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

  2009/0304/מיום  0004-09' סדר יום מס
  
  

 09:00בשעה  04/03/2009 -מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה ' כב
, יפו -אביב -תל 68גוריון בן ' בשד. בדיוק באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה

  .302קומה ג חדר 
  

  .י חומר זה אתך לישיבה/אנא הבא. להלן סדר יום לישיבה
  

מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

שעה  תוכן סעיף
 משוערת

   21/01/2009מיום  09-0001אישור פרוטוקול   

   04/02/2009מיום  09-0002אישור פרוטוקול   

  ש סוראסקי"במרכז רפואי ע –גיה תוספת שתי קומות לבנין קורדיולו  
  .הדרפט יופץ בנפרד

09:00 

   דיון רגיל -דיון בהפקעה  6629בגוש  109חלק מחלקה  1 .1
 130חלקה  6968גוש  134הירקון ' במבנה לשימור  רח -בקשה להגדרת מגרש   3  .2

  הגדרת מגרש חדש
  

 -באיחוד וחלוקה דיון  64הירקון ' רח 6909בגוש 54, 53בקשה לאיחוד חלקות   5  .3
  דיון רגיל

דיון באיחוד  27יוסף קארו ' רח 402, 47חלקות  7109איחוד חלקות גוש   7  .4
  דיון רגיל -וחלוקה 

 444תשריט מס -למגרש בניה אחד  6973בגוש  143, 138בקשה לאיחוד חלקות   9  .5
  דיון רגיל -דיון באיחוד 

לבקשת יזם  - ון נוסף בהתנגדויות די) הת(נחלאות -איחוד וחלוקה מיטודלה  11  .6
  התכנית

  פ במסגרת הסדר פשרה במשתלה דיון בהפקדה"פ לשפ"שינוי ייעוד משצ  13  .7
ע "אישור תכנית עיצוב לפי תב -ג"רמא' תכנית עיצוב למוסדות ציבור שכ  15  .8

  )2(דיון בעיצוב ארכיטקטוני  1839
דיון בעיצוב ' יצוב של רמת אביב גומרפסות על כל תכניות ע 1אישור  תוספת ג  17  .9

  ארכיטקטוני
דיון בעיצוב  2 -שינויים כלליים בתכניות עיצוב ארכיטקטוני בגוש הגדול   19  .10

  ארכיטקטוני
שינויים כלליים דיון בעיצוב -כוכב הצפון  -)2('ג1112שינוי לתכנית עיצוב   22  .11

  ארכיטקטוני
כניסה לצהלה דיון בשינוי  - 2627ע "בתב 9,7,5,4שינוי תכנית עיצוב למגרשים   24  .12

  עיצוב ארכיטקטוני
הגוש הגדול דיון בעיצוב  -  6במבנן  21-תכנית עיצוב חדשה במגרש מ  26  .13

  ארכיטקטוני
10:30  

    דיון בהפקדה 30שלוש   29  .14
  דיון בשטחי שירות' ב 807, 807שטחי שירות לתכניות   34  .15
  עמק ברכה דיון בדיווח -מתחם יגאל אלון   36  .16
  טחנת הקמח מוזס דיון נוסף  41  .17
  11:40  .דיון נוסף להחלטה בלבד – )2(מתחם שער ציון דיון בהפקדה   45  .18
    )3(דיון בהפקדה ) 2(דיון להפקד  - 6רחוב קויפמן יחזקאל  -בית גיבור   51  .19
  12:00  דיון בהתנגדויות) 2) ('ב 62לפי ( בית לסין   56  .20
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  www.tel-aviv.gov.il: אתר, 03 - 5216815: פקס, 03 - 5217162: טלפון, 64514יפו  -אביב -תל 68בן גוריון ' שד 

  
  

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

  
  0001-09פרוטוקול מספר  

  13:00 - 09:00 21/01/2009ט "ה טבת התשס"כ
  

 -אביב - תל 68בן גוריון ' בשד. באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה
  302קומה ג חדר , יפו

  
  
  

מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 עיףתוכן ס

 דיון בהפקדה) הטחנות פארק גני יהושע 7אתר (שיקום מתחם טחנת הקמח הדרומית  1 .1
  ד תנועתית"להצגת חוו - הסדרת דרך דיון נוסף  -רחוב קלישר   3  .2
  תכנית עיצוב אדריכלי שינוי לעיצוב ארכיטקטוני - 30רוטשילד   6  .3
  מדיניות תכנון מתחם המסילה דיון באישור מדיניות  8  .4
  דיון בהתנגדויות) 2( 11פינס   16  .5
  דיון בהתנגדויות) 4(מתחם מבצע קדש   23  .6
  
  

  ,בכבוד רב
  

  אלה דוידוף
  מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו - אביב - תל
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  www.tel-aviv.gov.il: אתר, 03 - 5216815: פקס, 03 - 5217162: טלפון, 64514יפו  -אביב -תל 68בן גוריון ' שד 

  
  

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

  
  0002-09פרוטוקול מספר  

  13:00 - 09:00 04/02/2009ט "י שבט התשס
  

 -אביב - תל 68בן גוריון ' בשד. באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה
  302קומה ג חדר , יפו

