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- אביב - תל68בן גוריון ' בשד. באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה
 302קומה ג חדר , יפו

 
 

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

 מהנדס העיר 'אדר, חזי ברקוביץ :ה"נכחו ה
ש לעניני תכנון ובניה "משנה ליועמד "עו, שרי אורן 
מנהל אגף תבע וסגן מהנדס העיר ' אדר, עודד גבולי 
מנהלת מחלקת רישוי בניה ' אינג, ריטה דלל 
פקוח על הבניה ' מנהל מח'  אינג, דוד רבינוביץ 
מ ראש העירייה "מ. עד "עו, אילן רוזנבלום 
מ נציגת השר לאיכות הסביבה "מנחמה עמירב  
מנהל היחידה למניעת דלקות פיליפ שפושניק  
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלאלה דוידוף  
 
 

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

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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ועדת המשנה לתכנון ולבניה 
יפו – אביב -מרחב תכנון מקומי תל

 
 09-0021 פרוטוקול מספר 

 13:00 - 09:00 23/09/2009ע "ה תשרי התש
 

- אביב - תל68בן גוריון ' בשד. באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה
 302קומה ג חדר , יפו

 
 
 

מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  26/08/2009 מיום 09-0019אישור פרוטוקול   

 דיון בשטחי שירות 333פ "הוספת שטחי שירות למרכז מסחרי לתכנית תג 1 .1
פ לששטח חקלאי במסגרת הסדר פשרה במשתלה עדכון הועדה "שינוי ייעוד משצ 2 .2
 רחוב אונטרמן דיון בהפקדה 2390/3 4 .3
 הצגת עקרונות מדיניות 9מרכז רובע  7 .4
 דיון בהפקדה 13ארבר  11 .5
הצגת שינויים בתכנית -  דיון נוסף בעקבות ערר והסכמות מול העורר 4-6טרומפלדור  15 .6
דיון נוסף  (3)תכנית עיצוב ארכיטקטוני - בנק דיסקונט  25 .7
ורד דיון בעיצוב ארכיטקטוני -עיצוב חזית לרחוב עין 30. 8
תכנית אב לשכונת מונטיפיורי דיון בתכנית אב  32 .9

 
 :דיווח על תכניות שאושרו

 גארדיה לכביש שירות-חיבור מחלף לה - 3815/מק/תא
 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
23/09/2009 

- ' ב09-0021
1 

  333פ "הוספת שטחי שירות למרכז מסחרי לתכנית תג - 
 דיון בשטחי שירות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

  .  שכונת צהלה:מיקום
 

 . 71ל "צה'  רח:כתובת
 

אגף רישוי ופיקוח על הבניה : מגיש הבקשה
אגף תכנון ובניין עיר 

 
. תוספת שטחי שירות לזכויות המפורטות בתכנית שבנדון: תוכן הבקשה

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

: מחליטה הועדה במליאתה כדלקמן ("התקנות"
 

העיקריים  הם השטחים , עבור מרכז מסחרי333השטחים המפורטים בתכנית מתאר מספר 
: בנוסף לשטחים אלו יותרו שטחי שירות כדלקמן.  לבניההמותרים

 
: מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין. א

בנוסף כל שטח , מרתפים "- 1ע"שטחי שירות במרתפים לפי הוראות תכנית מתאר מקומית  
תת קרקעי נוסף שתאשר הועדה המקומית למטרת חניה תקנית או כל שימוש אחר לפי תכנית 

. מרתפים" 1-ע"מתאר 
 

 :במפלס הכניסה הקובעת לבניין ומעליו. ב
בשטח המינימלי הנדרש לפי תקנות התכנון והבניה  (כולל מבואה ופודסט)שטח חדרי מדריגות . 1
. (בטיחות אש בבניינים )
. מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות כנדרש בתקנות, מרחבים מוגנים קומתיים . 2
שטחים למערכות טכניות מתקנים למטרות שירות על הגג כמוגדר לפי תכנית מתאר מקומית      . 3

לרבות   , חדר למכונות   או למתקנים טכניים למתן שירותים לבניין: לפי פירוט בתקנות)"  1-ג    "
 . (' וכו, מעלית, גנרטור, שנאים, חשמל, קירור, איוורור,      תקשורת

. בליטות כמוגדר בתקנות. 4
מעברים ציבוריים בקומת קרקע מסחרית   , הועדה המקומית רשאית להתיר כשטחי שירות. 5

המצויינות   , פ התנאים המפורטים בתקנות חוק התכנון והבניה "ע'  מ1,50     שרוחבם עולה על 
 .     לעיל 

 
  

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 23/09/2009מיום ' ב09-0021בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לשוב ולדון בישיבה הבאה עם פירוט שטחים בתוך הדרפט

 
, פאר ויסנר, מטל להבי, כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

.נתן וולוך ואסף זמיר, ארנון גלעדי



 התוכן החלטה' מס
23/09/2009 

- ' ב09-0021
2 

פ לששטח חקלאי במסגרת הסדר פשרה במשתלה  "שינוי ייעוד משצ - 3865/תא
 עדכון הועדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ

 

ועדה מחוזית  : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

    דיון להפקדה:       מטרת הדיון
 

    פ שמדרום"ורצועת השצ'  א202חלק ממגרש , שכונת המשתלה                  :מיקום
 

 20-22מקס ברוד ' רח, 1-6'  מס2280'     רח              :כתובת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 307, 290ח " ח6615  גוש  :תכניתתחולת ה
 

  דונם2- כ    : שטח התכנית
אלונים אדריכלים ובוני ערים   - גורביץ–עדו אלונים '                 אדר :מתכנן

                     מינהל מקרקעי ישראל  :יזם
יפו   -א"                             הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ת

 
                 מינהל מקרקעי ישראל :בעלות

יפו -א"                             עיריית ת
 

: רקע להגשת התכנית:                פרטים
יפו כמחזיקים שווים -א"י ועת"י ממ"מגרשי הבנייה בשכונת המשתלה שווקו ע .1

 .בקרקע

במהלך ביצוע עבודות . מ"ן בע"גמולב נדל'  במשתלה שווק והוחכר לחב202מגרש  .2
, בעל זכויות חכירה ממדינה, בט' משפ, נמצא כי קיים חוכר, בניית מבנן המגורים

אשר מנע , ר המהווה חצר של בניין צמוד קרקע" מ12ששטחו ' א202בחלק ממגרש 
 .את המשך בניית ופיתוח המגרש במתכונת המקורית שתוכננה

במסגרת הליכים משפטיים שניהלו הצדדים מונה מגשר מטעם בית המשפט במטרה  .3
י "כי ממ, בין היתר, הסכם גישור שנחתם בין הצדדים קבע. להגיע לפתרון מוסכם

ר ממבנן " מ12יפו יכינו ייזמו תכנית מפורטת לפיה ייגרע שטח של -א"ועיריית ת
שטח )פ "ר כשפ" מ80ובתמורה יתווסף שטח בן , פ"המגורים וייקבע בייעוד שצ

שטח התמורה . (6615 בגוש 290חלקה )פ "הכלול ברצועה בייעוד שצ (פרטי פתוח
 .י"י שמאי מטעם ממ"נקבע ע

. ל"התכנית המוצעת מיישמת את הסכם הפשרה הנ .4
 

: מצב תכנוני קיים                              
מבנן זה . לפיה הוקמה שכונת המשתלה',  ג2069 נקבע בתכנית מתאר 202מבנן  .1

 להקמת 2מבנן זה מוגדר בייעוד מגורים א. 6615 בגוש 307' נרשם כחלקה מס
 . קומות2בניינים צמודי קרקע בני 

במטרה להציע בינוי ', ב202-א ו202 – מגרשים 2-חלקה את המבנן ל' י2069תכנית  .2
' א202במגרש .  והגדלת הצפיפות בו' ב202 קומות בקטע 2שונה של בנייה נמוכה בת 

 .ד צמודות קרקע" יח25נותרו 

 .פ" מוגדרת בייעוד שצ290חלקה  .3



 החלטה' מס
23/09/2009 

- ' ב09-0021
2 

 

2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ  

 

 
: מצב תכנוני מוצע                              

 .פ"א לשצ2ר ממגורים " מ12שינוי ייעוד שטח של  .1

 .וסימונו כמגרש להשלמה, לשטח חקלאיפ "ר משצ" מ80שינוי ייעוד שטח של  .2

ולא את הוראות הבינוי וקווי , התכנית אינה משנה את זכויות הבנייה במגרש .3
 .הבנייה המותרים

בהתאמה לשיווק ', א202ד הכלול במגרש " יח6שטח התכנית כולל מבנן של  .4
 .הקרקע

 
יואב רוביסה ' י אדר"   ע :ד הצוות "חוו

.                           לקדם את התכנית להפקדה בועדה המחוזית
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 04/03/2009מיום ' ב09-0004בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. משפט-עורך התכנית הציג את התכנית שבאה ליישם הסכם גישור בית
הציגה את הסכם הגישור והמהלכים שהביאו , מהשרות המשפטי, ד רחל אביד"עו

. לחתימתו
היות וייעוד זה משקף שטח , פ"מיטל להבי התנגדה להגדרת חלקת ההשלמה בייעוד שפ

. שאינו מגודר
. ד שרי אורן תמכה בעמדה זו"עו

 
: החלטת הועדה

: הוחלט (פאר–  נגד 1, גפן וולוך, כרמלה, מיטל–  בעד 4)לאחר הצבעה בעניין 
. לאשר את העברת התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית

. אלא בייעוד אחר, פ"חלקת ההשלמה לא תוגדר בייעוד שפ
 

. כרמלה עוזרי ושמואל גפן, נתן וולוך, מיטל להבי, פאר ויסנר: משתתפים
 

אשר ישמש , "שטח חקלאי"חלקת ההשלמה תיקבע בייעוד , בהתאם להחלטת הועדה:                 עדכון
.  בשטח זה תותר הקמת בריכת שחיה פרטית. ללא זכויות בנייה, כחצר פרטית

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 23/09/2009מיום ' ב09-0021בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה

: מהלך הדיון
.  הציג את העדכון המבוקש–יואב רוביסה מתכנן צוות צפון 

 
: הועדה מחליטה

אשר ישמש , "שטח חקלאי"חלקת ההשלמה תיקבע בייעוד  , 4.3.2009בהתאם להחלטת הועדה מיום 
. בשטח זה תותר הקמת בריכת שחיה פרטית. ללא זכויות בניה, כחצר פרטית

 
. ל"פאר ויסנר התנגד להחלטה הנ

 
אהרון , מטל להבי, כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

נתן וולוך ואסף זמי, ארנון גלעדי, פאר ויסנר, מדואל



 התוכן החלטה' מס
23/09/2009 

- ' ב09-0021
3 

 רחוב אונטרמן  2390/3 - 3877/מק/תא
 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ

 

הועדה מקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :כתובת
 כפר שלם- רחוב הרב יחיא מחבוב, 26-36רחוב אונטרמן 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

מספר 
 גוש

כל /חלק סוג גוש
 הגוש

מספרי חלקות 
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

 
חלק  מוסדר 6132

 מהגוש
292 ,294 ,295 ,341 ,

343 ,344 
312 

חלק מוסדר  6151
מהגוש 

 26 ,53 ,69  

 
 
 
 
 

'  ד8.44: שטח התכנית
 

שמואל יבין ' אדר :מתכנן
 

הועדה המקומית  :יזם
 

 מינהל מקרקעי ישראל :בעלות
 

 : מצב השטח בפועל
ר בפינה " מ600-ריקה למעט בית כנסת התופס שטח של כ, ביעוד מגורים',  ד3.157 בשטח של 292חלקה 

. הדרום מזרחית של החלקה
. פנויה, צ "ביעוד שב',  ד1.498 בשטח של 341חלקה 

 
 :מצב תכנוני קיים

תכנית עיצוב אדריכלי למגרשים ברחוב אונטרמן , 2390: ע תקפה "תב
מגורים ושטח למבני ציבור :     יעוד קיים

 : שטח התכנון
ר במבנים " מ97- ד בשטח ממוצע  של כ" יח38ר שטח עיקרי עבור " מ3712- זכויות ל:  במגרש המגורים

פ תכנית עיצוב אדריכלי שאושרה בועדה "זכויות אלו ע).  קומות על גבי קומת עמודים חלקית6בני 
 (. 7- ' ב2007-2'  החלטה מס24.01.2007המקומית בתאריך 

השטח מיועד להקמת . ר" מ2100כ "סה-  קומות3-  משטח המגרש ב50%פ "זכויות ע:  במגרש למבני ציבור
. אשכול בתי כנסת האמורים להתפנות משטחי ציבור או ממגרשים סחירים

 
 :מצב תכנוני מוצע

 : פ העקרונות הבאים" בהתאם להחלטת פורום עתיאור מטרות התכנון
 .צ"האחד ביעוד מגורים והשני ביעוד שב-  לשני מגרשים2390 בתכנית 3חלוקת מגרש  .1

 הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצרכי – לחוק התכנון והבניה3ק "ס'  א62' פ ס"ע
 .ציבור

 .קביעת שטח המגרש ביעוד מגורים וקביעת זכויות והוראות בינוי למגרש .2
 .מאושרת. א.ע.פ ת"הקלות והבטי בינוי ע, הטמעת זכויות

 .הסדרת השטח המשמש את בית הכנסת מבחינת יעוד וזכויות ברחוב סנהדראי טובה .3

 .הסדרת השטח המשמש את בית הכנסת מבחינת יעוד וזכויות ברחוב יחיא מחבוב .4
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 שינוי חלוקת שטחי הבניה – לחוק התכנון והבניה 6ק "ס'  א62' פ ס"ע,  לעיל3,4סעיפים 
 .המותרים בתכנית אחת מבלי לשנות את סך כל השטח המותר לבניה

מדרכות רחבות כחלק מציר ירוק האמור להתחיל , הטמעת חתך רחוב המאפשר נתיב אופנים .5
 .במרכז כפר שלם ולהוביל לפארק מנחם בגין

 
 

 
 : שימושים/פירוט יעדים

 
 :זכויות בניה

 
 

 יעוד 
שטח מגרש 

 דונם

 שטחי שירות שטח עיקרי
מתחת  מעל הקרקע

 לקרקע
 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  כ"סה

 % ר"מ ר"מ % ר"מ % ר"מ
מהשטח 
 העיקרי

 % ר"מ

מגורים 
 

2.557 3712 145    1200 30 4000 160% 

- 'מבנה ציבור א
רחוב סנהדראי 

0.6    900 150    180 20   

- 'מבנה ציבור ב
רחוב מחבוב 

1.498 1345 60    240 20   

 
 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2

 : עקרונות ודברי הסבר נוספים
 

החניה תוסדר .  חניית אורחים20% חניה לכל דירה ובנוסף 1פ "החניה במגרש המגורים תהיה ע:   תנועה
. בתת הקרקע

בירנית  / ציר אונטרמן- פ תכנית אב לצירים ירוקים"שינוי חתך הרחוב ע: תשתיות
. א לנושא השטח הציבורי"נכסי בין חלמיש לעת/ הסדרת הנושא הקרקעי: נכסים

 
 

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 3712 3200 ר"מ מגורים

 ( קומות3,  בקומה50% )900 0 ר"מ 'צ א"שב
 1345 2245 ר"מ 'צ ב"שב

   
 מקומות חניה  46   למגוריםמקומות חניה

   תת קרקעיים80%לפחות 
 
 

: זמן ביצוע
 

,  היתר בניה כללאבמגרש ממגרשי התכנית לא הוצ,     שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו5 אם תוך 
. תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית

 ('אדר, י אורית ברנדר"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

. לאשר את התכנית להפקדה
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 16/09/2009בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 16/09/2009בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 23/09/2009מיום ' ב09-0021בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לאשר את התכנית להפקדה בסמכות ועדה מקומית

 
, כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר, ר" יו–פאר ויסנר : משתתפים
.נתן וולוך ואסף זמיר, ארנון גלעדי, אהרון מדואל, מטל להבי
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  9מרכז רובע  - 
 הצגת עקרונות מדיניות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  7' 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 . במרחב הנדון מומשו כמעט כל התוכניות המרכזיות למגורים
בינוי בהיקפים -התקבלו פניות רבות לבחינה של פרוייקטי פינוי, בנוסף. סביב תוכניות ההרחבה הקיימות

