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 ר ועדת המשנה לתכנון ובניה"מ וסגן ראש העירייה יו"מ ד"עו, דורון ספיר :ה"השתתפו ה
סגן ראש העירייה פאר ויסנר  
סגן ראש העירייה נתן וולוך  
סגן ראש העירייה מיטל להבי  
חבר מועצה שמואל מזרחי  
חבר מועצה ארנון גלעדי  
סגן ראש העירייה אסף זמיר  
חבר מועצה שמואל גפן  
חבר מועצה הרב שלמה זעפראני  
חבר מועצה אהרון מדואל  
 
 

 מהנדס העיר 'אדר, חזי ברקוביץ :ה"נכחו ה
ש לעניני תכנון ובניה "משנה ליועמד "עו, שרי אורן 
מנהל אגף תכנון העיר וסגן מהנדס העיר ' אדר, עודד גבולי 
מ ראש העירייה "מ. עד "עו, אילן רוזנבלום 
פיקוח על הבניה ' מנהל מח' אינג, דוד רבינוביץ 
מנהל היחידה למניעת דלקות פיליפ  
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלאלה דוידוף  
 
 

 חברת מועצה כרמלה עוזרי :חסרים
 
 

 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
יפו - ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב גיורא רובינשטיין  
י .מ.מעמי אמזלג  
 
 
 

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  01/12/2010 מיום 10-0028אישור פרוטוקול   

  08/12/2010 מיום 10-0029אישור פרוטוקול   
- מפורטת אף תוספת לשטחי שירות בתכנית אף ו \ תוספת שטחי שרות לתכנית מתאר 1 .1

156 
 דיון בעיצוב ארכיטקטוני 4א1111ע "תכנית עיצוב ארכיטקטוני לתב 6 .2
ג דיון בעיצוב ארכיטקטוני 1112ע "תוספת דירות גן בתב- שינוי עיצוב  11 .3
המשך דיון  - (2)מדיניות מרחב הכובשים דיון באישור מדיניות  14 .4
א דיון " ת26, 24דגניה '  פינת רח13, 11פינת '  רח41-43 חלקות 7420איחוד חלקות בגוש  24 .5

דיון בהתנגדויות - באיחוד 
( 2) דיון באישור מדיניות 9מרכז רובע  33. 6

מתחם וסרמן פוריה דיון בהפקדה  39 .7
  מסגד אל נוזהה דיון בעיצוב ארכיטקטוני 82ם -י' תכנית עיצוב אדריכלי שד 45 .8
 דיון בעיצוב ארכיטקטוני 21  רחוב בן עטר 2תכנית עיצוב ופיתוח למגרש -מתחם ניסקו  48 .9

 דיון בהפקדה 2קרל נטר ' העברת זכויות ממבנה לשימור ברח- א 5הברזל  53 .10
ע נקודתית להסדרת קווי בניין ונפחי בנייה דיון בהפקדה " תב3דגניה  59 .11
 מיום 1068' דיווח לועדה על החלטת הועדה המשנה מחוזית מס (2 )2קפלן - בית יכין 63 .12

13.12.2010 
תיקון להחלטת הועדה   (2) דיון בהפקדה 21-23לו 'מיכאלאנג 71 .13

 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
22/12/2010 

 1- ' ב10-0030
מפורטת אף  \ תוספת שטחי שרות לתכנית מתאר - 

 156- תוספת לשטחי שירות בתכנית אף ו 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

". מתחם התחנות" בתחום תכנית 156מפורטת אף ו\ תוספת שטחי שרות לתכנית מתאר
 
 

, דרך בגין, העלייה: בין הרחובות" מתחם התחנות" בתחום תכנית :תחולת החלטה על שטחי שרות
. שלמה, חיל השריון- החרש, הרכבת

 
.   אגף תכנון ובניין עיר:מגיש הבקשה

 
- 'ב156'  תוספת שטחי שירות לזכויות המפורטות בתכנית שבנדון ותיקון החלטת הועדה מס:תוכן הבקשה

. 21.6.1995 מיום 3- 'ב145'  והחלטת הועדה מס6.12.1995 מיום 4
 

מתירות בתחום האמור זכויות בניה של  (1946מתן תוקף שנת ) ואף 156התכניות המאושרות . 1  :פרטים
הזכויות הגבוהות יותר )לגודל המגרש וליעוד ,  בהתאם למיקום187.5% ו177.5%, 167.5%, 150%

.  (הן למגורים
 
להלן ) 1992, ב"התשנ (חישוב שטחים בתכניות והיתרים)בהתאם לתקנות התכנון והבניה . 2
כי לשטחים  (.21.6.1995 מיום 3- 'ב145' החלטה מס)החליטה הועדה במליאתה  ("התקנות"

תותר תוספת שטחי שרות בהיקף של  (א- 1900תחום תכנית - בכינויו אז)הכלולים בתחום האמור 
שטח + שטח עיקרי )כ " סה200%עד שליש מן השטחים העיקריים המותרים בתכנית ולא יותר מ

- י תכניות תקפות ושטחים תת"בנוסף לתוספות בניה על הגג עפ (שרות מעל מפלס הכניסה
. מרתפים- קרקעיים לפי תכנית ע

כמו כן הוחלט כי הועדה המקומית רשאית להתיר שטחי חניה מקורה במפלס הקרקע במידה 
ושוכנעה כי התקנת מקומות חניה במרתף אינה אפשרית מסיבות תכנוניות או אחרות וכי הפתרון 

. המוצע עומד בהוראות התכנית ומשתלב בסביבה עיצובית ותפקודית
 
בעקבות בדיקה מפורטת של מספר מקרים בעייתיים תיקנה הועדה המקומית . 3
את החלטתה הקודמת וקבעה כי במגרשים קטנים  (6.12.1995 מיום 4- 'ב156' מס' בהחלטה מס ) 

תהיה הועדה "רגולריים בהם לא ניתן ליישם את ההחלטה - או אי (ר" מ250עד )במיוחד 
המקומית רשאית להקל במגבלת ההיקף הכולל של השטחים מעל מפלס הכניסה ולהתיר תוספת 

". לשטחי שרות עד להיקף של שליש מהשטחים העיקריים כאמור
 
כהמשך " מתחם התחנות"לאור התנאים החדשים שנוצרו בשטח  הושלמה לאחרונה תכנית אב . 4

תכנית האב  מיועדת לפרוט במספר תכניות מפורטות ומדיניות לאישור . א-1900ותיקון לתכנית 
צפיפות וכדומה , במטרה לקבוע עקרונות בינוי, הועדה המקומית והמחוזית שהכנתן מתחילה עתה

.  למתחמים השונים
  

 
 :רקע להצעת החלטה

ולאור המצב החברתי והפיזי הקשה באזור קיים צורך דחוף לעודד , עד לאישור התכניות האמורות
.  בו בניה חדשה ולהתאימה למקובל בעיר

מבדיקה חוזרת של משמעות ההחלטות בנושא שטחי שרות עולה כי הגבלת שטח הבניה הכולל 
 בעייתיות 150% יוצרת במגרשים בהם השטחים העיקריים המותרים לבניה עולים על 200%ל

ןמאפשרות למעשה בנית שטחי  (ואלו הם עיקר המגרשים בתחום האמור)במימוש זכויות הבניה 
:  שרות הנמוכה באופן ניכר משליש השטח העיקרי

 32.5% ניתן לבנות לפי ההחלטה הקודמת 167.5%במגרשים בהם זכויות הבניה עומדות על  -
.  מן השטח העיקרי בלבד19.4%שטחי שרות שהם 

  ניתן לבנות לבנות לפי ההחלטה הקודמת 177.5%במגרשים בהם זכויות הבניה עומדות על  -
.  מן השטח העיקרי בלבד12.6% שטחי שרות שהם 22.5%

 ניתן לבנות לפי ההחלטה הקודמת רק 187.5%במגרשים בהם זכויות הבניה עומדות או  -
.  מן השטח העיקרי בלבד6.6% משטח המגרש שטחי שרות שהם 12.5%

 
.  בפועל באה בנית שטחי שרות על חשבון השטחים העיקריים המוקנים בתכניות המאושרות

 
אי לכך מוצע כי הועדה המקומית תחיל את החלטתה לגבי מגרשים קטנים ובעייתיים על כלל 



 החלטה' מס
22/12/2010 

 1- ' ב10-0030

 

2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  

 

ותסיר את המגבלה הקיימת לפיה לא יעלה השטח הכולל " מתחם התחנות"המגרשים בתחום 
.   משטח המגרש200%מעל מפלס הכניסה על  (שטחים עיקריים ושטחי שרות)

 
  :מוצע 

 
עדכון לנוסח הקודם בהתאם לאמור מעלה ולתקנות ותכניות  שאושרו מאז )נוסח החלטה המוצע 

:  (פרסומו
 

להלן ) 1992, ב"התשנ (חישוב שטחים בתכניות והיתרים)בהתאם לתקנות התכנון והבניה 
 ותכנית 156החליטה הועדה במליאתה כי השטחים המפורטים בתכנית מתאר מספר  ("התקנות"

בנוסף לשטחים אלו יותרו שטחי .  לבניההעיקריים המותריםמפורטת אף הם השטחים \ מתאר
: שירות כדלקמן

 
. 1י תכנית מאושרת ע"עפ: מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין .א
 

.  עד שליש מן השטח העיקרי המותר לבניה: במפלס הכניסה הקובעת לבניין ומעליו .ב
 

הועדה המקומית רשאית להתיר ',  בנוסף לשטחי השירות האמורים בסעיף ב:במפלס הכניסה .ג
שטחים אלה יתרו כשטחי . אך לא בחזית הפונה לרחוב, שטחי חניה מקורה במפלס הכניסה

: שרות בתנאים הבאים
. הועדה שוכנעה כי התקנת מקומות חניה במרתף אינה אפשרית מסיבות תכנוניות או אחרות

הועדה שוכנעה כי הפתרון המוצע עומד בהוראות התכנית ומשתלב סביבה עיצובית 
. ותפקודית

 
 

. 1992אין באמור כדי להוסיף שטחי שירות למבנים שנבנו לפני מרץ 
 
 

. לאשר את הנוסח המוצע: המלצת צוות יפו
 

 
 

:דנה והחליטה (4' החלטה מס' ב2005-2' פרוט) 19.1.2005ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
 

 בתחום 156 –מפורטת אף ו / לאשר את עדכון הנוסח לתוספת שטחי שרות לתכנית מתאר: החלטת ועדה
: תכנית מתחם התחנות כמפורט מטה

 
להלן ) 1992, ב"התשנ (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) בהתאם לתקנות התכנון והבניה 

 156החליטה הועדה במליאתה כי השטחים המפורטים בתכנית מתאר מספר  ("התקנות"
בנוסף לשטחים אלו . מפורטת אף הם השטחים העיקריים המותרים לבניה/ותכנית מתאר

: יותרו שטחי שירות כדלקמן
. 1י תכנית מאושרת ע" עפ:מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין .א
.  עד שליש מן השטח העיקרי המותר לבניה:במפלס הכניסה הקובעת לבניין ומעליו .ב

.  מן השטח העיקרי40%ניתן יהיה להוסיף עד , במגרשים שגודלם מעל דונם
הועדה המקומית ',  בנוסף לשטחי השירות האמורים בסעיף ב:במפלס הכניסה .ג

. אך לא בחזית הפונה לרחוב, רשאית להתיר שטחי חניה מקורה במפלס הכניסה
: שטחים אלה יותרו כשטחי שרות בתנאים הבאים

הועדה שוכנעה כי התקנת מקומות חניה במרתף אינה אפשרית מסיבות תכנוניות או 
. אחרות

הועדה שוכנעה כי הפתרון המוצע עומד בהוראות התכנית ומשתלב סביבה עיצובית 
. ותפקודית

 
. 1992אין באמור כדי להוסיף שטחי שירות למבנים שנבנו לפני מרץ 
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2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ  

 

 
 
 
 

: 2010רקע להצעת התיקון הנוכחית  נובמבר 
 
 

 בנושא הגדלת גודל דירה 5-'ב2005-2החלטה '  מס19.01.2005בדיון שהתקיים בועדה המקומית בתאריך 
: מינימלי בפלורנטין ובמתחם התחנות אושר

 
רחוב , דרך בגין, (לא כולל את הבתים הפונים אליו)במתחם התחנות בכל שטח הרחובות העליה : 'סעיף ב
יהןןה גודל דירה ,  ואילך1995למעט בשטח תוכניות שאושרו משנת , נתיבי איילון ודרך שלמה, הרכבת

ד נכון לזמן ההחלטה "שטח שרות ממ).ר" מ50מינימלי כולל שטח עיקרי ושטח שרות בתחום הדירה 
. (ר" מ7.5-עמד על כ

 
החלטת הועדה לענין גודל הדירה המינימלי היותה תמריץ כלכלי ליזמים להיכנס לפרויקטים באזור ואנו 

.    גדל והולך של התחלות בניה במתחם התחנות ובנווה שאנן בפרט' עדים כיום למס
י אגף הרישוי של בקשות שהוגשו באזור בשנים האחרונות עולה כי לאור "יחד עם זאת בבדיקה פרטנית  ע

- והם מהווים כדים "יחידות הדיור בכל פרויקט גדל בהתאמה שטח השרות הנדרש לצורך ממ' הגדלת מס
י "ד גדל עפ"שטח הממ).  לבניה בהתאמה לגודל המגרש והזכויות מסך השטחים העיקריים המותרים33%

.  (ר" מ12.0-התקנות ל
י עורכי הבקשות הקלות לתוספת "מבוקשות ע (שטח עיקרי) לשם מימוש מלוא זכויות הבניה המותרות 

 6 הקומות המותרות מתוקף תכנית מאושרת באופן שסך הקומות המתקבל הינו 4 קומות מעל 2של עד 
.  קומות וקומת חדרי יציאה לגג

  
 

: ניתוח מגרש טיפוסי בתחום התכנית
 

ר " מ450-500- המקורית כ50י תכנית "שטח מגרש טיפוסי עפ
מגורים , מסחר,מלאכה ואומנות : י תכנית" יעודי קרקע אפשריים עפ

ר " מ754-844 שהם 187.5%-167.5%-מ:  זכויות הבניה
 2.5%+2.5%+6%+5%=16%: הקלות כמותיות

 
ר " מ826-915-  שטח עיקרי מתקבל כולל הקלות כ

ר " מ38קרי )ד ליחידת דיור "ר כולל ממ" מ50  -19.01.2005י החלטת הועדה מתאריך " צפיפות מותרת עפ
. (ד"שטח עיקרי ליח

. ד" יח18-20-כ  (לאחר הפחת שטח עיקרי לטובת חזית מסחרית)ד מתקבל "יח'  מס
ר " מ225-230- תכסית קרקע מותרת בתחום קווי בנין כ
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:  קומות6ניתוח שטחי שרות הדרושים לבנין טיפוסי בן 
ר " מ30.0-מדרגות                                   כ. גרעין ח- קומה טיפוסית

ר " מ30.0-מדרגות                                   כ. גרעין ח-    קומת קרקע
ר " מ15-20- כ-                                                                       לובי

ר " מ8- כ-                                            אשפה.                      ח
ר " מ6- כ-                                                  גז.                      ח
ר " מ8- כ-                                             עגלות.                      ח

ר " מ70.0-כ:                                                      כ קומת קרקע"סה
 

: בחישוב כללי
ר " מ30.0X5=150.0-                                  קומות מעל קומת קרקע5

ר " מ70.0-                                                                  קומת קרקע
ר " מ220.0- כ:                                                כ שטחי שרות לבנין"סה

 
 מהשטח העיקרי 30%-שטח השרות המתקבל מהווה כ

. דים  בדירות"ל לא כולל את שטח הממ"השטח הנ
 

. דים" מהשטח העיקרי כולל שטחי הממ1/3המדיניות התקפה להיום קובעת שטח שרות בשעור של 
. א"י תקנות הג"דים עפ"ד לאור הגדלת שטח הממ"ר לכל ממ" מ4-מותרת תוספת של כ)
 

: מוצע
: הגדלת שטחי השרות המותרים באופן הבא

.  מסך שטח עיקרי מותר (30%):      דים"שטחי שרות על קרקעים ללא ממ* 
. ד מבוקשות"יח' דים ינתן בנוסף לפי מס"שטח שרות לממ: דים"ממ* 
. 1ע-שטחי שרות תת קרקעים ללא שינוי ל* 
.  ללא שינוי1ג-שטחי שרות הנגזרים מ* 
. שטח שרות בגין חניה מבונה בתחום קומת הקרקע ללא שינוי למדיניות מאושרת* 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אלי דיגא מצוות דרום הציג את הבקשה לתוספת שטחי שירות
 

: הועדה מחליטה
:  באופן הבא156 –לאשר את הגדלת שטחי השרות המותרים לתכניות אף ו 

.  מסך שטח עיקרי מותר (30%):      דים"שטחי שרות על קרקעים ללא ממ* 
. ד מבוקשות"יח' דים ינתן בנוסף לפי מס"שטח שרות לממ: דים"ממ* 
. 1ע-שטחי שרות תת קרקעים ללא שינוי ל* 
.  ללא שינוי1ג-שטחי שרות הנגזרים מ* 
. שטח שרות בגין חניה מבונה בתחום קומת הקרקע ללא שינוי למדיניות מאושרת* 

 
. שלמה זעפראני ושמוליק מזרחי, נתן וולוך, ארנון גלעדי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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 דיון בעיצוב ארכיטקטוני
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ע "תכנית עיצוב ארכיטקטוני לתב
 4א1111

 
   אישור תכנית עיצוב ארכיטקטוני :מטרת הדיון

 
 1א1111י דרישות תכנית " עפ–מקומית עדה אישור תכנית עיצוב בסמכות הו :התכניתמסלול 

. ("התכנית הראשית: "להלן)
 

. דרום מזרח הגוש הגדול   :מיקום
. אינשטיין' המשך רח: בצפון:    גבולות

. לוי אשכול' רח: במזרח    
 158 חלקה 6896גוש : בדרום    
. הגוש הגדול, אינשטיין' המשך רח, 1 ומבנן 3המשך מבנן : במערב    

 
 

 
  
 

  4א1111 תחום תכנית :גושים וחלקות בתכנית
 

 דונם  32,856  :שטח התכנית
 

   צוות תכנון צפון  :מתכנן
אייל אדריכלות -אורית מילבואר

 צור וולף אדריכלות נוף –   פיתוח 
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 נתן תומר הנדסת תנועה –   תנועה 
 יהל מהנדסים –   תשתיות 

 
 

יפו -א"   עיריית ת:יזם
 

 מדינת ישראל , יפו-א"עת,    פרטיים:בעלות
 
 

.   עבודות עפר חלקיות בוצעו בתחום התכנית, האזור אינו מבונה :מצב השטח בפועל
מצפון . 'מבני מגורים ותיקים של שכונת ל, לוי אשכול' בצידו המזרחי של רח

ממזרח נמצאים בתהליכי , (21 )1'א1111א "פ תע"אינשטיין ע' מתוכנן המשך רח
(. 14 )1'א/1111א "פ תע" ע2- ו 1אישור ובניה מבננים 

 
           :פרטים

 
 :כללי 

מקטע תכנון זה משלים את התכנון לשכונת הגוש הגדול ויסודו בדרישת התכנית הראשית  .1
 .להכנת תכנית איחוד וחלוקה נפרדת

נועדה לאפשר את מימוש  (המופיעה כדרישה בתכנית הראשית)תכנית העיצוב הנדונה  .2
 .תוך קביעת הוראות עיצוביות לתכנון הבנינים, לאחר אישורה, התכנית

 
  :מצב תכנוני קיים

תכנית  . 1993משנת ' הגוש הגדול תכנית בניה למגורים '9./מ.ב– 1/'א/1111' תכנית מתאר מס .1
 לתכנית זו מפרט את הדרישה 24סעיף . זו קובעת הוראות בדבר זכויות בניה והוראות בינוי

 .(המתחם הנדון)להכנת תכנית מפורטת הכוללת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש 

-1/א/1111איחוד וחלוקה מחדש לחלק מתכנית מתאר  '4-'א1111/-מק/-תא' תכנית מס .2
אושרה בועדה המקומית , 15.5.08 בתאריך 5805. פ. שפורסמה למתן תוקף בי–' 9.מ.במ

, בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים, יפו-א"בהתאם לפסק דין של בית המשפט המחוזי בת
 .התכנית כוללת טבלאות הקצאה ואיזון. 01767/ 05/בתיק עתמ

, כמו כן. ד" יח198 בנינים עם 10כ " בנינים ובסה2בכל מגרש ,  מגרשי מגורים 5בתכנית זו  .3
 . נמצא בתחום תכנית זו1פ מבנן "שפ

הינם , הוראות הבניה ויתר הוראות התכנית, זכויות, חלוקה למגרשים, קוי הבנין, הבניה .4
ביטול הדרישה בדבר תמהיל דירות וקביעת שטח ממוצע : למעט , בהתאם לתכנית הראשית

 .(.ג.28-ה ו.20סעיפים )ד בלבד וכן ביטול ההתניה בדבר שלביות המימוש "ליח

. הבנינים וזכויות הבניה בכל מגרש' גובה הבנינים משתנה בהתאם למס .5
 

: מצב תכנוני מוצע
 

.  בתכנית הראשית18מתן עקרונות עיצוביים מחייבים ומנחים כאמור בסעיף  - כללי
 

עם )כאשר תכנית העיצוב מאפשרת לבנותם כבנין אחד מחובר ,  בנינים2 בכל מגרש – בינוי .1
 . או כשני בנינים עצמאיים (מבואה משותפת

. ע ודירת גג" קומות מעל ק5 בנינים בגובה 2 בכל מגרש –' א10-ו' ב2מגרשים  .א
התכנית מציעה . מגרשים אלו פינתיים ומגדירים את הכניסה הדרומית לשכונה

ולהותיר , מחד, להדגיש את פינת המגרש באמצעות היצמדות לקו הבנין הקדמי
ללא גדרות כך שתיווצר מעין התרחבות של הכניסה  (הפינתי)את המרווח הקדמי 

 . תחום זה יוגדר כזיקת הנאה–לשכונה 

,  בנינים2בכל מגרש  (דרום-המגרשים הקיצוניים צפון) –' ב10-ו' ג2מגרשים  .ב
התכנית מציעה חתך עקרוני . ע" קומות מעל ק9 קומות והשני בן 5האחד בן 

' ולפיו מבואת הבנין הראשית תהיה במפלס רח, כהוראה מחייבת, במגרשים אלה
פ בצד "לוי אשכול בגובה כפול ומבואת הבנין המשנית תהיה במפלס השפ

בצד המגרש מוצע מעבר עם זיקת הנאה לציבור המקשר בין . המערבי של המגרש
 .לוי אשכול ובין השכונה' רח
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בינוי המשכי למאושר , ע ודירת גג" קומות מעל ק5 בנינים בגובה 2 –' א2מגרש  .ג
 .2- ו1במבנן 

כדי להגדיר , יוצמדו הבנינים לקו הבנין הקדמי, בהתאם להוראות התכנית הראשית - העמדה .2
כל הבנינים שלאורך לוי אשכול יגיעו עד למפלס הרחוב ללא הגבהות כאשר . את דופן הרחוב

התכנית מגדירה את מיקומם של גרעין הבנין ומרפסות השירות כך שלא . המרווח הקדמי יגונן
 .בשל שיקולים עיצוביים,ניתן יהיה למקמם לכיוון הרחוב 

ניתן יהיה לבנות את קומת המרתף העליון ,   בהתאם להוראות התכנית הראשית– מרתפים .3
חלחול ופיתוח , תוך מתן פתרונות לצמחיה, למעט שמירה על קו בנין קדמי, עד גבול המגרש

 .שטח החצר מעל המרתף

התכנית . הקומות המוצע בתכנית הינו בהתאם להוראות התכנית הראשית'  מס– קומות' מס .4
 –למקרה שתוגש בקשה להיתר ,   קומות שניתן לבקש כהקלה3מציגה אפשרות של תוספת עד 

יודגש כי התכנית אינה מקנה את . באם תוגשנה, הכל בכפוף לפרסום הקלה ודיון בהתנגדויות
. תוספת הקומות

ב "מתכת וכיו, אלומיניום,  חזיתות המבנים יהיו מצופות חומר קשיח ועמיד כגון אבן– עיצוב .5
כל היתר בניה יכלול אישור מכון התקנים לכך שחומרי . ע"י מה"או חומר אחר כפי שיאושר ע

תכסית הבנין תהיה . הגמר הינם עמידים בדרישות הנובעות מתנאי בליה מואצת בקירבה לים
 .זהה לכל גובה הבנין ללא הגדלה של הקומה הטיפוסית בקומות העליונות

לוי ' לאורך רח.   התכנית קובעת מפלסי כניסה ומפלסי פיתוח בהתאם לקיים ממערב– פיתוח .6
, אשכול מוצע פיתוח במרווח הקדמי המגביל את גובה הגדרות כך שיתקבלו ערוגות נמוכות

מוצע , ברחובות הפנימיים. באופן רציף לפיתוח הרחוב, ללא קירות תומכים, נטועות ומגוננות
בדגש על נטיעת עצים בסמוך לקו המגרש כדי להצליל את , 2- ו1פיתוח המשכי למאושר במבנן 

התכנית מאפשרת את הקמתו של . המדרכות ולנצל את הנגר העילי המנוקז לכיוון המדרכות
 .פ"חדר טרפו תת קרקעי בשפ

 בתכנית מסומן תחום זיקת הנאה למעבר תשתיות כדי לאפשר הולכתן והעברתן – תשתיות .7
 .של תשתיות שונות לכל המגרשים

 פתרון החניה לכל מגרש יהיה תת קרקעי ובנוסף תהיינה חניות אורחים – תנועה וחניה .8
.  כדי לענות על צרכי חניה –כחלק ממגרשי המגורים , עיליות

 
: מסמכי התכנית 

 
ולייצר בינוי רציף לאורך שנות מימוש התכנית , מחד, כדי לאפשר גמישות לעת הוצאת היתרי הבניה

, ויתר ההוראות מנחות, כך שעקרונות הבינוי הינם מחייבים, נקבעה היררכיה במסמכי התכנית, מאידך
: כדלהלן 

 :  ובו מפורטות הנחיות בדבר –מחייב נספח עקרונות הבינוי  .1

 .(עילית ותת קרקעית)תחום מותר לבניה במגרש  .א

 .קו בנין קדמי מחייב ותחום מקסימלי לנסיגה בבנינים הנמוכים .ב

 .(כולל סעיף גמישות)מפלס כניסה קובע לבנינים  .ג

 .מיקום המבואה המשותפת במקרה של בנית שני בנינים בו זמנית .ד

 .מיקום כניסות לבנינים .ה

 .מיקום כניסות לחניונים .ו

 .תחום זיקות הנאה לציבור .ז

 .תחום זיקת הנאה למעבר תשתיות .ח

 לצורך המחשת –חזיתות וחתכים ,ובו מפורטת קומת קרקע סכמתית  - מנחהנספח בינוי  .2
 .האמורים לעיל, עקרונות הבינוי

בהתאם ,  הממחיש את הסדרי התנועה והחניה בתוך המגרשים– מנחהנספח תנועה וחניה  .3
. מסמך זה מחייב לענין חנית האורחים העילית בתחום המגרשים. לעקרונות האמורים לעיל

 .ידרש אישור אגף התנועה לעת הוצאת היתרי הבניה בכל מגרש ומגרש

קירות תמך והוראות , שיפועים וניקוזים, המפרט את מפלסי הפיתוח - מנחהנספח פיתוח  .4
. בדבר גובה גדרות
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: (ע"ללא שינוי מהמאושר בתב) טבלת השוואה
 

