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 ר ועדת המשנה לתכנון ובניה"מ וסגן ראש העירייה יו"מ ד"עו, דורון ספיר :ה"השתתפו ה
סגן ראש העירייה פאר ויסנר  
סגן ראש העירייה נתן וולוך  
סגנית ראש העירייה יעל דיין  
סגן ראש העירייה אסף זמיר  
חבר מועצה שמואל גפן  
חברת מועצה כרמלה עוזרי  
חבר מועצה אהרון מדואל  
חבר מועצה ארנון גלעדי  
 
 

 מהנדס העיר 'אדר, חזי ברקוביץ :ה"נכחו ה
ש לעניני תכנון ובניה "משנה ליועמד "עו, שרי אורן 
מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה ' אינג, שוטה חובל 
מ ראש העירייה "מ. עד "עו, אילן רוזנבלום 
מנהלת מחלקת רישוי בניה ' אינג, ריטה דלל 
מנהל היחידה למניעת דלקות יהורם חזי  
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלאלה דוידוף  
 
 

 סגן ראש העירייה מיטל להבי :חסרים
חבר מועצה הרב שלמה זעפראני  
 
 

 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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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  27/10/2010 מיום 10-0023אישור פרוטוקול   

  03/11/2010 מיום 10-0025אישור פרוטוקול   
 דיון בהפקדה 10בית חורון  1 .1
דיון בהתנגדויות  (2 )2קפלן - בית יכין 4 .2
דיון בהתנגדויות  (2)דיון להפקד  - 6רחוב קויפמן יחזקאל - בית גיבור  12 .3
דיון בעיצוב ארכיטקטוני . המאירי' רח- שינוי עיצוב ובינוי 22 .4
 דוח פיקוח שימור במקום 25.8.2010 דיון נוסף בהמשך להחלטת ועדה מיום 6-8שלמה  24 .5
מתחם רשף פינת אחיעזר בשכונת התקווה דיון בעיצוב ארכיטקטוני  32 .6

 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
24/11/2010 

 1- ' ב10-0027
  10בית חורון  - 3905/מק/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

 
 

הועדה מקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

. שכונת תל ברוך הותיקה :מיקום
 
 
 
 

 
 
 

 :כתובת
יפו - תל אביב 

, ברוך-שכונת תל
 10בית חורון 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
  239 חלק מהגוש מוסדר 6627

 
'  ד1.073: שטח התכנית



 החלטה' מס
24/11/2010 

 1- ' ב10-0027

 

2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  

 

 
. אריה יוסף מזוריק' אדר :מתכנן

 
. חי ישראל אלפסי,  אורלי אלפסי :יזם

 
 .ל"ל והחוכרים הנ"קק :בעלות

 
 

 .בנוי: מצב השטח בפועל
 
 

. ' מ4קווי הבנייה המינימליים לצד הם , 256' ע מס"פ תב" ע:מצב תכנוני קיים
 
 

זאת ללא שינוי . ' מ2.5-מבוקש לאשר צמצום קו הבנייה הצידי ל,  עקב חריגת בנייה:מצב תכנוני מוצע
בייתר   

.                                    הוראות וזכויות הבנייה

 : ד הצוות"חו
. ע להכשרת עבירות בניה"אין לקדם תב, ע"לאור הנחיית משרד הפנים ומה

. לשיקול דעת הוועדה
.. יש לקבל כתב שיפוי מהיזם טרם ההפקדה בפועל, אם מאושר להפקדה

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
 

 01/08/2010בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 01/08/2010בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 24/11/2010מיום ' ב10-0027בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 .ודיווח שהתיק מתנהל בבית משפט, אריה יוסף מזוריק הציג את חריגת הבניה' אדר
יזמים יעבירו לצוות המקצועי את כל המסמכים הרלוונטים לנושא /מבקש שהמבקשים– ד דורון ספיר "עו

החלטת של ועדת ערר שבה גם הומלץ להכין , ע בנושא"בקשה שהוגשה לרישוי שבו הוחלט לקדם תב: כמו
.  ופרוטוקולים של בית משפט, ע להסדרת הנושא"תב

. ד הצוות המקצועי  ביחד עם השרות המשפטי"יש להחזיר לועדה לאחר גיבוש חוו
 

: הועדה מחליטה
יזמים יעבירו לצוות המקצועי את המסמכים הרלוונטים כמפורט במהלך /לשוב ולדון לאחר שהמבקשים

. ד הצוות המקצועי בשיתוף עם השרות המשפטי"ולאחר גיבוש חוו, הדיון לעיל
 

. ארנון גלעדי ואסף זמיר, נתן וולוך, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
24/11/2010 

 2- ' ב10-0027
(  2 )2קפלן - בית יכין - 3622/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

 15.1.07                                                                                                 3622/    תא2בית יכין קפלן 
 

בהתנגדויות  דיון :מטרת הדיון
 

 תכנית בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב
 

 2רחוב קפלן ,  בית יכין:כתובת
 
 

: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

6111  750  
 

.    דונם 2.598- כ: שטח קרקע
 

מ  ” רוסמן אדריכלים בע:מתכנן
 

. מ"בע. ל.ק. חברת מגדלי ש:יזם
 

. מ ואחרים"עץ ערמונים חברה להשקעות בע :בעלות
 

גלריה וקומה + קומת קרקע גבוהה) קומות 2 קומות ומסד בן 11 בנין משרדים בן :מצב השטח בפועל
. חנויות/ למחסנים-המרתף העליון,  קומות מרתף  3לבנין . (נוספת המשמשת למשרדים

.  מגדל המשרדים מופרד מן המסד בקומת עמודים מפולשת
. ר כולל שטח גרעין המעליות והמדרגות" מ1700- שטח קומת העמודים המפולשת וגג החנויות הינו כ

 
ובפרט במתחם המשיק ,  עידוד פיתוח וניצול מייטבי של הקרקע באזורי מרקם קיים :מדיניות קיימת

המהווה ציר עירוני מרכזי שלאורכו מתוכנן , (פינת קפלן)המגרש נמצא ברחוב אבן גבירול . ר"לאזורי מע
- מותאמת למבנה ומאפשרת השגת מטרה ציבורית, הבניה הנוספת משתלבת במרקם הקיים. ל"קו רק

.  א"ביצוע שימור של בנינים לשימור במרכז ת
,  ר"מע- ובאזורי תפר, ר"סף הזכויות המבוקש אינו חורג מהיקפי השטחים המקובלים באזורי מע

: בסביבה הקרובה,  דונם2-3במגרשים שגדלם בין 
 . 412.5% –  4/6מתחם דובנוב , מתחם מבטחים דובנוב

ל "צ ורק"בהתחשב במדיניות לעידוד שימוש בתחבורה הציבורית ולאור נגישותו של המגרש למערכות תח
.  מוצע לקדם התכנית בתקן חניה מופחת או ללא תוספת חניה, מתוכננות

 
שאישרה הקמת קומה '  א1762'  ותכנית מס935י הוראות תכנית " המבנה נבנה עפ:מצב תכנוני קיים

( 4.2.82 מיום 2785. פ.י)' א1762תכנית . (1970משנת ) 935 מעל הבניה המאושרת בתכנית 11' נוספת מס
. חדר מכונות  ומגדל קרור, מתירה הקמת קומה נוספת

  משטח המגרש287.6 %ר המהווים " מ8144.25- שטח הרצפות הכולל יוגדל ל, לפי הוראות התכנית
 ביחד עם שטחי הקרניזים  ושטחי הפריקה וטעינה יוגדל שטח הרצפות לשטח של .התקפה'  א1762בתכנית 
. ל"בתכנית הנ משטח המגרש כמפורט 313.3%המהווים , ר " מ8879.07

. ר" מ1523ר ומרתף עליון מסחרי בשטח של " מ2079 מרתפי חניה בשטח של 2, לפי נתוני המתכנן, בנוסף
. .ר מרתפים" מ5,681כ "סה

 
 

  :מצב תכנוני מוצע
 9.15מפלס )במפלס הגג של המסד , ר בקומת העמודים המפולשת" מ1710מבוקשת תוספת בניה בשטח של 

. תוך סגירת קומת העמודים המפולשת וקרוי הגג הקיים, (+ 
.  שטחי שרות35%מתוך שטחים אלו יוגדרו עד 

י פנלים "ר ע" מ1110וקרוי גג פתוח בשטח של , ר" מ600הבניה כוללת סגירת הקומה המפולשת בשטח של 
, החזיתות יהיו בהמשך לקו החזיתות הקיימות . י פרטים"בידוד עפ+ ROCKדוגמת פנל , של בניה קלה

. חתכים בנספח הבינוי המנחה/י  חזיתות"עפ
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24/11/2010 

 2- ' ב10-0027

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

והבטחת , תוספת הזכויות תהיה בכפוף לחתימת היזם על הסכם משימות פיתוח עבור זכויות אלו
 .א"השתתפות היזם במימון משימות שימור בנינים לשימור באזור מרכז ת

 
: טבלת השוואה

 
מצב מוצע מצב קיים נתונים 

 משטח המגרש בתכנית 313.6אחוזים כ זכויות בניה "סה
 ר  " מ8879.07: התקפה

ר  " מ10,590

    
ללא שינוי  17קומות גובה 

 
 

ללא שינוי '   מ57.10מטר 

תכסית 
 

ללא שינוי   60%

 
 

.  שנים מיום אישורה כחוק7 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7  אם תוך 

תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות  ,   היתר בניה כלל
.   התכנית הראשית

 
  :ד הצוות"חו

: להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית בתנאים הבאים
ע "בכפוף לאישור מה, הבטחת התאמה אדריכלית ועיצוב של המבוקש לקייםתנאי להיתר בניה יהיה  .1

 . או מי מטעמו
תנאי להפקדת התכנית יהיה חתימת היזם על כתב שיפוי וכתב התחייבות לחתימה על הסכם משימות  .2

. תשלום בגין ההשבחה יועבר לקרן השימור. י סכומי עבר"פיתוח עפ
. חניהלקרן וללא חובת תשלום , להמליץ לועדה המחוזית לאשר התכנית ללא תוספת מקומות חניה .3

ל "סמיכותו לתוואי הרק, צ ובהתחשב בנגישות הפרויקט"לאור מדיניות עידוד השימוש בתח, זאת
  .וכיוון שתוספת השטחים המבוקשת מוקנית בהעברה ממבנים לשימור, אבן גבירול' המתוכנן ברח

 תשלום בגין .הכללת הוראות בדבר משימות שימור מבנים בעיר המרכזית במסגרת מטרות התכנית .4
  .יועבר למשימות שימור  (המלאה)ההשבחה 

 
:  הועדה מבקשת:(26/7/06 מיום 14החלטה מספר ): החלטת הועדה

. לבחון ולהציג מצאי מקומות חניה זמינים או הסדרים להקצאת מקומות חניה בסביבת הפרויקט .1
 .לשוב  ולדון בתכנית לאור ממצאים אלה .2
 

: דיון נוסף
.  י החלטת הועדה נבדקו חניונים זמינים באזור הפרויקט"עפ

. מן הפרויקט'  מ500-  ו350ברדיוסים של , מוצגים ממצאי הבדיקה למצאי מקומות חניה פתוחים לציבור
: (מקומות החניה הזמינים'  מס–ובסוגריים , שם החניון): להלן ריכוז עיקרי הממצאים

חניון , (חלקם פתוחים לציבור, ח" מ302)לונדון מיני סטור ,   חניון נאות נווה :' מ350חניונים ברדיוס  .1
מבטחים , 2דובנוב , (חלקם פתוחים לציבור, ח" מ300)מגדל רסקו ,  (ח" מ70)דובנוב שכון עובדים 

חניון לסקוב , (ח" מ84)חניון מפעל הפייס. ח" מ125- מגרש מאחורי הסוכנות, 4-6דובנוב , (ח" מ119)
, (חלק פתוח לציבור, ח" מ177) בית אליהו, (ח" מ112חניון ליאונרדו , (45)ביכורי העיתים , (40)

