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 ר ועדת המשנה לתכנון ובניה"מ וסגן ראש העירייה יו"מ ד"עו, דורון ספיר :ה"השתתפו ה
 ראש העירייה מ"מנתן וולוך  
סגן ראש העירייה מיטל להבי  
סגן ראש העירייה אסף זמיר  
משנה לראש העירייה ארנון גלעדי  
חבר מועצה שמוליק מזרחי  
חבר מועצה שמואל גפן  
חבר מועצה הרב שלמה זעפראני  
חברת מועצה כרמלה עוזרי  
חבר מועצה אהרון מדואל  
חבר מועצה ד "עו, דן להט 
 
 

 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 
מנהל מינהל החינוך לבינוי ופיתוח . סדרור לוטן  
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  
 
 

 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
החברה להגנת הטבע ערן  
 
 
 

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

יתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול בכפוף לאישור המליאה בישיבתה הקרובה
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  02/02/2011 מיום 11-0003אישור פרוטוקול   

שימוש של בית ספר במתחם בזק הרצל דיון באחר  1 .1
דיון רגיל -  דיון בהפקעה 6911 בגוש 3- ו22חלק מחלקות  3 .2
, שימור- 'ב2650 דיון בפיצויים  עקב אישור תוכנית 80חשמונאים - שימור-'ב2650 5 .3

 80חשמונאים 
דיון בהתנגדויות  (2)מסחר ומשרדים - יצחק אלחנן  15 .4
דיון בהתנגדויות ' אלחנן ג 28. 5
 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
30/03/2011 

 1- ' ב11-0008
שימוש של בית ספר במתחם בזק הרצל   - 

 דיון באחר

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

 
מתחם בזק על רחוב הרצל :מיקום

 הרצל:כתובת 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
מספרי חלקות  סוג גוש מספר גוש

 בחלקן
7053  32 

" קהילה"בית ספר  :יזם
 

 קרן ריאליטי :בעלות
 

באזור  .י קרן ריאליטי"במקום שכן עד לא מזמן מתחם חברת בזק אשר נקנה ע:מצב השטח בפועל
. בבעלות קרן ריאליטי  נשארו בשטח  מחסנים ומבני משרדים ישנים

 
". מבואות יפו"מתחם זה סומן כאזור למגורים עתידיים בתכנית המדיניות המאושרת : מדיניות קיימת

 
.  מסמנת אזור זה כמגרש מיוחד שבו ניתן להתיר בין השאר שימושי חינוך250 תכנית :מצב תכנוני קיים

.  התכנית אינה קובעת אחוזי בניה במגרשים מיוחדים
 

, בתקופת הביניים. י קרן ריאליטי" במקום מקודמת תכנית לשינוי ייעוד למגורים ע:מצב תכנוני מוצע
שהינו בית ספר דמוקרטי " קהילה"מבוקשת השכרת חלק מהמתחם לבית ספר , עד לאישור תכנית כזו

. לצורך אשור משרד החינוך נדרשת הסכמת הוועדה המקומית לשימוש המוצע. פרטי

 ('אדר, י אודי כרמלי"מוגש ע): ד הצוות"חו
.  מומלץ לאשר המבוקש

 
 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 ) 30/03/2011מיום ' ב11-0008בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אודי כרמלי מצוות דרום הציג את הבקשה לשימוש של בית ספר במתחם של בזק לתקופה זמנית
. מיטל להבי מבקשת לאשר את השימוש המבוקש

 
: הועדה מחליטה

לאשר את השימוש המבוקש לתקופה זמנית עד לאישור התוכנית המייעדת את המגרש למגורים בכפוף 
. לדיני תכנון ובניה ואישור מינהל החינוך

 
, נתן וולוך, מיטל להבי, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

.שמוליק מזרחי  וארנון גלעדי



 התוכן החלטה' מס
30/03/2011 

 2- ' ב11-0008
  6911 בגוש 3- ו22חלק מחלקות  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

 : מטרת הבקשה
. אישור הפקעה

 

 
 36 ופינסקר 72 בוגרשוב :כתובת

 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
שטח  בעלותכתובת  חלקה גוש

רשום 
 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

פינסקר  3 6911
36 

ל "קק
 מוחכר לפרטיים

דרך  49.00 403.00
 מאושרת

בוגרשוב  22 6911
72 

ל "קק
 מוחכר לפרטיים

דרך  50.00 417.00
מאושרת 

 
 

:  מצב השטח בפועל
 . מבנה ישן וחד קומתי המיועד להריסה3 פנוי ובשטח ההפקעה שבחלקה 22שטח ההפקעה בחלקה 

 
: מצב תכנוני קיים

: י"השטח להפקעה מיועד לדרך מאושרת עפ
ח " א שבט התשל09/01/1978 מיום 2403פ . בתוקף לפי הודעה בי1855ע "תב
ח "ח שבט התשל" י26/01/1978 מיום 2407פ . בתוקף לפי הודעה בי670ע "תב

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

: ע"ד מה"חו
 ובהתאם לכך 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6911 בגוש 22, 3חלק מחלקות  ממליץ להפקיע

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

 (י אדי אביטן"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

 



 החלטה' מס
30/03/2011 

 2- ' ב11-0008

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 30/03/2011מיום ' ב11-0008בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 ובהתאם לכך 1965 –ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6911 בגוש 22, 3לאשר להפקיע חלק מחלקות 
. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7 – ו 5לפרסם הודעות לפי סעיפים 

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

. אסף זמיר וארנון גלעדי, נתן וולוך, מיטל להבי, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
30/03/2011 

 3- ' ב11-0008
  80חשמונאים - שימור-'ב2650 - 

 80חשמונאים , שימור- 'ב2650דיון בפיצויים  עקב אישור תוכנית 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ

 

כ הועדה המקומית עורכות הדין בתיה "לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי אברהם כץ וחוות דעת ב
והן מהוות חלק בלתי נפרד מהחומר , ותמר איגרא ובהן מפורטים הממצאים ביתר פירוט (מליכזון)בראף 

 .והמידע המונחים בפני הועדה

 
  :רקע

 לחוק 197י סעיף " נתקבלה במשרדי הועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ6.1.2011בתאריך 
שפורסמה ביום '  ב2650/עקב אישור תכנית תא, ("החוק: "להלן) 1965-ה"התכנון והבנייה התשכ

4.9.2008 
 

: פרטי הנכס 
. א"ת , 12 פינת קרית ספר 80רחוב החשמונאים : כתובת

 . 65: חלקה7103:גוש
 

. צור-אורית בליצר, ציפורה בליצר,  יעקב בליצר:פרטי התובעים
.  ג"ר, 9ד ציפורה בליצר הרחוב החשמונאים " עו:בא כוח התובעים

 
: הפיצוי הנדרש

 9,100,000ב עומד על  2650/גובה הפיצוי הנדרש בגין תוכנית תא, ד שמאי התובעים גיל וינלס "י חוו"עפ
 .ח"ש

 
: תיאור הנכס והסביבה

פ תכנית "המהווה חלקה ועליה בניין מגורים המיועד ע, 7103 בגוש 65הנכס הנדון הינה חלקה 
. ב לשימור ללא הגבלות מחמירות/2650/תא

 (ק"כולל ק) קומות 3על החלקה שוכן בניין מגורים בן , ר" מ561החלקה הנדונה הינה בשטח רשום של 
 . ודירה בגג

 '(.60- תוספת דירה בגג בשנות ה)  של המאה הקודמת 30- הבנין נבנה באמצע שנות ה
 דירות בכניסה מערבית 2: בכל קומה) דירות 3מזרחי ומערבי וכולל  בכל קומה ) חדרי מדרגות 2לבנין 

.  דירות10כ "סה, דירה בקומת הגג + (ודירה אחת בכניסה מזרחית
 . בבנין מרתף חלקי ולא נמצא לו היתר בניה

 . הינו עילי ברובו כולל חלונות וכניסה ממפלס החצר, המרתף מצוי בחלק הדרום מזרחי של המבנה
 . החשמונאים' קרית ספר והן מרח' הגישה למרתף הינה הן מרח

 . המרתף נעול ולא ניתן היה לבקר בו ביקור פנימי
 . מהתרשמות חיצונית נראה כי המצב התחזוקתי ורמת הגמר במרתף ירודה

.  ר" מ100- פ האמור בשומת התובעים שטח המרתף הינו כ"ע
 

: תצלום הנכס
 

 
 

 החשמונאים' חזית הבנין לרח המרתף הקיים 



 החלטה' מס
30/03/2011 

 3- ' ב11-0008

 

2007ת ספטמבר "מבא  6' עמ  

 

 
 

 
 

. 1680', ג, 2710, ע, מ, 58תוכניות : מצב קודם
 

: מצב חדש
ב   /2650/תוכנית תא

שפורסמה למתן תוקף , אביב-תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל- ב  /2650/תכנית מתאר מקומית תא
.   4.9.08 מיום 5846. פ.י- ב
  

: בין היתר, מטרות התכנית
 

  לשימור כפי שתוכננו או  ליישם את השימור כמנוף לחשיפת הערכים האדריכליים של המבנים
. א"לשימור המורשת הבנויה בעיר ולהשבחת רמת האדריכלות בעיר ת, כפי שנבנו במקור

 
 ברמה הבינלאומית, בין היתר, חשיפת המבנים לשימור לציבור הרחב  .

 
 לשם משיכת פעילויות חדשות , ובין היתר, שימור כמנוף לצורך החייאה והתחדשות עירונית

 .תיירותית ותרבותית למרכז העיר, וביניהם  כלכלית
 

 . ' ב2650, המבנה הוכרז כמבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות על פי תוכנית השימור
 

 :תרשים סביבה

 

החשמונאים 

80 

 



 החלטה' מס
30/03/2011 

 3- ' ב11-0008

 

2007ת ספטמבר "מבא  7' עמ  

 

 
 
 
 

  31.10.10ד השמאי גיל וינלס מיום "עיקרי טענות התובעים מתוך חוו
למעשה את האפשרות למיצוי זכויות " חיסלה"מהווה שינוי מהותי מאחר והתוכנית '  ב2650תוכנית 

. הבנייה בחלקה
ללא מרתפים ,במצב הקודם היה ניתן לבנות שטחי בניה גדולים יותר מאשר במצב החדש בבניין חדיש 

. שטחי אחסנה יקרים במרתפים למעשה לא ניתן לנצלם, לחניה שבלעדיהם הדירות אינן יוקרתיות
י מאפייניו הפיסיים של הבניין במצב הקודם יש לשקם אותו ולחזקו לעמידות ברעש אדמה "עפ

. במגבלות השימור
ב "טיח ע, עלויות הבנייה בבנין לשימור הכוללות בין היתר  התאמת חלונות עץ כדוגמת אילו המקוריים

מעלית עם קירות זכוכית ולא קירות בטון , של חברת פרסקו" שליכט", ב צמנטי רגיל"סיד ולא טיח ע
צמחייה מיוחדת ושאר אלמנטים יקרים המייקרים משמעותית את הבנייה הלא , רגילים

. קונוונציונאלית המתוכננת בבניינים לשימור
עלות התכנון בבנין לשימור יקרה משמעותית בשל הצורך להשתמש בבעלי מקצוע מיוחדים ולעבור את 

. א"מדורי התכנון של עיריית ת
יזם הרוכש בניין לשימור אינו יכול לדעת בוודאות את זכויות הבנייה שצפויות להתקבל - אי ודאות

. מקדם הסיכון הינו פקטור במחיר הנכס, בסופו של הליך הרישוי
 תוכנית השימור מונעת ומגבילה את האפשרות הריאלית –הגבלה בחפירת מרתפים לחניה ולאחסנה 

מכיוון שעסקינן בבנין  (ר הקיים בחלקו" מ100להוציא את החלק העורפי בשטח )לחפירת מרתפים 
זה  (בעלות גבוהה)קיים שאין להרסו וכידוע חפירת מרתפים  מתחת למבנה הקיים גם אם תיאורטית 

.  למעשה האפשרות לא קיימת,משהו שניתן לעשות אותו
. פגיעה עקב התמשכות תהליכי תכנון

 
: להלן סיכום גובה הפגיעה הנטענת בנכס שבנדון

ח " ש4,576,000כ  פגיעה בגין הפסד שטח מעל הקרקע                 "סה
ח    " ש1,823,500כ אובדן זכויות במרתפים                                     "סה

ח " ש1,280,000עלות שימור עודפת                                                      
ח " ש234,000כ הפרש בין בעלות מעליות                                   "סה
ח " ש165,000כ הפסד בגין אובדן הקלות                                   "סה
ח " ש693,000ביצוע                    /כ הפסד בגין התארכות תכנון"סה
 ח " ש336,000כ ההפרש בעלויות אחזקה                                    "סה

ח    " ש9,107,000:                                                                        סיכום
 

 
: התייחסות שמאי הועדה אברהם כץ לטענות המועלות בשומת התובעים

 
: מצב תכנוני

. בכללותו" מצב קודם"בכללותו אל מול השווי ב" מצב חדש"מ להוכיח פגיעה יש לחשב את השווי של "ע
 . י שמאי התובעים בכל אחד מהמצבים"ישנה אי בהירות באופן ניתוח זכויות הבניה ע

פ "המצב קודם אליו התייחס שמאי התובעים הינו מגרש פנוי לניצול זכויות הבניה ע, כפי שאנו מבינים
לבניה " מ" עיקרי התואם את הוראות תכנית 168%שכן הוא משתמש בנתון של זכויות בניה " מ"תכנית 

 . ר" מ500על קומת עמודים במגרשים בשטח העולה על 
 

  :מצב קודם
קומת + א "קומת תמ+ ם " ממדי11 + 168%זכויות הבניה במצב קודם לשיטת שמאי התובעים הינן 

וכן מרתף הכולל שטח צמוד לדירת )ר " מ1,560כ "סה, חדרי יציאה לגג+ א חלקית בקומת הקרקע "תמ
 . (מגורים/הגן למשרדים

( HIGHEST AND BEST USE)השימוש המיטבי במקרקעין , ד המפורטת"ידנו בחוו-כפי שהוכח על
כפי שחישב , "מ"פ תכנית "יתרת זכויות בניה ולא בניה חדשה ע+ הינו הבנין הקיים " מצב קודם"ב

 . 'פ תכנית מ"שמאי הבעלים ולכן אין רלוונטיות לזכויות הבניה לבניה חדשה ע
להלן התייחסותנו לאופן ניתוח הזכויות במצב קודם , מבלי לגרוע מהאמור לעיל בדבר השימוש המיטבי

 :פ שמאי התובעים"ע

ד למגרש " יח10 והצפיפות הינה Gפ תכנית "ר לאחר הפרשות לצרכי ציבור ע" מ518שטח המגרש הינו 
 . ד" יח11הנדון ולא 
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 :38א "תמ
 . אינם ניתנים למבנים לשימור38א "זכויות הבניה מכוח תמ

המצב קודם אליו התייחס שמאי התובעים הינו מגרש פנוי לניצול זכויות , כפי שאנו מבינים, כאמור
הרי שלא ניתן לקבל  (וברור שלא כך הדבר)כך שגם אם הבנין לא היה לשימור " מ"פ תכנית "הבניה ע

 בבנין חדש אלא כתוספת לבנין קיים העומד בתנאי התכנית ובהתאם להחלטת הועדה 38א "זכויות תמ
 .המקומית

כך שהמרתף , בבניה חדשה הבניה הינה מעל קומת עמודים מפולשת ואסורה בה בנית דירות מגורים
משתי , לא ניתן להצמיד מרתף לדירת גן, בנוסף. הקיים אינו יכול לשמש כמרתף צמוד לדירת מגורים

 :סיבות במקרה הנדון
 .עמודים/הינה על קומת עמודים בה אין דירות בקומת הקרקע" מ"פ תכנית "בניה חדשה ע

 . אינה חלה על בנינים לשימור, המאפשרת הצמדת מרתפים לדירות קרקע במצב קודם" 1-ע"תכנית 
 

  :מצב חדש
ר " מ390זכויות בניה של + ר עיקרי קיים " מ585זכויות הבניה במצב חדש לשיטת שמאי התובעים הינן 

ר צמוד לדירה " מ100מרתף בשטח + ר " מ1,044כ "סה,  חדרי יציאה לגג3+ חלקיות ' ד' קומות ג
 . עורפית

ר כאמור " מ585ר ולא " במ700.5הינו  (ללא דירת הגג)ד שמאי הועדה שטח הבנין הקיים "י חוו"עפ
 .בשומת התובעים

אינן תואמות את  (חדרי יציאה לגג+  קומות נוספות בנסיגה 2)זכויות הבניה להן טוען שמאי התובעים 
.  הוראות תכנית השימור

לדירות גג ללא הגבלת  ("ס"תכנית )תותר ניצול זכויות הבניה המותרות על הגג , פ תכנית השימור"ע
 . בכפוף לשמירת נסיגה, שטח הבניה

 
ר נוספים בקומת הגג שלא ניתן " מ29וכן ניצול )" ס"פ תכנית "הקמת קומת גג ע, כלומר במקרה הנדון

 .ללא חדרי יציאה לגג מעל קומה זו (בחזיתות'  מ2.5היה לנצל במצב קודם עקב נסיגה של 
אלא , שמאי המבקשים אינו מתייחס לאפשרות להוסיף דירת מגורים במרתף קיים ללא היתר

אפשרות זו קיימת אך אינה מיטבית )ק "מתייחסת לאפשרות להצמיד את המרתף לדירת מגורים בק
המרתף עילי ברובו וניתן בכפוף לעלות . (לאור האפשרות להמיר את שטח המרתף לדירת מגורים

 .'ב/2650/הכשרה מינימלית להכשירו למגורים רק בזכות תכנית תא
 

 :א מראשי הפגיעה לכאורה בשומת התובעים"התייחסות לכ
 

  :הפסד שטח מעל הקרקע
 . אין הפסד שטחי בניה מעל הקרקע

התכנית , ההיפך הוא הנכון. אינה מונעת ניצול שטחי בניה מותרים בנכס הנדון' ב/2650/תכנית תא
 .מתירה בין היתר תוספת דירת מגורים במרתף

 
  : אובדן זכויות למרתפים

 . אין אובדן זכויות בניה למרתפים
 . יתרת זכויות בניה+ השווי המיטבי במצב קודם הינו הבנין הקיים , ד המצורפת"כפי שהוכח בחוו

למעט מרתף קיים ללא היתר )לפיכך אין הפסד שווי זכויות במרתפים להן אין שווי בשני מצבי התכנון 
  . (שהושבח

 
 :עלות עודפת בגין שימור ביחס לשיפוץ

. ר מעטפת הינה גבוהה במיוחד ואינה תואמת את הוראות התכנית"ח למ" ש1,600עלות עודפת של 
 .'י תוכנית ס"בכל מקרה יש להתייחס לעלות העודפת ביחס לשיפוץ הנדרש עפ

, על סמך החלטות הועדה שנסמכו על חוות דעת מומחים וסקר מבנים מפורט, בתכנית השימור נקבע
 .ר מעטפת"ח למ" ש900עלות עודפת של 

במספר  (מ"א בע"מהנדסים יועצים וענ. מ.מ.ש)י המהנדס משה ממון "מבדיקה הנדסית שנערכה ע
- ח " ש600הינה בגבולות " רגילה"עולה כי עלות השימור העודפת מעבר לעלות שיפוץ , נכסים לשימור

 . ר מעטפת"ח למ" ש800
. מצבו הפיזי של הבנין ירוד ועלויות השימור והשיפוץ ישביחו את הנכס בסכום העולה על עלותן
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 : תוספת למעלית מיוחדת
( 21.5.2003 של ועדת בנין ערים מיום 7' החלטה מס)א "בהנחיות לשיקום מבנים ואתרים לשימור בת

 . מתייחס למקרה בו מוסיפים פיר מעלית בתוך חדר מדרגות
לא ניתן להוסיף פיר מעלית בחדרי המדרגות , בהתחשב בממדי ובמאפייני חדר המדרגות, במקרה הנדון

 .(גודל חדרי המדרגות והפודסט הקיים אינם מאפשרים זאת)הנדונים שאינם יכולים להכיל פירי מעלית 
 .א מחדרי המדרגות בעלויות סטנדרטיות"ניתן להקים מעליות חיצוניות לכ

וכי אפשרות הקמתן קיימת כבר , בכל מקרה יש לציין כי תכנית השימור לא חייבה התקנת מעלית
 ".מצב קודם"שהינה " ס"בתכנית 

 
  :אובדן הקלות

 .197הקלות אינן מהוות זכות מוקנית ואינן ברות תביעה לפי סעיף 
 . הרי שלאור הבינוי הקיים אין התכנות להקלות, מאחר והשימוש המיטבי הינו הבנין הקיים