מצב מוצע מצב קיים 
ד "כ יח"סהקומות מירבי ' מסבנין ' מסמגרש ' מסמבנן ' מס

בבניין 
 
 

ניתן יהיה 
לבקש הקלות 

הקומות ' למס
ד "יח' ומס

לעת היתר 
, הבניה

בהתאם 
 הכל –לתקנות
בכפוף 

למסמכי 
תכנית 
. העיצוב

 1מבנן 
 (חלק)

 17גג .ד+5+ע 200( 18מגרש )' א2
 17גג .ד+5+ע 201

 17גג .ד+5+ע 202( 17מגרש )' ב2
 17גג .ד+5+ע 203

 12 5 204( 12מגרש )' ג2
 36 9+ע 205

 3מבנן 
 (חלק)

 17גג .ד+5+ע 206( 16מגרש )' א10
 17גג .ד+5+ע 207

 12 5 208( 15מגרש )' ב10
 36 9+ע 209

ד "יח198  כ "סה 

. מספר הקומות המירבי המצויין בטבלה לא כולל חדרי יציאה לגג ומרתפים* 
 

:  תנאים למתן היתרי בניה 
 .4א1111כל התנאים והוראות המופיעים בתכנית הראשית ובתכנית  .1

 .בשל הקירבה לשדה התעופה, אישור רשות התעופה האזרחית ומשרד הבטחון לענין הגובה .2

בהשלמת ההסדרים להבטחת , בהתאם לתכנית הראשית, היתרי בניה בתחום תכנית זו יותנו .3
י בעלי הזכויות "השבילים ודרכי השירות וכן אחזקתם המשותפת ע, פיתוח השטח הפרטי הפתוח

 .ע או מי מטעמו"באישור מה, באותו מבנן

היתרי בניה נפרדים לבנינים הבנויים על מגרש בניה אחד יותנו בכך שהיתר הבניה הראשון יכלול  .4
 :פתרונות לכל המגרש בנושאים הבאים 

 .כניסות רכב למרתפים ותכנית חניה בכל המגרש, העמדת הבנינים והמרחקים בינהם .א

רחבות כיבוי ומתן נגשיות אליהם בשלב , מתקני האשפה, מיקום תחנת הטרנספורמציה .ב
 .הביניים ובשלב הסופי

באם , פתרון להתקנת מרתף חניה חלקי ופתרון חניה זמני עד להשלמת הבניה במגרש .ג
 .ידרש וכן הדדיות לגישה למרתפים עד להשלמת הבניה במגרש

יהיה בהסכמת בעלי הבנינים במגרש או , כאמור לעיל, היתר בניה הכולל פתרונות זמניים .ד
 . לחוק149י סעיף "בהליך של פרסום ושמיעת התנגדויות עפ, בהעדר הסכמה

 . לרבות לפתרונות חניה זמניים כאמור לעיל, אישור אגף התנועה .5

 .אתר' אישור אדר .6

. לרבות הפרק העוסק בבניה ירוקה, כפי שיעודכן מעת לעת, עמידה בקובץ ההנחיות העירוני .7
 

הינם  (או קיר משותף)מיקום הגדרות וההפרדה בין הבנינים , אין בתכנית כדי לקבוע קביעות קניניות
. י בעלי הזכויות בכל מגרש ומגרש"המיקום הסופי יקבע ע. מנחים בלבד

 ('אדר, י אביעד מור"מוגש ע): ד הצוות"חו
. לוי אשכול' אישור התכנית יאפשר את מימוש הבניה בקטע תכנון זה לצורך השלמת הבניה ממערב לרח

כמו גם הסדרי החניה , קביעת העקרונות המחייבים לצד הגמישות המתאפשרת בתכנית זו
. מבוססים על לקחי העבר במבננים שאושרו עד כה ונמצאים בבניה בימים אלו,העיליים

 
: בתנאים הבאים , ממליצים לאשר את התכנית המוצעת

 .אשר יהוו חלק ממסמכי התכנית, העיר לתכנית הפיתוח ופרטי הפיתוח' אישור אדר .1

 .אישור סופי של אגף התנועה לנספח התנועה .2
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: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. העיצוב' אביעד מור מצוות צפון הציג את עיקרי תכ' אדר
. הציגה את פרטי תכנית העיצוב, עורכת התכנית, אורית מילבאור' אדר

?  קומות נוספות3 קומות ולאפשר בהקלה עוד 5ע "ד דורון ספיר מבקש לדעת האם זה נכון לאשר בתב"עו
. עיצוב ולא הקלות' ד שרי אורן הבהירה שכרגע מאשרים תכ"עו

ולא ידעו אותי על כך שלקחו שטח לטובת זיקות הנאה למעבר , אני בעל זכויות בקרקע– גיורא רובינשטיין 
? עיצוב' איך ניתן לאשר זיקות הנאה בתכ. לציבור

במקומות אלו מסדירה , התכנית הראשית הגדירה מעברים וזיקות הנאה בין המגרשים– אביעד מור ' אדר
במגרשים הפינתיים בהם אנו מבקשים , מקרה ספציפי אחד, למעט. תכנית העיצוב את אופן הפיתוח

ללא כל בניה או פיתוח כדי לשפר את חתך הרחוב בכניסה  (בפינה בלבד)להותיר את המרווח הקדמי 
, דהיינו תוספת גובה, (בהקלה)יש לזכור כי ברגע שהתכנית מציגה אפשרות של תוספת קומות . לשכונה

. זו היתה המטרה ולא פגיעה בזכויות קניין כלשהן– ראוי לתת לכך מענה בחתך הרחוב 
צריך למצוא פתרון באמצעות הסכם , ע"לא ניתן לאשר זיקות הנאה אלא באמצעות תב– ד דורון ספיר "עו

. (בהקלה)לנושא הקנייני שיאפשר את זיקת ההנאה ברגע שמגביהים את המבנים 
. עיצוב בתנאי שזה בהסכמת כל בעלים' ניתן לאשר זיקות הנאה בתכ– ד שרי אורן "עו
מבקש להוציא . היזם לא עשה שיתוף פעולה איתנו – 1מייצג את כל הבעלים במבנן – ד עמי בן יעקב "עו

חניות והקלות במסגרת , הנחיה לצוות המקצועי שיהיה תכנון משותף איתנו יש לנו הערות לגבי דירות גן
. התרים

אנו מבקשים מהועדה לאשר את התכנית כדי שנוכל . אנו בעלים של מגרש ובו שני בנינים– מר יורם אבנר 
. לצאת לבניה מוקדם ככל הניתן

ואכן איתם תואם הנושא , עליהם ידענו, יש לציין כי נעשה תאום מול שני בעלי מגרשים– אביעד מור' אדר
ד בן יעקב לאפשר הקמת חדר טרפו תת "כן ניתנה התייחסות לבקשתו של עו. של המעברים ואופן הבינוי

כפי שנעשה ביתר המבננים בגוש , ראוי לציין כי תכנית זו הינה בסמכות הועדה המקומית. פ"קרקעי בשפ
, ע אין שימושים של דירות גן"בתב. ולא נדרש בהוראות התכנית הראשית כל פרסום לגביה, הגדול

עם . ל"י בעלי המגרשים הנ"נענינו בשלילה ע, ע בסמכות מקומית לתוספת דירות גן"להכנת תב- ולהצעתנו  
נשמח להיפגש עם בעלי המגרשים כדי לתאם את פרטי התכנית מתוך הבנה שהמטרה היא משותפת , זאת

. לאפשר את מימוש הבניה– 
 

: הועדה מחליטה
: בתנאים הבאים, לאשר את תכנית העיצוב המוצעת

יש לאפשר ליזמים ולכל בעלי הקרקע – במידה ורוצים לקבוע בתכנית זיקת הנאה במרווח הקדמי  .1
 יום 30במידה ולא יגיעו להסכמות לענין זה תוך ,  יום30תוך , להגיע להסכמות מול העירייה

  .הנושא יוחזר לדיון בועדה
  .אשר יהווה חלק ממסמכי התכנית, הפיתוח ופרטי הפיתוח' העיר לתכ' אישור אדר .2
  .אישור סופי של אגף התנועה לנספח התנועה .3

 
מיטל להבי , שמוליק מזרחי, שלמה זעפראני, נתן וולוך, ארנון גלעדי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. ופאר ויסנר
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ג  1112ע "תוספת דירות גן בתב- שינוי עיצוב  - (5)ג1112/תא

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  11' עמ

 

 
 מתן אפשרות לתוספת דירות גן למגרשים – כוכב הצפון –( 2)'ג1112 עדכון לתכנית עיצוב :מטרת הדיון

. ג1112ע " בתב9,10,11,12
 

.  'ד-ו' ג1112 בתחום תחולת תכניות – מזרח – שכונת כוכב הצפון :מיקום
.  מגורים– מגרש מסחרי ובמערב –במזרח , צ" שב–בצפון , מאיר יערי'  רח–בדרום 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .11,13,15,17מאיר יערי '  רח:כתובת
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

  19,20,21,22 חלק מוסדר 7186
 

   דונם6-  כ:שטח
  

. אורנה שתיל רזניק'  אדר:מתכנן
 

  7186גוש ) 9' מגרש מס,  11מאיר יערי '  בשם בעלי הזכויות ברח–' ג'ד יצחק חג"  עו:יזם
(. 19  חלקה 

יש לציין כי הבקשה לשינוי תכנית העיצוב היתה למגרש בודד ולפי הנחית צוות התכנון 
". קבוצת מבנים"ע כ"אשר מוגדרים בתב, מציג היזם את השינוי לכל שורת המבנים
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 :פרטים
 

לקבוצת מבנים שלמה , המאפשרת הקמת דירות גן', ג1112, על המקום חלה תכנית מפורטת
בכל ,  באמצעות הכנת תכנית בסמכות מקומית בהסכמת כל בעלי הזכויות בקבוצת המבנים

. צ" מגרשים הממוקמים מדרום לשב4למעט -  המגרשים 
נותרו זכויות בניה שלא נוצלו , 9' במגרש מס, לדברי יזם התכנית- מטרת שינוי תכנית העיצוב 

באמצעות תוספת דירת גן כשינוי לתכנית העיצוב , ולכן מבוקש כעת לנצלם בקומת העמודים
. ע"במתכונת זהה לזו שאושרו יתר דירות הגן בתחום התב, המאושרת ובכפוף לפרסום הקלה

 
: מצב בפועל 

 
. 4בשלב טופס ,  בנוי– 9מגרש 
.  ריק– 10מגרש 
.  מאוכלס– 11מגרש 
 . מאוכלס– 12מגרש 

 
: רקע סטטוטורי 

 
 . 1999שאושרה בשנת '  ד1112ע " ותב1996שאושרה בשנת '  ג1112ע "תב .1
 קבעה הנחיות עיצוביות לבנינים – 2003שאושרה בשנת  (2)'ג1112תכנית עיצוב ארכיטקטוני  .2

תכנית זו אפשרה גמישות בהוראותיה ובלבד שישמר תכנון אחיד של . ולשטחים הפתוחים
. (מקבצים שהוגדרו בתכנית)קבוצות התכנון 

 כך שדירות גן תתאפשרנה בדרך של הקלה – 2004ל שאושר בשנת "שינוי לתכנית עיצוב הנ .3
וכן מתן אפשרות , בבנינים בהם מותרות דירות גן, בתנאי להשתלבות דירות הגן עם הסביבה

בהחלטתה זו ביטלה הועדה את הדרישה . לצורך מימוש מלא הזכויות- להקלות בגובה  
להכנת תכנית בסמכות מקומית לצורך הקמת דירות גן ובמקום זאת אישרה להקים דירות גן 

 .בכפוף לפרסום הקלה

 קומות וחדרי יציאה לגג מעל 10בנין מגורים חדש בן  ל2009 משנת 9' היתר בניה למגרש מס .4
 .ד" יח32-ל,  קומות מרתף2קומת עמודים מפולשת ו

ועדת . להקמת דירת גן בקומת הקרקע, בין היתר, (10-0173ר) הוגשה בקשה 2010בשנת  .5
מאחר שזו , לא אישרה את דירת הגן, לאחר דיון בהתנגדויות, 12.5.10המשנה בישיבתה מיום 

יצויין כי הנימוקים להתנגדות נציג ועד השכונה היו . סותרת את תכנית העיצוב הארכטיקטוני
בשל קירבת דירת הגן למגרש מבני ציבור ומניעת מצב בעתיד בו יושמעו טענות נגד הקמת 

 .מבנה ציבורי כלשהוא כתוצאה מסמיכותו לדירת הגן

בדבר האפשרות לאישור דירת גן כהקלה לאחר , ד שרי אורן"עו,ש "תשובת המשנה ליועמ .6
לפיה ניתן לשנות את , חוות דעתי ניתנה לאגף הרישוי: " היתה כדלהלן , שינוי תכנית העיצוב
.  המגרשים ולאשר דירת גן כהקלה כפי שאישרו לכל הבנינים האחרים4תכנית העיצוב לגבי 

 המגרשים האלו תכנית 4-יש לבדוק מדוע דווקא ב. זאת כמובן שאין מניעה תכנונית לכך
בכל פנים זו שאלה . יתכן שניתן לשקול דירות גן רק לעורף. העיצוב לא אישרה דירות גן

 (26.5.10)" תכנונית

לבני להקמת דירת גן בקומת העמודים וכן התקבל אישור .התקבלה חוות דעת סביבתית של ע .7
 .יפו-א"היחידה לאיכות הסביבה בעת

 .  יזם התכנית–' ג'ד חג" לטובת עו9' התקבלו יפויי כח של בעלי הזכויות במגרש מס .8
 
 

 ('אדר, י אביעד מור"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

בשל הקירבה למגרש הציבורי , תכנית העיצוב לא אפשרה הקמתן של דירות גן בקבוצת מבנים זו, על פניו
מגרשי ספורט של , הגובל מצפון מחשש להפרעה בין שימוש של מגורים לשימוש של פעילות ציבורית כגון

. ב"בית ספר וכיו
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ניתן להחיל את החלטת הועדה משנת , ש"כמוזכר לעיל בתשובתה של המשנה ליועמ, מבחינה משפטית
. גם בקבוצת מבנים זו בכפוף לשינוי תכנית העיצוב,  לאישור דירות גן כהקלה2004

 
מותנה במתן אפשרות להקמת דירות גן כהקלה גם , 9' שינוי תכנית העיצוב למגרש מס, לאור האמור לעיל

: ובכפוף לתנאים הבאים  (10,11,12' מ)לשלושת המגרשים האחרים בקבוצת מבנים זו 
 .באם תוגשנה,  לחוק ויתקיים דיון ושמיעת התנגדויות149י סעיף "עפ, הבקשה להיתר תפורסם .1

 .תוך השארת המרווח הצידי כשטח משותף, תכנון דירות הגן יעשה בעורף המגרש בלבד .2

 :תנאים למתן היתר בניה  .3

לכך שלא יבואו ,  ש"להנחת דעת המשנה ליועמ, י מבקשי ההיתר"מתן התחיבות ע .א
 .צ הגובל מצפון"לכשיוקם מבנה ציבורי בשב, יפו-א"בתביעה או טענה כלשהיא כלפי עת

 . מתן כתב שיפוי לועדה המקומית .ב

 .יפו-א"ס בעת"אישור היחידה לאיכה .ג

. הצגת פתרון חניה לדירה הנוספת ואישור אגף התנועה לכך .ד
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. הציגה את התכנית', ג'ד חג"מטעם עו, אורנה שתיל' אדר
. מבקשת שבשל הקרבה למגרש הציבורי שהתכנית תאפשר שימוש של גן ילדים בדירות הגן, מיטל להבי

. עצוב אלא רק לאפשר' לא ניתן לקבע את השימוש בתכ– ד שרי אורן "עו
שימוש של גן ילדים במקום הוא קלוש ביותר , לא רואה סיבה לאפשר במקום דירות גן– ד דורון ספיר "עו

. בשל יחסי השכנות בין מגורים לגן ילדים
 

: הועדה מחליטה
. ובכל קבוצת מבנים זו בכלל, בפרט, 9העיצוב במגרש ' לא לאשר את השינוי לתכ

שכן הדירות גובלת בשטח ציבורי וזה הנימוק , הועדה לא מצאה נימוק משכנע לאשר במקום דירות גן
. שבזמנו לא אושרו דירות הגן במגרש זה

 
הועדה רואה בחיוב הקמתם של גני ילדים פרטיים בקומות הקרקע ובמידה ותוגש תכנית , עם זאת

תשקול , בסמכות מקומית לועדה המקומית שמטרתה תוספת שימושים של גן ילדים בקומת הקרקע
. שכן גני ילדים  פרטיים אינם בדירת מגורים מבחינת הפרעה מבנין  ציבורי גובל, הועדה את הנושא בחיוב

 
מיטל להבי ופאר , אהרון מדואל, אסף זמיר, נתן וולוך, ארנון גלעדי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. ויסנר



 התוכן החלטה' מס
22/12/2010 

 4- ' ב10-0030
מדיניות מרחב הכובשים   - 

 המשך דיון - (2)דיון באישור מדיניות 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  14' עמ

 

 
 
 

יפו  -א"ת, מרחב הכובשיםמדיניות עירונית 
 

. מרחב הכובשים, הוצאת היתרי בניה מדיניות תכנון עירונית שתהווה בסיס לגיבוש :מטרת הדיון
 

   :מיקום
אהרונסון  ' רח: מצפון

הירקון ' רח: ממערב
הכרמלית ' רח: מדרום
הכובשים ' רח: ממזרח

 
 

תמי אלינב אדריכלות ובניין ערים  :מתכנן
 4 קו –            חגית זהבי 

.              מחלקת תכנון מרכז אגף תכנון העיר
 

יפו -א" הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת:יזם
 

 :כללי .1

 
יוצרת מציאות של ריבוי  ,לאורך הים בפרט ובמרכז תל אביב בכלל ,ן ובביקוש למגורים"הגאות בנדל

. במרחב המוגשות למהנדס העיר לצורך הוצאת היתרי בניה לבניינים חדשיםוזמות לפיתוח והתחדשות י
ד "תוספות יח, תוספת קומות, הבקשות לבניה חדשה עוסקות בעיקרן באיחוד חלקות בגדלים שונים

מסקנות בדיקת הנושא במרחב הכובשים הובילו לגיבוש מדיניות תכנון מתאימה . וביטול חזית מסחרית
.   תוך התייחסות כוללת ובראיה עתידית
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: גבולות מרחב התכנון
 .("הסולם"רחובות )הכובשים והרחובות הרוחביים , הירקון  :ותרחובה מרחב הכובשים בין

 תכנית המתחמיםשל  (buffer)החיץ תחום אזור המוגדר כ: אהרונסון' הגדה הצפונית של רח- דופן צפונית 
גובה הבניה והנחיות , שימור המרקם הקיים מבחינת פרצלציהחייבת את המ (ו"הכרזת אונסק) 3458. מס

  .בקטע זה לא יאושרו הקלות בגובה ועל כן אינו נכלל באזור מדיניות זה. לעיצוב אדריכלי
מגורים שאינה /מתאפיינת בבניה גבוהה לשימושי מלונאות: גדה מערבית של רחוב הירקון - דופן מערבית

דופן זו . וזאת כתוצאה מייזום פרויקטים אלו לאורך תקופות שונות, אחידה מבחינת עיצוב אדריכלי
. כוללת הפקעה מתוכננת לטובת הרחבת רחוב הירקון

. אזור לפיתוח בעתיד המשמש כיום לחניונים: הכרמל' גדה דרומית של רח- דופן דרומית 
של כרם התימנים המאופיין " אזור לשיקום"שייכת ל: הכובשים' גדה מזרחית של רח - דופן מזרחית

". כרם התימנים "2510.  קומות לפי תכנית מס3.5בבניה נמוכה של עד 
 

: אופי מרחב התכנון
התחומים ב  (' מ10-9)מתחם הכובשים הנו אזור מגורים מובהק הבנוי בגריד עירוני של רחובות רוחב צרים 

בגובה רחובות הרוחב בנויים בבניה למגורים . הכובשים ממזרח' הירקון ממערב ורח'  רח– רחובות אורך 2
 (זרובבל-אהרונסון' רח)הקטע הצפוני - תוך חלוקה ברורה של אופי הבינוי ,  מתקופות שונות קומות3-5

ואילו בקטע הדרומי ,  קומות4 עד 1ובבניה לגובה  (ר" מ220-250)מתאפיין בפרצלציה למגרשים קטנים 
.   קומות7וגובה הבניה מגיע עד  (ר" מ450-550)הפרצלציה היא של מגרשים גדולים מכך 

' אם כי לאורך רח, משמשים כיום בעיקר לצורך מגורים, הכובשים' הירקון ורח' רח- הרחובות האורכיים 
שני הרחובות מתפקדים כצירי תנועה . הכובשים עדיין קיימת חזית מסחרית ברמות שונות של פעילות

הכובשים משמש בעיקרו כנתיב תחבורה ציבורית לשימוש מסוף ' כאשר רח, עירוניים מדרום לצפון
.  (תחנת הכרמלית)האוטובוסים הממוקם בדרום המרחב 

 
: אישור המדיניות המוצעת לקבלת הקלות במרחב הכובשים : מטרת הדיון .2
 

 : אשר תאפשר מדיניות תכנון עירוניתנוכח תנופת הבניה וההתחדשות באזור התכנון נוצר צורך בגיבוש

שבילי אופניים , ריהוט רחוב, י גינון"שיפור המרחב הציבורי באמצעות הרחבתו ושדרוגו ע .1
 .'דניאל וכו' ברח

 .עידוד מימוש בינוי בעל איכויות אדריכליות לטובת שיפור המרחב הפרטי .2

 .עידוד שימושים של מסחר בקומת הקרקע ברחוב הירקון .3
 

 :מצב תכנוני קיים .3

תכנית מתאר ארצית לחופים   - (1983 )13א "תמ

המטרה העיקרית הנה מניעת פיתוח שאינו קשור בחוף והסדרת קונפליקטים בין השימושים המתמקמים 

, "שטח ישוב"אשר בתחום הכובשים מיועד כ, התכנית מתייחסת גם לעורף העירוני הסמוך לחוף. לאורכו

.  מהחוף'  מ300- ו'  מ100וקובעת הגבלות בניה במרחקים של 

א " תיקון לתכנית מתאר ארצית לחופים בתחום ת– (בהליך) 4/ 13א "תמ

" שטח ישוב"מתחם הכובשים מסומן כ.  אשר אינה כוללת שטחים אלה5מ "התכנית מהווה השלמה לתמ

, מהים'  מ300- לקו ה'  מ100- הוא נמצא בין קו ה, אשר השימושים בו ייקבעו בתכנית מחוזית או מקומית

קיימת  (דניאל-כרמלית)ולגבי הבלוק הדרומי , (הכרמלית' אלנבי ורח' רח)תחום בשני צירי רוחב ירוקים 

.   חובת הגשת תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי בעת הכנת תכנית למתחם התכנון המערבי לו

 .תכנית ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה - (2010' פבר) 2/ 38א "ותמ (2005 )38א "תמ

ומטרתה לעודד ביצוע חיזוק , 1980התכנית חלה על כל המבנים אשר היתר הבניה שלהם הוצא לפני 

סגירת קומה , תוספת קומה בתחום התכסית הבנויה)י מתן תוספת זכויות בניה "קונסטרוקטיבי לבניין ע

 מתיר את הריסת המבנה 2010התיקון משנת . והכל בהתאם לתנאים המפורטים בה (תוספת אגף, מפולשת

א והבהרות נוספות לעניין "הנדרש לחיזוק והקמתו מחדש כולל תוספת זכויות הבניה כפי שנקבעו בתמ

. אופי תוספות הבניה המותרות
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א " תכנית מתאר למחוז ת–( 2002שנת ) 5מ "תמ

ומתירה בו , "אזור עירוני בדגש מגורים"מזרחית של מתחם הכובשים כ-מייעדת את הרצועה הצפון

, בנוסף מותרים שימושי מסחר. מוסדות ציבור ושטחים פתוחים כשימושים ראשיים, שימושי מגורים

לעניין חניה . מרכזי תחבורה ותחנות רכבת, מתקני נופש וספורט, מלונאות, שירותי הסעדה, משרדים

מתירה התכנית חניה תת קרקעית מתחת לדרכים ואוסרת על הקמת קומות חניה על קרקעיות במפלס 

.  הרחוב ומעליו

' עם עדכוני מ (1937שנת ) 44ע "תב

בין , המיועד למגורים בתוספת שימושים נילווים הכוללים" 2אזור דירות "מתחם הכובשים מסומן ברובו כ

, משרדים, בתי חולים, בתי מלון ופנסיונים, מועדונים, ('כובען וכד, חייט)בתי מסחר ומלאכה זעירה , היתר

זכויות . גנים ועסקים בהתאם לרשימת העסקים האזורית ובתנאי הסכמת הרשות המקומית, מבני ציבור

קו , ' מ4: קו בניין קדמי,  תכסית בקומה40%, קומת עמודים+  קומות 3-5: הבניה החלות על השטח הנן

     . 0או '  מ3: קו בניין צידי, ' מ5: בניין אחורי

: תכניות שימור

שיקום ותוספת בניה במבנים שכאלה נעשה מול .  בניינים לשימור14- במתחם הכובשים מסומנים כ

.  מחלקת השימור באגף תכנון העיר

" כרם התימנים "2510תכנית 

הפקעות , התכנית עצמה קובעת מבנים לשימור.  לצורך חישוב זכויות הבניה44 מפנה לתכנית 2510תכנית 

.  לאורך רחוב הכובשים ושינוי יעוד מדרך לדרך משולבת ברחוב אהרונסון ונחמיה

  ב      2650תכנית 

הוראות , קבעה רשימה של מבנים לשימור וסיווגם. 2008תכנית שימור מבנים ואתרים בתל אביב משנת 

אמצעים לתמרוץ שימור מבנים והוראות , איסור הריסת מבנים לשימור, לשימור ומימוש זכויות בניה

 מבנים לשימור 2בתחום מתחם הכובשים קובעת התכנית . להרחבת דרכים וחניה בבניינים לשימור

(. 36הירקון , 50הירקון )

ו "הכרזת אונסק" - העיר הלבנה של תל אביב"

 על אזור מרכז העיר כאתר מורשת עולמי הנה להם פורסמו בשנת 2003ו משנת "בהמשך להכרזת אונסק

:   כמפורט להלן78 תנאים לפי סעיף 2006

פ " קומות ע2בניה ב . פ תכנית תקפה ותאסר כל חריגה מהגובה מעבר לכך"גובה המבנים ייקבע ע .1

. תתאפשר רק במידה והוכח כי לא ניתן לממש את הזכויות במפלס אחד" ס"תכנית 

ברחוב אלנבי בין פינסקר לירקון וברחוב הירקון ניתן , באזור החיץ ברחובות דיזינגוף ובן יהודה .2

חדרי  + (כולל קומת קרקע) קומות 6ובתנאי שהגובה הכולל לא יעלה על ,  קומה1לאשר הקלה של 

 .יציאה לגג

אין באמור לעיל בכדי לפגוע בשיקול הדעת של הועדה באשר למתן הקלות נקודתיות בגובה קומת  .3

 .ובלבד שישמר קו הרקיע האופייני הקיים, העמודים וחדרי היציאה לגג

פ תכניות מאושרות וכן תוספת הקומות כאמור לעיל יהיו חלק "יובהר כי זכויות הבניה התקפות ע .4

 .וזאת לטובת שימור האופי המרקמי,  ולא בנוסף38א "י תמ"מהזכויות והקומות המותרים עפ
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 לבניה חדשההמלצות - מצב מוצע  .4

. בינוי ואיחוד מגרשים לפי החוק, נושא ההקלות לגובההנחיות לההמלצות כוללות מערך של 

 .גג+ קומות 5+ק: התוצאה. *תינתן הקלה של קומה אחת, ר" מ500למגרשים הקטנים מ  .1

 הוא תנאי לקבלת הקלה זו, הצגת פתרון חניה תת קרקעי. 