. (חניה'  מק920)בהקמה , חניון הבימה, (ח" מ35)מרמורק 
,  (ח" מ400- למעלה מ)חניונים בתחום תכנית דרום הקריה , ל" בנוסף לנ:' מ500חניונים ברדיוס  .2

חניון , (ח" מ260)בתכנית מאושרת , חניון לשכת המסחר, (ח" מ1000- כ)תכנון לבצוע - חניון גבעון
 .בתכנון, (חלק פתוח לציבור, ח" מ136)מגדל השופטים

 
 :ד צוות"חו

 .ד המפורטת לעיל"מוצע לאשר הפקדת התכנית בתנאים המפורטים בחו, ל"לאור הממצאים הנ
 

 
 



 החלטה' מס
24/11/2010 

 2- ' ב10-0027

 

2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ  

 

:  הועדה מבקשת:  החלטת ועדה14 סעיף 26/07/2006 מתאריך 2006-18ישיבה קודמת מספר 
לבחון ולהציג מצאי מקומות חניה זמינים או הסדרים להקצאת חניה בסביבת  .1

. הפרויקט
. לשוב ולדון בתכנית לאור ממצאים אלה .2

 
 

 
:  לאשר להעביר את התכנית לועדה המחוזית לדיון להפקדה בתנאים הבאים: החלטת ועדה

, תנאי להיתר בניה יהיה הבטחת התאמה אדריכלית ועיצוב של המבוקש לקיים .1
. ע או מי מטעמו"בכפוף לאישור מה

. ז מתואם לביצוע עבודות השיפוץ ברחוב אבן גבירול"יש לשפץ את הקולונדות בלו .2
 

 
 

: פרטי תהליך האישור
 

:  דנה בתכנית והחליטה22/02/2010 מיום 760מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
 
 

 בתאריך 3806 בעמוד 6105 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
08/07/2010 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 28/05/2010 הארץ
 27/05/2010 הצופה

 28/05/2010 העיר

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

 67016, א" ת10יהודית ' שד 'אלדר שרון אדר 

 5, ג" מתחם הבורסה בית גיבור ספורט ר7דרך מנחם בגין ענת בירן  

- פוסטן יעקב  

 64769, א" ת15 דירה 7י "איתמר בן אב' תומר שכנר דר 
 

          
   

בית יכין  - 3622/ תכנית תל אביב
התייחסות להתנגדויות 

 
 

המלצה תגובה להתנגדות מהות ההתנגדות 
   

   :ד ענת בירן"עוהתנגדות 
    :1-18סעיפים 

התכנית פוגעת בערכיו - טענה
 .הארכיטקטוניים של בית יכין

 

אינו כלול בתכנית " בית יכין"
 .'ב2650השימור 

שאינם לשימור )בבניינים לשימור 
קומות /ניתן להוסיף קומה (מחמיר

 .למבנה קיים

לדחות את : המלצה
 אך להוסיף סעיף ההתנגדות

בתקנון כי תנאי להיתר 
בנייה יהיה אישור מהנדס 

העיר לתכנית העיצוב 



 החלטה' מס
24/11/2010 

 2- ' ב10-0027

 

 
 

תכנון זהיר וקפדני לתוספת הקומה 
פ הערכים "ע, המתוכננת

, האדריכליים של המבנה הקיים
כפי שמקובל בתוספות בניה )

יכול להדגיש את  (לבניינים לשימור
בית "ערכיו הארכיטקטוניים של 

 .ולהעצימם" יכין
 

המוצעת 

התכנית פוגעת בזכויות - טענה
 .היוצרים של אדריכל המבנה

 

חוק התכנון אינו דורש הסכמת 
אדריכל הבניין המקורי בקידום 

 .תכנית לתוספות בניה

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

השיקול המרכזי לאישור - טענה
. שיקול כלכלי– התכנית 

 

השיקול המרכזי לאישור התכנית 
הינו שיקול תכנוני ומטרתו עידוד 

פיתוח וניצול מיטבי של הקרקע 
ובפרט , באזורי מרקם קיים 

סף . ר"במתחם המשיק לאזורי מע
הזכויות המבוקש אינו חורג 

מהיקפי השטחים המקובלים 
,  ר"מע- ובאזורי תפר, ר"באזורי מע

,  דונם2-3במגרשים שגדלם בין 
 .בסביבה הקרובה

התכנית עונה על מטרות , בנוסף
תכנית השימור כפי שנקבע בתכנית 

'. ב2650השימור 
 

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

    :19-38סעיפים 
 .ליזם אין זכות קניינית- טענה

 
הוועדה המקומית אינה נכנסת 
לשאלה הקניינית ומאשרת את 
 .התכנית מבחינה תכנונית בלבד

לעת הוצאת היתר הבניה יידרש 
 .אישור של בעלי הנכס

הייזם הציג בפני , מעבר לאמור
הוא , הוועדה תקנון חתום לפיו

 זכאי להגיש ואף לבנות במקום
 
 

לדחות את : המלצה
ההתנגדות 

 
 

היזם אינו בעל עניין לפיכך - טענה
 .אינו רשאי ליזום תכנית

 
 

 מהזכויות 26%למגיש התכנית 
הרשומות ולכן הינו בעל עניין 

 .בקרקע 
בתקנון החתום , מעבר לאמור

שהציג הייזם מאשרים כל בעלי 
. הנכס לייזם לבנות במקום

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

    :39-40סעיפים 
הבניה המבוקשת בתכנית - טענה

הינה בלתי חוקית לעניין גובה 
 .הקומה המתקבלת

 

גובה הקומה המתקבלת לפי 
 (בתחום הקומה המפולשת)התכנית 

בחלקה העיקרי , (ברוטו)'  מ3הינו 
של הקומה המתוכננת לא קיים 

. ("פתוח לשמים")קירוי כלל 
טבלת , בתכנית זו כבכל תכנית 

שטחי הבניה המצויינים הם שטחי 
חלוקתם לשטחי . מקסימום לבניה 

שרות ושטחים עיקריים תלויה 
מגבלות האתר , בתכנון האדריכלי 

הפיזיים והתכנוניים ותקנות 
 לעת הוצאת היתר .התכנון והבניה

 .ל"הבניה ייבדקו הנושאים הנ

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות
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24/11/2010 

 2- ' ב10-0027

 

 
 

 
    :44-45סעיפים 

קיימת בניה בלתי חוקית - טענה
 .בתחום הקומה המפולשת

 
 

אגף הפיקוח נשלח לשטח לבדיקת 
 .הטענה

ד "להמתין לחוו: המלצה
 אגף הפיקוח

   :46-87סעיפים 
קיומו של הסכם בין היזם - טענה

לבין עירית תל אביב לא הוצג בפני 
 .הוועדה המחוזית

 

הסכם בין היזם לעיריה אינו חלק 
ממסמכי התכנית ולכן לא היה 
צריך להיות מוצג בפני הוועדה 

. המחוזית
 

התייחסותה של הוועדה המקומית 
התבססה על " בית יכין"לתכנית 

. שיקולים תכנוניים בלבד
אישור התכנית כרוך היה בתוספת 

בהתאם למדיניות הוועדה ,זכויות
הסכים , המקומית ולאמור לעיל

היזם לממן מטרה ציבורית חשובה 
. של שימור מבנים ברחבי העיר

 שנים מאז 7-מאחר וחלפו כ
שנערכה שומת ההשבחה המוסכמת 

 שונה החוק 2009ומאחר ובשנת 
תערך , המתייחס להיטל השבחה

. שומת היטל השבחה חדשה
 

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

העירייה לקחה על עצמה - טענה
תשלום לקרן חניה במקום היזם 

 .ופטרה את היזם מתקן חניה
 

הטיעון לא רלוונטי מאחר והוועדה 
עקב סמיכות : " המחוזית קבעה כי 

התכנית לקו הרכבת הקלה ברחוב 
ולקווי אוטובוס " אבן גבירול"

פוטרת הוועדה , הפועלים ברחוב
את יזם התכנית התכנית מהוספת 

." מקומות חניה בתחומי המגרש
גם הוועדה המקומית שהמליצה 
לאשר את התכנית ללא תוספת 

מקומות חניה וללא חובת תשלום 
לקרן חניה קבעה זאת לאור 
צ  "מדיניות עידוד השימוש בתח

ובהתחשב בנגישות הפרוייקט 
ל המתוכנן "וסמיכותי לתוואי הרק

 .ברחוב אבן גבירול
 

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

   :87-90סעיפים 
הבניין אינו עומד ברעידות - טענה
 .אדמה

 
 

 (ורשבסקי)הצעת המתכנן 
התייחסות לנושא החיזוק תערך על 
פי הנדרש לפי התקנים הרלוונטיים 

 .במסגרת הבקשה להיתר הבנייה

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

   :91סעיף 
התכנית אינה מציגה את - טענה

 .היקף השטחים בפועל בבית יכין
 

חישוב השטחים הקיימים חלוקתם 
ומימושם בבניין אינם רלוונטיים 

שכן עניינה הוא , לעניין תכנית זו
תוספת שטחים בלבד במקום 

. בלבד (גג גוש המסד)מסוים 
ת ניתן לציין "י הוראות מבא"עפ

שטח שהוא : בטבלת הזכויות 
כ בנוי "ולא סה) למאושר תוספת

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות



 החלטה' מס
24/11/2010 

 2- ' ב10-0027

 

 
 

 .(במבנה
   :92סעיף 
התוספת המוצעת תפגע - טענה

 .בתפקוד הבניין הקיים
  
 

ההשלכות על תפקוד הבניין הקיים 
. אינן יכולות  להחקר בתכנית זו 
חזקה על מקדם התכנית כי כל 

ל ידוע לו ובדק היטב את "הנ
אפשרויות המימוש האפשרויות 

  .תכניתה
יחתום , מוצע כי לפני מתן תוקף

היזם על כתב שיפוי בו הוא מתחייב 
לא לתבוע את העיריה במידה ולא 

ניתן לממש את תוספת הזכויות 
. שניתנו בגין תכנית זו

לקבל את : המלצה
ההתנגדות בחלקה ולבקש 

את היזם לחתום על כתב 
שיפוי בו הוא מתחייב לא 

לתבוע את העירייה במידה 
ולא ניתן לממש את תוספת 

. הבנייה בגין תכנית זו

   
    :התנגדות אדריכל ארד שרון

התכנית פוגעת בערכיו - טענה
 ונוגדת הארכיטקטוניים של בית יכין

 .את הקונספציה התכנונית
התכנית פוגעת בזכויות היוצרים של 

 .אדריכל המבנה
 
 
 

 1-18ראה תשובה לסעיפים 
 

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

תומר שכנר ' התנגדות דר
  :התנגדות פוסטן יעקב

 

  

, חסימת אור ואויר מכוון מערב
פגיעה , החרפת מצוקת חנייה

. באיכות החיים

 
תוספת הקומה המבוקשת אינה 

חורגת מקו הרקיע המותר המאפיין 
את רחוב אבן גבירול ואינה משנה 

את קו הרקיע האורבני הבסיסי 
 .המאפיין את הרחוב

הוועדה המחוזית פטרה את היזם 
. מהוספת מקומות חניה

לדחות את : המלצה
 ההתנגדות

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 24/11/2010מיום ' ב10-0027בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. משה ורשבסקי הציג את התכנית' אדר
: המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם כלהלן

הבניה לא ניתנת לביצוע מבחינה חוקית . יש לשמר את המבנה,  הפרה של זכויות יוצרין–ד ענת בירן "עו
, י כל בעלי הזכויות"התכנית לא חתומה ע. בגלל גובה קומה מפולשת שלא יכולה להיות בשימוש עיקרי

. אחד התנאים של הועדה המחוזית חתימת כל בעלי הזכויות על התכנית
? אך נותנים ליזם פטור מחניה ומקרן חניה? אך נחתם הסכם בין העירייה לבין היזם לגבי היטל השבחה

. לכן הפטור מתקן חניה ניתן בטעות, ניוד משימור' אין בתכ
. הבנין לא עומדת בתקנים של רעידות אדמה יש צורך לחזק את הבנין