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

פתרונות בינוי אלו . כדי להצדיק את עלויות הפינוי והבנייה החדשה ( קומות25-40בין )מגדלית -גבוהה
. י צוות התכנון עקב הפגיעה הקשה במרקם ובמבנה השכונות"נדחו ע

 
 :מדיניות מוצעת

המדיניות המוצעת מתעתדת להגדיר את המדיניות הרצויה ביחס לפיתוח ובינוי מרכז הרובע ולספק חומר 
י קביעת יעודי קרקע "תכנית המדיניות מהווה תשתית להכנת תכניות מפורטות וזאת ע. רקע לתכנון עתידי

 .כלליים וקיבולות אוכלוסייה כשלב מקדים לפני התכנון המפורט
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תתייחס לשימור הערכים הבנייניים , התכנית תקבע מטרות להתחדשות עירונית ופיתוח הרובע 
תתייחס לאופן בו אפשר להשפיע באמצעות התכנון על איכות החיים של , והחברתיים הקיימים בו

 . האוכלוסייה המתגוררת ברובע וזאת שתתווסף בעתיד ותתייחס למרחב הציבורי מסוגיו השונים
התושבים וצוות , מטרת מסמך המדיניות היא להתוות כיווני פיתוח לאזור בשיתוף פעולה בין העירייה

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

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

 
ישנם , הדורשים טיפול והתערבות תכנונית דחופה,  לצד אזורים מוזנחים ומצב בניינים ירוד9במרכז רובע 

אזורים בעלי ערכים ארכיטקטוניים היכולים לשמש , אזורי מגורים ייחודיים הראויים לשימור וטיפוח
.  בסיס להתחדשות האזור

תכנית המדיניות תבחן כלים שונים של פתרונות מבניים לתוספת אוכלוסייה ותציע סוגים שונים של 
ציפוף והתחדשות מרכז הרובע ושימור - עיבויים אינטנסיביים אשר משלבים את שני העקרונות הללו

בכוונה ליצור מגוון של דירות בגדלים שונים וכך לאפשר לאוכלוסייה מגוונת להתגורר , המרקם הקיים
אך תמליץ עליהן רק במקומות ספציפיים , המדיניות לא שוללת תכניות לפינוי בינוי באופן גורף. במרחב זה

. המתאימים ממכלול סיבות תכנוניות
 לא נועד להרוס ולבנות מחדש אלא להוסיף שכבה לזו הקיימת על מנת להטעין את 9התכנון למרכז רובע 

הקניית אופי עירוני אין משמעותה ביטול הערכים . האזור בשימושים נוספים כדי להקנות לו אופי עירוני
.  הקיימים באזור אלא הגדרתם  מחדש באופן שיחזק אותם

מציעה המדיניות בחינת חיזוק אזורי מסחר ומקומות לבילוי שעות , בנוסף לפתרונות למרחבי המגורים
ובכך לחזק , השימושים המעורבים בנקודות משמעותיות בתוך האזור יכולים לייצר זהות שכונתית. הפנאי

.  את תחושת השייכות לאזור
 

מערכת הנחיות  הינו יצירת 9אחד העקרונות המרכזיים המנחים את אופן פיתוח המדיניות למרכז רובע 
אופן מימוש העקרונות הללו לא . (נפח תכסית, גובה) אשר תתווה עקרונות בינוי בסיסיים בלבד גמישה

תציע התכנית פתרונות מפורטים , בכל מקרה. יוכתב מראש וניתן יהיה לממשם בתוכניות מפורטות
. ל"למימוש אותם עקרונות כפי שיבואו לידי ביטוי באזורים השונים לבדיקת ישימות העקרונות הנ

 
מתודולוגית העבודה 

 
 .לימוד המצב הקיים של תחום התכנית ושל מיקומה במרחב  •

.   ניתוח הממצאים •
והכוחות הפועלים , הרצונות,  פגישות שיתוף ציבור  ובעזרתם חידוד ההבנה של הצרכים •

 . (התקיימה סדרת פגישות ראשוניות לפני כשנה)
.  גיבוש מטרות התכנית ואמצעים מומלצים למימוש •
.  גיבוש נקודות מוצא לתכנון פיסי •
 חלוקת מרחב התכנון למתחמים וגיבוש סל כלים של פעולות להתערבות בניינית ולהתחדשות  •

. המחשה בתכנית מפתח. עירונית אותם ניתן ליישם בכל מתחם ומתחם
.  בדיקה אדריכלית וכלכלית והמחשה של מגוון פתרונות  פרטניים עבור כלים  שונים •
 הצגת דוגמאות לחלופות לכלל שטח התכנון הניתנות למימוש באמצעות סל הכלים ותכנית  •

.  (דו ותלת מימדי,באופן )המפתח    
 

 ('אדר, י אודי כרמלי"מוגש ע): ד הצוות"חו
.  מובאים להתרשמות ודיון של חברי הועדה9עקרונות התכנון של מדיניות מרכז רובע 

מסמך המדיניות הסופי יובא לאישור הועדה לאחר בחינת הטמעתו בחלופות תכנית המתאר וקבלת 
. תוצאות הערכת החלופות של תכנית המתאר ופגישות עם התושבים

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
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2007ת ספטמבר "מבא  10' עמ  

 

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



 התוכן החלטה' מס
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  13ארבר  - 3893/תא
 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  11' עמ

 

הועדה מקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :מיקום
 36לקה ח 7055גוש : 13ארבר  28 חלקה 7438 גוש :65שינקין 
  13ארבר  ,65שינקין  :כתובת

 65      שינקין 13ארבר 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

  28  חלק מהגוש מוסדר 7438
  36חלק מהגוש מוסדר  7055

 
. ר" מ1,555: 13ארבר ' רח, ר" מ485: 65שינקין ' רח: שטח התכנית

 שפירא- אורנת:מתכנן
מ "אנוב רושל בע'באבאדז :יזם

י ופרטיים  "ממ :בעלות
:  מצב השטח בפועל

. המבנה כבר שופץ. אזור מגורים מיוחד בייעוד עם מגבלות מחמירות מבנה לשימור - 65ברחוב שינקין 
  .נטיעות זמניות, מגרש פנוי- 13ברחוב ארבר 

 
:  מדיניות קיימת

  .מכח תוכנית השימור המאושרת  , 65שיינקין '  כוללת העברת זכויות בניה ממבנה לשימור ברחע המוצעת"התב
 . קומות9במבנה בן " אזור מגורים מיוחד"ל המיועד  בנוה עופר13ארבר המגרש המקבל יהיה ברחוב  

בצומת בין רחוב גרינבוים ורחוב ,  קומות5המבנה הגבוה הממוקם במרכז יחידת שכנות של מבנים טוריים בני 
. נס לגויים מהווה נקודת ציון עירונית

. ד נותנת מענה למחסור בדירות גדולות למשפחות בשכונת נווה עופר"התוספת המוצעת ביח
ואת בהתאם לבנייה הקיימת ולהרחבות  המתוכננות בסמוך התכנית המוצעת באה לשפר את הבינוי הקיים 

. המופע של הבניין בקונטקסט הייחודי שלו
תוספת , ד ממוצעת"הגדלת שטח יח, תוספת ביחידות דיור, כוללת תוספת בשטח הכולל לבנייהתוספת הזכויות 

.  הכל בתכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית, ושינוי בקווי הבניין, בקומות

  

 

 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  12' עמ  

 

 
:   מצב תכנוני קיים

:  65שינקין ' רח
  .ע, ג, 2268',  ב2650 :תכניות תקפות

  .ותמחמירעם הגבלות בניין לשימור ,  מיוחדמגורים אזור :יעוד קיים
  .ר" מ485: 65שינקין '  רח:המגרששטח 

ר " מ91-    ו4-6ר שנוידו לטרומפלדור " מ365לאחר הפחתה של )ר " מ707 + (בנוי)  לפי הקיים:זכויות בניה
( 18שאושרו לניוד למקווה ישראל 

:  תחשיב סופי לזכויות הבניה להעברה
פ הערכת שמאי העירייה מתאריך "ע, ר"למ ₪ 11,000פ שווי קרקע של "ר ע" מ707היקף הזכויות להעברה הינו 

באם שווי הקרקע הסופי ישתנה בשומא המוסכמת היקף הזכויות להעברה יחושב מחדש ויהווה . 18.12.08
. תחשיב סופי לזכויות הבניה להעברה מהמבנה

 
:  13ארבר 

. 1ג, 1ע, 1925, 3/05/13צ "תרש, 2603, א2603', ב2650: תכניות תקפות
. מיוחדאזור מגורים : יעוד קיים

. ר" מ1,555 :שטח המגרש
 2603ע "פ תב"  ע: זכויות בניה

 .ר" מ110ד בשטח עיקרי ממוצע של " יח32
כ שטח עיקרי "ס

 X 32 110= ר " מ3,520
: שטחי שירות

 מהשטח העיקרי בקומות 15%
" שטחי השירות לא יעלו על השטח הבנוי בקומה שמעליה"בנוסף בקומת הקרקע 

ד  "יחX 32 12 = 384: דים"בנוסף ממ
( 1994- דים מ"לפני קובץ התקנות לממ, 5.5.93-  אושרה למתן תוקף ב2603תכנית )

.  קומות9כ "סה,  קומות מעל קומת הקרקע8  :גובה 
 .1-ע:  ו1-זכויות והוראות בהתאם לתכניות ג: בנוסף לאמור לעיל

 
: מצב תכנוני מוצע

 : תיאור מטרות התכנון
 תכנית השימורפ " עותמחמירבהגבלות  לשימור בנוי בו בנין אשר 65שינקין  ובברחהמגרש מבניה זכויות העברת 
. הבניין כבר שופץ וחלק מזכויות הבנייה בו כבר נויידו בעבר. 13ארבר '  למגרש ברח'ב2650

. ר" מ195הינם  ע זו"בתב, המבוקשות להעברה מבנין לשימוזכויות הבנייה כ "סה
, ר לפי הערכה מקדמית של שמאי העירייה"למ ₪ 11,000פ שווי קרקע של " חושבו ע65שינקין ' הזכויות ברח
. כאמור לעיל

פ השומא " תתבצע ע13קביעת תמריצי תוכנית השימור במבנה זה וקביעת היקף תוספת השטחים בארבר 
. המוסכמת

. ייקבע על פי שומה מוסכמת עד מועד ההפקדה13ארבר ' השווי הסופי ברח
 

:  היא כדלקמן13ארבר ' תוספת הזכויות המבוקשת ברח
  .ר שטחי שרות לשימוש מגורים מיוחד" מ533- שטחים עיקריים ור " מ1,600עד 

 
: 13ארבר ' בנוסף מבוקשים השינויים הבאים לתכניות התקפות ברח

 
 לחוק 8ק "ס (א)א 62'  לפי ספ התכניות הראשיות התקפות"לזכויות הבנייה המאושרות עד " יח10תוספת של 

התכנון והבנייה 
 לחוק התכנון והבנייה 6ק "ס (א)א 62' ר שטח עיקרי לפי ס" מ120- ד ממוצעת ל"הגדלת גודל יח

 ( קומות לרחוב גרינבוים3תוספת של ) קומות  לרחוב ארבר 2תוספת של 
 לחוק התכנון והבנייה 9ק "ס (א)א 62' לפי ס

. ' מ6.50תהיה בגובה של עד  (לובי כניסה לבניין)ארבר ' גובה קומת הקרקע בחזית לרח
 לחוק התכנון והבנייה 4ק "ס (א)א 62' שינוי בקווי הבניין כמסומן בתשריט לפי ס

. פ התקן התקף בזמן הוצאת ההיתר"החניה תהיה ע. כל החניה תהיה תת קרקעית
 . בעינןויישארכל יתר ההוראות של התכניות הראשיות התקפות 
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. הכל בתכנית מפורטת בסמכות הוועדה המקומית
 
 

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 13ארבר  65שינקין  13ארבר  65שינקין 

+    לפי הקיים  ר"מ  כ זכויות בניה"סה

ר " מ707-

לאחר הפחתה של )
ר שנוידו " מ365

   4-6לטרומפלדור 
ר שאושרו " מ91- ו

לניוד למקווה 
 (18ישראל 
 

 

ר " מ3,520
שטחים 
 עיקריים

כ שטחים "סה
לניוד ייקבעו 
לאחר קביעת 
שווי הזכויות 

בשני המגרשים 
י השמאי "ע

 .המוסכם

ר " מ3,520
שטחים 
עיקריים 

  +
תוספת 

מבוקשת של עד 
ר " מ1,600

שטחים 
עיקריים 

ר " מ533 ועד 
 *שטחי שרות

 42ללא שינוי  32כקיים  ד "מספר יח
 120- " -  110- " - ר "מד ממוצעת "גודל יח

 קומות 11 - " - 9 - " - קומות גובה
לרחוב ארבר 

קומת לובי )
 (כפולה

 קומות 12
 לרחוב גרינבוים

: גרינבוים' לרח- " - ' מקווי בניין 
' מ6

. 'מ4: כל היתר

כמסומן - " - 
 בתשריט

החניה תהיה על - " -  חניה 
קרקעית 

ובמרתפי החניה 

כל החניה תהיה - " - 
במרתפי חניה 

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

 
 :הסברים נוספים ותנאים למימוש

כ שטחי הבניה להעברה מהבניין "תנאי להפקדת התכנית יהיה השלמת השומה המוסכמת וקביעת סה .1
במידה ושווי הקרקע בבנין לשימור יהיה שונה מהמפורט לעיל יש לחשב מחדש את . 65לשימור בשיינקין 

 .תחשיב זה יהווה תחשיב סופי לזכויות הבניה להעברה מהמבנה. תמריצי תכנית השימור

תנאי להפקדת התכנית יהיה חתימת  בעלי הזכויות של המבנה לשימור על כתב התחייבות בדבר אי  .2
 .  לחוק197פ סעיף "תביעה ע

 .  לחוק197פ סעיף "תנאי להפקדת התכנית יהיה חתימת היזם של המגרש המקבל על כתב שיפוי  ע .3

רישום הערת אזהרה - פ התכנית החדשה " ע13תנאי למתן היתר בניה לתוספת הבניה ברחוב ארבר  .4
 .פ תכנית זו"בפנקס רישום המקרקעין לגבי הזכויות שיועברו ע

 יהיה סיום השימור בפועל של הבניין לשימור לשביעות 13תנאי למתן אישור אכלוס לבנין ברחוב ארבר .5
באם הסתיימו עבודות השימור . ע או מי מטעמו וקבלת תעודת גמר באישור יחידת השימור"רצון מה

 .תעודת גמר מצוות השימור/יש להמציא אישור, 65בשיינקין 
 

עם אישור התכנית,  מיידי:זמן ביצוע
 

. 16.9.2009בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
.16.9.2009בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 23/09/2009מיום ' ב09-0021בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. רותי שפירא הציגה את התכנית' אדר
. ד שרי אורן הודיע שהשווי צריך להקבע ערב הכנת התכנית"עו

. הרב נתן אלנתן הודיע שהיזם לא הסכים להערכה שנקבעה לכן הערכה הועברה לשמאי מוסכם שמואל פן
שבודקים את השמאיות נכון '  שיש לעירייה חברה למנהלת ויש להם שמאים ואדר–עודד גבולי דיווח 

. לעכשיו מביאים סל עקרוני חישוב מדוייק יגיע לועדה בשלב היתר בניה
: ע מבקש להפריד את הדיון לשני חלקים"מה

. ראוי ונכון לאשר את התכנית המוצעת .1
 .להציג בדיון הבאה את ערכי השומה והסברים .2

 
: הועדה מחליטה

: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים
 תנאי – ע יבדוק עם שמאי הועדה המקומית את נושא שווי הזכויות וידווח בועדה הקרובה"מה .1

כ שטחי הבניה להעברה "תנאי להפקדת התכנית יהיה השלמת השומה המוסכמת וקביעת סה
במידה ושווי הקרקע בבנין לשימור יהיה שונה מהמפורט לעיל יש . 65מהבניין לשימור בשיינקין 

תחשיב זה יהווה תחשיב סופי לזכויות הבניה להעברה . לחשב מחדש את תמריצי תכנית השימור
 .מהמבנה

תנאי להפקדת התכנית יהיה חתימת  בעלי הזכויות של המבנה לשימור על כתב התחייבות בדבר  .2
 .  לחוק197פ סעיף "אי תביעה ע