י איחוד "או אם ע, ר" מ500אם  שטח המגרש במקור עלה על )ר " מ500למגרשים הגדולים מ  .2

י בניה בקיר משותף כך שסך שטח "או ע, ר" מ500חלקות שטחו של המגרש החדש עולה על 

  1:1.2ויחס אורך חזית המגרש לעומק המגרש הוא קטן מ  (ר " מ500המגרשים עולה על 

 .גג+  קומות 7+ק :  התוצאה*תינתן הקלה של שתי קומות

  ר ויחס אורך חזית המגרש לעומת עומק " מ500-  מהגדוליםמגרשים ל, למען הסר ספק

 לא תינתן המלצת הצוות (1:2 ומתרחק מ 1:1כלומר יחס מתקרב ל ) 1:1.2המגרש גדול מ 

 .לקבלת הקלה לתוספת קומות

 ראה טבלה, דרישות תכנון ממגרשים שיקבלו שתי קומות הקלה. 

 

.  לא תוסיף קומה מעבר למספר הקומות הרשומות לעיל38א "בניית הבניין מחדש לפי תמ* 

 

לתוספות בניה למבנים קיימים המלצות - מצב מוצע  .5

 קומות או מומשה תוספת קומה בהליך של /במקום בו מומשה תוכנית מפורטת לתוספת קומה

תינתן הקלה לתוספת של קומה אחת מכח ,38א "כל זאת לפי היתר שניתן לפני אישור תמ, הקלה 

 .בכפוף לבדיקה תכנונית, 38א "תמ

 א "תינתן הקלה לתוספת של קומה אחת מכח תמ,אם לא נבנתה הקומה מכח התכנית המפורטת

38.. 
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: 1. מפה מס

. 1:1.2ר ויחס אורך החזית המגרש לעומק המגרש קטן מ " מ500מגרשים שגודלם אינו עולה על  

 .גג+ קומות 5+ ק:  התוצאה *הקלה של קומה אחתמגרשים אילו יקבלו 

 

.  לא תוסיף קומה מעבר למספר הקומות הרשומות לעיל38א "בניית הבניין מחדש לפי תמ* 
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: 2. מפה מס

 . 1:1.2ר ויחס אורך החזית המגרש לעומק המגרש קטן מ " מ500מגרשים ששטחם גדול מ 

 גג+  קומות 7+ק :  התוצאה*תינתן הקלה של שתי קומות

.  של איחודי מגרשים אשר אינה מחוייבת להתממש בפרישה זו או בכללתמפה זו מציגה ייתכנו

. הקומות הרשומות לעיל'  לא תוסיף קומה מעבר למס38א "בניית הבניין מחדש לפי תמ* 
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: דרישות תכנון ממגרשים שיקבלו שתי קומות הקלה .3

  (גג+  קומות 7+ק  )דרישות תכנון ממגרשים שיקבלו שתי קומות הקלה  

  .חובה: פתרון חניה תת קרקעי .1 חניה .א

רמפת הכניסה לבניין תהיה בתחום המבנה ולא : מיקום הרמפה .2
 .העדפה. במרווח הצדדי

 קו בניין צידי  .ב
 1,000-  שינוי קו בניין צידי בחלקה מאוחדת קטנה מ:קו בניין צידי מוגדל .1 

 .חובה.  מטר4.6-  מטר ל3.6- מ: ר"מ

  1,000 שינוי קו בניין צידי בחלקה מאוחדת גדולה מ:קו בניין צידי מוגדל .2
 .חובה.  מטר5.6-  מטר ל3.6- מ: ר"מ

קווי בניין בקומת  .ג
 חדרי יציאה לגג 

.  מטר4.5 קו בניין קדמי :קו בניין קדמי מוגדל 

.  מטר3 קו בניין אחורי :קו בניין אחורי מוגדל 

הנחיות מיוחדות  .ד
 הירקון' לרח

 : שימושים בקומת הקרקע .1
: יש לתכנן במגרשים פינתיים

 . חובה.ר" מ45שימוש של מסחר בקומת הקרקע בשטח מינימלי של  .1

רחבה לאורך החזית המסחרית הרשומה כבעלת זיקת הנאת מעבר  .2
 .חובה. לציבור מחזית הבניין ועד גבול המגרש

 
  :קו בניין צידי מוגדל 
' שינוי קו בניין צידי יחול רק בצד המגרש הניצב לרח, למרות האמור לעיל

 .חובה.  מטר5.6-  מטר ל3.6- ירקון ויש לשנות קו בניין  מ

:  קווי בניין בקומת חדרי יציאה לגג .3

 :למרות האמור לעיל 
. (צידית/אחורית)תותר הצמדת הבניה לחזית המזרחית 

 . לא תותר הצמדת חדרי יציאה לגג לחזית המערבית
 :(בדומה למגרשים הפנימיים)קו בניין צידי 

 .  מטר4.5מינימום : (נחמיה וכו, דניאל)לרחוב הניצב . 1
.   מטר3מינימום : (פנים הבלוק)לכיוון השני . 2

',  מ30תקבע על  (לרחוב) אורך מרבי של חזית בניין :אורך חזית מרבי  .1 אורך חזית מרבי  .ה
גם אם איחוד מגרשים לפי החוק או בניה בקיר משותף יצור חלקה 

 . המאפשרת בניין ארוך מכך

י "יעוצב בחלוקה לשני גושים ע'  מ20מבנה ארוך מ : דירוג בניין ארוך  .2
.   בניין בנסיגה1/3- ו,  בניין בקו בניין קדמי 2/3בניית 

רישום זיקת הנאת  .ו
 מעבר לציבור

 
  :רישום זיקת הנאת מעבר לציבור במרווח הקדמי

במרווח " זיקת הנאה למעבר רגלי"לכל מגרש תרשם  בלשכת המקרקעין 
.   מטר2ברצועה ברוחב של , הקדמי של המגרש

או שביל /הרחבת המדרכה ו, הצבת ריהוט רחוב, השטח ישמש לצרכי גינון
 .לאופניים

לא .  מטר בשטח זה1מעבר תשתיות בעומק של /יש להבטיח בית גידול)
 (.בליטות או שינוי מפלס המדרכה, יותרו מדרגות
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 :התייחסות להקלות המבוקשות באופן תדיר במרחב זה. 4

. המלצות להקלות לבקשה להיתר אשר תעמוד בדרישות שפורטו לעיל הקלות

קווי בניין צידי  .א
 ואחורי

מלבד )לא יותרו הקלות להקטנת קוי בניין צידיים או אחוריים במתחם 
. (האמור לגבי חדרי יציאה לגג

העברת זכויות בין  .ב
 הקומות

. או קומת הגג/זכויות בניה שלא נוצלו בקומות יועברו לקומת הקרקע ו
תהיה קדימות להעברת הזכויות למימוש בקומת הקרקע וזאת לטובת 

 .יצירת דירות גן או הקמת יחידה מסחרית

 .5% לקומה ועד 2.5%הגדלת שטח הרצפה הכולל ב  .1תוספת אחוזי בניה  .ג

.   לשיפור איכות המגורים6%הגדלת שטח הרצפה הכולל ב  .2

(. 0קו בניין צידי )תותר הצמדת הבניה למעקה הבניין  .1 (גגות)' ג .ד

.  משטח הגג50%תותר תכסית בנויה של עד  .2

 מהמספר המרבי של דירות המגורים 20%הוספת דירות מגורים בשיעור עד  (שבס)ד "תוספת יח .ה
 ("תקנות סטייה ניכרת מתוכנית"לפי התנאים ב)המותר לבניה על מגרש 

 .לפי הנחיות אדריכל העיר פיתוח .ו

 . לפי מסמך אדריכל העיר יחס ומידת מרפסות .ז

 
 : ד הצוות"חו

. ויפ-אביב- בעיר תללמרחב הכובשיםהצוות ממליץ לאשר את המדיניות המוצעת 
 

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

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 27/10/2010מיום ' ב10-0023בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
 .צבי לוין מתכנן מצוות מרכז הציג את הסיבות שהובילו להכנת מסמך מדיניות

. תמי אלינב הציגה את המדיניות' אדר
להשאיר את המסחר . ע לא מחייבת מסחר"חלק מחברי הועדה  מבקשים לא לחייב מסחר במקום  שהתב

. לכוחות השוק
. מיטל להבי מבקשת להבהיר כי  דרישת הקצאת שטחים לזיקות ההנאה  תהיה רק לבניה חדשה

.  לעודד שיפוץ ולא בניה חדשה38א "כרמלה עוזרי מבקשת להפעיל שם את תמ
 

 :הועדה מחליטה
. לשוב ולדון במדיניות בישיבה הבאה

 
שמוליק מזרחי , אהרון מדואל, אסף זמיר, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. וארנון גלעדי

 : ד הצוות"חו
כולל התוספת שהובאה , ויפ-אביב- בעיר תללמרחב הכובשיםהצוות ממליץ לאשר את המדיניות המוצעת 

. לעניין תוספות בניה למבנים קיימים (5סעיף )לדיון הנוכחי 
 



 החלטה' מס
 
  

 

   22' עמ

 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

 תמי אלינב הציגה את התיקונים שנעשו במדיניות בעקבות הבקשות מהדיון הקודם של חברי הועדה' אדר
דרישות תכנון ממגרשים להם מוצעת בניה חדשה שיקבלו "ועידכון בנושא קווי הבניין הצידיים בטבלת 

  :"שתי קומות הקלה
 

 קו בניין צידי 
  1,000 שינוי קו בניין צידי בחלקה מאוחדת גדולה מ:קו בניין צידי מוגדל .3 

 .חובה.  מטר4.6-  מטר ל3.6- מ: ר"מ

 .
אך במקביל לא צריך לפגוע בהקלות ללא , חברי הועדה מבקשת לתת תמריצים נוספים לאיחוד חלקות

. איחוד
 

: הועדה מחליטה
 :לאשר את מסמך המדיניות בכפוף לתנאים הבאים

 בכל מקום בו ניתן יהיה 38א "הוועדה תאפשר יישום תמ, הוועדה מבקשת לעודד התחדשות עירונית .1
 .38א "להוסיף קומה לפי תמ

 עבור תוספת קומה מותנות בהקמת חניון תת 2.5%או / עבור שיפור המגורים ו6%, הקלות כמותיות  .2
. קרקעי

 
 

: כפי שאושרו בועדה, ותוספות בניה למבנים קיימים להלן המלצות לבניה חדשה
 

 המלצות לבניה חדשה- מצב מוצע  .1

. בינוי ואיחוד מגרשים לפי החוק, ההמלצות כוללות מערך של הנחיות לנושא ההקלות לגובה

  .גג+ קומות 5+ק: התוצאה. *תינתן הקלה של קומה אחת, ר" מ500למגרשים הקטנים מ  .1

 הוא תנאי לקבלת הקלה זו, הצגת פתרון חניה תת קרקעי. 

י איחוד "או אם ע, ר" מ500אם  שטח המגרש במקור עלה על )ר " מ500למגרשים הגדולים מ  .2

י בניה בקיר משותף כך שסך שטח "או ע, ר" מ500חלקות שטחו של המגרש החדש עולה על 

  1:1.2ויחס אורך חזית המגרש לעומק המגרש הוא קטן מ  (ר " מ500המגרשים עולה על 

 .גג+  קומות 7+ק :  התוצאה*תינתן הקלה של שתי קומות

  ר ויחס אורך חזית המגרש לעומת עומק " מ500- למגרשים הגדולים מ, למען הסר ספק

לא תינתן המלצת הצוות  (1:2 ומתרחק מ 1:1כלומר יחס מתקרב ל ) 1:1.2המגרש גדול מ 

 .לקבלת הקלה לתוספת קומות

 ראה טבלה, דרישות תכנון ממגרשים שיקבלו שתי קומות הקלה. 

.   לא תוסיף קומה מעבר למספר הקומות הרשומות לעיל38א "בניית הבניין מחדש לפי תמ* 

 

המלצות לתוספות בניה למבנים קיימים - מצב מוצע  .2

 בכל מקום בו ניתן יהיה להוסיף קומה 38א "יתאפשר יישום תמ, במטרה לעודד התחדשות עירונית 

 .38א "לפי תמ
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 :1. מפה מס

. 1:1.2ר ויחס אורך החזית המגרש לעומק המגרש קטן מ " מ500מגרשים שגודלם אינו עולה על  

 .גג+ קומות 5+ ק:  התוצאה *הקלה של קומה אחתמגרשים אילו יקבלו 

 לא תוסיף קומה מעבר למספר הקומות הרשומות לעיל38א "בניית הבניין מחדש לפי תמ  . 
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: 2. מפה מס

 . 1:1.2ר ויחס אורך החזית המגרש לעומק המגרש קטן מ " מ500מגרשים ששטחם גדול מ 

 גג+  קומות 7+ק :  התוצאה*תינתן הקלה של שתי קומות

. מפה זו מציגה ייתכנות של איחודי מגרשים אשר אינה מחוייבת להתממש בפרישה זו או בכלל

 הקומות הרשומות לעיל'  לא תוסיף קומה מעבר למס38א "בניית הבניין מחדש לפי תמ .
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  :דרישות תכנון ממגרשים שיקבלו שתי קומות הקלה .3

 

  (גג+  קומות 7+ק  )דרישות תכנון ממגרשים שיקבלו שתי קומות הקלה  

  .חובה: פתרון חניה תת קרקעי .1 חניה .א

רמפת הכניסה לבניין תהיה בתחום המבנה ולא : מיקום הרמפה .2
 .העדפה. במרווח הצדדי

 

 קו בניין צידי  .ב
 

 שינוי קו בניין צידי בחלקה מאוחדת גדולה מ :קו בניין צידי מוגדל .1
 .חובה.  מטר4.6-  מטר ל3.6- מ: ר"  מ1,000

 

קווי בניין בקומת  .ג
 חדרי יציאה לגג 

 . מטר4.5 קו בניין קדמי :קו בניין קדמי מוגדל 

 . מטר3 קו בניין אחורי :קו בניין אחורי מוגדל 

הנחיות מיוחדות  .ד
 הירקון' לרח

 : שימושים בקומת הקרקע .1
: יש לתכנן במגרשים פינתיים

 . חובה.ר" מ45שימוש של מסחר בקומת הקרקע בשטח מינימלי של  .1

רחבה לאורך החזית המסחרית הרשומה כבעלת זיקת הנאת מעבר  .2
 .חובה. לציבור מחזית הבניין ועד גבול המגרש

 
  :קו בניין צידי מוגדל 
' שינוי קו בניין צידי יחול רק בצד המגרש הניצב לרח, למרות האמור לעיל

 .חובה.  מטר5.6-  מטר ל3.6- ירקון ויש לשנות קו בניין  מ

:  קווי בניין בקומת חדרי יציאה לגג .3

 :למרות האמור לעיל 
. (צידית/אחורית)תותר הצמדת הבניה לחזית המזרחית 

 . לא תותר הצמדת חדרי יציאה לגג לחזית המערבית
: (בדומה למגרשים הפנימיים)קו בניין צידי 

.   מטר4.5מינימום : (נחמיה וכו, דניאל)לרחוב הניצב . 1
 .  מטר3מינימום : (פנים הבלוק)לכיוון השני . 2

',  מ30תקבע על  (לרחוב) אורך מרבי של חזית בניין :אורך חזית מרבי  .1 אורך חזית מרבי  .ה
גם אם איחוד מגרשים לפי החוק או בניה בקיר משותף יצור חלקה 

 . המאפשרת בניין ארוך מכך

י "יעוצב בחלוקה לשני גושים ע'  מ20מבנה ארוך מ : דירוג בניין ארוך  .2
 .  בניין בנסיגה1/3- ו,  בניין בקו בניין קדמי 2/3בניית 

רישום זיקת הנאת  .ו
 מעבר לציבור

 
  :רישום זיקת הנאת מעבר לציבור במרווח הקדמי

במרווח " זיקת הנאה למעבר רגלי"לכל מגרש תרשם  בלשכת המקרקעין 
.   מטר2ברצועה ברוחב של , הקדמי של המגרש

או שביל /הרחבת המדרכה ו, הצבת ריהוט רחוב, השטח ישמש לצרכי גינון
 .לאופניים

לא .  מטר בשטח זה1מעבר תשתיות בעומק של /יש להבטיח בית גידול)
 (.בליטות או שינוי מפלס המדרכה, יותרו מדרגות
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 :התייחסות להקלות המבוקשות באופן תדיר במרחב זה .4
 
 

המלצות להקלות לבקשה להיתר אשר תעמוד בדרישות שפורטו  הקלות
 .לעיל

קווי בניין צידי  .א
 ואחורי

לא יותרו הקלות להקטנת קוי בניין צידיים או אחוריים במתחם 
 .(מלבד האמור לגבי חדרי יציאה לגג)

העברת זכויות בין  .ב
 הקומות

או קומת /זכויות בניה שלא נוצלו בקומות יועברו לקומת הקרקע ו
תהיה קדימות להעברת הזכויות למימוש בקומת הקרקע וזאת . הגג

 .לטובת יצירת דירות גן או הקמת יחידה מסחרית

תוספת אחוזי  .ג
 בניה

 .*5% לקומה ועד 2.5%הגדלת שטח הרצפה הכולל ב  .1

. *  לשיפור איכות המגורים6%הגדלת שטח הרצפה הכולל ב  .2

 עבור תוספת 2.5%או / עבור שיפור המגורים ו6%, הקלות כמותיות *
 .קומה מותנות בהקמת חניון תת קרקעי

 

 (.0קו בניין צידי )תותר הצמדת הבניה למעקה הבניין  .1 (גגות)' ג .ד

 . משטח הגג50%תותר תכסית בנויה של עד  .2

ד "תוספת יח .ה
 (שבס)

 מהמספר המרבי של דירות 20%הוספת דירות מגורים בשיעור עד 
תקנות סטייה "לפי התנאים ב)המגורים המותר לבניה על מגרש 

 ("ניכרת מתוכנית

 .לפי הנחיות אדריכל העיר פיתוח .ו

יחס ומידת  .ז
 מרפסות

 . לפי מסמך אדריכל העיר

 
 

מיטל להבי , שמוליק מזרחי, שלמה זעפראני, נתן וולוך, ארנון גלעדי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. פאר ויסנר ואהרון מדואל
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א  "ת

 דיון בהתנגדויות- דיון באיחוד 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  24' עמ

 

. מודד מוסמך, שהוכן על ידי רמזי קעואר, 18.11.2009 תשריט איחוד מתאריך :מסמכי רקע
. 18.7.2010אלישע רובין מתאריך '                           מכתב אדר

 
 

. יהודה גורסד :חלקות/ בעלי הקרקע 
 
 

. אלישע רובין' אדר: עורך הבקשה
 

 למגרש בניה 7420 בגוש 43עם חלקה   (41+42הכולל את החלקות ) איחוד מגרש בניה :תוכן הבקשה
. אחד

 

 
 

 10-0649' קיים שלד בניין הנבנה בהתאם להיתר מס (המגרש המאוחד) 42-  ו41בחלקות : מצב קיים
. 09-0520'  ומס10-0169'  קיים שלד בניין הנבנה בהתאם להיתר מס43 בחלקה 07-0423' ומס

 
 : ורקע תיכנוניפרטים

לפיהן ניתן לבנות , (שכונת נווה צדק) 2277על פי תכנית ' ל כלולות באזור מגורים מיוחד ב"החלקות הנ
ר יחלו עליהן הוראות אזור " מ300- מגרשים הגדולים מ.  קומות  ובניה בשיפועי הגג2מבני מגורים בני 
. בניה בשיפועי הגג+ קומות 3כלומר בניה של עד : ' מגורים מיוחד ג

למגרש בניה  (3779תכנית ) במסגרת תכנית בסמכות ועדה מקומית  אוחדו7420 בגוש 42-  ו41לחלקות 
  . טרם הסתיים42-  ו41 רישום חלקות  (בניה בשיפועי הגג+ שלוש קומות )אחד 

. 7420 בגוש 43עם חלקה  (41+42חלקות )הבקשה היא לאחד מגרש בניה זה 
 נדונו 20.5.2009בתאריך . יש לציין כי לתכנית הוגשו התנגדויות. 2.9.2010 אושרה בתאריך 3779תכנית 

לדחות את ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית : החלטת הועדה המקומית, ההתנגדויות בוועדה המקומית
 . 20.5.2009ב דרפט הועדה המקומית מיום "רצ. בתנאים

. המבנה בשלב בניית השלד,  קיים היתר בניה7420בגוש  (חלקות מאוחדות) 42-  ו41לחלקות 
. המבנה בשלב בניית השלד,  קיים היתר בניה7420 בגוש 43לחלקה 
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 טבלת האיחוד המוצע
 

 ר"השטחים במ מספרי החלקות
 סופי ארעי

41 + 42  224 + 404 

43  224 
 1 852 
 

: תוכן הבקשה
אלישע רובין את הסכמת הועדה המקומית לאיחוד החלקות למגרש '  מבקש אדר18.7.2010במכתבו מיום 

.  בניה אחד
 ('בהתאם ליעוד מגורים מיוחד ג)בניה בשיפועי הגג +  קומות 3 מבני מגורים בני 2מתוכנן מתחם הכולל 

. מעל מרתף משותף ורמפת חניה אחת
ד " יח1 + 43ד מאושרות בחלקה " יח3-  ו41-  ו42ד מאושרות בחלקות " יח14)ד " יח18כ "מבוקשות סה

. (נוספת הנובעת מאיחוד החלקות המבוקש
 3לאורכו קיימים מבנים בני . המקשר בין הים למסילה, רחוב פינס מתפקד כציר מרכזי בשכונת נווה צדק

 קומות 3 יוצרים דופן רחוב אחידה של 42-  ו41 והמבנה על חלקות 43המבנה על חלקה . קומות וקומת גג
.  ועליית גג

 
 

טבלת זכויות בניה 
 

מצב קיים  
 42-  ו41חלקה ב
 (מגרש מאוחד)

 מצב קיים חלקה
43 

מצב מוצע לאחר 
 איחוד

 מגרש/שטח החלקה
 ר"במ

224+ 404 224 852 

כ "סה
 זכויות בניה

תכנית ניפחית  אחוזים
ללא פירוט )

 (זכויות בניה

ללא )תכנית ניפחית 
 (פירוט זכויות בניה

 

 852 224 628 ר"מ שטח מרתף
חלל + קומות 3 קומות גובה

 גג
 חלל גג+  קומות 3 חלל גג+  קומות 2

 18 3 14 ד"מספר יח
 20 4 16 מקומות חניה

 
הודעה אחרונה נשלחה לזכאי ולחלקות גובלות .  לחוק149הבקשה לאיחוד חלקות פורסם על סעיף 

. 19.9.10בתאריך  
. 6.8.10- העיר, 5.8.10- הצופה, 5.8.10- הארץ: תאריך פרסום בעיתונות 

 
 

.  התנגדויות לתכנית3הוגשו 
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מענה טיעונים מתנגדים 

גולדשטיין אמיר ואחרים .1
 10התנגדות משותפת של )

.             בעלי חלקות סמוכות/דיירים
ההתנגדות הוגשה ללא תצהיר חתום 

 (ד"ושלא באמצעות עו

הבקשה לאיחוד החלקות לא      .1
לא נמסרה הודעה , בוצעה כדין

לדיירים הרלוונטיים ולא בוצע 
. שילוט באתר ובסביבתו

איחוד החלקות קיים בפועל . 2
. בשטח וכנראה בוצע ללא היתר
באתר קיים שלט המראה את 

 3הכולל מבנה בן , הפרויקט בכללותו
. 43קומות בחלקה 

 
 
 
 
 
 
 אין פתרון חניה 43לחלקה . 3

 מחובר 43המרתף של . עצמאי
. 42-  ו41לחלקות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חוסר מידע והולכת שולל מכוונת . 4

טופס . הפרויקט' של היזמים ואדר
הבקשה להיתר אינו מכובד ואינו 

, חניה, כולל התייחסות לתשתיות
התכניות . גובה בניה ומספר יחידות

שהוצגו לא מאפשרות גישה לציבור 
לצורך לימוד הבקשה והגשת 

שיטת היזם היא . התנגדות כחוק
". הסלמי"שיטת 

 
 
 
 קובע 3779 בתכנית 6.1.0סעיף . 5

שקע בחזית . שיש לפרק את החזית
. מ אינו פירוק" ס10של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 קובע 3779בתכנית ' ד6.1סעיף . 6

שתנאי להוצאת היתר בניה בחלקה 

. הפרסום וההודעות נעשו כדין. 1
הפרסום נעשה באמצעות חברת 

.  מ כמקובל"טלנכסים בע

 
לחלקות נשוא ההתנגדות הוצאו . 2

כך שהעבודות . היתרי בניה כדין
המתקיימות בשטח הן מכוח 
. ההיתרים שהוצעו למגרשים

 כמוצג 43 קומות בחלקה 3מבנה בן 
לא , על פי טענת המתנגדים, בשטח
תוספת הקומה השלישית . אושר

על ידי , מותנה באישור האיחוד
. הועדה המקומית

 
, על פי ההיתרים שהוצאו לחלקות. 3

אושר חניון תת קרקעי משותף 
 (הכולל זיקות הנאה בין החלקות)

. וכולל רמפת כניסה משותפת
מבחינה תכנונית התכנון של חניון  

וכניסה משותפת מצמצם את 
.  הפגיעה ברחוב ובהולכי הרגל

 הוא יחסית 43גודל חלקה , כמו כן
קטן וככל הנראה לא היה ניתן 

לחפור חניה תת קרקעית בצורה 
עצמאית מה שהיה מאלץ להמיר את 

החניה בקרן חניה ולהעמיס חניה 
. ברחוב

 
התכנית ' החומר הנדרש מאדר. 4

להצגת הבקשה לאיחוד החלקות 
, הוא תשריט לאיחוד החלקות

הכולל את , י מודד מוסמך"החתום ע
גבולות החלקות המוצעות ודרכי 

כמפורט בחוק התכנון , הגישה אליהן
התכנית ' אדר, כמו כן.  והבניה

מתבקש להציג את התכנון העתידי 
לאחר איחוד החלקות ומכתב 

החומר נמסר . המתאר את הבקשה
למזכירת הועדה המקומית וניתן 

.  לעיון
 
טענה זו אינה רלוונטית לאיחוד . 5

 41-  ו42חלקות . החלקות המבוקש
מכוח  אוחדו למגרש בניה אחד

, לגופו של עניין. 3779תכנית 
החזיתות המבוקשות במסגרת 
-  ו41הבקשה להיתר בניה לחלקות 

בהתאם לתנאים להוצאת היתר ) 42
הוצגו  (3779בניה שנקבעו בתכנית 

במסגרת ועדה אדריכלית בראשות 
במסגרת הישיבה נתנו . ע"מה

הנחיות אדריכליות לחזיתות 
. המבנה

 
טענה זו אינה רלוונטית לאיחוד . 6

 41-  ו42חלקות . החלקות המבוקש
טענה . 3779אוחדו מכוח תכנית 

מסוג זה היתה צריכה להטען בעת 
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 הינו הצגת הסכם עם הבעלים של 40
תנאי כזה נותן כח . 42-  ו41חלקות 

. לא ברור ליזם על חלקה שאינה שלו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קבלת ההיתר מותנה בתיקון . 7

. נזקים שנגרמו לחלקה הסמוכה
. בפועל לא בוצע התיקון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הביסוס למבנה לא נעשה לפי . 8

הבעיות פורטו . ההנחיות והתכניות
: י משרד התעשיה והמסחר"ע

כלונסאות שחודרות לשטחים 
כלונסאות שנבנו , פרטיים וציבוריים

בפועל אינן תואמות לכלונסאות 
. שתוכננו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
היזם מקבל יחס מיוחד שאינו . 9

ברור תוך התעלמות מצווי בית 
אי עמידה בתנאי ההיתר , משפט

. ועוד

.  השמעת ההתנגדויות לתכנית
 לגופו של עניין מטרת הסעיף 

להבטיח זיקת הנאה למעבר כלי רכב 
תוך הבטחה כי לא ינתן , 40לחלקה 

פתרון עצמאי לכניסה לחניה בחלקה 
בניסיון למזער את הכניסות , 40

לחניות לכל מגרש בנפרד ובתוך כך 
סעיף . צמצום הפגיעה בהולכי הרגל

 קובע כי 3779בתכנית ' ה4.1.2
בתחום המרתף יתאפשר מעבר 

 בגוש 40עתידי של כלי רכב לחלקה 
7420  .

