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 - אביב - תל 68בן גוריון ' בשד. באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה
  302קומה ג חדר , יפו

  
  

 ר הועדה"יו –אש העירייה סגנית רמיטל להבי :ה"השתתפו ה
  סגן ראש העירייה  פאר ויסנר  
  סגן ראש העירייה  אסף זמיר  
  חבר מועצה  נתן וולוך  
  חבר מועצה  שמואל מזרחי  
  חבר מועצה  ארנון גלעדי  
  חבר מועצה  בנימין בביוץ  
  חברת מועצה  כרמלה עוזרי  
  חבר מועצה  ר"ד, משה טיומקין  
  חברת מועצה  וולנר-רחל גלעד  
  
  
  

מהנדס העיר'אדר, חזי ברקוביץ :ה"נכחו ה
  ש לעניני תכנון ובניה"משנה ליועמ  ד"עו, שרי אורן  
  מנהל אגף תבע וסגן מהנדס העיר  'אדר, עודד גבולי  
  מנהל אגף נכסי העירייה  אלי לוי  
  רישוי בניה' מנהל מח  'אינג, ריטה דלל  
  מ נציגת השר לאיכות הסביבה"מ  נחמה עמירב  
  יפו -אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל  דוידוף אלה  
  
  
  

 ר הועדה המקומית לתכנון ובניה"סגן ראש העירייה יוד"עו, דורון ספיר :חסרים
  חבר מועצה  שמואל גפן  
  
  
  

 והבונים בישראל ארגון הקבלניםאביגדור פרויד משקיפים
 והבונים בישראל ארגון הקבלנים  יהל אלי  
  נציג משרד הפנים  טלי דותן  
  החברה להגנת הטבע  גיא  
  י.מ.מנציג   עמי אמזלג  
  משרד הבינוי והשיכוןנציג   פלדמן לזר  
  והבונים בישראל ארגון הקבלנים  רן מנחמי  
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  ועדת המשנה לתכנון ולבניה
  יפו –אביב -מרחב תכנון מקומי תל

  
  0001-09פרוטוקול מספר  

  13:00 - 09:00 21/01/2009ט "ה טבת התשס"כ
  

 - אביב - תל 68בן גוריון ' בשד. באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה
  302קומה ג חדר , יפו

  
  
  

מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

 דיון בהפקדה) הטחנות פארק גני יהושע 7אתר (שיקום מתחם טחנת הקמח הדרומית  1.1
  ד תנועתית"להצגת חוו -הסדרת דרך דיון נוסף  - רחוב קלישר   3  .2
  תכנית עיצוב אדריכלי שינוי לעיצוב ארכיטקטוני - 30רוטשילד   6  .3
  מדיניות תכנון מתחם המסילה דיון באישור מדיניות  8  .4
  דיון בהתנגדויות) 2( 11פינס   16  .5
  דיון בהתנגדויות) 4(מתחם מבצע קדש   23  .6
  
  

  ,בכבוד רב
  

  אלה דוידוף
 לתכנון ובניהמזכירת ועדת המשנה 

 יפו - אביב - תל
  
  



 התוכן החלטה' מס
21/01/2009  

 1 - ' ב09-0001
   )הטחנות פארק גני יהושע 7אתר (שיקום מתחם טחנת הקמח הדרומית  - 3858/תא

 דיון בהפקדה
 

2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

  הועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
  

  :מיקום
  . אתר שבע הטחנות, גני יהושע-פארק הירקון

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :גושים וחלקות בתכנית
  

מספרי חלקות כל הגוש/חלקסוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

  מספרי חלקות
 בחלקן

 31,16,19,47חלק מהגוש מוסדר6209
  

  'ד 0.47- כ: תכניתשטח ה
  

  טובים-תמר בן' אדר :מתכנן
  

  ל"קק :יזם
  

 א"עת :בעלות
  
  

  .וגדרות) טחנות קמח(כולל שרידים של בתי אבן , גני יהושע-חלק מפארק הירקון :מצב השטח בפועל
  
  

בפיתוח הפארק  לשלב, כולל מכונות הטחינה, לשקם את טחנת הקמח הדרומית :מדיניות קיימת
  .ולפתוח לציבור הרחב

  
  

לפיה אתר שבע , בתוקף) תכנית מחוזית חלקית למרחב נחל הירקון( 5/2מ "תמ :קיים מצב תכנוני
כל בנייה בו כרוכה באישור תכנית מפורטת באישור הועדה . אתר מורשת/ הטחנות מוגדר אתר עתיקות 

  . זכויות בניה והוראות בינוי, אשר תקבע תכליות ושימושים, המחוזית
ולכן התכנית המובאת לדיון , לא חלה תכנית מתאר מקומית) אתר שבע טחנות(ל "במקום הספציפי הנ

לפיו רשאית הועדה המחוזית לאשר תכנית מפורטת אף אם לא אושרה , 5/2מ "לתמ 6.2י סעיף "הינה עפ
  ).6.2.2' ס(ליעודים מסויימים וביניהם אתר מורשת או אתר עתיקות , תכנית מתאר מקומית למתחם

  
ד הינה "וחוו) צוות מול צוות(  23.12.08הפרוייקט הוצג למתכננת המחוז וללשכת התכנון המחוזית ביום 

לפיכך תוצג בתכנית דרך , מתכננת המחוז ביקשה שהתכנית לא תמנע בעתיד חידוש טחנות נוספות. חיובית
נה תהווה חלק מהשימור הדרך למב, כמו כן. הגישה למבנה וחיבורו לסביבה ולמבני הטחנות בסביבתו

  .והמבנה יהיה פתוח לציבור, המוצע בתכנית
  

  :מוצע מצב תכנוני
. ל וגני יהושע יזמו את פרוייקט שיקום טחנת הקמח הדרומית כחלק משימור המורשת המקומית"קק

  .ע"אשר נמסר למחלקת השימור של אגף תב, הוכן תיק תיעוד לאתר כולו



 החלטה' מס
21/01/2009  

 1 - ' ב09-0001
 

2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  
 

תכנית מפורטת שמטרתה לאפשר שיקום מבנה טחנת הקמח מוצעת , ל"מ הנ"בהתאם להוראות התמ
  . וכן הסדרת הגישה מדרכי גישה קיימות, כולל שיקום מנגנון הטחינה, הדרומית

  
היא . לאתר/ התכנית איננה משנה את יעודו ושימושו של האתר ואיננה מוסיפה שימושים למבנה  .1

  ).ר"מ 70-כ(איננה מוסיפה שטחי בניה מעבר לשטח המבנה המקורי 
מועצת שימור אתרים ומחלקת , י רשות העתיקות"הנושא מלווה ע: שיחזור המבנה/ שימור  .2

ויוטמעו בתכנית , פרטי הבנין בהקשר זה נבחנים ברמה המקצועית. השימור של מינהל ההנדסה
 .המפורטת כחלק מנספח הבינוי ומהוראות המסדירות את הוצאת היתר הבניה

לציבור תהיה גישה לצפייה במנגנון . ת ועד המבנה תוסדרהדרך למבנה מדרכי הגישה הקיימו .3
מלבד מפעילי ומתחזקי , הטחינה המשוחזר ללא כניסה לתוך המבנה בשלב זה מטעמי בטיחות

תותר גישת , בעתיד בעם יוסדרו בהיתר בניה נוסף נושאי הבטיחות והבטחון. הטחנה המוסמכים
 . הציבור למבנה

ון בכל ההיבטים הקשורים לפתרונות המוצעים להקטנת נזקי י רשות נחל הירק"התכנית תאושר ע .4
ידוע שאופן שיקום מבנה הטחנה צריך לתת מענה לסכנות (הצפות למבנה עצמו ולאתר כולו 

 ).הצפה
    

  :טבלת השוואה
 מצב מוצעמצב קיים נתונים

  אחוזים כ זכויות בניה"סה
שטח מבנה טחנת (ר "מ 70-כ ר"מ

 )הקמח הדרומית המקורי
  אחוזים זכויות בניה לקומה

  ר"מ
  קומותגובה

 'מ 5 מטר
   תכסית

   מקומות חניה
  
  ):פרנסין דוידי' י אדר"ע(: ד צוות"חוו

  :ממליצים להעביר את התכנית המוצעת לועדה המחוזית בתנאים הבאים
  אופי  , איפיון דרכי הגישה ,אופן טיפול בשרידי האתר, סביבת המבנה בתחום אתר שבע הטחנות.    1       

 . הפיתוח הנופי יכללו בתכנית רקע לתכנית מפורטת זו              
  התכנית תכלול מנגנון המאפשר שיקום טחנות קמח נוספות באתר שבע הטחנות בהליך של היתר         
  שות העתידיות  זאת ללא צורך בתכנית מפורטת נוספת ובתנאי שהבק, )כולל  תכנית פיתוח(בניה        
  . לא יחרגו מעקרונות השימור והפיתוח המפורטים בתכנית מפורטת זו       

,    שילוט ופיתוח נופי מול נציגי מינהל ההנדסה, פיתוח שבילי הגישה, המשך תיאום פרטי המבנה .2
  .לרבות מחלקת השימור

 משנה לתכנון ולבניה ועדת הדנה ) 1החלטה מספר ( 21/01/2009מיום ' ב09-0001מספר בישיבתה 
  :בתכנית והחליטה

  
  :לאשר להעביר את התכנית המוצעת לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים

אופי , איפיון דרכי הגישה, אופן טיפול בשרידי האתר, סביבת המבנה בתחום אתר שבע הטחנות .1
  .הפיתוח הנופי יכללו בתכנית רקע לתכנית מפורטת זו

המאפשר שיקום טחנות קמח נוספות באתר שבע הטחנות בהליך של היתר  התכנית תכלול מנגנון
זאת ללא צורך בתכנית מפורטת נוספת ובתנאי שהבקשות העתידיות , )כולל תכנית פיתוח(בניה 

  .לא יחרגו מעקרונות השימור והפיתוח המפורטים בתכנית מפורטת זו
, ח נופי מול נציגי מינהל ההנדסהשילוט ופיתו, פיתוח שבילי הגישה, המשך תיאום פרטי המבנה .2

  .לרבות מחלקת השימור
  

  .וולנר וכרמלה עוזרי- רחל גלעד, שמוליק מזרחי,נתן וולוך, מיטל להבי: משתתפים

  



 התוכן החלטה' מס
21/01/2009  

 2 - ' ב09-0001
   הסדרת דרך -שר רחוב קלי - 3486/תא

 ד תנועתית"להצגת חוו -דיון נוסף 
 

2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

  הפקדה  :מטרת הדיון
  

  בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב
  

' לאורך רחוב קלישר מרח  :מיקום
  .בדרוםמונטיפיורי ' הכרמל בצפון עד רח

  
  
  
  
    :תוובכת

, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1קלישר 
21, ,23 ,36 ,38 ,40 ,42  

  26, 24 הכרמל
 7, 5 מונטיפיורי

   32,  30,  29התבור  
    3,  2,  1צדוק הכהן  

   29,  22מוהליבר  
   21,  19,  10,  8גרוזנברג  

    1223רחוב  
  
  

  :חלקה/גוש
 

 מספרי חלקות בחלקן לקות בשלמותןמספרי חכל הגוש/ חלק סוג גוש מספר גוש
 ,68-70, 66 36, 67, 65, 63, 37-39, 14-17, 12חלק מהגושמוסדר6919
  64, 63  66, 65, 19, 18, 11-14 חלק מהגוש  מוסדר  6920

  
  דונם    16.9  - כ:    שטח קרקע

  ציפרוט יהושע' אדר             :מתכנן
  יפו -נון ובניה תל אביב הועדה המקומית לתכ                 :יזם

  ופרטיים אביב יפו- עיריית תל            :בעלות
  

     :מצב תכנוני קיים
, שבזי, צדק-נוה(ייעדה את האזור של שכונות תל אביב הראשונות  1975שאושרה בשנת  1200תכנית 
בות הרחיבה דרכים קיימות ויצרה דרכים חדשות ורח, להריסה ותכנון בעתיד) 'התימנים וכד-כרם

  .המובילות לים ולמרכז העיר
  לאורך 
באמצעות הרחבת זכות הדרך על חשבון  'מ 32.0את רחוב קלישר לדרך ברוחב של קבעה  1200תכנית 

הדופן המזרחית של (בקטע זה  ).משמעותה הריסת המבנים(המגרשים בדופן המזרחית של הרחוב 
  ).קיםמגורים ועס(ד "יח 100- מבנים ובהם כ 14-קיימים כ, )הרחוב

זכות דרך של (ורוחב הדרך בפועל נשאר בהתאם למצב הקודם  שנה 30-במשך יותר מהתכנית לא מומשה 
    ).'מ 10

  .44חלה באזור תכנית  1200לפני תכנית 
 -כרם, צדק-תכנית נוהכגון  1200בתחום תכנית תכניות אושרו שונתה התפיסה התכנונית ובמהלך השנים 

את מגמת שימור המרקמים הקיימים  שקבעו הרברט סמואל' קון לרחהיר' תכניות בין רח, התימנים
   .באזורים ההיסטוריים של תל אביב

פ "ע מיבנים לשימור לאורך קטע הדרך המיועדת להרחבה שבעה קבעה' ב2650תכנית השימור , בנוסף
 עד לגבול המבנה המיועד) הפקעה(נקבע ביטול הרחבת דרך  השימורכחלק מהוראות תכנית  .1200

  . לשימור
  

   :מצב השטח בפועל
  . 'מ 10.0קלישר בפועל הוא ' רוחבו של רח

   .מבנים לשימור שבעהלאורך הרחוב 
בניה לאו /בצד המזרחי של הרחוב מונעת הוצאת היתרי בניה לתוספות ו 1200ע "י תב"הרחבת הדרך עפ



 החלטה' מס
21/01/2009  

 2 - ' ב09-0001
 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  
 

  .חדשה
למרות שמשמש  סטטוטוריתהרצל אינו מוגדר כדרך מבחינה ' קלישר עם רח' קטע הדרך המחבר את רח

  .כדרך בפועל
   

להמליץ התקבלה החלטה , )4- ב2-2004' החלטה מס( 28.1.2004בדיון שהתקיים בועדה המקומית ביום 
התכנית חוזרת לועדה לצורך עדכון ובכלל זה קביעת זכויות . לועדה המחוזית להפקיד את התכנית

הכחול וביצוע התאמות בתכנית בהתאם  שינוי הקו, והוראות בניה למגרשים הציבוריים שבתחומה
     . ת"להוראות נוהל מבא

  
   :מצב תכנוני מוצע

   :כדלקמן 28.1.2004עדכון והבהרות לגבי החלטת הועדה המקומית מתאריך 
תכנית וביטול קביעת אזור לתכנון בעתיד שנקבעו בלהרחבת רחוב קלישר  ההפקעהחלק ביטול  .1

  .בתחום התכנית 1200
התואמים ייעודי קרקע " (מבנים ומוסדות ציבור"ול" מגורים ג"ל" דרך"ע משינוי ייעוד הקרק .2

 .)44תכנית ב לייעודים
  .למגרשים בתחום התכניתעל שינוייה  44פ תכנית "והוראות בניה עבנייה קביעת זכויות  .3
י שינוי ייעוד "בין רחוב מונטיפיורי לרחוב קלישר והסדרת מגרש לבניה בקטע זה ע" דרך"קביעת  .4

" מגורים מסחר ותעסוקה"ל" מסחרי"ו "מאזור מגורים ב"ו, "דרך"ל" מגורים ב"ו" 1 סחרימ"מ 
 .)44תכנית ב התואמים לייעודיםייעודי קרקע (

  .4-בהתאם לעקרונות תכנית ל קביעת זכויות והוראות בניה למגרשים הציבוריים בתחום התכנית .5
עד  –קרקע העל משטח שירות ,  180% עד –מעל הקרקע שטח עיקרי : צפיפותו גובה, זכויות בניה

 3הקמת תתאפשר , משטח המגרש 60% עד  -תכסית  ,קומות 5עד   -גובה , מהשטח העיקרי 40%
תותר , משטח המגרש הפנוי 1/3בשטח עד  מצללהתתאפשר הקמת , 1י תכנית ע"עפ קומות מרתף

   .ל מבני ציבורלא תותר הקמת אנטנות סולולריות ע,  3365י תכנית "הקמת ביתן שמירה עפ
פ  קונטור "קווי הבניין למבנה קיים בהיתר ביום אישור תכנית זו יהיו ע – במבנה קיים: קווי בניין

  . פ התכנית הראשית"תותר תוספת בניה עד לקווי הבניין שע. הבניין הקיים
אך , םחצי גובה המבנה  ללא מעקות ומבנים טכניי –צידי . 'מ 5 –אחורי  .'מ 4 –קדמי  :למבנה חדש
 .'מ 4לא פחות מ 

  
  

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה דנה ) 2החלטה מספר ( 27/08/2008מיום ' ב08-0024מספר בישיבתה 
  :בתכנית והחליטה

  
  :מהלך הדיון

מאפשר פתרונות גישה , ארנון מבקש לדעת כיצד ביטול ההפקעה להרחבת הדרך בגלל תכנית השימור
 .לתושבים ולשוק הכרמל

מימוש הרחבת הדרך בהתאם . מתכננים כי התכנית איננה משנה את המצב הקיים בפועלהוסבר על ידי ה
הריסת . מחייבת הפקעה והריסה של כל המבנים בדופן המזרחית של רחוב קלישר, )1200(לתכנית הקיימת 

     . לא בוצעה במשך שנים רבות ללא קשר לתכנית השימור, המבנים הקיימים והרחבת הדרך
  .ים שטיומקין יבוא לועדה להסביר את פתרונות התנועה והנגישות באזור שוק הכרמלחברי הועדה מבקש

  
  :החלטת הועדה

  .לשוב ולדון בנוכחות משה טיומקין להסבר התנועתי במקום
  

.יעל דיין ושמוליק מזרחי, אריה שומר, מיטל להבי, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים
  

  )י חגי ירון"מוגש ע: (ד הצוות"חו
 .להפקיד את התכנית המוצעת 

  
ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים רחודשים מיום שנמס 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 

  .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה דנה ) 2החלטה מספר ( 21/01/2009מיום ' ב09-0001מספר בישיבתה 
  :בתכנית והחליטה

  
  :מהלך הדיון

  .הציג את התכנית' התכ' אדר
  .מר טיומקין הציג את עמדתו בפני הועדה שאין צורך בהפקעות וצריך לבטל את ההפקעות

פאר וארנון מבקשים לא להחליט היום אלא רק לאחר שיציגו בפני הועדה ראיה כוללת של מערכת התנועה 
  .באזור

חר שיציגו בועדה תוכנית כללית של פאר הציע הצעת להחלטה לא לאשר את התכנית עכשיו אלא רק לא
כרמלה , מזרחי, וולוך, מיטל –נגד  5, פאר וארנון –בעד  2(לאחר הצבעה בעניין . תנועה ותחבורה באזור

  .ההצעה לא התקבלה) ורחל
  

  :החלטת הועדה
ט הוחל) ארנון –נימנע  1, פאר –נגד  1, כרמלה ורחל, מזרחי, וולוך, מיטל –בעד  5(לאחר הצבעה בעניין 

