה . מבנים בהליכי תכנון ובניה שונים

 16)בית ישרכארט , ( קומות26)" נצבא-"בית ניפ: בין מבנים אלו כלולים.  קומות26- גבוהה עד לכדי כ
מעבר לרחוב , אשר ממוקם ישירות אל מול המתחם, ומתחם חסן ערפה ( קומות9)ל "בית ריב, (קומות
-כיום המרקם הקיים באזור כולל ברובו מבנים בני כ.  קומות15-26אשר בו מתוכננים מגדלים בני , המסגר

הבניין יבנה כך שהחזית תתואם עם המבנה .  (מכוח הזכויות שחלו עד כה באיזור'  מ17-עד כ) קומות 5
 . המסגררחוב כלפיאחיד קו רקיע צורך יצירת ללו הקיים מצפון 

 
:  הפרוייקט מתוכנן להתבצע בשני שלבים: שלביות
.  קומות5: כ"בסה.  קומות משרדים4 קומת מסחר  ומעליה,  חפירה ובניית מרתפי חנייה:'שלב א

והן מבחינה  (חניות)הן מבחינת מרתפים , אך יאפשר,  עד תום164.2%-שלב זה ימצה את זכויות ה
. ('בשלב ב)את המשך בניית המגדל המלא עד לגובהו הסופי , קונסטרוקטיבית

עם אישור . 375%- ע חדשה למגרש שתגדיל את סל הזכויות ל"תקודם תב'  במקביל לשלב א:'שלב ב
בכונת היזם להתחיל .  קומות10-תושלם בנייתו של המגדל במתכונתו הסופית עד לכ, תוספת הזכויות

  .בבניה לפי התכנית המאושרת בהקדם ועל כן חשוב אישורה הדחוף של התכנית המוצעת
 

ללא ,  שטח התכנון ממוקם בתחום איזור תעסוקה מובהק:'סקר אקלימי וכו, מטרדים, איכות סביבה
  וצירי תנועה אחרים ולפיכך("נתיבי איילון" )20כביש האזור המדובר נגיש ביותר ל. מגורים בקרבת מקום
בכפוף לדרישה מאת הרשות .  לשכונות מגורים בעירגרום למטרדים סביבתייםת לא תוספת זכויות במקום

 .ידרש מקדם התכנית להכין סקר קרקע הסטורי, א והמשרד להגנת הסביבה"ס של עת"לאיכ
 

י מדיניות הועדה המקומית התכנית חייבת בהסכם משימות "עפ: משימות פיתוח בסביבת הפרויקט
היות וזכויות הבנייה המבוקשות עולות על מה שנקבע . 250%פיתוח כאשר סכום המימון יחושב החל מ

 בדומה 300% ל250%שינוי הרף מע לועדה לאשר את "ממליץ מה, במסגרת מדיניות הועדה המקומית
 .ר" המעילנהוג באיזור

 
, המסגר' יצחק שדה ורח' היות שמדובר במגרש הממוקם בקרבת צומת רח: עקרונות ודברי הסבר נוספים

צוות התכנון , באיזור המיועד לבנייה אינטסיבית ואשר יתפקד כאיזור מוטה תחבורה ציבורית והולכי רגל
 . מכאן הדרישה להסגת קו הבניין הקדמי. רואה חשיבות עליונה בשיפור סביבת הולכי הרגל במקום

 
 .(ע"י מצב תכנוני קיים והשלמה עם אישור התב"היתר עפ) מיידי ושלבים :זמן ביצוע

 
 : ד צוות"חוו

 : בכפוף למפורט להלןלהעברה לדיון בועדה המחוזיתלאשר את התכנית 
 :תנאים להפקדת התכנית .1

. י יזם התכנית"חתימה על כתב שיפוי ע .א
 .חתימה על הסכם משימות פיתוח מול האגף להכנסות מבנייה ופיתוח .ב
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 .ס והמשרד להגנת הסביבה"י דרישת הרשות לאיכ"הנחיות נוספות עפ .ג
 
: תנאים להוצאת היתר בנייה .2

. רישום זיקת הנאה לציבור בשטח בחזית הבניין הקדמית בין קו גבול החלקה לקו הבניין הקדמי .א
. ייאסר גידור שטח זה וכל שימוש בו למעט מדרכה

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (10החלטה מספר ) 06/05/2009מיום ' ב09-0009בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. הציג אתה תכנית' האדר
. חברי ועדה מבקשים תקן חניה מלאה

 
: הועדה מחליטה

פאר ויסנר –  נגד 2, אהרון מדואל ושמואל גפן, בנימין בביוף, ארנון גלעדי–  בעד 4)לאחר הצבעה בעניין 
הוחלט לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית  (מיטל להבי–  נינמע 1, ונתן וולוך

 :בתנאים הבאים

  .תוספת הזכויות יהיו בתקן חניה מלא .א
  .י היזם התכנית"חתימה על כתב שיפוי ע .ב
הסף לחישוב היטל ההשבחה . חתימה על הסכם משימות פיתוח מול האגף להכנסות מבנייה ופיתוח .ג

 שכן תוספת הזכויות היא מעבר למדיניות הועדה המקומית 250% במקום מ300%המלאה יהיה מ
  .1996בשנת 

  .ס והמשרד להגנת הסביבה"י דרישת הרשות לאיכ"החניות נוספות עפ .ד
רישום זיקת הנאה לציבור בשטח בחזית הבניין הקדמית בין קו גבול – תנאי להוצאת היתר בניה  .ה

  .ייאסר גידור שטח זה וכל שימוש בו למעט מדרכה. החלקה לקו הבניין הקדמי
 

. מיטל להבי ונתן וולוך, אהרון מדואל, בנימין בביוף, שמואל גפן, ארנון גלעדי, פאר ויסנר: משתתפים

: פרטי תהליך האישור
 להפקיד את  דנה בתכנית והחליטה26/04/2010 מיום 762מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 

 קומות 10- ב375%כ הזכויות יהיו " כך שסה211%התכנית לבניין תעסוקה לתוספת זכויות בנייה של 
ומשרד , המשרד להגנת הסביבה, רשות הניקוז, לאחר שתתוקן ובכפוף לתיאומה עם רשות המים

. לתוספת זכויות הבנייה לא תדרש תוספת מקומות חנייה. הבריאות
 בתאריך 1220 בעמוד 6163 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 

25/11/2010 .
 

: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 11/11/2010 הארץ

 11/11/2010 הצופה
 12/11/2010 העיר

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

  בשם עורך ההתנגדות 
חברת ישראכרט  ד ארז רזניק "ועואילן יונש  ד"עו .1

 מ"בע
, א" ת21בית פלטיניום הארבעה 

64739 
 ם נכסי תחבורה .ת.נד דב פישלר ועדי אלבוים "עו .2
 

: (המלצות מחלקת תכנון מזרח)פירוט נימוקי התנגדויות ומענה 
 מ"התנגדות מאת חברת ישראכרט בע

 40המסגר ' והנה בעלים במשותף של בית ישראכרט ברח, מ"המתנגדת הינה חברה בת לחברת ישראכרט בע: רקע
בית ישראכרט גובל במגרש נשוא ההתנגדות . 7067 בגוש 66חלקה , מ"מ נכסי תחבורה בע.ת.א ביחד עם חברת נ"ת

. ' מ50אורך הצלע המשיקה בין המגרשים הינה כ)לאורכו 
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כל עוד יובטח כי לא יגרמו מפגעים , בכתב ההתנגדות צויין כי המנגדת אינה מתנגדת לתוספת השטחים המבוקשת
 .כמפורט בנימוקי ההתנגדות להלן, לסביבה

 התייחסות והמלצות מחלקת תכנון מזרח פירוט נימוקי ההתנגדות 

נפח  .1
 :תנועה

תוספת השטחים המבוקשת תהווה הגדלה 
וכל זאת , משמעותית בנפח התנועה באיזור

. ללא שהובטח פתרון כלשהו לעניין זה

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
תוספת השטחים המבוקשת במסגרת התכנית 

המהווים ביחד עם , ר עיקרי" מ1,985מסתכמת ב
הזכויות המוקנות לפי המצב התכנוני המאושר 

תוספת זכויות בעלת משקל . ר עקרי" מ3,680
והשפעה מזערית ביחס למלאי התכנוני באיזור 

.  י מצב תכנוני מאושר"עפ
עומס התנועה שיווצר יביא לסתימת הצירים   .2

המרכזיים המובילים לבית ישראכרט 
ולפגיעה של ממש בשימוש בו ובערך הנכסים 

. בו

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
התכנית ממוקמת על צירים ראשיים המזינים את 

ר ומתחמים עתירי זכויות בכלל זה "איזורי המע
דרום הקריה ואף את , השוק סיטונאי, חסן ערפה

החלק הארי , היות שכן. ר בשדרות רוטשילד"המע
של הקיבולת בצירים אלה משרת וישרת תנועה 

לתוספת הזכויות המבוקשת , אי לכך. עוברת
במסגרת התכנית השפעה מזערית בראיה 

. מערכתית כלל עירונית
י תכנית המתאר המחוזית "יצויין בנוסף כי עפ

האיזור מוגדר כאיזור , (5מ "תמ)למחוז תל אביב 
כלומר הנגישות ליעדים , מוטה תחבורה ציבורית

במקום תסתמך בחלקה הארי על תחבורה 
.  ציבורית

לתכנית תרומה חשובה ביותר בפיתוח האיזור 
כאיזור מוטה תחבורה ציבורית שכן במסגרת 

המסגר ' התכנית הורחבה המדרכה בחזית לרח
.  ' מ6.00ל'  מ3.00מ

יש לחייב את עורכי התכנית להגיש לאישור   .3
נספח תנועה מחייב כחלק בלתי נפרד 

או כתנאי למתן היתר /ממסמכי התכנית ו
. בנייה

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
- כ)היות ומדובר בתכנית החלה על שטח מצומצם 

לא , לא נמצאה תועלת בעריכת נספח תנועה, (דונם
זאת ועוד . כחלק ממסמכי התכנית, כל שכן מחייב

שבמקום אושרה הוצאת היתר לפי המצב התכנוני 
אשר נערך בתיאום אגף התנועה של , המאושר

ואשר במסגרתו נבחנו הבטי , יפו-עיריית תל אביב
התנועה הרלבנטיים אף למצב התכנוני העתידי 

. במסגרת התכנית המוצעת
הפיכת האיזור לאיזור מוטה תחבורה   .4

ולכן אינו , ציבורית  הוא שינוי ארוך טווח
מהווה בגדר מענה לבעיות שיווצרו בטווח 

. הבינוני קצר

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
תוספת הזכויות המבוקשת במסגרת התכנית היא 

. מזערית ולכן הנושא אינו רלבנטי ביחס אליה

הקביעה שהכניסה למרתפי החנייה תהיה דו   .5
אינה  (נתיב כניסה ונתיב יציאה)מסלולית 

.  מעוגנת במסמכי התכנית

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
הקביעה בנושא מעוגנת בהיתר בנייה מאושר ולכן 

   .אין צורך בעיגונו גם במסמכי התכנית
6.    

קו בניין  .7
 :צדדי

'  מ4.00יש לקבוע קו בניין צידי שלא יפחת מ
לכיוון בית ישראכרט על מנת להבטיח שלא 

המרווח שנקבע . יחסמו דרכי האוויר האור
אינו סביר לאור גובהו של המבנה '  מ3.00של 

. (' מ41)החדש 

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
הוא '  א2140י תכנית "קו הבניין הצידי הצפוני עפ

 15כאשר בניין ישראכרט מתנשא לגובה '  מ3.00
 4.00 עד 2.90קומות ובנוי בפועל במרחקים של בין 

. מגבול החלקה הצפוני' מ
אשר מתוכם ',  מ66- אורך בניין ישראכרט הוא  כ

 5אשר גובהו אינו עולה על , רק החלק הקדמי
בניין . נמצא בחפיפה עם התכנית המוצעת, קומות

ישראכרט בנוי בגובה משתנה ההולך ועולה ככל 
' הקרובים לרח'  מ13. המסגר' שגדר המרחק מרח

 4.75גובה מירבי )המסגר הם בגובה קומה אחת 
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+(, 18.00) קומות 5הבאים הם בגובה '  מ13, ('מ
 54גובה מריבי )'  מ16והחלק העורפי הוא בגובה 

לחלק העורפי אין שום חפיפה עם שטח . ('מ
. התכנית המוצעת

התכנית המוצעת תחריף את בעיות החנייה  :חניה .8
באיזור היות והיא תביא לבנייה במגרש 

. חנייה פעיל

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
היקף תוספת הזכויות במסגרת התכנית המוצעת 
הוא מזערי ובטל בשישים ביחס למלאי התכנוני 

. פ המצב התכנוני המאושר באיזור"ע
התכנית החדשה אינה , למרות האמור לעיל  .9

מתייחסת לבעיית החנייה ומסתפקת 
דבר העשוי . בהפנייה לתקן החנייה הארצי

להביא למצב בלתי הפיך של מצוקת חנייה 
. חמורה

. לדחות את התנגדות בנושא זה: המלצה
היות ומדובר בתכנית אשר היקפה מצומצם ואשר 

לא נמצא לנכון לכלול במסגרת , השפעתה שולית
הוראותיה התייחסות פרטנית לנושא תקן החנייה 

התייחסות זו . מעבר להפנייה לתקן החנייה הארצי
. היא הרווחת ברוב המכריע של התכניות בתל אביב

ישנה , לאור בעיות החנייה האופייניות לאיזור  .01
חשיבות עליונה להגדרת צרכי החנייה באופן 

באופן בו יובטח , ע"מדוייק כבר בשלב התב
: כדלקמן

יש לחייב את הבעלים בהתקנת חניות  .1
בהתאם לתקן המחמיר מבין השימושים 

. המותרים במגרש
יש להבטיח כי לא ניתן יהיה להסב  .2

, שימושים בעתיד בנושא מאלה שאושרו
. בלא התקנת תוספת מקומות חנייה

יש להבטיח כי מקומות החנייה או חלק  .3
. מהותי מהם יהי הפתוח לציבור

יש להבטיח איזור פריקה וטעינה שימנע  .4
. את חסימת הצירים המרכזיים

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
היות ומדובר בתכנית מצומצמת אשר השפעתה 

לא נמצא לנכון לכלול במסגרת הוראותיה , שולית
התייחסות פרטנית לנושא מעבר להפנייה לתקן 

.  החנייה הארצי
יצויין בנוסף כי במקום הוצא היתר בנייה אשר 

במסגרתו נתנה התייחסות מפורטת לנושאים 
אליהם מתייחסת התנגדות זו במסגרת התכנון של 

. החניון תת קרקעי  של הבניין
 

יש לכלול את ההוראות האמורות בתכנית   .11
, או במסגרת נספח חנייה מחייב/המוצעת ו

. ולא רק בשלב היתרי הבנייה

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
היות ומדובר בתכנית מצומצמת אשר השפעתה 

לא נמצא לנכון לכלול במסגרת הוראותיה , שולית
התייחסות פרטנית לנושא מעבר להפנייה לתקן 

.  החנייה הארצי
21.    

 מ"מ נכסי תחבורה בע.ת.התנגדות מאת חברת נ .31
 בגוש 66חלקה ) 40המסגר ' בחר" בית ישראכרט"המתנגדת הינה בעלים במשותף כל החלקה עליה בנוי : רקע .41

 1חלקה ) 38המסגרת ' ברח, "בית הפירמידה"כמו כן המתנגדת הינה בעלים של החלקה עלוי בנוי . (7067
כל עוד יובטח כי , בכתב ההתנגדות צויין כי המנגדת אינה מתנגדת לתוספת השטחים המבוקשת. (7067בגוש 

 .כמפורט בנימוקי ההתנגדות להלן, לא יגרמו מפגעים לסביבה
נפח  .51

 :תנועה

האיזור בו ממוקמת התכנית מאופיין בעומסי 
מן הראוי היה לצרף לתכנית . תנועה גדולים

הנדונה נספח נפרד העוסק בעניין נפח 
. התנועה

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
.  לעיל2ראה מענה לסעיף 

יש לחייב את מגישת התכנית להגיש במסגרת   .61
שעיניינו מתן פתרונות לנפח , התכנית נספח

על נספח זה יהיה . התנועה במתחם הנדון
 הן לתוקפת הזמן של –לתת את הפתרונים 

ביצוע עבודות בניית הבניין על החלקה והן 
, לתקופת הזמן שלאחר בנייתו של הבניין

כולל כל הקשור לנושא הכניסה והיציאה 
. מחניון הבנין של יבנה על החלקה

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
 . לעיל3ראה מענה לסעיף 

קווי  .71
: בניין

בתחום שטח '  מ3.00בנייה במרווח צידי של 
 10המאפשרת בנייה בניין בגובה של , התכנית

,  קומות לפי המצב הקיים3קומות לעומת 
, אור"ביחס לבניין ישראכרט תביא לפגיע  ב

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
 . לעיל7ראה מענה לסעיף 
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". וכן הצפיפות הקיימת, מעבר האוויר
דורשת המתנגדת כי , בהתאם לאמור לעיל  .81

י התכנית הנדונה יהיו "קווי הבניין עפ
. ' מ4.5, למצער

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
 . לעיל7ראה מענה לסעיף 

מצוקת החנייה בעיר תל אביב הפכה בלתי  :חנייה .91
. בפרט באיזור בו מקודמת התכנית, נסבלת

קיים מחסור של חניות ציבוריות בשל היעדר 
רשימת . הוראות מתאימות בהיתרי בנייה

הייעודים במסגרת התכנית המוצעת הינה 
תתבקש הועדה להחמיר את .  מגוונת ורבה

תקני החנייה בתכנית הנדונה ולא לאפשר 
לעשות בחירות כראות "למגיש התכנית 

". עיניו

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה 
.  לעיל10ו, 8,9ראה מענה לסעיפים 

מן הראוי שכל נושא החנייה יוסדר ויוגש   .02
המרכז את , לועדה באמצעות נספח ייעודי

הנתונים העובדתיים ומניח בפניה את 
המסקנות האפשריות ואת הפתרונות 

. האלטרנטיביים

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
 . לעיל10ו, 8,9ראה מענה לסעיפים 

אחוזי  .12
 :בנייה

המתנגדת מתנגדת בתוקף לאחוזי הבנייה 
מדובר . המבוקשים במסגרת התכנית הנדונה

בחריגה משמעותית ביותר מן התכניות 
התקפות במקום מבלי שניתן לדבר פתרון 

על כל הפרמטרים , תכנוני מניח את הדעת
. הכרוכים בכך

היקף זכויות . לדחות את ההתנגדות: המלצה
הבנייה המבוקש אינו חריג ביחס לתכניות אחרות 

'  ברח3807ע " תב–הנמצאות בהליך קידום באיזור 
ע "ותב'  ב32המסגר '  ברח3881ע "תב, 34המסגר 

. 30המסגר '  ברח3805
 

תוספת הזכויות המבוקשת תביא לפגיעה   .22
אנושה אשר תוביל לירידת ערך משמעותית 

. של המתנגדת

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
למעט הפסקת פעילות חניון ציבורי התכנית תביא 

לעליית ערך שכן היא טומנת בחובה שיפור 
י הכפלת "משמעותי של המרחב הציבורי במקום ע

. רוחב המדרכה
שטחים "תוספת הזכויות מהווה העמסה של   .32

שאינם משמים , לשימושים שאינם ציבוריים
למטרות שיש לקדמן מחינה ציבורית ואו 

". תכנונית

.  לדחות את ההתנגדות: המלצה
. להתקשר למתנגד ולשאול אותו למה כוונתו

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
להמליץ לועדה המחוזית לדחות את ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית  