? האם הבנין ערוך לקבל תוספת כזאת, איוורור, מעליות, לא עשו בדיקה לגבי פתחי מילוט
. בעיות חניה, ירידת ערך הדירה , אור, ראיה ,  חסימת אויר–פוסטן יעקב 

  –ד אבי פורטן עונה להתנגדויות בשם היזם "עו
בתקנון הבית המשותף כתוב שכל בעלי . הגג צמוד ליחידה שלנו, מדובר בסגירה של קומה מפולשת קיימת

. הזכויות מסכימים שבעלי הזכויות של קומת הגג יוכלו לבנות בעתיד
 קומות 2שרון הוסיף בזמנו ' אדר. הבנין לא הוגדר בתכניות לשימור ולא ניתן להטיל עליו מגבלות שימור

. לבנין בעצמו לצורך מכונות
. ההסכם מטיל מטלות על היזמים גם מטלות פיתוח, ההסכם שנחתם נחתם עם בעלים קודמים

היזם מחוייב לעמוד בתקני הגובה . טענת הועדה המחוזית לגבי החניה שיש מספיק מגרשי חניה בסביבה
. תעשה מדידה מדוייקת בשלב היתר בניה,  מטר3רוב הקומה בגובה של , בהיתר בניה
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.  מצדדת ותומכת בסגירת קומות מפולשות38א "תמ. ייבנו מדרגות חרום,  מעליות מודרניות4יש בבנין 
. 'אור שמש וכד, אין הסתרה של אויר

  –דיון פנימי 
  –שאלות חברי הועדה 

.  בזבוז זמן להשקיע כל כך הרבה לתכנית נקודתית–דורון ספיר 
. להעביר את התמורה למטלות מאבן גבירול דרומה, מבקשים הבהרות לגבי השימור וההסכמים

. יש צורך לעשות בדיקה איזה מבנים ראויים לשימור שלא נמצאים בתכנית השימור
יש רשימה טנטטיבית של בניינים .  יש ירידה בפניות לצוות לגבי תכניות נקודתיות– ענה לשאלות –ע "מה

לגבי זכויות יוצרין זה אתיקה בין . והועדה תחליט, הראויים לשימור ועדת שימור תמליץ לועדה המקומית
. האדריכלים

תיעשה מדידה מדוייקת מציע לדחות את ההתנגדויות , השימוש ראוי וכן ניתן אורבנית להוסיף על הבנין
. ולאשר את התכנית

 . הוגשה תביעה בגין שימוש חורג נגד השימוש שנעשה בבניה ללא היתר1999בשנת ד שרי אורן דיווח ש"עו
 . התקבל פסק דין ובבדיקה נוספת נמצא כי השימוש במקום הופסק

קומת )בבדיקת תיקי הבנין לא נמצא שהוגשה תביעה משפטית בגין בניה ללא היתר בחלק המדובר 
 .( של הבנין4קומה , עמודים פתוחה

.  אלף דולר מכיוון שצפינו שהם יקבלו פטור מחניה100 – הגדלנו את השומה ב – מחשבונות –ערן  פרידלר 
. יש לתקן את כתב השיפוי כתנאי לאישור התכנית

ומטלות פיתוח יושקעו לצורך , אהרון מדואל מציע לבטל את הפטור מתקן חניה ולחייב כופר חניה מלא
. רכישת קרקע לטובת דיור בר השגה

מבקש להכניס כתנאי להתר למלא את כל הדרישות .  אחזקת המבנים לא מבוצעת כראוי–פיליפ כיבוי אש 
. של כיבוי אש

  –ד דורון ספיר "הצעת החלטה של עו
עיצוב אדריכלי מאושרת ' ולתת תוקף לתכנית בתנאי בהיתר בניה הוא הכנת תכ, לדחות את ההתנגדויות

 (ארנון ואסף, מדואל, נגד פאר, נתן וכרמלה,  דורון– בעד 3לאחר הצבעה בעניין )י הועדה המקומית "ע
. ההצעה לא התקבלה

 
: הועדה מחליטה

 – נמנעו 2, נתן וכמלה,  דורון– נגד 3, ארנון ואסף, מדואל,  פאר– בעד 4)לאחר הצבעה בהצעת פאר ויסנר 
: הוחלט להמליץ לועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית בתנאים הבאים (גפן ודיין

. תנאי להיתר בניה הוא אישור תכנית עיצוב אדריכלי בועדה .1
 .יוקצו לרכישת קרקעות לדיור בר השגה" משימות פיתוח"כספים במסגרת  .2

חתימת היזם על כתב שיפוי בו הוא מתחייב לא לתבוע את העירייה במידה ולא ניתן לממש את  .3
 .תוספת הבנייה בגין תכנית זו

 . תיקונים לרשימת הליקויים של כיבוי אש–תנאי להיתר בניה  .4

. לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית .5
 

אהרון מדואל , אסף זמיר, ארנון גלעדי, נתן וולוך, פאר ויסנר, יעל דיין, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. וכרמלה עוזרי



 התוכן החלטה' מס
24/11/2010 

 3- ' ב10-0027
(  2)דיון להפקד  - 6רחוב קויפמן יחזקאל - בית גיבור - א 3615/תא

 דיון בהתנגדויות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  12' עמ

 

 עם שינויים במצב המוצע (3)דיון  להפקדה   : מטרת הדיון
 

 בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב
 

 (מנשיה ) בית גיבור :מיקום
 

 6 קויפמן יחזקאל :כתובת
 

: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

7003  9  

 
  דונם 3.647  :שטח קרקע

 
  אדריכל דן דרין :מתכנן

 
מ ” בע2000. ש.ש.א. ו     :יזם

 
  מדינת ישראל :בעלות

 
       מפלסים3-מסד שמחולק ל קומות מעל 14בנוי מגדל משרדים בן על מגרש היזם  :מצב השטח בפועל

 . קומות משרדים מעליה2-קומת מסחר וחניון במפלס הקרקע ו:                                 הכוללים
 

          המכונהכיכר עירונית י "במגרש צמוד לו מצפון  נמצא חניון במפלס הקרקע המקורה ע       
.  בתכנונה ובביצועה הושקעו משאבים רבים".  כיכר השעות היפות                                "

                                הכיכר משמשת בחודשי הקיץ בשעות הערב לקיום טכס החופה בחתונות שנערכות  
.                                 במלון דן פנורמה המחובר לכיכר

ובשל תחזוקה   ,                                 בשל העדר כניסות ראויות ומזמינות  אליה והעדר אלמנטי הצללה בה
                                לא נאותה בתנאים הקשים של שפת הים הביאו להידרדרותה ניזנחה הכיכר     



 החלטה' מס
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 3- ' ב10-0027

 

2007ת ספטמבר "מבא  13' עמ  

 

 .                                 ועומדת בשיממונה
ש ונמצא שיש להחליף את כל    "י מינהל בת"                               האפשרות לתיקון מערכת התאורה נבדק ע

 .₪בעלות שנאמדת על יותר ממיליון ,                                המערכת
                                 

.         בכפוף להנחיות משרד התיירות,   לעודד תוספת של בתי מלון עירוניים בכל העיר   :מדיניות קיימת
ליצור רצף עירוני בין מרכז העיר   , צדק–עודד שימוש של מגורים באזור מנשיה ונוה                                 ל

  .                                לדרומה כאמצעי להתחדשות עירונית
                                 

.   אביב יפו-עסקים של העיר תלהיעדה את האזור למרכז  (1200)              תכנית 
 ר נקבע "     במשך השנים השתנתה מדיניות הועדה המקומית והמע

.  רוטשילד ולאורך נתיבי איילון' בשד                  
 מסמך עקרונות תכנון הקובע את אזור  2003                  הועדה המקומית אשרה בשנת 

.                                 מתחם מנשיה כאזור המיועד בעקר למגורים
        , צדק- של שכונת נוהתפרים/בשולייםבנין עיר תכניות הועדה המקומית מקדמת                                
  יעדות את רוב השטח למגוריםי והן מ(אישורןנמצאות  בשלבים שונים של ה)                               

.                                ולשטחי ציבור עבורם
 

 למגרש ביעוד    400%נותנת זכויות בניה של עד  (תכנית מתאר) 1200  תכנית :מצב תכנוני קיים
וקובעת שיש להכין תכנית  מפורטת  ותכנית בינוי לפני הוצאת   " מרכז עסקים                               "

.                                היתר בניה באזור זה
:  היא התכנית המפורטת ותכנית הבינוי הקובעת לגבי המגרש1600      תכנית 

ועוד שתיים ושלישית חלקית עד לגובה     '  מ7ראשונה בגובה של ) קומות מסד 3                               
 (מעל פני הים נקבע מרחוב המרד',  מ4.00, שגובה הכניסה הקובעת ) .' מ20                               של 

 קומות עד לגובה של   11מעל המסד ניתן לבנות .  'מ+11.00-                                גובה הככר נקבע ל
.  למתקנים טכניים על הגג'  מ5.0ועוד '  מ64.00                               

. ר בקומות המסד" מ4,395ר  מתוכם עד " מ14,560                               סך כל זכויות הבניה הוא 
  .ר" מ815                               תכסית קומה במגדל עד 

ר ושטח השרות   " מ1,132                               גודל השטח הפרטי הפתוח לרשות הציבור הוא 
. ר" מ2,430                               מתחת לככר המיועד כגישות ושרותים של המגרשים הוא 

 
ע התקפה    "י התב"מגורים לרשימת השימושים הקיימים במגרש עפמלונאות ותוספת . 1 :מצב תכנוני מוצע

     50% - 50%תהיה ביחס של   מגוריםלמלונאות ול המשרדים שטחיהסבה של ה                   י היזם"ע
 .ללא תוספת אחוזי בניהזאת ,                                   מהשטח  לכל שימוש שמשתנה ממשרדים

קומה מהגרעין     -או אגפים של חלק, תותר המרת קומה שלמה למלונאות או למגורים                                  
.                                   עד לקצה הקומה ברצף של מספר קומות

. למגורים ולמשרדים,                                   תהיה הפרדה בין מעליות למלונאות
                                    

וגודל עיקרי ממוצע של  , פ הנחיות משרד התיירות"ד מלונאית תהיה ע"                                  גודל יח
 .ע לא מגדירה צפיפות"פ מדיניות העירייה לאזורים בהם התב"ע, ר" מ53ד יהיה "                                  יח

 
תידרש תכנית עיצוב אדריכלי   , וכתנאי להוצאת היתר בניה, לאחר אישור התכנית. 2                               

 , אשר תקבע את עיצוב חזיתות הבנין,                                    באישור מהנדס העיר
 .                                    לאור השינויים המבוקשים

 כדוגמת ובהמשך לחזית רחוב קויפמן  קולונדהי "תקורה עממערב הכניסה לבנין                                    
 .קולונדה ותתוכנן פתיחת עסקים בחזית זו למדרכה ול                                  

 
  :שינוי החזית יתאפשר בשתי חלופות                                  

 . השארת מעטפת הבנין ללא שינוי והתרת שינויים פנימיים בלבד.                                    א
. או בליטות אחרות/                                        בחלופה זו לא תתאפשר תוספת מרפסות בולטות ו

 
ובחלופה זו תותר תוספת מרפסות      , החלפת החזיתות כמקשה אחת לכל הבנין.                                   ב

. או למעבר תשתיות/                                      בולטות וכן הבלטת אלמנטים הנדרשים לחיזוק השלד ו
                                  

 מינימום של יהיה הפיכת ראשון ע ולהוצאת היתר בניה "התנאי למימוש התב. 3                 
 חדרי מלון יחד עם   60 ולפחות ,1חלקי קומה כמפורט בסעיף  6 קומות מלאות או 3                                  

. י משרד התיירות"                                  השטחים הציבוריים הנדרשים ע



 החלטה' מס
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2007ת ספטמבר "מבא  14' עמ  

 

                                                                    
יהיה שינוי      (17מתוך ) קומות 11-ד ליותר מ"תנאי להוצאת היתר בניה ליח. 4    

                                 שימושי המסחר בקומות המסד לשימושים בזיקה לצרכי המגורים בבנין   
בהיקף   ' שרותים אישיים ושרותים בעלי אופי ציבורי וכד, מרכול:                                  ובסביבה