  :להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים
י התכניות התקפות לאחר אישור "יש להוסיף סעיף בתקנון שקווי הבנין לבנייה חדשה יהיו עפ .1

  ).וכדומה' מ, 44' כגון תכ(התכנית המוצעת 
ר שלבים ע יציג בועדה את תכנית תחבורה של דרום מערב העיר מצי"במקביל תוך חודש ימים מה .2

  .ועד שוק הכרמל
  

ארנון גלעדי וכרמלה , פאר ויסנר, וולנר-רחל גלעד, שמוליק מזרחי, נתן וולוך, מיטל להבי: משתתפים
  עוזרי
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  עיצוב אדריכלי פיתוח ותכנית אישור  – 30רוטשילד 
  

  עיצוב אדריכליפיתוח ואישור תכנית  :מטרת הדיון
  

  פינת רחוב אלנבי 30-32רוטשילד  :מיקום
  

  30רוטשילד , 32רוטשילד  :כתובת
  

  30ה חלק 7462גוש   :חלקה/גוש
 

  'ד 1.340 :שטח קרקע
  

  "מ"אדריכלות ובנין ערים בע גבאי" :מתכנן
  

  י "ע, א"נציגות פרוייקט מגדל רוטשילד ת :יזם
  .מר יאיר עייני

  
  בר בנין רוני -פרטיים :בעלות

  
  התכנית חלה על מגרש ובו  :מצב השטח בפועל

מרתפי  5בו נבנו  30למגדל ברוטשילד  ושטחרוטשילד ובפינת הרחובות אלנבי קומות  2בן שימור מבנה ל
  .2816פ תכנית "חניה על סמך תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי קודמת שקודמה ע

  
   . א2816, 2816ת וה תכניותעל המגרש חל :מצב תכנוני קיים

התכנית ישומר הבניין בפינת הרחובות וכי  קבעה כי בתחום )שכללה מגרשים נוספים( – 2816תכנית 
  .תוך ריכוז רוב הזכויות במגדל, לכל תחום התכנית 450%נקבעו זכויות של . יוקם מגדל 30ברוטשילד 

  .מעל פני הים' מ 117קומות ועוד קומת גג חלקית בגובה של  27נקבעו בתכנית הוראות להקמת מגדל בן 
תחום השטח הפרטי לאורך רחוב אלנבי ולאורך שדרות התכנית קבעה זיקת הנאה לציבור ברחבה ב

ר "מ 150 - רוטשילד תוך יצירת רחבה ציבורית במגרש לכיוון שדרות רוטשילד בשטח שלא יפחת מ
  .שגבולותיו ייקבעו בתכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי

שטחים עיקריים פת כולל הוס 2816 - תיקונים ל חלה על תחום מגרש זה בלבד וקבעה – 'א2816תכנית 
ר שטחי שירות "מ 1500 העברת, לגובה המבנה ללא הוספת קומות' מ 10 הוספת, לטובת מרפסות חופפות

הריסה והשלמה של חלקים מהבניין , קווי בנייןשינוי ב, מתת הקרקע אל מעל למפלס הכניסה הקובעת
  . מיקום רמפת הכניסה לחניה ושינוילשימור באישור צוות השימור 

עיצוב אדריכלי ופיתוח פיתוח ותנאי להוצאת היתר בניה הינו אישור תכנית , תות המאושרולתכני בהתאם
מוגשת תכנית פיתוח ועיצוב ' א2816לאור השינויים שנקבעו בתכנית  .י הועדה המקומית"סביבתי ע

  .אדריכלי מתוקנת
  

   :מצב תכנוני מוצע
קומה , כניסה משמשת לכניסה ראשית למגדלקומת ה( קומות וקומת גג חלקית 27הבניין המוצע כולל 

, מגורים –) חלקית( 2קומות , בחלקה ישמשו כקומת ספא לבריכת שחיה וחדר כושר 2-ו+)  9.10מפלס (1
  )מגורים 3-27קומות 

  
  . לצד מבנה לשימור) 'מ 6.2בגובה של (בקומת הקרקע לובי כניסה גבוה 

  
   .בזיקת הנאה לציבוררוצפות ומגוננות מורחבת כניסה  במפלס הולכי הרגל מוצעות מדרכות

  
  :גובה המבנה

  .י"מעפ' מ  130.50=' מ 110גובהו העליון של המגדל מעל מפלס הכניסה  הינו 
  

  : קווי בנין
  :למגדל

  .'מ 2ולמרפסות פתוחות ' מ 4 –) רוטשילד' לשד(קו בנין קדמי   
  .'מ 3.60ולמרפסות פתוחות ומקורות ' מ 4 –) למערב(קו בנין צידי   
  .' מ 3 –) 7לדרום הפונה לחלקה (קו בניה אחורי   
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  .לא יותרו הקלות מקו בניין זה. 'מ 5 –) 10לדרום הפונה לחלקה (קו בניה אחורי   
  .פ המסומן בתשריט ובנספח הבינוי"ע - )לכוון הבניין לשימור(קו בנין צידי   

  .פ המסומן בתשריט ובנספח הבינוי"ע -קווי הבניין של הבניין לשימור
מלבד קו בנין למרתפים , בגבולות המגרש: פ התוכנית הראשית וכמסומן בתשריט"ע - קווי בנין למרתפים

  יהיה בהתאם למרתף הקיים -כלפי רחוב אלנבי 
  

  :חומרים
  . אלומיניום ובטון לבן, מרכיבים  מרכזיים בחזיתות המגדל הינם זכוכית

תותר גם התקנת . 18%כלפי חוץ של  תימאלימקס) רפלקטיביות(הזכוכית במגדל תהיה בהירה עם החזר 
  .הקרניזים יהיו מפריקסטים עשויים בטון לבן. זכוכית עם הצללה פנימית

י "פרטי הזיגוג והעמידה בדרישות תקן איכות הסביבה ייבדקו ויאושרו במסגרת הליך רישוי הבניה ע
  .מהנדס העיר או מי מטעמו

  .לפרגולות או סוככים עתידיים להיתר הבניה יצורף פרט אחיד ומחייב לאופציה
  

  :חזיתות
, או מרפסות בשילוב עם חיפוי המבנה/י הבלטת קרניזים ו"חזיתות המגדל תאופיינה בקווים אופקיים ע

  .למעט החזית המזרחית שישולבו בה מסתורים למזגנים העשויים מרפרפות מתכת בצבע לבן
. או  בדק עץ/או יכוסה באבן בהירה ו/ואו יכוסה צמחיה /ירוצף ו  -) גג המבנה(החזית החמישית 

  .המתקנים הטכניים שעל הגג יוסתרו כך שלא יווצר מפגע חזותי
  

  :תאורה
  .לא תותר תאורת הצפה במגדל המגורים. תאורת חזיתות המבנה תיפתר בתחום המגרש בלבד

  
  :מטרדי רוח

באישור היחידה לאיכות תנאי להיתר הבניה יהיה הטמעת הנחיות בדיקה סביבתית לנושא משטר הרוחות 
  .א ומהנדס העיר"הסביבה של עת

  
  :בריכות שחיה

מעל לקומה העליונה תותר הקמת . כולל בריכת פעוטות וחדר כושר, בקומת הספא תוקם בריכת שחיה
  .אי ביצוע בריכה זו לא יהווה שינוי לתכנית העיצוב האדריכלי. בריכת שחיה פרטית לא מקורה

  
  :פיתוח המגרש
  .יקת הנאה לציבור יפותחו ברצף עם המדרכות הגובלותהשטחים שבז

  
  :לאשר את התכנית בכפוף לתנאים הבאים :ד הצוות"חו
 .אישור אדריכל העיר למסמכים הסופיים של תכנית זו .1
  . רישוי על הבניה למסמכים הסופיים של תכנית זו' אישור מח .2
  .אישור מהנדס העיר לעמידה בתקני בניה ירוקה .3
 .  ר לפיתוח המוצע בסביבת המבנה לשימוראישור צוות השימו .4

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה דנה ) 3החלטה מספר ( 21/01/2009מיום ' ב09-0001מספר בישיבתה 
  :בתכנית והחליטה

  :מהלך הדיון
  .התכנית צבי גבאי הציג את התכנית' אדר

  .אדריכל התכנית התבקש לשפר את החזית המזרחית של הבנין
בי גבאי לא ניתן לתקן את החזית כי חלק מהבנין כבר בנוי ובחזית המזרחית מתוכננים לטענת האדריכל צ

  .ם"ממדי
  

  :החלטת הועדה
  .פה אחד הוחלט לשוב ולדון בתכנית לאחר שהיזמים יציגו בפני הועדה עיצוב חזית מזרחית משופרת

  
ארנון גלעדי , אר ויסנרפ, וולנר-רחל גלעד, בביוף, שמוליק מזרחי, נתן וולוך, מיטל להבי: משתתפים

  .וכרמלה עוזרי
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  :מיקום
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  ל תת קרקעי"קו רק          
  ל על קרקעי"קו רק         

  תחנת רכבת          
  
  
  

  .כיכר המושבות, רחוב אלנבי: במזרח
  .רחוב אילת, דרך יפו: בדרום
  .ירושלים' רחוב קויפמן עד שד: במערב
  .כבתתוואי מסילת הר: במזרח

  
  .דונמים 128 -כ : תכניתשטח ה

  
  .ע"אגף תב, איגרא מלצר :מתכנן

  
 .א"עת, פרטיים :בעלות

  
  :רקע היסטורי

מיקום הפסים נקבע מדרום לנווה צדק . הוחל בבניתה של מסילת ברזל בין ירושלים ליפו 1890 -ב
ייתה בותרה הקרקע ונבנו ולצורך בנ) רחוב אילת-היום דרך יפו(שכם -ומצפון לציר יפו) 1887 - שהוקמה ב(

  . קירות תומכים
  .20-קו המסילה היווה את הגבול הדרומי של התפתחות היישוב היהודי בסביבה עד לסוף שנות ה

  .1903 - בין ציר המסילה לתוואי הרכבת נבנתה השכונה הגרמנית הטמפלרית וולהלה החל מ
  .ן דרוםהוקמה שכונת פלורנטין על בסיס המשך רחוב הרצל לכיוו 1927 -ב

היה ) טמפלרים(בסמיכות לתחנת רכבת ולאור התושבים שגרו בו , ערים 2בין  -עקב מיקום המתחם
  .שהיו בעיקר לתעשייה, המתחם ייחודי ונבדל מסביבתו הן מבחינת אופי הבניה והן מבחינת והשימושים

היווה אזור  א"בזמן מלחמת העולם השניה ועד קום המדינה מתחם המסילה שהיווה גבול בין יפו לת
  .קרבות

לאחרונה הוחל בשיפוץ חלק . עד תחילת עשור זה רוב המבנים במתחם הוזנחו ושימשו לתעשיה ומסחר
  .מהמבנים ולמתחם נכנסו ונכנסים מגורים הן באופן חוקי והן באופן לא חוקי

  
   :מצב השטח בפועל

במתחם מספר . שונים ביותר חיץ בין אזורים שונים של העיר שמאפייניהם, המתחם מהווה אזור ביניים
  . רב של מבנים לשימור לצד מבנים ירודים רבים

  
  :קיים מצב תכנוני

  :התכניות העיקריות החלות על המתחם הינן

  יפוA – מ 19 - קובעת את האזור לשימושים מעורבים בבינוי בגובה של עד כ'.  

 44 – גרשים לתעסוקה ומגוריםמייעדת את המ. כמעט עד רחוב פינס, חלה בחלקו המערבי של המתחם.  

 אילת

 הרצל

נחלת 
 בנימין

פינס

שלוש

דרך יפו

 קויפמן

אלנבי

אליפלט
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 1200 – אברבנאל מערבה אמור להיות מורחב /רחוב אילת מרחוב שלוש. כל השטח הוגדר לתכנון בעתיד
פ תכניות "הוועדה רשאית לאשר בניה עבהתאם לתכנית זו . על חשבון המגרשים הצפוניים' מ 32 -ל

     .תקפות קודמות אם אינה סותרת תכנון עתידי
 2650חלקם לשימור במגבלות מחמירות וחלקם לשימור , חלה על מספר מבנים –מור תכנית השי' ב

  .המאפשר תוספות בניה

 ציר (תוואי לרכבת הקלה הנמצאת בתת קרקע עד המשך רחוב אליפלט  –הקו האדום  – 5/1מ "תמ
  .ויוצאת מעל לקרקע לכיוון שדרות ירושלים) תחנת אליפלט, שלבים

 לבים המגיע מדרום לכיוון מנשיה כציר תנועה משלים למעבר תכנית להרחבת ציר ש – דרך שלבים
הרחבת הדרך . הרחבת הדרך לשישה נתיבים קודמה עד לרחוב אילת. ירושלים' הרכבת הקלה בשד

נבחנת התחברות הציר לקויפמן בהתאם לתכנון שיוצע . בתחום מתחם המסילה תבוצע בתכנית נפרדת
  .בתכנית מנשיה

 המשך יהודה , התכנון בפועל של הקו האדום מתוכננת דרך תת קרקעית לאור קידום – פ המסילה"שצ
מעל לדרך התת קרקעית מתוכנן . ל"מעל לתוואי הרק, הלוי ממערב לנחלת בנימין וממזרח לשלבים

  .פ"שצ
  

  :תכניות נקודתיות
ור התכניות הנקודתיות שקודמו ריכזו והגדילו זכויות בניה על מנת לשחרר שטחים לציבור ולטובת שימ

  .מבנים
מבנים  3כולל , )'מ 180גובה עד , למגורים 365%שטח עיקרי (בנוי  –מגדל נווה צדק  – מתחם נחושתן

  .לשימור
  ).'מ 130גובה עד , לתעסוקה 400%(בתיקוני מסמכים , החלטה למתן תוקף  -  מתחם ניבה
  ).למגורים' מ 130תעסוקה בגובה של עד /למגורים 300%(בהפקדה  – מתחם ליבר

 4כולל , )'מ 135גובה עד , למגורים ומשרדים 350%(הומלץ להפקדה בוועדה המקומית  – חם האטדמת
  .מבנים לשימור

קומות הכולל גני ילדים לתנועה  2-4מקודם ביצוע למבנה ציבורי בן , תכנית מאושרת – בית לורנץ
  .הקונסרבטיבית

  
דיירים  1,700 -מועסקים ו 1,800רך  בע פ תכניות שבהליך"במתחם המסילה קיימים ומתוכננים ע כ"סה

 ). ד"יח 740-כ(
  
  

  לורנץ    נחושתן האטד    ליבר       ניבה                                               
  

  :מוצע מצב תכנוני
  
  
  
  
  
  
  

רחוב אילת - דרך יפו, ציר שלבים, )תחנת אליפלט(הרכבת הקלה  –למתחם מתנקזים צירי תנועה חשובים 
  .יש המסילה התת קרקעיוכב

  
  :יתרונות המתחם

, תעסוקה, עירוב שימושים של מגורים מהווה אזור ובו, תרבות ופנאי, לתעסוקה מיקום מרכזי ונגיש
 ריבוי, במתחם המסילה עצמוו התחדשות ופיתוח במתחמים גובליםקיימת היום מגמה של , מסחר ופנאי

  .מבנים לשימור
  

  :חסרונות המתחם
תכנונית  תכניות נקודתיות תוך אי בהירותבעבר קודמו , בין חלקי העירפיזי ותפיסתי ץ המתחם מהווה חי

מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים , עומס תחבורתי ומחסור בחניה, לגבי התפיסה הכוללת של המתחם
  .במתחם ובמתחמים גובלים בו ובנויים
ורמים אלה מהווים מכשולים שני ג. חלקות רבות במתחם הינן קטנות או מרובות בעלים, כמן כן

  . שתוצאתם חוסר פיתוח והתפוררות המקרינה על הסביבה כולה

הרצל אילת

נחלת 
 בנימין

 קויפמן

  אליפלט
 שלבים

פינס

דרך יפו

שלוש
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  :מוצעהתכנון ה
לאור הבעיות ביצירת מנופים לפיתוח המתחם הוחלט כי יש לקבוע עמדה השומרת על המרקם הייחודי של 

, ציפה לגובההמתחם והסובב אותו אולם המאפשרת יצירת חללים ציבוריים תוך עליה נקודתית ולא ר
  . הדגשת נקודות ציון עירוניות ושמירה על מרחב בנוי ופתוח נמוך יותר ביניהן

  
  :לפיכך נקבעו עקרונות העל הבאים

 וחיזוק ) שמירה על חלוקה לבלוקים עירוניים(י חיזוק הגריד העירוני "יחוזק הרצף העירוני ע
  . המעברים צפון דרום בעיקר להולכי רגל

 יותאמו לרצף העירוני צפון דרום תוך שמירה על אופי עירוני הכולל מינונים  השימושים בתוך המתחם
כולל שטחים (תרבות בילוי ופנאי , מסחר, מלונאות, תעסוקה, שונים של עירוב שימושים של מגורים

  ).ציבוריים

 אולם , הדפנות תיבננה בתכסית גבוהה תוך שילוב המבנים לשימור –רחוב אילת - יישמר חתך דרך יפו
 . על דופן הרחוב אלא בנסיגה ממנו) 'מ 20 -כ(קומות  7-א תותר בניה גבוהה מעל לל

 לאורך הדופן הדרומית קיימות . (לאורך הדופן הצפונית תותר בניה גבוהה, בנקודות אסטרטגיות בלבד
  ). קומות 13תכניות מאושרות המתירות בניה בנקודות מסוימות עד לגובה של 

  בחלקו . בעיקר לטובת הרחבת מדרכות, רחוב אילת יורחב בחלקו המערבי - חיזוק תנועת הולכי רגל
  .י קולונדות"תורחבנה המדרכות ע, במקומות בהם ניתן, המזרחי

 פיתוח מוקדים עירוניים בצמתים  -תינתן משמעות אדריכלית לצומת שלבים וצומת קויפמן
  .העיקריים

 לשימוש העיקרי במתחם ובכל מתחם אופי השימושים הציבוריים יותאם לאופי הסביבה הגובלת ו
     .בנוסף לשטחים פרטיים הפתוחים לציבור, ייקבעו שטחים ציבוריים פתוחים ובנויים

 בקרבה , במרכז). כולל מסחר ומלונאות(ר רוב השימוש יהיה לתעסוקה "הקרוב למע, באזור המזרחי
יינתן משקל ) אליפלט(לה בסמוך לתחנת הרכבת הק .השימוש העיקרי יהיה למגורים, לשכונות מגורים

 .לתעסוקה ומערבה מכך השימושים העיקריים יהיו למלונאות ומגורים
 מירב השטחים הציבוריים הפתוחים ימוקמו מצפון למתחם ויקושרו לתוואי המסילה.  
  
