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 302קומה ג חדר , יפו

 
 

 ר ועדת המשנה לתכנון ובניה"מ וסגן ראש העירייה יו"מ ד"עו, דורון ספיר :ה"השתתפו ה
סגן ראש העירייה נתן וולוך  
סגן ראש העירייה מיטל להבי  
סגן ראש העירייה אסף זמיר  
חבר מועצה ארנון גלעדי  
חבר מועצה הרב שלמה זעפראני  
חברת מועצה כרמלה עוזרי  
חבר מועצה אהרון מדואל  
חבר מועצה ד "עו, דן להט 
חבר מועצה בנימין בביוף  
 
 

 מהנדס העיר 'אדר, חזי ברקוביץ :ה"נכחו ה
ש לעניני תכנון ובניה "משנה ליועמד "עו, שרי אורן 
מנהל אגף תכנון העיר וסגן מהנדס העיר ' אדר, עודד גבולי 
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 אגף נכסי העירייה אלי לוי  
מ נציגת השר לאיכות הסביבה "מנחמה עמירב  
מנהל היחידה למניעת דלקות פיליפ  
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלאלה דוידוף  
 
 

 חבר מועצה שמוליק מזרחי :חסרים
חבר מועצה שמואל גפן  
 
 

 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
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

 
 10-0020 פרוטוקול מספר 

 13:00 - 09:00 25/08/2010ע "ו אלול התש"ט
 

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

 
 
 

מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  11/08/2010 מיום 10-0019אישור פרוטוקול   

דיון רגיל - חלק א דיון בהפקעה - הפקעת פארק חורשות  1 .1
 דיון בהגדרת מגרש חדש לאחר הפקעה 29הגדרת מגרש מוהליבר  4 .2
 דיון בהגדרת מגרש חדש לאחר הפקעה 15הגדרת מגרש קלישר  5 .3
להחלטה בלבד - לאחר סיור במקום -  דיון נוסף 30שלוש  6 .4
סיור במקום  - (2) דיון בהפקדה 32מקור חיים  19 .5
 ועל התנעת 28/06/2010 מיום 764החלטת הועדה המחוזית -  דיון בדיווח 34-36המסגר  23 .6

הכנת מסמך מדיניות לאיזור דרום מזרח ה 
החלטת הועדה המחוזית  (3)דיון בדיווח  (3)" אצטדיון נוקיה- "אליהו -היכל הספורט ביד 27. 7

 26/06/2010מיום 
( 6)תכנית עיצוב ופיתוח לשוק בצלאל דיון בעיצוב ארכיטקטוני  31 .8
שוק בצלאל ב דיון בהפקדה  40 .9

ל העירייה ואלי לוי "בנוכחות מנכ (3 )78שטחי ציבור בפלורנטין דיון בסעיף  48 .10
 דיון נוסף לאנטרנטיבה נוספת למיקום השטח הציבורי והבינוי 6-8שלמה  57 .11
מלון אימפריאל דיון בהפקדה  64 .12
מלון גרשט דיון בהפקדה  68 .13
 דיון בהפקדה 202מלון הירקון  72 .14
מלון שלום דיון בהפקדה  76 .15
ע לבקשה "דיווח של סגן מה - (2)דיון בפיצויים דיון בפיצויים  -13לילינבלום -'ב2650 80 .16

ל "להיתר בכתובת הנ
 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 1- ' ב10-0020
חלק א  - הפקעת פארק חורשות  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

 : מטרת הבקשה
' חלק א–בקשה להפקעת חלקות בפארק החורשות 

חלקות בשלמות למעט השטחים שהופקעו בעבר 
 

 :מיקום
   פארק אבו כביר–פארק החורשות 

 
 
 

 
 
 

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח
 בפועל

 הרצל' רחדרך בשלמות  4115 מדינת ישראל 3 7063
 ריק ופנוידרך  בשלמות 752 מדינת ישראל 4 7063
 ריק ופנויפ "שצ,דרך בשלמות 9703 מדינת ישראל 5 7063
 ריק ופנויפ "שצ,דרך בשלמות 826ת "רשפ 6 7063
 ריק ופנוי פ"שצ 699.00 2099.00 ת"רשפ 9 7063
 ריק ופנוי פ"שצ 170.00 790.00 ת"רשפ 12 7063
 ריק ופנוי פ"שצ 641.00 816.00 ת"רשפ 13 7063

 ריק ופנוי פ"שצ 875.00 905.00 ת"רשפ 14 7063
 ריק ופנוי פ"שצבשלמות  859.00 ת"רשפ 15 7063
 ריק ופנוי פ"שצ בשלמות 747.00 ת"רשפ 16 7063
 ריק ופנוי פ"שצ בשלמות 704.00 ת"רשפ 17 7063
 ריק ופנוי פ"שצ בשלמות 408.00מדינת ישראל  18 7063
 תפוס בחלקו פ"שצ בשלמות 917.00 ת"רשפ 20 7063
 ריק ופנוי פ"שצ בשלמות 777.00 ת"רשפ 21 7063
 ריק ופנוי פ"שצ בשלמות 747.00 ת"רשפ 22 7063
המכון הפתולוגי  פ"שצ בשלמות 880 ת"רשפ 23 7063
 המכון הפתולוגי פ"שצ בשלמות 772 ת"רשפ 24 7063
 המכון הפתולוגי פ"שצ בשלמות 770 ת"רשפ 25 7063
 המכון הפתולוגי פ"שצ בשלמות 778 ת"רשפ 26 7063
 המכון הפתולוגי פ"שצ בשלמות 860 ת"רשפ 27 7063
 המכון הפתולוגיפ "שצ,דרך בשלמות 2476מדינת ישראל  28 7063
 המכון הפתולוגיפ "שצ בשלמות 809 ת"רשפ 29 7063
 המכון הפתולוגי פ"שצ,דרך בשלמות 855 ת"רשפ 30 7063



 החלטה' מס
25/08/2010 

 1- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח
 בפועל

 המכון הפתולוגי פ"שצ,דרך בשלמות 768 ת"רשפ 31 7063
 המכון הפתולוגי פ"שצ בשלמות 846 ת"רשפ 32 7063
 המכון הפתולוגי פ"שצ בשלמות 914 ת"רשפ 33 7063
 המכון הפתולוגיפ "שצ,דרך בשלמות 900 ת"רשפ 34 7063
 המכון הפתולוגידרך  בשלמות 780 ת"רשפ 35 7063
 המכון הפתולוגי פ"שצ בשלמות 769 ת"רשפ 36 7063
 המכון הפתולוגי פ"שצ בשלמות 777 ת"רשפ 37 7063
 ריק ופנוי פ"שצ 780.00 1330.00מדינת ישראל  38 7063
 ריק ופנוי פ"שצ 7384.00 8284.00מדינת ישראל  39 7063
בעלים לא  41 7063

ידועים 
 ריק ופנוי פ"שצ בשלמות 242.00

 ריק ופנוי פ"שצ בשלמות 137.00 ת"רשפ 42 7063
 ריק ופנוי פ"שצ בשלמות 178.00 ת"רשפ 43 7063
 ריק ופנוי פ"שצ בשלמות 330.00 ת"רשפ 44 7063
אפוטרופוס  46 7063

לנכסי נפקדים 
 ריק ופנויפ "שצ 37 387

 ריק ופנויפ "שצ 188 388ת "רשפ 47 7063
 תפוס בחלקו פ"שצ 7058.00 7521.00 ת"רשפ 48 7063
 תפוס בחלקו פ"שצ בשלמות 562.00 ת"רשפ 49 7063
 תפוס בחלקו פ"שצ בשלמות 7395.00 ת"רשפ 50 7063
 תפוס בחלקו פ"שצ בשלמות 3741 ת"רשפ 51 7063
 תפוס בחלקו פ"שצ בשלמות 17549מדינת ישראל  52 7063
 תפוס בחלקו פ"שצ בשלמות 66 ת"רשפ 53 7063
 תפוס בחלקו פ"שצ בשלמות 167 ת"רשפ 54 7063
 תפוס בחלקופ "שצ,דרך בשלמות 283 ת"רשפ 55 7063
 ריק ופנוי דרך בשלמות 96 ת"רשפ 56 7063
 ריק ופנוי דרך בשלמות 39 ת"רשפ 57 7063
 ריק ופנוי דרך בשלמות 147 ת"רשפ 58 7063
 ריק ופנוי דרך בשלמות 32 ת"רשפ 59 7063
 תפוס בחלקו פ"שצ,דרך בשלמות 96מדינת ישראל  60 7063
 תפוס בחלקו פ"שצ,דרך בשלמות 53 ת"רשפ 61 7063
 תפוס בחלקושצ  בשלמות 223 ת"רשפ 62 7063
 תפוס בחלקופ "שצ,דרך בשלמות 406 ת"רשפ 63 7063
 מדינת ישראל 64 7063

ת "רשפ
ל "קק

 ריק ופנוי פ"שצ בשלמות 69.00

ריק ופנוי פ "שצ 48 78  65 7063
 תפוס בחלקו פ"שצ 38944.00 42927.00מדינת ישראל  46 7065
 תפוס בחלקו פ"שצ 1981.00 2581.00מדינת ישראל  48 7065



 החלטה' מס
25/08/2010 

 1- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ  

 

: מצב תכנוני קיים
 מיום 526פ . בתוקף לפי הודעה בי222ע "י תב"מיועד לשטח ציבורי פתוח עפברובו השטח להפקעה 

 מיום 2799פ . בתוקף לפי הודעה בי2002ע "תבי " ובמקצתו לדרך עפז" ד אדר ב  התשי07/03/1957
. 9/1/1964 מיום 1062פ . בתוקף לפי הודעה בי502ע "י תב" ועפב" ח ניסן התשמ01/04/1982

 
 
 

: מצב חוקי
 5 ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות לפי סעיפים 1965- ה "ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ

. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7– ו 
 . לאותה פקודה19ל יש לפרסם הודעה לפי סעיף "לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ

 
: ע"ד מה"חו

 בגוש 46,48וחלק מחלקות ,  7063 בגוש 41-65, 20-39, 12-18, 9 ,3-6 חלק מחלקות חלקות וממליץ להפקיע
 ובהתאם לכך לפרסם 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ7065 בגוש 48, 46ות  מחלקחלק, 7065

. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5הודעות לפי סעיפים 
. לאותה פקודה19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ

( צבי-איתן בןי "מוגש ע): ד הצוות"חו
. אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה

 
 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   (1החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אלי לוי מנהל אגף הנכסים הציג את ההפקעה
. כרמלה עוזרי מבקשת סיור בשטח

. חברי הודה מבקשים שבכל הפקעה יהיה פירוט של שימוש אם הוא עסקי או למגורים
 

: הועדה מחליטה
 בגוש 48, 46וחלק מחלקות , 7063 בגוש 41-65, 20-39, 12-18, 9, 3-6לאשר להפקיע חלקות וחלק מחלקות 

 לפקודת 7 – ו 5 ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים 1965 –ה " לפי חוק התכנון והבניה התשכ7065
. 1943 (רכישה לצרכי ציבור)הקרקעות 

.  לאותה פקודה19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ
 

. יש לציין בכל הדרפטים של ההפקעות שימוש אם הוא עסקי או מגורים
 

. כרמלה עוזרי מתנגדת להחלטה
 

. נתן וולוך וארנון גלעדי, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 2- ' ב10-0020
  29הגדרת מגרש מוהליבר  - 

 דיון בהגדרת מגרש חדש לאחר הפקעה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  6' עמ

 

 : מטרת הבקשה
. הגדרת מגרש חדש לאחר ביטול הפקעה

 מרכז העיר :מיקום
איחוד , חפ מודד מוסמך .י  ש" שהוכן עT1813תשריט   – 13 פינת קלישר 29מוהליבר ' רח:כתובת

ישראל . מודדים מוסמכים בער
 :גושים וחלקות בתכנית

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
 ההפקעה
לביטול 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

, שפלר, פרושן 39 6919
 רביב, נגלברג

 י מבנה לשימור"תפוס ע   דרך 524.8    701   

 
:  שטח הקרקע

. ראה הטבלה  לעיל
 

:  שטח הקרקע המופקע
 .ראה הטבלה  לעיל

 
  :בעלות

 .ראה הטבלה  לעיל
 

:  מצב השטח בפועל
 .ראה הטבלה  לעיל

 
: מצב תכנוני קיים

המאושרת קווי המגרש ' ב2650ע "בתב' ג11.1 אך על פי סעיף 1200ע "י תב"דרך עפהשטח להפקעה מיועד ל
זכויות הבניה יחושבו על פי המגרש החדש כפי .  החדשים יקבעו בתשריט באישור הועדה המקומית

. שייקבע בהליך זה
 

: מצב חוקי
. י החלטת הועדה המקומית לאחר ביטול ההפקעה"גבולות  המגרש יוגדרו עפ

 
: ע"ד מה"חו

. אשר את הבקשה לביטול כל שטח ההפקעה והגדרת המגרשממליץ 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לאשר את הבקשה לביטול כל שטח ההפקעה והגדרת המגרש

 
. אהרון מדואל וכרמלה עוזרי, ארנון גלעדי, דן להט, אסף זמיר, ר" יו–מיטל להבי : משתתפים



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 3- ' ב10-0020
  15הגדרת מגרש קלישר  - 

 דיון בהגדרת מגרש חדש לאחר הפקעה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  7' עמ

 

 : מטרת הבקשה
. הגדרת מגרש חדש לאחר ביטול הפקעה וביצוע יתרת הפקעה

 
 :מיקום

  מרכז העיר
 

 :כתובת
 22 פינת מוהליבר 15קלישר 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

 י מבנה לשימור "תפוס ע דרך 317 347 וולודבסקי 65 6919
 

:  שטח הקרקע
 .ראה הטבלה  לעיל

:  שטח הקרקע המופקע
 .ראה הטבלה  לעיל

  :בעלות
 .ראה הטבלה  לעיל

 
:  מצב השטח בפועל

 .ראה הטבלה  לעיל
 

: מצב תכנוני קיים
המאושרת קווי המגרש ' ב2650ע "בתב' ג11.1 אך על פי סעיף 1200ע "י תב"דרך עפהשטח להפקעה מיועד ל

זכויות הבניה יחושבו על פי המגרש החדש כפי שייקבע . החדשים יקבעו בתשריט באישור הועדה המקומית
. בהליך זה

 
: מצב חוקי

. י החלטת הועדה המקומית לאחר ביטול ההפקעה"גבולות המגרש יוגדרו עפ
 

: ע"ד מה"חו
. ממליץ לאשר את הבקשה לביטול ההפקעה והגדרת המגרש

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לאשר את הבקשה לביטול ההפקעה והגדרת המגרש

 
. אהרון מדואל וכרמלה עוזרי, ארנון גלעדי, דן להט, אסף זמיר, ר" יו–מיטל להבי : משתתפים
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 להחלטה בלבד- לאחר סיור במקום - דיון נוסף 
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.  דיון להפקדה:מטרת הדיון

 
.  תכנית בסמכות ועדה מקומית:ע"מסלול התב

 
 שכונת נווה צדק 10, 8יחיאלי , 30 שלוש :כתובת

 
 

 
 
 
 

: חלקה/גוש
 

שטח  חלקה גוש 
ר " מ405 19 6928
ר " מ261 20 6928

 
 

. ר" מ666-    כ:שטח קרקע
 

.  אדריכל שימור–נאור מימר , אדריכלים - ארנון ניר :מתכנן

יחיאל
 י

 אמזגל

 שלוש
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.  ארעד הגליל השקעות  :יזם

 
 .ית פרט:בעלות

 
בית )קיים בנין בעל ערכים אדריכליים , 30רחוב שלוש  , 6928 גוש 19' בחלקה מס :מצב השטח בפועל

. שלוש ויחיאלי ' המרחיבה את המבנה המקורי בפינת רח, 20- לבנין תוספת בניה  משנות ה (" חלל מרכזי"
.  המיועד להריסה,  קיים מבנה בן קומה אחת6928 גוש 20בחלקה 

חזית זו כוללת , ('  מ3.6)הגובלת במתחם סוזן דלל קיימת חומת אבן גבוהה , בחזית הדרומית של החלקה
המביאה , עבודת הדפס קרמיקה בעיצוב הגרפיקאי והאמן דוד טרטקובר תושב השכונה וזוכה פרס ישראל

. ומהווה את אחת מנקודות הביקור ההומות באזור, את סיפורה של השכונה ואנשיה
. ברחוב יחיאלי קיים שער כניסה למתחם וחזית חנויות 

 
 הינו אחד מבתי המידות 30הבית ברחוב שלוש  :  ותאור הבית הקיים ברחוב שלושרקע היסטורי

הערוך באופן , (בתי הליוואן)" החלל המרכזי"ומהווה דוגמא לטיפוס המבנה , הבולטים בשכונת נוה צדק
 .עשרה וראשית המאה העשרים-טכנולוגיית הבניה המקומית מסוף המאה התשעב סימטרי ומאופיין

, חלל מרכזי ורחב ידיים שיועד לחלל הציבורי של דיירי הבית: האופייני לבתים הערביים" - הליוואן"
מתקשר לחלל , חדר זה. בקצהו הפונה לרחוב שלוש, ואליו מתחברים שני חדרים מכל צד וחדר נוסף

 מתחתן שני פתחי חלונות .המרכזי באמצעות מחיצה המורכבת משלוש קשתות הזהות לאלו שבחזית
 . (בדומה לחלוקה בבית שלוש)פנימיים וביניהם פתח כניסה 

חדרי הבית מרובעים ודומים בגודלם והכניסה . המרצפות בחדרים צבעוניות ובעלות דוגמאות שונות
 . ולשני החדרים המערביים קיימת גישה נוספת מהמרפסת, אליהם נעשית מהחלל המרכזי

ופוגעים , מערבי בני שני מפלסים הוקמו ככל הנראה לאחר מלחמת העולם הראשונה-אגף צפוני ואגף דרום
 .הן בתוכנית המבנה המקורי והן בחצר ההיקפית

 גג רעפים פירמידלי וחזיתות בעלות סימטריה מושלמת  ובעלהמבנה המקורי הנו בעל תוכנית מלבנית
הנו סדרה של שלושה , האלמנט הבולט בחזית הבניין המזרחית ברחוב שלוש .האופיניות לטיפוס מבנה זה

ביניהם חלונות אוורור , מלבניים-פתחי שאר החלונות . פתחים מקושתים במרכז הבניין בצורת חלונות
 .'טקה'– עגולים 

סגנון זה רווח יותר ". בית שלוש"את מאפייני חזית אלו ניתן למצוא בבתים מעטים בשכונה ובראשם 
 . בבניה הערבית ואינו אופייני לנווה צדק

אלמנט בולט נוסף בחזית המבנה הנו כרכוב ואומנות הבולטים מחזית הבניין ומדגישים את מפלס קומת 
. המגורים

ולא ,  בולטים במימדיהם הגדולים ובחומרי הגימורמי'עגהבתים שנבנו מחוץ לתוואי חומת יפו ובשכונת 
 .סבלו מתנאי הצפיפות ששררו בעיר העתיקה ולכן כללו חצרות ושטחי ירק

הכניסה אל פנים . הינה שער מאלמנטי בטון טרומי מעוטרים בכדים (יחיאלי' מרח)הכניסה הראשית לבית 
למרפסת מעקה . המבנה הינה דרך המרפסת האחורית שמוקמה לאורך החזית המערבית של המבנה

. עמודוני בטון
 
 

  :מצב תכנוני קיים
 ביעוד מגורים ל מסומנות"ע החלקות הנ"על פי התב". נווה צדק "– 2277על החלקות שבנדון חלה תכנית 

באזור לשימור כל הריסת מבנה או חלקים ממנו חייבים , על פי הוראות התכנית. בתחום אזור לשימור'  ב
. באישור מהנדס העיר

כולל קומת ) קומות 2ניתן לבנות בניין בן  (בניה חדשה)' על פי הוראות התכנית באזור מגורים מיוחד ב
מעל גובה זה תאושר הבניה רק . ' מ6.0תהיה '  מ0.0גובה הבניה בקו בניין . בניה בחלל הגג ומרתף, (קרקע

.  ' מ10.0עד גובה קו רכס מכסימלי של , בתוך שיפועי הגג
 : ע"קוי בניין המותרים על פי התב

 ',  מ0.0קו בניין קדמי 
 '  מ4.0 –קו בניין אחורי 

בתכנית )יותר רק כשהבניין הגובל קיים או מתוכנן '  מ0.0קו בניין צידי )'  מ0.0או '  מ2.5קו בניין צידי 
 . (' מ0.0בקו בניין  (משותפת

 לפי שטח תכנון במגרש ד" יח8כ לבנות במגרש "על פי מפתח לחישוב מספר יחידות דיור ניתן סה: צפיפות
( 20 יחידות דיור בחלקה 3-  ו19 יחידות דיור בחלקה 5). ר" מ666 –המאחד את שתי החלקות 

 . משטח המגרש20%- שלא יפחת מ, התכנית קובעת כי בכל מגרש יהיה שטח פתוח לא בנוי רציף, כמו כן
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י "הוכן תיק תעוד למתחם ע, והימצאותו במתחם לשימור (30שלוש )בשל אופיו המיוחד של הבניין הקיים 
. בתיאום עם מחלקת השימור, נאור מימר' אדר

כולל שער הכניסה הקיים , 30סוכם על שיפוץ המבנה הקיים ברחוב שלוש , בתאום עם מחלקת השימור
 יהרסו ובאזור זה 20המבנים הקיימים בחלקה . המבנה בפינת יחיאלי שלוש יותר להריסה. ברחוב יחיאלי

. 2277הבניה חדשה תהא על פי נפחי הבניה המפורטים בהוראות תכנית . תרוכז הבניה החדשה
 

 התכנית נדונה בפורום תכנון 23.6.2008בתאריך : ע"מנהל אגף תב, פורום תכנון סגן למהנדס העיר
:  להלן החלטת הפורום, מצומצם 

: אין מניעה לקדם את התכנית לדיון בועדה המקומית בתנאים הבאים
.  לבניין החדש בהתאם להוראות התכנית הראשית0.0- הנמכת ה .1
תיאום הבינוי המוצע עם צוות התכנון וצוות . הדגשת הקומות בבניין החדש כהמשך לבניין הקיים .2

 .השימור

שיחזור המבנה הקיים /שמירת בינוי בפינת רחוב יחיאלי תוך הכנסת החניה למבנה חניה על ידי שימור .3
 .בפינת רחוב שלוש יחיאלי

 
הצורך בסיור בשל טענת האדריכלים כי לא ניתן לספק חניה .  נערך סיור במתחם15.12.08בתאריך 

להלן .   וגובה המבנה0.0- בתחומי המגרש ולעמוד בדרישות התכנית הראשית בנוגע לקביעת מפלס ה
: סיכום הסיור

יש לצמצם ככל : בתנאים הבאים,  אחר מהנקבע בתכנית הראשית לבנין החדש0.0ניתן להציע  .1
יש . הצורך היחיד להגבהת הבנין יהיה פועל יוצא מרמפת הירידה למרתף. שניתן את הגבהת הבנין

 .ד מיועץ התנועה לפתרון המוצע כולל הסברים לצורך הגבהת הבנין"לקבל חו

שמירת הבינוי בפינת רחוב יחיאלי תוך הכנסת החניה למבנה חניה על : פינת רחוב יחיאלי שלוש .2
יש לבדוק חלופות בינוי לפינה זו . שחזור המבנה הקיים בפינת רחוב שלוש יחיאלי/ ידי שימור

 .המתארות מבנה בן קומה אחת או שתיים  כקיים
 
 
 

  :מצב תכנוני מוצע
מטרת התכנון החדש לאפשר בניה במתחם על ידי איחוד החלקות למגרש בניה אחד ותכנון מחדש הכולל 

ללא תוספת זכויות מעבר להיקף המותר , שילוב של בניה חדשה עם מבנה קיים בהתאם לאופי האזור
.  2277בתכנית 

כלפי רחבת סוזן דלל , את שטחי הבניה החדשים בחלקו הדרומי של המתחם" מרכז"הבינוי המוצע 
. ומתייחס לשפה העירונית של המרחב הציבורי במתחם

 
מבנה  יאוחדו  למגרש בניה אחד אשר כולל  20-ו, 19חלקות :   למגרש אחד20-  ו19איחוד חלקות בקשה ל

בפינת רחובות שלוש ויחיאלי , המבנה הצמוד לבנין הקיים) בחלקו הצפוני  לרחוב שלוש קיים לשיפוץ
 בחלקו בנין חדשוהקמת  (כבמקור ובהתאם לתיק התיעוד, על מנת לחשוף את חזית המבנה הקיים, יהרס

.  הדרומי של המגרש
 

 (ע"ללא שינוי בנפח הבניה המותר על פי התב): בקשה לשינוי קווי הבניין
.  כמוגדר בתכנית הראשית, 0יחיאלי יהיו ' שלוש ולרח' בבניין החדש קוי הבנין הקדמיים לרח

. 0יהיה   (לרחבת סוזן דלאל)התכנית מציעה כי קו הבניין לכיוון המגרש הציבורי 
המתוכנן במתחם בית  בהתאמה למבנה 0ו / או2.5יהיה   (לכיוון מגרש בית החרושת)קו הבנין הצידי 

 .3556ע "החרושת המאושר לפי תב
קוי הבניין יהיו , בהתאם להוראות התכנית הראשית, קומת הגג יבנו תוך שיפוע גג- קוי הבניין לקומת הגג

. בהמשך לקומות התחתונות
 

 :בקשה לשינוי מספר קומות וגובה
 כהמשך ובגובה למבנה במתחם בית שלוש  ,בעורף המגרש הפונה אל רחבת סוזן דלל מתוכנן בניין חדש

.  ( אבסולוטי25.30 )ת המאושר3556 ע "והמבנה המתוכנן במתחם בית החרושת לפי תב
עד גובה רכס , (על פי התכנית הראשית,  קומות וגג משופע2במקום )וגג משופע    קומות3 גובה הבנין החדש 

. ללא תוספת שטח מעבר למוגדר בתכנית הראשית. ממפלס הכניסה הקובעת'  מ14.41מכסימלי של 
מקו החזית החיצונית למבנה בתאום ובאישור מחלקת  (מינימלית)הקומה השלישית תיבנה בנסיגה 

. השימור
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גובה , 21.20 קומות אשר גובהו הקיים 2מבנה בן , הקייםהחזית כלפי רחוב שלוש כוללת את המבנה 
בהתאם לגובה המסומן בתיק  (מעל הכניסה הקובעת'  מ10.30 )מעל מפני הים  (על פי מדידה)אבסולוטי 

.  התיעוד
.  כניסת הולכי רגל למתחם המגורים מרחוב יחיאלי. הקייםהמבנה החדש מנותק מהמבנה 

 
: 0.0קביעת מפלס 

ובשל הצורך , ( בהתאמה8.80, 10.20) רחוב שלוש לרחבת סוזן דלל  בשל הפרשי הגובה המשמעותיים בין
מוצע , 2277פ תכנית "ברמפת ירידה לחניה  מרחוב שלוש וניצול יעיל של שטחי הבניה  הקיימים במגרש ע

.  ' מ10.9- יהיה  (0.0-ה)לקבוע כי מפלס הכניסה הקובעת למבנה החדש 
 

: הגדלת צפיפותבקשה ל
-  יחידות דיור ל8מ ) . 2277ד ללא תוספת שטחי בניה מעבר לקבוע בתכנית " יח2התכנית מציעה תוספת 

. בהתאם להוראות התכנית הראשית, ר" מ72גודל יחידת דיור מינימלי . ( יחידות דיור10
 
 
 

: מרתפים
שטחי שרות נלווים , מתחת למפלס הכניסה הקובעת יותרו עד שתי קומות מרתף בגבולות המגרש לחניה

.  ד שמעליהם"ושטחים להצמדה ליח
.  שלוש בלבד' הגישה לקומות המרתף תהיה באמצעות רמפה מרח

מהנדס העיר רשאי להתיר קומת מרתף גבוהה יותר לשימושים . '   מ4גובה קומות המרתף  לא יעלה על 
. ד"חצר משק ומערכות טכניות וכ, קונסטרוקציה, כפל חניה: כגון

בו נמצאת הכניסה , ממפלס הרחוב, מ נטו" ס100הבלטת קומת המרתף במבנה החדש לא יעלה על 
מ נטו " ס50הבלטת קומת המרתף עד , 2277תכנית , על פי הוראות התכנית הראשית ). הראשית לבניין
. (ממפלס הרחוב

 
: חניה

. מקומות החניה יהיו בהתאם לתקן התקף בעת הוצאת היתרי  הבניה' מס
. כל מקומות החניה יהיו תת קרקעיים

 
: פיצול השטח הפתוח

מוצע לאפשר פיצול השטח הפתוח .  משטח המגרש20%התכנית מקיימת שטח פתוח בהיקף של לפחות 
. במרכז המתחם, מרבית השטח הפתוח ירוכז בין המבנה החדש למבנה הקיים. למספר חלקים

 
: טבלת השוואה

 
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 ללא שינוי ע ניפחית"תב אחוזים כ זכויות בניה"סה

   
בניה בשיפועי הגג +  קומות 3עד   קומות ובניה בשיפועי הגג2 קומות גובה

 .(למבנה החדש)
 (למבנה החדש)'  מ14.41 ' מ10.0 מטר

על פי התקן התקף בעת הוצאת  מקומות חניה
 היתר בניה

על פי התקן התקף בעת הוצאת 
 היתר בניה

 
 
 

,   שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7אם תוך .  שנים מיום אישורה כחוק5 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל

  .בשטחו הוראות התכנית הראשית
 

. 'א62 שהתכנית לפי סעיף 02.03.2009ע מיום "אישור מה
  .'א62 שהתכנית לפי סעיף 02.03.2009אישור יועצת המשפטית מיום 
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 :ד הצוות"חו
: מומלץ לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

כולל שער , תנאי להוצאת היתר בניה בתאום ואישור מחלקת שימור לשיפוץ המבנה הקיים .1
הכניסה הקיים בחזית יחיאלי והשתלבות המבנה החדש עם הקיים וקביעת המרחק בין המבנה 

תהיה בעלת אופי קונטרסטי לשתי קומות בבניין החדש , קומה השלישיתהנסיגה ב. הקיים לחדש
 .הבסיס

. חפירת מרתף מותנית בהבטחת יציבות המבנה הקיים .2
 .תנאי לאיכלוס יהיה שיפוץ בפועל של המבנה הקיים .3

יש לקבוע במסגרת התכנית כי התכנית אינה מוסיפה שטחים מעבר לשטחים המתקבלים על פי  .4
יש לקבוע בהוראות התכנית כי תנאי להוצאת היתר בניה יהיה הצגת חישוב שטחי . 2277תכנית 

 .הבניה המבוקשים לעומת התכנית הראשית

 .סוזן דלל,  צידי לכיוון המגרש הציבורי0תאום ואישור אגף נכסים לבניה בקו בניין  .5

 .פתחי איוורור למרתפי החניה לא יופנו לכיוון המרחבים והמעברים הציבוריים .6

ו ימוקמו "פחי אשפה שעוני מים וכ, כדוגמת פילרים, מערכות ומתקני תשתיות של הבניינים .7
 .במרוכז בגומחה בתוך הגדר הבנויה

 .על מנת להבטיח צמצום הפגיעה בחזית המגרש, רוחב הכניסה לחניה יהיה מינימלי .8

. יש להעביר כתב שיפוי כמקובל .9
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 04/03/2009מיום ' ב09-0004בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. התכנית הציג את התכנית' אדר
.  בשכונה0.0מיטל מבקשת לשמור על קו בנין 

 
: החלטת הועדה

: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים
כולל שער , תנאי להוצאת היתר בניה בתאום ואישור מחלקת שימור לשיפוץ המבנה הקיים .01

הכניסה הקיים בחזית יחיאלי והשתלבות המבנה החדש עם הקיים וקביעת המרחק בין המבנה 
תהיה בעלת אופי קונטרסטי לשתי קומות בבניין החדש , קומה השלישיתהנסיגה ב. הקיים לחדש

 .הבסיס

. חפירת מרתף מותנית בהבטחת יציבות המבנה הקיים .11
 .תנאי לאיכלוס יהיה שיפוץ בפועל של המבנה הקיים .21

יש לקבוע במסגרת התכנית כי התכנית אינה מוסיפה שטחים מעבר לשטחים המתקבלים על פי  .31
יש לקבוע בהוראות התכנית כי תנאי להוצאת היתר בניה יהיה הצגת חישוב שטחי . 2277תכנית 

 .הבניה המבוקשים לעומת התכנית הראשית

 .סוזן דלל,  צידי לכיוון המגרש הציבורי0תאום ואישור אגף נכסים לבניה בקו בניין  .41

 .פתחי איוורור למרתפי החניה לא יופנו לכיוון המרחבים והמעברים הציבוריים .51

ו ימוקמו "פחי אשפה שעוני מים וכ, כדוגמת פילרים, מערכות ומתקני תשתיות של הבניינים .61
 .במרוכז בגומחה בתוך הגדר הבנויה

 .על מנת להבטיח צמצום הפגיעה בחזית המגרש, רוחב בכניסה לחניה יהיה מינימלי .71

. יש להעביר כתב שיפוי כמקובל .81
 

אהרון מדואל ופאר ויסנר, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, נתן וולוך, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

 
: פרטי תהליך האישור

 
 : בישיבתה מספר  מיום  דנה בתכנית והחליטה

 
 בתאריך 2310 בעמוד 6071 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 

18/03/2010 .
 