 
טענה זו אינה רלוונטית לאיחוד . 7

הטענה מתייחסת . החלקות המבוקש
י המתנגדים "לנושא שהועלה ע

במסגרת דיון להתנגדויות בתכנית 
במסגרת הדיון טענות אלו . 3779

כולל , י הועדה המקומית"נבחנו ע
ביקורים , י הפיקוח"בדיקות ע

דיון אצל , בשטח של חברי הועדה
ב "ניתן ללמוד על הנושא ברצ. ע"מה

. 3779דרפט התנגדויות לתכנית 
 קובע אי גרימת 07-0423' היתר מס

. נזקים למבנים לנכבים הגובלים
נערכה פניה לפיקוח לבדיקת טענות 
. בדבר נזקים שנגרמו במהלך הבניה

 
טענה זו אינה רלוונטית לאיחוד . 8

הטענה מתייחסת לבניה . המבוקש
המתבצעת בחלקות הנדונות מכוח 

י הועדה "היתר הבניה שהוצעו ע
ד "ד עו"על פי חו, עם זאת. המקומית

מטעם היזם העבודות ,יריב הראל 
במקרקעין נעשית בהיתר ועל פי דין 

ונדונו בערכאות משפטיות וכולן 
לטענתו כלונסאות . נדחו על הסף

.  40הדיפון אינן חורגות לחלקה 
נערכה פניה לפיקוח על הבניה 

לבדיקת התאמת היתר בניה לבניה 
. בשטח

 
. לטענה זו אין כל ביסוס . 9
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אושרי חניתה ומשה אברהם ואגי . 2
דיירים בדמי מפתח  בנכס )שמואל 

ד הרצל "באמצאות עו (הגובל
.                                          יהודאי

הבקשה לאיחוד החלקות מוגשת . 1
לאחר שבחלקות כבר הוקמו 

. הבניינים

מתוכן הבקשה לאיחוד חלקות לא . 2
ברור מהי מהות הבקשה ומהן 

ההשלכות התכנוניות על הסביבה 
הקרובה והאם מדובר במתקנים 

. משותפים לשלושת החלקות
  
ברחובות הצמודים לפרויקט . 3

קיימת צפיפות נוראית ולאור 
האיחוד תיווצר בעיית תנועה וחניה 

מהבקשה לאיחוד עולה כי . חמורה
קיימת רמפת יציאה וכניסה אחת 
לשלשת החלקות דבר אשר יגרום 
. לפקקי תנועה ועומס ברחוב פינס

 
 
 
 
לא ברור מיהם הבעלים של . 4

לא צורף , החלקות נשוא הבקשה
ייפוי כוח למגיש הבקשה על ידי 

. הבעלים
 
 בוצעו עבודות 41-43בחלקות . 5

ועדת . בניה בניגוד להיתרי בניה
האתיקה של מועצת המהנדסים 
והאדריכלים הוציאה התראות 

חיים , למהנדס ים דוד רבינוביץ
קלל נחום , חזי ברקוביץ, זילברמן

. ואלישע רובין וכולם בחרו להתעלם
 
יסודות המבנים שנבנו בשלושת . 6

החלקות פולשים לשטחים ציבוריים 
כמו כן הכלונסאות נבנו . ופרטיים

שלא על פי החישובים הסטאטיים 
שעל פיהם נתנו היתרי הבניה ולפיכך 

אינם עומדים בתקנים של רעידות 
. האדמה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
היזם גרם לנזקים לבית המנגדים . 7

ובשני ההיתרים שבידי היזם קיימים 
תנאים לפיהם  על היזם לתקן את 

. הנזקים שגרם לפני המשך העבודות
. הנזקים לא תוקנו

 
 
 
 

הבנייה המתקיימת בשטח הינה . 1
מכוח היתרי בניה שהוצאו לחלקות 

 .43 ולחלקה 42-  ו41

. 1.4ראה מענה להתנגדות סעיף . 2
ניתן ללמוד מתוכן ההתנגדות כי 
בפני המתנגדים הוצגה הבקשה 

. לאיחוד
 
איחוד החלקות מייצר תוספת של . 3

תוספת . יחידת דיור אחת בלבד
יחידת דיור אחת אינה משמעותית 

ואין בכוחה לייצר בעיית תנועה 
.  כנטען, חמורה

רמפת היציאה המשותפת הינה 
מכוח היתרי הבניה שהוצאו לחלקות 

יש לציין . ולא מכוח איחוד המבוקש
כי רמפה משותפת למגרשים הינו 

. פתרון מבורך ברמה התכנונית
 
איחוד החלקות הוא איחוד . 4

מר יהודה גרוסד . בהסכמת הבעלים
. הינו מיופה כוחם של בעלי החלקות

 
טענות לגבי עבודות שאינן על פי . 5

היתרי הבניה והתראות מטעם ועדת 
האתיקה לפעולות שנעשו במגרשים 

שלא על פי היתר בניה אינם 
. רלוונטיות לבקשה לאיחוד החלקות

נעשתה פניה לפיקוח על , עם זאת
הבניה לבדיקת טענות לעבודות 

. בניגוד להיתרי בניה
 
טענות לגבי עבודות שנעשו בניגוד . 6

להיתר אינן רלוונטיות לבקשה 
לגופו של עניין לא . לאיחוד חלקות

צורפו להתנגדות הוכחות המעידות 
ותומכות בטענותיהם לגבי פלישת 
. יסודות וחריגות לגבי הכלונסאות

ל מקומן להישמע "טענות מהסוג הנ
, במסגרת פניה לפיקוח על בניה

ל "שתפקידם לבחון טענות מהסוג הנ
כולל הוצאת צו הפסקת עבודה 

. לתיקון הליקויים במידת הצורך
נעשתה פניה לפיקוח העירוני 

לבדיקת טענות לעבודות בניגוד 
. להיתרי בניה

ד יריב הראל מטעם "על פי דיווח עו
העבודות הינן בהתאם להיתר , היזם

. הבניה שהוצא
 
, הטענה לגבי נזקים לבית השכן. 7

אינה רלוונטית לבקשה , 40בחלקה 
עניינה של הטענה . לאיחוד החלקות

 41היא בהיתר בניה שהוצא לחלקות 
לא , 2.6כאמור במענה בסעיף . 42- ו

. הוצגו הוכחות לפגיעה ונזקים
ל מקומן להישמע "טענות מהסוג הנ

, במסגרת פניה לפיקוח על בניה
ל "שתפקידם לבחון טענות מהסוג הנ

כולל הוצאת צו הפסקת עבודה 
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הועדה מתבקשת לדחות את . 8

איחוד החלקות עד לקיום כל תנאי 
ההיתרים והתכניות כולל טענות 

בדבר כשלים בביצוע ובניית 
. היסודות

. לתיקון הליקויים במידת הצורך
נעשתה פניה לפיקוח העירוני 

לבדיקת הטענות לאי מילוי תנאי 
. ההיתר

לשיקול דעת הועדה המקומית . 8
לנוכח טענות לאי סדרים ועבודות 
המתבצעות בניגוד להיתרי הבניה 

להתנות את האיחוד המבוקש 
בקבלת הסברים מטעם היזמים 

ד הפיקוח על הבניה  לטענות "וחוו
המתנגדים בדבר אי מילוי תנאים 

להיתרי הבניה ועבודות בניגוד 
   .להיתרים



 החלטה' מס
22/12/2010 

 5- ' ב10-0030

 

2007ת ספטמבר "מבא  30' עמ  

 

בעלים של חלקה )בניימין תעשה . 3
ד איתי "באמצעות עו (7420 בגוש 45

 (ממשרד יצחק פרידמן, בראון

יזם הבקשה לאיחוד החלקות לא . 1
הצביע על כל זיקה למקרקעין 

 42-  ו41חלקות . המבוקשים
רשומות על שם גורסד משה ויעקב 

 רשומה על שם גאווי 43וחלקה 
לדחות את הבקשה . הרווה יוסף

לאיחוד מכיוון שלא הוגשה על ידי 
. בעלי החלקות ועל דעתם

על פי החוק על המבקש להגיש . 2
על פי החוק .תכנית לאיחוד חלקות 

איחוד חלקות יעשה  (1)(א)א 62סעיף 
בתכנית וניתן להגיש התנגדות תוך 

התכנית לא . חודשים מיום הפקדתה
 (א)א89פורסמה כחוק על פי סעיף 

הודעה על הפקדת תכנית תפורסם 
תכנית . על גבי שלט בחזית המגרש

.  אף היא לא פורסמה כחוק3130
בהודעה אותה קיבל המתנגד נכתב 

 לחוק 149כי ההודעה לפי סעיף 
.  יום להגשת התנגדויות14וניתנו 

 
 
 
 
 
 
 
 
-137איחוד חלקות על פי סעיפים . 3

 אינם חלים במקום בו ישנה 144
תכנית מאושרת על ידי רשות התכנון 

על המקרקעין אין כל . המוסמכת
על פי סעיפי . תכנית חלוקה מאושרת

החוק על מנת לבצע איחוד חלקות 
יש להגיש לועדה המקומית תשריט 

דרכי , שמפרט את גבולות החלקות
.  לא הוגש תשריט. הגישה לחלקות

 
-  ו41 אוחדו חלקות 3779בתכנית . 4

מכיוון שהרישום לא הסתיים לא . 42
ל עם "ניתן לאחד את החלקות הנ

לחילופן יש להגיש תכנית . 43חלקה 
.  החלקות3חדשה לאיחוד 

 
איחוד החלקות יגרום - חניה. 5

  43איחוד חלקה . למצוקת חניה
 יאפשר הקמת 42-  ו41לחלקות 

יחידות דיור רבות ללא התאמה 
. לסביבה ללא פתרון חניה הולם

 
 
 
 
איחוד החלקות הינו עובדה . 6

קיים באתר שלט המתאר . בשטח
. את הפרויקט בכללתו

 
 
 
 

מר יהודה גרוסד הינו מיופה כוחם .1
אין . 43-  ו42, 41של בעלי החלקות 

מניעה משפטית לאחד חלקות 
האיחוד המבוקש . שבבעלויות שונות

. הוא בהסכמת בעלי החלקות

 
 
 
האיחוד המבוקש הוא בין חלקות . 2

האיחוד של החלקות נעשה ) 42-  ו41
במסגרת תכנית בסמכות ועדה 

.  43לחלקה  (3779 תכנית –מקומית 
 אושר אך 42-  ו41איחוד חלקות 

לצורך הבקשה . טרם נרשם בפועל
ההתייחסות , לאיחוד חלקות

 היא כאל חלקות 42-  ו41לחלקות 
, לכן. מגרש בניה אחד- מאוחדות

 על פי 43האיחוד המבוקש עם חלקה 
החוק לא מצריך הכנת תכנית 

מהסיבה . בסמכות ועדה מקומית
.  שהאיחוד אינו משנה קווי בניין

הפרסום לאיחוד החלקות הוא , לכן
 לחוק ובהתאם לכך 149על פי סעיף 

. מועדי הגשת ההתנגדויות
ככל הנראה ההתייחסות לתכנית )

 נובעת מטעות סופר של 3130
 (המתנגד

 
 לחוק ניתן לאחד 137על פי סעיף . 3

חלקות במקום בו חלה תכנית 
על החלקות הנדונות חלה . מאושרת

לועדה . 2277תכנית מאושרת 
המקומית הוגש כחוק תשריט חתום 

התשריט כולל את סימון . י מודד"ע
גבולות החלקות הנדונות ואת 

. הדרכים המקיפים אותם
 
 
 
המצב המשפטי הוא כזה שחלקות . 4

 אושרו כמגרש בניה אחד 41-  ו42
אין צורך לחכות לרישום , בתכנית

בפועל על מנת לאחד אותן עם חלקה 
 137-144סעיפים )'  על פי פרק ד43

. (בחוק
 
איחוד החלקות המבוקש מאפשר . 5

תוספת יחידת דיור אחת מעבר 
אלמלא )לקבוע בתכנית הראשית 

תוספת יחידת . (היה מתבצע איחוד
ניתן , כמו כן. דיור אחת הינה שולית

במסגרת הפרויקט פתרון חניה תת 
. קרקעי בתחומי המגרש

 
העבודות המתבצעות בשטח הם . 6

. מכוח היתר בניה שהוצעו למגרשים
השלט המוצג במגרש נעשה ביוזמת 

, כאמור. היזם מצרכים שיווקים
 43תוספת הקומה השלישית בחלקה 

תינתן במידה ואיחוד החלקות 
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קוטר ומרחק כלונסאות , עומק. 7

.  הדיפון נבנו בניגוד להיתר הבניה
מידות הכלונסאות על פי היתר 

: קוטר הברזל',  מ10: אורך: הבניה
: המרחק בין הכלונסאות, מ" ס50
על פי )בפועל בוצע בשטח . מ" ס10

 (הצהרת קונסטרוקטור בוריס פרייב
 6: אורך כלונסאות: המידות הבאות

 40:  קוטר בטון30: קוטר ברזל', מ
. 'מ1.5מ והמרחק בין הכלונסאות "ס
 
תנאי להיתר בניה קובע כי לא . 8

יהיה שימוש בעוגנים זמניים 
המבקש עשה  . בגבולות המגרש

. שימוש רב בעוגניים זמניים
 
 
כלונסאות הדיפון פולשות . 9

לשטחים הציבוריים ולשטחים 
-07הפרטיים בניגוד להיתר הבניה 

0423 .
 
 
 

י הועדה "המבוקש יאושר ע
.  המקומית

 
 
טענה זו אינה רלוונטית לאיחוד . 7

על פי , עם זאת. החלקות המבוקש
מטעם היזם ,ד יריב הראל "ד עו"חוו

העבודות במקרקעין נעשית בהיתר 
ועל פי דין ונדונו בערכאות משפטיות 

יש לציין כי . וכולן נדחו על הסף
ד הנדסאיות "ההתנגדות לוותה בחו

של קונסטרוקטור התומך בטענות 
המתנגדים בנושא מידות 

.  הכלונסאות
 
 
טענה זו אינה רלוונטית לבקשה .  8

.  לאיחוד חלקות
נערכה פניה לפיקוח על הבניה 
בבקשה לבדיקת הבניה בשטח 

. והתאמתה להיתר בניה
 
על . 3.8ראה מענה להתנגדויות . 9

ד יריב הראל מטעם "ד עו"חו
כלונסאות הדיפון אינם , היזמים 

החלקה , 40פולשים לחלקה 
. הסמוכה

 
 
 

 
 
 

: ד צוות"חו
. לאשר את הבקשה לאיחוד החלקות המבוקש

לשיקול דעת הועדה המקומית לנוכח טענות לאי סדרים ועבודות המתבצעות בניגוד להיתרי , עם זאת
ד הפיקוח על הבניה לטענות "הבניה להתנות את האיחוד המבוקש בקבלת הסברים מטעם היזמים וחוו
כולל הסדרת תנאים למתן , המתנגדים בדבר אי מילוי תנאים להיתרי הבניה ועבודות בניגוד להיתרים

.   3779היתר בניה ואיכלוס כמפורטים בתכנית 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. רבקה פרחי מצוות מרכז הציגה את הבקשה לאיחוד
. אלישע רובין הציג את הבקשה לאיחוד' אדר

: המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם כלהן
תיק המידע , פרסום האיחוד לא נעשה כהלכה,  היזם לא עומד בתנאי היתר הבניה–מתנגד גולשטיין אמיר 

. לא תוקן הבית שנפגע בעקבות הבניה במקום, לא סיפק מידע מספק
. י ההיתר שהוצא לו"הבנין והמרתף נבנה לא עפ

 נמצאים 21קלונסאות בדגניה , המרפסות בולטות מעבר לכביש,  כבר קיימת43קומה שלישית בחלקה 
. הבניה נעשת במקום ללא בדיקה של פיקוח על הבניה של העירייה. בשטח הציבורי

 דיווח לועדה שהקירות של הקומה השלישית בנויות והוכנה תבנית לקומת הגג אך –דוד רבינוביץ ' אינג
. בימים הקרובים אנחנו נוציא צו להפסקת עבודה במקום. עדיין לא יצקו גג

. 40 תנאי להוצאת היתר בניה היה זכות מעבר לחלקה 3779עודד גבולי דיווח שבתכנית ' אדר
 

ד דורון ספיר מציע להפסיק את הדיון ולהמשיך לדון לאחר שהשטח יותאם להיתרי בניה שהוצאו "עו
. במקום

. מיטל מבקש לצאת ביחד עם דוד רבינוביץ לשטח
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. והאם נעשו חריגות בניה, ד שרי אורן מבקשת שהמבקשים יציגו האם הוצב שלט במקום"עו
. גפן מבקש לבדוק אך פותרים את גובה המרתף כדי לאפשר מתקן דו חניוני

 
: הועדה מחליטה

. לשוב ולדון לאחר שהבניה בשטח תהיה תואמת להיתרי בניה שהוצאו בחלקות נשוא הבקשה
המבקשים ידאגו להעביר מחברת טלנכסים צילום של השלט שהוצג באתר המפרט את הבקשה לאיחוד 

. החלקות
. י חברי הועדה במהלך הדיון"מיטל להבי תבדוק את כל הנושאים שעלו ע' סגנית ראש העירייה גב

 
ארנון , מיטל להבי, פאר ויסנר, שמוליק מזרחי, אהרון מדואל, שלמה זעפראני, דורון ספיר: משתתפים

.נתן וולוך ושמואל גפן, גלעדי



 התוכן החלטה' מס
22/12/2010 

 6- ' ב10-0030
  9מרכז רובע  - 

 (2)דיון באישור מדיניות 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  33' עמ

 

 
 :מיקום

 עמינדב בצפון ' רח

  נתיבי איילון במערב

  הגבול המוניציפלי עם גבעתיים במזרח

 דרך ההגנה בדרום 
  
 

 דונם 2000כ: שטח התכנית
 
 

 דני לזר אדריכלים :מתכנן
  יועץ כלכלי –   זאב ברקאי 

 יועץ חברתי –   אמנון אליאן 
 

צוות מזרח , ע"אגף תב :יזם
 
 

 עירייה/פרטיים :בעלות
 
 

:  מצב השטח בפועל
בנוסף כלולות בתכנית רמת . כאשר הגדולה מביניהן הינה יד אליהו, שכונות מגורים ' במרחב ישנן מס

. ותל חיים' עממי ג, הטייסים
עם שטחים ציבוריים יחסית נרחבים וצפיפות דיור , שכונות אלו מאופיינות כשכונות מגורים מובהקות

. נמוכה באופן יחסי לחלקי העיר האחרים
מרקם בנוי 

 60- וה50-בנייני המגורים ביד אליהו הם טיפוסים שונים של הבניה הציבורית משנות ה - יד אליהו :
 בניינים צמודי קרקע טוריים עם חלקות , בה המבנים רחוקים מאד זה מזה קומות3-4של שיכונית בניה 

דרום . 70- שנבנו ברובם בשנות ה( קומות8-10)בנינים גבוהים מצויים בקצות השכונה . אדמה קטנות
 קומות על חלקות 1-3של מבנים בני , צפוף יותר במרקם ןמתאפיי ("שכונת מוגרבי") מערב השכונה

 .שכונת התקווהמרקם הבנוי של דומה לקטנות ב

 ועמישב' רמת הטייסים עממי ג: 
לכל מבנה .  קומות עם גגות רעפים בצפיפויות יחסית נמוכות3רמת הטייסים מאופיינת במבני שיכונים בני 

 .חצר גדולה

 תל חיים  :
ד במגרש " יח4טיפוס מגורים אופייני של בשאר השכונה  קומות ו9 בגובה Hמבני לאורך רחוב משה דיין 

 .חלק גדול מהמבנים ובעיקר צמודי הקרקע הורחבו במהלך השנים.בשתי קומות על עמודים
 

תוכנית מנדטורית ברוח מודרניסטית אשר קבעה באזור , Kהתכנון לאזור מתבסס על תוכנית   - מרחב ציבורי
גוורדיה ויגאל אלון - גם חילקה את יד אליהו על ידי הרחובות להKתוכנית . שטחי ציבור בנויים ופתוחים רבים

מתחמי המגורים נחצים ממזרח למערב בשדרות . שלושה מהם למגורים ואחד לתעסוקה, לארבעה חלקים
מתחם התעסוקה כולל בתוכו גינה גדולה וכן את השטחים הפתוחים . ל"החי' יד לבנים ושד' שד: רחבות

. שסביב אצטדיון הכדורסל
 

בדרכים עורקיות משניות ומאספות מקיפות וחוצות את יד אליהו : באזור היררכיית דרכים ברורה - תחבורה
שאר . כל חלק נחצה לאורך ולרוחב על ידי דרכים שכונתיות. מחלקות את השכונה לארבעה חלקים, וכאמור

סביב אצטדיון הכדורסל , במתחם התעסוקה. הרחובות בשכונה הם מקומיים וחלקם אף סגורים לרכב ממונע
. קיים חניון גדול
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קרקעות , יפו-א"ת בבעלות עיריית  ומתחם התעסוקה נמצאיםשכונת יד אליהוחלק ניכר מקרקעות  - בעלויות
  .מעטות יותר נמצאות בבעלות המדינה ובבעלות פרטית

 
: מצב תכנוני קיים

יד אליהו 
ר אך " מ120 עד 100-תוכניות ההרחבה בשכונות המגורים מאפשרות הגדלה של רוב דירות המגורים עד לכ

בפועל כמעט ולא הורחבו דירות בשכונות למעט בבתים צמודי . מבלי לשנות את מרקם המגורים באופן מהותי
 המאפשרת תוספת לבניה הקיימת או בניה חדשה עד 3448בדרום יד אליהו נמצאת בתוקף תוכנית . הקרקע

מצפון לדרום מתוכנן לחצות את אזור התכנון ציר ירוק שיחבר את מערך השטחים .  קומות3.5לגובה של 
לפארק גלית . הפתוחים ומבני הציבור בשכונות אל שדרות ההשכלה בצפון ועד לפארק מנחם בגין בדרום

. הקיים מתוכננת הרחבה על רוב שטח החניון שממערב לאצטדיון הכדורסל
רמת הטייסים 

שנה לאחר שהופקדה , 1956-עית ב"רמת הטייסים תוכננה במהלך שנות החמישים ותכניתה אושרה תב
במקום )ואפשרה בנייה של עד שלוש קומות , 1951-ע קיי מ" תקנה את תב400ע "תב. (400תכנית מפורטת )

בקיי לא הייתה התייחסות )כמו גם יצרה פרצלציה והקצתה שימושים ציבוריים ודרכים , (עד שתי קומות בקיי
נכללה השכונה בתכנית הרחבת דיור שהקיפה מספר שכונות , חמש שנים לאחר היווסדה. (לנושאים אלה
מפורטת )האחת תכנית הרחבת דיור .  הופקדו שתי תכניות לשכונה1985-ב. (880ע "תב)בצפון הרובע 

. 1987-אושרה ב, שדנה במבני ציבור בשכונה, (2319מפורטת )והשנייה , 1986-אושרה ב, (2327
: תל חיים

חלוקת הקרקע . המנדטורית" R6"בתוכנית , תל חיים הייתה חלק מאזור שיועד לפיתוח סביב נחלת יצחק
וזכתה לפירוט יתר , 1951-מ" קיי"בוטלה בתוכנית , 1944כפי שמופיע במפה משנת , למגרשים ודרכים

הקצה המזרחי של השכונה . (1954 משנת 422המתייחסת לתוכנית ראשית ) 1956 משנת  319בתוכנית 
 2411 אושרה תוכנית 1989-ב. (ועמישב בהמשך' ראה הצגת עממי ג) 1960- שאושרה ב306ע "תוכנן בתב

 .להרחבות דיור בשכונה
ועמישב ' עממי ג
מחלקת את השטח לצפיפות גבוה יותר לאורך דרך השלום ונמוכה יותר בקצה הצפוני של מקבצי ' קיי'תוכנית 
שלאורך דרך  (עמישב) שגבולותיה כללו את מחצית המבנים הצפוניים 306ע " אושרה תב1960-ב. המבנים

תוכנית זו קבעה את אופן הצבת המבנים בניצב לדרך השלום הן . חיים-השלום ואת קצה המזרחי של מבני תל
 להרחבת דיור בכל המבנים שלאורך דרך 2399 אושרה תוכנית 1989-ב. חיים-עבור עמישב והן עבור תל
. השלום במקבץ מבנים זה

 
 – תחבורה

: ן המתוכננים במטרופולין תהיה השפעה גדולה על השכונות הללו"לקווי המתע

  הקו הצהוב אשר מתוכנן על ציר משה דיין בסמוך לשכונת תל חיים הקו הצהוב מתוכנן כקו אוטובוס רב
 (BRT)קיבולת 

 הקו הסגול המתוכנן על רחוב ההגנה והמשכו לכיוון דרך השלום בסמוך לשכונת רמת הטייסים ועממי ג' 
אך נראה כי , אין ודאות לגבי מועד הקמת התחנה. בסמוך לגשר יצחק שדה מתוכננת תחנה של רכבת ישראל

. הקמתה תלויה בהנחת מסילת רכבת רביעית לאורך האיילון

 
:  מדיניות קיימת

עיקר הפעילות התכנונית במרחב זה נעה סביב . במרחב הנדון מומשו כמעט כל התוכניות המרכזיות למגורים
בינוי בהיקפים משתנים -התקבלו פניות רבות לבחינה של פרוייקטי פינוי, בנוסף. תוכניות ההרחבה הקיימות

כל הפניות הללו לא התקדמו מבחינה סטטוטורית עקב קשיים . ובאזורים שונים במרחב התכנוני המוצע
מגדלית -מרבית הפרוייקטים הציעו מקבצים של בנייה גבוהה. מובנים בתכנון וארגון התושבים מצד היזמים

י צוות התכנון "פתרונות בינוי אלו נדחו ע. כדי להצדיק את עלויות הפינוי והבנייה החדשה ( קומות25-40בין )
. עקב הפגיעה הקשה במרקם ובמבנה השכונות
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 :מדיניות מוצעת
תכנית המדיניות קובעת מטרות להתחדשות עירונית ופיתוח הרובע ומתייחסת לשימור הערכים הבנייניים 

.  והחברתיים הקיימים בו
התושבים , מטרת הכנת מסמך המדיניות היא להתוות כיווני פיתוח לאזור בשיתוף פעולה בין העירייה

. וצוות התכנון תוך יצירת אופק תכנוני ברור ומוסכם ככל הניתן
, מטרות נוספות הינן ייצור כלים למימוש המדיניות יחד עם מנגנוני ביקורת ותמריצים כלכליים, כנגזרת מכך

עיבוי  וציפוף וכמו כן השארת , ואפשרויות הקמת פרויקטים לפינוי בינוי, זאת לאחר בחינה מעמיקה של השטח
. המצב הקיים