לפי ממוצע של  .ד"יח 1400 -כ כ"סה, ד"יח 660-כ –ד אפשרית "תוספת יח, 740 –ד קיימות ובהליכים "יח

 .נפשות 3800-ת למשק בית מדובר באוכלוסיה של כנפשו 2.7
  

 ר "מ 84,000 –מלונאות ומסחר קיימים ובהליכים , שטחים לתעסוקה
 ר "מ 160,000-כ –כ שטחים לתעסוקה "ר     סה"מ 75,000-כ –פוטנציאל שטחים לתעסוקה 

  
  

  :תנועה
  :י אחרים"י כמה עורקי תנועה ונחצה ע"המתחם מוגדר ע

 תכניות עתידיות לאזור מדגישות את . צ"הכולל נת, ילת הינו עורק תחבורה ראשירחוב א- דרך יפו
  .חשיבותו של הרחוב ואף מתוכננת בו תנועה דו סיטרית לכלי רכב פרטיים

  מרחוב פינס . במצבו הנוכחי התוואי משמש ברובו לחניה או כדרך גישה לחניונים –רחוב המסילה
, עם ביצוע הרכבת הקלה והכביש התת קרקעי. שים סמוכיםמפני מגר' מ 6מערבה ברובו נמוך בכעד 

 קויפמן  שלבים
  ם- י' שד

. נ  אלנבי  הרצל
  בנימין

  מגורים

  מלונאות ומסחר, תעסוקה

  ציבורי פתוח

  ציבורי בנוי
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פ מעל יוכל לאפשר את הקישורים הנדרשים "ביצוע השצ. גם ציר זה יהווה עורק תנועתי ראשי באזור
  .מערב חופשית ללא קרבה לתנועה סואנת-כל כך בין צפון לדרום ויאפשר תנועת מזרח

 עם מעבר הרכבת כלי הרכב הפרטיים . רטייםמהווה היום ציר פקוק בכלי רכב פ -שדרות ירושלים
  .ירושלים יפותחו כמרחב ירוק להולכי רגל' יופנו בעיקר לציר שלבים ושד

 הצומת שתיווצר . ר"יהווה כניסה דרומית לעיר לכלי רכב פרטיים וציבוריים לאזור המע -ציר שלבים
רכבת והנגיש לכל כלי  בין שלבים לתוואי הרכבת הקלה תהווה מוקד עירוני חשוב היושב על תחנת

  .כמו כן המשך שלבים צפונה יקשר את יפו לצפון העיר הן לתנועה מוטורית והן להולכי רגל. התחבורה

 ל המחזקת את הנגישות "מהווה עורק תחבורה ציבורית ראשי בעיר ובו תמוקם תחנת רק -רחוב אלנבי
  .לחלקו המזרחי של המתחם

  הפעילות העירונית לאורכו . עות מסוימות עמוס מאדפעיל מאד ובש, רחוב מסחרי –רחוב הרצל
יש לאפשר את . התחזקה בשנים האחרונות ומכיוון שמשני צידיו מבנים לשימור לא ניתן להרחיבו

  .שימור המבנים ולתת לצומת את החשיבות הראויה לה

 שאר הרחובות החוצים את המתחם הינם רחובות צרים , למעט רחוב הרצל ורחוב נחלת בנימין
רחובות אלא יפותחו . חלקם לא חוצים מצד לצד אלא מהווים כניסות למגרשים במתחם, מיוחדב

דרום נוספים -בנוסף יפותחו מעברי צפון. 'גינון וכו, תוך שמירה על מדרכות, בייחוד לטובת הולכי רגל
  .'המשך קומפורט או אולשן וכו, להולכי רגל בהמשך לרחוב אוארבך

  
  :חניה

פ גובר הצורך ביצירת "עקב הפיכתו לשצ. היום כמאגר החניה העיקרי בסביבה תוואי המסילה משמש
ל והאוטובוסים "במקביל הרק. גם לאחר הפעלת הרכבת הקלה, מספיק חניונים הפתוחים לציבור בסביבה
לפיכך יש לקבוע תקני חניה מופחתים לשימושי התעסוקה . הופכים את הסביבה למקום נגיש ביותר

  .לקבוע מעבר לכך חניונים ציבוריים/ע כי חניונים אלא יהיו פתוחים לציבור הרחבבסביבה אולם לקבו
  

  :שימור
אחרים , חלק מהבניינים בבעלות פרטית. ברובם לשימור במגבלות מחמירות, מבנים לשימור 30 -במתחם כ
מו כן כ. שימור מבנים אלו יכול להעשיר את החוויה העירונית ותורם להחייאת הרחובות. י"בבעלות ממ

רחוב -שימור המבנים מחייב על שמירת חתך הרחוב היות ומבנים לשימור קיימים בשתי דפנות דרך יפו
רק בחלק שממערב לציר שלבים ניתן יהיה להרחיב את רחוב אילת היות ואין בדופן הצפונית מבנים . אילת

  .לשימור
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :יצירת מוקדים עירוניים

  צומת אלנבי דרך יפו–   
עקב . וטו'כולל שימור המבנה שלאורך מתחם פיג, קומות 7מוצע כי מוקד זה ישמור על גובה של עד 

פיתוח כיכר המושבות וסביבות . קרבתו לתחבורה ציבורית עיקר השימוש בו יהיה למסחר ותעסוקה
ל כיום יצא לתכנון נושא המרחב הציבורי והדפנות ש. ל באלנבי יהיו חלק מחשיבה זו"תחנת הרק

  . מוקד התחנה כחלק מפרוייקט הנראות העירונית שסביב תחנות עיקריות בעיר
  

 אילת

להרצ

 קויפמן

  אליפלט
 שלבים

פינס

דרך יפו
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 צומת הרצל דרך יפו –  
הבינוי בצומת יהיה נמוך תוך שימור המבנים משני צידי . ר ההיסטורי מדרום"מהווה כניסה למע

בניה מגדלית מאושרת תבנה ממזרח לצומת בהסטה מציר המגדלים שלאורך הרצל מצפון . הצומת
עיקר השימושים המוצעים הינם מסחר . קומות 7גם ממערב לצומת מוצע בינוי של עד ). ניבה(למתחם 

  .ר ההיסטורי"ותעסוקה כהמשך לרצף השימושים של המע
  

  אילת –צומת שלבים–   
ר "ר ההיסטורי ומע"צומת זו מהווה את הפרק המקשר בין המע. ליבו של המתחם החשוב ביותר

בנפחי בינוי שונים הנבחנים (ר המתפתח לאורך שלבים "ון ומזרח לבין המעהמטרופוליני המגיע מצפ
  .העולה מדרום) לאור העקרונות שיגובשו בתכנית המתאר

  

 ירושלים' שד-קויפמן - צומת אילת –  
פ התכנון "ע. המתחם מסתיים בחלל עירוני מיוחד המחבר בין רצועת החוף לבין שולי יפו העתיקה

יש לתת את הדגש העירוני בתחום . יוותר ברובו פתוח או בבניה נמוכה המתגבש נראה כי אזור זה
  .מתחם לפיד תוך יצירת חלל מרחב עירוני פתוח ובדגש על מלונאות

  
  :חלוקה למתחמי משנה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    :המוצעים שימושיםה

כולל מסחר ( ר רוב השימוש יהיה לתעסוקה"הקרוב למע, )ניבה גת רימון, וטו'מתחם פיג( באזור המזרחי
השימוש , בקרבה לשכונות מגורים, )שלוש- הגוש הגבוה החלק המזרחי של אליפלט( במרכז). ומלונאות

 .העיקרי יהיה למגורים
השימושים העיקריים ) לפיד(יינתן משקל לתעסוקה ומערבה מכך ) אליפלט(בסמוך לתחנת הרכבת הקלה 

  .יהיו למלונאות ומגורים
  

  :וייםשטחים ציבוריים פתוחים ובנ
לאור צפי האוכלוסיה הן במתחם והן בשכונות , פ בחינה שנעשתה בשיתוף עם היחידה לתכנון אסטרטגי"ע

כחלק מוצע כי , )שטחי ציבור ביצחק אלחנן וכדומה(הגובלות ולאור תכנון המקודם גם בשכונות אלה 
רויקט שטחים יקבעו בכל פ, וכמענה לתוספת התושבים, מחיזוק הקשר עם השכונות שמצפון ומדרום

 .ציבוריים בנויים ופתוחים
לטובת  הדגש יהיה על יצירת שטחים פתוחים עירונייםי או באזורי מוטי התעסוקה באזור המזרח

 .באזור המגורים הדגש יהיה על יצירת שטחים למבנים ציבוריים ולשטחים פתוחים, המועסקים בסביבה
בעדיפות שניה יוקצו שטחים בנויים לציבור . ייההעדפה תהיה לייצר מגרשים נפרדים שירשמו על שם העיר

יקבעו בפרוייקטים , בנוסף לשטחים הציבוריים ומעבר למכסות הנדרשות. בתוך הפרוייקטים המוצעים
  .שטחים פרטיים פתוחים לציבור

  :השטחים הנדרשים הינם
   - שטחים בנויים ציבוריים 

  .כלל עירוניים דונם לשירותים 3.8-דונם לצרכים מקומיים ו 14.6נדרשים 
 .ס יסודי ומרכז קהילתי"כיתות בי 8, כיתות גן 6, כיתות מעון יום 4: שירותי ציבור נדרשים

  במגרש ציבורי במנשיה שמחוץ  םס ימוק"הבי, עקב צורתו של המתחם וקרבתו לתכנית מנשיה
  .דונמים 8במגרש בשטח של לפחות  למתחם

  ).ר לנפש"מ 5לפי (פ מקומי "דונם שצ 19נדרשים  -שטחים פתוחים ציבוריים 
  

 האטד
 נחושתן

 ליבר

 לפיד שלוש-אליפלטהגוש הגבוה גת רימון-ניבה וטו'פיג
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שם 

  המתחם
 %  שימושים

  עיקרי
ד "יח' מס

  )ר"מ(
ר "מ

  תעסוקה
  פ"שפ  פ"שצ  צ"שב  קומות

גת -ניבה
  רימון

  40עד   400  מסחר משרדים
)3,000(  

  0.5  דונם 1  ר בנוי"מ 600  26  14,000

מגורים או   ליבר
  משרדים

  *150עד   300
)13,600(  

על (כיתות גן  2  32עד   *13,600
  )דונם 1פ "שפ

    דונם 1

מסחר , מגורים  האטד
  ומשרדים

  125עד   350
)10,625(  

      ר בנוי"מ 1500  32  2,500

  240-כ  365  מגורים  נחושתן
)20,550(  

  דונם 2      38  

, לורנץ
משרד 
  העבודה

      מבני ציבור
 ---------  

  דונם 4  2-4  
  כיתות גן 2

    

  150  350  מגורים ומסחר  לפיד
)12,750(  

23,000 
כולל 
  נאותמלו

 2עד 
  מגדלים

  דונם  2
  כיתות גן 3

  1.5  דונם 2

מסחר , משרדים  אליפלט
  ומגורים

  200  
)17,000**(  

 2עד   50,000
  מגדלים

  דונם  3
  כיתות גן 7

    דונם 5

מסחר , משרדים  גוש גבוה
  ומגורים

  75  
)6,375**(  

7,500          

          2,000      מסחר משרדים  וטו'פיג
    דונם 12            פ"שצ  המסילה

מגורים מסחר   יםקי
  ומשרדים

  123  
)10,455**(  

72,000          

 10כולל  10.4            נדרש
  כיתות גן

19    

כ "סה
  מוצע

    1173  
)94,355(  

 14כולל  12.1    184,000
  כיתות גן

21 
  דונמים

4 
  דונמים

      אופציה למגורים או תעסוקה –ר "מ 13,600בתכנית *   
  יקריר ע"מ 85ד חושב לפי ממוצע של "שטח יח** 
  
  
  

  :מקרא
  ציר הולכי רגל

  

  שטח ציבורי פתוח
  

 שטח ציבורי בנוי

  הרצל

  אלנבי
. נ

  בנימין

  שלוש

אליפלט 
  שלבים

- קויפמן  רבךאאו
  ם- י' שד

  אילת -דרך יפו 

  המסילה
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  :עקרונות התכנון למתחם לפיד
 .  יצירת מנוף להתחדשות

, מלונאות, תעסוקה, )ד"יח 150(מגורים : השימושים במתחם
  .צ"פ ושב"שצ, מסחר

  .מגדלים 2= ל "בינוי בתכסית נמוכה ותוספת זכויות בקרבה לרק
  ). דונם 2.8(ם -י' פתיחת שטחים פתוחים לציבור כולל כיכר לשד

  .ונם שטח למבני ציבורד 2 - הפרשת כ
  .בין יפו למתחם התחנה –חיבור צפון דרום 

  .הרחבת רחוב אילת ושמירה על דופן הרחוב
  .חלוקה למנות ביצוע

  
  

  :אליפלט שלושעקרונות התכנון למתחם 
 .כולל מסחר לאורך רחוב אילת, קביעת שימושים מעורבים

  .קביעת תוספת זכויות עקב קרבה לרכבת הקלה
דונם שטחים פתוחים ציבוריים לאורך תוואי  5 קביעת לפחות

  .ובתוך המבננים המסילה
כיתות מעון  4-כיתות גן ול 3-דונם למבני ציבור ל 3קביעת לפחות 

  .או יותר
עולה כי בינוי , מאחר ונבחנו חלופות של בניה נמוכה יותר במתחם

לא יאפשר פינוי שטחים לציבור ואינו ממצה את " מרקמי"
רי במתחם נגיש כל כך היושב בין היתר על הפוטנציאל האפש

בינוי לפיכך מוצע ). מתחם התחנה(בילוי ופנאי , מוקד תרבות
, ובקרבה לתחנה, המרכז לגובה את הזכויות בצומת עם שלבים

  .קומות לכיוון נווה צדק 6 -שמירה על דופן של לא יותר מו לרחוב אילת וחצי קומות כדופן 6שמירה על  
  .ר לתעסוקה מלונאות ומסחר"מ 70,000ד ועד "חי 280בניה של עד 

  
  

  :הגוש הגבוהעקרונות התכנון למתחם 
מבננים הכוללים מגדל הנמצאים בהליכי  2במתחם , חוץ ממגדל נחושתן

  .אישור תכנית
  .קומות 7-בשאר המבננים תותר תוספת בניה של עד כ

  .לכיוון רחוב אילת תישמר דופן בנויה מסחרית
ם הרצל בפינת הרחוב ע

ישומרו המבנים לשימור 
בה לא , והחלקה הצפונית
תופקע  , ניתן לממש בניה

טובת הרחבה מקומית ל
 פ שמעל לתוואי"שצשל ה

 . המסילה
תוספת הזכויות תאפשר 

  ).מלונאות ומסחר, ר לתעסוקה"מ 7500-ד ו"יח 75-כ(רומנו  של בית וחידושאת 
  
  

  :גת רימון-ניבהעקרונות התכנון למתחם 
-כ(למגורים  25%הקמת מגדל לתעסוקה עם אפשרות לעד ה אושר

 ).ר שטחים עיקריים"מ 17,000
המחובר גם לשטחים הפרטיים , פ"תוואי רחוב גת רימון הוסב לשצ

  .הפתוחים במגרשים
  .ר שטחי ציבור בנויים במגדל"מ 600כמו כן נקבעו 
רציפות קו על השתלבות במרקם העירוני הקיים ושמירה נשמר עקרון ה

  .חזית מסחריתהכולל קולונדה ווב בגובה שש וחצי קומות הרח
שישלים את ) גת רימון(קומות  11 -בנוסף תותר הקמתו של מבנה בן כ

  .הבניה המתחדשת במתחם תוך שימור הבנים שעל רחוב הרצל
  
  

  ניבה

גת 
רימון
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  :וטו'פיגעקרונות התכנון למתחם 

ללא הוספת תוספות  וטו'שימור האופי הייחודי של רחוב פיג
 .בותמרו

  .שימור המבנה בצומת עם אלנבי
  .יצירת גינה עירונית לכיוון רחוב אלנביבמידת האפשר 

בלבד          הוספת זכויות וקומות לדופן נחלת בנימין לשימושי תעסוקה 
  ).ר"מ 2,000-כ(

  .מקווה ישראל-הדגשת הבינוי בצומת אלנבי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה דנה ) 4החלטה מספר ( 21/01/2009מיום ' ב09-0001מספר בישיבתה 
  :בתכנית והחליטה

  
 :מהלך הדיון

  .שרון שפר מתכננת צוות מרכז הציגה את המדיניות המוצעת בפני הועדה
  :הערות חברי ועדה

  .יש לקבוע שלביות במסמך המדיניות במיוחד שלביות לגבי ביצוע שטחי ציבור
  .תכנית ולסייר במקוםיש לתת לחברי הועדה זמן ללמוד את ה

  .יש לקבוע תהליך כלשהו של שיתוף ציבור בתכנית
יש להכין מסמך , מבקש לכרוך את התכנית בהצגה של מערך תחבורה כולל –להגנת הטבע ' נציג חב –גיא 

  .סטטוטורי
  .מבקשים לשתף אותם בקביעת המדיניות –ועד פעולה נווה צדק  –טל 

מבקשת תכנית סטטוטורית עם , שלביות לבינוי, ג פתרון תחבורתייש להצי –פלורנטין  –ליאת איזקוב 
  .שלביות ברורה

  .ע מסר שלא ניתן לקבוע שלביות במסמך מדיניות"מה
  
  

  :החלטת הועדה
  :לשוב ולדון לאחר

   .סיור של חברי הועדה במקום .1
 כולל צירים ירוקים והרכבת) 'משלבים עד יצחק אלחנן וכו(הצגה של נושא התכנון התנועתי  .2

   .הקלה בפני הועדה
   .הצגת האפשרות לשלביות בתכנון הפרויקטים .3
   .ע על שיתוף ציבור בתכניות נקודתיות או תכנון מתחמי משנה"דיון אצל מה .4

  
  

ארנון גלעדי וכרמלה , פאר ויסנר, וולנר-רחל גלעד, שמוליק מזרחי, נתן וולוך, מיטל להבי: משתתפים
. עוזרי

  

  אלנבי

מקווה 
  ישראל

דרך 
  יפו
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   11פינס 
  

  .ן בהתנגדויותדיו :מטרת הדיון
  

  .תכנית בסמכות ועדה מקומית :ע"מסלול התב
  

  .שכונת נווה צדק :מיקום
   .מחנה יוסף' רח -מצפון
   .כנרת' רח -ממזרח
  .החרמון' רח -מדרום
  .פינס' רח -ממערב

  
  

  
  

  
  .שכונת נווה צדק – 26דגניה , 24דגניה  /11פינס  :כתובת

  
  :חלקה/גוש

 
  שטח  חלקה  גוש

  ר"מ 404  41  7420
  ר"מ 224  42  7420

  
  

  .ר"מ 628 -כ  :שטח קרקע
  

  .אלישע ורונית, רובין' אד :מתכנן
  

  .ן ביאטרי'מרג, משה גורסד, יעקב גורסד :יזם
  

  .פרטיים :בעלות
  

  .  במצב מוזנח, מבנים צמודי קרקע נטושיםשני  :מצב השטח בפועל
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   :מצב תכנוני קיים
  . תכנית נפחית, נווה צדק – 2277על החלקות שבנדון חלה תכנית 

על פי הוראות ). מחוץ לאזור השימור(' מסמנת את החלקות בייעוד של מגורים מיוחד ב 2277תכנית 
  .'חולו תקנות לפי אזור מגורים מיוחד גי) מחוץ לאזור השימור(ר "מ 300התכנית מגרשים ששטחם מעל 