.  מהשטח המסחרי20%                                 של לפחות 
 

הסכם משימות פיתוח יהיה התחייבות היזם ללהפקדת התכנית תנאי . 5                             
בתוך תחום התכנית או   , בנויים או פתוחים,                                  עם העירייה בנושא שטחי ציבור

,                                    בסמיכות לה
.  י מהנדס העיר כנחוצים לרווחת תושבי הסביבה"                                 ואשר יוגדרו ע

                                  
   כשטח פתוח"כר השעות היפותיכ"                                   תינתן עדיפות למטלה של שיפוץ והשמשת

.  באישור מהנדס העיר או מי מטעמו,  ולקהל הרחבהסביבה                                 לתושבי 
 

לבין העירייה באשר   היזמים חתימת הסכם ביןתנאי להוצאת היתר בניה יהיה . 6    
.   4                                 משימות כנאמר בסעיף 

 
  (30%= גרעין קיים ) בקומות המגדל 35%קביעת שטחי שרות של עד . 7    

.  לקומות המסד45%-                                 ו
      
. משרדיםוהמגורים ה, מלונאותתהיה הפרדה בחניה בין ה. 6    
  
 

: טבלת השוואה
 

מצב מוצע    מצב קיים נתונים 
 400%                    400%               אחוזים כ זכויות בניה "סה

 

ר "מ
ר " מ14,560ר " מ14,560              

  אחוזים זכויות בניה לקומה 
 
 

ר " מ815ר " מ815 ר "מ

שטחי שרות מהשטח 
העיקרי 

  בקומות מגורים35% אחוזים 
  בקומת הכניסה וקומת המסד45%

 
 התיירות. פ מ"ע: למלונאות   (שטח עיקרי)צפיפות 

 ר" מ40שטח מינימום : למגורים
 ר" מ53             שטח  ממוצע 

  לשימושים 50% -50%בשטח של 
 

 3+11 3+11קומות גובה 
 
 

 ( מתקנים5.0+ )'  מ64.00 ( מתקנים5.0+ )'  מ64.00 מטר 
לגג במידה ויתאפשרו .י.כולל ח

מקומות חניה 
 

י תקן החניה "עפ 

 
שינוי      יהיה (17מתוך ) קומות 11-ד ליותר מ"תנאי להוצאת היתר בניה ליח.  1 :ד הצוות"חו

                           שימושי המסחר בקומות המסד לשימושים בזיקה לצרכי המגורים בבנין   
בהיקף                                              ' שרותים אישיים ושרותים בעלי אופי ציבורי וכד, מרכול:                            ובסביבה

.  מהשטח המסחרי20%                           של לפחות 
ככר השעות    השטח הציבורי בתנאי להוצאת היתר בניה יהיה התחייבות היזמים לפיתוח   . 2         

,  או שטח ציבורי אחר בקרבת מקום לרווחת תושבי הסביבה                           היפות 
.  באישור מהנדס  העיר או מי מטעמו                           

. ל"המשימה הציבורית הנ בפועל של יהיה ביצועתנאי לתעודת גמר 
  , כדוגמת ובהמשך לחזית רחוב קויפמן,קולונדהי "תקורה עממערב  הכניסה לבנין 
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2007ת ספטמבר "מבא  15' עמ  

 

. קולונדה                           ותתוכנן פתיחת עסקים בחזית זו למדרכה ול
. ל"י התנאים הנ"מגורים עפמלונאות וממליצים לקדם את התכנית לתוספת יעוד ל .3
 מגדלשל העיצוב האדריכלי נושא האת   כתנאי להוצאת היתר בניהבועממליצים לק .4

. מהנדס העיר באישור ,במסגרת תכנית עיצוב ופיתוח 
 
 

 :להפקדה (1)להלן עיקרי הדראפט של הדיון הקודם 
 

 : 24/11/2004מיום 
 

ע התקפה    "י התב"תוספת מגורים לרשימת השימושים הקיימים במגרש עפ. 1 :מצב תכנוני מוצע
, כולל תוספת מרפסות,                    והסבה הדרגתית של קומות המשרדים למגוריםי היזם"ע

.                                   ללא תוספת אחוזי בניה
 קומות   3ע ולהוצאת היתר בניה יהיה הפיכת "התנאי למימוש התב-'          בשלב א

 (המהיר מביניהם)מהגרעין ועד לקצה הקומה ,  חצאי קומות6                                  מלאות או 
.                                   ממשרדים למגורים

יהיה שינוי      (17מתוך )קומות - 11ד ליותר מ"תנאי להוצאת היתר בניה ליח. 2    
                                 שימושי המסחר בקומות המסד לשימושים בזיקה לצרכי המגורים בבנין   

בהיקף   ' שרותים אישיים ושרותים בעלי אופי ציבורי וכד, מרכול:                                  ובסביבה
.  מהשטח המסחרי20%                                 של לפחות 

תנאי להוצאת היתר בניה יהיה התחייבות היזמים לפיתוח  ככר השעות    . 3    
באישור מהנדס   ,                                  היפות באופן שישמש כשטח פתוח לדיירי הבנין והסביבה

.                                   העיר או מי מטעמו
י ארקדה כדוגמת ובהמשך לחזית רחוב קויפמן  "        הכניסה לבנין תקורה ע

.                                  ותתוכנן פתיחת עסקים בחזית זו למדרכה ולארקדה
(. 30%= גרעין קיים ) בקומות המגדל 35%קביעת שטחי שרות של עד . 4    
.  תהיה הפרדה פיזית בין המעליות למגורים והמעליות למשרדים. 5    
. תהיה הפרדה בחניה בין המגורים למשרדים. 6    
   
 
 

: טבלת השוואה
 

מצב מוצע    מצב קיים נתונים 
 400%                    400%               אחוזים כ זכויות בניה "סה

ר " מ14,560ר " מ14,560               ר"מ  
  אחוזים זכויות בניה לקומה 

 
 

ר " מ815ר " מ815 ר "מ

 3+11 3+11קומות גובה 
 
 

 ( מתקנים5.0+ )'  מ64.00 ( מתקנים5.0+ )'  מ64.00 מטר 

תכסית 
 

    

מקומות חניה 
 

י תקן החניה "עפ 

 
יהיה שינוי      (17מתוך )קומות - 9ד ליותר מ"תנאי להוצאת היתר בניה ליח.  1 :ד הצוות"חו

                           שימושי המסחר בקומות המסד לשימושים בזיקה לצרכי המגורים בבנין   
בהיקף                                              ' שרותים אישיים ושרותים בעלי אופי ציבורי וכד, מרכול:                            ובסביבה

.  מהשטח המסחרי20%                           של לפחות 
תנאי להוצאת היתר בניה יהיה התחייבות היזמים לפיתוח  ככר השעות     . 2         

באישור מהנדס   ,                            היפות באופן שישמש כשטח פתוח לדיירי הבנין והסביבה
.                             העיר או מי מטעמו

. תנאי לתעודת גמר פיתוח בפועל של הכיכר
י ארקדה כדוגמת ובהמשך לחזית רחוב קויפמן  " הכניסה לבנין תקורה ע
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2007ת ספטמבר "מבא  16' עמ  

 

.                            ותתוכנן פתיחת עסקים בחזית זו למדרכה ולארקדה
. ל"י התנאים הנ"ממליצים לקדם את התכנית לתוספת יעוד למגורים עפ .5
ממליצים לקדם  את נושא שינוי העיצוב האדריכלי למגדל כתנאי להוצאת היתר בניה  .6

. ובאישור הועדה המקומית
 

  ('ב2004-31' פרוט) 24.11.2004ישיבת ועדה מקומית מיום  : החלטת ועדה
. דנה והחליטה לשוב ולדון בעוד שבועיים                         

 
 

 :להפקדה (2)להלן עיקרי הדראפט של הדיון החוזר הקודם 
 :  02/03/2005מיום 

 
 24/11/2004זהה למפורט למעלה מהדיון ביום :   מצב מוצע

 
     הוחלט לאשר את התכנית ולהמליץ לועדה המחוזית  ( נגד1 בעד 7) לאחר הצבעה בעניין : החלטת ועדה

: להפקידה בכפוף לתנאים הבאים                           
. תנאי להוצאת היתר לשימוש חורג הוא אישור של מסמך המדיניות בועדה המקומית .1
יהיה שינוי שימושי  (17מתוך ) קומות 9 –ד ליותר מ "תנאי להוצאת היתר בניה ליח .2

, מרכול: המסחר בקומות המסד לשימושים בזיקה לצרכי המגורים בבנין ובסביבה
 מהשטח 20%בהיקף של לפחות ' שרותים אישיים ושרותים בעלי אופי ציבורי וכד

. המסחרי
תנאי להוצאת היתר בניה יהיה התחייבות היזמים לפיתוח ככר השעות היפות באופן  .3

. ע או מי מטעמו"באישור מה, שישמש כשטח פתוח לדיירי הבניין והסביבה
. תנאי לתעודת גמר פיתוח בפועל של הכיכר

י ארקדה כדוגמת ובהמשך לחזית רחוב קויפמן ותתוכנן "הכניסה לבנין תקורה ע .4
. פתיחת עסקים בחזית זו למדרכה ולארקדה

. י התנאים לעיל"לקדם את התכנית לתוספת יעוד למגורים עפ .5
לקדם את נושא העיצוב האדריכלי למגדל כתנאי להוצאת היתר בניה ובאישור הועדה  .6

. המקומית
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 18/03/2009מיום ' ב09-0006בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 . החלופות2נילי פוך הציגה את 
. דן דרין הציג את התכנית' אדר

. מיטל להבי מבקשת להוסיף במקום גן ילדים
. ע"שמואל גפן מבקשת להוסיף חניה בתב

. המטלה המועדפת על הצוות התכנוני היא פיתוח הכיכר של השעות היפות
במקום יש צורך , אין הצדקה להמיר ממשרדים למגורים. דורון ספיר מתנגד להפוך את הפרוייקט למגורים

. במלונאות
ד או לקבוע שמחצית מהשטח שיומר בפרויקט יוכל להיות "ר ליח" מ40דן דרין מבקש לקבוע מינימום 

. למגורים
. ד"הצוות ממליץ לתת ליזם גמישות בגודל יח

 .חברי הועדה מעדיפים מלונאות במקום בשילוב של מגורים
 
 

: הועדה מחליטה
הוחלט להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את  ('ב2004-31' פרוט) 24.11.2004בהמשך להחלטת הועדה מיום 

: התכנית בתנאים הבאים
 משטחי 10%– תהיה מחויבות היזם רק ל .  למגורים40%–  למלונאות ו 60%-  תמהיל  .1

  . בהחלטת הועדה הקודמת20%במקום , המסחר עבור מגורים
  .תנאי להפקדת התכנית אישור הועדה המקומית למטלה הציבורית .2
 .ם בלבד"ם אלא ממקי"לא יאושרו ממדי.  ר" מ40גודל דירה ממוצעת לא יפחת  .3
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  .חברי הועדה ממליצים לשנות את היעוד  במגרש למלונאות בשילוב עם מגורים .4

 בדבר יעוד המבנה 27תנאי להיתר בניה לאחר אשור התכנית תרשם הערת לפי תקנה  .5
 .למלונאות ומגורים

 
. ל"דורון ספיר נימנע מההחלטה הנ

 
, אסף זמיר, מיטל להבי, ארנון גלעדי, דן להט, כרמלה עוזרי, יעל דיין, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. נתן וולוך ואהרון מדואל
 
 

: פרטי תהליך האישור
 

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

 בתאריך 230 בעמוד 6140 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
07/10/2010 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 19/08/2010 הארץ
 19/08/2010 הצופה

 20/08/2010 העיר

  
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

 רשות שדות התעופה . 1
רשות שדות התעופה    ד "מירי גרוסמן עו               

    תל אביב20דובנוב                   מ"אליעזר יהל אליק רון בע. 2
ד "יק עו'אלי וילצ .3

