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ועדת המשנה לתכנון ולבניה 
יפו – אביב -מרחב תכנון מקומי תל

 
 11-0017 פרוטוקול מספר 

 13:00 - 09:00 06/07/2011א "ד תמוז התשע
 

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

 
 

 ר ועדת המשנה לתכנון ובניה"מ וסגן ראש העירייה יו"מ ד"עו, דורון ספיר :ה"השתתפו ה
סגן ראש העירייה מיטל להבי  
משנה לראש העירייה ארנון גלעדי  
חבר מועצה שמואל מזרחי  
חבר מועצה שמואל גפן  
חברת מועצה כרמלה עוזרי  
חבר מועצה אהרון מדואל  
חבר מועצה בנימין בביוף  
 
 

 מהנדס העיר 'אדר, חזי ברקוביץ :ה"נכחו ה
ש לעניני תכנון ובניה "משנה ליועמד "עו, שרי אורן 
מנהל אגף תכנון העיר וסגן מהנדס העיר ' אדר, עודד גבולי 
מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה ' אינג, שוטה חובל 
מנהל מינהל החינוך לבינוי ופיתוח . סדרור לוטן  
מ ראש העירייה "מ' עד "עו, אילן רוזנבלום 
מ נציגת השר לאיכות הסביבה "מנחמה עמירב  
יפו - אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תלאלה דוידוף  
 
 

 סגן ראש העירייה פאר ויסנר :חסרים
סגן ראש העירייה אסף זמיר  
 
 

 יפו- ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב  אביגדור פרויד משקיפים
י .מ.מנציג עמי אמזלג  
 
 
 

 
תוקף ההחלטה מיום הפצתה 

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

 
 11-0017 פרוטוקול מספר 

 13:00 - 09:00 06/07/2011א "ד תמוז התשע
 

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

 
 
 

מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

 דיון רגיל-  דיון בהפקעה 6942 בגוש שומה 44חלק מחלקה  1 .1
דיון רגיל -  דיון בהפקעה 7109 בגוש 255חלקה ,7101 בגוש 2חלקה ,7104 בגוש 39חלקה  3. 2

 דיון נוסף 10בית חורון  5 .3
 יפו למגרש בניה אחד דיון 3-5תמריר '  רח9012 בגוש 18, 17בקשה לאיחוד חלקות  9 .4

דיון בהתנגדויות - באיחוד 
 יפו 3 פינת שמעון בן עזאי 18, 16בן דוסא '  רח7071 בגוש 31,32בקשה לאיחוד חלקות  13 .5

דיון בהתנגדויות - דיון באיחוד 
חלמיש דיון בהפקדה -מתחם הגדנע 18 .6
( 5)דיון בהפקדה  (3)תוספת חניה ציבורית בסמוך לצומת הפיל  23 .7
. ע"מתחם טאגור דיווח על הגשת התנגדות מה 29 .8
עדכון  (4)דיון באישור מדיניות  (2)נחלת יצחק - מדיניות לאזור המובלעת  35 .9

מתחם גדיש היורה אישור מחדש להפקדה  47 .10
מתחם תשרי מזרח אישור מחודש להפקדה  50 .11
בסר סנטר אילון תיקון טעות במספר ובשם התכנית - תכנית עיצוב אדריכלי  53 .12
 דיון בהפקדה 20-22רחוב הקונגרס  61 .13
שינוי שלביות שינוי שלביות מער צפוני - ר "הזרוע הצפונית של המע 64 .14
( 2)אכטמן דיון בעיצוב ארכיטקטוני -  א 2676תכנית עיצוב ופיתוח לתכנית  67 .15
 דיון בעיצוב ארכיטקטוני 2פינשטיין - שינוי עיצוב קומת עמודים  73 .16

 
 :דיווח על תכניות שאושרו

דיזנגוף במסגרת תכנית /העברת זכויות בניה למתחם פרישמן - מבנה תיאטרון האוהל - 3916/מק/תא
 השימור

 
 

, בכבוד רב
 

אלה דוידוף 
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה 

 יפו- אביב -תל
 



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 1- ' ב11-0017
  6942 בגוש שומה 44חלק מחלקה  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

 : מטרת הבקשה
. אישור הפקעה

 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
שטח  בעלות חלקה גוש

רשום 
 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

 פרטיים 44 6942
 

עיריית 
תל 

 יפו-אביב

דרך  10,227 18,514
 מאושרת

 
שטח לבנייני 

 ציבור

פלישות של סככות 
רוכלים לתוואי הדרך 

 
שימש ,השטח ריק ופנוי

בעבר לרציפים של 
 התחנה המרכזית הישנה

 
: מצב תכנוני קיים

: י"מאושרת עפושטח לבנייני ציבור השטח להפקעה מיועד לדרך 
. 27/6/1946 מיום 561פ .תכנית אף בתוקף לפי הודעה בי

.  11/11/1965 מיום 1229פ . בתוקף לפי הודעה בי734תכנית 
 

: 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 לפרסם 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6942 בגוש 44 הממליץ להפקיע חלק מחלק
. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5הודעות לפי סעיפים 

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

( אלי דיגאי "מוגש ע): ד הצוות"חו
. אין מניעה תכונית 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
06/07/2011 

 1- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. אילנית ינאי מאגף נכסי העירייה הציגה את ההפקעה
. כרמלה עוזרי ושמוליק מזרחי מבקשים לצאת לסיור בשטח

ד דורון ספיר מציע לאשר את ההפקעה ובמקביל שמוליק מזרחי וכרמלה עוזרי יצאו לסיור במקום "עו
. ובמידה ואחרי הסיור תהיה בעיה הנושא יוחזר לועדה, ביחד עם אגף הנכסים

 
: הועדה מחליטה

 ובהתאם לכך לפרסם 1965ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6942 בגוש 44לאשר להפקיע חלק מחלקה 
. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7 – ו 5הודעות לפי סעיפים 

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

במידה ותהיה , במקביל שמוליק מזרחי וכרמלה עוזרי יצאו לסיור במקום ביחד עם אגף נכסי העירייה
. להם בעיה לאשר את ההפקעה לאחר הסיור במקום הנושא יוחזר לדיון נוסף בועדה

 
. שמוליק מזרחי ושמואל גפן, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 2- ' ב11-0017
  7109 בגוש 255חלקה ,7101 בגוש 2חלקה ,7104 בגוש 39חלקה  - 

 דיון רגיל- דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

 : מטרת הבקשה
 (חלק) דרך בגין – אישור הפקעה

 
 :גושים וחלקות בתכנית

שטח  בעלות חלקה גוש
רשום 

 ר"במ

שטח 
ההפקעה 

 ר"במ

יעוד 
 ההפקעה

 מצב השטח 
 בפועל

דרך  6,963 6,963 מדינת ישראל 2 7101
 מאושרת

 כביש

דרך  11,939 11,939מדינת ישראל  39 7104
מאושרת 

 כביש

דרך  53 53 ת"רשפ 268 7104
 מאושרת

 כביש

דרך  6,382 6,382מדינת ישראל  255 7109
מאושרת 

 כביש

דרך  3,177 3,177מדינת ישראל  8 7077
מאושרת 

 כביש

6941  
שומה 

אין רישום  139
בטאבו 

דרך  4,733   4,733
מאושרת 

 כביש

 
:   הכולל שטח הקרקע המופקע

 ר" מ33,347
 

: מצב תכנוני קיים
: י"השטח להפקעה מיועד לדרך מאושרת עפ

ז " ג תשרי התשס25/09/2006 מיום 5582פ . בתוקף לפי הודעה בי3000ע "תב
ה "ה אלול התשס" כ29/09/2005 מיום 5442פ . בתוקף לפי הודעה בי3001ע "תב
ז "נ התשאב י 13/8/1997 מיום 4557פ . בתוקף לפי הודעה ביד/2651ע "תב
ט "ל התשכה ניסן 22/4/1979 מיום 2530פ . בתוקף לפי הודעה בי1602ע "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
 בגוש 8 חלקה 7109 בגוש 255 החלק, 7104בגוש  268-ו 39חלקות , 7101 בגוש 2 החלקאת ממליץ להפקיע 

 ובהתאם לכך לפרסם הודעות 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6941 בגוש שומה 139 וחלקה 7077
. 1943 (רכישה לצרכי ציבור) לפקודת הקרקעות 7–  ו 5לפי סעיפים 

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



 החלטה' מס
06/07/2011 

 2- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

( שי בוכמןי "מוגש ע): ד הצוות"חו
. אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 בגוש 8 חלקה 7109 בגוש 255 החלק, 7104בגוש  268-ו 39חלקות , 7101 בגוש 2 החלקאת  להפקיע לאשר
 ובהתאם לכך לפרסם הודעות 1965- ה " לפי חוק התכנון והבנייה התשכ6941 בגוש שומה 139 וחלקה 7077

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

 
.שמוליק מזרחי ומיטל להבי, שמואל גפן, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 3- ' ב11-0017
  10בית חורון  - 3905/מק/תא

 דיון נוסף

 

 2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ

 

 
 

הועדה מקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

. שכונת תל ברוך הותיקה :מיקום
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 החלטה' מס
06/07/2011 

 3- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  6' עמ  

 

 
 
 

 :כתובת
יפו - תל אביב 

, ברוך-שכונת תל
' א10בית חורון 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
 239 חלק מהגוש מוסדר 6627

 
'  ד1.073: שטח התכנית

 
. אריה יוסף מזוריק' אדר :מתכנן

 
. חי ישראל אלפסי,  אורלי אלפסי :יזם

 
 .ל"ל והחוכרים הנ"קק :בעלות

 
 

 .בנוי: מצב השטח בפועל
 
 

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

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

.                                    הוראות וזכויות הבנייה
 

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

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

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
 

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

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

 
: מהלך הדיון

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

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

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



 החלטה' מס
06/07/2011 

 3- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  7' עמ  

 

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

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

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

: דיון נוסף
ד שרי אורן עלה כי וועדת הערר אישרה בניית קיר אטום בקו בניין "מ עו"מבדיקת המסמכים עם היוע

. בהליך של הקלה', מ4במקום ' מ2.80צדדי של 
. 'מ2.50אך מבקשת קו בניין צדדי של , התכנית שמבוקשת מתיחסת לאותו קיר אטום

. מ" ס30ע עבור "השרות המשפטי בדיעה שאין הצדקה לקידום תב
 
 
 

 : ד הצוות"חו
. לשיקול דעת הוועדה

 
 

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

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 19/01/2011מיום ' ב11-0001בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. ד יצחק שמלה הציג את השתלשלות הדברים"עו

. אריה יוסף מזוריק הציג את התכנית' אדר
? מ"ע בסו"מ צריך לאשר לכם תב" ס30ד שרי אורן שאלה מדוע עבור "עו
ד שלמה ענה כי זה בעקבות החלטת ועדת ערר שקבעה שיש צורך להרוס את הקיר ויש קושי להרוס את "עו

. הקיר
 אתם צריכים להציג מצגת מסודרת ומאורגנת בפני חברי הועדה ולנסות לשכנע אותה –ד שרי אורן "עו

. שיש צורך לאשר את זה
אשר תראה את המבנה עם החריגה לעומת קווי הבניין , חברי הועדה מבקשים  לראות מצגת מסודרת

. והמגרש
 

: הועדה מחליטה
. לשוב ולדון עם מצגת מסודרת

 
אסף זמיר , ארנון גלעדי, מיטל להבי, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, שלמה זעפראני, נתן וולוך: משתתפים

.ושמואל גפן
 
 
 

. כעת מובא לדיון חוזר

 : ד הצוות"חו
. לשיקול דעת הוועדה

 
 

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

 
 
 



 החלטה' מס
06/07/2011 

 3- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  8' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. ד שמלה הציג את התכנית"עו
ד שרי אורן הסבירה לועדה שלא ניתן לאשר את הבקשה שלהם במסגרת ההקלות מכיוון שהקלות כבר "עו

. אושרו להם
? שמוליק מזרחי שואל אם מדובר במגרש שלו לא זה צריך להפריע לנו

. ארנון גלעדי אומר שצריך מדיניות אחידה לחריגות בניה
זה , ד דורון ספיר אומר שמי שבנה את הקיר לא בנה אותו בתמימות מדובר בחריגה של מטר וחצי"עו

. נימוק לא לאשר את הבקשה 
לא מדובר רק בקיר אלא גם פגיעה ,  בהחלטת ועדת ערר כתוב שזה לא מפריעה לאף אחד–כרמלה עוזרי 
. אולי זה נעשה בתום לב, בבית במטבח

 
 :הועדה מחליטה

',  מ4הועדה לא רואה מקום לאשר את הבקשה הואיל ומדובר בחריגה של מטר וחצי מקו הבניין הצדדי 
וזאת על מנת לא לעודד את הציבור , (קו בניין לאחר הקלה)' מ2.80מקו בניין של '  סמ30ולא בחריגה של 

. ע"לביצוע חריגות בניה והסדרתן בשלב מאוחר יותר בתב
 

. שמואל גפן וכרמלה עוזרי נימנעו מההחלטה
 

. שמוליק מזרחי ומיטל להבי, שמואל גפן, כרמלה עוזרי, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 4- ' ב11-0017
 יפו למגרש בניה אחד  3-5תמריר '  רח9012 בגוש 18, 17בקשה לאיחוד חלקות  - 

 דיון בהתנגדויות- דיון באיחוד 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  9' עמ

 

 :מיקום
 

 תל אביב יפו 3-5רחוב תמריר 
 9012גוש 

 17,18חלקה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :חלקות/ בעלי הקרקע 
 

  :תוכן הבקשה
.  בקשה  לאיחוד חלקות  לצורך שיפור התכנון ופתרון חניה מיטבי

 
 :פרטים

. גודל החלקה החדשה לאחר איחוד החלקות אינו חריג בגודלו בשכונה
 

 טבלת האיחוד המוצע

  

 ר"מ/ השטחים בדונם  מספרי החלקות

 סופי ארעי

 ר"מ 174כ "סה   17,18 

  



 החלטה' מס
06/07/2011 

 4- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  10' עמ  

 

  

 

 טבלת זכויות בניה

  

 מצב מוצע לאחר איחוד 18מצב קיים חלקה  17מצב קיים חלקה   

 ר" מ174 ר" מ95 ר" מ79 מגרש/שטח החלקה

כ זכויות "סה
 בניה

 160% 160% 160%  אחוזים

 ר"מ 278.4  ר"מ 152  ר"מ 126.4  ר"מ

זכויות בניה 
 לקומה

       אחוזים

       ר"מ

 ר"מ 69.6  ר"מ 38  ר"מ 31.6  ר"מ שטח שירות

 ר"מ 139.2   ר"מ 76 ר"מ 63.2  ר"מ שטח מרתף

       קומות גובה

 3   2 1  ד"מספר יח

  ר"מ 121.8 ר"מ 66.5  ר"מ 55.3  תכסית

 3  2  1  צפיפות

 3  2  1  מקומות חניה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 החלטה' מס
06/07/2011 

 4- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  11' עמ  

 

 
 
 
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

 תמריר חלקה גובלת ד אבי גלבוע"שוחה עיסא על ידי עו 

 יפו 1תמריר יאן 'סרכיס כויומג 
 

שם 
המתנגד 

המלצה מענה עיקרי ההתנגדות 

שוחה 
עיסא 

על ידי  
ד גלבוע "עו

אין צורך בהגבהת  .1
הבניין לצורך החניה 

 1מבוקשת חריגה של  .2
 בגובה הגג' מ

הגבהת המבנה  .3
והקלות מבוקשות יפגעו 

 במראה לים 
 

התכנית המפורסמת להתנגדות הינה איחוד 
כל הטענות הינן נגד ההקלות . החלקות בלבד

במידה ואיחוד . ולא נגד איחוד החלקות
החלקות יאושר ובשלב הבקשה להיתר בניה 

הן יפורסמו וניתן יהיה , יבקשו הקלות
.  להתנגד להן

לדחות 
את 

ההתנגדות 

סרכיס 
יאן 'כויומג

מתנגד להקמת בניין  .1
רב קומות ברחוב  

הבניה ברחוב של בתי  .2
 . מגורים פוגעת באיכות החיים

הבניין יבנה בצמידות  .3
לביתנו ויפגע במקור האור 

ימנע אפשרות שיפוץ . והאויר
ותיקון עתידי 

איחוד החלקות אינו משנה את גובה  .1
על פי התכנית התקפה ואת  ( מ10.5)הבניין 

.  קוי הבניין
הבניין שניתן להקים בחלקה  .2

המאוחדת אינו רב קומות אלא בן שלוש 
 .קומות וקומת גג חלקית

איחוד החלקות יאפשר הקמת בניין  .3
אחד במקום שניים וכך לחסוך פגיעה 

.  והטרדה

לדחות 
את 

ההתנגדות 

 
: ד צוות"חוו

לדחות את ההתנגדויות  .1
לאשר את איחוד החלקות .2

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. הלל הלמן מתכנן בצוות דרום הציג את הבקשה לאיחוד חלקות' אדר
. המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם

.  ההקלות המבוקשת לא תואמו איתנו למרות שהם הבטיחו לתאם איתנו–שוחה עיסא מתנגד 
. י ההקלות המבוקשות הם הולכים לבנות מפלצת"עפ



 החלטה' מס
06/07/2011 

 4- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  12' עמ  

 

וציין שאין להם ,  פירט את ההתנגדות להקלות ולא לאיחוד המבוקש–לאוניד מטעם המתנגד ' אדר
. התנגדות לאיחוד אלא רק להקלות

. 'זה יפגע באיכות החיים כמו אור אויר וכו,  מתנגד לכך שהבנין יתקרב לביתו–מתנגד סרכיס 
.  האיחוד לא משנה את התנאים של המבנים הקיימים–עדי גרוברמן ענה להתנגדויות ' אדר

אשמח באופן אישי לשבת עם המתנגדים ,  אין לנו כוונה לפגוע באף אחד– מייצג את הקונים –שחר אוזן 
. ולפתור את כל הבעיות

. תנסו להגיע להסכמות,  יש לכבד את כולם–ד דורון ספיר "עו
. ד" מבקש כל ההסכמות יהיו דרך העו–עיסא שוחה 
.  מבקשת שכאשר תגיע הגשה לבנין יש להתייחס לבניינים הסמוכים–מיטל להבי 

 
: הועדה מחליטה

הוחלט לדחות את , לאחר שהתברר שהמתנגדים לא מתנגדים לאיחוד חלקות אלא להקלות בהיתר
. א למגרש בניה אחד" ת5, 3תמריר '  רח9012 בגוש 18, 17ההתנגדויות ולאשר את הבקשה לאיחוד חלקות 

 
. שמוליק מזרחי ומיטל להבי, כרמלה עוזרי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 5- ' ב11-0017
 3 פינת שמעון בן עזאי 18, 16בן דוסא '  רח7071 בגוש 31,32בקשה לאיחוד חלקות  - 

יפו  
 דיון בהתנגדויות- דיון באיחוד 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  13' עמ

 

עמידר / י" הנכס בבעלות ממ:חלקות/ בעלי הקרקע 
 

. ד יגאל סבג לפי יפוי כח"מ באמצאות עו" גלגל מכשירי יהלומים בע:מבקש
 

. איחוד שתי החלקות למגרש אחד ובנית בנין אחד :תוכן הבקשה
 

קיים בפועל מבנה בן .  המאושרת2572י תוכנית "עפ'  ל כלולות באזור מגורים א"החלקות הנ :פרטים
לפי התוכנית ניתן לבנות . חזית המבנה הקיים היא לשימור לפי נספח הבינוי. קומה אחת על שתי החלקות

התכסית לא תעלה על .  משטח המגרש170%אחוזי הבניה העיקריים . מבנה למגורים  עם חזית מסחרית
בתוספות לבניה קיימת יותרו הועדה המקומית .   נטו משטח המגרש60% ושטחי השירות יהיו עד 70%

.  משטח המגרש עבור שיפוץ ושימור הבניה הקיימת40%רשאית לא לקחת בניה קיימת בשעור של עד 
 20%גובה הבנין יהיה עד שלוש קומות כולל קומת הקרקע וקומה רביעית חלקית בשיעור שלא יעלה על 

. ' מ13.5בחזית לרחוב ובחזית למגרשים סמוכים '  מ10.5גובה הבנין יהיה .  משטח המגרש 
 
 
 

 
 
 
 

 טבלת האיחוד המוצע
 

 ר"מ/ השטחים בדונם  מספרי החלקות
 סופי ארעי

 31 150 

 32 273 
 
 

טבלת זכויות בניה 

 שמעון הצדיק

 בן עזאישמעון 

 חנינא בן דוסא

32 

31 

33 

30 



 החלטה' מס
06/07/2011 

 5- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  14' עמ  

 

 
 

 מצב מוצע לאחר איחוד 32 מצב קיים חלקה 31 מצב קיים חלקה  
 ר" מ423 ר" מ273 ר" מ150 מגרש/שטח החלקה

כ זכויות "סה
 בניה

 210% 210% 210% אחוזים
 ר" מ888.30 ר" מ573.30 ר" מ315 ר"מ

זכויות בניה 
 לקומה

    אחוזים
    ר"מ

 ר" מ253.8 ר" מ163.8 ר" מ90 ר"מ שטח שירות
 ר" מ676.80 ר" מ436.80 ר" מ240 ר"מ שטח מרתף

 4 4 4 קומות גובה
 15 9 6 ד"מספר יח

 ר" מ328 ר" מ178 ר" מ150 תכסית
 ר" מ70ממוצע  ר" מ70ממוצע  ר " מ70ממוצע  צפיפות

 6 - - מקומות חניה
 
 

 ובשטח 05.06.09 בעיתון העיר בתאריך 04.06.09הבקשה פורסמה בעיתונים הארץ והצופה בתאריך 
. 24.06.09הודבקו הודעות בתאריך 

 
פירוט ההתנגדויות 

 
המלצה מענה תקציר ההתנגדות שם המתנגד 

שמעון אנקווה 
מנהל קווי תשתיות 

מ "בע
 מחלקה 60%בעלים של 

 30' סמוכה חלקה מס
 7071גוש 

 
 

 
 
 
 

מגישי הבקשה ביצעו  .1
חריגות בניה ותוספות 

בניה ללא היתר בחלקה 
 ) אשר בבעלותי30' מס

בגין . ( בבעלותי60%
החריגות הוצא צו הריסה 

 .מנהלי

חריגות הבניה   .2
מונעות ממני הבעלים 

 . 30לממש זכויותי בחלקה 

איחוד החלקות נועד  .3
למנוע את הקשר בין 

חריגות הבניה שבוצעו 
 )המבקשים בחלקה    

ובין , 30(חלקת המתנגד 
 אשר 31,32חלקות 

 .בבעלות המבקשים
 

מתן - לנושא חריגות הבניה .1
 31,32היתר הבניה למגרשים 

יותנה בפינוי כל הבניה הבלתי 
. 30חוקית בחלקה 

 
 

 
 
 

 
לקבל את 

ההתנגדות 
בחלקה 

עמוס רוזנסקי 
הבעלים במושע של 

ח בו "הקומה השניה בר
 33'  חלקה מס1עזאי 

 7071גוש 
 
 
 
 

איחוד החלקות  .1
והבניה המבוקשת יחסמו 

את הנוף האוויר והאור 
 33בחזית הצד של חלקה 

 . חזית מזרחית
 
 

בקשת האיחוד לא משנה  .1
את המצב לענין הבניה בקו אפס 

אשר מותרת לפי התוכנית 
ואכן קיים  מבנה בן , התקפה

קומה אחת בקו אפס בין 
 .32 ו33החלקות 

 32 גובלת בחלקה 33חלקה  .2
בלבד ואיחוד החלקות המבוקש 

לא משנה את המפגש לאורך 
החזית המזרחית המהווה את 

האיחוד . הגבול שבין החלקות
 משפיע על חלקה 31עם חלקה 

 . 33 ולא על 32

יחד עם זאת התכנון המוצע  .3

 לדחות את 
ההתנגדות 



 החלטה' מס
06/07/2011 

 5- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  15' עמ  

 

' בתוספת הבניה נסוג מקומה א
ומעלה  מהמבנה השכן בחלקה 

 .' מ6.80-  ל3.5  בין 33

הקפי הבניה לא משתנים  .4
 .כתוצאה מאיחוד החלקות

 
 

איייל כהן  
רפי גולדור 

בעלי נכס ברחוב בן עזאי 
1 

 7071 גוש 33' חלקה מס
 4תת חלקה 

 
 
 
 
 
 

בניה במקום  תיצור  .1
 .עומס וצפיפות רבה

הבניה במקום חוסמת  .2
את רוב החלונות בבית 
 .'שהוא מבנה לשימור א

 
 

האיחוד לא משנה את או  .1
 . מגדיל את הצפיפות

בקשת האיחוד לא משנה  .2
את המצב לענין הבניה בקו 

לפי התוכנית התקפה . אפס
מותרת הבניה בקו בנין אפס עם 

ואכן קיים  ' המבנה לשימור א
מבנה בן קומה אחת בקו אפס 

 . עם המבנה השכן

יחד עם זאת התכנון המוצע  .3
' בתוספת הבניה  מקומה א

ומעלה נסוג מהמבנה לשימור 
 .6.80-  ל3.5במרחקים של 

 
 

לדחות את 
ההתנגדות 

ד אהוד יפרח בשם "עו
מאיר דויטש הבעלים 

 32 מחלקה 28.5%של 
 7071בגוש 

 
 
 
 

קבוצת רכישה קנתה  .1
את יתרת החלקים 

 וביצעה 32 ו31בחלקות 
חריגות בניה ללא היתר 

 . הצמודה30בחלקה 

 30,31,32החלקות  .2
 .כבית משותף אחד

איחוד שתי החלקות  .3
יגרום לירידת ערך הנכס 

מאחר שמגדיל את מספר 
השותפים העתידיים 

כל שינוי להיתר . בנכס
בניה עתידית מגדיל את 
מספר האנשים הנדרש 

 . להסכים לשינויים

מרשי כאחד הבעלים  .4
י "בחלקה היה צריך עפ

חוק לקבל הודעה בדואר 
דבר , על הבקשה לאיחוד

זה לא נעשה ועד היום לא 
התקבלה כל הודעה 

.  בנושא
 

מתן - לנושא חריגות הבניה .1
 31,32היתר הבניה למגרשים 

יותנה בפינוי כל הבניה הבלתי 
 .30חוקית בחלקה 

האיחוד המבוקש הוא עבור  .2
 אינה 30 חלקה 31,32חלקות 

 .שייכת לבקשה

הועדה המקומית דנה  .3
בנושאים תכנוניים ולא 

 .בנושאים כלכליים ונכסים

בכל מקרה ההתנגדות  .4
. התקבלה ותשמע בפני הועדה

לדחות את 
ההתנגדות 
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 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו
. לאשר את איחוד המגרשים לשם בנית מבנה אחד על שתי החלקות במטרה לאפשר תכנון אופטימלי