להמליץ לועדה המחוזית כי במסגרת הוראות התכנית תחוייב התקנת מקומות חנייה בהתאם  .1
לתקן החנייה המלא וכי יאסר שיוך מקומות החנייה לדיירי הבניין והחניון ינוהל כחניון ציבורי 

  .לרווחת כלל הציבור
 

כרמלה עוזרי ושלמה , תמר זנברג, שמוליק מזרחי, אהרון  מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
.זעפראני
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פינת ' א76ידידיה פרנקל '  רח6947 בגוש 122, 89, 88בקשה לאיחוד חלקות  - 

א  "ת, 3,5מסילת עולים 
 דיון נוסף

 

 2007ת ספטמבר "מבא  37' עמ

 

דיון בהתנגדויות : נושא        
 3,5מסילת העולים ' ורח' א76בקשה לאיחוד חלקות רחוב ידידיה פרנקל  
 
 
 

מרכז יאיר למידע- הופקה באמצעות מערכת המידע של עיריית תל אביב יפו   הנדסי 

 

 

 
 
 

 חלקות איחודתשריט  :מסמכי רקע
 
 

 :תוכן הבקשה
.  ויצירת חלקה אחת6947 בגוש 122 -89, 88 דיון בהתנגדויות לבקשה לאיחוד חלקות 

 ( בחוק1.א.62לפי  סעיף )  
 
 

: בעלי הקרקע
 מ"בע (1990)תנהב חברה לבניה ופיתוח '  חב:88חלקה 
 בוקובסקי שמואל: 89חלקה 
, מינה (לבית רייז)רשף -, רייז רבקה: 122חלקה 
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(; 88ראה חלקה )תנהב חברה לבניין -
; 513753244. פ.ח, מ"חברה להשקעות בע. - ב.הבונים ס- 
 ;514013499. פ.ח, מ"אריה דגמי השקעות בע-
 

טבלת האיחוד המוצע 
 

 ר"מ/ השטחים בדונם  מספרי החלקות
 סופי ארעי

 ר" מ1092  122 ,88,89

 
. החלקות פנויות ומשמשות בפועל לחניה: מצב קיים בפועל

 
  כאשר חזית קומת 2 המיעדת את השטח ליעוד מסחרי 156ע "במקום חלות תב: מצב תכנוני קיים

הוראות נוספות נגזרות . הקרקע היא בשימוש מסחרי ושימוש מגורים בחזית אחורית ובקומות העליונות
. ר לאורך חזית רחוב מסילות העולים לטובת דרך" מ18.0קיימת הפקעה של . ' ותכנית מ44מתכנית 

 
 מוצע בנין חדש ועל חלקה  88,89 החלקות כאשר על חלקות 3התכנית כוללת איחוד : מצב תכנוני מוצע

.    מסילת  העולים עם זיקת הנאה לציבור' ידידיה פרנקל לרח'   מתוכנן מעבר מרח122                                   
.                                     בנוסף מתוכננת רמפת גישה למרתף חניה

 
 

טבלת זכויות בניה 
 

מצב קיים  
 88חלקה 

 לפני הפקעה

 מצב קיים 
 לפני 89 חלקה

 הפקעה

 מצב קיים 
 122 חלקה

מצב מוצע לאחר 
  והפקעהאיחוד

 ' ד1.092 ' ד0.172 ' ד0.464 ' ד0.474 מגרש/שטח החלקה
כ "סה

זכויות 
 בניה

 177.5% 167.5% 167.5% 167.5% אחוזים
 ר" מ1938.3 ר" מ288.1 ר" מ777.2 ר" מ793.95 ר"מ

שטח 
 שירות

 ר" מ646.1 ר" מ96.0 ר" מ259.06 ר" מ264.65 ר"מ

שטח 
 מרתף

 בשתי 80% ר"מ
 קומות

 בשתי 80%  בשתי קומות80%  בשתי קומות80%
 קומות

 קומות 4   קומות גובה
וחדרי יציאה 

 לגג

 קומות וחדרי 4  
 יציאה לגג

 קומות וחדרי 4  
 יציאה לגג

 2+ קומות4
קומות בהקלה 

 וחדרי יציאה לגג
 47 / / / ד"מספר יח
 50מינימום  ד"שטח יח

 *ר כולל"מ
ר " מ50מינימום 

 *כולל
ר " מ50מינימום 

 *כולל
ר " מ50מינימום 

 *כולל
 55 / / / מקומות חניה

 
  5-'ב2-2005'  מס19.01.2005י מדיניות קיימת שאושרה בתאריך "ד נגזר עפ" שטח יח*
 
 

: מתנגדים
 

 75235 רשלצ 41עולי הגרדוםתלמה פלחצינסקי 
 64362א " ת60אבן גבירול אייל ברעם 

 66049א " ת68ידידיה פרנקל מרק לפידוס 
 49258ת " פ1024.ד.תד "דוד גואטה עו

ג " ר7רות נעה ואילן שבתאי  
ג " ר7רות שרה ויהודה כהן 

 141. ד.ישוב איתמר תצבי גלנט 
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 42224 נתניה 34ראשון לציון אלה וערן גלנט 
 59334 בת ים 57ויצמן יפה דיין 

א " ת150דרך ההגנה מרק לפידוס 
א " ת68ידידיה פרנקל בני מורגנשטרן 

א " ת68ידידיה פרנקל לילך הראל 
 מכבים 872נחל יעלים יצחק וניצה ארוילי 

 
ד הצוות "פירוט ההתנגדויות וחו

 
עולי , תלמה פלחצינסקי .1

 75235 רשלצ 41הגרדום 
מבקשת שלא יטרידו  .1

אותה מכרה את זכויותיה בבנין 
. הנדון

 

 אייל ברעם .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בניין גבוה יחסום את  .1
מעבר האויר דרך חלון בחדר 

 . (הסמוך לדלת דירתי)המדרגות 
 
 

 

מעבר מכוניות סמוך  .2
ידידיה פרנקל )לחלונות הדירה 

בכביש הגישה לבניין  (א"ת72
המתוכנן במשך כל שעות היום 

והלילה יגביר את הרעש וזיהום 
האויר שימנע מאיתנו מנוחה 

 .ביום ובלילה
 

י "הבנין מתוכנן עפ .1
 התקפה במקום 44ע "הוראות תב

על בסיס המדיניות המקובלת 
 .באזור להקלות

 
 

מעבר המכוניות מתוכנן  .2
ברמפה משוקעת מפני  המגרש  

ובכך הדבר אינו שונה מכל כניסה 
לחניה תת קרקעית בכל מגרש 

 .אחר בעיר
 

 בנוסף מתוכנן מעבר ציבורי 
ידידיה פרנקל עם ' המחבר את רח

מסילת העולים מעבר מגונן ' רח
זה אשר ישמש את כלל הדירים 

באזור על חשבון המגרש המאוחד 
יביא לשיפור באיכות ובנוחות 

. החיים של דיירי הסביבה
 

התכנון המוצע משפר את המצב 
ע בכך "י תב"הקיים המוקנה עפ

 לא יבנה בנין 122שבחלקה 
שיוסיף על הצפיפות במקום ובכך 

מאפשר לכל הבנינים הקימים 
בשכנותו מרווחים גדולים יותר 
. ומעבר אויר ואור באופן מיטבי

 
 

 מרק לפידוס  .3
 תל אביב  68ידידיה פרנקל 

 הסובל 70הנני אדם בן . 1
בניה כה קרובה . ,ממחלות לב

לביתי בשטח קטן מאוד תגרום 
הבניין . לצפיפות בלתי נסבלת

יסתום את מעבר האויר לדירתי 
באופן כמעט מוחלט דבר שיפגע 
בודאות בבריאותי ועלול לגרום 

 . להידרדרות חמורה במצבי
בנייה זו תגרום לירידה חדה . 2

בשווי דירתי ולאדם במצבי כלכלי 
כשלי הדבר יגרום לנזק כלכלי 

. קשה
 
 

הבנין המתוכנן בחלקות  .1
 מבוקש ללא כל הקלות 88-89

מתוכננות  מרפסות , מקווי בנין
י "הבולטות מקו בנין אחורי עפ

המותר לפי תקנות התכנון והבניה 
כך שהמרווחים בין הבנינים . 

נשמרים ואין כל פגיעה בזכות 
. הדיירים השכנים לאור ואיוורור
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עוד דויד גואטה  .4
 49258ת " פ1024.ד.ת
 

י התכנית המדובר "עפ .1
 קומות אשר יבנה 6בבנין בן 

ידידיה ' בסמוך לעורף הבנין ברח
בנין כה גבוה ורחב , 72פרנקל 

יחסום את כל האור והאויר לבנין 
 , .שלנו

 

מתוכנן מעבר של  .2
מכוניות בחלקה הסמוכה לנו בין 

הבנינים אין כל ספק שמעבר 
מכוניות ירבה ויעצים את התנועה 

. ברחוב שלנו שהוא שקט ושלו
המעבר יוסיף לרעש ולזיהום 

בסמוך לדירותינו ויפגע באיכות 
 .החיים ובערך הנכסים שלנו

י "יש לציין כי עפ .3
התכניות מצוין בשטח שלנו בנין 

 קומות אשר עשוי 6עתידי בן 
להטעות שכן נוצר הרושם שהבנין 
שלנו יהיה כמעט באותו גובה של 
הבנין נשוא הבקשה ואולם כיום 

.  קומות בלבד3הבנין הינו בנין בן 
 

י "הבנין מתוכנן עפ .1
 התקפה במקום 44ע "הוראות תב

ועל בסיס המדיניות המקובלת 
 .באזור להקלות

. והדבר נכון גם לגבי מגרש בודד
 קומות 2 קומות ועוד 4 קרי 

 .בהקלה וקומת חדרי יציאה לגג
 

 2ראה תגובה  .2
 2'              להתנגדות מס

 
 
 
 
 

 1' ראה תגובה מס .3
   4' להתנגדות מס

שרה ויהודה , נעה ואילן שבתאי.5
, אלה וערן גלנט, צבי גלנט, כהן

בני , מרק לפידוס, יפה דיין
יצחק , לילך הראל, מורגנשטרן

,  וניצה ארווילי

התנהלות ועדת התכנון  .1
י "עפ).והבניה מנוגדת לפסיקה

הפסיקה בקשר לאיחוד חלקות 
יש נחיצות בתכנית בנין נלווית 

י "שתוצג ע, כאשר זו קיימת
 .גורמי העיריה

 
 

 

איחוד חלקות במנותק  .2
מתוכניות בנין עלולה לגרום 

 .לפגיעה ברווחתנו ובקנייננו

התכנית לאיחוד חלקות  .3
עלולה להוביל למבנה שיפגע 
קשות במעבר האוויר והאור 

לדירותינו ובהצללה כבדה ובלתי 
 .מוצדקת לאורך רוב שעות היום

 
 
 
 

 

תכנית איחוד החלקות  .4
 .יכולה לגרור פגיעה בסביבה

תכנית איחוד החלקות  .5
מונעת מן העיריה קבלת מסי 

השבחה הנובעים משינוי התכסית 
שתוכנית זו גוררת ומצביעה על 

התנהלות בלתי תקינה של הועדה 
 .ובניגוד לאינטרס הציבורי

איחוד החלקות עלול  .6

הפרסום נעשה לכל בעלי  .1
המגרשים הנדרשים כמקובל 

 . בחוק

 
    הבקשה לאיחוד חלקות מלווה 

בתכנית בנין אשר מראה את 
התכנון המבוקש על המגרש וכל 
אחד יכול לעיין בה כפי שנעשה 

. ל"י המתנגדים הנ"ע
 

 ל"כנ .2
 
 
 

 להתנגדות 1ראה תגובה  .3
'  להתנגדות מס1 וכן תגובה 3' מס

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אנו לא רואים פגיעה  .4
 .בסביבה בגין איחוד החלקות

 
ככל שתוספת זכויות  .5

הנובעת מהקלה או מתוכניות 
 יחויב 75שאושרו לאחר שנת 
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לאפשר מתן זכויות בניה ניכרות 
מבלי שבפועל ניתן מענה ראוי 

או נבחנה ההשפעה , ואמיתי
שלהיקף הבניה האפשרי במסגרת 

לעומת צרכי החניה . ע"התב
העתידיים וצרכי החניה של 

חשוב לציין כי היום . הסביבה
החלקות משמשות כחניון ועצם 

' ביטולו יקטין משמעותית את מס
מקומות החניה זאת לפני תוספת 

 .של בניה בסדר גודל זה
 
 

 

לאור הפגיעה הקנינית  .7
בנכסינו וירידה בערכם בנוסף 

אנו , לכל הפגיעות שצוינו
מודיעים כי לאחר הערכה 

ראשונית תיגרם ירידת ערך 
לנכסינו הנעמדת במיליוני דולרים 

לכן . שאותם אנו נתבע מהועדה
שאותו ,יש לקבל שיפוי מיזמים

. ניתן יהיה לגבות בסופו של יום

 .היטל השבחה כחוק
 
 
 
 

       6  .
פתרון החניה הפיזי ניתן במגרש 

. עצמו ואינו מעמיס על הסביבה
 קומות חניה 2הבנין מתוכנן עם 

 55תת קרקעיות בו מתוכננות 
 חניות הנדרשות 50חניות לעומת 

. י תקן"עפ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  .

י ניסיוננו במהלכי התחדשות "עפ
עירונית בניה חדשה מביאה 

לשיפור באיכות המגורים בשכונה 
. על כל המשתמע מכך

 
מדובר  בהליך להיתר בניה לכן 

, 197לא ניתן לתבוע לפי סעיף 
. ומסיבה זו לא נדרש כתב שיפוי

 
: המלצת הצוות

 .מוצע לאשר את איחוד החלקות המוצע ולהסיר את ההתנגדויות .א

. כל ההקלות הנדרשות ידונו כמקובל במסגרת הדיון להיתר בועדת הרישוי .ב
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 21/07/2010מיום ' ב10-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אלי דיגא מתכנן בצוות דרום הציג את הבקשה לאיחוד חלקות' אדר
. הציגה את התכנית' לנה קופטוייבסקי ממשרד רן בלנדר אדר' אדר

זיהום שיגרם כתוצאה ממעבר מכונית דרך רמפת החניה , רעש: המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם
. הבינוי המוצע יפגע באיכות החיים מבחינת מעבר אויר ואור הטבעי לבנין הסמוך. לחניון הבניין

. האדריכלית הגישה מסמך בשם הבעלים לעיון הועדה. מענה מטעם היזם והאדריכלית
: דיון פנימי

. פ"פאר הציע לא לאפשר רמפת כניסה מידידיה פרנקל ולהפוך את החלקה שלא בונים עליה לשצ
. ל מכספי הקרן למגרשי ציבור בפלונטין"להפקיע את החלקה הנ/מציע לקנות

. ציין את עץ האקליפטוס במרכז המגרש ודרש לשמרו במסגרת ההיתר
. מקבל את עמדת פאר: מדואל

. מיטל מבקשת משרי עדכון בנושא ההתנהלות מול אדם טבע ודין בנושא שטחי הציבור
 תכניות בפלורנטין שהוגשו בניגוד למדיניות הארצית 2הם הגישו עתירה על : ד"הגענו להסכם עם אט: שר

 תוגש לועדה 2010הסיכום קובע כי עד סוף . הגענו להסכמות שדורשות אישור ועדה מקומית. לשטחי ציבור
.  להפיכתם ליעוד ציבורי77-78המקומית רשימה נוספת של מגרשים עליהם יוכרז 

 .מיטל מבקשת להביא את נוסח ההסכם לגיון בועדה המקומית בנושא שטחי הציבור בפלורנטין
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: הועדה מחליטה
י "י היזם עפ"לשוב ולדון לאחר הצגת תכנית חדשה עפה אחד הועדה שמעה את ההתנגדויות והחליטה 

: העקרונות הבאים
 .הפקעה או הסכםבדרך של פ הנושא יבדק גם מבחינה משפטית " תוגדר כשצ122חלקה  .1
. כניסה לחנייה מרחוב מסילת העולים וחזית מסחרית לרחוב זה .2
 וידווח לועדה במסגרת הדיון יבדק נושא השארת האקליפטוס במקומו בבית גידול מיוחד .3

 .החוזר
 

.פאר ויסנר ואהרון מדואל, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
 

י הערות הועדה "הוגשה הצעה לתכנון חדש עפ
. בתכנית החדשה הכניסה לחניון היא מרחוב מסילת העולים כפי שהועדה דרשה .1
הוצג לצוות תכנון חדש למבנה תוך השארת עץ האקליפטוס במקומו כמבוקש בהחלטת הועדה  .2

 .לעיל

ד ובשטח "י הועדה לטענת היזמים יש פגיעה משמעותית בכמות יח"בשל השינויים שנדרשו ע .3
 .המסחר והן במספר מקומות החניה

 
: ד צוות"חוו

.שתי חלופות התכנון מקובלות על הצוות התכנוני

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

: י דרישת הועדה הכוללת"רן בלנדר הציג חלופה תכנונית עפ' אדר
ידידיה פרנקל כפי שהיה בתכנית '  מרח122מסילת העולים ולא דרך חלקה ' כניסה לחניון דרך רח .1

. המקורית
 .הוצג תכנון חדש של הבנין המשמר את עץ האקליפטוס במגרש .2

, והן במספר יחידות הדיור, הן במספר מקומות החניה המוצעים, י היזם נגרמת פגיעה ממשית"עפ
. ותיכנון חדש של רמפת החניה, מהשארת עץ האקליפטוס, כתוצאה

.  טובה יותר122לדעת המתנגדים החלופה החדשה המבטלת את רמפת החניה בחלקה 
 

: הועדה מחליטה
' א76ידידיה פרנקל '  רח6947 בגוש 122, 89, 88לקבל חלקית את ההתנגדויות ומאשרת את איחוד החלקות 

:  בתנאים הבאים3,5פינת מסילת עולים 
 תפותח כגינה ציבורית ותירשם לגביה הערת הזהרה בטאבו כי לא ניתן יהיה לבנות 122חלקה  .1

, תגונן, חלקה זו תפותח, ובנוסף תירשם זיקת הנאה לטובת הציבור, ל שום בניה"בחלקה הנ
. יפו-א"י עיריית ת"ותתוחזק ע

 עצים 60במידה  ולא ניתן יהיה להעתיק את העץ אזי היזם מתחייב לנטוע , עץ האקליפטוס יועתק  .2
 .ברחבי העיר" 3בקוטר 

. לדחות את שאר ההתנגדויות שהועלו בדיון .3
 

.כרמלה עוזרי ושלמה זעפראני, תמר זנדברג, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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ל  "קק' הפקעות בשד - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  43' עמ

 

 : מטרת הבקשה
בני אפריים במזרח ' ל בקטע שבן נתיבי איילון במערב לרח"קק'  הפקעות להרחבת שד– אישור הפקעה

 
 

להמחשה בלבד 
 :גושים וחלקות בתכנית

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

מצב השטח בפועל  כתובת

, ל"קק 605 6625
מוחכר לפרטיים 

ל "קק' שד 145 1362
110,112 

'  מ3קיר אבן בגובה -110

, ל"קק 606 6625
 מוחכר לפרטיים

ל "קק' שד 234 1359
 116 

סירוב מדידה בחצר -אין גישה

, ל"קק 608 6625
מוחכר לפרטיים 

ל "קק' שד 3 3
 118 

משטח בטון 

, ל"קק 616 6625
 מוחכר לפרטיים

116 53  
ל "קק' שד
 120 

 