  רמת גן14בית עוז דרך אבא הלל     גאון אחזקות.כ ב"ב               
 תל אביב 6קויפמן ' בית גיבור רח                                       ד"שרן אילן עו .4
תל אביב              עמותת תושבים למען נוה צדק. 5

                
             

 
 

מענה להתנגדויות 
 

 
 המתנגדים

 
 מענה להתנגדויות נושא ההתנגדות

 
ד "חוו

 הצות
רשות שדות         . 1

 התעופה
תחום התכנית נופל 

בתחומי הגבלות בניה בגין 
בטיחות טיסה המוטלים 

ג "י שדות התעופה נתב"ע
 .דב-ושדה

יש להתאים את הוראות 
התכנית להוראות 

 .השינויים יבוצעו בהתאם 
  6.8, 6.3 ,1.6סעיפים 

. יעודכנו כלשונם בהתנגדות

לקבל את 
 התנגדות
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 ולהגבלות 2/4/תמא
הבניה בגין קיומו של 

בהתנגדות . שדה דב
מפורטים השינויים שיש 

 .לבצע
 

 אליעזר יהל . 2
מ "אליק רון בע      

 
בעל זכויות של חלק 

 מהקומה השניה 
 , בבית גבור
 .ר" מ919בשטח של 

קביעת היחס של כל שטח 
 60%- שיומר ממשרדים ל

 מגורים 40%-מלונאות ו
כפי שקבעה הועדה 

המחוזית פוגע בבעלים 
 .ואיננו כדאי

גם , מדובר בריבוי בעלים
דבר , בעלי שטחים קטנים

 .שיקשה מאד על המימוש
יש להחזיר את היחס בין 

 50%- שני השימושים ל
  מגורים50%-מלונאות ו

כתמריץ להסבה 
למלונאות ואפשרות של 

. שינוי החזיתות

מדיניות עיריית תל אביב לאורך 
השנים העניקה ליזמים של 

מלונות זכות לשווק למגורים 
 מכל בניין חדש המיועד 50%

קרי ניתן תמריץ של . למלונאות
 מגורים בבניית 50%-זכות ל

ע הנוכחית "התב. בניין חדש
עוסקת בבניין קיים אשר 

תשתית הבניה הקיימת תשרת 
גם את השימושים החדשים  ועל 

 למגורים 40%כן זכות להסב 
מהווה תמריץ מספיק עבור בעלי 

המתנגד - הזכויות בנכס ולראיה
הינו היחיד מכל בעלי הזכויות 

, כל האחרים, דהיינו. שהתנגד
מסכימים עם מדיניות עיריית 

ואופן שבו היא –,  תל אביב
- מגשימה את מטרות העירייה

עידוד הגידול במספר חדרי 
המלון בשטחים הסמוכים לחוף 

. הים
 

לדחות את 
התנגדות 

 יק'ד אלי וילצ"עו. 3
 כ החברות "   ב

 "גאון אחזקות. ב "
 "לוזאן השקעות"   ו 

 
. בעלות ענין בקרקע

 בהוראות 6.2סעיף 
הדן באופן ניהול , התכנית

, המאגר המלונאי בבנין
מקנה ליזמי התכנית 

שהם גם מגישיה כח רב 
וזכויות קנייניות ואין זה 

הדבר הופך את . ראוי
בעלי הזכויות בנכס 

 . לתלויים ביזמי התכנית
אי שיתוף בעלי הזכויות 
בנכס מהווה התערבות 
 .בניהול הבית המשותף

 

יצויין כי המתנגדים חתמו על 
 6.2ע כאשר סעיף "הבקשה לתב

הינו חלק מהוראות התכנית 
במידה והוראות . עליה חתמו

הסעיף ניראו להם בעיתיות היה 
ראוי להציף את הבעיות 

משרד : לגופו של עניין.לפני
כדי , התיירות עמד על תנאי זה
להפריד בין בעלי הזכויות 

הקינייניות בשטחים העומדים 
להסבה לבין ניהול המלון וזאת 

, עקב הניסיון הרע שהצטבר
כאשר בעלי הזכויות הקנייניות  

מעוניינים בהסבה בפועל של 
כמה שיותר שטחים לשימוש 

האינטרס . מגורים בפועל
המסחרי של חברת הניהול 

שאינה בעלי שטחי , המלונאי
קומות המומרים למגורים 

ולמלונאות הינה קיום מלון גדול 
אינטרס . ומוצלח ככל האפשר

זהה לאינטרס של משרד , זה
, בנוסף. התיירות והעירייה

ע "היזמים הגישו בקשה לתב
שתסב את שאר מבני המשרדים 

במתחם על בסיס הוראות 
באם יוחלט שכל . התוכנית הזו

בעלי הקניין יהוו את הבסיס 

לדחות את 
התנגדות 
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אנו צפויים , לחברת הניהול
יש . לחברה בה מאות בעלים

חשש בתנאי בעלות שכזו לאיכות 
הניהול ולקיום השימוש 

המלונאי בפועל כפי שמעוניינת 
בו עיריית תל אביב ומשרד 

 . התיירות
בבעלות יזמי התכנית שטחים 

במרתף ובמפלס הרחוב של 
בהם יושבים היום משרדי , הבנין

ובעתיד ימוקם , הנהלת הבנין
 .שטח הקבלה של המלון שיקום

 
 ד אילן שרן "עו. 4

  בעל משרד בבית גבור  
עירוב השימושים    . א

בבנין יפגום באופיו 
הווי של מגורים . הרציני

. פוגם בסולידיות עיסקית
לא תתכנן הפרדה 

י "מוחלטת בין האגפים  ע
ההפרדה המוצעת עבור 

 .בעלי יחידות קטנות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הדבר יגרום להגדלת . ב
הצפיפות בבנין כולו 

 .ובחניון בפרט
 
 
 
 
הוספת שטחים . ג

ויחידות לבנין יגרום קשיי 
גישה לבנין והשימושים 

המוצעים יהיו על חשבון 
בעלי המשרדים הקטנים 

. והבינוניים ויפגעו בהם
 

המתנגד הינו היחיד מבין כל 
בעלי הנכסים בבניין שהתנגד 

לאפשרות להמיר משרדים 
שאר בעלי . למלונאות ומגורים

. הנכסים מברכים על התוכנית 
ר בבניין " מ40למתנגד שטח של 

את משרדו . ר" מ14,000ששטחו 
הוא רכש במהלך השנים 

ע הייתה "האחרונות כאשר התב
המתנגד . בהליכי קידום ברשויות

ן "הינו עורך דין בתחום הנדל
והייתה לו את היכולת לדעת 

ולהבין היכן הוא רוכש את 
הסיבה לתמיכת כלל בעלי . הנכס

ע  "הזכויות בבניין לקידום התב
הביקוש . נעוצה במצב המבנה

למשרדים בבית גיבור הולך 
ופוחת שטחים רבים עומדים 

מצבו הפיסי של . ריקים זמן רב
הבניין מתדרדר ואין נכונות מצד 
בעלי הקניין להשקיע בשיפוצו כי 

ן למשרדים במיקום "ערך הנדל
. פוחת- הזה ובבניין ישן כזה

המתנגד מודע לעובדה , בנוסף
שמשרדו יוכל להמשיך לתפקד 

במידה ולא ירצה , כמשרד
להצטרף לאחרים להמרת השטח 

 . שבבעלותו
ע "בהוראות התב: לנושא החניה

מצוין כי היתר הבניה יהיה על 
על פי . בסיס תקן חניה בפועל

התקן כמות מקומות החניה 
הנדרשות עבור מלונאות 

נמוכים מהנדרש , ומגורים
 . למשרדים

, ע לא מוסיפה שטחים"התב
. אלא רק יעודים ושימושים

ע אין יוזמה לתוספת של "בתב
שטחים מסחריים ולא ברורה 

ההנחה כי יהיה ביקוש נוסף 
.     לשטחים כאלו

לדחות את 
התנגדות 
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עמותת תושבים  . 5
 צדק -למען נוה

 י מר דוד איתן"ע
חבר הועד המנהל של 

העמותה 

. העדר תכנון כולל. א
ריבוי תכניות שמקודמות 

 . לאזור בנפרד
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מחסור בשטחי ציבור . ב
בנויים ופתוחים לא מקבל 

 . מענה
 
 
 
 
 
 
 
 
תוספת של מאות ואלפי . ג

יחידות דיור בשכונה 
ומסביב לה מגדיל מאד 

 .צרכים אלה
 

תכנית זו קודמה לאחר בחינה 
על השימושים , של כל התכניות

שלהן במרקם הבנוי והמתוכנן 
לאורך רצועת החוף מרחוב 

, אלנבי ועד לרחוב אילת
ובעיקר השטחים שבין רחוב לוי 

 .יוסף גונדר ורחוב שנקר
" פיילוט"בית גבור נבחר כ

לבחינת האפשרויות להתחדשות 
י השמשת בית "עירונית ע

, משרדים ומסחר ירודים מאד
והסבת שטחי , למלונאות

המסחר בו לכאלה שנחוצים 
 .לדיירי ועובדי הסביבה 

במפגשים עם , לתושבים הוצגה
, מהנדס העיר והצוותים

קומפילציה של כל התכניות 
, המאושרות ושבתהליך, בסביבה

כולל טבלאות של השטחים 
והם אף צרפו - הציבוריים לסוגם
וניתן לראות . אותה להתנגדותם

.  שבתכניות ניתן מענה לנושא
 

מדובר  - לא רלוונטי לתכנית זו
בעיקר בתוספת מלונאות 

. ביחידות מגורים קטנותו
 

לדחות את 
התנגדות 

 

 

 

 ('אדר, י נילי פוך"מוגש ע): ד הצוות"חו
: להלן התיחסות הצוות להתנגדויות שהוגשו

 ,  את ההתנגדותלקבל-התנגדות רשות שדות התעופה. 1
. י רשות שדות התעופה" בהוראות התכנית את הנדרש בהתנגדות ע6    ולהוסיף לסעיף 

.  את ההתנגדותלדחות- התנגדות אליעזר יהל. 2
.  את ההתנגדותלדחות –יק 'ד וילצ"י עו"גאון אחזקות ע. התנגדות ב. 3
 את ההתנגדות לדחות –ד אילן שרן "עו. 4
. את ההתנגדותלדחות –צדק -עמותת תושבים למען נוה.5

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 24/11/2010מיום ' ב10-0027בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 .נילי פוך מצוות מרכז הציגה את עיקרי התכנית' אדר
: המתנגדים השמיעו את עיקרי התנגדותם כלהלן

א וטען שהזעקה שיש חוסר בחדרי המלון "פירט את כמות חדרי המלון המתוכננים בת– אלי יהל מתנגד 
. א לא מדוייקת"בת

.   מגורים50%- מלונאות ו50%מהסיבה הזאת וגם מהסיבה של כלכליות התכנית מבקש שהיחס יהיה של 
מבקשים לתקן סעיף בתכנית המסדיר את נושא , אנחנו חתומים כמגישי התכנית– יק 'ד אלי וילצ"עו

. בעלי הזכויות וחברת ניהול ואחזקה, הזכויות בין יוזמי התכנית
. ס וגן ילדים"יש לדאוג לתשתיות ציבוריות כמו בי– עמותת התושבים למען נווה צדק 

. נילי פוך הקריאה את ההתנגדות של אילן שירן' אדר
. ד וילציק הסעיף יתוקן בתכנית"מקבלים את הסעיף של עו– דן דרין ענה להתנגדויות ' אדר
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, א"אורלי אראל הציגה את מצאי חדרי ובתי המלונות שאושרו ונמצאות בהליך בת– דיון פנימי 
.  והגדירה שיש חוסר בעיר בחדרי מלון עירוניים ובית גיבור יכול לתת מענה למלון מסוג זה

הוא אישור מטלה ציבוריות בועדה המקומית ולא הבאנו את זאת בטעות לכן ' התנאים להפקדת התכ
. התנאי למתן תוקף יהיה חתימת היזם על הסכם משימות פיתוח
. יובא לועדה תוך חצי שנה מה ניתן לעשות בכיכר השעות היפות