.   הסמוך30מומלץ להתנות את מתן היתר הבניה בפינוי הפלישות למגרש 
. אין בהמלצה על  האיחוד בכדי לאשר את עיצובו של הבנין ובקשות להקלה במידה ותדרשנה

 
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. איריס ורזאגר הציגה את הבקשה לאיחוד
אני  . 30מונעים מאיתנו מימוש זכויות בניה בחלקה , מתנגדים אילן ושמעון אנקווה הציג את התנגדותו

. מבקש שיהרסו את כל החריגות שנעשו בשטח
ואיחוד החלקות המבוקש נועד למנוע את הקשר בין חריגות הבניה , בטאבו אין חלוקה בין החלקות

. 31 – ו 30היתר הבניה מותנה בהריסה של כל המגרש בחלקות . שביצעו המבקשים בחלקה
. צפיפות, אויר ונוף,  האיחוד יצור לנו חסימת אור–מתנגדים עמוס רוזנסקי ואייל כהן 

 האיחוד יגרום לירידת ערך מכיוון שזה מגדיל את מספר –ישראל אביוב מייצג את קבוצת הרכישה 
. השותפים העתידיים בנכס

חלקה , 31, 32 – ל 30 אין קשר נכסי בין חלקות –ד יגאל סבג מטעם המבקשים השיב על ההתנגדויות "עו
אין בקשה לזכויות נוספות הבניה .  קיבלה צווי הריסה כנגד חריגות הבניה שלהם ולכן החליטו להתנגד30

. ע הן בזכויות והן במספר קומות"י התב"היא עפ
. ופה זה לא המקום לדון בנושאים קניינים, ד יפרח היא קניינית"ההתנגדות של עו

חלקה  
33 

חלקה  
32 
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. מיטל להבי מבקשת לצאת לסיור בשטח
. ישראל אביוב מבקש לשקול פתרון תכנוני נאות לכל בעלי הנכס

 
: הועדה מחליטה

.  לשוב ולדון לאחר סיור במקום
 

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



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 6- ' ב11-0017
חלמיש  -מתחם הגדנע - 3942/מק/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  18' עמ

 

 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
הועדה מקומית 

 
: מטרת הדיון

. חלוקה מחדש של השטחים שינוי בינוי והצפפה, תוכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים
 

  :מיקום
. ע "מתחם הגדנדרום - שכונת נווה עופר

( - 7055גוש ) 35(, 6991גוש ) 72– חלקות , מבני ציבור–  (6991גוש ) 80(, 7055גוש ) 23-  חלקות  - מצפון
. כביש פנימי', מגורים ג

(,  7055גוש ) 53,37מבני המגורים הקיימים בתחום חלקות - ממערב
.  מבני ציבור - (7055גוש ) 52חלקה 
. תל גיבורים' רח- ממזרח
 .גרוסמן מאיר' רח- מדרום

 
         :גושים וחלקות בתכנית

 חלקה חלקי חלקה
 גוש

46,50,91,92 70,71,77,78,83,90,93 6991 

14,27,42 24,25 7055 

 
.  דונם 45-  כ:שטח התכנית

 

10 

19 

2 

11 

 א7

 ב7

1 



 החלטה' מס
06/07/2011 

 6- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא 1' עמ  

 

 
 
 
 

.  יובל קדמון אדריכלים:מתכנן
 

.  ועדה מקומית לתכנון ובניה:יזם
 

 .חלמיש' חב, יפו-א"עיריית ת,  (י"ממ)מדינת ישראל ,  פרטיים :בעלות

  :מצב השטח בפועל

רוב השטח פנוי פרט לשני מוקדי , מ"החברה הלאומית לשיכון בישראל בע- פי נתונים שנמסרו מעמידר-על
:  תפיסות

. במקום שנים רבותהמפעל קיים . 6991 שבגוש 78 - ו 70מפעל נשר רבינוביץ בחלקות ידי -אחת עלתפיסה 
 ומצוי ר" מ1243- כהנאמד בבנוי המפעל משרתע על שטח . ידו שלא כדין וללא רשות-רוב השטח תפוס על

מנהל מקרקעי ישראל ניהל תביעת פינוי כנגד . (פי תוכנית מאושרת-על) 28- ו' ב7, 1בעיקר במגרשים 
 הוועדה. יפו-אביב-התביעה הסתיימה בפסק דין עליו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל. המחזיק

.  28 לפקודת הקרקעות בקשר עם מגרש 7- ו5המקומית מפרסמת בימים אלו הודעות לפי סעיפים 

ידי משפחת לויאן ניסן -על (פי תוכנית מאושרת-על)  27-  ו10תפיסה אחרת נמצאת בגבול מגרשים  
בגין שתי . ר" מ350- כ התפוסים נאמד שטח המבנים. ידי מתיתיהו יוחנן- על10ותפיסה נוספת במגרש 

 .  תביעות לסילוק יד2010ע "התפיסות הגיש מנהל מקרקעי ישראל בשנה
 

:  מדיניות קיימת
 חדרים שיפור 3-5י הוספת יחידות דיור מגוונות בגדלים שבין "חיזוק שכונת נוה עופר כשכונת מגורים ע

. רמת המגורים בשכונה ופיתוח השטחים הציבוריים
 

: מצב תכנוני קיים

ע המשתרע  " החלה על  כל מתחם הגדנ1997המאושרת משנת 2659 התקפה החלה במקום היא התכנית 
התוכנית מגדירה מספר מגרשים למגורים בבניה של משלוש . מדרך בן צבי בצפון ועד רחוב גרוסמן בדרום

קומות צמודי קרקע בלב המתחם ועד בניה רוויה של עשר קומות לאורך הרחובות הראשיים דרך בן צבי 
. לאורך הרחובות הראשיים ובצמתים הראשיים מוגדרים מגרשים למשרדים ומסחר. ורחוב תל גיבורים

רחוב זה מהווה ציר מרכזי , בתוכנית המאושרת  מתוכנן רחוב המחבר את רחוב ארבר ורחוב גרוסמן
בתוכנית ציר ירוק מצפון לדרום המחבר בין הרחובות דרך בן . וגישה לכלי רחב  לכל המגרשים במתחם

- ציר זה הוא חלק ממערך הצירים הירוקים בעיר, צבי ורחוב גרוסמן וממשיך עד למתנס נווה עופר  מדרום
הציר הירוק מוגדר כמדרחוב ומהווה ציר הולכי רגל  . ציר צפון דרום המופיע בתוכנית האב לצירים ירוקים

באזורי מפגש .  אשר קושר בין  המוקדים הציבוריים המתוכננים לאורכו בצד המערבי ושכונת המגורים
המדרחוב עם הרחובות גרוסמן ודרך בן צבי מתוכננים מעברים מעל או מתחת לרחוב אשר מאפשרים 

בחלק הדרום מערבי מוגדר מגרש . חציית הולכי רגל וקשר עם המשך הציר העירוני הירוק צפון דרום
לפי התוכנית  לא תותר הריסתו של , קומות המסומן לשימור2מיוחד בעל אופי ציבורי ובו מבנה קיים בן 

לפי . למבנה יוכן תיק תיעוד והוא ישולב בבניה במגרש תוך שמירה על ערכיו האדריכליים. המבנה לשימור
. התוכנית המאושרת  ישומרו כל עצי השקמה הבוגרים בתחום התוכנית

  
 :מצב תכנוני מוצע

ע ואינה מטפלת באזור הצפוני "התוכנית המוצעת כוללת את החלק הדרומי של תוכנית מתחם הגדנ
י יצירת מגרשים איכותיים לבניה מתוך "מטרת התוכנית לשפר את התכנון הקיים ע.  הסמוך לדרך בן צבי

' י החלפת השטחים המיועדים למגורים ג"זאת ע. מטרה לפתור את החסמים הנובעים מהתכנון המאושר
ובין  (לפי התוכנית התקפה)א 7ו7מיוחד הנמצאים לאורך רחוב תל גיבורים בקרבה לבית המעצר מגרשים 

התוכנית מציעה לרכז .  (לפי התוכנית התקפה ) 11' השטח הציבורי הגדול  בצפון מערב התוכנית מגרש מס
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 ומגרש 11את השטחים הציבוריים שנותרו ממערב למדרחוב לתא שטח אחד מאחדת את שנשאר ממגרש 
. ולייעד את השטח הסמוך לרחוב גרוסמן המשמש כיום מגרש ציבורי למגרש מיוחד בעל אופי ציבורי, 19

התוכנית שומרת על ציר . קטע הדרך שבין היעוד הציבורי ליעוד מגרש מיוחד בעל אופי ציבורי מבוטל
עם זאת הקונפיגורציה של הציר הירוק משתנה מעט בכדי לאפשר . הציר הירוק הולכי רגל מדרום לצפון

התוכנית שומרת על  יעודו של המבנה לשימור כחלק מהמגרש . בינוי מיטבי של השטח הציבורי הגובל בו
.  המיוחד ומאפשרת גישה למגרש זה מרחוב גרוסמן

כ מוצעות "סה,  היחידות המאושרות בתוכנית התקפה205-  יחידות דיור ל95התוכנית מציעה תוספת של 
תוספת יחידות . התוכנית אינה מוסיפה שטחים עיקריים שנקבעו בתוכנית התקפה.   יחידות למגורים300

ר " מ120התוכנית התקפה קבעה כי שטח ממוצע ליחידת דיור הוא .  הדיור מתאפשרת בהליך של  הצפפה
ר " מ85התוכנית החדשה מציעה תמהיל דירות מגוון של בשטח עיקרי ממוצע של , לשטחים עיקריים

. ליחידת דיור 

בכל מגרש .  ומציעה גם שינויים בבינוי (601,602,603)התוכנית מגדירה שלושה מגרשים חדשים לבניה 
בין הבניינים מגדירה התוכנית חלל משותף .  קומות ובנוסף קומת גג חלקית7 בניינים בני 6מתוכננים 

חצר משותפת זו מאפשרת נטיעות וחלחול טבעי וכן יוצרת חלל . פתוח ללא בניה וללא חניה תת קרקעית
התוכנית מוסיפה שביל  למעבר לציבור אשר מקשר בין . המאפשר חדירת אור ואוויר לכל הבניה סביבו

. השטחים הציבוריים הממוקמים בחלק המזרחי של התוכנית לאלו הממוקמים במערבה
 

 התוכנית המוצעת מגדירה שני שלבים לביצועה בהתאם לנספח השלביות המהווה חלק :שלביות התוכנית
.  מהתוכנית

תוך פתוח הציר העירוני הירוק צפון דרום הגובל , 602 601 יחידות דיור  בתאי שטח 200בניית - 1שלב 
בשלב זה הגישה למבנים מרחוב ארבר . י העירייה"ופתוח חלק מהשטחים הציבוריים ע, במגרשים אלו

.  שיפותח כחלק מהדרך המתוכננת
 (דרכים) 104-  ו103 ומגרשים 600 חלק מ500 חלק ממגרש 501פינוי השטחים התפוסים במגרשים  - 2שלב 

בשלב זה יושלם פיתוח הציר .   וחיבור הדרך המאושרת עד לרחוב גרוסמן600 יחידות במגרש 100ובניית 
. הירוק עד לרחוב גרוסמן

 
: מגורים- טבלת השוואה 

 
. התכנית אינה מקנה שטחים ולא מוסיפה זכויות אלא משנה את מיקום המגרשים

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
כ זכויות בניה "סה

 (עיקרי)
 141% 141% אחוזים

 24600 24600 ר"מ
 17.2 8.9, 17.5 נטו' ד לד"יח צפיפות

 300 205 ד"יח' מס
  קומות 7  קומות3,  קומות10 קומות גובה

 (0.0ממפלס ) 29.5 לא מוגדר מטר
 50% 55%, 50% תכסית

 332פ תקן תקף "ע פ תקן תקף"ע מקומות חניה
 

 :מבני ציבור- טבלת השוואה 
 

. התכנית אינה מקנה שטחים ולא מוסיפה זכויות אלא משנה את מיקום המגרשים
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

כ זכויות בניה "סה
 (עיקרי)

 98% 98% אחוזים
 10400 10400 ר"מ

  קומות3  קומות3 קומות גובה
 15 לא מוגדר מטר

 50% 50% תכסית
  31פ תקן תקף "ע פ תקן תקף"ע מקומות חניה

 
 בראיה כלל רובעית לא צפוי מחסור בשטחי ציבור 2005 משנת 8,7לפי הפרוגרמה לשטחי ציבור לרובעים 

. פים"והאזור ימשיך ליהנות מעודף היצע של שצ
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 :מגרש מיוחד בעל אופי ציבורי- טבלת השוואה 
 

. התכנית אינה מקנה שטחים ולא מוסיפה זכויות אלא משנה את מיקום המגרש
.  המבנה לשימור נותר כחלק מהמגרש המיוחד

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
כ זכויות בניה "סה

 (עיקרי)
 80% 80% אחוזים

 3000 3000 ר"מ
  קומות3  קומות3 קומות גובה

 15 לא מוגדר מטר
 50% 50% תכסית

 67פ תקן תקף "ע פ תקן תקף"ע מקומות חניה
 

: זמן ביצוע
  

, במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל,   שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו15אם תוך  
. תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית

    
: תנאים למתן היתרי בניה ותעודות גמר

 . הכנת תוכניות פיתוח של התשתיות העירוניות והדרכים .1

כל היתר בניה בתחום התוכנית יכלול פתרונות לפיתוח של כל המגרש כולל פיתוח חצרות גדרות שטח  .2
 .המדרכות הגובלות עם הרחוב ושטח הציר הירוק הגובל במגרש

תנאי למתן היתרים לבניה במגרשי ם הציבוריים יהיה הוצאת תוכנית עיצוב ובינוי אדריכלית לכל  .3
 .מגרש ומגרש

ובתנאי ששימור , הועדה המקומית רשאית להתנות מתן היתר בניה בשימור עצים בשטח התוכנית .4
 .העצים לא יהווה מגבלה לניצול מלוא הזכויות במגרש 

תנאי לקבלת .  יהיה הגשת תיק תיעוד מפורט למבנה הקיים במגרש503תנאי למתן היתר בניה למגרש  .5
,  יהיה שיפוץ ושימור הבניה הקיימת בכפוף לתיק התיעוד המאושר503תעודת גמר לבניה במגרש 

 .בכפוף להנחיות צוות יפו ומחלקת השימור
 

 (י איריס ורזאגר"מוגש ע): ד הצוות"חו
לאשר את התוכנית המוצעת 

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

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
 
 

 08/05/2011בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 08/05/2011בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (6החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
? חלק מחברי הועדה מבקשים הבהרות לגבי יזם התכנית האם זה חלמיש או הועדה המקומית

? ואך' אהרון מדואל מבקש לדעת מי מחליט בשם הועדה המקומית ליזום תכ
ד שרי אורן הבהירה לחברי הועדה שהעובדה שהיזם היא ועדה המקומית אינה מחייבת קבלת אישור "עו

כאשר התכנית מגיעה לועדה שיקול הדעת מסור לועדה אם לקדם את התוכנית או . 'מראש על  קידום התכ
. לא

. יובל קדמון הציג את התכנית' אדר



 החלטה' מס
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2007ת ספטמבר "מבא 1' עמ  

 

האם מינהל , מיטל להבי מבקשת לא להעביר את מוסדות החינוך מלב השכונה לשוליים ליד בית המעצר
? ס קטן"למה מתכננים מראש בי? החינוך תומך בזה

חלמיש יש מחסור בדיור לזכאים ובתכנית ' לחב. אהרון מדואל מצטרף למיטל לגבי השטחים הציבוריים
. הזאת אין שום אזכור לדיור לזכאי משרד השיכון

כמה דירות לזכאי משרד ? מה מטרות התכנית? ארנון גלעדי שואל לאיזה אוכלוסיה מיועד הפרויקט
? מ עם אוכלוסיה מסויימת"האם מתנהל מו? השיכון

. שמואל גפן קודם צריך לבנות את מבני הציבור ורק לאחר מכן את המגורים
. ס לאזור המזרחי יקל לתנועה בשכונה"ל חלמיש העברת בי"מנכ

יש צורך לחלק את הדיור בחלוקה ,  יש לבדוק אם מיקום של מוסדות החינוך מתאים–שמוליק מזרחי 
. שליש ושליש כדי לא להפוך אתה שכונה לשכונה נזקקת ובעייתית,שווה של שליש

 –דיון פנימי 
היו מספר פגישות עם יוצאי צבא , מ עם יוצאי צבא"ע ענה שלא התנהל מו"חזי ברקוביץ מה' אדר

הפגיע במבני החינוך . שמשרתים בפועל ונאמר להם כאשר יצא המכרז של המינהל הם יצטרכו להשתתף בו
. אין תוכנית שניתן לעמוד בה בכל המפתחות, היא נמוכה

יש שטחים  , לגבי הקו הכחול של התכנית,  כל תכנית היא באחריותי וביוזמתי–ע "מה' עודד גבולי ס' אדר
. במקרה הזה ביקשנו לתכנן אך ורק את המגרשים של חלמיש. ומוקפים בדיור' שצריכים להיות בלב השכ

יש , יש לי בעיה עם השלביות,  אין לי בעיה עם הצרחה של השטחים הציבוריים למגורים–ארנון גלעדי 
אני מבקש לייעד את . ושטחים ציבוריים בנויים ואחר כך מגורים, צורך לקבוע שלביות קודם פינויים

. א יפו לזכאי משרד השיכון"המגורים אך ורק לתושבי ת
. על ציר ראשי'  השטחים הציבוריים ממוקמים נכון בתכ–אהרון מדואל 

ד יוקצו לזכאים של משרד השיכון לפי קריטריונים של " יח100 – מציע ש –ר הועדה "ד דורון ספיר יו"עו
מציע לבדוק תוספת קומה .  דירות מתוכם יהיו לדיור סוציאלי והשאר לדיור הרחב10 –דיור בר השגה ו 

מבקש לעשות בדיקות לזיהומי קרקע קרקע . ס"ס על מנת להרחיב את השטחים הפתוחים בבי"לבי
. ש המגן"במסגרת נוהל תע

.  לדיור סוציאלי10% – מכל הפרויקט יהיה לדיור משרד השיכון ן 90%אהרון מדואל מציע 
 

: הועדה מחליטה
: לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

ושאר הדירות יהיו לזכאי משרד הבינוי והשיכון ,  ד יוקצו לדיור סוציאלי" יח300ד מתוך " יח15 .1
תעשה בדיקה כלכלית לתמהיל ובמידה והבדיקה תהיה שונה . יפו-אביב-לתושבי תל (חסרי דירה)

. מהותית הנושא יוחזר לדיון בועדה
 .ש המגן והמסקנות ידווח לועדה"י נוהל תע"תעשה בדיקה לזיהום קרקע עפ .2

ידווח ,  ס"ס על מנת להרחיב את השטחים הפתוחים בבי"תעשה בדיקה לתוספת קומה לבי .3
. לועדה

 
.  מיטל להבי מתנגדת לעניין ההצרחה של השטחים

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

. גלעדי ובנימין בביוף
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(  3)תוספת חניה ציבורית בסמוך לצומת הפיל  - 3746/תא

 (5)דיון בהפקדה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  23' עמ

 

. בסמוך לצומת הפיל, תוספת חניה ציבורית מגוננת וממוגנת אקוסטית לאורך דרך משה סנה
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2007ת ספטמבר "מבא  24' עמ  

 

 
. ה הפקד:מטרת הדיון

 
.  ועדה מחוזית:ע"מסלול התב

 
. מקס ברוד - מדרום לצומת רחובות משה סנה, ממזרח לדרך משה סנה :מיקום

 
: חלקה/גוש

 
ח "חחלקה גוש 

6615 215  
217  
242  

 111 
 189 
 194 

  240 
  241 

 
. דונם 3-כ :שטח קרקע

 
. מ"גלור תכנון ואדריכלות בע, דודי גלור' אדר :מתכנן

 
חברת נתיבי איילון  :מגיש התכנית

 
. אביב יפו- עיריית תל:בעלות

 
קימים הפרשי טופוגרפיה בלתי מוסדרים בין שפת הרחוב . פתוח ונטוע עצים השטח :מצב השטח בפועל

. לא קיים מיגון אקוסטי בין דרך משה סנה לבתי המגורים. אל המבנים המרוחקים
 

 חלה 3.5.84 מיום 3051'  למתן תוקף בילקוט פרסומים מספורסמה ש1591 ' מס תכנית:מצב תכנוני קיים
חלה על מגרשים אלה ,  בנוסף.  נקבעו שני מגרשים לבניני ציבור1591תכנית ב. שטח התכניתמרבית על 

את , בין היתר, והקובעת 7.3.91 מיום 3855'  למתן תוקף בילקוט פרסומים מספורסמהש 3-תכנית ל
צומת ") 3260' לאחרונה התאשרה תכנית מס. (כולל חניה ציבורית)השימושים הציבוריים המותרים 

התכנית פורסמה למתן תוקף . על חלק מהשטח ביעוד שטח ציבורי פתוח מערבה למגרשים אלה ("הפיל
.  25.7.06 ביום 5559' מס. פ.בי

 
חשבון רצועת שטח ציבורי -על, הרחבת דרך משה סנה לכיוון מזרח,  מאפשרת  בין היתר3260'  תכנית מס

ולמעבר רכבת , לביצוע השיקוע המתוכנן, בין היתר, הרחבה זו נחוצה, פתוח המקבילה לדרך משה סנה
פ אשר שימשה בפועל בקטע מסוים לחנית המבקרים "הרחבה זו חלה גם על רצועת השצ. בעתיד, קלה

(. 54' בדרך משה סנה מס)במבנה המסחרי 
 בועדה המקומית עלתה הטענה כי הרחבת צומת הפיל על חשבון 3260במסגרת הדיון בהתנגדויות לתכנית 

הועדה המקומית . תיצור בעית חניה, המשמשת בפועל למבקרים במבנה המסחרי , רצועת השטח הציבורי 
מאושר השימוש במגרשים ביעוד "כי , בין היתר ,  לקבל ההתנגדויות בחלקן וקבעה 6.4.2005המליצה ביום 

יוצג , תכנון הפיתוח בפועל . משה סנה ' ציבורי כחניה ציבורית אשר הגישה אליהם תהיה רק מרח
." לתושבים להערותיהם

 
החניה הקיימת "ציינה כי  (5.9.05 מיום 887ישיבה )בעת הדיונים בהתנגדויות לתכנית , הועדה המחוזית

פתרון החניה כאמור אינו יכול להנתן "וכי " בפועל אינה סטטוטורית אלא חלק משטח ציבורי פתוח
, ואולם יכול וינתן פתרון חניה שלא במסגרת התכנית בה עסקינן, כפי שפורט לעיל, במסגרת התכנית

: ואלה הן, לרבות באחת משתי האפשרויות שהוצגו בפני הועדה במהלך הדיון בהתנגדויות
 

 215- ו242אביב לפיה ניתן להקים חניה בתחום חלקות -אפשרות אחת נשמעה מפי נציגי עירית תל .1
.  שיעודן התקף הינו לבניני ציבור6615בגוש 

לפיה נכון וראוי להפנות את באי , תושבי רחוב ענתות, אפשרות שניה נשמעה מפי המתנגדים .2
 "."עיר שמש"המסעדה לחניון קיים ומתפקד ברחוב 
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2007ת ספטמבר "מבא  25' עמ  

 

 
 

 תושבים מרחוב ענתות עתרו לבית המשפט המחוזי  בדרישה למנוע את מתן התוקף לתכנית : מצב משפטי
בישיבות  . 54שכן היא אינה כוללת פתרון של  חניה ציבורית עבור באי המבנה המסחרי בדרך משה סנה 

המשפט בנושא הוא הביע דעתו כי מן הראוי היה שנושא החניה הציבורית יקבע באופן -שקיים  בית
נקבע כי הדיון הבא יתקיים בתחילת חודש מרץ כאשר עד מועד זה התחייבו נציגי הועדה . סטטוטורי
 .המחוזית וחברת נתיבי איילון לקדם תכנית מפורטת אשר תסדיר את החניה הציבורית, המקומית

  
, התכנית המוצעת מסדירה את הגישה  למגרשים הציבוריים מכיוון משה סנה  :מצב תכנוני מוצע

כמו כן מציג הנספח . (פ"שצ+ דרך )וקטע דרך ליעוד דרך משולבת , באמצעות שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח
ובגבול מגרשי המגורים , הנופי אקוסטי תחבורתי את המיגונים האקוסטיים בסמוך לרחוב משה סנה

.  שאר השימושים המותרים וההוראות החלות מתוקף התכניות הראשיות  נותרים ללא שינוי.  הסמוכים
המעבר להולכי רגל לרחוב ענתות משולב . במקביל נחסם מעבר לרכב בין מגרשי החניה לרחוב ענתות

. בתכנון המוצע
 

שהינו נספח , פי נספח זה-על. אקוסטי-תחבורתי-נספח נופי: מסמכי התכנית כוללים את הנספחים הבאים
מגרשים אלה יגוננו .  מקומות חניה לשימוש הציבור70-ניתן להקים במפלס החניה המתוכנן ל כ, מנחה

רעש )פי תקנות למניעת מפגעים -על, בלילה (dB(A) 40)וימוגנו מבחינה אקוסטית לסטנדרטים גבוהים 
.  (בלתי סביר

.  תוכננו המיגונים האקוסטיים כאשר חלקם העליון שקוף, על מנת להקטין את הפגיעה הנופית
 

. י הצורך"עפ, ניתן יהיה בעתיד לשלב את החניה בתכנון של מבנה ציבורי
 

.  שנים מיום אישורה כחוק5  התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
  
 

.  לאשר את התכנית ולהעבירה לאישור הועדה המחוזית(י טובה רמון"מוגש ע) :ד הצוות"חו
 
 

דנה והחליטה  (7 –' ב2006-30' פרוט) 27.12.2006ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
: כדלקמן

 הועדה מחליטה לאשר במגרשים הציבוריים חניה תת קרקעית ועליה גינה ציבורית 
הקו הכחול של התכנית יורחב באופן שיכלול גם את המגרש ביעוד . לרווחת השכונה

. מסחרי והסדרת הבניה בתחומו
.  הועדה תשוב ותדון בתכנית לאחר תיקונה

 
: דיון חוזר לשינוי החלטה

, ע וארנון גלעדי יש להחזיר התכנית לועדה המקומית לתיקון החלטה"י סיכום עם מה" עפ
הועדה המקומית , כך שבמקום שהועדה המקומית תשוב ותדון בתכנית לאחר תיקונה

ע לוודא כי התכנית תתוקן באופן שהקו הכחול של התכנית יוגדל ויכלול את "תורה למה
. המגרש ביעוד מסחרי והסדרת הבניה בתחומו כפי שקיימת היום

.  התכנית תומלץ להפקדה ותועבר לאישור הועדה המחוזית
.  התכנית המתוקנת תובא לועדה המקומית במסגרת הדיון בהתנגדויות

 
 