 החלטה' מס
25/08/2010 

 4- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  13' עמ  

 

: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 11/02/2010 הארץ

 11/02/2010 הצופה
 12/02/2010 העיר

  
 
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: התנגדויות לתכנית 6בתקופת ההפקדה הוגשו 
 
הערות כתובת מגורים שם המתנגד  
 - דוד איתןדורון עוזר ו .1

 נווה ונתבשם ועד שכ
 .צדק

. לא מלווה בתצהיר .12שבזי רחוב 

לא מלווה בתצהיר . 9יחיאלי סמטת נורית ועמר ענב  .2
לא מלווה בתצהיר  .9יחיאלי סמטת שושנה וחיים ענב . 3
משנה ) קלאודיו קוגון .4

ל מרכז סוזן "למנכ
. (דלל

. לא מלווה בתצהיר. 5יחיאלי סמטת 

 לא מלווה בתצהיר. ירושלים,  עין כרם4מבוא השער  ' אדרשלמה אהרונסון .5
אלון כהן , ציון כהן .6

ואורן כהן באמצעות 
ד מנשה ונעמה "עו

וחניש 

 . 7סמטת יחיאלי 

 
 
 

 סיכום ההתנגדויות והתשובות
 
 
מענה והמלצות עיקרי ההתנגדות המתנגדים  
דורון עוזר ודוד . 1

בשם ועד , איתן
. שכונת נווה צדק

העברת זכויות מסיבית מהמגרש . א
ברחוב שלוש למגרש הצמוד למתחם 
סוזן דלל יוצר עומס בניה בלתי נסבל 

ויפגע קשה בחזות מתחם סוזן דלל 
.  ויגמד אותה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בצידו השני של רחוב יחיאלי קיים . ב
הניגוד בין .  קומות2מבנה חדש  בן 

. הבניין הקיים למתוכנן זועק לשמים
 מהמבנה 2המבנה החדש גבוה פי 

הקיים ושטח הקיר הפונה לרחבה 
.  משטח הבניין הקיים4-5גדול פי 

דיספרופורציה זו תכער מאד את 

כיכרות עירוניות מוגדרות על . א
אחד . ידי מבנים המקיפים אותם

" חלל קשה"הגורמים המייצרים 
היא יצירת סגירה של הכיכר על 

. כלומר תיחום הכיכר, ידי מבנים
רחבת סוזן דלל בעלת כל 

, המאפיינים של כיכר עירונית
הכוללת בין השאר מקום 

מוגדרת אף , התכנסות ואירועים
היא על ידי המבנים המקיפים 

אותה ומייצרים את החלל היחודי 
והמובדל מהרחובות הצרים של 

השלמת בניה .  שכונת נווה צדק
בדופן הצפון מזרחית תחזק את 

מוצע לדחות את . הכיכר
. ההתנגדות

 
הבניין הקיים בצידו השני של . ב

רחוב יחיאלי הוא בניין בן שתי 
כלפי כיכר סוזן . קומות ועליית גג

דלל נשקף בניין בן שלוש קומות 
עליית הגג היא גמלון כלפי )

קומת הקרקע הבנויה . (הכיכר
,  לרחבה הציבורית0בקו בניין 
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המראה הנשקף למבקרים מרחבת 
. סוזן דלל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
העברת זכויות ממגרש למגרש . ג

לצורך שימור בניין ישן יצר צורך 
ד גדול יחסית על "לתכנן מספר יח

.  המגרש הפונה למתחם סוזן דלל
כאשר שוקלים את ערך שימור הבניין 

הישן מול הנזק המשמעותי למתחם 
סוזן דלל אנו סבורים שהמחיר יקר 

. ואינו מוצדק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הבניין האימתני המתוכנן צמוד . ד
לקיר היסטורי שעליו תבליט קרמיקה 

. המשקפת את הקמתה של השכונה
. הבניין יפגע בתבליט הקרמיקה

 

הבניין . כוללת פתחים של חלונות
חומה /המוצע  ממוקם מעבר לקיר

היסטורית הכוללת עבודת הדפס 
קרמיקה בעיצובו של האומן דוד 

החומה היא בגובה של . טרטקובר
כלומר . כלפי הכיכר'  מ3.6

הסיטואציה של הבניה במגרש 
הנדון הינה שונה לעומת המגרש 

מוצע לדחות את . הסמוך
. ההתנגדות

 
 
הבניין הקיים ברחוב שלוש . ג

ממוקם במתחם השימור שהוגדר 
(. 2277תכנית )בתכנית הראשית 

לפיכך על פי הוראות התכנית 
לא ניתן להרוס את , הראשית

צוות . ד "הבניין לפני קבלת חוו
השימור וצוות התכנון המליצו על 

רחוב שלוש . המבנה" שמירת"
הינו אחד מהרחובות החשובים 

בשכונה בשל רצף בניינים 
, ייחודיים המגדירים את אופיו

, החומה, ובכלל זה בית שלוש
הבניין הנדון , 27הבניין בשלוש 

הבית ברחוב .  ועוד30בשלוש 
 הינו אחד מבתי המידות 30שלוש 

הבולטים בשכונה ומהווה דוגמא 
, "החלל המרכזי" לטיפוס מבנה 

בדומה , האופייני לבתים ערביים
בשל אופיו המיוחד . לבית שלוש

י צוות "של המבנה  הומלץ ע
ע כי לא תוסף בניה "השימור ומה

עליו והבניה החדשה תרוכז 
. במבנה נפרד בחלקה הסמוכה

שאלת המחיר לעומת התועלת 
, כמעט ואינה אפשרית למדידה
אכן טוב היה להמנע מהריסה 

ללא תוספת קומה במגרש הפונה 
אך מכיוון שלא ניתן , לסוזן דלל

למנוע מיזמים למצות את זכויות 
הבניה במגרשים שבבעלותם 
יש . נראה שזהו הפתרון המיטבי

לעומת ) קומות 3לזכור שבניה של 
 ( המותרות בתכנית הראשית2

מופנית כלפי אזור פתוח ורחב בו 
קיימים מבנים המתנשאים אף 

מוצע לדחות את . הם לגבהים אלו
. ההתנגדות

 
 

על פי הוראות התכנית המוצעת . ד
תנאי להוצאת היתר בניה הוא 
שימור קיר האריחים והבטחת 

מוצע . יציבות הקיר בעת הבניה
. לדחות את ההתנגדות
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 4הבניין המתוכנן יתנשא לגובה של . ה
קומות וחצי בשל הפרשי גובה שבין 

הבניין . רחוב שלוש לרחבת סוזן דלל
גדול באופן לא פרופורציונאלי למקובל 

. בשכונה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הבניין המתוכנן ישנה את משטר . ו

האור והצל ברחבה המהווה , הרוחות
. מוקד התכנסות למבקרים תיירים

 
 

הבניין המוצע מתוכנן לגובה . ה
ההבדל הוא בגובה .  קומות3.5של 

. של מפלס הכניסה שנקבע לבניין
על פי הוראות התכנית הראשית 

 (לקביעת גובה המבנה) 0.0- ה
מחושב על פי הגובה הנמדד 

מאמצע חזית המגרש ברחוב 
. (מ" ס30בתוספת של )יחיאלי 

של , גובה על פי מדידה: כלומר
אמצע חזית המגרש ביחיאלי הינו 

.  ' מ9.80 = 0.30 + 9.50
. 10.90 המוצע הינו 0.0- מפלס ה

מעל '  מ1.10תוספת של : כלומר
הפרש . המותר בתכנית הראשית

אחת מהן , זה נובע ממספר סיבות
היא גובה הקיר הקיים  לשימור 

. ' מ3.6כלפי סוזן דלל הינו כאמור 
על מנת לאפשר בינוי טוב בו ניתן 

לפתוח חלונות לאיוורור היה צורך 
אפשרות של .  0.0- להגביה את ה

, התרחקות מהקיר לא קיימת
מכיוון שקיים הצורך לשמור על 

, מרחק סביר מהמבנה הקיים
. בחלקה הפונה לרחוב שלוש

 מוגבה 0.0הסבר נוסף למפלס 
הוא על מנת לאפשר ירידה לרמפה 

. למרתף חניה
מוצע לקבל את ההתנגדות 

-  ולהנמיך את הבניין בבחלקה
 ההפרש המתקבל בין –'  מ1.10

 של  0.0- ה, כלומר. המותר למוצע
הבניין לא יונמך אבל לעומת זאת 

. גובה הרכס וגובה הקומות יקטן
 
תוספת של קומה אחת אין בה . ו

לשינוי משטר רוחות ברחבת סוזן 
מה גם שלא מדובר במסדרון , דלל

. צר אלא ברחבה גדולה ופתוחה
לגבי אור וצל השינוי שיהיה הוא 

כאשר , ביחס למה שקיים היום
על . לא קיימת בניה במגרש הנדון

 2פי התכנית הראשית ניתן לבנות 
מוצע לדחות . קומות ועליית גג 

. את ההתנגדות
 
 

תכנית . ד"מתנגדים לתוספת יח. אנורית ועמר ענב . 2
 מוסיפה לכשעצמה עמסים 2277

. אדירים על התשתיות הדלות בשכונה
 (חשמל, ניקוז, מים, חניה, תחבורה)

כל סטיה מגבירה את העמסים 
.  ומקרבת את השכונה למצב קריטי

 
מתנגדים לתוספת קומה מעל . ב

תוספת יחידות הדיור . א
, המבוקשת היא מינימאלית

 יחידות דיור 2מדובר בתוספת של 
. מעבר לקבוע בתכנית הראשית

מוצע . תוספת זו היא שולית
. לדחות את ההתנגדות

 
תוספת הקומה היא כלפי . ב
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הגבהת הבניין . 2277המותר בתכנית 
תיצור חוסר איזון ברור עם המבנים 

דבר זה יצור תגובת . הסמוכים
. שרשרת של בקשות להגבהה

 
 
 
 
 
 
 
יש להוסיף על כך נימוקים . ג

, צפיפות, אסטטיים של מעברי אויר
וכן ירידת ערך ואבדן , הצללות

הכנסות עתידיות וגם אובדן הכנסות 
. בזמן הבניה

מדובר ברחבה . רחבת סוזן דלל
גדולה הכוללת כבר כיום מבנים 

כל בקשה . גבוהים יחסית
להגבהה נבחנות לגופו של עיניין 

ל היא תולדה של "הבקשה הנ
הצורך בשימור : מספר גורמים

מבנה קיים ובניה כלפי רחבה 
ל קיים הצדק "במקרה הנ. פתוחה
מוצע לדחות את . תיכנוני

. ההתנגדות
 
טענת ירידת הערך לא נומקה . ג

נכון . ד שמאית"או גובתה בחוו
ן בשכונה הוא "להיום ערכי הנדל

מן הגבהים בעיר ובמגמת עליה 
דווקא ההתחדשות . מתמדת

בשכונה ותוספת דירות חדשות 
ואיכותיות תורמות לעלייה זו 

מוצע לדחות את . ן"בערכי הנדל
. ההתנגדות

 
. 2התנגדות זהה להתנגדות מספר שושנה וחיים ענב . 3

. ראה התנגדות לעיל
. 2התנגדות זהה להתנגדות מספר 

  .ראה תשובות לעיל
 

, קלאודיו קוגן. 4
ל "משנה למנכ

מרכז סוזן דלל 

הבניין המתוכנן יסגור את הרחבה 
המרכזית של מרכז סוזן דלל מצידו 

". חנק"הצפוני מזרחי ויוצר תחושת 
בזכות התכנון המוקפד והיצירתי של 

מתכנן , שלמה אהרונסון' ארכ
נוצרה תחושה של מרחב רב , הרחבות

י ביטול רחוב יחיאלי לכניסת "ע
. רכבים והכללתו ברחבה

נבנו , 1989מאז הקמת המרכז בשנת 
בצמידות המרכז מספר מבנים 
, זאת. ותחושת מרחב זו הולך ונעלם

במקביל למספר העולה בהתמדה של 
אלפי המבקרים הפוקדים את המרכז 

. מדי יום

תכנית )על פי התכנית הראשית 
ניתן לבנות במגרש הנדון  (2277

.  קומות ועליית גג2בניין בן 
כלומר תוספת הבניה מהצד הצפון 

. מערבי של הכיכר הינו סטטוטורי
ההבדל הוא בתוספת קומה מעבר 

ללא )לקבוע בתכנית הראשית 
תוספת שטחי בניה מעבר לקבוע 

אין בתוספת . (בתכנית הראשית
הקומה לשינוי מהותי באיזון 

ללא ספק . ובתחושה של המרחב
הבניה החדשה תשנה את הנוף 

הניבט כלפי צפון מערב אך תוספת 
זו היא זכות השמורה לבעלי 

ניתן להתווכח על האם . המגרש
התוספת תפגע או תיטיב עם 

אך לא ניתן לשלול .  הרחבה
מבעלי המגרש את הזכויות 

הקיימות ואת הזכות למצות את 
ראה גם . הבניה בתחומי המגרש

. שלעיל' א1מענה בסעיף 
. מוצע לדחות את ההתנגדות

 
שלמה ' אדר. 5

. אהרונסון
מעמדנו בהתנגדות מתוקף היותנו . א

. המתכננים של כיכרות סוזן דלל
הבניה המבוקשת הינה מסיבית 

ומתנשאת מעל הכיכר בצורה שתשנה 
לחלוטין את התחושה בכיכר ותהפוך 

הקרבה . את השהות בה ללא נעימה
בין הבניין החדש לכיכר תיצור חיכוך 
. בין המתחם הציבורי למתחם הפרטי

סוד הצלחת המקום טמון ביחסים 

' א4', א1ראה מענה בסעיפים . א
  .שלעיל
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. העדינים הנשמרים בין גובה לרוחב
איזון זה יופר בוודאות בבניה 

. המבוקשת
במסגרת התכנון של הרחבת סוזן דלל 

הוטמעה מערכת גיאומטרית 
. המסדירה את החללים הפתוחים

גיאומטרית זו הינה תולדה של ' מער
. שני בתי הספר וביניהם רחוב יחיאלי

הבניה המבוקשת תציב בניין גדול 
ומאסיבי במקום בו לא היה בניין  כזה 

בעבר וכך תהרוס את הניסיון לשמר 
. את הרגשת החלל הציבורי של פעם

מ הבנוי המקורי "יש לשמור על הקנ
. לטובת הדורות הבאים

 
ציון כהן ואחרים . 6

ד "באמצעות עו
וחניש 

המתנגדים בנו על חלקתם מבנה . א
 יחידות 2מתוכן ) יחידות 3נמוך בן 
בית המתנגדים בנוי במרחק . (למגורים

התכנית . קטן מהמגרש נשוא התכנית
תשנה באופן מהותי את אופי האזור 
. ופוגעת במרקם התכנוני של השכונה

 
 
 
 
 

התכנית אינה בסמכות ועדה . ב
ועדה מקומית אינה . מקומית

מוסמכת לאשר תכנית בינוי שעומדת 
. בסתירה מוחלטת לתכנית הראשית

 2277כאשר תכנית . (2277תכנית )
ביקשה להעניק סמכויות לועדה 

המקומית היא עשתה כן מפורשות 
. ( ועוד10.1.2סעיף )
 
 
התכנית המוצעת עומדת בניגוד . ג

 2277לעקרונות התכנון של תכנית 
ופוגעת בעיקרון שמירת הגובה על פי 

 מטילה 2277תכנית . התכנית הראשית
מגבלה מהותית על האפשרות להוסיף 

לגבהים המכסימילים וגם זה רק 
מ " ס60במקרים מיוחדים ורק עד 

במקרה . (2277 בתכנית 10.1.9סעיף )
" מקרה מיוחד"דנן לא מתקיים 
. שמצדיק סטיה

יזמי התכנית המוצעת מבקשים 
להוסיף קומה שלמה ונוצר מבנה 

מהגובה המותר בתכנית '  מ5- הגבוה ב
אין הצדקה תכנונית לכך . הראשית

ויש בכך סטיה מהותית ופגיעה חמורה 
אין בסמכות . במרקם של האזור

הועדה המקומית לשנות גובה 
. מכסימלי שנקבע בתכנית הראשית

 
התכנית המוצעת יוצרת קטגוריה . ד

התכנית אינה פוגעת במרקם . א
התכנית . התכנוני של השכונה

מחזקת את אופי רחוב שלוש על 
ידי שמירה של מבנה הסטורי 

קיים בעל מאפיינים אדריכליים 
בולטים ומוסיפה קומה אחת 

מעבר לקבוע בתכנית הראשית 
רחבה , כלפי רחבת סוזן דלל

מוצע לדחות את . פתוחה וגדולה 
. ההתנגדות

 
לחוק  (5)(א)'א62על פי סעיף . ב

בסמכות ועדה , התכנון והבניה
מקומית לשנות הוראות בדבר 

הוראות , להבדיל. בינוי או עיצוב
התכנית הראשית איפשרו לשנות 

את התכנית הראשית בתנאים 
, מסוימים ללא הכנת תכנית

מוצע לדחות . כלומר ללא פירסום
. את ההתנגדות

 
מ " ס60מגבלת הגובה של . ג

בתכנית הראשית ניתנת בתנאים 
אין . מסויימים ללא הכנת תכנית

ל לבין "קשר בין הסעיף הנ
השינויים שנעשים בתכנית 

נכון הדבר שלא ניתן . המוצעת
בהקלה לשנות את מספר הקומות 
או הגבהים המכסימליים אך כאן 

מדובר בהכנת תכנית בסמכות 
ראה גם מענה . ועדה מקומית

מוצע לדחות .  שלעיל' ה1בסעיף 
. את ההתנגדות

 
 
 
 
 
 
 

הקטגוריה החדשה שנוצרה . ד
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שאיננה ' אזור מגורים ד: חדשה
אין זה . מוגדרת בתכנית הראשית

. בסמכות הועדה המקומית
 
 
 
 
 

גובה הבניין בפועל גבוה יותר . ה
יוזמי . מהמתואר בנספחי התכנית

התכנית מודדים את גובה הבניין 
אך בפועל בפועל , ממיפלס הכניסה

זהו גובה . ' מ16.5- גובה הבניין מגיע ל
מפלס הכניסה צריך . שאינו סביר

. להיות נמוך יותר
 
קומת המרתף המוצעת בולטת . ו

מ שנקבעו בתכנית " ס50- מעבר ל
.  זוהי סטיה מהותית. הראשית

 
 
 
 
 על פי 0גובה הבניין בקוי בניין . ז

. ' מ6התכנית הראשית נקבע עד 
התכנית המוצעת מבקשת לבנות בקו 

 מהגובה המכסימלי 2.5 פי 0בניין 
גם . המותר על פי התכנית הראשית

כאן התכנית עומדת בניגוד גמור 
 וסותרת את 2277להוראות תכנית 

המטרה של שימור המרקם התכנוני 
.  הקיים

 
 של התכנית המוצעת 0.0- מפלס ה. ח

 בתכנית 4.1.2על פי סעיף . איננו סופי 
ע רשאי לאשר סטיה "המוצעת מה

 שונה הקבוע בתכנית 0.0ולהתיר 
הדבר אינו בסמכות הועדה . הראשית

. המקומית
 
 
 
 
 
 
 
 

התכנית המוצעת אינה כוללת נספח . ט
התכנית . זהו ליקוי מהותי. תנועה

גורמת לבעיות חמורות בתחום זה של 
אין . מקומות חניה והסדר התנועה

התייחסות של עמידה בתקני חניה 
אין היגיון . ואין פתרון לחניית אורחים

להוסיף יחידות דיור שיתרמו להחרפת 
מדובר באזור . הבעיה הקיימת כיום
. צפוף וברחובות צרים

ת שיצר "נובעת מנוהל מבא
. קטגוריות אחידות בתכניות

הקטגוריה החדשה דומה 
' לקטגוריה של אזור מגורים ג

מוצע לדחות את . 2277בתכנית 
. ההתנגדות

 
 

. שלעיל' ה1ראה סעיף . ה
 
 
 
 
 
 
 
בליטת המרתף מעבר לקבוע . ו

בתכנית הראשית הינו תולדה של 
 ובשל שיפועי 0.0- קביעת מפלס ה

. הרחוב הטבעיים ברחוב יחיאלי
. שלעיל' ה1ראה מענה בסעיף 

. מוצע לדחות את ההתנגדות
 
התכנית הראשית מתייחסת . ז

כאשר מדובר '  מ6לגובה של 
כאשר מדובר .  קומות2בבנייה של 

 קומות התכנית הראשית 3- ב
אינה מפרטת את הגובה עד שלוש 
הקומות אלא קובעת רק את גובה 

מוצע לדחות . ' מ13.5- שיא הרום 
. את ההתנגדות

 
 

סעיף זה בהוראות התכנית . ח
המוצעת מטרתו לאפשר חלופה 

נמוכה יותר לבניין המתוכנן כלפי 
כמפורט בסעיף .  סוזן דלל

במידה והגישה : "'2'ט4.1.2
למרתפי החניה תהיה באמצעות 

מעלית חניה יחולו הוראות 
התכנית הראשית לעניין קביעת 

ע רשאי "מה, כמו כן". 0.0- ב
 שונה אם 0.00להתיר גובה מפלס 

ישוכנע כי הדבר נחוץ לתיפקודו 
מוצע לדחות את .  של הבניין

. ההתנגדות
 

חוק התכנון והבניה לא מחייב . ט
, עם זאת. הכנת נספח תנועה

פתרונות הכניסה לחניה ופתרונות 
. החניה מוצגים בנספח הבינוי

תקני החניה יהיו בהתאם לתקן 
. התקן בעת הוצאת היתר בניה

מוצע לקבל את ההתנגדות 
 ולהוסיף הוראה לתכנית בחלקה

כי במידה ולא ינתנו פתרונות 
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על פי נספח הבינוי הכניסה והיציאה . י

. אל מרתף החניה הינו מרחוב שלוש
מדובר בפתח צר שאינו מאפר מעבר 

והדבר יתרום לבעיות . סביר בו זמנית
. התנועה

 
 
 
 
 
 

המרתף אמור לשמש גם . יא
תוספת מחסנים הינה על . למחסנים

חשבון מקומות חניה ודיירי הבית יחנו 
את כלי רכבם ברחובות שמסביב תוך 

. יצירת מטרדי רעש וזיהום אויר
 

התכנית המוצעת  מבקשת בניה . יב
.   בכל ארבעת פאות המגרש0בקו בניין 

ובנוסף על תוספת הגובה הדבר יוצר 
. תחושת מחנק וחומות

 
 
 
 

בעת שהמתנגדים ביקשו לקבל . יג
היתר נאסר עליהם להתרומם בגובה 

מן . בטענה שהדבר יפגע באופי האזור
הראוי שאותו דין שהוחל על 

המתנגדים יחול גם על בעלי החלקות 
. נשוא התכנית המוצעת

 
התכנית המוצעת תגרום לפגיעה . יד

. חמורה במתנגדים ובערך דירותיהם
 

חניה בתחומי המגרש יתבטלו 
. הדירות שנוספו מכוח תכנית זו

 
המגרש גובל בשני רחובות . י

רחוב יחיאלי שהינו רחוב . בלבד
. ללא תנועת רכבים ורחוב שלוש
. לכן אין אפשרות לפצול החניה

הכניסה לחניה אפשרית רק 
תכנונית הניסיון . מרחוב שלוש

הוא לרכז את הכניסות היציאות 
מיותרת של " פציעה"כדי להמנע מ

מוצע . חזיתות הבניינים בשכונה
. לדחות את ההתנגדות

 
.  ט שלעיל6ראה מענה בסעיף . יא

 
 
 
 
 

 מאפיינים 0בניה בקוי בניין . יב
בנייני חצר . את הבנייה בשכונה

הם אחד מסימני ההיכר של 
התורמים , שכונת נווה צדק

אופיה ולכח המשיכה , ליחודה
מוצע לדחות את . אליה

. ההתנגדות
 

תוספת גובה וקומות ככלל . יג
ללא הצדקה תכנונית ותועלת 

ציבורית אינה מומלצת בשכונת 
. כל מקרה נבחן לגופו. נווה צדק

. מוצע לדחות את ההתנגדות
 
 

טענת ירידת הערך לא נומקה . יד
נכון . ד שמאית"או גובתה בחוו

ן בשכונה הוא "להיום ערכי הנדל
מן הגבהים בעיר ובמגמת עליה 

דווקא ההתחדשות . מתמדת
בשכונה ותוספת דירות חדשות 
ואיכותיות תורמות לעלייה זו 

מוצע לדחות את . ן"בערכי הנדל
. ההתנגדות

 
 

 :ד צוות"חוו
: לתת תוקף לתכנית בשינויים הבאים

: לקבל את ההתנגדויות בחלקן על פי המפורט בגוף המענה וכמפורט להלן
 של  הבניין לא 0.0- ה, כלומר.  ההפרש המתקבל בין המותר למוצע–'  מ1.10- להנמיך את הבניין ב .1

. יונמך אבל לעומת זאת גובה הרכס וגובה הקומות יקטן
להוסיף הוראה לתכנית כי במידה ולא ינתנו פתרונות חניה בתחומי המגרש יתבטלו הדירות  .2

.שנוספו מכוח תכנית זו
3.  
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 09/06/2010מיום ' ב10-0013בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ארנון ניר הציג את התכנית' אדר
: המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם כלהלן

פוגע במרקם הקיים ובצמחיה ,  גובה המבנה לא מתאים לסביבה– נציג ועד השכונה –מתנגד דורון עוזרי 
. בשכונה

ע הקיימת במקום "מבקשים לבנות לפי התב,  גובה הבנין לא מתאים לסביבה–מתנגדים חיים ועומר עינב 
.  ולא לאשר את התכנית המבוקשת2277

.  גודל המבנה חונק את סוזן דלל–ל סוזן דלאל " משנה למנכ–קלאודיו קוגן 
קלאודיו הקריא את התנגדותו של שלמה אהרונסון אשר מבקש לתקן את כל הנזקים שיגרמו לכיכר 

. כתוצאה  מהבניה
תכנית סמכות ?   אך זה שלנו לא נתנו להתיישר ע בניין שמאחורינו והורידו לנו גובה–ד מנשה וחניש "עו

. התכנית המבוקשת יוצרת מחנק במקום. ועדה מקומית אמורה לשמור את הרקע ההיסטורי
י הועדה המקומית לשמר את הבנין מכיוון " התבקשנו ע–ד חיים סמו ענה בשם היזמים להתנגדויות "עו