 197פ סעיף "תנאי להפקדת התכנית יהיה חתימת היזם של המגרש המקבל על כתב שיפוי  ע .3
 . לחוק

רישום הערת - פ התכנית החדשה " ע13תנאי למתן היתר בניה לתוספת הבניה ברחוב ארבר  .4
 .פ תכנית זו"אזהרה בפנקס רישום המקרקעין לגבי הזכויות שיועברו ע

 יהיה סיום השימור בפועל של הבניין לשימור 13תנאי למתן אישור אכלוס לבנין ברחוב ארבר .5
באם הסתיימו . ע או מי מטעמו וקבלת תעודת גמר באישור יחידת השימור"לשביעות רצון מה

 .תעודת גמר מצוות השימור/יש להמציא אישור, 65עבודות השימור בשיינקין 
 

. ל"אהרון מדואל מתנגד להחלטה הנ
 

ארנון גלעדי ואסף , אהרון מדואל, , כרמלה עוזרי, בנימין בביוף, שמואל גפן, ר" יו– פאר ויסנר : משתתפים
.זמיר
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  4-6טרומפלדור  - 3829/מק/תא
 הצגת שינויים בתכנית- דיון נוסף בעקבות ערר והסכמות מול העורר 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  15' עמ

 

 149דיזנגוף , 11אלנבי , 65שיינקין ,  4-6טרומפלדור 
 

.  הצגת שינויים בתכנית–דיון נוסף בעקבות ערר והסכמות מול העורר  :מטרת הדיון
 

תכנית בסמכות הועדה המקומית הכוללת העברת זכויות בניה מבנינים   . 1   :ע"מסלול התב
.   לשימור

 כבניין  6טרומפלדור ' תכנית בסמכות הועדה המחוזית לקביעת הבניין ברח. 2  
. הירקון בתחום מגרש זה'  לשימור ולביטול חלק מהרחבת רח

   
 4,6טרומפלדור - המגרש המקבל זכויות בניה  :מיקום

.  149דיזנגוף , 11אלנבי , 65שנקין -  בנינים לשימור 
 

 
 
 
 
 

: חלקה/גוש
   

 שטח  חלקה חלקה גוש  כתובת
 *ר" מ577 28 7438 65שיינקין 
 ר"מ 704 23 6909 11אלנבי 
ר " מ284 104 7078 149דיזנגוף 

= ר" מ469+ר" מ688 3,2 6909 6-4טרומפלדור 
 ר" מ1157

 1 ב2650י "לפני הפקעה שבוטלה ע* 
 

. ' ד2.7 – כ :שטח קרקע
 

. מ" בר אוריין אדריכלים בע:מתכנן
 

. בנייני העיר הלבנה' אקרופוליס וחב' חב :יזם
 

. פרטיים :בעלות
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  :מצב השטח בפועל
, מגרש ריק : 4טרומפלדור ' ברח
.   קומות המיועד לשימור3בנין בן :  6טרומפלדור ' ברח
,   קומות3 בנין לשימור במגבלות מחמירות בן – 11אלנבי ' ברח
.  קומות3בנין לשימור במגבלות מחמירות בן  - 65שיינקין ' ברח
.  קומות3 בנין לשימור במגבלות מחמירות בן – 149דיזנגוף ' ברח

 
על ידי העברת ' 1 ב2650לעודד שימור ושיפוץ בנינים שנקבעו לשימור בתכנית השימור  :מדיניות קיימת

עידוד הקמת מלונות . זכויות לא מנוצלות בבנינים לשימור במגבלות מחמירות למגרשים אחרים בעיר
. עירוניים

 
, 505:תכניות חלות נוספות. 'ג, 44, 58',מ, 2268:התוכניות החלות על מגרשים אלה הן  :מצב תכנוני קיים

. 219,2770, 2720',ס
 
, "הירקון' הרחבת רח "– 505, 1ע, ג, מ, 44 חלות התכניות 6- ו4טרומפלדור ' במגרשים ברח. 1

.  1מגורים ב:  יעוד
 קומות  והוראות 9מגורים בגובה , קבעה הוראות למלונאות (שפג תוקפה) 2770 תכנית 

.  6טרומפלדור '  לשימור הבנין ברח
התכנית כפופה . 13א " המגרש נמצא בתחום תיירות ונופש על פי הוראות תמ– 13א " תמ

.  ליעוד מגורים13א " לאישור הקלה מתמ
.  יעוד מעורב למגורים ומלונאות– (שטרם אושר) 4 תיקון מס 13א " בתמ

התכנית . מקו החוף על פי חוק החופים'  מ300 -100 המגרש נמצא בתחום – חוק החופים 
.  כפופה לאישור הועדה לשמירת הסביבה החופית

 
 4.5על פי תכני זו ניתן היה  לבנות .  לב העיר2286י "עפ' הבנין היה מיועד לשימור ב-   65שיינקין . 2

 שאושרה למתן תוקף המבנה הינו מבנה לשימור 1 ב2650לפי תכנית השימור . קומות למגורים
.  בהגבלות מחמירות ולא ניתן לנצל את יתרת הזכויות במגרש

העברת הזכויות בתכנית המוצעת לא תפגע באפשרות . ר" מ365-  הזכויות המעוברות מבנין זה הם 
. קבלת תמריצים על פי תכנית השימור

 
 קומות כולל קומת קרקע מסחרית ומגורים וחדרי 5מותרת בניית בנין בגובה של – 11אלנבי . 3

 שאושרה למתן תוקף המבנה הינו מבנה לשימור בהגבלות 1 ב2650לפי תכנית השימור . יציאה לגג
.  מחמירות ולא ניתן לנצל את יתרת הזכויות במגרש

העברת הזכויות בתכנית המוצעת לא תפגע . ר" מ629-  יתרת זכויות הבניה הלא מנוצלות במגרש 
. באפשרות קבלת תמריצים על פי תכנית השימור

 
 קומות כולל קומת קרקע מסחרית ומגורים 5מותרת בניית בנין בגובה של -  149דיזנגוף ' רח. 4

 שאושרה למתן תוקף המבנה הינו מבנה לשימור 1 ב2650לפי תכנית השימור . וחדרי יציאה לגג
.  בהגבלות מחמירות ולא ניתן לנצל את יתרת הזכויות במגרש

העברת הזכויות בתכנית המוצעת לא תפגע . ר" מ217-  יתרת זכויות הבניה הלא מנוצלות במגרש 
. באפשרות קבלת תמריצים על פי תכנית השימור

 
 

   :מצב תכנוני מוצע
: מוצעת תכנית בסמכות הועדה המקומית הכוללת את ההוראות הבאות. 1
 

. 6 -4טרומפלדור   ' איחוד החלקות ברח. א
 ולייעדו לשימושי מלונאות בהתאם 6טרומפלדור ' קביעת הוראות לשיפוץ  הבנין הקיים ברח.  ב

. 44' לשימושים המותרים בתחום תכ
 קומות 13- ו9 בגובה 4טרומפלדור ' קביעת הוראות בינוי לבנין חדש לשימוש מגורים ברח. ג

.   כולל קומת קרקע
. קביעת קוי בנין. ד
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.   חדרי מלון20- ח דיור וכ" י30- קביעת צפיפות למגורים לכ. ה
. 4-6 שטחים עיקריים שניתן לבקשם בהקלה למגרשים בטרומפלדור 6%תוספת . ד
 מבנינים 6 -4טרומפלדור ' ר זכויות לא מנוצלות למגרש המאוחד ברח" מ1207כ "העברת סה. ה

ר תתחלקנה " מ1207הזכויות המועברות בסך  . 149ודיזנגוף , 11אלנבי , 65שיינקין ' לשימור ברח
. ר בייעוד מגורים" מ457- ר בייעוד מלונאות ו" מ750: כדלקמן

. פרט להעברת שטחים משימור אין תוספת שטח לתכנית. ו
. התכנית תקבע חובת שימור ושיפוץ של המבנים מהם מעברים זכויות בניה. ז
. תכנית זו אינה משנה יעודים ושימושים. ח
 
מוצעת  (2770תכנית ) פג תוקפה 6טרומפלדור ' מכיוון שהתכנית שקבעה הוראות שימור לבנין ברח. 2

הירקון ' תכנית בסמכות הועדה המחוזית לקביעת הבנין כבנין לשימור וביטול חלק מהרחבת רח
. בתחום הבנין לשימור

 
 
 
 

: טבלת השוואה
 

מצב מוצע מצב קיים נתונים 
כ "סה

זכויות 
בניה 

 
 

 אחוזים
שטחים 

עיקריים 

 :4טרומפלדור 
+ ר חדרי יציאה לגג " מ46 + 146%
 הקלה 6%

  :6טרומפלדור 
ר " מ300 דירות גג בשטח 2 + 135%

 הקלה 6%+ 
 175.7%כ "סה

 

כ שטחי בניה מוצעים כולל "סה
: העברת שטחים

 
 750+  חדרי יציאה לגג3  + 215%

' ר שטח הבנין הקיים ברח"מ
. 6טרומפלדור 

 280%- כ כ"סה
 

ר " מ731: 4טרומפלדור ר "מ
ר " מ1233: 6טרומפלדור 

ר   " מ69-  הקלה  6%
ר " מ2033:כ "סה

 

 ר" מ3240 = 750 + 69 + 2421
 

שטח זה כולל שטח להעברה 
. ר" מ1207מבנינים לשימור בסך 

- המחולקים ל
ר מלונאות  " מ750
 ר למגורים" מ457

 
 מסך זכויות 23%המלונאות מהוה 

. הבניה
גובה 

 
 

 :4טרומפלדור קומות 
חדרי + קומת עמודים+  קומות 4

יציאה לגג 
 :6טרומפלדור 

דירות גג +  קומות 3
 

.  קומות כולל קומת קרקע 9-  ו13
על הגג העליון יותרו מתקנים 

טכניים בלבד בשטח ובגובה 
. מינימליים

. ממפלס הרחוב' מ +45.25 מטר 
 

מקומות חניה 
 

מקומות החניה יהיו על פי התקן  
התקף בעת הוצאת היתר הבניה  

ויוסדרו  בתחום המגרש בתת 
. הקרקע

 
 

. שנים מיום אישורה כחוק10 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
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: ממליצים לאשר את התכנית בכפוף לתנאים הבאים :ד הצוות"חו
 :תנאי להפקדת התכנית יהיה  .1

 ללא 4-6י היזמים של מגרש בטרומפלדור " לחוק ע197' מתן כתב שיפוי בגין ס .א
 .או התשלום להשבחה/קיזוז של תשלומי רכישת השטחים לשימור ו

 לחוק התכנון והבניה בגין מתן 197מתן התחייבות על אי תביעה על פי סעיף  .ב
, 11אלנבי , 65שינקין )מבעלי  המבנים לשימור ' 1ב2650תוקף לתכנית השימור 

היזמים רשאים להחליף את הבנינים . כתנאי להפקדת התכנית (149ודיזנגוף 
לשימור מהם מועברות זכויות הבניה או להוסיף בנין או בנינים נוספים לשימור 

ר במגרש המקבל עד למועד הפקדת התכנית ובאישור " מ1207להשלמה לסך 
 .הועדה המקומית

 .  כתב ההתחייבות יכנס לתוקף עם מתן תוקף לתכנית זו .ג

, 65העברת הזכויות לא תפגע בזכות קבלת תמריצים לבניינים לשימור שינקין  .ד
 .י תכנית השימור לכשתאושר" עפ149ודיזנגוף , 11אלנבי 

 . ואישור הועדה לשמירת הסביבה החופית13א "אישור הקלה מתמ .ה
 :  יהיה6 ו4תנאי להיתר בנייה למבנים בטרומפלדור  .2

י מחלקת השימור למבנים לשימור בתכנית המוצעת " הכנת תיק תעוד שיאושר ע .א
 .6כולל טרומפלדור 

 ודיזנגוף 65התחייבות היזמים של הבניינים לשימור לשיפוץ המבנים בשיינקין  .ב
149. 

 לפי הנחיות מהנדס 6 לשיפוץ טרומפלדור 4-6התחייבות היזמים של טרומפלדור  .ג
 .העיר או מי מטעמו

 : יהיה6 ו 4תנאי לקבלת תעודת אכלוס למבנים מטרומפלדור  .3

ושימור בפועל של הבנינים לשימור ,6שיפוץ ושיקום בפועל של טרומפלדור  .א
 או לחילופין מתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת 149 ודיזנגוף 65בשנקין 

 . הביצוע על סכום שיקבע בהסכמה בין שמאי הועדה המקומית לנציג היזם
או /הועדה המקומית רשאית לרשום הערה בלשכת רישום המקרקעין על הפחתה ו .4

 27מצוי זכויות בניה לבניינים לשימור בתכנית וכי לא תותר הריסתם לפי תקנה 
 .לתקנות המקרקעין

 לתקנות המקרקעין האוסרת על 27י תקנה "תרשם הערה עפ: 4-6טרומפלדור  .5
 .סגירתן של המרפסות המקורות הפתוחות

י רישום הערה בלשכת "הבטחת השימוש המלונאי בהתאם להנחיות מהנדס העיר ע .6
 .רישום המקרקעין

 
(. 9()6()5()1).א62י סעיף "מ עפ"מאושר בסו: ד מהנדס העיר"חוו

 
(. 9()6()5()1).א62י סעיף "מ עפ"מאושר בסו: ש לועדה המקומית "היועמ

 
ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים ר חודשים מיום שנמס7החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 .לחוק' ד 86י סעיף "בה וזאת עפ
 

 :דנה והחליטה (4החלטה ' ב08-006' פרוט) 20.2.2008ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
 

: מהלך הדיון
. גידי בר אוריין הציג את התכנית באמצעות מצגת

 
:  החלטת ועדה

: ממליצים לאשר את התכנית בכפוף לתנאים הבאים
 :תנאי להפקדת התכנית יהיה  .1

 ללא קיזוז של תשלומי 4-6י היזמים של מגרש בטרומפלדור " לחוק ע197' מתן כתב שיפוי בגין ס .א
 .או התשלום להשבחה/רכישת השטחים לשימור ו
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 לחוק התכנון והבניה בגין מתן תוקף לתכנית 197מתן התחייבות על אי תביעה על פי סעיף  .ב
כתנאי להפקדת  (149ודיזנגוף , 11אלנבי , 65שינקין )מבעלי  המבנים לשימור ' 1ב2650השימור 
היזמים רשאים להחליף את הבנינים לשימור מהם מועברות זכויות הבניה או להוסיף . התכנית

ר במגרש המקבל עד למועד הפקדת " מ1207בנין או בנינים נוספים לשימור להשלמה לסך 
 .התכנית ובאישור הועדה המקומית

 .  כתב ההתחייבות יכנס לתוקף עם מתן תוקף לתכנית זו .ג

, 11אלנבי , 65העברת הזכויות לא תפגע בזכות קבלת תמריצים לבניינים לשימור שינקין  .ד
 .י תכנית השימור לכשתאושר" עפ149ודיזנגוף 

 . ואישור הועדה לשמירת הסביבה החופית13א "אישור הקלה מתמ .ה
 :  יהיה6 ו4תנאי להיתר בנייה למבנים בטרומפלדור  .2

י מחלקת השימור למבנים לשימור בתכנית המוצעת כולל " הכנת תיק תעוד שיאושר ע .ו
 .6טרומפלדור 

 .149 ודיזנגוף 65התחייבות היזמים של הבניינים לשימור לשיפוץ המבנים בשיינקין  .ז

 לפי הנחיות מהנדס העיר או מי 6 לשיפוץ טרומפלדור 4-6התחייבות היזמים של טרומפלדור  .ח
 .מטעמו

 : יהיה6 ו 4תנאי לקבלת תעודת אכלוס למבנים מטרומפלדור  .3

 ודיזנגוף 65ושימור בפועל של הבנינים לשימור בשנקין ,6שיפוץ ושיקום בפועל של טרומפלדור  .א
 או לחילופין מתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת הביצוע על סכום שיקבע בהסכמה בין 149

 . שמאי הועדה המקומית לנציג היזם
או מצוי זכויות בניה לבניינים /הועדה המקומית תרשום הערה בלשכת רישום המקרקעין על הפחתה ו .4