 
  :התארכות התכנון

 . לפי הפסד דמי שכירות,  דירות11- שמאי התובעים מחשב התארכות התכנון ל
 .כך שנושא זה אינו רלוונטי, אלא השימוש המיטבי הינו הבנין הקיים,  דירות חדשות11- אין כל תכנון ל

מאחר והנכס הינו בנין קיים אין מניעה לקבלת דמי שכירות בתקופת התכנון ומשכך אין כל , יתרה מכך
 .הפסד

 
 :עלויות אחזקה

 .אין עלויות אחזקה מיוחדות בבנין הנדון
מונעת סכסוכי שכנים , הוראות תוכנית השימור יוצרות וודאות באשר לרמת התחזוקה לאורך זמן

. ושומרת על חזות ותפקוד הבנין
 .197פ סעיף "עלויות אחזקה אינן בבחינת ראש נזק בגינו ניתן לתבוע ע

 
ההשבחה לאור שווי הנכס בשני המצבים  /בחינת הפגיעה

 : שווי מצב קודם
ח  " מיליון ש14,180,000

: (בקיזוז עלויות שימור עודפות): שווי מצב חדש
ח  " מיליון ש15,350,000

 :מסקנה
. ח" ש1,170,000-אין פגיעה ואף קיימת השבחה בסכום של כ

 
: סיכום

בעקבות אישור התכנית החדשה ,  לא חלה פגיעה בשווי המקרקעין הנדוניםהאמור לעילכל לאור 
 .ד המלאה"הכל כמפורט בחוו,אלא שחלה בהם השבחה , ולא זאת

 
: ותמר איגרא (מליכזון)כ הועדה המקומית עורכות הדין בתיה בראף "ד ב"חוו

 
 זכויות התובעים במועד הקובע. א

הבעלות במחצית מהחלקה של .  בעלים3 –מדובר ב , על פי נסח רישום מקרקעין שצורף .1

צור אורית מיום - מהחלקה בבעלות בליצר1/4. 15.3.79בליצר יעקב וציפורה הינה מיום 

 .(רישום צוואה) 21.6.10 נוסף של בליצר צפורה מיום 1/4-  ו25.2.08

 לאחרשהינו מועד , מכח רישום צוואה, 21.6.10 מיום 1/4לענין זכויות בליצר ציפורה ב  .2

 .יש להבהיר מי היו הבעלים במועד הקובע ולמי הועברו זכויותיהם, המועד הקובע

 שומת התובעים לוקה בפגמים היורדים לשורשו של עניין. ב 

התשתית הראייתית העומדת בבסיס חוות הדעת השמאית הבאה , הלכה פסוקה קובעת כי .3

וככל , חייבת לכלול את מלוא הנתונים הרלבנטיים,  לחוק197לתמוך בתביעה לפי סעיף 
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אזי יש לקבוע כי לא הורם הנטל להוכיח את התביעה ואת , שלוקה בחסרים מהותיים

 הפגיעה נטענת 

.  320(, 3 )2003על '  תק'נתניה ואח. מ. ו' מ נ" בע10 חלקה 2842חברת גוש  1968/00א "ע- ראה 

, המשמיטים את בסיס השומה, ד התובעים בפגמים מהותיים וחוסרים"לוקה חוו, בענייננו .4

 :כלהלן

 הזכויות המוקנות מלואשומת התובעים מתעלמת מן החובה לערוך שווי של  .א

מתייחס שמאי התובעים רק , במקום זאת. למקרקעין ערב אישור התכנית ולאחריה

ללא התייחסות , לשוויין של פגיעות ספציפיות אותן הוא מונה בשומה מטעמו

לרבות תוך התעלמות מיסודות משביחים הנכללים , כמכלול, להוראות התכנית

 יש לראות את 197כלל ידוע הוא כי בתביעה לפיצויים לפי סעיף . בתכנית השימור

ובצידי הנזקים יש לתת משקל ראוי ולקזז קיומם של אלמנטים , התמונה בכללותה

.  משביחים

שומת התובעים מתבססת על ההנחה כאילו השימוש המיטבי במצב הקודם הינו  .ב

וזאת ללא , הריסת המבנה הישן ובניית מבנה חדש תוך מיצוי מלוא הזכויות

 .שהובאה כל ראיה וביסוס לקביעה דלעיל

וזאת בניגוד להוראות , שומת התובעים מניחה כאילו קיימת פגיעה בזכויות מוקנות .ג

 .תכנית השימור הקובעות שאין הדבר כך

, שומת התובעים מוסיפה לנכס זכויות בניה במצב הקודם שאינן זכויות מוקנות .ד

שומת התובעים מתייחסת לתכניות שאינן רלבנטיות במצב . כגון מכח הקלות

השומה מתעלמת מכך שהזכויות , מכל מקום ולחלופין. 38א " ותמ1/הקודם כגון ע

 . הינן בשיקול דעת38א "מכח תכנית תמ

מסומן חלק מן החלקה לצורך הרחבת , Gשומת התובעים מתעלמת מכך שבתכנית  .ה

ועל כן נפלה טעות , ר" מ518 –וכתוצאה מכך שטח המגרש נטו הינו כ , דרך

כמו גם בחישוב הצפיפות , בהתייחס לחישוב שטחי הבניה המותרים במצב הקודם

 .המותרת

למרות ששטחו על פי , ר" מ585שומת התובעים מתייחסת לשטח הבנין הקיים כ  .ו

 .(ר בגג" מ52.76ועוד )ר " מ700.5היתרי הבניה 

מוטלת עליהם , "ס"התובעים מתעלמים בתחשיביהם מן העובדה שאף לפי תכנית  .ז

 .לתקנון התכנית (2(, )1 )11כאמור בסעיף , חובה לשפץ את המבנה

נימוקים או תחשיבים לעלויות ולסכומי השווי , אסמכתא, השומה נעדרת כל ביסוס .ח

 .באופן שאין בה ראשית ראיה לביסוס פגיעה נטענת כלשהי, הנקובים בה
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הנעדרת תשתית , 197' פ ס"ד שמאית בתביעה ע"כבר נפסק כי אין להסתמך על חוו .5

ועדת הערר ' בנימין חקק נ 200/03 (א"ת)מ 'עת)עובדתית המבססת את תביעת הפיצויים 

באופן , ומאחר ואף בענייננו קיימת התעלמות מנתונים תכנוניים רלבנטיים, (א" תב"ולת

, ולחילופין, אזי יש לדחות את התביעה על הסף, ההופך את חוות הדעת לבלתי מבוססת

  .אין לתת לה משקל ראיתי

 אין בסיס לטענה בדבר פגיעה בשטחי בניה. ג

לבניה מעל הקרקע ,  טוענים התובעים שזכויות בניה שהיו מוקנות להם במצב הקודם .6

 .נמנעות מהן בעקבות אישור תכנית השימור, ולמרתפים

תוך , עניינו במימוש זכויות בניה במבנים לשימור,  לתקנון תכנית השימור10.5סעיף  .7

. למבנים לשימור עם הגבלות מחמירות, הבחנה בין מבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות

על פי התכניות מימוש הזכויות ייעשה  -  (10.5.1' ס) הגבלות מחמירות ללאבמבנה לשימור 

אך לא בסתירה לנספח ,  צפיפות ושימוש יהיו על פי התכניות התקפות, קווי בנין. התקפות

 . 'ד

 פוגעת בזכויות הבניה אינהתכנית השימור ,  לעיל10.5כפי שניתן לראות מהוראות סעיף  .8

אלא קובעת היא במפורש כי זכויות הבניה המוקנות הינן הזכויות על פי , במבנים לשימור

 . התכניות שבתוקף

 אין בסיס להערכת היקף עלויות השימור העודפות ולטענה לעלויות עודפות בגין מעלית. ד

 .ר"למ ₪ 1,600טוענים התובעים שעלויות השימור העודפות עומדות על סך  .9

יש לזכור כי עלויות . הערכה זו אינה מגובה בכל תחשיב ואסמכתא ודינה להידחות על הסף .01

, במסגרת תכנית השימור, ענייננו. שימור ושיפוץ קיימות בכל מקרה של ביצוע עבודות בניה

לבין , דהיינו ההפרש בין עלויות ביצוע עבודות הבניה הרגילות, עודפותבעלויות שימור 

עלויות עודפות אלו הוערכו . עלויות עודפות נוספות הנובעות מדרישות תכנית השימור

והינן חלק מתמריצי התכנית ומקוזזות בכל ,  990₪ ₪ - 900במסגרת תכנית השימור לפי 

 . מקרה מן ההשבחה הגולמית הנובעת מן התכנית

הוצג על ידי הועדה המקומית גם בשומת הועדה , נתון זה בדבר עלות השימור העודפת .11

, המקומית וגם במסגרת הליכי שמאות מכרעת להיטל השבחה בגין אישור תכנית השימור

 .84' ונתקבל במספר שומות מכריעות אשר ניתנו לאחר תיקון מס

אין בה כל , בשל דרישות השימור" מיוחדת"אף הטענה בדבר עלויות עודפות לצורך מעלית  .21

מכל . כאמור" יחודית"ולו לאור העובדה שמעולם לא הוצאה דרישה להקמת מעלית , ממש

ואינה משנה מן המצב הקודם לענין , תכנית השימור אינה מחייבת בהתקנת מעלית, מקום

 . זה
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, אשר אינה מגובה באסמכתא כלשהי, שאין כל בסיס לטענת התובעים, לאור זאת ברור .31

 . ביחס למבנה רגיל, בדבר גובה עלויות השימור במבנה לשימור

 הנוספות על הזכויות המאושרות במצב הקודם , יש לדחות את הטענה בענין אובדן זכויות. ה

 60אף את האפשרות לקבל תוספת , "מצב הקודם"במניין זכויותיהם ב, העוררים מונים .41

סטיה )תקנות התכנון והבניה  ל9מכח הוראות סעיף , ר שטחים בגין אישור הקלות"מ

בהתאם לסעיף , ואולם, ("תקנות סטיה ניכרת":להלן) 2002 –ב "התשס, (ניכרת מתכנית

 לתת הקלה למבקש היתר לפי סעיף רשאיתהועדה המקומית ",  לחוק התכנון והבניה147

לשיקול דעתו של מוסד התכנון ואינו זכות מתן הקלה הינו עניין הנתון , דהיינו, "145

 .מוקנית

לו חשיבות תכנונית ומורשתית כבדת , בענייננו בו עוסקים אנו בבניין לשמור, יתרה מכך .51

סמכות הועדה המקומית להפעיל את שקול דעתה תוך שלילת הזכות לקבלת , משקל

, שמטרתה נובעת מן הצורך שחשיבותו הוכרה, הינה סבירה והכרחית, הקלות במקרקעין

לעניין זה נקבעו במסגרת הפרסומים לפי  . לשמר את צביון הבניה המקורי באופן אותנטי

על דבר הטלת תנאים מגבילים ,  לחוק התכנון והבניה78- ו77בהתאם לסעיף , הודעות

התנאים המגבילים במבנים . להוצאת היתרי בניה על המבנים נשוא תכנית השימור

 .לשימור לא איפשרו הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש תחתיו

א "ובהתחשב עם ההלכה שנתקבלה בע, בהתאם למבחנים שנקבעו בהלכה הפסוקה .61

,  הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מודיעין' מ נ" בן יקר גת חברה להנדסה ובניין בע6291/95

, בנשוא ענייננו, כי שלילת הגמישות התכנונית המתבטאת במתן הקלות, לית מאן דפליג

כגון המבנה בו , לשם ישום שימורם של מבנים בעלי חשיבות היסטורית ואדריכלית

ועל כן יש ליתן בנסיבות העניין תוקף , מתיישב עם מטרות סבירות וראויות , עסקינן

 . לא יאשר מוסד התכנון הקלות באחוזי בנייה, באופן שבמבנה שהוכר לשמור, ל"לסעיף הנ

זכויות שפורטו בשומת , לא ניתן לקחת בחשבון במכלול הזכויות במצב הקודם, לפיכך .71

אשר אינן זכויות מוקנות ואשר אינן תואמות למדיניות הועדה המקומית הבאה , התובעים

ככל שהיו , ובפרט הקלות שלא ניתן היה לאשרן כלל, לידי ביטוי בהחלטות מוסדות התכנון

 .מבוקשות במצב הקודם

אזי דין , מכל מקום ואף אילו היינו מתחשבים בזכויות העשויות להתקבל מכח הקלות .81

טענות התובעים להידחות אף מן הסיבה היחידה שאין כל איסור להגיש בקשה להקלה אף 

שכן תכנית השימור איננה פוגעת ביכולת לבקש הקלות , לאחר אישור תכנית השימור

הכל , שינתה או קבעה את זכויות בניה בתחומה, מאחר ותכנית זו לא הוסיפה, "כמותיות"

  . 1.8.89בתנאי שהתכנית הבסיסית הקובעת את זכויות הבניה במגרש הופקדה לפני 

 1/ או תכנית ע38א "אף הטענה כאילו לתובעים היו זכויות נוספות במצב הקודם מכח תמ .91

 על 1/אין בסיס לטענה כאילו תכנית השימור ביטלה את תחולת תכנית ע. דינן להידחות
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, או תחולתה מוגבלת על מבנים לשימור/ אינה חלה ו1'ההוראות לפיה תכנית ע .המקרקעין

לכן ככל שנמנעה השבחה כלשהי , ולא בתכנית השימור, 1/מצויות בתקנון תכנית ע

נובע , (דבר שלא הוכח)או חלק מהוראותיה על המקרקעין /כתוצאה מאי חלות תכנית זו ו

, 38א "וכך בהתאמה מכח תכנית תמ, ולא מהוראות תכנית השימור, 1'הדבר מתכנית ע

אי לכך ככל .  לתקנון כי לא חלה על מבנים לשימור19אשר קובעת מפורשות בסעיף 

חיצוניות לתוכנית השימור , נובעות הן מכח תוכניות אחרות, שמוחלות הגבלות כגון דא

התובעים אף סותרים את עצמם שכן טוענים שהשימוש . ולא מהוראות תכנית השימור

הנחה שממילא , המיטבי במצב הקודם הוא הריסת הבנין ובניית מבנה חדש במקומו

מתעלמים התובעים מכך שמתן , מכל מקום. 38א "משמעותה שאין תחולה לתמ

ובשעה שסביר להניח כי לא יאושר כל ,  הינו ענין שבשיקול דעת38א "התמריצים על פי תמ

 21-23כאמור בסעיפים , תמריץ שאינו עולה בקנה אחד עם ההכרזה על המבנים לשימור

 .לעיל

, דים ומרפסות"עוד מונים התובעים בין יתר זכויותיהם במצב הקודם אף שטחי ממ .02

 .  אף בזכויות אלופגעהוטוענים וכי תכנית השימור 

חישוב שטחים ואחוזי בניה )מכח תקנות התכנון והבניה , דים"הזכויות לבניית ממ .12

ניזונות מחוק ההתגוננות האזרחית והתקנות , 1992 –ב "התשנ, (בתכניות ובהיתרים

ד ייחשב כשטח שירות ולא יכלל "כי ממ (1)(ד)9ואשר קובעות בסעיף , שהותקנו מכוחו

שכן , הזכויות לבניית שטחי שרות אינן עומדות בפני עצמן, ברם. במסגרת השטח העיקרי

אלו משמשות זכויות טפלות לשטח העיקרי ונלוות לזכויות הבניה שנתהוו מכח תכנית 

בטענה כי היא זו , מכאן שטענת התובעים לפגיעה מכח תכנית השימור. מאושרת

מאחר , אין לה בסיס, המצמצמת את שטחי הבניה שנקבעו בתכנית החלה במקרקעין

ולא בהוראות , או מבטלים שטחי בניה/ועילת הטענה נעוצה בתקנות או דינים המקנים ו

 . תכנית השימור

 יש לדחות את הטענה בענין עלויות אחזקה יחודיות. ו

מעבר לחובות אשר היו קיימות , תכנית השימור אינה יוצרת עלויות אחזקה נוספות .22

, (שמירת הסדר והנקיון)יפו -לחוק העזר לתל אביב' מכח פרק ח, ממילא במצב הקודם

 . 1980 –ם "התש

התעלמות מגורמים משביחים . ז

 זכויות מוסיפהאף , ונהפוך הוא,  תכנית השימור אינה מבטלת  את הזכויות אשר בתוקף .32

משפיע , עצם סימון מבנה כמבנה לשימור, זאת ועוד. במסגרת התמריצים אשר נקבעו בה

הכרה , לאור ההכרה ביחודיות הארכיטקטונית של המבנה, באופן חיובי על ערך המקרקעין

 .תוך הפיכתו ליחיד ומיוחד במינו, בדרך של מיתוג המבנה , משמעות כלכלית משביחהלה 

שמתווספים למקרקעין כתוצאה ממיתוגם בתכנית כמבנה , והנדירות, הערך המוסף .42

מהם עולה , הוכר אף בספרות המקצועית המתפרסמת ברחבי העולם, המיועד לשימור
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לבין מחירים של נכסים שלא , שקיים הבדל מובהק בין מחירים של נכסים שיועדו לשימור

 . יועדו ככאלה

מעניק וודאות באשר להמשך , עצם אישור התכנית בה יועד הנכס לשימור, יתר על כן .52

ובבניינים נוספים , שימורם של הערכים האדריכליים וההסטוריים הגלומים בבניין

כמבנה הנכלל ברשימה אקסקלוסיבית של מבנים , ומקנה לו נדירות, סמוכים באותו אזור

 .אף בכך יש כדי להשביח את ערך המקרקעין. יחודיים המיועדים לשימור

 לחוק יש לראות את התמונה בכללותה 197כלל ידוע הוא כי בתביעות לפיצויים לפי סעיף  .62

. ובצידי הנזקים הנטענים יש לתת משקל לאלמנטים משביחים בתוכנית אם ישנם כאלה

פורסם ] ס"ב כ"הועדה המקומית לתו' מרכז סלומונס נ 160/04 (א"ת)נ "עמ- ראה למשל 

 (. [בנבו

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

: ע"ד מה"חוו
 

כ הועדה המקומית עורכות הדין בתיה בראף ותמר "ד ב"ד שמאי הועדה אברהם כץ  וכן את חוו"לאמץ חוו
. איגרא ולדחות את התביעה מהטעמים המפורטים

   
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 30/03/2011מיום ' ב11-0008בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. דנה שיחור הציגה את התביעה ואת חוות הדעת' שמאי הועדה המקומית גב
 

: הועדה מחליטה
כ הועדה המקומית עורכות הדיון בתיה בראף "ד ב"ד שמאי הועדה אברהם כץ וכן את חוו"לאשר את חוו

. ותמר איגרא ולדחות את התביעה מהטעמים המפורטים בדרפט
 

. שמואל גפן נימנע מההחלטה
 

אסף זמיר , נתן וולוך, מיטל להבי, שלמה זעפראני, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. וארנון גלעדי
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    המלצה להפקדה   :מטרת הדיון
 

    בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב
 

. השחר' מוהליבר מזרחה עד לרח' יצחק אלחנן מרח'      רח:מיקום
 

  19-27יצחק אלחנן  '      רח:כתובת
 

 
: חלקה/גוש
 

חלקי חלקה חלקה גוש 
               6920           59-62 15,47,52,53, 

67,68,72 
               6922            44 
               7228         36-41       64,65,72 
              7420         118 

 
 ( דונם4.8- שטח לצורך חישוב זכויות כ) דונם  10-     כ:שטח קרקע

מ "קומט אדריכלים בע, גבור,     גרטנר:מתכנן
מ "ד בע.נ.מ–     נחמיה דוידי :יזם

    פרטיים :בעלות
 

, המשמשים למסחר ולמגורים, במצב ירוד,  קומות1-5  מבנים בני :מצב השטח בפועל
. 'ב2650י תכנית מופקדת "   מתוכם מבנה אחד לשימור עפ

   
             רחוב יצחק אלחנן מתוכנן כציר תנועה ראשי המוביל את המשך  :מדיניות קיימת

. ר בשדרות רוטשילד"למע,                                         דרך שלבים  ורחוב קויפמן
המשלב מסחר בקומת  ,                                         הציר מתוכנן כרחוב עם קולונדה מסחרית

. הקרקע ומגורים מעל
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הוועדה המקומית המליצה על הפקדת תכנית     ,                                         במתחם הגובל ממערב
.  למגורים ומסחר וקולונדה לאורך יצחק אלחנן280%                                        עם זכויות של 

 
.  אזור לתכנון בעתיד - 1200ע "י  תב"          עפ:מצב תכנוני קיים

 שיעדה את רב השטח    44 היא תכנית 1200                                        התכנית שקדמה לתכנית 
.  קומות3–  לקומה ב 40% עם זכויות בניה של 2                                        לאזור דירות 