:  דנה והחליטה31.1.2007 ישיבת ועדת המשנה מיום 
. ע"י מה" לאחר בדיקת התוכניות לענין המרכז המסחרי ע7.2.2007 – לשוב ולדון ב 

 יש לצרף לדרפט לדיון החוזר את החלטות הועדה המקומית והמחוזית לגבי תכנית 
.  צומת הפיל3260' מאושרת מס
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2007ת ספטמבר "מבא  26' עמ  

 

 
 

 
:  ע"החלטת מה

 
 הועדה מחליטה לאשר :  החלטת ועדה7 סעיף 27/12/2006 מתאריך 2006-30ישיבה קודמת מספר 

הקו הכחול . במגרשים הציבוריים חניה תת קרקעית ועליה גינה ציבורית לרווחת השכונה
. של התכנית יורחב באופן שיכלול גם את המגרש ביעוד מסחרי והסדרת הבניה בתחומו

.  הועדה תשוב ותדון בתכנית לאחר תיקונה
 
 
 

,  לשוב ולדון בשבוע הבא:  החלטת ועדה1 סעיף 31/01/2007 מתאריך 2007-3ישיבה קודמת מספר 
.  ע"י מה"לאחר בדיקת התכנית ע

 יש לצרף לדרפט בשבוע הבא לדיון את החלטת הועדה המקומית ומחוזית לגבי תכנית 
.  צומת הפיל3260' מאושרת מס

 
ענתות ובקשו להתנגד להחלטת הועדה '  בתחילת הדיון הופיעו נציגים מטעם תושבי רח:מהלך הדיון

. הובהר להם כי מדובר בדיון פנימי אליו הוזמנו רק נציגי יזם התכנית, 27.12.2006מיום 
במהלך הדיון סגן ראש . נציגי יזם התכנית הציגו בפני הועדה את התכנית ומטרותיה

העירייה מר פאר ויסנר הציע הצעת החלטה לחזור להחלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה 
לנושא , (3החלטה ' ב2005-8' פרוט) 06.04.2005 בתאריך 3260' כפי שהתקבלה לתכ

 200- הארכת תחום השיקוע לכיוון צפון עד לצומת דרך משה סנה ורחוב מקס ברוד בכ
זאת למרות שהועדה המחוזית כבר דנה והכריעה בכל ההתנגדויות ואישרה . מטר נוספים

. 3260את תכנית 
 

שמואל גפן ,  נתן וולוך– נגד 3,  פאר ויסנר ומיטל להבי– בעד 2) לאחר הצבעה בעניין 
. ההצעה לא התקבלה ( נימנע הרב שלמה זעפראני1, וארנון גלעדי

 
 
 

 מיטל להבי – נגד 2, ארנון גלעדי ונתן וולוך,  שמואל גפן– בעד 3) לאחר הצבעה בעניין : החלטת ועדה
הוחלט לאשר להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בכפוף  (ופאר ויסנר

: לתנאים הבאים
התכנית תתוקן באופן שהקו הכחול של התכנית יוגדל ויכלול את המגרש ביעוד  .1

הסדרת הבניה בתחומו כפי שקיימת היום והסדרת מלוא תקן החניה , המסחרי
.  הקרקע-בתת, הנדרש למגרש ביעוד המסחרי בתחום הקו הכחול של התכנית

 .התכנית המתוקנת תובא לועדה המקומית במסגרת הדיון בהתנגדויות .2
 
 

. ל"שמוליק מזרחי לא השתתף בדיון הנ
 
 

מ להסביר מדוע יש להסדיר את החניה עילית  "ע, עודד גבולי מבקש להחזיר הנושא לדיון בוועדה' אדר
ע תעסוק רק בהסדרת החניה הציבורית ולא בהסדרת הזכויות למגרש "התב.  וללא קשר למגרש המסחרי

.  ע נפרדת לכך"אם יש צורך בהסדרת הזכויות למסחר אזי על בעלי המגרש להכין תב. המסחרי
, תיקונים טכניים בתכניות לביצוע' ע ומשרד התחבורה ולערוך מס"כ מבוקש לתאם התכנית עם נת"כ

.ס"העיר והרשות לא' אדר, אגף התנועה, בתאום עם צוות התכנון
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2007ת ספטמבר "מבא  27' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 02/02/2011מיום ' ב11-0003בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 קרקעית וללא קשר –דודי גלור הציג את התכנית להסדרת חניה ציבורית על קרקעית במקום התת ' אדר
. למרכז המסחרי

. קרקעית-יועץ תנועה הציג את מספר מקומות החניה העילית ואת הקושי בתכנון חניה תת
למה רוצים להפריד את מרכז .  מבקשת שיעשו חניה תת קרקעית ויגננו את העל קרקעי–מיטל להבי 

? המסחרי מהחניה
ללא קשר למרכז ,  בית המשפט קבע שהנושא של החניה הציבורית יקבע סטטוטורית–עודד גבולי ' אדר

. המסחרי
להעביר עכשיו ,  הושקעו כספים בתשתיות במקום כמו קוי מים וקוי בזק–אירית מחברת נתיבי איילון 

. קרקעית זה לא הגיוני ולא תוקצב-תשתיות בשביל חניה תת
אין הגיון להשקיע כל כך הרבה כסף ולקבל כל כך .  אנחנו תקצבו את הפרוייקט ללא חניה–נתיבי איילון 

. הקרקע-מעט חניות בתת
. קרקעית- הועדה לא השתכנעה שיש מקום לאשר חניה עילית במקום תת–ד דורון ספיר "עו

 
: הועדה מחליטה

. הועדה לא שוכנעה שיש מקום לאשר הסדרת חניה עילית במקום תת קרקעית
 

. ע לבדוק כמה חניה ניתן להכניס בתת הקרקע וידווח על כך לועדה"הועדה מנחה את מה
 
 

נתן וולוך , מיטל להבי, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים
. וארנון גלעדי

 
 

: פרטים-דיון נוסף
 

. קרקעית-ל התקיימה בדיקה של העלויות והישימות של חנייה תת"בהמשך להחלטת הוועדה האחרונה הנ
כפי )₪  מליון 20בעלות של ,  מקומות חניה49קרקעית מאפשרת בניית -כי הצעת חניה תת, בבדיקה נמצא

. הפתרון אינו סביר. (אלדד ספיבק, שנמסר ממנהל הפרוייקט
.תוך פיתוח גינות בין החניה לשכונה,  מקומות חניה40-פתרון עילי ל,לפיכך, מוצע

 
:  ע"מהד "חו

.תוך פיתוח גינות בין החניה לשכונה, לקדם חניה עילית בלבד

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

: מהלך הדיון
. ע הציג "חזי ברקוביץ מה' אדר

. מיטל להבי מציע לעשות קיר אקוסטי במידה ויאשרו את התכנית
 בגלל עתירה של תושבי ענתות לבית המשפט על כך שהרכבים שמגיעים ל –ר הועדה " יו–ד דורון ספיר "עו
. ובית המשפט הוראה לועדה המקומית למצוא פתרון,  מחנים ברחובות שלהם206 –
 

: הועדה מחליטה
הוחלט לאשר לקדם חניה  ( מזרחי– נימנע 1,  גפן– נגד 1,  דורון וכרמלה– בעד 2)לאחר הצבעה בעניין 

. תוך פיתוח גינות בין החניה לשכונה, עילית בלבד
 

.כרמלה עוזרי ושמוליק מזרחי, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 8- ' ב11-0017
מתחם טאגור   - 3853/מח/תא

 .ע"דיווח על הגשת התנגדות מה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  29' עמ

 

. התחדשות-     מתחם טאגור
 

  .דיווח       :מטרת הדיון
 

.     בסמכות הועדה המחוזית:ע"מסלול התב
 

 ,  אינשטיין'בין רח'                  רמת אביב ב:מיקום
. טאגור ואנדרסן                              

 
  .10 – 2                טאגור רבינדרנארט :כתובת

 
: חלקה/גוש
 

חלקה גוש 
6649 229 
6649 242 
6649 243 
6649 247 
6649 250 
6649 251 

 
.  דונם12.5- כ  :שטח קרקע

 
אדריכלים -           נעמה מליס:מתכנן

 
מ ”              אשדר חברה לבניה בע:יזם

 
. פרטיים,          מדינת ישראל:בעלות

 
. מצב פיזי רע. ר" מ70- בנות כ, ד" יח60.  קומות על עמודים3 בניינים בני 5   :מצב השטח בפועל

 
. רק דירות בודדות הורחבו. ר עיקרי" מ101עד ,   קיימת תכנית להרחבות דיור:מצב תכנוני קיים

'  לרח' מ5, אינשטיין' לרח' מ8, טאגור' לרח' מ7:                 קווי הבניין המאושרים
.                                אנדרסן

 
י הריסת המבנים הקיימים ובניית בניינים חדשים    "ע,    התחדשות עירונית:מצב תכנוני מוצע

:  י"זאת ע.  ד" יח206כ  " עם סה                                למגורים
, פ"שצ, דרך משולבת, פ ודרכים למגורים בשילוב מוסדות חינוך"שצ, שינוי יעוד ממגורים .1

. קרקעית- פ וזכות מעבר תת"שפ
ר מעל " מ9,340- ר ושטחי שרות של כ" מ27,700- קביעת היקף שטחי הבניה העיקריים לכ .2

 .ר לשטחי שרות מתחת לכניסה הקובעת" מ23,340- לכניסה הקובעת       ו

 .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב .3

 .קביעת קווי בנין מתאימים .4

 .קביעת תנאים למתן היתרי בניה .5

 .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה חדשה .6
 

.  שנים מיום אישורה כחוק10     התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
 
 
 
 
 
  

 איינשטיין
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2007ת ספטמבר "מבא  30' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 07/01/2009מיום ' ב08-0031בישיבתה מספר 
 :בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. 'ב62י סעיף "י היזמים לועדה המחוזית עפ"הוצגה בפני הועדה התכנית שהוגשה ע
 תכניות ואלה  נמצאות 3חברי הועדה הביעו את התנגדותם לקידום התכנית מכיוון שהיא חלק ממתחם בן 

. באמצע בדיקות מקצועיות
. חברי ועדה רוצים לראות ראיה כללית למקום עם כל התוכניות המקודמות לאורך רחוב איינשטיין

 חתימות של דיירים שבעד התכנית ולטענתו הדיירים שלא חתמו 60 מתוך 48 הודיע שיש לו –נציג הדיירים 
. הם לא מתנגדים לתכנית אלא מסיבות שהם מבוגרים ומפוחדים

 ונבדקה על ידם 2008טלי דותן נציגת הועדה המחוזית מסרה שהתכנית הגיע לועדה המחוזית באוגוסט 
לכן הם לא רואים סיבה לא לקדם את התכנית . וההערות של הועדה המחוזית לתכנית הועברו ליזמים

. לאחר שתתוקן, להפקדה
 

: החלטת הועדה
.  יום30הועדה תשוב ותדון בתכנית בתום 

ם של כל התוכניות פינוי בינוי  לאורך "מבני ציבור ושצפי, ד תנועה"ע ידאג לחוו" יום מה30 –במהלך ה 
. רחוב איינשטיין ויציג אותם בפני הועדה

עד  אחרי שהועדה המקומית , ל"ע יפנה לועדה המחוזית בבקשה לדחות את הדיונים שם בתכנית הנ"מה
. תקבלה החלטה בנושא

 
, בנימין בביוף, נתן וולוך, ארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים

.אסף זמיר ואהרון מדואל
 

: ישיבת וועדה נוספת
 

 תוצג לוועדה מצגת המראה את המתחם להתחדשות ואת הבדיקות וההמלצות 18.02.09בתאריך 
ע "בראשות מה, שהתגבשו בצוות המקצועי ואשר מצויות בעבודה מול הייזמים והאדריכלים מטעמם

. ע"ומנהל אגף תב
על כך טרם התקבלה  . כי קידום פרוייקט ההתחדשות תלוי גם בנכונות בעלי הנכסים להכנס לזאת, יצויין

.ההסכמה הנדרשת
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 18/02/2009מיום ' ב09-0003בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

.  מתחמים  לאורכו3בדגש על , איינשטיין' פרנסין דוידי הציגה את המדיניות להתחדשות רח
 

. הציג את התנגדותם של רוב תושבי השכונה לפינוי בינוי בשכונה', רמת אביב ב' ר ועד שכ"יו, אביטל זוהר
מחשש שהמתחם יהפוך ,  בשכונה ולא לקדם תכניות לפינוי בינוי38א "לדעתו יש צורך לממש את תמ

. להיות אתר בניה לאורך שנים רבות וזה יפגע באיכות החיים של התושבים במקום
 98%החתימו  ( במדיניות שהוצגה2מתחם )טאגור ' נציגי התושבים שבעד התכנית הספציפית שברח

. וטוענים שהמבנים שלהם מאוד מוזנחים וקטנים יותר מאשר בשאר השכונה, מהתושבים בעד התכנית
. התושבים רוצים להשאר בשכונה ולא לעבור למקום אחר

 אבל ראוי לדון בהיבט הכולל ולהביא את  הנושא לדיון 2אביטל זוהר טוען שראוי ונכון לטפל במתחם 
. ציבורי כדי שתושבי השכונה יוכלו להביע את דעתם

 
: החלטת הועדה

. הועדה קיבלה דיווח על מדיניות לאורך אינשטיין
 

. מיטל להבי ושמואל גפן, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, אסף זמיר, דורון ספיר: משתתפים
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2007ת ספטמבר "מבא  31' עמ  

 

עם , לחוק' ב62פ סעיף "ע,  לאחר שהוגשה לה,  נדונה התכנית במליאת הוועדה המחוזית08.11.09ביום 
: שתי חלופות בעלות בינוי מעט שונה זו מזו

 
. (י" דב16+ ד " יח180 ) קומות 28 קומות ומגדל בן 9 בניינים בני 4-ד ב" יח196הקמת - 1חלופה 
 180) קומות 30 קומות ומגדל בן 9 בניינים בני 3- ב,  הקיימות60- ד במקום ה" יח196הקמת - 2חלופה 

. (י" דב16+ד "יח
חלק , בשתי החלופות. אך בצורות מגרש שונות, אינשטיין' על רח, צ"ר לשב" מ800שתי החלופות מגדירות 

.  פ הסמוך"צ יופרש מהמגרש הפרטי וחלק יעשה בהחלפה בין השטח הפרטי והשצ"מהשב
להרחבת , אינשטיין' לאורך רח, בגבולה הדרומי'  מ10כמו כן שתי החלופות מפרישות רצועה ברוחב 

. ורצועה להרחבת הרחובות בגבולות המערבי והצפוני של התכנית, ל"שיכלול גם קו רק, הרחוב
נדרשת הוועדה המקומית להצטרף , צ מוצע"פ קיים לשב"לאור העובדה שיש החלפת שטחים בין שצ

כשאחד החלקים עוסק ,  חלקי תשריט2-כל חלופה פוצלה ל, אם לא תסכים לכך הוועדה. כיוזמת התכנית
. בשטחי הציבור העירוניים

 
: טבלת השוואה לפרוייקט טאגור המעודכן

 
 

מוצע /יחס קייםמצב מוצע מצב קיים נתון 
ר " מ6,060זכויות בניה 

ד " יח60
ר " מ23,080

ד " יח196
ר " מ17,020תוספת  
ד " יח136             

 1:3.3יחס הצפפה   25 7.7צפיפות לדונם נטו 
 . כניסה'  מעל ק30 – 9ע " ע3גובה 

 20%ר " מ1550 הפרשות לציבור 
ר " מ121- ד" יח180ר " מ70ד ממוצע "גודל יח

ר " מ80- י" דב16
 

 
 

להשיב התכנית לדיון בוועדה המקומית ', חזי ברקוביץ' אדר- ע"לבקשת מה, הוועדה המחוזית החליטה
המתייחסות לכל הבקשות שהוגשו , לאור סיום הבדיקות הכוללות לשכונה, ולקבל חוות דעתה

. להתחדשות השכונה
. כעת מוחזרת התכנית לדיון במקומית

 
 

: (בנוסף ובהמשך למצגת שהוצגה)להלן סיכום הבדיקות השכונתיות 
 

, דרך נמיר במערב, ל בצפון"קק: מצוייה בין הרחובות', הכוללת את רמת אביב ב, שכונת נווה אביבים
. אינשטיין בדרום וחיים לבנון במזרח

 
.  הכל מומש- ע"פ תב"ד בנויות ע"כל יח. ד" יח5000-השכונה כוללת כ

 
במקום , אינשטיין'  מתחמים לאורך רח3-ב, ד" יח2300-הבקשות להתחדשות בשכונה מבקשות להוסיף כ

ד ועוד " יח110המבקש לבנות - בית מילמן:  פרוייקטים נוספים2כמו כן מבוקשים . ד הקיימות" יח900- כ
המבקש להוסיף - מתחם פיליכובסקי. הקיימות (של קליטת עולים)ד קטנות " יח112י במקום " דב80-כ

.  הקיימות208ד על " יח130בהליך של עיבוי 
.  ד בשכונה" יח2600- מבוקשות עוד כ, לפיכך

.  נפש7800- צפויה תוספת אוכלוסיה של כ,  נפשות למשק בית בממוצע3בהנחה של 
 

פ והן "הינו כיום חיובי מאד הן בשצ, האסטרטגית' י היח"כפי שנבדק ע, מאזן שטחי הציבור בשכונה
לאור התוספת . בכל פרוייקט חדש נדרשות הפרשות לצרכי ציבור לעתיד לבוא, למרות זאת. צ"בשב

. פ"לשצ'  ד14.5-למבני ציבור וכ'  ד13-המבוקשת לאורך אינשטיין נדרשות הפרשות נורמטיביות של כ
כי התוספת מעטה ותענה , לא ידרשו הפרשות נוספות, בית מילמן ופיליכובסקי, שני הפרוייקטים הנוספים

. י השטחים הכוללים בשכונה"ע
:  שיפורים' תוך ביצוע מס, ד המבוקשות לאורך אינשטיין"ניתן להוסיף את כמות יח,  מבחינה תנועתית

אינשטיין ובקטע ' אנדרסן לרח' בקטע שבין רח, שהינו הציר הראשי בשכונה,טאגור' הרחבת קטעי רח. 1
. ותוספת פניות חופשיות בכל אחד מהם, חיים לבנון' אופנהיימר לרח' שבין רח

. ליציאה נוספת לשכונה, אינשטיין' יהודה הנשיא דרומה וחיבורו לרח' המשך רח. 2 



 החלטה' מס
06/07/2011 

 8- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  32' עמ  

 

שיתנו מענה , להזרמת נפחי תנועה רבים יותר, י הפרדה מפלסית"אינשטיין ע-שיפורים בצומת דרך נמיר. 3
. ל"אף מעבר לנדרש לתוספות הנ

ד המבוקשות לאורך "ל לא תהיה פגיעה ברמת השירות בשכונה לאור תוספת יח"עם השיפורים הנ
צפוייה בעייה  (מילמן ופיליכובסקי) הפרוייקטים המבוקשים במקביל 2עם תוספת , אולם. אינשטיין
ל "הפרוייקטים המאוחרים שיתממשו מבין כל הנ, לפיכך. חיים לבנון-בעיקר בצומת טאגור, תנועתית

. בהתאם למצב שיהיה בעת קידומם, יידרשו לתת פתרונות תנועתיים נוספים
 
 

: בדיקות נוספות נקודתיות של הפרוייקט
 

-  בדיקה כלכלית
,  ובמתן פטור מתשלום היטל השבחה, לאחד ₪ 210,000-של כ, בהנחה של השתתפות בעלים בעלויות

. 125הוא  ( מהפדיון10%ברווח יזמי של )ד הנדרשות לאיזון כלכלי בפרוייקט "מספר יח
. 140ל הוא "ד הנדרשות לאיזון כנ"יח' מס,  שנים10לתקופה של , י "ד של דב" יח16אם משלבים 
. 144ל הוא "ד  הנדרשות לאיזון כנ"יח' מס,  שנים20לתקופה של , י"ד של דב" יח16אם משלבים 

 
- בדיקה תכנונית

חלופה זו מומלצת גם . צ יותר טובים"שכן סידור הבניינים והפרשת השב, 2' ניתן להמליץ על חלופה מס
. י אגף נכסי העירייה"ע

. טאגור'  קומות מקובל ומשתלב עם הגובה הקיים בשכונה בהמשך רח9הגובה המבוקש של 
 קומות בחלק הצפוני 16כשהגובה המירבי בשכונה הוא של , גובה המגדל המבוקש חורג מאד מסביבתו

אך ,  קומות מעל קומת כניסה בחלק משטח המגדל28ל אישר את הגובה המבוקש של "צה. הגבוה שלה
. לפיכך נדרש תיקון תכנון המגדל בהתאם, בקטע מסויים שלו ביקש להנמיכו

. (ד" יח144-ל) קומות בלבד 18- ניתן להנמיך את גובה המגדל המבוקש ל, ל"לאור הבדיקה הכלכלית הנ
(. 18 קומות ואחד של 9 של 2במקום ) קומות כל אחד 12 בניינים של 3ניתן לתכנן , לחילופין

 
-  בדיקה סביבתית

י "נבדק ע, (2תואם חלופה ) בניינים ומגדל 3לחלופה בעלת  (הצללה ורוחות)ח הסביבתי שהוגש "הדו
אך יש להכניס בהוראות חובת , ס בעירייה וזו הסיקה כי שעות ההצללה סבירות ומקובלות"הרשות לא

ואם יש , פ הסמוך"על השפעת הצללתו על השצ, כשנה לאחר הקמת המגדל, דיווח של אגרונום העירייה
לגבי הרוחות המליצה לעגן בהוראות תנאים . ייעשה הדבר במימון היזם, צורך בהחלפת צמחייה שנפגעה

. ח שהוגש"כפי שמפרט הדו, אשר יצמצמו את החשיפה לרוח מוגברת, להיתרי בניה
 

: ע"ד אגף תב"חוו
 

ועם , ל"כנ, לנפחים המומלצים מהבדיקה הכלכלית, ניתן להמליץ על קידום התכנית להתחדשות במקום
. כשגם הוועדה המקומית תהיה יוזמת התכנית, צ המופרש"פ וכל השב"קו כחול שיכלול גם את השצ

. כתנאי להפקדה, יש לקבל כתב שיפוי מהיזם
. יש לקבל נסחי טאבו מעודכנים

.  הבנייה תהייה ירוקה ובהוראות התכנית יירשמו סעיפים בהתאם
. (לאי פגיעה במי תהום) 4/ב/34א " של תמ23.3.1' יוטמע סע. ס"יוטמעו בהוראות דרישות השירות לא

פסולת הבניין . ככל הניתן, יובטח כי יצומצמו המטרדים לתושבי הסביבה בעת ההריסה והבנייה החדשה
. ס"תטופל בהתאם להנחיות הרשות לא

.  א"יש לקבל אישור רת
. ט ויתקבל אישורו לתכנית המתוקנת"י משהב"יבוצע התיקון שנדרש ע
. פ"אינשטיין תוצג בתשריט כדרך חדשה ולא כשצ' רצועת ההרחבה של רח

הערות יועץ הוועדה המחוזית ונציג , א"יש להעביר נספח תנועה מעודכן בהתאם להערות אגף התנועה בעת
. (ל מתוכנן על אינשטיין"עקב קו רק)ע "ח בוועדה המחוזית והערות נת"משהת

. כתנאי להפקדת התכנית ולצרף שמאי לתכנית, יש לקבל נספח איחוד וחלוקה
. יש לבצע תיקונים טכניים במסמכי התכנית
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2007ת ספטמבר "מבא  33' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 23/12/2009מיום ' ב09-0030בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. נעמה מליס הציגה את התכנית' אדר
 כולם ירצו זה יצור תקדים 3 – ל 1 הפרויקט הזה יהרוס את השכונה מכיוון שיחס של –בני תושב השכונה 

. לפרויקטים הבאים בשכונה
אין . לא עשו שיתוף ציבור.  בעיקרון אין לנו התנגדות לתכנית אלא לתהליך– ועד שכונה –זוהר שביט 

. חשיבה כוללת
ע הציג בפני הועדה את הדיון שהתקיים בועדה המחוזית בנושא והועדה המחוזית "חזי ברקוביץ מה

. החזירה את הנושא להכרעתה של הועדה המקומית
 

: הועדה מחליטה
-  נימנע1,  גפן– נגד 1, בביוף וארנון, כרמלה, אהרון, דן, אסף, מזרחי,  דורון– בעד 8 )לאחר הצבעה בעניין 

לנפחים המומלצים , הוחלט להמליץ לועדה המחוזית על קידום התכנית להתחדשות במקום (מיטל
צ "פ וכל השב"ועם קו כחול שיכלול גם את השצ, בבדיקות נוספות נקודתיות של הפרוייקטכמפורט לעיל 

 :כשגם הוועדה המקומית תהיה יוזמת התכנית ובכפוף לתנאים הבאים, המופרש
. כתנאי להפקדה, יש לקבל כתב שיפוי מהיזם .1
. יש לקבל נסחי טאבו מעודכנים .2
.  הבנייה תהייה ירוקה ובהוראות התכנית יירשמו סעיפים בהתאם .3
לאי פגיעה במי ) 4/ב/34א " של תמ23.3.1' יוטמע סע. ס"יוטמעו בהוראות דרישות השירות לא .4

. ככל הניתן, יובטח כי יצומצמו המטרדים לתושבי הסביבה בעת ההריסה והבנייה החדשה. (תהום
. ס"פסולת הבניין תטופל בהתאם להנחיות הרשות לא

.  א"יש לקבל אישור רת .5
. ט ויתקבל אישורו לתכנית המתוקנת"י משהב"יבוצע התיקון שנדרש ע .6
. פ"אינשטיין תוצג בתשריט כדרך חדשה ולא כשצ' רצועת ההרחבה של רח .7
הערות יועץ הוועדה , א"יש להעביר נספח תנועה מעודכן בהתאם להערות אגף התנועה בעת .8

. (ל מתוכנן על אינשטיין"עקב קו רק)ע "ח בוועדה המחוזית והערות נת"המחוזית ונציג משהת
. כתנאי להפקדת התכנית ולצרף שמאי לתכנית, יש לקבל נספח איחוד וחלוקה .9

. יש לבצע תיקונים טכניים במסמכי התכנית .01
 

, בנימין בביוף, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, דן להט, אסף זמיר, שמוליק מזרחי, דורון ספיר: משתתפים
.שמואל גפן ומיטל להבי, ארנון גלעדי

 
 

: פרטי תהליך האישור
 

 : דנה בתכנית והחליטה22/11/2010 מיום 769מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
עקב אי קיומם של כלים , ד בלבד" יח125-תיקונים ועם זכויות בניה ל' להפקיד את התכנית עם מס

. ומנגנונים משפטיים ותכנוניים ומנגנוני בקרה לעניין הדיור בר השגה
 

. 14.6.2011  בתאריך 6250 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
 

: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 29/04/2011 הארץ

 28/04/2011 הצופה
 29/04/2011 זמן תל אביב

  
 