אנחנו תואמים עם בניינים . 2277אנחנו לא סותרים מתכנית . שהבנין לא כלול ברשימת המבנים לשימור
.  קומות וקומה רביעית בנסיגה3לידינו שרובנם 

. תמר זנדברג מבקשת סיור במקום
 

: הועדה מחליטה
. לצאת לסיור בשטח

 
שמוליק מזרחי וארנון , אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים

. גלעדי

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. מיטל להבי דיווח על הסיור במקום
אלא רק ב '  מ1.10 –רבקה פרחי מצוות מרכז דיווח בשם היזם שהוא לא יוכל לעמוד בהנמכה של הבנין  ב 

. מבחינת הצוות אין מניעה לאשר את בקשתם,  סנטימטר50 –
 

:  הועדה מחליטה
: י המפורט בגוף המענה וכמפורט להלן"לקבל את ההתנגדויות בחלקן עפ

 . סנטימטר50 –להנמיך את הבנין ב  .1

להוסיף הוראה לתכנית כי במידה ולא ינתנו פתרונות חניה בתחומי המגרש יתבטלו הדירות  .2
 .שנוספו מכוח תכנית זו

 
. לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית

 
. ארנון גלעדי ושלמה זעפראני, נתן וולוך, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 5- ' ב10-0020
  32מקור חיים  - 3917/תא

 סיור במקום - (2)דיון בהפקדה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  21' עמ

 

. הועדה המקומית   :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

. שכונת שפירא :מיקום
. 25בעל העקידה , 34מקור חיים , 32מקור חיים               

 
 
 

 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 152, 150, 149     חלק     רשום 6973
 

. ר" מ979: שטח התכנית
 

 בעל עקדיה

 מקור חיים

 ג"רלב



 החלטה' מס
25/08/2010 

 5- ' ב10-0020

 

 2007ת ספטמבר "מבא  22' עמ

 

 
  . אדריכל ומתכנן ערים–גדי עירון  :עורך התכנית / מתכנן

 
. דוד שאוליאן  :יזםה

 
 . (טבו)  פרטית  :בעלות

 
  . פנויות152, 150חלקות , (לפי התכנית) יש מבנה להריסה 149על חלקה : מצב השטח בפועל

 
: 22.11.2006אושרה על ידי הועדה המקומית כמדיניות בתאריך , תכנית אב שפירא  :מדיניות קיימת

. (כולל קומת גג) קומות 3.5המגרשים כלולים באזורים בהם הומלץ בתכנית אב שפירא בינוי בגובה של עד 
.   התכנית ממליצה על מניעת מתן הקלות בגובה ובמספר הקומות

גודל הדירות הממוצע ינוע בין . ד"ר ליח" מ50- ד מינמאלית לא יקטן מ"תכנית האב ממליצה כי גודל יח
. ר או על פי התכניות התקפות" מ90-110
.  ר למגרש מאוחד" מ500התכנית ממליצה על הגבלת איחוד מגרשים עד , כמו כן

 
 

: מצב תכנוני קיים
 

  1-ג,  1-ע,  2707,  2472: ע תקפה "תב
:  קובעת במטרות התכנית 2472תכנית 

. עידוד פעילות שיקום השכונה ופיתוחה כשכונת מגורים -
י הגדלת הזכויות ביחס ישיר  "ע)מתן תמריצים לאיחוד חלקות ולבניה חדשה 

. ( דונם ויותר2.5ר ועד " מ200-מ, לגודל המגרש
(. 2472לפי תכנית )מיוחד '  אזור מגורים ב :יעוד קיים

. ר" מ979  :שטח התכנון
תוספת ) עיקרי 130%:  אחוזים מירביים  :2472לפי : (שימושים, קומות, שטחים, אחוזים)זכויות בניה 

(. 13.7.2005 מתאריך 4- 'ב2005- 17' שטחי שירות על פי פרוט
לפי מגרש גדול  ) קומות 3:        קומות מירבי

. (ר"  מ500-    מ
. מגורים:                                                                                                    שימושים

ד לדונם " יח14:            צפיפות
                                                                                  

                                                                                                                                                                   
 :מצב תכנוני מוצע

 
. ר" מ979 ויצירת מגרש חדש בשטח של 152-ו, 150, 149איחוד חלקות . א :תיאור מטרות התכנון

. הצעת בינוי בהתאם לתכניות תקפות.                                       ב
              28- ר לשטח כולל והגדלת הצפיפות ל" מ50 של יקביעת גודל דירה מינימאל.                                        ג

. ד"                                           יח
. 85%- הגדלת תכסית ל.                                       ד

 
 . מגורים: 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

   על פי       1550         -                      - '1ג + 130 1550 מגורים
' פרוט

שטחי 
 *שירות

' על פי תכ 
 '1ע

+    משטח עיקרי 35%: במפלס שמעל הכניסה הקובעת,  בתנאים50% משטח הקומה ועד 35%עד : במפלס הכניסה הקובעת* 
.   מרפסות על פי התקנות

 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2

 



 החלטה' מס
25/08/2010 

 5- ' ב10-0020

 

 2007ת ספטמבר "מבא  23' עמ

 

 
 
 

 ד"יח
ד לדונם " יח28 : צפיפות

ר " מ80 – 70: ד"שטח ממוצע ליח
 8  :ר" מ45- 50 ד ששטחן"מספר יח
 20 : ר"מ  50-90ד ששטחן "מספר יח

 28 : ד"כ יח"סה
 

 :נתונים נפחיים
.  קומת גג חלקית למגורים1,  קומות מגורים3,  קומת מרתף– 1 :עד: מ: מספר קומות

.  ללא מתקנים על הגג העליון–( 0.00- ה)מעל הכניסה הקובעת לבניין '  מ16.5 :גובה
  . משטח המגרש המאוחד85% :תכסית

  .(שחלקה גלויה )לקומת המרתף '  מ0- למבנה המגורים ו'  מ2.0 – לכיוון רחוב מקור חיים :קווי בניין
. ' מ2.2 –                  לרחוב בעל העקידה 

( 153לכיוון חלקה )'  מ0 –                  קו בניין צידי לכיוון צפון 
(.            148, 147, 146לכיוון חלקות )'  מ0-                   קו בניין צידי לכיוון דרום

 
.  מקור חיים' בעל העקידה ורח' פרוס לאורך המגרש בין רח, הבניין המוצע :עקרונות ודברי הסבר נוספים

כל הדירות . ל"                                                  ניתן להיכנס רגלית לבניין מכל אחד משני הרחובות הנ
תתאפשר נגישות נכים . י  מעליות המגיעות גם למרתף החנייה"                                                  משורתות ע

כלפי רחוב מקור   '  מ2.60מרתף החניה בולט בגובה של .                                                   לכל חלקי הבניין
.                                                  חיים

 
מקור ' כל מקומות החניה יהיו מקורים והכניסה לקומת החניון תהה מרח        :תשתיות, תנועה, תחבורה

.                                                   חיים
 

 :(השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים, היבטים מקומיים)עיצוב 
  

העיר  "התכנית המבנה מעוצב בסגנון מינימליסטי של '                                                  על פי תאור אדר
,  עם הקמת מבנים נוספים בסביבה ברוח התכניות המאושרות".                                                  הלבנה

.                                                  ייווצר במקום  מרקם עירוני ראוי
 :טבלת השוואה

 
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 ללא שינוי "1-ג + "(עיקרי) 130%    אחוזים כ זכויות בניה"סה
   ר"מ

   לפי הצעת הבינוי  45%    אחוזים זכויות בניה לקומה
           - " - ר" מ440    ר"מ

 קומת גג +  קומת 3+   מרתף  קומת גג+  קומות 3+    מרתף  קומות גובה
 ' מ3.10 –  מגורים  ' מ3.10 –   מגורים  מטר

   לפי בינוי 70%   עד  תכסית
  מקומות חניה28      לפי התקן המאושר מקומות חניה

 
זמן ביצוע

: ע"החלטת מה. 15.11.2009ע בתאריך "הנושא נדון בפורום מה
. אין מניעה לבקשה לאיחוד המגרשים .1
לחזית רחוב מקור חיים ויצירת בינוי בגובה , לא מקובלת הבקשה להבלטת המרתף בגובה קומה .2

לא יותרו הקלות לקומות )בניגוד למדיניות הועדה המקומית בשכונת שפירא ,  קומות וחצי4של 
 .(מעבר לשלוש וחצי קומות

 .התאמת הצפיפות המבוקשת בהתאם להמלצות תכנית אב שפירא .3

 



 החלטה' מס
25/08/2010 

 5- ' ב10-0020

 

 2007ת ספטמבר "מבא  24' עמ

 

: ד צוות"חוו
מאחר . רחובות מקור חיים ובעל העקידה: איחוד החלקות כמבוקש יוצר מגרש בין שני רחובות .1

מייצר קומת , הבינוי המוצע לאחר איחוד החלקות למגרש בניה, וקיים הפרש גובה בין הרחובות
.  קומות וחצי4כלומר כלפי הרחוב חתך של . מרתף גלויה בגובה קומה כלפי רחוב מקור חיים

.   וחצי קומות3הקובעת חתך של , ל נוגד את מדיניות תכנית אב שפירא"החתך הנ
 90- ד ל"מוצע להגדיל את ממוצע גודל יח. הצפיפות המבוקשת חורגת מהמלצות תכנית אב שפירא .2

 .ר לפחות"מ

 .קוי הבניין הקדמיים יקבעו כהמשך לבינוי הקיים ברחוב .3

. שהתכנית הינה תכנית בסמכות ועדה מקומית, ע"אישור היועצת המשפטית ומה .4
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 07/04/2010מיום ' ב10-0009בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 : מהלך הדיון
בדיון הפנימי רבקה פרחי הציגה את מדיניות תכנית אב שפירא שאושרה . התכנית הציג את הבקשה' אדר

 (מספר קומות וגודל יחדת דיור). בועדה המקומית ואת הנקודות בהן הבקשה אינה תואמת את תכנית האב
ע "עודד גבולי ציין שהמלצת מה. מיטל להבי ציינה שהפרויקט טוב ואינה רואה בעיה לאשר את הפרויקט

והצוות תואמת את המדיניות שאושרה על ידי הועדה המקומית ובמידה והועדה המקומית רוצה לשנות 
עד אז חובת הצוות לדווח לועדה המקומית על בקשות שסותרות . מדיניות שתקיים דיון לשינוי מדיניות

 . מדיניות
 : הועדה מחליטה

. לצאת לסיור לבחינת המרקם הקיים בשכונה
 

 דורון ספיר, ארנון גלעדי, אסף זמיר, אלי אמינוב, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, מיטל להבי :משתתפים
.פאר ויסנרו
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 :מהלך הדיון
שאין מניעה לאשר את הבקשה של היזם עם מגבלות ולהקטין את , מיטל להבי דיווח על הסיור בשטח

. ד ממוצע"ר ליח" מ70– הצפיפות ל 
. ע דיווח לועדה שהקומה הנוספת הורסת את החזית של הרחוב וזה בניגוד למדיניות הועדה"סגן מה

ע הזכיר את מדיניות הועדה היא להגדיל את הצפיפות בדרום ולקטין צפיפות בצפון לכן אני מבקש "מה
. ר לפחות" מ90– ד ממוצע ל "ולקבוע את גודל יח

. ע"דורון ספיר תמך בעמדת מה
: הועדה מחליטה

: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים
הועדה . קומת מרתף גלויה כלפי רחוב מקור חיים+  וחצי קומות 3גובה הבנין המאושר הוא  .1

 3.5חתך של – המקומית מדגישה כי מדיניות תכנית האב לשכונת שפירא בנוגע למספר הקומות 
 במגרשים הנדונים ,ואין בהחלטה זו כדי להוות תקדים שכןתקפה  (ללא הקלה בקומות)קומות 

 קומות כלפי 4.5קיים הפרש גובה משמעותי בין הרחובות בעל העקידה ומקור חיים ונוצר חתך של 
  .(ללא הקלה בקומות)רחוב מקור חיים 

  בהתאם לתכנית אב לשכונת שפירא, ר לפחות" מ90– ד  "ממוצע גודל יח .2

  .קוי הבנין הקדמיים יקבעו כהמשך לבינוי הקיים ברחוב .3
 

. ארנון גלעדי ושלמה זעפראני, נתן וולוך, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 6- ' ב10-0020
  34-36המסגר  - 3807/תא

 ועל התנעת הכנת 28/06/2010 מיום 764החלטת הועדה המחוזית - דיון בדיווח 
 מסמך מדיניות לאיזור דרום מזרח ה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  25' עמ

 

 28/06/2010 מיום 764דיווח אודות החלטת הועדה המחוזית : מטרת הדיון
 

. הועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

. איזור תעסוקה מערבי :מיקום
 

. 34המסגר ' רח :כתובת
 

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

 1  חלק מהגוש מוסדר 7067
 

.  דונם2.31: שטח התכנית
 

. ידווב אדריכלים–גלעדי  :מתכנן
 

  .מ"תוח בעי אחים עזורי בנין ופ:יזם
 

. מ"אחים עזורי בנין ופתוח בע- פרטי  :בעלות
 

 .   קומות על קרקעיות7 קומות מרתף ו5 היתר בנייה לבניית 02/08/2009הוצא ב: מצב השטח בפועל

 
.  412.5%י המדיניות הקיימת ניתן לקדם במקום תכנית לתוספת זכויות עד "עפ: מדיניות קיימת

בניית מגדל במקום משתלבת עם הבנייה הגבוה המתוכננת באיזור שכן הוא ממוקם מול מתחם חסן ערפה 
 .  המסגר'  קומות לאורך רח26הכולל בנייה של מגדלים בני 

 
 שטח עיקרי תעשיה בבניין 211%המקנה  (1969מתן תוקף ) 1403ע " במקום חלה תב:מצב תכנוני קיים

הרחיבה את השימושים המותרים לשימושי  (2001מתן תוקף )'  א1043ע "תב.  קומות5 מטר ב17בגובה  
.  תעסוקה הכוללים משרדים ומלונאות

 קבעה ת``פ.ד-לה גרדיה-החרש בקטע בין מירון-המסגר` הרחבת רח ( 1975מתן תוקף )  1406ע "תב
  .0המסגר לאחר הרחבתו וקו בניין קדמי ' לרח'  מ35הפקעה בחזית המגרש להבטחת רוחב זכות דרך של 

 
 .   קומות20 התכנית תאפשר בניית מגדל משרדים בגובה של עד :מצב תכנוני מוצע

 שטח עיקרי יוקנו 412.5%זכויות הבנייה מעל .  שטח עיקרי600%-  אחוזי הבניה יוגדלו ל:זכויות בנייה
.  במסגרת ניוד זכויות בניה מתכנית השימור

פירוט זכויות בניה 
 
 

 יעוד

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

 % ר"מ % ר"מ ר"מ % ר"מ % ר"מ
משרדים בשילוב 

 מלונאות
13,611 590% 253 10% 13,842 6,099 40% 10,680 463% 

בקומת הכניסה יהיה שטח מסחרי אשר :  השימושים בבניין יהיו כמפורט להלן:יעוד קרקע ושימושים
. (חומה ומגדל' המסגר ולרח' לרח)ישמש כאולם תצוגה לרכבים עם אפשרות לבתי קפה בשתי החזיתות 

השימוש בקומות מעל יהיה תעסוקה . (מוסך)בקומת המרתף העליונה יהיה מרכז שירות לכלי רכב 
שטחי המלונאות יהיה בכל . טרם הוחלט על תמהיל הסופי בין שני שימושים אלה. ומלונאות (משרדים)

. י כניסה ולובי נפרדים"מקרה בקומות העליונות וישורתו ע
 

אשר ,  לאורך הרחוב נבנו או נמצאים בהליכי תכנון מספר רב של מבני מגדלים:והשתלבות בסביבה עיצוב
 ( קומות16)בית ישרכארט , ( קומות26)" נצבא-"בית ניפ: ביניהם. נותנים לאזור אפיון של בנייה גבוהה

 26ממול שטח התכנית מתוכנן מגדל בן .  קומות15-26ומתחם חסן ערפה אשר בו מתוכננים מגדלים בני 
. ' מ17- קומות ב5באזור היא  (הנמוכה והוותיקה יותר בדרך כלל)גובה הבנייה המרקמית . קומות

 7שלב ראשון אשר ימצה את הזכויות שבתוקף ייבנה בגובה של : הפרויקט המוצע ייבנה בשני שלבים
י הבנייה " הקומות העליונות יהיו בנסיגה על מנת להתאים את הבניין לקו הרקיע שנוצר ע2כאשר , קומות

 . קומות20 קומות נוספות עד לגובה של 15בשלב השני יתווספו . המרקמית
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מיקום , תואם מיקום קווי הבניין, במסגרת זאת. העיר' תכנית הפיתוח של קומת הקרקע תואמה עם אדר
 . חומה ומגדל' המסגר ורח' וחזיתות המבנה לרח, הכניסה לחניון, רחבות כיבוי האש

 
בהתאם למצבו )החזית הקדמית ותכנית הפיתוח תואמה עם פרויקט שדרת הקריה : התייחסות לסביבה

 . החזית לרחוב חומה ומגדל תכלול רחבה ובית קפה ותשמש כאזור בילוי אטרקטיבי. (הנוכחי
זיקת ההנאה תופעל . במרווח שבין קו הבניין לגבול המגרש הדרומי יתאפשר מעבר בזיקת הנאה לציבור

 .ל במגרש שמדרום"בעתיד בכפוף לצירוף המרווח כנ
 

: טבלת השוואה
 דיון – מצב מוצע מצב קיים נתונים

 16/04/2008ב
תיקונים מבוקשים 

במסגרת הדיון הנוכחי 
 –187.5% ועוד 412.5% 211% אחוזים כ זכויות בניה"סה

בכפוף לתשלום לקרן 
. 600%כ "סה, שימור

ללא שינוי 

 4,970ר ו " מ4,602 ר"מ
 הקלות 11%עם 

 כמותיות

 

ר כולל הקלה " מ4,921ר " מ13,842כ "סה
כ שטח "סה. 11%של 

 13,899 600%עיקרי לפי 
הפער נובע מעדכון . ר"מ

. מפת המדידה
 5תוספת של ) 25עד  20עד  5 קומות גובה

ללא תוספת  (קומות
 .שטח

 ללא שינוי ' מ85 ' מ17 מטר
ללא שינוי  52% 40% תכסית

י תקן חניה "עפ מקומות חניה
 תקף

מבוקש תקן חנייה  י תקן חניה תקף"עפ
 לשטחי 1:60מופחת של 
. המשרדים

 

במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו10 אם תוך  :זמן ביצוע
. תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית, כלל

 
 ('אדר, י ניר דוד כהן"מוגש ע): ד הצוות"חו

. לאשר את התכנית לקידום לדיון בהפקדה בועדה המחוזית
ח מיקרו "בכלל זה הכנת דו, תיאום ואישור התכנית מול הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב

אשר יוכנו בהתאם להנחיות   (ס"בהתאם לדרישה המפורטת של הרשות לאיכ)ח סביבתי "אקלים או דו
. ס ואשר מסקנותיהם יוטמעו בהוראות התכנית"הרשות לאיכ

 
 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   (16החלטה מספר ) 16/04/2008מיום ' ב08-0015בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

בניין ירוק מלונאות . חברי הועדה ביקשו ליצור תמריצים לבניית מלונאות באזור. הציג את התכנית' אדר
היזם מבקש להשאיר את הגמישות של משרדים ומלונאות ובשלב ההיתר היזם יחליט מה הוא . ירוקה

. יבנה בפועל
 

: הועדה מחליטה
: להעביר את התכנית לדיון בועדה המחוזית להפקדה בכפוף להערות הבאות

ח מיקרו "בכלל זה הכנת דו, א"תיאום ואישור התכנית מול הרשות לאיכות הסביבה של עיריית ת .1
אשר יוכנו בהתאם  (ס"בהתאם לדרישה המפורטת של הרשות לאיכ)ח סביבתי "אלקים או דו

 .ס ואשר מסקנותיהם יוטמעו בהוראות התכנית"להנחיות הרשות לאיכ

. י עקרונות הבניה ירוקה"הבניין ייבנה עפ .2
ר כולל בתכנית חסן ערפה "ע להציע מדיניות להוספת מלונאות לאזורי המע"הועדה מנחה את מה .3

 .כדי לעודד מלונאות
 

. יעל דיין ודוד עזרא, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים
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: 28/06/2010עדכון לעניין החלטת הועדה המחוזית מיום 

 ('אדר, י ניר דוד כהן"מוגש ע)
: 28/06/2010 מיום 764' להן פירוט החלטת הועדה המחוזית שהתקבלה בישיבתה מס

: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הברים: הוחלט
. ( כפי המלצת הועדה המקומית600%ולא ) משטח המגרש 400%זכויות הבנייה יהיה עד : זכויות בנייה .1
:  גובה הבניין .2

.  קומות20הקומות לבניין יהיה עד ' מס .א
. תוספת קומות לבניין תהווה סטייה ניכרת לתכנית .ב
. קבלת אישור משרד הבטחון לגובה המירבי של הבניין .ג
. זכויות הבנייה יותאמו לגובה הבניין על אישור משרד הבטחון וכן לתכסית הקרקע וקווי הבניין .ד

: קווי בניין .3
. ' מ3.15ונקודתית '  מ3.5קווי בניין צידים יהיו  .א
על ידי מתן זיקת הנאה למעבר ',  מ9התכנית תקבע הרחבת המדרכה ברחוב המסגר לרוחב של  .ב

. הציבור בתחומי המגרש
החניון יהיה . לא יוצמדו (200%מעל )מקומות החניה לזכויות החדשות המוקנות בתכנית זו : חניה .4

. וינוהל כחניון ציבורי, יחידה קניינית אחת ולא מפוצלת
. יסומנו נטיעות מחייבות בחזית המגרש: סביבה .5
. התכנית תועבר למשרד התחבורה לקבלת הערותיהם תוך שבועיים מיום קבלת המסכמים לידיהם .6
 .תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון .7
 

להלן )עדכון לעניין התנעת הכנת מסמך מדיניות מלווה בבדיקת הלשכות תנועתיות 
: י האגף לתכנון העיר"ע (ת"בה

עות לתוספת זכויות "כולן תב, לאור ריבוי יוזמות התכנון באיזור דרום מזרח המסגר בשנים האחרונות .1
 לפני פורום 1, י הועדה המקומית"עות הומלצו ושאו אושרו להפקדה ע" תב5)לבניית מבני משרדים 

 . ת"הוחלט באגף תכנון העיר ליזום בה ( בשלב גיבוש פרוגרמה ראשוני מול אגף תכנון העיר2ועוד , תכנון

לה גוארדיה ' יצחק שדה וצפון ורח' רח, המסגר ממערב ונתיבי איילון ממזרח' רח: גבולות האיזור הם .2
 .מדרום

י סיכום עם מתכננת "ועפ, י דרישת הועדה המקומית במסגרת דיוניה בתכניות המקודמות באיזור"עפ .3
הוחלט להרחיב את , ת מול לשכת התכנון המחוזית"המחוז במסגרת תיאום העקרונות לביצוע הבה

 . היקף עבודת התכנון לכדי מסמך מדיניות

 : מטרות המסמך תהיינה כדלקמן .4

גיבוש מדיניות תכנונית עדכנית לאיזור אשר תשקף את תכנית המתאר החדשה לעיר שנמצאת  .א
 .עות נקודתיות לתוספת זכויות בנייה במקום"בהליכי קידום ותהווה מסגרת לקידום תב

 .בחינת פרוגרמת שימושים והגדרת הקיבולת המקסימלית לתוספת זכויות בנייה באיזור .ב

 .קביעת עקרונות לבינוי ועיצוב אדריכלי משותפים לתכניות החדשות המקודמות בתחום האיזור .ג

בכלל זה בחינת הצורך בשיפור מערך , בחינת השלכות והיבטים תנועתיים של התכניות החדשות .ד
בחינת הכדאיות לקמת גשר חדש מעל תוואי , הרחבת רוחב זכות דרך ברחובות פנימיים, התנועה

 .(ביד אליהו)השלושה ' הרכב לרח' האיילון בין רח

 .בכלל זה הגשר המוזכר לעיל, גיבוש סל משימות פיתוח לאיזור .ה

הכנתה צפויה להמשך כשנה עד . 2010התכנית נכללת בתכנית העבודה של אגף תכנון העיר בשנת  .5
 . לערך2012 עד –שנתיים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 החלטה' מס
25/08/2010 

 6- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  28' עמ  

 

 :תרשים סביבה

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. 28.6.2010הועדה קבלה דיווח על החלטת הועדה המחוזית מיום  .1
. הועדה מאשרת את התנעת הכנת מסמך המדיניות לאיזור דרום מזרח .2

 
.נתן וולוך ואהרון מדואל, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, דן להט, בנימין בביוף, ר" יו–מיטל להבי : משתתפים

גבולות איזור דרום מזרח 
 המסגר

 3807ע "גבולות תב
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 7- ' ב10-0020
(  3)" אצטדיון נוקיה- "אליהו -היכל הספורט ביד - 3671/תא

 26/06/2010החלטת הועדה המחוזית מיום  (3)דיון בדיווח 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  27' עמ

 

המחוזית בסמכות הועדה  - הוספת שטח עיקרי- אצטדיון יד אליהו
 

 לעניין הגדרת השימושים המסחריים 31/05/2010דיווח על החלטת הועדה המחוזית מיום   :מטרת הדיון
הודעה על בדיקת מבקר המדינה בנושא פרוייקט  + 3671ע "המותרים בהיכל הנוקיה במסגרת הוראות תב

. שדרוג היכל נוקיה
 

. המחוזית בסמכות הועדה :ע"מסלול התב
 

: מסמכי רקע
 26/07/06מתאריך ' ב2006 – 18פרוטוקול , 10' החלטת הועדה המקומית מס 

 20/09/06מתאריך ' ב2006 – 20פרוטוקול , 10' החלטת הועדה המקומית מס  

  19/02/08 מיום 738דיווח לועדה המקומית על החלטת הועדה המחוזית בישיבתה מס. 

 09/07/2008 תאריך מ'ב2008 – 08פרוטוקול , 9' החלטת הועדה המקומית מס. 

 04/02/2009מתאריך ' ב0021 – 08פרוטוקול , 2' החלטת הועדה המקומית מס. 