 . לתקנות המקרקעין27לשימור בתכנית וכי לא תותר הריסתם לפי תקנה 
 לתקנות המקרקעין האוסרת על סגירתן של המרפסות 27י תקנה "תרשם הערה עפ: 4-6טרומפלדור  .5

 .המקורות הפתוחות

להבטחת השימוש המלונאי בהתאם להנחיות מהנדס העיר תרשם הערה בלשכת רישום המקרקעין  .6
 . לתקנות המקרקעין27י תקנה "עפ

 
פאר ויסנר ומיטל להבי, ארנון גלעדי: משתתפים

 
 :פרטי תהליך האישור

 בתאריך 568 בעמוד 5872 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
27/11/2008 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 06/11/2008 הארץ
 06/11/2008 הצופה

 07/11/2008 העיר

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

 :בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 א" ת57הירקון  אטבליסמנט' יואב אהרוני חב 

א " ת14ויצמן ד רפי שכטר "עו 
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

 מ"חברת אטבליסמנט נהל וחברת סטפניה בע. 1 
 מ"סי דרים מלונות בע. 2
 התנגדות רשות שדות התעופה. 3
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 מענה והמלצות פרוט הטעונים 'מס
מ "חברת אטבליסמנט נהל וחברת סטפניה בע 1

המתנגדים הם בעלי ' י אגמון ושות"מיוצגת ע
 .(מתחם טיילת דוד)המגרש מדרום 

 

קו בניין זה מהווה . ' מ1.24קו הבניין הדרומי הינו  1.1
בפרטיותם , פגיעה קשה בערך נכסי המתנגדים

במגרש טיילת דוד חוייבו . ובזכותם לשיוויון
כשאזור זה הוגדר '  מ10היזמים לקו בניין של 

פ עם זיקת הנאה לציבור על מנת לאפשר "כשפ
. מעבר לכיוון הים

מבקשים לשנות את קו הבניין למעט במבנה 
לפחות ולקבוע זיקות הנאה למעבר '  מ7 –לשימור ל 

.  לציבור
בעת הכנת תכנית טיילת דוד נערכו חילופי קרקע 

התכנית וזאת כדי  בין המתנגדים לבעלי השטח של 
חילופי . את קו הגבול בין המגרשים" ליישר"

השטחים נעשו מתוך כוונה להשאיר את השטח 
. למעבר לציבור לחוף הים ולא כדי לנצלו לבנייה

 .פ"ראוי היה להפוך שטח זה לשפ

מופיע רק לאורך חלק המבנה '  מ1.24קו הבניין של 
תוצאה של צורת , (הירקון/טרומפלדור)לשימור 

בנוסף יש לציין כי מול . העמדתו המקורית במגרש
 הבעלים –קטע בניין זה אין בנייה במגרש המתנגד 

. של תכנית טיילת דוד
מערבית לבניין לשימור קו הבניין שנקבע בתכנית 

יש לציין כי כתוצאה מאיחוד . ' מ3המופקדת הינו 
החלקות הפך המגרש כולו למגרש פינתי וקו הבנין 

האחורי הפך למעשה קו בנין צידי אשר מקובל ברוב 
.  ' מ3הבנייה בעיר ל 

מכיוון שקווי הבנייה שנקבעים בתכנית חדשה לרוב 
ומאחר ובמקרה זה , הינם פועל יוצא של גובה הבנין

ההנחייה למתכנן היתה שלא יבנו שטחים מעל 
וכדי לאזן בין כל רצונות אלה נקבעו , לבניין לשימור

שטחי תכסית הבנין וקוי הבנין כפי שמופיע 
. בתשריט ובנספח הבינוי  המופקדים

 לדחות את ההתנגדות– המלצה 
אינו  ( קומות15 –'  מ50)גובה הבניין המוצע  1.2

משנה את פני , פרופורציונאלי לשטח המגרש
הסביבה הקרובה ואינו תואם את הבינוי הסובב 

 . אותו
מערב , הבניינים הסמוכים לתכנית מכיוון צפון

 – קומות וניתן להגיע ל 2-3ומזרח הנם בניינים בני 
.  קומות7

 קומות מהווה פגיעה קשה בקניינם של 15בניין בן 
המבנה צמוד למגדל המגורים שבתחום , המתנגדים

ונוף ויצור , מהווה מחסום לאוויר, תכנית טיילת דוד
צמידות זו תגרום . ויפגע בפרטיותם, תחושת חנק

 קומות במגדל 8 –לירידת ערך דראסטית של כ 
.  המתוכנן

המתנגדים דורשים שלא תתאפשר הקמת מרפסות 
.  בולטות מקו בניין

אין לאפשר הגובה המוצע אלא גובה נמוך : לסיכום
יותר ובמרחק רב יותר 

 

נבחן ביחס , גובה המבנה המתוכנן שמוצע בתכנית
כולל גובה מגדלי , לסביבה הקיימת והמתוכננת

מופקד הוא בינוי מדורג /הבינוי המוצע. טיילת דוד
בין מגדלי טיילת : כדי להתאימו לסביבה הקרובה
עם  (מצפון)דוד לבין המלון בפינה הנגדית 

לכן הוצע מבנה שגובהו מדורג כלפי . טרומפלדור
. רחוב טרמפלדור 

 
אין אנו נכנסים להערכה : לנושא ירידת ערך הנכס

אם אמנם ניגרמת למתנגדת פגיעה כמשמעותה 
בדיוק למטרה זו הפקיד . ב" לחוק התו197בסעיף 

. יוזם התכנית בידי הועדה המקומית כתב שיפוי
עומדת למתנגד הזכות להגיש תביעה שתידון 

. פ החוק"כמתחייב ע
ממליצים לקבל סעיף זה : הבלטת מרפסות

ולכלול בהוראות התכנית הוראה כי לא , בהתנגדות
תותר הבלטת מרפסות מעבר לקו הבניין הצידי 

. הדרומי
 לקבל את ההתנגדות בחלקה – המלצה 

נוגדת , העברת זכויות מבניינים לשימור לתכנית זו 1.3
את מדיניות הועדה המקומית ויוצרת הפליה כלפי 

 .תכניות קודמות כדוגמת תכנית מגדלי טיילת דוד
מבקשים לא להתיר ניוד זכויות משימור למגרש או 

לחילופין להתיר גם להם לנייד זכויות ממבנים 
 .לשימור

מדיניות מהנדס העיר היא להמנע מניוד זכויות 
למתחמים שבחזית רצועת החוף ולהעדיף לצורך זה 

פרויקטים הנמצאים במעגל המקיף את אזור 
. ההכרזה ממזרח ומדרום

תכנית טיילת דוד זכתה בהיקף זכויות בניה 
מיצתה , ושימושים ברמה הגבוהה ביותר ולעמדתנו

מבחינת הבינוי וצורת ניצול זכויות הבניה את 
. המירב האפשרי והמתאים לאזור זה

 לשימושי 360%במקום בו ניתנו זכויות בנייה של 
מצאנו כי לא ראוי להכביד על , מגורים ומלונאות

גם אם הם , י תוספת שטחים"המגרש ועל סביבתו ע
. באים מזכויות בניה של בנינים לשימור

 
ניוד זכויות ממבנים לשימור אל אזור חוף הים 
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נעשה במשורה ורק במקרים שיש בהם כדי לתמוך ב 
  13א "החופפות למטרות תמ-  מטרות עירונית 2- 

 ושל הוראות חוק שמירת 13/4,א "והתיקון לה תמ
יצירת שימושי מלונאות בסביבה : הסביבה החופית

. החופית ושימור ערכים הסטוריים כמחולל תיירות 
תוספת זכויות הבניה המוצעת , בתכנית המופקדת

ר מתוך " מ750מינימום )היא ברובה למלונאות 
כשזכויות הבנייה הבסיסיות הן מעטות , (ר" מ1207

באופן יחסי לזכויות הבניה המקובלות לאורך חוף 
 על 44תכנית )ונובעות מתכניות מנדטוריות , הים

. (שינוייה
מעבר לערך של הצלה , הרווח האורבאני בתכנית זו
קביעת בניין לשימור : ושיפוץ מבנים לשימור הוא

יש להדגיש כי בניין .  והפיכתו למלון6בטרומפלדור 
מיועד , זה לולא אישורה של התכנית המופקדת

כל , "הרחבת רחוב הירקון "998פ תכנית "להריסה ע
,  שקבעה את שימורו2770' זאת לאחר שתכנית מס

. פג תקפה והוא נותר חשוף להריסה
 לדחות את ההתנגדות– המלצה 

בתכנית המופקדת קיימת אי בהירות תכנונית לגבי  1.4
מענה משקי , פתרונות חניה ותנועה: נושאים כגון

 .ואחסנה לבית המלון המתוכנן
יווצר עומס , בתכנית אין פתרונות חנייה למלון

תנועה ברחוב הירקון באזור היציאה מחניון טיילת 
.  דוד

לתכנית המופקדת אין נספח תנועה ואין הוראות 
בתקנון התכנית לא . לנושא בהוראות התכנית

מצויינים שטחים למטרות משק ואחסנה לבית 
. המלון להעמסת ופריקת סחורות

. ר" מ750התכנית קובעת שטח למלון בשטח של 
בתכנית טיילת דוד . מלון בגודל כזה אינו הגיוני

חייבה הועדה המקומית לשמור על יחס בין 
יחס זה לא נשמר . 50%מלונאות למגורים של 

.  בתכנית המופקדת
לא נערכו פגישות תכנון בין בעלי המגרש למתנגדים 

. למרות סמיכות התכנית והשפעתה
מבקשים לבחון את שלבי הביצוע של כל תכנית 

 .ביחס לאחרת

 
מופיע סימון כניסה ויציאה של , בתשריט המופקד

.  רכב כולל רכב שרות למתחם
י אגף "לא נדרש ע, בשל מימדי התכנית והיקפה

התנועה פתרון מיוחד של נגישות רכב מעבר למה 
.  שהוצג בתשריט ונקבע בתקנון

המלון בבניין לשימור יעמוד בתקנים של משרד 
התיירות ותרשם הערה בלשכת רישום המקרקעין 

. לנושא שימוש זה
א יפו קיימים כבר היום מספר מלונות בוטיק "בת

' ברח: ל כמו"בסדר גודל דומה למבנה לשימור הנ
מלונות בהקמה כמו , בנווה צדק, מונטפיורי

. 25 ונחמני 9לילינבלום 
 ולקבוע בחלקה  את ההתנגדותלקבל – המלצה 

בהוראת התכנית כי מקומות החנייה יהיו על פי 
התקן התקף בעת הוצאת היתרי הבנייה וכל 

כולל שטחי חניית שרות יתבצעו בתת , החנייה
. הקרקע

 
מחזיקים בבעלותם דירות מ "סי דרים מלונות בע 2

 ד רפי שפטר"י עו"מיוצגים ע. 1בטרומפלדור 
 

חסימת אור אוויר ופגיעה בנוף לדירות בבניין  2.1
 .1בטרומפלדור 

אין כל עילה ,  נמצאים בקו ראשון לים1טרומפלדור 
. לטענה של חסימת אור ואויר

 . את ההתנגדותלדחות –מומלץ .
לא ניתן לנייד זכויות בנייה כפי שעולה מפסק דין  2.2

הועדה המקומית לתכנון '  שיף נ1361/01מ "בעת
א יפו "ובניה ת

שבתוקף ניתן לנייד זכויות '  ב2650בהתאם לתכנית 
. בנייה ממבנים לשימור מחמיר 

התכנית אינה מספקת פתרונות חנייה למבקרי  3
המלון ואינה נותנת מענה למצוקות החנייה ועמסי 

 .התנועה במקום

ממליצים לקבל את ההתנגדות בחלקה ולקבוע 
בהוראות התכנית כי מקומות החנייה יהיו בהתאם 

 .לתקן החנייה התקף בעת הוצאת היתר הבנייה
   
ד מירי "י עו"רשות שדות התעופה מיוצגים ע. 4

גרוסמן 
 

תחום התכנית נופל בתחום הגבלות בנייה בגין  
: י שני שדות תעופה"בטיחות טיסה המוטלים ע

  את ההתנגדותלקבל – המלצה 
: לתקן את הוראות התכנית כדלקמן
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. שדה דב ונמל תעופה בן גוריון
 :מבקשים לתקן את הוראות התכנית כדלהלן

הגבלות בנייה בגין שדה התעופה דב הוז  .א
ונמל  התעופה בן גוריון 

על תחום התכנית חלות הגבלות בנייה .1.א
שדה )הנובעות מקיומו של שדה התעופה דב הוז 

. (דב
 על תחום התכנית חלות הוראות והגבלות 2.א

 תכנית – 2/4א "בנייה כפי שנקבעו בהוראות תמ
. מתאר ארצית לנמל תעופה בן גוריון

הינו , לרבות הקלה,  תנאי למתן היתר בנייה3.א
. אישור רשות שדות התעופה האזרחית

 תנאי להעמדת מנופים ןעגורנים  הינו 4.א
אישור רשות שדות התעופההאזרחית לתיאום 

. גובה ולקבלת הנחיות סימון

הגבלות בנייה בגין שדה התעופה דב הוז ונמל  .א
התעופה בן גוריון 

על תחום התכנית חלות הגבלות בנייה .1.א
שדה )הנובעות מקיומו של שדה התעופה דב הוז 

. (דב
 על תחום התכנית חלות הוראות והגבלות 2.א

 תכנית – 2/4א "בנייה כפי שנקבעו בהוראות תמ
. מתאר ארצית לנמל תעופה בן גוריון

הינו , לרבות הקלה,  תנאי למתן היתר בנייה3.א
. אישור רשות שדות התעופה האזרחית

 תנאי להעמדת מנופים ןעגורנים  הינו 4.א
אישור רשות שדות התעופההאזרחית לתיאום 

. גובה ולקבלת הנחיות סימון
 

 : ד הצוות"חו
'  ב2650על רקע המדיניות העירונית של עידוד מלונאות עירונית ושימור מבנים בהתאם להוראות תכנית 

ולאור החלטות הועדה לשמירה הסביבה החופית שראו בתכנית מענה ראוי והולם לפיתוח הסביבה 
ממליצים לקבל את ההתנגדויות בחלקן , י שילוב שימושי מלונאות במבנה לשימור"החופית העירונית ע

: ולתת תוקף לתכנית בשינויים הבאים
להכניס סעיף להוראות התכנית הקובע כי לא תותר הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין צידי  .1

דרומי 
להכניס סעיף להוראות התכנית הקובע כי מקומות החנייה יהיו בהתאם לתקן החנייה התקף  .2

 .כולל שטחי חניית שרות יתבצעו בתת הקרקע, בעת הוצאת היתרי הבנייה וכל החנייה

הגבלות בנייה בגין שדה התעופה דב הוז ונמל  התעופה בן גוריון  .3
. (שדה דב)על תחום התכנית חלות הגבלות בנייה הנובעות מקיומו של שדה התעופה דב הוז .1.א
 תכנית מתאר – 2/4א " על תחום התכנית חלות הוראות והגבלות בנייה כפי שנקבעו בהוראות תמ2.א

. ארצית לנמל תעופה בן גוריון
. הינו אישור רשות שדות התעופה האזרחית, לרבות הקלה,  תנאי למתן היתר בנייה3.א
 תנאי להעמדת מנופים ןעגורנים  הינו אישור רשות שדות התעופההאזרחית לתיאום גובה ולקבלת 4.א

. הנחיות סימון
 

 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 ) 18/02/2009מיום ' ב09-0003בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. התכנית הציג את עיקרי התכנית' אדר

נוגדת תכניות מתאר , מ"שהתכנית לא אמורה להיות בסו: המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם והם
. משטר רוחות, גובה, קווי בנין, 35/א" תמ13/א"תמ,ארציות

. השימור' התכנית לא עומדת בתנאים של תכ? למה לא תאמו עם התכנית איתם
 ושל רשות שדות התעופה לאחר קבלת 1 הודיע לועדה על הסרת התנגדות של טרומפלדור –אורלי אראל 

. כל ההסתייגויות והטמעתן  בהוראות התכנית
. ד עופר טויסטר נציג היזמים ענה להתנגדויות"עו

 לא כלול בתכנית 6המבנה בטרומפלדור . השימור' השימור ולא מכוח תכ' התכנית פועלת ברוח של תכ
. 'מ היא תכנית מ"התכנית הראשית שמכוחה התכנית היא בסו. השימור