 קומות 3ניתן לבנות בניין בן : 'יחולו הוראות לפי אזור מגורים ג, ר"מ 404בשטח של  ,42לפיכך על חלקה 
  . ד"יח 6 ',מ 13.5' גובה מקס .ומרתף רעפיםהגג שיפוע וקומת גג בתחום ) כולל קומת קרקע(

קומות  2ניתן לבנות בניין בן : 'אזור מגורים מיוחד ב חלים הוראות, ר"מ 224בשטח של , 41על חלקה 
  . ד"יח 3', מ 10.0' גובה מקס, גג הרעפיםשיפוע וקומת גג בתחום ) כולל קומת קרקע(

   .החלקות  ד בשתי"יח 9כ "סה
  .משטח המגרש יהיה שטח פתוח לא בנוי ורציף 20% -ע קובעת ש"התב

  
  : ע"פ התב"קווי הבניין המותרים ע

קו בניין צידי בצד , )על פי המצב הקיים ברחוב(' מ 0.0קו בניין קדמי ): 42חלקה (' ים מיוחד גאזור מגור
  .'מ 5.0ובקומה רביעית ' מ 3.5ולצד השני ) בתנאים(' מ 0.0אחד 

' מ 2.5 –קו בניין צידי ', מ 4.0 –קו בניין אחורי ', מ 0.0קו בניין קדמי ): 41חלקה (' אזור מגורים מיוחד ב
  ).בתנאים(' מ 0.0או 

  
  

   :מצב תכנוני מוצע
  

 .למגרש אחד 42 -41איחוד חלקות בקשה ל .1
    ).ע"בהתאם לתב(בתחומי המגרש המאוחד , קומות וקומת גג 3הקמת מבנה בן 

   דירות גן עם חצר  4מתוכן . ד"יח 14 -בעל שתי כניסות נפרדות ל מגוריםהמבנה 
  מרתף חניה . דירות פנטהאוז 2 -ד בקומה ו"יח 4קומות טיפוסיות עם  2, אחורית

  .עם חניות לפי תקן החניה
  

  . )ר"מ 118 - ד"שטח ממוצע עיקרי ליח(. 14 -ד ל"יח 9 - מ הגדלת צפיפות דיורבקשה ל .2
  
 ):ע"ללא שינוי בנפח הבניה המותר על פי התב( בקשה לשינוי בקווי בנין .3

   יהיה ' מ 52.במקום ) מזרחית- חזית צפון(קו בנין צדי : קומות ראשונות 3       
  לאחר איחוד החלקות הופך  41בחלקה קו בנין אחורי . 'מ 0קיר  משותף בקו בנין       
    .'מ 4.0במקום ' מ 3.5, להיות לקו בניין צידי      
   קו . 'מ 5במקום ' מ 3.5) מזרחית - חזית דרום(די יקו בנין צ: קומת גג      
  .קה גגממע' מ 2.0לפי  )צפון מזרח(בנין צדי       
  

מעל למדרכה הגובלת בחזית מ "ס 30 - ל 0מפלס הגבוה בין יקבע מה -0.00קביעת מפלס  .4
 .הקדמית לפי מפלס הכניסה הגבוה מבין שתי החזיתות

  
משטח . מעלית לרכבהאחת ברמפה והשניה במשטח  -חלופות לכניסה למרתף החניה 2 .5

 .המעלית יהיה במפלס הקרקע
  

  .שנים מיום אישורה כחוק 5התכנית תבוצע תוך  :זמן ביצוע
  במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא, שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו 5 אם תוך   
  תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות , היתר בניה כלל   
  .התכנית הראשית   

  
  
   :ד הצוות"חו

  :מומלץ לאשר את התכנית להפקדה  בתנאים הבאים
  .תב שיפוי כמקובליש להעביר כ .1
בקו בניין צידי מכיוון דרום  0.0כי לא התנגד לבניה בקו בניין ) לפני הפקדה(התחייבות היזם  .2

 .בחלקה הסמוכה, מזרח
 ).סימון זיקת הנאה. (40התכנית תאפשר התחברות עתידית בקומת המרתף לחלקה  .3

  
  :לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים  : החלטת ועדה
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  .שיפוי כמקובליש להעביר כתב  .1
בקו בניין צידי  0כי לא יתנגד לבניה בקו בניין ) לפני ההפקדה(התחייבות היזם  .2

 .בחלקה הסמוכה, מכיוון דרום מזרח
 ).סימון זיקת הנאה( 40התכנית תאפשר התחברות עתידית בקומת המרתף לחלקה  .3
 .י רישוי בניה"תנאי להפקדת התכנית בפועל בדיקת היקף שטחי הבניה ע .4
  

  
) לעיל החלטת הועדה המלאה(בה הוחלט בין היתר  09.05.2007 ית נדונה בועדה המקומית בתאריךהתכנ

מכיוון שהרישוי מאז . י הרישוי"כי תנאי להפקדת התכנית בפועל היא בדיקת היקף שטחי הבניה ע
מוצגת בפניו נספח בינוי מנחה לקבוע חד משמעית לגבי בו הדיון בועדה המקומית מתקשה בשלב ש

חי ל ולקבוע בהוראות התכנית כי שט"מומלץ לבטל את התנאי הנ, חים המוצעים לעומת הקיימיםהשט
  .הבניה הם בהתאם לתכנית הראשית כתנאי להוצאת היתר בניה

 .המלצה זו תואמה עם הרישוי והיועצת המשפטית
  
 
  

   11סעיף  09/05/2007מתאריך  2007-12ישיבה קודמת מספר 
  :כנית להפקדה בתנאים הבאיםלאשר את הת  : החלטת ועדה

  .יש להעביר כתב שיפוי כמקובל .5
בקו בניין צידי  0כי לא יתנגד לבניה בקו בניין ) לפני ההפקדה(התחייבות היזם  .6

 .בחלקה הסמוכה, מכיוון דרום מזרח
 ).סימון זיקת הנאה( 40התכנית תאפשר התחברות עתידית בקומת המרתף לחלקה  .7
  .י רישוי בניה"ת היקף שטחי הבניה עתנאי להפקדת התכנית בפועל בדיק .8

  
  .ארנון גלעדי ואריה שומר, פאר ויסנר, מיטל להבי, דורון ספיר  :השתתפו בדיון

  
  
  

היועצת המשפטית העלתה בפני חברי הועדה ששינוי בקוי בניין בתכנית נפחית בסמכות        :מהלך הדיון
                           .הועדה המקומית הוא בעייתי לנוכח החשש לתוספת זכויות בניה

  
ולקבוע כי בהוראות התכנית כי שטחי  09.05.2007בהחלטה מתאריך  4לבטל את סעיף    :החלטת ועדה

יש לקבוע כתנאי להוצאת היתר בניה הצגת חישוב . הבניה הם בהתאם לתכנית הראשית
  . שטחי הבניה המבוקשים לעומת התכנית הראשית

  
  

  .נתן ולוך ויפה כחלון, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, יסנרפאר ו, דורון ספיר: משתתפים
 
  

  :פרטי תהליך האישור
  
לאשר את התכנית בתנאים  דנה בתכנית והחליטה 9.5.2007 - ו 9.1.2008בישיבתה מספר  מיום   

  .המפורטים לעיל
  
  

בתאריך  3261בעמוד  5813לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
28/05/2008.  

  
  :כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

24/04/2008 מעריב
24/04/2008 הצופה

25/04/2008 זמן תל אביב
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  :דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
  

  :בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
  
א"ת 31דגניה אבורזק סועאד.1
  א"ת 20מטולה   תמי אורן אפרת.2
  א"ת 32דגניה   אריאל פוגמן.3
  א"ת 17כנרת   אשכנזי יוסי.4
  א"ת 17/2דגניה   תום שקד.5
  א"ת 16מחנה יוסף   גחמון נירי.6
  א"ת 17כנרת   גילי לחמנוביץ.7
  א"ת 17כנרת   ד"ר דנה פוגץ עו"ד.8
  א"ת 17כנרת   דן ורויטל פרידמן.9

  א"ת 16מחנה יוסף   דתבורי דו.10
  א"ת 5פינס   טלי רובינשטיין.11
  א"ת 7פינס   יהודה ורסנו.12
  א"ת 9כנרת   כהן יוסף.13
  א"ת 17/3כנרת   מילי הורוביץ.14
  א"ת 1פינס   מירי פסטל.15
  א"ת 32דגניה   ניסן אבי.16
  א"ת 19דגניה   *צדוק אבינועם.17
  א"ת 21דגניה   *מיכל קרסו.18
  א"ת 23דגניה   *יב מרדכיטב.19
  א"ת 21דגניה   *גולדשטיין אמיר.20
  א"ת 23דגניה   *אליהו טביב.21
  

  :המענה וההמלצות, ריכוז ההתנגדויות

  
התנגדות , שלהלן זהות לכל המתנגדים שפורטו לעיל 3 -ו 2, 1התנגדויות מספר    :פירוט ההתנגדות

  ).בכוכביתהמסומנים (בלבד  17-21צורפה למתנגדים  4מספר 
  
  :מהסיבות הבאות, 14 -יחידות ל 9 - התנגדות להגדלת מספר יחידות הדיור מ .1

    14אינו מציע פיתרון של . כפולות 5חניות מתוכן  17היזם מציג : פיתרון חניית דיירים עתידית. א    
  .חניות נפרדות לכל דירת מגורים        

  לא ברור מכוח מה יתאפשר מעבר עתידי לכלי רכב למרתף . 40דרך הגישה המוצעת הינה דרך חלקה . ב    
  .אינה בבעלות יוזם התכנית 40היות ולא קיימת זיקת הנאה וחלקה . 40החניה מחלקה         

  :בסך יחידות הדיור יביא לבעיות הקשורות בתנועה וחניה 56% -גידול ב –מצוקת חניה בשכונה . ג    
    2. י משרד התחבורה מצביעים על גידול במספר כלי רכב ליחידת בית אבנתונ: מספר כלי רכב לדירה -       

  הגדלת  . כלי רכב לבית הינו מחזה נפוץ בשכונות בעלות רמה סוציו אקונומית גבוהה כדוגמת נווה צדק        
     לשון החוק אינו מחייב. מספר יחידות הדיור יביא לגידול מספר כלי רכב המחפשים חניה ברחוב        
  המצאת שני מקומות חניה ליחידת דיור ודבר זה יקשה על דיירי האזור המקוריים למצוא חניה           
  .בקרבת ביתם        

  גידול כה רב במספר הדירות ברחוב דגניה יביא לגידול במספר המבקרים    : מספר המבקרים בשכונה  -     
  .יש מצוקת חניה בשכונה שהיא קשה מנשואמה שיעמיס על החניה ברחוב שכבר היום         

  אף על פי כן ההקלה ליזם היא . מתכנית בניין עיר 20%מקובלת הקלה עד  –ע "חריגות מהקלות בתב. ד    
  .ללא הסבר שמניח את הדעת 56%         

   ההקלה המוצעת במספר תביא בהכרח . השכונה מאופיינת במשפחות צעירות: שינוי אופי השכונה. ה    
  הדבר יפגע במרקמה המיוחד של  . להקטנת הדירות כך שלא יהיו מספיק גדולות להכיל משפחות        
  .השכונה        

  תושבי השכונה מתנגדים לכופר חניה כנגד אי עמידה בחוקי החניה על פי תכניות הבניין   –כופר חניה . ו    
  .העירוניות       

  



 החלטה' מס
21/01/2009  

 5 - ' ב09-0001
 

2007ת ספטמבר "מבא  20' עמ  
 

  
  :התנגדות לשינוי בקוי בניין .2
  '  באזור מגורים ג 0.0תכנית היזם אינה עונה על דרישות התכנית הראשית הקובעת כי קו בניין צידי . א   

  אולם רק בצד אחד של המבנה ובכל  , 0.0יותר רק כאשר הבניין הגובל קיים או מתוכנן בקו בניין        
  .'מ5יעית ובקומה רב' מ 3.5מקרה של איחוד מגרשים יהיה קו בניין צידי        

  .מקו בניין אחורי' מ 4.0תכנית היזם אינה עונה על דרישות התכנית הראשית הדורשת נסיגה של . ב   
  במידה ויתנו הקלות לקו בניין אחורי יש לעמוד על כך כי חלק מהקלה זו תתורגם להרחבת מדרכות  . ג   

  .בחזית הבניין לטובת מעבר לעגלות ואופני ילדים       
  
  ויצרו נזק רב   40עבודות ההכנה של הפרויקט גרמו היזמים להרס של קומה שלמה בחלקה  במהלך .3

  . למבנה באופן כללי    
  
  :מ"ס 30 - ל 0כמפלס הגבוה בין  0.0וקביעת מפלס הקרקע  42 - ו 41איחוד חלקות  .4

  התנגדות . גג קומות ועליית 3ר ניתן לבנות "מ 300 -חלקות הגדולות מ, על פי התכנית הראשית. א    
  קומות כפי  2קומות במקום  3ר לבנות "מ 300 - הקטנה מ, 41לאיחוד החלקות המאפשר לחלקה         
  .שנקבע בתכנית הראשית        

  לכן מבנה לאורך כמעט ). 'מ 5.5רוחב הכביש ובין המבנים ' מ 4.5(רחוב דגניה הינו רחוב צר במיוחד .  ב    
  יכער את השכונה ויחסום את האויר וכניסת קרני השמש  ', מ 13.5לגובה של  כל הרחוב המתנשא         
  .לשכונה כולה        

  מ מעל למדרכה והוספת קומה נוספת בחלקה      "ס 30.0 - ל 0קביעת מפלס הקרקע כמפלס הגבוה בין .  ג   
  .טבעי הנכנס אל הנכסתגביר את החסימה של כיוון האויר היחיד לנכס ותפגע בכמות האור ה 41        

  השינויים בתכנית כפי שפורטו לעיל יובילו לפגיעה ישירה באיכות החיים ויוביל להוצאות תאורה .  ד   
  .ומיזוג אוויר ותוריד מערך הנכס        

  כל הגבהה של המבנה . לנכס שבבעלותי חצר פנימית הממוקמת במרכז הבית –פגיעה בפרטיות .  ה   
  .לקום תביא למצב בו הפרטיות נפגעתהמתוכנן         

  
  :מענה להתנגדויות

  . נוסח ההתנגדויות שהוגשו הינו זהה לכן המענה ינתן במרוכז
  .14 -יחידות ל 9 -התנגדות להגדלת מספר יחידות הדיור ממענה ל.     1
  היתר      על פי הוראות התכנית נקבע כי מספר מקומות החניה יהיה על פי התקן התקף בעת הוצאת .    'א

  .פיתרון של חניה באמצעות מכפילי חניה הינו פתרון יעיל ומקובל. בניה         
  היזמים נדרשו לאפשר מעבר לרכב   . הכלולה בתכנית, 42הגישה המוצעת לחניה היא דרך חלקה .    'ב

  יה בעתיד    על מנת לאפשר בעת הוצאת היתר בנ, שמחוץ לתכנית, 40לחלקה ) רישום זיקת הנאה(         
  מה , ר"מ 132הוא  40גודל המגרש של חלקה . פתרון חניה במרתף ולהמנע ממתן קרן חניה 40לחלקה          
  .שסביר להניח לא יאפשר פתרון עצמאי של חניה בתחומו         

  הגדלת מספר יחידות הדיור במגרש אינו מעמיס על השכונה מכיוון שניתנו פיתרונות חניה  .     'ג
  .    מספר מקומות החניה הנדרשים יהיו על פי התקן התקף בעת הוצאת היתר הבניה. בתחומי המגרש         
  בנושא העמסת ,כמו כן . לא ניתן לחייב את יזמי התכנית למתן פתרונות חניה מעבר לנקבע בחוק         
  .להפנות מבקרים בשולי השכונה קיימים מגרשי חניה אליהם ניתן, השכונה במבקרים         

  . במספר יחידות הדיור 20%הקלה במספר יחידות דיור על פי חוק שבס היא אכן תוספת של עד .    'ד
  בו ניתן להגדיל את מספר יחידות , ההליך  המקודם הוא הליך של תכנית בסמכות ועדה מקומית         
  , )ר בממוצע"מ 116 - כ(ית גדולות היחידות המתוכננות הן יחידות יחס. 20% - הדיור מעבר ל         
  המאפשרות מגורים למשפחות צעירות ובשכונה כדוגמת שכונת נווה צדק בה מחירי הדירות הוא מן          
  הקטנת גודל יחידות הדיור תקטין את מחיר הדירה המבוקש  , להערכתנו המקצועית, הגבוהים בעיר         
  .ספות לשכונהויאפשר כניסה של  משפחות נו         

  לשמירת אופי  ) ן הגבוהים בשכונה"לנוכח מחירי הנדל(הקטנת גודל יחידת דיור יתרום כאמור .    'ה
  .  השכונה כשכונת המיועדת למשפחות        

  ניתן . לא קיימת דרישה לקרן חניה. תקני החניה הנדרשים על פי התכנית נפתרים במסגרת המגרש.   'ו  
  .ראות התכנית שאי עמידה בתקני החניה תצמצם את מספר יחידות הדיורלהוסיף להו        

  
  :התנגדות לשינוי בקוי בנייןמענה ל.   2
  ובצד שני ניתן ' מ 3.5על פי התכנית הראשית נקבע כי קו בניין צידי במקרה של איחוד מגרשים יהיה . 'א 

  בתכנית הנדונה הוא בקו בניין צידי בקומת    השינוי המבוקש. 'מ 5.0 -בקומת הגג קו בניין צידי, 0.0        
  שינוי קוי בניין הינו בסמכות הועדה המקומית והבקשה לשינוי קו .  'מ 3.5 - ל' מ 5.0 - מ. הגג בלבד       
  . על מנת לאפשר עומק קומה סביר למגורים, הבניין בקומת הגג נובעת מצרכים תכנוניים       
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  מאחר שהבקשה היא לאיחוד החלקות למגרש בניה . איחוד חלקות התכנית הראשית אינה מונעת. 'ב 
  .אין קו בניין אחורי, קוי הבניין של המגרש המאוחד הם שני קוי בניין קדמיים ושני צידיים, אחד       

  .בהתאם למענה בסעיף הקודם. 'ג 
  
  .נושא פיצוי או תיקון נזקים הוא באחריות ובטיפול בעלי הקרקע.   3
  
  :מ"ס 30 - ל 0כמפלס הגבוה בין  0.0וקביעת מפלס הקרקע  42 -ו 41חלקות  לאיחודלהתנגדות  מענה.   4
  התכנית כוללת אזורים בהם , כמו כן. אינה מונעת איחוד חלקות, 2277תכנית , התכנית הראשית.   א