 2.5קיר מפלסטיק בגובה של 
. 'מ

. עצים בחצר , ל"קק 643 6625
מוחכר לפרטיים 

1122 86 

6625 652   
, ל"קק 

 מוחכר לפרטיים

 
 1308 

 
 175 

 

 
ל "קק' שד

122,126 

קיר אבן בגובה -122
רצועת גינון ,גדר עץ+משתנה

 עצי ברוש 9עם 
מהלך , בוצעה ההפקעה-126

מדרגות בחזית 
 
 
 6625 

 
 

653 

  
 
, ל"קק 

מוחכר לפרטיים 

  
 

1229 

  
 
 143 

 
 

ל "קק' שד
128,130 

שורות ברושים ברצועות -128
. גינון

גדר מתכת בגובה ,בכניסה חניה
. דשא ושביל גישה', מ1.5
עץ במרכז מתלה -130

פינת הבית הצפוני ,כביסה
נמצא על קו ההפקעה 

ל  "קק' שד 112 112עיריית תל אביב  910 6625
 132 

רצועת גינון 

, ל"קק 673 6625
מוחכר לפרטיים 

ל  "קק' שד 103 1162
 134 

ריק ופנוי 

חלקה מול  314 314ל "קק 705 6625
ל "קק' שד

171-175 

החלקה ריקה ופנויה 

ל "קק' שד 136 752פרטי  726 6625
מגרש ) 148

 (ריק

ריק ופנוי 

, ל"קק 115 6627
 מוחכר לפרטיים

ל "קק' שד 126 991
105,107 

בחזית קיר אבן - 105,107
בחצר גינה  ', מ1.7בגובה 

סככת +עצי נוי+הכוללת דשא
חניה מקורה 

, ל"קק 116 6627
מוחכר לפרטיים 

ל "קק' שד 132 1,000
101,103 

בחזית קירות אבן בגובה של 
כניסות לרכב +' מ2.5עד 

חצר . והולכי רגל
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גינה ועצי נוי +מרוצפת
, ל"קק 117 6627

מוחכר לפרטיים 
ל "קק' שד 129 1001

97,99 
משטח חניה מרוצף וקירות -97

בחזית בצד '  מ2אבן בגובה 
המדרכה 

קירות אבן בצד המדרכה -'א99
 3.5התוחמות את החצר בגובה 

מעבר לקיר חצר מרוצפת . 'מ
, ל"קק 335 6627

 מוחכר לפרטיים
ל "קק' שד 91 1004

90,92 
המבנה משמש כמרפאת -90

בחצר חניה בכניסה ,שיניים
. וגינה בחזית

גדר מתכת -חזית-92
כניסה ,שני עצים,ובמבוק
גינה +מרוצפת

, ל"קק 336 6627
מוחכר לפרטיים 

ל "קק' שד 91 986
94,96 

משטח בטון +מגרש ריק-94
בחזית קיר , עצים3- 96

כניסה +' מ1.6בלוקים בגובה 
. ממתכת להולכי רגל ורכב

 
, ל"קק 337 6627

 מוחכר לפרטיים
ל "קק' שד 91 987

98,100 
 1.5חזית קיר בטון בגובה -98
'  מ0.3גדר עף בגובה +'מ

. חנית עץ+כניסה להולכי רגל 
שביל גישה ,גינה עם עצים

. לבית מרוצף וחניה
'  מ1.7קיר בטון בגובה -100

עצי ברוש ,וצמחייה
למבנה + כניסה לחניה,וגינה

גג ,סככת חניה,שערים מעץ
פיברגלס 

, ל"קק 338 6627
מוחכר לפרטיים 

ל "קק' שד 91 987
102,104 

חצר מרוצפת +סככת חניה-102
למעט רצועת גינון של עצי 

ברוש ופיקוס 
גדר עץ +מ" ס50קיר בטון 

. מ" ס80בגובה 
 60בחזית קיר אבן בגובה -104

צמחים עצי +גדר עץ+מ"ס
פיקוס ננסי 

חצר +שביל גישה מרוצף
. משחקי ילדים

, ל"קק 339 6627
 מוחכר לפרטיים

ל "קק' שד 96 964
106,108 

גדר אבן +כניסה לחניה-106
ומעל גדר מתכת '  מ0.5בגובה 

שורת עצי פיקוס ,בגובה מטר
סככת חניה .משטח בטון+ננסי

. מרוצפת
 1.5בחזית קיר אבן בגובה -108

גינה ומשטח ישיבה מרוצף ',מ
ודשא 

, ל"קק 441 6627
מוחכר לפרטיים 

ל  "קק' שד 52 496
111 

המגרש מגודר וריק 

, ל"קק 442 6627
 מוחכר לפרטיים

ל "קק' שד 64 496
 109 

שורת +' מ1.4קיר אבן בגובה 
כניסה . עצי פיקוס ננסיים

חניה .לחניה והולכי רגל בנפרד
מדרכה . סככת חניה+מרוצפת

. גינה ועצי נוי,מרוצפת אבן
ל "קק' שד 97 97עיריית תל אביב  448 6627

86-88 
 עצי ברוש ואורן 7+גינה-86

. שביל מרוצף,חניה מרוצפת
גדר קיר בגובה אבן בגובה 
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'  מ2שער מתכת בגובה +1.6
כניסה לרכב והולכי רגל 

 1.8חזית קיר בטון בגובה -88
שער כניסה ממתכת +'מ

להולכי רגל וחניה 
, ל"קק 67 6792

 מוחכר לפרטיים
ל "קק' שד 102 625

 113 
חומות גדולות מבטון בחזית 

. ' מ2.5-3.5
, ל"קק 68 6792

מוחכר לפרטיים 
ל "קק' שד 94 639

115,117 
חזית קיר אבן בגובה 

גדר +צמחיה+גדר מתכת+מטר
חצר משחקים ,פלסטיק
שער אלומיניום . לילדים
. וזכוכית

, ל"קק 69 6792
 מוחכר לפרטיים

ל "קק' שד 92 641
 119-121 

שביל גישה מרוצף -119
. מ" ס70חזית קיר אבן בגובה 

מ וגדר " ס50קיר אבן -121
חיה 

שביל גישה שברי ריצוף ברוחב 
.  עץ איזדרכת וברוש ננסי', מ2

, ל"קק 70 6792
מוחכר לפרטיים 

ל "קק' שד 113 795
123,125 

 60חזית קיר בגובה של -123
בחצר עץ .שביל כניסה,מ"ס

. ברוש
כניסה +מתקן אשפה+קיר-125

לרכב ולהולכי רגל 
, ל"קק 71 6792

 מוחכר לפרטיים
ל "קק' שד 113 780

127,129 
שער +קיר בטון בחזית-127

 3.5כניסה לרכב בגובה +כניסה
. 'מ

 0.5קיר אבן בגובה -129
. ' מ1.5גדר עץ בגובה +'מ

. שני עצים בחצר
129 -

, ל"קק 72 6792
מוחכר לפרטיים 

ל "קק' שד 92 638
131,133 

 עצים 8,שביל מרוצף-131
 0.5חזית קיר אבן בגובה ,בחצר

. 'מ
חזית ,.' מ2שער עץ בגובה -133

צמחיה ,קיר אבן
, ל"קק 73 6792

 מוחכר לפרטיים
ל "קק' שד 92 644

135,137 
גדר רשת +' מ0.5קיר אבן -135
חניה לא +צמחיה+' מ0.5

מקורה 
גדר +קיר בגובה מטר-137

 עצים 5', מ1.5במבוק 
, ל"קק 84 6792

מוחכר לפרטיים 
ל "קק' שד 95 670

139,141 
+ ' מ1.5קיר אבן בגובה -139

. ' מ2גדר עץ בגובה 
סככת +כניסה לחניה 

.  עצי פרי3בגינה ,חניה
קיר +חניה מרוצפת- 141

וגדר פלסטיק '   מ0.6בגובה 
בגובה מטר 

, ל"קק 85 6792
 מוחכר לפרטיים

ל "קק' שד 92 632
143,145 

גדר +קיר אבן -143
שביל גישה ,צמחיה

שער כניסה ,גדר עץ-145
. עץ פיקוס, מזכוכית

, ל"קק 86 6792
מוחכר לפרטיים 

ל "קק' שד 91 618
147,149 

גדר +' מ0.5קיר אבן בגובה 
חיה 

, ל"קק 87 6792
 מוחכר לפרטיים

ל "קק' שד 89 624
151,153 

עץ ,דשא,גינה,שביל-151
 עצי 5-עץ פרי הדר ו,פקאן

פיקוס קטנים 
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פיקוס ,מ " ס40גדר בגובה -153
, ל"קק 88 6792

מוחכר לפרטיים 
ל "קק' שד 77 630

155,157 
. מ" ס60קיר אבן בגובה -155
מ " ס80קיר אבן בגובה -157

גדר מתכת בגובה מטר מעל 
עצים ודשא ,האבן

, ל"קק 89 6792
 מוחכר לפרטיים

ל "קק' שד 58 675
159,161 

'  מ0.8קיר אבן בגובה 

, ל"קק 90 6792
מוחכר לפרטיים 

ל "קק' שד 84 711
163,165 

חניה 

, ל"קק 91 6792
 מוחכר לפרטיים

ל "קק' שד 61 739
167,169 

חזית החצר 

, ל"קק 92 6792
מוחכר לפרטיים 

ל "קק' שד 19 773
171,173 

שטח פנוי 

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

ב " ה טבת התשל23/12/1971 מיום 1790פ . בתוקף לפי הודעה בי1321ע "תב
ז "ב טבת התשל" כ13/01/1977 מיום 2287פ . בתוקף לפי הודעה בי1405ע "תב
 ה" ח תמוז התשנ06/07/1995 מיום 4317פ .ב בתוקף לפי הודעה בי686ע "תב
ב "יד אב התשנ 13/8/1992 מיום 4034פ .בתוקף לפי הודעה בי 2485ע "תב

 
בני אפריים ' בקטע שבן נתיבי איילון במערב לרח ,1321ההפקעה המבוקשת חלה בקטע המערבי של תכנית 

. במזרח
פנחס רוזן במזרח הופקע והדרך במקום ' בני אפריים במערב עד לרח' מרח ,1321הקטע המזרחי של תכנית 

. שלונסקי'  רח–י התכנית "הורחבה עפ
 

: מצב השטח בפועל
.  מצב השטח בפועל נבדק באמצעות סקר חיצוני של חברת מדידות

 נתיבי 3להרחיב את שדרות קרן קיימת על מנת לאפשר פתוח עורק דו מסלולי עם  "1321מטרת תוכנית  
 "  תנועה בכל כיוון

המדיניות העירונית מכוונת לפיתוח בר קיימא כאשר עדיפות ניתנת לתחבורה ציבורית ותנועה לא 
 :ממונעת

.  על פני השימוש ברכב הפרטיתחבורה ציבוריתיצירת תנאים להעדפה של 
כדי שהתחבורה הציבורית תהייה אפקטיבית נדרש לאפשר לה לנוע בנתיבים יחודיים ללא הפרעות של 

.  שאר כלי הרכב ומכאן נובע הצורך בתוספת הנתיבים
 .  גם לתנועת אופניים בצורה בטיחותית יש צורך בשביל  המיועד להם, בנוסף

: נפחי התנועה על פי ספירות תנועה עדכניות גבוהים
  הם 19:00 עד 7:00בקרן קיימת בכיוון  מערבה בין בני אפרים לאיילון נפחי התנועה בין השעות 

 כלי רכב בתחבורה הציבורית  930 כלי רכב מתוכם 18,500-
  הם 19:00 עד 7:00בקרן קיימת בכיוון מזרחה מאיילון לבני אפרים נפחי התנועה בין השעות 

.  כלי רכב בתחבורה ציבורית820 כלי רכב מתוכם 20,000
צים הקיימים והמתוכננים "ל הינו חלק ממערכת הנת"קק' ברח (צ"נת)נתיב בלעדי לתחבורה הציבורית 

ח הנתיבים "צים ברחוב ע"נפחי התנועה הקיימים כבר כיום אינם מאפשרים הסדרת הנת. יפו-א"לת
 .הקיימים

 . גם שביל האופניים הינו המשך למערכת השבילים המתוכננת בעיר בכלל ובאזור בפרט
 

: 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 19 יש לפרסם הודעה לפי סעיף ,  ולאחר פינוי השטחל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ

 .פקודה
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: ע"ד מה"חו
בגוש  705, 608,910וחלקות בשלמות  673,726 ,652,653, 643, 616, 606 ,605 ממליץ להפקיע חלק מחלקות

בגוש  448  וחלקה בשלמות605, 442, 441, 339, 338, 337, 336, 335, 117, 115,116ות  מחלקחלק, 6625
 לפי חוק התכנון 6792 בגוש 89,90,91,92 ,88, 87, 86, 85, 84, 73, 72, 71, 70, 69 67,68 ות מחלקחלק, 6627

רכישה ) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5 ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים 1965- ה "והבנייה התשכ
. 1943 (לצרכי ציבור

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

 
 
 

( דניאל-טוב-סוזן שםי "מוגש ע): ד הצוות"חו
. אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. (סטטוטורית ומשפטית)ד שרי אורן הציגה את הרקע ההיסטורי להפקעה "עו
לכן הקפיאו עד , ש כי אז לא היתה תנועה רבה"היה הסדר בבמ. ע מאושרת"הסביר כי התב– אלי לוי 

.  לבחינה מחודשת של התנועה
ספירות התנועה . לכן צריך לכך נתיבים יחודיים, צ ולאופניים"קיימא עם עדיפות לתח-מבקשים פיתוח בר

. ח נתיבים קיימים"כי לא ניתן ע, גבוהות ולכן צריך ההפקעה
. העירייה תישא בתשלומים של כל הביצוע. ל עם חוכרים"הקרקע ברובה של קק

. אילנה קוטלר מאגף התנועה הציגה את המצגת
לא רואה מה . טוענת כנגד אי ההסבר של התכניות גם לתושבים. מודה על הזימון– ד ענת בירן "עו

 שנה שסימנה 40זו תכנית בת . ע טובה ועדכנית"ב תב"אין עיגון לביצוע ע. הדחיפות והצורך לביצוע
. הפקעות ואינה רלוונטית כבר

. היתה תכתובת איתך ואת יודעת על מה מדובר– ד שרי אורן "עו
. לא ברור מה צורכי ההפקעה– ד ענת בירן "עו
. למרות שלא ברור איך כתבת כל כך הרבה על משהו שאת לא יודעת, תקבלי הסבר– ד דורון ספיר "עו

. ד ענת בירן"אלי לוי ואילנה קוטלר הסבירו והציגו את התכנון לתושבים ולעו
אחרי , לפיכך. ('א23ע "שבוטל בתב) מדבר על רחוב עם נתיב רכבת 10סעיף , 1321ע "בתב– ד ענת בירן "עו
כולל ביצוע תסקיר השפעה על , אם יהיה צורך, ע עדכנית"ע צריכה להיבחן מחדש ולכין תב" שנה התב40

שהכביש ייגע , שלשה, יהיו בתים. ע ייהרס"מה שמנוגד לתב– ע כתוב סעיף הריסת בניינים "בתב. הסביבה
. צריכים לההרס, ע"פ התב"ע. ב.שלא יישמר בהם ק, הכביש מאוד מתקרב וכל הבתים, לייתר. בהם 

. התושבים ייתבעו דיור חלופי
הסכם ההקפאה נעשה עם עמותה שלא ? למה דווקא כאן? מה כעת דחוף? איפה בעיר קרה מקרה כזה

. י התושבים שהגיעו כעת"מיוצגת ע
. אולי צריך שיקוע ולא הפקעה נוספת. ד חדשות"לא לקחתם בחשבון את הפגיעה ושיהיו חוו

. ד שרי אורן ואלי וי  אמרו שלא ייגעו בבתי מגורים"עו
במידע שאתם נותנים לא נרשם שבכל מקרה לא תהיה . צריך להתיחס גם לעניין העצים– ד ענת בירן "עו

.  כניסה לחצרות
. גם אם לא נוגעים בבית החצר מצטמצמת והכביש מתקרב, ר" מ150– מיוסי לוי מפקיעים כ 

. לצורך שביל אופניים אפשר להשתמש ברצועת קרקע שקיימת בין המיסעה לבין חצרות הבתים– יוסי לוי 
אין צורך במפרצי חניה במסלול . בדופן הצפונית כבר הפקיעו. אז יהיה פקק בהמשך, אם מרחיבים קטע

.  קווי אוטובוס ברחוב2כיום עוברים רק ? האם אכן יש צורך בהפקעה. רחב כזה
כדאי  (ביציאה לנתיבי איילון)יש פקקים בבוקר , כיום אין הרבה אוטובוסים – 108ל "קק– אסתר לבנון 

. שתבדקו טוב לפני הביצוע
זו מדיניות . הכוונה שייסעו יותר באוטובוס. צ ואופניים"הולכים בעירייה לעידוד תח– תמי זנדברג 

? צ ולאופניים"האם תהיו מוכנים שאחד הנתיבים הקיימים היום יהפוך לנת. שראויה לעידוד
י התושבים על כה "איך הנפחים שהוצגו מתיישבים עם הנאמר ע. הוצג סקר נפחי תנועה– אהרון מדואל 

? מעט אוטובוסים
? האם הרפורמה המדוברת כעת נלקחה בחשבון הבדיקות
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? מי מהמיוצגים על ידך היה שותף להסכם דאז- דורון ספיר
מוכנה לבדוק : לתמי זנדברג. הקפידו שהמתנגדים כעת לא היו שותפים להסכם. אולי אחד- ד בירן"עו

. הצעתה
לא מדובר בהריסת חלקים מהבנינים , פרט למקרה אחד, בהתאם לבדיקה שנעשתה– ד שרי אורן "עו

. ל שבו אתם דנים"ההסכם מדבר על הקטע של קק. הקיימים
–  דיון פנימי 

ד רבים המתייחסים לתקופה שחלפה מאז אישור התוכנית "בעניין בצוע ההפקעה יש פס– ד שרי אורן "עו
מרבית פסקי הדין קובעים כי גם אם עברה . המאושרת שקבעה את ההפקעה מבלי שנעשתה בעניין דבר

, אך הרשות המקומית עשתה בדיקה ומצאה שיש צורך ציבורי בהפקעה, תקופה ארוכה של עשרות שנים
 השנים האחרונות בשל 20בעניין שבפנינו ההפקעה לא בוצעה במשך . הרי שעדיין ניתן לממש את ההפקעה

, אנו לא פעלנו. נעשתה בדיקה תנועתית והמסקנה שיש צורך בהרחבת הדרך, עתה. פסק דין שניתן בעניין
. זה לא רלוונטי אם המתנגדים כעת לא שייכים לעמותה. כי חשבנו שלא ניתן לבצע בגלל ההסכם

. נעשו בדיקות ויש צורך בהפקעה. ע חדשה"אין צורך  בתב
 20אם היו מפקיעים כבר לפני . יש פה קונפליקט בין צרכי הפרט לצרכי הכלל– ע "מה– חזי ברקוביץ ' אדר
המדינה ', א23א "מתוך קווי תמ. אם אין מקום אז אוטובוסים לא נוסעים. צ"היתה ברחוב גם תח, שנה

הכוונה לפתח קווי , לכל שאר הקווים. (אדום וירוק) קווים לבצע כרכבת מסילתית 2פ רק על "הסכימה בע
. ('מטרונית וכד, ל"רק)אוטובוסים מכל סוג שהוא 