  (.738החלטה ) 11/02/2008החלטת הועדה המחוזית מתאריך 

  (.753החלטה ) 29/06/2009החלטת הועדה המחוזית מתאריך 

  (.757החלטה ) 30/11/2009החלטת הועדה המחוזית מתאריך 

  (.763החלטה ) 31/05/2010החלטת הועדה המחוזית מתאריך 
 

ממערב מגרש החנייה שממערב , השלושה’ מצפון רח, וינגייט’ מדרום רח, יגאל אלון’ ח ממזרח ר:מיקום
 להיכל הספורט

 
 :חלקה/גוש

חלקי חלקה חלקה גוש חלקי גוש 
7108  36 X 
7108  39 X 
7108  49  
7108  51 X 

 
 דונם- 17כ :  שטח התכנית

 
  אדריכליםאבנר שהין :מתכנן

 
חברת היכלי הספורט  :  התכניתיזם

 
 אביב יפו - עיריית תל:בעלות

 
: פרטי הליך האישור

 3,275הפקדת תכנית להעברת  (4 –' ב2005 - 29' בהחלטתה מס) אישרה הועדה המקומית 14/12/05ב .1
לאחר אישור התכנית התקבלה חוות דעת מאת . ' א2381ע " שבתחום תב3' ר נוספים ממגרש מס"מ

לפיה מטרות התכנית אינן מאפשרות המשך , ד שרי אורן"עו, היועצת המשפטית לועדה המקומית
קידומה במסלול בסמכות הועדה המקומית ולפיכך נדרשת הפקדה מחדש של התכנית לצרוך קידומה 

לאחר העברת התכנית למסלול של  תכנית בסמכות הועדה המחוזית . במסלול של הועדה המחוזית
 שעיקרם הגדלת 14/12/05י הועדה המקומית ב"נערכו שינויים בתכנית לעומת המתכונת שאושרה ע

ר וזאת על מנת לתת מענה " מ3,275ר עיקרי במקום " מ6,000השטחים העיקריים שיוקנו למגרש ל 
 .לצרכים  שנוספו להיכל במסגרת פרוייקט חידושו

 
 (בין היתר)במפגש השתתפו . י מינהלת רובע מזרח" נערך מפגש תושבים אשר אורגן ע21/06/06בתאריך  .2

ל חברת היכלי הספורט "מנכ, ( איש ואישה15כ "סה)נציגי ועד שכונת יד אליהו ופעילים תושבי השכונה 
במסגרת המפגש הוצג פרוייקט חידוש היכל .  אדריכל אסף לרמן–ועורך התכנית , ניר פרצלינה- 

במסגרת סיכום . ע החדשה לתוספת זכויות ולאחר מכן ניתנו הסברים במענה לשאלות"הספורט והתב
 .ע"המפגש הובעה שביעות רצון המשתתפים מן הפרוייקט בכללותו ואי התנגדותם לקידום התב



 החלטה' מס
04/02/2009 

 2- ' ב09-0002

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

  
י הועדה המקומית "התכנית נדונה ואושרה ע('ב2006 – 18פרוטוקול , 10' החלטה מס) 26/07/06בתאריך  .3

עד להעברת התכנית ביקשה הועדה לקבל , במקביל. ואושרה להעברה לדיון להפקדה בועדה המחוזית
בדיקה להיבטים התנועתיים של התכנית ונתונים לגבי מאזן השטחים המסחריים המתאימים לאזור 

 . ולשכונות יד אליהו
 
הוצגו לועדה המקומית ההיבטים תנועתיים  ('ב2006 - 20פרוטוקול , 10' החלטה מס) 20/09/06בתאריך  .4

החלטת הועדה היתה לאשר את התכנית . של התכנית ונתונים לגבי מאזן השטחים המסחריים בסביבה
והוספת  (ר" מ3,000 –ר ל " מ6000 –מ )בכפוף לצמצום סף השטח העיקרי הנוסף במסגרת התכנית 

 .ע או מי מטעמו" דוכנים ניידים עם מה11 –תאום עיצוב בתוך האולם ל : תנאי למתן היתר הבניה
 

: פירוט החלטת הועדה המחוזית לאשר הפקדת התכנית
במסגרת החלטת הועדה . (738' החלטה מס)י הועדה המחוזית " אושרה התכנית ע11/02/08בתאריך  .5

 : המחוזית הוכנסו שינויים ביחס להחלטת הועדה המקומית כמפורט להלן

הנספח יכלול חתכים אנכיים ואופקיים . יש להמציא נספח בינוי אשר יכלול את שטחי המסחר .א
. המציגים את חלל הבניין ומציינים את מיקום שטחי המסחר ואת תיחום השימושים

 .ע"י מה"ר יש לקבל אישור מחדש ע" מ400בכל מקרה של שינוי התמהיל המסחרי מעבר ל .ב

גידור או הצבה של ריהוט קבע למעט , בתחום הרחבה הפתוחה לא ניתן יהיה לבצע סגירות חורף .ג
 .ריהוט רחוב

י נפח  "אלא בשטחים המיועדים לכך ע, שילוט מסחרי לא יותר בשטחים הציבוריים והמסחריים .ד
 .ע"י מה"השילוט שיאושר ע

שינוי גבול מגרש החניון ) 3742יהיה מתן תוקף לתכנית , (3671ע "תב)תנאי למתן תוקף לתכנית זו  .ה
 .(התת קרקעי

ירשם בהוראות התכנית כי הבעלות המלאה על זכויות הינה של הרשות המקומית וכן תרשם  .ו
, לצגד אחר, חלקה או מקצתה, הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין כי אין להעביר הבעלות

 .בקרקע או בחלקי המבנה

 :תנאי למתן היתר בנייה יהיה .ז

 .ע"י מה"תנאי להיתר בנייה ורשיון עסק יהיה אישור תמהיל המסחר ע .1

ר מסחר מכוח תכנית זו יהיה התחלת ביצוע " מ1,000תנאי להוצאת היתר בנייה מעבר ל .2
 .3742י תכנית "עפ' א6החניון התת קרקעי במגרש 

 
 :י הועדה המקומית"אימוץ החלטת הועדה המחוזית ע

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 09/07/2008מיום ' ב08-0021בישיבתה מספר  .6
.  והחליטה לאמצה כלשונה11/02/08הועדה קיבלה דיווח על החלטת הועדה המחוזית מיום . בתכנית

.נתן וולוך ושמוליק מזרחי, רנון גלעדיא: השתתפו בדיון
 

: יפו כמגישה לתכנית-הוספת עיריית תל אביב
המסגרת תיאום עריכת מסמכי . התכנית נמצאת בימים אלה בשלב עריכת מסמכים להפקדה בפועל

ר הועדה המחוזית לפיה יש לצרף את "התקבלה דרישה מאת יו, התכנית מול לשכת התכנון המחוזית
יפו כמגישה לתכנית שכן השטח בו היא חלה נמצא בבעלותה ומוחכר לחברת היכלי -עיריית תל אביב

. הספורט בחכירה ארוכת טווח
 

 (י ניר כהן"מוגש ע): ד הצוות"חוו
. יפו כמגישה לתכנית-לאשר את הוספת עיריית תל אביב

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 04/02/2009מיום ' ב09-0002בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. חברי ועדה חדשים מבקשים להציג בפניהם את השתלשלות של כל התוכניות במקום

מיטל להבי מוסרת שיש במקום עברות בניה ומבקשת לא לדון בנושא עד שלא יתקנו את כל עברות הבניה 
. במקום

. ע הודיע שהוא מכין תגובה בנושא למבקר העירייה"מה
 



 החלטה' מס
04/02/2009 

 2- ' ב09-0002

 

2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ  

 

: חלטת הועדה
.  יפו כמגישה לתכנית– אביב –לאשר את הוספת עיריית תל 

  
. ל"אהרון מדואל ומיטל להבי מתנגדים להחלטה הנ

 
אהרון , כרמלה עוזרי, ארנון גלעדי, מיטל להבי, נתן וולוך, שמואל גפן, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים

. מדואל ושמוליק מזרחי
 
 

: פרטי העדכון
 

לעניין הגדרת השימושים  (763החלטה ) 31/05/2010דיווח לעניין החלטת הועדה המחוזית מיום 
: המסחריים המותרים בהיכל נוקיה

הדיון . 2009 עד 2005החל מ, (כמפורט לעיל) נדונה בועדה המקומית בחמישה מועדים שונים 3671ע "תב .1
בו נתנה התייחסות לנושא השימושים במסגרת החלטת ועדה המקומית היתה בהחלטת , האחרון

שטח עיקרי אשר : "בה הוגדרו השימושים המותרים בשטחי המסחר כדלקמן, 26/07/2006הועדה מה
בהחלטת  ".שירותי אוכל ומסעדות לשירות מבקרי ההיכל, שירותים אישיים, משרדים, ישמשו למסחר

כללה החלטת הועדה התייחסות לשימושים כמפורט בנוסח , 14/12/2005הועדה המקומית הקודמת מה
לאשר את התכנית לשינוי חלוקת שטחי בנייה להפקדה בתנאי שהתכליות יהיו : "ההחלטה להלן

  ".בהתאם לתכנית הראשית ובאישור הועדה המקומית
 

החלטה ) 29/06/2009(, 738החלטה ) 11/02/2008:  המועדים הבאים4 נדונה בועדה מחוזית ב3671ע "תב .2
השימושים המותרים בשטחים . (763החלטה ) 31/05/2010וב, (757החלטה ) 30/11/2009(, 753

 : החלטות של הועדה המחוזית כמפורט להלן3המסחריים הוגדרו במסגרת 

 נקבע כי השטחים הסחירים ימוקמו בתוך , (738החלטה ) 11/02/2008י החלטת הועדה מ"עפ
בהתאם למפורט בנספח בינוי לתכנית אשר נועד להציג את מיקום שטחי , קונטור הבניין הקיים

י החלטה זו תנאי להוצאת היתר בנייה ורישיון עסק יהיה "עפ. המסחר ואת תיחום השימושים
, ר" מ400כאשר בכל מקרה של שינוי התמהיל המסחרי מעבר ל, ע"י מה"אישור תמהיל המסחר ע

 .ע"י מה"יש לקבל אישור מחדש של תמהיל המסחר ע

 להוסיף להחלטת הועדה "הוחלט  (757החלטה ) 31/11/2009י נוסח החלטת הועדה המחוזית מ"עפ
 כי בשטחי הספורט הסחירים יתאפשר שימוש של כנסים 1 בסעיף 11/02/2008מיום  (המחוזית)

  ".לא יותרו אירועים סגורים המיועדים לציבור מסויים. ואירועים הפתוחים לציבור הרחב

 לתקן את החלטת הועדה "הוחלט ,  (763 )31/05/2010י נוסח החלטת הועדה המחוזית מ "עפ
 ולקבוע כי בשטחי הספורט הסחירים יתאפשר שימוש של כנסים 30/11/2009מיום  (המחוזית)

  ".לא יותרו אירועים אישיים. ואירועים ציבוריים המוניים
 

 

: סיכום כל האמור בהחלטות הועדה המחוזית לעניין השימושים המותרים בשטחים המסחריים .3
בהתאם למפורט בנספח בינוי לתכנית , השטחים הסחירים ימוקמו בתוך קונטור הבניין הקיים .א

 . אשר נועד להציג את מיקום שטחי המסחר ואת תיחום השימושים

  .לא יותרו אירועים אישיים. יותר שימוש של כנסים ואירועים ציבוריים המוניים .ב

כאשר בכל מקרה , ע"י מה"תנאי להוצאת היתר בנייה ורישיון עסק יהיה אישור תמהיל המסחר ע .ג
י "יש לקבל אישור מחדש של תמהיל המסחר ע, ר" מ400של שינוי התמהיל המסחרי מעבר ל

 .ע"מה
 

דהיינו ,  הועדה האריכה את תוקף החלטת ההפקדה בשלושה חודשים:הארכת תוקף החלטת ההפקדה .4
. 31/08/2010עד ה

 
:  בדיקת מבקר המדינה

 ערך משרד מבקר המדינה בדיקה לעניין הבטים שונים של תכנון 2010 עד יוני 2008בתקופת יולי  .1
נבדקו בין , במסגרת זאת. ובנייה הקשורים לפרוייקט השדרוג של היכל הספורט נוקיה ביד אליהו

השימוש שנעשה בחלקי , הפיקוח על הבנייה, (היתרי בנייה)הרישוי , נושאים בתחומי התכנון, היתר
. המבנה ששופצו או נוספו ואכיפת הוראות חוק התכנון והבנייה
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 . 2008ח הביקורת משנת "הבדיקות נעשו בהמשך לבדיקות אשר הסתכמו בדו .2
 

על העירייה להגיש . ח להנהלת העירייה" הועברה מאת משרד מבקר המדינה טיוטת הדו08/07/2010ב .3
 . 29/072010ח עד ל"התייחסות לטיוטת הדו

 
: י העירייה"הצגת כל התכניות המקודמות במקום ע

נתבקש אגף תכנון העיר לבצע הצגה של , 04/02/2009במסגרת דיון הועדה המקומית מיום  .1
 תכניות 4י העירייה "במקום קודמו ע". י העירייה"השתלשלות כל התכניות המקודמות במקום ע"

ר מסחר " מ1,000תוספת  - 3441,  פארק תעסוקות יד אליהו –'  א2381, 2381)אשר אושרו למתן מתן 
י העירייה "ונמצאות עדיין בהליכי קידום ע, (המעפילים' מעבר תת קרקעי בשד - 3482ו, להיכל נוקיה

 תוספת שטח עיקרי – 3671ו', א6 שינוי קו החניון התת קרקעי במגרש – 3742)שתי תכניות נוספות 
 .(למסחר להיכל נוקיה

בימים אלה נערכת בחינת הבטים תנועתיים של המתחם מול משרד התחבורה במטרה לדחות ואף  .2
תוך הצעת חלופות שונות אשר רובן , לבטל את חובת בניית המעבר התת קרקעי בשדרות המעפילים

 . 3482ע "הוצגו לועדה המקומית במסגרת הדיונים בהתנגדויות של תב

, י העירייה"על מנת לתת לועדה המקומית תמונה מקיפה וכוללת של הפעילות התכנונית במתחם ע .3
ככל הנראה , מוצע כי ההצגה לועדה המקומית תתקיים לאחר השלמת המהלך מול משרד התחבורה

. 2010בחודש אוקטובר 
 

: תרשים סביבה

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ד שרי אורן דיווחו על דוח מבקר המדינה בנושא"ע עודד גבולי ועו"סגן מה
 

: הועדה מחליטה
. 26.6.2010הועדה קבלה דיווח על החלטת הועדה המחוזית מיום 

 
.נתן וולוך ואהרון מדואל, אסף זמיר, בנימין בביוף, ר" יו–מיטל להבי : משתתפים



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 8- ' ב10-0020
תכנית עיצוב ופיתוח לשוק בצלאל   - 25/1/2250/תא

 (6)דיון בעיצוב ארכיטקטוני 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  31' עמ

 

 "שוק בצלאל "1/25' מס.מ.ב/2250 תכנית עצוב אדריכלי 

 

 

 הועדה המקומית :  את התכניתאשרמוסד התכנון המוסמך ל 

 מפורטת אישור תוכנית עיצוב אדריכל בהתאם להוראות בתכנית :  מטרת הדיון 

. "שוק בצלאל- מגרש מכבי  "25' מס. מ.ב/2250

 .ובית לחם  ,אלו מציאות, טשרניחובסקי, בין הרחובות המכבי : מיקום
 

חלקי חלקות חלקה גוש 
 

6912 
 

14-29,31,32,34-37 
 

7-13,33,183   
 

 דונם                      16.25:  שטח התכנית
. מ"  ישר אדריכלים בע:עורך התוכנית
 . דנקנר השקעות: יוזם התוכנית

. יפו-                          עיריית תל אביב
 

 1993מאושרת משנת ", שוק בצלאל- מגרש מכבי  "25' מס. מ.ב/2250 תכנית  :מצב תכנוני קיים. 
 (, 3- ו1מגרשים )מבני ציבור מסחר ו מגוריםקובעת שני מגרשים לבניה ביעוד של                    

.  ומדרחוב בתחום רחוב בית לחם, (4מגרש מס )                    מגרש לשטח ציבורי פתוח 
  יבנו מוסדות ציבור 3או / ו1של המגרשים ,                                   בקומת הקרקע ובקומת עמודים מפולשת

שרותי בריאות ושרותים קהילתיים שונים , ספריות, מועדונים, מוסדות חינוך: כגון
.  ר" מ800בשטח עיקרי של , לשרות תושבי האזור

 
ג קומת קרקע וקומת עמודים " ע קומות4-16 מותר להקים בניין בן 1במגרש 

  .(כולל חדרים טכניים על הגג)'  מ60הגובה לא יעלה על  .מפולשת
ר " מ1050-ר למגורים ו" מ7950  מתוכם ,ר" מ9,000 השטח העיקרי לא יעלה על

 .למסחר



 החלטה' מס
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2007ת ספטמבר "מבא  32' עמ  

 

 . ר" מ900מותרים בתי קולנוע בסך  (3או לחילופין במגרש )במרתף הבניין 
. ג קומת קרקע וקומת עמודים מפולשת"ע קומות  4-8 מותר להקים בניין בן 3במגרש 

 .גובה הבניה המירבי לא מוגדר
ר " מ900-ר למגורים ו" מ2,900מתוכם , ר" מ3,800 א יעלה עללהשטח העיקרי 

 .למסחר
או שטחים לרווחת /בקומות העמודים המפולשות ניתן למקם שטח של בנייני ציבור ו

 . משטח הקומה שמעל20%בשטח שלא יעלה על , הדיירים
תחום לכולל מתחת ) מרתפי חניה 4 ניתן להקים  והמדרחוב 1,3,4מגרשים תחום הב

 (.המדרחוב
 

ורצועת " מגורים ב"קובעת התכנית יעוד ' ורג'ג- לאורך רחוב קינג5-13למגרשים 
,  למגרשים החדשים מוגדרות זכויות בניה  מפורטות. הפקעה לצורך הרחבת הדרך

עם קולונדה   (וקומת ביניים) קומות מגורים מעל קומת קרקע מסחרית 4במבנים בני 
.  בזיקת הנאה להולכי רגל ועם מעבר רחב מהרחוב לכיכר העירונית

וחניה בתת הקרקע שהכניסה אליה תהיה דרך , התכנית קובעת גם שטחים במרתף
. החניון שמתחת לשטח הציבורי הפתוח

 
 "  מגורים ב"היעוד הוא , בפינת הרחובות בית לחם וטשרניחובסקי , 2' במגרש מס

 .ללא ציון זכויות בתת הקרקע וללא כניסה למרתף חניה
 

              
 .עיצוב  ופיתוח לכל תחום התכנית ולחניון,               כתנאי להוצאת היתר בניה נדרשת תכנית בינוי

 
 

 במקום היו ), "אחוזות החוף"י חברת " במתחם קיים חניון ציבורי המנוהל ע :מצב קיים בפועל

 . בית לחם ואלו מציאות, המכבי, התחום ברחובות טשרניחובסקי (מתקני ספורט ישנים וקולנוע

.  של פלאפל ובגדים: למעט שני דוכנים,  ברובםפנוייםשבבעלות העירייה המגרשים 

.  קומות2-3בני , ועליהם מבנים  ישנים, הם בבעלות פרטית' ורג'המגרשים לאורך רחוב קינג ג

 . ובקומות מעל שימוש של מגורים ומשרדים, בקומת הקרקע שלהם מתקיים מסחר תוסס

בחלק מהמבנים המסחר פונה גם . לחם וטשרניחובסקי-כך גם במגרש בפינת הרחובות בית

 . או אחוריות/לחזיתות צדדיות ו

 .גם לאורך החזיתות האחרות לרחובות המגדירים את המתחם קיימים במשולב מגורים ומסחר

בעיקר של , מציאות מתבצע מסחר בעל אופי של שוק גם על המדרכות-לחם ואילו-ברחובות בית

  .בגדים וחפצי נוי

 

 : מצב תכנוני מוצע

 . 2250ע " מתייחסת לכל השטחים שבתבתכנית העיצוב והפיתוח

שטחים ציבויים בנויים ופתוחים , מסחר, מגורים:  מגרשים בבעלות העירייה מיועדים ל3בתכנית 

 . הקרקע-וחניונים פרטיים וציבוריים בתת

ובפינת הרחובות טשרניחובסקי ' ורג'ג-תכנית הפיתוח כוללת את המגרשים לאורך רחוב קינג

החניה , כולל המרתפים, ומאפשרת את השתלבותם בתכנון, (מגרשים בבעלות פרטית)לחם -ובית

 . פ"והגישה אליהם דרך החניונים שמתחת לשצ, בתת הקרקע

ילדים וחלל למבנה - כתות גן3במתחם מתוכננים שטחים ציבוריים בנויים ופתוחים הכוללים 

 .  המשולבים בקומת הקרקע ובקומה הראשונה של המבנים, ציבור
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 . מורכב ומסובךתשתיותונדרש לתאום , הפרויקט משתלב ברקמה עירונית קיימת וצפופה

הידע וההנחיות שניתנו במהלך תאום התשתיות המקדים , התכנון המוצע הוא על בסיס התאום

. י מתכנני הפרויקט"שנעשה ע

תכנית הבינוי והפיתוח מאפשרת את מימוש הבניה החדשה והפיתוח על המגרשים שבבעלות 

 .בפועל העירייה עם המגרשים שבבעלות פרטית גם במצבם הקיים

 

 :לכל אחד הוראות ותשריט,  שני חלקיםבתכנית העיצוב והפיתוח

', מרפסות וכד, את אופן מימוש שטחי המגורים כולל כניסות,  קובעת את הבינויתכנית העיצוב .1

הקשר למרחב הציבורי  , הקרקע-תכנון החניונים בתת, המסחר ושטחי הציבור הבנויים והפתוחים

.   ואת אופיו של הבינוי לנושא חזיתות המבנים וחומרי הגמר ('כניסות וכד)

וקובע  , ריהוט הרחוב והחומרים, שילוב הצמחיה,  מפרט את עקרונות ואופן הפיתוחהנספח הנופי . 2

".    פורום  פיתוח"מהם הנושאים  הנדרשים לאישור ב

 

 .המהווה נספח לתכנית,         למסמכי התכנית מצורפת חוברת המפרטת את העיצוב האדריכלי והפיתוח

  -כוללתתכנית העיצוב האדריכלי . 1

 מתחת לכל המתחם חניון  . שני מבנים למגורים מעל קומת קרקע מסחרית וקומה מפולשת.          א

 .(כולל מסחר)והשאר לציבור ,  לדיירים216מתוכם ,   מקומות חניה645קרקעי ובו -              תת

 , יציאה אחת לחניון נמצאת בתחום הבנין שברחוב מכבי/              כניסה

 .'ורג'קינג ג/              ושניה ממדרחוב בית לחם

 

 :תאור המבנים.  ב    

 קומות    5' ,  מ60הוא בגובה  (1' מגרש מס)י פינת טשרניחובסקי "הבנין ברחוב מכב.  1         

ר  " מ1,360בשטח קומה של "  מפולשת"מתוכן אחת , מסד מעל קומה מסחרית               

 בתחום הבנין ממוקמת. ר" מ750 קומות מגורים בשטח קומה של  10              ומעליהן 

 .  י" לציבור ולדיירים בחזית רחוב מכבקרקעי-יציאה לחניון התת/כניסה              

בקומת הקרקע ובקומה            " עצמאית" כיחידה שטחי ציבור  (עיקרי) ר" מ350              בבנין זה משולבים 

.     מעלית ושרותים נפרדים, ומדרגות, עם כניסה נפרדת מהמרחב הציבורי,               המפולשת

מעל קומת קרקע    , לגג.י. קומות מגורים וח8( 3' מגרש מס)לחם  -בבנין ברחוב בית . 2

בחלק מקומת הקרקע ובקומה המפולשת ממוקמות .               מסחרית וקומה  מפולשת

.   עם חצר צמודה בתחום המגרש (עיקרי)ר " מ450בשטח של , ילדים-              שלוש כתות גן

.       מעלית נפרדות/עם כניסה נפרדת ומדרגות " עצמאית"              מקבץ גני הילדים מהווה יחידה  

וחזית מסחרית גם לכיכר    , קומת קרקע מסחרית עם קולונדה ' ורג'למבנים שלאורך קינג ג.  3       

ותתוכנן גישת שרות לפינוי אשפה     , גם הכניסות למגורים יהיו מהכיכר הציבורית. הציבורית             

,   ל"התכנון יציג גם פתרון לכניסה לחניה בתת הקרקע עבור המגרשים הנ. אל הרחוב'              וכד

 . פ"             דרך החניון שמתחת לשצ

י תוספת של    "ע, העמדת המבנים מאפשרת הרחבת החלל הציבורי הפתוח שבמרכז המתחם.  ג   

.                            שטחים פתוחים פרטיים בתחום המגרשים
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: התכנית נותנת מענה גם לנושאים הבאים.  ד  

 .קרקעיים במתחם-פירוט הכניסות לכלי רכב והולכי רגל לחניונים ציבוריים ופרטיים תת. 1

 ממוקמת במדרחוב , לדיירים וכן כניסת שרות, לציבור, יציאה נוספת לחניון/כניסה    

 .' מ3-באופן שמשאיר מדרכות ברוחב של כ', ורג'בפינת רחוב קינג ג, לחם-    בית

, ושילובם כחלק מהמבנים המתוכננים במתחם, הצנעת מתקנים טכניים במקסימום האפשרי .2

 .יציאות לחניונים/כולל הכניסות

 .הסדרה של תנועת רכב חרום ושרות במתחם כולל נתיבי פריקה וטעינה וגישות .3

 . תשריט התכנית וחוברת המהווה נספח  לתכנית, הוראות התכנית:מסמכי תכנית העיצוב האדריכלי

 

      - כוללנספח הפיתוח  .2  

במדרכות ובמעברים שבתחום  , פ ובמגרשים הפרטיים"הוראות לתכנון הפיתוח בשצ.             א

,     צמחיה, ריצוף: ההוראות כוללות עקרונות פיתוח השטח ופרטי פיתוח כגון.                  התכנית

 ,  החומרים, סוגי העצים: הנספח יקבע מהם מרכיבי התכנית כגון. ריהוט רחוב,                  תאורה

 ".פורום פיתוח"שיתואמו סופית ויאושרו  במסגרת ',                  הדגמים וכו

:  עקרי התכנון הנופי.             ב

פ   "למעט רכב חרום ורכב שרות ע,                  בכל תחום הפיתוח לא תותר תנועת וכניסת כלי רכב

 .י חברת ניהול"               הסדרים שיקבעו וישמרו ע

צמחיה ועצים מסוגים שונים  הנותנים לה  אופי של  .                במרכז המתחם מתוכננת רחבה עירונית

מדרחוב  /של הכיכר יהוו מעברים אליה וקשר שלה עם המדרכות" שלוחות. "               חורשה

 .                 שבהיקף המתחם

. בה ישולבו אזורים לישיבה ושהייה , חד צדדית,                   רחוב מכבי יהפוך לשדרת עצים כפולה

יציאה     /ולרמפת כניסה , לחם הופך לשדרה כפולה בחלק מרחוב טשרניחובסקי-                  מדרחוב בית

 . 'ורג'                לחניון ומדרכות מעבר בחלק שקרוב לרחוב קינג ג

 , 4- ו3, 1הוראות אחזקת הכיכר הכוללת את השטחים שבתחום מגרש                   

 .יפו-פ הסכם שייחתם בין היזם לעיריית תל אביב"                   ע

,                  גישת הולכי הרגל אל החניונים תהיה במדרגות ומעליות שימוקמו בתוך המבנים

.                    בנפרד משימושי הדיירים

.  או הפרטי/                לא תותרנה כניסות ויציאות מתחום המרחב הציבורי הפתוח הציבורי ו

.                                    איוורור החניונים יעשה דרך פירים אל מעל גגות המבנים ודרך הרמפות לחניונים

 :                  בתכנית משולבים

 .פ סוג והשימוש בהם"                  סוגים שונים של ריצוף לאיפיון אזורים ע

.  כסאות מסוגים שונים ומגוונים /                  ריהוט רחוב כגון ספסלים

.                     שילוב אלמנטים פיסוליים ואחרים

.             שילוב אלמטי תאורה בהתאם לשימושים השונים במרחב הפתוח

  . תשריט התכנית וחוברת המהווה נספח לתכנית, הוראות התכנית:       מסמכי הפיתוח הנופי הם
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 ,והתקנות העירוניות, בשלב היתר הבניה תדרש התכנית לעמוד בכל דרישות התקן לבניה ירוקה. 3

  .    כפי שנקבע בקובץ ההנחיות העירוני

יש להבהיר כי כל העבודות המפורטות במסמכי תכנית העיצוב האדריכלי ובנספח הפיתוח הינם     . 4

ואינם       ,      בנוסף לכל הוראות התכנית הראשית והוראות הסכם הפיתוח בין העירייה לבין היזם

. ל"    גורעים  מהוראות התכנית וההסכם הנ

    יש לראות בהוראות התכניות המפורטות במסמכי תכנית זאת כעבודות בהגדרתן בהסכם הפיתוח     

.  יפו-     שבין היזם לעיריית תל אביב

יפו    -     אישור מסמכי התכנית ומתן תוקף לה כפופים לחתימת תוספת להסכם בין עיריית תל אביב

.         ליזם בדבר השינויים המחוייבים בהסכם הפיתוח כתוצאה מתכנית זו

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 25/11/2009מיום ' ב09-0028בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. נילי פוך מצוות מרכז הציגה את מהות התכנית' אדר
. אבנר ישר התחיל להציג את תכנית העיצוב' אדר

ע הראשית ולא "ד שרי אורן דיווחה לועדה שתנאי להיתר בניה היה אישור תכנית הבינוי לכל שטח התב"עו
. חלק ממנה כפי שמוצג כאן היום

. עודד גבולי ביקש לבדוק את הנושא ולהחזיר לדיון באחת הישיבות הבאות' אדר
 

: הועדה מחליטה
. לשוב ולדון באחת הישיבות הבאות עם תכנית עיצוב מתוקנת

 
.אהרון מדואל ופאר ויסנר, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

 
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 09/12/2009מיום ' ב09-0029בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ישר הציג את התכנית העיצוב המתוקנת' אדר
. מבקשים לשמר את אופי המקום. חלק מחברי הועדה מבקשים לשלב את שוק בצלאל כחלק מהתכנית

. להגביל את מחירי החניה בחניון כפוף להחלטת מועצה עיר
. חברי הועדה מבקשים לצאת לסיור במקום לפני שמחליטים

 
: הועדה מחליטה

. לצאת לסיור במקום
 

. פאר ויסנר וארנון גלעדי, אהרון מדואל, תמר זנדברג, כרמלה עוזרי, שמואל גפן: משתתפים

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 23/12/2009מיום ' ב09-0030בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

. חברי הועדה יצאו לסיור בשטח הנושא יובא לועדה הקרובה לקבלת החלטה בלבד
 

ארנון , אהרון מדואל, שמואל גפן, שמוליק מזרחי, דן להט, תמר זנדברג, דורון ספיר:  בסיורמשתתפים
שלמה זעפראני וכרמלה עוזרי, אסף זמיר, בנימין בביוף, מיטל להבי, גלעדי
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

: אלי לוי מנהל אגף הנכסים הציג את ההסכמות שהושגו עם הבעלים לגבי החניון
 מהמחיר הנהוג בחניונים הפרטיים באזור 30% מקומות חניה בחניון הציבורי בהנחה של 100 .1

. לדיירי הסביבה בלבד
 .לחודש ₪ 350 – מקומות לחניית לילה לדיירי הסביבה בלבד במנוי חודשי שיהיה פחות מ 100 .2

 
. ד דן להט מבקש לשנות את העיצוב של המגדל הגבוה"עו

. אהרון מתנגד לתכנית ומבקש להשאיר את החניון כמו שהוא במקום
 

: הועדה מחליטה
 תמר – נמנעו 2,  אהרון– נגד 1, זעפראני ולוברט, מזרחי, כרמלה, אסף,  דורון– בעד 6)לאחר הצבעה בעניין 

: הוחלט לאשר את תכנית העיצוב בתנאים הבאים (ודן
 (המגדל הגבוה על מכבי)ע לשפר את העיצוב של המבנה הצפון מזרחי "הועדה מסמיכה את מה .1

. ע"במגבלות התב
. הועדה רושמת לפניה את ההסכם שעליו הגיעה אגף הנכסים לגבי החניון .2

 
, אהרון מדואל, אסף זמיר, דן להט, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, נפתלי לוברט, דורון ספיר: משתתפים

.שמוליק מזרחי ושלמה זעפראני
 
 

  5' דיון מס
 

י סגן ראש "מצב תכנוני מוצע לאחר בקשה לדיון חוזר במליאת הועדה המקומית שהוגש ע
 .25.1.10העירייה פאר ויסנר בתאריך 

 :דנה והחליטה (10-0001פרוטוקול מספר  13/05/2010מיום  )המליאה 
 
. פה אחד הוחלט להחזיר את תכנית העיצוב לדיון בועדה המשנה לתכנון והבניה" 

, אם יידרש, על סמך החלופה הנבחרת תוכן תכנית,  יום כדי לקבוע חלופה40 עד 30יילקח פרק זמן של 
ועדת המשנה לתכנון והבניה תקבע לוחות זמנים ברורים לצוותים המקצועיים . בסמכות ועדה מקומית

". וליזמים כדי להגיש את התכנית חזרה לועדת המשנה לאישור
 

.ההחלטה נתקבלה בשיתוף ובהסכמת נציג היזמים אשר נכח באולם  
 

 
 תכנית העיצוב האדריכלי . 1

 ללא שינוי.          א

 :תאור המבנים.                ב

 , (' מ60במקום )'  מ31 יהיה בגובה (1' מגרש מס)י פינת טשרניחובסקי "הבנין ברחוב מכב.  1         