.  שנים5ע ל "חברי הועדה מבקשים להגביל את תוקף התב
 

: הועדה מחליטה
: להמליץ לועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית בתנאים הבאים

 .לקבל את התנגדות רשות שדות התעופה במלואה ולתקן את הסעיפים בתקנות התכנית .1

' ליזום הקמת חב' באחריות יזמי התכ, ד וילציק ולתקן את הסעיף בתקנות"לקבל את התנגדות עו .2
 .ניהול ביחד עם בעלי הזכויות

. תנאי למתן תוקף לתכנית חתימת היזם על כתב שיפוי .3
 .תנאי למתן תוקף לתכנית חתימת היזם על הסכם משימות פיתוח .4

 . שנים מיום אישורה5ע "להוסיף סעיף בתקנון של השמדה עצמית של התב .5

 .לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית .6
 

 
אהרון מדואל , אסף זמיר, ארנון גלעדי, נתן וולוך, פאר ויסנר, יעל דיין, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

. וכרמלה עוזרי
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.  המאירי' רח- שינוי עיצוב ובינוי - 

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  22' עמ

 

. הוועדה המקומית:  את התכניתאשרמוסד התכנון המוסמך ל
 

. 'נאות אפקה ב- המאירי אביגדור' רח   :מיקום
  
 

. 'ב8 –' ב6המאירי אביגדור   :כתובת
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 המאירי
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 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 1093 - 1090 מוסדר 6625
 

. ' ד1.48- כ: שטח התכנית
. 'אדר–ישראל ברלב  :מתכנן

. דפנה ודוד חזון,  מיה ונועם אשל :יזם
 .פרטית :בעלות

 
. מגרשים ריקים: מצב השטח בפועל

 
  .ע מאושרת למקום"פ תב"ע     : מדיניות קיימת

 
. ים' קוטג5לפיהן בנויים , ע ותכנית עיצוב מאושרות" תב:מצב תכנוני קיים

 
 

עדכון , דים"לאור שינוי תקנות הבנייה לעניין ממ,  מגרשים4- שינוי בינוי ועיצוב ל:מצב תכנוני מוצע
, 1פ תכנית ג"כך שגגות הבתים יופנו לכוון שונה ויהיו ע' , א2550, 1ג, 1ואישור תכניות ע, תקן החניה הנהוג

דים  יוקמו "הממ, 1בניית המרתפים והשימוש בהם יותאמו לתכנית ע, ח בכל מגרש זו לצד זו" מ2יוסדרו 
. פ התקנות החדשות"ע

. מפלסי הבנייה ובקווי הבניה המאושרים, כל זאת ללא שינוי בזכויות הבניה
 

 :זמן ביצוע
תתבטלנה , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל, תכנית זואישור  שנים מיום 3אם תוך  

. מאושרתבמגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית ה

 : ד הצוות"חו
 

. אין מניעה לאשר התכנית
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 24/11/2010מיום ' ב10-0027בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לאשר את תכנית העיצוב

 
. כרמלה עוזרי ואסף זמיר, נתן וולוך, פאר ויסנר, אהרון מדואל, דורון ספיר: משתתפים
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  6-8שלמה - ב 2515/מק/תא

  דוח פיקוח שימור במקום25.8.2010דיון נוסף בהמשך להחלטת ועדה מיום 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  24' עמ

 

. סמכות ועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

. והצפפה תכנית לאיחוד וחלוקה עם הסכמת בעלים עם חלוקה מחדש של השטחים: מטרת הדיון
 :מיקום

דרך מאושרת  - רחוב התקומה במזרח- רחוב לינקאוס יוסף מערב- דרך סלמה  דרום- בצפון
 

 :כתובת
יפו - תל אביב 

 6שלמה 
 

יפו - תל אביב 
 8שלמה 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
 25-28 88, 78, 21-23 חלק מהגוש מוסדר 7088

 

 אדריכלית מנהלת המחלקה– ברמן 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דונם 7.80: שטח התכנית
 

 ישר אדריכלים :מתכנן

 שלמהדרך 

 לינאוקס יוסף

 חצרות יפו
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 6-8 שלמה עסקה משותפת -  איציק ברוך :יזם

 
 פרטיים/ י "ממ :בעלות

 
 : מצב השטח בפועל

מצידו המזרחי מוסכים ומבני תעשיה . בחזית לרחוב שלמה, " חצרות יפו"המתחם נמצא ממזרח לפרויקט 
.  ח והביטוח הלאומי שברחוב התקומה"ומדרום מבנה קופ

 11% ישנה בעלות במושעה עם בעלים המחזיק 22י המנהל כאשר בחלקה "הקרקע נמכרה במכרז ע
. מהזכויות

 
המבנים ההיסטוריים ".  השומר"במתחם ממוקמים מספר מבנים היסטוריים ששמשו בעבר את קבוצת 

 (בית באר- )אחד המבנים הוא ביארה .  ממוקמים בחלק  הצפון המערבי  של המגרש  על רחוב שלמה
בחלק המערבי  מבנים בנויים בסגנון עותומני  והבניה  בחלק המזרחי  של המתחם מאוחרת יותר ,  וברכה

בשטח כיום מטע זיתים במרכז . קיימת חומת כורכר לאורך תואי  רחוב שלמה. והיא בסגנון מנדטורי
 2515החלק המזרחי של המגרש המיועד לדרך לפי תוכנית . המגרש ובחלק הדרומי מגרש חניה מאולתר

. י סככות  של המוסכים הסמוכים"פלוש ע
 

:  מדיניות קיימת
דנה בנושא חיזוק ועיבוי  (מדיניות חדשה ) 26.10.2005-  ו9.7.2003הועדה המקומית בישיבותיה מיום 

:  המגורים בצפון יפו והחליטה 
ר לשטחים עיקריים  " מ50– גודל שטח דירה מינימלי 
ר לשטחים עיקריים  " מ65– גודל שטח דירה ממוצע 

 מכלל הדירות יהיו 20%ד ביצירת תמהיל דירות שבו לפחות " יח25- לחייב כל פרויקט שבו למעלה מ
. תוך שמירה על גודל השטח הממוצע והמינימלי שאושר (שטח עיקרי)ר  " מ80בשטח 

 
: מצב תכנוני קיים

מגרש נוסף מדרום , "חצרות יפו"הכוללת גם את " המגרש הגדול "2515התוכנית המאושרת  התקפה היא 
. וכן את המוסכים ממזרח עד לרחוב עציון גבר

ר " מ9000- דונם בהם ניתן לבנות כ3.5בשטח המדובר מגדירה התוכנית שני מגרשי מגורים בשטח של 
.  קומות4-6ד בגובה בניה של " יח70כ מאפשרת התוכנית לבנות "סה. שטח עיקרי לשימוש מגורים ומסחר

בנוסף מגדירה התוכנית שטח למבני ציבור שבו כלולים חלק מהמבנים ההיסטוריים כמבנים לשימור  אחד 
.  דונם4.5-פ ודרכים בשטח של כ"וכן שטחי שצ, מהמבנים לשימור נמצא בתחום המדרכה

ע התקפה כרוך בהריסת חלק  מהמבנים ההיסטוריים ופגיעה במתחם "צ לפי התב"מימוש הדרך והשב
. ההיסטורי

בע התקפה  מטילה על הבעלים של השטח את השימור בפועל של המבנים ההיסטוריים המסומנים "הת
.  ואת פיתוחם של השטחים הציבוריים  הפתוחים, לשימור 

 
: מצב תכנוני מוצע

מטרת התוכנית היא לשנות את התוכנית התקפה החלה במגרש באופן שישמרו כל המבנים ההיסטוריים 
תנאי לקידום . והמתחם כולו ישוקם וישופץ תוך הסגת האזור המוגדר למגורים מרחוב שלמה דרומה

י היזם בהתאם למסקנות הבדיקות הנערכות "התוכנית יהיה שיפוץ המבנים ההיסטוריים ושימורם ע
 .(בדיקות כלכלית ומשפטית)בימים אלה 

לשם כך תבוטל הדרך המתוכננת במזרח המתחם המחייבת הריסת שני מבנים היסטוריים ומגרשי 
באופן שלא יפגעו הזכויות לבניה וישמר רצף השטחים , המגורים יועתקו לחלק הדרומי הפנוי של המתחם 

.   בין חצרות יפו לבניה החדשה- הפתוחים ממערב למזרח 
 מבנים  הסטוריים לשימור ושיקום שנים מהמבנים נמצאים בחלקם בתחום המדרכה 4התוכנית מגדירה 

המתחם .  פ יוצרים ביניהם כיכר  עירונית"המבנים ההיסטוריים ממוקמים בשצ. של רחוב שלמה
התכנון  .  ההיסטורי המשוקם והמשופץ יהפוך לאזור מסחרי ויהווה חיץ בין רחוב שלמה לאזור המגורים

מערך שבילים מדרום לצפון היוצרים  מעבר חופשי להולכי . החדש שומר גם על  רצף של שטחים פתוחים
דרך שדרה ירוקה ועד לרחוב , לכיכר עירונית ציבורית  המוקפת מבנים הסטוריים ,  רגל מרחוב שלמה

שטח המבנים ההיסטוריים יקבע סופית לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים  לצורך . לינקאוס יוסף
 1400כ השטחים הפתוחים הציבוריים "סה.  להנחת דעת מחלקת השימור, תעוד ושימור הבניה הקיימת

. ר"מ
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.  אשר כולל בתוכו חלק מאחד המבנים לשימור, ממערב למתחם ההיסטורי ימוקם האזור למבני ציבור
. ר" מ1170שטח המבנים לציבור הוא 

ד " יח131 יחידות דיור עד לסך של 61התוכנית מציעה תוספת של . ר" מ3340שטח הבניה למגורים ומסחר 
. ר לדירה לפי מדיניות ההצפפה בצפון יפו כחלק מחיזוק ועיבוי המרקם העירוני" מ65בשטח ממוצע של 

 מרתפי חניה שיאפשרו גישה 2בנוסף יבנו ,  ( קומות5+ קרקע ) קומות 6הבניה החדשה תהיה לגובה של 
. בעתיד למרתף מתחת לשטח הציבורי

כ שטחי "התוכנית אינה מוסיפה שטח עיקרי מעל השטח העיקרי שנקבע בתוכנית התקפה ושומרת על סה
.  התוכנית

 
: טבלת השוואה

 
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

   אחוזים כ זכויות בניה"סה
  9435 9435 ר"מ

   אחוזים זכויות בניה לקומה
   ר"מ

 ( קומות5+ קרקע ) 6מקסימום   קומות4+ קרקע  קומות גובה
 ' מ24.50+מקסימום  ' מ24.50+מקסימום  מטר

 131 70 יחידות דיור' מס
   תכסית

 לפי התקן 70 מקומות חניה
 

:  זמן ביצוע
תתבטלנה , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל, אם תוך     שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו

.במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית
 

: תנאים למתן היתרי בניה ותעודות גמר
 

 .ע או מי מטעמו"י מה"תנאי למתן היתר בניה במגרש יהיה אישור תוכנית בינוי ופיתוח ע .1

תנאי למתן היתר בניה במגרש יהיה  השלמת כל המסמכים הנדרשים לצורך  תעוד ושימור  .2
 .להנחת דעת מחלקת השימור, המבנים הקיימים

תנאי למתן היתר בניה במגרש יהיה הגשת תוכניות מפורטות לשיפוץ המבנים הקיימים במגרש  .3
ע או מי "בכפוף להוראות התוכנית לאישור מה, מעקות, סורגים, גגות, תריסים, כולל פרטי חלונות

 .מטעמו

בכפוף , שימור ושיחזור המבנים הקיימים במגרש, תנאי למתן תעודת גמר למבנה יהיה שיפוץ .4
 .להנחיות צוות יפו ומחלקת השימור

 .ע"י הנחיות מה"עפ, ושילובו בפיתוח הרחוב, תנאי למתן תעודת גמר למבנה יהיה פיתוח המגרש .5

 .לא תתאפשר הוצאת היתרי בניה בשלבים .6

 
 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו

:  לאשר את התוכנית המוצעת להפקדה בתנאים
  תנאי להפקדת התוכנית יהיה קבלת כתב שיפוי בגין תביעות כנגד הועדה המקומית או העיריה

 .בגין התוכנית

 פ"תנאי להפקדת התוכנית יהיה בחינת הצורך בהסכם במידת הצורך והבטחתו לגבי פיתוח השצ ,
 . י היזם"שימור המבנים ההיסטוריים וכלל הפינויים ע, צ"פיתוח זמני של השב

 תנאי להפקדת התוכנית הכנת לוח הקצאות. 