.ב"בהתאם למסמך המצ, ע מדווח כי הוא מגיש התנגדות לתיקון התכנית שהופקדה"מה
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2007ת ספטמבר "מבא  34' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (8החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
.  מתחם טאגור3853' ע לתכ"הועדה קיבלה דיווח על התנגדות מה

 
.כרמלה עוזרי ושמוליק מזרחי, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים

 



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 9- ' ב11-0017
(  2)נחלת יצחק - מדיניות לאזור המובלעת  - 

 עדכון (4)דיון באישור מדיניות 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  35' עמ

 

: מטרת הדיון
מוצע כי . עדכון מדיניות הועדה המקומית לאיזור המובלעת בנחלת יצחק לעניין שטח יחידות הדיור .1

 .ר שטח מינימלי" מ70ר בממוצע ולא " מ70ד יהיה "שטח יח
 

 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
אישור התכנית המוצעת הוא בסמכות הועדה המחוזית . עדכון המדיניות הוא בסמכות הועדה המקומית

. תל אביב
 

:  כתובת
". איזור המובלעת", איזור התעסוקה של נחלת יצחק, יפו-תל אביב

 

: גושים וחלוקת בתחום התכנית
חלקי חלקה חלקה גוש חלקי גוש 

7093  119 – 127 ,132 – 133 ,135 ,144 ,151 ,277 ,290 ,292 ,301 ,326 ,416 ,430 ,437 ,451 ,461 ,481  
 

  דונם25 –כ : שטח התכנית
 

 אביב יפו-עיריית תל, מדינת ישראל, פרטיים :בעל הקרקע
 

 .מגדלי תל אביבמתחם , מתחם תעש השלום, נחלת יצחק' רח, עליית הנוער' רח : התכניתתאור גבולות
 

יפו -הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב: יזם התכנית
 

לצורך עריכת התכנית . מינהל ההנדסה, אגף תכנון העיר, צוות תכנון מזרחי " המדיניות תיערך ע:מתכנן
. 2011המוצעת יתקשר מינהל ההנדסה עם מתכנן חיצוני במסגרת שנת העבודה 

 

: תכנון מאושר
אושרה ) ' א1043ו (1969אושרה למתן תוקף ב) 1043 ,(1968אושרה למתן תוקף ב) 618ע " תב :ות ע"תב

 . (2001למתן תוקף ב
. (' א1043ע "בהתאם להוראות תב)תעסוקה משרדים ו :קרקעיעוד 

 ,שטח עיקרי ( בכפוף לאישור הקלות11%עד + ) 200% :(שימושים, קומות, שטחים, אחוזים) זכויות בניה
, ( קומות נוספות בכפוף אישור הקלות3עד + )  קומות5 ,( בכפוף לאישור הועדה40%עד ) שטח שירות 35%
. (גובה ותכסית ניתנים להגדלה בכפוף לאישור הקלות) 40% –תכסית ',  מ17- גובה 

: המתחם תביבתיאור המצב התכנוני המאושר בס
 .  קומות6בניין משרדים בן  + . 300%, קומות33 מגדלי מגורים בני 4: מגדלי תל אביב – 2225ע "תב
 .  קומות8בניין משרדם בן . + 325%,  קומות43 מגדלי מגורים בני 4: תעש השלום – 2771ע "תב
.  300%,  קומות27 –מגדל אחד בן  כ : עין זיתים - 2772ע "תב
. 240%/220%.  קומות17 ו35שני מגדלים בני : מתחם הבורג - 2686ע "תב
. 333%.  קומות20מגדל בן :  פרי מגדים– 3753ע "תב

 

עורך , יזם בעל הקרקע) 3833ע "בתחום שטח התכנית המוצעת נמצאת בהליכי קידום תב: תכנון בהליך
, תכנית זו הועברה ללשכת התכנון המחוזית ללא המלצה מאת הועדה המקומית. (אריה קוץ' התכנית אדר

 דונם ועיקריה הם 3.6- שטחה כ.  המקומית פעמים בלא שניתנה המלצה כזו3לאחר שנדונה בועדה 
תוספת זכויות , (פים" דונם כולל שפ3-כ כ"סה)צ "שב/ פ"שינוי ייעוד מתעסוקה למגורים ושצ: כדלקמן
.    ד" יח120- ותוספת של כ , (ר עקרי" מ11,000 –כ כ "סה) 300%בנייה ל

. 32-34נחלת יצחק ' במתחם נוסף הוצגה לצוות הצעה לקידום תכנית במתכונת דומה במתחם איחוד ברח
. תכנית זו טרם הוצגה בפורום תכנון

 

 
: מצב קייםתיאור 

יתרת שטח התכנית הוא .  דונם18.5 – בייעוד תעסוקה בשטח כולל של כ  חלקות27בתחום התכנון  .1
 . צ"או שב/פ ו"אין בתחום התכנית שטחי ציבור בייעוד שצ. דרכים

עוד לפני שהאיזור הפך לאיזור ,  50 מן החלקות עומדים מבנים שנבנו כמבני מגורים עד שנות ה4על  .2
 חלקות נוספות עומדים מבנים חדשים 4על . מבנים אלה משמשים בחלקם עד היום למגורים. תעשייה
 החלקות משמשות לשימושים 19יתרת . אשר משמשים כמבני משרדים, (90 וה80נבנו בשנות ה)יחסית 

י "עפ. שטחי אחסנה ועוד, שטחי מסחר, בכלל זה מוסכים, ומשרדים, מלאכה ותעסוקה, תעשייה
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מן החלקות הוא כזה המתאים לפינוי השימוש הנוכחי ולטובת  17 -המצב בכ, הערכת צוות התכנון
קיבולת ה. ר" מ20,000- השטחים המבונים בתחום התכנית מסתכמים בכ כ "סה. בנייה חדשה

בייעוד משרדים , לפי המצב התכנוני המאושר, כולם, ר שטח עיקרי" מ40,000 –כ תכנונית מסתכמת ב
 .ותעסוקה

, לצד משרדים,  מוסכים8- היו בתחום התכנון כ, 2003י סקר שימושים שנערך בשנת "עפ: שימושים .3
 .עסקים ובתי מלאכה שונים

כאשר הגודל הממוצע הוא , גודל החלקות קטן יחסית ונע בין חצי דונם לדונם אחד :מאפייני מגרשים .4
בחלק מן החלקות קיים קושי לבצע חניונים תת קרקעיים בעלויות , עקב ממדי המגרשים .ר" מ690 –כ 

 .סבירות

בין , בין אם מאוכלסים, מגוריםאיזורי מוקף מכל עבריו בהאיזור : תיאור האיזור העוטף את האיזור .5
, פרויקט מגדלי תל אביב מערב, שכונת נחלת יצחק מצפון)אם לפי מצב תכנוני מאושר שטרם מומש 
 2771ע "מדרום לאיזור אושרה לאחרונה למתן תוקף תב . (ושכונות מגורים בתחום גבעתיים ממזרח

 . ד בתחומה" יח850- בניית כ , בין היתר, המאפשרת, "תעש השלום"

 ולפיכך חלים בתחומו הוראות האזור נכלל בתחום אזור הזיהום של תעש מגן: איכות הסביבה .6
חל במקום איסור על , על רקע זיהום הקרקע. מיוחדות מאת המשרד להגנת הסביבה בנושא זה

התקנת מערכת אוורור וכן נדרשת , שימושים הכרוכים בשהייה קבוע של בני אדם מתחת לקרקע
 .מכנית במרתפים

 
:  פירוט מהלך התכנון במקום עד כה

החליטה  12/02/2003 מתאריך 2003-3 'מסבמסגרת ישיבתה : 2003מדיניות הועדה המקומית משנת 
 :הועדה המקומית לאשר מסמך מדיניות אשר להלן פירוט עיקריו

את אוסרת תעשיה מזהמת ומרחיבה אשר , ' א1043ע "י תב"עפהמדיניות מתירה את כל השימושים המותרים  .1
 למגורים הגובלים  סביבתיים בפרט בתנאי שאינם מהווים מקור למטרדים,השימושים לכל סוגי התעסוקה

.   כדומהועוד, אולמות שמחות, אולמות בידור,  פאביםשימושים אלה נכלליםבמסגרת  .לשימוש המוצע
הסבת מבני לרבות ל, לשינוי יעוד למגוריםחדשות עות "תבהועדה המקומית מצהירה שהיא תתמוך בקידום  .2

הכל בכפוף לתנאים .  באותו הבנייןל למגורים ותעסוקהששילוב  המדיניות לא התירה .תעסוקה קיימים
 .כמפורט במסמך המדיניות

 הנחיות ועקרונות לבנייה החדשה להסדרת השתלבות השימושים לתעסוקה עם השימושים למגורים קביעת .3
לרבות מטרדים , לתועלת ההדדית המרבית והפחתה מרבית של הקונפליקטים האפשריים בין השימושים

.  משימושי התעסוקה למגורים
 .א"ס בעת"לרבות מאת הרשות לאיכ, ל" תנאים ובדיקות לתמיכה בפניות הנקביעת .4

, שיפור תנועת הולכי הרגל בין שכונת נחלת יצחקקביעת הוראות לחיזוק הציר הירוק העובר במקום ול .5
לרבות פארק , מ לאפשר נגישות משופרת למוסדות ציבור ושטחים פתוחים"ושכונת בצרון ורמת ישראל ע

 .שדרות ההשכלה לתושבי שכונות אלה

 . בהקלות11%עד  + 1043ע "י תב" עפ200%- שינוי זכויות הבנייה תשארנה ללא  .6

 .את נושא התאמת מבני הציבור למדיניות, פעם נוספת, הועדה הורתה לצוות התכנון לבדוק .7
 

החלטה ) 28/10/2009מיום ' ב09-0024בישיבתה מספר : 2009עדכון מדיניות הועדה המקומית בשנת 
 הועדה לאשר את עדכון המדיניות לאזור המובלעת בנחלת יצחק  ולהחיל במקום את החליטה (10מספר 

למעט )העקרונות להסבת שימוש מתעסוקה למגורים כפי שנקבעו במסגרת המדיניות לשכונת מונטיפיורי 
תנאי לאישור שימוש חורג , י החלטת הועדה"עפ. (ע"לנושא גודל יחידת הדיור אשר יקבע בשלב הגשת התב

החליטה , כמו כן. ר" מ100ד מינימלי יהיה "גודל יח. ע לשינוי יעוד"למגורים יהיה אישור הפקדת תב
לא ,  יפו רואה חשיבות בשמירה על שטחי תעסוקה ותעשיה זעירה בעיר–היות ועיריית תל אביב הועדה כי 

וכן כי השימוש ,  מהשטחים הקיימים במתחם משטחי תעסוקה למגורים30%- תותר הסבתם של יותר מ
ראה פירוט .  שנים או עד אישורה של תכנית בניין עיר בתקופה זו5החורג למגורים יוגבל לתקופה של 

. של מסמך זה' י מדיניות מונטיפיורי בנספח א"התנאים להסבת שטחי תעסוקה למגורים בשימוש חורג עפ
 

 מהנדס העיר יציג –לשוב ודון , 10-2 -0017בישיבתה מספר : .30/06/2010החלטת ועדת רישוי בנייה מיום 
 יום את התנאים להוצאת היתרים לשימושים מעורבים באיזורי תעשייה בשכונות 60 עד 30לועדה תוך 

. ע והפקדתה"ע יודע לועדה על לוח הזמנים להכנת התב"מה. מונטיפיורי ונחלת יצחק
 

: המצב התכנוני המוצע
: מוצע לאשר את המפורט להלן, במסגרת הדיון

תוך כדי קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה , עדכון מדיניות הועדה המקומית לאיזור המובלעת .1
 .להסבת חללים במבנים קיימים משימוש של תעסוקה לשימוש של מגורים
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עות נקודתיות במתחמי איחוד חדשים לקידום תכניות לפינוי בינוי "קביעת עקרונות לקידום תב .2
 . והתחדשות עירונית תוך תוספת זכויות בנייה ותוספת יחידות דיור במקום

ע חדשה ביוזמת ועדת המשנה לתכנון ובנייה אשר תעגן את השימוש "קביעת עקרונות לקידום תב .3
החורג במצב תכנוני מאושר עתידי  

 
 : תנאים מוצעים לשימוש חורג למגורים

 :במסגרת המדיניות המוצעת מוצעים העקרונות והתנאים הבאים לאישור שימוש חורג למגורים
במקום אישור הפקדת )ב " לחוק התו77הודעה על הכנת תכנית לשינוי ייעוד מתעסוקה למגורים לפי סעיף  .1

 .(ע"תב

י המפורט בחוות דעת מאת הרשות "עפ, יפו-תיאום ואישור מאת הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב .2
 .(ראה מטה)ס "לאיכ

 .(ר" מ100במקום )ר " מ70גודל יחידת דיור לא יקטן מ .3

ככל . למעט קומת הקרקע, ניתן יהיה להסב שטחי תעסוקה במבנים קיימים בחלק מן המבנה או בכולו .4
ניתן יהיה להסב שטחים תעסוקה גם בקומות שהן מתחת לשטחים , שהרשות לאיכות הסביבה תאשר זאת

, קומת קרקע תשמש לשימוש מסחרי. ובלבד שאינם מטרדיים למגורים, המשמשים לשימושים אחרים
 .(' א1043ע "י תב"עפ)תעסוקה או ציבורי בלבד 

אשר נובעים מאישור בקשה , כל הוצאה הנובעת מן הצורך בביצוע שינויים בחלקים המשותפים של מבנה קיים .5
שינוי פתרון ). תחול על מבקש הבקשה להיתר ותקבל ביטוי מפורט בהיתר הבנייה, לשינוי השימוש למגורים

במסגרת . (ועוד כדומה, שינוי הסדרי חנייה בתוך המגרש, מיקום יחידות קירור ומערכות אוורור, אצירת אשפה
כי ידוע לו , ש לועדה המקומית"ידרש מבקש הבקשה לחתום על כתב התחייבות להנחת דעת היועמ, זאת

עליו להחזיר את הנכס לשימושו , תוספת שימושי למגורים לא תאושר/ שבמידה והתכנית המקודמת להסבת
המקורי בתום תקופת השימוש החורג וכי לא יהיו טענות מכל סוג ומן שהו בעניין כלפי הועדה המקומית וכי 

הוא ישא במלוא העלויות הנדרשות להחזרת יעוד הנכס ליעודו המקורי בתחום תקופת השימוש החורג כתנאי 
 .יירשם בהיתר הבנייה תנאי ברוח האמור בהתחייבות, כמו כן. להוצאת היתר הבנייה

תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה חתימה על התחייבות לרישום זיקת , במקרה של בקשה להסבה של מבנה שלם .6
. (ראה התייחסות להבטי תנועה בהמשך)הנאה על השטח שבמרווח הקדמי לטובת הרחבת הדרך והמדרכות 

הרישום בפועל ידרש רק לאחר , במקרה של הסבה חלקית. הרישום בפועל יהיה תנאי למתן אישור אכלוס
יצוין כי גם במסגרת היתרים לשינוי ייעוד מתעשייה למשרדים .  מסך השטחים במבנה70%הסבה של מעל 

 .נהוג לדרוש את האמור לעיל, (' א1043ע "י תב"עפ)

 ולשנות סיווג האיזור –עדכון מדיניות רישוי עסקים החלה המקום לעניין היתרי לילה לבתי אוכל ועינוג ציבורי  .7
ואיסור השמעת , 24:00חיוב סגירת עסקים לכל המאוחר בשעה , בין היתר, מכחול ללבן אשר משמעותו

 .(מוסיקה בחוצות

 . תברואה ועוד כדומה, תיאום הבקשה להיתר עם הגורמים הרלבנטיים לענייני בטחון ובטיחות .8

, פיתוח המגרש,  את שיפוץ המבנה, כתנאי להיתר בנייה להסבת שימוש למגורים, ע  יהיה רשאי לדרוש"מה .9
ובלבד שיוכח , קביעת זיקות הנאה בתחום המגרש וכדומה, הסדרת שילוט, הסדרת בנייה בלתי חוקית

 .(' א1043ע "י תב"עפ)ששיפורים אלה נדרשים לתפקוד ומראה הנשאות של סביבת המבנה נושא ההיתר 

ע לאחר בחינת "י מה"לא תותר הסבת שטחי משרדים במבנים אשר נבנו לאחר מועד כפי שיקבע בהמשך ע .01
. היתרי הבנייה ומצב הבניינים במקום

 
: עות נקודתיות במתחמי איחוד חדשים"קביעת עקרונות לקידום תב

עות נקודתיות בתחום "לקידום תב, כמפורט להלן, במסגרת עדכון המדיניות מוצע לקבוע עקרונות
 :המובלעת

כאשר חלק ,  דונם3.00תתאפשר תוספת זכויות בכפוף ליצירת מתחמי איחוד בשטח שלא יפחת מ .1
 .ש העירייה כשטח בייעוד ציבורי"משמעותי משטח זה ירשם ע

 . תוספת זכויות תאושר לשימוש של מגורים בלבד .2
. מיקום מתחמי האיחוד יעשו באישור הועדה המקומית .3
בייעוד , י התכנית החדשה יהיה יצירת שטחי ציבור חדשים"תנאי לאישור שינוי שימוש למגורים עפ .4

 . בהיקף בתיאום היחידה לתכנון אסטרטגי, צ"או שב/פ ו"שפ, פ"שצ
גובה ומספר , תבחן קביעת הוראות בינוי חדשים לעניין קווי בניין, ע המוצעת"במסגרת הכנת התב .5

 . קומות30- בתחום מתחמי האיחוד תתאפשר בנייה לגובה של כ. קומות
 

: 77הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 
לייעוד " תעסוקה"י שינוי ייעוד הקרקע מייעוד של "ע תהיה הוספת שימוש של מגורים ע"מטרת התב .1

 ". מגורים ותעסוקה"של 
 .במסגרת התכנית לא יהיו שינויים לעניין זכויות הבניה והוראות הבינוי .2
 .אישור הודעה זו על הכנת תכנית יאפשר הגשת בקשות להיתר לשימוש חורג למגורים .3
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. אישור התכנית יאפשר שינוי שימוש שלא בהליך של אישור שימוש חורג .4
 

 לחוק 78תנאים מגבילים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית המוצעת לפי סעיף 
: ב"התו

, אשר שוכנעה הועדה המקומית',  א1043ע "י תב"לא יותרו בתחום התכנית שימושים המותרים עפ .1
כי הם מהווים מקור למטרדים , יפו-ת מאת הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב"י חוו"עפ

. למגורים הגובלים בהם
 

: התאמת המדיניות המוצעת לעיקרי תכנית המתאר המוצעת
 נחלת יצחק בצפון ודרך השלום בדרום ' י רח"במסגרת תכנית המתאר המוצעת מוגדר האיזור התחום ע

האיזור כולל מתחמים עתירי מגורים כגון תעש .  דונם130 –שטחו של איזור זה כ  ".איזור מעורב"כ
י תכניות מאושרות ניתן "עפ. (ד" יח400 – דונם 23כ)א "ומתחם מגדלי ת (ד" יח853 – דונם 55)השלום 

במסגרת תכנית המתאר מוצע לאפשר תוספת זכויות עד לסף . ר עיקרי" מ486,000- לבנות איזור זה כ
.  ר עיקרי" מ600,000של כ

 בעלת  (קומות מסד)תשמר בנייה מרקמית  (א"מערבית למתחם מגדלי ת)בחלקו המערבי  – מרקם בנוי
תחויב חזית מסחרית בקומת . דפנות מלוות את תוואי הרחובות ומגדירות את החללים העירוניים

במיקומים ספציפיים תותר בנייה לגובה בכפוף לבחינת התנאים המקומיים והשפעתה על . הקרקע
יצוין כי תפיסה זו תואמת את עקרונות מדיניות הועדה המקומי לאיזור התעסוקה נחלת . הסביבה

באיזור המובלעת תתאפשר בניית מגדלים בכפוף ליצירת שטחי ציבור ירוקים . 2005יצחק שאושרה ב
.    ניכרים

 ד " יח1,350- היות ובחלקו המזרחי כ . (תעסוקה ומגורים)איזור זה יוגדר כאיזור מעורב  – שימושים
האיזור יהיה מוטה למגורים , ( בהליכי תכנון100-300 מאוכלסים ועוד 200)במסגרת תכניות מאושרות 

.   בכלל השטח העיקרי50%- עד כ
 

 .5מ "המדיניות המוצעת תואמת עקרונית את תמ: 5מ "התאמה לתמ
 

  :מענה לצרכי ציבור
הסבת מלוא חללי התעסוקה שנמצאו מתאימים , י בדיקה שנערכה מול היחידה לתכנון אסטרטגי"עפ

, היות ולא צפויה הסבה במלוא הפוטנציאל.  ילדים בלבד10תביא להיווצרות צורך של כיתה גן אחת בת 
עות הנקודתיות המוצעות "יצויין כי התב. מוצע שלא להתנות הסבת חללים תעסוקה למגורים בנושא זה

. פ"שפ/ צ"שב/ פ" דונם שצ6- בתחום המדיניות אמורות ליצור כ
 

  :תנועה
 10הוא , מעבר יבוק' ורח, חיי אדם' רח, חפץ חיים' רוחב זכות הדרך של רח, י המצב התכנוני המאושר"עפ
י תיאום מול אגף התנועה "עפ. ' מ4 ל3כאשר קווי הבניין הקדמיים המלווים את רחובות אלה נע בין ', מ

אשר ',  מ13עד '  מ12ל'  מ10הומלץ לקבוע הוראות אשר תאפשרנה הרחבת זכות הדרך מ, 2003שנערך ב
: יתחלקו כמפורט להלן

  מ4מסעה חד סיטרית ברוחב ' .

 מ4כ עוד " סה–א "כ' שני נתיבי חנייה בכל צד ברוחב מ ' .

  מ2.5ל'  מ2מדרכות בכל צד של הרחוב ברוחב שבין '. 
פתרון חנייה בתחום , ככל הניתן, במסגרת היתרי הבנייה ידרש, אי לכך. האיזור סובל ממצוקת חנייה

. המגרש
 
 
 

: ד איכות סביבה"חוו
 מקובלים–ס "כל הסעיפים המוצעים בנוגע למעורבות הרשות לאיכ  .

  מי התהום על רקע הקרבה המיידית גזי קרקע וזיהום , קרקעיש להתייחס לאיזור בהיבטי זיהום
 .למתחם תעש השלום

 גם  את המשרדמומלץ לערב, לאור מעורבות המשרד להגנת הסביבה בהליכי תכנון במקום 
. (ע"תבהולא רק )מדיניות הבמסגרת הליך אישור 
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 הדבר לא אפשרי , עות והיתרים חדשים ניתן לדרוש ביצוע בדיקות קרקע"בעוד במסגרת קידום תב
מוצע כי תיאסר באופן גורף הסבה של חללים בקומת , אי לכך. בנוגע לבקשות לשימוש חורג

.  במבנים קיימיםלשימוש של מגורים הקרקע 
 להיתר להסבה למגוריםחינת כל בקשה מסגרת בס ב"הקריטריונים אליהם תתיחס הרשות לאיכ ,

.  ראות המשרד להגנת הסביבהוולההרלבנטיים לתקנות וחוק ליהיו בהתאם 
 עסקים קיימים הפועלים בהתאם לתקני פסקת פעילותל להוס לא תוכל לפע"הרשות לאיכ 

לא ס " הרשות לאיכ,אי לכך.  אך עלולים להוות מקור למטרדים למגוריםהפליטה לתעסוקה
 .תאשר בקשות להסבה למגורים בסמיכות לעסקים כאלה

 כל בקשה תבחן לגופו של עניין .
 