 .ברוטו' מ3.30גובה קומת מגורים לא יעלה על .  קומות מעל קומת קרקע מסחרית7              

.  לחדרי מדרגות אל הגג ולחדרי מכונות למעליות' מ1.5              בנוסף תותר הבלטה מקומית של 

בקומת הקרקע           " עצמאית" כיחידה שטחי ציבור  (עיקרי) ר" מ350          בבנין זה משולבים 

.            ובקומת גלריה של קומת הקרקע  עם כניסה נפרדת מהמרחב הציבורי

ע      "כלומר תב, התכנון המוצע מחייב שינוי קווי בנין – (3' מגרש מס)לחם  -בבנין ברחוב בית . 2

זאת על מנת לאפשר קומה בשטח ובגיאומטריה שיאפשרו את     .      בסמכות הועדה המקומית

.   גני הילדים והמגורים גם יחד,      מימוש המסחר

 קומות מגורים מעל קומת קרקע מסחרית  7- 1    מוצע בינוי זהה לזה של הבנין במגרש 



 החלטה' מס
25/08/2010 

 8- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  37' עמ  

 

.     ברוטו' מ3.30גובה קומת מגורים לא יעלה על ',  מ31     בגובה שלא יעלה על 

ובקומה הראשונה       , עם חצר במפלס הכיכר,            בחלק מקומת הקרקע ממוקמת כיתת גן אחת

.           שתי כתות גן עם מרפסות המשמשות כחצרות פתוחות

 . (עיקרי) ר" מ450הן בשטח של הילדים -שלוש כתות גן           

.  ללא שינוי.  3       

 

    - נספח הפיתוח.  2  
 .חורשה/הנותן לה יותר אופי של גינה, שינוי בעיצוב  הכיכר המרכזית.  בעקרונותללא שינוי.       א
 .  (ללא חוברת)הוראות התכנית ותשריט התכנית : מסמכי הפיתוח הנופי הם. ללא שינוי.       ב

 
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 04/08/2010מיום ' ב10-0018בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. נוף הציגו את עקרונות תכנית העיצוב החדשה' אבנר ישר ואדר' אדר
: מטעם היזם ישראל מגורים מבקש מהועדה המקומית מספר דברים כלהלן– ד גל מנשה "עו

  .העיצוב כפי שהוצגה' לאשר את עקרונות תכ .1
מ שניתן יהיה להוציא היתרים מידיים לחפירה ודיפון וגם "לאשר את תכנית העיצוב הישנה ע .2

  (.1בנין  ) Aהיתר על מבנה 

במידה ולא תאושר ,  חודשים18– לא יאוחר מ  (3בנין ) Bמ לבנין "בסו' מבקשים לאשר תכ .3
  . חודשים ניתן יהיה לחזור לתכנית הישנה18התכנית תוך 

 
 חודש ולבטל את תכנית העיצוב 24– מ ל "פאר ויסנר מבקש להעריך את תקופת אישור התכנית בסו

. הקודמת ולא לחזור אליה גם אם יהיה עיכוב באישור התכנית
. פאר מבקש התחיבות מהיזם שלא יתבע את העירייה בעתיד בגין הורדת גובה

. מ לדיון להפקדה" את התכנית בסו25.8.2010יש להביא לועדה הקרובה 
כפי שהמוצג , שבו הוסכם, ביחד עם היזמים, ע"ד שרי אורן הבהירה לועדה שהיה סיכום בלשכת מה"עו

.  אך לא היה סיכום לגבי ההליך, היום בדרפט
, ד אורן הבהירה לחברי הועדה שצריך לאשר היום את תכנית עיצוב הקודמת כדי שיוכלו להתקדם"עו

. מ ניתן יהיה לאשר את תכנית העיצוב שעקרונותיה הוצגו היום"וברגע שתאושר התכנית בסו
. ולכלול אותם בדראפט לדיון, ע"חברי הועדה מבקשים ליידע אותם בסיכומים שהיו אצל  מה– דיון פנימי 

. מבקש להכניס תנאי להיתר תיאום עם כיבוי אש– פיליפ מכיבוי אש 
הועדה התייחסה לאפשרות הגשת תביעה לפיצויים בגין השינוי בעיצוב והורדת הגובה והודיעה ליזמים כי 

.   היא מצפה מהם שלא יתבעו בעתיד וזאת בהתחשב על הרצון הטוב משני הצדדים לקדם את התכנית הזו
 

: הועדה מחליטה
:  עם פירוט כלהלן25.8.2010לשוב ולדון בישיבת הועדה הקרובה 

 .25.8.2010יש להציג את עקרונות התכנון העיצוב כולל מרתפים בועדה בתאריך  .1

  . תאום עם כיבוי אש:מ לדיון להפקדה ולהכניס בה תנאי להיתר"יש להביא תכנית בסו .2
  . חודש24מ "זמן מועד אישור התכנית בסו .3
הועדה עומדת על כך כי בדרפט שמובא לאישורה יהיו כל ההחלטות הרלבנטיות ובמקרה שבפנינו  .4

  .החלטת המליאה וכן סכומים אצל מהנדס העיר אם היו כאלו
 

, ארנון גלעדי, נתן וולוך, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, שמואל גפן, פאר ויסנר: משתתפים
. שלמה זעפראני ואהרון מדואל
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  6' דיון מס
להלן  ( 1סעיף ) 4.8.10ל מיום "בהתאם להחלטת הועדה הנ

 1/25' מס.מ.ב/2250ע תקפה "פ תב"מצב תכנוני מוצע לתכנית העיצוב ע
 . לצורך הוצאת היתר לחפירה ודיפון בשטחי המרתפים בפרויקט

 
:בשלבים הקודמים לבקשה זו 
  

 
 , 5' בעקבות החלטת המליאה כמפורט בדיון מס ,10/6/2010בתאריך 

  :בהשתתפות , התקיימה ישיבה בנדון אצל מהנדס העיר
, ד אמיר חן וגל מנשה "עו, זקן-איל בן, עודד להבי, חצירא-שלום אבו, רונן יפו: מטעם היזמים

    .אדריכלים אבנר ישר ואביב אלנבוגן 
 , קובי כהן, עודד גבולי, שרי אורן, גבי פריאל', חזי ברקוביץ, אלי לוי:   מטעם עירייה
 .נילי פוך, אורלי אראל

  
: סוכם כי 

 , תוכן תכנית בסמכות ועדה מקומית לבניה מירקמית כולל איחוד וחלוקה. 1
.     ושינוי חלוקת שטחים ופתרון הולם למבנה ציבור

 . מקומות חניה תת קרקעיים נוספים150התכנית תכלול 
 
 : תוגשנה לאישור הועדה המקומית שתי תכניות עיצוב אדריכלי. 2

 .תכנית העיצוב האדריכלי שהוגשה לאישור המליאה.      א
 , תכנית עיצוב אדריכלי חדשה.       ב

 . 1ע בסמכות ועדה מקומית כמפורט בסעיף "          המבוססת על שינוי תב
 
 .ע מוצעת"ע מאושרת ותב"תוגש בקשה לחפירה ודיפון התואמות תב .3
 

תבוצע תכנית העיצוב שהוצגה             , אם תוך שנתיים לא תאושר התכנית המוצעת לשינוי. 4
.    במליאה

                                                                             
אותם מבנים שלגביהם לא נדרש       , תוגש בקשה להיתר בניה לחלק מהמבנים בפרויקט. 5

  .ותואמים את תכנית העיצוב, ע התקפה"שינוי התב
 .ל"תיקון החוזה בהתאם לעקרונות הנ .6

 
לדחיית המועד , י הועדה המקומית"י חברת דנקנר וע"ע, לועדת הערר, בהסכמה, תוגש בקשה .7

להגשת עררים בנושא תכנית העיצוב האדריכלית והסרוב להוצאת היתר שינויים להיתר החפירה 
 .והדיפון

 
יש לציין כי לאחר עיון נוסף בהחלטת המליאה הסתבר כי : הערה של עודד גבולי לאחר הסיכום .8

. החלטת המליאה הייתה לשוב ולדון בועדת המשנה ולא במליאת הועדה המקומית
 
הועדה לא קיבלה את המלצת מהנדס העיר     , 4/8/10בדיון שנערך בועדת המשנה ביום . 9

. לא מוכנה לחזור לתכנית העיצוב  שהוצגה במליאה.  בסיכום זה4    לגבי סעיף 
 
 

  6' המבוקש בדיון מס
 (הוגש לעירייה מסמך רישמי לנושא )שינוי שם החברה 

מ "אלעד ישראל מגורים בע   :יזם
 מ"אלעד ישראל מגורים בע   :בעלות

יפו -                            עירית תל אביב 
 

.   בדראפט זה1' פ דיון מס"  ע :מצב תכנוני קיים
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 . בדראפט זה1' פ דיון מס"התכנון והעיצוב ע:   מצב תכנוני מוצע

הקובע שהוצאת כל היתר בניה בתחום התכנית מותנה  , 25'מס.ב.ב/2250ע "בשל התנאי הקיים בתב
מבוקש אישור המצב המוצע  על מנת לאפשר , באישור תכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי לכל תחום התכנית

 .להוציא היתר חפירה ודיפון למרתפים
 

.מומלץ לאשר את הבקשה  :ד מהנדס העיר"חוו

 ('אדר, י נילי פוך"מוגש ע): ד הצוות"חו
מומלץ לאשר את הבקשה לתכנית העיצוב לצורך הגשת הבקשה להיתר חפירה ודיפון עבור מרתפי 

. הפרויקט
 

 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   (8החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אבנר ישר הציג את מרתפי החניה' אדר
. ד שרי אורן הבהירה לחברי הועדה את ההליך"עו

 
: הועדה מחליטה

לאשר את תכנית העיצוב ארכיטקטוני בחלקה  עד שטח מפלס הקרקע בכל הקו הכחול של התכנית ולאורך 
. 'ורג'קינג ג' כל רח

. ל ניתן להוציא היתר לחפירה ודיפון בלבד"בעקבות אישור הנ
 

. ל"אהרון מדואל מתנגד להחלטה הנ
 

ארנון גלעדי , נתן וולוך, מיטל להבי, אסף זמיר, אהרון מדואל, שלמה זעפראני, דורון ספיר: משתתפים
. וכרמלה עוזרי



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 9- ' ב10-0020
שוק בצלאל ב  - ב 2250/מק/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  40' עמ

 

  'א2250ובקשה לביטול תכנית ' ב2250ת תכנית    הפקד:מטרת הדיון
 

קומית    בסמכות ועדה מ:ע"מסלול התב
 

 .' א3-3לחם -בית'   ורח8טשרניחובסקי '     רח:כתובת
 המכבי, טשרניחובסקי, בית לחם:                            השטח שבין הרחובות

 ( 2250 בתכנית 4מגרש )                           והשטח הציבורי הפתוח של מתחם שוק בצלאל 
  

   : חלקה/גוש
חלקי חלקה חלקה גוש 

6912 15,23 24 
 

'   ד4.537שטח התכנית    :שטח קרקע
  1,323= 3מגרש '    ד3.214=1מגרש :                            מגרשי הבניה

  מ"ישר אדריכלים בע, אבנר ישר   :מתכנן
מ "אלעד ישראל מגורים בע   :יזם

 מ"אלעד ישראל מגורים בע   :בעלות
יפו -                            עירית תל אביב 

 
 ברובם  המגרשים פנויים  :מצב השטח בפועל

.  י בעל זכיון פרטי מטעם היזם"חניון ציבורי שמופעל עומשמשים                                  
 

 מסחר  מגוריםקובעת שני מגרשים לבניה ביעוד של, 1993מאושרת משנת , 2250ע "תב   :מצב תכנוני קיים
 (,  4מגרש מס )מגרש לשטח ציבורי פתוח , (3- ו1מגרשים )מבני ציבורו

.  ומדרחוב בתחום רחוב בית לחם
  יבנו מוסדות 3או / ו1של המגרשים ,  או בקומת עמודים מפולשת/                                 בקומת הקרקע ו

שרותי בריאות ושרותים קהילתיים , ספריות, מועדונים, מוסדות חינוך: ציבור כגון
.  ר" מ800בשטח עיקרי של , שונים לשרות תושבי האזור

 
ג קומת קרקע וקומת עמודים " ע קומות4-16 מותר להקים בניין בן 1במגרש 
 קומות מעל 4) מהמגרש 40%מוגדר קו בנין לקומות המסד על תכסית של  .מפולשת

מסחרית .ק. קומות מעל ק16וקו בנין מוגדר לבניה של עד  (מפולשת. מסחרית וק. ק.ק
 . (כולל חדרים טכניים על הגג)'  מ60בהן הגובה לא יעלה על  (מפולשת. וק

 .כך גם קומת המסחר והקומה המפולשת',  מ3-גובה כל קומה נקבע ל
ר " מ1050-ר למגורים ו" מ7950  מתוכם ,ר" מ9,000 השטח העיקרי לא יעלה על

 .למסחר
 . ר" מ900מותרים בתי קולנוע בסך  (3או לחילופין במגרש )במרתף הבניין 

 . עמודים מפולשת. קרקע וק. ג ק"ע קומות  4-8 מותר להקים בניין בן 3במגרש 
.  קומות8 קומות והשני לגובה של עד 4האחד עד לגובה של : מוגדרים שני קוי בנין

 . לא מוגדר3גובה הבניה המירבי למגרש 
 ר למגורים " מ2900מתוכם , ר" מ3,800 א יעלה עללהשטח העיקרי 

 .ר למסחר" מ900-ו
או שטחים לרווחת /בקומות העמודים המפולשות ניתן למקם שטח של בנייני ציבור ו

 . משטח הקומה שמעל20%בשטח שלא יעלה על , הדיירים
 

 . ר" מ10,850 –שטחי הבניה העיקריים כ "סה
 

תחום לכולל מתחת ) מרתפי חניה 4 ניתן להקים  והמדרחוב 1,3,4מגרשים תחום הב
(. המדרחוב

                                   
עיצוב  ופיתוח לכל תחום     ,                                  כתנאי להוצאת היתר בניה נדרשת תכנית בינוי

 .                                 התכנית ולחניון
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 : בשלבים הקודמים לבקשה זומצב תכנוני מוצע
 
   : בסמכות ועדה מקומית 'א2250תכנית בנין עיר .  1

 .והיזם מגיש תכנית זו זכה בו, עיריית תל אביב פרסמה מכרז למתחם
ע בסמכות ועדה "בשלב הכנת תכנית העיצוב  נוכח היזם שהעיצוב המיטבי  שהוא מציע דורש שינוי התב

:  שהציעה את השינויים הבאים ('א2250)הוגשה תכנית . מקומית
וצמצום התכסית ,  קומות מגורים5ותוספת של '  מ30-תוספת גובה של כ,  שינוי בקוי בנין1' במגרש מס

. בקומות המגורים
. כקיים בסביבה, ליצירת מבנה מלווה רחוב'  מ0 שינוי בקוי הבנין לקו בנין 3' במגרש מס

 ,  הבנויים בין שני הבנייניםהשטחים הציבורייםחלוקת מיקום 
. ניוד זכויות בין שני הבנינים  ושיפור הגישות לחניון

מרפסות שהיה מותר במרתף כשטח עיקרי יועבר לבנייני המגורים עבור , ר" מ900, שטח בתי הקולנוע
 .שלא תותר סגירתן, חופפות ופתוחות

 
 

 ,  הועדה המקומית אישרה את התכנית להפקדה (8-'ב2007-27החלטה  ) 18/11/2007בתאריך 
 : ולהלן ונוסח ההחלטה

 
הוחלט  (גפן וארנון, שומר,  דורון– בעד 4,  פאר ומיטל– נגד 2) לאחר הצבעה בעניין : החלטת ועדה

: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים
 

. להביא את תכנית פיתוח הסביבה לאישור הועדה .1
 . קומות5ע יקבע את הגובה המדויק שיתאים לגובה של "מה .2

יהיו '  מ9כ בגובה של "סה) הקומות הטכניות שמעליו 2 –קומת חדרי היציאה לגג ו  .3
 .(בכל החזיתות'  מ3בנסיגה של לא פחות 

 
. פאר ויסנר ושמואל גפן, נתן וולוך, ארנון גלעדי, אריה שומר, מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים

 
  

ו לשימור מרקמים "ולאור המצאו באזור ההכרזה של אונסק ( קומות5תוספת )לצורך קביעת גובה המבנה 
בקש מהנדס העיר מהיזם להציג לו בתלת מימד את הנצפות העירונית ומשמעות הגבהת הבנין , עירוניים

.   ממקומות שונים בעיר
ו בישראל הובהרו "בסדרה של ישיבות בנושא אצל מהנדס העיר בשיתוף עם מחלקת השימור ונציגי אונסק

אלא לחזור , ע להפקדה"והיזם החליט בסופו של התהליך לא לקדם את התב, ע זו"הקשיים בקידום תב
 ".שוק בצלאל "2250, ע התקפה"פ התב"ולקדם תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי ע

 
 
 :קידום תכנית הפיתוח והעיצוב האדריכלי .2

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 25/11/2009מיום ' ב09-0028בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה

 
( 1' דיון מס): הועדה מחליטה 

 . לשוב ולדון באחת הישיבות הבאות עם תכנית עיצוב מתוקנת
 

ע "ד שרי אורן דיווחה לועדה שתנאי להיתר בניה היה אישור תכנית הבינוי לכל שטח התב"זאת לאחר שעו
. הראשית ולא חלק ממנה כפי שהוצג

 
.אהרון מדואל ופאר ויסנר, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 09/12/2009מיום ' ב09-0029בישיבתה מספר 
 .   והחליטהבתכנית

 
. לצאת לסיור במקום

 
. פאר ויסנר וארנון גלעדי, אהרון מדואל, תמר זנדברג, כרמלה עוזרי, שמואל גפן: משתתפים

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 23/12/2009מיום ' ב09-0030בישיבתה מספר 
לשוב ולדון בישיבה הקרובה לקבלת החלטה בלבד וזאת לאחר שנערך  (3' דיון מס) :והחליטהבתכנית 

. סיור במקום
 

ארנון , אהרון מדואל, שמואל גפן, שמוליק מזרחי, דן להט, תמר זנדברג, דורון ספיר:  בסיורמשתתפים
שלמה זעפראני וכרמלה עוזרי, אסף זמיר, בנימין בביוף, מיטל להבי, גלעדי

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 06/01/2010מיום ' ב09-0031בישיבתה מספר 
( 4' דיון מס) :בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

: אלי לוי מנהל אגף הנכסים הציג את ההסכמות שהושגו עם הבעלים לגבי החניון
 מהמחיר הנהוג בחניונים הפרטיים באזור 30% מקומות חניה בחניון הציבורי בהנחה של 100 .3

. לדיירי הסביבה בלבד
 .לחודש ₪ 350 – מקומות לחניית לילה לדיירי הסביבה בלבד במנוי חודשי שיהיה פחות מ 100 .4

 
: הועדה מחליטה

 תמר – נמנעו 2,  אהרון– נגד 1, זעפראני ולוברט, מזרחי, כרמלה, אסף,  דורון– בעד 6)לאחר הצבעה בעניין 
: הוחלט לאשר את תכנית העיצוב בתנאים הבאים (ודן

 (המגדל הגבוה על מכבי)ע לשפר את העיצוב של המבנה הצפון מזרחי "הועדה מסמיכה את מה .3
. ע"במגבלות התב

. הועדה רושמת לפניה את ההסכם שאליו הגיע אגף הנכסים לגבי החניון .4
 

, אהרון מדואל, אסף זמיר, דן להט, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, נפתלי לוברט, דורון ספיר: משתתפים
 .שמוליק מזרחי ושלמה זעפראני

 
 .בקשה לדיון חוזר במליאת הועדה פאר ויסנר הגיש 25.1.2010בתאריך . 3
 
:  כדלהלןהוחלט ובסופו 13/05/2010הדיון התקיים ביום   

. פה אחד הוחלט להחזיר את תכנית העיצוב לדיון בועדה המשנה לתכנון והבניה"
, אם יידרש, על סמך החלופה הנבחרת תוכן תכנית,  יום כדי לקבוע חלופה40 עד 30יילקח פרק זמן של 

ועדת המשנה לתכנון והבניה תקבע לוחות זמנים ברורים לצוותים המקצועיים . בסמכות ועדה מקומית
". וליזמים כדי להגיש את התכנית חזרה לועדת המשנה לאישור

 
.ההחלטה נתקבלה בשיתוף ובהסכמת נציג היזמים אשר נכח באולם  

 
, התקיימה ישיבה בנדון אצל מהנדס העיר, בעקבות החלטת המליאה ,10/6/2010בתאריך . 4

ד אמיר חן וגל "עו, זקן-איל בן, עודד להבי, חצירא-שלום אבו, רונן יפו:  מטעם היזמים:בהשתתפות 
    .אדריכלים אבנר ישר ואביב אלנבוגן , מנשה 

 , קובי כהן, עודד גבולי, שרי אורן, גבי פריאל', חזי ברקוביץ, אלי לוי:   מטעם עירייה
 .נילי פוך, אורלי אראל

  
: סוכם כי 

 , תוכן תכנית בסמכות ועדה מקומית לבניה מירקמית כולל איחוד וחלוקה. 1
.     ושינוי חלוקת שטחים ופתרון הולם למבנה ציבור

 . מקומות חניה תת קרקעיים נוספים150התכנית תכלול 
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 : תוגשנה לאישור הועדה המקומית שתי תכניות עיצוב אדריכלי. 2

 .תכנית העיצוב האדריכלי שהוגשה לאישור המליאה.      א
 , תכנית עיצוב אדריכלי חדשה.       ב

 . 1ע בסמכות ועדה מקומית כמפורט בסעיף "          המבוססת על שינוי תב
 
 .ע מוצעת"ע מאושרת ותב"תוגש בקשה לחפירה ודיפון התואמות תב .3
 

תבוצע תכנית העיצוב שהוצגה             , אם תוך שנתיים לא תאושר התכנית המוצעת לשינוי. 4
.      במליאה

                                                                             
אותם מבנים שלגביהם לא נדרש       , תוגש בקשה להיתר בניה לחלק מהמבנים בפרויקט. 5

  .ותואמים את תכנית העיצוב, ע התקפה"    שינוי התב
 .ל"תיקון החוזה בהתאם לעקרונות הנ .9

 
י חברת דנקנר "ע, לועדת הערר, בהסכמה, תוגש בקשה .01

לדחיית המועד להגשת עררים בנושא תכנית העיצוב האדריכלית והסרוב , י הועדה המקומית"וע
 .להוצאת היתר שינויים להיתר החפירה והדיפון

 
הועדה לא קיבלה את המלצת מהנדס העיר     , 4/8/10בדיון שנערך בועדת המשנה ביום . 8

. לא מוכנה לחזור לתכנית העיצוב  שהוצגה במליאה.  בסיכום זה4    לגבי סעיף 
 
 

 4/8/2010 דיון בועדת המשנה בתאריך 5' דיון מס . 5
. י היזם"בישיבת הועדה הוצגו עקרונות העיצוב ע

 , ללא דרוגים בקומות עליונות,  קומות מעל קומת קרקע מסחרית7 יבנה בגובה של 1המבנה שבמגרש . 1

.   ולא כקיר שטוח ורציף,      וחזיתות הבנין יעוצבו כמקטעים

 ,ע תקפה"פ תב"ע,  קומות מעל קומת קרקע מסחרית וקומה מפולשת7- יבנה ב3 המבנה במגרש .2

.    1זהה לעיצוב שבבנין ,     ובעיצוב חזיתות כמקטעים

 ,שטחי הציבור יישולבו בקומות הקרקע ובקומה המפולשת של שני המבנים. 3

.     וגני הילדים מתוכננים בתאום ובאישור מינהל החינוך

 ('ב2250)    עקרונות התכנון של שטחי הציבור הפתוחים נשארים במתכונתם כמו בתכנית שאושרה בעבר 

 .    והעיצוב והפיתוח מותאמים שינוי בתכסית ובקווי הבנין החדשים המוצעים

. ד"ר ליח" מ67-בשטח עיקרי ממוצע שלא יפחת מ, ד" יח160- ד  ל" יח144- שינוי הצפיפות מ.4

 
חברי הועדה הדגישו שתוכנית העיצוב כפי שהוצגה במליאה אינה מקובלת עליהם כאופציה ואינם 

. מוכנים לאשר אופציה זו
 

 :בסיום הדיון החליטה הועדה כדלהלן
: הועדה מחליטה

:  עם פירוט כלהלן25.8.2010לשוב ולדון בישיבת הועדה הקרובה 
 .25.8.2010יש להציג את עקרונות התכנון העיצוב כולל מרתפים בועדה בתאריך  .5

  . תאום עם כיבוי אש:מ לדיון להפקדה ולהכניס בה תנאי להיתר"יש להביא תכנית בסו .6
  . חודש24מ "זמן מועד אישור התכנית בסו .7
הועדה עומדת על כך כי בדרפט שמובא לאישורה יהיו כל ההחלטות הרלבנטיות ובמקרה שבפנינו  .8

  .החלטת המליאה וכן סכומים אצל מהנדס העיר אם היו כאלו
 

, ארנון גלעדי, נתן וולוך, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, תמר זנדברג, שמואל גפן, פאר ויסנר: משתתפים
. שלמה זעפראני ואהרון מדואל
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   :"' שוק בצלאל ב "–' ב2250 בתכנית זו מצב תכנוני מוצע
 

.  בהתאם להחלטת הועדה מובאת לאישור להפקדה תוכנית בסמכות ועדה מקומית
ות למגרשים "הקיים והמאושר בתבע- מטרת התכנית היא להתאים את הבינוי המוצע למרקם בסביבה

. בסביבה הקרובה ובמרכז העיר בכלל
הקטנת מספר הקומות המירבי והגובה , קווי הבניין ותכסית ואיחודם לכל קומות הבניין: י שינוי"זאת ע

.  הגדלת הצפיפות והעברת שטחים בין המגרשים ובין קומות המבנים, המותר
  
 : בקווי הבניין שינויים. 1

 לשאר הקומות ' מ3-לחמש הקומות הראשונות ו' מ0: מ –טשרניחובסקי '  לרח1   במגרש 
לכל קומות הבניין  ' מ0:   ל                                                     

 ליתר הקומות '  מ7-לחמש קומות ראשונות ו'  מ4:מ- המכבי'                    לרח
לכל קומות הבניין '   מ4:ל                                         

ללא שינוי '  מ5 –אלו מציאות '                    לרח
ללא שינוי '  מ5 –פ "                   לכיכר הפנימית הגובלת בשצ

'  מ7-ו'  מ10: 2                   למעבר בגבול מגרש 
                    

'   מ0: ל'    מ6-' מ0קו בניין משתנה בין  : מ –בית לחם'   לרח3  במגרש 
ללא שינוי ' מ0- אלו מציאות' לרח

 '  מ3-9קו בניין משתנה מ –פ"לכיכר הפנימית הגובלת בשצ
לכל הקומות '  מ0: ל                                                     

 :ל'   מ0קו בניין :מ- 2לגבול מגרש 
 .לגדר חצר גן הילדים'  מ1.5-למבנה  ו'  מ5קו בניין –בקומת הקרקע 
עבור מרפסות חצרות גני הילדים '  מ1.5 קו בניין –בקומת הביניים

'  מ5-  בקומות העליונות
 
'  מ32:ל' מ60:  מ1' במגרש מסשינוי גובה מבנה . א- גובה המבנים. 2

 לגג.י.ח+8: לפי התשריט ל6-18בין  :                                 ושינוי מספר הקומות מ
  ('מ37כ "סה)מכונות . עבורח' מ2ועוד ' מ35- ל3 'במגרש מסקביעת גובה המבנה .                             ב

לגג .י.ח+9:  לפי התשריט ל6 -10בין  : הקומות מ'                                 וקביעת מס
 .    כל זאת ממפלס הכניסה הקובעת לבנין

 
.  ללא שינוי סך השטחים העיקריים160- ל124-ד מ"יח' שינוי מס - צפיפות. 3
 
-  ניוד שטחים עיקריים . 4

,  ניוד שטחים עיקריים מקומת הקרקע לקומות המגורים. 1
.   3' ר במגרש מס" מ200 ועד 1' ר במגרש מס" מ200                                       עד 

 מסך      25% עד 3 למגרש 1ניוד שטחים עיקריים לבנייה ממגרש . 2
. 1                                       השטחים העיקריים במגרש 

שנקבע בתכנית הראשית לשימוש של בית    )ר " מ900ניוד שטח עיקרי של .  3                                  
.  למרפסות מקורות ופתוחות למגורים (                                       קולנוע במרתף

                             
. העברת שטחי שרות מקומת מרתף עליונה לקומות עליונות .  5
  
 .                                     בכל שטח המגרש46%- ל40%-  מ1' שינוי התכסית במגרש מס. 6
 
וזאת כתנאי להוצאת ', מ1.5 ברוחב של 2'  בגבול עם מגרש מס3' קביעת זיקת הנאה בשטח מגרש מס. 7

. היתר הבניה לבנינים
י ועדת המשנה לתכנון ולבניה של הועדה " אישור תוכנית עיצוב אדריכלי ע–תנאי להוצאת היתרי בניה . 8

. המקומית
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 : טבלת השוואה
  

 נתונים
 

מצב מוצע מצב קיים 

כ שטח "סה
התכנית 

דונם 
 

 1מגרש 
 3מגרש 

'   ד4.537
 

 '  ד3.214
' ד1.323

ללא שינוי 

כ זכויות "סה
 עיקרי בניה

 230 230אחוזים 

 ר"מ 
 

10,850  
 

10,850 

כ זכויות "סה
 למרפסות

 900 ר"מ

  בנין גובה
  1במגרש  

 
 גובה בנין 

 3במגרש  

 
קומות 

 
  16+ק ביינים+קרקע

 
 8+ק ביניים + קרקע

 
 + קומות6+ קרקע 

קומה בנסיגה  
 קומות 6+ ביינים . ק+ קרקע 

קומה בנסיגה +
 

    
 הבניין גובה

  1במגרש מס 
 הבניין גובה

 3במגרש מס 

 
 מטר

 
'    מ6
 

 לא מוגדר
 

 
  ממפלס הכניסה הקובעת'מ32

לגג .י.כולל  ח
 ממפלס הכניסה הקובעת' מ37

מכונות מעלית .לגג וח.י.כולל  ח
 1ד  מגרש "מס יח
 3ד מגרש "מס יח

 