  
  
  

מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 תוכן סעיף

  07/01/2009מיום  08-0031אישור פרוטוקול   

  ילדיון רג -דיון בהפקעה  6629בגוש  33חלק מחלקה  1 .1
  א כמגישה לתכנית"הוספת עיריית ת) 3" (אצטדיון נוקיה" -אליהו -היכל הספורט ביד  3  .2
  )2(דיון בדיווח ) 3(' א6שינוי גבולות מגרש החניון  -היכל נוקיה   6  .3
  תכנית עיצוב ופיתוח דיון בעיצוב ארכיטקטוני -משולש יבנאל   10  .4
דיון  1839ע "אישור תכנית עיצוב לפי תב -ג"רמא' תכנית עיצוב למוסדות ציבור שכ  14  .5

  בעיצוב ארכיטקטוני
' הצגת עיצוב אדר -) 3(תכנית עיצוב אדריכלי דיון בעיצוב ארכיטקטוני  - 30רוטשילד   16  .6

  י דרישת הועדה"מתוקן עפ
  גני שרונה דיון בעיצוב ארכיטקטוני 3'פ ג"תכנית בינוי ופיתוח לשצ  19  .7
  רות ערך דיון בהתנגדויותבית הבורסה לני  31  .8
  פרוייקט ליבר דיון בהתנגדויות  38  .9

  מתחם אסותא דיון בהתנגדויות  49  .10
  

 :דיווח על תכניות שאושרו
 מתחם הדואר -ב 2572/מק/תא

  
  
  
  

  ,בכבוד רב
  

  אלה דוידוף
  מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו - אביב - תל
  
  



 התוכן החלטה' מס

04/03/2009  
 1 -' ב09-0004

   6629בגוש  109חלק מחלקה  - 
 דיון רגיל -דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

  
    6629בגוש  109ק מחלקה חל – אישור הפקעה   : מטרת הבקשה

  
  :מיקום

  שטח המהווה חלק מקמפוס אוניברסיטת תל אביב ומהרחובות חיים לבנון ואינשטיין 
  

    

                  
  

  שטח חלקה גוש
  רשום

 ר"במ

  שטח
  הפקעהל

 ר"במ

 הערות

 9,490בנוסף לשטח של  52,860 69,036 109 6629
ר שבבעלות עיריית "מ

 תל אביב
  

  .לעיל ראה הטבלה :שטח הקרקע
  

  .לעילראה הטבלה : שטח הקרקע המופקע
  

  .א"ת ועיריית ת"רשפ :בעלות
י הסכם "עפ) מתוך השטח המיועד להפקעה(ר "מ 45,987לעירייה זכות להירשם כבעלים על שטח של 

  .1953/54התחשבנות עם המינהל לשנת 
  .30/12/65מתאריך  17291' י חוזה מס"העירייה מחכירה שטח זה לקמפוס עפ

  
  . א"השטח מהווה חלק אינטגרלי מקמפוס אוניברסיטת ת :השטח בפועל מצב

  .בנויים בנינים שונים של האוניברסיטה על המגרש
  .אינשטין' חיים לבנון ועל החלק המזרחי של רח' כן ההפקעה חלה גם על חלק מרח

  
רסמה לתוקף שפו 2642ע "י תב"השטח להפקעה מיועד למבני ציבור ולדרך קיימת עפ :מצב תכנוני קיים

מיום  963פ .בישפורסמה למתן תוקף  406ע "י תב"ועפ ג"התשססיון  ז"ט 16.6.03מיום  5194פ .בי
  .ב"ח אלול התשכ"כ 27/09/1962

כל השטחים המסומנים בתשריט לצרכי ציבור יופקעו כחוק וירשמו "נכתב כי  2642ע "ז בתב.6.12בסעיף 
  ".יפו- ש עיריית תל אביב"ע

  .החלה במקום' ע ל"אנו נסמכים על תב,אין סעיף הפקעה 406ע "מאחר ובתב
  

ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות  1965 -ה "ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ :מצב חוקי
  .1943) רכישה לצרכי ציבור(לפקודת הקרקעות  7 –ו  5לפי סעיפים 

  .לאותה פקודה 19ף יש לפרסם הודעה לפי סעי, ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ
  

 1965 - ה "לפי חוק התכנון והבנייה התשכ 6629בגוש  109 החלק מחלקאת ממליץ להפקיע  :ע"ד מה"חו
  .1943) רכישה לצרכי ציבור(לפקודת הקרקעות  7 –ו  5ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים 

  .אותה פקודהל 19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ



 החלטה' מס

04/03/2009  
 1 -' ב09-0004

 

2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ  

 

  )טוב דניאל- סוזן שם י"מוגש ע: (ד הצוות"חו
  .ע מאושרות"י תב"אין מניעה להפקעה אם עפ

  
ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים רחודשים מיום שנמס 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 

  .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

  



 התוכן החלטה' מס

04/03/2009  
 2 -' ב09-0004

   130חלקה  6968גוש  134הירקון ' במבנה לשימור  רח -בקשה להגדרת מגרש  - 
 הגדרת מגרש חדש