. במסגרת קידום התכנית המוצעת יעשה הליך שיתוף ציבור :שיתוף ציבור
 

 : ע"ד מה"חוו
לאשר את עדכון המדיניות המוצעת בכפוף לחידוד התנאים לאישור שימוש חורג למגורים מול הגורמים 

 77וכן את ההודעה על הכנת תכנית לפי סעיף , (ועוד כפי הנדרש, תנועה, ס"איכ)התכנוניים הרלבנטיים 
.  כמוצע78ואת התנאים המגבילים לפי סעיף 

 
: תרשים סביבה

 
 
 
 
 
 

: 'נספח א
: י מדיניות מונטיפיורי"פירוט התנאים להסבת שטחי תעסוקה למגורים כשימוש חורג עפ

 .י הוועדה המקומית כמתחם לשימושים מעורבים"המתחם אושר במדיניות ע .1

י הוועדה "למתחם קודמה תכנית בניין עיר הכוללת את נושא המגורים אשר הומלצה להפקדה ע .2
.  המקומית
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כאמור )תכנית בניין העיר כללה רשימת מבנים הנמצאים כראויים להסבה והתואמים מדיניות קיימת  .3
. לאחר שנבחנה איכות המבנים וערכיהם האדריכליים (1' בס

כיבוי אש ואיכות , המבנה והשימושים הקיימים בו עומדים בקריטריונים מחמירים בנושאי בטיחות .4
הביצוע יוטל על מבקשי הבקשה להסבה , במידה ויידרשו התאמות ושינויים בנושא זה. הסביבה
. למגורים

לעניין )יותרו השימושים המעורבים המותרים . יבחן תמהיל שימושים במבנה הקיים ובסביבתו .5
 .(שימושים מסוכנים או מסכנים

ובכל מקרה לא יותרו מגורים בקומת הקרקע והיא תהיה , לא תותר הסבת מבנה למגורים בשלמותו .6
 .ציבורי בלבד/תעסוקה/לשימוש מסחרי

 .ההעדפה תהיה למקם את המגורים בקומות העליונות ביותר במבנה .7

 .ר" מ100- גודל יחידת דיור מינימלי לא יפחת מ .8

 .תיבחן האפשרות לאפשר כניסות נפרדות לשימושים השונים .9

 .תיבחן הפניית החלונות ביחידה .01

תיבחן האפשרות )תידרש התחייבות הדייר שלא להתנגד לשימושי התעסוקה התואמים את הסביבה  .11
ויידועו כי אין בסביבתו שטחים ציבוריים פתוחים או בנויים  (27פ תקנה "לרישום הערת ע

 .בסטנדרטים המקובלים בשכונות מגורים טיפוסיות אחרות בעיר

 .שיפוץ חצר הבניין וככל הניתן הנגשת השטחים המשותפים, יוגדר חיוב בשיפוץ חזיתות .21

 .בכל מקרה כל מבנה ייבחן לגופו ולאפשרות להסבת חלק מהשטחים בו למגורים .31

 .לא תותר בניית מבנה מגורים חדש .41
 
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (5החלטה מספר ) 03/11/2010מיום ' ב10-0025בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

ניר כהן מצוות מזרח הציג את עיקרי המדיניות ופירט רשימת עקרונות ותנאים מוצעים לאישור הסבת 
בנוסף לכך הציג ניר כהן עקרונות מוצעים ליצירת . שטחי תעשייה ותעסוקה קיימים לשימוש מגורים

מתחמי איחוד חדשים אשר לפיהם תתאפשר קידום תכניות נקודתיות לפינוי בינוי והתחדשות עירונית 
ע אשר תחול בכל שטח המובלעת "תוך תוספת זכויות בנייה היחידות דיור במקום וכן את העיקרים של תב

לפי מצב תכנוני מאושר ליעוד  (' א1043ע "לפי תב)" ואשר מטרתה יהיה שינוי ייעוד מיעוד תעסוקה
 שנים או עד לעד לאישור התכנית המוצעת 5השימוש החורג יינתן לתקופה של עד ". מגורים ומשרדים"
 . (הקצר מביניהם)

התייחס לתכנון , מנהל היחידה למניעת דליקות משירות משירותי הצלה וכיבוי אש תל אביב, חזי יהורם
. לרבות יחידות מסחריות, המוצע וטען שאין לאפשר שילוב יחידות דיור במבנים בהם קיימים עסקים 

לדבריו אחסון בדים כרוך בסכנה בטיחותית שכן במסגרת תהליך השריפה עשויים להשתחרר גזים מאוד 
הדבר עשוי להקשות על צוות ההצלה לאתר ניצולים שכן יקשה עליהם לדעת , בנוסף לכך. רעילים לסביבה

 .היכן ממוקמות יחידות הדיור בתוך המבנים המעורבים
אלא , ארנון גלעדי טען שאין זה במסגרת תפקידו של שירות ההצלה וכיבוי אש להגדיר את המדיניות

 .להציג את ההשלכות של המדיניות המוצעת בנוגע להיבטי הבטיחות שבתחום אחריותה
דורון ספיר הציע להתנות את אישור שימוש חורג למגורים במקום בתיאום ואישור שירות הצלה וכיבוי 

 .אש
העוסק בעדכון מדיניות שעות פעילות ,  במסגרת המדיניות המוצעת7אהרון מדואל הציע לתקן את סעיף 

גם מעבר , בעסקים קיימים במקום, לעניין שעות הפעילות, עסקים במקום כך שאישור המדיניות לא יפגע
 .24:00לשעה 

ארנון גלעדי התנגד להצעת צוות התכנון לחייב בקשות להיתר לשימוש חורג בחתימת כל בעלים בתחום 
 .המבנה

 .דורון ספיר אמר שהוא תומך במדיניות בכפוף לבדיקת הטענות של שירות ההצלה וכיבוי אש
  

 :הועדה מחליטה
לאשר את המדיניות לאיזור המובלעת והתנאים לאישור בקשות להיתר לשימוש חורג כמפורט  .1

תוך הטמעת שינויים ביחס להצעת אגף תכנון העיר ובכפוף לביצוע תיאום של , מטה להלן בהמשך
יש להשלים את הבדיקה עם שרותי ההצלה וכיבוי אש . המדיניות עם שירותי ההצלה וכיבוי אש

  .בתוך חודש ימים ממועד הדיון ולחזור ולדווח לועדה על כך
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ע חדשה ביוזמת ועדת המשנה לתכנון ובנייה אשר תעגן את השימוש החורג "לאשר קידום תב .2
ופרסום הודעה על " מגורים ומשרדים"ל" תעסוקה"י שינוי ייעוד מ"במצב תכנוני מאושר עתידי ע

אשר , 78 ותנאים מגבילים להוצאת היתרי בנייה לפי סעיף 77הכנתה של תכנית כאמור לפי סעיף 
מטרתם להבטיח כי לא יפתחו במקום עסקים חדשים אשר פעילותם עשויה להוות מקור 

  .למטרדים למגורים

עות " את העקרונות המוצעים ליצירת מתחמי איחוד חדשים וקידום תבלא אישרההועדה  .3
  .נקודתיות בתחום איזור המובלעת

  
פירוט התנאים המוצעים כפי שזוהו עד כה ואשר יעודכנו מעת לאישור הוצאת היתר לשימוש חורג 

 :למגורים כפי שאישרה הועדה
ב על הכנת תכנית לשינוי ייעוד מתעסוקה למגורים " לחוק התו77פרסום הודעה לפי סעיף       .1

 .(ע"במקום אישור הפקדת תב)
אישור שימוש חורג למגורים יותנה בתיאום ואישור מאת הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל       .2

הועדה דוחה את עמדת הרשות לאיכות הסביבה כי אין לאשר במקום מגורים בקומת . יפו-אביב
הקרקע באופן קטגורי על רקע חשש לחשיפה לגזים רעילים הנובעים מזיהום הקרקע בשטחי 

 . מפעל תעש השלום הגובל במתחם מדרום

בחלק מן , מן השימושים הקיימים לשימוש של מגורים, ניתן יהיה להסב שטחים במבנים קיימים     .3
 . נחלת יצחק' למעט בחזיתות הפונות לרח, כולל בקומת הקרקע, המבנה או בכולו

. (ר" מ100במקום )ר " מ70גודל יחידת דיור לא יקטן מ      .4
ניתן יהיה להסב שטחי תעסוקה גם בקומות שהן , ככל שהרשות לאיכות הסביבה תאשר זאת.   5

משרדים )ובלבד שאינם מטרדיים למגורים , מתחת לשטחים המשמשים לשימושים אחרים
 . (לדוגמא

אשר נובעים , כל הוצאה הנובעת מן הצורך בביצוע שינויים בחלקים המשותפים של מבנה קיים      .6
תחול על מבקש הבקשה להיתר ותקבל ביטוי מפורט , מאישור בקשה לשינוי השימוש למגורים

שינוי הסדרי , מיקום יחידות קירור ומערכות אוורור, שינוי פתרון אצירת אשפה). בהיתר הבנייה
 . (הוראות כיבוי אש ועוד כדומה, חנייה בתוך המגרש

כי ידוע , ש לועדה המקומית"מבקש הבקשה ידרש לחתום על כתב התחייבות להנחת דעת היועמ      .7
עליו להחזיר את , תוספת שימושי למגורים לא תאושר/ לו שבמידה והתכנית המקודמת להסבת

הנכס לשימושו המקורי בתום תקופת השימוש החורג וכי לא יהיו טענות מכל סוג ומן שהו בעניין 
כלפי הועדה המקומית וכי הוא ישא במלוא העלויות הנדרשות להחזרת יעוד הנכס לשימוש 

בתום תקופת השימוש החורג כתנאי להוצאת '  א1043ע "התואם את רשימת השימושים לפי תב
 .בהיתר הבנייה יירשם תנאי ברוח האמור בהתחייבות. היתר הבנייה

תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה חתימה על התחייבות , במקרה של בקשה להסבה של מבנה שלם      .8
ראה התייחסות )לרישום זיקת הנאה על השטח שבמרווח הקדמי לטובת הרחבת הדרך והמדרכות 

הרישום בפועל יהיה תנאי למתן אישור אכלוס בדומה לנדרש במסגרת . (להבטי תנועה בהמשך
 .(' א1043ע "י תב"עפ)היתרים לשינוי ייעוד מתעשייה למשרדים 

 מסך השטחים 70%הרישום בפועל ידרש רק לאחר הסבה של מעל , במקרה של הסבה חלקית      .9
 . במבנה

עדכון מדיניות רישוי עסקים החלה המקום לעניין היתרי לילה לבתי אוכל ועינוג ציבורי ולשינוי   .10
חיוב סגירת עסקים לכל המאוחר בשעה , בין היתר, סיווג האיזור מכחול ללבן אשר משמעותו

, עדכון זה לא יחול על עסקים הפועלים במקום ברשיון. ואיסור השמעת מוסיקה בחוצות, 24:00
 .ואשר שינוי זה עשוי לפגוע בהם

כיבוי אש תברואה ועוד , תיאום הבקשה להיתר עם הגורמים הרלבנטיים לענייני בטחון ובטיחות  .11
 . 'כד

ע "י מה"לא תותר הסבת שטחי משרדים במבנים אשר נבנו לאחר מועד כפי שיקבע בהמשך ע   .12
 .לאחר בחינת היתרי הבנייה ומצב הבניינים במקום

שיפורים , כתנאי להיתר בנייה להסבת שימוש למגורים, הועדה המקומית תהיה רשאית לדרוש  .13
  .שבתוקף'  א1043ע " בתב13סביבתיים מתוקף סעיף 

.  שנים או עד לאישור התוכנית לפי המוקדם מבניהם5תקופת השימוש החורג תהיה .  14
 

 
. אהרון מדואל ומיטל להבי, ארנון גלעדי, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים
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 03.11.2010דיווח ממצאי כיבוי אש בעקבות החלטת הועדה מיום 
 30/11/2010התקיימה ביום , 03/11/2010 במסגרת החלטת הועדה המקומית מיום 1י סעיף "כנדרש עפ

מנהל היחידה למניעת דלקות במחלקת כבאות והצלה בעיריית תל , ע וחזי יהורם"פגישה בראשות מה
. (הרשות לאיכות הסביבה, אגף רישוי עסקים, אגף תכנון העיר)ויתר גורמי התכנון הרלבנטיים , יפו-אביב

 
: להלן פירוט דרישות כיבוי אש בהתאם לסיכום פגישה זו

במסגרת בחינה זו ימסרו תנאי כיבוי לסידורי כבאות . כל בקשה תבחן בנפרד בהתאם לעקרונות להלן .1
 .הנהוגות כיום לכלל המבנה

ובלבד שיבוצע בהתאם להנחיות שירותי , שילוב של משרדים עם מגורים מעל שטחי מסחר הוא קביל .2
 .כגון התקנת חסמי אש בין קומת הקרקע לקומות העליונות ועוד כדומה, הצלחה וכיבוי אש

 .מלאכה לקומות המגורים מעליהן/ תחוייב התקנת הפרדת אש בין קומת מסחר .3

תחוייב , (במבנה עם משרדים בקומות שמעל קומת הקרקע)במקרים בהם יהיה שילוב של מגורים  .4
 .התקנת כניסה נפרדת למגורים

או שימוש בחומרים מסוכנים /לא תאושר הסבה למגורים במקרים בהם נמצא שקיימת אחסנה ו .5
 .יפו-ד הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב"בהתאם לחוו, בסמיכות

לא תאושר הסבה למגורים בחשיפה לשימושי תעסוקה הכרוכים לרוב באחסון חומרים וסחורות  .6
ללא אמצעי כיבוי  (ר" מ8כגון ארכיב העולה על )בעל פוטנציאל בערה רב " מטען אש"לחומרים בעלי 

. אוטומטיים
 .על העירייה לבצע מיפוי המתעדכן באופן שוטף של הסבת שטחים לשימוש של מגורים .7

 
, 03/11/2010י החלטת הועדה המקומית מיום "להלן פירוט כל התנאים להוצאת היתר כפי שסוכמו עפ

 . י התיאום עם חזי יהורם"להם נוספו התנאים הנוספים עפ

ב על הכנת תכנית לשינוי ייעוד " לחוק התו77פרסום הודעה לפי סעיף  77פרסום תכנית חדשה לפי סעיף   .1
 .(ע"במקום אישור הפקדת תב)מתעסוקה למגורים 

הכנת רשימה מבנים המתאימים   .2
להסבה 

תותר הסבה של שטחים למגורים רק במבנים אשר יוכרזו כמתאימים לכך 
י "הרשימה תוכן עפ. י הועדה המקומית"במסגרת רשימה שתאושר ע

העירייה תתקשר עם יועץ , לצורך הכנתה. שיקולים תכנונים ובטיחותיים
ע המוצעת במקום "הרשימה תשולב בהוראות התב. בטיחות מתאים

.  (' ב2650ע "בדומה לרשימת המבנים לשימור בתב)
הוראות מעבר לעניין רשימת   .3

המבנים המתאימים להסבה 
בקשות אשר , היות והרשימה תוכן רק במסגרת הליך הכנת התכנית

להסבת שטחי תעסוקה למגורים באמצעות עליך של , תוגשנה קודם לכן
בכפוף להצגת חוות דעת מאת , תבחנה כל אחת לגופו של עניין, שימוש חורג

. יועץ בטיחות מטעם מגישי הבקשה להיתר
 .ר" מ70גודל יחידת דיור לא יקטן מד מינימלי "שטח יח  .4

עלויות הנובעות מן אישור בקשה   .5
להסבה למגורים 

כל הוצאה הנובעת מן הצורך בביצוע שינויים בחלקים המשותפים של 
תחול , אשר נובעים מאישור בקשה לשינוי השימוש למגורים, מבנה קיים

שינוי פתרון ). על מבקש הבקשה להיתר ותקבל ביטוי מפורט בהיתר הבנייה
שינוי הסדרי חנייה , מיקום יחידות קירור ומערכות אוורור, אצירת אשפה
.  (הוראות כיבוי אש ועוד כדומה, בתוך המגרש

 
כתב התחייבות לעניין החזרת   .6

הנכס לשימוש התואם את המצב 
התכנוני המאושר 

ש "מבקש הבקשה ידרש לחתום על כתב התחייבות להנחת דעת היועמ
תוספת / כי ידוע לו שבמידה והתכנית המקודמת להסבת, לועדה המקומית

עליו להחזיר את הנכס לשימושו המקורי , שימושי למגורים לא תאושר
בתום תקופת השימוש החורג וכי לא יהיו לו טענות מכל סוג ומן שהו בעניין 

כלפי הועדה המקומית וכי הוא ישא במלוא העלויות הנדרשות להחזרת 
'  א1043ע "יעוד הנכס לשימוש התואם את רשימת השימושים לפי תב

בהיתר הבנייה . בתום תקופת השימוש החורג כתנאי להוצאת היתר הבנייה
. יירשם תנאי ברוח האמור בהתחייבות

עדכון מדיניות רישוי עסקים החלה המקום לעניין היתרי לילה לבתי אוכל עדכון מדיניות רישוי עסקים   .7
, בין היתר, ועינוג ציבורי ולשינוי סיווג האיזור מכחול ללבן אשר משמעותו

ואיסור השמעת מוסיקה , 24:00חיוב סגירת עסקים לכל המאוחר בשעה 
ואשר שינוי , עדכון זה לא יחול על עסקים הפועלים במקום ברשיון. בחוצות

. זה עשוי לפגוע בהם
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אישור שימוש חורג למגורים יותנה בתיאום ואישור מאת הרשות לאיכות מגורים בקומת הקרקע    .8
שכן , בפרט במבנים בהם יש מרתפים, יפו-הסביבה של עיריית תל אביב
, (הנובע ממתחם תעש השלום הגובל מדרום)לאור זיהום הקרקע במקום 

הדבר כרוך בחשיפה אפשרית של הדיירים לחומרים הידועים כמסוכנים 
, ע והצוות המקצועי"י מה"סעיף זה אינו מומלץ ע .ופגועים בבריאות

. הממליצים שלא לאשר מגורים בקומת הקרקע
נחלת יצחק לא יאושר שימוש של ' בקומת הקרקע  בחזיתות הפונות לרחנחלת יצחק ' חזית מסחרית לרח  .9

.  ותחוייב שמירת חזית מסחרית, מגורים
לא תאושר הסבה למגורים בתחום רדיוסים שאינם בטיחותיים מאתרים חומרים מסוכנים   .01

י מיפוי של הנושא המצוי בידי הרשות "בהם מוחזקים חומרים מסוכנים עפ
יהיה צורך לעדכן את המיפוי במסגרת הליך התכנון של התכנית . ס"לאיכ

.  המוצעת שכן המיפוי הקיים אינו עדכני
איסור הסבת מבני משרדים אשר   .11

נבנו ככאלה 
לא תותר הסבת שטחי משרדים במבנים אשר נבנו לאחר מועד כפי שיקבע 

. ע לאחר בחינת היתרי הבנייה ומצב הבניינים במקום"י מה"בהמשך ע
כתנאי להיתר בנייה להסבת שימוש , הועדה המקומית תהיה רשאית לדרוששיפורים סביבתיים    .21

. שבתוקף'  א1043ע " בתב13שיפורים סביבתיים מתוקף סעיף , למגורים
תמהיל שימושים מינימלי להסבה   .31

למגורים 
 75%תנאי להסבת שטחים למגורים יהיה הצגת הסכמה של מינימום של 

הם יתחייבו לבצע את . מבעלי הנכסים במקום שהם מעוניינים בהסבה
. (ראה מטה הוראות מעבר)ההסבה בפועל בתוך זמן שייקצב מראש 

שטחים .  מסך השטחים במבנים שלא למגורים40%יותר שימוש של עד פירוט השימושים שאינם מגורים   .41
השימושים העיקריים .  אלה כוללים את שטחי המסחר בקומת הקרקע

ובלבד שהדבר יעשה , במסגרת שימושים אלה יהיו משרדים ומסחר
בשטחים לא . ס ושירותי הצלה וכיבוי אש"בתיאום ואישור הרשות לאיכ

. או אחסון חומרים מסוכנים/יותרו שימושים מטרדיים ו
הוראות מעבר לעניין המשך   .51

י "פעילות שימושים שלא עפ
תמהיל השימושים המינימלי 

יקבע כי ניתן יהיה , במסגרת עקרונות המדיניות והוראות התכנית המוצעת
, להמשיך להפעיל עסקים שאינם מטרדיים או בעייתיים מבחינה בטיחותית

ניתן יהיה .  מהבעלות בנכס מעוניינת בהסבה למגורים75%בכפוף לכך ש
 עד –להמשיך את הפעלת עסקים אלה למשך תקופה שתקצב מראש 

המטרה היא לאפשר לעסקים פעילים לסיים את פעילותם במשך . שנתיים
.  זמן זה

אישור מגורים בקומות מתחת   .61
לשימושים אחרים 

ניתן יהיה להסב שטחי תעסוקה גם בקומות שהן מתחת לשטחים 
בתיאום , ובלבד שאינם מטרדיים למגורים, המשמשים לשימושים אחרים
.  ואישור הגורמים הרלבנטיים

יותרו רק שימושים התואמים , במבנה שמבוקש להסב בו שטחים למגורים'  א1943ע "י תב"שימושים עפ  .71
אשר במסגרתה נקבעו כללים  אישור של שימושים '  א1043ע "את תב

.  מטרדיים
תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה חתימה על התחייבות לרישום זיקת הנאה הרחבת מדרכות   .81

הרישום . על השטח שבמרווח הקדמי לטובת הרחבת הדרך והמדרכות
בפועל יהיה תנאי למתן אישור אכלוס בדומה לנדרש במסגרת היתרים 

במקרה של הסבה  .(' א1043ע "י תב"עפ)לשינוי ייעוד מתעשייה למשרדים 
 מסך השטחים 70%הרישום בפועל ידרש רק לאחר הסבה של מעל , חלקית
. במבנה

, תיאום הבקשה להיתר עם הגורמים הרלבנטיים נוספים שלא נזכרו לעילתיאומים נוספים   .91
. 'כיבוי אש תברואה ועוד כד, לענייני בטחון ובטיחות

 שנים או עד לאישור התוכנית לפי המוקדם 5תקופת השימוש החורג תהיה קיצוב התקופה לשימוש חורג   .02
. מבניהם

ובלבד שאין מדובר , ע לאשר הקלות מן המפורט לעיל"בכפוף לשיקול מהסעיף גמישויות   .12
. בשינוי מהותי

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 05/01/2011מיום ' ב10-0031בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

:  מהלך הדיון
. רשף חזי יורם מבקש לעשות הפרדה מוחלט בין מגורים למלאכה

. אין בעיה לעשות מסחר בקומת הקרקע אך לא לעשות עירוב שימושים בקומות
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למעשה אתם סוגרים את המסחר , מגורים מעל מסחר,  כל העיר בנויה בעירוב שימושים–ארנון גלעדי 
. א"הקמנועי בת

. נושא של כיבוי אש מאוד חשוב אך בתנאים שכיבוי אש דורשים אף עסק לא יכול התקיים
ר או יותר יחוייב במערכת אש " מ8 האם כל משרד המחזיק ארכיב בגודל של –אהרון מדואל מבקש לדעת 

לגבי ארכיב צריך לעשות בדיקה מה באמת מהווה ? אך תתבצע הפרדה אש בין הקומות? אוטומטית
. הנושא לא ברור, פוטנציאל לכיבוי

. במקומות שיש עסקים עם הגברת שרפה לא ממליץ לאשר מגורים
.  כשיש הפרדה אין מניעה לעשות מעל מגורים–מפקד כיבוי אש אורי שובל 

. כשהמבנה נבנה מראש עם עירוב שימושים אין בעיה כי יש הפרדות אש מעולות בכל קומה
. יש רשימת דרישות ותנאים לכל עסק,  כל מקרה יבחן לגופו–חזי ברקוביץ ' אדר

. נקבע רשימה של בניינים שראויים להסבה בתיאום עם כיבוי אש כשבתוך אותם הבניינים יש עסקים
ואחר כך בתוך הבניינים יעשה , ראשית נגבש רשימה מסודרת של עסקים להסבה בתיאום עם כיבוי אש

. סקר מה העסקים המסוכנים
 

: הועדה מחליטה
: י דרישות כיבוי אש"לאשר את המדיניות כמפורט להלן עפ

במסגרת בחינה זו ימסרו תנאי כיבוי לסידורי כבאות . כל בקשה תבחן בנפרד בהתאם לעקרונות להלן .1
 .הנהוגות כיום לכלל המבנה

ובלבד שיבוצע בהתאם להנחיות שירותי , שילוב של משרדים עם מגורים מעל שטחי מסחר הוא קביל .2
 .כגון התקנת חסמי אש בין קומת הקרקע לקומות העליונות ועוד כדומה, הצלחה וכיבוי אש

 .מלאכה לקומות המגורים מעליהן/ תחוייב התקנת הפרדת אש בין קומת מסחר .3

תחוייב , (במבנה עם משרדים בקומות שמעל קומת הקרקע)במקרים בהם יהיה שילוב של מגורים  .4
 .התקנת כניסה נפרדת למגורים

או שימוש בחומרים מסוכנים /לא תאושר הסבה למגורים במקרים בהם נמצא שקיימת אחסנה ו .5
 .יפו-ד הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב"בהתאם לחוו, בסמיכות

לא תאושר הסבה למגורים בחשיפה לשימושי תעסוקה הכרוכים לרוב באחסון חומרים וסחורות  .6
ללא אמצעי כיבוי  (ר" מ8כגון ארכיב העולה על )בעל פוטנציאל בערה רב " מטען אש"לחומרים בעלי 

. אוטומטיים
 .על העירייה לבצע מיפוי המתעדכן באופן שוטף של הסבת שטחים לשימוש של מגורים .7

 
, 03/11/2010י החלטת הועדה המקומית מיום "להלן פירוט כל התנאים להוצאת היתר כפי שסוכמו עפ

 . י התיאום עם חזי יהורם"להם נוספו התנאים הנוספים עפ

 

ב על הכנת תכנית לשינוי ייעוד " לחוק התו77פרסום הודעה לפי סעיף  77פרסום תכנית חדשה לפי סעיף   .1
 .(ע"במקום אישור הפקדת תב)מתעסוקה למגורים 

הכנת רשימה מבנים המתאימים   .2
להסבה 

תותר הסבה של שטחים למגורים רק במבנים אשר יוכרזו כמתאימים לכך 
י "הרשימה תוכן עפ. י הועדה המקומית"במסגרת רשימה שתאושר ע

העירייה תתקשר עם יועץ , לצורך הכנתה. שיקולים תכנונים ובטיחותיים
ע המוצעת במקום "הרשימה תשולב בהוראות התב. בטיחות מתאים

.  (' ב2650ע "בדומה לרשימת המבנים לשימור בתב)
הוראות מעבר לעניין רשימת   .3

המבנים המתאימים להסבה 
בקשות אשר , היות והרשימה תוכן רק במסגרת הליך הכנת התכנית

להסבת שטחי תעסוקה למגורים באמצעות עליך של , תוגשנה קודם לכן
בכפוף להצגת חוות דעת מאת , תבחנה כל אחת לגופו של עניין, שימוש חורג

. יועץ בטיחות מטעם מגישי הבקשה להיתר
 .ר" מ70גודל יחידת דיור לא יקטן מד מינימלי "שטח יח  .4

עלויות הנובעות מן אישור בקשה   .5
להסבה למגורים 

כל הוצאה הנובעת מן הצורך בביצוע שינויים בחלקים המשותפים של 
תחול , אשר נובעים מאישור בקשה לשינוי השימוש למגורים, מבנה קיים

שינוי פתרון ). על מבקש הבקשה להיתר ותקבל ביטוי מפורט בהיתר הבנייה
שינוי הסדרי חנייה , מיקום יחידות קירור ומערכות אוורור, אצירת אשפה
.  (הוראות כיבוי אש ועוד כדומה, בתוך המגרש

 
כתב התחייבות לעניין החזרת   .6

הנכס לשימוש התואם את המצב 
התכנוני המאושר 

ש "מבקש הבקשה ידרש לחתום על כתב התחייבות להנחת דעת היועמ
תוספת / כי ידוע לו שבמידה והתכנית המקודמת להסבת, לועדה המקומית

עליו להחזיר את הנכס לשימושו המקורי , שימושי למגורים לא תאושר
בתום תקופת השימוש החורג וכי לא יהיו לו טענות מכל סוג ומן שהו בעניין 
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כלפי הועדה המקומית וכי הוא ישא במלוא העלויות הנדרשות להחזרת 
'  א1043ע "יעוד הנכס לשימוש התואם את רשימת השימושים לפי תב

בהיתר הבנייה . בתום תקופת השימוש החורג כתנאי להוצאת היתר הבנייה
. יירשם תנאי ברוח האמור בהתחייבות

עדכון מדיניות רישוי עסקים החלה המקום לעניין היתרי לילה לבתי אוכל עדכון מדיניות רישוי עסקים   .7
, בין היתר, ועינוג ציבורי ולשינוי סיווג האיזור מכחול ללבן אשר משמעותו

ואיסור השמעת מוסיקה , 24:00חיוב סגירת עסקים לכל המאוחר בשעה 
ואשר שינוי , עדכון זה לא יחול על עסקים הפועלים במקום ברשיון. בחוצות

. זה עשוי לפגוע בהם
אישור שימוש חורג למגורים יותנה בתיאום ואישור מאת הרשות לאיכות מגורים בקומת הקרקע    .8

שכן , בפרט במבנים בהם יש מרתפים, יפו-הסביבה של עיריית תל אביב
, (הנובע ממתחם תעש השלום הגובל מדרום)לאור זיהום הקרקע במקום 

הדבר כרוך בחשיפה אפשרית של הדיירים לחומרים הידועים כמסוכנים 
  .ופגועים בבריאות

נחלת יצחק לא יאושר שימוש של ' בקומת הקרקע  בחזיתות הפונות לרחנחלת יצחק ' חזית מסחרית לרח  .9
.  ותחוייב שמירת חזית מסחרית, מגורים