 80עד   
  44עד  

 94עד 
 66עד 

 : 1 מגרש מס תכסית
              קומות מסד

 

 
40%      

 

 
46% 

 
  מקומות חניה

 
 
 

 לציבור 200
למבני ציבור , למסחר

על פי התקן   -   ולדיירים

 ,   לציבור330- כ
 למבני הציבור ולמסחר  94- כ

 לדיירים 218
 מקומות חנייה 642- כ כ"סה

 
 

.  שנים מיום אישורה כחוק5 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
יצא במגרש ממגרשי התכנית לא ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו 5   אם תוך

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

 
 
 

. מאשר שהתכנית בסמכות ועדה מקומיתע "מה
.מ מאשרת שהתכנית בסמכות ועדה מקומית"היועה

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אבנר ישר הציג את התכנית' אדר
:  מהנדס העיר מבקשת לשנות את תמהיל הדירות כלהלן–חזי ברקוביץ ' אדר

ר שטח עיקרי " מ60שליש מהדירות בגודל עד 
ר עיקרי " מ70שליש מהדירות עד 
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. ר עיקרי" מ80ושליש מהדירות מעל 
. ד כפי שהם מבקשים"היזמים מבקשים להשאיר את הגמישות לגודל יח

ארנון גלעדי מבקשת לבדוק עם היזמים שהם לא חוזרים לתכנית הישנה ולא יהיו תביעות נגד העירייה 
. בעתיד מטעם היזם

: ד היזם מבקש להבהיר מספר דברים"עו
. מאושרת' קידום היתרי בניה מכח תכ .1
 .'ב2250' ואת נספח התנועה ביחד עם תכ' העיצוב האדר' לאשר את תכ .2

 . מטר40 מבקשים להגביה עד B מבנה 3גובה במגרש  .3

 . כחברה אנחנו לא יכולים להתחייב בזה–לגבי הבקשה להעדר תביעות בעתיד  .4
אלי לוי דיווח שבמסגרת ההסכם החדש שעומד להחתם עם היזמים יתווסף סעיף שהצדדים מוותרים על 

. כל התביעות
: -  דיון פנימי

:  הציגה את הערות הצוות לתכנית כלהלן– מצוות מרכז –נילי פוך ' אדר
.  מטר35 מטר ומבקש לא לעלות מעל 40הצוות מתנגד לגובה של 

. להוסיף מרפסות לפי התקנות החדשות
 

: הועדה מחליטה
:  לאשר את התכנית להפקדה כלהלן בתנאים הבאים

  
 : בקווי הבניין שינויים. 1

 לשאר הקומות ' מ3-לחמש הקומות הראשונות ו' מ0: מ –טשרניחובסקי '  לרח1   במגרש 
לכל קומות הבניין  ' מ0:   ל                                                     

 ליתר הקומות '  מ7-לחמש קומות ראשונות ו'  מ4:מ- המכבי'                    לרח
לכל קומות הבניין '   מ4:ל                                         

ללא שינוי '  מ5 –אלו מציאות '                    לרח
ללא שינוי '  מ5 –פ "                   לכיכר הפנימית הגובלת בשצ

'  מ7-ו'  מ10: 2                   למעבר בגבול מגרש 
                    

'   מ0: ל'    מ6-' מ0קו בניין משתנה בין  : מ –בית לחם'   לרח3  במגרש 
ללא שינוי ' מ0- אלו מציאות' לרח

 '  מ3-9קו בניין משתנה מ –פ"לכיכר הפנימית הגובלת בשצ
לכל הקומות '  מ0: ל                                                     

 :ל'   מ0קו בניין :מ- 2לגבול מגרש 
 .לגדר חצר גן הילדים'  מ1.5-למבנה  ו'  מ5קו בניין –בקומת הקרקע 
עבור מרפסות חצרות גני הילדים '  מ1.5 קו בניין –בקומת הביניים

'  מ5-  בקומות העליונות
 
'  מ32:ל' מ60:  מ1' במגרש מסשינוי גובה מבנה . א- גובה המבנים. 2

 לגג.י.ח+8: לפי התשריט ל6-18בין  :                                 ושינוי מספר הקומות מ
  ('מ37כ "סה)מכונות . עבורח' מ2ועוד ' מ35- ל3 'במגרש מסקביעת גובה המבנה .                             ב

לגג .י.ח+9:  לפי התשריט ל6 -10בין  : הקומות מ'                                 וקביעת מס
 .    כל זאת ממפלס הכניסה הקובעת לבנין

 
 . ללא שינוי סך השטחים העיקריים160- ל124-ד מ"יח' שינוי מס - צפיפות. 3

:     תמהיל הדירות כלהלן
ר שטח עיקרי " מ60שליש מהדירות בגודל עד 

ר עיקרי " מ70שליש מהדירות עד 
. ר עיקרי" מ80ושליש מהדירות מעל 

 
-  ניוד שטחים עיקריים . 4

,  ניוד שטחים עיקריים מקומת הקרקע לקומות המגורים. 1
.   3' ר במגרש מס" מ200 ועד 1' ר במגרש מס" מ200                                       עד 

 מסך      25% עד 3 למגרש 1ניוד שטחים עיקריים לבנייה ממגרש . 2
. 1                                       השטחים העיקריים במגרש 

שנקבע בתכנית הראשית לשימוש של בית    )ר " מ900ניוד שטח עיקרי של .  3                                  
.  למרפסות מקורות ופתוחות למגורים (                                       קולנוע במרתף
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. העברת שטחי שרות מקומת מרתף עליונה לקומות עליונות .  5
  
 .                                     בכל שטח המגרש46%- ל40%-  מ1' שינוי התכסית במגרש מס. 6
 
וזאת כתנאי להוצאת ', מ1.5 ברוחב של 2'  בגבול עם מגרש מס3' קביעת זיקת הנאה בשטח מגרש מס. 7

. היתר הבניה לבנינים
. ע או מי מטעמו"חומרי גמר יהיו באישור מה, י כפי שהוצגה"לאשר את  תוכנית עיצוב אדריכלי ע. 8
. תנאי לאישור התכנית חתימת היזם על כתב שיפוי כמקובל. 9

. תנאי להיתר בניה  תאום עם כיבוי אש. 10
 
 

ארנון גלעדי וכרמלה , נתן וולוך, מיטל להבי, אסף זמיר, אהרון מדואל, דן להט, דורון ספיר: משתתפים
. עוזרי



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 10- ' ב10-0020
שטחי ציבור בפלורנטין   - 3847/תא

 ל העירייה ואלי לוי"בנוכחות מנכ (3 )78דיון בסעיף 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  48' עמ

 

להגבלת היתרי בניה בתחום ,  לחוק78הארכת פרסום תנאים לפי סעיף  : מטרת הדיון

.  שכונת פלורנטין אשר יועדו ונבחנים במסגרת התכנית לשטחי ציבור בפלורנטין

 

הועדה מחוזית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 שכונת פלורנטין :מיקום

 :גושים וחלקות בתכנית

כל /חלק סוג גוש מספר גוש
 הגוש

מספרי חלקות  מספרי חלקות בשלמותן
 בחלקן

7083 ,7424 ,6930 ,6982 -
6986 ,7424 ,7084 

   כל הגוש מוסדר

  כל הגוש שומא  6931, 6930
 153 104, 95-101חלק מוסדר  7016
, 112-115, 98-108, 90-95, 85-86, 81, 70-79חלק מוסדר  7051

117 ,126 ,130 ,133 ,136-137 ,139-141 ,
143 ,145 ,148 ,150 ,152-158 

62 

 

 

 דונם קו כחול 448: שטח התכנית

  :תכנון

ברמן  , גנזל, קוטוק: אדריכלים מתכננים

עמליה רימלט  : יעוץ שיתוף ציבור

שאול גפני : יעוץ שמאי

טליה מרגלית , היחידה לתכנון אסטרטגי, צוות יפו דרום: ריכוז
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יפו - הועדה המקומית תל אביב :יזם

פרטיים , י"ממ, עירייה :בעלות

מדיניות ומצב תכנוני 

' ב 08-0028בישיבתה מספר במענה למחסור בשטחי ציבור בפלורנטין ועל פי החלטות הועדה המקומית 

מפורטת \ הוחלט על עריכת תכנית מתאר, (ראו דרפט בהמשך)( 10החלטה מספר ) 24/09/2008מיום 

.    לחוק שהודיע על הכנת התכנית77לשטחי ציבור בפלורנטין ונערך פרסום על פי סעיף 

במגרשים אשר זוהו ,   לחוק78במקביל הוחלט לפרסם לשנה אחת תנאים מגבילים להיתרי בניה לפי סעיף 

: בבדיקה הפנימית כזמינים יחסית לצורך יצירת שטחים ציבוריים

, רחבת חניה ברחוב אלוף בצלות ומגרש מאורך צמוד ששימש בעבר כשוק בין הרחובות הרצל והשוק. 1

.  דונם1.4כ כ"סה, קרקע ביעוד מסחרי

 
למבנה חניה  (558' מס)עליהם חלה תכנית , השוק וידידיה פרנקל, קבוצת מגרשים בין הרחובות הרצל. 2

. (' ד0.35)כולל שטח ביעוד דרך ,  דונם2.5כ כ"סה, שלא מומשה ויש צריפים ומגרש חניה

 
. ברחוב בן עטר (שטח פתוח'  מ80- מתוך זה כ, ר" מ440מגרש כ)מבנה המקווה הנטוש והשטח הצמוד לו . 3

 

 (שלא הופקעו עדיין)שבו מסומנים חלקים כדרכים , השטח הצמוד ממזרח למתחם בית הספר דרויאנוב. 4

כ שטח "סה. בתי מלאכה- בשטח, תעשייה- יעוד, 1367 ו397ובשאר השטח יש הגבלת בניה על פי תכניות 

ונדרשת השלמה , (דרכים ושטח למבני ציבור) דונם הם ביעוד ציבורי 7.5מתוכם כ ,  דונם14.5החלקות כ

.  (ראה סימון למטה) דונם נוספים ליצירת קריה ציבורית רציפה עם שטח מתחם דרויאנוב 2-3של 
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.  2010 והסתיים בסוף חודש מרס 26.3.2009הפרסום היה בתאריך 

 

ונבחר צוות מתכננים שעוסק בהכנתה ובהליך , במהלך התקופה שמאז החלטת הועדה הוגדרו יעדי התכנית

.  של שיתוף ציבור על פי הפרוט שהוצג בוועדה

, ובכללם השטחים שלעיל, נבחנות תכנונית דרכים למימוש מיידי וארוך טווח של שטחי ציבור בשכונה

וכן שיטות מערכתיות להרחבת ושיפור המרחב , שטחים נוספים שזוהו על ידי תושבים ועל ידי המתכננים

. נבחנים גם קשרים לשטחים בהיקף השכונה ושטחים בתוך פרויקטים בהקמה. הציבורי

 

לגבי מבנה וחצר . הם הבסיס להתנעת התהליך, 78השטחים לגביהם הוגבלו היתרי בניה בפרסום 

המקווה ברחוב בן עטר יש הליך רכישה מתקדם ושאר השטחים ברשימה נבחנו שמאית ותכנונית 

.  ההפקעה\ כאתרים בהם יערך טיפול תכנוני נקודתי מזורז לצורך רכישה, ראשונים

 

מצב תכנוני מוצע 

ללא שינוי לפרסום , כדי להשלים את ההליך התכנוני שלעיל נדרשת הארכה  של הפרסום לשנה נוספת

(: 21.1.2009בתאריך )והועדה המחוזית , כפי שאושר על ידי הועדה המקומית כאמור, הקודם

שטחי ציבור בשכונת פלורנטין - 3847\ תכנית תא

על פיהם תיאסר הוצאת ,  לחוק לתקופה של שנה אחת78לקבוע תנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף 

: היתרים לבניה ולשימושים חורגים כדלקמן

חלקות שונות . א

.  32השוק , 55הרצל , 6, 5, 4, 2אלוף בצלות :  בכתובות6931 גוש 1743-1742: רחוב אלוף בצלות חלקות

. 42,44פרנקל , 44,46,48 השוק 69,71,73,75הרצל : בכתובות  7084 בגוש 222-227חלקות 

. 'א2, 2בן עטר : בכתובת, 7084 בגוש 61חלקה 

 

  בגוש 139 וחלק מחלקה 90חלקה , 140חלקה , הקריה ציבורית בהמשך למתחם בית ספר  דרויאנוב. ב

, 24, 22, 1-20המשור , 4,6,8,10,12,14,16,18 המחוגה 4,6,8, 10,12,14,16,18הנגרים : בכתובות , 7051

. 54,56,58,60,62,64,66,68אברבנאל , 24, 22, 1-20חצרים 

 

כדי להגן על מטרות התכנית , להאריך את התנאים לשנה נוספת כפי שנרשמו: חוות דעת הצוות

. המסוכמות עד לדיון בוועדה ולקראת הפקדה
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 כפי שנרשמו בדרפט הועדה, תאור השטחים והחלטות הועדה, להלן פרוט מצב השטח

 :24/09/2008מיום ' ב 08-0028פרוטוקול ,  10' החלטה מס, המקומית

 

 : מצב השטח בפועל

המרכז המסחרי הישן מצפון ואזור המלאכה במערב בנויים בצפיפות גבוהה וחסרים במיוחד , שכונת פלורנטין

השטח הציבורי המשמעותי היחיד סביב מבנה בית ספר דרויאנוב במערב משמש . בשטחים ציבוריים פתוחים

 רחובות 2 גינת כיס ברחוב החלוצים ופיתחה 90בנוסף הקימה העירייה בתחילת שנות ה. כסדנאות אומנים וגינה

. (וושינגטון)ושדרה ובה מתקני משחקים  (אקוסטא וקורדוברו)משולבים 

והאזור הוא הבעייתי ביותר ,  דונם למבני ציבור12פ ו" דונם שצ23על פי מדדים נורמטיביים חסרים היום בפלורנטין 

 .בעיר מבחינה זו

 

  :מדיניות ומצב תכנוני קיים

ומתוך הכרה בייחודה , התכנון באזור בעשורים האחרונים יצא מכוונה לקדם את השכונה כאזור מגורים מרכזי

: וקשייה

 וזיהתה שלושה אזורים לפעילות בכוונה לשדרג את תנאי החיים בה 2000תכנית האב לשכונה הושלמה בשנת . 1

 :וליצבה

יסומנו מבנים וחזיתות לשימור ויוגדרו שטחי . המרקם הקיים ישמר ויטופח- (שכונת פלורנטין הישנה)בדרום . א

. ציבור וחניונים ללא הריסת מבנים קשיחים

אשר אושרה עקרונית בפורום מהנדס העיר , תיקון יפו בי בסמכות ועדה מקומית- 3710בהתאם לכך הוכנה תכנית 

 . ותוצג לועדה בחודשים הקרובים

המרקם הקיים ישמר ויטופח בתוספת קומות אחידה ומינורית ותוך שימור : (המרכז המסחרי הישן)בצפון . ב

בהתאם לכך קודמה . ללא הריסת מבנים קשיחים, הוגדרו שטחי ציבור וחניונים. משמעותי של חזיתות היסטוריות

 (.8.12.2004 5– ' ב2004-32החלטה ) ואושרה בועדה המקומית להפקדה 3438תכנית 

אזור ההזדמנות המרכזי ליצירת סביבת מגורים חדשה עבור משפחות צעירות שירצו - (אזורי המלאכה)במערב . ג

 .  וכן קריה ציבורית גדולהעבור השכונה כולהגינות כיס ומבני ציבור , להשתקע בשכונה

 למערב פלורנטין כרקע לתכניות מתחמיות ולדיוני השולחן העגול שהתקיימו בהתאם לכך הוכנה תכנית מדיניות

 . דונם כהמשך לשטח בית הספר דרויאנוב10-תכנית זו סימנה קריה ציבורית בת כ. מול התושבים

 

, 24.6.2007, 27.6.2007, 9.5.2007, 13.12.2006, 20.9.2006קבעו החלטות ועדה מקומית מתאריכים , בנוסף. 2

, ל"ראו דרפט מסכם לנ) כי יש לקדם מימוש שטחים לטובת הציבור על פי המלצות צוותי התכנון 17.5.2006

(.  5 –' ב2007- 21 החלטה 29.8.2007מתאריך 

: שטחים אלה אותרו בבדיקות שנערכו לאזורים השונים במסגרת הכנת תכניות מפורטות ותכניות מדיניות וכללו

 (כחצי דונם)שטח הגינה ברחוב החלוצים : שטחים בבעלות ציבורית אותם יש לעגן בתכניות בניין עיר -

.   ורחובות משולבים קיימים
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 (אליפלט אילת, במתחם החרש והאומן, בתכנית גבולות)שטחים בתכניות בתוקף או בהפקדה שיש להפקיע  -

פ ושטחים בנויים שימושים בעלי אופי "זאת בנוסף לפיתוח שטחי שפ)פ ומבני ציבור " דונם שצ7כ כ"סה

 .(ציבורי בסדר גודל דומה

ר אשר סומן בדרך דומה " מ60ושטח לגינת כיס בת , 3710שטח למעבר ציבורי שיסומן בזיקת הנאה בתכנית  -

 (20.2.2008- ' ב08-0006ראו החלטה ) אשר נמצאת בהפקדה 21פרנקל , 3802בתכנית 

.  שטח תחנת הדלק ברחוב פלורנטין לגביו הומלץ על החמרת תנאי רשיון עסק והגבלה לפי שנים -

 

  :להלן השטחים שיועדו בהחלטות אלה לרכישה והפקעה עבור הציבור

( 6931 גוש 1743-1742חלקות ) דונם ברחוב אלוף בצלות בין רחוב השוק ורחוב הרצל  1.4. א

.  בעלות פרטית, חניון גדול לצד שטח צר בנוי בסככות:       מצב השטח

. (לפני הפקדה) 3438יעוד ציבורי מעורב בתכנית , 44יעוד מסחרי על פי תכנית :     מצב תכנוני

 

 ליצירת קריה ציבורית – ( דונם כולל  דרך7)  דונם בשטח שממזרח לשטח מתחם בית הספר דרויאנוב 2.5. ב

 (7051 בגוש 139 וחלק מחלקה 90חלק מחלקה , 140חלקה )במערב פלורנטין  

. שהגדולה מהן נפרסת מעבר לאתר הקריה המיועד,  חלקות מושע2במקום בתי מלאכה רבים ב: מצב השטח

שאר השטח יועד . אולם לא הופקע, חלק ניכר משטחן יועד לכבישים ומבני ציבור' א1367 ו397בתכניות בתוקף 

או שימושים \ תוספת ו10%לתעשיה כאשר כמו בשאר הסביבה לא ניתן להוציא היתרים לבניה במקום מעל 

  . עד להכנת תכנית מפורטת למתחם בין רחובותחורגים

היות והוא המקום סומן בתכנית האב ובתכנית המדיניות למערב פלורנטין כקריה ציבורית גדולה : מצב תכנוני

היום סדנאות )בית הספר דרויאנוב -  האתר היחיד במרחב השכונה בו מתאפשרת הסתמכות על שטח ציבורי גדול

זאת כאשר . לצורך הרחבה ויצירת הקריה(  כביש ומבני ציבור)ושטחים הנוספים ביעוד ציבורי  (האמנים וגינה

  .בניה למגורים תרוכז בשוליו הדרומיים והמזרחיים של האתר

 

 (:7084 בגוש 222-227חלקות ) דונם 2.6, השוק- ידידיה פרנקל-  דונם בין הרחובות הרצל2.4כ. ג

 בפועל,"קומות לחניה-מגרש מיוחד לשם הקמת בנין רב" שקבעה 558 תכנית על השטח חלה: מצב השטח

 . בנייני מסחר בני קומה או שתי קומותבמקום

ביוזמת אחד הבעלים לבניה למגורים מעל חניון ציבורי הומלצה על ידי הועדה  (3505' מס)ע "תב: מצב תכנוני

ולמעט תיקון מספר , (28.4.2004 מתאריך 10– ' ב2004-11ראו החלטה  ) 2004המקומית להפקדה בדצמבר שנת 

 .כמעט שלא קודמה מאז (28.6.2006 מתאריך 3– ' ב2006-16ראו החלטה )מקומות החניה שנדרשו 

 .פ מעל חניון ציבורי במחצית השטח" ולקדם תכנון חדש שיכלול שצ3505ע לבטל אישור תכנית " הומלץ לוב    

( 7084 בגוש 61חלק מחלקה )ר " מ80- (הקדש- בעלות)עטר ופלורנטין - המקווה ההרוס בפינת רחוב בן. ד

המקווה פסק מלפעול ופונה :      מצב השטח

פ "שצ\  למבנה ציבורי3710מיועד בתכנית :     מצב תכנוני

 

מתנגדים משכונת פלורנטין  ונציגי , בהשתתפות יזמי ומתכנני התכניות)עקרונות סיכום דיוני שולחן עגול . 3

  9.4.2008אומצו על ידי הועדה המקומית בדיון בתאריך ,  בנוגע ליצירת שטחי ציבור10.3.08מתאריך  (העירייה

.  ('ב2008-14'  אברבנאל אילת פרוט3094ולתכנית , 2902ראו דרפט התנגדויות לתכנית החרש והאומן )

: הועדה קבעה כי

כתנאי למתן תוקף לתכניות האמורות נדרש אישור להפקדת תכנית מתאר לשטחי ציבור בכלל פלורנטין -  

אשר תכלול קרייה ציבורית של , בועדה המקומית בתוך שלושה חודשים (שטחים פתוחים ושטחים למבני ציבור)
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 דונם ממערב לרחוב אברבנאל ושטחים נוספים ממערב וממזרח לרחוב אברבנאל שיתבססו על  הרשימה 10עד 

. (ראו למעלה)שהוצגה לועדה 

 לחוק אשר  תאסור 78- ו77באותו דיון הוועדה המקומית תתבקש להחליט על פרסום הודעה  על פי סעיף -  

 . הוצאת היתרי בניה בתחום השטחים האמורים המיועדים להפקעה או רכישה לטובת הציבור

תכנית שטחי הציבור תיערך בשיתוף נציגות תושבי השכונה וכי נציגי העירייה והתושבים יפעלו במשותף כדי - 

  .לקדם תוכניות אלה לטובת קידום השכונה

 

: (החלטה קודמת) מצב תכנוני מוצע

 לתכניות הכוללות ולהחלטות הקודמות שהורו על רכישת 9.4.2008בהמשך להחלטת הועדה המקומית מתאריך 

:  מוצעת, שטחים לטובת הציבור בפלורנטין

. מפורטת לשטחי ציבור בכל תחום שכונת פלורנטין\  לחוק על הכנת תכנית מתאר77הודעה ופרסום לפי סעיף . 1

. שלמה והעליה אך תסמן שטחי ציבור בלבד, אליפלט, אילת- התכנית תכלול את כל השטח שבין הרחובות יפו. א

תהווה את אחת מתכניות הפיילוט , ל בנושא שיתוף הציבור"התכנית תיערך על פי החלטת הועדה מהתאריך הנ. ב

.  (ראו בהמשך)הראשונות לנושא ותלווה ביועצת לשיתוף ציבור 

 .התכנית תכלול שטחים שסומנו בתכניות והחלטות הועדה הקודמות בנושא. ג

  

: עריכת וניהול התכנית בשיתוף הציבור כדלקמן. 2

תהליך שיתוף הציבור יעשה בהתאם . על פי החלטת הועדה המקומית ילווה תהליך התכנון בשיתוף הציבור

מיום ' ב08-0012ועדת המשנה לתכנון ולבניה  בישיבתה מספר לעקרונות נוהל שיתוף הציבור כפי שאושר על ידי 

מפורטים להלן עיקרי הליך השיתוף ובעלי העניין המרכזיים אשר יקחו חלק בהליך . (6החלטה מספר ) 19/03/2008

. זה

: שלבי השיתוף ופעולות שיתוף עיקריות

 פעולות עיקריותשלב השיתוף 

 בעלי ענייןוגיוס מיפוי  - בעלי העניין מיפויהשלמת 

מיפוי הנושאים לשיתוף ועומק  השיתוף בכל נושא  -

תוכנית עבודה מפורטת הכנת  -

מיסוד ערוץ ידוע  -

 בחירת  עדחלופותהכנת 

 חלופה 

 (נציגים, קבוצה)מפגשים פרטניים עם בעלי עניין שונים  -

מפגשים משותפים למספר בעלי עניין  -

בנקודות צומת כגון תחילת וסיום )מפגשים ציבוריים פתוחים  -

 (תהליך

אתרים בעיר או בערים שכנות בהם יש דוגמאות / ביקור בשכונות -

 מוצלחות להתמודדות עם מחסור בשטחי ציבור

הפקדת התוכנית עד 

 לאישורה למתן תוקף

 יידוע ועדכון בעלי עניין -

: בעלי עניין מרכזיים

 ועד פעילי פלורנטין  -

 (פעילי מהפך , ז"מתנדבי משא, מועדון קשישים)תושבים המאורגנים במסגרות שונות  -

  (ב"צרכני שירותי ציבור וכיו, שוכרים/בעלי נכסים)תושבים לא מאורגנים בשכונה במיון לקטגוריות שונות  -
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 (לא מאורגנים)סוחרים ובעלי עסקים בשכונה  -

 (מאורגנים)עמותת החרש והאומן  -

 (לא מאורגנים)בעלי נכסים במתחם הנגרים  -

 תושבי העיר, תושבי רובע, תושבי שכונות סמוכות- כלל הציבור  -

 

עם . יודגש כי הליך שיתוף הציבור אינו גורע מסמכות מוסדות התכנון המוסכמים לקבל את ההחלטות התכנוניות

מובטח כי עמדותיהם של בעלי העניין השונים ילקחו בחשבון בהכנת התכנית ובאותם המקרים בהם לא , זאת

. יוצגו הנימוקים לכך, תתקבל עמדת בעל עניין כלשהו

 

 לחוק שתגביל הוצאת היתרי בניה בשטחים שהוצגו לועדה ולציבור כמיועדים לרכישה 78הודעה על פי סעיף . 3

מוצע כי הפרסום יהיה לשנה אחת במהלכה יבדק מצב השטחים במפורט ועל . והפקעה ובחלקות בהם הם כלולים

: פיו תיאסר הוצאת היתרים לבניה ולשימושים חורגים כדלקמן

 6931 גוש 1743-1742לצורך יצירת השטח הציבורי ברחוב אלוף בצלות לא יוצאו היתרי בניה בחלקות . א

 . 32השוק , 55הרצל , 6, 5, 4, 2אלוף בצלות : בכתובות

לא יוצאו היתרי בניה לתוספות ושימושים , לצורך יצירת הקריה הציבורית בהמשך למתחם בית ספר  דרויאנוב. ב

  7051  בגוש 139 וחלק מחלקה 90חלקה , 140חלקה : חורגים בחלקות המושע הכוללות את השטח המיועד לקריה

, 22, 1-20חצרים , 24, 22, 1-20המשור , 4,6,8,10,12,14,16,18 המחוגה 4,6,8, 10,12,14,16,18הנגרים : בכתובות

 .54,56,58,60,62,64,66,68אברבנאל , 24

   7084 בגוש 222-227לא יוצאו היתרי בניה בחלקות . ג

 42,44פרנקל , 44,46,48 השוק 69,71,73,75הרצל :    בכתובות

  7084 בגוש 61לא יוצאו היתרי בניה בחלקה . ד

 א2, 2בן עטר : בכתובת

 

:  חוות דעת צוות

 לחוק להודעה על הכנת התכנית למשך שלוש שנים 77מומלץ פרסום על פי סעיף  . 1

. מומלץ מיסוד הליך רציף של שיתוף ציבור ובעלי עניין במתודה שתוארה למעלה. 3

או שימוש חורג \ לחוק אשר למשך שנה אחת אשר יאסור הוצאת היתרי בניה ו78מומלץ פרסום על פי סעיף  . 3

. בחלקות ובכתובות המצוינות למעלה

.  בהתאם למסקנות הליך השיתוף יעוגנו השטחים האמורים בתכנית ויוחלט על אופן המשך ההליך.  4

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה  בתכנית  (10החלטה מספר ) 24/09/2008מיום ' ב 08-0028בישיבתה מספר 

: והחליטה

 

 :מהלך הדיון

 ו 3094ד שרי אורן דיווחה לועדה שהוגשה עתירה מינהלית של אדם טבע ודין נגד העירייה לביטול שתי התוכניות "עו

 –2902 .