אז צריך את הקשר ,  הקטעים האחרים כבר בוצעה ההפקעה2– זהו ציר מזרח מערב חשוב בעיר וב 
.  ביניהם

אין קשר בין הרכבת לבין הרחבת . מ לאפשר עורק רחב לתנועה"ע' להרחיב הרח (1321): ע"מטרת התב
. ד בירן"כפי שהציגה עו,  נתיבים3– הרחוב ל 

צריך אומץ ציבורי לתת עדיפות לטובת הכלל על . כי המדינה מסרבת לכך, צ ולא רכבת"כעת מדובר על נת
. הפרט

. נעשו בדיקות לגבי צורך ההפקעה. צר זה' תמיד היו בעיות ברח. גרתי בתל ברוך– עודד גבולי ' אדר
ד מבקשים הזכויות לפיהן " שכיום עו70ע בנות "ע אינם עניינים כי יש תב" שנות תב40הטיעונים לגבי 

. ומקבלים
. וגם הרמה הנופית תישמר, אנו מטפלים ברצינות– לעניין עצים 
איך תהיה איכות החיים של . מטריד אותי איך יהיה כשהמרחק בין הכביש והבית ייצטמצמו– שמואל גפן 

. התושבים
כדי להשאיר להם חצר שמפרידה הבתים , האם אפשר להפקיע פחות. החצרות כיום גדולות– כרמלה עוזרי 

? מהכביש
הוחלט שלא פוגעים בשום בית . י הצורך התנועתי והתכנית שהכין אגף התנועה"מפקיעים עפ– אלי לוי 

. מ לפגוע כמה שפחות בתושבים"ע, ולכן התכנון מאפשר גמישות בביצוע
אני מטילה ספק בצורך של הרחבת , במקרה זה. נכון שטובת הציבור גוברת על זכות הקניין– תמי זנדברג 

, אין טענות של תושבים מהמקום על מצוקת תנועה באזור. צריך להגביר נסיעות האוטובוסים שם. הכביש
. ח נתיבים קיימים"צ ואופניים ע"צריך לעודד תח
לא מקבל את הטיעון כנגד . לא נלהב מהפקעות בכלל– השתתף בדיון מקדים בנושא – שמוליק מזרחי 

כי צפויה פגיעה קשה , מציע לבדוק שוב העניין. יש המשכיות. העמותה שהיתה וכעת אין זה תופס
.   הבתים הבעייתים2-3ל , מרחק מהכביש לבית'  מ1-2מציע להשאיר לפחות . בתושבים

. ח נתיב קיים"צ ע"לקדם נת. מציע סיור במקום בשעות הרלוונטיות- אהרון מדואל  
ולא צריך לפגוע בטובת , צ זה חשוב ונדרש"לכן אם נעשה נת, הכביש פקוק הרבה שעות ביום– אסף זמיר 

.  משפחות20– תמורת טובת כ , הציבור והעיר
אלא , לא יכולים להתבסס על עבר! צ ולאופניים "מטרת ההפקעה רק לתח-ע "מה– חזי ברקוביץ ' אדר

! צ בעיר "צריך להביט לעתיד ולפתח התח
. תמוזער הפגיעה בתושבים. צ בעיר"זו תכנית חשובה שכעת אפשר ליישמה לקידום תח– ד דורון ספיר "עו

 
שביל + צ "מציע להפוך מסלול קיים לנת, לא לאשר את ההפקעה– הצעת החלטה של אהרון מדואל 

 .ההצעה לא התקבלה משום שהיה רוב להחלטה שנתקבלה כמפורט מטה בהחלטה. אופניים
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: הועדה מחליטה
 ,605 להפקיע חלק מחלקותהוחלט  (אסף ומזרחי, כרמלה, בביוף,  דורון–ב בעד 5)לאחר הצבעה בעניין 

, 117, 115,116ות  מחלקחלק, 6625בגוש  705, 608,910וחלקות בשלמות  673,726 ,652,653, 643, 616, 606
, 71, 70, 69 67,68 ות מחלקחלק, 6627בגוש  448  וחלקה בשלמות605, 442, 441, 339, 338, 337, 336, 335

 ובהתאם לכך 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6792 בגוש 89,90,91,92 ,88, 87, 86, 85, 84, 73, 72
. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5לפרסם הודעות לפי סעיפים 

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

כרמלה עוזרי , אסף זמיר, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, אהרון מדואל, תמי זנדברג, דורון ספיר: משתתפים
ובנימין בביוף
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  7002 בגוש 7חלק מחלקה  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  49' עמ

 

 : מטרת הבקשה
 .אישור הפקעה

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
שטח  בעלות חלקה גוש

רשום 
 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מדינת 7 7002
 ישראל

מגרש ציבורי מיוחד   4,464 12,385
 דרך משולבת

 
 

:  מצב השטח בפועל
 .שוק-בשטח ההפקעה מבנים ארעי חד קומתיים בשימושי מסחר

 
: מצב תכנוני קיים

: י" עפלמגרש ציבורי מיוחד ודרך משולבתהשטח להפקעה מיועד 
ד "ז חשון התשנ" כ11/11/1993 מיום 4161פ . בתוקף לפי הודעה בי2510ע "תב

 
 

: מצב חוקי
 5 ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות לפי סעיפים 1965- ה "ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ

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

 
 

: ע"ד מה"חו
 ובהתאם לכך לפרסם 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ7002 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

 
( צבי לויןי "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
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 ובהתאם לכך לפרסם 1965 –ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ7002 בגוש 7לאשר להפקיע חלק מחלקה 

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

 
תמי זנדברג ואסף זמיר , בנימין בביוף, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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הארכת תוקף לתכנית  - מתחם יצחק שדה - א 3319/תא

  שנים10-  ל 3319' הארכת תוקף לתכ+דיון בהפקדה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  51' עמ

 

 
:  מטרת הדיון

 מתחם יצחק שדה " 3319מתן הארכה  לאישור בניה עילית לפי תכנית  החלטת וועדה לעניין." 

  דיון בהפקדה 
 

 :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 מתחם יצחק שדה "3319לעניין הארכת תוקף תכנית , הועדה מחוזית ."
 

 :מיקום
רחוב יצחק שדה : בצפון 

רחוב מנחם בגין : במערב
 (הרכבת' שכ) 1275רחוב : בדרום
רחוב המסגר : במזרח

 

 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

7077   43-65  
 

 81.80: שטח התכנית
 

אגף תכנון העיר :מתכנן
 

הוועדה מקומית לתכנון ובניה  :יזם
 

יפו ואחרים -עירית תל אביב, רשות הפיתוח :בעלות
 

 : מצב השטח בפועל
 .סככות ומוסכים, מלאכה, בשטח קיימים מבנים למסחר

הגיש בקשה  (בפינת הרחובות יצחק שדה ורחוב המסגר), אC6מגרש  ,3319/מגרש אחד ממגרשי תכנית תא
השטחים הציבוריים בחזית המגרש פונו גם כן ונמסרו לעירית , המגרש פונה ברובו, להיתר חפירה ודיפון
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בעלי המגרש פועלים להקמת חברה מנהלת למתחם כולו כמתחייב מהוראות התכנית ולהשלים . תל אביב
. הפינויים הנדרשים מיתרת המגרש

.   כמו כן פונו ברובם  עסקים לאורך הדרכים מנחם בגין ויצחק שדה
.  באופן ניכר,נעשו עיסקאות רכישה בשטחים אשר הקטינו את המושע במקרקעין

. נרשמה תכנית רפרצלציה על השטח אשר ייחדה את הבעלויות במתחם 
 

: לקידום מימוש התכנית,ל תפעול"במקביל  פועלים אגפי  העיריה השונים בראשות סמנכ
קידום פינוי יתרת השטחים הציבוריים במתחם גם באמצעות היזמים הפרטיים והכל בהתאם  .1

אגף הנכסים מקדם סקר מחזיקים ביתרת השטחים הציבוריים , לטובת העניין. 3319ע "להוראות תב

 . במתחם

 .בהתאם להוראות התכנית התקפה, לא מתאפשרת פתיחת עסקים חדשים במתחם .2

ותפיסת , מחלקת פיקוח על הבניה ממשיכה בביצוע מעקב צמוד אחר בניה בלתי חוקית במתחם .3

 . ופועלת בהתאם לממצאים, שטחים שלא כדין

יוצאו צווי סגירה כנגד עסקים במתחם אשר פועלים בניגוד לחוק ויואץ הטיפול במימוש צווי הסגירה  .4

 .הקיימים

 לתקנון 23בהתאם להוראות סעיף  (בעיקר ברחוב המסגר)מבוצע הליך ביטול רשיון לעסקים במתחם  .5

 . 'א595ע "תב

 . אגף הנכסים מקדם היתר הריסה בשטחים הציבוריים במקביל להליכים המשפטיים .6

  
: מצב תכנוני קיים

 
. 13.12.2005-  תחילתה של התכנית מיום ה  , 3319/תא"  מתחם יצחק שדה":   תקפהכניתתלמתחם 

 
" : זמן ביצוע" בתקנון התכנית עניינו  22סעיף 

 
 . שנים מיום אישורה כחוק8 התכנית תבוצע תוך 22.1
 

יוחזר ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו לא יוצא היתר בבניה במגרש ממגרשי התכנית5 אם תוך 22.2
 .'א/595/היקף זכויות הבניה העיליות באותו מגרש להיקף הזכויות שהוקנה למגרש בתכנית תא

 
גם אם ההיתר יוצא בתוך , לעניין זה רשאית הוועדה המקומית לאשר בניה עילית בהתאם לתכנית זו

זאת במידה והוועדה המקומית תשוכנע כי העיכוב . ל"תקופה של שלוש שנים נוספות מעבר לחמש שנים הנ
. בהוצאת ההיתר נבע מסיבות המצדיקות מתן הארכה

 
 

 :מצב תכנוני מוצע
 

 :בסמכות וועדה מקומית .1
 

הקשיים של היזם , 2010אשר נרשמה רק בינואר ,  לאור התמשכות רישום הרפרצלציה לתכנית
ובהקמת חברה מנהלת , הראשון  להשלמת הפינויים של בעלים אחרים במתחם היושבים על מגרשו

וכן הצורך של הבעלים והיזמים הפועלים במתחם לוודאות תכנונית על מנת לקבל , עבור המתחם כולו
המלצתנו הינה , ועל מנת שיזמים ימשיכו לרכוש מגרשים במתחם, ליווי בנקאי למימוש הזכויות

: כדלקמן
 

 3319 לתכנית 22.2וזאת לפי סעיף , מתן ארכה של שלוש שנים נוספות לאישור בניה עילית 
א הארכת תוקף התכנית "ז, לכל המגרשים בתחום התכנית, באופן גורף, "מתחם יצחק שדה"

 . המצדיקות מתן ארכה, וזאת בשל הסיבות שפורטו לעיל, 13.12.2013-עד ל 
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: בסמכות וועדה מחוזית.    2
 כי אז שינוי         10.12.2013ייפוג בתאריך "  מתחם יצחק שדה  "3319/מאחר ותוקף תכנית תא

-  לפיכך המלצתנו ל ,  דהיינו תוך שלוש שנים נדמה אפשרי–הוראות התכנית עד לתאריך זה 
 

 ( כאמור22סעיף )לעניין תוקף התכנית "  מתחם יצחק שדה  "3319/שינוי הוראות תכנית  תא 
 :  לפי הפרוט לעיל13.12.23 דהיינו עד ל בעשר שניםוהארכת תוקף התכנית 

 
 

 . שנים מיום אישורה כחוק10התכנית תבוצע תוך 
 

יוחזר היקף ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו לא יוצא היתר בבניה במגרש ממגרשי התכנית5אם תוך 
 .'א/595/זכויות הבניה העיליות באותו מגרש להיקף הזכויות שהוקנה למגרש בתכנית תא

 
גם אם ההיתר יוצא בתוך , לעניין זה רשאית הוועדה המקומית לאשר בניה עילית בהתאם לתכנית זו

זאת במידה והוועדה המקומית תשוכנע כי . ל" שנים נוספות מעבר לחמש שנים הנחמשתקופה של 
. העיכוב בהוצאת ההיתר נבע מסיבות המצדיקות מתן הארכה

 

:  ד הצוות"חו
 

 זאת – 3319/ בתכנית תא22לאשר את הארכת תוקף התכנית בשלוש שנים נוספות כאמור בסעיף  .1
. בסמכות וועדה מקומית

לעניין הארכת תוקף התכנית  " מתחם יצחק שדה "3319/לקדם את שינוי הוראות התכנית תא .2
 –לפי הפרוט לעיל (3319לעניין זכויות הבנייה הנוספות שנקבעו בתכנית )בעשר שנים נוספות 

. בסמכות וועדה מחוזית
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (10החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
  .3319/ בתכנית תא22לאשר את הארכת תוקף התכנית בשלוש שנים נוספות כאמור בסעיף  .1
מתחם  "3319/לאשר להעביר לדיון בהפקדה בוועדה המחוזית את שינוי הוראות התכנית תא .2

לעניין זכויות הבנייה הנוספות )לעניין הארכת תוקף התכנית  בעשר שנים נוספות " יצחק שדה
  (.3319שנקבעו בתכנית 

 
. תמי זנדברג ואסף זמיר, בנימין בביוף, דורון ספיר: משתתפים
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 דיון באישור עיצוב אדריכלי- בינוי לביצוע- 9' תכנון מס' יח- דרום הקריה / תא
.  בינוי לביצוע9' תכנון מס' יח- דרום הקריה

 
 אישור תכנית בינוי לביצוע חדשה המתקנת תכנית בינוי לביצוע קודמת מאושרת שמספרה :מטרת הדיון

. 9- א2270
 

. באשור ועדה מקומית-  תכנית בינוי לביצוע:מסלול התכנית
 

הארבעה ' רח- מצפון:  מיקום
פ "בנין בנק טפחות ושצ-   מדרום
 (ש"תחמ) 10' תכנון מס' יח-   ממזרח
ארניה ' רח-   ממערב

 

 
 

: גוש חלקה
מספר חלקות כל הגוש / חלקהסוג גוש מספר גוש 

בשלמותן 
מספרי חלקות 

בחלקן 
 1 חלק מוסדר  7101
 32 חלק מוסדר  7459

 
.  דונם6.033: שטח הקרקע

 
. 4291רישיון ' ץ מס"קלמן כ' אדר: מתכנן

מ "בע (1997)ץ אדריכלים "ץ  ירון כ" קלמן כ
 

. מינהל מקרקעי ישראל:יזם
 

. מדינת ישראל: בעלות
 

. מגרש ריק: מצב השטח בפועל
 

.  המאושרת3000י תכנית "מימוש זכויות עפ: מדיניות קיימת
 

. 9- א2270ותכנית בינוי לביצוע ,  המאושרת3000על המתחם חלה תכנית : מצב תכנוני קיים
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:  מצב תכנוני מוצע
תכנון לאישור ' נדרשת הכנת תכנית בינוי לביצוע לכל  יח, "דרום הקריה- 3000"על פי הוראות תכנית . א

 .הועדה המקומית
'  שבתכנית מס9הכולל את מגרש , תכנית זו תחול על שטח המתוחם בקו כחול בתשריט הבינוי והפיתוח. ב

 .דרום הקריה- 3000
 

: מטרות התכנית
,  דרום הקריה3000/ תא'תקנות התכנית המפורטת מסב 21בסעיף י הוראות "עפ הוכנהתכנית זו . א

  .5582'פי מס. בי25/09/06 שהודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ביום
הגדרות והנחיות תכנוניות לקבלת היתרי בניה ביחידת תכנון , הוראות בניהקביעת : מטרת תכנית זו. ב

: י"כל זאת ע, י התכניות התקפות ובנוסף אליהן" עפ9' מס
. קביעת  גבולות ושטח יחידת התכנון. 1
. השימושים ביחידת התכנוןקביעת פרישת . 2
.  גושי המבנים גבהים מינימליים וגבהים מרביים  של, גבהים מחייבים,  צורת גושי המבניםקביעת. 3
 .והמרחקים בין המבנים שבתחום יחידת התכנון קביעת קווי הבניין. 4
, יחס למפלסי הפיתוח הכללייבהת, קביעת מפלס הכניסה הקובעת לבניינים בתחום יחידת התכנון. 5

 קביעת גבהים  . במגרשים הסמוכים והקיימיםמפלסי רחובות סמוכים ומפלסי הקרקע המתוכננים
 .של קומות הקרקע וקומות טכניות

 .קביעת מפלסי קומות המרתפים ופרוט מקומות החניה. 6
 .קביעת הסדרי תנועה לרכב ובתאום גישת רכב לפינוי אשפה ממגרש שכן. 7
. או לרכב בתחום יחידת התכנון/ להולכי רגל ו על פני הקרקע זיקות הנאהקביעת תחום . 8
.   על פי הנחיות תכנית התשתיותתרון מפורט לתווי תשתיותפקביעת . 9

 סטוויםל, מרי גמר בחזיתות ופרטים ארכיטקטוניים מחייבים לחזיתותוהנחיות לחקביעת . 10
  .במפלסי הקומות התחתונות ומתקנים שונים

נמוכים   וטיפול בגגותקביעת הנחיות באשר לעיצוב וסיומת קומות עליונות וקומת הגג במגדלים. 11
 . וגגות עליונים של המבנים

פירוט . על פי הוראות תכנית הפיתוח, הרחובותמפלסי קביעת הנחיות באשר לפיתוח השטח ב. 12
דרישות , חומרי ריצוף באזורים המיועדים למעבר הציבור,  בתי גידול לעצים בוגרים,דרישות לגינון

 .יניםי  והארה חיצונית של הבנתאורה
מרתפי חניה באופן שפליטת האויר לא תהווה מפגע להולכי של רור ונחיות להבטחת אוהקביעת . 13

 .הרגל
 וטיפול בפסולת ובמטרדים כתוצאה יםלאופן סילוק האשפה מהמבנ באשרהנחיות קביעת . 14

.  מהפעילות המסחרית
קביעת הנחיות באשר למזעור מטרדי רוחות באמצעות בנית אגפים נמוכים הכוללים גם סטווים . 15

 .להולכי רגל ובולטים מקו המגדלים שמעליהם
 .קביעת הנחיות באשר לצורך בפתרונות של מיגון אקוסטי לפתחים בבנינים החשופים לרעש. 16
. תאורת היצף והנחיות לשילוט, קביעת הנחיות באשר לתאורת חזיתות וסטווים. 17

 
 9.2.1בטבלה ,   דרום הקריה3000/ תא'  מסזכויות הבניה הן על פי הוראות תכנית מפורטת: הוראות הבניה

.  להלן
 

 :יםהמותרשימושים ה
 המשרתים את שטחי המסחר מחסנים: יותרו, המוגדר כמפלס הכניסה הקובעת,  +19.10מתחת למפלס 

 הועדה המקומית רשאית להתיר .חניוניםו   חדרי אשפה, שרותים טכניים ,והמשרדים שבאותו מבנה
מיקום שטחים עיקריים במפלסים שמתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין ובלבד שסך כל השטחים 

 .הבנויים למטרות עיקריות במגרש לא יעלה על המותר על פי תכנית זו
מסחר לרבות בתי , משרדים ושרותי רפואה:   שמעל יותרו1,2,3' במפלס הכניסה הקובעת ובקומות מס

באישור הרשות לאיכות הסביבה )מועדונים ואולמות בידור , שרותים אישיים ועסקיים, אוכל ומשקה
אולמות ספורט וגלריות לאמנות , שימושים בעלי אופי ציבורי כמו בריכת שחיה מקורה, (יפו- א"בעירית ת