. 35/א מאפשרת באזורים רבי ביקוש לחרוג  מתמא"התמ, התכנית עומדת בתכנית מתאר ארציות
. ף"ע וולחו"לתכנית יש אישור של וולנת

לאפשר לו לזמן אליו את , ע הציע לאור מה שנשמע בדיון וההבדלים בין המודל לבין המציאות"מה
.   הצדדים ולנסות להגיע  לתכנית מוסכמת ולצמצם בכך את ההתנגדויות
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2007ת ספטמבר "מבא  23' עמ  

 

. יובא לדווח לועדה
 

: הועדה מחליטה
. ע עם היזם והמתנגדים"לשוב ולדון לאחר בחינה מחודשת של מה

. ל"הנושא יחזור לדיון בועדה המקומית להחלטה לאחר הבחינה הנ
 

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

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 22/04/2009מיום ' ב09-0008בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
.  ע באמצעות המודל והמצגת"התכנית הציג את התכנית כפי שהיא גובשה אצל מה' גידו בר אוריין אדר

ע ולטענם "ד אבי מטעם מתנגדים לתכנית הודיע לועדה שהם מתנגדים להצעה שהושגה אצל מה"עוד
. ההצעה לא חוקית

. ע"ד ענת המייצגת את היזמים הודיע לועדה שהם בעד הצעה  שהתקבלה אצל מה"עו
 

: הועדה מחליטה
: אטבליסמנט ולתת תוקף לתכנית בתנאים הבאים' לקבל בחלקה את ההתנגדות של חב

: הבינוי בתכנית ישונה כדלקמן .1
 .האגף הגבוהה יוזז מזרחה ופרופורציות התכסית שלו ישונו .א

 .לאגף הנמוך במגדל'  מ6 –לאגף הגבוה ו '  מ5קו בניין דרומי יהיה  .ב

 .' מ8 –נסיגה מהחזית המערבית של החלק הגבוה במגדל תהיה כ  .ג

 .מהחזית המזרחית של הבניין לשימור'  מ6 –האגף הגבוה יהיה בנסיגה של כ  .ד

 .17.70 –רוחב החזית הדרומית באגף הגבוה יהיה כ  .ה

 .' מ17 –רוחב החזית המערבית באגף הגבוה יהיה כ  .ו

 .גובה אגפי הבנין יהיו ללא שינוי .ז

להכניס סעיף להוראות התכנית הקובע כי לא תותר הבלטת מרפסות מעבר לקו הבניין צידי  .2
 .דרומי

להכניס סעיף להוראות התכנית הקובע כי מקומות החנייה יהיו בהתאם לתקן החנייה התקף בעת  .3
 .כולל שטחי חניית שרות יתבצעו בתת הקרקע, הצאת היתרי הבנייה וכל החנייה

 
לקבל את ההתנגדות של רשות שדות בנושא הגבלות בנייה בגין שדה התעופה דב הוז ונמל התעופה בן 

. גוריון
 

נתן וולוך ואסף זמי, ארנון גלעדי, פאר ויסנר, שמוליק מזרחי, דורון ספיר: משתתפים

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 23/09/2009מיום ' ב09-0021בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

ע צריך לעשות "ד שרי אורן דיווח לועדה על כך שהיה חוסר בפרסום להפקדה מכיוון שיש הקלות בתב"עו
 כל מי שעלול להיפגע לכן צריך להשלים את הפרסום לכל הדיירים מעבר לכביש 149פרסום לפי סעיף 

. ברחוב טרומפלדור והירקון הממוקמים מול התכנית
 

: הועדה מחליטה
.  לחוק לכל מי שעלול להיפגע149לשוב ולאחר לאחר השלמת הפרסום לפי סעיף 

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



 התוכן החלטה' מס
23/09/2009 

- ' ב09-0021
7 

(  3)תכנית עיצוב ארכיטקטוני - בנק דיסקונט  - 
 דיון נוסף

 

 2007ת ספטמבר "מבא  25' עמ

 

 (28לילינבלום )ע " בתב2' תיקון תכנית העיצוב והפיתוח המאושרת עקב הצטרפות מגרש מס :מטרת הדיון

. לילינבלום, יהודה הלוי,  הרצל: מיקום

: חלקה/ גוש

 חלקי חלקה חלקה גוש חלקי גוש

6924  1,3,4,8,9,20  

 

 דונם 5.5- כ:שטח קרקע

 קיזר קייזר לקנר אדריכלים :מתכנן

. משולם לוינשטיין ואחרים,  בנק דיסקונט:יזם

 

 מגרשים הכוללים את מבנה 5-התוכנית מתייחסת ל.  3217'  על המגרש חלה תכנית מס:מצב תכנוני קיים

 (פינת הרצל) 26לילנבלום  ' וכן מבנים המיועדים לשימור  ברח, את מגדל דיסקונט , בנק דיסקונט הקיים

. 30ולילנבלום 

משרדים בנקאות ומסחר להנהלת הבנק , מיועד המתחם למרכז עסקים ראשי הכולל, בהתאם לתכנית

ופיתוח רחבה פתוחה , תוך שימור ושיקום שני מבנים בעלי ערך אדריכלי היסטורי, והחברות הקשורות בו

. בחזית לרחוב הרצל, פ"בייעוד שפ, לשימוש הציבור

לרבות השטח בבניינים , התכנית קובעת את זכויות הבניה כך שסך השטחים העיקריים מעל פני הקרקע

. ר" מ9,880וסך שטחי השרות מעל פני הקרקע לא יעלה על , ר" מ24,700לשימור הינו בהיקף של עד 

.  מרתפים לחניה ושטחי שרות אחרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת7התכנית מתירה הקמת 

 .הרצל' התכנית קובעת  זיקת הנאה לטובת הציבור ברחבה בתחום שטח פרטי פתוח לאורך רח

תנאי להוצאת היתר בניה הינו אישור הועדה המקומית לתכנית עיצוב ופיתוח , בהתאם לתכנית המאושרת

. למתחם

כשבקומת הקרקע לובי   קומות35עד הבניין  יכלול מגדל בגובה של , על פי התכנית המאושרת נקבע כי

ספסלים עצים , במפלס הולכי הרגל לאורך הרצל יבוצע חלל עירוני ציבורי הכולל. גבוה לצד מבנה לשימור

וחזית הלובי והחלל המסחרי  (פינת הרצל) 26כאשר הבניין לשימור בלילנבלום  , תאורה ואלמנט אומנותי

.  הרצל' משתלבים בו בדופן המזרחית של רח

". זיקת הנאה למעבר לטובת הציבור"נקבע כי באזור השטח הפרטי הפתוח והשטחים הפנויים תרשם 

. ויהודה הלוי, לילנבלום, החלל העירוני  מאפשר מעבר בין הרחובות הרצל

, ובכך מתבטלת ההפרדה בין שטח פרטי וציבורי, השטחים הציבוריים והפרטיים מתוכננים כמקשה אחת

לרבות בשטח המדרכה , היזם התחייב לפתח את כל שטח המתחם. ונוצר שטח פרטי פתוח לשימוש הציבור

. שמחוץ לקו המגרש

  ישוחזרו בקפידה וישמשו לפעילויות בעלות 30ובלילנבלום  (פינת הרצל) 26המבנים לשימור בלילנבלום 

משרדים המספקים שירותים פיננסיים , שטחי תצוגה, גלריות, בתי אוכל, מסחר: אופי ציבור כגון

.  ושמושים נוספים כך שתשמר אליהם גישה של הקהל הרחב

כמו כן , 28'  ומס26' לילנבלום בין מבנים מס' הגישה למבנה לצורך פריקה וטעינה תעשה מכיוון רח

. תתאפשר גישה לכלי רכב לחניון התת קרקעי מרחוב יהודה הלוי



 החלטה' מס
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2007ת ספטמבר "מבא  26' עמ  

 

. המדרכות יפותחו ברצף גם באזורים אלה

 ישופצו ויטופלו כחלק אינטגרלי של הבניין 27-31יהודה הלוי ' ע חזיתות הבניין  הקיים  ברח"כנדרש בתב

. החדש

קיים חיוב לשפץ גם את חזית המבנה הקיים של בנק , חזיתות המבנה מתואמות מבחינה אדריכלית

. ע"דיסקונט  כחלק מהתב

 

 
  11 סעיף 02/03/2005 מתאריך 2005-5ישיבה קודמת מספר 

:  לאשר את תכנית העיצוב כפוף בתנאים הבאים: החלטת ועדה
צוות שימור יגיב תוך שבועיים מיום , להעביר את התכנית לתיאום עם צוות שימור .1

. קבלת התכנית
. ע או מי מטעמו"ציפוי הבנין לרבות זכוכיות יהיו באישור מה .2
. להציג בפני הועדה המקומית תוך שבועיים מיום פרסום ההחלטה את המודל .3

 
 

  12 סעיף 19/09/2007 מתאריך 2007-23ישיבה קודמת מספר 
. (המבקשים של התכנית) לשוב ולדון בנוכחות מנהל בנק דיסקונט : החלטת ועדה

 
 

. פאר ויסנר וארנון גלעדי, שמואל גפן, מיטל להבי, דורון ספיר:  משתתפים
 

 : דנה והחליטה17.10.2007ישיבה קודמת מתאריך 
תנאי להיתר בניה יהיה אישור עדכני למיקום רחבת כבוי אש ,  לאשר את התכנית המוצעת: החלטת ועדה

. בהתאם לפיתוח שבוצע בשטח
 
 

. ארנון גלעדי ופאר ויסנר, דורון ספיר, נתן וולוך, מיטל להבי: משתתפים
 

 

 :מצב תכנוני מוצע

בין השאר נוגעים ההעדכונים כולל , 2 בניין משרדים מוצע בחלקה המוצעת כוללת העיצוב והפיתוח תכנית 

.  והתאמתה לתכנית העיצוב והפיתוח המאושרתלפיתוח קומת הקרקע

, י תוספת קומה בהליך של הקלה"זאת ע, בנסיגה '  ק2+ '  ק4, כ"סה'  ק6מבנה המוצע הינו בן ה .1

האשור לקומה הנוספת הינו מבחינה עיצובית בלבד ויבחן שוב ויובא לשיקול דעת הועדה לעת 

. הגשת הבקשה להיתר בניה

. קוי הבנין יהיו כמצויין בתשריט .2

הכניסה למרתפי החניה תהיה מתוך מרתפי החניה של , מרתף לייעוד חניה ושטחי שרות'  ק7 .3

.  מגדל דיסקונט

ינים יפיתוח המאפשר מעבר הולכי רגל בין הבנ, ינים לשימוריבין הבנוהרחבות פיתוח המעברים  .4

 .הכלולים בפרויקט והרחובות 

התכנית מציעה במסגרת קומת הקרקע של המבנה המוצע בניית קיר - איזכור הבנין ההיסטורי  .5

באופיו וביחסים שלו  (כולל המרפסת) קומות המסמל את חזית הבניין הקיים 2-פנימי בגובה כ



 

 

 

2007ת אפריל "מבא  27' עמ  

 

הקרקע כמוצג בתכנית .ובנוסף ישומרו או ישוחזרו המרצפות בבנין הקיים וישולבו בריצוף של ק

 .העיצוב

 
 

 : ד הצוות"חו
: חוות דעת הצוות ואדריכל העיר

: ממליצים לאשר את תיקון תכנית העיצוב והפיתוח המוצעת בתנאים הבאים
 

  ההקלה לקומה הנוספת מאושרת מבחינה עיצובית בלבד ותבחן ותובא לשיקול דעת הועדה לעת
 .הוצאת היתר הבניה

 ע למעט גובה קומת הקרקע"התאמת גובה הקומות למדיניות בנושא זה באשור מה. 

  3217ע "בתב'  ה14תנאי להיתר בניה הבטחת איחוד החלקות במתחם על פי סעיף .
  תנאי להיתר בניה הבטחת רישום  זיקת הנאה למעבר לטובת הציבור אצל רשם המקרקעין על פי

. 3217ע "בתב'  י14סעיף 
 כפופים ' א  וכד"הג,מתקנים טכניים , רחבות כיבוי, חניה, אשפה: שטחים ומתקנים טכניים כגון

 .לאישור הגורמים הרלוונטיים לקראת הוצאת היתר הבניה

  התאמת המגדל ותכנית הפיתוח במגרשים הסמוכים הכלולים בתכנית לתכנית העיצוב והפיתוח
 .כפי שאושרה בועדה בעבר

  תנאי להיתר בניה אשור סופי של אדריכל  העיר וצוות מרכז לרבות לנושא אזכור השימור ועיצוב
 .הקיר בקומת הכניסה

 אשור היחידה לאיכות הסביבה לפתרונות האורור והמינדוף לרבות אורור מרתפי החניה. 

 סימון הטיפול בעצים המתוכננים והקיימים במגרש. 

 סימון זיקות ההנאה לציבור במסמכי התכנית בהתאם להוראות התכנית הראשית. 

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

 
 

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

 

 
 
 
 

 לילינבלום

 יהודה הלוי



 

 

 

2007ת אפריל "מבא  28' עמ  

 

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 09/08/2009מיום ' ב09-0018בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. שי בוכמן מצוות מרכז הציג את הרקע לתכנית
. אילן לקנר הציג את תכנית העיצוב המבוקשת' אדר

להגנת הטבע גיא נדרי טען שהמועצה לשימור אתרים נאבקה נגד הריסת המבנה היות והוא אחד ' נציג חב
. מהמבנים הראשונים מתקופת אחוזת בית

. פאר בעד שימור המבנה
. ארנון תמך בהריסת המבנה

: דיון פנימי
. חברי הועדה הביעו את הסתייגותם מהעיצוב המוצע

 
: הועדה מחליטה

. לשוב ולדון לאחר קבלת תכנית עיצוב משופרת שתתייחס למבנים לשימור משני צדיו של הבנין המוצע
 

. מיטל להבי ורחל גלעד וולנר, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים
 
 
 

:  דיון נוסף
מבוא לדיון נוסף לאחר שתוקנה התכנית ושופרה השתלבות הבנין ברחוב וביחס לבנינים הסמוכים 

. לשימור
 

: חוות דעת הצוות
לאשר את העיצוב המוצע

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 23/09/2009מיום ' ב09-0021בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. שי בוכמן הציג את ההחלטה הקודמת
. דני קייזר הציג את התכנית' אדר

. ביקשנו לראות אלטרנטיבה תכנונית חדשה ולא מה שהציגו לנו בדיון הקודם– מיטל להבי 
הובטח לנו בזמנו כי הבנין יהיה מוגן לכן . זה הבית האחרון שנשאר לנו מתקופת אחוזת בית– תמר תוכלר 

. הורדנו את התנגדותנו לתכנית השימור
דני קייזר הציג את השיקולים התכנוניים לעיצוב הבנין והשתלבותו ברחוב ועם הבנינים הסמוכים ' אדר

. וכן את נושא איזכור הבנין הקיים
מיטל להבי מפנה תשומת הלב לחוות דעת הצוות הדורשת התאמת המגדל והפיתוח לתכנית שאושרה 

. הרצל' לרבות בנושא עמוד התאורה החדש שנוסף במדרכה הציבורית ברח, בעבר
דורון ספיר מבקש להוסיף כי ידרש לעת היתר הבניה תאום עם אגף התברואה לענין אפשרות הפרדת 

. הפסולת בבנין
 

: הועדה מחליטה
: לאשר את תיקון תכנית העיצוב והפיתוח המוצעת בתנאים הבאים

 
  ההקלה לקומה הנוספת מאושרת מבחינה עיצובית בלבד ותבחן ותובא לשיקול דעת הועדה לעת

. הוצאת היתר הבניה
 ע למעט גובה קומת הקרקע"התאמת גובה הקומות למדיניות בנושא זה באשור מה. 

  3217ע "בתב'  ה14תנאי להיתר בניה הבטחת איחוד החלקות במתחם על פי סעיף. 