.                                        בפינת הרחובות השחר ויצחק אלחנן מצוי מבנה לשימור
 

,  משרדים ומסחר, הכולל שימושי מגורים, ר "לייעד המתחם  למע: (י היזם"ע)מצב תכנוני מוצע 
.  {'ד 4.8– כ }  משטח המגרש נטו500%                                        וקובע  זכויות בניה שלא יעלו על  

 מהשטח  8.32%המהווים  , ר" מ840התכנית מפקיעה שטח של 
ומחייבת  ,                                         הנדרשים לצרך הרחבת רחוב יצחק אלחנן  לכל אורך המתחם

',  א2615ע  "                                        בנית קולונדה מסחרית  בהמשך  לזו המתוכננת  בתב
.                                         הנמצאת ממערב לתכנית זו

:   מגרשים עם תכליות שונות2–                                         המתחם מחולק ל 
נמצא בין רחוב השחר לרחוב גרוזנברג     – המזרחי ,                                         המגרש הראשון

,    בקדמת המגרש .{מהקרקע} קומות 32                                        ומתוכנן בו מגדל  משרדים בן 
.                                                                                         בפינת הרחובות השחר ויצחק אלחנן נמצא בנין לשימור

                                        המגדל צומח ממבנה בסיס המלווה את הרחובות המקיפים את  
.                                                המגרש ומשלב בתוכו את המבנה לשימור

,  נמצא בין רחוב גרוזנברג לרחוב מוהליבר– המערבי ,                                         המגרש השני
.   קומות מעל קומת קרקע מסחרית וגלריה 8–                                         ומתוכננים בו מגורים ב 

 
מינימום של  , ר ליעוד מגורים" מ8,000לקבוע שטחי מינימום  של 

. ר למסחר ומשרדים ולהתיר גמישות ליתרת השטחים" מ4,500 
אשר תירשם עבורן הערת  - ר למרפסות מקורות" מ1,650כמו כן יותרו 

-                                          אזהרה אצל רשם המקרקעין שלא ניתן לסגרן 
. ר שטח עיקרי למגורים" מ9,650כ "                                        סה

.       ר שטח עיקרי למסחר בקומת הקרקע" מ2,500-                                         בשטח התכנית יהיו כ
.  משרדים ומגורים,                                         בקומות המגדל והמבנה המרקמי יותרו מסחר

 
                                        התכנית כוללת את הסדרת התנועה במתחם  כולו בהתאם להסבתו  של  

. ר"                                        רחוב יצחק אלחנן לציר תנועה ראשי אל המע
-  השחר-                                         הסדרת התנועה כוללת את משולש הרחובות יצחק אלחנן

כולל תכנון  , ץ ומונטיפיורי"יעב' ואת הצמתים מצפון  עם רח,                                         גרוזנברג
.                                         מפגש הרחובות השחר ומונטיפיורי

   הסדרת התנועה מציגה ברקע את הפתרון לנושא התנועתי של רחוב  
.                                         יצחק אלחנן בשלמותו ומשולב בו פתרון לשביל אופניים

 
: (י היזמים"המבוקש ע)טבלת השוואה 

 
מצב נתונים 

קיים 
מצב מוצע 

כ זכויות "סה
 500% 120%אחוזים בניה 

 

 ר "מ

 
ר                                            משרדים ומסחר  "  מ24,000

ר "  מ4,500 לפחות –
 

 
ר " מ8,000לפחות -מגורים      

ר " מ1,650                מרפסות מקורות    

מסחר    .  מעל ק8 מסחר         .    כולל ק32           3 קומות גובה 

ר " מ305                          ר " מ280  תכסית מבנה לשימור 
מקומות חניה 

בהתאם לתקן בהתאם לתקן   
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.  שנים מיום אישורה כחוק15    התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו15     אם תוך 

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

 
 

 ( בעד4)הצבעה בעניין  דנה והחליטה לאחר ('ב2004-18' פרוט) 30.6.2004ישיבת ועדה מקומית מיום 
ובדיקה , הוחלט לשוב ולדון לאחר בדיקת חלופות לפתרונות תנועתיים נוספים כולל שבילי אופניים

. נוספת של אחוזי הבניה
 

   הצוות ממליץ לאשר את התכנית ולהמליץ לועדה המחוזית להפקידה בשינויים   :ד הצוות"חו
: ובתנאים הבאים         (לדיון השני)

,     רוטשילד' ר ההיסטורי  בשד"בהתאם למדיניות הועדה המקומית לאזור המע .1
,   שטח עיקרי משטח מגרש נטו450%       לאשר זכויות בניה שלא יעלו על  

. ר" מ21,600       המהווים 
.   ר שטח עיקרי" מ80-  בשטח ממוצע שלא יפחת מ100ד לא יעלה על "מספר יח.    2

. ר" מ10,000-        שטח מינימלי למשרדים ולמסחר לא יפחת מ
       השטחים העיקריים שבקומת הקרקע בתחום הפרויקט יהיו לשימוש של מסחר     

ילדים או שימוש אחר לרווחת תושבי     -למעט שימוש ציבורי כגון גן,        בלבד
.        הסביבה המיידית

ר ותרשם          " מ800תותר תוספת שטח עיקרי עבור מרפסות מקורות שלא יעלה על .   3 
.        עבורן הערת אזהרה אצל רשם המקרקעין

התכנית תתיר תוספת שטח למרפסות     ,        במידה ויומרו שטחים נוספים למגורים
וגם עליהן תרשם  ,  מהשטח העיקרי למגורים10%       מקורות בשטח שלא יעלה על  

. ל"       הערת אזהרה אצל רשם המקרקעין כנ
רחוב יצחק אלחנן מסומן כציר בעל חשיבות במפת מערך שבילי האופניים .    4                      

המקודמים כחלק מהמדיניות העירונית   ,        ובמערך  השלד הירוק העירוני
.         לשידרוג  המרחב הציבורי

המאפשר מדרכות רחבות המשלבות גם שביל       , לכך יש להבטיח שהפתרון-       אי
. ישמר גם במידה וישתנו הסדרי התנועה,        אופניים ונטיעת עצים

הגנה עליו בזמן העבודות ואופן שילובו במתחם      , תאום נושא המבנה לשימור .5
.        החדש עם  צוות השימור

קביעת משימות הפיתוח שיוטלו על התכנית בהתאם למדיניות הועדה   .6
.      המקומית

. תאום סופי עם אגף התנועה .7
. חתימה על כתב שיפוי כמקובל .8
. אישור משרד הביטחון ומינהל  התעופה האזרחי לנושא הגובה .9

          
 
 

: דנה והחליטה כדלקמן (7החלטה ' ב2004-3' פרוט) 22.12.2004ישיבת ועדת המשנה מיום 
 

:   לאשר את התכנית ולהמליץ לועדה המחוזית להפקידה בשינויים ובתנאים הבאים: החלטת ועדה
,     רוטשילד' ר ההיסטורי  בשד"בהתאם למדיניות הועדה המקומית לאזור המע .1

,   שטח עיקרי משטח מגרש נטו450%       לאשר זכויות בניה שלא יעלו על  
. ר" מ21,600       המהווים 

.   ר שטח עיקרי" מ80-  בשטח ממוצע שלא יפחת מ120ד לא יעלה על "מספר יח.    2
. ר" מ10,000-        שטח מינימלי למשרדים ולמסחר לא יפחת מ

       השטחים העיקריים שבקומת הקרקע בתחום הפרויקט יהיו לשימוש של מסחר     
ילדים או שימוש אחר לרווחת תושבי     -למעט שימוש ציבורי כגון גן,        בלבד

.        הסביבה המיידית
 מהשטחים  10%תותר תוספת שטח עיקרי עבור מרפסות מקורות שלא יעלה על .   3 

.        העיקריים ותרשם עבורן הערת אזהרה אצל רשם המקרקעין
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רחוב יצחק אלחנן מסומן כציר בעל חשיבות במפת מערך שבילי האופניים .    4                      
המקודמים כחלק מהמדיניות העירונית   ,        ובמערך  השלד הירוק העירוני

.         לשידרוג  המרחב הציבורי
המאפשר מדרכות רחבות המשלבות גם שביל       , לכך יש להבטיח שהפתרון-       אי

. ישמר גם במידה וישתנו הסדרי התנועה,        אופניים ונטיעת עצים
יש לתאם את נושא  . יצחק אלחנן פינת השחר מיועד לשימור' המבנה ברח .5

.  ע או מי מטעמו"     השימור ואופן שילוב המבנה במתחם עם מה
קביעת משימות הפיתוח שיוטלו על התכנית בהתאם למדיניות הועדה   .6

. רוטשילד'      המקומית בשד
. תאום סופי עם אגף התנועה .7
חתימה על כתב שיפוי כמקובל להבטחת הועדה המקומית כנגד לירידת ערך לפי   .8

.  לחוק והסכם משימות פיתוח כתנאי להעברת המסמכים למחוז197     סעיף 
. אישור משרד הביטחון ומינהל  התעופה האזרחי לנושא הגובה .9

 
: פרטי תהליך האישור

 
:  דנה בתכנית והחליטה26/07/2010 מיום 765מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 

. להפקיד את התכנית בתנאים
 

 בתאריך 1494 בעמוד 6173 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
16/12/2010 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 25/11/2010 מעריב
 26/11/2010 זמן תל אביב

 25/11/2010 הצופה
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

 :התנגדויות לתכנית 5בתקופת ההפקדה הוגשו 
 

ד  "באמצעות עובעלות /כתובת מגוריםשם המתנגד  
בשם קבוצת ) גדעון לרמן .1

 (הורים משכונת נווה צדק
התנגדות מוגשת שלא באמצעות  (נווה צדק' שכ)א " ת25שמרלינג 

. ד"י עו"תצהיר חתום ע. ד "עו
עמותת תושבים למען נווה . 2

 (ד רועי אמזלג"עו)צדק 
תצהיר חתום של דוד איתן  

.  ד"באמצעות עו
אברהם , שבתאי ברוך  .3

ברוך ואחרים 
ד גלית רוזובסקי  "עו 6960 גוש 60בעלים בחלקה 

על פי הנאמר )עודי שלמה . 4
בהתנגדות נציג שכונת 

כרם ישראל וכרם 
 (התימנים

התנגדות מוגשת שלא באמצעות  
. ד"י עו"תצהיר חתום ע. ד"עו

יזם ) נחמיה דוידי. 5
 (התכנית

התנגדות מוגשת שלא באמצעות   
 .ד"י עו"תצהיר חתום ע. ד "עו
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 סיכום ההתנגדויות והתשובות
 
מענה והמלצות עיקרי ההתנגדות המתנגדים  
בשם )גדעון לרמן . 1

קבוצת הורים 
תושבי שכונת נווה 

  (צדק

 
 
 

הגדלה פראית ובלתי .א
ד "מבוקרת במספר יח

ללא פיתוח מקביל של 
תשתיות והקמת מוסדות 

היצע . חינוך נוספים
השירותים הציבוריים 

לוקה בחסר ביחס ליתר 
חלקי העיר ולא עומד 

בסטנדרט שכונת מגורים 
כפי שנאכפים ביתר חלקי 

אין בית ספר . הארץ
. יסודי או תיכון בשכונה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
נכון להיום מקודמות . ב

בנוה צדק ושוליה למעלה 
כל . ד חדשות" יח2000- מ

התכניות הן נקודתיות 
ללא ראיה כוללת ומבלי 

שניתן מענה לתשתיות 
. ציבוריות נדרשות

ההשפעה של התכניות 
היא הרסנית לתושבי 

. שכונת נוה צדק והאזור
 
 
 
 
 
 
בנוה צדק לא חסרים . ג

רק מוסדות חינוך חסרים 
, ס"מתנ, פים"גם שצ

, מקום מפגש לקשישים
מסמך . מתקני ספורט

שהוכן על ידי היחידה 
לתכנון אסטרטגי מצאה 
שלא ניתן מענה למחסור 

. בשטחי ציבור בשכונה
כך גם קיימת הבטחה של 

ההתנגדות המוגשת מערבבת ללא הבחנה בין  
.  'לתכנית יצחק אלחנן ב' תכנית יצחק אלחנן ג

 
התנגדות זו המושמעת על ידי תושבי נוה צדק . א

נשמעת פעם אחר , ביחס למחסור בשטחי ציבור
פעם בכל התכניות המקודמות בשכונה 

המענה לשטחי ציבור נבחן ארוכות . ובסביבתה
. והוצג בפני הועדה המקומית והועדה המחוזית
נושא זה נדון בעבר גם בועדות ערר בהתייחס 

במועצה הארצית ואף בבתי , למתחם התחנה
הועדה המחוזית אף התייחסה לנושא . המשפט

בהחלטה להפקדת התכנית וקבעה שתנאי 
לאיכלוס הזכויות למגורים יהיה השמשת כיתות 

.  לימוד הקיימות
י היחידה לתכנון אסטרטגי "מבדיקה שנערכה ע

במינהל ההנדסה עולה כי קיים מחסור במבני 
העירייה גם ציינה מחסור זה במענה . ציבור

העירייה אינה . למועצה הארצית בתכנית ליבר
מתעלמת מהמחסור ופועלת בכל אחת 

מהתכניות המקודמות בסביבה במתן מענה 
ב בדיקה שנערכה על ידי "רצ). לצרכי ציבור

העירייה אף התחייבה בפני . (התכנון האסטרטגי
לאחר שהנושא נבדק על ידי )הועדה המחוזית 

להפעלת בית ספר במבנה  (הגורמים הרלוונטיים
המפונה במגרש הציבורי שבתכנית " בית יעקב"

.  'ג2615
 

התכניות המקודמות בשכונת נווה צדק . ב
רובן תכניות . ובסביבתה אינן תכניות נקודתיות

מתחמיות רחבות היקף ובמקרים שבהם מדובר 
כדוגמת התכניות לאורך )בתכניות נקודתיות 

קיימת תכנית אב המהווה את  (המסילה
. המסגרת הכוללת

בכל מקרה בהתייחס לתכנית נשוא ההתנגדות 
נערכה לגביה התייחסות כוללת ביחס להיבט 

לפתרון התנועתי והן ביחס לשטחי , האורבני
.  הציבור

יש להדגיש שהועדה המקומית מעודדת את 
שמטרתן התחדשות , קידום התכניות בסביבה זו

ויצירת רצף בין מרכז העיר לדרומה , עירונית
אין בכוונת העירייה למנוע את התפתחות . וליפו

. העירונית סביב שכונת נווה צדק
 
בבדיקה שנערכה על ידי היחידה לתכנון . ג

האסטרטגי נמצא מחסור בכיתות גן וכיתות 
מענה למחסור זה יינתן בתכניות . לימוד

תכנית : 'לדוג. המקודמות בשכונה ובסביבתה
ובית  ( כיתות גן2)קובעת גני ילדים ' א2615
מאפשרת פינוי שטח ציבורי ' ג2615תכנית , כנסת

קיים התפוס כיום בשימושים מוסדיים חוץ 
עירוניים והשמשת המבנים הקיימים לצורך בית 

 קובעת 3501תכנית . ספר לטובת תושבי השכונה
.  דונם6- כ שטח של כ"מגרשים ציבוריים בסה
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ע ודורון ספיר "מה
. המתייחסים למחסור זה
מצד אחד מאשרים בנוה 
צדק ושוליה תוספת של 

ד ומצד שני לא "אלפי יח
מוסיפים ואף גורעים 

.  שטחי ציבור
העירייה ,  למרות זאת

בקשה לבטל את התניית 
הועדה המחוזית לקשירת 

מימוש התכנית לבין 
פתיחת בית ספר יסודי 

בשכונה וזה מהסיבה כי 
נתן מענה למצוקה תוך 

הריסת מבני הציבור 
המסומנים להריסה 

. 'ג2615במסגרת תכנית 
לאור בקשת העירייה 

הועדה המחוזית קבלה 
את עמדת העירייה  וזאת 

ללא בדיקה עצמאית 
הועדה . ואוביקטיבית

המחוזית קבעה כי תנאי 
לאיכלוס תוספת זכויות 

בניה יהיה השמשת 
. כיתות הלימוד הקיימות

 
התכנית גורעת . ד

משטחים ציבוריים 
. לטובת כביש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קיים תדריך להקצאת . ה
קרקע לצרכי ציבור 

. שאושר על ידי הממשלה
התדריך מהווה הנחייה 

מחייבת ואף הוכר 
כמחייב על ידי בית 

. המשפט
 
 
 
עיריית תל אביב .  ו

והועדה המקומית 
מציגות מצג שווא בפני 

הועדה המחוזית בטענתה 

תכנית תפרי נוה צדק צפון מערב מוסיפה מגרש 
.   דונם2.5- ציבורי בשטח של כ
, ס המספק את צרכי השכונה"בשכונה קיים מתנ

. ס"אין הצדקה תכנונית לתוספת שטח למתנ
  

הועדה המחוזית קבעה כי תנאי לאיכלוס זכויות 
יהיה ' ג2615ותכנית ' ב2615המגורים בתכנית 

השמשת כיתות הלימוד במבנה הקיים על 
ואשר יוכלו לשמש בית ספר , המגרש הציבורי

לשכונה מיד עם פינויו על ידי משתמשיו 
כך הועדה המחוזית קושרת בין שתי .  הנוכחים
. התכניות

הבדיקות הפרוגרמתיות הנערכות על ידי 
היחידה לתכנון אסטרטגי הינן מקצועיות 
.  ומוערכות על ידי כל הדרגים המקצועיים

לא ברורה טענת המתנגדים לחוסר אמינות 
ואוביקטיביות המופנה כלפי היחידה 

.  האסטרטגית
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התכנית אינה גורעת משטחי ציבור לטובת . ד
מרחיבה  ('ב2615)'  תכנית יצחק אלחנן ב. כביש

. את כביש יצחק אלחנן על חשבון מגרשי מגורים
עיקרה הוא שינוי  ('ג2615)' תכנית יצחק אלחנן ג

הנמצאים בתחום , כלומר פינוי מבנים, בפועל
בצד המערבי של המגרש הציבורי . דרך מאושרת

קיימת הרחבה מקומית של הכביש על חשבון 
ומנגד בצידו המזרחי של . המגרש הציבורי

המגרש הציבורי התכנית מבטלת דרך ומגדילה 
יש . את המגרש הציבורי על חשבון הכביש

להדגיש כי התכנית מגדילה את זכויות הבניה 
ומשלימה   (135%- מ) 160%- במגרש הציבורי ל

כמגרש לבנייני ציבור על " הבלוק העירוני"את 
. ידי תוספת שטחים שביעוד אזור לתכנון בעתיד

 
התדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי . "ה

נועד להוות כלי עבודה בסיסי לתכנון " ציבור
. התדריך הינו מנחה. מערכות שירותי ציבור

היחידה לתכנון אסטרטגי נעזרת בתדריך ככלי 
עבודה ועל בסיסו נבנתה מערכת להכנת 

פרוגרמה לצרכי ציבור תוך התאמת התדריך 
ההתנגדות אינה מפרטת במה . לעיר תל אביב יפו

הפרוגרמה לצרכי ציבור שהוכנה על ידי היחידה 
.  לתכנון אסטרטגי סוטה מהתדריך

 
עיריית תל אביב הציגה לועדה המחוזית . ו

מסמך שהוכן על ידי היחידה לתכנון אסטרטגי 
המרכז את התכניות המקודמות בשכונת נווה 

צדק וסביבתה והקצאת השטחים לצרכי ציבור 
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שנושא מחסור במוסדות 
ציבור בא לידי פתרון 

וזאת ללא הצגת הוכחות 
. לפתרון

 יתרה מכך עיריית תל 
אביב מכרה מגרשים 
שיועדו לצרכי ציבור 

למטרות מגורי יוקרה 
.   2396לדוגמא תכנית 

 שמטרתה 2578תכנית 
להגדיל את שטח למבני 
ציבור לטובת השכונות 

הסמוכות שאושרה בשנת 
המבנים בתחומה  , 1994

אינם משרתים את 
.  השכונות הסמוכות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הועדה המקומית . ז