  ת ועליית גג  קומות ועליית גג ומאפשרת מעבר משתי קומות ועליית גג לשלוש קומו 3מותרות בניה של        
  אדריכלי התכנית הונחו על ידי הצוות המקצועי להציג בינוי . ר"מ 300 - במידה והחלקות גדולות מ       
  על מנת להימנע מחזיתות ארוכות שאנן מאפיינות את , בחזית הארוכה המפרקת את החזית לגושים       
  תכנית בו יודגש פתרון אדריכלי המפרק  מוצע להוסיף סעיף להוראות ה. המרקם האדריכלי בשכונה       
  .את החזית הארוכה לגושים המבטאים את החלקות המקוריות       
  .יש להדגיש כי היתרון באיחוד החלקות הוא היכולות לאפשר חניות בתחומי המגרש       
  וכה הכר, התכנית הראשית כאמור מאפשרת איחוד חלקות ולא ניתן למנוע מהיזמים אפשרות זו.    ב

  . בתוספת נפח לבינוי       
  מ מעל לגובה הרחוב באמצע "ס 30 -ל 0התכנית הראשית קובעת כי גובה הבנייה ימדד מנקודה שבין .     ג

  אגף הרישוי בעת הוצאת היתר במיקרים בהם קיים מגרש . חזית המגרש ועד לנקודה הגבוהה ביותר       
  התכנית . י ממוצע בין הגבה הנמוך ביותר לגבוה ביותר של המדרכהפינתי מחשב את גובה הבניין על יד       
    0.0התכנית הנדונה קובעת כי מפלס הקרקע . אם בכלל את גובה הבניין, הנדונה אינה משנה מהותית       
  מעל המדרכה הגובלת בחזית הקדמית לפי מפלס הכניסה הגבוה מבין   30 - ל 0יקבע כמפלס הגבוה בין        

  ל היא על מנת לאפשר גובה קומה שיכול להחיל את כל "מטרת הקביעה הנ.  החזיתות העיקריות       
  כמו כן על מנת לא ליצור מצב בו חלק מקומת הקרקע יהיה , המערכות הטכניות המקובלות כיום       
  קבע בדרך זו יש לציין כי בכל התכניות המתחמיות המקודמות כיום בשכונה נ. מתחת למפלס הכניסה       
  . הגובה לבניין       
  .פגיעה בערך הנכס יש להציג, כמו כן, תשובה בהתאם למפורט לעיל.    ד
  .גובה הבניין היא במסגרת המותר על פי התכנית הראשית.    ה
  
  
  

  י רבקה פרחי"ע: המלצת הצוות
  . דחיית ההתנגדויות

במידה ולא יהיה ניתן לספק את החניה הנדרשת . 1: מומלץ להוסיף את סעיפים הבאים להוראות התכנית
הפתרון האדריכלי . 2 .על פי התקן התקף בעת הוצאת היתרי הבניה מספר יחידות הדיור יקבע בהתאם
  .יציע בינוי המפרק את החזית הארוכה לגושים המבטאים את החלקות המקוריות

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה דנה ) 5החלטה מספר ( 21/01/2009מיום ' ב09-0001פר מסבישיבתה 
  :בתכנית והחליטה

  
  :מהלך הדיון

  .וולנר וכרמלה עוזרי-רחל גלעד, אסף זמיר, פאר ויסנר, מיטל להבי: משתתפים בשמיעת ההתנגדויות
  .התכנית אלישע רובין הציג את התכנית' אדר

וחלקה  40המתנגדים טוענים שהקבלן עשה נזקים לחלקה . בזכויות שלהם המתנגדים מבקשים שלא יפגעו
המתנגדים מבקשים . עבודות ללא היתר 43לטענת המתנגדים מבוצעות בחלקה . שלא שייכים לקבלן 43

  .להרחיב את המדרכות במקום ולצמצם כניסה לחניה לכניסה אחת
ד ניסים "עו. ת המתבצעות בשטח הם בהיתרלטענתו העבודו, ד ניסים ענה להתנגדויות"נציג היזמים עו

) 17כנרת ' גילי לחמנוביץ ופרידמן דן מרח(הודיע לועדה ששני מתנגדים הסירו את התנגדותם לתכנית 
  .היזם התחייב להעביר את המכתבים על הסרת התנגדותם לועדה המקומית

ד בתכנית הפיתרון "יח ע התחייב בפני הועדה שאם לא תפתר בעיית החניה יורדו"עודד גבולי סגן מה
  .האדריכלי יציע בינוי המפרק את החזית הארוכה לגושים והמבטאים את החלקות המקוריות

פיקוח דיווח לועדה שיש צו הפסקת עבודה במקום מכיוון שהקבלן לא עומד בתנאי ' דוד רבינוביץ מנהל מח
  .ולא המציאות פוליסת ביטוח מתאימה, ההיתר
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  :הועדה מחליטה
י הצוות המקצועי ונציגי היזמים הוחלט לשוב ולדון בתכנית לאחר "מיעת ההתנגדויות והמענה עלאחר ש

ל הועדה תוכל לקבל החלטה לגבי "לאחר מילוי התנאים הנ, שהיזמים ימלאו את כל תנאי ההיתר
  .ההתנגדויות לתכנית

  .יש להדגיש שהתכנית אינה מוסיפה זכויות מעבר  לקבוע בתכנית הראשית
  

  .וולנר וכרמלה עוזרי- רחל גלעד, מיטל להבי: םמשתתפי
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   ד הועדה המקומית לתכנית"גיבוש חוו –בהתנגדויות דיון         :מטרת הדיון

  

  )לחוק' א 62' י ס"תכנית שהוגשה לועדה המחוזית עפ( -   ועדה מחוזית     :ע"מסלול התב
  

  'בנאות אפקה א) 'א1845ע "תב( "גוויל"השלמה למתחם  –קטע צפוני                   :מיקום
  בשכונת הדר יוסףריגה . ק' ורחורשה . ק' רח, מבצע קדש' בין רח –קטע דרומי                               

  

  , מבצע קדש' ורשה ורח. ק‘ רח-בדרום, מבצע קדש‘ ורח‘ א1845ע “תב- בצפון:                 גבולות
  ריגה. ק‘ רח-במערב, 2479ע “רוזן ותב.פ‘ רח-במזרח                             

  

  קהילת ורשה, מבצע קדש בין פנחס רוזן לקהילת ריגה                 :כתובת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1219-1224, 966-967, 331חלקות  6625גוש           :חלקה/גוש
  837, 205, 207 וחלקי חלקות 244-246, 177חלקות  6636גוש                              

  

  דונם 20.2 - כ         :שטח קרקע
  

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

  ומתכנן ערים' אדר –אורי זרובבל                  :מתכנן
  ערים ןומתכנ 'אדר –נד סגלה                              

  

  ד עובדיה בלס"ד שמואל פאר ועו"י עו"פרטיים עהלים בעחלק מה                     :יזם
  מ"בע) 1994(ן "גויל החזקות נדל                             

  

  :תהליך קידום התכנית                :פרטים
: י קבוצות בעלים שונות בקרקע"תכניות שקודמו ע 2למתחם מבצע קדש הוגשו  .1

: להלן(אורי זרובבל ' מ בתכנון אדר"בע )1994(ן "גוויל החזקות נדל' י חב"ע, האחת
ד פאר המייצגים קבוצת בעלים בקרקע "ד בלס ועו"י עו"והשנייה ע, ")תכנית גוויל"

 "). פאר-תכנית בלס: "להלן(נד סגלה ' בתכנון אדר
וגיבוש המלצת הצוות התכנוני שתמך בחלופה , דיונים במינהל ההנדסה' לאחר מס .2

 62י סעיף "גשה תכנית גוויל לועדה המחוזית עפהו, פאר-התכנונית של תכנית בלס
 .27.3.03בתאריך ) א(

 :דיונים ביחס לתכנון המתחם 4הועדה המקומית קיימה  .3
  והוחלט לשוב , נדונה תכנית גוויל) 6/'ב 2003-16פרוטוקול ( 18.6.03בתאריך

  . התכניות יוצגו בפני הועדה 2ולדון כאשר 
  התכניות בועדה המקומית 2נדונו ) 7/'ב 2004-13פרוטוקול ( 12.5.04בתאריך ,

ולהביאה לדיון נוסף לאחר שתוצג , פאר-אשר החליטה לקדם את תכנית בלס
ד "ותנתן התייחסות למאזן שטחי הציבור כתוצאה מתוספת יח, לתושבים
 . בתכנית

  ורשה

  מבצע קדש
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  לאחר שהתקיימו פגישות עם ) 4/'ב 2004-23פרוטוקול ( 4.8.04בתאריך
והועדה החליטה על דיון נוסף שייקבע לאחר , פאר- נדונה תכנית בלס, התושבים

ויוצגו לתושבים פרוגרמה למבני ציבור ונספח , שיצורף נספח תנועה לתכנית
 .התנועה

  החליטה הועדה על העברת תכנית ) 6/'ב 2005-16פרוטוקול ( 29.6.05בתאריך
חלופות בינוי למתחם  2תכנית זו כללה . פאר לועדה המחוזית להפקדה-בלס
כאשר החלופה , קומות 20קומות או בניין אחד בן  10בניינים בני  2 –י הצפונ

הדרומי /הבינוי במתחם המערבי. המועדפת תקבע בשלב ההתנגדויות לתכנית
 .קומות 9בניינים בני  4כלל 

הוחלט לקדם להפקדה בועדה , דיונים שהתקיימו בלשכת התכנון המחוזית' במס .4
 21בניינים בני  3קרי , יל עם תיקוניםהמחוזית תכנית המבוססת על תכנית גו

יזמי התכניות לידי הסכמה ביניהם לקידום משותף  2במהלך הדיונים הגיעו . קומות
 .של תכנית זו

החליטה הועדה המחוזית על הפקדת תכנית  721' בישיבתה מס 29.5.05בתאריך  .5
פאר - של בלס 3312/ ועל דחיית תכנית תא, פאר- בלס/המשותפת גויל 3312/ מח

י "החלטה זו כללה תנאי לאישור הגובה המירבי ע. י הועדה המקומית"שהומלצה ע
 .רשות התעופה האזרחית ומשרד הבטחון

קומות  21 - נמצא כי גובה הבניינים המבוקש של כ, לאור תיאום עם משרד הבטחון .6
הוגשה , לכן. ולא ניתן היה להפקיד את התכנית, גבלות הגובה המירביהאינו עמד ב
ובניין , קומות 15בניינים במתחם המערבי בגובה של עד  3וקנת הכוללת תכנית מת

 .קומות מעל קומת כניסה 17נוסף במתחם המזרחי בגובה של 
התקיים דיון בועדה המקומית בה ) 10/ב 2007-27פרוטוקול ( 28.11.07בתאריך  .7

 ,והוחלט לשוב ולדון לאחר ביצוע סקר תשתיות ציבוריות, הוצגה התכנית המתוקנת
דיון זה התקיים . טבלת איזון ובדיקת האפשרות לשילוב דיור בהישג יד בפרוייקט
 .לאחר סיכום עם יזם התכנית לדחיית דיון שנקבע בועדה המחוזית

החליטה הועדה המחוזית על הפקדת התכנית  737' בישיבתה מס 7.1.08בתאריך  .8
 .המתוקנת

הצופה והעיר , רץבעיתונים הא, לחוק 89' י ס"התכנית פורסמה להפקדה עפ .9
 .7.8.08והוצבו שלטים בסביבת הפרוייקט בתאריך , 31.7-1.8.08בתאריכים 

 .ע"לבקשת מה, ר הועדה המחוזית בחודש"י יו"מועד ההפקדה הוארך ע .10
י רשימת "סדר ההתנגדויות עפ(בתקופת ההפקדה הוגשו ההתנגדויות הבאות  .11

 ):י הועדה המחוזית"המתנגדים שהועברה ע
 ההתנגדות הוגשה ללא  –א "ת 53מבצע קדש ' רח, ית הלחמיצפורה ואריה ב

 .תצהיר
  ד יהושע רזניק"תצהיר בפני עו –2קהילת ונציה ' רח, יוסף ואורית רוזמן. 
 בשפה , ההתנגדות הוגשה ללא תצהיר - 7קהילת ריגה ' רח, נינה ודב רשף

 .האנגלית
 ללא תצהירההתנגדות הוגשה  - 7קהילת ריגה ' רח, אריה ומלכה בלוט שטיין. 
 ההתנגדות הוגשה ללא תצהיר -  7קהילת ריגה ' רח, רחל טל. 
 ד איריס "י עו"התנגדות ע – 10קהילת סלוניקי ' רח, אבי גולדשטיין

 .אוסטרובסקי שילה
 י "התנגדות ע – 14קהילת סלוניקי ' אדריאן ושוש בלומנטל ודיירים נוספים ברח

 .ד שהם קרן"עו
 ד נאוה נעמן"תצהיר בפני עו–ר הועד "שירן יו ברטה -' ועד שכונת נאות אפקה א. 
 התנגדות  –באמצעות ועד פעולה ' תושבי שכונת נאות אפקה א 300 - התנגדות כ

 .ד שגב פלץ"ד רון צין ועו"י עו"ע
 ד יגאל לוסקי"תצהיר בפני עו – 59מבצע קדש ' רח, אמנון צדוק. 
 וינטרוב ד חיים"י עו"התנגדות ע – 2קהילת ונציה ' רח, מיכאל פרדיס. 
 ד "תצהיר בפני עו –חזי ברקוביץ ' אדר, יפו -א"ע ת"כמו כן הוגשה התנגדות מה

 .שרי אורן
 

          :מצב השטח                              
  .בחלקו בוצעו נטיעות זמניות, השטח אינו בנוי                              



 החלטה' מס
21/01/2009  

 6 - ' ב09-0001
 

2007ת ספטמבר "מבא  25' עמ  
 

  

     :מצב תכנוני קיים
תכנית זו הגיעה לשלב התנגדויות בועדה . 1888' כנית מסלמתחם זה קודמה בעבר ת .1

על הועדה המקומית "הוחלט כי  15.11.93מיום  545' ובישיבתה מס, המחוזית
עם פרסום התכנית המתוקנת …ולהעבירה לדיון להפקדה, להכין תכנית מתוקנת

הועדה המחוזית  ".1888להפקדה יכלול הפרסום גם את דחיית התכנית המופקדת 
  .1888ה הודעה על ביטול הפקדת תכנית פרסמ

אשר נכללות , מבצע קדש' תכנון הממוקמות לאורך רח' יח 2התכנית כוללת למעשה  .2
  .אורכיותבתכנית אחת בשל חלקות 

  - מזרחי /  המתחם הצפוני  .3
. פ.י 12.11.70מאושרת מיום ( 1146ע "י תב"שטח זה בייעוד של תעשייה עפ -

י "ים שהוקם על שטח בית חרושת גוויל עפמהווה השלמה למתחם מגור, )1673
  ). 4218. פ.י 26.5.94מאושרת מיום (' א1845ע "תב

  .קומות 5 -ב 1043י תכנית מתאר "עפ 200%זכויות הבנייה לתעשייה הם  -
כהשלמה ' מ 7נותרה רצועה שאינה נושאת זכויות ברוחב של ' א1845בתכנית  -

  . למגרש בנייה של הרצועה בייעוד תעשייה
  .ד לדונם נטו"יח 14היא ' א1845ע "י תב"ת במתחם גוויל זה עפהצפיפו -
בתכנית זו מוצגות כוונות בינוי . 8.2.95 - למתחם גוויל תכנית עיצוב שאושרה ב -

בניינים מדורגים בני  2, להמחשה בלבד על המגרש המשלים את הבנוי במתחם
הילת ק' בדומה לבינוי הממוקם לאורך רח, קומות מעל עמודים ודירות גג 6

  . ע נפרדת"כאשר נקבע כי המימוש כרוך באישור תב, ונציה
י "עפ, קהילת סלוניקי ופנחס רוזן' הממוקם בין רח, מגרש בייעוד משרדים -

  ).2427. פ.י 29.4.93מאושרת מיום (' ב1845ע "תב
   - מערבי/  המתחם הדרומי .4

וד בייע, מבצע קדש וקהילת ורשה' בין רח, קטע זה ממוקם בשכונת הדר יוסף -
 2204ע "ותב 1146ע "תב: תכניות מאושרות 2כלול בתחום ', א2מגורים 

  ).  3240. פ.י 22.8.85מאושרת מיום (
 25%, קומות 2: בהתאם לתכניות אלה', א2הוראות הבנייה לאזור מגורים  -

  .ד לדונם נטו"יח 5קרי , "ל"י תכנית מתאר "צפיפות עפ, לקומה
  : י תכניות מאושרות"זכויות הבנייה עפ .5
  

  צפיפות   )עיקרי( זכויות קומות  שטח  ייעוד
    ר"מ 7,812  200%  5  'ד 3.9  תעשייה
ד "יח 5  ר"מ 5,382  50%  2  'ד 10.764  'א2מגורים 

 לדונם נטו
    ר"מ 13,194      'ד 13.8  כ "סה

  
   :מצב תכנוני מוצע

' א2ומאזור מגורים  הגדלת זכויות הבנייה במתחם תוך שינוי ייעוד מאזור תעשיה  .1
   .מיוחדלייעוד מגורים ) י קרקעצמוד(

  :זכויות הבנייה כמפורט בטבלה .2
' מס בניין  מתחם

  ד"יח
ר "מ שטח עיקרי

  מעל מפלס כניסה
 קומות' מס  ר"משטחי שרות 

מעל קומת 
 כניסה עליונה

מעל מפלס 
  כניסה

מתחת מפלס 
  כניסה

   1מגרש 
  מערבי

    2,600  ר"מ 6,325  55  'א1
14,250 

  ר"מ

  ' ק 14
  ' ק 15  2,800  ר"מ 7,130  62  ' ב1
  ' ק 14  2,650  ר"מ 6,555  57  ' ג1
   ר"מ 80,50  ר"מ 20,010  174כ  "סה

 2מגרש 
  מזרחי

 3,000  ר"מ 7,820  68  2
  ר"מ

  ' ק 17  ר"מ 4,500

 242  כ"סה
  ד"יח

 11,050  ר"מ 27,830
  ר"מ

18,750 
  ר"מ

  

 . ר"מ 115ד "שטח עיקרי ממוצע ליח .3
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מגרשים במסגרת תכנית מפורטת לאיחוד  3-ל 1' מסמתן אפשרות לפיצול מגרש  .4
 .ד מבניין לבניין"מיח 10%העברת שטחים מבניין לבניין וכן העברת עד , וחלוקה

 .מפלסים 2תותר מבואת כניסה בת  .5
  .80%תכסית  ,מרתפים בגבולות המגרש .6
חניית האורחים . 20%בהיקף  חניות אורחים הכוללד "ח ליח"מ 2תקן של   -חנייה  .7

  .נייה עיליתנת כחמתוכנ
כאשר אחד  ,בייעוד שטח לבנייני ציבור יםמגרש 2-פ ו"הגדרת מגרשים בייעוד שצ .8

  . ריגה. ק' צ לאורך רח"מהווה השלמה למגרש בייעוד שבמהם 
י אגף התנועה במהלך הכנת "כמו כן כוללת התכנית שיפורים תנועתיים שנדרשו ע .9

מירכוז הככר  , 'מ 16.25 - ה לוקהילת ריג קהילת ורשה' הרחבת רח: נספח התנועה
 .מבצע קדש –וככר נוספת בצמת קהילת ונציה , מבצע קדש-הבצמת ריג