לא תאושר הסבה למגורים בתחום רדיוסים שאינם בטיחותיים מאתרים חומרים מסוכנים   .01
י מיפוי של הנושא המצוי בידי הרשות "בהם מוחזקים חומרים מסוכנים עפ

יהיה צורך לעדכן את המיפוי במסגרת הליך התכנון של התכנית . ס"לאיכ
.  המוצעת שכן המיפוי הקיים אינו עדכני

איסור הסבת מבני משרדים אשר   .11
נבנו ככאלה 

לא תותר הסבת שטחי משרדים במבנים אשר נבנו לאחר מועד כפי שיקבע 
. ע לאחר בחינת היתרי הבנייה ומצב הבניינים במקום"י מה"בהמשך ע

כתנאי להיתר בנייה להסבת שימוש , הועדה המקומית תהיה רשאית לדרוששיפורים סביבתיים    .21
. שבתוקף'  א1043ע " בתב13שיפורים סביבתיים מתוקף סעיף , למגורים

תמהיל שימושים מינימלי להסבה   .31
למגורים 

 75%תנאי להסבת שטחים למגורים יהיה הצגת הסכמה של מינימום של 
הם יתחייבו לבצע את . מבעלי הנכסים במקום שהם מעוניינים בהסבה

. (ראה מטה הוראות מעבר)ההסבה בפועל בתוך זמן שייקצב מראש 
שטחים .  מסך השטחים במבנים שלא למגורים40%יותר שימוש של עד פירוט השימושים שאינם מגורים   .41

השימושים העיקריים .  אלה כוללים את שטחי המסחר בקומת הקרקע
ובלבד שהדבר יעשה , במסגרת שימושים אלה יהיו משרדים ומסחר

בשטחים לא . ס ושירותי הצלה וכיבוי אש"בתיאום ואישור הרשות לאיכ
. או אחסון חומרים מסוכנים/יותרו שימושים מטרדיים ו

הוראות מעבר לעניין המשך   .51
י "פעילות שימושים שלא עפ

תמהיל השימושים המינימלי 

יקבע כי ניתן יהיה , במסגרת עקרונות המדיניות והוראות התכנית המוצעת
, להמשיך להפעיל עסקים שאינם מטרדיים או בעייתיים מבחינה בטיחותית

ניתן יהיה .  מהבעלות בנכס מעוניינת בהסבה למגורים75%בכפוף לכך ש
 עד –להמשיך את הפעלת עסקים אלה למשך תקופה שתקצב מראש 

המטרה היא לאפשר לעסקים פעילים לסיים את פעילותם במשך . שנתיים
.  זמן זה

אישור מגורים בקומות מתחת   .61
לשימושים אחרים 

ניתן יהיה להסב שטחי תעסוקה גם בקומות שהן מתחת לשטחים 
בתיאום , ובלבד שאינם מטרדיים למגורים, המשמשים לשימושים אחרים
.  ואישור הגורמים הרלבנטיים

יותרו רק שימושים התואמים , במבנה שמבוקש להסב בו שטחים למגורים'  א1943ע "י תב"שימושים עפ  .71
אשר במסגרתה נקבעו כללים  אישור של שימושים '  א1043ע "את תב

.  מטרדיים
תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה חתימה על התחייבות לרישום זיקת הנאה הרחבת מדרכות   .81

הרישום . על השטח שבמרווח הקדמי לטובת הרחבת הדרך והמדרכות
בפועל יהיה תנאי למתן אישור אכלוס בדומה לנדרש במסגרת היתרים 

במקרה של הסבה  .(' א1043ע "י תב"עפ)לשינוי ייעוד מתעשייה למשרדים 
 מסך השטחים 70%הרישום בפועל ידרש רק לאחר הסבה של מעל , חלקית
. במבנה

, תיאום הבקשה להיתר עם הגורמים הרלבנטיים נוספים שלא נזכרו לעילתיאומים נוספים   .91
. 'כיבוי אש תברואה ועוד כד, לענייני בטחון ובטיחות

 שנים או עד לאישור התוכנית לפי המוקדם 5תקופת השימוש החורג תהיה קיצוב התקופה לשימוש חורג   .02
. מבניהם

ובלבד שאין מדובר , ע לאשר הקלות מן המפורט לעיל"בכפוף לשיקול מהסעיף גמישויות   .12
. בשינוי מהותי
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.ארנון גלעדי ושלמה זעפראני, נתן וולוך, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, שמואל גפן, דורון ספיר: משתתפים

 
עדכון מדיניות הועדה המקומית לאיזור המובלעת בנחלת : 29/06/2011העדכון המוצע במסגרת הדיון ב
ר שטח מינימלי כפי " מ70ר בממוצע ולא " מ70ד יהיה "מוצע כי שטח יח. יצחק לעניין שטח יחידות הדיור

השינוי המוצע יאפשר גמישות רבה יותר במימוש המרה . שנקבע במסגרת הדיון הקודם של הועדה בנושא
 .שטחי תעסוקה למגורים במקום

 ('אדר, י ניר דוד כהן"מוגש ע): ד הצוות"חו
 70ד ממוצע של "יקבע שטח יח, ר" מ70ד מינימלי שטח של "לאשר את השינוי המוצע לפיו במקום שטח יח

. (ר" מ53של " פלדלת"כלומר שטח )ד "ר כולל ממ" מ53ד מינימלי יהיה "שטח יח. ר"מ
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
ד ממוצע של "יקבע שטחי יח, ר" מ70ד מינימלי שטח של "לאשר את השינוי המוצע לפיו במקום שטח יח

. (ר" מ53של  (פלדלת"כלומר שטח )ד "ר כולל ממ" מ53ד מינימלי יהיה "שטח יח. ר" מ70
 

.כרמלה עוזרי ושמוליק מזרחי, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים
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מתחם גדיש היורה   - 3553/מק/תא

 אישור מחדש להפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  47' עמ

 

מתחם גדיש היורה הפקדה 
 

להפקדת תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים מחודש   אישור :מטרת הדיון
 

  בסמכות ועדה מקומית :ע"מסלול התב
 

שתולים  ’ רח:   במזרח:מיקום
יורה  ’ רח: בדרום

שבט ’ רח: במערב 
מגרשים ברחוב גדיש :  בצפון

 

 שכונת עזרא

 שכונת התקווה

 י"לח
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 :חלקה/גוש
חלקי חלקה חלקה גוש 
6136 77  
6136 78  
6136 76 X 
6034 10 X 
6034 14 X 

 
' ד- 20  כ:שטח קרקע

 
  עירית סולסי דרור גרשון אדריכלים :מתכנן

 
יפו -א”  הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת:יזם

 
. מדינת ישראל, אביב יפו-עיריית תל,   פרטיים:בעלות

הבעלים הרשומים מתחלקים לבעלים   (מושע)הבעלות בחלקה היא בעלות משותפת 
. אשר תופסים חזקה בחלקות ולבעלים לא מתגוררים שאין בחזקתם קרקע בפועל

 
 ובתאריך 05/01/2005י הועדה המקומית בתאריך "התכנית אושרה להפקדה ע :מהלך קידום

בעיות טכניות ובראשן '  משך הכנת המסמכים להפקדה התארך עקב מס21/04/2010.
. הצורך לערוך מדידה מחודשת והתאמת כל מסמכי התכנית למדידה זו

 
  חלק ניכר משטח התכנית תפוס במבנים למגורים הנמצאים בחזקת בעלים רשומים :מצב השטח בפועל

ובמיוחד )בשטח התכנית ; בטאבו או כאלה שבידם הוכחת רכישה מבעלים רשום
י מחזיקים שאינם "מצויים שטחים פנויים ושטחים התפוסים ע (במרכזה ובמזרחה

.  בעלים רשומים בטאבו
סך כל שטחי המגרשים הפנויים קטן מסך השטחים המגיעים לבעלים רשומים שאינם  

. תופסים חזקה בחלקות
 

מקודמים כיום ,   בשל המחסור בקרקע פנויה בעבור בעלי קרקע שאינם תופסים חזקה:מדיניות קיימת
היתרים עבור בעלי קרקע פרטיים התופסים חזקה בלבד או היכולים להוכיח חזקה 

.  ברורה בשטח מסוים
 

 בניה משטח 80%התכנית קבעה . 'ג2215פ תכנית "  זכויות והוראות הבניה הנם ע:מצב תכנוני קיים
מגרש נטו הנקבע משטח הבעלות לפי נסח טאבו בניכוי החלק היחסי משטחי הציבור 

התכנית נתנה אפשרות לשיפוץ ולהרחבת מבנים שהיו קיימים ערב אישורה . בחלקה
גם אם אחוזי הבניה או הבינוי שונים מהוראות , (-1987על פי נספח מצב קיים מ)

. בתנאי התאמתם למגמות התכנית, התכנית לגבי בניה חדשה
  

 בניה משטח 120%מאפשרת התכנית ,  במקרים בהם שטח המגרש עולה על דונם
המגרש נטו כפוף להכנת תכנית עצוב אדריכלי ולתנאים נוספים ולשיקול דעת הועדה 

.  המקומית
אישרה , אשר רוב השטחים בה שייכים למשפחת מערבי ולמדינת ישראל, 78בחלקה 

הועדה המקומית תכנית עיצוב אדריכלי המאפשרת זכויות בניה למגרשים הגדולים 
(. 26.4.95 מיום 16- ' ב141'  ופרוט25.11.92 מיום 9- ' ב84/ פרוט)כאמור לעיל ' ד- 1מ

. תוכנית זו מומשה באופן חלקי
 

 
  מוצעת תכנית איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת בעלים למתחם במטרה לאפשר :מצב תכנוני מוצע

.  לבעלים רשומים את מיצוי זכויותיהם בחלקות תוך הגדרת מגרשים לבניה
, (או התופסים בו חזקה מסוימת)בעלים רשומים המתגוררים במתחם  .1

.  על פי איזון שמאי, זכויותיהם יוסדרו בהתאם לתפיסותיהם בפועל ככל הניתן
, (או שאינם תופסים בו חזקה מסוימת)בעלים שאינם מתגוררים במתחם  .2

זכויותיהם יוסדרו במגרשים הפנויים או במגרשים תפוסים בהם ניתן להוסיף 
סך השטחים הפנויים קטן מסך השטחים נטו , מכיוון שכאמור. זכויות בניה



 החלטה' מס
06/07/2011 

 10- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  49' עמ  

 

ירוכזו זכויות הבעלים שאינם תופסים קרקע ', ג2215פ תכנית "המגיעים להם ע
כל , לתכסית ולצפיפות, לקווי בניין, תוך שינוי הוראות הבניה בנוגע לגובה מבנים

.  זאת ללא תוספת שטחים עיקריים
אחוזי הפרשת החלק היחסי לצורכי ציבור מהשטח הרשום בטאבו יחושבו באופן 

אשר קבעה כי החלק ' ג2215אחיד לכל שטח התכנית ובכך ישונו הוראות תכנית 
. היחסי לצורכי ציבור יחושב מכל חלקה בנפרד

 
י שמאי שמואל פן בתיאום עם " לוח ההקצאות וטבלאות האיזון למתחם הוכנו ע

.  מחלקת רפרצלציה
 
 

 :טבלת השוואה
 

מצב מוצע מצב קיים נתונים 
  משטח מגרש נטו 80%כ זכויות בניה "סה

' ד- 1  משטח מגרש נטו גדול מ120%
כפוף לתנאים 

אין שינוי בסך כל שטחי הבניה 
במתחם  

 קומות 3גובה 
' ד- 1 קומות במגרשים הגדולים מ4
 

 קומות ברוב שטח התכנית 3עד 
 קומות במגרשים נקודתיים 5 עד 4

תכסית 
 

 או כקיים בפועל 70% או כקיים בפועל 50%

 
 

.   ניתן יהיה להתחיל בביצוע התכנית מיד לאחר אישורה כחוק:זמן ביצוע
 

 .את התכנית להפקדהמחדש   מומלץ לאשר :ד הצוות"חו

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (10החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לאשר מחדש את התכנית להפקדה

 
.כרמלה עוזרי ושמוליק מזרחי, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 11- ' ב11-0017
מתחם תשרי מזרח   - 3552/מק/תא

 אישור מחודש להפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  50' עמ

 

הפקדה " -  מתחם תשרי מזרח "3552תכנית 
 

להפקדת תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים מחודש   אישור :מטרת הדיון
 

  בסמכות ועדה מקומית :ע"מסלול התב
 

סיוון  ’ רח:   בדרום:מיקום
תשרי ’ רח: במערב 

אורים ’ המשך רח:  בצפון
חירותנו ’ רח:  במזרח

 

 לב-דרך בר

מחלף קיבוץ 
 שכונת עזרא גלויות



 החלטה' מס
06/07/2011 

 11- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  51' עמ  

 

 :חלקה/גוש
חלקי חלקה גוש 

חלקה 
6034 10 ,15 X 
6034 12-14  
6136 7 ,76 X 

 
דונם - 20.00  כ:שטח קרקע

 
  רונאל אדריכלים :מתכנן

 
א יפו ”  הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת:יזם

 
. מדינת ישראל, אביב יפו-עיריית תל,   פרטיים:בעלות

הבעלים הרשומים מתחלקים לבעלים  אשר תופסים חזקה בחלקות ולבעלים שאין 
. בחזקתם קרקע

 
התכנית אושרה . 04/08/2004י הועדה המקומית בתאריך "התכנית אושרה להפקדה ע :מהלך קידום

 ושלישית בתאריך 07/01/2009י הועדה המקומית בתאריך "להפקדה שנית ע
בעיות טכניות ובראשן ' משך הכנת המסמכים להפקדה התארך עקב מס.  21/04/2010

שינויים בנסחי הטאבו והתאמת כל מסמכי התכנית , הצורך לערוך מדידה מחודשת
. למדידה זו

 
סך כל ;    רוב שטח התכנית תפוס במבנים למגורים הנמצאים בחזקת בעלים בחלקות:מצב השטח בפועל

שטחי הקרקע התפוסה הנמצא בחזקת בעלים עולה על סך השטחים המגיעים 
.  ע שבתוקף"לבעלים אלו על פי התב

סך כל שטחי המגרשים הפנויים קטן מסך ; בשטח התכנית מספר מגרשים פנויים
. ע שבתוקף"פ התב"השטחים המגיעים לבעלים שאינם תופסים חזקה בחלקות ע

 
מקודמים כיום ,   בשל המחסור בקרקע פנויה בעבור בעלי קרקע שאינם תופסים חזקה:מדיניות קיימת

.  היתרים עבור בעלי קרקע פרטיים התופסים חזקה בלבד
 

 בניה משטח 80%התכנית קבעה . 'ג2215פ תכנית "  זכויות והוראות הבניה הנם ע:מצב תכנוני קיים
מגרש נטו הנקבע משטח הבעלות לפי נסח טאבו בניכוי החלק היחסי משטחי הציבור 

גם , נתנה אפשרות למיסוד מבנים שהיו קיימים ערב אישורה' ג2215תכנית . בחלקה
בתנאי , אם אחוזי הבניה או הבינוי שונים מהוראות התכנית לגבי בניה חדשה

. התאמתם למגמות התכנית
 

.    מוצעת תכנית איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת בעלים למתחם:מצב תכנוני מוצע
.  זכויות בעלים התופסים חזקה במתחם יוסדרו בהתאם לתפיסותיהם בפועל

 
זכויות בעלים שאינם תופסים חזקה יוסדרו במגרשים הפנויים או במגרשים תפוסים 

סך השטחים הפנויים קטן מסך , מכיוון שכאמור. בהם ניתן להוסיף זכויות בניה
ירוכזו זכויות הבעלים שאינם ', ג2215פ תכנית "השטחים נטו המגיעים להם ע

לתכסית , לקווי בניין, תופסים קרקע תוך שינוי הוראות הבניה בנוגע לגובה מבנים
.  כל זאת ללא תוספת שטחים עיקריים, ולצפיפות

אחוזי הפרשת החלק היחסי לצורכי ציבור מהשטח הרשום בטאבו יחושבו באופן 
אשר קבעה כי החלק ' ג2215אחיד לכל שטח התכנית ובכך ישונו הוראות תכנית 

. היחסי לצורכי ציבור יחושב מכל חלקה בנפרד
 

י שמאי שמואל פן בתיאום עם " לוח ההקצאות וטבלאות האיזון למתחם הוכנו ע
.  ממונה תשתיות ומקרקעין

 
 
 
 



 החלטה' מס
06/07/2011 

 11- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  52' עמ  

 

 
 

 :טבלת השוואה
 

מצב מוצע מצב קיים נתונים 
 משטח מגרש נטו 80%כ זכויות בניה "סה

 
אין שינוי בסך כל שטחי הבניה 

במתחם  
 קומות 3גובה 

 
 קומות 4עד 

תכסית 
 

 או כקיים בפועל 70% או כקיים בפועל 50%

 
 

.   ניתן יהיה להתחיל בביצוע התכנית מיד לאחר אישורה כחוק:זמן ביצוע
 

 . את התכנית להפקדה מחדש  מומלץ לאשר:ד הצוות"חו

 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (11החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לאשר מחדש את התכנית להפקדה

  
.כרמלה עוזרי ושמוליק מזרחי, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים

 



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 12- ' ב11-0017
בסר סנטר אילון  - תכנית עיצוב אדריכלי  - 

 תיקון טעות במספר ובשם התכנית

 

 2007ת ספטמבר "מבא  53' עמ

 

יפו – אביב -מרחב תכנון מקומי תל

תכנית עצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי 

 "צרוןבאזור תעשיה בישטחים ציבוריים זכויות והוראות בניה - ' ב3255תאלתכנית מפורטת מספר 

 

 

 :רקע  1.1

באמצעות תכנון המתחם כמתחם עם זכויות מעבר '  ב3255/ פירוט הרעיון התכנוני המוצג בתכנית תא

קומת הקרקע פונה לכל הכיוונים לרבות פנים המתחם ומעליה שני . המוגן מהשפעות הסביבה, לציבור

 .בקצה המזרחי מבנה נמוך המשלב מבנה ציבורי. מגדלי משרדים

הממוקמים מעל קומת , ר כל אחד" מ50,000בשטח של כ ,  קומות45שני מגדלי משרדים בגובה של עד 

קרקע הכוללת שימושים מסחרים ומעליה קומה נוספת הכוללת בחלקה מועדון ספורט וחדרי ישיבות 

. לשירות דיירי המתחם

מבנה שלישי נמוך אשר קומת הקרקע שלו כוללת שימושים מסחרים ומעליה מבנה ציבורי שהכניסה 

. אליו היא ממפלס הרחוב

כניסות ושירות , מעברים, ר בנוי ובנוסף רחבות" מ6000קומת המסחר משתרעת על שטח של כ 

   .לבניינים

, משרדים, מסחר ובתי אוכל בקומת הקרקע: (' ב3255/ תא)ע שבתוקף "שימושים עיקריים על פי התב

, שירותים נלווים כגון מזנונים, שירותי רפואה לרבות מרפאות ומכון בריאות, תעשייה עתירת ידע

. שירותים לרווחת העובדים, קפיטריה

, ספסלים, פרגולות וסככות, ריהוט גן ורחוב: (' ב3255/ תא)ע שבתוקף "פ על פי התב"שימושים בשפ

. שבילים להולכי רגל ולרוכבי אפניים. 'נטיעות וכיוב

:שם תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי 2.1

שטחים - ' ב3255/תאתכנית זו תקרא תכנית עצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי לתכנית מפורטת מספר 

 "צרוןבאזור תעשיה ביציבוריים זכויות והוראות בניה 

. ("התכנית הראשית"להלן ) 

" . תכנית העיצוב: "תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי תכונה

 



 

 

 

 

 

:   מסמכי תכנית העיצוב 3.1

. ("הוראות תכנית העיצוב"להלן ) דפי הוראות בכתב 7 

 .("תכנית העיצוב"להלן ),  מ גרפי" וחוברת בקנ1:250מ "תכנית עיצוב אדריכלי ערוכה  בקנ 

.("תכנית הפיתוח"להלן )הכוללת חתכים ופרטי פיתוח , 1:250מ  "תכנית פיתוח בקנ 

נספח תנועה 

נספח סביבה 

 הנחיות בניה ירוקה 

 

.  כל אחד ממסמכי התוכנית מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית העיצוב בשלמותה

. תיקבענה הוראות התכנית הראשית, במידה של סתירה בין תכנית זו לתכנית הראשית

 

:  תחולת תוכנית העיצוב 4.1

 בגוש 3, 24, 48:  הכוללים את החלקות, תכנית זו תחול על השטחים המתוחמים בנספחי תכנית זו

7095 .

 

: שטח תכנית העיצוב 5.1

 . דונם13.622נטו ,  דונם20.382ברוטו 

 

 : מיקום וגבולות תכנית העיצוב 6.1

 בגוש 47, 49חלקות , הסוללים'  רח:במזרח, 7095 בגוש 42-43 חלקות :בדרום, 7095 בגוש 2 חלקה :בצפון

.  יגאל אלון'  רח:במערב,  7095

:    יוזם תוכנית העיצוב 7.1

 ן"ר ישראל נדל.ס.ב

: בעל הקרקע 8.1

מ "יפו בחכירה לחברת הארגז בע–אביב -עיריית תל

 : עורך תוכנית העיצוב 9.1

מ "בע (1989)ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים ובוני ערים : אדריכלות

מ "ליאור וולף אדריכלי נוף בע- דן צור: אדריכלות נוף

מ "תכנון תנועה ודרכים בע- דגש הנדסה: תנועה

מ "לשם שפר איכות סביבה בע: איכות הסביבה

-  יועץ בניה ירוקה

 



 

 

 

 

 

:  מטרת תוכנית העיצוב 01.1

מספר ' קביעת הוראות והנחיות עצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי בהתאם להוראות בתכנית מפורטת מס

 "צרוןבאזור תעשיה בישטחים ציבוריים זכויות והוראות בניה - ' ב3255/תא

 

 :אופן העמדת המבנים בפרויקט  2.1

. בפרוייקט שני מגדלים על דופן יגאל אלון ובניין שלישי נמוך

שני המגדלים יושבים על קומת קרקע בתכסית גדולה יותר וממוקמים : שיקולים אורבניים -

בין המגדלים . כך כלפי הרחוב מתקבלת מסה נמוכה של קומה מסחרית. בנסיגה מדופן יגאל אלון

.וקומת הקרקע המסחרית מעבר מרכזי מוגן

. המגדלים יוצרים זוג ומהווים נקודת ציון הנצפים מנתיבי איילון ורחוב יגאל אלון -

פיתוח הנוף של הפרוייקט משלב עצים וגגונים באזורי המסחר אשר מוקמו : שיקולים סביבתיים -

 .בהתאמה לבדיקת משטר הרוחות בפרוייקט ומאפשרים אזורי חוץ נוחים לשהייה בכל המתחם

 

: אפיון המבנים בפרויקט  2.2

מעל קומת הקרקע שני . קומת קרקע רחבה עליה משני צידי מעבר חוץ מרכזי-  תיאור כללי.  א

המגדלים בנויים ממסה משופעת של קיר מסך החודרת . מגדלים הבנויים כמראה אחד של השני

בקומת הקרקע מעברים מקורים . לתוך מסה משופעת בכיוון נגדי המשלב קיר מסך עם אבן

. לציבור

-  קומות ומפלסים' מס, גובה המבנים.  ב

  גובה יחסי'  מ165 קומות ולא יותר מ 45גובה המגדלים עד.

  מ6קומת מרתף ראשונה בגובה של ',  מ9.2קומת קרקע גבוהה ',  מ3.6גובה קומה טיפוסית  ,'

.' מ3קומת מרתף טיפוסית בגובה 

שטחים ציבוריים - ' ב3255תאמספר ' פ תוכנית מפורטת מס"קווי הבניין יהיו ע- קווי בניין.  ג

 "צרוןבאזור תעשיה ביזכויות והוראות בניה 

 

 

חזיתות המבנים ומעטפת , בינוי 3.2

החיפוי יתבצע בשיטה . מעטפת זכוכית בשילוב עם חיפוי אלומניום ואבן גרניט בהירה – חומרים .א

.יבשה

. חלונות נפתחים .ב

 (מ" מ12מ כל אחת וביניהן מרווח אויר של " מ6שתי שמשות בעובי )שמשה כפולה : סוג הזכוכית .ג

. 15%בגוון כחול אפור ברפלקטיביות מירבית של 



 

 

 

 

 

, על גג קומת הקרקע והקומה שמעליה. בבניין מרפסות גג בשלוש קומות בלבד–   גגמרפסות .ד

.המרפסות מתוכננות כגג ירוק. 38ובקומה 

 שילוט האזור המסחרי ימוקם במקום מוגדר לשילוט הממוקם במרכז  - שילוט ופרטים , סימון .ה

לאורך המעבר !!!!! (חלון הראווה- מדוע לא בחזית החנויות)? .הגריל לאורך כל קומת הקרקע

. פלדה עם חיפוי אלומניום' המרכזי המוגן ממוקמים אלמנטי הצללה קבועים הבנויים מקונס

.אלמנטי ההצללה משמשים גם קירוי לסגירת החורף

:חזית חמישית .ו

  במשולב עם חומרים יבשים  (צמחי כיסוי ועצים)הגגות הינם גגות ירוקים בעלי תכסית צמחית

תכנית הגגות ממשיכה את קווי התכנון מקומת הקרקע ויחד . חלוקי נחל ודק עץ, כגון טוף

.יוצרת תמונת פסיפס הנראית מהקומות העליונות

 מ נטו וכן גומות מקומיות " ס60מפלס הגגות יתחשב בעומק הדרוש לצורך הקמת הגינון כ

.בהתאם לתכניות הפיתוח' מ1עמוקות יותר עבור העצים בעומק נטו של 

 על גג הבניין השלישי הנמוך ממוקמות . רוב המתקנים הטכניים ממוקמים על גגות המגדלים

.מערכות המוסתרות בגג בנוי' מס

קומת הכניסה  /קומת הקרקע 4.2

 : כניסות המבנים .א

  הכניסה למגדל נעשית דרך לובי רחב ידיים אשר ניתן להגיע אליו הן מהרחובות שמצפון

.ומדרום והן מהמעבר המרכזי הפתוח

 הכניסה לאזורי המסחר נעשית מהמעבר המרכזי המוגן ומהרחובות המקיפים את הפרוייקט.

 הניצבים ליגאל אלון ולסוללים כניסות לחניונים דרך הכבישים הצפוני והדרומי. 

 בחזית החזית המסחרית שבמעבר המרכזי יהיו גגונים מאלומניום. 

 קומת הקרקע .ב

 בעת ההגשה . וכניסות לחניונים, לובי כניסה למגדלים ולמבנה הציבור, קומת קרקע מסחרית

 .להיתר יסומנו אזורים לסגירת חורף

 שטחים משותפים בנויים .ג

 פ התקן הנדרש כולל מקלחות לרוכבי האופנים"אזור חניה לאופניים יוקצה בחניון ע .