 תנאי להוצאת היתרי בניה יהיה הבטחת שימור המבנים ואי הריסת המבנים בעתיד. 

 ש העירייה"תנאי להוצאת היתרי בניה הבטחת רישום השטחים הציבוריים ללא תמורה ע . 

 תנאי לתעודת איכלוס יהיה שימור בפועל של המבנים. 
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 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   (2החלטה מספר ) 05/05/2010מיום ' ב10-0011בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. איריס וארזגר מצוות דרום הציגה את התכנית

. אביב ממשרד ישר אדריכלים הציג את התכנית' אדר
לעשות , חברי הועדה הציעו מספר הצעות לבינוי אחר במקום כמו להעביר את המבנה הציבורי למקום אחר

. לעשות בדיקות קרקע במקום, ל"מעברים בין חצרות יפו למתחם הנ
דורון ספיר מציע להקים צוות בראשות של פאר ויסנר ומיטל להבי לבחירת חלופה ביחד עם הצוות 

. המקצועי והיזם ולהחזיר לועדה תוך חודש ימים את החלופה הנבחרת
חברי ועדה מבקשים שהצוות המקצועי יעדכן את היזם בהצעות שחברי הועדה העלו במסגרת הדיון לבינוי 

. שונה ויחזירו לועדה
 

: הועדה מחליטה
.  יום עם חלופות בינוי שונות אשר תואמות את ההצעות של חברי הועדה60לשוב ולדון בעוד 

.  יוחזר הנושא לדיון לפני כן60במידה וחלופות הבינוי יהיו מוכנות לדיון לפני 
 
 

. שמואל גפן  ובנימין בביוף, פאר ויסנר, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים
 
 
 

הצגת חלופת בינוי  -5/5/10בהתאם להחלטת הועדה מיום : מטרת הדיון
.  למיקום מבנה הציבור במרכז המתחם

 
:  חלופת בינוימצב תכנוני מוצע

מטרת התוכנית היא לשנות את התוכנית התקפה החלה במגרש באופן שישומרו כל המבנים ההיסטוריים 
: והמתחם כולו ישוקם וישופץ תוך קביעה כי האזורים המוגדרים למגורים ירוכזו בשלשה אגפים

  C צמוד לגבול המגרשים הדרומי והמזרחי ואגף Bאגף ,פ בגבול המערבי והדרומי" צמוד לשצAאגף 
 יהיו מחוברים בניהם בחלקם B- וAאגפים . הגובל בדרך שלמה, הצמוד לגבול המגרש המערבי והצפוני

תנאי לקידום . הדרומי באופן שיאפשר מעבר חופשי לציבור בקומת הקרקע ובגובה של שתי קומות לפחות
י היזם בהתאם למסקנות הבדיקות הנערכות "התוכנית יהיה שיפוץ המבנים ההיסטוריים ושימורם ע

 .(בדיקות כלכלית ומשפטית)בימים אלה 
לשם כך תבוטל הדרך המתוכננת במזרח המתחם המחייבת הריסת שני מבנים היסטוריים והמגרשים 
המיועדים למגורים יתפרסו באופן שתואר לעיל באופן שלא יפגעו הזכויות לבניה וישמר רצף השטחים 

.   בין חצרות יפו לבניה החדשה- הפתוחים ממערב למזרח 
שניים מהמבנים נמצאים בחלקם בתחום המדרכה -  מבנים  הסטוריים לשימור ושיקום4התוכנית מגדירה 

המתחם .  פ יוצרים ביניהם כיכר  עירונית"המבנים ההיסטוריים ממוקמים בשצ. של רחוב שלמה
.  ההיסטורי המשוקם והמשופץ יהפוך לאזור מסחרי ויהווה חיץ בין רחוב שלמה לאזור המגורים הדרומי

מערך שבילים מדרום לצפון היוצרים  מעבר חופשי . התכנון  החדש שומר גם על  רצף של שטחים פתוחים
, לכיכר עירונית ציבורית  המוקפת מבנים היסטוריים שבליבה מבנה הציבור ,  להולכי רגל מרחוב שלמה

ירושלים דרך חצרות יפו ודרך ' וממזרח למערב החל בשד, דרך שדרה ירוקה ועד לרחוב לינקאוס יוסף
שטח המבנים ההיסטוריים יקבע סופית לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים  לצורך . המתחם מזרחה

 1400כ השטחים הפתוחים הציבוריים "סה.  להנחת דעת מחלקת השימור, תעוד ושימור הבניה הקיימת
. ר"מ

מבנה הציבור ימוקם  בסמיכות למעבר הלכי הרגל הקיים מחצרות יפו בלב האזור המתוכנן למגורים   
זאת בניגוד לחלופת הבינוי  הקודמת בה הבניה , כמתואר בתשריט המצורף ממערב למתחם ההיסטורי

בייארת  )השטח המוקצה למבני ציבור כולל בתוכו מבנה  בית באר .  הציבורית תוכננה  על רחוב שלמה
השטח  המוקצה למבני . וכן את ברכת המים של בית הבאר  (מוראד המוגדר לשימור בתוכנית התקפה

בתכנון הבניה העתידית  בשטח הציבורי יהיה צורך לשלב את הבנין והברכה .  ר" מ1170ציבור הוא  
. בחלופת הבינוי  הקודמת רק חלק  קטן ממבנה בית הבאר לשימור  היווה חלק מהמבנה הציבורי. לשימור 
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 64בבניה למגורים מציעה התוכנית  תוספת של . ר" מ3340שטח תכסית הבניה למגורים ומסחר הוא  
ר עיקרי  לדירה לפי מדיניות " מ65- ד בשטח ממוצע שלא יפחת  מ" יח134יחידות דיור עד לסך של 

 יחידות 31%: תמהיל הדירות  המוצע כדלהלן . ההצפפה בצפון יפו כחלק מחיזוק ועיבוי המרקם העירוני 
 יחידות בגודל של 56%.  ר עיקרי " מ80- מכלל היחידות יהיה גדול מ13%.  ר עיקרי" מ65 -50בגודל  של 

בפרויקטים גדולים , בכדי לשמור על עקרונות ההתפתחות ההיסטוריות של האזור. ר עיקרי" מ65-80
. בהתאם למדניות ההצפפה, מוצעת גמישות בתמהיל שתאפשר צמצום מספר יחידות  הדיור הקטנות

  ( קומות5+ קרקע ) קומות 6הבניה החדשה תהיה לגובה של , ד "  יח109מתוכננות   (A+B)במבנה דרומי 
 קומות 8ועד לגובה של , ד" יח25תותר בנייה של  ( C)במבנה המגורים הצפוני היושב על דרך שלמה 

   .( קומות 7+קרקע)
הצפוני והדרומי המוגדרים ,  חלקי המתחם2יתוכנן חיבור בתת הקרקע בין .  מרתפי חניה2בנוסף יבנו 

לחניה המתוכננת ישנה רמפת כניסה אחת מרחוב . צ בתאום עם מחלקת נכסים"מתחת לשב, למגורים 
. לינואקס הנמצא בדרום המתחם אשר משרתת את שני האזורים המוגדרים למגורים

כ שטחי "התוכנית אינה מוסיפה שטח עיקרי מעל השטח העיקרי שנקבע בתוכנית התקפה ושומרת על סה
.  התוכנית

 
 

: טבלת השוואה
 

 חלופה הוצגה מצב מוצע מצב קיים נתונים
 'א-  בועדה קודמת

 חלופת בינוי מצב מוצע
' ב-  חדשה

כ זכויות "סה
 בניה

    אחוזים
  9435 9435 9435 ר"מ

זכויות בניה 
 לקומה

    אחוזים
    ר"מ

 5+ קרקע ) 6מקסימום   קומות4+ קרקע  קומות גובה
 (קומות

 5+ קרקע ) 6מקסימום 
במבנה הדרומי  (קומות

(A+B ), 8-ומקסימום 
במבנה  ( קומות7+קרקע )

  (C)הצפוני על שלמה 
'  מ24.50+מקסימום '  מ24.50+מקסימום  ' מ24.50+מקסימום  מטר

 ( A+B)במבנה הדרומי 
 27.80+ומקסימום 

במבנה הצפוני על שלמה 
(C )  גובה המבנה על

שלמה לא יעלה על גובה 
אבסולוטי של חצרות יפו  

 134 131 70 יחידות דיור' מס
    תכסית

לפי התקן  לפי התקן 70 מקומות חניה
 

:  זמן ביצוע
תתבטלנה , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל, נים מיום מתן תוקף לתכנית זו ש5אם תוך  

.במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית
 
 

: תנאים למתן היתרי בניה ותעודות גמר
 

 .ע או מי מטעמו"י מה"תנאי למתן היתר בניה במגרש יהיה אישור תוכנית בינוי ופיתוח ע .1

תנאי למתן היתר בניה במגרש יהיה  השלמת כל המסמכים הנדרשים לצורך  תעוד ושימור  .2
 .להנחת דעת מחלקת השימור, המבנים הקיימים

תנאי למתן היתר בניה במגרש יהיה הגשת תוכניות מפורטות לשיפוץ המבנים הקיימים במגרש  .3
ע או מי "בכפוף להוראות התוכנית לאישור מה, מעקות, סורגים, גגות, תריסים, כולל פרטי חלונות

 .מטעמו
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בכפוף , שימור ושיחזור המבנים הקיימים במגרש, תנאי למתן תעודת גמר למבנה יהיה שיפוץ .4
 .להנחיות צוות יפו ומחלקת השימור

 .ע"י הנחיות מה"עפ, ושילובו בפיתוח הרחוב, תנאי למתן תעודת גמר למבנה יהיה פיתוח המגרש .5

 .לא תתאפשר הוצאת היתרי בניה בשלבים .6

 
 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו

:  לאשר את התוכנית המוצעת להפקדה בתנאים
  תנאי להפקדת התוכנית יהיה קבלת כתב שיפוי בגין תביעות כנגד הועדה המקומית או העיריה

 .בגין התוכנית

 פ"תנאי להפקדת התוכנית יהיה בחינת הצורך בהסכם במידת הצורך והבטחתו לגבי פיתוח השצ ,
 . י היזם"שימור המבנים ההיסטוריים וכלל הפינויים ע, צ"פיתוח זמני של השב

 תנאי להפקדת התוכנית הכנת לוח הקצאות. 

 תנאי להוצאת היתרי בניה יהיה הבטחת שימור המבנים ואי הריסת המבנים בעתיד. 

 ש העירייה"תנאי להוצאת היתרי בניה הבטחת רישום השטחים הציבוריים ללא תמורה ע . 

 תנאי לתעודת איכלוס יהיה שימור בפועל של המבנים. 
 