תכנית . המדיניות המוצעת מגדירה את היחס לפיתוח ובינוי במרכז הרובע ומספקת חומר רקע לתכנון עתידי
י קביעת יעודי קרקע כלליים וקיבולות אוכלוסייה "המדיניות מהווה תשתית להכנת תכניות מפורטות וזאת ע

. כשלב מקדים לפני התכנון המפורט

 
 :מטרות העל של תכנית המדיניות

ר  כמרחב מגורים וקהילה תוסס ופעיל תוך תוספת שימושים מגוונים לאזו9התחדשות מרכז רובע  .1
. והדגשת מרכז לרובע

. פיתוח מבוקר של האזור תוך שמירה על האיכויות הסביבתיות הקיימות באזור .2
שמירה על אופי הבניה באזור ואופי התושבים המתגוררים בו יחד עם שיפור איכות החיים ותוספת  .3

. אוכלוסיה מגוונת
. בינן לבין עצמן ובינן לבין שאר חלקי העיר, חיזוק הקשר בין השכונות .4

 
: המלצות מרכזיות

ציבורי – הפיתוח הסביבתי , יצירת מערכת תכנונית גמישה המשלבת בין סל פתרונות פיסיים .1
 9אחד העקרונות המרכזיים המנחים את אופן פיתוח המדיניות למרכז רובע  - וסל פתרונות כלכליים

. (נפח תכסית, גובה)הינו יצירת מערכת הנחיות גמישה אשר תתווה עקרונות בינוי בסיסיים בלבד 
, בכל מקרה. אופן מימוש העקרונות הללו לא מוכתב מראש וניתן יהיה לממשם בתוכניות מפורטות

התכנית מציעה פתרונות מפורטים למימוש אותם עקרונות כפי שבאים לידי ביטוי באזורים השונים 
. ל"לבדיקת ישימות העקרונות הנ

באזור היכל נוקיה מוקד תרבות מסחר ופנאי : בשני מוקדים מרכזיים – יצירת לב אזרחי לרובע .2
. ובאזור מתחם המכללות מוקד חינוכי סטודנטיאלי

התחדשות רחוב לה גווארדיה כרחוב המרכזי  – פיתוח רחוב לה גווארדיה כרחוב המרכזי ברובע .3
תוך מתן כלים לעיבוי , לה גווארדיה ובסמוך לו' שימור המרקם לאורך רח. עירוני של השכונה

. תוספת שימושים ומרחב ציבורי פעיל, אינטנסיבי שיעודד התחדשות עירונית
פעיל , רשת ירוקה הקושרת את מבני הציבור לכדי מערך רציף – פיתוח וטיפוח המרחב הציבורי .4

. ואיכותי
ד לרובע באופנים שונים תוך שמירה על " ותוספת מגוון של שימושים ותמהילי יחהתחדשות הבינוי .5

. עקרונות מרקמי הבינוי הקיימים
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 - בנושא התחדשות הבינוי ברובע ושמירה על מרקמים וטיפוסי בנייה ייחודייםכלליות המלצות פרוט 
 

 :המרחב חולק למתחמים בהם ניתן לאפשר מגוון של כלים להתערבות בניינית
כולל הרחבה ושיפוץ בהתאם לזכויות קיימות בתוקף תכניות מאושרות ושיפוץ שמירה על המצב הקיים  .  א

. 38א "מעלית ושיפור חדרי מדרגות במסגרת תכניות קיימות ותמ, י תוספת לובי כניסה"בנינים קיימים ע
י תוספות בניה "הרחבת בניין קיים ותוספת של עד שתי קומות כולל הרחבת דירות קיימות ע- עיבוי. ב

. בחזיתות קדמית ואחורית
תוספת של שתי קומות או יותר והוספת אגף בחזית הבניין וחנייה , הרחבת בניין קיים- עיבוי אינטנסיבי.  ג

. תת קרקעית ללא הריסת המבנה הקיים
  קומות עם קומות מסחריות ועירוב שימושים25בניינים עד - הגדרת מרחבי חיפוש לפינוי בינוי. ד
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קומות מומלצים לעיבוי 2כל הבניינים בשטח התוכנית למעט שיכונים צמודי הקרקע ומבנים בני  •
כל זאת ללא שינוי המרקם , והתחדשות הבינוי בהיקף של שתי קומות והרחבות לבניינים הקיימים

. הייחודי 
י ווהפארק העירוני יותרו תוספות בינ (כגון משה דיין)נוסף על כך  לאורך הצירים הראשיים  •

כל האזורים המוצעים כמתחמי חיפוש לפינוי בינוי הם בסמיכות לצירים הראשיים . משמעותיות יותר
. כך גם האזורים המוצעים לעיבוי אינטנסיבי. או לפארק

.  עיבוי אינטנסיבי-  לה גווארדיה יהיה הרחוב המרכזי ברובע ובהתאמה גם תוספות הבינוי לאורכו' רח •
ההמלצה היא לשמר את איכויות  (ים'קוטג)כמעט בכל המקומות בהם יש מבני שיכון צמודי קרקע  •

  (38א "עות מאושרות ובתמ"בתבמעבר לזו המותרת היום )המרקם ללא תוספות בינוי משמעותיות 

 
- 'ב
עיבוי •
 
 

 

 
- 'ג
עיבוי  •

אינטנסיבי 
 

 

 
- ' ד
פינוי בינוי •
 
 

 

 
- 'א
ללא תוספת  •

  זכויות 
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לעבות את הבינוי תוך /  קומות ההמלצה היא לחדש3-4בכל מקום בו יש היום שיכונים טוריים של  •
ויישום של בנייה רוויה  (במקומות המסומנים)או פינוי של מקבץ שיכונים , שמירה על המרקם הכולל

.  במקומם
חלק קטן מהם  מסומנים כפוטנציאל לפינוי .  במרחב התכנון מועדים להתחדשות ועיבוי H-כל בנייני ה •

. בינוי כחלק מהתחדשות לאורך רחוב יצחק שדה

 
גווארדיה -פרוט המלצות נקודתיות לאורך רחוב לה

 
מתן כלים לעיבוי אינטנסיבי ומרחבי חיפוש לפינוי בינוי לאורך - המרכזי ברובע ' פיתוח לה גארדיה כרח

יצירת רחוב תוסס ופעיל תוך שימור , תוספת מסחר, כניסת מגוון שימושים, ציפוף המגורים, הרחוב
 . ערכים של המרקם הקיים

חבר בין אזור  ולנהןיללה גווארדיה יש פוטנציאל להפוך לרחוב הקושר את השכונות המופרדות וליצור רצף ב
מיקומו המרכזי הבולט בין השכונות . התעסוקה והבילוי המרכזי במערב לאזור קריית החינוך והפארק במזרח

והמרחקים הגדולים בין קווי הבניין לרחוב מאפשרת פיתרון של עיבוי ועיבוי אינטנסיבי יחד עם ערוב שימושים 
שיתמוך בתוספת האוכלוסייה 

.  בלב הרובע

  משמעותיות בינויתוספות 
תוך - עיבוי אינטנסיבי– 

שמירה על המרקם הקיים  
עיקר . והחצרות הפנימיות

, הבניה הציבורית למגורים
השיכונים ביד אליהו מרוכזת 

היא . לה גווארדיה' לאורך רח
זאת שנותנת לשכונה את 

התכנית . צביונה הייחודי
מציעה שימור המרקם לאורך 

לה גווארדיה  ובסמוך לו ' רח
תוך מתן כלים לעיבוי 

אינטנסיבי שיעודד התחדשות 
 .עירונית

 הנותנים מנוף כלכלי להשקיע בשיפוץ מסיבי , הכלים המוצעים בתכנית מוסיפים אחוזי בניה משמעותיים
נבדקו גם דרכים לביצוע חנייה . ומיטבי של הקיים ולהפכו לבניין שווה ערך לחדש מבלי להידרש לפינוי בינוי

. תת קרקעית ללא הריסת הקיים

 מוסיפות אגף לבינוי וקולונדה מסחרית , יצירת חזיתות לאורך הרחוב המגדירות את חלל הרחוב -
ליצור חזיתות לאורך הרחוב התכנית מציעה , במקום הבניינים המפנים גמלון לרחוב לה גווארדיה

פיתרון זה יאפשר הגנה אקוסטית על החצרות הפנימיות בין . י תוספת אגפים"המגדירות את חלל הרחוב ע
משרדים ,החזיתות החדשות יכולות להגדיר מעבר מקורה לאורך קומת קרקע שתכיל מסחר. הבניינים

.   ומוסדות ציבור 

 המרחב של הולכי הרגל זאת  תוך ריסון התנועה המוטורית , פיתוח וטיפוח המרחב הציבורי ברחוב
 ברחוב

 
יחס המדיניות לתכנית המתאר  

במהלך הכנת תכנית . יפו–  קודמה במקביל להכנת תכנית המתאר לתל אביב 9תכנית המדיניות למרכז רובע 
המדיניות נמצאו מספר נקודות משיקות לתכנית המתאר וחלק גדול מתוצרי שיתוף הציבור במסגרת תכנית 

. המתאר הזין את תכנית המדיניות
רב של הנחות תכנוניות '  שממנו נגזרו מס9תכנית המדיניות מתווה חזון פיתוח ארוך טווח לאזור מרכז רובע 

. צפיפויות והנחיות בינוי, הבאות לידי ביטוי בהצעה הנוכחית לתכנית המתאר בצורת נפחים
. חלק מהצעות תכנית המדיניות לא הוטמע בתכנית המתאר משיקולי ישימות ושלביות בפיתוח המרחב

נבדקו לעומק מבחינת ישימות מבנית , יש להדגיש כי ההנחות התכנוניות אשר הוטמעו בתכנית המתאר
.  וכלכליות ונמצאו מתאימות למימוש בתקופת תכנית המתאר הנוכחית
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 23/09/2009מיום ' ב09-0021בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אודי כרמלי מצוות מזרח הציג את המדיניות
: וביקשו להוסיף כמה דברים לבדיקה, חברי הועדה בירכו את הצוות המקצועי על העבודה המקצועית

כמו .  קומות לאורך לה גוורדיה8ארנון מציע להוסיף יותר משתי קומות ואפילו לתת אפשרות להגיע עד 
כדי ליצור תמריץ . מציע לכלול גם את כפר שלם ולהפוך את יעוד השטח החום לשטח לבניה רוויה, כן

.  קביעת זכויות הבניה תעשה עם מכפלות למגורים, חברתי כלכלי
. אהרון מדואל מבקש להעביר את ציר שבילי האופניים ממשה דיין לההשכלה

. גפן מציע לעשות פינוי בינוי לאורך לה גארדיה תוך הרחבתו
פאר מציע להרחיב את יצחק שדה כשדרה מרכזית ולאפשר לאורכה פרוייקטי פינוי בינוי ובדרך זו לקשר 

. מציע לקבוע מערך גשרי הולכי רגל מעל האיילון, בנוסף. א"את יד אליהו לת
.  כרמלה מבקשת לשתף את התושבים באופי ומיקום פרוייקטי בפינוי בינוי

איזה מנגנונים חברתיים , כי מדובר באוכלוסיה חלשה, מיטל מבקשת לבחון כלכלית פרוייקטי עיבוי
. מייצרים כדי שיהיה מנוף שיכניס אוכלוסיה חדשה לאזור

. זעפרני העלה את סוגית הגגות הבנויים בבניה נוספת ומהם פתרונות לחניה נוספת
. אודי כרמלי מצוות מזרח ענה על השאלות

 
: הועדה מחליטה

חברי הועדה מברכים על המדיניות ונותנים לצוות המקצועי להמשך להתקדם בהתאם להערות שנאמרו 
. י חברי הועדה"ע

. במידה ויהיו לחברי הועדה הערות נוספות הם יעבירו אותן בכתב לצוות המקצועי
מסמך המדיניות הסופי יובא לאישור הועדה לאחר בחינת הטמעתו בחלופות תכנית המתאר וקבלת 

 .תוצאות הערכת החלופות של תכנית המתאר ופגישות עם התושבים
 

, אהרון מדואל, מטל להבי, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, פאר ויסנר,  דורון ספיר: משתתפים
.נתן וולוך ואסף זמיר, ארנון גלעדי

 ('אדר, י אודי כרמלי"מוגש ע): ד הצוות"חו
. פ העקרונות אשר אושרו בועדה המקומית"מומלץ לאשר את תכנית המדיניות ע

 
 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אודי כרמלי מצוות מזרח הציג את המדיניות
. גם לאזור התקוה וארגזים' ארנון גלעדי מבקש להטיל על הצות להכין תכ

. חברי הועדה מברכים את הצוות על העבודה
 

: הועדה מחליטה
. לאשר את המדיניות

 
. ארנון גלעדי ושמואל גפן, נתן וולוך, פאר ויסנר, אסף זמיר, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
22/12/2010 

 7- ' ב10-0030
מתחם וסרמן פוריה   - 3929/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  39' עמ

 

הועדה מחוזית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 

 
 

 :מיקום
שטח התכנית כולל את  תחום הדרך של רחוב הרבי מבכרך ממערב ותחום על ידי רחוב פוריה מדרום 

השטח ברובו תפוס על ידי מבני תעסוקה ומלאכה וכולל גם שני מבנים קטנים . ורחוב וסרמן ממזרח
.  המוצעים לשימור

 
 

 :כתובת
יפו - תל אביב 

שכונת צפון יפו 
 13, 15,17פוריה 

 7,5וסרמן יעקב 
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 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

  139 חלק מהגוש מוסדר 7016
  123-124, 9-15חלק מהגוש מוסדר  7051

 
 6.49: שטח התכנית

 
מ "מ אדריכלות העיר בע. ס:מתכנן

סימונה בר שגיא '               אדר
משה ורשבסקי '               אדר

 
 512165648פ .ח- מ " סוטרה בע:יזם

 
עירייה , י"ממ, (בעלות פרטית רשומה אצל עמידר) רשות פיתוח :בעלות

 
:  מצב השטח בפועל

חלק מהמוסכים נמצאים בתחום , בשטח קיימים מספר מוסכים ובתי מלאכה בני קומה אחת עם גגות פח
בתחום הדרך . על רחוב וסרמן קיים מבנה מגורים בן שתי קומות במצב סביר. הדרך של רחוב הרבי מבכרך

מבנים אלו זוהו על ידי אדריכל . של רחוב הרבי מבכרך קיימים גם שני מבני אבן וחומה במצב ירוד
.  מבני הבאר בבעלות עירונית וכרגע אטומים מחשש לפולשים. השימור כמבני עזר של באר הקיימת בינם

 
:  מדיניות קיימת

תכנית זו .  אשר הוצגה לועדה המקומית2005-מ" מבואות יפו"השטח נכלל במסגרת תכנית המדיניות 
במסגרת המגמה להסב את אזור מבואות יפו מאזור מלאכה ' מגורים מרקמיים'מיעדת את השטח ל

מגורים מרקמיים מוגדרים בתכנית .  ותעשיה לאזור מגורים עם ערוב שימושי תעסוקה בלתי מטרדית
כמו כן מסמנת התכנית את רחוב הרבי מבכרך כחלק מן הציר . כבינוי של ארבע קומות ועוד שתיים בנסיגה

. הירוק המגיע מן המושבה האמריקאית וממשיך דרומה
 

: מצב תכנוני קיים
:  ע תקפה"תב

 2606' תכנית מתחם נוגה שדרות ירושלים מס
,  397' יפו מס– שכונת מכבי הישנה 

 (יפו)" בי"תכנית 
. תעשיה ומלאכה, מדרחוב, דרך: יעוד קיים

ר  " מ6,492: שטח התכנון
,  מטר13.5גובה . 160%ר " מ750  למגרשים קטנים מ200%ר " מ750למגרשים גדולים מ:  זכויות בניה

אולמות תצוגה ,בתי אוכל, משרדים, בקומת הקרקע יותרו גם שימושי מסחר, תעשיה ומלאכה:  שימושים
. סניפי בנק ושרותים אישיים, שונים

.  בשתי  קומות,  לקומה80%: מרתפים
 

 :מצב תכנוני מוצע
 

 :כללי
המושבה האמריקאית , מצפון. מתחם זה מהווה למעשה נקודת חיבור של שלשה אזורים בעלי אופי שונה

מתחם נוגה המנדטורי הכולל מבני , ממערב. עם סגנונה האירופאי הכולל כנסיה ומבנים בעלי גג רעפים
ששימש כעורף המלאכה ' מבואות יפו'אזור , ממזרח. מגורים בסגנון שנות השלושים עם גגות שטוחים

.  טחנות קמח וגם בתי מגורים פה ושם, בתי מלאכה, והתעסוקה של שכונות המגורים ומאופין בסככות
 מטר אך 18אשר נועד לפי תכניות בנין עיר להיות רחוב של , נתון מהותי נוסף הוא רחוב הרבי מבכרך

. בפועל מעולם לא בוצע ובתחום הדרך שלו מוסכים ומבנים לשימור
האתגרים התכנוניים הינם יצירת אזור מגורים חדש אשר לא יפגע ביחודיות המרקמים הקיימים והפיכת 

 .פ על ידי הסטת התנועה לרחוב וסרמן"רחוב הרבי מבכרך לשצ
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  :מטרת התכנית
מטרת התכנית הינה להסב אזור של תעשיה ומלאכה לאזור מגורים איכותי הכולל קומה מסחרית שטחים 

. פתוחים ומבנה ציבור
שינוי הוראות , איחוד וחלוקה של חלקות, זאת על ידי שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה למגורים ומסחר

ושימור  (צ"שפ, פ"שפ)הגדרת שטחים ירוקים , בינוי וגובה מבנים, קוי בנין, תכניות מאושרות בדבר יעודים
. מבנים הסטוריים בתחום התכנית

 
 : עיקרי הוראות התכנית

 וקביעת תאי שטח חדשים 9-15איחוד וחלוקה של חלקות    . 1
. פ"ביטול דרך מאושרת ושינוי יעוד לשצ  2 . 

 .ומסחר' שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה למגורים ג.   3
. פ"שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה לשצ   .4
. שינוי מזערי מיעוד של תעשיה ומלאכה לדרך   .5
 .ומסחר' שינוי יעוד ממדרחוב למגורים ג   .6
. פ"שינוי יעוד ממדרחוב לשפ   .7
 .פ"קביעת זיקת הנאה לטובת הולכי רגל בשטחי מגורים ומסחר ושפ.   8
 .פ"קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בשצ   .9

 . קביעת קוי בנין בהתאם לתשריט.10
. ד"ר ליח" מ65פ שטח ממוצע של "ד ע" קביעת מספר יח.11
: קביעת עקרונות בינוי.12

גובה המבנה  .       א
 תכסית מירבית .        ב

 .שלביות בבניה.        ג
 

 :שימושים/פירוט יעודים
 . ,  מבנים לשימור, דרך, מגרש מיוחד, פ"שצ, פ "שפ,  מגורים ומסחר עם זיקת הנאה

 
  : לפי יעודי קרקעחישוב שטחים כולל לתכנית

מצב מוצע  מצב מאושר 

ר "מ % יעוד  ר "מ % יעוד 

צ "שב, מסחר,מגורים 2,022 31.1 תעשיה ומלאכה  2,618 40.3

פ "שצ 2,489 38.4 מדרחוב  358 5.5

פ "שפ 558 8.6 דרך מאושרת  3,516 54.2

דרך מאושרת  1,391 21.4    

דרך מוצעת  32 0.5    

כ "סה 6,492 100  6,492 100

 
:  מירביים בתכניתזכויות בניה

שטחי שירות  שטח עיקרי   
כ "סה 1 מעל הקרקע  4 מתחת לקרקע יעוד  מתחת לקרקע  מעל הקרקע 

ר "מ % ר "מ % ר "מ ר "מ % ר "מ %
400 * מגורים  7,095 *275 0 0 7,095 2485 **35 10,320

 ומסחר
צ "ושב

פ " שפ 0 0 0 0  0 0

 פ"שצ 125 6 0 0 0 0 0 0 0
          

   
 2580- פ ומגורים "שטח לחישוב זכויות כולל שפ*     

משטח עיקרי **   % 
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 :ד"יח

 עיקרי ר" מ65: ד"שטח ממוצע ליח
 ד בכל תחום התכנית" יח100כ : ד"כ יח"סה

 
: נתונים נפחיים

 גג + 6  עד 4:  מספר קומות
גג + '  מ22: גובה

  .103,102,101,201 מסך תאי השטח  70%:  תכסית
 

   עקרונות עיצוב ופיתוח
עם פרטי עיצוב '  מבואות יפו'יצירת קומפלקס מגורים בגובה ועם נסיגות על פי מדיניות  -

 . המאפיינים את הסביבה בה ימוקמו המבנים

תותר הגבהה . הבינוי במתחם יהיה מתון בגובהו ועם נסיגות לכיוון המושבה האמריקאית -
 מקומית על מפגש פוריה ווסרמן

ולא כמבנה אחד מונוליטי , כמאפיין את הסביבה, הבינוי יעוצב במספר מסות נפרדות  -
 פ"פ והשפ"שימור מבנים בעלי ערך היסטורי בשילוב עם השצ -

פ המוצע לציר הירוק העירוני מכיוון "חיבור השצ: תכנית הפיתוח תכלול את הנושאים הבאים -
הגדרה של מעבר בין השטח , פ"שילוב פרקטי של המבנים לשימור בשצ, המושבה האמריקאית

, הציבורי לפרטי כך שתשמר הפרטיות מחד ולא תתאפשר השתלטות על השטח הציבורי מאידך
פ כשטח פתוח לתושבי השכונה "תכנון השצ, פתרון עיצובי להפרשי הגבהים הקיימים בטופוגרפיה

 .ולא כמתחם מתבדל
 

: תשתיות, תנועה, תחבורה
לפיו רחוב הרבי מבכרך אינו משמש לתנועה , ע של המצב הקיים בשטח"התכנית מציעה קיבוע בתב
בו עוברת התנועה בפועל כיום , הפתרון התנועתי למתחם מוצע ברחוב וסרמן. וקיימים בו מבנים לשימור

רבי מבכרך - וזאת על ידי הרחבה ושיפור של רדיוס החיבור וסרמן
. כניסה ראשית לחניה מכיוון רחוב פוריה.  פ" פתרון חניה מלא מתחת לשטח למגורים ומסחר ומתחת לשפ

 
 : הוראות לפי יעודי קרקע

 
: מגורים מסחר ושטח למבנה ציבורי

 
 :תכליות מותרות .1

 1על פי תכנית ע: בקומות המרתף -
 ('מועדון נוער וכד, גן ילדים)שטח למטרות ציבוריות , מגורים, מסחר: בקומת קרקע -

מגורים : בשאר הקומות -
תקנון התכנית יכלול פירוט . זכויות הבניה המירביים בתחום התכנית יהיו כמפורט בטבלה למעלה .2

התכנית תכלול חלופה של בניה . זכויות עבור כל תא שטח בנפרד על מנת לאפשר בניה בשלבים
 צידי ומיצוי מירבי של זכויות הבניה וכמו כן חלופה של בניה 0במהלך משותף שתאפשר בניה בקו 

חלופה זו תחייב הקטנה של זכויות הבניה ב . לכל תא שטח'  מ3.0בשלבים עם קו בניין צידי של 
 . ר בכל התכנית" מ580

לרחובות וסרמן '  מ1.0 ו 0.5קוי בנין יהיו כמסומן בתשריט ובנספח הבינוי ויכללו נסיגה של  .3
 בתחום ההרחבה תסומן זכות מעבר לציבור. ופוריה לצורך הרחבת המדרכה

מעבר לגבול החלקות בהתאם לתקנות ובתנאי שמפלס המרפסת '  מ1.2תותר הבלטת מרפסות עד  .4
 . ע לאשר הקלה מגובה זה במקרים מיוחדים"בסמכות מה, ממפלס המדרכה'  מ4.00יגבה מ

:  גובה המבנה .5
 קומות מעל למפלס הכניסה 4מספר הקומות מעל הכניסה הקובעת לא יעלה על : 101בתא שטח  -

 .הקובעת

 קומות מלאות ועוד קומה 5מספר הקומות מעל הכניסה הקובעת לא יעלה על  : 102בתא שטח  -
בחלקו הדרומי של תא . לפחות מחזיתות הבנין הקדמית והאחורית'  מ2.0חלקית בנסיגה של 

 .ע "תותר הוספת קומה מלאה באישור מה, במפגש הרחובות פוריה ווסרמן, השטח
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 קומות מלאות ועוד קומה 5מספר הקומות מעל הכניסה הקובעת לא יעלה על : : 103בתא שטח  -
בחזית הפונה מערבה אל . לפחות מחזיתות הבנין הקדמית והאחורית'  מ2.0חלקית בנסיגה של 

 .לפחות ממישור החזית'  מ3.0תוקם הקומה החמישית בנסיגה של , פ"השצ

 . מרצפה לרצפה3.30גובה קומת מגורים לא יעלה מעל  -

 ' מ1.30 –גובה מעקה מירבי מעל מפלס גמר הגג  -

במסגרת אחוזי ושטחי הבניה המפורטים , תותר הוספת קומת גג  מעל גובה הבנין כמפורט לעיל -
אם שוכנעה הועדה המקומית כי הבניה האמורה משתלבת באופי הסביבה ואינה , בתכנית זו

 .פוגעת באופי החלל  הציבורי וחזיתות המבנים

והנסיגות בקומות החלקיות יהיו מחייבים וחריגה מהם , כולל קומת הגג,מספר הקומות המירבי  -
 תחשב סטיה ניכרת

ר לטובת מבנה ציבורי יוקצה בקומת הקרקע של המבנה ובמיקום שיאפשר " מ300שטח בנוי של  .6
' מגורים מסחר ומבנה ציבור'שטח זה יכלל בזכויות הבניה המותרות תחת יעוד . חצר צמודה

 ר עיקרי" מ50שטח מינימלי ליחידת דיור יהיה . ר עיקרי" מ65שטח ממוצע ליחידת דיור יהיה  .7

 תרשם זיקת הנאה למעבר הציבור מרחוב וסרמן לשטח הציבורי .8
 

: שטח פרטי פתוח 
 

 1-פ תותר הקמת מרתף חניה לפי הוראות ע"בתחום השפ .1

פ יבוצע בהתאם "פיתוח השפ. פ יפותח על ידי היזם ויכלול זיקת הנאה לשימוש הציבור"השפ .2
לא תותר הגבהת בתי הגידול מעל למפלס . לנספח הפיתוח ויכלול בתי גידול לעצים בוגרים

 .  הריצוף

 
: שטח ציבורי פתוח 

שביל להולכי רגל ושטחים לרווחת , פ יפותח על פי נספח הפיתוח ויכלול שביל אפניים"השצ .1
 הציבור

למעבר כלי רכב לצורך הסדרת הגישה למבני , במידת הנדרש, פ תרשם זיקת הנאה"בתחום השצ .2
 מגורים 

. פ ישמשו לטובת הציבור על פי החלטת מהנדס העיר"המבנים המיועדים לשימור בתחום השצ .3
 פ"כמו כן יותרו שימושי מסחר לטובת משתמשי השצ

כל שינוי ותוספת יחוייב בהיתר בניה ועל פי סעיף , לא תותר הריסת המבנים המיועדים לשימור .4
 השימור בתקנון התכנית

בתשריט ובתקנון התכנית במידה וימצא כי ' מגרש מיוחד'פ יוכל להרשם כ "השטח המיועד לשצ .5
 .1-4יעוד זה מתאים יותר להגדרות המפורטות בסעיפים 

  
: הוראות נוספות 

מסמכי התכנית יכללו נספח שלביות אשר יאפשר את הקמת המבנים בשלבים ויקבע את אחריות  .1
 פ עבור כל תא שטח"פ והשצ"הפינויים ופיתוח השפ