. סלמה צמוד לפלורנטין' פאר ויסנר ביקש לבדוק אופציה להכניס לתכנית גם את המגרש ברח

. יואב וינברג ועמליה הציגו בפני הועדה את נוהל שיתוף ציבור שנעשה בתכניות האלו

. זה חסר כל פרופורציה,  דונם של בניה באתר שממזרח למתחם בית ספר דרויאנוב10מיטל להבי נגד העמסת 

. מיטל להבי מבקשת לפצל את ההצבעה בהחלטה
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: הועדה מחליטה

  . לחוק על הכנת התכנית77לבקש מהועדה המחוזית לפרסם הודעה על פי סעיף  .1

  .מיסוד הליך רציף של שיתוף ציבור ובעלי עניין במתודה שתוארה לעיל .2

 לחוק לתקופה של שנה אחת כדלקמן ולהעביר את ההמלצה 78י סעיף "פה אחד הוחלט לקבוע תנאים עפ .3

 :לאישור הועדה המחוזית כדלהלן

 בגוש 1743-1742לא יוצאו היתרי בניה בחלקות , לצורך יצירת השטח הציבורי ברחוב אלוף בצלות .א

 .32השוק , 55הרצל , 6,5,4,2אלוף בצלות :  בכתובות6931

, 44,46,48 השוק 69,71,73,75הרצל :  בכתובות7084 בגוש 222-227לא יוצאו היתרי בניה בחלקות  .ב

 .42,44פרנקל 

 .'א2, 2בן עטר :  בכתובת7084 בגוש 16לא יוצאו היתרי בניה בחלקה  .ג

הוחלט לצורך  (מיטל להבי–  נגד 1, דוד ויעל,שומר,פאר, דורון–  בעד 5)לאחר הצבעה בעניין  .ד

לא להוציא היתרים לתוספות בנייה , יצירת הקריה הציבורית בהמשך למתחם בית ספר דרויאנוב

 90חלקה , 140חלקה : ושימושים חורגים בחלקות המושע הכוללות את השטח המיועד לקריה

המחוגה , 4,6,8,10,12,14,16,18הנגרים :  בכתובות7051 בגוש 139וחלק מחלקה 

, 54,56אברבנאל , 1-20,22,24חצרים , 24,22,1-20המשור , 4,6,8,10,12,14,16,18

58,60,62,64,66,68. 

  .אברבנאל שנהפך משטח מסחרי  לפארק' ייבדק השטח מדרום לשלמה בירידה מרח .4

  .ויוחלט על אופן המשך ההליך, בהתאם למסקנות הליך השיתוף יעוגנו השטחים האמורים בתכנית .5

 

 

. יעל דיין ומיטל להבי, אריה שומר, דוד עזרא, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים

 

 

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 23/06/2010מיום ' ב10-0014בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

. ל העירייה ומנהל אגף הנכסים"לשוב ולדון בנוכחות מנכ
 

, מיטל להבי,  אסף זמיר, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, בנימין בביוף, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. פאר ויסנר וארנון גלעדי

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (10החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

ד שרי אורן דיווח לועדה שהגישו לבית משפט המחוזי לענינים מנהליים הצהרת כוונות נגד הועדה "עו
. י אדם טבע ודין ונציגות מטעם תושבי פלורנטין"המחוזית והמקומית ע

מ לבדוק איזה " מגרשים שנמצאים בבדיקה ע16אלי לוי מנהל אגף הנכסים דיווח שיש בידם רשימה של 
.  מהמגרשים ברשימה ניתן לרכוש ולהפקיע

ס דוריאנוב ומגרש " מגרשים עקריים בי2מ לגבי " דיווח שכרגע יש מו–ל העירייה " מנכ–מנחם לייבה 
. ס דוריאנוב אז הוא יפונה בהסכם"ברגע שיהיה ייעוד מסויים לבי. ידידיה פרנקל' ברח

 
 



 החלטה' מס
25/08/2010 

 10- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  56' עמ  

 

: הועדה מחליטה
 . לשנה נוספת78לאשר להעביר לועדה המחוזית להאריך את הפרסום לפי סעיף  .1

. יש להביא לישיבה הבאה את המסמך של הצהרת כוונות שהוגש לבית משפט המחוזי .2
 .ל ואלי לוי" הועדה תשוב ותדון בישיבה הבאה בנוכחות המנכ–לגבי שטחים ירוקים  .3

ל הצוות התכנוני יכין מסמך של שימושים ציבוריים הדרושים בשכונת פלורנטין "לפני הישבה הנ
וכן ריכוז של השטחים הציבוריים בעתודות הקיימות ', מועדון קשישים וכד, כולל גני ילדים

 .נתונים אלו ישווה לתקנים של משרד השיכון ולשכונות דומות בעיר. ובתבעות עתידיות
 
 

ארנון גלעדי ואהרון , נתן וולוך, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, דן להט,  דורון ספיר: משתתפים
.מדואל



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 11- ' ב10-0020
  6-8שלמה - ב 2515/מק/תא

 דיון נוסף לאנטרנטיבה נוספת למיקום השטח הציבורי והבינוי

 

 2007ת ספטמבר "מבא  57' 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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 11- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  58' עמ  

 

 
 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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2007ת ספטמבר "מבא  59' עמ  

 

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

 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
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: 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, 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
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  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
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 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

ועדה מחוזית 
 

 :מיקום
ממערב רחוב הירקון   , רחוב טרומפלדורמדרום , 19ממזרח חלקות ,159,158 חלקה מצפון

 
 :כתובת

יפו - תל אביב 
 66הירקון 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
  16 חלק מהגוש מוסדר 6907

 
 דונם 0.703: שטח התכנית

 
ורד אדריכלים . מ:מתכנן

 
 דוד לבנת:יזם

 
 פרטית :בעלות
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 : מצב השטח בפועל
.  בחלקה קיים ופועל מלון אימפריאל

. קומת גג חלקית ,  קומות3, קרקע . ק , (חלקית)למבנה קומת מרתף 
 

 : מדיניות קיימת
. הגדלת מצאי חדרי מלון מדרגת שלושה כוכבים

 
 :מצב תכנוני קיים

: על החלקה חלות התכניות  הבאות
 281,287,998,44,מ,ג,1-ע, 38א "תמ, 13א "תמ

  1מגורים ב: ייעוד קיים 
. חדרים על הגג,חמש קומות, ק קרקע , 1מרתף לפי ע: לבניין חדש ייתכנו

קובעת הריסת חלקי בניין הפקעת השטחים ויצירת קולונדה בעומק ,  מרחיבה את רחוב הירקון998תכנית 
. לאורך רחוב הירקון(לפי חזית המבנה השכן )'  מ3

 .2005 תקפה פג בשנת –שחלה בעבר על החלקה "  'מלונות ג "2770/תכנית תא
. התכנית נמצאת בתחום החיץ של אזור ההכרזה

 
 :מצב תכנוני מוצע

". מלונאות" ל 1שינוי ייעוד ממגורים ב
 שלוש קומות מלונאיות  ועוד קומת תוספתי "ע ( חדרי מלון בבניין 72כ "סה) חדרי מלון  31- תוספת של כ

תוספת מרפסות בחזית הדרומית . לפי המופיע בתשריט ונספח הבינוי, קווי הבניין.גג חלקית בנסיגה
קביעת זיקת הנאה לציבור בחזית .  רח הירקון–הפקעה לצרכי הרחבת הדרך . שיפוץ המבנה.והמערבית 

. המערבית לרח הירקון ובחזית הדרומית לרחוב טרומפלדור
 
 

: טבלת השוואה
ר " מ615 –חושב לפי שטח לאחר הפקעה 

 
 מצב מוצע (בנוי בפועל)מצב קיים נתונים

 353 156 אחוזים שטחים עיקריים
 2170 1100 ר"מ

שטחי שרות על 
 קרקעיים

 107 40.5 אחוזים
 660 285 ר"מ

קומת קרקע ועוד , קומת מרתף קומות גובה
 .שלוש קומות

שש , קומת קרקע,1-מרתפים לפי ע
 קומות ועוד קומת גג חלקית

 מטר
 (יחסי)

  גובה סופי כולל מעקה גג27.35 23.80

 (לאחר ההפקעה) 63% (לפני ההפקעה )  55% תכסית
 0 0 מקומות חניה

 
: חניה

. י התקן"עפ, בקומת המרתף, תיפתר במסגרת מגרש זה, חניה לשימוש אורחי המלון
י התקן יוצע פתרון חליפי וזאת בהתאם לנספח תנועה "במידה ולא יתאפשר להקצות מקומות חניה עפ

. ב"י אגף התנועה ראה מצ"וחניה מאושרים ע
 
 

:  זמן ביצוע
 

תתבטלנה , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו8אם תוך 
הוועדה המקומית רשאית .במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית

זאת במידה והוועדה .ל"להאריך את תוקף התכנית לשלוש שנים נוספות מעבר לשמונה השנים הנ
. המקומית תשוכנע כי העיכוב בהוצאת ההיתר נבע מסיבות המצדיקות מתן הארכה

 
 



 החלטה' מס
25/08/2010 

 12- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  66' עמ  

 

 
 : קבעה28.01.10החלטת וועדת השימור מיום ה 

 
השימור וצוות תכנון ' הוועדה מנחה את מח, א"לצורך עידוד תיירות ומלונאות באזור ההכרזה של ת .1

תנאי בלעדי ,  לרבות תכנית כוללת ורחבה ככל האפשר,מרכז לבחון את התכניות שהוגשו ולקדמן
התכנית תוצג לוועדת . ממגורים למלונאות, יהיה שכל אותם מבנים יעברו שינוי בהגדרת השימושים

.  חודשים3השימור תוך 
 אופן שנקבע ב(66הירקון ) , ואימפריאל(106הירקון ), גרשט:  המלונות2בשלב זה ניתן לקדם את  .2

 .שהיתה מאושרת ערב ההכרזה, 2770ע "תבב
 .כנגד שינוי היעוד למלונאות,  לחוק197תנאי לאישור התכנית יהיה מתן כתב שיפוי בגין סעיף  .3
 

 ('אדר, י צבי לוין"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

: ממליצים להפקיד התכנית בתנאים הבאים 
".  מלונאות"לייעוד " מגורים"שינוי ייעוד החלקה מייעוד  .1
 . היטל השבחה ייגבה כחוק–היטל השבחה  .2

 .הקלות בקווי הבניין ובמספר הקומות יהוו סטייה ניכרת מהתכנית זו .3

קומת גג חלקית +  קומות מלונאות 6+ קומת קרקע : כ  קומות הבניין מעל הקרקע "סה .4
 .מלונאית

מעל מפלס קומת הקרקע '  מ27.50 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי   .5
 .הקיימת

 .אשפה ימוקם בתחום הבניין' ח .6

,  קומות מלונאות6+ קומת קרקע :  הוא יכיל   חדש  מבנהיוקם הבניין הקיים ובמידה וייהרס .7
לחלקה )'  מ0לרחוב הירקון ',  מ3לרחוב טרומפלדור : בקווי בניין , קומת גג חלקית מלונאית

 למבנה החדש יהיה .'  מ3.6קווי בניין צידיים '  מ4בקומת קרקע קולונדה של  (לאחר ההפקעה
מעל '  מ29.00 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי  . פתרון חניה בתת הקרקע

 .מפלס הרחוב

 . תבוטלנה–זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלן במסגרת קווי הבניין ומספר הקומות  .8

 :תנאים למתן היתר בניה .9

 עמידה בתקני משרד התיירות. 

 הבטחת ההפקעה ורישום זיקת הנאה למעבר הציבור  .
ש העיריה ורישום בפועל של זיקת ההנאה "תנאי למתן תעודת גמר יהיה רישום ההפקעה ע .01

 .למעבר לציבור בלשכת רישום המקרקעין

 :תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית .11

 אישור יועץ בטיחות לתכנון המוצע. 

 י אגף התנועה"אישור נספח התנועה ע. 

  לחוק197חתימת היזמים על כתב שיפוי בגין סעיף . 
 
 

 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   (12החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. משה ורד הציג את התכנית' אדר
. א"אלי זיו מהתאחדות המלונות הציג את הדרישה לחדרי מלון בת

 
: הועדה מחליטה

: לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקיד בועדה המחוזית בתנאים הבאים 
".  מלונאות"לייעוד " מגורים"שינוי ייעוד החלקה מייעוד  .1
 . היטל השבחה ייגבה כחוק–היטל השבחה  .2



 החלטה' מס
25/08/2010 

 12- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  67' עמ  

 

 .הקלות בקווי הבניין ובמספר הקומות יהוו סטייה ניכרת מהתכנית זו .3

קומת גג חלקית +  קומות מלונאות 6+ קומת קרקע : כ  קומות הבניין מעל הקרקע "סה .4
 .מלונאית

מעל מפלס קומת הקרקע '  מ27.50 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי   .5
 .הקיימת

 .אשפה ימוקם בתחום הבניין' ח .6

,  קומות מלונאות6+ קומת קרקע :  הוא יכיל   חדש  מבנהיוקם הבניין הקיים ובמידה וייהרס .7
לחלקה )'  מ0לרחוב הירקון ',  מ3לרחוב טרומפלדור : בקווי בניין , קומת גג חלקית מלונאית

 למבנה החדש יהיה .'  מ3.6קווי בניין צידיים '  מ4בקומת קרקע קולונדה של  (לאחר ההפקעה
מעל '  מ29.00 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי  . פתרון חניה בתת הקרקע

 .מפלס הרחוב

 . תבוטלנה–זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלן במסגרת קווי הבניין ומספר הקומות  .8

 :תנאים למתן היתר בניה .9

 עמידה בתקני משרד התיירות. 

 הבטחת ההפקעה ורישום זיקת הנאה למעבר הציבור  .
ש העיריה ורישום בפועל של זיקת ההנאה "תנאי למתן תעודת גמר יהיה רישום ההפקעה ע .01

 .למעבר לציבור בלשכת רישום המקרקעין

 :תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית .11

 אישור יועץ בטיחות לתכנון המוצע. 

 י אגף התנועה"אישור נספח התנועה ע. 

  לחוק197חתימת היזמים על כתב שיפוי בגין סעיף . 
 
 

.אסף זמיר ונתן וולוך, אהרון מדואל, ר" יו–מיטל להבי : משתתפים



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 13- ' ב10-0020
מלון גרשט   - 3933/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  68' עמ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

ועדה מחוזית 
 

 :מיקום
ממערב רחוב הירקון   , 96,97 ות מדרום חלק , 31ממזרח חלקות , רחוב פרישמןמצפון

 
 :כתובת

יפו - תל אביב 
 106הירקון 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
  30 חלק מהגוש מוסדר 6905

 
 דונם 0.588: שטח התכנית

 
ורד אדריכלים . מ:מתכנן

 
 דני גרשט:יזם

 



 החלטה' מס
25/08/2010 

 13- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  69' עמ  

 

 פרטית :בעלות
 

 : מצב השטח בפועל
.  או סוויטות קטנות לתקופות קצרות וארוכות/המשכיר חדרים ו" בית דירות"בחלקה קיים ופועל 
.  קומות וקומת גג חלקית 3, קרקע . ק , (מקלט וחניון תת קרקעי)למבנה קומת מרתף 

 
 : מדיניות קיימת

. הגדלת מצאי חדרי מלון מדרגת שלושה כוכבים
 

 :מצב תכנוני קיים
: על החלקה חלות התכניות  הבאות

 998,44,60,מ,ג,1-ע, 58, 38א "תמ, 13א "תמ
 1מגורים ב: ייעוד קיים 

. חדרי יציאה לגג,חמש קומות, ק קרקע , 1מרתפים לפי ע: לבניין חדש ייתכנו
. קובעת הריסת חלקי בניין והפקעת השטחים לאורך רחוב הירקון,  מרחיבה את רחוב הירקון998תכנית 

 .2005 תקפה פג בשנת –שחלה בעבר על החלקה "  'מלונות ג "2770/תכנית תא
. התכנית נמצאת בתחום החיץ של אזור ההכרזה

 
 :מצב תכנוני מוצע

". מלונאות" ל 1שינוי ייעוד ממגורים ב
 שלוש קומות מלונאיות בקווי הבניין תוספתי "ע ( חדרי מלון בבניין78כ "סה)חדרי מלון 39- תוספת של כ

הפקעה לצרכי . שיפוץ המבנה.תוספת מרפסות בחזית הצפונית . הקיימים ועוד קומת גג חלקית בנסיגה
. הריסת רצפת קולונדה קיימת ובנייתה מחדש לפי מפלס המדרכה הצמודה. פרישמן'   רח–הרחבת הדרך 

 
 

 :טבלת השוואה
ר " מ543 –חושב לפי שטח לאחר הפקעה 

 
 מצב מוצע (בנוי בפועל)מצב קיים  נתונים

 423 213 אחוזים שטחים עיקריים
 2300 1254 ר"מ

שטחי שרות על 
 קרקעים

 107 34 אחוזים
 580 202 ר"מ

שלוש ,קומת קרקע , קומת מרתף קומות גובה
 . קומות וקומה חלקית 

שש , קומת קרקע,1-מרתפים לפי ע
 קומות ועוד קומת גג חלקית

 מטר
 (יחסי)

  גובה סופי כולל מעקה גג28.85 17.71

 (לאחר הפקעה) 75% (לפני ההפקעה)  65% תכסית
 12 4 מקומות חניה

 
: חניה

. י התקן"עפ, בקומת המרתף, תיפתר במסגרת מגרש זה, חניה לשימוש אורחי המלון
 י התקן יוצע פתרון חליפי וזאת בהתאם לנספח תנועה"במידה ולא יתאפשר להקצות מקומות חניה עפ

. ב"י אגף התנועה ראה מצ"וחניה מאושרים ע
 
 

: זמן ביצוע
  

תתבטלנה , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו8אם תוך 
הוועדה המקומית רשאית .במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית

זאת במידה והוועדה .ל"להאריך את תוקף התכנית לשלוש שנים נוספות מעבר לשמונה השנים הנ
. המקומית תשוכנע כי העיכוב בהוצאת ההיתר נבע מסיבות המצדיקות מתן הארכה

 



 החלטה' מס
25/08/2010 

 13- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  70' עמ  

 

 
 : קבעה28.01.10החלטת וועדת השימור מיום 

 
השימור וצוות תכנון ' הוועדה מנחה את מח, א"לצורך עידוד תיירות ומלונאות באזור ההכרזה של ת .4

תנאי בלעדי ,  לרבות תכנית כוללת ורחבה ככל האפשר,מרכז לבחון את התכניות שהוגשו ולקדמן
התכנית תוצג לוועדת . ממגורים למלונאות, יהיה שכל אותם מבנים יעברו שינוי בהגדרת השימושים

.  חודשים3השימור תוך 
 אופן שנקבע ב(66הירקון ) , ואימפריאל(106הירקון ), גרשט:  המלונות2בשלב זה ניתן לקדם את  .5

 .שהיתה מאושרת ערב ההכרזה, 2770ע "תבב
 .כנגד שינוי היעוד למלונאות,  לחוק197תנאי לאישור התכנית יהיה מתן כתב שיפוי בגין סעיף  .6
 

 ('אדר, י צבי לוין"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

.  להחלטת וועדת השימור2תכנית זו מובאת לוועדה בהתאם לסעיף 
 

: ממליצים להפקיד התכנית בתנאים הבאים 
".  מלונאות"לייעוד " מגורים"שינוי ייעוד החלקה מייעוד  .21
 . היטל השבחה ייגבה כחוק–היטל השבחה  .31

 .הקלות בקווי הבניין ובמספר הקומות יהוו סטייה ניכרת מהתכנית זו .41

קומת גג חלקית +  קומות מלונאות 6+ קומת קרקע : כ  קומות הבניין מעל הקרקע "סה .51
 .מלונאית

 .מעל מפלס הרחוב'  מ29.00 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי   .61

 .אשפה ימוקם בתחום הבניין' ח .71

,  קומות מלונאות6+ קומת קרקע :  הוא יכיל   חדש  מבנהיוקם הבניין הקיים ובמידה וייהרס .81
'  מ3.6 –קווי בניין צידיים ',  מ4- לרחוב פרישמן: בקווי בניין , קומת גג חלקית מלונאית

 למבנה החדש .'  מ4עם ארקדה בקומת הקרקע בקו בניין של  '  מ0קו בניים - לרחוב הירקון 
'  מ29.00 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי  . יהיה פתרון חניה בתת הקרקע

 .מעל מפלס הרחוב

 . תבוטלנה–זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלן במסגרת קווי הבניין ומספר הקומות  .91

 :תנאים למתן היתר בניה .02

 עמידה בתקני משרד התיירות. 

 הבטחת ההפקעה ורישום זיקת הנאה למעבר הציבור בשטח הקולונדה  .
ש העיריה ורישום בפועל של זיקת ההנאה "תנאי למתן תעודת גמר יהיה רישום ההפקעה ע .12

 .למעבר לציבור בלשכת רישום המקרקעין

 :תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית .22

 אישור יועץ בטיחות לתכנון המוצע. 

 י אגף התנועה"אישור נספח התנועה ע. 
.  לחוק197חתימת היזמים על כתב שיפוי בגין סעיף 

 
 

 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   (13החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. משה ורד הציג את התכנית' אדר
. א"אלי זיו מהתאחדות המלונות הציג את הדרישה לחדרי מלון בת

 
: הועדה מחליטה

: לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקיד בועדה המחוזית בתנאים הבאים 
".  מלונאות"לייעוד " מגורים"שינוי ייעוד החלקה מייעוד  .1



 החלטה' מס
25/08/2010 

 13- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  71' עמ  

 

 . היטל השבחה ייגבה כחוק–היטל השבחה  .2

 .הקלות בקווי הבניין ובמספר הקומות יהוו סטייה ניכרת מהתכנית זו .3

קומת גג חלקית +  קומות מלונאות 6+ קומת קרקע : כ  קומות הבניין מעל הקרקע "סה .4
 .מלונאית

 .מעל מפלס הרחוב'  מ29.00 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי   .5

 .אשפה ימוקם בתחום הבניין' ח .6

,  קומות מלונאות6+ קומת קרקע :  הוא יכיל   חדש  מבנהיוקם הבניין הקיים ובמידה וייהרס .7
'  מ3.6 –קווי בניין צידיים ',  מ4- לרחוב פרישמן: בקווי בניין , קומת גג חלקית מלונאית

 למבנה החדש .'  מ4עם ארקדה בקומת הקרקע בקו בניין של  '  מ0קו בניים - לרחוב הירקון 
'  מ29.00 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי  . יהיה פתרון חניה בתת הקרקע

 .מעל מפלס הרחוב

 . תבוטלנה–זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלן במסגרת קווי הבניין ומספר הקומות  .8

 :תנאים למתן היתר בניה .9

 עמידה בתקני משרד התיירות. 

 הבטחת ההפקעה ורישום זיקת הנאה למעבר הציבור בשטח הקולונדה  .
ש העיריה ורישום בפועל של זיקת ההנאה "תנאי למתן תעודת גמר יהיה רישום ההפקעה ע .01

 .למעבר לציבור בלשכת רישום המקרקעין

 :תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית .11

 אישור יועץ בטיחות לתכנון המוצע. 

 י אגף התנועה"אישור נספח התנועה ע. 
.  לחוק197חתימת היזמים על כתב שיפוי בגין סעיף 

 
.אסף זמיר ונתן וולוך, אהרון מדואל, ר" יו–מיטל להבי : משתתפים



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 14- ' ב10-0020
  202מלון הירקון  - 3935/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  72' עמ

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

ועדה מחוזית 
 

 :מיקום
ממערב רחוב הירקון   , 11מדרום חלקה  , 22,23ממזרח חלקות ,9מצפון חלקה 

 
 :כתובת

יפו - תל אביב 
 202הירקון 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
  10 חלק מהגוש מוסדר 6901

 
 דונם 0.414: שטח התכנית

 
ורד אדריכלים . מ:מתכנן

 
 דורית מאיר:יזם

 
 פרטית :בעלות

 



 החלטה' מס
25/08/2010 

 14- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  73' עמ  

 

 
 : מצב השטח בפועל

. המושכר לשגרירות התורכית, בחלקה קיים מבנה בייעוד מגורים א
. קומת גג חלקית,  קומות 3, קרקע . ק , (חלקית) מרתףלמבנה קומת 

 
 : מדיניות קיימת

. הגדלת מצאי חדרי מלון מדרגת שלושה כוכבים
 

 :מצב תכנוני קיים
: על החלקה חלות התכניות  הבאות

 280,מ ,ג,1-ע, 58, 38א "תמ, 13א "תמ
מגורים א : ייעוד קיים 

. חדרים על הגג,ארבע קומות, ק קרקע , 1מרתף לפי ע: לבניין חדש ייתכנו
 

 :מצב תכנוני מוצע
". מלונאות"שינוי ייעוד ל 

י הסבת  הבניין הקיים למלון בשלוש הקומות הקיימות ותוספת "ע,  חדרי מלון58- הקמת בית מלון ובו  כ
תוספת מרפסות בחזית . שלוש קומות מלונאיות בקווי הבניין הקיימים ועוד קומת גג חלקית בנסיגה

 .שיפוץ המבנה.המזרחית 
 

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע (בנוי בפועל) מצב קיים נתונים
 322 169 אחוזים שטחים עיקריים

 1330 700 ר"מ
שטחי שרות על 

 קרקעיים
 85 51 אחוזים

 350 210 ר"מ
קומת קרקע ועוד , קומת מרתף קומות גובה

 שלוש קומות וחדרים על הגג
שש , קומת קרקע,1-מרתפים לפי ע

 קומות ועוד קומת גג חלקית
  גובה סופי כולל מעקה גג27.10 16.40 מטר

  לפי הקיים53%  53% תכסית
 0 0 מקומות חניה

 
: זמן ביצוע

  
תתבטלנה , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו8אם תוך 

הוועדה המקומית רשאית .במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית
זאת במידה והוועדה .ל"להאריך את תוקף התכנית לשלוש שנים נוספות מעבר לשמונה השנים הנ

. המקומית תשוכנע כי העיכוב בהוצאת ההיתר נבע מסיבות המצדיקות מתן הארכה
 

 ('אדר, י צבי לוין"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

: מבוא
 ,על מנת לעודד ייעוד ושימוש מלונאי

 :המלצת מהנדס העיר לבניה למגורים ולמלונאות ברחוב הירקון מעבר לאזור ההכרזה ובמרקם הקיים
. חדרים על הגג+  קומות מגורים 5+ ק : למגורים 

. קומת גג חלקית מלונאית+  קומות מלונאות 6+ ק : למלונאות 
: ממליצים להפקיד התכנית בתנאים הבאים 

".  מלונאות"לייעוד " מגורים"שינוי ייעוד החלקה מייעוד  .32
 . היטל השבחה ייגבה כחוק–היטל השבחה  .42

 .הקלות בקווי הבניין ובמספר הקומות יהוו סטייה ניכרת מהתכנית זו .52

 .אשפה ימוקם בתחום הבניין' ח .62

 . מ מקו בניין קדמי לפי הנחיות אדריכל העיר1.2תותר הקמת מרפסות חזיתיות עד ל  .72



 החלטה' מס
25/08/2010 

 14- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  74' עמ  

 

,  קומות מלונאות6+ קומת קרקע :  הוא יכיל   חדש  מבנהיוקם הבניין הקיים ובמידה וייהרס .82
 למבנה החדש יהיה פתרון חניה . בקווי בניין לפי התכנית הראשית, קומת גג חלקית מלונאית

מעל מפלס '  מ29.00 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי  . בתת הקרקע
 .הרחוב

 :הבינוי יהיה באחת החלופות הבאות .92
 

 :חלופה א 
 לפי הצעת שינויים בקווי הבניין הקיימיםתוספת שתי קומות בקונטור הבניין הקיים עם 

 .האדריכל 
 

קומת גג חלקית +  קומות מלונאות 5+ קומת קרקע : כ  קומות הבניין מעל הקרקע "סה
 .מלונאית

מעל מפלס קומת הקרקע '  מ24.50 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי  
 .הקיימת

 
 :' חלופה ב

בקווי בניין לפי ,  קומות מלונאות6+  קומת קרקע ובוהריסת הבניין הקיים והקמת מבנה 
.  למבנה החדש יהיה פתרון חניה בתת הקרקע.התכנית הראשית

 
קומת גג חלקית +  קומות מלונאות 6+ ק ומת קרקע: כ  קומות הבניין מעל הקרקע "סה

 .מלונאית
 .מעל מפלס הרחוב'  מ29.00 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי  

 
 :קומת גג בשתי החלופות
קו , מקו הקניין הקדמי הקיים'  מ4.5קו בניין קדמי לקומת גג יהיה )הקמת קומת גג חלקית 

 .(מקו בניין אחורי קיים'  מ3בניין אחורי לקומת גג יהיה 
. תבוטלנה–זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלן במסגרת קווי הבניין ומספר הקומות  .03

 
 :תנאים למתן היתר בניה .13

 עמידה בתקני משרד התיירות. 

 :תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית .23

 אישור יועץ בטיחות לתכנון המוצע. 

 י אגף התנועה"אישור נספח התנועה ע. 

  לחוק197חתימת היזמים על כתב שיפוי בגין סעיף . 
 
 

 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   (14החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. משה ורד הציג את התכנית' אדר
. א"אלי זיו מהתאחדות המלונות הציג את הדרישה לחדרי מלון בת

 
: הועדה מחליטה

: לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים 
".  מלונאות"לייעוד " מגורים"שינוי ייעוד החלקה מייעוד  .1
 .היטל השבחה ייגבה כחוק– היטל השבחה  .2
 .הקלות בקווי הבניין ובמספר הקומות יהוו סטייה ניכרת מהתכנית זו .3
 .אשפה ימוקם בתחום הבניין' ח .4
 . מ מקו בניין קדמי לפי הנחיות אדריכל העיר1.2תותר הקמת מרפסות חזיתיות עד ל  .5



 החלטה' מס
25/08/2010 

 14- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  75' עמ  

 

,  קומות מלונאות6+ קומת קרקע :  במידה וייהרס הבניין הקיים ויוקם מבנה חדש  הוא יכיל  .6
למבנה החדש יהיה פתרון חניה . בקווי בניין לפי התכנית הראשית , קומת גג חלקית מלונאית

מעל מפלס '  מ29.00–  (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי  . בתת הקרקע
 .הרחוב

 :הבינוי יהיה כדלהלן .7
תוספת שלוש קומות בקונטור הבניין הקיים עם שינויים בקווי הבניין הקיימים לפי הצעת 

. האדריכל 
 

קומת גג חלקית +  קומות מלונאות 6+ קומת קרקע : כ  קומות הבניין מעל הקרקע "סה
 .מלונאית

מעל מפלס קומת הקרקע '  מ27.50–  (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי  
 .הקיימת

 
 :קומת גג

קו , מקו הקניין הקדמי הקיים'  מ4.5קו בניין קדמי לקומת גג יהיה )הקמת קומת גג חלקית 
 .(מקו בניין אחורי קיים'  מ3בניין אחורי לקומת גג יהיה 

 .תבוטלנה– זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלן במסגרת קווי הבניין ומספר הקומות  .8
 :תנאים למתן היתר בניה .9

 עמידה בתקני משרד התיירות. 
 :תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית .01

 אישור יועץ בטיחות לתכנון המוצע. 

