
 
 

 

 
 
 

 ,      30-4218614www.tel-aviv.gov.il/shimurפקס:      ,30-4213040טלפון:      86416    יפו-תֿלאביב     ,86שד' בן גוריון    01.8.82פרוטוקול וועדת שימור, 

 

 ועדת שימורפרוטוקול 
 8223ישיבה מס' 

 21.11.13מיום   
 השתתפו:

 
 חברי ועדה:

 מ"מ ראש העירייה ויו"ר וועדת שימור. –דורון ספיר, עו"ד 
 סגן ראש העירייה וחבר וועדת השימור. –אסף זמיר, עו"ד 

 חבר מועצה וחבר וועדת שימור. –מר שמואל גפן 
 ועדת שימור. משנה למה"ע וחבר ו -עודד גבולי, אדר' 

 משקיפה. – , אדר'תמר טוכלר
 
 

 מוזמנים:
 מהנדס העיר. – , אדר'זי ברקוביץח

 אדריכל העיר. –יואב דוד, אדר' 
 ע' מ"מ ראש העירייה. –אילן רוזנבלום, עו"ד 

 מנהל מח' שימור. -אדר'  ירמי הופמן,
 מח' שימור. –אדר'   דורון מינין,

 מח' שימור. –יעל פקר, אדר' 
 מח' שימור. –באום, אדר'  אבי ארדנ

 מח' שימור. –, אדר' טהדס גולדברש
 מח' שימור. –רינת מילוא, אדר' 

 ראש צוות מרכז. -אורלי אראל
 מנהל תחום בכיר, שומה והשבחה. –דנה שיחור 
 ס.מנהל מח' שירותי בנין עיר –שולי דידי 

 ראש צוות תכנון צפון –פרנסין דוידי, אדר' 
 תכננת, צוות צפוןמ –סוזן שם טוב דניאל 

 סיטילינק -שרון לוי, מתכננת 
 צוות יפו –איריס ורזאגר, אדר' 

 מתכנן בית המכס הצפוני, נמל יפו. –יצחק ליר, אדר' 
 רשות העתיקות –פאינה מילשטיין, אדר' 

 ישראל ליבמן, חברת "השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ"  
 08מתכננת הפרויקט בברודצקי  –עדה כרמי, אדר' 

 מח' שימור ומרכזת וועדת שימור. -אדר'  די רוז,ע
 
 

 נעדרו:
 חבר המועצה וחבר וועדת שימור -דר' משה טיומקין

 ובניה ופיקוח , מנהל אגף רישוי- שוטה חובל
 מנהלת מח' רישוי בניה. –ריטה דלל 

 מ.אגף להכנסות מבניה ופיתוח. –יהושע לדור 
 מנהל אגף רישוי עסקים. –אלחנן משי 

 מח' שימור. –ן, אדר' תמרה גרו
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 .לשימורעל גבי מבנים  היסטורי שילוט :8נושא מס' 
 

מקור  ים ויהווהמבנהשל  םאת סיפור גשיציילוט ששימור לבחון הוועדת השימור הסמיכה את מחלקת  ירמי הופמן:
 .לציבור הרחב מידע

 תביעות פיצויים.ושא איכות וכמענה לנותרבות ערכי שילוט מבנים לשימור ככלי מיתוגי: ציון 
התקנת השלט  ,שיקום המבנה יחוייב בהתקנת השלטאו לו/לתוספת בניה  היתרשיקדם כל מבנה יישום השילוט : 

 )עפ"י הנחיות תכנית השימור(. תהיה אחד מהתנאים להיתר בניה
 .מבנים(: ביחס למבנים אלה מוצע לבחון "מענק" של שלט מהעירייה 633 -מבנים לשימור ששוקמו,)כ

 
: מרחב הולכי הרגל, פארקים, חופים, חניונים עיריית תל אביב יפו בוחנת מחדש שילוט  במרחב הציבורי יואב דוד :

קדמה מכרז לשלוט  העירייהבמסגרת הליך זה  סומן כיעד להשלמת שדרוג השילוט הציבורי.   1.1.12 תאריך  . וכו'
 בשתי חלופות:  מוצגתיג זכתה. הצעה זו היסטורי ע"ג מבנים לשימור. הצעתו של המעצב שרון דנצ

 , טקסט בעברית, אנגלית וערבית.                                      A3: לוח פח עם אותיות חרוטות/צבועות, 1חלופה 
 , טקסט בעברית, אנגלית וערבית.    A3: קופסת תאורה, 2חלופה 

 יעה מנסיון המועצה לשימור אתרים.העלתה את בעיית השילוט לאורך קו החוף, מצ תמר טוכלר:
                                   העירייה תבחן שילוט מבנים ששוקמו במימון עירוני. דורון ספיר:

 
 החלטת הוועדה:

עדה מבקשת לראות דוגמא של כל שלט בגודל טבעי לפני קבלת ההחלטה של אשור המדיניות המוצעת לשילוט הוו
 מבנים לשימור .

