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 סגן ראש העירייה- ר הועדה "מ יו"מ מיטל להבי :ה"השתתפו ה
סגן ראש העירייה אסף זמיר   
חבר מועצה ארנון גלעדי  
חבר מועצה שמואל גפן  
חבר מועצה הרב שלמה זעפראני  
 
 
 

 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 
מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה ' אינג, שוטה חובל 
מ ראש העירייה "מ. עד "עו, אילן רוזנבלום 
מנהל מינהל החינוך . סר "מ, דרור לוטן 
מנהלת מחלקת רישוי בניה ' אינג, ריטה דלל 
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלאלה דוידוף  
 
 
 

 ר הועדה המקומית לתכנון ובניה"מ ראש העירייה יו"מ ד"עו, דורון ספיר :חסרים
סגן ראש העירייה פאר ויסנר  
חבר מועצה נתן וולוך  
חבר מועצה שמואל מזרחי  
חברת מועצה כרמלה עוזרי  
חבר מועצה אהרון מדואל  
 
 
 

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  03/03/2010 מיום 10-0005אישור פרוטוקול   

( 2) דיון בהפקדה 53שדרות הר ציון  1 .1
 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
24/03/2010 

 1- ' ב10-0008
  53שדרות הר ציון  - 3872/תא

 (2)דיון בהפקדה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

הועדה מחוזית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

  :מיקום
 12עובד , 53הר ציון 

שכונת שפירא 
יפו -  תל אביב 

 
 

 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 319 חלק מוסדר 6972
 

.  דונם0.329: שטח התכנית
.  טימור אדריכלים:מתכנן

.  יורם שבתאי ומרים דרורי:יזם
 .פרטית :בעלות
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 החלטה' מס
24/03/2010 

 1- ' ב10-0008

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

 : מצב השטח בפועל
.   קומות וקומת גג5בניין קיים בן 

החנות בקומת הקרקע ממוקמת בחלל שנסגר בזכוכית . הר ציון' קומת קרקע עם שימוש למסחר לכוון שד
 .באישור העירייה

:  יחידות דיור9כ קיימות בפועל "סה
עקב שינויים בסוג הדיירים שעבורו תוכנן הבניין , קומת העמודים מעל קומת הקרקע הייתה ללא שימוש

 מרפסות חדשות 2ומבוקשות  (ר" מ121.83): הוסב השימוש למגורים הותאמו שתי יחידות דיור נוספות
 .לכוון צפון

 .ד נפרדות"משמשת כשתי יח' הדירה בקומה ב
 .ד ללא שינוי"שתי יח- 'קומה ג
. ביטול הקשר לבנייה על הגג- ' קומה ד

 . ד נפרדת עם גישה מחדר המדרגות הקיים"קומת גג מבקשים להכשיר השטח הבנוי כיח
  

 : מדיניות קיימת
בהתאם לתכנית האב הומלץ . תכנית אב שפירא, לאזור בו כלול המגרש אושרה כמדיניות בועדה המקומית

משרדים בקומות /בקומת הקרקע ומגורים, משרדים ומלאכה לא מטרדית/ בשדרות הר ציון מסחר
 .  ד"ר ליח" מ50- גודל הדירות המינימאלי לא יקטן מ.  קומות6כ עד "סה, עליונות

  
: מצב תכנוני קיים

.  מיוחד' מגורים ב: על פי הוראות התכנית הראשית יעוד המגרש. ' 1ע', 1תכנית ג, 2472ע תקפה "תב
ד על פי " יח4מותרות .  קומות וחדרים על הגג3כ "סה.  לשטח עיקרי110%: אחוזי הבניה המירביים 

. התכנית הראשית
 קומות מעל קומת עמודים 3אושר בניין למגורים בן , 1996משנת '  ר95-1580' פ היתר בנייה הקיים מס"ע

 אושרה סגירת קומת העמודים בזכוכית 2001בשנת . ד" יח5אושרו .  חדרי יציאה על הגג2כפולה ומרתף ו 
עוד נקבע כי שימוש שונה בלובי , בתנאי יעוד הלובי כמשותף לכל בעלי הדירות לבניין, עבור לובי לבניין