היתרי בניה בתחום התכנית יחוייבו לכלול תכנית פיתוח מפורטת בהתאם לנספחי הפיתוח  .2
 .והשלביות ובה יפורטו המבנים להריסה והוראות פיתוח עבור השטחים הפתוחים

תנאי לקבלת היתרי בניה בתחום התכנית יהיה ביצוע כל הבדיקות הנדרשות בנוגע להתאמת  .3
 .  השטח למגורים מבחינת איכות הסביבה

 
: טבלת השוואה

 
מצב מוצע  מצב קיים  נתונים 

אחוזים  200 ** 6 + 275 כ זכויות בניה "סה
ר "מ 5218  125 + 7095

גג +  קומות 5-3+ קרקע  קומות   גובה מעל הקרקע 
גג חלקי + '  מ22

 
'  מ13.5 מטר 

תכסית  70% 70%
לפי התקן  לפי התקן  מקומות חניה 
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 :ד צוות"חוו
 :לאשר את הפקדת התכנית בתנאים הבאים

 
 תנאי להפקדת התכנית יהיה הכנת טבלאות איזון וחלוקה בשטח התכנית .1

תנאי להפקדת התכנית יהיה חתימת יזמי התכנית על כתב התחייבות בין העירייה ליזמים בנוגע  .2
 .לאחריות הפיתוח והשימור בתחום השטחים הציבוריים ובנוגע להקמת השטח הציבורי הבנוי

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. משה ורשבסקי הציג את התכנית' אדר
 

: הועדה מחליטה
: לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בתנאים הבאים

. תנאי להפקדת התכנית הכנת טבלאות איזון וחלוקה בשטח התכנית .1
 .תנאי להפקדת התכנית חתימת היזמים על כתב שיפוי והתחייבות .2

. תנאי להפקדת התכנית חתימת היזמים מול העירייה על הסכם משימות פיתוח .3
 

. פאר ויסנר וארנון גלעדי, אסף זמיר, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים
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  מסגד אל נוזהה  82ם -י' תכנית עיצוב אדריכלי שד - 2570/3/תא

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  45' עמ

 

 הועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 
 

 
 

 :מיקום
ממזרח לחלקה ,  ממערב לחלקה שדרות ירושלים. בלב יפו' דנטה' במסגרת מתחם 82שדרות ירושלים 

. מצפון ומדרום מבני מגורים. י'ממערב לבית הספר רחוב פסטלוצ,  יסודי ערבישטח ציבורי הכולל בית ספר
.  בשטח החלקה בנוי מסגד

 
 :כתובת

יפו - תל אביב 
 82ירושלים 
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 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

  111, 62 חלק מהגוש מוסדר 7024
 

 3.50: שטח התכנית
 

  :מתכנן
אק סחאליה ' אדריכל ג

 
  :יזם

 המועצה האיסלאמית ביפו 
 

  :בעלות
(  111חלקה )המועצה האיסלאמית ביפו 

 ( 62חלקה )אביב יפו -עיריית תל
 

 : מצב השטח בפועל
 
  נוזהה- בשטח החלקה קיים מבנה מסגד אל– 111חלקה  

  ס"ס יסודי ערבי לב יפו ומגרש משחקים של ביה" בשטח החלקה קיים מבנה בי– 62 חלקה 
 
 

:  מדיניות קיימת
 
 

 :מצב תכנוני קיים
 

הקובעת את יעוד המגרש כמגרש מיוחד וקובעת את מבנה " מתחם דנטה "2570על המקום חלה תכנית 
. ובנוי בו בית ספר יסודי' מבני ציבור'המגרש הסמוך ממערב הינו מגרש ביעוד . 'המסגד כמבנה לשימור ב

י הוראות התכנית הראשית "עפ.  עם מגרש בית הספר הסמוך0אגפו המערבי של המסגד בנוי בקו בנין 
גבול התכנית נקבע כך .  0נדרשת הכנתה של תכנית בינוי ופיתוח לצורך אישור בניה בקו בנין  (3.4.4סעיף )

ע "בתכנית הראשית בסמכות מה' ק ה" ס3.1.4בהתאם לסעיף - בנוסף. ל"שיכלול את שני המגרשים הנ
. להתיר בתנאים חריגה מקוי הבנין שבתכנית הראשית

. אין בתכנית זו להוסיף שטחים או לאפשר בניה מעבר למותר על פי התכנית הראשית
 
 

 :מצב תכנוני מוצע
 

או '  מ2- קוי בנין צידיים',  מ0- קו בנין אחורי',  מ0-קו בנין קדמי ,  בהתאם למסומן בתשריט–קוי הבנין 
 .על פי הבנוי בפועל

 . בגבול המגרש האחורי0תותר בניה בקו בנין 
 . בגבול המגרש הצידי בהתאם לבניה הקיימת0תותר בניה בקו בנין 

 .לא יותרו חריגות מקוי הבניין המסומנים בתשריט
 .גובה המבנים בהתאם למסומן בתשריט

 .ע או מי מטעמו" תותר פתיחת פתחים בהתאם להנחיות מה0בקיר הבנוי בקו בניין אחורי 
בתחום בית הספר  יחולו הוראות התכנית הראשית ותכנית הבינוי המאושרת 
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 :טבלת השוואה
 
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 ללא שינוי 100 אחוזים כ זכויות בניה"סה

   ר"מ
   אחוזים זכויות בניה לקומה

   ר"מ
  3 קומות גובה

תותר הגבהה עבור צריח וכיפת   10.5 מטר
 המסגד על פי הקיים

  60% תכסית
   מקומות חניה

 
 

: ד צוות"חוו
 

לאשר את תכנית הבינוי 
: תנאים למתן היתר בניה 

. התאמת השטחים המוצעים לזכויות המאושרות במגרש.    1
. פתיחת פתחים בקו בנין אפס יאושרו במתכונת של פרסום הקלה .2

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :לאשר את תכנית הבינוי בתנאים הבאים

  .תנאי למתן היתר בניה הוא התאמת השטחים המוצעים לזכויות המאושרות במגרש .1
  .פתיחת פתחים בקו בנין אפס יאושרו במתכונת של פרסום הקלה .2

 
.אסף זמיר וארנון גלעדי, פאר ויסנר, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים
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  21  רחוב בן עטר 2תכנית עיצוב ופיתוח למגרש -מתחם ניסקו  - 2/3271/תא

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  48' עמ

 

 הועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 
 
 

 :מיקום
  3ממזרח המגרש תחום על ידי מגרש . ך מדרום ורחוב בן עטר ממערב"רחוב הש, בין רחוב שלמה מצפון

 
 :כתובת

יפו - תל אביב 
מלאכה -יפו,הרצל.שכונת ג

 1ך "הש
 

יפו - תל אביב 
מלאכה -יפו,הרצל.שכונת ג
 21בן עטר 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
  72, 66-67 חלק מהגוש מוסדר 7052

 
 דונם 2,548: שטח קרקע
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( 2' מגרש מס) 21  קבוצת בן עטר :בעלות

 
. בניין בן שתי קומות:  (66חלקה ) 1' מגרש מס: מצב  השטח בפועל

. סככות להריסה + מבנה  בן קומה אחת : (67+72חלקה ) 2'                                   מגרש מס
 

עידוד בניה חדשה למגורים בשילוב מסחר הכוללת פתרון לחניה . עידוד התחדשות עירונית: מדיניות קיימת
. תת קרקעית

 
 

:  מצב תכנוני קיים 
 

. פ" אזור תעסוקה  מיוחד  ושפ:יעוד
 
 : תכליות מותרות 

 1-אחסנה ושטחי שירות על פי ע, חניה: מרתף
, שימושים בעלי אופי ציבורי כגון גני ילדים, דירות גן וסטודיו הפונים כלפי החזית הפנימית בלבד: קומת קרקע

משרדים 
מגורים , מלאכות ותעשיות נקיות: קומות עליונות

לא יותר שימוש מעורב של מגורים ושימושים שונים ממגורים באותו מגרש בקומות העליונות 
חדרי מכונות ומתקנים טכניים : קומות גג

 
. המחייב לגבי קווי בנין" מתחם ניסקו "3271בהתאם לנספח בינוי של תכנית : קווי בניין 

 
:  זכויות בניה

 
מתחם 
ומגרש 

 

שטח מגרש חלקה 
ר  "מ

זכויות מוצעות 
מתחת לקרקע 

שטח עיקרי 
ר  "מ

שטח שרות 
מעל לקרקע 

ר "מ
'  מתחם א

 785 2,616 % 400 984 66 1מגרש 

' מתחם א
 1,143 3,811 % 400 1,564 67+72 2מגרש 

 
 

: תנאי להוצאת היתר בניה במגרשים בתכנית
 

מתחם  "3271 בתכנית 11אישור תכנית עיצוב אדריכלי ותכנית פיתוח על ידי הועדה המקומית בהתאם לסעיף 
: כדלקמן" ניסקו

, תנאי למתן היתר בניה לכל מגרש בניה בתכנית יהיה אישור של הועדה המקומית לתכנית העיצוב ופיתוח
הוראות העיצוב והפיתוח יקבעו בין היתר . הכוללת פיתוח רעיוני לכלל המתחם, למתחם שבו מצוי המגרש
:  הוראות לנושאים הבאים

 
. גובה המבנים וזכויות בניה בכפוף להוראות התכנית
 .חתכים וחזיתות עקרוניים כולל חומרי גמר חזיתות

 .בכניסות וביציאות מהמבנים ובכל נקודה משמעותית לצורך הבנת התכנית, מפלס פני הקרקע בפינות המגרשים
צמחיה ועצים בשטחים הלא מבונים וקביעת אזורים בהם ניתן יהיה לטעת עצים בוגרים נותני צל עם , פיתוח גינון

 .' ד10.1.4כאמור בסעיף , לפחות'  מ1.5בית גידול קרקע טבעית של 
 .בכפוף להוראות התכנית, דרכי גישה לרכב למגרשים ומערך תנועה וחניה

 .ך" מרחוב שלמה לרחוב הש3' שמירת מעבר דרך מגרש מס. שבילים ומעברים להולכי רגל
 .3  ומגרש 2פ הכלול במגרש "תכנית פיתוח כוללת לשפ

' פ הממוקם במגרש מס" המתייחסות לקשר בין החזית האחורית לשפ2'  ומגרש מס1' הוראות עיצוב למגרש מס
2 .
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: מצב תכנוני מוצע
 

פ " ולשפ2 שבתוקף ומתייחסת למבנה חדש במגרש 3271תכנית העיצוב האדריכלי הינה בהתאם להוראות תכנית 
: להלן עיקרי תכנית העיצוב האדריכלי המוצעת. הסמוך אליו

 
: אופן העמדת המבנה בפרויקט

התכנית תפרט העמדת המבנה בפרויקט בהתאם 
ר שטח עיקרי " מ3,811לחלופה של בניה חדשה בשטח כולל של עד 

. ר שטחי שרות מעל לקרקע"  מ1,143ו 
 

: אפיון המבנה בפרויקט
לפחות בחזית הפונה לרחוב בן עטר  ובחזית הפונה '  מ5של  (7קומה ) תהיה נסיגה בקומת הגג 2' במגרש מס
 .ע .ב.ך כמפורט בנספח הבינוי לת"לרחוב הש

 
: קומות ומפלסים' מס, גובה המבנה

ך "לכיוון רחוב בן עטר ורחוב הש'   מ5.0קומה גג חלקית בנסיגה של +  קומות כולל קומת קרקע  6: 2' במגרש מס
 .'   מ26 י גובה מקסימל–

        
. ברוטו'  מ3.30: גובה קומה טיפוסית

. נטו  '  מ5.0עד  : גובה קומת קרקע
. ברוטו'  מ4.50עד :  גובה מרתף עליון

 1.5יאפשר  גינון ומילוי אדמה  בעומק של  (שבו תרשם זיקת הנאה לציבור)פ "גובה  תקרת המרתפים מתחת לשפ
. לפחות' מ

 
: חזיתות המבנה בפרויקט

שליכט פיגמנט + חיפוי חזיתות המבנים יהיה בחומרים עמידים כגון חיפוי אבן או טיח : 2 מגרש מס –חומרים 
 . 'זכוכית וכו,אלומיניום , בשילוב עם חומרים אחרים כגון עץ 

מעקות המרפסות יהיו מאלומיניום , עם אפשרות  לתריסי גלילה עם ארגזים סמויים, החלונות יהיו מאלומיניום
.  וזכוכית

או מעבים של /או מדחסים ו/לא תותר הרכבת מזגני חלון ו, לא תותר התקנת צנרת גלויה על החזיתות המבנה
 .מזגנים מפוצלים על קיר חיצוני של המבנה

  
: קווי בניין

.  שהוא מחייב לגבי קווי בנין"מתחם ניסקו " 3271ע "קווי בנין יהיו בהתאם לנספח הבינוי של תב
. (ע"התאם להנחיות נת )מקו מגרש '  מ2המרתף לאורך דרך שלמה יהיו בנסיגה של 

 
: כניסות למבנה

 .ך "הכניסה למגורים  מרחוב הש: 2מגרש 
. בן עטר' מרח, רמפת ירידה לחניון ופינוי אשפה 

 
: איוורור חניונים 

 פליטת האוויר לצורך איוורור מרתפי החניה תעשה באופן שלא יהווה מפגע להולכי הרגל
 

: תנועה וחניה
בנוסף תתאפשר גישה לחניון מקומת המרתף העליונה . 2בן עטר ירידה דרך רמפה זמנית לחניון במגרש ' מרח

תרשם זיקת הנאה )  2'  דרך מגרש מס1ומעבר עתידי לחניון במגרש   (י המסומן בנספח התנועה"עפ) 3' במגרש מס
.  (לרכב

 
: קומת הקרקע
. לובי כניסה ושטחים משותפים לדיירי המבנה, דירות מגורים
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: זיקות הנאה/שטחים פתוחים 
 ובהתאם 3271ע "פ תב"  ע2תכנית זו כוללת תכנון מחייב למגרש . 3 ו 2פ במגרשים "התכנית כוללת פיתוח לשפ
.  3' לתכנון שאושר למגרש מס

. רחבה וגינון, אזור ישיבה, ויכלול שביל הליכה (תרשם זיקת הנאה לציבור)פ יפותח עם גן לרווחת הציבור "השפ
. ך"הש' שלמה לרח' ישמר קשר ומעבר פתוח מרח

 
 בהתאם לתכנית  2פ במגרש "תנאי למתן היתר אכלוס יהיה סיום פיתוח השפ

. זו ובהתאם לדרישות מהנדס העיר
 

: מרפסות
.  מחזית המבנה כלפי הרחוב על פי התקנות'  מ1.2 יותרו מרפסות בבליטה של עד 2' במגרש מס

ד אדריכל "מותנה בחוו. תותר בניית קורה דקורטיבית המשכית בין המרפסות על פי המפורט בתשריט הבינוי
העיר לפרטי החזית ולהתאמתם לתקנות  

יותרו מעקות אלומיניום וזכוכית למרפסות בתנאי לעמידה בתקני הבטיחות כחוק 
. פרגולות וקירוי מרפסות לא מקורות יהיו ממתכת

 
: טיפול במתקנים טכניים על הגג- חזית חמישית 

חדרי מעליות ושירות על הגגות יוסתרו באופן שלא , מתקנים סולריים, המתקנים הטכניים לרבות מגדלי ואוורור
. ( מסתור רפפות אלומיניום– 2' במגרש מס). תיוצר פגיעה חזותית

. או יכוסו בחצץ בגוון בהיר  הכולל פתרון לחדירת מים/או יכוסו בצמחיה ו/כל השטחים הפנויים על הגג ירוצפו ו
 

: מערכות מיזוג אויר
מי . או מעבים של מזגנים מפוצלים על קיר חיצוני של המבנה/או מדחסים ו/לא תותר הרכבת מזגני חלון ו

. המזגנים ינוקזו בהתאם לפרט אחיד ולא יותר מעבר לצנרת גלויה על החזיתות
 

: הנחיות אקוסטיות
הפרויקט יתוכנן וייבנה ברמת בידוד אקוסטי בהתאם לתקנים המקובלים ובאישור הרשות לאיכות הסביבה 

. ע"יפו בהתאם נספח לאיכות הסביבה שמהווה חלק מהתב–בעיריית תל אביב
 

: מיחזור, אצירה ופינוי אשפה
. חדר האשפה יתוכנן בקומת הקרקע על רחוב בן עטר.        א
. מכלי האגירה לאשפה יהיו בתחום הבניין.        ב
,  המבנה יתוכנן כך שניתן יהיה לשלב בעתיד באופן קבוע.        ג

.  פלסטיק וזכוכית למחזור, איסוף נייר,            בנוסף לאיסוף ואצירת אשפה
 

: מתקנים טכניים והנדסיים
.      חדר שנאים יהיה תת קרקעי לאורך הרמפה היורדת לחניון

 
: 'שטחים משותפים וכו

. במסגרת השטחים המשותפים בקומת הקרקע יקבע מקום לחדר אופניים ועגלות
 

 
 

 :תאורה
.  פ תתוכנן מערכת עמודי תאורה כמפורט בנספח הפיתוח"בשטח השפ. לא תותר תאורת הצפה למבנה מגורים

 
: שילוט ופרטים, סימון

. יהיה בשילוט ולא בצבע, ב בשטח העל קרקעי של הפרויקט"הפניות וכיו, סימון כיבוי אש
. השילוט המסחרי יהיה בתאום עם המבנים האחרים במתחם

 
: כיבוי אש

. פ המסומן בתכנית הפיתוח"מיקום הרחבות וברזי הסניקה יהיו ע
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 :טבלת השוואה

 
 מצב מוצע מאושרמצב  נתונים

   אחוזים כ זכויות בניה"סה
ללא שינוי  3811 ר"מ

   אחוזים זכויות בניה לקומה
   ר"מ

ללא שינוי  קומות ועוד קומת גג חלקית 6 קומות גובה
ללא שינוי  26 מטר

   תכסית
 ללא שינוי  מקומות חניה54 מקומות חניה

 
 

: ד צוות יפו ודרום"חוו
: בהתאם להוראות התכנית הראשית ובכפוף לתנאים הבאים, לאשר את תכנית העיצוב המוצעת

. תנאי להוצאת היתר בניה יהיה אישור סופי של אדריכל העיר לתכנית הפיתוח .1
 . מטר3.30גובה קומה טיפוסית על פי המדיניות העירונית  .2

תאום סופי עם אגף התנועה שיכלול את כל הסדרי התנועה במתחם ניסקו  .3
תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה חתימה על כתב התחייבות כי הרמפה הזמנית תבוטל עם השלמת  .4

על פי שיקול הדעת של , לרשות העירייה תעמוד האפשרות לבטל דרישה זו. 3פרויקט הבינוי במתחם 
 .ע" לכלול אפשרות לאיחוד החניונים לפי הנחיות התב54על מרתף החניה בשלמה . ע"מה

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  בתכנית  (9החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: והחליטה

 
: בהתאם להוראות התכנית הראשית ובכפוף לתנאים הבאים, לאשר את תכנית העיצוב המוצעת

. תנאי להוצאת היתר בניה יהיה אישור סופי של מהנדס העיר לתכנית הפיתוח .1
 . מטר3.30גובה קומה טיפוסית על פי המדיניות העירונית  .2

תאום סופי עם אגף התנועה שיכלול את כל הסדרי התנועה במתחם ניסקו  .3
תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה חתימה על כתב התחייבות כי הרמפה הזמנית תבוטל עם השלמת  .4

על פי שיקול הדעת של , לרשות העירייה תעמוד האפשרות לבטל דרישה זו. 3פרויקט הבינוי במתחם 
 .ע" לכלול אפשרות לאיחוד החניונים לפי הנחיות התב54על מרתף החניה בשלמה . ע"מה

 
.פאר ויסנר וארנון גלעדי, אסף זמיר, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים
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הועדה מקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

  :כתובת
 'א5הברזל ,  2קרל נטר 

 :מיקום
. 11 חלקה, 7452גוש  : 2קרל נטר 

 .358חלקה , 6638 גוש  :'א5הברזל 
 

 
 
 
 

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

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
7452   11  
6638   358  

 
 : שטח התכנית

ר " מ637:  2קרל נטר 
ר " מ766:   'א5הברזל 

 
מ " רמי וימר אדריכלים בע :מתכנן
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מ "ן בע"      טארה יסודות נדל :יזם
מ "                סולומון חברה לבניה ופיתוח בע

 
 :בעלות

 מבנה לשימור בהגבלות מחמירות  - 2קרל נטר 
בעלים פרטיים 

 
 

 מגרש מקבל  –' א5הברזל 
מ "ן בע"טארה יסודות נדל

מ "סולומון חברה לבניה ופיתוח בע
 
 

:  מצב השטח בפועל
: 2קרל נטר 

י הבעלים של "מחצית המבנה שופץ בשנים האחרונות ע, מבנה לשימור בהגבלות מחמירות בסגנון האקלקטי
. מחצית הזכויות

 
  :'א5הברזל 

. המבנה מיועד להריסה על פי התכנית המוצעת. על המגרש קיים מבנה בן קומה אחת המשמש כחנות לצעצועים
 
 

:  מדיניות קיימת
 שימושים .1

המאפשרת שימושים ' , א1043מדיניות הועדה המקומית למגוון השימושים באזור התעסוקה נגזרת מתכנית 
שירותי רכב  , מבנים בעלי אופי ציבורי ושירותים עירוניים, מסחר סיטונאי וקמעונאי, תעשיה, של משרדים

. 'וכדו
א בכלל והצעת תכנית המתאר  כפי "תוספת שטחי תעסוקה לעיר עולה בקנה אחד עם יעדי מדיניות עת

. עירונית ומקומית-זאת לאחר בדיקות פרוגרמתיות ברמה כלל, שתובא לאישור הועדה המקומית בפרט
 היקפי בניה .2

. שטחים עיקריים (11%בתוספת הקלות בשיעור של ) 200%התכנית החלה במקום מקנה 
, א החלה על המקום1043הנהוגה בעשור האחרון ובהתאם לתכנית , י מדיניות הועדה המקומית"עפ

 דונם  על היקף של 10ובמגרשים מעל  , 250% דונם ניתן להמליץ על היקפי הבניה בשיעור 10במגרשים עד 
. בהליך של השבחה מלאה,   שטחים עיקריים300%

 תכנית השימור  .3
י "י העברת זכויות בניה ממבנים לשימור במגבלות מחמירות עפ"לעודד שימור מבנים והתחדשות עירונית ע

. תכנית השימור שאושרה למתן תוקף
 ( :77,78אושרה לפרסום בועדה המקומית לפי סעיפים ) 3561/ תא–תכנית בהליך  .4

 לצורך הכנת תכנית כללית לאזור 77,78 אישרה הועדה המקומית פרסום לפי סעיף 21.4.10בתאריך 
תוך שיפור איכות החיים של ,  יל ולחזקו"הח- מטרת התכנית לשדרג את אזור התעסוקה ברמת. התעסוקה

.   מבקרים  ותושבי הסביבה, עובדים,  עסקים–כלל הציבור במקום 
או לשימוש חורג /או אישור להקלה ו/לא ינתן היתר בניה לבנין חדש ו: "  לחוק78התנאים לפרסום לפי סעיף 

אשר לדעת הועדה המקומית עלול לפגוע , ע בתוקף בתחום המקרקעין הכלולים בתחום התכנית"מתב
או להתנות תנאים להתרתם /כמו כן רשאית הועדה המקומית להגביל היתרים ו. במגמות התכנון החדש

." במגמה להתאימם לתכנון החדש
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:   מצב תכנוני קיים
 :2קרל נטר 

 44, ע, ' ב2650 :תכניות תקפות
       מגורים:יעוד קיים

 ר" מ637 :המגרששטח 
. 'ב2650פ תוכנית השימור "זכויות הניתנות להעברה ע + (בנוי) לפי הקיים   :זכויות בניה

פ תחשיב "ע, ר"מ 354.89: כ זכויות הבניה הניתנות להעברה ממבנה זה הינם"סה
 ₪ .  13,000: לשווי קרקע , 11.11.2010זכויות מתאריך 

 
 
 

 : 'א5הברזל 
 1ע, ח, 1658, 738,1197, , 1386', א1043, 1043, 'ב2650: תכניות תקפות

תעסוקה :       יעוד קיים
ר " מ766 :שטח המגרש

    (בגין מעלית) הקלה מאושרת בהיתר בניה תקף 5%  בתוספת 200%   :זכויות בניה
 קומות  5           :גובה 

 
: מצב תכנוני מוצע

 : תיאור מטרות התכנון
פ "עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור באמצעות העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות ע

.  וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור2במגרש ברחוב קרל נטר , תוכנית השימור
 

היקף השטחים העיקריים המועברים מהמבנה לשימור  
. מהמגרש המוסר, מגורים :  ר עיקרי בייעוד"  מ141.06: כ "בתוכנית הנוכחית מועברים סה

ר "היקף השטחים המועברים בתוכנית מהמבנה לשימור למגרש המקבל הותאם לפערי שווי קרקע למ
י הערכת שומה "  ועפ24.10.2010: י הערכת שומה למבנה לשימור מתאריך"זכויות בניה בין המגרשים עפ

. 'ב2650של תכנית '  בנספח ה4בהתאם לסעיף , 23.8.2010: למגרש המקבל מתאריך
 
. במגרש המקבל משרדיםר ביעוד  " מ 5.43 - במגרש המוסר שווים למגורים: ר ביעוד" מ1
 
 

: עיקרי הוראות התוכנית
  למגרש המקבל ברחוב 2העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברחוב קרל נטר  .1

 . 'א5הברזל 

 .2ר עיקרי בייעוד מגורים במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב קרל נטר "  מ141.06מחיקת  1.1

 .(לתוכנית השימור'  בנספח ה1.1ראו סעיף )ר עיקרי בייעוד משרדים במגרש מקבל " מ766תוספת  2.1

 בגין 5%-  בגין שיפור כללי ו6%) הקלות משטח המגרש המקבל 11%המהווים , ר עיקרי" מ 84.26תוספת  3.1
 (.  קומות2תוספת 

 .(לתוכנית השימור'  בנספח ה1.2ראו סעיף )ר שרות במגרש המקבל " מ 268.1תוספת  4.1

 .בגין תוספת ההקלות, ר שרות במגרש המקבל" מ 29.49תוספת  5.1

כתנאי למימוש זכויות הבנייה , בהתאם להוראות תכנית השימור, 2שימור המבנה לשימור ברחוב קרל נטר  .2
 .המועברות

 . במגרש המקבל– קומות על קרקעיות  לבניין והגבהת המבנה בגין כך 2תוספת  .3

 'י הוראות תכנית מתאר ח"עפ,  המוגדרת כדרך6638 בגוש 359 קומות תת קרקעיות בחלקה 2בניית  .4
כדי ,  הסמוכה358לשימוש חניה וצרוף שטחים אלו לשטחי המרתפים של חלקה  (תכנית חניה לתל אביב יפו)

. שיהוו יחידת חניה משותפת
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: טבלת השוואה
 

 נתונים
 מצב מוצע מצב קיים

 'א5הברזל  2קרל נטר  'א5הברזל  2קרל נטר 
+    לפי הקיים  ר"מ  כ זכויות בניה"סה

זכויות הניתנות 
פ "להעברה ע

תחשיב מתאריך 
11.11.2010 

200%  
 הקלה 5%+ 

מאושרת בהיתר 
בגין )בניה תקף

 (מעלית

הפחתה של 
ר " מ141.6

 .עיקרי

תוספת של 
ר " מ 850.26

עיקרי וכן 
תוספת של 

ר "  מ297.59
 .*שטחי שירות

 ר.לללא שינוי ר .לכקיים  ד "מספר יח

 ר.לללא שינוי ר .לכקיים ר "מד ממוצעת "גודל יח

  קומות2תוספת  ללא שינוי  קומות5 כקיים קומות גובה
 ללא שינויללא שינוי ע "י התב"עפכקיים ' מקווי בניין 