 
 

 , רמת אביב א'.33מעון עולים ברודצקי, רח' ברודצקי  :0מס' נושא 
 

, בנט,  ושימש כמעון עולים רוברטע"י אדר'  ברמת אביב א', ת החמישיםשנבנה בשנו ציבורי מדובר במבנה ירמי:
 מייעדת את המגרש לציבורי. 1184 תב"ע תקפההמבנה לא לשימור. 

ע"י הסוכנות ים שנמספר  נמכר לפני מעון העולים. ת"ל( ופרטיבבעלות ציבורית )הסוכנות, עת"א וקק המגרשים 2
 .חברת "השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ" קופת התגמולים של עובדי הסוכנות המיוצגת ע"י ל

 , בתכנונה של אדר' עדה כרמיחברת "השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ" מבקשת שנים האחרונות, 11 –במהלך ה 
הריסת מעון העולים ותכנון  תוך שינוי ייעוד המגרשים מציבורי למגורים,והמגרשים  2 ודלקדם תב"ע נקודתית לאיח

 מחדש.
 לרשימת השימור. וספתולצורך הערכי המבנה  מחלקת שימור מבקשת להציג את

 
 התייחסויות:

 .יבורייםצהמגרשים, תוך שימור המבנה לשימושים  2נקודתית על  הצוות המקצועי מוצא לנכון לקדם תב"ע פרנסין:
למעון העולים אין ערכים לאור העובדה שמדובר באזור המאופיין ע"י רקמה של מבנים נמוכים, עדה כרמי: 

לתכנון מחדש של שנים תב"ע נקודתית  11 –לפני כ  החלו לקדם שלשת המגרשיםהמאפיינים אותו לשימור בעלי 
להיבטים נפחיים לטענתה זו התייחסו , בחלופה קיבלו את ברכת הדרך ממה"עוהמגרשים בייעוד של מגורים 

 .קומות 13, כל המבנים בגובה המבנים הסמוכים להוציא מבנה אחד בן ומרקמים
 .בעקבות פניה של עת"א לבחון את שימור המבנה היזמים החליטו לבדוק חלוקה שונה של נפחי זכויות הבניה במגרש

מגורים  מגדלדונם( מציעה שימור המעון ותוספת של  4 -החדשה מתייחסת למגרש הדרומי בלבד )בשטח של כחלופה ה
 , חלופה זו בעייתית בהיבט הנפחי והמרקמי. בפינת המגרשים קומות( 10)בן 

 בהתייחס לקריטריונים המקובלים לבחינת ערכי מבנה, הציגה את ערכי המבנה )מעון העולים( הדס גולדברשט:
לאור ערכיו וטכנולוגיים.  , מרקמייםתכנוניים, אדריכליים, עיצוביםהיסטוריים, עירוניים, חברתיים, היבטים: ב

 הרבים המבנה מומלץ לשימור בציון גבוה. 
 , מתנגד ההגיון לקדם תב"ע על מגרש דרומי בלבד , עלהסיבה לקדם במקום תב"ע נקודתיתחולק על : דורון ספיר

 שימוש ציבורי  ובהסבתו למעונות סטודנטים.   תוך , תומך בשימור המבנה פרטיים מגוריםלציבורי מלשנות ייעוד 
ללא שימור  מהמוצע, כוללת שינוי ייעוד ובינוי נמוךהמגרשים וה 0-מתייחסת ל: תומך בתב"ע נקודתית החזי ברקוביץ

 .ומציע סיור של חברי הוועדה במבנה מבקש לקבל פרוגרמה המבנה.
 ללא שימור מעון העולים ותוך התייחסות לפארק הקיים. המגרשים 0מך בתכנון מחדש של תו: עודד גבולי
 מדובר במבנה נדיר בעל ערך חברתי גבוה, מציע לבחון שימוש בדירות הקיימות. אסף זמיר:

 
 החלטת הוועדה:

 .הוועדה מבקשת לסייר במקום לצורך שיקול מחדש של התב"ע
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 ל יפו.: בית המכס הצפוני בנמ3נושא מס' 

 
 , ובמקומולהורדת המבנה המנדטורי ואת תכנית הציג  , אדר' יצחק לירכבית המכס מדובר במבנה היסטורי ששימש

 :נושאים, טיעוניו נשענים על שני והצלבנית תכנון אלמנט "שער" ושחזור אלמנטי פיתוח מהתקופה העותומנית
ם לנמל ולעיר העתיקה של יוהמרקם האופיני הינו חלק מהשפה"הסגנון העותומני"  :המבנה העותומנישחזור  .1

 .יפו
 ביטול המבנה המנדטורי: .2

 . תכנון המבנה המנדטורי נבע מצרכי השעה והביא להריסת קטע מחומת הים      
 נקבעו להריסה.ים אחרים שנבנו בנמל ימבנים מנדטור      
    סימתחוחסימת מבטים לים תוך  ר ובעייתיומיקומו יוצרים בכניסה לנמל מעבר צ המנדטורי ממדי המבנה             
 .מהים ליפו העתיקה יםמבט             
 תכניות לשיקום הנמל מתקופות שונות דגלו בהריסת המבנה.              
 תמיכה שהיתה בעבר לשימור המבנה המנדטורי נבעה מהצורך לבטל הצעה לתכנון כביש בסמוך לבית המכס.             

 הורדתו תאפשר להרחיב את הכניסה לנמל               
 אביב תוך התייחסות לשפה ולאיכויות של יפו העתיקה.-ולפתוח מבטים על קווי המתאר של יפו ותל             

 
 התייחסויות:

 
, תוך תמיכת 2332שימור המבנה אושר במועצה הארצית בשנת המהלך המוצע הינו אנטי שימורי,   תמר טוכלר:

 קומית.הוועדה המ
מבנה ה   המבנה בעל ערכים לשימור, מבנים נוספים מהתקופה המנדטורית )האנגרים( שיועדו להריסה, שומרו.

: ביה"ס לחינוך ת ערכים חשוביםות חברתית בעליופעילובו ת ומתקיימ המנדטורי הכיל את מגדל הפיקוח של הנמל, 
 מבקרים ומרכז ימי/תיירותי. ימי וצופי ים. תכנית תיירותית ייעדה את המבנה להיות מרכז

 לדחות את ההחלטה בחודשיים.לכבד החלטות קודמות ומבקשת 
ובהעברת הפעילות  עותומניתהמבנה המנדטורי, תוך שחזור אלמנטים מהתקופה ה ורדתתומך בה חזי ברקוביץ:

 החברתית למבנה אחר בנמל.
 ומך בהורדת המבנה.המבנה המנדטורי הוא שיאה של האדר' הברוטאליסטית, ת עודד גבולי:

שפה התייחס ל, המבנה העותומני "שייך" ליפו בהשאלה היא מה השכבה הרלוונטית לדורות הבאים ירמי הופמן:
 חומרי הבנייה ועוד ואילו המבנה המנדטורי נראה זר למקום. תומך בשחזור המבנה העותומני.ל

 חברתיות המתקיימות היום במבנה.מבקש לקבל אלטרנטיבה לפעילויות התומך בהורדת המבנה,  אסף זמיר:
 תומך בהורדת המבנה  המנדטורי. שמואל גפן:

 התהליך המוצע סותר החלטות מועצה ארצית. איריס ורזאגר:
 אינו הליך שימורי.השארת קיר בודד מהתקופה העותומנית  הלל הלמן:

 מבקשת לקבל התייחסות רשות העתיקות למוצע. פאינה מילשטיין:
 

 החלטת הוועדה:
 
תו לאור חוות ריסוועדה אינה רואה במבנה המנדטורי כמבנה הראוי לשימור, וממליצה למוסדות התכנון לשקול הה

 דעת מהנדס העיר ובהתאם לחוות הדעת המקצועית של אדריכל ליר, ובכך לחשוף את שרידי בית המכס העותמאני.
נה חלופי לפעילות הימית המתקיימת היום בכפוף לאיתור מב  כל זאת  יש לבחון את אופן שימור המבנה העותמאני.

 בבית המכס.
 
 
 

 רשמה: עדי רוז, אדר' מח' שימור ומרכזת הוועדה.
 

 העתקים:
 משתתפים, מוזמנים ונעדרים.