כמו כן .                                                                                      (כחלק מהשטחים העיקריים למשרדים)
 . יותרו שטחי השרות לשימושים עיקריים דלעיל

 . ובכל הקומות שמעליה יותר השימוש למשרדים ושטחי השרות שלהם4' בקומה מס
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 .לא יותרו מחסנים כשטחי שרות בקומות למעט כחלק מקומה טכנית
 
:  זכויות בניה 

:  שטחי הבניה המרביים העיקריים יהיו כמפורט בטבלה שלהלן
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  מכלל השטחים העיקריים המותרים 40%ומעלה יהיו עד + 19.10שטחי השירות בכל הקומות ממפלס 
  .לבניה במגרש

. התכנון'  משטח יח650%: שטחי השירות למרתפים
 

 :לבניניםהכניסות 
. ארניה' הארבעה ומרח' כניסות להולכי הרגל לבנינים תהינה מרח

. המדרכות שלאורכם ויקבעו באישור מהנדס העיר  י יהיו מתואמים עם גבהותמפלסי הכניס
 

 :בניןהקווי 
 

י "בכל גבולות המגרש ובתנאי שתובטח אפשרות למעבר תשתיות עירוניות עפ (0)קו בניין אפס : במרתפים
יש להביא בחשבון כי בתחום המגרש לאורך חלק מהגבול הדרומי .  דרישת מהנדס העיר או מי מטעמו

בנית מרתפים בקו אפס בגבול הדרומי תתאפשר רק . קיימים קווי ביוב וקווי חשמל תת קרקעיים פעילים
. החשמל' באישור מהנדס העיר או מי מטעמו וחב

 
: מעל פני קרקע סופיים

 
 כמתואר: 1' קומת קרקע ועמודי הסטווים שלה וכן קומה מס:  בכיוון צפון

כקו המשכי מחייב לקו חזית קיר האבן  הצפוני של   ,   בתשריט הבינוי והפיתוח
 .10' ש הסמוך ביחידת תכנון מס" התחמ

 .מגבול מגרש'  מ10:  קו בניין מזערי ; 3  ;2:   לקומות
. מגבול מגרש'  מ14: קו בניין מזערי:   לקומות המגדל

 
הדרום מערבית של   מהפינה'  מ11.5: קו בניין מזערי ,3 ; 2  ; 1 ;קרקע : לקומות:  בכוון דרום

   . המגרש
. מערבית של המגרש מהפינה הדרום'  מ16: קו בניין מזערי:  לקומות המגדל

. מגבולו הדרומי של המגרש'  מ5:   לקיר הדקורטיבי שלאורך אזור פריקה וטעינה
 

 .מערבית של  המגרש מהפינה הדרום'   מ4: קו בניין,3 ; 2 ;1 ;קרקע : לקומות:  בכוון מערב
. מהפינה הדרום מערבית של המגרש'  מ9: קו בניין:   לקומת המגדל

בקומות העליונות של המגדל כמתואר בתשריט הבינוי  '  מ3  תותר הבלטה של עד 
  .  והפיתוח

 
עמודי הסטווים בהתאמה  ). מגבול מגרש'  מ15.5קו בניין מזערי : לקומת קרקע:  בכוון מזרח

 ( לקו המגדל
. כמתואר בתשריט  מגבול מגרש'  מ6-5אפשרות הבלטה של : 1'  לחלק מקומה מס 

. מגבול מגרש'  מ15.5 קו בניין מזערי ; 2  ; 1:  לקומות
. מגבול המגרש'  מ10קו בניין מזערי :  לקומות המגדל

 
 
 
 
 

' מס
מגרש 

שטח 
מגרש 
דונם 

ר "מ/שטחים עיקריים

 כ במגרש"סה מסחר  משרדים

9 6.033   40,400     1350 41,750 



 החלטה' מס
16/03/2011 

 11- ' ב11-0007

 

2007ת ספטמבר "מבא  57' עמ  

 

 
:  המרווח בין המגדלים

. המידות המופיעות בתשריט הן מזעריות
. מזרח ודרום הינם מזעריים,מערב : קווי הבנין המצויינים לעיל בכיוונים

. מידות עומק הסטווים המצוינות בתשריט הבינוי והפיתוח הן מידות מזעריות
 תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר חריגה של חלקי בנין מחוץ לקוי ,27-30'  מסבקומות העליונות

 .  זו נדרשת מטעמים עיצוביים  ובלבד ששוכנעה כי חריגה,זערייםהבנין המ
 

 :גובה המבנים
 קומת גג שתשמש: ובנוסף.  הכניסה הקובעת קומות מעל מפלס30מספר הקומות המירבי לא יעלה על 

שטחה במנין שטחי הבניה המותרים  בכל מקרה יבוא. כקומה טכנית או לשימוש מסחרי ולמשרדים
 . לעילבטבלת זכויות בניהכמפורט 

רשות התעופה  יתואם לעת הוצאת היתר הבניה עם מגבלות הגובה של מגדליםהגובה הסופי של ה
 .ט"  ומשהבהאזרחית

. גובה שני המגדלים יהיה זהה
הועדה המקומית תהא . (כולל תקרת הקומה)ברוטו '  מ3.6גובה קומת משרדים טיפוסית  לא יעלה על 

 .אם שוכנעה כי התוספת נחוצה מטעמים תכנוניים, לקומה'  מ0.5רשאית להתיר תוספת של עד 
 

  :מרתפים והסדרי חניה
. (הקריה'  ד3000/  בהוראות תכנית תא15ראה סעיף )

. בעת הגשת הבקשה להיתר, למעט תעסוקה, י תקן החניה התקף לכל אחד מן השימושים"החניה תהיה עפ
או לפי התקן שיהיה תקף בעת , ר תעסוקה עיקרי" מ60תקן החניה לתעסוקה יהיה מקום חניה אחד לכל 

. לפי היחס הנמוך שביניהם, הגשת הבקשה להיתר
. החניה תוסדר בתחום המגרש בקומות המרתפים בלבד

יוסדרו כחניון ציבורי בתשלום ,  ממקומות החניה במגרש הדרושים על פי תקן החניה שבתוקף30%לפחות 
שטח החניון הציבורי . הנגישות לחניון הציבורי תהיה ברורה ונוחה. י הגדרתו בחוק התכנון והבניה"עפ

מיקום מקומות החניה . י התקן התקף  לשאר השימושים"יוגדר בנפרד מיתר שטחי החניה הדרושים עפ
ותאסר הצמדת שטחי חניה לשימושי . של החניון הציבורי יהיה בתחום שלוש קומות המרתף העליונות

. התעסוקה
 .פירוט מאזן החניה כמפורט בנספח התנועה והחניה

אוורור מרתפי החניה בארובות יהיה בתחום המבנים ומגובה מינימלי שמעל לתקרת  הסטווים  ומעלה 
.  יפו- א"ובאישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית ת

לא תותר התקנת פתחים להכנסת אויר לאוורור חניונים בתחומי מדרכות ורחבות בהן ישנה תנועת הולכי 
. רגל

כמות מקומות החניה . יוסדרו מקומות חניה לאופנועים ולאפניים לבאי הבניין, בקומת החניה הראשונה
יותקנו , מקומות חניה לאפניים ואופנועים מזדמנים. יפו- א"י עיריית ת"י תקנות שיקבעו ע"תהיה עפ

. במפלס הפיתוח של קומת הקרקע כמפורט בנספח הפיתוח הנופי
מבקש ההיתר מונחה לתכנן  תכנון גמיש של קומות מרתפי החניה /היזם : תכנון גמיש של מרתפי חניה

הסבת שטחי המרתפים העליונים לשימושים סחירים . כך שגובהן יאפשר שימוש עיקרי בעתיד, העליונות
 בתכנית 15.10י הכנת תכנית ואישורה בהתאם לסעיף "ע, תעשה לעת הפעלת מערכת הסעת המונים

.  דרום הקריה3000/תא
עם , יוקצה מקום להצבת מכולת אשפה בתוך חלל סגור, במרתף החניה הראשון במיקום המיועד לכך
המכולה ניתנת להרמה הידראולית אל מפלס פני הקרקע .אפשרות גישה נוחה להטלת האשפה למכולה

. ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו. י פתיחה מתואמת של תקרת המרתף שמעל המכולה"שמעליה ע
 

:  נופיפיתוח המבנים ולעיצובלהוראות 
 

: עיצוב המבנים
יהיה בקו המשכי , הכולל סטיו עמודים לכל אורכו, גוש המבנה בן שתי הקומות שלאורך רחוב הארבעה
. 10' שביחידת תכנון מס, החשמל הסמוכה' לחזית האבן הצפונית של בנין תחנת המשנה של חב

לוחות אבן חול נסורה : וחומר החיפוי יהיה'  מ9.70- ל כ"גובה גוש המבנה יהיה כגובה קיר האבן הנ
. ל"כדוגמת קיר האבן הנ, מסותתת

. מימדי עמודי הסטווים בקו החזית הצפונית יהיו לפי המתואר בתשריט הבינוי בתכנית מפלס הכניסה
. חזית זו תהיה באורך של עשרה שדות לפחות

 קומות הגמר 3מ לפחות בגובה " ס100עמודי הסטווים לאורך החזית המזרחית יהיו בחתך עגול בקוטר 
. יהיה בחומר ציפוי מתכתי ועמיד כנגד נגיפה
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. יחופו בלוחות אבן חול נסורה מסותתת (+18.10עד גובה ),  קומות3-4בן ,  כל חזיתות גוש הביניים
זכוכית , (FLAMED)אבן גרניט נסורה ומסותתת או משולהבת : חומרי הציפוי לחזיתות המגדלים יהיו

. ואלומיניום
. מראה גושי המגדלים יהיה זהה והתיחסותם האחד אל משנהו תהיה סימטרית וזהה בכל הפרטים

הקומה העליונה והגג שמעליה בשני המגדלים יעוצבו באופן שיעניק סיומת ארכיטקטונית ייחודית  
. בחלקים אלה יתאפשר ציפוי מתכתי, אפיינית לצמד המגדלים

גמר פני משטחי גגות הגושים הנמוכים יהיו מרוצפים או יכוסו באריג גאוטכני ועליו שכבת חצץ לבן או 
. צבעוני להבטחת מראה אסתטי ואחיד לכל פני הגג

יתרת גובה המעקה  . מפלסי המעקות שמופיעים בתשריט הבינוי והפיתוח מתייחסים לחלק המעקה הבנוי
בליטוש משי  או כמעקה זכוכית משולב בצינור   הנדרשת מטעמי בטיחות תעשה מצינורות נירוסטה

. נירוסטה אופקי
בנויים ובגובה שיבטיח  בגגות העליונים תובטח הסתרה נאותה של מתקנים טכניים בעזרת מעקות

.    הסתרתם באופן מוחלט
יוסתר המתקן על פני הגג ולא , באם ידרש מתקן קבוע על הגג שישמש לתלית תא חיצוני למנקיי שמשות

. יראה אלא בעת הפעלתו
 

: הפיתוח הנופי
תוך , י הנספח הנופי  שיתייחס  לכל השטחים שלגביהם תרשם זיקת הנאה לציבור"הפיתוח הנופי יהיה עפ

ובהתאם להנחיות , לשבילים ציבוריים ומדרכות, לשטח  הציבורי הפתוח, התייחסות למבנים גובלים
. תכנית הפיתוח והעיצוב הנופי  בפרוייקט דרום הקריה

 
 :                                                                                                                          הוראות לפיתוח הנופי

 
ובשונה , יפו- י קובץ הפרטים הסטנדרטי למרחב הציבורי בהוצאת עיריית  תל אביב"יהיו עפ- מרצפים

. משאר המתחמים שבתחום פרוייקט דרום הקריה
 

שנפחם לא יפחת , ינטעו בבית גידול במצעים מנותקים, ג תקרת החניון"העצים שניטעים ע- נטיעות
. ויכלול את כל האביזרים למערכת השקייה ולמערכת ניקוז, נטו'  מx 1.5'  מx 1.5'  מ1.5ממידות 

 
 יקבעו בהתאם להוראות תכנית הפיתוח והעיצוב הנופי בפרוייקט דרום הקריה ובאשור – גופי תאורת חוץ

. מהנדס העיר או מי מטעמו
 

, יפו- י קובץ הפרטים הסטנדרטי למרחב הציבורי שבהוצאת עיריית תל אביב" יבחר עפ– ריהוט חוץ
. ובהתאם להנחיות תכנית הפיתוח והעיצוב הנופי בפרוייקט דרום הקריה

 
כל האלמנטים יהיו טמונים בקרקע או . תיעשה במערכת ממוחשבת ותכלול מערכת דישון- השקייה

. ממוקמים בארונות הנסתרים מהעין
 

: תאורת הסטווים והארת חזיתות המבנים
י ההנחיות שבתכנית זו ופירוט נוסף שיקבע בתכניות הפיתוח והעיצוב הנופי "תאורת הסטווים תעשה עפ

:  דרום הקריה3000/  בתכנית תא19י סעיף "שעפ
 

. הכוללים אביזרים מונעי סנוור,  יוארו מגופי תאורה שקועים בריצוף משני צדי כל עמודעמודי הסטווים
 

או /ג עמודי הסטווים בחזיתם הפנימית ו" תואר בתאורה בלתי ישירה מגופים שיותקנו עתקרת הסטווים
. על פני הקירות

 
  הארת כל חזיתות המבנים תבוצע באמצעות גופי תאורת הצפה שימוקמו :תאורת חזיתות המבנים

. באזורים נמוכים ויכוונו כלפי מעלה  ויצוידו באביזרים למניעת סנוור באשור מהנדס העיר או מי מטעמו
יש להתאים את סוג גופי התאורה ואופי התאורה בהתאם לסוג החומרים מהם יבוצעו החזיתות המוארות 

. בהתאמה שונה לחזית קיר מסך או לבניית אבן ולעובדה כי הקומות התחתונות מיועדות למסחר
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: שילוט

למעט שם המבנה , לא תותר התקנת אביזרי פרסום או שילוט מסחרי על חזיתות המבנים בכל מפלס שהוא
. י המפרט המופיע שם"ג חזיתות המבנים ועפ"במיקום המצוין בתשריט ע

התקנת שילוט בקומה מסחרית תותר רק בתחום מישור הויטרינות של אותן החנויות שלהן מיועד השילוט 
י מהנדס העיר או מי "אישור נספח עיצוב לשטחי המסחר ולשילוט ע. ונמצאות בתחום שלאורך הסטווים

. מטעמו יהיה תנאי להיתר בניה
 

:                                                                                מיקום מתקנים טכניים בקומות שמעל קומת הקרקע

לא תותר הצבת מתקנים טכניים חשופים על פני גגות הסטווים או על פני גגות נמוכים של  אגפי גוש 

מתקנים מיוחדים טכניים .  אלא רק על גגות המגדלים ובאופן שיוסתרו מכוון חזיתות הבנין,  הביניים

יותקנו בתחום הקומה שמעל , ונחוץ להתקינם  בסמוך,  שיידרשו עבור שטחי מסחר שבקומת הקרקע

 .המסחר כחדרים טכניים

:                                                                                                                                  מעבר לרכב שירות

. לאורך הגבול הדרומי של המגרש יהיה מעבר לרכב שרות ויותקנו מקומות החניה לרכב תפעולי

תובטח אפשרות תמרון למשאית . החשמונאים בלבד' ארניה והיציאה לרח' כניסת רכב השירות תהיה מרח

מעבר השירות ישמש . שתפנה את מכולת האשפה מדחסנית  בבנין המשרדים הקיים מדרום למגרש

המעבר ישאר .  וכן למבנה המסחרי הקיים במגרש שמדרום לו9' תכנון מס' לפריקה וטעינה למבנים שביח

פתוח במשך כל ימות השבוע ובכל שעות היממה ותרשם עליו זיקת הנאה למעבר רכב שרות למבנה הגובל 

. בדרום

הקירות יחופו . ' מ5.5בגובה של , י קיר עשוי עמודים וקורות"המעבר לרכב השרות ייתחם מעברו הצפוני ע

לוחות האבן והשבכות יהיו . מלואות הקיר יעשו בשבכות פלדה. בלוחות אבן חול  נסורה ומסותתת

 .החשמל' כדוגמת החיפוי והשבכות בבנין הסמוך של חב

 
:                                                                                                                              מכולת אשפה טמונה

המכולה . ריכוז האשפה יעשה במכולת טמונה שתוצב בפינה הדרום מזרחית של מרתף החניה הראשון
רצפת הכיכר . ניתנת להרמה הידראולית מבוקרת עד למפלס פני הקרקע של הכיכר המרוצפת שמעליה

כל . שתיפתח עם העלאת המכולה תוחזר למקומה במשטח הכיכר הרציף לאחר החזרת המכולה למקומה
יכללו בתכניות , הוראות הבטיחות ואופן הפעלת מיתקן האשפה וסווג לסוגי אשפה לדחיסה מיחזור ומיון

 .י מהנדס העיר או מי מטעמו"הבקשה להיתר ויאושרו ע
 

                                                                                                                                                :עצים להעתקה

למקום ,  כל העצים הקיימים המיועדים להעתקה מתחום יחידה תכנון יועתקו על חשבון מבקש ההיתר

 .א יפו"י עיריית ת"שיקבע ע

 
                                                                                                                   :זכויות מעבר להולכי רגל

הארבעה והמעבר המזרחי בגבול ' רח, ארניה'  לאורך רחכל השטחים הלא מבונים שבמפלס הולכי הרגל 
  ותרשם פתוחים לשימוש הולכי רגליהיו , ושאינם מקוריםלרבות שטחים מקורים , 10' תכנון מס' עם יח

 .זיקת הנאה לטובת הציבור, לגביהם בספרי המקרקעין
 

:  נגישות
 .על כל השטחים שלגביהם תרשם זיקת הנאה לטובת הציבור חלה חובת הנגשה לכלל האוכלוסיה

 
:  החשמונאים- המסגר' חיבור אופציונאלי לדרך משוקעת ברח



 החלטה' מס
16/03/2011 

 11- ' ב11-0007

 

2007ת ספטמבר "מבא  60' עמ  

 

הארבעה תוך שימוש בנתיב ' אל רח, חשמונאים- המסגר' במידה ויוחלט לחבר את הדרך המשוקעת ברח
יבוצע החיבור בפינה הדרום מזרחית של המגרש ובהתאם למפלס , 9העולה ברמפה העוברת בתחום מגרש 
 .מרתף החניה הראשון המתוכנן בבנין

 
:  מיקרו אקלים ואקוסטיקה

הכל בהתאם להנחיות הרשות לאיכות , ח אקלימי ואקוסטי והוראות הנגזרות מהם"יידרש ביצוע דו
 .יפו-א"הסביבה של עיריית ת

 
                                                                                                                    : רשת תשתית עירונית וציבורית

 בכל הקשור למעבר רשתות תשתית עירונית 2270'  של תכנית מס15בשטח תכנית זו תחול הוראת סעיף 
 .בתחום המגרש

 

 

  : יפו–של עיריית תל אביב " קובץ ההנחיות"תחולת 

חלות על ,  יפו שיהיה תקף בעת הגשת הבקשות להיתר–א "של עיריית ת" קובץ ההנחיות"הוראות 

 .הבקשות להיתר ומשלימות את ההוראות וההנחיות העקרוניות שפורטו לעיל

 
 :תנאים למתן היתרי בניה

 .בתכנית הבקשה להיתר,  דרום הקריה3000/הטמעת הוראות תכנית זו והוראות תכנית תא
. אישור התאמת הפיתוח בתחום המגרש לתכנית הבינוי לביצוע ולנספח הפיתוח הנופי

 זיקת הנאה  לטובת רשםיתין ושל השטחים שלגביהם ישל הבנ, אחזקה' י חב"הבטחת תחזוקה נאותה ע
 .מגרשהבתחום  או לכלי רכב /הציבור  המתירה מעבר להולכי רגל ו

 .3000/  שבתכנית תא24ף הבטחת רישום זיקות הנאה כמפורט בסעי
אישור מהנדס העיר או מי מטעמו לתכנון המפורט לביצוע של השטחים הפתוחים עם זיקת הנאה לשימוש 

 .הציבור
 .3000 בתכנית 25אם יידרש בהתאם לסעיף , תשלום הוצאות הכנת התכנית

 בתכנית 23.3מילוי התנאים המתאימים לשלב הבניה אליו שייך המגרש נשוא ההיתר כמפורט בטבלה 
3000. 