.  מתחת לקרקע43.70%- בנייה מעל הקרקע ו233.99%כ "סה.  המשותף מהווה ביטול ההיתר
 

  :מצב תכנוני מוצע
הגדלת אחוזי הבניה ומספר היחידות המותרות לשם התאמה . הכשרת בניה קיימת: תיאור מטרות התכנון

. לקיים בפועל שלא בהיתר
 .הבניין הקיים נראה אסטטי ובעל איכות אדריכלית סבירה

 .תוספות הבנייה המבוקשות אינן חורגות מקווי הבניין הקיימים
קומת המרתף תואמת את המופיע בהיתר הבנייה ומדידות המעודכנות עם אוורור מחלונות הפונות 

 .לחצרות אנגליות
 .החנות בקומת הקרקע ממוקמת בחלל שנסגר בזכוכית באישור העירייה

כוללת קומת עמודים עם סגירת זכוכית אותה היזם מעוניין להכשיר למסחר - קומת הקרקע המאושרת 
ר ללא שימוש וזאת " מ121היא קומת העמודים מעל קומת הקרקע בעלת שטח - ' קומה א. באופן חוקי

ובנוסף , ד נוספות"כשתי יח- ובהמשך הותאמה , עקב שינויים בסוג הדיירים שעבורו נבנה הבניין במקור
 .  מרפסות חדשות הפונות לכוון צפון2מבוקשות 

אי לכך , אינה תואמת את השימוש הנוכחי- בנויה כדירה אחת על כל שטח הקומה אך בפועל - קומה ב 
 . ד נפרדות"מבקש הדייר לחלקה לשתי יח

 . מחולקת חוקית לשתי דירות- ' קומה ג
 .לבטל הקשר בין הדירות הקיימות לבנוי על הגג- ' קומה ד

ד נוספת עם כניסה מחדר המדרגות  "כיח- בעלי השטח הבנוי מבקשים להפוך את השטח הבנוי - קומת הגג
 . כמופיע בנספח הבינוי

  
. מסחר ומגורים:  שימושים/פירוט יעדים

  
 :זכויות בניה

  
 יעוד

 שטחי שירות שטח עיקרי
 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  כ"סה מתחת לקרקע מעל הקרקע

 % ר"מ % ר"מ ר"מ % ר"מ % ר"מ
   157.79   179.88 587.18 - 0.00 233.99% 587.18 מגורים ומסחר

  
  מהשטח העיקרי% - 1
  משטח הקרקע% - 2
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 9                                  :ד"יח
 ד לקומה" יח2:                                           צפיפות

 70:       ד"שטח ממוצע ליח
 9:     ר" מ45-90ד ששטחן "מספר יח

     9:                   ד"כ יח"סה
  

 :נתונים נפחיים
 +14.85: עד+-  00:מ: מספר קומות

  מטרים  על גג חדר המדרגות17.67: גובה
  143.80: תכסית

 לפי תכנית המודד:  קווי בניין
  

. כניסה משדרות הר ציון, חניה על קרקעית.  מקומות חניה3:  תשתיות, תנועה, תחבורה
  

הקיים סביר מבחינה : (השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים, היבטים מקומיים) עיצוב
 . אדריכלית ואינו פוגע בסביבה ואף משפרה

  
 :טבלת השוואה

  
 מצב מוצע  על פי מצב קיים נתונים

 284.15 277.71 אחוזים כ זכויות בניה"סה
 924.85 913.65 ר"מ

 43 43 אחוזים זכויות בניה לקומה
 ד"ממוצע כולל ממ) 142 ד"כולל ממ (ממוצע) 142 ר"מ

 יחידה קטנה על הגג + 5 יחידה קטנה על הגג + 5 קומות גובה
 19.37 19.37 מטר

 ר" מ143.80 ר" מ143.80 תכסית
 3  מקומות חניה

  