מציגה מצג שווא בפני 
הועדה המחוזית בטענתה 

שכל השטח המסומן 
בתכנית במצב הקיים 

כשטח לתכנון בעתיד יכול 
להכלל במסגרת שטחי 

בשטח זה נמצא . ציבור
בית מגורים ויש צורך 

. בפינויו
 

התכנית עומדת . ח
 לגבי 35א "בסתירה לתמ

". תכנית להרחבה ניכרת"
רצף התכניות בסביבת 

נוה צדק עומד בהגדרה זו 
א "ולגביה קובעת התמ

סדרה של תנאים 
. מקדימים להפקדתה

מכיוון שמקדמים תכניות 
נקודתיות מתעלמים 

יש . א"מהוראות התמ
 על 35א "להחיל את תמ

.  התכנית
 

. בכל אחת מהתכניות
ניתוחי מאזן צורכי הציבור כולל תכניות הבניה 

המתוכננת באזור והניתוח מתייחס לצרכים 
הציבוריים של האוכלוסייה הקיימת ושל זו 

החזויה בתכניות הבניה השונות ומוצעים 
כל תכנית . פתרונות למענה על צרכים אלו

המקודמת מלווה בניתוח פרוגרמתי של צרכי 
הציבור של האוכלוסיה העתידה להתגורר 

בפרויקט ובדרישה לספק שטחים אלו ואף מעבר 
יש לזכור כי מימוש התכניות יהיה לאורך . לכך

ב מסמך שהוכן על "רצ).  שנים ובצורה הדרגתית
. (ידי היחידה האסטרטגית

 
אכן , "תכנית בית ספר הירקון "2396תכנית 

שווק לפני שנים רבות מגרש חום לטובת מלון 
- קבעה את יעוד הקרקע ל' ב2396תכנית . דירות
התכנית , כמו כן.  מגורים50%-  מלונאות ו50%

שטחי ציבור  (לשטח כולל)ר " מ420- קובעת כ
התכנית מקודמת . שיועברו לעיריית תל אביב

. כחלק ממדיניות העירייה לעידוד מלונאות בעיר
 ("בית לורנץ "– 3516ותכנית ) 2578תכנית 

מבנה משרד העבודה שתפוס : כוללת שני מבנים
על ידי מדינת ישראל ומשמש את משרד 

 ישמש 3516ובית לורנץ שעל פי תכנית . העבודה
ועדת ערר בחנה את .  את התנועה המסורתית

 והתאמתה למטרות תכנית 3516מטרות תכנית 
התכנית .  וקבעה כי הן עולות בקנה אחד2578

גן ילדים ספריה , מייעדת את הבניין לבית קפה
שירותים התואמים את אופיה של , וחדרי לימוד

.  הסביבה הקרובה
 
. 'ב2615התנגדות זו אינה רלוונטית לתכנית . ז

לא ברורה . 'ג2615ההתנגדות מתייחסת לתכנית 
הטענה של מצג שווא ועל סמך מה טענה זו 

על פי הוראות התכנית הבניינים בתחום . נטענת
המגרש הציבורי המסומנים להריסה יפונו על 

. ידי אגף נכסים
 
 
 
 
 

תוכנית מקומית " לעניין 35א "הוראת תמ. ח
אינה חלה על  (12.1סעיף )" להרחבה ניכרת

 : כמוסבר להלן, התוכניות הנדונות
תוכנית , 35א "לפי פרק ההגדרות של תמ- 

תוכנית מקומית "להרחבה ניכרת היא 
...".  המאפשרת תוספת שטח המיועד לבינוי

לפי פרק )תוכנית לתוספת שטח המיועד לבינוי 
הינה תוכנית מקומית המשנה את  (ההגדרות

יעודו של שטח שאינו מיועד לבינוי לשטח 
 .המיועד לבינו

 (לפי פרק ההגדרות)הוא " שטח המיועד לבינוי"
, לפי תוכנית מקומית, שטח שניתן להקים בו"

מבנים וכן שטח המיועד על פי תוכנית כאמור 
המהווים חלק , שטחי נופש ופנאי, פ"שפ, פ"לשצ
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הועדה המחוזית . ט
הסתמכה בהחלטותיה על 

ד היחידה "חוו
האסטרטגית של עיריית 

תל אביב בעניין אישור 
ד " יח140תוספת של 

למרות שזו , במגדל גיבור
.  נמצאת בניגוד עניינים

 
ד "מתנגדים לתוספת יח. י

המוצעת לפני שיהיו 
מוסדות ושטחי ציבור על 

דורשים כי . פי החוק
תנאי למתן תוקף בתחום 

יהיה ' ג2615תכנית 
הותרת כל מבני בתי 

הספר הקיימים בתחום 
התכנית והפעלת בית ספר 

. יסודי במקום
 
דורשים לחבר את . א"י

לתכנית ' ב2615התכנית 
וששתיהן יקודמו '  ג2615

. כתכנית אחת
 
 
לפרט את המטלות . ב"י

הציבוריות שהיזם חויב 
לבצע במסגרת אישור 

התכנית 
 
 

 ...".  מיישוב
שטח התוכניות הנדונות הוא כבר במצב הקיים 

ולפיכך תוכניות אלה " שטח המיועד לבינוי"
תוכנית להרחבה "אינן יכולות להחשב כ

א "וממילא לא חלות עליהן הוראות תמ, "ניכרת
 . לעניין זה35

של " צפיפות מותרת" קובעת טווח 35א "תמ-
 ולוח 12.2סעיף )יפו -א"ד נטו בעיר ת" יח12-24

התוכנית מאפשרת לחרוג מהצפיפות . (1
: המכסימלית אם מתקיים אחד התנאים הבאים

 (קיימת ומאושרת)הצפיפות הממוצעת ביישוב 
והצפיפות , נמצאת בטווח הצפיפות המותרת

אין ספק )הממוצעת בתוכנית אינה משנה זאת 
שהתוכניות הנדונות ותוכניות נוספות באזור 
אינן מחריגות את הצפיפות הממוצעת בעיר 

. (מטווח הצפיפות המותרת
התוכנית נמצאת בסמיכות למרכז תחבורה 

 (.מסוף כרמלית)
ידי מוסד -התוכנית מצוייה במתחם שנקבע על

 .יהתכנון כמתחם לחידוש עירונ
האוכלוסיה הצפוייה להתגורר בשטח התוכנית 

. אקונומי הגבוה-משתייכת לדרוג הסוציו
 

                  
היחידה לתכנון אסטרטגי אחראית בין היתר . ט

.  להכנת  פרוגרמות לצרכי ציבור
לא ברורה טענת המתנגדים לניגוד עניינים של 

.  היחידה לתכנון אסטרטגי
 
 
 
 
 
תנאי לאיכלוס זכויות המגורים בתכנית . י

היא ' ג2615ד בתכנית "ותוספת יח' ב2615
כלומר . השמשת כיתות הלימוד לצרכי העיר

- התכניות מתנות את פינוי המוסדות החוץ
עירוניים המשתמשים כיום  במגרש והפיכתם 

. שכונתיים-לבית ספר לטובת צרכים מקומיים
 9.7- בתחום המגרש הציבורי ששטחו הכולל כ

ר " מ2500נותר בשלמות מבנה בשטח של , דונם
.  דונם פנויים6ומגרש של  

 
 
מדובר בשתי תכניות נפרדות כאשר הקשר . א"י

ביניהם נעשה לכל אורך הדרך בהתייחסות 
האורבנית  ותוך קשירת התכניות , התנועתית

לא מובנת הבקשה . בנושא תנאים באיכלוס
. והתרומה באיחוד התכניות לתכנית אחת

 
. ע תושמע במהלך הדיון"המלצת מה. ב"י
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עמותת תושבים . 2
למען נווה צדק 

התנגדות זהה להתנגדות 
שהוגשה על ידי גדעון 

למעט הנושאים , לרמן
: הבאים

ת "לא נערך בה. א
לתכנית ולא הוצגה 

התמונה התחבורתית 
המערכתית המצביעה על 

הצורך בדרך זו ועל 
תרומתה לשיפור התנועה 

לא נערך כל ניתוח . בעיר
תנועתי בהתאם להנחיות 

. משרד התחבורה
 
 

הועדה המחוזית לא . ב
מצאה לנכון לבקש 

מהיזם לבצע בדיקה 
אקוסטית ובחינת זיהום 

. אויר ומשטר הרוחות
מבקשים שתערך בדיקה 

אקוסטית ובדיקה של 
ההשפעות על משטח 

מבקשים לתקן . הרוחות
את נספח ההצללה כך 

שיבחן את השפעת המגדל 
כולו ולא רק את 

. התוספת
 
 
 
 
 
מגדל המגורים . ג

המתוכנן ממוקם בלב 
שכונת מגורים והינו נטע 
זר באופייה האורבני של 

התכנית מנציחה . העיר
התעלמות מהשפעתם של 

המגדלים הנבנים סביב 
נוצרת טבעת . נוה צדק

מגדלים החונקת את 
. השכונה

 

ראה מענה להתנגדות שהוגשה על ידי גדעון 
. לרמן

 
 

התכנית בבסיסה ובמהותה מרחיבה את . א
, הדרך ומייצרת שיפורים בתנועת הולכי הרגל

. אופנים וכלי רכב
לתכנית נערכו בדיקות תחבורתיות בהתאם 

להנחיות משרד התחבורה ויועץ התנועה מטעם 
ח תחבורתי רחב "נערך דו.  הועדה המחוזית

. י משרד התחבורה"היקף אשר נבדק ואושר ע
י "התקבלו הערות לתכנית ולנספח התנועה ע

יועץ התנועה של הועדה המחוזית והערותיו 
. תוקנו ושולבו בתכנית

 
טענות בדבר זיהום האויר והיבטים .  ב

. אקוסטיים הנובעים מהפרויקט לא ברורות
הגידול . מדובר בפרויקטים שעיקרם מגורים

בתנועת כלי רכב מקורו בהתחדשות עירונית 
. תוך ניצול שטחי בניה עירוניים, מבורכת

הרחבת יצחק אלחנן אמורה להקטין את עיכובי 
.  התנועה ואת זיהום האויר הנובע מכך

לגבי משטר הרוחות מוצע לבחון טענה זו 
ולדרוש מהיזם להציג את משטר הרוחות שנוצר 

ותוספת הקומות ' ב2615מתוספת מגדל בתכנית 
במידה והתברר כי נוצרת . 'ג2615בתכנית 

מנהרת רוח יש להציג את הפתרונות למזעור 
 .לקבל את ההתנגדות בחלקה. הפגיעה

. 'ג- ו' נספח ההצללה כולל התייחסות לתכניות ב
נספח . ואינו עוסק רק בתוספת הקומות

ההצללה מנתח אף את ההצללה הנובעת 
.   'א2615מתכנית 

 
היא תכנית בתוקף הקובעת ' א2615תכנית . ג

' ג2615תכנית . מגדל מגורים ברחוב יצחק אלחנן
ל ואין בתוספת "קובעת תוספת קומות למגדל הנ

. ל שינוי מהותי במופע בסביבה"הקומות הנ
קובעת מגדל בקצה רחוב יצחק ' ב2615תכנית 

. אלחנן בקרבה מיידית למגדלים קיימים
מיקומי של המגדל אינו משפיע על שכונת נווה 

בשכונת נוה צדק  העירייה לא מאשרת .  צדק
כמו גם במקומות אחרים בהם מוגדר , מגדלים

לעומת אזורים בהם ניתן , "מרקם לשימור"
. לאשר פיתוח וציפוף

יש לציין כי רחוב יצחק אלחנן והמגרשים 
מדובר ברחוב לא . לאורכו סובלים מהזנחה 

מתפקד למרות חשיבותו האורבנית ותפקידו 
.  כציר המקשר בין שדרות רוטשילד מערבה לים
תכניות יצחק אלחנן מקדמים את ההתחדשות 

העירונית לאורך יצחק אלחנן ויחזקו את הרחוב 
תוך יצירת רצף ברקמה , ותפקידו האורבני

. הפיזית ובפעילות לאורך יצחק אלחנן
 

לקבל את ההתנגדות בחלקה בהתאם למפורט 
. לעיל
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, שבתאי ברוך. 3
אברהם ברוך 

 60חלקה )ואחרים 
' רח , 6920גוש 

 תא –' 4השחר 
( 1שטח 

 שאושרה 3440תכנית . א
 מאפשרת 2006בשנת 

מבקשים . איחוד דירות
לציין בהוראות התכנית 

. 3440את חלות תוכנית 
 
 
 
 
 
 

 –שטח מרפסות . ב
התכנית קבעה כי יותרו 

ר עבור מרפסות " מ1160
נראה . מקורות פתוחות

כי חישוב זה נעשה על פי 
התקנות הקודמות 

 משטח 10%)למרפסות 
על פי תיקון . (הדירה
 ניתן לבנות 2008משנת 

. ' מ12מרפסות בשטח של 
מבקשים להתאים את 
חישוב שטח המרפסות 

. לתקנות החדשות

.  הינה תכנית כלל עירונית3440תכנית . א
בהוראת התכנית אין צורך להוסיף ביחס 

. לתכניות את כל התכניות העירוניות הקיימות
קיימות מספר רב של תכניות כלל עירוניות 

.  שאינן נמצאות ברשימה זו
מעבר לכך יש לציין כי לא ניתן לאחד דירות 

 המרת שטחי 3440 בתכנית 9.1לפי סעיף . מראש
שרות לשטח עיקרי ניתן רק במקום בו מתבצעת 

או הושלמה בנייתן של /בניה בפועל על פי היתר ו
. הדירות

 
שטח המרפסות נקבע ללא קשר לתקנות . ב

מכיוון שמדובר בתכנית הקובעת זכויות בניה 
זכויות הבניה שנקבעו למרפסות נובעות . למגרש

ומנפחי הבניה של , מתוך שיקולים עיצובים
.  הפרויקט

 
 
 
 
 
 

לדחות את ההתנגדות 

נציג )עודי שלמה . 4
שכונת כרם 

ישראל וכרם 
 (התימנים

מתנגד להגבהת המגדל 
, ולתוספת המגדל

לצמצום שטח מוסדות 
החינוך מהיבטים 

: הבאים
היבטים תנועתיים . א

שישליכו על כרם ישראל 
. ולב העיר

 
הצללת בתי תושבי . ב

כרם ישראל ותוספת 
עומס על התשתיות 

. החינוך והקהילה

 
 
 
 
 

התכנית מאפשרת את מימוש הרחבת רחוב . א
יצחק אלחנן שמטרתו שיפור מערך התנועה 

באזור על ידי הוצאת תנועה עוברת מרחובות 
.  המגורים הסמוכים

שהוכן על ידי , התכנית מלווה בנספח הצללה. ב
רון לשם וניתן ללמוד על פי הבדיקה כי הצללה 

על שכונות המגורים אינה חורגת מהנורמות 
. המותרות

, התכנית מייצרת בתחומה כיכר עירונית
מאפשרת את הרחבת יצחק אלחנן ומעברים 

התכנית קובעת כי תנאי לאיכלוס . ציבוריים
זכויות המגורים היא השמשת כיתות הלימוד 

סעיף זה קושר את . ('ג2615המפנות בתכנית )
בפינוי מוסדות  ('ג2615לתכנית )מימוש התכנית 

ציבור חוץ עירוניים והפעלת בית ספר במבנה 
. קיים

לדחות את ההתנגדות 
יזם )נחמיה דוידי . 5

 (התכנית
הגדלת מספר יחידות . א

 1הדיור בתא שטח 
- ב (בבניין מלווה רחוב)

כך שבסך הכל , ד " יח13
ד " יח133התכנית תכלול 

 שבתכנית 120במקום 
. המופקדת

 
 
 

אין מניעה לאפשר את התוספת המבוקשת . א
ביחידות הדיור תוך הדגשה כי התוספת תהא אך 

לא תתאפשר תוספת . ורק בבניין מלווה הרחוב
כ בבניין מלווה הרחוב "סה. יחידות דיור במגדל

 29- על פי התכנית המופקדת ניתן לבנות כ
ר בממוצע " מ140- יחידות דיור בגודל של כ

 13הבקשה היא לתוספת של . ליחידת דיור
ד " יח42כך שניתן יהיה לבנות , יחידות דיור

ר בממוצע " מ107בבניין מלווה רחוב בשטח של 
יש להדגיש שלא תנתן תוספת של . ליחידת דיור
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ר " מ1200המרת . ב
משטח עיקרי ממשרדים 

לשטח עיקרי למגורים 
.  שבתכנית2בתא שטח 

 

ים בשל התוספת "שטחי שרות ובכלל זה ממד
. ביחידות הדיור

לקבל את ההתנגדות 
המרת שטחי משרדים בשטחי מגורים אינה . ב

כ "התכנית המופקדת כוללת בסה. מקובלת
ר שטחי " מ11600 (בניין מלווה רחוב+ במגדל )

 1200+ )ר שטחי משרדים " מ8800- מגורים ו
י "הפרויקט הינו פרויקט מער. (שטחי מסחר

ר רוטשילד "באופיו ובשל הקרבה המיידית למע
מומלץ לא להפחית בשטחי התעסוקה הקבועים 

.  בפרויקט לטובת שטחי מגורים
. לדחות את ההתנגדות

 
 :המלצות הצוות

: להמליץ לועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית בשינויים הבאים
לקבל את ההתנגדויות בחלקן על פי המפורט בגוף המענה וכמפורט להלן ולשנות בהתאם לכך את מסמכי 

. התכנית
במידה והתברר כי . תערך בדיקה על ידי היזם למשטר הרוחות שנוצר מתוספת המגדל בתכנית .1

. נוצרת מנהרת רוח יש להציג את הפתרונות למזעור הפגיעה ולשלבם בהוראות התכנית
 133כ התכנית תכלול "כך שסה, בבניין מלווה רחוב , 1הגדלת מספר יחידות הדיור בתא שטח  .2

לא תנתן תוספת שטחי . לא תתאפשר תוספת יחידות דיור במגדל. ד" יח120יחידות דיור במקום 
 .ד"ים בשל התוספת ביח"שירות ובכלל זה ממד

.תנאי למתן תוקף לתכנית חתימת היזם על כתב שיפוי .3

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 30/03/2011מיום ' ב11-0008בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

: ד דורון ספיר החליט כי הדיון בהתנגדויות יהיה דיון משותף לשתי התוכניות"ר הועדה המקומית עו"יו
. 'ג2615+ ' ב2615

. 'ג2615' ויצחק אלחנן ג', ב2615' יצחק אלחנן ב, יזם התכנית הציג את שתי התוכניות – נחמיה דוידי
: המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם כלהלן

בשם קבוצת הורים ואת התנגדות העמותה למען נווה –   הציג את התנגדות גדעון לרמן ד יחיאל שמיר"עו
הקרקע היא קרקע  עירונית ואין הצדקה ציבורית ותכנונית לפינוי בית יעקוב כאשר החכירה : צדק

התכנית לא עומדת באמות של חוק התכנון ? איך עקפו את חוק חובת המכרזים. מסתיימת תוך שנה
. העירייה הייתה צריכה לדאוג להוציא מכרז. והבניה

לא התקיים התנאי של החוזים שהיו אמורים להחתם בין . יש להציגה, ס"הבינוי של הבי' לא הוצגה תכ
על פי החלטת הועדה המחוזית בדיון להפקדה תנאי להפקדת התכנית היא חתימת , העירייה לבין היזם

יש להגביל את , לא הגבילו את היזם בלוחות זמנים, מה הורסים' לא ברור בתכ. הסכם בין היזם לעירייה
. היזם בלוחות זמנים ברורים ולא להשאיר לשיקולו מתי לפנות

לפני , יש צורך לפתור קודם כל את מצוקת מוסדות החינוך באזור, יש מחסור אדיר גם היום בכיתות לימוד
. כל התכניות הן נקודתיות ללא ראיה כוללת. אישור תוספת יחידות דיור נוספות

. קיר אקוסטי כפי שהחוק מחייב, משטר רוחות, זיהום, נספח סביבתי' אין לתכ
מתנגדים , התכנית מאפשרת הסבת שימושים ממשרדים למלונאות שבקלות ניתן להפוך בעתיד למגורים

. לאפשרות זו
. 35/א"התכנית לא עומדת בדרישות תמ

יש ,  איחוד דירות3440' את תכ' מבקשת להוסיף בהוראות תכ–  בשם משפחת ברוך ד גלית רוזובסקי"עו
. י תקנות חדשות למרפסות"לחשב את שטח המרפסות עפ

מ לפינוי "או לחילופין להכנס למו, מבקש להוציא את הבית שלנו מהקו הכחול –ד אסף קוסטיקה"עו
. הגשנה צו מניעה נגד פינוי. ופיצוי הולם
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התכנית קובעת כניסה לחניון דרך רחוב התבור מה  שיכניס תנועה רבה  – 10התבור ' מרח – אורלי בן רובי
מצוקת . מבקשת להזיז את הכניסה והיציאה למגדלים המבוקשים מהבית שלנו ככל שניתן. לרחוב התבור
. הבניינים יחנקו אותנו, מוסדות חינוך

עידו שלמה ורשות שדות , הקריאה את עיקרי ההתנגדויות של צדוק אמנון– רבקה פרחי מצוות מרכז 
. התעופה