  תנאי להיתר בניה הבטחת רישום  זיקת הנאה למעבר לטובת הציבור אצל רשם המקרקעין על פי
. 3217ע "בתב'  י14סעיף 

 רחבות כיבוי, חניה, הפרדת פסולת באישור אגף התברואה-אשפה: שטחים ומתקנים טכניים כגון ,
 .כפופים לאישור הגורמים הרלוונטיים תנאי להוצאת היתר הבניה' א  וכד"הג,מתקנים טכניים 



 

 

 

2007ת אפריל "מבא  29' עמ  

 

  התאמת המגדל ותכנית הפיתוח במגרשים הסמוכים הכלולים בתכנית לתכנית העיצוב והפיתוח
 .כפי שאושרה בועדה בעבר

  תנאי להיתר בניה אשור סופי של אדריכל  העיר וצוות מרכז לרבות לנושא אזכור השימור ועיצוב
 .הקיר בקומת הכניסה

 אשור היחידה לאיכות הסביבה לפתרונות האורור והמינדוף לרבות אורור מרתפי החניה. 

 סימון הטיפול בעצים המתוכננים והקיימים במגרש. 

 סימון זיקות ההנאה לציבור במסמכי התכנית בהתאם להוראות התכנית הראשית. 

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

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



 התוכן החלטה' מס
23/09/2009 

- ' ב09-0021
8 

ורד  -עיצוב חזית לרחוב עין - 
 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  30' עמ

 

הועדה המקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 1 /2385/התכנית תא' מס" ורד-עיצוב חזית לרחוב עין"אישור : מטרת הדיון
 

-   2385" לב העיר"                      קטע מתכנית 
 

 ה"בין הרחובות בלפור ומזא, עין ורד' רח: מיקום
 

 2,3,4,5,6עין ורד ' רח: כתובת
 

 
 

 :חלקה,גוש
 חלקי חלקה חלקה גוש חלקי גוש

7431  26,28,29,31,32  
 

 דונם 3.5- כ: שטח התכנית
 

בר אוריין אדריכלים - גידי בר אוריין' אדר: מתכנן
 

 מ"ס בע.ר.ל.א.נכסי :  יזם
 

 פרטיים: בעלות
 

הדורשת , .מ. ב2385' תכנית מפורטת מס', לב העיר אזור ג"על המגרשים חלה תכנית  : מצב תכנוני קיים
יעוד המגרשים הוא . י הועדה המקומית"כתנאי להוצאת היתר בניה אישור תכנית עיצוב אדריכלית ע

  לשימור 5מתוכם ,  מבנים6כ "ברחוב סה". עיצוב חזית רחוב"עם התראה המחייבת " מגורים מיוחד"
. ומבנה אחד רגיל, מכל הרמות, (2-6)
 

/ שיפוץ/ עברו תהליך שימור,  4- ו2' מס, שני מבנים לשימור.  בניינים6ברחוב עין ורד : מצב קיים בפועל
אשר בהליך של הוצאת היתר ,  3' מס, קיים בניין נוסף ". לב העיר"י תכנית "שיקום ותוספת קומות עפ



 החלטה' מס
23/09/2009 

- ' ב09-0021
8 

 

2007ת ספטמבר "מבא  31' עמ  

 

.  קומות המשמשים למגורים4- ו3שלושת הבניינים הנותרים הם מבנים ישנים במצב בינוני בני .  בנייה
 

 :לאשר את תכנית העיצוב כמפורט להלן:מצב תכנוני מוצע
 : הוראות לתכנון החצרות ופיתוח קומת הקרקע הכולל .1

, י המקור בתיקי תיעוד"שימור גדרות קיימות ובניית גדרות חדשות עפ: גדרות בגבול חלקה. א

 שימור' ובמקרה הצורך ברוח המקור וכל זאת בתאום עם מח

פ תיק "תכנון הגינון והצמחייה יהיה ע. גינון החצרות הקדמיות הקיימות בשטח המרבי האפשרי. ב

 .התיעוד במבנים לשימור

יוצנעו במידת האפשר ויתוכננו לא  על ', פחי אשפה וכד, מיכלי גז, מתקנים טכניים כגון שעון מים. ג

 .השימור' י הנחיות ובתאום מח"יוצנעו עפ, ובמידה ולא אפשרי, אלא בחלק מהמבנה, חזית הרחוב

בתיאום ובאישור , שיפוץ ותוספת בנייה לבניינים אשר עדיין לא בוצעה בהם תוספת בנייה, שיקום .2

 .ובהתחשב ברצף המבנים ברחוב, צוות השימור

 .מרפסות לרחוב עין ורד תהיינה פתוחות ולא תותר סגירתן- מרפסות .3

בתיאום ובאישור , (2385א "ת)י התכנית הראשית התקפה "מימוש תוספות הבניה במבנים תהיה עפ .4

 .השימור' מח

קומה חמישית תהיה .  קומות4כ של "תוספת הבניה תאפשר תוספת קומה כדוגמת הקיים עד לסה .5

 . י התכנית הקיימת ברחוב"יציאה לגג עפ.ח. בנסיגה וגובהה לא יעלה על גובה הקומות הקיימות

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 23/09/2009מיום ' ב09-0021בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. גידי בר אוריין הציג את התכנית' אדר
 

: החלטת ועדה
 .  לרחוב עין ורד1/2385לאשר את תכנית העיצוב 

 
.ארנון גלעדי ואסף זמיר, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, שמואל גפן, פאר ויסנר,  דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
23/09/2009 

- ' ב09-0021
9 

תכנית אב לשכונת מונטיפיורי   - 
 דיון בתכנית אב

 

 2007ת ספטמבר "מבא  32' עמ

 

תכנית אב לשכונת מונטיפיורי 

 

 מדרום לרחוב גבעת :מיקום
ממזרח לדרך פתח תקווה , התחמושת

מצפון ליצחק שדה , ורחוב המסגר
. וממערב לנתיבי איילון

 
  . דונם370  :שטח התכנית

הרשות לפיתוח : יוזם התכנית
עיריית תל , מ"יפו בע-כלכלי תל אביב

. יפו– אביב 
 

אדריכל אסף לרמן  :עורך התכנית
צוות תכנון , לרמן אדריכלים – 

.  מינהל ההנדסה- מרכז
 

 –קלמן דינס  :ניהול פרויקט
. סיטילינק

 
אן .טי.אן-נתן תומר הנדסה :תנועה

 .מ"בע
 

גרשטיין , אדי גרשטיין: שמאי
. וקראט

 

: רקע היסטורי

 חכמים 2בשותפות עם  (הרב מרגוזה)י הרב הראשי ליפו "שכונת מונטיפיורי החלה דרכה בתור פרדס שנקנה וניטע ע

. נוספים למען יוכלו היהודים ביישוב היהודי לעבוד את האדמה ולא להסתמך על כספי החלוקה

היום בית ספר )גם לאחר החכרתו לחברי הקבוצה הנוצרית שישבו בחוות הר התקווה , מאחר והמיזם כשל כלכלית

.  על מנת שימשיך להוות מקום לעבודת אדמה ליהודים1855נמכר הפרדס לסיר מונטיפיורי בשנת  (ת"שבח מופ"

 שבו לא הגם השקעה זו התגלתה כלא רווחית כבר בתחילתה וניסיונות רבים לשיפור מצבו של הפרדס וגרעין האוכלוסיי

.  למרות שגשוגה של שכונת שרונה הסמוכה, צלחו

.  פרטיות חלקות200- שחילקה את השטח ל" סוכנות האמריקאית ארצישראלית לעסקי קרקעות" נמכרה הקרקע ל1925- ב

 .ש סיר מונטיפיורי"כחלק מחוזה הקניה המקורי נשמר שם השכונה ע

 . מלאכה ואחסנה,  נקבע כי החלק הצפוני והחלק הדרומי ישמשו לתעסוקה40-החל בשנות ה

 

ר " אי בלב המע–מצב קיים 

מקיים בתוכו מרקם עירוני ה" ר"אי במע"ה ומהווה י עורקי תחבורה ראשיים מכל  צדדי"עתחומה שכונת מונטיפיורי 

י נתיבי התנועה "ע עקב הגדרתם. חלק ההיסטורי של השכונהרשת הרחובות והפרצלציה ההיסטורית נשמרו ב. מגוון

, ע טל מצפון"שפ –  "שכונת מונטיפיורי"שני אזורים נוספים למה שמוגדר כיום כ" התווספו"הראשיים כמכלול אחד 

 . ומתחם המלטשות והמוסכים מדרום

 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  33' עמ  

 

מצב תכנוני קיים 
ות חלות על שכונת מונטיפיורי " תבע120-כ

בנוסף לתכניות סטאטוטוריות בקנה מידה גדול 

.  ותכניות מתאר ארציות5מ "יותר כדוגמת  תמ

אחרות , עירוני- חלקן מהוות חלק מתכנון כלל

חלות על שטח מסוים בשכונה ויש כאלה 

. המהוות תכנית נקודתית למגרש בודד

יעודי הקרקע בשכונה מתחלקים לשלושה 

: אזורים עיקריים

 למלאכה 673פ תכנית "החלק הצפוני מיועד ע

 למוסדות חינוך Gפ תכנית "ואחסנה וע

.  ולשטחים ציבוריים כלל עירוניים

פ תכנית "מוגדר עחלקה המרכזי של השכונה 

בבניה למגורים ולתעסוקה זה בצד זה  1602

ת "וניתן דגש לחזיתות מסחריות הפונות לדרך פ

. ושדרות יהודית

פ תכנית "חלקה הדרומי של השכונה מוגדר ע

בו ניתן אף להקים א כאזור תעסוקה 1043

, מוסדות בעלי אופי ציבורי ושירותים עירוניים

. מתקני ספורט ומקומות פנאי ובידור

 

 א"מטרופוליני של תר ה" סומן המע5מ "בתמ

.  בו כלולה גם שכונת מונטיפיוריו

 בעבר .תכנית השימור אינה חלה על השכונה

קודמו שתי תכניות נקודתיות בשכונה שקבעו 

(. 23 ויהודית 33גרשון )שני מבנים לשימור 

 

בתחום השכונה מספר מוסדות ציבור המשרתים 

: את כלל תל אביב או ילדים מחוץ לעיר

ס " בי–ס פיתוחי חותם " ביה–במתחם שפע טל 

. לבנים ולבנות (ט- גן)חרדי יסודי 

. ל לילדים שאינם בהכרח מתל אביב" על יסודי מרשת עמ–ס מקס פיין "       ביה

. תאורה ומאור,        שטח לאגף דרכים

. ס יסודי חרדי יחד לבנים"ברחוב שפע טל מוסב באופן זמני מבנה תעסוקה לבי

. ס על יסודי חרדי לילדים שאינם בהכרח מתל אביב"ס תורה ומלאכה ברחוב בן אביגדור הינו בי"ביה

.  מבנים לשימור4פ הכולל גם " דונם שצ1.4בין רחוב בית שמאי יש 
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 ר המטרופוליני" עירוני חדש בלב המעמרחב- תכנית האב 

חיזוק האופי הנוכחי של חלקים אחרים לצד  בניה חדשה ואינטנסיביתקידום מהלכים למציעה מספר התכנית 

בצד מגבלות , השימושיםבתמהיל נפחי הבניה וזו מזו ב השילוב בין הרקמות העירוניות השונות הנבדלות .בשכונה

. ר המטרופוליני" עירוני חדש בלב המעמרקםיאפשר את יצירתו של  עיתוי המימוש של נכסים שונים

 

 התכנית מטרות .1

  הפעיל מעורבים  לשימושיםכאזור פיתוח שכונת מונטיפיורי

 .לאורך כל שעות היום

 רי ברמות אינטנסיביות שונות "הגדרת מתחמים לבינוי מע

שיקום המרקם הקיים  תוך בהיקף תחום התוכנית מחד

 .בעומק תחום התוכנית מאידך

  שמירה על אופייה המופנם של השכונה והפיכתו ליתרון יחסי

המאפשר את יצירתה של סביבה פנים עירונית המוגנת ממפגעי 

 .עורקי התנועה המטרופולינים בהיקפה

 כלי רכב , חיזוק קשרי התנועה של השכונה לתחבורה ציבורית

 . רגללכיווה, אופניים, פרטיים

  יצירת מגוון שטחי ציבור פתוחים ובנויים לטובת דיירי

 .השכונה וקביעת מבנים לשימור

 

 משימות התכנית .2

  הגדרת השימושים המותרים בכל אחד מחלקי השכונה

שימוש לתעסוקה ניתן יהיה להמיר )השונים ותמהילם 

 .(ע"י הוועדה המקומית בתב"למלונאות בהיקף שייקבע ע

  הגדרת אופן הממשק בין המרקם הוותיק ובין פרויקטים

  . ר"חדשים במסגרת המע

  הגדרת צורכי השכונה ותושביה השונים ומציאת מענה תכנוני

 .כולל לשטחים ציבוריים פתוחים ובנויים, הולם

  המשך את הסדרת מערכת התנועה והחניה על מנת לאפשר

 .פיתוח באזורה

  הגדרת מערכת תמריצים על מנת לעודד תהליכי התחדשות

 .עירונית

 הגדרת אופן הטיפול במרחב הציבורי. 

  מוסכים ובתי המלאכה במטרה למזער קביעת הנחיות לקיום

 .וחיכוכים עם השימושים הסמוכיםפגיעה 

 הסדרת פעילויות הלילה השונות. 
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 תפיסת התכנון

ר המשלב קיים וחדש בכפיפה אחת ומאפשר את יצירתה "מרקם עירוני מגוון במרכז המעומו של פוטנציאל לקיבשכונה 

 .ר" השומרת על מרחב נמוך וירוק במעשל  סביבה עירונית מיוחדת במינה

 

מימוש הפוטנציאל הגלום מאפשר  לשכונת מונטיפיורי בסמיכותר " כחלק מפיתוח אזור המעם המוניתהקמת מערך הסע

. למרחב ציבורי פעיל השכונה אל תוך והפניתםלכי רגל בין התחנות ובהתוויית מסלולי ה

 

תנועה  .1

 :המרכיבים העיקריים של התפיסה הכללית למערכת התחבורתית המוצעת בתכנית הם

  למערכת הראשית הסמוכהמניעת כניסת רכב עובר לשכונה וחיבור החלק הצפוני ישירות. 

  מעבר מוסדר מיהודית , כולל גשר המשך שדרות יהודית ליגאל אלון)יצירת קשר טוב לחלקי העיר השונים להולכי רגל

 ('חיבור נגיש בין שפע טל לעזריאלי וכו, לדרום קרייה

  ואחרת בדופן המבונה  אפשרות לפעילות מסחרית, עם דגש על הרחבת המדרכות,  נוח ובטוח להולכי רגלמרחבהסדרת

 .'יצירת מעבר ציבורי לאורך נתיבי איילון וכו, הפונה לרחוב

 ואיסור על הקמת חניה עיליתקביעת מדיניות החנייה במתחמי הבנייה השונים . 

 חיזוק הקשר לתחנות הרכבת המסילתית. 