  .לתכנית צורף מסמך נלווה לבדיקת הצללות .10
  

         :פירוט ההתנגדויות
 .א "ת 53מבצע קדש ' רח, התנגדות צפורה ואריה בית הלחמי

ד לדונם "יח 5של  בעת רכישת דירתם הסתמכו על כך שמתוכננת בנייה בצפיפות .1
 .2204ע "ותב 1146ע "י תב"קומות מולם עפ 2במבנים בני 

מבצע קדש בין ' במיוחד רח, התכנית החדשה תשנה את האופי הרגוע של השכונה .2
 .קהילת ריגה לקהילת ונציה

 .גורדי שחקים שיסתירו שמש ונוף 4חסימת כל הצד הדרומי מול דירתם בחומה של  .3
 .וייקטצמצום השטח בינם לבין הפר .4
 .מבצע קדש לרחוב סואן' הפיכת רח .5
 .מחסור משווע של מקומות חנייה .6
 .ירידה משמעותית בערך דירתם .7

  

 .2קהילת ונציה ' רח, התנגדות יוסף ואורית רוזמן 
איזון בין אזורי המגורים לשטחים : רכשו את דירתם בשכונה מהטעמים הבאים .1

נוף פתוח , שכונה שקטה, הריחוק מעורי תנוע, תשתית תחבורתית הולמת, הפתוחים
 .11 -מדירתם בקומה ה

 .התכנון מצמצם שטחים פתוחים ויהפוך את השכונה לגוש אורבני מנוכר וקר .2
 .עומס כלי רכב על התשתית הקיימת –מפגע תחבורתי  .3
מבצע קדש לעורק תחבורתי תגרום למטרד רעש ותצמצם את מקומות ' הפיכת רח .4

 .החנייה החופשיים
 .קומות תביא לפגיעה בנוף 19הקמת מבנים בני  .5

  

 )תרגום חופשי מאנגליתב( .7קהילת ריגה ' רח, רשףהתנגדות נינה ודב 
, שתכליתו להעשיר את היזמים, קידום התכנית באופן של תכנון אורבני סטרילי .1

לתושבים שבחרו לחיות בשכונה בצפיפות נמוכה עם שרותי " סטירת לחי"מהווה  
 .ציבור הולמים

שתביא , נייה צפופה אך מתנגדים לבנייה גבוהה של מגדליםאינם מתנגדים לב .2
 . של המעמד הבינוני" סלאמס"ליצירת 

כלי רכב  500כך שלא ינתן מענה לתוספת , התכנית אינה כוללת הרחבת רחובות .3
 . מבצע קדש שכבר כיום פקוק' בדגש על רח, שמוסיף הפרויקט לאזור

תגביר תנועה עוברת של רכבים , םמבצע קדש בין פנחס רוזן לבני אפרי' פתיחת רח .4
 .מחוץ לשכונה

 .תוספת זיהום אויר כתוצאה מתוספת כלי הרכב .5
 .ומניעת בריזה  בסביבת הפרוייקט, פגיעה באור השמש .6
התכנית אינה כוללת תוספת הלמת של שירותים ציבוריים כתוצאה מתוספת  .7

 .קתפ הצרה אינה מספ"רצועת השצ. תשתיות, ס"בי, גני ילדים: האוכלוסיה
 .ירידה בערך הנכס .8
י צוות מקצועי "ותחת זאת לקדם בדיקה ע, דורשים כי לא תאושר התכנית, לכן .9

 .תסקיר השפעה על הסביבה, שרותי ציבור, צפיפות, ניטראלי להיבטי תנועה
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 .7קהילת ריגה ' רח, התנגדות אריה ומלכה בלוט שטיין
השכונה . ירים בשכונהקומות יפגעו באיכות החיים של הדי 20מגדלי מגורים בני  .1

 .תהפוך משכונה שקטה לצפופה ורועשת בשל תוספת אוכלוסיה וכלי רכב
מגדלי מגורים רבי קומות אינם משתלבים בשכונה המאופיינת ברובה בבתים  .2

 .טבולים בשטחים ירוקים, צנועים ונמוכים יחסית
שיצרו עומס על תשתית , כלי רכב 400ד משמעותה תוספת של "יח 240תוספץ  .3

 .וכן לזיהום אויר, עומס בלתי נסבל ביציאות ובכניסות לשכונה, רחובות הקיימתה
מבני המכללה  2(השכונה סובלת ממצוקת חנייה שנגרמה מסמיכות למרכזי חינוך  .4

ד "תוספת יח. היות והחניון שהוקם עבורם אינו מספק, ומרכז מסחרי) להנדסה
 .תחמיר את המצב

ורק תחבורה ממזרח למערב של הרחובות סכנה לשינוי אופי השכונה ביצירת ע .5
 .במקום רחובות שקטים, הפנימיים

כגון מבני חינוך יחמיר עם תוספת , המחסור הקיים בתשתיות ציבוריות .6
 .האוכלוסיה

ולכן , המגדלים מיועדים להבנות בשטחים בהם נטועים כיום עצים ומדשאות .7
 .ונה יגדלהאנשים בשכ' השטחים הפתוחים יקטנו בעוד מס: הפגיעה כפולה

שכיום סובלת מירידת לחץ , החרפה של בעיית תשתית מערכת המים בשכונה .8
בעיקר מערכת הביוב והניקוז , התשתית הקיימת. לאספקת מים לקומות העליונות
 .לא תעמוד בתוספת האוכלוסיה

וייעלמו , שמש ורוח שהיו שיקול חשוב ברכישת הדירה, אור, אובדן ערכי נוף פתוח .9
 .ויגרמו לירידת ערך, כתוצאה מהתכנית

  

  .7קהילת ריגה ' רח, התנגדות רחל טל
  .התנגדות אריה ומלכה בלוט שטיין המפורטת לעילת את פרטי ההתנגדות תואמ

 

 .10קהילת סלוניקי ' רח, התנגדות אבי גולדשטיין
 2התכנית המופקדת מאפשרת ליזם גמישות בקביעת קוי הבניין המתוכנן במגרש  .1

ובכך פוגעת בוודאות של המתנגד לגבי מיקומו הסופי של , לכיוון מזרח ומערב
לכן יש לקבוע באופן קשיח את . שהינה משמעותית בשל גובהו החריג, הבניין
בו אין למתנגד אפשרות להביע , ולא להותיר גמישות לשלב היתר הבנייה, מיקומו
 . עמדתו

 .מערב מדירת המתנגד-פגיעה בנוף הפתוח לכיוון דרום .2
בכך ישמר המרקם השכונתי בקו , בניין על גבול קו הבניין המזרחייש למקם את ה .3

הצבה במקום אחר תיצור צל וחסימת . אחד ותאפשר שמירת רצף שטחים פתוחים
 .אויר לכיוון שטח הקאנטרי בשכונה

מהצפיפות הקיימת  50% -וחורגת בכ, הצפיפות המוצעת בתכנית בלתי סבירה .4
ה קיימת צריכה להתאים ולהשתלב צפיפות של תכנית בתחום שכונ. בשכונה

 150 - לכן יש להפחית את הצפיפות בתכנית ולאפשר הקמת כ. בצפיפות הקיימת
 . ד בלבד"יח

באופן זה גובהו של הבניין . ד"יח 68ד במקום "יח 40להקים בניין בן  2' במגרש מס .5
קומות מעל קומת קרקע ובתוספת קומה  17קומות במקום בניין בן  8 -יהיה כ
 .מגובה הבניינים בשכונה 2בניין שגובהו יותר מפי  –טכנית 

כאשר בפועל , התכנית כוללת מצג מטעה לגבי אחוז שטחי הציבור שהיא מפרישה .6
וקביעת , הפרשה כה קטנה של שטחי ציבור מחד. בלבד 23%מדובר על הפרשה של 

תוך קביעת גובה בניין חריג מגובה , מהצפיפות בשכונה 50% - צפיפות גבוהה ב
תוך המנעות מהצגת תסקיר השפעה על הסביבה של , ניינים הממוצע בשכונההב

והיא גורמת לפריצה בלתי מוצדקת , אין לה הצדקה תכנונית –התכנית המופקדת 
 .של המרקם השכונתי

  

  .14קהילת סלוניקי ' התנגדות אדריאן ושוש בלומנטל ודיירים נוספים ברח
' ד אקוסטית של אינג"וחוו, ורית פריאלד שמאית מקרקעין ד"חוו זו כוללתהתנגדות 

 .וזי לבניע
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עיקר הפגיעה במתנגדים נובעת ממיקומו המתוכנן של הבניין שגבוה מבניין  .1
פגיעה מנוף  –ממרפסת דירתם ' מ 12 -במרחק קטן של כ, קומות 5 - המתנגדים ב

מדובר בתכנון נקודתי פסול שמטרתו . הצללה וחסימת אויר, פגיעה בפרטיות, פתוח
 .סום רווחים ליזם תוך התעלמות מהסביבה והפלייה לרעהמק

בעוד , קומות 17וזאת בשל הקמת בניין בן , התכנית יוצרת פגיעה באיכות החיים .2
ולא תכנית , הציפייה היתה שיוקם במגרש מבנה בגובה התואם לאופי הסביבה

 .נקודתית המתעלמת מהסביבה התכנונית בה היא נמצאת
מוקם הבניין במרחק , קות אלטרנטיבות תכנון למגרשבתשריט שהוגש בעבר לבדי .3

המתנגדים מבקשים כי הבניין , לכן. מיקום שגם הוא אינו בא בחשבון, גדול יותר
 .יוזז למיקום מרוחק יותר

בעוד שמרחקו , מבית המתנגדים' מ 12חוסר סבירות במיקום הבניין במרחק  .4
ת התכנית כך שהבניין מבקשים לתקן א. 'מ 47 -שממערב כ 1216מהבניין בחלקה 

באופן שיהיה במרחקים שווים מבניין המתנגדים , ימוקם על קו הבניין המערבי
 .והבניין המערבי

, בניין רב קומות יגרום למטרד רעש מצטבר ממזגנים, ד דעת יועץ אקוסטי"לפי חוו .5
יש להזיז את , לכן. רעשים בלתי קבועים ובעוצמה משתנה, דיבור רם ומוסיקה

 .בה ולמקמו במרחק שווה מבניני המגורים הסמוכיםהבניין מער
ופקקים בכל היציאות , תוספת האוכלוסיה תגרום לעומס תחבורתי מבחינת חנייה .6

 .  שקיימות כבר כיום, מהשכונה
כדי להבטיח כי לא תורשה , פ"לייעוד מגורים ולייעוד שפ 2יש לחלק את מגרש  .7

 .והשארתו פתוח, בשטח הירוק כל בנייה
  

 .ר הועד"ברטה שירן יו -' ועד שכונת נאות אפקה אהתנגדות 
. תושבי השכונה 300 - ד פלץ בשם כ"י עו"ועד השכונה מצטרף להתנגדות שהוגשה ע .1

 ).ראה פירוט התנגדות להלן(
מבקשים מהועדה המחוזית שתורה לפני כל קידום . אין תכנון מקיף לכלל השכונה .2

בהתחשב בתכנון השכונה הסמוכה , על עריכת תכנון מקיף לשכונה , תכנית בשכונה
 .שיכלול בדיקת שטחים קיימים לשרותי ציבור, הדר יוסף

הפועלת בשכונה הורחבה ללא מענה מספק למקומות חנייה " מכללת אפקה" .3
 .באופן המחריף את מצב התנועה והחנייה בשכונה, נדרשים 

 חסרי, ד שבפרוייקט"יח' התכנון המוצע מייצר שטח פתוח קטן מהנדרש למס .4
והחנייה העילית המתוכננת במגרשים ממקטינה עוד יותר את , איכות חיים

סלאמס , שכונה ירודה - והתוצאה המתקבלת, השטחים  הפרטיים הפתוחים
 .קלאסי

בתכנית . ד"ח ליח"מ 2למתחם גויל נקבע תקן חנייה של ' א1845עוד בתכנית  .5
ניית האורחים הגם שח, המוצעת חניות האורחים נכללות בתקן זה ולא בנוסף לו

לרבות , דורשים שכל החנייה. פ קטן ביותר"מתוכננת במפלס הקרקע ומותירה שפ
 .ק"חניית אורחים תהיה תת

הן בגובה והן ביחס , התכנית יוצרת מתחם מנוכר לאופיה האורבני של השכונה .6
מגדלים הפזורים בתחום מגרש גדול ללא התייחסות לרחוב ' מס. המבנים לרחוב

יצרו סביבה זרה ומנוכרת עם משטר רוחות , תרון אורבני נכוןולסביבה אינם פ
 . והצללה

  

 .באמצעות ועד פעולה' תושבי שכונת נאות אפקה א 300 - התנגדות כ
, " גוויל"רובם מתגוררים במתחם מגורים , תושבים בשכונה 300 -ועד הפעולה מייצג כ

  .קהילת סלוניקי וקהילת ונציה' כלומר תושבי רח
א במסגרת איחוד "בהקצאת מקרקעין שלא לצרכי ציבור לעיריית תחוסר חוקיות  .1

 י הועדה המקומית כך"תחומה המזרחי של התכנית הוכתב ע – וחלוקה מחדש
וכן רצועת דרך ) בתשריט Bמסומן (שיתווסף שטח שהעירייה בעלת זכויות חכירה 

למבני  Bהתכנית מייעדת את מתחם ). Cמתחם (מבצע קדש ' צרה החוצה את רח
היקף ההטבה לעירייה אינו . ל"תוך הענקת זכויות בתכנית לעירייה ולקק, ציבור

, בנסיבות אלה. היות ותכנית איחוד וחלוקה תוכן לאחר אישורה, ידוע בתכנית
 . היתה הועדה המחוזית להפקיד תכנית שכוללת טבלאות הקצאה
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בקביעת  התערבותה של הועדה המקומית – תכנית פסולה בהיותה נגועה בשיקול זר .2
 .תחום התכנית פסולה בשל הטבה קניינית לעירייה

י נוהל "החלטת ההפקדה התקבלה בחוסר סמכות עקב כך שהתכנית אינה ערוכה עפ .3
לאחר . 2006החלטת הועדה המחוזית הראשונה להפקדה התקבלה במאי  – ת"מבא

הוכנה תכנית חדשה תחת אותו , ט"שלא ניתן היה להפקידה בשל מגבלות משהב
וההחלטה , 2006התכנית החדשה השונה באופן מהותי מהתכנית שנדונה במאי . שם

ועל כן מחוייבת בנוהל , הינה החלטת הפקדה חדשה 2008על הפקדתה בינואר 
 .ת"מבא

הועדה  – קבלת החלטה להפקיד את התכנית טרם קבלת עמדת הועדה המקומית .4
יש , מיעת הציבורלרבות ש, המקומית קיימה הליכים ארוכים ביחס לתכנון המחתם

לה היכרות הטובה ביותר עם הסביבה של התכנית וצרכי הציבור כנגזרת של התכנון 
פרק הזמן שהוקצב לועדה המקומית לגבש עמדה לתכנית החדשה . הכולל הסביבה

לשינויים שנערכו בה ולמעורבות הציבור בהליכי , הינו בלתי סביר ביחס להיקפה
 . הכנתה

ומשום כך לא שולבו דירות , ד"תן זמן מספיק להשלים חווגם לצוות המקצועי לא ני
 . בהישג יד בתכנית

ד הצוות המקצועי של הועדה המקומית שהמליץ על הפחתת "הועדה התעלמה מחוו
 .200 -ד ל"יח' מס

כללה הוראה  29.5.06החלטת ההפקדה מתאריך  – פגם בפרסום החלטת ההפקדה .5
בהודעת פרסום הפקדת , ות זאתלמר. 1888/לפרסום דחיית תכנית מופקדת תא

 .התכנית אין כל זכר לנושא זה
, מתחמי תכנון נפרדים 4התכנית כוללת  –תחום התכנית נקבע באופן מלאכותי  .6

 :אולם אין לכך הצדק תכנוני
, נוספו לתכנית אך ורק כדי לייצר לעירייה ולמדינה הטבות קנייניות 9-ו 5מגרשים 

  . צ"כפיצוי על שינוי הייעוד לשב
מהווה ', א1845שאושר בתכנית " גוויל"מהווים השלמה למתחם  7- א ו2, 2גרשים מ

. ומחייב חשיבה תכנונית במנותק מיתר מתחמי התכנית, יחידה תכנונית נפרדת
  .מתחם מבצע קדש מפריד בין מתחם זה לחלק המרכזי המצוי מדרום לרחוב

כי יחולו ההוראות ונקבע , 6-ו 3התכנית אינה כוללת התיחסות תכנונית למגרשים 
  .כך שלא ברור מדוע לא נגרעו מהתכנית', ב1845 - א ו1845של תכניות 

כל מטרת צירוף המתחמים לתכנית אחת הינה מניפולציה להגדלת צפיפות הדיור 
 3675 -ד לדונם ו"יח 29.3כאשר בפועל זכויות הבנייה נטו בשיעור , והיקפי בנייה

  .במתחם המזרחי 3305 - ד לדונם ו"יח 23.65, במתחם המערבי
הצפיפות הינה חריגה ובלתי סבירה אף ביחס לתכניות פינוי בינוי בכלל ותכנית 

  . היה מטעה) ד"יח 20נטו נטו של (מצג הנתונים בפני הועדה המחוזית . בפרט 2204
בשל ' א1845לא נכללה בתכנית  1224חלקה  –חוסר סבירות בהשלמת מתחם גוויל  .7

שיקולים התכנוניים להשלמת התכנון צריכים להיות אולם ה, שיקולים קנייניים
בניינים מדורגים בני  2הוצגו ' א1845בנספחי הבינוי של תכנית . בהתאמה לתכנית זו

לנושא הצפיפות החליטה ' א1845בדיון בהתנגדויות לתכנית . קומות מעל עמודים 6
מוצעת  בקטע זה. ד לדונם"יח 10הועדה כי אין מקום להוסיף צפיפות דיור מעל 

 .ד לדונם בתכנית המופקדת"יח 24 - צפיפות של כ
תחום התכנית נקבע באופן מלאכותי כדי להקטין את מעגל הזכאים לתביעות  .8

 1יזמי התכנית לא כללו את חלקת הדרך שמצפון למגרש  – 197' י ס"פיצויים עפ
כדי להוציא את דיירי המבנים שמצפון לכביש מזכאות לתביעת ) 333חלקה (

המשלימה את רצועת  333בתכנית מחייבת הוספת חלקה  5הכללת מגרש . םפיצויי
 .הדרך בתכנית

נאות אפקה ' שכ –חוסר סבירות בבחינת התכנית במנותק מהתכנון הכולל בשכונה  .9
 2-3אופי כפרי של , ד עד לפני עשור"יח 610וכללה , 70-  60-נבנתה בשנות ה ' א

 242, במתחם גוויל 300(ד בשכונה "חי 1,100בעשור האחרון נבנו ואושרו . קומות
מבצע קדש ' בתכנית לפינוי בינוי ברח 375, בכיתן 150, סלוניקי' ברח 35, בתכנית זו