. ד והמרת שטחי משרדים בשטחי מגורים"בקשה להגדלת מספר יח:  הציג את התנגדות היזםנחמיה דוידי
.  מציין כי הצוות המקצועי מתנגד להמרה המבוקשת ולכן הוא אינו מתעקש ומקבל זאת

ד יחיאל שמיר בועדה לא "י עו"מרבית מהטענות שהוצגו ע:  ענה להתנגדויות בשם היזםיק'ד אלי וילצ"עו
. מרבית מהטענות היו חדשות. י גדעון לרמן"י עמותת התושבים וע"היו כתובות בהתנגדות שהוגשה ע

. ההתנגדות היא צינית או שלא הבינו את התכנית
עצירת התכנית תדחה את . אני לא מבין את ההתנגדות לעצור את התכנית', ס בתחום התכ"יש פתרון לבי

. הפתרון לבית ספר באזור
. התכנית מבטיחה תנאים לאיכלוס הבניה

, כדי לפנות את בית יעקוב צריך לתת להם מקום אחר וישנם הסכמים לכל זה עם לוחות זמנים ברורים
. היזם אינו יכול להתחיל לבנות בית ספר חלופי בלי שהתכנית תאושר. שנתיים מיום אישור התכנית
. ס יהיה לתושבי האזור"אין לנו התנגדות להוסיף שבי, חוק חובת מכרזים לא חל פה

. ס"בינוי של בי' נספח אקוסטי יעשה בשלב תכ. כולל הצללות, נספח סביבתי' יש לתכ
. מלונאות זאת הייתה הדרישה של העירייה

.  מחייבת בשטחים לא בנויים וזה לא המקרה35/תמא
. הכניסה לחניון והמרתפים כבר קיימים ובנויים לכן לא ניתן להזיז אותם

נטיעות עצים במקום יפחיתו , אין באופן מהותי בעיות משטר רוחות. ד סביבתית"רון לשם הציג את חוו
. את מטרדי הרוח

לא רשומים בשום מקום  (2-4 ויצחק אלחנן 2בפינס )ענה שהמחזיקים – מנהל אגף הנכסים  – אלי לוי
.  גם הדיירים המוגנים, כבעלים

יש להבין כי יהיה קשה . ביקשנו מספר פעמים לא להאריך את תקופה החכירה, לגבי בית ספר בנות יעקב
. גם בבית משפט להצדיק אי הסכמה להארכת חכירה מכיוון שמדובר בבית ספר הממוקם במגרש ציבורי

 מיליון דולר כאשר השווי יהיה מעודכן ליום אישור 10- בהסכם נקבע לגבי המטלה הציבורית הוא כ
. התכנית

הועדה ערה למחסור במוסדות ציבור – מתכננת מצוות מרכז הוסיפה תשובות להתנגדויות – רבקה פרחי 
. אין לנו דרך אחרת לעשות את זאת, בכל תכנית שמקדמים באזור מוסיפים מגרשים ציבוריים, באזור

תכניות סביב . התכניות המקודמות בשכונה אינן פורצות מרקם קיים, הבינוי בשכונה הוא בינוי מירקמי
. השכונה הינן תכניות של התחדשות עירונית ובין היתר כוללות בינוי מגדלי המלווה בבינוי מלווה רחוב

קיים היתר בניה והעבודות )לא ניתן להזיז את רמפת הכניסה לחניה . ל" אינה חלה על התכניות הנ35/תמא
והיא ' א2615בעבר הוגשה תביעת פיצויים לתכנית , התבור הופך להיות דו סיטרי' רח, (מתבצעות בשטח

אין לנו התנגדות . שטח המרפסות נקבע ללא קשר לתקנות,  הינה תכנית כלל עירונית3440תכנית . נדחתה
. ד בתנאי שיהיה בבנין מלווה וללא תוספת שטחי שירות"ד אשר יקטין את גודל יח" יח13להוסיף 

: שאלות חברי הועדה
.  שינוי את התכנית2000בשנת ,  לדיור מוגן לקשישים93תחילת הפרוייקט היה בשנת – מיטל להבי 

איך קורה מצב שמפנים לנו שטח שהיה צריך להתפנות גם כך . התכנית לא עומדת בתקנים של גן ילדים
. מה עם החלטה לגבי שלביות לבין פינוי, אין פה שיפור מערך תנועה? בעוד שנה וחצי

אם , לפני שנכנסים לדיון אני רוצה לדעת יש בסיס לדיון אם בעבר היה דיור מוגן סוציאלי– ארנון גלעדי 
צריך לעצור את התכנית ולהעביר את , הייתי יודע שזה היה דיור מוגן סוציאלי לא הייתי מצביע בעד

. הנושא לבדיקה דחופה של מבקר המדינה
? במידה ואנחנו לא נאשר את התכנית האם היזם יכול לקדם את התכנית בועדה המחוזית– אהרון מדואל 

 –  דיון פנימי
–  ד שרי אורן "עו

 . הועדה המחוזית לא נענית בדרך כלל לבקשות שלנו לדחות את הדיונים .1

ע יכול להציג בפני הועדה המחוזית גם את עמדתו המקצועית וגם את עמדת הועדה המקומית "מה .2
. שהיא שונה מעמדתו

 . מציעה לועדה לשקול אפשרות שהתכנית לא תחול3440' לגבי ההתנגדות להוספה של תכ .3

אחד התנאים של הועדה המחוזית להפקדת התכנית הוא חתימת הסכם לפינוי השטחים  .4
הכוללת , הראו לי היום התחייבות, הציבורייםוהמוסכם על היועץ המשפטי של הועדה המקומית

 וקיים הליך – דייר מוגן –כמו כן מתברר שיש בעל זכויות בחלקה . תנאי בדבר עריכת הסכם
ישנה בעייה עם קיום - לכן . משפטי בינו לבין העירייה כשכיום הוצא צו מניעה כנגד פנויו מהשטח

 . התנאי להפקדה והבעיה היא גם של הועדה המחוזית 
. בפועל התכנית הופקדה ולכן יש להבטיח את עניין הפינויים בעת מתן תוקף לתכנית
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אנחנו לא , הקרקע בבעלות העירייה, הגשנו תביעה. צריך להגיע להסכם על פינוי השטח הציבורי– אלי לוי 
. שילמנו כבר על פינוי ולמרות זאת הוא לא מפנה. יודעים להגיע להסכם עם אדם שלא רוצה להגיע להסכם

?  הדיירים2אם הגיעו להסדר עם כולם למה לא יכולתם להגיע להסדר גם מול – כרמלה עוזרי 
א קנתה את המגרשים האלו מאנשים פרטיים המדינה הפקיעה את כל המגרשים "עיריית ת– אלי לוי 

.  מה שקרה שלא פינו אותם. ורשמה על שמה
. א"רוב התלמידות שם היום הן מת– שמואל גפן 
ממסמכים שהגיעו לידי עולה שהקרקע היתה מיועדת . מבקשת לדחות את הדיון במחוזית– מיטל להבי 
. לדיור מוגן

א ולא "כמו תקופת החכירה וגם שרוב התלמידות הן מת, העובדות היום שונות מהדיון שהיה אז– דן להט 
. לכן צריך לקבל את ההתנגדויות ולא לאשר את התכנית. מבני ברק

התכנית לא עומדת בתנאים , צריך לבקש מהועדה המחוזית לקיים דיון יותר מעמיק– ארנון גלעדי 
בעת אישור התכנית הראשית לא ידעתי שהשטח היה מיועד לדיור מוגן אם . להפקדה של הועדה המחוזית

. לא הייתי מצביע בעד אישור התכנית, הייתי יודע
ולבוא היום ולהגיד שלא , הועדה הזו אישרה בעבר מגורים במקום דיור מוגן– ע "מה– חזי ברקוביץ ' אדר

ד הצוות מכיוון שהועדה "אני מציע לאמץ את חוו. נעשו לא מעט פינויים במקום בשנים הללו? ידענו
. המחוזית הודיע לנו טלפונית שהם לא דוחים את הדיון אצלם ביום שני הקרוב

אני מבקש לפנות למשרד מבקר המדינה לבדוק את השתלשלות הנושא בין דיור לקשיש – ארנון גלעדי 
. סוציאלי עד לבניית בניני יוקרה

. 'א2615' ההיתר לא תואם את תכ– מיטל להבי 
. במידה ותחליטו, ניתן לשלוח את הפיקוח למקום–  ע "מה– חזי ברקוביץ ' אדר

: הצעות החלטה של חברי הועדה
לפנות לועדה המחוזית לדחות את הדיון אצלם בעקבות אי העמידה של – הצעה של ארנון גלעדי  .1

. ולפנות למבקר המדינה לבדוק את הנושא דיור מוגן, התנאים להפקדה בהחלטת הועדה המחוזית
, מזרחי – 3– נימנעו , דן ונתן, דורון, גפן  – 4– נגד , ארנון ומיטל–  בעד 2)לאחר הצבעה בעניין 

  .ההצעה לא התקבלה (אסף ואהרון
כל עוד לא הוגשה לועדה תכנית של מבני ציבור אני מבקשת לא לאשר את – הצעה של מיטל להבי  .2

, אהרון,  מיטל4– בעד  )לאחר הצבעה בעניין . 'א2615' ולבדוק אם ההיתר תואם את תכ, התכנית
  .ההצעה לא התקבלה–  (מזרחי–נימנע , גפן וכרמלה, אסף, דורון,  נתן 5– נגד , דן וארנון

 
: הועדה מחליטה

–  נימנע 1, ארנון ודן, אהרון, מיטל–  נגד 4, גפן וכרמלה, אסף, נתן, דורון–  בעד 5)לאחר הצבעה בעניין 
: הוחלט להמליץ לועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית בשינויים הבאים (מזרחי

לקבל את ההתנגדויות בחלקן על פי המפורט בגוף המענה וכמפורט להלן ולשנות בהתאם לכך את מסמכי 
. התכנית

תנאי להעברת מסמכים למתן תוקף לועדה המחוזית חתימת הסכם מול המחזיקים שגרים  .1
  .2-4 וברחוב יצחק אלחנן 2במקום ברחוב פינס 

 . תנאי להעברת מסמכים למתן תוקף לועדה המחוזית חתימת היזם על הסכם משימות פיתוח .2

במידה והתברר כי . תערך בדיקה על ידי היזם למשטר הרוחות שנוצר מתוספת המגדל בתכנית .3
  .נוצרת מנהרת רוח יש להציג את הפתרונות למזעור הפגיעה ולשלבם בהוראות התכנית

 133כ התכנית תכלול "כך שסה, בבניין מלווה רחוב , 1הגדלת מספר יחידות הדיור בתא שטח  .4
לא תנתן תוספת שטחי . לא תתאפשר תוספת יחידות דיור במגדל. ד" יח120יחידות דיור במקום 

  .ד"ים בשל התוספת ביח"שירות ובכלל זה ממד
  .תנאי למתן תוקף לתכנית חתימת היזם על כתב שיפוי .5

 
 .לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית

 
, ארנון גלעדי, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, נתן וולוך, כרמלה עוזרי, אסף זמיר, דורון ספיר: משתתפים
. דן להט ואהרון מדואל, מיטל להבי
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  המלצה להפקדה :מטרת הדיון
 

  בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב
 

רחוב , 11-17רחוב אלחנן , 8'  מס373רחוב , 4-8רחוב התבור , 2-4              רחוב אלחנן :כתובת
 .   1-11מוהליבר 

. 1'  מס463רחוב , 36-3רחוב המרד , רחוב מטולה דופן מערבית
 

 
 

 : גוש חלקה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'  ד24.268  :שטח הקרקע
 

   פרטיים:מגיש התכנית
אביב -                                         עיריית תל

 

מספרי כל הגוש /חלקסוג הגוש מספר הגוש 

חלקות 

בשלמותן 

מספרי חלקות בחלקן 

 2, 3, 4, 8, 32 חלק מהגוש מוסדר  7002

 1, 8, 15, 36, 38 חלק מהגוש מוסדר  7003

  84-86, 91, 93, 96 חלק מהגוש מוסדר  7227

, 61, 69-67חלק מהגוש מוסדר  7228

35-33 ,30 

66  

 105, 106, 107 חלק מהגוש מוסדר  7420
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מ "   גרטנר אדריכלים ומתכנני ערים בע:מתכנן
 

מ "   קו ומטרה בע:יזם
 

.  מ"ווה צדק על הים בענ:   בעלות

 אביב-עיריית תל  

 
  – פנויים ומשמשים כחנייה למגורים רוב המגרשים המיועדים :מצב השטח בפועל

.  (אלחנן' מצפון לרח) בתכנית 1' מגרש מס
 ,  בתכנית2' מגרש מס, למבני ציבורעל מגרש המיועד 
 : ר קיימים מבני ציבור פעילים" מ12,000-בשטח כולל של כ

. ס כלל עירוני תקומה "בי, בית אברמס לילדים נכים, יעקב לבנות -סמינר בית
 .כל מוסד פועל כיחידה סגורה עצמאית 

מזרחית של המגרש תפוסים בפועל -מזרחית והצפון-המגרשים בפינות הדרום
. בשימוש מגורים וגן ילדים פרטי, י פרטיים"ע

חנייה לאורך צד הרחוב + קיים כביש חד נתיבי  ( שנה20מעל )על דרך מאושרת 
וכן מבני ציבור פעילים המייצרים צוואר בקבוק לתנועה ממערב למזרח בצומת 

. הכרמל/יצחק אלחנן/המרד/הרחובות נור
 

רחוב המרד ובתפרי , הועדה המקומית ויזמים פרטיים מקדמים לאורך רחוב יצחק אלחנן: מדיניות לאזור
 .נווה צדק מספר תכניות שמטרתן התחדשות עירונית באזור

 .( שנה20-למעלה מ)המאושרת בתכנית , לצורך  מימושן נדרשת הרחבת דרך
ושטחי ציבור בנויים ופתוחים עבורם ועבור , על התכניות המוסיפות מגורים לתת פתרונות תנועה וחנייה

, המדיניות דורשת פיתוח רחוב יצחק אלחנן כרחוב עירוני עם חזית מסחרית וקולונדה. האזור כולו
 ומדרכות רחבות הכוללות שדרת עצים ושביל אופניים

 
 

 ". מבנים ומוסדות ציבור"ייעוד : 2' מגרש מס     (א: מצב תכנוני קיים
מבנים ומוסדות " בתוקף קיימים על המגרש ייעודים של 2277פ תכנית "ע

". דרך מאושרת-"ו" אזור לתכנון בעתיד", (קיימים)" ציבור
 ר" מ9,000-שטח המגרש  לאחר הפקעת הדרך הוא כ

 ".מגורים מיוחד"ייעוד : 1' מגרש מס (ב
: 04.07.05בתוקף מיום '  א2615ע "פ תב"ע

 1,550מתוכם , ר שטח עיקרי למגורים ומסחר" מ18,800זכויות בנייה של 
.  מקורות בלבד- ר יותרו עבור מרפסות פתוחות "מ

.  ר" מ11,000סך שטחי שירות מעל הקרקע לא יעלה על 
 .ר שטחים מתחת לפני הקרקע" מ18,500כמו כן יותרו 

.  קומות מעל קומת קרקע8גובה בניין מירבי 
.   קומות מעל קומת הקרקע28גובה מגדל 

.  קומות מרתף4עד 
 

 :מצב תכנוני מוצע
התכנית קובעת את פינוי מבני הציבור שנמצאים על דרך שהיום היא  (א

על מנת לאפשר פתיחת ציר יצחק אלחנן כציר עם חזית , סטטוטורית
של רחוב יצחק " ברך"הפינוי יאפשר יישור ה. הולכי רגל ואופניים, מסחרית

 .אלחנן שיפור משמעותי בזרימת התנועה  ופתיחת ציר ישיר אל הים

קביעת מגרש למבנים ומוסדות ציבור והסדרת דרך בהיקפו של : 2' מגרש מס (ב
 . המגרש

 .על שינוייה' פ תכנית ל"קביעת זכויות והוראות למגרש זה ע

 . ר עיקרי למגדל מגורים" מ5,775תוספת : 1' מגרש מס (ג
פ קביעת שמאי "הכל ע,   קומות מעל קומת הקרקע38- תוספת קומות עד ל

 . מוסכם
צדק הצפון מערביים  -התכנית נדרשת לתאום תכנון צמוד עם תכנית תפרי נוה   (ד

. לנושא פתרונות התנועה ברחובות פינס ומטולה,       הגובלת בה
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: טבלת השוואה
 

" מגורים מיוחד"בייעוד '  א2615ע "ביחס לתב* 
 

מצב מוצע מצב קיים נתונים 
זכויות לשטח 

עיקרי למגורים 
מיוחד 

  366%  280%אחוזים 
  24,575  18,800ר "מ

זכויות לשטחי 
שירות למגורים 

מיוחד 

  13,000  11,000ר "מ

מעל קומת )גובה 
 (מסחרית)קרקע 

  קומות 38  קומות 28 

  65%  65% תכסית 
 ללא שינוי   330 מקומות חנייה 

 
 
 

.  שנים מיום אישורה כחוק15 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא  ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7אם תוך    

 תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות  חתתבטלנה במגרש זה ההוראות מכו, היתר כלל
. התכנית הראשית

 
 
 

קידום תכנית באמצעות תוספת זכויות בניה לצורך מימוש פתיחת ציר  .   אעיקרי ההסדר
     התנועה ממערב                      

'  יצחק אלחנן והפיכתו לציר עם חזית מסחרית המוביל משד'   למזרח ברח,למימוש התכנית
. רוטשילד לים

פינוי המגרש הציבורי כמפורט להלן והכשרתו לשימושים התואמים את צרכי  . ב: י אגף הנכסים"עפ
.     הסביבה
. פינוי מוסד החינוך בית יעקב והעתקתו למקום חליפי        .1
. פינוי מוסד בית אברהמס והעתקתו למקום חליפי        .2
פינוי מבנה המשמש כגן ילדים ובית מגורים בקרן הרחובות אלחנן         .3

. ומטולה
 

ביצוע ומימוש המשימות המפורטות לעיל מחייב פתרונות חלופיים לפינוי 
מוסדות בית אברהמס ובית יעקב והעתקתם למקום חליפי אשר יאותר על ידי 

. ועל חשבון היזם
הפינוי יאפשר השמשת יתרת המבנים הציבוריים לאחר הריסת חלקם לצורך 

. הרחבת תוואי הדרך לצרכים ציבוריים הנדרשים באזור
מ שניהל עם היזם ונקבעו "י אגף הנכסים במו"כדאיות הפרוייקט נבחנה ע

: עקרונות הפינוי אשר כללו את הפרמטרים הבאים
 
בניית מבנה    , רכישת קרקע חליפית עבור בית הספר בית יעקב באזור מתאים        .1

. ס"        ציבורי חדש על  הקרקע החליפית והשמשתו לפעילות מלאה עבור ביה
. תשלום בגין פינוי להעתקת מוסד בית אברהמס        .2
פינוי מבנה חד קומתי המצוי בפינת הרחובות אלחנן ומטולה והמשמש כגן            .3

.         ילדים וכמגורים
 

כחלק מההסדר ועל מנת לאמוד את עלות הפינויים נבחר השמאי מר שמואל פן 
אשר קבע אומדן לפינויים והתמורה המגיעה ליזם בגינם באמצעות תוספת 

 :כדלקמן',  א2615זכויות בניה למגדל המאושר על פי תכנית 
 
$. 3,452,000: רכישת קרקע חליפית        .1
$. 5,944,825: עלות בניית מוסד בית יעקב        .2
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$. 337,500: פיצוי על הקטנת שטח חצר        .3
 $.1,315,000: פינוי והעתקת מוסד בית אברהמס        .4

 
לאחר הערכת כל הפינויים )לאור עבודת השמאי ובחינת הממצאים והמשימות 

קבע השמאי כי כל המשימות הכלולות בעסקה  (והערכת זכויות הבניה הנוספות
י "ר למגדל המגורים המאושר עפ" מ5,775הנן שוות ערך לתוספת זכויות של 

 .' א2615ע "תב
 
 

: סיכום
 

הפתרון המומלץ לעיל יביא  ,  הואיל ועלותה של מטלה מסוג זה גבוהה מאד.א
.      לחסכון רב לקופה הציבורית בעלות הפינויים ומימוש הפיתוח של האזור

י היזם מחוץ לתל אביב יפו ובקרבת אוכלוסיית  " רכישת המגרש החלופי ע .ב
     היעד של בית הספר תביא למימוש מהיר של פינוי השטח הציבורי והכשרתו  