יהיה בדיקה לעניני רוחות ומיזעור מטרדי רוח באמצעות אלמנטים פיזיים שנכללו  תנאי למתן היתר בניה
 .בתכנית זו והטמעתם בתכניות הבקשה להיתר ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו

הכל בהתאם להנחיות הרשות לאיכות הסביבה של , ח אקלימי ואקוסטי והוראות הנגזרות מהם"ביצוע דו
 .יפו-א"עיריית ת

תנאי למתן היתר בניה יהיה ביצוע סקר זיהום קרקע בהתאם לנוהל שיעודכן מעת לעת וביצוע ההנחיות 
י תנאים שקבעה הועדה המקומית לדרישות והליכי "כולל שיקום הקרקע במידת הצורך ועפ, לעניין זה

 ".מגן"ש "תכנון ובניה במרחב  תע
יפו לגבי דרישות אוורור חניונים תת - א"תנאי להיתר בניה יהיה אישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית ת

 .קרקעיים ומיקום פתחי האוורור
 .י מהנדס העיר או מי מטעמו"אישור נספח עיצוב לשטחי המסחר ולשילוט ע
  מותנית בתיאום עם, מעל מפלס הכניסה הקובעת'  מ60הוצאת היתרי בניה למבנים שגובהם עולה על 

רשות התעופה האזרחית וקבלת הנחיות להתקנת סימונים הנדרשים לבטיחות הטיסה והוראות להקמת 
. עגורנים

 9תנאי להיתר בניה יהיה אישור אגף התנועה ומהנדס העיר להתאמתו של ההיתר המבוקש בתחום מגרש 
והתחייבות לרישום זיקת הנאה למעבר כלי רכב והולכי רגל בתחום , " צומת חשמונאים3756/תא"לתכנית 

 .המסומן בתכנית זו כמעבר התת קרקעי
ההערה .  לתקנות המקרקעין27תנאי להיתר בניה יהיה רישום הערה בפנקס רישום מקרקעין לפי סעיף 

 .תבטיח אפשרות למעבר כלי רכב והולכי רגל בתחום המעבר התת קרקעי
על ביטול חלופה , או לאחר מכן, 9' יפו לפני מתן היתר הבניה במגרש מס-א"במידה ויוחלט על ידי עירית ת

Bיבוטלו ההתניות שצויינו לעיל בענין הצורך ברישום הערת אזהרה ,  צומת חשמונאים3756/ שבתכנית תא
 .לענין זיקת ההנאה

 

: תנאים למתן היתרי אכלוס

 .פ "במערכת הדרכים ובשטחי השצחלק התואם לשלב הבניה  השלמת ביצוע ה
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  .כמפורט בתכנית  הבינוי לביצוע, טיפול ברישום זיקות ההנאה לתנועת כלי רכב והולכי רגל בתחום המגרש

 .אחזקה ' התקשרות עם חב

 .אישור מהנדס העיר למילוי כל הדרישות שפורטו בתכנית זו

  3000 בתכנית 27.7סעיף 

 

:                                                                                                            תנאים למתן תעודת גמר

 .תעודת גמר תינתן לאחר שהובטח כי הבניה והפיתוח בוצעו והושלמו בהתאם  להיתר הבניה המאושר

 

  :עתיקות

 היא חלק ממתחם דרום הקריה שהוכרז כאתר עתיקות ולפיכך חלות עליה כל 9' יחידת תכנון מס

 .3000 שבתכנית 28ההגבלות וההנחיות המפורטות בסעיף , ההוראות

 

   :יחס התכניות לתכנית תקפות

.  שתכנית זו באה במקומה9-'א2270' למעט תכנית מס, על תכנית זו תחולנה הוראות התכניות התקפות
 
 

 : ד הצוות"חו

  אישור תכנית עיצוב אדריכלית על פי הנחיות הבינוי כתנאי להיתר בניה על ידי מהנדס העיר או מי
 . מטעמו

  גוון האבן ואופן העיצוב וכן גוון הזכוכיות יוגשו לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו – חזיתות
בעת הוצאת היתר הבניה יאסר שימוש בזכויות רפלקטיביות ובחומרים אחרים העלולים לגרום 

 . סינוור או הפרעה

  אישור סופי לחומרי גמר החזיתות ופיתוח השטח על פי הנחיות הבינוי ועל פי דוגמאות שיוצגו
אישור מהנדס העיר או מי מטעמו לביצוע ,  חודשים מיום מתן ההיתר3-באתר יהיה תנאי נדחה ל

.  י החומרים המאושרים יהיה תנאי לתעודת גמר זמנית"עפ
  מתקנים , רחבות כיבוי אש, חניה, שטחים המיועדים לאיסוף אשפה– שטחים ומתקנים טכניים

.  כפופים לאישור הגורמים הרלוונטיים לקראת הוצאת היתר בניה' טכניים וכד
 התאמת הבניה לתקני בניה ירוקה בעת הוצאת היתר הבניה לשביעות רצון מהנדס העיר  

 אשור אגף התנועה לתכנית הבינוי כתנאי לאשורה 

 או בתכנית הפיתוח באשור מהנדס העיר או מי מטעמו אינם \שינויים בלתי מהותיים בעיצוב ו
.  מהוים שינוי לתכנית זו

 כ שטחן באשור מהנדס העיר או מי "שינוי לא משמעותי במיקום זיקות ההנאה וללא הקטנת סה
  .מטעמו אינו מהוה שינוי לתכנית זו

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 24/06/2009מיום ' ב09-0013בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
  לאשר תכנית עיצוב אדריכלית על פי הנחיות הבינוי כתנאי להיתר בניה על ידי מהנדס העיר או מי

 . מטעמו

  גוון האבן ואופן העיצוב וכן גוון הזכוכיות יוגשו לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו – חזיתות
בעת הוצאת היתר הבניה יאסר שימוש בזכויות רפלקטיביות ובחומרים אחרים העלולים לגרום 

 . סינוור או הפרעה
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  אישור סופי לחומרי גמר החזיתות ופיתוח השטח על פי הנחיות הבינוי ועל פי דוגמאות שיוצגו
אישור מהנדס העיר או מי מטעמו לביצוע ,  חודשים מיום מתן ההיתר3-באתר יהיה תנאי נדחה ל

.  י החומרים המאושרים יהיה תנאי לתעודת גמר זמנית"עפ
  מתקנים , רחבות כיבוי אש, חניה, שטחים המיועדים לאיסוף אשפה– שטחים ומתקנים טכניים

.  כפופים לאישור הגורמים הרלוונטיים לקראת הוצאת היתר בניה' טכניים וכד
 התאמת הבניה לתקני בניה ירוקה בעת הוצאת היתר הבניה לשביעות רצון מהנדס העיר  

 אשור אגף התנועה לתכנית הבינוי כתנאי לאשורה 

 או בתכנית הפיתוח באשור מהנדס העיר או מי מטעמו אינם \שינויים בלתי מהותיים בעיצוב ו
.  מהוים שינוי לתכנית זו

 כ שטחן באשור מהנדס העיר או מי "שינוי לא משמעותי במיקום זיקות ההנאה וללא הקטנת סה
  .מטעמו אינו מהוה שינוי לתכנית זו

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 אישור תכנית בינוי לביצוע - 9' תכנון מס' יח- א דרום הקריה"ת 

 9-א\3000\תא-  בינוי לביצוע9' תכנון מס' יח- דרום הקריה
. אישור תכנית בינוי לביצוע : מטרות הדיון

 .באשור ועדה מקומית- תכנית בינוי לביצוע: מסלול התכנית
 הארבעה' רח- מצפון: מיקום

 פ"בניין משרדים ושצ-          מדרום
 (ש"תחמ) 10' תכנון מס' יח-         ממזרח
 ארניה' רח-         ממערב

 
 :גוש החלקה

 מספר חלקות כל הגוש\חלקה סוג גוש  מספר גוש
 בשלמותן

מספר חלקות 
 בחלקן

 1  חלק מוסדר 7101
 32  חלק מוסדר 7459

 
  דונם6.033: שטח הקרקע

 מ" גינדי החזקות משרדים מפוארים בע:יזם
 מ"משה צור אדריכלים ובוני ערים בע: עורך התוכנית

 מדינת ישראל: בעלות
מגרש ריק המשמש כחניה  : מצב השטח בפועל
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 . המאושרת3000י תכנית "מימוש זכויות עפ: מדיניות קיימת
 . המאושרת3000על המתחם חלה תכנית : מצב תכנוני קיים
 : מצב תכנוני מוצע

תכנון לאישור ' נדרשת הכנת תכנית בינוי לביצוע לכל יח, "דרום הקריה- 3000"על פי הוראות תכנית . א
 .הועדה המקומית כתנאי להיתר בניה

'  שבתכנית מס9הכולל את המגרש , תכנית זו תחול על שטח המתוחם בקו כחול בתשריט הבינוי לביצוע. ב
 .דרום הקריה-3000

 
 

 :מטרות התוכנית
י הוראות "  עפ9' הגדרות והנחיות תכנוניות לקבלת היתרי בניה ביחידת תכנון מס, קביעת הוראות בניה

הודעה בדבר מתן תוקף לה אשר ,  דרום הקריה3000/תא'  בתקנות התכנית המפורטת מס21בסעיף 
 . 5582  מס.פ.י  ב25/09/06 פורסמה ביום

 :זכויות בניה
.  דרום הקריה3000/תא' זכויות הבניה הן על פי הוראות תכנית מפורטת מס

 : שטחי בניה מרביים למטרות עיקריות .א
 
  
 
 
 

 
 

 שטחים 10%בשיעור של עד , 3000/תותר העברת שטחי בניה ממגרש למגרש בתחום תכנית תא
ללא שינוי בסך כל שטחי הבניה המותרים על , עיקריים ושטחי השרות התואמים המותרים במגרש

העברת .   לשימושים השונים  ובתנאי שנמסרה לה הסכמת בעל הקרקע בכתב3000/פי תכנית תא
 :ותהיה כך, השטחים מפורטת בנספח הבינוי לביצוע

 לשימוש משרדים במגרש 8ר שטח שרות  ממגרש " מ1,800עד -ר שטח עיקרי ו" מ4,500העברת עד 
9. 
 : 8שטחי בניה מרביים למטרות עיקריות לאחר העברת שטחים ממגרש  .ב
 
 
 
 
 
 
 :  שטחי בניה למטרות שירות.ג

 .  מכלל השטחים העיקריים המותרים לבניה במגרש40%עד  :במפלס הכניסה הקובעת ומעליו
. למעט כחלק מקומה טכנית, לא תותר אחסנה כשטח שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין

שטחי האחסנה יהיו משויכים כשטחי שרות לשימושים העיקריים שבאותו בניין וירשמו 
ש הבעלים המחזיק בשטחים העיקריים אותם משרתים שטחי "בלשכת רישום המקרקעין ע

  .האחסנה האמורים
 . משטח המגרש650% עד :במרתפים

הועדה המקומית תהיה רשאית להתיר העברת שטחי שרות תת קרקעיים לשטחי שרות 
לפי סעיף . למטרות של מעברים מקורים לשימוש הציבור, במפלס הכניסה הקובעת ומעליה

 .ע הראשית" בתב16.6
 

 :שימושים מותרים
 ,מסחר לרבות בתי אוכל ומשקה, משרדים ושרותי רפואה  :במפלס הכניסה הקובעת ומעליו

באישור הרשות לאיכות הסביבה בעירית )מועדונים ואולמות בידור , שירותים אישיים ועסקיים
, גלריות לאמנות, חדרי כושר, בריכות שחיה מקורות: שימושים בעלי אופי ציבורי כמו, (יפו- א"ת

.                                                                                       כחלק מהשטחים העיקריים למשרדים
. כמו כן יותרו שטחי השרות לשימושים עיקריים דלעיל

. ר שטח עיקרי" מ500בקומת הקרקע יותרו שטחי מסחר ששטחם לא יפחת מ 
מהקומות העליונות שתשמש כמבואה קומתית לצורך קומה אחת הקמת בכל בניין תותר 

. כמצויין בתשריט, שימושים צבוריים ושטח תפעולי לשימושו 

' מס
 מגרש

שטח 
מגרש 

 דונם

 ר"מ/שטחים עיקריים

 כ במגרש"סה מסחר  משרדים

9 6.033 40,400 1,350 41,750 

' מס
 מגרש

 שטח מגרש 
 ר"מ/שטחים עיקריים

 כ במגרש"סה מסחר  משרדים

 46,250 1,350 44,900 ' ד6.033 9
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. קומה זו תיבנה בגובה כפול
  
 

 ,רותים טכנייםי ש , המשרתים את שטחי המסחר והמשרדים שבאותו מבנהחסניםמ :במרתפים
 .חניוניםו  חדרי אשפה

הועדה המקומית רשאית להתיר מיקום שטחים עיקריים במפלסים שמתחת למפלס הכניסה 
ובלבד שסך כל השטחים הבנויים למטרות עיקריות במגרש לא יעלה על המותר על , הקובעת לבנין
 .3000/פי תכנית תא

 
 

תכנית בינוי לביצוע ליחידות תכנון , 3000/ בתכנית תא21על פי הנחיות סעיף : הוראות התוכנית
 :תכלול
 

 .וגבולות ושטח מגרשי הבניה הכלולים בה, הגדרה מדויקת של גבולות ושטח יחידת התכנון
 .3000 לביצוע וללא שינוי מתכנית בינויבתכנית העמדה בנספח ה כמופיע

  .פרישת השימושים בקומות התחתונות    
 . לביצועבינויכמופיע בתכנית הקומות בנספח ה
 ,מסחר ומעברים לכלל ציבור : (1קומה )בקומת הכניסה ובגלריה שמעליה 

 .3000/וכן כל השימושים המותרים על פי תכנית תא
 .גבהים מחייבים וגבהים מרביים של גושי המבנים, הגדרת צורת גושי המבנים    

הכלולים בקומות תחתונות וקומת עמודים למעבר הולכי , עקרון בניית אגפים נמוכים
 .3000פ תכנית "יהיה מחייב ע, רגל

 . מטר מקו מגרש5תהיה בנסיגה מינימאלית של  (האטריום)קומת הכניסה כולל גלריה 
 

 : ה מבניםגוב

 . קומות  מעל קומת הכניסה והגלריה35גובה המבנים עד  .א

 . יהיה לפי נספח הבינוי לביצוע (האטריום)גובה קומת הכניסה כולל גלריה  .ב
 יותרו חללים כפולים .ברוטו'  מ3.8גובה קומת משרדים טיפוסית לא יעלה על  .ג

תותר גמישות לגבי המיקום . בקומות המשרדים העליונות לפי נספח הבינוי לביצוע
 .הסופי אשר ייקבע בהיתר באשור מהנדס העיר או מי מטעמו

 גובה קומות  .  הקומות העליונות לא תחשבנה קומות טיפוסיות6 .ד
  .כמצויין בתשריט הבינוי'  מ4.00                    אלה לא יעלה על 

המצורף וניתנת לשינויים לא לביצוע בינוי נספח הפ "עתהא צורת גושי המבנים  .ה
 . באשור מהנדס העיר או מי מטעמומהותיים

חלל בכל בניין תותר קומה אחת בגובה קומה כפולה לצורך , פרט לקומת הלובי .ו
תירשם  הערת  אזהרה לגבי שטחים אלו שישארו פתוחים לציבור . לרווחת הציבור

בשעות הפעילות של המבנה ובאשור הועדה המקומית לתכנון ובניה בעת הוצאת 
 .היתר הבניה

 
 :קווי בניין

. 9מגרש האחוריים והמרחקים בין המבנים שבתחום , קביעת קווי הבניין הצדדיים
: קווי הבנין

 בכל גבולות המגרש ובתנאי שתובטח אפשרות למעבר תשתיות 0קו בניין  :במרתפים .א
נדרש להבטיח תוואי מעבר .  י דרישת מהנדס העיר או מי מטעמו"עירוניות עפ

.                                                                   המסגר/למנהרה המתוכננת במסגרת שיקוע החשמונאים
 0יש להציג אישור תאגיד המים לנושא חלחול מי תהום כתנאי לאישור קו בניין 

 .כתנאי להיתר בניה
 :במפלס הכניסה הקובעת ומעליו .ב

קווי הבניין המזעריים מעל פני הקרקע לכיוון הדרכים יהיו כמצוין בתשריט תכנית 
 .0קו בניין  3000/ תא

. מקו המגרש' מ 6.5מרחק מינימלי : לקומת קרקע:  בכיוון צפון                       
.  ' מ0קו בניין : לקומות המגדל

. מקו מגרש'  מ5מרחק מינימלי : לקומת קרקע:  בכיוון דרום
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. מקו המגרש'  מ5מרחק מינימלי : לקומות המגדל                      
 .כמופיע בנספח הבינוי לביצוע: לקומת הקרקע:  בכוון מערב

 .כמופיע בנספח הבינוי לביצוע: לקומות המגדל
. מקו מגרש'  מ16.5מרחק מינימלי : לקומת קרקע:  בכיוון מזרח

. מקו המגרש'  מ6מרחק מינימלי : לקומות המגדל                      
 .' מ5.5- המרחק בין המגדלים לא יפחת מ: המרווח בין המגדלים .ג

 ועד  רשאי להתיר חריגה של חלקי בנין מחוץ לקוי הבניןמהנדס העיר או מי מטעמוהיה יבקומות העליונות 
 .שוכנע כי חריגה זו נדרשת מטעמים עיצובייםיובלבד ש, לקו מגרש

 
 :הכניסות לבניינים

בהתייחס למפלסי הפיתוח , קביעת מפלס הכניסה הקובעת לבניינים בתחום יחידת התכנון
קביעת . מפלסי רחובות סמוכים ומפלסי הקרקע המתוכננים במגרשים הסמוכים, הכללי

. גבהים של קומות הקרקע וקומות טכניות
. ארניה' הארבעה ומח' כניסות להולכי הרגל לבניניים תהינה מרח     
והעיצוב   פיתוח בנספח המפלסי הכניסות יהיו מתואמים עם גבהי המדרכות שלאורכם כמופיע                   

 . או מי מטעמובאישור מהנדס העיר, מ במפלס הכניסה הקובעת" ס50 סטייה של עד  תותר .נופיה
 

 :מרתפים והסדרי חניה
קביעת מפלסי קומות המרתפים ופרוט מקומות החניה בכל מגרש בתחום        
     .יחידת התכנון       