 

תנועה וחניה  5.2

הנגישות לחניון תתאפשר משני חיבורים בהתאם לנספח התנועה המנחה והמאושר של אזור 

שבין הפרויקט ובין מגרשי , החדשה, נגישות אחת תוצע מהדרך הדרומית, התעסוקה ביצרון



 

 

 

 

 

פתרון החניה . ("11"רחוב )ונגישות שנייה תוצע מהדרך הצפונית הקיימת " אשדר" / "מוטורולה"

 .ורכב דו גלגלי, אשפה, יינתן במסגרת חמישה מרתפים תת קרקעיים לרבות פתרון לרכבים תפעוליים

 

נוחות אקלימית ומטרדי רוח  6.2

מסקנות הבדיקה יושמו והוטמעו בתכנון . בדיקת רוחות בוצעה בשלב התכנון המוקדם של התכנית

  .לצורך טיפול במטרדי הרוח, הפרויקט

גגון באיזור הכניסה ללובי המגדלים אמור לשבור את הרוח במעבר שבין  .1

. המגדלים

בעת איכלוס המתחם כדי לאפשר --------- נטיעות של עצים בוגרים בקוטר  .2

. נוחות מבחינת רוחות

  

נגישות  7.2

הפיתוח אינו כולל מדרגות והשיפועים . פיתוח השטח מאפשר נגישות מלאה לכל חלקי הפרוייקט

 2.5%קטנים מ 

. בכל קומות המגדלים יש שירותים נגישים

 

תן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים עם נותייחס לתקנות הנגישות התקפות ומתכנון הבינוי והפיתוח 

. מוגבלויות

 

מערכות  8.2

פ הנחיות המדיניות "י יועץ לבניה ירוקה ע"תנאי להגשת תכניות להיתר בניה תהיה הגשת נספח ע: כללי

:הנספח יכלול  בין היתר התייחסות לנושאים הבאים. המאושרת

מאגרי המים של המבנה משולבים בגרעיני המבנה בקומות מרתפי - מתקני תברואה וכיבוי אש .א

נשמרת הפרדה מלאה בין מי שתיה למי . החניה התחתונות ובקומה הטכנית העליונה בכל מגדל

. כיבוי אש

. עם גישה לשטח הציבורי, הצנרת הראשית מתוכננת בפיר צנרת ראשי בלובי הקומתי בכל מגדל

שפכי מסעדות וניקוזי מיזוג , שפכים סניטריים, מערכת הסילוקים נפרדת לחלוטין למי גשם

. תותקן מערכת אשר תאפשר שימוש במים אפורים להדחת אסלות. אויר

. י איגומם במאגר כיבוי האש במסגרת הבניה הירוקה"ניקוזי מיזוג האויר ינוצלו להשקייה ע

. חדרי המכונות של בריכות הנוי יתוכננו בגעין מרתף המבנה ויכללו מערכות סינון וחיטוי

מוני המים המשניים יותקנו בארון . מונה מים ראשי לפרויקט ימוקם בכניסה לחניון מצד דרום

. פיר הצנרת הראשי



 

 

 

 

 

ליד כל רחבת כיבוי יותקנו הידרנטים להסנקה למערכות הספרינקלרים וההידרנטים הפנימיים 

ברזי השריפה ימוקמו בנישות בתוך המבנה ולא יעמדו חופשיים במרחב . 3"וברז שריפה כפול 

. רחבות כיבוי האש יסומנו בשילוט בלבד. הציבורי

. הגישה לכל החדרים הטכניים תהיה מהשטח הציבורי הקומתי

מפרידי שומן לחנויות המזון יותקנו בתקרת המרתף העליון עם פתחי גישה עליונים לנוחיות 

.הניקוי והתחזוקה

חדרי החשמל הפרטים והחדרים הטכניים ימוקמו במרתפים  – מתקנים טכניים והנדסיים .ב

חדרי גנטור וחדרי טרפו ימוקם מעל רמפות הכניסה . ממקום מאוכלס'  מ3במרחק של 

 3ישמר מרחק של . לחניונים על מנת לאפשר איוורור מקסימלי וללא פגיעה באיכות הסביבה

.ממקום מאוכלס ותשמר רמת הרעש הנדרשת בחוק העירוני' מ

 8שני הבניינים הגבוהים יצוידו במערך של : תאור מערכות האנרגיה –מערכות מיזוג אויר  .ג

 400 מכונות של 5. ק. ט2500 תפוקת הקירור המשוערת היא כ, מכונות קירור ומשאבות מים

 שעות 24א אחת מהמכונות הקטנות יותר תשמש למערכת "כ. ק. ט200 מכונות 3-א ו"כ. ק.ט

. ותקבל הזנה משדה זרם חיוני

אחד עבור האזור המסחרי בבניין , הבניין הנמוך יצויד בשני מערכים של אספקת אנרגיית קירור

תפוקת הקירור המשוערת למערך עבור האזור . זה ובבניינים הסמוכים ושני עבור הבניין עצמו

 300-והמערך השני עבור הבניין הנמוך עצמו כ, א"כ. ק. ט200 מכונות 2, .ק. ט400-המסחרי כ

א "כ. ק. ט150 מכונות 2, .ק.ט

. יעשה שימוש במערכות איקלום חוסכות אנרגיה

אוורור ופינוי עשן : תאור מערכות אוורור חניונים - איוורור חניונים ושטחים מסחריים .ד

 קבוצות של מפוחי אוורור ופינוי עשן שיותקנו בחדרי מכונות מעל 4÷3י "מהחניונים יבוצע ע

קומת המסחר וישאבו אוויר מהחניון דרך קירות כפולים בצד המערבי והמזרחי של החניון 

בכמות , ויפלטו אותו אל מחוץ לבניין דרך תריסי אוורור מתאימים במפלס תקרת קומת המסחר

 . בנוסף יותקנו מערכות ניטור לגז ,  החלפות אוויר בשעה8של 

במרכז החניון יותקנו מפוחי אוויר חיצוני שיספקו אוויר חיצוני לחניון משני צידי פיר אוויר 

כך שתיווצר , ל"מרכזי שיורד מהחוץ אל הקומה התחתונה של החניון לכיוון פתחי היניקה הנ

.שטיפה טובה של חלל החניון

 תעלות נידוף אנכיות לשאיבת 4בכל בניין יבוצעו הכנות של : תאור מערכות אוורור מטבחים

ההכנות יכללו תעלות אנכיות במבנה מתאים עם אפשרות לגישה . ריחות בישול מקומת המסחר

 .לניקוי

.ל בהתאם לצורך" תעלות כנ4ישוריין מקום לתוספת 

על הגג יותקנו יחידות סינון אוויר מתאימות לדרישות איכות הסביבה שיפלטו את האוויר 

.המסונן דרך ארובה מעל מפלס הגג העליון



 

 

 

 

 

 – מיחזור, אצירה ופינוי אשפה .ה

. רטוב/בכל אחד מהבניינים תתוכנן הפרדת פסולת יבש. 1
. תשומת לב מיוחדת תוקדש לפינוי וטיפול באשפה של האזורים המסחריים. 2

 .אזורי אצירת הפסולת יהיו מאווררים לפי הנחיות משרד הבריאות. 3

. יבחנו במסגרת היתר בניהקביעת הוראות ספציפיות לעניין מיגון אקוסטי - הנחיות אקוסטיות  .ו

תדרש התייחסות לעניין הרעש . ד אקוסטית לעניין הרעש מתנועה בנתיבי איילון"תדרש חוו

- תדרש הנחיה לבידוד הרעש ממערכות המבנים. הצפוי בעת הבניה במידה ותקודם בשלבים

 .בעיקר המבנה הנמוך הסמוך למגורים

תוך , תאורת חזיתות ותאורת שטחים פתוחים לציבור תבחן במסגרת היתר בניה – תאורה .ז

 . יוגשו הדמיות יום ולילה.  מאמץ לאפשר תאורה טבעית מיטבית למשרדים

 

זיקות הנאה /שטחים פתוחים  9.2

 פ כולל זיקת הנאה לציבור בתשריט ובתקנון"קביעת הוראות לשפ.

 המיקום הסופי מסומן בתשריט ואינו צף.

 העירייה תהיה רשאית להיכנס בנעלי . פ תהיה באחריות ועל חשבון הבעלים"תחזוקת השפ

.   פ"היזם בנושא תחזוקת שטח השפ

 רמת הפיתוח . השטחים הפתוחים ישמשו לטובת הציבור ולכן יהיו מונגשים וללא מעקות

דק עץ וכו ,וחומרי הגמר יהיו איכותיים אבן טבעית 

  או שיקוף/ברכות נוי ו,  בפיתוח ישולבו אלמנטי מים.

  התכנית תתיחס לתכנית העיצוב של המתחם

 נספח פיתוח שטח

:הוראות הכוללות

 או /חיפוי אבן ו, פ"ריצוף אבן בשטחי המעבר בין המבנים וכן בתחום השפ : פרוט חומרי גמר

.מוזאיקה לבריכות הנוי והשיקוף

 עצי מגנוליה ישמשו כעצי הכוונה לאורך צירי ההליכה בהתאם לתכנית : צמחייה ונטיעת עצים

פ כאיזכור לעצי הפרדסים ובהמשך לקו התכנוני של "עצי לימון ישתלו בתחום השפ. הפיתוח

צמחיית גדול נחלים ומים תשתל בתוך בריכות הנוי וערוגות הווטלנד . המרחב הציבורי הסמוך

. בהתאם לתכנית

 פ הינם רציפים עם המדרכות העוטפות ומאפשרים מעבר רציף בכל נקודה "זיקת ההנאה והשפ

 .2.5%פ אינם עולים על שיפוע של "שטחי המעבר והשפ. ונקודה

 יושם דגש מיוחד על , כמו כן. א"י הנחיות ופרטי עיריית ת"המדרכות הציבוריות יבוצעו עפ

.פ"החיבור בין המדרכה העירונית לתחום זיקת ההנאה והשפ



 

 

 

 

 

 תתאפשר , כמו כן. אשפתונים ומתקני אופניים יהיו מפוזרים בתחום הפרוייקט, ספסלי ישיבה

.ישיבה בלתי פורמאלית על שפת חלק מגופי המים והערוגות

 י תאורה "י תאורת הבניינים ותחוזק במידת הצורך ע"התאורה בתחום הציבורי תסופק ע

.פ"שקועה בריצוף וכן עמודי תאורה דקורטיביים בתחום השפ

 מיקום כניסות ומפלסים : 

.15.30הכניסות ללובי הבנייני המגדלים מהמעבר הפנימי תהיינה במפלס  .1

-  ו15.10 תהיינה 10- ו8 הכניסות ללובי מכיוון המדרכות הציבוריות ברחובות  .2

.  בהתאמה ובהתאם לכבישים המתוכננים14.85

.16.00הכניסה למבנה הדו קומתי תהיה במפלס  .3

  או מילוי אדמת גן /ע וכולל בתי גידול ו"יכול שיהיה יותר ממה שנקבע בתב)עומק גנני מינימלי

(' מ1.5בעומק של לפחות 

 י יועץ התנועה"פ המתוכנן בהתאם לצרכים שיוכתבו ע"מתקני אופניים ישולבו בתחום השפ  .

.חניית אופניים יהיו גם בתחום החניון התת קרקעי

 

: גמישות

באישור , פ והמבנים"מיקום השפ, הגובה המירבי, קווי הבנייןכל שינוי במבנה שאינו חורג ממסגרת 

. לא יהווה שינוי לתכנית עיצוב זו, מהנדס העיר או מי מטעמו

 תכנית זו הינה מנחה .פ והמבנים"מיקום השפ, הגובה המירבי,  קווי הבנייןתכנית זו מחייבת לעניין

 .כל עניין אחרל

-ה"פ חוק התכנון והבניה התשכ"חישוב שטחי הבניה יהיה ע. אין בתכנית זו בכדי לאשר שטחי בניה

1965 .

 

 

: חתימות 01.2

 

מ "בע (1989)ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים ובוני ערים : אדריכלות: עורך התכנית

מ "ליאור וולף אדריכלי נוף בע- דן צור:      אדריכלות נוף

מ "תכנון תנועה ודרכים בע- דגש הנדסה:      תנועה

 מ"לשם שפר איכות סביבה בע:      איכות הסביבה

  ן"ר ישראל נדל.ס.ב: יוזם התכנית 

   מ"הארגז בע יפו בחכירה לחברת-אביב-עיריית תל: בעל הקרקע

    

 



 

 

 

 

 

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 25/05/2011מיום ' ב11-0012בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

 :מהלך הדיון
. הובא לאישור הועדה תכנית עיצוב ותכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית כנגזרת מהתכנית הראשית

. מיטל להבי ברכה על הפרויקט וציינה את חשיבותו
. כרמלה עוזרי בקשה לדעת מהם השימושים הספציפיים למבנה הציבור

 
: הועדה מחליטה

בסר  "– 3952/מק/לאשר את תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי לתכנית מפורטת מספר תא
. ההחלטה התקבלה פה אחד" סנטר איילון

 
כרמלה עוזרי , שלמה זעפראני, שמואל גפן, שמוליק מזרחי, מיטל להבי, נתן וולוך, דורון ספיר: משתתפים

 .ואהרון מדואל
 
 

- ' ב3255/תא המספר ושם התכנית הוא 3952/מק/תיקון טעות במספר ושם התכנית במקום תא

 ." ביצרוןבאזור תעסוקהשטחים ציבוריים זכויות והוראות בניה 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (12החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 –' ב3255/ המספר ושם התכנית הוא תא3952/מק/לאשר תיקון טעות במספר ושם התכנית במקום תא

". שטחים ציבוריים זכויות והוראות בניה באוזר תעסוקה ביצרון"
 

.כרמלה עוזרי מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 13- ' ב11-0017
  20-22רחוב הקונגרס  - 3972/מק/תא

 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  61' עמ

 

הועדה מקומית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 :מיקום
 . לנוב'התכנית גובלת בחלקה הצפוני ברחוב הקונגרס במתחם שבין הרחובות חזנוביץ לצ

 

 
 
 

 :כתובת
יפו - תל אביב 
 20הקונגרס 

 
יפו - תל אביב 
 22הקונגרס 

 
 :גושים וחלקות בתכנית

 
מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
  78-79 חלק מהגוש מוסדר 6948



 החלטה' מס
06/07/2011 

 13- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  62' עמ  

 

 
 
 
 

 
ר " מ893.0-כ: שטח התכנית

 
 אדריכל חנוך מדנס :מתכנן

 
מ "שולדר בע. י. א:יזם

 
 פרטית :בעלות

 
:  מצב השטח בפועל

 שבנייתו הופסקה   כולל קומת מרתף לחניה קומות2שלד בניין  בן 
 

:  מדיניות קיימת
החלטה '  מס19/01/2005ד מינימאלית אושרה  מיום "מדיניות מאושרת במתחם התחנות לענין גודל יח

. 5-'ב2005-2
 
 

:  רקע
  6948 בגוש 78. 79 לאחד את החלקות 172ב-3'   אישרה הועדה המקומית בהחלטה מס1996בשנת 
.  נמצא הגוש בהסדר ולכן לא ניתן היה להשלים את תהליך האיחוד ורישום החלקות עד עתה2000משנת 
כיום עומד שלד ,   הוצע היתר בניה למגרש המאוחד ועל פיו נבנה הבנין עד להפסקת הבניה03/2000בשנת 

.  קומות הכולל מרתף חניה2בנין בן 
' ל להגדלת מס" בסמכות מקומית במגרשים המאוחדים הנ3331 אושרה תכנית 11.07.2002בתאריך 

. ' מ4.5ד וכן העמקת קומת המרתף עד לגובה של " יח27-יחידות הדיור ל
 שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו לא מומשו הזכויות 5אם תוך : " לתכנית קובע זמן ביצוע14סעיף 

המוקנות בתכנית זו יפקעו זכויות הבניה וההוראות האחרות מכוח תכנית זו ויחולו הוראות התכנית 
". הראשית

אי לכך התכנית לא תקפה , בשל אילוצים כלכליים לא חודשה הבניה ולא מומשו הזכויות מכורח התכנית
. 'ולכן חלות הוראות התכנית הראשית מ

 
 

 :מצב תכנוני קיים
  ,אף ,44, גגות " 1ג", מרתפים " 1ע", " מ ":ע תקפה "תב

 אזור מגורים ב : יעוד קיים
 ,  עיקרי 180%- מעל הקרקע : 'זכויות הבניה לפי תכנית מ

 1 לפי תכנית ע לקומה80%.  קומות2- ב160%- מתחת לקרקע 
ד " ליח המגרשקרקעלשטח ר " מ50 של מקדםלפי - ד " יח 18: צפיפות

.   קומות מרתף 2, גג מעל קומת קרקע יציאה לקומת חדרי +  קומות5- גובה המבנה 
 
 

: מצב תכנוני מוצע
 

 :תיאור מטרות התכנון
 

ר ברוטו " מ50ד מינימלי של "י קביעת גודל יח"הגדלת צפיפות בהתאם למדיניות מתחם התחנות ע .1
. ד במצב המוצע" יח32-במצב הקיים ל'  יח18-ד מ"תוספת יח       

 . דירות גן בתחום קומה מפולשת2הקמת   .2
 
 
 
 
 
 



 החלטה' מס
06/07/2011 

 13- ' ב11-0017

 

2007ת ספטמבר "מבא  63' עמ  

 

: טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 כ זכויות בניה"סה

 'לפי תכנית מ
 180.0% 180% אחוזים

 1607 1607 ר"מ
 45% 45% אחוזים זכויות בניה לקומה

   
  מעל קומת עמודים5  מעל קומת עמודים5 קומות גובה

   
 50% 50% תכסית

 28 18 מקומות חניה
 32 18ד "יח' מס

ר " מ60-כר " מ90-כד "שטח ממוצע ליח
 6.2-אחורי , 3.6-צידי , 3-קדמי 6.2-אחורי , 3.6-צידי , 3-קדמיקווי בנין 

 
 :עקרונות ודברי הסבר נוספים

 50שכונת נוה שאנן הוגדרה בתכנית האב למתחם התחנות  כאזור מעבר והמליצה על גודל מינימאלי של 
  דיור לזוגות צעיריםהתכנית מעודדת .   בועדה המקומית2005המלצה שאושרה בשנת . ד"ר ברוטו ליח"מ

  . בממוצער" מ60-כ הדירות המוצע עומד על כאשר שטח
 

. במרתף (מכפילי חניה) חניות כפולות 9 ד חניות בקומת הקרקע ועו10מתוכננות - חניות : ,תנועה, תחבורה
 חניות ועל ההפרש ישולם כופר חניה  32נדרשות .  חניות מוצעות28כ "סה

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

. ולכן והמבנה ישתלב בבניה הקיימת בסביבתו, לתוספת קומות מעל המותר בתכניות התקפות 
  

.  מומלץ להפקדה: ד הצוות"חו

: זמן ביצוע
, במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל,    שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7אם תוך  

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

 13/02/2011בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
 13/02/2011בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (13החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
. לאשר את התכנית להפקדה

 
.כרמלה עוזרי מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים



 התוכן החלטה' מס
06/07/2011 

 14- ' ב11-0017
שינוי שלביות  - ר "הזרוע הצפונית של המע - 

 שינוי שלביות מער צפוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  64' עמ

 

 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 
 

  ר"בזרוע הצפונית של המע שלביות שינוי   :מטרת הדיון
 

פרשת ' ובין רח, לנתיבי איילון במזרח, בין דרך מנחם בגין במערב- ר"הזרוע הצפונית של המע :מיקום
. לרחוב גבעת התחמושת בדרום, דרכים בצפון

 

 
 
 
 

. תכנון מרכזמחלקת  – כנון העיר אגף ת:מתכנן
 

יפו -א" הועדה המקומית תכנון ובניה ת:יזם
 

  :מצב תכנוני קיים
קירבתו למערכות תנועה מטרופוליניות וסמיכותו לתחנת רכבת , לאור נגישותו המעולה של המתחם

י מפתח "עפ, ל מתוכננות קודמו במתחם תכניות לבניה אינטנסיבית ליעודי תעסוקה"ישראל ולתחנות רק
מדיניות , בשיתוף הועדה המחוזית,  גיבשה הועדה המקומית1997בשנת . ר"זכויות המקובל לאזורי מע

שילוב . 100%- ומתוכם לא יפחתו זכויות הבניה למגורים מ450%ר יהיו "לפיה זכויות הבניה לשימושי מע
בדיוניה על תכניות , בהמשך. מגורים נקבע על מנת להבטיח פעילות עירונית גם מעבר לשעות העבודה

נקודתיות במתחם הגמישה הועדה המקומית את עמדתה וקבעה כי ניתן יהיה לשלב שימושי מגורים 
.  לעילאמורבשיעורים גבוהים מן ה

התכנית קבעה הוראות . (2774/תא)ר תכנית כוללת " אושרה למתחם הזרוע הצפונית של המעבנוסף
במטרה ליצור מתחם שיפותח בצורה - זאת, להקמת מערך דרכי גישה ואת תכנון הפיתוח המשותף למתחם

 תוך דגש על סביבת הולכי הרגל והקשר שבין ,(לפחות מבחינה הנדסית או תכנונית) ורציפה מתואמת
. הפרויקטים השונים למערכות התחבורה הציבורית הסמוכות

: ביניהן,  מספר תכניות נקודתיותואושרו במועדים שונים ר  קודמו "בתחום הזרוע הצפונית של המע
ל "הנקודתיות הנקידום התכניות . קרדן ותכניות נוספות, מגדל אלה, ח"קופ-תנובה, אגד, ידיעות אחרונות

, התחייבות של היזמים להשתתפות במימון תכנון וביצוע משימות פיתוח באזור התכניתבין היתר כלל 
בחלק , אולם בחלק מהתכניות נקבע ביצוען של משימות הפיתוח או חלקן כאמור כתנאי להיתר בניה
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לא מופיע כתנאי , או חלקן, מהתכניות הוא נקבע כתנאי לאכלוס ובחלק מהתכניות ביצוע משימות הפיתוח
 . להיתר או לאכלוס

 
 

 מדיניות מוצעת
ר הצפוני "בשנתיים האחרונות עשתה עיריית תל אביב יפו מאמצים לקדם הסכם משולש עם כל יזמי המע

לביצוע המטלות התשתיתיות , (2011הסכם זה נחתם לבסוף בחודש יוני ), מ"וכן עם חברת נתיבי איילון בע
ובפרט לעניין ביצוע דרך )או אכלוס לפרויקטים השונים בתחום אזור זה \הנדרשות כתנאי להיתרי בניה ו

במסגרת קידום ההסכם הותוו . (דרך השירות המערבית ולולאת וולובלסקי, השירות המזרחית והטיילת
י הותווה "א לבין חח"לוחות זמנים לביצוע התשתיות הנדרשות וכןבמסגרת הסכם נפרד שנחתם בין עת

ר הצפוני ומונע תחילת עבודות "לוח זמנים לביטול קו מתח עליון של חברת החשמל העובר באזור המע
. בחלק מן המגרשים

ל וכן לפי בקשת היזמים עלה הצורך בשינוי "על מנת לאפשר סינכרון לוחות הזמנים בהתאם להסכמים הנ
. ל"שלביות בחלק מן התכניות הכוללות בהוראותיהן תנאים ושלבים לביצוע בכפוף לביצוע המטלות הנ

 
: להלן התנאים הנדרשים לשינוי בתכניות השונות

 
: 2712\תא-  מגדל אחים אלה 

 הבטחת תכנון וביצוע רמפה מגן וולובלסקי וחיבור לדרך שירות מזרחית: תנאי להיתר בניה .1

 היתר בניה ללולאת וולובלסקי:  תנאי להיתר בניה .2

( 4טופס )ביצוע בפועל של דרך השירות המזרחית והטיילת הינו תנאי לאכלוס  .3
 (4טופס )העתקת עמוד מתח גבוה כתנאי לתעודת אכלוס  .4

  פתיחת הלולאה לכלי רכב והולכי רגל–תנאי לאכלוס לזכויות שנוספו מכח תכנית זו  .5
 

: השינוי המוצע
 האמור לעיל ישונה ויהיה  תנאי לאכלוס2' תנאי מס  .

 האמור לעיל ישונה ויהיה תנאי לתעודת גמר3' תנאי מס  .
 
 

: 3040\רסיטל תא
הבטחת ביצוע לולאת וולובלסקי ודרך שירות מזרחית כתנאי להיתר בניה   .1
 ביצוע בפועל של דרך השירות המזרחית כתנאי לתעודת אכלוס .2

העתקת עמוד מתח גבוה כתנאי לאכלוס   .3
 

: השינוי המוצע
 האמור לעיל ישונה ויהיה תנאי לתעודת גמר2' תנאי מס . 

 האמור לעיל ישונה ויהיה תנאי לתעודת גמר3' תנאי מס  .
 

: 2719\מבני גזית תא
 הבטחת ביצוע לולאת וולובלסקי ודרך שירות מזרחית כתנאי להיתר בניה .1

 ל הינו תנאי לטופס אכלוס "ביצוע הנ .2
 

: השינוי המוצע
 האמור לעיל ישונה ויהיה תנאי לתעודת גמר2' תנאי מס  .