יעודים ציבוריים ,      לייעודים ציבוריים במבנים שיוותרו בשטח הנותר
. הנדרשים לתושבים בסביבה

י  "הכשרתו והרחבתו עפ, יצחק אלחנן'  הפתרון המומלץ יביא לפינוי רח .ג
. דבר שיביא לפיתוח השכונה,     התכנית המאושרת כבר עתה

כמו כן יאפשר  ,  הפתרון המומלץ יביא לשחרור של מתחם ציבורי לשכונה.ד
 .    שימוש מיידי במבנים שיתפנו לצרכי ציבור

 מומלץ לקדם התכנית בכפוף לחתימת הסכם עם אגף נכסי העירייה לעניין  .ה
.      המשימות והפינויים

 
 

 ('אדר, י נילי פוך"מוגש ע): ד הצוות"חו
:  לאשר את התכנית להפקדה בתנאים

י מהנדס העיר או מי מטעמו יהווה תנאי להוצאת היתר "אישור העיצוב של תוספת הקומות למגדל ע. 1
. בניה

 .וחלל טכני מעליהן,  קומות40יקבע בהוראות התכנית שגובה המגדל  לא יעלה על . 2
. בממוצע' מ3.5גובה קומה לא יעלה על 

. יחול גם על תכנית זו'  א2615כל הנקבע בתכנית העיצוב לתכנית .  3
. היזם ימסור כתב שיפוי כמקובל.  4
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (13החלטה מספר ) 07/01/2009מיום ' ב08-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. צוות מרכז הציג את עיקרי התכנית
. היזם הציג את התכנית באמצעות מצגת

חברי הועדה טוענים שפתיחת הציר לתנועה והרחבת הכביש יעביר את הפקק לכיוון גרוזנברג וכולבו 
. יש מחסור בבתי ספר באזור נווה צדק, יש צורך במקום בשבילי אופניים ומדרכות רחבות עם גינון. שלום

. יש להבטיח שלביות לתוספות המבוקשות
היזם נחמיה דוידי מסר שבית ספר לבנות בית יעקוב יעבור לבני ברק ברגע שהתכנית הזו תקודם להפקדה 

. הנושא נסגר עם אלי לוי מנהל אגף הנכסים
מבקשים להכניס את התוכנית להליך של , ל"לא שיתפו את תושבי נווה צדק בתכנית הנ: ועד נווה צדק
מבקשים תכנון כולל לכל . לטענתם לוקחים שטח שמשמש לציבור והופכים אותו לכביש. שיתוף ציבור

. האזור
העירייה לא . א"ס הן לא מת"אלי לוי מנהל אגף הנכסים מוסר שרוב התלמידות אשר מגיעות כיום לבי

שכן המגרש , ס מכיוון שלעירייה אין שטחים בגודל הזה ולא תוכל לעמוד בעלויות"מסוגלת לפנות את הבי
. מוחכר לבית יעקוב לעוד שנים רבות והפינוי מחייב גם תשלום פיצוי בגין ביטול חוזה החכירה

יועץ התנועה של היזם הציג את התנועה והסביר שלא ניתן להרחיב באזור המזרחי לדו מסלולי בגלל 
. המבנה לשימור במקום

 מבקש לקדם את התכנית מכיוון שהוצאת הסמינר בית – מנהל מינהל החינוך והתרבות –דרור לוטן 
.  דונם למתקני חינוך ותרבות יהיה השג אדיר לעירייה9יעקוב מהמקום וקבלת שטח של 

. רוטשילד עד הים' ארנון מציע לעשות שדרה ולחבר אותה לשד
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.  ע יבדוק את הנושא"מה
. מיטל מבקשת להציג בפני הועדה חתך רחוב אחר בעוד שבועיים ובמקביל לאישור התכנית לשיתוף ציבור

.  יש להביא לועדה בעוד שבועיים פתרונות תחבורתיים לפני אישור התכנית–הצעת החלטה של מיטל להבי 
ההצעה לא  (מזרחי ובביוף,  קול כפול– דורון – נגד 3, רחל ואסף,  מיטל– בעד 3)לאחר הצבעה בעניין 

. התקבלה
 

: החלטת הועדה
 ( אסף וארנון– נימנעו 2,  מיטל ורחל– נגד 2, בביוף עוזרי, מזרחי,  דורון– בעד 4)לאחר הצבעה בעניין 

: הוחלט להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים
הנושא יובא לועדה לפני . ע יציג בפני הועדה את חתך הדרך ואפשרות שילוב שדרה במקום"מה .1

. העברת מסמכי התכנית המיועדים להפקדה לועדה המחוזית
ע או מי מטעמו יהווה תנאים להוצאת היתר "י מה"אישור העיצוב של תוספת הקומות למגדל ע .2

 .בניה

 .וחלל טכני מעליהן,  קומות40יקבע בהוראות התכנית שגובה המגדל לא יעלה על  .3
 .בממוצע'  מ3.5גובה קומה לא יעלה על 

 .יחול גם על תכנית זו' א2615כל הנקבע בתכנית העיצוב לתכנית  .4

. היזם ימסור כתב שיפוי כמקובל .5
 

אסף זמיר , בנימין בביוף, ארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים
.וולנר- ורחל גלעד

 
 
 
 

. מיטל להבי' י סגן ראש העירייה גב"על ההחלטה לעיל הוגש ערר למליאה ע
 

:  דנה בנושא והוחלט כדלהלן23.3.2009מליאת ועדה מקומית מיום 
 

:  ר המליאה העלה שתי הצעות להצבעה כמפורט מטה"יו
 - האם להשאיר את החלטת ועדת המשנה על כנה  .1

 להשאיר את ועדת לאהוחלט  ( נגד אין נמנעים12, דורון ספיר–  בעד 1)לאחר הצבעה בעניין 
. המשנה על כנה

 - האם להחזיר את הנושא לדיון בועדת המשנה  .2
, זנדברג,זמיר, להבי, סיקסיק, גפן, סולר, וולוך, עוזרי–  בעד 11) לאחר הצבעה להחזיר בעניין 

הוחלט  (נמנעים אין, דיין ומדואל, לדיאנסקי, גולדרינג, וולנר-גלעד–  נגד 5, ויסנר וספיר, משרהאי
.  את הנושא לדיון חוזר בועדת המשנה לתכנון ובניהלהחזיר

 
: החלטה

 .להחזיר את הנושא לדיון בועדת המשנה לתכנון ובניה
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 27/05/2009מיום ' ב09-0011בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

גרטנר הציג את התכנית והציג את התיקון של נספח הבינוי ואת מערך התנועה בהמשך לרחוב יצחק ' אדר
בדרך התת קרקעית שמתחת לכיכר קצה )רוטשילד ' אלחנן ממערב למזרח דרך הרחובות השחר ושד

' אשר מראה שכל התנועה תכנס דרך שד, אחד העם ולא דרך הרחובות הקטנים-ודרך השחר (השדרה
. רוטשילד ולא דרך רחובות קטנות

גן ילדים ומוסד טיפולי לילדים ) כיתות גן בית אברמס 3 –דרור לוטן מסר שצריך למצוא מקום חילופי ל 
וגם מסר שנמסר לו ממנהל של סמינר בית . (יפו-א"ן ועיריית ת"י איל"עם מוגבלויות שמנוהל במשותף ע

. יעקוב שפינוי בית יעקוב עדיין לא סגור איתם
. מיטל מתנגדת להזיז את מוסדות החינוך לטובת מערכת כבישים

. ס והיזמים והנושא של פינוי בית יעקוב סגור"אלי לוי דיווח לועדה שהוא ניהל מגעים עם בי
מיטל להבי הציעה הצעת החלטה שכל השטח הציבורי ישאר ציבורי למטרות מוסדות חינוך ולא לטובת 

. דרך
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: הועדה מחליטה

אהרון מדואל ומיטל ,  דן להט– נגד 3, עוזרי וארנון, בביוף, מזרחי,  דורון– בעד 5)לאחר הצבעה בעניין 
: הוחלט להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים (להבי
ע או מי מטעמו יהווה תנאים להוצאת היתר "י מה"אישור העיצוב של תוספת הקומות למגדל ע .1

. בניה
 .וחלל טכני מעליהן,  קומות40יקבע בהוראות התכנית שגובה המגדל לא יעלה על  .2

 .בממוצע'  מ3.5גובה קומה לא יעלה על 

 .יחול גם על תכנית זו' א2615כל הנקבע בתכנית העיצוב לתכנית  .3

. היזם ימסור כתב שיפוי כמקובל .4
 

מיטל , בנימין בביוף, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, ארנון גלעדי, שמוליק מזרחי, דורון ספיר: משתתפים
. להבי ופאר ויסנר

 
 

: פרטי תהליך האישור
 

 להפקיד את  דנה בתכנית והחליטה26/07/2010 מיום 765מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
. התכנית בתנאים

 בתאריך 1927 בעמוד 6183 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
04/01/2011 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 25/11/2010 מעריב
 26/11/2010 זמן תל אביב

 25/11/2010 הצופה
 

 :דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
: התנגדויות לתכנית 9בתקופת ההפקדה הוגשו 

 
ד "באמצעות עובעלות /כתובת מגוריםשם המתנגד  
בשם קבוצת ) גדעון לרמן .1

הורים תושבי שכונת נווה 
 (צדק

התנגדות מוגשת שלא                                                                                        א" ת25שמרלינג ' רח
ללא תצהיר . ד"באמצעות עו

עמותת תושבים למען . 2
נווה צדק 

. ד רועי אמזל "באמצעות עו 
. מלווה בתצהיר דוד איתן

ירון , כובסקי'מאיר אורז .3
כובסקי 'אורז

ד סורין גנות "עוא "ת,  2-4יצחק אלחנן 

ניר , חובסקי'יצחק אורז. 4
לירון אורלב , אורלב

ד אסף קוסטיקה "עוא "ת, 4יצחק אלחנן 

ד יואב אינגבר "עוא "ת, 2פינס ברק חן , יהודה חזי. 5
התנגדות מוגשת שלא א "ת, 10התבור ' רחאורלי בן רובי .  6

. ד וללא תצהיר"באמצעות עו
התנגדות מוגשת שלא                                                                                       א "ת, 10התבור ' רחצדוק אמנון ונורית . 7

ללא תצהיר . ד"באמצעות עו
על פי הנאמר )עודי שלמה . 8

בהתנגדות נציג שכונת 
כרם ישראל וכרם 

 (התימנים

התנגדות מוגשת שלא  
תצהיר חתום . ד"באמצעות עו

ד "י עו"ע

רשות שדות התעופה .  9
בישראל  

התנגדות מוגשת שלא  
תצהיר חתום . ד"באמצעות עו

ד "י עו"ע
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 סיכום ההתנגדויות והתשובות
 
 
מענה והמלצות עיקרי ההתנגדות המתנגדים  
בשם )גדעון לרמן . 1

קבוצת הורים תושבי 
 (שכונת נווה צדק

 
 
 
 

הגדלה פראית ובלתי מבוקרת במספר .א
ד ללא פיתוח מקביל של תשתיות "יח

היצע . והקמת מוסדות חינוך נוספים
השירותים הציבוריים לוקה בחסר 

ביחס ליתר חלקי העיר ולא עומד 
בסטנדרט שכונת מגורים כפי שנאכפים 

אין בית ספר יסודי  . ביתר חלקי הארץ
. או תיכון בשכונה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
נכון להיום מקודמות בנוה צדק . ב

. ד חדשות" יח2000- ושוליה למעלה מ
כל התכניות הן נקודתיות ללא ראיה 
כוללת ומבלי שניתן מענה לתשתיות 

ההשפעה של . ציבוריות נדרשות
התכניות היא הרסנית לתושבי שכונת 

. נוה צדק והאזור
 
 
 
 
 
 

ההתנגדות המוגשת מערבבת ללא 
' הבחנה בין תכנית יצחק אלחנן ג

. 'לתכנית יצחק אלחנן ב
 

התנגדות זו המושמעת על ידי . א
תושבי נוה צדק ביחס למחסור 

נשמעת פעם אחר , בשטחי ציבור
פעם בכל התכניות המקודמות 

המענה . בשכונה ובסביבתה
לשטחי ציבור נבחן ארוכות והוצג 

בפני הועדה המקומית והועדה 
נושא זה נדון בעבר גם . המחוזית

בועדות ערר בהתייחס למתחם 
במועצה הארצית ואף , התחנה

הועדה המחוזית . בבתי המשפט
אף התייחסה לנושא בהחלטה 

להפקדת התכנית וקבעה שתנאי 
לאיכלוס הזכויות למגורים יהיה 

.  השמשת כיתות לימוד הקיימות
י היחידה "מבדיקה שנערכה ע

לתכנון אסטרטגי במינהל 
ההנדסה עולה כי קיים מחסור 

העירייה גם ציינה . במבני ציבור
מחסור זה במענה למועצה 

העירייה . הארצית בתכנית ליבר
אינה מתעלמת מהמחסור ופועלת 
בכל אחת מהתכניות המקודמות 
. בסביבה במתן מענה לצרכי ציבור

ב בדיקה שנערכה על ידי "רצ)
העירייה אף . (התכנון האסטרטגי

התחייבה בפני הועדה המחוזית 
לאחר שהנושא נבדק על ידי )

להפעלת  (הגורמים הרלוונטיים
" בית יעקב"בית ספר במבנה 

המפונה במגרש הציבורי 
.  'ג2615שבתכנית 

 
התכניות המקודמות בשכונת . ב

נווה צדק ובסביבתה אינן תכניות 
רובן תכניות מתחמיות . נקודתיות

רחבות היקף ובמקרים שבהם 
מדובר בתכניות נקודתיות 

כדוגמת התכניות לאורך )
קיימת תכנית אב  (המסילה

.  המהווה את המסגרת הכוללת
בהתייחס לתכנית נשוא 
ההתנגדות נערכה לגביה 

התייחסות כוללת ביחס להיבט 
לפתרון התנועתי והן , האורבני

.  ביחס לשטחי הציבור
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בנוה צדק לא חסרים רק מוסדות . ג

, ס"מתנ, פים"חינוך חסרים גם שצ
. מתקני ספורט, מקום מפגש לקשישים

מסמך שהוכן על ידי היחידה לתכנון 
אסטרטגי מצאה שלא ניתן מענה 

כך גם . למחסור בשטחי ציבור בשכונה
ע ודורון ספיר "קיימת הבטחה של מה

בפועל . המתייחסים למחסור זה
מאשרים בנוה צדק ובשוליה אלפי 

יחידות דיור ומצד שני לא מוסיפים ואף 
.  גורעים שטחי ציבור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התכנית המופקדת הורסת מבנה ציבור 
התכנית לא מציינת את . לטובת דרך

היקף שטחי הציבור הקיימים לעומת 
מתנגדים להריסת מבני בית . המוצעים

. ספר והקטנת השטח הציבורי
 

העירייה בקשה לבטל את התניית 
הועדה המחוזית לקשירת מימוש 

התכנית לבין פתיחת בית ספר יסודי 
בשכונה וזה מהסיבה כי ניתן מענה 
למצוקה תוך הריסת מבני הציבור 

. המסומנים להריסה במסגרת התכנית
לאור בקשת העירייה הועדה המחוזית 

קבלה את עמדת העירייה  וזאת ללא 
הועדה . בדיקה עצמאית ואוביקטיבית

המחוזית קבעה כי תנאי לאיכלוס 
תוספת זכויות בניה יהיה השמשת 

. כיתות הלימוד הקיימות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יש להדגיש שהועדה המקומית 
מעודדת את קידום התכניות 

שמטרתן התחדשות , בסביבה זו
ויצירת רצף בין מרכז , עירונית

אין בכוונת . העיר לדרומה וליפו
העירייה למנוע את התפתחות 

. העירונית סביב שכונת נווה צדק
 
בבדיקה שנערכה על ידי . ג

היחידה לתכנון האסטרטגי נמצא 
. מחסור בכיתות גן וכיתות לימוד

מענה למחסור זה יינתן בתכניות 
. המקודמות בשכונה ובסביבתה

קובעת גני ' א2615תכנית : 'לדוג
, ובית כנסת ( כיתות גן2)ילדים 
מאפשרת פינוי ' ג2615תכנית 

שטח ציבורי קיים התפוס כיום 
בשימושים מוסדיים חוץ עירוניים 

והשמשת המבנים הקיימים 
לצורך בית ספר לטובת תושבי 

 קובעת 3501תכנית . השכונה
כ שטח "מגרשים ציבוריים בסה

תכנית תפרי נוה .  דונם6- של כ
צדק צפון מערב מוסיפה מגרש 

.   דונם2.5- ציבורי בשטח של כ
ס המספק את "בשכונה קיים מתנ

אין הצדקה , צרכי השכונה
. ס"תכנונית לתוספת שטח למתנ

  
בתכנית מאושרת גודל המגרש 

בתכנית .  דונם8.921: הציבורי
: המופקדת גודל במגרש הציבורי

.    דונם9.7
 
 

הועדה המחוזית קבעה כי תנאי 
לאיכלוס זכויות המגורים בתכנית 

יהיה ' ג2615ותכנית ' ב2615
השמשת כיתות הלימוד במבנה 

ואשר , הקיים על המגרש הציבורי
יוכלו לשמש בית ספר לשכונה 

מיד עם פינויו על ידי משתמשיו 
כך הועדה המחוזית . הנוכחים

.  קושרת בין שתי התכניות
הבדיקות הפרוגרמתיות הנערכות 
על ידי היחידה לתכנון אסטרטגי 
הינן מקצועיות ומוערכות על ידי 

.  כל הדרגים המקצועיים
לא ברורה טענת המתנגדים 

לחוסר אמינות ואוביקטיביות 
המופנה כלפי היחידה 

.  האסטרטגית
 

 ('ג2615)' תכנית יצחק אלחנן ג
כלומר , עיקרה הוא שינוי בפועל

הנמצאים בתחום , פינוי מבנים
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קיים תדריך להקצאת קרקע לצרכי . ד
. ציבור שאושר על ידי הממשלה

התדריך מהווה הנחייה מחייבת ואף 
. הוכר כמחייב על ידי בית המשפט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עיריית תל אביב והועדה המקומית . ה
מציגות מצג שווא לועדה המחוזית 
בטענתם כי נושא המחסור בשטחי 

. ללא הוכחות, ציבור בא לידי פתרון
יתרה מזה עיריית תל אביב פעלה בעבר 
למכירת מגרשים שיועדו לציבור לטובה 

תכנית . 2396תכנית ' לדוג. מגורי יוקרה
 שמטרתה 1994 אושרה בשנת 2578

להגדיל את שטחי הציבור לשרות 
שכונות המגורים הסמוכות  מבנים אלו 

.  לא משרתים את השכונות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בצד המערבי של . דרך מאושרת
המגרש הציבורי קיימת הרחבה 

מקומית של הכביש על חשבון 
הרחבה זו נובעת . המגרש הציבורי

מצורך תנועתי על מנת לאפשר 
ומנגד בצידו . פניות בטוחות

המזרחי של המגרש הציבורי 
התכנית מבטלת דרך ומגדילה את 

המגרש הציבורי על חשבון 
יש להדגיש כי התכנית .הכביש

מגדילה את זכויות הבניה במגרש 
(. 135%- מ) 160%- הציבורי ל

התכנית מאפשרת שימוש במגרש 
ציבורי קיים סטטוטורית אשר 

כיום לא משרת בפועל את 
. השכונות הסמוכות

 
התדריך תכנון להקצאת . "ד

נועד להוות " קרקע לצורכי ציבור
כלי עבודה בסיסי לתכנון מערכות 

התדריך הינו . שירותי ציבור
היחידה לתכנון אסטרטגי . מנחה

נעזרת בתדריך ככלי עבודה ועל 
בסיסו נבנתה מערכת להכנת 

פרוגרמה לצרכי ציבור תוך 
התאמת התדריך לעיר תל אביב 

ההתנגדות אינה מפרטת במה . יפו
הפרוגרמה לצרכי ציבור שהוכנה 
על ידי היחידה לתכנון אסטרטגי 

.  סוטה מהתדריך
 

עיריית תל אביב הציגה לועדה . ה
המחוזית מסמך שהוכן על ידי 

היחידה לתכנון אסטרטגי המרכז 
את התכניות המקודמות בשכונת 

נווה צדק וסביבתה והקצאת 
השטחים לצרכי ציבור בכל אחת 

. מהתכניות
ניתוחי מאזן צורכי הציבור כולל 
תכניות הבניה המתוכננת באזור 

והניתוח מתייחס לצרכים 
הציבוריים של האוכלוסייה 

הקיימת ושל זו החזויה בתכניות 
הבניה השונות ומוצעים פתרונות 

כל תכנית . למענה על צרכים אלו
המקודמת מלווה בניתוח 

פרוגרמתי של צרכי הציבור של 
האוכלוסיה העתידה להתגורר 

בפרויקט ובדרישה לספק שטחים 
יש לזכור כי . אלו ואף מעבר לכך

מימוש התכניות יהיה לאורך 
ב "רצ).  שנים ובצורה הדרגתית

מסמך שהוכן על ידי היחידה 
. (האסטרטגית

 
תכנית בית ספר  "2396תכנית 
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הועדה המקומית מציגה מצג שווא . ו