:  מרתפים והסדרי חניה
או לפי התקן , ר תעסוקה עיקרי" מ60תקן החניה לתעסוקה יהיה מקום חניה אחד לכל 

 .לפי היחס הנמוך שביניהם, שיהיה תקף בעת הגשת הבקשה להיתר
 .החניה תוסדר בתחום המגרש בקומות המרתפים בלבד

יוסדרו כחניון ,  ממקומות החניה במגרש הדרושים על פי תקן החניה שבתוקף30%לפחות 
הנגישות לחניון לטובת . י הגדרתו בחוק התכנון והבניה"לטובת הציבור בתשלום עפ
שטח החניון לטובת הציבור יוגדר בנפרד מיתר שטחי החניה . הציבור תהיה ברורה ונוחה

מיקום מקומות החניה של החניון לטובת . י התקן התקף לשאר השימושים"הדרושים עפ
הציבור יהיה בתחום שלוש קומות המרתף העליונות ותאסר הצמדת שטחי חניה לשימושי 

ולא תיתכן בו חניית כלי רכב של דיירי  1החניון הציבורי יתוכנן ברמת שרות . התעסוקה
 .הביניין

ונספח לביצוע בינוי נספח הפ "עתהא קביעת מפלסי המרתפים  ופרוט מקומות החניה 
בהתאם לנספח תנועה ולאישור .  תותר גמישות של מטר וחצי במפלסי החניונים.התנועה

 .מהנדס העיר
כמות . יוסדרו מקומות חניה לאופנועים ולאופניים לבאי הבניין, בקומת החניה הראשונה
מקומות חניה לאופניים . יפו- א"י עיריית ת"י תקנות שיקבעו ע"מקומות החניה תהיה עפ

פיתוח יותקנו במפלס הפיתוח של קומת הקרקע כמפורט בנספח , ואופנועים מזדמנים
 .נופיועיצוב 

קומת מרתף עליונה תאפשר גמישות לצורך קבלת גובה חלל מסחרי במקרה שניתן יהיה 
בתכנית  15.10.2להשמיש חלל זה למסחר עקב הקטנת דרישות חניה בהתאם לסעיף 

. 3000/תא
סידור החניה המדויק ייעשה . הסדרי החניה במרתפים מציגים את המעטפת המירבית

במסגרת היתר הבניה ויתן מענה לביקוש על פי השטחים והשימושים שייקבעו בהיתר 
. הבניה

הסדרי התנועה ברחוב הארבעה אינם מחייבים והתכנון יתואם עם הסדרי התנועה 
. ('צמצום נתיבים וכד, שבילי אופניים)העתידיים לרחוב הארבעה 

 
 חשמונאים- המסגר' חיבור אופציונאלי לדרך משוקעת ברח

הארבעה תוך ' אל רח, חשמונאים- המסגר' במידה ויוחלט לחבר את הדרך המשוקעת ברח
יהא  האופציונאליסימון החיבור , 9שימוש בנתיב העולה ברמפה העוברת בתחום מגרש 

. פ נספח התנועה"ע
יתוכנן גשר מחומרים קלים לצורך מעבר הולכי רגל ביציאה מקומת הכניסה בצד המזרחי 

 .אל נתיב המעבר לתחנת הרכבת הקלה העתידית 
 .ויפורק בהתאם לצורך ההתחברות למנהרה העתידית, הגשר יתוכנן עם אפשרות לפרוק 

תינתן התחייבות משפטית לפירוק הגשר לכשיידרש לשביעות רצון היועץ המשפטי 
. לעיריה
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   על פני , או לרכב בתחום יחידת התכנון/סימון זיקות הנאה להולכי רגל ו 
 . הקרקע ובמפלסי תת הקרקע על פי הצורך 

: זכויות מעבר להולכי רגל וסימון זיקות הנאה

 הארבעה ' רח, ארניה' השטחים הלא מבונים שבמפלס הולכי הרגל לאורך רח
יהיו  , לרבות שטחים מקורים ושאינם מקורים, 10' והמעבר המזרחי בגבול עם יח

זיקת הנאה , פתוחים לשימוש הולכי רגל ותרשם לגביהם בספרי המקרקעין
.    כמסומן בנספח הבינוי, לטובת הציבור

  על כל השטחים שלגביהם תרשם זיקת הנאה לטובת הציבור חלה חובת הנגשה
 .לכלל האוכלוסיה

 יותרו שטחים לרווחת הציבור בקומות העליונות עם גישה חופשית לציבור .
ותרשמנה עליהם זיקת  , לציבורשהייה ומעברחללים אלו יכללו גינון ואזורי 

שעות ) לציבור בשעות הפעילות העסקית ים פתוחויהי שטחים אלו .הנאה
 .(הפעילות העסקית יהיו בתיאום עם הוועדה המקומית

 
: מעבר לרכב שירות

.  המצורףלביצוע בינוי בנספח הראה פירוט רחבות כיבוי אש 
  .(פריקה וטעינה) לאורך הגבול הדרומי יהיה מעבר לרכב שרות

תובטח אפשרות . החשמונאים בלבד' יה והיציאה לרחנאר' כניסת רכב השירות תהיה מרח
תמרון למשאית שתפנה את מכולת האשפה מדחסנית בבנין המשרדים הקיים מדרום 

 וכן למבנה 9' תכנון מס' מעבר השירות ישמש לפריקה וטעינה למבנים שביח. למגרש
המעבר ישאר פתוח במשך כל ימות  .("יבולים"מבנה ) המסחרי הקיים במגרש שמדרום לו

 (פריקה וטעינה) השבוע ובכל שעות היממה ותרשם עליו זיקת הנאה למעבר רכב שרות
, יציאה באמצעות מחסומים מתאימים/ תותקן בקרה לכניסה.דרוםמלמבנה הגובל 

. כמסומן בנספח הפיתוח והעיצוב הנופי
 

 :רשת תשתיות עירונית וציבורית
נספח התשתיות המצורף לתכנית הבינוי ועל תשתיות על פי הנחיות הפתרון מפורט לתווי 

. ש" ובאשור מנהל בת3000\פי תכנית התשתיות של תכנית תא
 

 סטווים , הנחיות לחומרי גמר בחזיתות ופרטים ארכיטקטוניים מחייבים לחזיתות
 :ומתקנים שונים במפלסי הקומות התחתונות

: הוראות לעיצוב המבנים
 או אלומיניום/ וכל חזיתות חלל הכניסה יחופו בזכוכית .

 או כל /או אבן ו/ ואלומיניםאו /זכוכית ו: חומרי הציפוי לחזיתות המגדלים יהיו
 .או כל חומר אחר באישור מהנדס העיר או מי מטעמו/שילוב בין החומרים ו

  3תנאי נדחה בהיתר לאישור חומרי הגמר על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו תוך 
 .  חודשים מיום מתן היתר

  
 :פיתוח נופי

  כללירתיאו .א
בכיכר זו יהיו עצים . שטח פרטי פתוח המפותח ככיכר עירונית פתוחה ומגוננת

 .הכיכר תהיה פתוחה להולכי רגל ונגישה לכל. וצמחיה
         

 :פיתוח השטחים הפתוחים .ב
 הארבעה' ארניה ורח' מדרכות ברח .1
 שטחים בזיקת הנאה להולכי רגל .2
 .פיתוח איזור זיקת הנאה לכלי רכב .3
 

: הארבעה' ארניה וברח' הנחיות לביצוע עבודות פיתוח במדרכות ברח
'  מ2.5תתוכנן מדרכה ברוחב של לפחות - הארבעה' ארניה ורח' רח-מדרכות

 .אביב לרחובות-בהתאם להוראות הפרטים הסטנדרטים של עירית תל
.  פ הנחיות העיריה באם יידרש במקום"יתוכנן ע- שביל לאופניים
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: ההנחיות לפיתוח שטח פרטי פתוח

 .      פרטי הפיתוח באישור מהנדס העיר או מי מטעמו
רחבות כיבוי האש יתוכננו כך שלא יהוו פגיעה ברצף התכנוני - רכבי כיבוי אש
הגינון יעשה בתוך כוורות המאפשרות , אם ישנו גינון במקום. במפלס הכיכר

 .עליית רכבי כיבוי ובאישור מכבי האש
יותר תכנון בריכות מים בשילוב עם תכנית הפיתוח לפי אישור -  בריכות מים

 .אדריכל העיר ומהנדס העיר
 ובבתי גידול נופיועיצוב נספח פיתוח פ "במקום יינטעו עצים בוגרים במיקום ע- עצים

. ' מX 1.5'  מ1.5שמידתם 
י "יותר תכנון של בורות נקודתיים עבור שתילת עצים לפי פרט שיאושר ע .א

 .אדריכל העיר

ראה  (. מאדמהמעוצב= בכיר ) גודל עצים מינימלי יהיה עץ חצי בוגר .ב
 .הוראות בהנחיות לביצוע עבודות ברחובות ההיקפיים

 
תתאפשר הצבת אלמנטי תאורה כללית לכיכר ותאורת אלמנטים - תאורה 

 .וריהוט הכיכר באישור מהנדס העיר או מי מטעמו
החומרים . 'וכד' עץ, אבן, יותרו חומרי גמר מגוונים כגון בטון-  חומרי גמר לכיכר 

החומרים . בהתאמה לדרישות התחזוקה העירוניות, יהיו ייחודיים למתחם
. י מהנדס העיר או מי מטעמו"יאושרו ע

 
: הנחיות לפיתוח אזור זיקת הנאה לכלי רכב

איזור זה יהיה במפלס הכיכר . מרחוב ארניה מתוכנן איזור לזיקת הנאה לכלי רכב
 . המרוצפת ויופרד ממנה בעמודי מחסום לרכב

 .איזור זה ירוצף באבנים משתלבות
 עיקרון הרציפות לשילוב השטחים הפתוחים שבין המבנים עם השטח     ישמר 

. צ"לא תותר הקמת גדר הפרדה בין מגרשי בניה ובינם לבין השפ.                            הפתוח
 

האוורור בארובות יהיה בתחום המבנים ועד  לגג במגדלים באישור  : אוורור מרתפי החניה
. 3000\ בתכנית תא21.3.13יפו ועל פי סעיף - א"היחידה לאיכות הסביבה   בעיריית ת

  
לא תותר התקנת פתחים לפליטת אויר מהחניונים בתחומי מדרכות ורחבות בהן ישנה תנועת הולכי רגל 

 .יפו- א"אלא באישור היחידה לאיכות הסביבה בעיריית ת
 

 :עצים להעתקה 
כל העצים הקיימים המיועדים להעתקה . להתחלת בניהתוגש תכנית התארגנות כתנאי 

 ,ע"ובאישור  אגרונום אגף שפ, מתחום יחידת התכנון יועתקו על חשבון מבקש ההיתר
. יפו-א"י עיריית ת"למקום שיקבע ע

 
 :נחיות באשר לאופן סילוק האשפה מהמבניםה

  האשפה . מתחת לפני הקרקע, בתחום הביניינים כלי האגירה לאשפה המסחרית יהיומי
  ובנוסף תהיה לכל בנין מכולה לאגירת , בדחסנים בחדרים ממוזגים המסחרית תיאגר

 הפרדת אשפה תעשה על פי דרישות אגף התברואה והוראות .פסולת קשיחה שתאוחסן בחדר סגור
. מהנדס העיר לנושא בניה ירוקה

        
: מכולת אשפה

המכולה ניתנת . מרתף החניה הראשוןבריכוז האשפה יעשה במכולה שתוצב במיקום המיועד לכך 
פיתרון אחר . להרמה הידראולית מבוקרת עד למפלס פני הקרקע של הכיכר המרוצפת שמעליה

 כל הוראות הבטיחות ואופן הפעלת מיתקן .לפינוי אשפה יהיה באישור מהנדס העיר או מי מטעמו
 אישור מתקני .יכללו בתכניות הבקשה להיתר, האשפה וסווג לסוגי אשפה לדחיסה מיחזור ומיון

. א"התברואה ואופן סילוק האשפה מותנה באישור אגף התברואה בעיריית ת
 

 :פתרונות למיגון אקוסטי
 . מנוח אקוסטי והוראות הנגזרות מ"ביצוע דו- רונות למיגון אקוסטיפית. א 

. יפו-א"הסביבה של עיריית ת היחידה לאיכות יתיבהנח    
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2007ת ספטמבר "מבא  68' עמ  

 

, הכלולים בקומות תחתונות וקומת עמודים למעבר הולכי רגל, עקרון בניית אגפים נמוכים. ב
  הבלטת ונסיגת האגפים הנמוכים מהווה תנאי למזעור מטרדי 3000/פ תכנית תא"יהיה מחייב ע

 .הרוחות
                  

 בתכניות תםעטמהנחיות למזעור מטרדי רוחות באמצעות אלמנטים פיזיים שנכללו בתכנית זו וה
. הבקשה להיתר באישור מהנדס העיר או מי מטעמו

עניין : התייחסות ואישור יועץ סביבתי להתאמת האגפים הנמוכים שיעודם הקטנת מטרדי רוח
חוות דעת מופיעה ב, המרחק בין המגדלים וכן מרחק המגדל הדרומי מבניין יבולים הגובל מדרום

. י כנספח לתכנית הבינופתצורהמיועץ אקלים לנושא מפגעי רוחות 
 

 :תאורת חזיתות הסטווים
. תאורת היצף והנחיות לשילוט, הנחיות לתאורת חזיתות וסטווים

:  והארת חזיתות המבניםעמודיםתאורת ה
 .נופיועיצוב הפיתוח הנספח כמופיע , י ההנחיות שבתכנית זו " תעשה עפעמודיםתאורת ה
, הכוללים אביזרים מונעי סנוור,  יוארו מגופי תאורה שקועים בריצוף משני צדי כל עמודהעמודים

 .בתיאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו
 בחזיתם םג עמודי" תואר בתאורה בלתי ישירה מגופים שיתוקנו עקומת עמודים מפולשתתקרת 

 .או  על פני הקירות/הפנימית ו
הארת כל חזיתות המבנים תבוצע באמצעות גופי תאורת שימוקמו : תאורת חזיתות המבנים

יש להתאים את סוג גופי  .באזורים נמוכים ויכוונו כלפי מעלה ויצוידו באביזרים למניעת סנוור
התאורה ואופי התאורה בהתאם לסוג החומרים מהם יבוצעו החזיתות המוארות בהתאמה שונה 

פיתרון אחר . לחזית קיר מסך או לבניית אבן ולעובדה כי הקומות התחתונות מיועדות למסחר
 .יותר בתיאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו

 שילוט 
למעט , לא תותר התקנת אביזרי פרסום או שילוט מסחרי על חזיתות המבנים בכל מפלס שהוא

  . על פי ההנחיות העירוניות להצבת שילוט ובאישור ועדת השילוט העירוניתהמבנה שם
 התקנת שילוט בקומה מסחרית תותר רק בתחום מישור הויטרינות של אותן החנויות שלהן מיועד

י מהנדס העיר או מי " ע לשטחי המסחראישור נספח עיצוב, עמודיםונמצאות בתחום שלאורך ה
. מטעמו יהיה  תנאי להיתר בניה

 
:   גמישות

.  או מי מטעמוי מהנדס העיר"שינויים לא מהותיים במסמכי התכנית יאושרו ע
 

 : תנאים למתן היתר בניה

 .בתכנית הבקשה להיתר,  דרום הקריה3000/הטמעת הוראות תכנית זו והוראות תכנית תא .א

 .אישור התאמת הפיתוח בתחום המגרש לתכנית הבינוי לביצוע ולנספח הפיתוח ועיצוב הנופי .ב
 זיקת רשםיתין ושל השטחים שלגביהם ישל הבנ, אחזקה' י חב"הבטחת תחזוקה נאותה ע .ג

 .מגרשהבתחום  או לכלי רכב /הנאה  לטובת הציבור  המתירה מעבר להולכי רגל ו

 לרבות זיקת הנאה לגישה 3000/  שבתכנית תא24ף הבטחת רישום זיקות הנאה כמפורט בסעי .ד
 .הגובל מדרום" יבולים"למבנה 

אישור מהנדס העיר או מי מטעמו לתכנון המפורט לביצוע של השטחים הפתוחים עם זיקת  .ה
 .הנאה לשימוש הציבור

 23.3מילוי התנאים המתאימים לשלב הבניה אליו שייך המגרש נשוא ההיתר כמפורט בטבלה  .ו
 .3000/בתכנית תא

יפו לגבי נושאים - א"תנאי להיתר בניה יהיה אישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית ת .ז
 .סביבתיים

מותנית , מעל מפלס הכניסה הקובעת'  מ60הוצאת היתרי בניה למבנים שגובהם עולה על  .ח
 רשות התעופה האזרחית וקבלת הנחיות להתקנת סימונים הנדרשים לבטיחות  בתיאום עם

 .הטיסה והוראות להקמת עגורנים
תנאי להיתר בניה יהיה אישור מהנדס העיר או מי מטעמו להתאמתו של ההיתר המבוקש  .ט

והתחייבות לרישום , " צומת חשמונאים3756/תא" למינהור המוצע ולתכנית 9בתחום מגרש 
זיקת הנאה למעבר כלי רכב והולכי רגל בתחום המסומן בתכנית זו למעבר תת קרקעי אשר 

 . נמצא בתחום המגרש
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 לתקנות המקרקעין לצורך מעבר כלי רכב 27הצגת התחייבות לרישום זיקת הנאה לפי סעיף  .י
 . והולכי רגל בתחום המינהור

כולל , ביצוע סקר זיהום קרקע בהתאם לנוהל שיעודכן מעת לעת וביצוע הנחיות לעניין זה .יא
י תנאים שקבעה הועדה המקומית לדרישות והליכי תכנון "שיקום הקרקע במידת הצורך ועפ

 ".מגן"ש "ובניה במרחב תע

קבלת אישור נתיבי איילון להתאמת התכנון למנהרה המתוכננת במסגרת שיקוע  .יב
 .המסגר/ החשמונאים

תקני בניה תקפים \או מדיניות הועדה המקומית\בניה ירוקה בהתאם להנחיות מהנדס העיר ו .יג
 . בעת הוצאת היתר הבניה

 .אישור תאגיד המים למבוקש .יד

או מרתפים ללא הבניה העל קרקעית יקבעו התנאים \במידה ויבוקש היתר לדיפון וחפירה ו .טו
 .ל על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו"הרלוונטיים להיתר מתוך הרשימה הנ

 
 (:                             4טופס )תנאים למתן תעודת אכלוס 

תעודת אכלוס תינתן לאחר קבלת אישור מהנדס העיר למילוי כל הדרישות שפורטו בתכנית 
הבינוי לביצוע  ומילוי כל התנאים הקבועים בה לשלב הבניה לגביו מבוקש האישור ובהתאם 

. 3000\ בתכנית תא27לסעיף 
 

 ::                             תנאים למתן תעודת גמר
תעודת גמר תינתן לאחר שהובטח כי הבניה והפיתוח בוצעו והושלמו בהתאם  להיתר הבניה 

. המאושר
 

 : עתיקות
 היא חלק ממתחם דרום הקריה שהוכרז כאתר עתיקות ולפיכך חלות עליה כל 9' יחידת תכנון מס

 .3000/ שבתכנית תא28ההגבלות וההנחיות המפורטות בסעיף , ההוראות
 : ד הצוות"חו

  גוון האבן ואופן העיצוב וכן גוון הזכוכיות יוגשו לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו – חזיתות
בעת הוצאת היתר הבניה יאסר שימוש בזכויות רפלקטיביות ובחומרים אחרים העלולים לגרום 

 . סינוור או הפרעה

  אישור סופי לחומרי גמר החזיתות ופיתוח השטח על פי הנחיות הבינוי ועל פי דוגמאות שיוצגו
אישור מהנדס העיר או מי מטעמו לביצוע ,  חודשים מיום מתן ההיתר3-באתר יהיה תנאי נדחה ל

.  י החומרים המאושרים יהיה תנאי לתעודת גמר זמנית"עפ
  מתקנים , רחבות כיבוי אש, חניה, שטחים המיועדים לאיסוף אשפה– שטחים ומתקנים טכניים

.  כפופים לאישור הגורמים הרלוונטיים לקראת הוצאת היתר בניה' טכניים וכד
 התאמת הבניה לתקני בניה ירוקה בעת הוצאת היתר הבניה בהתאם להנחיות מהנדס העיר.  