 

פ ומבני ציבור  "שצ .2

 בתוך ציבוריים לשכונה לשימושים התכנית ממליצה על יצירתם של שטחים– ציבוריים לאור המחסור בשטחים 

י כך לחזק את הקשר בין המרקם האינטנסיבי המוצע "ע טל כחלק מקידום הפרוייקט בשפע טל וע"תחום מתחם שפ

.  במסגרתו ובין המרקם הותיק

 בתוך המרקם  נוספים לטובת מבני ציבור ושטחים פתוחיםהתכנית ממליצה בנוסף על יצירת מקסימום שטחים

התכנית ממליצה לייצר שטחים פתוחים בדמות גינות כיס בכל אחד מהבלוקים . הבנוי של השכונה הותיקה

 . מבני ציבור בקנה מידה שכונתיגם באופן דומה התכנית ממליצה לייצר . המרכיבים את המתחמים השונים

מקודמת תכנית להקצאת שטחי ציבור הכוללת סימון מגרשים לטובת שטחי , במקביל לעבודה על תכנית האב, לכן

התכנית מציעה גם את קביעתם של מספר מבנים לשימור אשר ייתכן וניתן יהיה להשתמש בחלקם גם . ציבור

. כמבנים ציבוריים על מנת שיהיו פתוחים לכלל הציבור הרחב

שיאפשר קשר טוב יותר בין חלקי השכונה השונים ויהווה גם חיץ אילון העל גדות התכנית מציעה מעבר ציבורי נוסף 

. ירוק בין השכונה ובין נתיבי האיילון

 

מתחמי התכנון 

 רצועות עיקריות הניצבות במאונך 3- כנית חולק לתתחום ה, השכונתי" אי"ר ובין ה"לצורך הגדרת המפגש הנכון בין המע

ומאידך על , כל אחת מן האצבעות מבוססת על זיהוי תנאים שונים במצב הסטאטוטורי והפיסי הנתון כיום מחד. אילוןהלציר 

 .התרחישים ההיסטוריים השונים שהגדירו כל אחת מהן כמתחם בפני עצמו
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אותו – את המפגש בין פנים השכונה יותר  לנסח באופן מדויק  תתי מתחמים כך שניתן היה6- אלו חולקו ל" אצבעות"

ובין קצוות התוכנית – מרקם אשר בהתאם לתכניות עירוניות שונות אנו מייעדים להליכי שימור והחייאה עירונית 

 .רית אינטנסיבית"בנייה מעבחלקם שמיועדים לאכלס 

 

 
ע טל " שפ– 1מתחם 

 

מתחם זה הנמצא רובו בבעלות עירונית ומוגדר כמתחם פיתוח ראשי 

, ר המטרופוליני הכולל בניה אינטנסיבית לשימושים מגוונים"במסגרת המע

. בעיקר לתעסוקה

תכנית האב רואה במתחם הזדמנות לספק מגוון שירותי ציבור החסרים כיום 

. ר לבין תושבי המקום"בשכונה ונקודת מפגש אפשרית בין משתמשי המע

 

  (בפועל וסטטוטורי): המצב הקיים

 על השטחים 1964 משנת 673תכנית , (תכנית להקמת האיילון) 1205, (על שטחי הציבור) Gעל המתחם חלות תכניות 

. (אזורי תעסוקה)א 1043הסחירים הקובעת אותם בעיקר למלאכה ואחסנה ותכנית 

והשטחים הציבוריים כוללים   (מוסכים ומבני תעסוקה בני שתי קומות)פ התכניות התקפות "השטחים הסחירים בנויים ע

. (אגף מאור ומים)שטחים עירוניים , ס פיתוחי חותם"ביה, ס מקס פיין"את ביה

 

:  הזכויות המוקנות במתחם הינן

. 80%למגרשים הסחירים , 180%למגרשים הציבוריים 

 

  :מצב תכנוני מוצע

מסחר ומגורים במינון , מלונאות, מוצע לאפשר בינוי מאסיבי לתעסוקה

באחוזי בניה גבוהים שיקבעו סופית במסגרת  ( מגורים25%עד )י "מער

.  תכנית מפורטת

 

: עקרונות התכנון והבינוי

  על )מוצע כי הבינוי המגדלי יתייחס לבינוי של מרכז השלום הסמוך

 ('חיבור עילי בין שני הפרוייקטים וכו, גובה הבניה, מסד המסחר שבו

ולמרקם השכונה , תוך מתן דגש ליצירת דופן פעילה לרחובות מחד

י יצירת דופן בנויה נמוכה לכיוון רחוב "הותיקה מדרום מאידך ע

. איסרליש בגובה הבינוי בדופן הדרומית של הרחוב

 יוקצו לדיור בר השגה, בבינוי הנמוך לכיוון רחוב איסרליש, מוצע כי חלק מיחידות הדיור במתחם .

  בנוסף מוצע לקבוע שטחים ציבוריים בנויים .  דונמים לטובת מגרשים לשטחים ציבוריים בנויים ופתוחים9יוקצו לפחות

. בתוך המבנים עצמם ועל גגות המבנים
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 פיתוח המרחב הציבורי יעשה תוך מתן דגש . השטחים הפתוחים במגרשים יהוו חלק מהמרחב הציבורי ולא יותרו גדרות

 .על הולך הרגל ורוכב האופניים

 תקן החניה יהיה מופחת והמתחם יחובר ישירות למערכת ההיקפית כך שתימנע תנועה עוברת דרך השכונה .

 

 

 השכונה ההיסטורית – 2מתחם 

 

  (בפועל וסטטוטורי): המצב הקיים

השכונה ההיסטורית שמרה על רשת הרחובות המקורית שלה 

 פרטיות שונותומאכלסת מגוון שימושים הנמצא בבעלויות 

 מותרת 1979-  שאושרה ב1602פ תכנית "ע. ובמגרשים קטנים

אולם בפועל עדיין קיימים גם , בניה של מבני מגורים או משרדים

. במתחם נותרו עדיין כמה מבנים היסטוריים מימיה הראשונים של השכונה. מוסכים ושימושים נוספים

 

:  הזכויות המוקנות במתחם הינן

בשדרות יהודית המוגדר אזור מסחרי מוקנים .  בניה לשימושי משרדים או מגורים140%-120%ברוב המתחם מוקנים 

.   בניה למסחר ותעסוקה190%ת מוקנים "לאורך דרך פ. כולל חזית מסחרית מחייבת,  בניה למגורים או משרדים150%

פ הזכויות "נקבע כאזור לתכנון בעתיד אולם ניתן להוציא בו היתרי בניה ע (ממזרח לילין מור)החלק המזרחי של השכונה 

. המוקנות באזורים השונים בשכונה בהתאמה

 

 :מצב תכנוני מוצע

ומייעדת אותה ההיסטורית מעמדה המיוחד של השכונה התוכנית משמרת את 

 . השימושים השונים בין נפחי הבניההשוואת תוך להליכי התחדשות עירונית 

, ב"ורחוב הנצי, יהודית' שד– התוכנית מדגישה את פיתוח צלב הרחובות 

כצירים הראשיים של השכונה הקושרים אותה אל הסביבה הקרובה 

צירים . ומאפשרים את משיכתם של מבקרים מן החוץ אל תוך עומק המתחם

 אלו יאפשרו את התפתחותם של חיי רחוב פעילים המלווים בקומה מסחרית

.  ויאפשרו מגוון של התרחשויות בשעות פעילות שונותושימושים ציבוריים

 

: עקרונות התכנון והבינוי

 מוצע פיתוח מתון  (יצחק שדהמדרום ל)ובדרומו  (ע טל"שפ)ריים בצפון המתחם "בין שני המוקדים המע

וקומת גג חלקית תוך מתן  חלקית  קומות מעל קומת קרקע5אשר יגדיר גובה בניה של , השכונהיחסית של 

. (דים וחדרי יציאה לגג"ממ, תכנית נפחית הכוללת גם שטחי שירות)תוספת אחוזי בניה להשלמת נפח בניה זה 

 ר על מנת שניתן יהיה לשמור על המרקם ההיסטורי" מ 500-כ של כ"לא יותר איחוד מגרשים מעבר לסה. 

  יב יותרו מסחר "יהודית ורחוב הנצ' ק בשד"בק)מגורים בקומת הקרקע / תעסוקה / יותר השימוש למסחר

 .( משטח קומת הקרקע50%ותעסוקה בלבד בהיקף של לפחות 
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 השטח הפרטי . החלק הקדמי של המגרש יהיה לטובת גינון ונטיעות בלבד כרכוש משותף של דיירי הבניין

 .לקומת הקרקע יהיה בעורף הבניין

 תיבחן . ב"תיקבע זיקת הנאה בחלק המגרש הקדמי עד לקו הבניין לטובת הרחבת המדרכה לאורך ציר הנצי

 .מ לתמרץ את הרחבת המדרכות"האפשרות להוסיף קומה לאורך רחוב זה ע

 תאורת , הסדרת מדרכות, קביעת תכנון מפורט להסדרת המרחב הציבורי הכוללת את פיתוח שדרות יהודית

 .'חניה ותנועה וכו, מסתורי אשפה, רחוב

 קביעת מבנים לשימור. 

  המגורים בדופן המתחם הפונה למתחם מסלאוויטההתרת  ישימות תיבחןמפורטת התכנית הבמסגרת 

 .(ק הדופן הצפונית"רחוב ישראל ב) הסביבה. הסדרתם לדרישות אתוך  (מוסכים)

 

 

 הדופן – 3מתחם 

 

 (בפועל וסטטוטורי): המצב הקיים והזכויות המוקנות

מתחם הדופן משתרע בהיקפה של השכונה ומהווה את חזיתה החיצונית כלפי נתיבי 

 .  התנועה ההיקפיים כשחלקו העורפי  נושק אל רחובות פנימיים בדרום השכונה

 שקבעה את 1602חלה תכנית  , מאיסרליש עד רחוב גרשון, בחלק המרכזי של השכונה

.   בניה190%המגרשים לשימושי תעסוקה ומסחר בהיקפי בניה של עד 

.  בניה למשרדים ומסחר250%לבית קלקא קודמה תכנית נקודתית שאיפשרה 

א שקבעו את המגרשים 1043,  2058חלות  תכניות ', בחלק הדרומי של השכונה מעבר לתכניות קודמות להרחבת המסגר וכו

 והן 190%פ התכניות להרחבת המסגר זכויות הבניה הינן "ע.  בניה200%לשימושי תעשיה ותעסוקה בעיקר בהיקף של 

. מחשבות מהחלקה טרם ההפקעה

 הקובעת הרחבה של יצחק שדה ומחייבת תכנית לאישור הוועדה כך שלא 650המגרשים לאורך יצחק שדה כלולים בתכנית 

. ניתן להוציא היתרי בניה

 קומות וקומת גג חלקית ושלוש קומות 8 שקבעה בניה של מבנה בן 2478על המגרש העירוני ברחוב רבניצקי חלה תכנית 

. חניה תת קרקעיות לחניה לשימושים ציבוריים

 

 :מצב תכנוני מוצע

מוצע להגדיר את מתחם הדופן כחיץ מפריד הממגן את פנים השכונה בפני החוץ על , "אי"בהתאם לתפישת תחום התכנית כ

לפיכך רצועת המגרשים . י כך לאפשר את יצירתו של מרקם פנימי אוטונומי" וענתיבי התנועה הסואנים המקיפים אותה

טפת בינוי היקפית ליצור מע במטרהרי בהיקפי בניה בינוניים "המגדירה את דפנות השכונה מוצעת כמתחם לפיתוח מע

ם מעורבים הכוללים תעסוקה מסחר בדופן הפונה  אפשרות לשימושיןבמתחם ההיקפי תינת. וחזית חדשה לשכונה

 .בתנאים מסוימים" פנימה"פונה  בדופן הושילוב של מגורים" החוצה"
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: עקרונות התכנון והבינוי

 מסחרותעסוקה השימושים המותרים יהיו בעיקרם ל . 

 פנאי, בילוי, תעסוקההשימושים המותרים בקומת הקרקע יהיו ל 

  .בלבדמסחר לו

  מגורים יותרו רק בדופן הפנימית הפונה אל עומק השכונה ובכפוף

לא יותרו מגורים . בטיחות כיבוי אש, ס"איכלעמידה בדרישות 

 6- ו5פ הקריטריונים של מתחמים " התרת המגורים תהיה ע.ק"בק

ובנוסף יותנו בפיתוח משותף של הדופן החיצונית לטובת יצירת 

יצירת שטחים , כניסות משותפות לחניה מתך הרחובות הפנימיים

 .התמהיל ייקבע בתכנית המפורטת. 'פתוחים במגרש וכו

  התכנית תתיחס לתכניות קודמות שקבעו הפקעה לאורך רחוב

ביטול חלקי של ההפקעות ואת /המסגר ותקבענה את היקף ההפקעה

 .י זיקת הנאה בתחום קולונדה"האפשרות להרחבת המדרכה ע

 לא תותר הקמת תחנות דלק. 

  קומות בדופן החיצונית הפונה לנתיבי 10הבינוי המוצע הינו של עד 

 קומות בדופן הפנימית הפונה ללב 8התנועה הסואנים ובגובה של עד 

 .למעט בינוי מגדלי במקומות שנקבעו לכך במיוחד, השכונה

 בהתאם לגודל המגרשים " סולם זכויות"פ "זכויות הבניה יחושבו ע

 . על מנת לעודד איחוד מגרשים–ולחלוקתם העתידית במסגרת תכניות מפורטות 

 לטובת הסדרת חזיתות למתווה אחיד ומחייבםיוגדרו מאפייני בינוי מחייבים לאורך הרחובות ההיקפיי  . 

 לא יותרו גדרות בגבול המגרש,  לשטח המדרכה יצורפוהשטחים הקדמיים שבין קו הבניין לקו המגרש. 

 או יותר 450%מומלץ לקדם בינוי מגדלי בהיקף זכויות של , המהווים נקודות מפתח, במספר מגרשים מצומצם 

י יצירת שטחים "בהתאם ליכולת המגרש לשאת היקפי בניה גדולים יותר ולספק צרכים ציבוריים אזוריים ע

 .פתוחים או בנויים לטובת הציבור

 יהודית דרך ' פ שבין רחוב המסגר לבית שמאי בפרוייקט המוצע בפינת שד"יש לשלב את מתחם השימור והשצ

. ת על מנת להרחיבו"פ

  נוספים שיאפשרו את תנועת " שערים"יש לבצע טיפול פרטני בכניסות להולכי הרגל הקיימות ויצירת מספר

 .הולכי הרגל בין משולש התחנות הראשיות

 ולמתחם התחנה העתידית בשדרות , תכנית הבינוי המפורטת למתחם התחנה העתידית של רחוב יצחק שדה

רית בזכויות גבוהות וחיבור נתיבי מעבר בזיקות הנאה "תבחן את שילוב התחנות בפרויקט לבניה מע, יהודית

 . להלכי רגל

 יצחק שדה אלא מהרחובות הפנימיים בלבד/המסגר/ת"לא תותר כניסת כלי רכב למגרשים מדרך פ. 

 צ"יקבע תקן חניה מופחת עקב הקירבה המיידית לתח. 
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 מסלאוויטה – 4מתחם 

 

 (בפועל וסטטוטורי): המצב הקיים

הריכוז הגבוה ביותר של מוסכים כיום במתחם זה נמצא 

ממוקמים על פרטית ו שחלקם בבעלות, בתחום התוכנית

והמגרש  ,(תחת הסכמי חכירה) בבעלות עירונית חלקות

. המיועד למבנה ציבור (ר" מ6,700)הגדול ביותר 

 

 :הזכויות המוקנות במתחם הינן

שימושים , מלונאות, לאזורי תעסוקה לשימושי תעסוקה' א1043פ הוראות תכנית "הזכויות המוקנות במתחם הינן ע

. ' מ17 בניה שטחים עיקריים בחמש קומות בגובה של עד 200%בהיקף של  ' ציבוריים וכו

. Eפ התכנית המנדטורית "זכויות הבניה למגרשים הציבוריים הינן ע

 

 :מצב תכנוני מוצע

ס תורה "בי)ת ציבוריהגדול שנמצא בבעלות כי על המגרש מוצע 

לצדו . לשרות התושביםציבורי מרכזי  פרויקט יהווה (ומלאכה כיום

 ציבוריים בשילוב עדו המגרשים המשיקים לרחוב הנציב לייעודויי

. הראשי של השכונה" לב הציבורי"מסחר בכוונה ליצור את ה

. מגרשים נוספים ייעדו לשטחים ציבוריים פתוחים

 

: עקרונות התכנון והבינוי

 יש לקבוע . (הנציב' מערבית לרח)פ ומבני ציבור "שצ, (הנציב' מזרחית לרח)מוסכים ותעסוקה הגדרת שימושים ל

ק ובין תעסוקה מעליהם תוך כדי מזעור "במסגרת תכנית מפורטת כללים לעירוב השימושים בין מוסכים בק

לצורך מטרה זו מוצע לבחון את האפשרות להקמת פרויקט מוסכים . הפגיעה במרקמים המשולבים הסמוכים

 . במתחםמאוחד

  תיתכן .  קומות כולל אפשרות למוסכים בקומת הקרקע ובמרתף העליון7הבינוי במתחם המוסכים יהיה עד

 .פתיחה של דופן המרתף לכיוון נתיבי איילון

 פ הוראות התכנית התקפה"התכנית תקבע מנגנון להסדרת מוסכים קיימים באופן זמני הבנויים שלא ע. 

  חידוש חוזי החכירה אי או /ו, םרכישת, כציבוריים" צביעתם"י "ע)ייועדו שטחים ציבוריים בנויים ופתוחים

 .פ המרכזי לשכונה אשר יהווה את העוגן הציבורי הראשי באזור כולו" לטובת יצירת השצ(בהם

 י בינוי לשימושי מסחר ושטחים ציבוריים בנויים במטרה ליצור לב אזרחי פעיל "פ ע"הגדרת דפנות השצ

 . ואטרקטיבי במרכז תחום התכנית ויצירת מוקד משיכה ציבורי

 צ המרכזי"מומלץ להקים חניון תת קרקעי לשירות דיירי השכונה מתחת לחלק משטח השב. 