י התקן "עפללא שינוי י התקן  "עפכקיים  חניה 

 מהשטחים 1/3תוספת שטחי השרות הינם מתוקף הוראה בתכנית השימור המאפשרת תוספת שטחי שרות עד *
 בנספח 1.2בהתאם לסעיף , הגדול מביניהם- העיקריים או בהתאם ליחס שנקבע בתכנית התקפה במגרש המקבל

. בתוכנית השימור' ה
 

 :הסברים נוספים ותנאים למימוש
 
 :תנאים להפקדת התכנית .1

 .חתימת בעל המגרש המקבל על כתב שיפוי בגין תוספת הזכויות במגרש המקבל .א

י הוראות מחלקת "חתימת בעל המבנה לשימור על כתב התחייבות לשימור ושיפוץ בפועל של המבנה עפ .ב
 . לתקנות המקרקעין27' ורישום הערה בגין כך לפי ס, השימור

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

 
: מכח תכנית זו, תנאים להוצאת היתר בנייה במגרש המקבל .2

ותוכניות השימור להיתר הבניה  2קרל נטר השלמת תיק תיעוד למבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב  .א
 . י מחלקת השימור"שיאושרו ע, במבנה לשימור

 

: תנאים למתן תעודת אכלוס במגרש המקבל .3
השלמת , פ מידת הצורך"ע. פ הנחיות מחלקת השימור"מ ע"סיום עבודות השימור במבנה לשימור בהגב .א

 .ועדכון התיעוד וההיתר במבנה לשימור נכון לזמן הביצוע

 לתקנות המקרקעין לעניין ייעוד 27י תקנה "עפ, רישום בפועל של הערה במגרש לשימור בהגבלות מחמירות .ב
התחייבות לשימור המבנה ומחיקת זכויות הבנייה שנעשתה מכח , הווה אומר, י תכנית זו"המקרקעין עפ

 . תכנית זו
 
 

 :זמן ביצוע
 

.  שנים מיום אישור התוכנית7-כ

 ('אדר, י אביעד מור"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

: בתנאים הבאים , ממליצים על הפקדת התכנית
י התכנית התקפה " עפ200%: כ שטחי הבניה במגרש המקבל יהיו "תיקון טבלת השטחים כך שסה .1

 2* לקומה 2.5%)בגין הקלות מבוקשות  (200%-מתוך ה) 11%+  זכויות מנוידות משימור 100%+ 
 .( לשיפור התכנון6%+ 
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 :תנאים להפקדת התכנית .2

 .חתימת בעל המגרש המקבל על כתב שיפוי בגין תוספת הזכויות במגרש המקבל .א

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

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

: תנאים להוצאת היתר בנייה במגרש המקבל .3
ותוכניות  2קרל נטר השלמת תיק תיעוד למבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב  .א

 . י מחלקת השימור"שיאושרו ע, השימור להיתר הבניה במבנה לשימור

: תנאים למתן תעודת אכלוס במגרש המקבל .4
פ מידת "ע. פ הנחיות מחלקת השימור"מ ע"סיום עבודות השימור במבנה לשימור בהגב .א

 .השלמת ועדכון התיעוד וההיתר במבנה לשימור נכון לזמן הביצוע, הצורך

 לתקנות 27י תקנה "עפ, רישום בפועל של הערה במגרש לשימור בהגבלות מחמירות .ב
התחייבות לשימור המבנה , הווה אומר, י תכנית זו"המקרקעין לעניין ייעוד המקרקעין עפ

 . ומחיקת זכויות הבנייה שנעשתה מכח תכנית זו

וכתוצאה מכך , קרקעי-פ הנחושת מעל חניון ציבורי תת"אושרה לאחרונה תכנית לפיתוח שצ .5
תואמו מפלסי הפיתוח ,  לאור זאת. החזית האחורית מקבלת חשיבות בדומה לחזית הקדמית

פ "נדרשת התאמת הפתרון המוצע בעורף המגרש לפיתוח המתוכנן בשצ. פ המתוכנן"במגרש לשצ
. או הקירות/לרבות התיחסות לפריסת הגדרות ו, הנחושת הגובל

. לרבות הטמעת עקרונותיה בהוראות התכנית, התכנית תכלול התיחסות לבניה בת קיימא .6
וגיבוש עקרונות מחייבים , העיר וצוות התכנון' תאום עקרוני של החזיתות ופיתוח המגרש עם אדר .7

. בנושא זה כחלק מהוראות התכנית
לתאום - כמפורט בהוראות תכנית השימור , התכנית תקבע תקן חניה מופחת למשרדים- תנועה  .8

. מול אגף התנועה
: הוראות התכנית יכללו  .9

.  עקרונות לפתרון חלחול מי נגר עילי .א
. ח ניקוז"תנאי להיתר בניה יהיה הגשת דו .ב
 .תנאי להיתר בניה יהיה אישור לתאום הנדסי .ג

 .תיקונים טכניים בתאום עם הצוות .01
 

 
 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
 
 

 15/09/2010בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 15/09/2010בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (10החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. אביעד מור מצוות צפון הציג את עיקרי התכנית' אדר
. רמי וימר הציג את התכנית' אדר

. דנה שיחור שמאית הועדה המקומית הציגה את השומות
 

: הועדה מחליטה
: להפקיד את  התכנית בתנאים הבאים 

י התכנית התקפה " עפ200%: כ שטחי הבניה במגרש המקבל יהיו "תיקון טבלת השטחים כך שסה .1
בגין  (משטח המגרש) 11% + ( מהמאושר בתכניות תקפות50%) זכויות מנוידות משימור 100%+ 

  .( לשיפור התכנון6% + 2* לקומה 2.5%)הקלות מבוקשות 
  .חתימת בעל המגרש המקבל על כתב שיפוי בגין תוספת הזכויות במגרש המקבל .2
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י הוראות "חתימת בעל המבנה לשימור על כתב התחייבות לשימור ושיפוץ בפועל של המבנה עפ .3
  .מחלקת השימור

,  לחוק התכנון והבנייה בגין התכנית החדשה197י סעיף "מתן כתב התחייבות על אי תביעה עפ .4
  .מבעל המבנה לשימור

  :תנאים להוצאת היתר בנייה במגרש המקבל .5
ותוכניות  2קרל נטר השלמת תיק תיעוד למבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב  .א

 . י מחלקת השימור"שיאושרו ע, השימור להיתר הבניה במבנה לשימור

  :תנאים למתן תעודת אכלוס במגרש המקבל .6
פ מידת "ע. פ הנחיות מחלקת השימור"מ ע"סיום עבודות השימור במבנה לשימור בהגב .א

 .השלמת ועדכון התיעוד וההיתר במבנה לשימור נכון לזמן הביצוע, הצורך
 לתקנות 27י תקנה "עפ, רישום בפועל של הערה במגרש לשימור בהגבלות מחמירות .ב

התחייבות לשימור המבנה , הווה אומר, י תכנית זו"המקרקעין לעניין ייעוד המקרקעין עפ
 . ומחיקת זכויות הבנייה שנעשתה מכח תכנית זו

וכתוצאה מכך , קרקעי-פ הנחושת מעל חניון ציבורי תת"אושרה לאחרונה תכנית לפיתוח שצ .7
תואמו מפלסי הפיתוח ,  לאור זאת. החזית האחורית מקבלת חשיבות בדומה לחזית הקדמית

פ "נדרשת התאמת הפתרון המוצע בעורף המגרש לפיתוח המתוכנן בשצ. פ המתוכנן"במגרש לשצ
  .פ באחריות היזם"תכנון השצ. או הקירות/לרבות התיחסות לפריסת הגדרות ו, הנחושת הגובל

  .לרבות הטמעת עקרונותיה בהוראות התכנית, התכנית תכלול התיחסות לבניה בת קיימא .8
וגיבוש עקרונות מחייבים , העיר וצוות התכנון' תאום עקרוני של החזיתות ופיתוח המגרש עם אדר .9

  .בנושא זה כחלק מהוראות התכנית
לתאום - כמפורט בהוראות תכנית השימור , התכנית תקבע תקן חניה מופחת למשרדים- תנועה  .01

  .מול אגף התנועה
  :הוראות התכנית יכללו  .11

.  עקרונות לפתרון חלחול מי נגר עילי. א
. ח ניקוז"תנאי להיתר בניה יהיה הגשת דו. ב
 .תנאי להיתר בניה יהיה אישור לתאום הנדסי. ג

  .תיקונים טכניים בתאום עם הצוות .21
 

. אהרון מדואל נימנע מההחלטה
 

.אסף זמיר ואהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
22/12/2010 

 11- ' ב10-0030
ע נקודתית להסדרת קווי בניין ונפחי בנייה  " תב3דגניה  - 3951/מק/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  59' עמ

 

. דיון להפקדה: מטרת הדיון
 

. תכנית בסמכות וועדה מקומית: ע"מסלול התב
 

. שכונת נוה צדק, 3דגניה ' רח: כתובת
 

 
 

 : גוש חלקה
שטח חלקה גוש 

'  ד0.229 55 6929
 

. ' ד0.229: שטח קרקע
 

. קימל אשכולות אדריכלים: מתכנן
 

. בסקי'ארי פינצ- עדנה בן: יזם
 

. פרטי: בעלות
 

: מצב השטח בפועל
, בקצה הדרום מערבי של המגרש.  קיים מבנה בן קומה אחת, 3' דגניה מס' ברח, 6929 גוש 55בחלקה 

.  כשטח ציבורי פתוח (2277תכנית )המוגדרת על פי התכנית , קיימת גינה קטנה מגוננת
. המגרש מתאפיין בצורת גיאומטרית יוצאת דופן ומידותיו צרות

מפגש הרחובות דגניה ועין יעקב הינו מפגש . (פ"למעט השצ)החלקה הינה החלקה האחרונה ברחוב דגניה 
. ל מאבד מרוחבו בקצהו הדרום מערבי"זוויתי ועל כן המגרש הנ

 
: מצב תכנוני קיים

(.  1991תוקף נובמבר  )" נווה צדק "– 2277התכנית החלה על המגרש היא תכנית 
' על פי הוראות התכנית באזור מגורים מיוחד ג. ' מסמנת את המגרש כאזור מגורים מיוחד ג2277תכנית 

. ומרתף (קומת גג)בניה בגג  + (כולל קומת קרקע) קומות 3ניתן לבנות בניין בן 
:  הועדה רשאית לאשר יציאה לגג באחת משתי הצורות2277פ תכנית "ע

.  1:2בשיפוע של ,  מקביל לרחוב13.5בתוך שיפוע גג רעפים עד לגובה רכס מכסימלי של  .1
היציאה לגג תהא במדרגות פנימיות מן . ' מ2.5בגובה שלא יעלה על , יציאה לגג עם קרוי שטוח .2

. ר ברוטו" מ23השטח הבנוי לא יעלה על . הדירות אליהן מצמידים את שטח הגג
.  (בין קו בניין קדמי לאחורי)'  מ7תוספת הקומה הרביעית מותרת במבנים שרוחבם בין קוי הבניין עולה על 
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התכנית קובעת כי קו הבניין הקדמי מתייחס למצב  )'  מ0קו בניין קדמי : ע"קוי בניין המותרים על פי התב

. (                                                       הקיים בחזית הרחוב
'   מ4.0     קו בניין אחורי  

 הצד השני יהיה  0במידה וצד אחד . ' מ2.5 בתנאים או 0     קוי בניין צידי 
. ' מ3.5                                                        

. ' מ6.0וקו בניין אחורי '  מ4.0קוי בניין  צדדי לגג :      במקרה של גג משופע
המרחק בין מעקה הגג לבין מבנה היציאה לגג לא     : במקרה של גג שטוח

. ' מ2.5- יקטן מ
במגרש ).  יחידות דיור4- כ  כ"על פי מפתח לחישוב מספר יחידות דיור ניתן לבנות במגרש סה: צפיפות

. ( יחידות דיור4ר יותרו " מ300בשטח עד 
 

 סוכם כי זכויות הבניה יחושבו על פי קו המגרש ד שרי אורן"עו, בישיבות שנערכו עם היועצת המשפטית
. ובהתאם תוספת הקומה הרביעית (ולא לפי קו הבניין)הקדמי 

 
 התכנית נדונה בפורום 15/06/2010בתאריך : (מנהל אגף תכנון העיר)ע "מה. פורום תכנון בראשות ס

: להלן החלטת הפורום, תכנון מצומצם
כמפורט , לאחר גיבוש הפתרון האדריכלי בצוות, הפורום ממליץ לקדם את התכנית לדיון בועדה המקומית

: להלן
 :קוי הבנין המומלצים  .1

 קו הרחוב יהיה על פי הקיים –ע "בהתאם להוראות התב) .' מ2 –קו בנין קדמי לרחוב  .א
 .(ובהמשך למבנה הסמוך

 .' מ2 –קו בנין אחורי  .ב

 . אפס–פ "קו בנין קדמי לשצ .ג

. או אפס בהסכמת הגובלים'  מ2 –קו בנין צדדי  .ד
ובתאום ',  מ1.2עד , לכיוון הרחוב,  ניתן יהיה להבליט מרפסות מעבר לקו הבנין הקדמי–מרפסות  .2

 .החזית עם הצוות

 .בקומה העליונה החורגת מקונטור קומת הקרקע, בחזיתות הקדמיות, לא תותר הבלטת מסה .3

 .היקפה והנסיגות הנדרשות יתואמו בצוות לאחר בחינה תכנונית,  גובה הבניה–בניה על הגג  .4

כאמור לעיל , תקבע בהתאם לפתרון האדריכלי שיבחר,  בתוך המעטפת ואל הגג–ניוד זכויות בניה  .5
 .4בסעיף 

רצפת החצר המונמכת . 50%- תותרנה במרווח האחורי בלבד ולא יותר מ–חצרות מונמכות  .6
 .תאפשר גינון ונטיעות

 : חניה  .7

 .לפי התקן התקף בעת הוצאת היתרי הבניה .א

 .מומלץ לבחון חלופת מתקן תת קרקעי במרווח הצדדי ובלבד שגג המתקן יגונן .ב

 .(בתוך מעטפת המבנה)תתאפשר חלופה של מתקן פנימי  .ג

. י אגף התנועה"תאום ואישור החלופות ע .ד
 

: מצב תכנוני מוצע
מטרת התכנית היא לאפשר בניה במגרש על ידי שינוי הוראות הבינוי וקווי הבניין בתכנית בסמכות ועדה 

עקב ייחודו הגיאומטרי של המגרש ) 2277 מעבר להיקף המותר בתכנית ללא תוספת זכויות בניה, מקומית
. (ומידותיו שלא מאפשרת תכנון ראוי

 
: בקשה לשינוי בקוי הבניין

',  מ2-במצב המאושר ל'  מ4-שינוי מ: 24התכנית מציעה שינוי בקו הבניין אחורי כלפי המגרש בעין יעקב 
.  על מנת לייצר רוחב הגיוני למגורים בין קו הבניין הקדמי  ובין קו הבניין האחורי

משני '  מ2.5במקום )'  מ0.0או '  מ2.0יהיה  (5דגניה )קו הבניין למבנה השכן . ' מ0.0פ יהיה "קו הבניין לשצ
. ( בצד השני3.5- בצד אחד ו'  מ0.0הצדדים או 

 
: בקשה לשינוי הוראות הבנייה על הגג וגובה הבניין

. פ"צידו הדרום מערבי פונה לשצ, חזית המבנה פונה לרחוב דגניה
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,  מטרים ממפלס הגג4עד תותר קומת גג בגובה של . גג שטוח+  קומות 3המבנה החדש יהיה בגובה של  
 לאחת הדירות שבקומה םהצמדת מבוקש חיבור חדרי יציאה לגג ו.ע הראשית"על פי התב'  מ2.5במקום 

 .שמתחתיהן
בדומה לגובה בתים , (' מ4.0-  ל2.5- הנובעת מהגבהת קומת הגג מ)'  מ14.10גובה הבניין המוצע יהיה עד 

.  אחרים ברחוב
פ "לקו מגרש לשצ'  מ6.0, מחזית המבנה לכיוון דגניה'  מ1.00קווי בניין של קומת הגג יהיו בנסיגה של 

. (בין מעקה הגג לבין מבנה היציאה לגג'  מ2.5במקום ). וללא נסיגה מחזיתות המבנה האחרות
 

: ד מינימלי "שינוי גודל יח
מגודל מינימלי , ד" מיחאחתושינוי גודל , (ללא שינוי) 2277פ התכנית הראשית "ד ע" יח4התכנית מציעה 

. (לשטחים כוללים)ר " מ40-ר ל" מ72של 
 

: ניוד שטחים
מעבר לשני חדרי היציאה ) לקומת הגג 2277ע "פ תב"יותר ניוד שטחים מתוך השטחים המותרים ע

איחוד חדרי היציאה לגג ליחידת מגורים אחת .  משטח הגג65%ועד תכסית של  (2277ע "פ תב"המותרים ע
. בקומה שמתחתם

 

: 2277ע "פ תב"חישוב זכויות בנייה ע
. ד שרי אורן"ד עו"בהתאם לחוו,  לרחוב דגניה0פ קו בנין "חישוב הזכויות יעשה ע

 
רצפת החצר המונמכת תאפשר . 50%- תותר חצר מונמכת במרווח האחורי  ולא יותר מ– חצרות מונמכות

. גינון ונטיעות
 
 

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 ללא שינוי תכנית נפחית אחוזים כ זכויות בניה"סה

   
 קומות ובניה בשיפועי הגג או 3 קומות גובה

 יציאה לג בקירוי שטוח
קירוי )קומת גג +  קומות 3עד 

 (שטוח
במקרה של יציאה לגג עם קרוי  מטר

ע קובעת כי גובה חדרי "שטוח התב
 .' מ2.5היציאה לגג יהיו 

'  מ14.10
 .' מ4.0גובה חדרי יציאה לגג 

על פי התקן התקף בעת הוצאת  מקומות חניה
 היתר בניה

על פי התקן התקף בעת הוצאת 
 היתר בניה

 
 

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

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

 .15.12.2010בתאריך ' א62י סעיף "אישור היועץ המשפטי שהתכנית בסמכות הועדה המקומית עפ
. 15.12.2010בתאריך ' א62י סעיף "אישור מהנדס העיר שהתכנית בסמכות הועדה המקומית עפ

 
: ד צוות"חוו

: מומלץ לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים
. חתימה על כתב שיפוי כמקובל. 1
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

. חתימת היזם על כתב שיפוי כמקובל .1
. ' מ3.30 –יש להגביל גובה קומה ל  .2

 
. פאר ויסנר ואהרון מדואל, אסף זמיר, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
22/12/2010 

 12- ' ב10-0030
(  2 )2קפלן - בית יכין - 3622/תא

 13.12.2010 מיום 1068' דיווח לועדה על החלטת הועדה המשנה מחוזית מס
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 15.1.07                                                                                                 3622/    תא2בית יכין קפלן 
 

בהתנגדויות  דיון :מטרת הדיון
 

 תכנית בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב
 

 2רחוב קפלן ,  בית יכין:כתובת
 
 

: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

6111  750  
 

.    דונם 2.598- כ: שטח קרקע
 

מ  ” רוסמן אדריכלים בע:מתכנן
 

. מ"בע. ל.ק. חברת מגדלי ש:יזם
 

. מ ואחרים"עץ ערמונים חברה להשקעות בע :בעלות
 

גלריה וקומה + קומת קרקע גבוהה) קומות 2 קומות ומסד בן 11 בנין משרדים בן :מצב השטח בפועל
. חנויות/ למחסנים-המרתף העליון,  קומות מרתף  3לבנין . (נוספת המשמשת למשרדים

.  מגדל המשרדים מופרד מן המסד בקומת עמודים מפולשת
. ר כולל שטח גרעין המעליות והמדרגות" מ1700- שטח קומת העמודים המפולשת וגג החנויות הינו כ

 
ובפרט במתחם המשיק ,  עידוד פיתוח וניצול מייטבי של הקרקע באזורי מרקם קיים :מדיניות קיימת

המהווה ציר עירוני מרכזי שלאורכו מתוכנן , (פינת קפלן)המגרש נמצא ברחוב אבן גבירול . ר"לאזורי מע
- מותאמת למבנה ומאפשרת השגת מטרה ציבורית, הבניה הנוספת משתלבת במרקם הקיים. ל"קו רק

.  א"ביצוע שימור של בנינים לשימור במרכז ת
,  ר"מע- ובאזורי תפר, ר"סף הזכויות המבוקש אינו חורג מהיקפי השטחים המקובלים באזורי מע

: בסביבה הקרובה,  דונם2-3במגרשים שגדלם בין 
 . 412.5% –  4/6מתחם דובנוב , מתחם מבטחים דובנוב

ל "צ ורק"בהתחשב במדיניות לעידוד שימוש בתחבורה הציבורית ולאור נגישותו של המגרש למערכות תח
.  מוצע לקדם התכנית בתקן חניה מופחת או ללא תוספת חניה, מתוכננות

 
שאישרה הקמת קומה '  א1762'  ותכנית מס935י הוראות תכנית " המבנה נבנה עפ:מצב תכנוני קיים

( 4.2.82 מיום 2785. פ.י)' א1762תכנית . (1970משנת ) 935 מעל הבניה המאושרת בתכנית 11' נוספת מס
. חדר מכונות  ומגדל קרור, מתירה הקמת קומה נוספת

  משטח המגרש287.6 %ר המהווים " מ8144.25- שטח הרצפות הכולל יוגדל ל, לפי הוראות התכנית
 ביחד עם שטחי הקרניזים  ושטחי הפריקה וטעינה יוגדל שטח הרצפות לשטח של .התקפה'  א1762בתכנית 
. ל"בתכנית הנ משטח המגרש כמפורט 313.3%המהווים , ר " מ8879.07

. ר" מ1523ר ומרתף עליון מסחרי בשטח של " מ2079 מרתפי חניה בשטח של 2, לפי נתוני המתכנן, בנוסף
. .ר מרתפים" מ5,681כ "סה

 
 

  :מצב תכנוני מוצע
 9.15מפלס )במפלס הגג של המסד , ר בקומת העמודים המפולשת" מ1710מבוקשת תוספת בניה בשטח של 

. תוך סגירת קומת העמודים המפולשת וקרוי הגג הקיים, (+ 
.  שטחי שרות35%מתוך שטחים אלו יוגדרו עד 

י פנלים "ר ע" מ1110וקרוי גג פתוח בשטח של , ר" מ600הבניה כוללת סגירת הקומה המפולשת בשטח של 
, החזיתות יהיו בהמשך לקו החזיתות הקיימות . י פרטים"בידוד עפ+ ROCKדוגמת פנל , של בניה קלה

. חתכים בנספח הבינוי המנחה/י  חזיתות"עפ
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והבטחת , תוספת הזכויות תהיה בכפוף לחתימת היזם על הסכם משימות פיתוח עבור זכויות אלו
 .א"השתתפות היזם במימון משימות שימור בנינים לשימור באזור מרכז ת

 
: טבלת השוואה

 
מצב מוצע מצב קיים נתונים 

 משטח המגרש בתכנית 313.6אחוזים כ זכויות בניה "סה
 ר  " מ8879.07: התקפה

ר  " מ10,590

    
ללא שינוי  17קומות גובה 

 
 

ללא שינוי '   מ57.10מטר 

תכסית 
 

ללא שינוי   60%

 
 

.  שנים מיום אישורה כחוק7 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7  אם תוך 

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

 
  :ד הצוות"חו

: להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית בתנאים הבאים
ע "בכפוף לאישור מה, הבטחת התאמה אדריכלית ועיצוב של המבוקש לקייםתנאי להיתר בניה יהיה  .1

 . או מי מטעמו
תנאי להפקדת התכנית יהיה חתימת היזם על כתב שיפוי וכתב התחייבות לחתימה על הסכם משימות  .2

. תשלום בגין ההשבחה יועבר לקרן השימור. י סכומי עבר"פיתוח עפ
. חניהלקרן וללא חובת תשלום , להמליץ לועדה המחוזית לאשר התכנית ללא תוספת מקומות חניה .3

ל "סמיכותו לתוואי הרק, צ ובהתחשב בנגישות הפרויקט"לאור מדיניות עידוד השימוש בתח, זאת
  .וכיוון שתוספת השטחים המבוקשת מוקנית בהעברה ממבנים לשימור, אבן גבירול' המתוכנן ברח

 תשלום בגין .הכללת הוראות בדבר משימות שימור מבנים בעיר המרכזית במסגרת מטרות התכנית .4
  .יועבר למשימות שימור  (המלאה)ההשבחה 

 
:  הועדה מבקשת:(26/7/06 מיום 14החלטה מספר ): החלטת הועדה

. לבחון ולהציג מצאי מקומות חניה זמינים או הסדרים להקצאת מקומות חניה בסביבת הפרויקט .1
 .לשוב  ולדון בתכנית לאור ממצאים אלה .2
 

: דיון נוסף
.  י החלטת הועדה נבדקו חניונים זמינים באזור הפרויקט"עפ

. מן הפרויקט'  מ500-  ו350ברדיוסים של , מוצגים ממצאי הבדיקה למצאי מקומות חניה פתוחים לציבור
: (מקומות החניה הזמינים'  מס–ובסוגריים , שם החניון): להלן ריכוז עיקרי הממצאים

חניון , (חלקם פתוחים לציבור, ח" מ302)לונדון מיני סטור ,   חניון נאות נווה :' מ350חניונים ברדיוס  .1
מבטחים , 2דובנוב , (חלקם פתוחים לציבור, ח" מ300)מגדל רסקו ,  (ח" מ70)דובנוב שכון עובדים 

חניון לסקוב , (ח" מ84)חניון מפעל הפייס. ח" מ125- מגרש מאחורי הסוכנות, 4-6דובנוב , (ח" מ119)
, (חלק פתוח לציבור, ח" מ177) בית אליהו, (ח" מ112חניון ליאונרדו , (45)ביכורי העיתים , (40)

. (חניה'  מק920)בהקמה , חניון הבימה, (ח" מ35)מרמורק 
,  (ח" מ400- למעלה מ)חניונים בתחום תכנית דרום הקריה , ל" בנוסף לנ:' מ500חניונים ברדיוס  .2

חניון , (ח" מ260)בתכנית מאושרת , חניון לשכת המסחר, (ח" מ1000- כ)תכנון לבצוע - חניון גבעון
 .בתכנון, (חלק פתוח לציבור, ח" מ136)מגדל השופטים

 
 :ד צוות"חו

 .ד המפורטת לעיל"מוצע לאשר הפקדת התכנית בתנאים המפורטים בחו, ל"לאור הממצאים הנ
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2007ת ספטמבר "מבא  65' עמ  

 

:  דנה והחליטה10' החלטה מס' ב2007-2'  פרוט24.1.2007ישיבת ועדת המשנה מיום 
 

:  לאשר להעביר את התכנית לועדה המחוזית לדיון להפקדה בתנאים הבאים: החלטת ועדה
, תנאי להיתר בניה יהיה הבטחת התאמה אדריכלית ועיצוב של המבוקש לקיים .1

. ע או מי מטעמו"בכפוף לאישור מה
. ז מתואם לביצוע עבודות השיפוץ ברחוב אבן גבירול"יש לשפץ את הקולונדות בלו .2

 
 