 אשור אגף התנועה לתכנית הבינוי כתנאי לאשורה 

 או בתכנית הפיתוח באשור מהנדס העיר או מי מטעמו אינם \שינויים בלתי מהותיים בעיצוב ו
.  מהוים שינוי לתכנית זו

 כ שטחן באשור מהנדס העיר או מי "שינוי לא משמעותי במיקום זיקות ההנאה וללא הקטנת סה
  .מטעמו אינו מהוה שינוי לתכנית זו

 מחלקת תכנון , י"ממ, אישור סופי לתכנית הבינוני לביצוע בכפוף לאשור חברת אחוזות החוף
. אדריכל העיר ומחלקת כיבוי אש,מרכז

 
 

 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

שי בוכמן מציג את עיקרי התכנית והרקע הסטטוטורי 
אדריכל משה צור מציג את תכנית הבינוי 

. מהנדס העיר מבקש ליצור דרוג בין שני המגדלים כך שהמגדל הקרוב לצומת יהיה נמוך מן המגדל האחורי
בכל  (הכפולות)היזם הציג את נושא שטחי הציבור שהוא מציע לרווחת הציבור באחת הקומות הגבוהות 

. אחד מן המגדלים
 

 :הועדה מחליטה
 קומות 4לאמץ את חוות דעת הצוות ולאשר את התכנית לרבות דירוג המגדלים בהפרש של לפחות  .1

 (או זכויות נוספות בתכנית עתידית\במידה ויאשרו קומות ו)כבר בתכנית הנוכחית והן בעתיד 
  .בתנאים שיסוכמו עם מהנדס העיר

צור והיזם ' השטחים המיועדים על ידי היזם לרווחת הציבור בזיקת הנאה כפי שהוצגו על ידי אדר .2
  .ירשמו בהתאם בלישכת רישום המקרקעין 

 
. ושמוליק מזרחיאסף זמיר, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, בנימין בביוף, שמואל גפן, דורון ספיר: נוכחים
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 איחוד מגרשים  23,25,27רחוב חובות הלבבות  - 3930/מק/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  71' עמ

 

. ועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :מיקום
 131,132,133חובות הלבבות 
שכונת שפירא 

פו י– תל אביב 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

 מספרי חלקות בשלמותן כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

, (ר" מ255 )132, (ר" מ254 )133 חלק מוסדר 6972
 (ר" מ244 )131

 
. ר" מ753: שטח התכנית

 
.  חן אדריכלים:מתכנן

 
החברה המרכזית לפינוי ובינוי  :יזם

 
 .פרטית :בעלות

 
:  מצב השטח בפועל

  .בנייה נמוכה של מחסניםהאחרים קיימת על שני מגרשים , ריקהמגרשים אחד 
 

:  מדיניות קיימת
. תכנית אב שפירא 
 

 :מצב תכנוני קיים
.  1ג, 2707, 590, 1-ע:  (שם ומספר)ע תקפה "תב

. מגורים : יעוד קיים
. ר " מ753: כניתשטח הת

 '.1ע', 1ג + 99%=3*33 קומות 3כ "סה,  לקומה33%: (שימושים, קומות, שטחים, אחוזים)זכויות בניה 
( 6%תוספת הקלות )

( 2707י תכנית "עפ) % 60: תכסית מותרת
.  (ד לדונם' יח18לפי   - 590י תכנית "עפ)ד על הגג " יח2+  יחידות  14: צפיפות

  1-'דירות על הגג לפי תוכנית ג+ קומות 3ר ניתן לבנות בניין בן " מ750במגרשים ששטחם מעל 
 

:  ע "קוי בניין מותרים על פי התב
'  מ5קו בניה אחורי '  מ3קו בניה לצד - 590מתוך תוכנית 

 בתנאי שרוב המבנים בקטע הרחוב 0  הועדה המקומית רשאית לאשר בנייה בקו בניין 2707לפי תוכנית 
.  בנויים בצורה דומה

 מטר בתנאי ששוכנעה שלא ניתן להסדיר מקומות חניה 2-הועדה המקומית רשאית להקטין קו בניין צידי ל
.  בחלקו האחורי של המגרש

 
 : שטחי שירות

 לשתי 1204.8 לקומה 602.40-  משטח מגרש 80%שטח קומת מרתף ,  קומות מרתף2ניתן לבנות : מרתף
. קומות
מכאן שטח . ר" מ452(=60%)שטח התכסית =שטח הקומה.  משטח הקומה35%ניתן לבנות כ : קרקע

. ר" מ158- השירות לקומת הקרקע 
ר " מ149.09 = 0.20*753*0.99: החישוב.  משטח העיקרי20%: הראשונה ושניי

 307.09: כ שטחי שירות מעל הקרקע"סה
 



  :מספר החלטה

 

2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  

 

 
 
 

 :מצב תכנוני מוצע
 . למגרש בניה אחד133, 132, 131בקשה לאיחדו חלקות  .1

 :הכולל, ללא שינוי צפיפות, הקמת בניין מגורים .2
 (1-'י תוכנית ע"עפ) הכוללת חנייה ושטחים נלוים לדירות הקרע מעליהם קומת מרתף
 . דירות קרקע ושטחי שירות לכלל הבניין3 הכוללת  קומת קרקע

 (מחוברת לקומה שנייה)ד דו מפלסית " יח1+ ד " יח4 הכוללת קומה ראשונה
 ד" יח4 הכוללת קומה שנייה

 . דירות פנטהאוז2 הכולל קומת גג
 ( דירות גג2+  דירות 12)ד " יח14כ "סה

: קו בניין קדמי לרחוב חובות הלבבות לפי רוב המבנים בקטע הרחוב: בקשה לשינוי בקוי הבניין .3
'  מ2- קוי בניין צידי דרומי וצידי מזרחי .   ' מ1.45- בר יוחאי ' קו בניין לרח',  מ0.8

ר שטחי שירות לניוד " מ144.91כ  "סה,  בקשה לניוד שטחי שירות מתחת הקרקע אל מעל הקרקע .4
 זכויות בנייה 160%לשתי קומות המרתף ).  אחוז משטח המגרש19.24לשלוש הקומות המהוים 

 (.140.76%ולאחר הניוד נשארים 

.  שטחים עיקריים105%כ "סה-  המותרים  99% ל6%תוספת - מיסוד הקלות לשטחי ם עיקריים   .5
 
 

 1-' במגורים : שימושים/פירוט יעדים
 

: זכויות בניה
 

 יעוד
 שטחי שירות שטח עיקרי

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

 140.76 1059 60.58 452 790.65 - - 105 790.65 מגורים

 
 

ר שטח עיקרי מעל הקרקע  " מ790.65שהם  ('1ללא ג) 105%מנוצל *
: ד"יח

'( 1ג. + ד לדונם" יח18ע "מותר על פי התב)כולל גג ) 14: צפיפות
  76: (ד"ללא ממ) ד"ממוצע ליחעיקרי שטח 

 12:ר" מ45-90ד ששטחן "מספר יח
 2: ר" מ90-120ד ששטחן "מספר יח

 14: ד"כ יח"סה
 

: טבלת שטחי דירות
 (ד"כולל ממ) (ר"מ)שטח ' דירה מס' קומה מס

 קרקע
 

 ( מרתף70 )+68 1
 ( מרתף61 )+65 2
3 96 

  85 4ראשונה 
5 85 
6 84 
 ( בשתי קומות56.35 )20.35+ 36 7
8 84 

 85 9 השניי
10 84 
11 85 
12 84 

 114 13גג 
14 119 

 
 
 
 



  :מספר החלטה

 

2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ  

 

: נתונים נפחיים
חדרי יציאה לגג  + 3: מספר קומות  עד

 1-'חדרי יציאה לגג על פי תוכנית ג + (590ע " קומות בהתאם לתב3עבור )'  מ11.5: גובה
  60%: תכסית

פי הבתים ברחוב  על  קדמי ,' מ2צידי : קווי בניין
 
 

 : תשתיות, תנועה, תחבורה
יוחאי -בר' רחהכניסה למגרש דרך  .1
 .ירידה לחניה דרך מעלית רכב, החניות תת קרקעיות .2

.  חניה על פי התקן הנדרש בעת הוצאת היתר בנייה .3
.  נון לאורך כל המגרשמתאפשר גי .4

  
 

 :(השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים, היבטים מקומיים) עיצוב
 .  הבניין ממשיך  את קוי הבניינים ברחוב חובות הלבבות .1

 והמאפשרת הדגשת הפינה ופינוי שטח המערביהעמדת קומת הקרקע מותאמת לקו הבניין הצידי  .2
 .גינוןל

.  חזית הקדמיתהתכנון מציע הפניה של חללי המגורים ל .3
 .בר יוחאי' חובות הלבבות ולרח' לדירות הגן גינות לרח .4

 . ומעליה צמחיה1.20הגינות יגודרו בגינה עד גובה  .5
 כניסה צידית מוסתרת - הסוואת כניסת הרכב  .6
 .בנויים כחלונות כיסד פונים לחזיתות צידיות או לבר יוחאי ו"חלונות ממ .7

 
 
 

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
כ זכויות "סה

 בניה
 105%( 6%+99%)כולל הקלות   - 105% אחוזים

 790.65 790.65 ר"מ
 '1ג+  קומות  3 '1ג+  קומות 3 קומות גובה

 1-'ג+(590י "עפ) 11.50 1-'ג+(590י "עפ) 11.50 מטר
 60% 60% תכסית

 על פי התקן התקף על פי התקן התקף מקומות חניה
 

 

( צוות יפוי "מוגש ע): ד הצוות"חו
 :מומלץ לאשר את התכנית להפקדה בתנאים

חריגה מקוי הבנין תיחשב . ניוד שטחי השירות מקומת המרתף לקומות המגורים יהיה בתוך קוי הבנין. 1
. כסטיה ניכרת לתכנית

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
 
 

 23/12/2010בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 23/12/2010בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

 
 



ועדה מקומית 
31/10/2010 

שכונת שפירא  23,25,27רחוב חובות הלבבות 
 

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (12החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. אסא מצוות דרום הציגה את התכנית-אורית בן
. חן הציגה את התכנית נילי ' אדר

 . אהרון מדואל שואל על הסיבה לניוד שטחי שירות מקומת מרתף
כמו , אנחנו חושבים שיש לעודד הבניה בשכונת שפירא עם ארכיטקטורה ברמה גבוהה– עודד גבולי '  אדר

 .  ניוד שטחי השירות מוצע כדי לאפשר חצי קומת קרקע מפולשת לשם שיפור התכנון. בתכנית זו
 

 : הועדה מחליטה
: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

חריגה מקוי .   המוצעים ניוד שטחי השירות מקומת המרתף לקומות המגורים יהיה בתוך קוי הבנין
. תיחשב כסטיה ניכרת לתכנית המוצעים  הבנין 

 
בנימין בביוף ושמואל , אהרון מדואל, אסף זמיר, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים

 גפן



 התוכן החלטה' מס
16/03/2011 

 13- ' ב11-0007
פינת אחימאיר בן יוסף   - 3969/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  75' עמ

 

 ועדה מחוזית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

',    שכונת רמת אביב ג     :מיקום
- אחימאיר'                            צמת רח

                           שלמה בן יוסף 
 

  20בן יוסף שלמה ' רח            :כתובת
 1אחימאיר '                            רח

 

 129 חלקה 6631גוש    :החלק/גוש
 

 דונם 3- כ  : שטח
 

 , קייזר. מ, קייזר . ד  :מתכנן
כלים אדרי- לקנר . א                          

 

מ "פרתם מבנים בע    :יזם
 

  :יםבעל
 

:  מצב השטח בפועל:   פרטים
צד אחימאיר וקומה מסחרית גבוהה אחת ל'  רחכיווןקיים מבנה מסחרי בן שתי קומות לבמגרש 

.  סופר פארם והכולל  סופרמרקט,  בן יוסף'רח
 

 :מצב תכנוני קיים
קומה אחת בו ניתן להקים מבנה בן ,  יעוד המגרש יחידה מסחרית2251' מספ תכנית מפורטת "ע

 ,ר כולל יציע" מ1805.83כ השטח הבנוי לא יעלה על "סהכאשר , וקומת יציע מעל קומת מרתף
. (שטח היציע לא כולל את)שוב יר לח" מ1336.09מהם 

 

: מצב תכנוני מוצע
 ."מגורים ומסחר  " משולב של ליעודמיחידה מסחריתשינוי יעוד קרקע  .1

בן יוסף ' אחימאיר ובן קומה אחת לכיוון רח'  קומות לכיוון רח2יצירת מסד מסחרי בן  .2
 .ר שטחים עיקריים" מ2,380- והגדלת זכויות הבנייה למסחר ל, (בשל הפרשי טופוגרפיה)

  :חלופות בינוי 2- תוספת מגורים מעל המסד המסחרי ב .3

 חלופה א':  
.  קומות כולל קומת גג חלקית18הקמת מבנה מגורים אחד בן 

, ר" מ65ד בשטח עיקרי של עד " יח8-ר ו" מ125ד בשטח עיקרי ממוצע " יח62: ד"יח' מס
.  שטח עיקריר"  מ8,270-  זכויות בנייה למגורים . ד" יח70כ  "סה

. ד לדונם נטו" יח23: צפיפות
. 350%-  כ: (מגורים+מסחר)אחוזי בנייה 

  בחלופה':  
.  חלקיתכולל קומת גג  קומות10  שני מבנים בניהקמת 

ר שטח עיקרי " מ6,750 –כ "ר וסה" מ125ד בשטח עיקרי ממוצע " יח54: ד"יח' מס
. למגורים

. ד לדונם נטו" יח18: צפיפות
. 300%-  כ: (מגורים+מסחר)אחוזי בנייה 

 .ד"ד בממוצע ליח" יח20 החלופות יותרו בנוסף שטחים עיקריים למרפסות של 2-ב .4

  –תנועה וחנייה  .5

 קרקעית-החנייה תהיה כולה תת. 

  וחנייה עבור המסחר לרבות ,  לאורחים עבור המגורים20%+ד "ח ליח" מ2תקן חנייה של
 .חנייה תפעולית בהתאם לתקנים המקובלים

 החנייה לשטחי המסחר והחנייה הציבורית, הפרדה תפקודית בין החנייה למגורים ,
וקביעת הוראות המחייבות תפעול החניון הציבורי ללא תלות בשעות פעילות המרכז 

 .המסחרי



 

 

 : קווי בניין .6

 מ 5- בן יוסף '  ולרח אחימאירובקדמי לרח'. 

 מ 0-  (חנייה ציבורית) 133 לחלקה צדדי' 

  תותר , בקומת המסחר התחתונה בצד הפונה לרחוב אחימאיר. 'מ 5- 126 קהלחלצדדי
. בנייה עד לקו המגרש

 , בן קומה אחת מתחת לשטח החניון הציבורי הקייםרקעיק מימון הקמת חניון ציבורי תת .7
חלף הפרשות ומהווה , השבחהזו תהיה מעבר ל משימה. (133חלקה ) הגובל מצפון למגרש

 .לצרכי ציבור בפרויקט
 

יואב רוביסה ' קלריס אורן ואדר' י אדר"    מוגש ע :ד צוות"חוו
 :  ממליצים להעביר את התכנית להפקדה בועדה המחוזית בכפוף לתנאים הבאים

. 6631 בגוש 133חלקה , לצרף לתחום התכנית את שטח החנייה הציבורית שצפונית למגרש .1
פ הסמוך "קרקעית יהיה בהתאמה לשצ-לקבוע כי מפלס פיתוח גג החנייה הציבורית התת

, השטח שמעל הקרקע יפותח כחנייה מגוננת. בן יוסף ולא יבלוט מעל פני הקרקע' ולרח
שיהווה '  מ6ובלבד שיישמר מעבר פתוח ובטוח להולכי רגל ולאופניים ברוחב מינימלי של 

 .בן יוסף' פ לרח"קשר בין השצ

  –לנושא חלופות הבינוי  .2
תומך בקידום חלופת הבינוי הכוללת בניין , עודד גבולי' אדר, ע"ע ומנהל אגף תב"מה' ס

בחלופה זו תכסית הבניין והצפיפות הויזואלית :  קומות מעל המרכז המסחרי18אחד בן 
.  (נופי ים)בן יוסף ' ואופי הבניין תואם לבינוי שמערבית לרח, נמוכות יותר
 קומות מעל 9- ו8 בניינים בני 2הצוות ממליץ לקדם את חלופת הבינוי הכוללת , לעומת זאת

ותואמת לפתרון , חלופה זו תואמת את הבינוי בסביבה הקרובה לפרוייקט: המרכז המסחרי
 .ל"קק-התכנוני שאושר למגרש בגודל ופרופורציות דומות בפינת בן יוסף

לשם יצירת , הצוות ממליץ לקדם את התכנית עם חלופת בינוי אחת בלבד, בכל מקרה .3
 .וודאות תכנונית כבר בשלב ההפקדה

 הצוות סבור כי לא נכון לחרוג משטח מרפסות המותר בחוק –לנושא שטח המרפסות  .4
בעיקר נוכח שטח קומה טיפוסית גדול יחסית כפונקציה , ד"ר עיקרי ליח" מ12בשיעור של 

ר " מ20לאשר את שטח המרפסות המבוקש בשיעור של , לחילופין. ד"של שטח ממוצע ליח
. ד בהתאמה"ד בכפוף להקטנת השטח העיקרי הממוצע ליח"עיקרי ליח

כך שהבניין , פ"יש להתאים את מפלסי הפיתוח למפלסי הרחובות הגובלים והשצ- פיתוח  .5
 . והכניסות אליו יהיו נגישים ככל הניתן

 .שילוב הוראות לפירים ורטיקלים לאוורור שטחי המסחר .6

 בתיאום עם הרפרנט לנושא במינהל –במסמכי התכנית " בנייה ירוקה"שילוב הוראות  .7
 .הנדסה

 .בועדה המקומית כתנאי להוצאת היתרי בנייה' אישור תכנית עיצוב ארכ .8

חתימה על הסכם מול האגף להכנסות העירייה - תנאי להעברת התכנית לועדה המחוזית  .9
. וכתב שיפוי לועדה המקומית, הסכם מול אגף נכסי העירייה, מבניה ומפיתוח

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (13החלטה מספר ) 16/03/2011מיום ' ב11-0007בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

.  חלופות הבינוי2-דני קייזר הציג את התכנית המוצעת ו' אדר
 

: הועדה מחליטה
 הועד וקבלת התייחסות,  החלופות לועד השכונה2-לשוב ולדון לאחר שהיזם יציג את התכנית המוצעת ו

. לחלופות ולמטלות, לתכנית
 

בנימין בביוף ושמואל , אהרון מדואל, אסף זמיר, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים
. גפן

 
 