ד "יח' בעוד שהשכונה תשילש את מס). ד במתחם השדרה בהדר יוסף"יח 252ו
וכבר כיום קיים מחסור  בכיתות , לא נוספו לה תשתיות ציבוריות כנדרש, בתחומה
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מוסדות החינוך הקיימים אינם ערוכים לקלוט את תוספת , יםפ"בשצ, גן
 . האוכלוסיה

ד הגורמים המקצועיים לנושא "צ ומחוו"הועדה המחוזית התעלמה מהמחסור בשב
  . זה

יש לקבוע הוראה בתכנית כי לא יוצאו היתרי בנייה טרם הוצאת היתרים לפיתוח 
יה יהיה השלמת וכן לקבוע כי תנאי להיתר בני, פים בתחום התכנית"השצ

  .'א1845בתכנית ' ה 4' התחייבות היזם לבנות כיתת גן נוספת בהתאם לס
, ריים וינהברהמתנגדים פנו למומחה מר אפ –פגיעות תחבורתיות ובעיות חנייה  .10

כבר כיום קיימת מצוקת . ד לפגיעות הצפויות למתנגדים"אשר יציג לועדה את חוו
חניית עובדים ומבקרים , ם גווילחנייה בשכונה הנובע מתקן נמוך מדי במתח

חניית מאות סטודנטים של המכללה להנדסה , במשרדים ולמרכז הרפואי של מכבי
 . בשכונה

. ד לא כולל חנייה אורחים"ח ליח"מ 1:2הועדה נדרשת לקבוע תקן חנייה של , לכן
  .פ בתחום התכנית"להורות כי לא יוקמו חניות עיליות בשל מחסור בשצ, כמו כן

ממרתף החנייה הקיים המשמש את  2את תכנון הכניסה לחניון במגרש  יש לבטל
היות , מבצע קדש' ולקבוע כי הכניסה לחניון נפרד תתבצע מרח, תושבי המתחם

  .כלי רכב  תמנע שימוש ראוי במרתף הקיים 140ותוספת 
כך שתחייב לבצע , 1' ק משותפות במגרש מס"יש לחייב הקמת מרתפים וחניות תת

  .ובכך למנוע מצב בו יחיו התושבים באתר בנייה זמן ממושך, ניתאותו בו זמ
 כך שלא, מבצע קדש הקיימת בפועל תקבל עיגון סטטוטורי' דורשים כי חסימת רח

 .תתאפשר תנועה המשכית שתהוך אותו לעורק תנועה מרכזי וסואן
של מבנים " ח"יסגור  2המגדל המתוכנן במגרש  – בעיות אקוסטיקה בקאנטרי .11

ותעבור את הסף , ובכך תוחרף בעיית הרעש , שבמרכזם מצוי הקאנטרי קיימים
שאינם בעלי , קיים חשש כי רוכשי דירות בתכנית החדשה. י התקנות"המותר עפ

לכן נדרשת . בקאנטרי יפעלו לצמצום השימוש בקאנטרי בשל מפגע הרעש" מניחה"
 .ד אקוסטית טרם אישור התכנית"חוו

  

 .59בצע קדש מ' רח, התנגדות אמנון צדוק
ומאופיינת ברובה , תשנה את אופי השכונה שהינה שקטה ופסטורליתהתכנית  .1

 . קומות 3-4ובנייה רוויה של , בבתים צמודי קרקע
התושבים באזור ותביא לצפיפות אוכלוסין ' התכנית תגדיל באופן משמעותי את מס .2

 .בשכונה קטנה ושקטה
 .לצרכי השכונה שלא יתאימו עוד, יצירת עומס על עורקי התחבורה .3
 .פגיעה בפרטיות המתנגד כתוצאה מבניין רב קומות שיחלוש על ביתו .4
 .פגיעה בשקט ובשלווה .5
 .ירידת ערך ניכרת של ביתו .6

  

 .2קהילת ונציה ' רח, התנגדות מיכאל פרדיס
קומות  18 - ניתן להקים במתחם המערבי גוש בניינים בני כ, י התכנית המופקדת"עפ .1

וכתוצאה מבקשת , ד בין בניינים"מגמישות להעברת יח אשר יכול לגדול כתוצאה(
ותביא , ולחסימת אויר, שיחסום את הנוף הנשקף כיום מדירת המתנגד") הקלה"

 . לפגיעה באיכות החיים ובערך הדירה
גוש הבניינים , ד לדונם חריגה לסביבה"יח 24 - הצפיפות המתוכננת בגוש המערבי כ
 . ביבה וישנה את אופיה הנעיםיהיה נטע זר מנוכר וברוטלי ביחס לס

, קומות כולל קומת הקרקע 14 - ל 1לכן יש להורות על הגבלת גובה הבניינים במגרש 
  . ד בין בניינים"ולבטל הוראה המאפשרת העברת שטחים ויח

 .ד תהווה סטייה ניכרת"יש לקבוע הוראה כי תוספת קומות ותוספת יח, כמו כן
י רכב בשכונה כתוצאה מהתכנית תגדיל את כל 500 -הגדלה של כ – היבט תחבורתי .2

 . היציאות והכניסות, העומס התחבורתי הקיים במערך הדרכים
פנחס רוזן אינו ' ביטול המדרחוב במבצע קדש ופתיחתו למעבר כלי רכב בין רח

מבצע קדש יהפוך ' רח. בכך שימשוך תנועה עוברת, ורק יחמיר אותה, פתרון לבעיה
מאפשר חצייה ,  המדרחוב שסמוך אליו גן משחקים. ןסטרי עמוס ומסוכ-לכביש דו

  . בטוחה לילדים
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ולהורות על מציאת פתרונות , מבצע קדש במצבו' על כן יש להותיר את רח
לצמצם , כמו כן. תחבורתיים  נכונים לעומסי התנועה שייגרמו כתוצאה מהתכנית

פח תנועה המחייב הגשת נס, מצטרף להתנגדות ועד הפעולה. ד בתכנית"יח' את מס
ולאפשר למתנגדים להתייחס , שיכלול התייחסות רחבה להסדרי התנועה באזור

  .אליו
מסלולי סואן תגרור -מבצע קדש לכביש דו' הפיכת המדרחוב ורח – מטרדים ורעש .3

ד לרמות הרעש והזיהום "יש להציג לוועדה חוו. מטרדי רעש ופיח מהמכוניות
 .והפתרונות למטרדים אלה

. ד"יח 600 -השכונה היתה עד לפני עשור קטנה יחסית וכללה כ –תשתיות הציבור  .4
ד שבתכנית זו ייצרו עומס בלתי נסבל "ויח, ד המאושרות התכניות שונות"תוספת יח

. שכבר כיום סובל ממצוקה, על התשתיות הציבוריות בשכונה ועל מבני הציבור
עט תוספת התכנית המוצעת אינה תורמת לשכונה בתחום התשתיות ומבני ציבור למ

תוספת זו הינה שולית ולא תיתן מענה הולם לצורך בהוספת . כיתות גן אם בכלל 2
 .  הילדים' כיתות בית ספר יסודי ותיכון נוכח הגידול הרב הצפוי במס, גני ילדים

פרוגרמה של תשתיות , יש להחזיר התכנית ליזמים למציאת פתרונות ראויים, לכן
 .כלול התכניות המצויות בשלבי הכנה באזורשתיקח בחשבון את מ, ושטחי ציבור

מן הראוי היה כי בדיקת התכנית תיעשה לאור כלל התכניות  – תכנון כולל ומקיף .5
ותאפשר מענה , בראייה כוללת של תכנון השכונה וסביבתה, המתוכננות באזור

, לכן מתבקשת הועדה לקבוע קווים מנחים לתכנון בשכונה. מיטבי לצרכים השונים
 .ולבחון את התכנית על פיהם, חסות לאופיה וייחודהתוך התיי

 

 .חזי ברקוביץ' אדר, יפו - א"ע ת"התנגדות מה
   –אופי הבינוי וקונטקסט עירוני  .1

הדר יוסף ונאות אפקה  –שכונות  2מבצע קדש כמקשר בין ' תפקידו האורבני של רח
 15בניינים בני וכן , בני אפריים ופנחס רוזן  -רחובות ראשיים 2כציר מחבר בין ', א

 3ולאפשר , מאפשר לחזק את הבינוי לאורכו, קומות הקיימים ומתוכננים לאורכו
  .2 - ו' ג1', א1קומות המוצעים בתכנית  15-17-בניינים בני כ

קהילת ' שנוסף במתחם המערבי הממוקם לאורך רח' ב1הבניין השלישי , עם זאת
מות בעברו הצפוני והמזרחי קו 5-7אינו תואם את אופי הבנייה בשיעור של , ורשה

תוספת הבניין השלישי גרמה  . וצמודי קרקע בעברו הדרומי והמערבי, של הרחוב
לצמצום בשטחי הציבור שהוקצו בתכנית עד ובעקבותיה גדלת התכסית במגרש לה

  . כדי יצירת מגרש שאינו תואם סטנדרטים תכנוניים מקובלים
הדרומי בחלופה /ם המערבייש לבטל את הבניין השלישי שנוסף במתח, לכן

  . בניינים בלבד במתחם זה 2ולהותיר , המתוקנת
 10הבניין מוקם כמעט בצמידות לבניין קיים בן . לוקה בחסר  2' תכנון בניין מס .2

למרות אורכו הרב של המגרש המאפשר למקמו , 14קהילת סלוניקי ' רח, קומות
קהילת ' קם מול קצה רחממו 2בניין , בנוסף . במרחק גדול יותר מהבניין הקיים

מיקום הבניין בדיוק מול קצה . רחוב מקומי צר באזור של צמודי קרקע, בודפשט
בעיקר , של בניין גבוה מאד ביחס לסביבה" המאיים"רחוב זה יעצים את המופע 

 . נוכח קויי הבניין המצומצמים ביותר
ע בהתאם לגבול כך שקו הבניין המזרחי שלו ייקב, מערבה 2יש להזיז את בניין , לכן

יש לקבוע את כל , בנוסף. ויורחק מהבינוי הקיים, קהילת בודפשט' המערבי של רח
לגבול ) לאחר הסטתו מערבה(השטח המתקבל בין קו הבניין המזרחי של הבניין 

        .   פ עם זיקת הנאה לציבור במפלס הקרקע"המגרש כשפ
 

  -  זכויות בנייה .3
נית גבוהות מהיקפי בנייה שניתנו בתכניות זכויות הבנייה והצפיפות שנקבעו בתכ

, בדיוניה בתכנית, הועדה המקומית .הגם ששטח התכנית אינו בנוי, "בינוי- פינוי"
כך שהצפיפות לא תעלה , ד"יח  224 -ד המבוקשות ל"יח' החליטה להגביל את מס

בהתאמה , )משטח המגרשים 60%מחושב משטח תיאורטי של (ד לדונם "יח 20על 
, הועדה המחוזית. לפינוי בינוי בהדר יוסף 2204/ ניתנה בתכנית תאלצפיפות ש

  .  ללא הצדק, ד"יח 242 -ד בתכנית ל"יח' הגדילה בחזרה באופן שרירותי את מס
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ד והזכויות שקבעה בהחלטה קודמת "יח' את מס" לקדש"הועדה לא היתה צריכה 
בהתאם  לקבוע את זכויות הבנייהאלא , אחרתחלופת בינוי ה שתאמלהפקדה 

לדבוק בחלופה הבינוי צריכה ה תהיהועדה . לבינוי המתאים והאפשרי במתחם
לתקן את גובה הבניינים , בניינים 3אישרה להפקדה המבוססת על שהמקורית 

  . ולצמצם את זכויות הבנייה בהתאם למגבלות הגובה
ן ולבטל את הבניי', ג1- ו' א1הדרומי את בניינים /יש להשאיר במגרש המערבי, לכן

ד שהוקנו לבניין "יח' באופן זה יופחתו מס. שנוסף בחלופה המתוקנת' ב1השלישי 
  . ד בתחום התכנית"יח 180כ "וסה, ד"יח 62זה בשיעור 
יש , אם לא תתקבל המלצה זו לביטול הבניין השלישי במתחם המערבי, בכל מקרה

וקומת , קומות בלבד כולל קומת הקרקע 7לגובה של  לצמצם את גובהו של הבניין
זאת בהתאמה לגובה הבניינים המאושר והמתוכנן בגדה זו של , גג חלקית נוספת

קומות טיפוסיות  9י ביטולן של  "ד יצומצם בהתאם ע"יח' מס. קהילת ורשה' רח
בתכנית ' ב1ד שהוקצו בבניין "יח 62ד מתוך "יח 36כ "א וסה"ד כ"יח 4בנות 

  .ד"יח 206 -ד בתכנית יצומצם ל"כ יח"סה. המופקדת
) עליה המליצה הועדה המקומית(ד "יח 224יש לציין כי קיבולת זכויות בהיקף של 

  .במסגרת מגבלות הגובה המותר, איננה אפשרית בסכימת הבינוי שאושרה להפקדה
  

  - שטחי ציבור .4
שטחי הציבור בתכנית המופקדת מתבססים באופן עקרוני על סכימת שטחי הציבור 

צומצמו השטחים , עם זאתאך , המליצה לקדםש שקבעה הועדה המקומית בתכנית
   .בגלל תוספת הבניין השלישי במתחם המערבי, 10' מספ "שצו 4' צ מס"של שב
ם אינ, זוית-והמבנה המורפולוגי של המגרש בצורת משולש חד 4' צ מס"בשטח ש

מעידים על טיבו והיקפו של השטח הציבורי ו, הולמים הקמת מבנה ציבור במגרש
  ).Left-Over" (סרח עודף"המופקדת כ שהוקצה בתכנית

לתכנון ' י היח"והדר יוסף שנערכה ע' נאות אפקה א' בדיקה פרוגרמטית לשכ
 בתכניתאוכלוסייה הקבעה כי בגין תוספת ) 3.8.04מתאריך (אסטרטגי בעירייה 
ה במסגרת התכנית יוקצו, פ"שצדונם  3 -וכ צ"שבדונם  3 - יידרשו נורמטיבית כ

 .שייתנו מענה הולם לדרישה הנורמטיבית פ"שצדונם  2.6 - וכ  ונםד 2.2 -כ צ של"שב
  .דונם בלבד 2.4 -לפ "והשצ, דונם 1.94 -לצ "השבבתכנית המופקדת צומצם 

בשירותי הקיים כבר כיום עיקר המחסור קבעו כי בדיקה הפרוגרמטית המסקנות 
שטח של  מוצע להקצות' מתחם מבצע קדש'ת ובתכני, הוא בשירותי חינוך לגיל הרך

  .כיתות 3-4עליו ניתן יהיה לבנות מעון יום בן , דונם למבני ציבור 2.2 -כ
כך , דונם לפחות 1.5שטחו של המגרש צריך להיות , י סטנדרטים פרוגרמטיים"עפ

 .ר לכיתת גן"מ 500לפי מפתח של , כיתות 3-4שיאפשר הקמת מעון יום בן 
עם קו מגרש המגורים  בחזרה כך שיתיישר 4' מסצ "שבלכן יש להגדיל את 
יש לקבוע קווי בניין . דונם כנדרש 1.5ולהעמידו על שיעור של , הממוקם מדרום לו

  . למגרש 'מ 4בשיעור של 
  

י הועדה "בתכנית שקודמה ע. 'מ 8 10' מספ "שצ- רוחבו של המעבר הציבורי
מעבר רחב זה . 'מ 14 - בשיעור של כ, המקומית הוקצה מעבר ברוחב כמעט כפול

 ביןי מעברים רחבים "ע, לייצר רצף תכנוני ומקצב קוהרנטי של בנוי מול פתוח נועד
מתחם "- שנקבע ב' מ 15 -בדומה למעבר ברוחב של כ, ומבצע קדש קהילת ורשה' רח

  . 'מ 14 -יש להרחיב את המעבר הציבורי בחזרה לשיעור של כ -לכן  ".השדרה
  

, הועדה המקומיתהוקצה בתכנית המופקדת בהתאם לדרישות  5' צ מס"שב
יש לכלול את . ואף נקבע קו בניין אפס לכיוון צפון 6636בגוש  837כהשלמה לחלקה 

 .כך שיווצר מגרש ציבורי מאוחד בתכנית, בתכנית 837חלקה 
 

תכניות לפינוי ' ד באזור בו מאושרות ומתוכננות מס"יח' התכנית מגדילה את מס
היא  אזורבד "תוספת יח. וראשר יעמיסו על התשתיות הציבוריות באז, בינוי

עדיפות לתכניות התחדשות עירונית ופינוי בינוי ביחס אולם יש לתת  ,מבורכת
לקבוע נדרש , הבטחת מימוש ופיתוח שטחי הציבור לשם. לתכניות על שטח פנוי

י היזם כחלק בלתי נפרד "הוראות בתכנית לפיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים ע
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) 5או  4מגרש (התחייבות להקמת אחד ממבני הציבור והקמה או , מהיתרי הבנייה
  . כתנאי להיתר בנייה

  
 תנועה וחנייה .5

הכולל פיתוח שטח מרוצף , מבצע קדש' התכנית הוכנה על רקע הפיתוח הקיים ברח
מבצע קדש בקטע ' באופן שניתק את הרצף התנועתי של רח, וחניות בתחום הדרך

סגרת קידום התכנון נקבע כי התכנית במ. קהילת סלוניקי וקהילת ריגה' שבין רח
אולם גם לא תעגן את הנתק באופן , לא תשנה את מצב הפיתוח הקיים בפועל

יש להדגיש סוגייה זו בנספח התנועה ובהוראות התכנית ולקבוע כי  . סטטוטורי
או הועדה /וכי העירייה ו, הפיתוח המוצג ברקע התכנית משקף מצב קיים בלבד"

  ".מבצע קדש כרחוב רגיל ורציף לכל אורכו' לפתח את רחהמקומית תהיה רשאית 
  

ולא ניתן להבין ממנו את הסדרי התנועה והחנייה בתחום , נספח התנועה אינו ברור
ולם א, של הצגת התכניתגרפי חלק מחוסר הבהירות טמון באופן ה. 2 -ו 1מגרשים 

אר את ובהצלבה עם נספח הבינוי המת, גם בבחינה מדוקדקת של הסדרי התנועה
 :לא ניתן להבין את הפרטים הבאים, חתכי המגרשים

 . 2' גישה למרתפי החנייה של מגרש מסמאיפה ה   -
כניסה לחנייה מול  –כניסות  3למגרש  –אינו ברור ומבלבל מגרש מערך גישה ל -

כניסה לשלושת החניונים וגם יציאה לקומת קרקע משלושת ', ג1' בניין מס
ורמפה הממוקמת בפינת ', א1 - ו' ב1יינים מרתפי החנייה הממוקמת בין בנ

ג בנספח הבינוי מציג רמפה לאורך - חתך ג. קהילת ריגה- המגרש קהילת ורשה
 מאפשרת פיצולהתכנית , בנוסף. שאינה מופיעה בתכניות, קהילת ורשה' רח

 .לא ניתנה לכך התייחסות בהיבט התנועתיאולם , מגרשים 3 -ל 1' מגרש מס
שקבע כי , אגף התנועה בעירייה ד"הועברה חוומחוזית לבקשת לשכת התכנון ה   -