בפני הועדה המחוזית בטענתה שכל 
השטח המסומן בתכנית במצב הקיים 

כשטח לתכנון בעתיד יכול להכלל 
בשטח זה נמצא . במסגרת שטחי ציבור

. בית מגורים ויש צורך בפינויו
 
 
הדרך שלטובתה יהרסו מבני הציבור . ז

ממזרח לרחוב . הינה דרך דו מסלולית
גרוזנברג הופכת לחד כיוונית וקיבולתה 

כדאיותה מוטלת . יורדת משמעותית
. מתנגדים להרחבת הדרך. בספק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הועדה המחוזית אישרה תוספת של . ח
ג בבית גיבור תוך הסתמכות על " יח140
ד היחידה האסטרטגית של עיריית "חוו

אכן שווק לפני שנים , "הירקון
רבות מגרש חום לטובת מלון 

קבעה את ' ב2396תכנית . דירות
-  מלונאות ו50%- יעוד הקרקע ל

התכנית , כמו כן.  מגורים50%
 (לשטח כולל)ר " מ420- קובעת כ

שטחי ציבור שיועברו לעיריית תל 
התכנית מקודמת כחלק . אביב

ממדיניות העירייה לעידוד 
. מלונאות בעיר

בית  "– 3516ותכנית ) 2578תכנית 
מבנה : כוללת שני מבנים ("לורנץ

משרד העבודה שתפוס על ידי 
מדינת ישראל ומשמש את משרד 

ובית לורנץ שעל פי . העבודה
 ישמש את התנועה 3516תכנית 

ועדת ערר בחנה את .  המסורתית
 והתאמתה 3516מטרות תכנית 

 וקבעה כי 2578למטרות תכנית 
התכנית . הן עולות בקנה אחד

גן , מייעדת את הבניין לבית קפה
, ילדים ספריה וחדרי לימוד

שירותים התואמים את אופיה של 
.  הסביבה הקרובה

 
לא ברורה הטענה של מצג . ו 

שווא ועל סמך מה טענה זו 
על פי הוראות התכנית . נטענת

הבניינים בתחום המגרש הציבורי 
הנמצאים )המסומנים להריסה 

מחוץ להסכם שבין היזם לעיריית 
. יפונו על ידי אגף נכסים (תל אביב

 
רחוב יצחק אלחנן יהיה לכל . ז

מרחוב . אורכו דו מסלולי 
גרוזנברג הרחוב יהפוך לחד כיווני 
ממערב למזרח כאשר מתאפשרת 

י יצירת "תנועה לכיוון מערב ע
מעין מעגל תנועה דרך רחוב 

נבדקה . השחר ורחוב גרוזנברג
חלופה של הריסת המבנה לשימור 
והרחבת הדרך על מנת לאפשר גם 

בחלק זה את התנועה הדו 
נמצא כי קיים יתרון . מסלולית

בהיבט התנועתי ובהיבט האורבני 
של השארת המבנה לשימור 

יש לציין . ויצירת תנועה מעגלית
כי קיים שיפוע משמעותי ברחוב 

מרחוב גרוזנברג )יצחק אלחנן  
מה שמקשה על  (לרחוב השחר

פניות בטוחות מכיוון דרום מזרחי 
. לכיוון מערב

 
היחידה לתכנון אסטרטגי . ח

אחראית בין היתר להכנת  
.  פרוגרמות לצרכי ציבור
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למרות שזו נמצאת בניגוד , תל אביב
.  עניינים

 
 

 35א "התכנית עומדת בסתירה לתמ. ט
רצף ". תכנית להרחבה ניכרת"לגבי 

התכניות בסביבת נוה צדק עומד 
א "בהגדרה זו ולגביה קובעת התמ

. סדרה של תנאים מקדימים להפקדתה
מכיוון שמקדמים תכניות נקודתיות 

יש להחיל . א"מתעלמים מהוראות התמ
.   על התכנית35א "את תמ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לא ברורה טענת המתנגדים לניגוד 
עניינים של היחידה לתכנון 

.  אסטרטגי
 

 לעניין 35א "הוראת תמ. ט
תוכנית מקומית להרחבה "

אינה חלה על  (12.1סעיף )" ניכרת
כמוסבר , התוכניות הנדונות

 : להלן
, 35א "לפי פרק ההגדרות של תמ- 

תוכנית להרחבה ניכרת היא 
תוכנית מקומית המאפשרת "

...".  תוספת שטח המיועד לבינוי
תוכנית לתוספת שטח המיועד 

הינה  (לפי פרק ההגדרות)לבינוי 
תוכנית מקומית המשנה את יעודו 

של שטח שאינו מיועד לבינוי 
 .לשטח המיועד לבינו

לפי )הוא " שטח המיועד לבינוי"
שטח שניתן  "(פרק ההגדרות

, לפי תוכנית מקומית, להקים בו
מבנים וכן שטח המיועד על פי 

, פ"שפ, פ"תוכנית כאמור לשצ
המהווים חלק , שטחי נופש ופנאי

 ...".  מיישוב
שטח התוכניות הנדונות הוא כבר 

שטח המיועד "במצב הקיים 
ולפיכך תוכניות אלה אינן " לבינוי

תוכנית "יכולות להחשב כ
וממילא לא , "להרחבה ניכרת

 35א "חלות עליהן הוראות תמ
 .לעניין זה

צפיפות " קובעת טווח 35א "תמ-
ד נטו בעיר " יח12-24של " מותרת

(. 1 ולוח 12.2סעיף )יפו -א"ת
התוכנית מאפשרת לחרוג 

מהצפיפות המכסימלית אם 
: מתקיים אחד התנאים הבאים

הצפיפות הממוצעת ביישוב 
נמצאת בטווח  (קיימת ומאושרת)

והצפיפות , הצפיפות המותרת
הממוצעת בתוכנית אינה משנה 

אין ספק שהתוכניות )זאת 
הנדונות ותוכניות נוספות באזור 

אינן מחריגות את הצפיפות 
הממוצעת בעיר מטווח הצפיפות 

. (המותרת
התוכנית נמצאת בסמיכות למרכז 

 (.מסוף כרמלית)תחבורה 
התוכנית מצוייה במתחם שנקבע 

ידי מוסד התכנון כמתחם -על
 .ילחידוש עירונ

האוכלוסיה הצפוייה להתגורר 
בשטח התוכנית משתייכת לדרוג 

. אקונומי הגבוה-הסוציו
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ד המוצעת לפני "מתנגדים לתוספת יח. י
שיהיו מוסדות ושטחי ציבור על פי 

דורשים כי תנאי למתן תוקף . החוק
יהיה הותרת כל ' ג2615בתחום תכנית 

מבני בתי הספר הקיימים בתחום 
התכנית והפעלת בית ספר יסודי 

. במקום
 
 
 
 
 
 
 
דורשים לחבר את התכנית לתכנית . א"י

וששתיהן יקודמו כתכנית ' אלחנן ג
. אחת

 
 
 
 
 
 
לפרט את המטלות הציבוריות . ב"י

שהיזם חויב לבצע במסגרת אישור 
. התכנית

תנאי לאיכלוס זכויות המגורים . י
ד "ותוספת יח' ב2615בתכנית 
היא השמשת ' ג2615בתכנית 

. כיתות הלימוד לצרכי העיר
כלומר התכניות מתנות את פינוי 

המוסדות החוץ עירוניים 
המשתמשים כיום במגרש 

והפיכתם לבתי ספר לטובת 
. שכונתיים-צרכים מקומיים

בתחום המגרש הציבורי ששטחו 
נותר בשלמות ,  דונם9.7- הכולל כ

ר ומגרש " מ2500מבנה בשטח של 
.  דונם פנויים6של 

 
מדובר בשתי תכניות נפרדות . א"י

כאשר הקשר ביניהם נעשה לכל 
אורך הדרך בהתייחסות 

האורבנית  ותוך , התנועתית
קשירת התכניות בנושא תנאים 

לא מובנת הבקשה . באיכלוס
והתרומה באיחוד התכניות 

. לתכנית אחת
 
נחתם הסכם עם יזם תכנית . ב"י

בו היזם מתחייב על פינוי ' ג2615
והריסת )בית הספר בנות יעקב 

רכישת קרקע , חלקים ממנו
חלופית לבית הספר בנות יעקב 

, והעברתו בפועל של בית הספר
הריסת הבניין בית אברמס 

והשתתפות במימון מציאת מקום 
 1בגובה של ). חלופי לבית אברמס

. (₪מליון 
 

לדחות את ההתנגדות 
 
 

עמותת תושבים למען . 2
נווה צדק 

התנגדות זהה להתנגדות שהוגשה על 
למעט הנושאים , ידי גדעון לרמן

: הבאים
 

ת לתכנית ולא הוצגה "לא נערך בה. א
התמונה התחבורתית המערכתית 
המצביעה על הצורך בדרך זו ועל 

לא . תרומתה לשיפור התנועה בעיר
נערך כל ניתוח תנועתי בהתאם 

ע קשר "מה. להנחיות משרד התחבורה
.  דרך זו עם דרך שלבים

 
 
 
 

הועדה המחוזית לא מצאה לנכון . ב
לבקש מהיזם לבצע בדיקה אקוסטית 

. ובחינת זיהום אויר ומשטר הרוחות
 

ראה מענה להתנגדות שהוגשה על 
. ידי גדעון לרמן

 
 

לתכנית נערכו בדיקות . א
תחבורתיות בהתאם להנחיות 

משרד התחבורה ויועץ התנועה 
נערך .  מטעם הועדה המחוזית

ח תחבורתי רחב היקף אשר "דו
. י משרד התחבורה"נבדק ואושר ע

התקבלו הערות לתכנית ולנספח 
י יועץ התנועה של "התנועה ע

הועדה המחוזית והערותיו תוקנו 
. ושולבו בתכנית

 
טענות בדבר זיהום האויר .  ב

והיבטים אקוסטיים הנובעים 
מדובר . מהפרויקט לא ברורות

. בפרויקטים שעיקרם מגורים
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מגדל המגורים המתוכנן ממוקם בלב . ג

שכונת מגורים והינו נטע זר באופייה 
התכנית מנציחה . האורבני של העיר

התעלמות מהשפעתם של המגדלים 
נוצרת טבעת . הנבנים סביב נוה צדק

. מגדלים החונקת את השכונה
 

הגידול בתנועת כלי רכב מקורו 
תוך , בהתחדשות עירונית מבורכת

. ניצול שטחי בניה עירוניים
הרחבת יצחק אלחנן אמורה 

להקטין את עיכובי התנועה ואת 
.  זיהום האויר הנובע מכך

לגבי משטר הרוחות מוצע לבחון 
טענה זו ולדרוש מהיזם להציג את 

משטר הרוחות שנוצר מתוספת 
ותוספת ' ב2615מגדל בתכנית 

במידה . 'ג2615הקומות בתכנית 
והתברר כי נוצרת מנהרת רוח יש 

להציג את הפתרונות למזעור 
לקבל את ההתנגדות . הפגיעה
 .בחלקה

נספח ההצללה כולל התייחסות 
ואינו עוסק רק . 'ג- ו' לתכניות ב

נספח ההצללה . בתוספת הקומות
מנתח אף את ההצללה הנובעת 

.   'א2615מתכנית 
 
היא תכנית ' א2615תכנית . ג

בתוקף הקובעת מגדל מגורים 
תכנית . ברחוב יצחק אלחנן

קובעת תוספת קומות ' ג2615
ל ואין בתוספת "למגדל הנ

ל שינוי מהותי במופע "הקומות הנ
קובעת ' ב2615תכנית . בסביבה

מגדל בקצה רחוב יצחק אלחנן 
. בקרבה מיידית למגדלים קיימים

מיקומי של המגדל אינו משפיע על 
בשכונת נוה . שכונת נווה צדק

צדק העירייה לא מאשרת 
כמו גם במקומות , מגדלים

מרקם "אחרים בהם מוגדר 
לעומת אזורים בהם " לשימור

. ניתן לאשר פיתוח וציפוף
יש לציין כי רחוב יצחק אלחנן 

והמגרשים לאורכו סובלים 
מדובר ברחוב לא . מהזנחה 

מתפקד למרות חשיבותו 
האורבנית ותפקידו כציר המקשר 

.  בין שדרות רוטשילד מערבה לים
תכניות יצחק אלחנן מקדמים את 

ההתחדשות העירונית לאורך 
יצחק אלחנן ויחזקו את הרחוב 

תוך יצירת , ותפקידו האורבני
רצף ברקמה הפיזית ובפעילות 

. לאורך יצחק אלחנן
 

לקבל את ההתנגדות בחלקה 
 .בהתאם למפורט לעיל

 
, כובסקי'מאיר אורז. 3

כובסקי 'ירון אורז
הבית שבבעלות המתנגדים קיים . א

מסומן להריסה ובצועה , 1917משנת 
 7.2מהווה תנאי כמפורט בסעיף 

 2-4המבנה ברחוב יצחק אלחנן 
שחלקו , מצוי בשטח ציבורי

, צ"מסומן כדרך וחלקו בשב
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הקו הכחול הורחב . בהוראות התכנית
' א2615באופן מלאכותי מעבר לתכנית 

וזאת לתכלית הזרה למטרות התכנית 
ח "י וע"והיא הסדרת פינוי המתחם ע

ד " יח50היזמים כתנאי לתוספת 
הבקשה היא להוצאת . והגבהת המגדל 

הבית מהקו הכחול או לחילופין התניית 
מימוש התכנית בקיום הליך מסודר 

להפקעת זכויותיהם תוך תשלום 
. פיצויים כדין

תכנית אינה אמורה לפתור בעיות 
קנייניות של יזמים פרטיים ולא של 

הדבר מהווה ניגוד . עיריית תל אביב
עניינים של העירייה בכובעה 

שאמור להיות )הסטטוטורי 
הפינוי הינו פינוי קנייני . (אוביקטיבי

. שלא כדין וכולל פינוי שני מבני ציבור
העירייה במשך עשרות שנים לא עשתה 

דבר למימוש ההפקעה ולמעשה זנחה 
. מטרה זו

 
 
 
 

היה ותחליט הועדה להשאיר את . ב
הבית בתחומי הקו הכחול לטענת 

המתנגדים תפגענה זכויותיהם והנאתם 
ד תטיל " יח50תוספת של . מקניינם

תוספת כלי , עומס כבד על התשתיות
. רכב ברחובות הפקוקים במילא

 

 ותכנית 2277בהתאם לתכנית 
הקרקע היא בבעלות . 1200

התכנית המופקדת אינה . העירייה
התכנית . משנה מצב סטטוטורי

מסמנת את המבנים להריסה תוך 
מטרת . פינוי המבנים שבתחומו

התכנית היא לאפשר את הרחבת 
רחוב יצחק אלחנן ולפיכך לא ניתן 
להוציא את המבנה הנדון מתחומי 

.  התכנית
. פינוי המחזיקים יעשה על פי חוק

מטרתה העיקרית של , כאמור
התכנית היא הרחבת רחוק יצחק 

אלחנן תוך פינוי המבנים 
תוספת זכויות . שבתחומי הדרך

הבניה מותנית בחתימת היזם על 
הסכם העירייה לנושא פינוי 

יש להדגיש . והריסת מבנים
שהאפשרות לפינוי מבנה בית ספר 
בית יעקב מתאפשר בשל הקשרים 

.  של היזם עם מוסד בית יעקב
קשרים אלו " מנצלת"העירייה 

. לצרכים העירוניים
 

 יחידות הדיור על 50תוספת של . ב
מאפשרת את ' ג2615פי תכנית 

תוך , שיפור המערך התנועתי
הוצאת תנועה עוברת ברחובות 

. הסמוכים
 
 

לדחות את ההתנגדות 
, חובסקי'יצחק אורז. 4

לירון , ניר אורלב
אורלב 

המתנגדים מתגוררים בבית ברחוב . א
הבית בבעלות המשפחה .  4יצחק אלחנן 

בשנת . שנים רבות טרם קום המדינה
 הופקע השטח והבעלות עברה 1982

עד לאחרונה לא נדרשה . למדינת ישראל
 30.9.09בתאריך )חזקה על הקרקע 

.  (התקבל מכתב פינוי מעיריית תל אביב
 בעלות הקרקע נרשמה על 1988בשנת 

בעקבות החלטת . שם עיריית תל אביב
. ועדה מחוזית ניתן היתר לבניית גג

החלטת הועדה המחוזית מאשרת כי 
הועדה המקומית לא עשתה דבר כל 

קיים צו . השנים למימוש ההפקעה
 לפינוי 30.9.09מניעה מתאריך 

העירייה החלה לנהל משא . המתנגדים
הבקשה היא . ומתן עם המתנגדים

לטענת . שהפתרון יתבטא בתכנית עצמה
. 60- העירייה שולמו פיצויים בשנות ה

המנגדים . אך לא נלקחה חזקה בפועל
ולא ננקטו . טוענים שלא שולמו פיצויים

. הליכי ההפקעה
בכל התכניות הסטטוטוריות החלות על 

אינן  (2277-  ו1200תכנית )המגרש 
תכניות . מסמנות את הבית להריסה

הטענות הן בעיקרן טענות 
. קנייניות ולא תכנוניות

. המחזיקים יפונו על פי חוק
יש לציין כי הקרקע הינה בבעלות 

העירייה והמבנה ממוקם ביעוד 
 2277תכנית )דרך ומגרש ציבורי 

. 'א3- ראה מענה ב. (1200ותכנית 
יש לציין כי החלטת ועדת ערר 

 היה לאפשר החלפת גג 1993בשנת 
תוך מתן , אסבסט בגג רעפים

התחייבות לועדה המקומית כי 
במידה והועדה המקומית תדרוש 

את הפקעת הבניין בעלי הבניין לא 
יבקשו פיצויים בגין שינוי הגג 

. והתוספות
פינוי המבנה הנדון על פי התכנית 
המופקדת הינו באחריות עיריית 

עיריית תל אביב מפנה . תל אביב
את המחזיקים הפרטיים 

. שבתחומי המגרש הציבורי והדרך
יזם התכנית אחראי לפינוי  

המבנים של - מוסדות הציבור 
יש . בית יעקב ובית אברהמס

לציין כי ליזם התכנית קיימים 
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התכנית המופקדות . אלו לא מומשו
קובעת הריסת בניינים קיימים על מנת 

. לאפשר הרחבת רחוב יצחק אלחנן
מפרוטוקול הדיון עולה כוונת הועדה 

לפנות את המתנגדים ללא פיצוי או 
הסדר חלופי תוך אפליה ופגיעה 

קרתה טעות . בזכויותיהם הקנייניות
כאשר לא הוכלל ביתם של המתנגדים 

כחלק מפתרון הפינוי של המבנים 
. המסומנים להריסה

 

דבר , קשרים עם מוסדות אלו 
, שסלל את האפשרות לפינויים

. תוך מתן פתרון  למיקום חלופי
 
 
 
 
 
 
 

לדחות את ההתנגדות 
המנגדים אינם מתנגדים עקרונית ברק חן , יהודה חזי. 5

למגמת החידוש והשיקום של רחוב 
מובן הצורך , כמו כן. יצחק אלחנן

תוספת , עם זאת. בלהעזר בשוק הפרטי
הזכויות אינה יוצרת איזון ראוי ופוגעת 

במתנגדים באופן יוצא מתחום 
המתנגדים . הסבירות והמידתיות

טוענים כי הריסת קורת הגג היחידה 
שיש להם על מנת לשפר את מבני 

הציבור במתחם באמצעות מתן זכויות 
ליזמים אינו עולה בקנה אחד עם חוק 

יש . כבוד האדם וחרותו וזכות הקניין
לחתום הסכם עם המתנגדים להבטחת 

זכויותיהם בדומה להסכם שהבטיח 
אין . לעירייה ביצוע מטלות ציבוריות

התניה בין מימוש הזכויות הנוספות של 
יזמי התכנית להבטחת זכויות 

. המתנגדים

טענות המתנגדים הנם בעיקרם 
המחזיקים יפונו . טענות קנייניות

ראה . על פי החוק על ידי העירייה
. 'ב4- ו' א4מענה 

המבנה ממוקם ברובו ביעוד אזור 
. 2277לתכנון בעתיד לפי תכנית 

בהבט התכנוני השארת המבנה 
במיקומי הנוכחי תוך מניעת רצף 

. המגרש הציבורי אינו מוצדק
 
 
 