 י אגף התנועה"אישור נספח התנועה ע. 

  לחוק197חתימת היזמים על כתב שיפוי בגין סעיף  .
 
 

. אסף זמיר ונתן וולוך, אהרון מדואל, ר" יו–מיטל להבי : משתתפים



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 15- ' ב10-0020
מלון שלום   - 3934/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  76' עמ

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

ועדה מחוזית 
 

 :מיקום
ממערב רחוב הירקון   , 5מדרום חלקה  , 28,29ממזרח חלקות ,3מצפון חלקה 

 
 :כתובת

יפו - תל אביב 
 216הירקון 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
  4 חלק מהגוש מוסדר 6901

 
 דונם 0.632: שטח התכנית

 
ורד אדריכלים . מ:מתכנן

 
מ "בוים בענ בית ניס- דוד לוי :יזם

 
 פרטית :בעלות

 



 החלטה' מס
25/08/2010 

 15- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  77' עמ  

 

 
 

 : מצב השטח בפועל
. המשמש ופועל כבית מלון" מלונאות ג  "3444/בחלקה קיים מבנה בייעוד מיוחד לפי תכנית תא

 (לעומת חמש קומות האפשריות) קומות קיימות בפועל 4, קרקע . ק , (חלקיות)למבנה שתי קומות מרתף 
 

 : מדיניות קיימת
. הגדלת מצאי חדרי מלון מדרגת שלושה כוכבים

 
 :מצב תכנוני קיים

: על החלקה חלות התכניות  הבאות
 , 1-ע, 58, 38א "תמ, 13א "תמ,"מלונאות ג "3444/תא

" ייעוד מיוחד: "ייעוד קיים 
 

 :מצב תכנוני מוצע
 ".מלונאות"שינוי ייעוד ל 
י בנית קומה מלונאית בקווי הבניין הקיימים " ע( חדרי מלון בבניין69כ "סה) חדרי מלון17- תוספת של כ

תוספת מרפסות בחזית ". מלונאות ג "3444/ועוד קומת גג חלקית בנסיגה כל זאת מעבר לקיים בתכנית תא
. שיפוץ המבנה.המערבית 

 
 

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע (בנוי בפועל) מצב קיים נתונים
 336 271 אחוזים שטחים עיקריים

 2125 1,710 ר"מ
שטחי שרות על 

 קרקעיים 
 92 57 אחוזים

 585 360 ר"מ
קומת קרקע , שתי קומות מרתף קומות גובה

 ועוד חמש קומות 
שש , קומת קרקע,1-מרתפים לפי ע

 קומות ועוד קומת גג חלקית
  גובה סופי כולל מעקה גג43.0 36.5 מטר

  לפי הקיים56%  56% תכסית
 0 0 מקומות חניה

 
: זמן ביצוע

  
תתבטלנה , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו8אם תוך 

הוועדה המקומית רשאית .במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית
זאת במידה והוועדה .ל"להאריך את תוקף התכנית לשלוש שנים נוספות מעבר לשמונה השנים הנ

. המקומית תשוכנע כי העיכוב בהוצאת ההיתר נבע מסיבות המצדיקות מתן הארכה

 ('אדר, י צבי לוין"מוגש ע): ד הצוות"חו
 

: מבוא
 ,על מנת לעודד ייעוד ושימוש מלונאי

 :המלצת מהנדס העיר לבניה למגורים ולמלונאות ברחוב הירקון מעבר לאזור ההכרזה ובמרקם הקיים
. חדרים על הגג+  קומות מגורים 5+ קומת קרקע : למגורים 

. קומת גג חלקית מלונאית+  קומות מלונאות 6+ קומת קרקע : למלונאות
 

: ממליצים להפקיד התכנית בתנאים הבאים 
".  מלונאות"לייעוד " מגורים"שינוי ייעוד החלקה מייעוד  .11
 . היטל השבחה ייגבה כחוק–היטל השבחה  .21

 .הקלות בקווי הבניין ובמספר הקומות יהוו סטייה ניכרת מהתכנית זו .31



 החלטה' מס
25/08/2010 

 15- ' ב10-0020

 

2007ת ספטמבר "מבא  78' עמ  

 

קומת גג חלקית +  קומות מלונאות 6+ קומת קרקע : כ  קומות הבניין מעל הקרקע "סה .41
 .מלונאית

מעל מפלס קומת הקרקע '  מ27.50 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי   .51
 .הקיימת

 .אשפה ימוקם בתחום הבניין' ח .61

 . מ מקו בניין קדמי לפי הנחיות אדריכל העיר1.2תותר הקמת מרפסות חזיתיות עד ל  .71

 .לא תורשנה מעליות חיצוניות למבנה .81

,  קומות מלונאות6+ קומת קרקע :  הוא יכיל   חדש  מבנהיוקם הבניין הקיים ובמידה וייהרס .91
 למבנה החדש יהיה פתרון חניה . בקווי בניין לפי התכנית הראשית, קומת גג חלקית מלונאית

מעל מפלס '  מ29.00 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי  . בתת הקרקע
 .הרחוב

 . תבוטלנה–זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלן במסגרת קווי הבניין ומספר הקומות  .02

 :תנאים למתן היתר בניה .12

 עמידה בתקני משרד התיירות. 

 :תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית .22

 אישור יועץ בטיחות לתכנון המוצע. 

 י אגף התנועה"אישור נספח התנועה ע. 

  לחוק197חתימת היזמים על כתב שיפוי בגין סעיף . 
 
 

 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   (15החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. משה ורד הציג את התכנית' אדר
. א"אלי זיו מהתאחדות המלונות הציג את הדרישה לחדרי מלון בת

 
: הועדה מחליטה

: לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים 
".  מלונאות"לייעוד " מגורים"שינוי ייעוד החלקה מייעוד  .1
 . היטל השבחה ייגבה כחוק–היטל השבחה  .2

 .הקלות בקווי הבניין ובמספר הקומות יהוו סטייה ניכרת מהתכנית זו .3

קומת גג חלקית +  קומות מלונאות 6+ קומת קרקע : כ  קומות הבניין מעל הקרקע "סה .4
 .מלונאית

מעל מפלס קומת הקרקע '  מ27.50 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי   .5
 .הקיימת

 .אשפה ימוקם בתחום הבניין' ח .6

 . מ מקו בניין קדמי לפי הנחיות אדריכל העיר1.2תותר הקמת מרפסות חזיתיות עד ל  .7

 .לא תורשנה מעליות חיצוניות למבנה .8

,  קומות מלונאות6+ קומת קרקע :  הוא יכיל   חדש  מבנהיוקם הבניין הקיים ובמידה וייהרס .9
 למבנה החדש יהיה פתרון חניה . בקווי בניין לפי התכנית הראשית, קומת גג חלקית מלונאית

מעל מפלס '  מ29.00 – (כולל מעקה גג ומתקנים טכניים)גובה מקסימלי  . בתת הקרקע
 .הרחוב

 . תבוטלנה–זכויות בניה שלא ניתן יהיה לנצלן במסגרת קווי הבניין ומספר הקומות  .01

 :תנאים למתן היתר בניה .11

 עמידה בתקני משרד התיירות. 
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2007ת ספטמבר "מבא  79' עמ  

 

 :תנאים להעברת התכנית לוועדה המחוזית .21

 אישור יועץ בטיחות לתכנון המוצע. 

 י אגף התנועה"אישור נספח התנועה ע. 

  לחוק197חתימת היזמים על כתב שיפוי בגין סעיף . 
 

.אסף זמיר ונתן וולוך, אהרון מדואל, ר" יו–מיטל להבי : משתתפים



 התוכן החלטה' מס
25/08/2010 

 16- ' ב10-0020
דיון בפיצויים   -13לילינבלום -'ב2650 - 

 ל"ע לבקשה להיתר בכתובת הנ"דיווח של סגן מה - (2)דיון בפיצויים 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  80' עמ

 

ד "נעמי קפלנר וחוות  דעתה של  עו' לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאית הועדה גב
והן מהוות חלק בלתי נפרד מהחומר , ובהן מפורטים הממצאים ביתר פירוט, בתיה בראף

 והמידע המונחים בפני הועדה
 

 :רקע
 לחוק התכנון 197י סעיף " התקבלה במשרדי הועדה המקומית תביעת פיצויים עפ21/04/2009בתאריך 

. 04/09/2008ב שפורסמה ביום /2650/והבנייה עקב אישור תכנית תא
 

 :פרטי הנכס
. א"ת ,64:  חלקה7422גוש  ,  13רחוב לילנבלום : כתובת

 
  :פרטי התובעים
 513849646פ .מ ח" בע13חברת לילינבלום 

. (א"ת, 11רחוב זלמן שניאור : כתובת)ד אבי לחנה " השמאי ברוך סער ועו:כ התובעים"ב
 

 :הפיצוי הנדרש
נכון לתאריך הקובע ח " ש4,672,700גובה הפיצוי  הנדרש עומד על  , ד שמאי התובעים ברוך סער"י חוו"עפ

4.9.2008 . 
 

  :תיאור הנכס והסביבה
. 13 וכתובתם רחוב לילנבלום 7422 בגוש 64מהווה שני מבנים הבנויים על חלקה הנכס נשוא התביעה 

 
 הבנוי במחצית הקדמית של המגרש ומהווה את המבנה המקורי שנבנה על המגרש המבנה החזיתי

י תוכנית השימור המבנה מיועד "עפ. ש המשפחה המקורית שהתגוררה בו"ע" בית וייסר"ידוע בשם 
(, 1930היתר משנת ) קומות ועליית גג חלקית 2הבנין בנוי ב , לשימור אקלקטי עם הגבלות מחמירות

המבנה הנדון שופץ בהתאם לדרישות מחלקת השימור עם ביצוע , ר" מ420-כ שטח בנוי ברוטו כ"סה
במסגרת השיפוץ נוספה כאמור עליית הגג . 1998עוד בשנת , תוספת הבניה בעורף ובחלל גג הרעפים

.  שימש למשרדים 4.9.2008המבנה הנדון בתאריך הקובע . ושוקמו חזיתות המבנה
 וביעוד 1998 הבנוי במחצית האחורית של המגרש ומהווה תוספת מאוחרת משנת המבנה העורפי

 570-שטחו הבנוי ברוטו כ. קומות מעל קומת קרקע וקומת מרתף לחניה 4המבנה הינו בן .למשרדים
.  ר" מ1172.73: כ שטחי הבניה ברוטו בשני המבנים"סה.ר מרתף חניה" מ242.55ר עילי ועוד "מ

ומאופיינת בבניינים ותיקים בני שתיים " אחוזת בית"הסביבה מהווה חלק מהשטח ההיסטורי של שכונת 
רחוב לילינבלום הינו . מבנים רבים בסביבה מיועדים לשימור. עד חמש קומות וכן מספר מגדלי משרדים

". אחוזת בית"אחד מרחובות שכונת 
 

: כללי
 עבור אישור בקשה לשימוש חורג להיתר ממשרדים למגורים 27.11.2008לנכס הנדון ניתן היתר ביום 

וכן תוספת חדר יציאה  (ד" י5ד ובמבנה האחורי " יח3בבנין לשימור )ד " יח8 הבניינים עבור 2-לצמיתות ב
         .לגג באגף העורפי ושינויים פנימיים

 
. י הועדה המקומית שומת השבחה עליה הוגש ערעור"ל הוכנה ע"בגין הבקשה להיתר הנ

בעקבות הערעור התיק הועבר לשמאי המכריע ארז כהן אשר קבע כי לבנין החזיתי לשימור אין השבחה 
. בגין הבקשה לשינוי יעוד כיוון שהנכס חוזר לייעוד המקורי קרי מגורים

.  ח בגין הבקשה שבנדון" ש460,000לבנין העורפי קבע השמאי המכריע השבחה בסך של 
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 "בית וייסר"צילום היסטורי של                                          כיום, תמונת המבנה                 
 

            
 
 

תרשים סביבה 
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: מצב תכנוני קודם 

 3440, "ח", 2710, "ג", "ע", 1680, 1200', א675, 44, 38על החלקה חלות תוכניות 
 

: מצב תכנוני חדש
- שפורסמה למתן תוקף ב, אביב-תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל– ב /2650/מתאר מקומית תאתכנית 

.   4.9.08 מיום  5846. פ.י
 

: בין היתר, מטרות התכנית
 

לשימור כפי שתוכננו או כפי שנבנו  ליישם את השימור כמנוף לחשיפת הערכים האדריכליים של המבנים 
. א"לשימור המורשת הבנויה בעיר ולהשבחת רמת האדריכלות בעיר ת, במקור

 
.  חשיפת המבנים לשימור לציבור הרחב

 
, למשיכת פעילויות חדשות וביניהם  כלכלית, ובין היתר, שימור כמנוף להחייאה והתחדשות עירונית

 . תיירותית ותרבותית למרכז העיר
 

. יצירת תמריצים לשיקום המבנים לשימור והקמת מנגנונים ליישום התוכנית
 

. הנכס נשוא השומה מיועד לשימור אקלקטי בהגבלות מחמירות
 
 

: 01.04.10ד השמאי ברוך סער מיום "עיקרי טענות התובעים מתוך חוו
 
הזכויות ההסטוריות הקנו למקרקעין הנידונים ערך כלכלי ניכר וזאת משום שבמצב הקודם ניתן היה  . 1

. אילמלא תוכנית השימור,     להרוס את המבנים הקיימים על החלקה
 
השימוש הטוב והיעיל במקרקעין הוא הריסת המבנים הקיימים והקמת מבנה מגורים חדש ומודרני  . 2

הממצה את כל זכויות הבנייה  , ('ע ע"או שתי קומות מרתפי חניה בהתאם לתב)    מעל קומת מרתף חניה 
.     ההיסטוריות המוקנות לבעלי המקרקעין בגין בעלותם בחלקה זו

    תוכנית  השימור מנעה ומונעת את הריסת המבנים הבנויים כיום בחלקה ומונעת ניצול אופטימאלי של  
.     החלקה

 
עובדה שגרמה לניצול לא יעיל של    ,  שנה מימוש הזכויות 15תוכנית השימור מנעה במשך למעלה מ. 3

.     זכויות הבניה באופן של בניית מבנה משרדים בעורפה של החלקה
 
. בינוי זה היה יקר עקב התייקרות מהותית של הבינוי וניצול לא אפקטיבי של המקרקעין. 4
 
 . ר" מ737.73כ קיימים על החלקה ערב אישורה למתן תוקף של תוכנית השימור "בסה. 5

,  שטחים עיקריים)    ניצולת נכונה  של הבנוי המתאפשר במצב תכנוני קודם מקנה לחלקה זכויות בינוי 
זכויות אלה וניצולן באופן מיטבי בחלקה  . ר" מ1,000בהיקף למעלה מ  (    שטחי שירות ובניה על הגג
 ₪. 12,000,000    מקנים למקרקעין ערך של 

 
  2008לחוות דעת הועדה המקומית לשנת , לענין שווי מצב חדש , שמאי התובעים מפנה בחוות דעתו זו. 6

בהתאם לחוות דעת של הועדה המקומית  ":      שנערכה עקב אישור שימוש חורג ממשרדים למגורים
 . " 7,327,300₪ בייעוד למטרות משרדיות הינו 2008    לתכנון ובניה הרי שערך השוק של המקרקעין לשנת 

 
 מהווים את  2008לשנת  ₪ 4,672,700 ובסכום של 6 לסעיף 5ההפרש בינן הערכים המוזכרים בסעיף . 7

.      גובה הפגיעה וההפחתה בערך השוק החופשי של המקרקעין
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:  נעמי קפלנר לטענות המועלות בתביעה' ד שמאית הועדה המקומית גב"חוו
 
למותר  . השימוש הטוב והיעיל ערב אישור התכנית הינו המשך השימוש במבנה הקיים ולא הריסתו. 1

לא נמצא תחשיב המצדיק הריסת  - בשומת התובעים .     לציין כי נטל ההוכחה רובץ על טוען הטענה
.     המבנה הקיים

 
 שנה מימוש זכויות אינה  15י התובעים כי תוכנית השימור מנעה במשך למעלה מ"הטענה המועלית ע. 2

בהתחשב בהוראות  -  לחוק התכנון והבניה 197    רלוונטית לבחינת הפגיעה במסגרת תביעה לפי סעיף 
.     הפסיקה יש לבחון באם קיימת פגיעה בשווי הנכס ערב אישור תכנית ולאחריה

.  כי אין לקבל את הטיעון כי תכנית השימור מנעה ניצול יעיל של הזכויות בנכס,     למעלה מן הצורך יודגש
י מבקשי ההיתר  "פ השימוש המבוקש ע"ניתן היתר לניצול מלוא הזכויות בעורף החלקה וזאת ע,     לראיה

. 1998    ובהתאם לשימוש הטוב והיעיל לשנת 
 
   197י סעיף "הטענה בדבר שיהוי עקב הליך ארוך ומסורבל אינה רלוונטית למסגרת הדיון בתביעה עפ. 3

.    לחוק התכנון והבניה
 
  930.18כ השטח המאושר בהתאם להיתר הבניה המאושר הינו  "בתאם לחוות דעת שמאית הועדה  סה. 4

    23בנוסף קיימות זכויות בניה לחדר יציאה לגג בשטח . ר מתחת לפני השטח" מ242.55ר עילי ועוד "    מ
ר    " מ1,200-כ השטח הבנוי ושניתן לניצול  ערב אישורה של תוכנית השימור הינו כ"ר כך שסה"    מ

. (שירות ובניה על הגג, שטחים עיקריים)    
 
ביעוד למטרות   ("המצב החדש"לשיטתו ) 2008לענין הטענה כי ערך השוק של המקרקעין לשנת . 5

:  ח " ש7,327,300    משרדיות  הינו 
    שמאי התובעים עושה שימוש שלא בהקשרו בערכים אשר לקוחים משומת ההשבחה שנעשתה על הנכס  

.     עקב אישור שימוש חורג ממשרדים למגורים ואשר נעשתה לתאריך קובע אחר ולמטרות אחרות
.  'ב2650'     אין כל רלוונטיות לערך שנקב  שמאי התובעים לעניין בחינת הפגיעה עקב אישור תכנית מס

 
   למעלה מן הצורך יודגש כי שווי השוק של הנכס הנדון במצב החדש ובהתאם לשימוש הטוב והיעיל הינו  

.   י שמאי התובעים"ולא למשרדים כפי שנטען ע (בניכוי היטל השבחה)   למגורים  
 

.  שווי מרתף החניה: קיימים  מרכיבים נוספים שלא הובאו בחשבון בשומה לשימוש חורג כגון,     בנוסף
. ן בפער שבין התאריכים הקובעים"יש לקחת בחשבון עליית מחירי הנדל,     כמו כן

 
 אין בתכנית השימור כל הוראה הבאה לפגוע בשימושים המותרים מתוקף תכניות  –   לא זו אף זו 

אי לכך לא ברור מדוע קובע שמאי התובעים שווי למשרדים בנכס הנדון במצב קודם בעוד  .     קודמות
! הינו מגורים (7.8סעיף )פ חוות דעתו "   שהשימוש הטוב והיעיל ע

 
,  אין לקבל את ערך הפגיעה שהתקבל מהטעמים המפורטים לעיל ומהטעם כי לא הוכח עובדתית. 6

 כי חלה ירידת ערך בנכס  –מנומקות ומפורטות ,     באמצעות שימוש בגישות חישוב שמאיות מקובלות
.     הנדון

 
: לסיכום

 
o השימוש הטוב והיעיל בנכס הנדון במצב תכנוני חדש הינו המשך השימוש בבנין הקיים .
 
o קביעת הבנין הנדון לשימור יוצר לנכס יתרון כלכלי .
 
o  כי בשוק קיימת פעילות ערה ,  ועד היום מלמדת2007סקירת התנהגות שוק המקרקעין לשימור בשנים

.  מודגש בשיווק הנכסים" שימור"ורמת ביקושים גבוהה תוך שנושא ה
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o  כוללת יתרונות כלכליים הטמונים בתמריצי התכנית לצד ההשבחה הנובעת מעצם ' ב2650תכנית
. אשר מפצים על עלויות שימור המבנה. ההכרזה

 
o  על מנת לכסות את עלות  (שניתן לכמתן במונחי כסף)יצרה לנכס זכויות בניה נוספות ' ב2650תכנית

. השיפוץ הנדרש מבנין המיועד לשימור
 
 

 בהשוואה לשוויו ערב אישורה של התכנית אלא נוצרה –לא פגעה בשווי הנכס ' ב2650תכנית , לפיכך
. השבחה כמפורט לעיל

 
 

  (מליכזון)ד בתיה בראף "עו– המלצת היועצות המשפטיות  מטעם הועדה המקומית 

 .ד תמר איגרא "ועו

o  7422 בגוש 64הבעלים הרשום של חלקה , מ" בע13התביעה שבנדון הוגשה מטעם חברת לילינבלום 
עליה בנוי ,  תל אביב13ברחוב לילינבלום , ("המקרקעין"או /ו" החלקה: "להלן)ר " מ541ששטחה 

 . כמבנה לשימור עם הגבלות מחמירותהמוגדר בתכנית השימור ,  קומות ועליית גג2מבנה חזיתי בן 
 
o  בחלקה קיים )האגף החזיתי בחלקה מהווה את המבנה המקורי המיועד לשימור בהגבלות מחמירות

מדובר במבנה המהווה חלק מהשטח ההיסטורי של . (1998אף אגף אחורי על פי היתר בניה משנת 
 ".אחוזת בית"שכונת 

 בגין ירידת ערך נטענת למקרקעין על סך ברוך סערלתביעה צורפה חוות דעת מטעם השמאי 
 " (.ד התובעת"חוו: "להלן)  ח"ש 4,672,700

נטען כי היקף הנזקים המלא עקב הימשכות ההליך התכנוני הינו רב יותר ויתכן שתוגש תביעה נפרדת 
".   נזקי שיהוי"בגין 

 
o דהיינו , 29.5.08קיים רישום לגבי עסקת מכר במקרקעין מיום , יצוין כי על פי נתונים ממאגר מס שבח

על התובעת להבהיר האם מכרה זכויותיה לפני המועד הקובע ומיהו , לאור זאת. לפני המועד הקובע
 . על מנת שניתן יהיה לקבוע האם קיימת לה זכות תביעה, בעל הזכויות במועד זה

 
o על פי התחשיב המפורט . הוכנה חוות דעת על ידי השמאית נעמי קפלנר, מטעם הועדה המקומית

 מילון 2 –אלא להשבחה בסך של כ , אישור תכנית השימור לא רק שלא גרם לירידת ערך, בחוות הדעת
. בין היתר עקב התמריצים שמעניקה תכנית השימור למבנה ומיתוגו, ח"ש

 
  :להלן התייחסותנו המשפטית לתביעה

 
 שומת התובעים לוקה בפגמים היורדים לשורשו של עניין 

o זאת , המשמיטים את בסיס השומה, ד התובעת בפגמים מהותיים וחוסרים"לוקה חוו, בענייננו
: בהיעדר התייחסות לנתונים רלבנטיים ומהותיים כפי שיפורט להלן 

 

 הקובעות , שומת התובעת לוקה בטעות עקרונית בהתעלמה מהוראות מפורשות בתכנית השימור
.  לתכנית'  ה–ו ' במסגרת התמריצים המפורטים בנספחים ד, תוספת שטחים וזכויות, הטבות

  שומת התובעת מתעלמת מן החובה לערוך שווי של מלוא הזכויות המוקנות למקרקעין ערב אישור
.  על פי שיטת ההשוואה, התכנית ולאחריה

 על שומה שיצאה מטעם הועדה המקומית , לעניין השווי במצב החדש, אין בסיס להסתמכות
סתמיות ובלתי , כל קביעות הבעלים בעניין זה הינן כלליות, לאור זאת. לצרכי היטל השבחה

. מבוססות
 וזאת ללא כל ביסוס , שומת התובעת קובעת כי השימוש המיטבי במצב הקודם הינו הריסת הקיים

. ואסמכתא
 נימוקים או תחשיבים לסכומי השווי הנקובים בה ואינה , אסמכתא, השומה נעדרת כל ביסוס

. לביסוס הטענה כי אירעה ירידת ערך כלשהי, נוקטת בגישות חישוב שמאיות מקובלות
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o אזי יש , באופן ההופך את חוות הדעת לבלתי מבוססת, קיימת התעלמות מנתונים תכנוניים רלבנטיים
אין לתת לה , לאור היות שומת התובעים סתמית ושגויה, ולחילופין, לדחות את התביעה על הסף

 . משקל ראיתי

 
 
 
 
 

התעלמות התובעת מן התמריצים מנוגדת להוראות תכנית השימור ולהלכה הפסוקה 
 
o התעלמות התובעת מן ההוראות המקנות תמריצים ותוספת זכויות ואפשרות לנייד זכויות עודפות ,

.  הינה פסולה ויש לדחותה, ככל שלא ניתן לממשן במסגרת המבנה לשימור
 
o התוספת הזכויות אשר תינתנה למי , תכנית השימור מגדירה בצורה ברורה ומוסדרת את ההטבות

זכויות אלה מוקנות למבנה כבר מכח הקביעה בתכנית כי הינו מבנה . שיעמוד בדרישות השימור
אין כל בסיס להתעלמותה של , לאור זאת. ומימושן ייעשה עת תבוצענה עבודות השימור, לשימור

 .התובעת מהוראות תכנית השימור המאפשרת מתן תמריצים על פי נספחי התכנית
 

התעלמות מגורמים משביחים 
 
o זכויות במסגרת מוסיפהאף , ונהפוך הוא, תכנית השימור אינה מבטלת  את הזכויות אשר בתוקף 

משפיע באופן חיובי על ערך , עצם סימון מבנה כמבנה לשימור, זאת ועוד. התמריצים אשר נקבעו בה
, משמעות כלכלית משביחההכרה לה , לאור ההכרה ביחודיות הארכיטקטונית של המבנה, המקרקעין

. תוך הפיכתו ליחיד ומיוחד במינו, בדרך של מיתוג המבנה 
 
o  לחוק יש לראות את התמונה בכללותה ובצידי 197כלל ידוע הוא כי בתביעות לפיצויים לפי סעיף 

. הנזקים הנטענים יש לתת משקל לאלמנטים משביחים בתוכנית אם ישנם כאלה
 
o בנשוא ענייננו התעלמות התובעים מן האלמנטים המשביחים בתוכנית הבאים לכדי ביטוי , אשר על כן

כל אלה גם יחד , ערך השימור ומיתוג המבנה, בין השאר בתמריצים מיוחדים אותם קובעת התכנית
הינם במצטבר אלמנטים משביחים בתוכנית שפגיעתה נטענת שיש בהם כדי לאיין את הפגיעה הנטענת 

 . וטעה שמאי התובעים בהתעלמו מכך
 

 197טענות שאינן רלבנטיות לתביעה על פי סעיף 
 
o  לשומה מטעם התובעת נטען כי היטלי ההשבחה שנגבו בעבר בגין אישור בקשות לשימוש 7.5בסעיף 

. נגבו שלא כדין, חורג
 
o אינה רלבנטית כלל לתביעת הפיצויים נשוא ענייננו ויש , אשר הינה מוטעית מיסודה, ברור כי טענה זו

. על כן להתעלם מטענה זו לחלוטין
 
o  בדבר נזקים לכאורה עקב ,  לשומה7.22 – 7.20 וכן סעיפים 7.12  - 7.10אף הטענה המופיעה בסעיף

. אינה רלבנטית לתביעה נשוא ענייננו, הימשכות הליכי תכנון תכנית השימור
 

 סיכום 

o על הסף 197מוצע אפוא לדחות את תביעת הפיצויים על פי סעיף , אשר על כן ולאור שתואר לעיל 
. נעמי קפלנר' ד השמאית מטעם הועדה הגב"ולחילופין לגופו של עניין תוך אימוץ חוו

 
o יש לקבוע כי , דבר המוכחש כאמור, י התוכנית"לחילופין ולמען הזהירות ככל שעשויה להיגרם פגיעה ע

ככל שיקבע חרף האמור לעיל כי יש לשלם , לחילופי חילופין.  לחוק200מתקיימים תנאי סעיף 
ולקבוע כי קיימות נסיבות ,  לתקנון תכנית השימור10.8יש להחיל בענייננו את סעיף , לתובעים פיצויים

ולקזז מסכום הפיצויים את ההוצאות הנדרשות ,  לתוספת הרביעית לחוק14המצדיקות הפעלת סעיף 
 .י בעל הזכויות בנכס"במידה ולא יתבצע השימור ע, לשימור
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: ע"ד מה"חוו

וחוות דעת ד תמר איגרא "ועו (מלכינזון) ד בתיה בראף" עוות המשפטיצותלאמץ את חוות דעת היוע
. מעלהלפיצויים מהטיעונים המפורטיםות ולדחות את התביענעמי קפלנר ' גב הועדה תשמאי

 
 
 
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 21/07/2010מיום ' ב10-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
ד תמר איגרא וחוות דעת "ועו (מלכינזון)ד בתיה בראף "לאמץ את חוות דעת היועצות המשפטיות עו

. נעמי קפלנר ולדחות את התביעות לפיצויים מהטיעונים המפורטים בדרפט לעיל' שמאית הועדה גב
 

. פאר ויסנר וכרמלה עוזרי, מיטל להבי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (16החלטה מספר ) 25/08/2010מיום ' ב10-0020בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. ע דיווח לועדה לאחר בדיקת ההיתר אין מניעה להוציא את היתר הבניה"לבקשת הועדה סגן מה

 
. כרמלה עוזרי ומיטל להבי, אהרון מדואל, ארנון גלעדי, דן להט, ר" יו–אסף זמיר : משתתפים

 
 