 לא יותרו גדרות ,  לשטח המדרכה בשטחים הסחירים יצורפוהשטחים הקדמיים שבין קו הבניין לקו המגרש

 .בגבול המגרש
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 הבלוק המיוחד – 5מתחם 

 

 (בפועל וסטטוטורי): המצב הקיים

כולו בבעלות  הנמצא הבלוק הארוך ביותר בתחום התוכנית

כולל מספר , עירונית כשרובו מוחכר למשתמשים שונים

 מלטשות ,מבנים אשר שמשו בעבר כסדנאות עבודה שונות

 . בבלוק גם מבנים לתעסוקה ומוסכים.' וכויהלומים

  .בשנים האחרונות במבנים רבים הוסבו שטחי תעסוקה ומשרדים באופן לא חוקי למגורים

 

 :הזכויות המוקנות במתחם הינן

שימושים , מלונאות, לאזורי תעסוקה לשימושי תעסוקה' א1043פ הוראות תכנית "הזכויות המוקנות במתחם הינן ע

. ' מ17 בניה שטחים עיקריים בחמש קומות בגובה של עד 200%בהיקף של  ' ציבוריים וכו

 

 

 :מצב תכנוני מוצע

 רואה בברכה את ההתחדשות העוברת על מבני התוכנית

תעשייה קיימים כתוצאה מכניסת דיירים וחידוש חללי 

ותעסוקה  (לופטים)הפנים לטובת שימושי מגורים 

לפיכך התכנית תאפשר הפיכת חלק מהחללים . (סטודיו)

 המעוניינים לחיות בסביבה לשטחי מגורים ותעסוקה לאלה

.  מגוונת ובסמיכות לסדנאות עבודה ובתי מלאכה

 

: עקרונות התכנון והבינוי

 בילוי ופנאי, מסחר, השימושים העיקריים המותרים במתחם זה הינם תעסוקה. 

 בלבדמסחר ל ופנאי, בילוי, תעסוקההשימושים המותרים בקומת הקרקע יהיו ל.  

  תתאפשר הכנסת השימוש למגורים בתנאים מסוימים  כגון (ב"ממזרח לרחוב הנצי)בחלק מערבי של הבלוק :

לא תותר הסבת מבנה , תיבחן איכות המבנה עצמו וערכיו האדריכליים, יבחן תמהיל שימושים במבנה הקיים

העדפה תהיה למקם את המגורים בקומות העליונות , לא תותר בניית מבנה מגורים חדש, למגורים בשלמותו

תיבחן האפשרות לאפשר כניסות נפרדות , ר" מ100- גודל יחידת דיור מינימלי לא יפחת מ, ביותר במבנה

תידרש התחייבות הדייר שלא , תיבחן הפניית החלונות ביחידה, יוגדר חיוב בשיפוץ חזיתות, לשימושים השונים

כל . 'בטיחות וכיבוי אש וכו, ס"תידרש התאמה לתנאי איכ, להתנגד לשימושי התעסוקה התואמים את הסביבה

 .מבנה ייבחן לגופו ולאפשרות להסבת חלק מהשטחים בו למגורים

 תיבחן מפורטת התכנית ה תבמסגר. מוסכים ומסחר בלבד, בחלק המזרחי של הבלוק מותרים שימושי תעסוקה

 .ההאפשרות להוספת השימוש למגורים גם בחלק זה עקב הסמיכות למוסכים גם במתחם מסלאוויט

 קומות מלאות7של  גובה כל בנייה חדשה ותוספות למבנים הקיימים בתחום הבלוק המיוחד תותר לפי מגבלת  .

התכנית תשאף לשמר את מאפייני הסגנון של מבני . על שינוייה' גם במבנים בהם יותרו מגורים לא תוחל תכנית ג
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חצרות , גובה תקרה, מפתחים גדולים, כגון בטון חשוף)התעשיה ויוגדרו קריטריונים עיצוביים למבנים החדשים 

 . לא תותר הקמתן של מרפסות גם במבנים בהם יותרו מגורים. ('פנימיות וכו

 דרום לאורך השכונה-ב ייקבע מעבר ציבורי לטובת יצירת קשר צפון"בתחום הבלוק הממשיך את ציר הנצי .

 .תיבחן האפשרות לקביעת שטחים ציבוריים או בעלי אופי ציבורי בקומת הקרקע של מבנים אלה

 לא יותרו גדרות בגבול המגרש,  לשטח המדרכה יצורפוהשטחים הקדמיים שבין קו הבניין לקו המגרש. 

 

 תושייה – 6מתחם 

 

 (בפועל וסטטוטורי): המצב הקיים

 בלוקים והוא מאכלס בתוכו מגוון שימושים ופעילות לילה 3מתחם זה כולל 

. כולל תאטרון תמונע, אינטנסיבית

בשנים האחרונות במבנים רבים הוסבו שטחי תעסוקה ומשרדים באופן לא 

 .חוקי למגורים

 

 :הזכויות המוקנות במתחם הינן

שימושים , מלונאות, לאזורי תעסוקה לשימושי תעסוקה' א1043פ הוראות תכנית "הזכויות המוקנות במתחם הינן ע

. ' מ17 בניה שטחים עיקריים בחמש קומות בגובה של עד 200%בהיקף של  ' ציבוריים וכו

 

 :מצב תכנוני מוצע

התוכנית מציעה כי אזור זה ייועד לבניה לשימושים מעורבים אשר האיזון בינם 

. בתכנית המפורטתייקבע 

 

: עקרונות התכנון והבינוי

 בילוי,מלאכה, תעסוקה: השימושים המוצעים במסגרת מתחם זה כוללים  ,

 . ובמרתף העליוןמוסכים בקומות הקרקעיותר השימוש ל. מסחרפנאי ו

 בלבדמסחר ל ומוסכים, פנאי, בילוי, תעסוקההשימושים המותרים בקומת הקרקע יהיו ל.  

 תיבחן , יבחן תמהיל שימושים במבנה הקיים: תתאפשר הכנסת השימוש למגורים בתנאים מסוימים כגון

לא תותר בניית מבנה , לא תותר הסבת מבנה למגורים בשלמותו, איכות המבנה עצמו וערכיו האדריכליים

גודל יחידת דיור מינימלי לא , העדפה תהיה למקם את המגורים בקומות העליונות ביותר במבנה, מגורים חדש

, יוגדר חיוב בשיפוץ חזיתות, תיבחן האפשרות לאפשר כניסות נפרדות לשימושים השונים, ר" מ100- יפחת מ

תידרש התחייבות הדייר שלא להתנגד לשימושי התעסוקה התואמים את , תיבחן הפניית החלונות ביחידה

כל מבנה ייבחן לגופו ולאפשרות להסבת חלק . 'בטיחות וכיבוי אש וכו, ס"תידרש התאמה לתנאי איכ, הסביבה

 .מהשטחים בו למגורים

  גם במבנים בהם .  קומות מלאות7של כל בנייה חדשה ותוספות למבנים הקיימים תותר לפי מגבלת גובה

 . לא תותר הקמתן של מרפסות גם במבנים בהם יותרו מגורים. על שינוייה' יותרו מגורים לא תוחל תכנית ג



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  43' עמ  

 

  במסגרת יצירת תמהיל השימושים המפורט יש לוודא עמידה בתקני איכות הסביבה המאפשר עירוב שימושים

 .ק"לא יותרו מגורים בק. בתוך מבנה ובמבנים סמוכים

 לא יותרו גדרות בגבול המגרש,  לשטח המדרכה יצורפוהשטחים הקדמיים שבין קו הבניין לקו המגרש. 

 קומת הקרקע תשמש למסחר ולתעסוקה בלבד ולא יותרו בה מגורים .

 

כלים למימוש התכנית 

את מעורבותה של העירייה במימוש התוכנית ים ריבוי הבעלויות הופכ, מורכבותו של האזור עליו חלה התוכנית

 ובהתאם לתפיסה זו מוצעים מספר כלים יונע תהליך התחדשות של האזור כולו, באמצעות שינוי זה. לכורח חיוני

: למימוש התכנית

 

  י העירייה בחלק " הכוללים קידום תכניות עיזמי פרטי לתמרוץ של פיתוחוסטטוטוריים כלים ציבוריים

כמו כן . הוצאת שימושים מיטרדיים ושינוי מפת הבילוי העירונית, יצירת מגוון שטחים ציבוריים, מהמתחמים

י נטיעת עצים "וכן ע' האשפה וכו, ההכוונה, התאורה, י שיפור מערכות הניקוז"הסדרת המרחב הציבורי ע

יצירת מינהלת אזורית שתאפשר קדום תכנון וביצוע . ופיתוח מרחב ידידותי להולך הרגל ורוכב האופניים

 .י מינהלת הרובע או מינהלת מקומית"מתואמים תוך שילוב הציבור בשכונה ע

 מתן תוספת זכויות בנייה הכוללים מסחר ושירותים ציבוריים נדרשים, משרדים, שילוב מגוריםכלים ל ,

פיתוח מערכות , ב ושימוש לציבור במרווח הקדמי של המגרשלרחובתמורה לפיתוח חזית המבנים הפונה 

 כגון מגוריםשימושים פרטיים הנדרשים גם לשילוב של  ושטחי ציבור ומוסדות ציבוריים- מגורים  תומכות

 . ומסחרתעסוקה

 הגבלת התנועה ,  בתנאים מסויימיםהרחבה ושיפוץלפעולות  הכוללים מתן היתר שיפור העיצוב העירוניכלים ל 

חניונים  פרטיים לעודד ייזום של  במקביל מומלץ. שטחי ציבורסמיכות ל וב מרכזייםוהחנייה לאורך רחובות

  . או במשותף עם גורמים ציבוריים והוצאת חניית רכב מצירי הליכה ומסחר/ו

 פיתוח שיטור קהילתי האחראי על הסדר הציבורי במקום הכוללים כלים להגברת הבטיחות והביטחון האישי 

 .  עידוד פעולה של וועדים וגופים מתנדבים מקומייםו

 תהליך קבוע ומתמשך של הידברות עם נציגי הציבור ביסוס  הכוללים כלים להגברת המודעות הציבורית

. כבר בשלב התכנון והגדרת צורות שיתוף פעולה אפשריות למימוש פרויקטים נבחרים וקבוצות בעלי העניין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  44' עמ  

 

 
: הסבת שטחי תעסוקה למגורים בשכונת מונטיפיורי

 
: הסבת שטחי תעסוקה למגורים כשימוש חורג לתכנית המוגבל בזמן תותר בהתקיים התנאים הבאים בלבד

 
o י הוועדה המקומית כמתחם לשימושים מעורבים"המתחם אושר במדיניות ע. 

o י הוועדה המקומית"למתחם קודמה תכנית בניין עיר הכוללת את נושא המגורים אשר הומלצה להפקדה ע  .

o  ( 1' כאמור בס)תכנית בניין העיר כללה רשימת מבנים הנמצאים כראויים להסבה והתואמים מדיניות קיימת

. לאחר שנבחנה איכות המבנים וערכיהם האדריכליים

o כיבוי אש ואיכות הסביבה, המבנה והשימושים הקיימים בו עומדים בקריטריונים מחמירים בנושאי בטיחות .

. הביצוע יוטל על מבקשי הבקשה להסבה למגורים, במידה ויידרשו התאמות ושינויים בנושא זה

o לעניין שימושים )יותרו השימושים המעורבים המותרים . יבחן תמהיל שימושים במבנה הקיים ובסביבתו

 .(מסוכנים או מסכנים

o ובכל מקרה לא יותרו מגורים בקומת הקרקע והיא תהיה לשימוש , לא תותר הסבת מבנה למגורים בשלמותו

 .ציבורי בלבד/תעסוקה/מסחרי

o ההעדפה תהיה למקם את המגורים בקומות העליונות ביותר במבנה. 

o ר" מ100- גודל יחידת דיור מינימלי לא יפחת מ. 

o תיבחן האפשרות לאפשר כניסות נפרדות לשימושים השונים. 

o תיבחן הפניית החלונות ביחידה. 

o  תיבחן האפשרות לרישום )תידרש התחייבות הדייר שלא להתנגד לשימושי התעסוקה התואמים את הסביבה

ויידועו כי אין בסביבתו שטחים ציבוריים פתוחים או בנויים בסטנדרטים המקובלים  (27פ תקנה "הערת ע

 .בשכונות מגורים טיפוסיות אחרות בעיר

o שיפוץ חצר הבניין וככל הניתן הנגשת השטחים המשותפים, יוגדר חיוב בשיפוץ חזיתות. 

o בכל מקרה כל מבנה ייבחן לגופו ולאפשרות להסבת חלק מהשטחים בו למגורים. 

o לא תותר בניית מבנה מגורים חדש. 

 
לא תותר ,  יפו רואה חשיבות בשמירה על שטחי תעסוקה ותעשיה זעירה בעיר–היות ועיריית תל אביב , בכל מקרה

.  מהשטחים הקיימים במתחם משטחי תעסוקה למגורים30%- הסבתם של יותר מ
 

 . שנים או עד אישורה של תכנית בניין עיר בתקופה זו5השימוש החורג יוגבל לתקופה של 
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 23/09/2009מיום ' ב09-0021בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 .שרון שפר מצוות מרכז הציגו את תכנית האב בפני הועדה' אסף לרמן ואדר' אדר
. מיטל להבי ביקשה לדעת מה היקף הזכויות והמדדים הכמותיים לשטחים הציבוריים

. מיטל להבי יצאה מהדיון ולא השתתפה בהמשך הדיון
.  אסף זמיר ציין  שהוא לא מאמין שניתן לשלב מגורים עם מוסכים

אהרון מדואל וארנון גלעדי טענו כי יש לשמור במקום גם מוסכים כחלק מהשירותים של העיר יש לשמור 
. א כדי לתקן את רכבם"א צריכים לצאת מחוץ לת"לא יתכן שתושבי ת, א"את המוסכים בתוך ת

לכן צריך לקבוע גודל מינימלי . (דיור בר השגה)זה המקום שבו ניתן למנף את הבניה לזוגות צעירים 
. ומכסימלי של הדירות במטרה שיבואו זוגות צעירים למקום

. הצוות העביר מספר עקרונות לבחינת האפשרות להסבת מבני תעסוקה למגורים
בשכונה חסר שטח ירוק יש מקום לאחד חלקות קטנות ולבנות לגובה כדי – אלי רוזנברג בעל נכס במקום 

. לפתח שטחים ירוקים
צוות התכנון מאמין שיש לשמור את המוסכים בעיר ולשלב בין . 1– שרון שפר ענתה לטענות שהועלו 

מונטיפיורי כוללת ' אב של שכ' תכ. בכל אזור בשכונה יש תמהיל שונה של עירוב שימושים. 2. השימושים
כדי לייצור אזור שבו יש ערוב , בין היתר מיסוד המגורים באזור התעסוקה בתנאים מאד מסויימים

' מחירי שכירות הלופטים בשכ. מענה לדיור בר השגה ניתן בשפע טל. 3.  מגורים30%שימושים הכולל עד 
עירוב השימושים בחלק הדרומי לא נועד לשמש . מונטיפיורי דומים למחירים של הצפון הישן של העיר

מה שצריך במקום זה סוג . ( בבניה400 קיימות ועוד 300)בשכונה יש מספיק דירות קטנות . השגה-לדיור בר
. חללים גדולים לטובת עבודה ומגורים באותו חלל- אחר של דיור 

לופט הוא חלל של תעסוקה שהוסב למגורים ומכיוון . ר" מ35ע הביע את עמדתו כי לופט אינו חלל של "מה
. שלרוב במבנים כאלה במרכז אין אור ואוויר לא ניתן לעשות חלוקה בלופט

. ע"ר יבחן בשלב התב" מ70-100ע ולכן גודל דירה של בין "דורון מציע שגודל הלופט יקבע בשלב התב
 

: הועדה מחליטה
לאשר את תכנית האב לשכונת מונטיפיורי ואת העקרונות להסבת שימוש מתעסוקה למגורים למעט נושא 

. גודל היחידה בחלק הדרומי
. ע"גודל יחידת המגורים בחלק הדרומי של השכונה יקבע בשלב הגשת התב

 
 

.ארנון גלעדי ואסף זמיר, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, שמואל גפן, פאר ויסנר,  דורון ספיר: משתתפים

 