 
 
 
 
 

 לדחות את ההתנגדות
 ועד ליצחק אלחנן 9מרחוב התבור . אאורלי בן רובי . 6

מתוכנן להיות דו סיטרי וזאת על מנת 
.  לאפשר כניסה ויציאה ממגדל המגורים

כניסה והיציאה הם בצמוד לבית בו אני 
מבקשת .  ללא שום רווח, מתגוררת

'  מ5- להזיז את הכניסה מהבית שלנו ב
תנועת . ולייצר שטח ירוק בין הבניינים

כיום . כלי הרכב תהיה בלתי נסבלת
. מדובר ברחוב שקט ובו תנועה מועטה

' א2615לא התקבל פרסום של תכנית 
ולכן גם לא הוגשה בזמנו התנגדות 

. לתכנית
קיים חוסר איזון ופרופורציה בין . ב

אין התייחסות למה . הקיים לחדש
לא . שקורה מעבר למגדלים ולהצללתם

. לאפשר את תוספת הקומות

מיקום רמפת הכניסה לחניה . א
רמפת . 'א2615נקבע בתכנית 

, הכניסה מבוצעת בימים אלו
כך . בהתאם להיתר בנייה שהוצא

שבשלב זה לא ניתן לשנות את 
.  מיקום הרמפה

 
תוספת הקומות על פי תכנית . ב

אינה משנה את ההשפעה ' ג2615
שנקבע בתכנית )של המגדל 

. על המגרש הנדון ('א2615
 
 
 
 

 לדחות את ההתנגדות
כביש הכניסה לחניה התת קרקעית . אצדוק אמנון ונורית . 7

 ( קומות38שנצא בבניה בן )של הבניין 
. 10נמצא בצמוד לקיר הבניין בתבור 

מבקשים . הדבר יגרום לרעש וסבל רב
לשנות את מיקום הכניסה ולהרחיקה 

.  10מקיר הבניין של התבור 

. 'א6ראה מענה בסעיף 
 
 
 
 

 לדחות את ההתנגדות
מתנגד להגבהת המגדל ולתוספת עודי שלמה .  8

לצמצום שטח מוסדות החינוך , המגדל
: מהיבטים הבאים

היבטים תנועתיים שישליכו על כרם . א
. ישראל ולב העיר

 
 
 

התכנית מאפשרת את מימוש . א
הרחבת רחוב יצחק אלחנן 
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הצללת בתי תושבי כרם ישראל . ב
ותוספת עומס על התשתיות החינוך 

. והקהילה

שמטרתו שיפור מערך התנועה 
באזור על ידי הוצאת תנועה 

עוברת מרחובות המגורים 
.  הסמוכים

, התכנית מלווה בנספח הצללה. ב
שהוכן על ידי רון לשם וניתן 

ללמוד על פי הבדיקה כי הצללה 
על שכונות המגורים אינה חורגת 

. מהנורמות המותרות
התכנית מייצרת בתחומה כיכר 

עירונית וקובעת כי תנאי לאיכלוס 
זכויות המגורים היא השמשת 

סעיף זה קושר . כיתות הלימוד
לתכנית )את מימוש התכנית 

בפינוי מוסדות ציבור חוץ  ('ג2615
עירוניים והפעלת בית ספר במבנה 

. קיים
 לדחות את ההתנגדות

רשות שדות התעופה . 9
בישראל 

שינוי הוראות התכנית והתאמתן 
 על פי המפורט 4/2/א "להוראות תמ

: להלן
 בטבלת זכויות 3תיקון הערה  .א

על פי  (5טבלה )והוראות הבניה 
גובה האנטנות : הניסוח הבא

באישור רשות התעופה 
האזרחית וכמפורט בסעיף 

להלן גובה מבנה לא  (ב) 6.1.2
. בממוצע'  מ3.5יעלה על 

. הגבהים הינם מעל פני הים
גובה  "6.1.2שינוי נוסח סעיף  .ב

המירבי המותר לבניה לרבות 
מנופים ועגרונים בזמן הבניה 
לא יחרוג מן הקבוע בהגבלות 

הבניה בגין בטיחות טיסה לנמל 
גובה המבנה . תעופה בן גוריון

מעל פני '  מ165המבוקש הינו 
גובה העגרונים ומתקנים , הים

דקיקים באישור רשות שדות 
". התעופה

לקבל את התנגדות רשות שדות 
התעופה ולתקן בהתאם את 

. הוראות התכנית

 
 :המלצות הצוות

: להמליץ לועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית בשינויים הבאים
. לקבל את ההתנגדויות בחלקן על פי המפורט בגוף המענה וכמפורט להלן ולשנות בהתאם לכך את מסמכי התכנית

במידה והתברר כי . תערך בדיקה על ידי היזם למשטר הרוחות שנוצר מתוספת הקומות למגדל בתכנית .1
 .נוצרת מנהרת רוח יש להציג את הפתרונות למזעור הפגיעה ולשלבם בהוראות התכנית

א "לקבל את התנגדות רשות שדות התעופה בישראל ולשנות את הוראות התכנית והתאמתן להוראות תמ .2
:  על פי המפורט להלן4/2/

גובה האנטנות באישור : על פי הניסוח הבא (5טבלה ) בטבלת זכויות והוראות הבניה 3תיקון הערה . א
הגבהים . בממוצע'  מ3.5להלן גובה מבנה לא יעלה על  (ב) 6.1.2רשות התעופה האזרחית וכמפורט בסעיף 

. הינם מעל פני הים
גובה המירבי המותר לבניה לרבות מנופים ועגרונים בזמן הבניה לא יחרוג מן  "6.1.2שינוי נוסח סעיף . ב

מעל '  מ165גובה המבנה המבוקש הינו . הקבוע בהגבלות הבניה בגין בטיחות טיסה לנמל תעופה בן גוריון
". גובה העגרונים ומתקנים דקיקים באישור רשות שדות התעופה, פני הים
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דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 30/03/2011מיום ' ב11-0008בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

: ד דורון ספיר החליט כי הדיון בהתנגדויות יהיה דיון משותף לשתי התוכניות"ר הועדה המקומית עו"יו
. 'ג2615+ ' ב2615

. 'ג2615' ויצחק אלחנן ג', ב2615' יצחק אלחנן ב, יזם התכנית הציג את שתי התוכניות – נחמיה דוידי
: המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם כלהלן

בשם קבוצת הורים ואת התנגדות העמותה למען נווה –   הציג את התנגדות גדעון לרמן ד יחיאל שמיר"עו
הקרקע היא קרקע  עירונית ואין הצדקה ציבורית ותכנונית לפינוי בית יעקוב כאשר החכירה : צדק

התכנית לא עומדת באמות של חוק התכנון ? איך עקפו את חוק חובת המכרזים. מסתיימת תוך שנה
. העירייה הייתה צריכה לדאוג להוציא מכרז. והבניה

לא התקיים התנאי של החוזים שהיו אמורים להחתם בין . יש להציגה, ס"הבינוי של הבי' לא הוצגה תכ
על פי החלטת הועדה המחוזית בדיון להפקדה תנאי להפקדת התכנית היא חתימת , העירייה לבין היזם

יש להגביל את , לא הגבילו את היזם בלוחות זמנים, מה הורסים' לא ברור בתכ. הסכם בין היזם לעירייה
. היזם בלוחות זמנים ברורים ולא להשאיר לשיקולו מתי לפנות

לפני , יש צורך לפתור קודם כל את מצוקת מוסדות החינוך באזור, יש מחסור אדיר גם היום בכיתות לימוד
. כל התכניות הן נקודתיות ללא ראיה כוללת. אישור תוספת יחידות דיור נוספות

. קיר אקוסטי כפי שהחוק מחייב, משטר רוחות, זיהום, נספח סביבתי' אין לתכ
מתנגדים , התכנית מאפשרת הסבת שימושים ממשרדים למלונאות שבקלות ניתן להפוך בעתיד למגורים

. לאפשרות זו
. 35/א"התכנית לא עומדת בדרישות תמ

יש ,  איחוד דירות3440' את תכ' מבקשת להוסיף בהוראות תכ–  בשם משפחת ברוך ד גלית רוזובסקי"עו
. י תקנות חדשות למרפסות"לחשב את שטח המרפסות עפ

מ לפינוי "או לחילופין להכנס למו, מבקש להוציא את הבית שלנו מהקו הכחול –ד אסף קוסטיקה"עו
. הגשנה צו מניעה נגד פינוי. ופיצוי הולם

התכנית קובעת כניסה לחניון דרך רחוב התבור מה  שיכניס תנועה רבה  – 10התבור ' מרח – אורלי בן רובי
מצוקת . מבקשת להזיז את הכניסה והיציאה למגדלים המבוקשים מהבית שלנו ככל שניתן. לרחוב התבור
. הבניינים יחנקו אותנו, מוסדות חינוך

עידו שלמה ורשות שדות , הקריאה את עיקרי ההתנגדויות של צדוק אמנון– רבקה פרחי מצוות מרכז 
. התעופה

. ד והמרת שטחי משרדים בשטחי מגורים"בקשה להגדלת מספר יח:  הציג את התנגדות היזםנחמיה דוידי
.  מציין כי הצוות המקצועי מתנגד להמרה המבוקשת ולכן הוא אינו מתעקש ומקבל זאת

ד יחיאל שמיר בועדה לא "י עו"מרבית מהטענות שהוצגו ע:  ענה להתנגדויות בשם היזםיק'ד אלי וילצ"עו
. מרבית מהטענות היו חדשות. י גדעון לרמן"י עמותת התושבים וע"היו כתובות בהתנגדות שהוגשה ע

. ההתנגדות היא צינית או שלא הבינו את התכנית
עצירת התכנית תדחה את . אני לא מבין את ההתנגדות לעצור את התכנית', ס בתחום התכ"יש פתרון לבי

. הפתרון לבית ספר באזור
. התכנית מבטיחה תנאים לאיכלוס הבניה

, כדי לפנות את בית יעקוב צריך לתת להם מקום אחר וישנם הסכמים לכל זה עם לוחות זמנים ברורים
. היזם אינו יכול להתחיל לבנות בית ספר חלופי בלי שהתכנית תאושר. שנתיים מיום אישור התכנית
. ס יהיה לתושבי האזור"אין לנו התנגדות להוסיף שבי, חוק חובת מכרזים לא חל פה

. ס"בינוי של בי' נספח אקוסטי יעשה בשלב תכ. כולל הצללות, נספח סביבתי' יש לתכ
. מלונאות זאת הייתה הדרישה של העירייה

.  מחייבת בשטחים לא בנויים וזה לא המקרה35/תמא
. הכניסה לחניון והמרתפים כבר קיימים ובנויים לכן לא ניתן להזיז אותם

נטיעות עצים במקום יפחיתו , אין באופן מהותי בעיות משטר רוחות. ד סביבתית"רון לשם הציג את חוו
. את מטרדי הרוח

לא רשומים בשום מקום  (2-4 ויצחק אלחנן 2בפינס )ענה שהמחזיקים – מנהל אגף הנכסים  – אלי לוי
.  גם הדיירים המוגנים, כבעלים

יש להבין כי יהיה קשה . ביקשנו מספר פעמים לא להאריך את תקופה החכירה, לגבי בית ספר בנות יעקב
. גם בבית משפט להצדיק אי הסכמה להארכת חכירה מכיוון שמדובר בבית ספר הממוקם במגרש ציבורי

 מיליון דולר כאשר השווי יהיה מעודכן ליום אישור 10- בהסכם נקבע לגבי המטלה הציבורית הוא כ
. התכנית

הועדה ערה למחסור במוסדות ציבור – מתכננת מצוות מרכז הוסיפה תשובות להתנגדויות – רבקה פרחי 
. אין לנו דרך אחרת לעשות את זאת, בכל תכנית שמקדמים באזור מוסיפים מגרשים ציבוריים, באזור
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תכניות סביב . התכניות המקודמות בשכונה אינן פורצות מרקם קיים, הבינוי בשכונה הוא בינוי מירקמי
. השכונה הינן תכניות של התחדשות עירונית ובין היתר כוללות בינוי מגדלי המלווה בבינוי מלווה רחוב

קיים היתר בניה והעבודות )לא ניתן להזיז את רמפת הכניסה לחניה . ל" אינה חלה על התכניות הנ35/תמא
והיא ' א2615בעבר הוגשה תביעת פיצויים לתכנית , התבור הופך להיות דו סיטרי' רח, (מתבצעות בשטח

אין לנו התנגדות . שטח המרפסות נקבע ללא קשר לתקנות,  הינה תכנית כלל עירונית3440תכנית . נדחתה
. ד בתנאי שיהיה בבנין מלווה וללא תוספת שטחי שירות"ד אשר יקטין את גודל יח" יח13להוסיף 

: שאלות חברי הועדה
.  שינוי את התכנית2000בשנת ,  לדיור מוגן לקשישים93תחילת הפרוייקט היה בשנת – מיטל להבי 

איך קורה מצב שמפנים לנו שטח שהיה צריך להתפנות גם כך . התכנית לא עומדת בתקנים של גן ילדים
. מה עם החלטה לגבי שלביות לבין פינוי, אין פה שיפור מערך תנועה? בעוד שנה וחצי

אם , לפני שנכנסים לדיון אני רוצה לדעת יש בסיס לדיון אם בעבר היה דיור מוגן סוציאלי– ארנון גלעדי 
צריך לעצור את התכנית ולהעביר את , הייתי יודע שזה היה דיור מוגן סוציאלי לא הייתי מצביע בעד

. הנושא לבדיקה דחופה של מבקר המדינה
? במידה ואנחנו לא נאשר את התכנית האם היזם יכול לקדם את התכנית בועדה המחוזית– אהרון מדואל 

 –  דיון פנימי
–  ד שרי אורן "עו

 . הועדה המחוזית לא נענית בדרך כלל לבקשות שלנו לדחות את הדיונים .1

ע יכול להציג בפני הועדה המחוזית גם את עמדתו המקצועית וגם את עמדת הועדה המקומית "מה .2
. שהיא שונה מעמדתו

 . מציעה לועדה לשקול אפשרות שהתכנית לא תחול3440' לגבי ההתנגדות להוספה של תכ .3

אחד התנאים של הועדה המחוזית להפקדת התכנית הוא חתימת הסכם לפינוי השטחים  .4
הכוללת , הראו לי היום התחייבות, הציבוריים המוסכם על היועץ המשפטי של הועדה המקומית

 וקיים הליך – דייר מוגן –כמו כן מתברר שיש בעל זכויות בחלקה . תנאי בדבר עריכת הסכם
ישנה בעייה עם קיום - לכן . משפטי בינו לבין העירייה כשכיום הוצא צו מניעה כנגד פנויו מהשטח

 . התנאי להפקדה והבעיה היא גם של הועדה המחוזית 
. בפועל התכנית הופקדה ולכן יש להבטיח את עניין הפינויים בעת מתן תוקף לתכנית

אנחנו לא , הקרקע בבעלות העירייה, הגשנו תביעה. צריך להגיע להסכם על פינוי השטח הציבורי– אלי לוי 
. שילמנו כבר על פינוי ולמרות זאת הוא לא מפנה. יודעים להגיע להסכם עם אדם שלא רוצה להגיע להסכם

?  הדיירים2אם הגיעו להסדר עם כולם למה לא יכולתם להגיע להסדר גם מול – כרמלה עוזרי 
א קנתה את המגרשים האלו מאנשים פרטיים המדינה הפקיעה את כל המגרשים "עיריית ת– אלי לוי 

.  מה שקרה שלא פינו אותם. ורשמה על שמה
. א"רוב התלמידות שם היום הן מת– שמואל גפן 
ממסמכים שהגיעו לידי עולה שהקרקע היתה מיועדת . מבקשת לדחות את הדיון במחוזית– מיטל להבי 
. לדיור מוגן

א ולא "כמו תקופת החכירה וגם שרוב התלמידות הן מת, העובדות היום שונות מהדיון שהיה אז– דן להט 
. לכן צריך לקבל את ההתנגדויות ולא לאשר את התכנית. מבני ברק

התכנית לא עומדת בתנאים , צריך לבקש מהועדה המחוזית לקיים דיון יותר מעמיק– ארנון גלעדי 
בעת אישור התוכנית הראשית לא ידעתי שהשטח היה מיועד לדיור מוגן אם . להפקדה של הועדה המחוזית

. לא הייתי מצביע בעד אישור התוכנית, הייתי יודע
ולבוא היום ולהגיד שלא , הועדה הזו אישרה בעבר מגורים במקום דיור מוגן– ע "מה– חזי ברקוביץ ' אדר

ד הצוות מכיוון שהועדה "אני מציע לאמץ את חוו. נעשו לא מעט פינויים במקום בשנים הללו? ידענו
. המחוזית הודיע לנו טלפונית שהם לא דוחים את הדיון אצלם ביום שני הקרוב

אני מבקש לפנות למשרד מבקר המדינה לבדוק את השתלשלות הנושא בין דיור לקשיש – ארנון גלעדי 
. סוציאלי עד לבניית בניני יוקרה

. 'א2615' ההיתר לא תואם את תכ– מיטל להבי 
. במידה ותחליטו, ניתן לשלוח את הפיקוח למקום–  ע "מה– חזי ברקוביץ ' אדר

: הצעות החלטה של חברי הועדה
לפנות לועדה המחוזית לדחות את הדיון אצלם בעקבות אי העמידה של – הצעה של ארנון גלעדי  .1

. ולפנות למבקר המדינה לבדוק את הנושא דיור מוגן, התנאים להפקדה בהחלטת הועדה המחוזית
, מזרחי – 3– נימנעו , דן ונתן, דורון, גפן  – 4– נגד , ארנון ומיטל–  בעד 2)לאחר הצבעה בעניין 

  .ההצעה לא התקבלה (אסף ואהרון
כל עוד לא הוגשה לועדה תכנית של מבני ציבור אני מבקשת לא לאשר את – הצעה של מיטל להבי  .2

, אהרון,  מיטל4– בעד  )לאחר הצבעה בעניין . 'א2615' ולבדוק אם ההיתר תואם את תכ, התכנית
  .ההצעה לא התקבלה–  (מזרחי–נימנע , גפן וכרמלה, אסף, דורון,  נתן 5– נגד , דן וארנון
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: הועדה מחליטה
–  נימנע 1, ארנון ודן, אהרון, מיטל–  נגד 4, גפן וכרמלה, אסף, נתן, דורון–  בעד 5)לאחר הצבעה בעניין 

: הוחלט להמליץ לועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית בשינויים הבאים (מזרחי
לקבל את ההתנגדויות בחלקן על פי המפורט בגוף המענה וכמפורט להלן ולשנות בהתאם לכך את מסמכי 

. התכנית
תנאי להעברת מסמכים למתן תוקף לועדה המחוזית חתימת הסכם מול המחזיקים שגרים  .1

  .2-4 וברחוב יצחק אלחנן 2במקום ברחוב פינס 
 . תנאי להעברת מסמכים למתן תוקף לועדה המחוזית חתימת היזם על הסכם משימות פיתוח .2

במידה והתברר כי . תערך בדיקה על ידי היזם למשטר הרוחות שנוצר מתוספת המגדל בתכנית .3
  .נוצרת מנהרת רוח יש להציג את הפתרונות למזעור הפגיעה ולשלבם בהוראות התכנית

לקבל את התנגדות רשות שדות התעופה בישראל ולשנות את הוראות התכנית והתאמתן להוראות  .4
 : על פי המפורט להלן4/2/א "תמ

גובה האנטנות : על פי הניסוח הבא (5טבלה ) בטבלת זכויות והוראות הבניה 3תיקון הערה . א
'  מ3.5להלן גובה מבנה לא יעלה על  (ב) 6.1.2באישור רשות התעופה האזרחית וכמפורט בסעיף 

. הגבהים הינם מעל פני הים. בממוצע
גובה המירבי המותר לבניה לרבות מנופים ועגרונים בזמן הבניה לא  "6.1.2שינוי נוסח סעיף . ב

גובה המבנה המבוקש . יחרוג מן הקבוע בהגבלות הבניה בגין בטיחות טיסה לנמל תעופה בן גוריון
". גובה העגרונים ומתקנים דקיקים באישור רשות שדות התעופה, מעל פני הים'  מ165הינו 

 

 
 .לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית

 
, ארנון גלעדי, שמוליק מזרחי, שמואל גפן, נתן וולוך, כרמלה עוזרי, אסף זמיר, דורון ספיר: משתתפים
. דן להט ואהרון מדואל, מיטל להבי

 
 