 
 

: 2623\אגד תא
העתקת עמוד מתח גבוה כתנאי להיתר   .1
 ביצוע דרך השירות המזרחית –ר עיקרי " מ31,566תנאי להיתר עבור זכויות בניה שמעבר ל  .2

בתחום הפרויקט 
 ת  על פי המצוין בנספח התנועה"דרך פ\הסדרת צומת רחוב מוזס .3

. ל הינו תנאי לתעודת אכלוס"ביצוע הנ .4
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: השינוי המוצע
 האמור לעיל ישונה ויהיה תנאי לתעודת אכלוס1' תנאי מס  

 האמור לעיל ישונה ויהיה תנאי לאכלוס2' תנאי מס  

 האמור לעיל ישונה ויהיה תנאי לאכלוס3' תנאי מס  
 

 
 
 

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

 

 : ד הצוות"חו
 145לאשר את השינויים המבוקשים לעיל ולהעביר את הנושא לאשור הועדה המחוזית בהתאם לסעיף 

. ב"לחוק התו
 
 

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

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (14החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. שי בוכמן מצוות מרכז הציג' אדר
מיטל מבקשת לדעת איך יכנסו לפרויקט אם לא תהיה לולאה 

אך אכיפת מילוי , דחיית תנאים משלב אכלוס לשלב תעודת גמר אפשרית מבחינת החוק– ד שרי אורן "עו
. התנאים בשלב תעודת הגמר בעייתית

. ל העירייה לבצע את הלולאה לפני האיכלוס"הועדה מטילה על מנכ– ד דורון ספיר "עו
. גשר עמק ברכה מבחינה סטטוטורית לא צריך להבנות בשלב זה– שי בוכמן 

ל העירייה חושב שזה לא מספיק "אם מנכ, מציע להשאיר את הלולאה כתנאי לאיכלוס– ד דורון ספיר "עו
. אני בעד להוריד את התנאי של הלולאה מהתכנית לגמרי. חשוב שלא יממנו את זה

זהו , ר הצפוני"אנחנו חייבים לעשות את הלולאה כדי לאפשר בניה ופיתוח במע– ע "חזי ברקוביץ מה' אדר
י התקדמות צורכי "כדי לא לבטל את התנאי אני מציע שהלולאה תבוצע עפ, אנטרס עירוני מובהק

. כדי להבטיח את הכניסה לפרויקט, או שהשלביות תהיה בהתאם להתקדמות הפרויקט, הפרויקט
 

:  הועדה מחליטה
. לשנות את תנאים הנדרשים לשינוי בתכניות השונות כמפורט בדרפט לעיל

. השלביות לביצוע תהיה בהתאם להתקדמות הפרויקט כדי להבטיח את הכניסה לפרויקט, לגבי הלולאה
. ב" לחוק התו145יש להעביר את השינויים לאישור הועדה המחוזית בהתאם לסעיף 

 
. מיטל להבי וארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים
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אכטמן  -  א 2676תכנית עיצוב ופיתוח לתכנית  - 

 (2)דיון בעיצוב ארכיטקטוני 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  67' עמ

 

 
 

 אישור תכנית עיצוב ופיתוח :מטרת הדיון
 

.  דרך מנחם בגין: ממערב ".   קרדן"מגרש : מצפון ,  ר הצפוני" תחום מע:מיקום
" . מבני גזית/פז"מגרש : מדרום .    נתיבי איילון:ממזרח 

 
 150-152 מנחם בגין :כתובת

 
: חלקה/גוש
 חלקי חלקה חלקה גוש חלקי גוש

6110  361,376,373 382,365 

7110   1,356 

 
 דונם 6.7-  כ:שטח קרקע

 
סיון אדריכלים ומתכנני ערים ,מור, יסקי:מתכנן

 
מ "ן יזום ופתוח בע" קרדן נדל:יזם

 
י .מ.מ, יפו -א"עיריית ת,מ"ן יזום ופתוח בע"קרדן נדל   :בעלות

 

 
 
 

 המרתפים התחתונים נבנו מתחת לדרך השירות המזרחית בכפוף 3,  מרתפי חניה קיימים 4  :מצב קיים בשטח
תוך שמירה על רצועת התשתיות המתוכננת לאורך דופן נתיבי שיוגש לועדה לאשור בדיעבד של חלק זה להיתר 
. איילון

 
: מצב תכנוני קיים

. מרתפים"- 1ע" ותכנית 2774'  א ומס2676/על המתחם חלות תכניות בנין ערים מאושרות מס תא
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2007ת ספטמבר "מבא  68' עמ  

 

: מטרות התכנית
: י"ע (ר"להלן מע)פיתוח הזרוע הצפונית של מרכז העסקים הראשי 

 הכולל שימושים של " אזור מרכז עסקים ראשי"ל, "שטח לתכנון בעתיד","אזור תעשיה"שינוי ייעוד מ
 .משרדים מגורים ומלונאות, מסחר

 שמתחתיה מרתפים לחניה תת" דרך"ל" שטח לתכנון בעתיד"ו"  פ כלול בדרך"שצ"שינוי ייעוד מ-
 .קרקעית

  קומות 28בגובה שלא יעלה על , ר" מ31,500קביעת זכויות בניה ובינוי בשטחים עיקריים שלא יעלו על 
 . קומות מעל למפלס הכניסה30כ "סה,  קומות טכניות על הגג2-ו

 מנחם )ת "במפלס דרך פ, קביעת שטחים פתוחים ומתן זיקת הנאה למעבר ושימוש הציבור בתחומם
 .לאורך הגבול הצפוני של התכנית, וברמפת הגישה לדרך השירות המזרחית (בגין

  1איחוד של חלקות בתחום התכניית בהסכמת הבעלים או שלא בהסכמתם ליצירת מגרש בניה קיים 
 .'א

  לחוק 70י סעיף "עפ' ,  ב1י המקרקעין המסומנים כמגרש "ע'  א1קביעת הוראות להשלמת מגרש 

 .Aלשם יצירת מגרש בניה , בהסכמת הבעלים או שלא בהסכמתם, התכנון והבניה

 שינוי בהתאם לכך של הוראות התכניות הבאות: 

" G" של תכנית מפורטת 2000 לשנת 12' שינוי מס
 1205 של תכנית מפורטת 2000 לשנת 6' שינוי מס
 1043 של תכנית מפורטת 2000 לשנת 16' שינוי מס
 676 של תכנית מפורטת 2000 לשנת 5' שינוי מס
 1386 של תכנית מפורטת 2000 לשנת 1' שינוי מס

 

  הוראות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי 12.1.3  12.1.2בהתאם להוראות התוכנית נקבעו בסעיפים  
 .ותכנית פיתוח סביבתי לאישור הועדה המקומית

 

פריסת , חתכים וחזיתות עקרוניים,תפרט בין היתר ,  י הנחיות מהנדס העיר"תכנית עיצוב אדריכלי עפ
. שימושים וחומרי גמר,תכליות 

היקף ואופי השטחים , הגבהים, תכלול את המיקום, י הנחיות מהנדס העיר"תוכנית פיתוח סביבתי  עפ
התכנית תכלול הסדרת ניקוזים . כניסות לבנין וכדומה, חיבור לחלקות שכנות, הפתוחים שסביב הבניין

לרבות קירות תומכים ופרטים של ריהוט , הוראות בדבר הקמת גדרות, ותשתיות עירוניות ואזוריות
. ותאורת רחוב

 
: מצב תכנוני מוצע

: להלן עיקרי התכנית המוצעת. התכנית המוצעת הינה פועל יוצא של הוראות התכנית שבתוקף
: תכליות מוצעות

 אגפים לשימוש משולב ביעוד מסחר ומשרדים בשני האגפים התחתונים וביעוד מגורים באגף 3המבנה המוצע בן 
. הכל בהתאם להוראות התכנית. מגדל הרוכב מעל–השלישי 

: העמדת המבנה
.  ' א2676/הבניה המוצעת הינה במסגרת קווי בניין כפי שהוגדרו על ידי תכנית תא

: פיתוח קומת קרקע
בהיקף קומת הקרקע המיועדת למסחר וכניסות לבניין מתוכננות רחבות מרוצפות ומגוננות המותאמות לתכנית 

(. 2774ע "תב)ר הצפוני "הפיתוח המנחה של המע
ולאורך הדופן הדרומית הכוללת את זיקת ההנאה יקבעו רחבות מרוצפות , בחזית הבניין הפונה לדרך מנחם בגין

לאורך , עם אלמנטים של צמחיה ותאורה , הכוללות מדרגות ורמפה ממפלס הרחוב אל מפלס הכניסה הגבוה ממנו
לאורך הדופן הצפונית תיקבע . לבניין המשרדים ולבניין המגורים, הרחבות תיקבענה כניסות נפרדות למסחר

רצועה זו תגשר . מקבילה לרמפת הגישה לדרך השירות המזרחית, רצועה מרוצפת ומגוננת במפלס הכניסה למבנה 
בין הטיילת המזרחית לרחבת הכניסה ותשמש הן כנתיב גישה בזיקת הנאה להולכי רגל והן כנתיב מילוט מהמבנה 

.   החוצה
על פי , גינון וריהוט גן, הכוללת מעברים מרוצפים, בחזית המזרחית תפותח טיילת מקבילה לתוואי נתיבי איילון

. ר הצפוני"תכנית המע
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2007ת ספטמבר "מבא  69' עמ  

 

 
: אפיון המבנים בפרויקט

 מרתפי 4-  קומות מעל  קומת כניסה ו41בגובה , משרדים ומגורים, אגפים למסחר3בניין אחד בעל  .א
מבואת כניסה ראשית לקומות המשרדים ומבואת , קומת הכניסה גבוהה ומשמשת למסחר .  חניה

 . כניסה נפרדת לקומות המגורים

.  קומות טכניות מעל2-ו,  מיועדות למשרדים1-13קומות 
.  מיועדות לשטחי רווחה עבור המגורים14-15קומות 
.  קומות טכניות מעל2-  מיועדות למגורים ו16-41קומות 

  ע בסמכות מקומית"בכפוף לאישור תב'  בשלב ב31-41קומות .
. מתקנים טכניים ואחסנה,  קומות מרתף המשמשות לחניה4,  מתחת למפלס הכניסה הראשית

החזיתות , מעל שני אגפים נמוכים יותר המשמשים למסחר ומשרדים, מגדל המגורים באגף נפרד .ב
. מאופיינות בקירות מסך לכל הגובה משולבים בהבלטת מערכת קורות אופקיות בגוון בהיר

החיבור בין שני האגפים התחתונים מאופיין בגשרים המופנים לחלל אטריום פנימי המתנשא לכל 
יוצר זיקה בין תנועת הולכי רגל , קיר מסך מזוגג ושקוף בחזית האטריום. גובה המבנה התחתון

לאורך דרך מנחם – תוך התייחסות לרחוב ולתנועת הולכי הרגל  ממערב , בתוך המבנה ומחוצה לו
 .לכיוון טיילת איילון-וממזרח, בגין

 
 (ע"לפי תב)'  מ11.00- קומת הקרקע בגובה של כ .ג

 י חוק התכנון והבניה ובמסגרת השטחים "תותר הקמת יציעים וקומת ביניים עפ
. המותרים בתכנית

 יהיו בחלקן אטריום לכל גובה , לובאי הכניסה לאגף המשרדים ולאגף המגורים
. נטו'  מ10.5אגף המשרדים ובחלקן האחר בגובה עד 

'  מ3.80 א יעלה על קומות המסחר והמשרדים בגובה של
'   מ3.50 א יעלה על קומות מגורים בגובה של

. נטו לפחות'  מ4.50- גובה מרתף עליון כ
 .(ברוטו)'  מ3.00- גובה שאר מרתפי החניה בחלקם כ

  ע בסמכות מקומית"תהיה בכפוף לתבכאמור לעיל הוספת הקומות. 
 

 '  א2676/בתכנית תא" קוי בניין "10.1.4י סעיף "קווי  בניין עפ .ד

 
 קווי הבניין בקומת הקרקע יהיו כמסומן בתשריט 

 
 קומת הכניסה/  קומת הקרקע 

 :כניסות המבנים .א

 חזית דרומית ולאורך הטיילת המזרחית משולבות , לאורך חזית מנחם בגין ממערב
 :כניסות הולכי רגל

 למסחר. 

 כניסה נפרדת-ללובי המשרדים. 

 כניסה נפרדת-ללובי המגורים  .
: כניסות לכלי רכב 

  המקשרת את דרך " קרדן"באמצעות רמפה משותפת עם מגרש – כניסה מצפון
 .מנחם בגין ממערב ודרך השירות המזרחית

 
 :סימון שילוט ופרטים

 .הפניות וכל שילוט אחר בשטח התוכנית יהיה בשילוט ולא בצבע, סימון כיבוי אש
 בכפוף לאשור נספח לשילוט ופרטים שילוט מסחרי יאושר בשטחים המסומנים בחזיתות המבנה

. נוספים לשטחי מסחר אלו באשור מהנדס העיר או מי מטעמו כתנאי להיתר בניה על קרקעית
 

 :תנועה וחניה
מנתיב גישה משותף המקשר את דרך מנחם בגין ממערב ודרך השירות – כניסה לחניון מצפון 

 . מפלסי החניה4- גלגלי ואופניים ב-חניית רכב ורכב דו. המזרחית
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2007ת ספטמבר "מבא  70' עמ  

 

 : ובניה ירוקהנוחות אקלימית מטרדי רוח

  שיוכן כתנאי לבניה העל קרקעיתח "י הנחיות דו"עפ- נוחות אקלימית.  

 תנאי להיתר בניה על קרקעית אשור להתאמת הבניה המבוקשת למדיניות הועדה – בניה ירוקה 
 .המקומית לנושא בניה ירוקה

 
 :נגישות

תכנון הבינוי והפיתוח יתייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים 
 .עם מוגבליות

 
 :מערכות

 וכל כל לא תותר הרכבת מזגני חלון או מדחסים או מעבים של מזגנים מפוצלים על קיר חיצוני של הבניין
. צנרת טכנית אחרת

על הגג יותקנו יחידות לסינון אוויר . אל הגגתתוכנן מערכת איורור  ומינדוף דרך פיר המדרגות לבתי האוכל 
 .איכות הסביבההיחידה לבהתאם לדרישות 

 :מיחזור, אצירה ופינוי אשפה
הדחיסה והפינוי בתאום עם אגף התברואה על בסיס התפלגות , השינוע, יתבצע תכנון של מערך האצירה 

 .דחסניםומקטיני נפח  , ייעשה שימוש במצנחות אשפה. ומחזור (יבש ורטוב)זרמים 
 

 :תאורה
. לא תותר תאורת הצפה. תאורת חזיתות המבנה תפתר בתחום המגרש בלבד

כותרת הבנין תותר בכפוף לאשור מהנדס העיר או מי מטעמו על פי \פתרון התאורה לרבות תאורת גג
 .הנחיות עיצוב עירוניות לנושא

 
 

 :כיבוי אש
 וכן רחבה מכיוון דרך מבנה מתוכננת רחבת הערכות לרכב כיבוי והצלה בשטח הטיילת המזרחיתהלכל  

. בגין בכניסה לרמפה הצפונית
 

 :זיקת הנאה/ שטחים פתוחים 
בהיקף קומת הקרקע המיועדת למסחר וכניסות לבניין מתוכננות רחבות מרוצפות ומגוננות 

ומותאמות לתכנית הפיתוח המנחה , הכוללות מדרגות ורמפה ממפלס הרחוב אל מפלס הטיילת
הגישה לזיקת ההנאה להולכי הרגל מאפשרת מעבר רציף  ונגיש . (2774ע "תב)ר הצפוני "של המע

. מדרך מנחם בגין ממערב לטיילת אילון ממזרח
יושם דגש מיוחד על החיבור , כמו כן. א"י הנחיות ופרטי עיריית ת"המדרכות הציבוריות יבוצעו עפ

. בין המדרכה העירונית לתחום הפרוייקט
 

 
 :גמישות

 באשור מהנדס העיר שינויים פנימיים ועיצוב מעטפת המגדלים, לרבות מפלסים, שינויים שאינם מהותיים
 .לתכנית העיצובשינוי כ לא ייחשבו או מי מטעמו

 
 :ד הצוות"חו

 :המוצעת הסביבתי פיתוחהו האדריכלי עיצובהתכנית מומלץ לאשר את 
 

, הבינוי המוצג הינו מנחה ומציג באופן עקרוני את העמדת המבנים- עיצוב אדריכלי ופיתוח  .1
. שטחים צבוריים בנויים ופתוחים ועוד, כניסות ויציאות אליהם ברגל וברכב, מפלסי המבנים

 .הבינוי והעיצוב הסופיים ייקבעו באישור מהנדס העיר כתנאי להיתר בניה  לבניה על קרקעית
בתכנון המפורט יש להציג בנוסף פריסה של מעטפת הבנין במפלס הקרקע ולהראות דופן מסחרית 

בחלקים בהם לא ניתן לבצע דופן פעילה יש להראות . מלווה לאורך מרבית היקף החזיתות
. ע או מי מטעמו"י מה"פתרונות אדריכליים לעיצוב המעטפת ולאשרם ע

חומרי הגמר ואלמנטי , שילוב  המרפסות, יש להציג חלופות לפתרונות עיצוב המבנה מעטפת הבנין
. לאישור מהנדס העיר כתנאי להיתר בניה על קרקעי- ההצללה
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בכוונת העירייה . א"עבודות הפיתוח של הטיילת ודרך השרות המזרחית יתואמו עם חברת נת .2
ז "א יציגו הסכם להתאמת לו"נת/ היזמים. א"לבצע את העבודות בתחום זה על ידי חברת נת

 . ותיאום הנדסי שיידרש לעבודות בתחום זה

 לכך ההיתר בעלי י"ע, ש"היועמ דעת להנחת , התחייבות מתן על אישור- תנאי להיתר בניה  .3
, אחרת תכנית של מאישורה או/ו קרקעית העל מהבניה ינבעו אשר שינויים לביצוע שהאחריות

 העיריה כלפי דרישה או/ו טענה כל לו תהיה ולא אחריותו על תהיה, העיצוב לתכנית תיקון לרבות
 .זה בנושא

מפלסים , לפי תכניות, א"על פי דרישת עת, מתן התחייבות היזמים להתאמה ושינוי הפיתוח .4
ההתאמה תכלול את כל עבודות . ר"ופרטים של תכנית פיתוח שתאושר לכלל המתחם של המע

דרך השרות , לרבות שטחי הטיילת, ר הצפוני"גינון והתאמות למפרט המע/ ריצוף/ הפיתוח
. בגין' שדירה בדופן רח/ והמדרכות

שישולבו במפלסי הפיתוח או " שוברי רוח"ההתחייבות תכלול מתן מענה ופתרון שילוב אלמנטים  .5
הכל לפי הדרישות - בקומות התחתונות, בדרך של הוספת אלמנטים אופקיים בחזית המבנה

על פי התקדמות הביצוע של הפרוייקטים , א"ס ולפי הנדרש על יד עת"וההנחיות של יועץ איכה
 .ולא יהוו שינוי של תכנית העיצוב, ע או מי מטעמו"פתרונות אלה יהיו כפופים לאישור מה. ר"במע

' א  וכד"הג, מתקנים טכניים, רחבות כיבוי, חניה, אשפה: שטחים כגון: שטחים ומתקנים טכניים .6
 .כפופים לאישור הגורמים הרלוונטיים לקראת הוצאת היתר הבניה

במידה ובמסגרת , האישורים הבאים נדרשים לצורך ביצוע בפועל של בניה בשטח תכנית זו .7
 :האישורים הנדרשים ידרשו שינויים בתכנון יהיו שינויים אלו בסמכות מהנדס העיר

 איילון נתיבי חברת אישור. 

 לתכנית ההנדסיים התיאומים השלמת על ההנדסי הביצוע לתיאום המחלקה אישור. 

  הבטחת  ביצוע הסדרי הקרקע .

 הבטחת ביצוע השטחים הפתוחים והכיכר הציבורית בתחום התכנית. 

 בהתאם . אישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריה לביצוע סקר גז קרקע שיבוצע בשטח התכנית
 .לתוצאות הסקר יידרש מיגון חללים תת קרקעיים על פי נוהל עיריית תל אביב למיגון מבנים

  אישור לתיאום ביצוע קידוחים לשאיבת מי תהום עם נציבות המים ותאום הפיתרון להזרמת
. עם המשרד להגנת הסביבה (ניקוז/ ביוב)המים המזוהמים 

 להבטחת רישום זיקות הנאה, י היעוץ המשפטי"מאושרת ע, אישור על מתן התחייבות .

 י הנחיות המשרד להגנת הסביבה ופינוי "אישור הרשות לאיכות הסביבה לביצוע סקר קרקע עפ
 .בתאום עם המשרד להגנת הסביבה , הקרקע המזוהמת במידה ויידרש בהתאם לממצאים

 ע בענין הרכבת הקלה"תיאום עם נת/ אישור. 

  לביצוע התיאומים וההתחייבויות הנדרשים על ידה" מי אביבים"אישור של חברת  .

 התת המים משק לצרכי התנאים כל ביצוע על והתכנון והתיעול הביוב, המים אגף של אישור -
 .התכנית בתחום עילי נגר מי וניקוז קרקעי

 התנועה אגף אישור                   . 

 אש כיבוי אישור. 

 הדרכים מחלקת אישור. 

 התברואה אגף אישור. 

 החשמל חברת אישור. 

 ונוף גנים מחלקת אישור. 

 העיריה נכסי אגף אישור. 

 ואדריכל העירמרכז צוות אישור . 

 נגישות יועץ אישור. 
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2007ת ספטמבר "מבא  72' עמ  

 

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

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

.לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

 
דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 15/06/2011מיום ' ב11-0015בישיבתה מספר 

: בתכנית והחליטה
 

לבקשת אהרון מדואל וארנון גלעדי יורד מסדר היום ויובא לישיבה הבאה בתנאי שיהיה אישור כיבוי אש 
. לתכנית העיצוב לפני הדיון

 
, אהרון מדואל, שלמה זעפראני, אסף זמיר, כרמלה עוזרי, דן להט, שמוליק מזרחי, דורון ספיר: משתתפים

.מיטל להבי וארנון גלעדי
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (15החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

 .והציג את אישור כיבוי האש כנדרש, יוסי סיוון הציג את התכנית' אדר
?  בניינים2למה לא עושים – ד דורון ספיר "עו

מסביר כי זה הפרויקט הסופי שמבקשים להגיע אליו בסוף הדרך ולכן יבקשו – יורם קרן יזם התכנית 
. מ"ע בסו"לאשר בעתיד גם תב

. אין בעיה לאשר חלוקת שטחים בסמכות מקומית– ד שרי אורן "עו
. לא נאפשר להמיר או להעביר זכויות מבית קרדן לבנין זה: ארנון גלעדי

 
: הועדה מחליטה

. ד צוות לעיל"לאשר את תכנית העיצוב בתנאים כמפורט בחוו
 

. כרמלה עוזרי וארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים
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  2פינשטיין - שינוי עיצוב קומת עמודים - ד 2/תעא/1839/תא

 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  73' עמ

 

 
 
 

 .לקומת העמודים הקיימת', א2/ א.ע.ת / 1839שינוי תכנית עיצוב ארכיטקטוני : מטרת הדיון 
 

. תכנית עיצוב באישור ועדה מקומית: : מסלול
 

        .מאותו מתחם בניני מגורים: מדרום, מצפון רחוב פיינשטיין :מיקום
 .רחוב שלומה בן יוסף:  ממערב מתחם מגורים: ממזרח 

 
יפו - תל אביב ',  שכונת רמת אביב ג, 2 פיינשטיין מאיר רחוב :כתובת

 
 139 חלקה 6631גוש  :גושים וחלקות בתכנית

 
'  ד6.9: שטח התכנית

 
.  טל עופר :מתכנן

 
נציגות הבית המשותף מר רוני ברוש  :יזם

. 2'           רחוב פיינשטיין מאיר מס
 

 .בעלות פרטית :בעלות
 

.  כניסה של הבניין/  השטח המבוקש נמצא בקומת עמודים :מצב השטח בפועל
.                                  כיום השטח המבוקש לחלוקה פנוי  ולא מנוצל

     מבחינה עיצובי קונסטרוקטיבי הקירות הנשאים של הקומות יוצרים שטח      
.  אגפים ומבקשים לנצלו להקמת מחסנים דירתיים לדיירי הבניין4-      מחולק ל

 
:  פרטים

שינוי עיצוב קומת , 6' החלטה מס' ב2004- 17' פרוט, י הועדה מקומית" אושר ע2004בשנת                
' יקש האדרדאז ביש לציין שבהערות לבקשה  בתיק המידע , העמודים קיימת להסדרת מחסנים

: נכתבלסגירת שטח בקומת עמודים לשימוש של מחסנים 
בהתאם לסיכום עם היועצת המשפטית ולאור העובדה שלא נקבעו זכויות לשטחי שרות בקומת                "

העמודים סוכם כי ניתן יהיה לדון בכל בקשה לגופו של עניין ולאשר שטחי שירות על פי הצרכים 
. י הועדה המקומית"לכל בניין ובניין בהסכמת רוב בעלי הנכס ובכפוף לתכנית בינוי שתאושר ע

               מומלץ על כן להגיש בקשה מסודרת בתכנית בינוי לאישור שינוי חלק מקומת עמודים מפולשת 
. למחסנים

 
,   קומות על עמודים מעל מרתף לחניה וחדרי יציאות לגג8בן , בית מגורים קיים: מצב קיים

.  יחידות דיור32     בבניין 
.  'א2א  .ע.  ת1839' לפי תכנית עיצוב ארכיטקטוני מס- 80     הבניין נבנה בשנות ה

     1 .
בקומת העמודים        ,      בהוראות תכנית העיצוב ובנספח הבינוי המצורף לה

גרעין הבניין      , חדר עגלות, חדר גז, חדר משאבות ובריכת מים, חדר אשפה,      מחסן
. ר שטח הקומה" מ550- מתוך כ , ר" מ180-      הכולל מבואת  הכניסה סך הכל כ

      2 .
      היתרי בנייה ותכניות עיצוב  : 9סעיף , 1839' ע מס"     בהוראות התכנית הראשית תב

מקומות      , חדרי כביסה: כגון: מבני עזר וחנית מכוניות :'סעיף קטן ו,  ארכיטקטוני     
באישור    )מקלטים , מרכזיה לאספקת גז, חדרי הסקה ומזוג אוויר,      לתליית כביסה

 יותר לבנותם בקומות העמודים של הבניינים או במקומות אחרים על' וכד (א"     הג
 .   פי תכניות הבינוי בתכניות העיצוב הארכיטקטוני באישור הועדה המקומית     
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2007ת ספטמבר "מבא  74' עמ  

 

 
 
 

 
 לפי האמור לעיל מובא לאישור הועדה תכנית לשינוי תכנית העיצוב  :מצב תכנוני מוצע

תוך הסדרת מיקום לבניית      , לקומת העמודים בלבד, א 2 /1839                               ארכיטקטוני 
יחידות הדיור     - 32ל, ר כל אחד" מ6.00 –                               מחסנים דירתיים  בשטח של כ 

.  כולל מעבריםר " מ295כ "סה,                                הקיימות  בבניין
הכולל סימון הצעה  , עיצוב קומת העמודים/                                לבקשה מצורפת נספח בינוי 

                               לחלוקת השטח למחסנים הדירתיים כל זה ללא שינוי מהותי בחזיתות      
.                      הקיימות

      הצעה זו מנחה בלבד וכל שינוי לגבי חלוקת השטח להקמת המחסנים לא  
. ר"  מ295כ השטח לבניית המחסנים לא יעלה על "יהווה שינוי לתכנית זו בתנאי שסה

 
 

 מיידי :זמן ביצוע
 

: (י אורן קלריס"מוגש ע) :ד הצוות"חו
:  בתנאים הבאים מומלץ לאשר את התכנית לבניית המחסנים המבוקשים

 .השימוש יהיה למחסנים בלבד כל שימוש אחר יהווה סטיה ניכרת לתכנית. 1
 . המחסנים יהיו דירתיים וכל מחסן יוצמד לדירה. 2
  

 
 
   

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (16החלטה מספר ) 06/07/2011מיום ' ב11-0017בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
:  בתנאים הבאים לאשר את התכנית לבניית המחסנים המבוקשים

 .השימוש יהיה למחסנים בלבד כל שימוש אחר יהווה סטיה ניכרת לתכנית. 1
 . המחסנים יהיו דירתיים וכל מחסן יוצמד לדירה. 2
.  לתקנות המקרקעין27רישום המחסנים לפי תקנה . 3
 
 

.כרמלה עוזרי וארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים
 

 
 