: פרטי תהליך האישור
 

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

. להפקיד את התכנית בתנאים
 

 בתאריך 3806 בעמוד 6105 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
08/07/2010 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 28/05/2010 הארץ
 27/05/2010 הצופה

 28/05/2010 העיר

  
 
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

 67016, א" ת10יהודית ' שד 'אלדר שרון אדר 

 5, ג" מתחם הבורסה בית גיבור ספורט ר7דרך מנחם בגין ענת בירן  

- פוסטן יעקב  

 64769, א" ת15 דירה 7י "איתמר בן אב' תומר שכנר דר 
 

          
   

בית יכין  - 3622/ תכנית תל אביב
התייחסות להתנגדויות 

 
 

המלצה תגובה להתנגדות מהות ההתנגדות 
   

   :ד ענת בירן"עוהתנגדות 
    :1-18סעיפים 

התכנית פוגעת בערכיו - טענה
 .הארכיטקטוניים של בית יכין

 

אינו כלול בתכנית " בית יכין"
 .'ב2650השימור 

שאינם לשימור )בבניינים לשימור 
קומות /ניתן להוסיף קומה (מחמיר

 .למבנה קיים
תכנון זהיר וקפדני לתוספת הקומה 

פ הערכים "ע, המתוכננת
, האדריכליים של המבנה הקיים

כפי שמקובל בתוספות בניה )
יכול להדגיש את  (לבניינים לשימור

בית "ערכיו הארכיטקטוניים של 
 .ולהעצימם" יכין

לדחות את : המלצה
 אך להוסיף סעיף ההתנגדות

בתקנון כי תנאי להיתר 
בנייה יהיה אישור מהנדס 

העיר לתכנית העיצוב 
המוצעת 
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התכנית פוגעת בזכויות - טענה

 .היוצרים של אדריכל המבנה
 

חוק התכנון אינו דורש הסכמת 
אדריכל הבניין המקורי בקידום 

 .תכנית לתוספות בניה

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

השיקול המרכזי לאישור - טענה
. שיקול כלכלי– התכנית 

 

השיקול המרכזי לאישור התכנית 
הינו שיקול תכנוני ומטרתו עידוד 

פיתוח וניצול מיטבי של הקרקע 
ובפרט , באזורי מרקם קיים 

סף . ר"במתחם המשיק לאזורי מע
הזכויות המבוקש אינו חורג 

מהיקפי השטחים המקובלים 
,  ר"מע- ובאזורי תפר, ר"באזורי מע

,  דונם2-3במגרשים שגדלם בין 
 .בסביבה הקרובה

התכנית עונה על מטרות , בנוסף
תכנית השימור כפי שנקבע בתכנית 

'. ב2650השימור 
 

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

    :19-38סעיפים 
 .ליזם אין זכות קניינית- טענה

 
הוועדה המקומית אינה נכנסת 
לשאלה הקניינית ומאשרת את 
 .התכנית מבחינה תכנונית בלבד

לעת הוצאת היתר הבניה יידרש 
 .אישור של בעלי הנכס

הייזם הציג בפני , מעבר לאמור
הוא , הוועדה תקנון חתום לפיו

 זכאי להגיש ואף לבנות במקום
 
 

לדחות את : המלצה
ההתנגדות 

 
 

היזם אינו בעל עניין לפיכך - טענה
 .אינו רשאי ליזום תכנית

 
 

 מהזכויות 26%למגיש התכנית 
הרשומות ולכן הינו בעל עניין 

 .בקרקע 
בתקנון החתום , מעבר לאמור

שהציג הייזם מאשרים כל בעלי 
. הנכס לייזם לבנות במקום

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

    :39-40סעיפים 
הבניה המבוקשת בתכנית - טענה

הינה בלתי חוקית לעניין גובה 
 .הקומה המתקבלת

 

גובה הקומה המתקבלת לפי 
 (בתחום הקומה המפולשת)התכנית 

בחלקה העיקרי , (ברוטו)'  מ3הינו 
של הקומה המתוכננת לא קיים 

. ("פתוח לשמים")קירוי כלל 
טבלת , בתכנית זו כבכל תכנית 

שטחי הבניה המצויינים הם שטחי 
חלוקתם לשטחי . מקסימום לבניה 

שרות ושטחים עיקריים תלויה 
מגבלות האתר , בתכנון האדריכלי 

הפיזיים והתכנוניים ותקנות 
 לעת הוצאת היתר .התכנון והבניה

 .ל"הבניה ייבדקו הנושאים הנ
 

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

    :44-45סעיפים 
קיימת בניה בלתי חוקית - טענה

 .בתחום הקומה המפולשת
 
 

אגף הפיקוח נשלח לשטח לבדיקת 
 .הטענה

ד "להמתין לחוו: המלצה
 אגף הפיקוח

   :46-87סעיפים 
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קיומו של הסכם בין היזם - טענה
לבין עירית תל אביב לא הוצג בפני 

 .הוועדה המחוזית
 

הסכם בין היזם לעיריה אינו חלק 
ממסמכי התכנית ולכן לא היה 
צריך להיות מוצג בפני הוועדה 

. המחוזית
 

התייחסותה של הוועדה המקומית 
התבססה על " בית יכין"לתכנית 

. שיקולים תכנוניים בלבד
אישור התכנית כרוך היה בתוספת 

בהתאם למדיניות הוועדה ,זכויות
הסכים , המקומית ולאמור לעיל

היזם לממן מטרה ציבורית חשובה 
. של שימור מבנים ברחבי העיר

 שנים מאז 7-מאחר וחלפו כ
שנערכה שומת ההשבחה המוסכמת 

 שונה החוק 2009ומאחר ובשנת 
תערך , המתייחס להיטל השבחה

. שומת היטל השבחה חדשה
 

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

העירייה לקחה על עצמה - טענה
תשלום לקרן חניה במקום היזם 

 .ופטרה את היזם מתקן חניה
 

הטיעון לא רלוונטי מאחר והוועדה 
עקב סמיכות : " המחוזית קבעה כי 

התכנית לקו הרכבת הקלה ברחוב 
ולקווי אוטובוס " אבן גבירול"

פוטרת הוועדה , הפועלים ברחוב
את יזם התכנית התכנית מהוספת 

." מקומות חניה בתחומי המגרש
גם הוועדה המקומית שהמליצה 
לאשר את התכנית ללא תוספת 

מקומות חניה וללא חובת תשלום 
לקרן חניה קבעה זאת לאור 
צ  "מדיניות עידוד השימוש בתח

ובהתחשב בנגישות הפרוייקט 
ל המתוכנן "וסמיכותי לתוואי הרק

 .ברחוב אבן גבירול
 

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

   :87-90סעיפים 
הבניין אינו עומד ברעידות - טענה
 .אדמה

 
 

 (ורשבסקי)הצעת המתכנן 
התייחסות לנושא החיזוק תערך על 
פי הנדרש לפי התקנים הרלוונטיים 

 .במסגרת הבקשה להיתר הבנייה

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

   :91סעיף 
התכנית אינה מציגה את - טענה

 .היקף השטחים בפועל בבית יכין
 

חישוב השטחים הקיימים חלוקתם 
ומימושם בבניין אינם רלוונטיים 

שכן עניינה הוא , לעניין תכנית זו
תוספת שטחים בלבד במקום 

. בלבד (גג גוש המסד)מסוים 
ת ניתן לציין "י הוראות מבא"עפ

שטח שהוא : בטבלת הזכויות 
כ בנוי "ולא סה) למאושר תוספת
 .(במבנה

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

   :92סעיף 
התוספת המוצעת תפגע - טענה

 .בתפקוד הבניין הקיים
  
 

ההשלכות על תפקוד הבניין הקיים 
. אינן יכולות  להחקר בתכנית זו 
חזקה על מקדם התכנית כי כל 

ל ידוע לו ובדק היטב את "הנ
אפשרויות המימוש האפשרויות 

לקבל את : המלצה
ההתנגדות בחלקה ולבקש 

את היזם לחתום על כתב 
שיפוי בו הוא מתחייב לא 

לתבוע את העירייה במידה 
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  .תכניתה
יחתום , מוצע כי לפני מתן תוקף

היזם על כתב שיפוי בו הוא מתחייב 
לא לתבוע את העיריה במידה ולא 

ניתן לממש את תוספת הזכויות 
. שניתנו בגין תכנית זו

ולא ניתן לממש את תוספת 
. הבנייה בגין תכנית זו

   
    :התנגדות אדריכל ארד שרון

התכנית פוגעת בערכיו - טענה
 ונוגדת הארכיטקטוניים של בית יכין

 .את הקונספציה התכנונית
התכנית פוגעת בזכויות היוצרים של 

 .אדריכל המבנה
 
 
 

 1-18ראה תשובה לסעיפים 
 

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

תומר שכנר ' התנגדות דר
  :התנגדות פוסטן יעקב

 

  

, חסימת אור ואויר מכוון מערב
פגיעה , החרפת מצוקת חנייה

. באיכות החיים

 
תוספת הקומה המבוקשת אינה 

חורגת מקו הרקיע המותר המאפיין 
את רחוב אבן גבירול ואינה משנה 

את קו הרקיע האורבני הבסיסי 
 .המאפיין את הרחוב

הוועדה המחוזית פטרה את היזם 
. מהוספת מקומות חניה

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 24/11/2010מיום ' ב10-0027בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. משה ורשבסקי הציג את התכנית' אדר

: המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם כלהלן
הבניה לא ניתנת לביצוע מבחינה חוקית . יש לשמר את המבנה,  הפרה של זכויות יוצרין–ד ענת בירן "עו

, י כל בעלי הזכויות"התכנית לא חתומה ע. בגלל גובה קומה מפולשת שלא יכולה להיות בשימוש עיקרי
. אחד התנאים של הועדה המחוזית חתימת כל בעלי הזכויות על התכנית

? אך נותנים ליזם פטור מחניה ומקרן חניה? אך נחתם הסכם בין העירייה לבין היזם לגבי היטל השבחה
. לכן הפטור מתקן חניה ניתן בטעות, ניוד משימור' אין בתכ

. הבנין לא עומדת בתקנים של רעידות אדמה יש צורך לחזק את הבנין
? האם הבנין ערוך לקבל תוספת כזאת, איוורור, מעליות, לא עשו בדיקה לגבי פתחי מילוט

. בעיות חניה, ירידת ערך הדירה , אור, ראיה ,  חסימת אויר–פוסטן יעקב 
  –ד אבי פורטן עונה להתנגדויות בשם היזם "עו

בתקנון הבית המשותף כתוב שכל בעלי . הגג צמוד ליחידה שלנו, מדובר בסגירה של קומה מפולשת קיימת
. הזכויות מסכימים שבעלי הזכויות של קומת הגג יוכלו לבנות בעתיד

 קומות 2שרון הוסיף בזמנו ' אדר. הבנין לא הוגדר בתכניות לשימור ולא ניתן להטיל עליו מגבלות שימור
. לבנין בעצמו לצורך מכונות

. ההסכם מטיל מטלות על היזמים גם מטלות פיתוח, ההסכם שנחתם נחתם עם בעלים קודמים
היזם מחוייב לעמוד בתקני הגובה . טענת הועדה המחוזית לגבי החניה שיש מספיק מגרשי חניה בסביבה

. תעשה מדידה מדוייקת בשלב היתר בניה,  מטר3רוב הקומה בגובה של , בהיתר בניה
.  מצדדת ותומכת בסגירת קומות מפולשות38א "תמ. ייבנו מדרגות חרום,  מעליות מודרניות4יש בבנין 

. 'אור שמש וכד, אין הסתרה של אויר
  –דיון פנימי 

  –שאלות חברי הועדה 
.  בזבוז זמן להשקיע כל כך הרבה לתכנית נקודתית–דורון ספיר 

. להעביר את התמורה למטלות מאבן גבירול דרומה, מבקשים הבהרות לגבי השימור וההסכמים
. יש צורך לעשות בדיקה איזה מבנים ראויים לשימור שלא נמצאים בתכנית השימור



 החלטה' מס
22/12/2010 

 12- ' ב10-0030

 

 
 

יש רשימה טנטטיבית של בניינים .  יש ירידה בפניות לצוות לגבי תכניות נקודתיות– ענה לשאלות –ע "מה
לגבי זכויות יוצרין זה אתיקה בין . והועדה תחליט, הראויים לשימור ועדת שימור תמליץ לועדה המקומית

. האדריכלים
תיעשה מדידה מדוייקת מציע לדחות את ההתנגדויות , השימוש ראוי וכן ניתן אורבנית להוסיף על הבנין

. ולאשר את התכנית
 . הוגשה תביעה בגין שימוש חורג נגד השימוש שנעשה בבניה ללא היתר1999בשנת ד שרי אורן דיווח ש"עו

 . התקבל פסק דין ובבדיקה נוספת נמצא כי השימוש במקום הופסק
קומת )בבדיקת תיקי הבנין לא נמצא שהוגשה תביעה משפטית בגין בניה ללא היתר בחלק המדובר 

 .( של הבנין4קומה , עמודים פתוחה
.  אלף דולר מכיוון שצפינו שהם יקבלו פטור מחניה100 – הגדלנו את השומה ב – מחשבונות –ערן  פרידלר 

. יש לתקן את כתב השיפוי כתנאי לאישור התכנית
ומטלות פיתוח יושקעו לצורך , אהרון מדואל מציע לבטל את הפטור מתקן חניה ולחייב כופר חניה מלא

. רכישת קרקע לטובת דיור בר השגה
מבקש להכניס כתנאי להתר למלא את כל הדרישות .  אחזקת המבנים לא מבוצעת כראוי–פיליפ כיבוי אש 

. של כיבוי אש
  –ד דורון ספיר "הצעת החלטה של עו

עיצוב אדריכלי מאושרת ' ולתת תוקף לתכנית בתנאי בהיתר בניה הוא הכנת תכ, לדחות את ההתנגדויות
 (ארנון ואסף, מדואל, נגד פאר, נתן וכרמלה,  דורון– בעד 3לאחר הצבעה בעניין )י הועדה המקומית "ע

. ההצעה לא התקבלה
 

: הועדה מחליטה
 – נמנעו 2, נתן וכמלה,  דורון– נגד 3, ארנון ואסף, מדואל,  פאר– בעד 4)לאחר הצבעה בהצעת פאר ויסנר 

: הוחלט להמליץ לועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית בתנאים הבאים (גפן ודיין
. תנאי להיתר בניה הוא אישור תכנית עיצוב אדריכלי בועדה .1
 .יוקצו לרכישת קרקעות לדיור בר השגה" משימות פיתוח"כספים במסגרת  .2

חתימת היזם על כתב שיפוי בו הוא מתחייב לא לתבוע את העירייה במידה ולא ניתן לממש את  .3
 .תוספת הבנייה בגין תכנית זו

 . תיקונים לרשימת הליקויים של כיבוי אש–תנאי להיתר בניה  .4

. לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית .5
 

אהרון מדואל , אסף זמיר, ארנון גלעדי, נתן וולוך, פאר ויסנר, יעל דיין, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. וכרמלה עוזרי

 
 

: 13.12.2010 מיום 1068' להתנגדויות בישיבה מס' דיווח החלטת ועדת המשנה ב
 

: הוועדה מחליטה לדחות את התכנית מהטעמים הבאים
ומאידך לא נבחן ולא  , 38/א "התכנית המציעה מחד תוספת בנייה שאפשרית לכאורה גם מכוחה של תמ

השתלבותו במראה הבניין , ישימותו, ( המסד והמגדל–על שני חלקיו )הוגדר בתוכה החיזוק הנדרש למבנה 
. כולו וכדאיות התכנית כולה לאורו

. 38/א"סבורה הוועדה כי הדרך המתאימה לבחינת תוספת הבנייה המבוקשת היא במסגרת תמ, לפיכך
 

הוועדה מפנה את תשומת ליבה של הוועדה המקומית כי במסגרת שיקוליה לתוספת בנייה תיקח בחשבון 
. את חשיבותו האדריכלית של הבניין כמייצג תקופה וסגנון ספציפיים במורשת הבנייה

 
עוד מציינת הוועדה כי תוספת הזכויות המוצעת בתכנית הוצגה לוועדה המחוזית כניוד זכויות לצורך 

אולם מהחלטת הוועדה המקומית עולה כי אין מדובר בניוד זכויות לפי תכנית השימור , שימור מבנים
ובכל מקרה ייעוד הכספים הוחלף לעת הדיון , אלא בתוספת תשלום שייעודה לקרן שימור' ב/2650/תא

. בהתנגדויות בוועדה המקומית משימור לרכישת קרקעות לדיור בהישג יד
 

עוד מעירה הוועדה כי הסכמים בין העירייה ליזם בדבר פטור מתקן חניה והתחייבות העיריה לשאת 
. אינם ראויים, בתשלומים לקרן החניה ככל שיושתו על היזם

 



 החלטה' מס
22/12/2010 

 12- ' ב10-0030

 

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (12החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
הועדה קבלה דווח על החלטת הועדה המחוזית לדחות את התכנית והחליטה לא להגיש ערר למועצה 

 .ל"ארצית על ההחלטה הנ
 
 

נתן וולוך , ארנון גלעדי, מיטל להבי, פאר ויסנר, אסף זמיר, אהרון מדואל,  דורון ספיר: משתתפים
. ושמואל גפן



 התוכן החלטה' מס
22/12/2010 

 13- ' ב10-0030
  21-23לו 'מיכאלאנג - 3928/מק/תא

 תיקון להחלטת הועדה  (2)דיון בהפקדה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  71' עמ

 

         21-23מיכלאנגלו 
 

הועדה המקומית לתכנון ובניה : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית 
 

  :מיקום
חלקה : ממערבלו 'מיכלאנג' רח מדרום , 7023 בגוש 121חלקה : ממזרח, 7023 בגוש 24-27חלקות : מצפון

. 7023 בגוש 33
  

 
  
 

תיקון החלטה קודמת בנושא שילוב דיור בר השגה בתכנית  . דיון בהפקדה :מטרת הדיון
    

 
  בסמכות ועדה מקומית :ע"מסלול התב

 
 

 21-23לו 'מיכלאנג רחוב :כתובת
 
 
 

 



 החלטה' מס
22/12/2010 

 13- ' ב10-0030

 

2007ת ספטמבר "מבא  72' עמ  

 

 
 :חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה חלקה 

7023  31,32  
 

  ר" מ1711 :שטח קרקע
 

 מ" בר אוריין אדריכלים בע:מתכנן
 

מ "אושיות פיתוח בע.ג.     ע: יזם

.  א"עיריית ת, מ"אושיות פיתוח בע.ג. ע :בעלות

התכנית . א" בבעלות משותפת של היזמים ושל עיריית ת31חלקה  .  בבעלות מלאה של היזמים32חלקה 
. מוגשת בתיאום עם אגף נכסי העירייה ובהסכמתו

  :מצב השטח בפועל
 המגרשים פנויים 

 
   :מדיניות קיימת

 
מצפון לתכנית ולאורך רחוב יהודה הימית קיימת מדיניות של הצפפה עד לגודל יחידת דיור  ממוצעת של 

מוצע להחיל את עקרונות מדיניות , לאור הקרבה של מגרשי התכנית לאזור בו חלה המדיניות. ר" מ65
.  ההצפפה גם על שטח תכנית זו

 
-  (ציטוט מהוראות התכנית)- שבין מטרותיה2570עידוד בניה חדשה במטרה  להביא  למימוש תכנית 

.."  ,י קביעת מספר מירבי של יחידות דיור וגדלן"שיפור איכות המגורים ורווחתם ע"
 

  :מצב תכנוני קיים
 

: ע תקפה"תב. א
,  1ע, "דנטה "43/מ.ב/ תא2570

 
 :יעוד קיים. ב

מגורים ג 
 
: שטח התכנון. ג

ר " מ1711
           

זכויות . ד
( 769.95ר "מ ) שירות 45%ועוד     (ר" מ2737.6) עיקרי 160%מעל הקרקע 

  1י ע" עפ–מתחת לקרקע 
 

:   צפיפות מותרת. ה
( 24.88=2737.6/110)ר עקרי  " מ110שטח דירה מינמלי 

 
גובה ומספר קומות . ו

. (לגג שטוח)'  מ3בנוסף בניה על הגג בגובה של עד . ( למעקה1.30ועוד )לפני ריצוף '  מ10.5
 
 
 
 
 
 
 
 



 החלטה' מס
22/12/2010 

 13- ' ב10-0030

 

2007ת ספטמבר "מבא  73' עמ  

 

 
 

  :מצב תכנוני מוצע
 

 :תיאור עיקרי השינויים בתכנית
 .איחוד מגרשים למגרש בניה אחד .א

 . ד" יח42.1=2737.6/65כ  "סה, ר עיקרי " מ65גודל דירה ממוצע - הגדלת צפיפות .ב

שטח דירה . ר עיקרי ומעלה" מ80 מן הדירות יהיו בגודל 20%לפחות : קביעת תמהיל דירות מחייב .ג
 .ר עיקרי" מ50-מינימלי  לא יקטן מ

 4כ "סה. בהתאם לגובה קומה טיפוסית- ללא תוספת זכויות בניה-התרת הקמת קומה נוספת .ד
 .קומות וקומת גג חלקית

 .75%- הגדלת תכסית קומת הגג המירבית ל .ה

. קביעת הוראות בינוי ועיצוב .ו
 

: שימושים/פירוט יעודים
מגורים  

 
  זכויות בניה

 
 יעוד

 שטחי שירות שטח עיקרי

 2מתחת לקרקע  1 מעל הקרקע כ"סה מתחת לקרקע מעל הקרקע

 % ר"מ % ר"מ ר"מ % ר"מ % ר"מ

 1לפי ע 1לפי ע 45 769.95 2737.6 1לפי ע 1לפי ע 160% 2737.6מגורים  

 

.  ים על פי החוק"ד לצורך הסדרת הממד"ר עבור כל ממ" מ5לשטחי השירות יתווספו  -
 

 
  42– צפיפות/ד"יח

ר " מ65: ד"שטח ממוצע ליח
ר עיקרי " מ50: שטח מינמלי לדירה 

 42מבוקש : ד"כ יח"סה
 

: נתונים נפחיים
. מעל מרתפים,  קומות וקומת גג חלקית4: מספר קומות

   70% - בהתאם לתכנית הראשית:תכסית
ע להתיר שינויים "בסמכות מה.  ' מ4אחורי  ',  מ2צידי ',  מ0קדמי   -בהתאם לתכנית הראשית:קווי בניין

.בקו הבנין הקדמי לצורך שיפור התכנון  

 
  : עקרונות ודברי הסבר נוספים

יש לאשר במסגרת הבקשה להיתר . מבנה מגורים בעל פרטי חזית המאפיינים את הסביבה הקרובה: עיצוב
מרפסות ופרטי פיתוח עם צוות יפו על מנת להבטיח השתלבות הבנין בסביבתו , עיצוב סופי של פרטי חזית

. הבנויה
 
 

 :  תשתיות, תנועה, תחבורה
.  החניה תהיה תת קרקעית ותספק את מספר החניות הנדרש על פי התקן במלואו

 
 
 
 
 



 החלטה' מס
22/12/2010 

 13- ' ב10-0030

 

2007ת ספטמבר "מבא  74' עמ  

 

 
 
 

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מאושרמצב  נתונים
כ זכויות "סה

 בניה
 ג+160% ג+160% אחוזים

 גג  +  4 גג +3 קומות גובה
 גג'  מ3 +13.50 גג'  מ3 +10.5 מטר

 75% 50%  קומת גגתכסית
 לפי תקן  מקומות חניה

 110 בשטח ממוצע של 25מספר יחידות 
 ר עיקרי"מ

 ר עיקרי" מ65 בשטח ממוצע של 42

 
: ד צוות"חוו

לאשר את התכנית המוצעת 
הבקשה להקטנת יחידת הדיור הממוצעת תואמת את המדיניות הקיימת לאורך רחוב יהודה  -

ומאפשרת יצירת מגוון של גדלי דירות המתאימים למגוון  (בגב המגרש המבוקש)הימית 
. מבקשי דיור ביפו

 קרקעי-הבקשה לאיחוד חלקות מאפשרת תכנון טוב יותר במגרש ופתרון חניה תת -

הבקשה לתוספת קומה תואמת את הגובה הקיים לאורך יהודה הימית ואינה מהווה גובה  -
חריג בשכונה 

 
 

 05/07/2010בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 05/07/2010בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 04/08/2010מיום ' ב10-0018בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. הלל הלמן הציג את התכנית

. גידי בר אוריין הציג את התכנית' אדר
. ד של העירייה יהיו לדיור בר השגה"חברי הועדה מבקשים שהיח

 
: הועדה מחליטה

ד בדיור בר השגה לפי החלק היחסי של השטח "לאשר את התכנית להפקדה בתנאי הכללת מספר יח
.  שבבעלות העירייה

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 החלטה' מס
22/12/2010 

 13- ' ב10-0030

 

2007ת ספטמבר "מבא  75' עמ  

 

: בקשה לתיקון החלטת הועדה 
 

וזאת בהמשך לחוות דעת היועץ , שגה בתוכניותהמובא לדיון חוזר שכן מתברר כי לא ניתן לאשר דיור בר 
. והחלטות הועדה המחוזית, המשפטי של משרד הפנים

. י שר הפנים"התוכנית לא תאושר ע, גם אם הועדה המקומית תחליט על דיור בר השגה
 .דירות לזוגות צעירים, אם בכלל, ניתן לאשר, לעמדת משרד הפנים והועדה המחוזיתבהתאם 

.  לכן מוצע לבטל את התנאי בדבר דיור בר השגה
: לחילופין מוצע לקבל את ההחלטה כדלהלן

 
במסגרת עסקת  (דיור בעין)לאשר את התוכנית להפקדה בתנאי לפיו תתקבלנה יחידות דיור מבונות "

דירות . (" דירות העיריה"– להלן )לפי שיעור חלקה היחסי של העירייה בקרקע ,קומבינציה עם היזם
במידה ולא יתקבל אישור . וזאת בכפוף לאישור מועצת העיריה ושר הפנים, העירייה יהיו לזוגות צעירים

תבוצע עיסקה עם היזם לפיה תמכור העירייה במזומן את חלקה , ל לעיסקה מסוג זה"מי מהגורמים הנ
. ל"גם כאן בהתאם ובכפוף לאישור הגורמים המוסמכים הנ, בקרקע נשוא התוכנית ליזם

."   תנאי למתן תוקף לתוכנית יהיה אישור שר הפנים כמפורט לעיל
 
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (13החלטה מספר ) 22/12/2010מיום ' ב10-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ד שרי אורן הקריאה את הצעת תיקון  ההחלטה בפני הועדה"עו
 
 

: הועדה מחליטה
במסגרת עסקת  (דיור בעין)לאשר את התכנית להפקדה בתנאי לפיו תתקבלנה יחידות דיור מבונות 

. ("דירות העירייה: "להלן)קומבינציה  עם היזם לפי שווי חלקה היחסי של העירייה בקרקע 
. העסקה ומרכיביה יהיו בכפוף לאישור מועצת העירייה ושר הפנים, דירות העירייה יהיו לזוגות צעירים

תבוצע עסקה עם היזם לפיה תמכור העירייה , ל לעסקה זו"במידה ולא יתקבל אישור מי מהגורמים הנ
ל "גם כאן ובהתאם ובכפוף לאישור הגורמים המוסמכים הנ, במזומן את חלקה בקרקע נשוא התכנית ליזם

למען הסר ספק . תנאי למתן היתר בניה מכח תכנית זו יהיה אישור שר הפנים כמפורט לעיל לענין העסקה
. ניתן להפקיד את התכנית בשלב זה

 
 

. פאר ויסנר ואהרון מדואל, אסף זמיר, דורון ספיר: משתתפים

 
 