: 21.12.2008מתאריך  (עודד גבולי' אדר)ע "מה. סיכום פורום ס
במידה והיזם יחליט להביא את התכנית לדיון לועדה . מומלץ לא לקדם את התכנית לדיון בועדה המקומית

. ד הצוות המקצועי תהא שלילית"חוו, המקומית
 

: ד צוות"חוו
.לדחות את הבקשה לקידום תכנית בסמכות ועדה מחוזית שמטרתה הכשרת בניה לא חוקית

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 17/03/2010מיום ' ב10-0007בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

 : מהלך הדיון
העביר מסמכים לועדה המחוזית ללא דיון בועדה ' רבקה הסבירה שהאדר. טימור הציג את הבקשה' אדר

ועל פי החלטת הפורום  (עודד גבולי' אדר, ע"מה' בראשות ס)הנושא נדון בפורום מצומצם . המקומית
 . הכשרת חריגות בניה- בשל מטרת התכנית , הומלץ לדחות את הבקשה

.  רבקה ענתה שהבקשה תואמת. מיטל להבי שאלה האם הבקשה תואמת את המלצות תכנית אב שפירא
שרי העירה כי נוסח החלטת הפורום בעייתית וכי ניתן על פי ההחלטה להבין כי הועדה המקומית תדחה 

. את הבקשה
 

: הועדה מחליטה
.  ע"מה. לאחר קיום דיון חוזר בפורום ס (ביום רביעי הבא)לשוב ולדון 

 
. שמוליק מזרחי ואסף זמיר, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, מיטל להבי, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים
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 :החלטת הפורום: 22.03.2010בתאריך  (עודד גבולי' אדר)ע  "מה. הנושא נדון בפורום ס
: ע והוחלט"מה.  הנושא נדון מחדש בפורום ס17.3.2010בהתאם להחלטת הועדה המקומית מתאריך 

שמטרתה הכשרת , להמליץ לועדה המקומית לדחות את הבקשה לקידום תכנית בסמכות ועדה מחוזית
. בניה לא חוקית

הפורום לא רואה לנכון לקדם , למרות שהבקשה תואמת מבחינה תכנונית את המלצות תכנית האב שפירא
: תכניות נקודתיות

אין לקדם תכנית נקודתית ולשנות , ע קובעת כי במידה ולא קיים צורך ציבורי ראוי"מדיניות מה -
. עבורה סדרי עדיפויות בתהליכי העבודה

. אין מקום לתכנון פרטני בכל מגרש ומגרש בחזקת עשיתי ואמסד בדיעבד -

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 24/03/2010מיום ' ב10-0008בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. רבקה פרחי מצוות מרכז הציגה את הבקשה להכשרת חריגת הבניה בתכנית בסמכות הועדה המחוזית
. חברי ועדה מבקשים לדון בחריגות בניה כל נושא לגופו ולא לדחות בצורה גורפת בקשות מהן אלה

ע הסבירו לחברי הועדה בכמה הוצאות כלכליות וזמן עבודה כרוך טיפול בכל תכנית "ע וסגן מה"מה
. טיפול בתכניות מהן אלה גוזל זמן עבודה יקר ומכתיב את סדר העדיפויות לקידום תכניות. נקודתית

 
ומכיוון , מיטל להבי מבקש מהועדה מכיוון שהתכנית תואמת את המדיניות תכנית האב של שפירא

ר בלבד ומכיון שמדובר באנשים קשיי יום להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את " מ9שמדובר בחריגה של 
. התכנית

 
: הועדה מחליטה

. פה אחד להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית בשל התאמת הבקשה למדיניות תכנית אב שפירא
אולם התחשבה בעובדה שמדובר בבנייה שבוצעה , הועדה התייחסה לבניה הבלתי חוקית שבוצעה בבניין

. וכן בשטח הקטן יחסית של ביצוע העבירה, לפני עשרות בשנים
 

.ארנון גלעדי ושלמה זעפראני, שמואל גפן, אסף זמיר, מיטל להבי: משתתפים

 