, בנוסף. גישות 2עדיפה על הסדרת מגרש המערבי הסדרת גישה אחת ברמפה ל
קהילת ' קוטע את רצף המדרכות והחניות לאורך רח, ריבוי הכניסות לרכב

   .ורשה
, יםברור ויש לתקן את נספח התנועה כך שהסדרי הגישה והירידה למרתפים יהי

  .1' נן גישה אחת בלבד משותפת למרתפים במגרש מסלתכו
 

, לתכנית שקדמה הועדה המקומיתהתכנית כוללת שיפורים תנועתיים שתואמים 
ככר תנועה , קהילת ריגה-שיפור במיקום ככר תנועה בצמת מבצע קדש : ובכללם

  . קהילת ורשה וקהילת ריגה' הרחבת רח, קהילת ונציה-נוספת בצמת מבצע קדש
ד הנוספות "הנדרשים כמענה ליח, התנועתייםשיפורים ה ח ביצועיש להבטי
תכנית פיתוח תכלול את השיפורים / יש לקבוע כי תכנית העיצוב , לכן . בפרוייקט

או הבטחת /ולקבוע הוראה כי ביצוע השיפורים התנועתיים ו, בדרכים הגובלות
כתנאי למתן  וביצועם בפועל, י היזם יהוו תנאי להוצאת היתרי בנייה"ביצועם ע
  . תעודת גמר

 

חורג מהסטנדרטים התכנוניים המקובלים חנייה עילית בתחום המגרשים תכנון 
הנהוגים אף בתכניות , באזור להקמת חנייה תת קרקעית בלבד בפרוייקטים חדשים

. בלבדק "ולאפשר חנייה תת, לכן יש לבטל חנייה עילית במגרשים.  פינוי בינוי
את רצועת החנייה שלאורך הרחוב העליון הפנימי ניתן לאפשר  2' במגרש מס

  .ד"ח לא יוצמדו ליח"בתחום מתחם קדמת אפקה שתהיה עבור אורחים בלבד ומ
 

קבעה , וכדי לצמצם העמסת חנייה בתחום הדרכים בשל מצוקת חנייה באזור
לכל ותהיה חובה להצמידם , ד"ח ליח"מ 2הועדה המקומית כי תקן החנייה יהיה 

. ד"יח' ממס 20%יש להקצות חנייה לאורחים בשיעור של , תקן זהבנוסף ל. ד"יח
ח הנדרש בפרוייקט כאשר קבעה כי תקן "מ' הועדה המחוזית הקטינה את מס

-יש לתקן את תקן החנייה ל, לכן .ד הכולל חנייה אורחים"ח ליח"מ 2החנייה יהיה 
נאי ד כת"ח אלו לכל יח"מ 2לקבוע הוראות המחייבות הצמדת , ד"ח ליח"מ 2

  .ד"יח' ממס %20ולקבוע תקן נוסף לחניית אורחים בשיעור של , להיתר בנייה
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 קווי בניין .6
וקו ', מ 2מרפסות ול' מ 5מבצע קדש ' לחזית רח:  2' קווי הבניין שנקבעו במגרש מס

סבירים ולא מקובלים בכל אינם , למרפסות 0קו בניין ו 'מ 2בניין אחורי של 
בתשריט מצויינים קווי הבניין . קומות 20 - סטנדרט שהוא לבניין בן כ

 . לאחור 0 -לחזית ו' מ 2קרי , המקסימליים
 'מ 2קו בניין אחורי ומבצע קדש ' לרח' מ 5קו בניין של  2' יש לקבוע במגרש מס, לכן

  .מקווי הבניין תהווה סטייה ניכרת חריגהיש לקבוע הוראה  .)לרבות במרפסות(
  

וכל , אינם סבירים' מ 2בשיעור של  4' סצ מ"קווי הבניין שנקבעו למגרש שב
יש לקבוע קווי בניין . תכליתם היתה לאפשר מבנה במגרש הציבורי שצומצם

 . )לאחר שיוגדל כמפורט לעיל( למגרש' מ 4בשיעור של 
 

 פיתוח השטח וקומת הקרקע  .7
, החתכים בנספח הבינוי מפרטים מפלסים מדוייקים של הפיתוח בתחום המגרש

לא הוצג חתך לאורך , בנוסף. ים את מפלסי הדרכים הגובלותאולם אינם מציג
קהילת ריגה ולמגרשים ' קשר לרח, הנדרש להבנת היחס בין הבניינים 1מגרש 
להוסיף את מפלסי הדרכים הגובלות , 1יש להוסיף חתך אורך במגרש  .ממזרח
  .ולהתאים את מפלסי הפיתוח במגרש אליהם, בחתכים

 

 5הבלטת מרתפים מעל מפלסי הרחובות מעל מרווח של בתכנית מאפשר ' ז 10סעיף 
מאפשר הבלטת פירי אוורור למרתפים ומדרגות לחדרי , מקו המגרש' מ

כל . מעל מפלס הרחוב' מ 1 -וקובע הוראות לגינון בשיפוע מגובה כ, טרנספורמציה
 . אלה הם ערובה לתכנון שאינו מיטבי המייצר נתק בין המגרש לסביבה

 

קהילת ורשה מתוכנן לובי כניסה ' מבצע קדש לרח' ים בין רחבשל הפרשי מפלס
ובכל אחד מהם ניתן , קיים חוסר עקביות בתכנון הבניינים, עם זאת. בשני מפלסים
 :פתרון שונה

אינו כולל מפלס לובי , מבצע קדש' מציג לובי כפול כלפי רח' ג1א בניין - חתך א -
ממפלס ' מ 2.5 - הגן גבוה בכומפלס הפיתוח של דירות , קהילת ורשה' לכיוון רח

  .קהילת ורשה' רח
מבצע קדש ולובי תחתון ' מציג לובי בן קומה אחת כלפי רח' ב1ב בניין -חתך ב -

 .כאשר מפלסי הלובי בהתאמה למפלסי הרחובות, קהילת ורשה' כלפי רח
אינו כולל מפלס , כולל לובי בן קומה אחת כלפי מבצע קדש' ג1ג בניין - חתך ג -

' מ 2.5 -ומפלס הפיתוח של דירות הגן גבוה בכ, קהילת ורשה' חלובי לכיוון ר
 .קהילת ורשה' ממפלס רח

' כולל לובי במפלס הרחוב הפנימי ולובי תחתון במפלס רח 2ד בניין -חתך ד -
 . מבצע קדש וכן לובי עליון ודירות גן

כאשר הפתרון , 1הבניינים במגרש  3יש לקבוע פתרון עקרוני עקבי לתכנון  - לכן 
מבצע קדש והשני ' האחד לכיוון רח –מפלסים  2ב הכולל לובי בן -וצג בחתך בהמ
לתקן את תכנון ו, הוא הפתרון העקרוני הנכון למגרש זה, קהילת ורשה' לרח

  .בהתאם' ג1 -ו' א1בניינים 
  

חצרות לאינו מראה הבחנה , מגרשיםהפלסי מתשריט הבינוי והפיתוח אינו מבהיר 
במגרשים ' מ 3.5 -מופע פיתוח שטח המגשר על פער בן כאינו מציג את ,דירות הגן

ובמקרים מסויימים מציג מפלסי פיתוח גבוהים בהרבה ביחס , כלפי הסביבה
ראוי היה . מחייב מערכת של רמפות ומדרגותאשר , למפלס הרחובות הגובלים

גם אם התכנית מחייבת הכנת תכנית , לפרט יותר את תכנון הפיתוח בנספח הבינוי
להציג תכנון מפורט , יש להוסיף מקרא לתכנית הבינוי –לכן  . ארכיטקטוני עיצוב

יותר לפיתוח המגרש ולמפלסי הפיתוח ולקבוע הוראה כי מפלסי המגרש יהיו 
  .בהתאמה למפלסי הרחובות הגובלים

  

 איכות סביבה  .8
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צורף לתכנית בהתאם להחלטת הועדה המחוזית ש, התכנית כוללת נספח הצללה
בדיקה זו  .ברור אם הוא חלק ממסמכי התכנית או מסמך נלווה בלבדולא , להפקדה

, הערכת התכנית אותה החליטה להפקידלא היתה נגד עיניה של הועדה כתנאי ל
ומה עמדתו של , לא ברור מי הנחה ומי בדק את הנספח שהוגש ומסקנותיוולכן 

 . המשרד להגנת הסביבה
אולם , בנים בסביבת הפרוייקטמצביעות בדיקות ההצללה על הצללת מ, על פניו

שהשפעת הפרוייקט על מבנים בסביבתו בכל העונות קטנה : "ח היא"מסקנת הדו
בדיקה זו לא טרחה להציע ". ביותר ואינה פוגעת בזכויות השמש של מבנים סמוכים

או כל , או שינוי במיקום ובאופן העמדתם במגרשים/כל  שינוי בגובה המבנים ו
 . ין את ההצללה על המבנים בסביבהאמצעי אחר במטרה להקט

ד סביבתית לבחינת השפעת הפרוייקט על הסביבה אינה יכולה להתמקד רק "חוו
אקלים ומשטר - ולכל הפחות היתה צריכה לבחון היבטים של מיקרו, בנושא הצללה

 . בשל גובהם ואופן העמדתם של הבניינים במגרש, רוחות
ם של בדיקה מיקרו אקלימית ומשטר יש להשלים את הנספח הסביבתי לנושאי, לכן

  .ולהטמיע את הפתרונות הנדרשים בתכנית, רוחות
  

   יואב רוביסה' קלריס אורן ואדר' י אדר"ע     :המלצת הצוות
, ע"הצוות ממליץ לועדה המקומית להצטרף להתנגדות מה –מבחינה תכנונית  .1

יים ולהמליץ לועדה המחוזית לתקן את התכנית בהתאם לפרמטרים התכנונ
 .כמפורט לעיל, המפורטים בהתנגדות זו

הדרפט אינו כולל מענה תכנוני , היות והתכנית הוגשה ישירות לועדה המחוזית .2
סוגיות  2-הצוות רואה לנכון להתייחס ל, עם זאת. לטענות המועלות בהתנגדויות

ד המקצועית והחלטות הועדה המקומית "שהן נגזרת של חוו, שהועלו בהתנגדויות
 :נון המתחםביחס לתכ

  מתחם (לתכנית  6636בגוש  207לנושא הוספת חלק מחלקהB (–  מגרש זה
צ "הוסף לתכנית בהמלצת הצוות במטרה לייצר מגרש ראוי בייעוד שב

) יחד עם ההשלמה(כך ששטח המגרש ', ד 1,193ששטחה , 837כהשלמה לחלקה 
  . ויאפשר הקמת אשכול גני ילדים בו, דונם 1.8 -יהיה בשיעור של כ

,  לא ניתן להצביע על מחסור בשטחי ציבור ובשרותי ציבור בשכונה מחד
והפיכת שטחים , ומאידך לתקוף אמצעים להגדלת מצאי השטחים בתכנית

 . קיימים לאפקטיביים יותר
ולכן הוא , הינו מגורים Bיש לציין כי ייעוד השטח במצב הנכנס של מתחם 

  . תגם אם הבעלות בו הינה ציבורי, נושא זכויות
היות , או העירייה לנושא זה/בכל מקרה לא ניתן לתקוף את הועדה המקומית ו
וזו החליטה על הפקדתה , והתכנית הוגשה ישירות ונדונה בועדה המחוזית

  .באופן שתכלול שטח זה
 היא  –זה ' התכנית אינה משנה את הסטטוס של רח –מבצע קדש ' לנושא רח

, של מדרחוב" פקק"הקיים הכולל אינה קובעת הוראות המשנות את הפיתוח 
ומשנה את ייעוד הדרך הקיים , זה באופן סטטוטורי" פקק"אך גם אינה מעגנת 
 . לכל אורכו של הרחוב

' חשוב שלא לשנות את המצב הסטטוטורי של רח, בראייה תכנונית כוללת
 .מבצע קדש כדרך רציפה בין פנחס רוזן לבני אפריים
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה דנה ) 6החלטה מספר ( 21/01/2009מיום ' ב09-0001מספר בישיבתה 
  :בתכנית והחליטה

  
  :מהלך הדיון

  .וולנר וכרמלה עוזרי-רחל גלעד, פאר ויסנר, מיטל להבי: משתתפים בשמיעת ההתנגדויות
  .מצוות צפון הציג את עיקרי התכנית והליך בו נקטו היזמים והועדה המחוזית' יואב רוביסה אדר

חברי הועדה הביעו את התנגדותם להליך של הועדה המחוזית אשר דנה בתוכניות של הועדה המקומית 
חברי הועדה מבקשים שהועדה המחוזית לא תחליט . ד של הועדה המקומית"ומקבלת החלטות בניגוד לחוו

  .בתכניות בהם יש לועדה המקומית מחלוקות לגבי קידום התכנית
המקומית על התנגדותה המקצועית לתכנית וטיפול בהליכי התכנית  ועד השכונה בירך את הועדה

  .ע"ומצטרפת לכל סעיפי הטענות בהתנגדות מה
שינוי אופי , הסתר נוף, תוספת תנועה משמעותית במקום: המתנגדים השמיעות את עיקרי התנגדותם והם

  .גמישות בקווי בנין והעמדת הבנין, הסביבה
תכנית ', ובשכונות הסמוכות לשכ' כללית של כל התוכניות בהליך בשכ ועד השכונה מבקשים לראות תכנית

  .'אב לשכונה כולל מערך תחבורתי ומוסדות חינוך וכו
  .ד עופר טויסטר הציג את עמדת היזמים וענה על ההתנגדויות מטעם היזמים לתכנית"נציג היזמים עו

  
  

  :הועדה מחליטה
רואה בהמלצות ו, י תושבי השכונה"נית עמקבלת בחלקן את ההתנגדויות שהוגשו לתכהועדה  .1

ומצטרפת לעמדת ועד השכונה שציין , אלהע מענה הולם להתנגדויות "המפורטות בהתנגדות מה
ע "ועצם הגשת התנגדות מה, בעת הדיון לטובה את אופן הטיפול של מינהל ההנדסה בנושא

 . לתכנית זו
ל תיקון מסמכי התכנית בהתאם וממליצה לועדה המחוזית ע, ע"הועדה מצטרפת להתנגדות מה .2

  :וכדלקמן, להיבטים התכנוניים המפורטים בה
קהילת ' הממוקם לאורך רח) 'ב1' בניין מס( 1' לבטל את הבניין השלישי במגרש מס  .א

לאופי  והוא אינו תואם , היות ותוספת בניין זה גרמה לצימצום שטחי הציבור, ורשה
 .קהילת ורשה' הבנייה לאורך רח

כך , ד"יח 62ד כתוצאה מביטול בניין זה בהיקף של "יח' ויות הבנייה ומסלצמצם את זכ  .ב
הועדה סבורה כי היקף זכויות זה משרת את . ד"יח 180ד בתכנית יהיה "שסך יח

ד חדשות לאזור ולצופף שטחים שאינן בנויים "האיזונים הנדרשים בין הרצון להוסיף יח
רים בסביבה ומתן עדיפות לבין שמירה על איכות החיים של התושבים הג, מחד

  .לפרוייקטים של התחדשות עירונית
ולקבוע את , ולהזיזו מערבה 14קהילת סלוניקי ' מהבניין ברח 2' להרחיק את בניין מס  .ג

פ "מבצע קדש בייעוד שפ- השטח שבין הבניין במיקומו החדש לבין פינת קהילת סלוניקי
 .עם זיקת הנאה לציבור

הנדרש להקמת אשכול גנים  1.5למגרש בשטח של  4' סצ מ"להגדיל את שב -שטחי ציבור   .ד
ולתכננו כך , י הבדיקה הפרוגרמטית לשטחי ציבור שנערכה לאזור"כיתות גן עפ 3בן 

 - להרחיב את המעבר הציבורי לרוחב של כ, שיתיישר עם קו מגרש המגורים שמדרום לו
ול את חלקה ולכל, שסמוך לפרוייקט ממזרח" השדרה"בדומה למעבר כזה במתחם ' מ 15

 .במסגרת התכנית 5' צ מס"בתכנית במטרה לייצר מגרש ציבורי מאוחד יחד עם שב 837
ולביצוע , מבני ציבור ושטחים פתוחים -  לקבוע הוראות בתכנית לפיתוח שטחי הציבור   .ה

' מבצע קדש והרחבת רח' ככרות תנועה ברח 2השיפורים התנועתיים הכלולים בה לרבות 
י היזם כתנאי להוצאת היתרי "וביצועם או הבטחת ביצועם ע, גהקהילת ורשה וקהילת רי

 .וביצועם בפועל כתנאי למתן תעודת גמר, בנייה
תיקבע גישה , לתקן את נספח התנועה כך שהסדרי הגישה למגרשים יהיו ברורים -תנועה   .ו

 . ד אגף התנועה"בהתאם לחוו, 1' אחת בלבד למגרש מס
ובנוסף להן , ד שתחוייב בהצמדתן לדירות"ליחח "מ 2לקבוע תקן מחייב של  –חנייה   .ז

לרבות , ק בלבד"לקבוע כי החנייה תהיה תת. ד"יח' ממס 20%חניית אורחים בשיעור 
 .2' למעט רצועת חנייה לאורחים בלבד לאורך הרחוב העליון במגרש מס, חניית אורחים

ולא ', מ 2רי ואחו' מ 5לקו בניין קדמי למבצע קדש  2' לתקן את קווי הבניין במגרש מס  .ח
 .וזאת בשל מימדי הבניין, להתיר חריגת מרפסות מעבר לקוי בניין אלה

 .לקבוע כי חריגה מגובה הבניינים ומקוי הבניין תהווה סטייה ניכרת לתכנית  .ט
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ולא לאפשר הבלטת מרתפים ופירי , 1לקבוע פתרון קוהרנטי לחתך הבניינים במגרש   .י
 .אוורור מעבר למפלסי הרחובות הגובלים

י "לאשרו ע, לים את הנספח הסביבתי לנושאים של מיקרו אקלים ומשטר רוחותלהש  .יא
ולהטמיע את הפתרונות הנדרשים , ס בעירייה והמשרד להגנת הסביבה"הרשות לאיכה

 .בתכנית
וכי אינה נכללת במניין , מהווה חלקה להשלמה 6625בגוש  1219לציין בתכנית כי חלקה   .יב

 . 'א1845קיבל זכויות בתכנית  היות ושטח זה, חישוב זכויות הבנייה
 –מבצע קדש במסגרת התכנית ' קוו של רח-הועדה רואה חשיבות בשמירה על הסטטוס  .יג

 .ולא לשנות את הפיתוח הקיים בפועל, לשמור על הגדרתו כרחוב סטטוטורי לכל אורכו
י הועדה המחוזית בניגוד לעמדתה של הועדה המקומית אשר "הועדה מצרה על קידום תכנית ע .3

ומאמינה כי קבלת , ליצה לקדם תכנית אחרת לאותו המתחם שהוצגה ותואמה עם התושביםהמ
  .עמדתה של הועדה המקומית להתנגדויות תהווה סיומת ראויה לסוגייה זו

 
  

.וולנר וכרמלה עוזרי- רחל גלעד, מיטל להבי: משתתפים

  
  