 

 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   (11החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
. אבנר ישר הציג את החלופה שחברי הועדה ביקשו' אדר

. החלופה שהוצגה בועדה בפעם הקודמת, רוב חברי הועדה מעדיפים את החלופה שהצוות המקצועי ממליץ
איריס ורזאגר מצוות יפו ודרום הודיע לועדה שבמקום מבוצעות עבודות שיפוץ ללא תאום עם הצוות 

. העבודות עדיין מתבצעות במקום, ע להפסיק את העבודות"ולמרות הבקשות מטעם מה, וצוות השימור
. לטענת היזם הפסיקו את העבודות בשטח

. השימור דיווחה שהמקום בשיפוצים גם היום' רינת במח
 
 

: הועדה מחליטה
. לשוב ולדון לאחר שפיקוח יבקר במקום ויתן דיווח על העבודות שמתבצעות בשטח ללא היתר

 
 

אסף זמיר , ארנון גלעדי נתן וולוך, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, דן להט, ר" יו–מיטל להבי : משתתפים
. ובנימין בביוף

 
 

 דיווח מפקח השימור אבי 25.8.2010בהמשך להחלטת הועדה מיום 
 6-8ארדנבום בכתובת שלמה 

 
: רקע

החל מהתקופה ,  כולל מספר יחידות בנויות ממספר תקופות היסטוריות6-8מתחם שלמה 
המתחם כולל את בייארת מוראד שהוא בית באר הכולל . העותומנית ועד לתקופת המנדט הבריטי

.  מבני משק ומבני מגורים וחצר, ברכה, מבנה מגורים בן שתי קומות
 

: מצב בשטח
במסגרת עבודות השיפוץ ללא היתר . במתחם נעשה בימים אלו שיפוץ בבנינים הקיימים

: שמבוצעות במקום נעשו העבודות הבאות
 .עבודות בניה ועבודות חשמל ללא היתר, עבודות אינסטלציה .1
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הוחלפה דלת הכניסה , שונו מימדי פתחים מקוריים, פורקו חלונות ותריסים מקוריים .2
 .Aהמקורית של מבנה 

נעשו עבודות צבע טייח שימוש בחומרים שאינם תואמים את הנחיות השימור אשר  .3
 .פוגעים ומפוררים את קירות הכורכר הקיימים

 .טוייחו ונצבעו חללי הפנים .4

 .הוקמה גדר הקפית סביב אחד המבנים ללא תיאום או היתר .5

 .על הקירות החיצוניים של המבנים,  צנרת חשמל, הותקנו מזגנים .6

 .נעשו עבודות פיתוח וחפירה ללא תאום .7

 .נפתח חניון ברחבת המתחם ההיסטורי ללא היתר .8

 
  בהם ביקשו נציגי העיריה 5.8.10, 23.8.20, 19.10.10:  במקום נערכו מספר ביקורים בתאריכים

. אך העבודות המשיכו ללא כל תיאום.  להפסיק את עבודת השיפוץ עד להוצאת היתר שיפוץ
בכל הביקורים שבהם נכחנו הפנו אותנו המשפצים לאיציק ברוך מחברת יובלים אשר ממנו 

. השכירו את המבנים והוא  אשר נתן את אישורו לעבודות השיפוץ
למרות פניות טלפוניות  לאיציק ברוך מחברת יובלים לא נעשה דבר בקשר להוצאת היתר שיפוץ 

.כמתחייב ולהפסקת העבודות בשטח

 
 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו

: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים
 פיתוח זמני של , פ"תנאי להפקדת התוכנית יהיה בחינת הצורך בהסכם  והבטחתו לגבי פיתוח השצ

 . י היזם"שימור המבנים ההיסטוריים וכלל הפינויים ע, צ"השב

 תנאי להפקדת התוכנית הכנת לוח הקצאות. 

  תנאי להפקדת התוכנית יהיה קבלת כתב שיפוי בגין תביעות כנגד הועדה המקומית או העיריה
 .בגין התוכנית

 תנאי להפקדת התוכנית יהיה הוצאת היתר שיפוץ למבנים הקיימים. 

 תנאי למתן תוקף התוכנית יהיה שיפוץ המבנים בהתאם להיתר השיפוץ .

 תנאי להוצאת היתרי בניה יהיה הבטחת שימור המבנים ואי הריסת המבנים בעתיד. 

 ש העירייה"תנאי להוצאת היתרי בניה הבטחת רישום השטחים הציבוריים ללא תמורה ע . 

 שימור/ תנאי לתעודת איכלוס יהיה שימור בפועל של המבנים לפי הנחיות תיק התעוד וצוות יפו. 
 
 

 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   (5החלטה מספר ) 24/11/2010מיום ' ב10-0027בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. איריס ורזגר מצוות דרום הציגה את דוח פיקוח
. י צד שלישי אשר שוכר את המקום"יזם דיווח שהעבודות במקום לא נעשות על ידם אלא ע

. היזם טוען שהשטח לא שלהם אלא של העירייה והם מתחייבים לטפל בו
.  איריס מצוות דרום מוסרת לאחר בדיקה מול אגף נכסי העירייה השטח עדיין לא בבעלות העירייה

 
: הועדה מחליטה

 :לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

 צ"פיתוח זמני של השב, פ"תנאי להפקדת התוכנית יהיה הסכם  והבטחתו לגבי פיתוח השצ ,
 .י היזם מול אגף הנכסים בעירייה"שימור המבנים ההיסטוריים וכלל הפינויים ע

 תנאי להפקדת התכנית דיווח לועדה על עבודות שנעשות במקום ועל ידי מי? 

 תנאי להפקדת התוכנית הכנת לוח הקצאות. 



 החלטה' מס
24/11/2010 

 5- ' ב10-0027
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  תנאי להפקדת התוכנית יהיה קבלת כתב שיפוי בגין תביעות כנגד הועדה המקומית או העיריה
 .בגין התוכנית

 תנאי להפקדת התוכנית יהיה הוצאת היתר שיפוץ למבנים הקיימים. 

 תנאי למתן תוקף התוכנית יהיה שיפוץ המבנים בהתאם להיתר השיפוץ .

 תנאי להוצאת היתרי בניה יהיה הבטחת שימור המבנים ואי הריסת המבנים בעתיד. 

 ש העירייה"תנאי להוצאת היתרי בניה הבטחת רישום השטחים הציבוריים ללא תמורה ע . 

 שימור/ תנאי לתעודת איכלוס יהיה שימור בפועל של המבנים לפי הנחיות תיק התעוד וצוות יפו. 
 
 

. כרמלה עוזרי ואסף זמיר, נתן וולוך, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
24/11/2010 

 6- ' ב10-0027
מתחם רשף פינת אחיעזר בשכונת התקווה   - 

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני
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:  מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 שכונת התקווה :מיקום
  

 רשף' אחיעזר פינת רח' רח :כתובת
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 חלקי חלקה מספר גוש
6135 3 

 
. ר" מ842-  כ:שטח התכנית

. משה אמריו' אדר :מתכנן
. אבי בן עמי :יזם

 .אבי בן עמי :בעלות
 

.  במקום מספר מבנים ישנים: מצב השטח בפועל
  

במקרים בהם , ניתן, י תפיסת התכנון של מחלקת תכנון מזרח לגבי שכונת התקווה"עפ: מדיניות קיימת
, נמצאה לכך הצדקה תכנונית וכאשר נמצא שהבנייה המבוקשת משתלבת עם הבנייה הקיימת בסביבה

י הועדה "הדבר נעשה בהליך של אישור תכנית עיצוב אדריכלי ע. לאשר הקלה לגובה ולתוספת קומות
 ופרסום הקלה כחוק במסגרת הליך אישור הבקשה 2215ע " בתב20המקומית בהתאם לאמור בסעיף 

בחינת ההשפעות של תוספת הקומה ומידת ההשתלבות שלה בסביבה נבחנת במסגרת הליך הכנת . להיתר
. תכנית עיצוב האדריכלי מול גורמי התכנון העירוניים

 
: מצב תכנוני קיים

. 1'  א2215 ו2215:  ע תקפה"תב
. מגורים:  יעוד קיים

 אחוז מן ההיתרים הראשונים 25% כאשר ל100%:  (שימושים, קומות, שטחים, אחוזים)זכויות בניה 
.  נוספים40%יקבלו תוספת של , (כפי שמוגדר מונח זה בהוראות התכנית)שימומשו בתחום המגרש הראשי 

 ועבור איחוד מגרשים תוספת 7%עבור הריסה ובנייה מחדש מוקנה התכנית תוספת נוספת של , בנוסף
. 15.5%נוספת של 

.  קומות3: גובה
.  בכפוף לשיקול דעת הועדה70%, 60%: תכסית

.  אחורי ואפס קדמי5.00, אפס לצדדים: קווי בניין
 

 :מצב תכנוני מוצע
ר " מ220- ר עיקרי ו כ" מ1,215- מתוכם כ)ר " מ1,435- ניתן לממש במגרש כ, י המצב התכנוני המאושר"עפ

. ד" יח18- וכ, (שירות
י המצב התכנוני המאושר באופן "לאפשר מימוש זכויות הבנייה המוקנות עפ:  תיאור מטרות התכנון

י תוספת של קומה חמישית עליה ניתן יהיה לממש בנוסף חדרי יציאה לגג בחלק הצפוני של "ע, המיטבי
. (נסיגות ממעקה/ לעניין שטח וקווי בניין)' חדרי היציאה לגג יבנו בהתאם להוראות תכנית ג. התכנית

 
ללא שינוי בהתאם לתכנית הראשית למעט לעניין נסיגה של חזית הקומה הרביעית בחזיתות : קווי בניין

. בסביבת הפרוייקט (לפי מצב קיים ותכנון מאושר)לצורך השתלבות עם הבנייה , אחיעזר' יחיעם ורח' לרח
 

בכלל זה , לא יבלוט כל חלק בניין מחוץ לקו הבניין של אותו הרחוב: בליטות מעבר לקו בניין קדמי
ומונים למיניהם לא , פחי אשפה, מיכלי גז, מדרגות כניסה. למעט סוככים ואלמנטים להצללה, מרפסות

. יבלטו מחוץ לקו הרחוב
 

 16.50ו (במצב המאושר3 במקום 5כ "סה) קומות 2ניתן יהיה לאשר בתחום התכנית הקלה לתוספת : גובה
, בהתאם למסומן בתכנית הבינוי, רק באיזור הצפוני שלה, (ביחס למצב המאושר'  מ9.00ביחס ל)' מ

' מעל קומה זו ניתן יהיה לבנות חדרי יציאה לגג בהתאם להוראות תכנית ג. ובכפוף לפרסום הקלה כחוק
  .על שינויה
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גוון . חיפוי חזיתות המבנים יהיה בטיח או אחרת בתיאום עם אדריכל הרישוי: חומרי גימור של החזיתות
.  החזיתות יהיה בתיאום עם אדריכל הרשוי

 
 20עקרונות אלה יתווספו לסעיפים הפורטים במסגרת סעיף : ע"התייחסות להוראות הקיימות בתב

.  ולשאר סעיפי התכנית המתייחסים להוראות הבינוי ולעיצוב האדריכלי2215ע "בהוראות תב
 

על מנת להבטיח :  (השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים, היבטים מקומיים)עיצוב 
נקבע כי הבנייה , השתלבות הבנייה החדשה המוצעת עם הבנייה הקיימת במגרשים השכנים מדרום

 קומות באגף 3ו,  קומות באגף הדרום מזרחי4האגפים הגובלים בגבול הדרומי של המתחם יהיו בגובה 
. (לא כולל חדרי יציאה לגג)הדרום מערבי 

 
: טבלת השוואה

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 'ג +5 'ג + 3 קומות גובה

 לא כולל חדרי יציאה לגג'  מ16.5 לא כולל חדרי יציאה לגג'  מ9 מטר
  70%  באישור הועדה70% או 60% תכסית

 
.  מיידי:זמן ביצוע

 
:  ד צוות"חוו

. לאשר את התכנית המוצעת
. יואב דוד, התכנית תואמה עם אדריכל העיר

: תרשים סביבה

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 24/11/2010מיום ' ב10-0027בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ניר כהן מצוות מזרח  הציג את התכנית
. אמריו הציג את התכנית' אדר

. אהרון מדואל וכרמלה עוזרי מבקשים לצאת לסיור במקום
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: הועדה מחליטה

. לאשר את תכנית העיצוב .1
, כרמלה עוזרי ביחד עם הצוות התכנוני והיזם יצאו לסיור במקום תוך שבועיים, אהרון מדואל .2

. במידה ויהיו להם השגות לתכנית לאחר הסיור הנושא יוחזר לדיון בועדה
 

. כרמלה עוזרי ואסף זמיר, אהרון מדואל, פאר ויסנר: משתתפים

 
 