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

 : מטרת הבקשה
  ה  וביצוע רישום זיקת הנאה הגדרת מגרש חדש לאחר ביטול הפקע

  
      מרכז העיר :מיקום

   
  י ישי חפץ מודד מוסמך"שהוכן ע  447' תשריט מס – 134הירקון ' רח:כתובת

  

  
  

  :גושים וחלקות בתכנית
  

  שטח בעלות חלקה גוש
  רשום

 ר"במ

  שטח
  ההפקעה

 ר"במ

  יעוד
 זיקת הנאה

 מצב השטח בפועל

לוי שקעות . א 130 6968
 מ"ובנין בע

 שטח ריק ופנוי 21.5  42.3 ר"מ 434

  
  : שטח הקרקע

  .ראה הטבלה  לעיל
  

  : שטח הקרקע המופקע
  .ראה הטבלה  לעיל

  
   :בעלות

  מ"לוי  השקעות ובנין בע. א
  

  : מצב השטח בפועל
  .ה  לעילראה הטבל

  
  



 החלטה' מס

04/03/2009  
 2 -' ב09-0004

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

  :מצב תכנוני קיים
המאושרת שטחי דרכים ' ב 2650ע "בתב  11.1י סעיף "אך  עפ  974ע "י תב"השטח להפקעה מיועד לדרך  עפ

קווי המגרש החדשים יקבעו במפה לצרכי רישום . בתחום מבנים לשימור יבוטלו ויחזרו ליעודם המקורי
  . המגרש החדש כפי שייקבע בהליך זה זכויות הבניה יחושבו על פי. באישור הועדה המקומית

  
  :מצב חוקי
  .לא ניתן לרשמה 974' י תכ"ההפקעה עפ

  
  :ע"ד מה"חו

  .ר"מ 21.5ממליץ לבטל את שטח ההפקעה ולרשום זיקת הנאה בשטח 
  

  



 התוכן החלטה' מס

04/03/2009  
 3 -' ב09-0004

   64הירקון ' רח 6909בגוש 54, 53בקשה לאיחוד חלקות  - 
 דיון רגיל -וקה דיון באיחוד וחל

 

 2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ

 

  חפץ מודד מוסמך.י ש"שהוכן ע 27.11.2008מיום  449' תשריט איחוד וחלוקה מס:מסמכי רקע
 3.2.2009יום יפתח ארד  מ' מכתב אדר 

  
  לס וגאס  -53חלקה  :חלקות/ בעלי הקרקע 

  לס וגאס – 54חלקה          
  

  ש העירייה"איחוד חלקות למגרש בניה אחד והפרדת רצועת קרקע ורישומה ע:תוכן הבקשה
  
  

  :פרטים
לפיהן מותרת בניה במגרש "  מ" - ו" 44"י  תכנית "עפ 1-'ל כלולות באזור מגורים ב"החלקות הנ

  קומות מעל קומת עמודים בשיעור של  5ר בנין מגורים בן "מ 500טחו מעל המאוחד שש
  . ר קרקע ליחידת דיור "מ 50עם צפיפות של  180%

  .998ע "הפקעות לפי תב"  1- ע"י תכנית "מרתפים עפ" ג"י תכנית "על הגג מותרים חדרי יציאה לגג עפ
  
  

  
  

  :להלן טבלאות החלוקה והאיחוד המוצעות 
  

  טבלת האיחוד המוצע
  

 ר"מ/ השטחים בדונם  מספרי החלקות
 סופי ארעי

  
  

 -----------------  
1 

53  
54  

 -----------------  
 )10( 

0.854  
0.441  

 --------------------------  
1.295 

  
  
  



 החלטה' מס

04/03/2009  
 3 -' ב09-0004

 

2007ת ספטמבר "מבא  6' עמ  

 

  ת החלוקה המוצעטבל
  

 ר"מ/ השטחים בדונם  מספרי החלקות
 סופי ארעי

2  
3  

 -----------------
)1   ( 

  
  

 ----------------- 

0.291  
1.004  

 --------------------------
1.295 

  
  

ל אשר בבעלות "יפתח ארד את הסכמת הועדה לאיחוד החלקות הנ' מבקש אדר 3. 2 2009במכתבו מיום 
  .ניה אחדמשותפת למגרש ב
  .יאפשר תכנון בניין טוב יותר על המגרש" מ"-ו" 44"י תכניות התקפות "איחוד החלקות עפ

דבר המהווה הפרעה בשל מיקום , יצומצם הצורך בשטחי שרות כפולים ויחסוך שתי יציאות מהחניונים
  .רקון פינת הרחובות טרומפלדור ונס ציונה'ה' המגרש ברח

  
  טבלת זכויות בניה

  

  53-חלקה   מצב קיים 
 לאחר ההפקעה

מצב מוצע לאחר איחוד  54-מצב קיים חלקה 
 והפקעה

 ר"מ1.004 ר "מ 441 ר "מ 563 מגרש/שטח החלקה
כ זכויות "סה

 בניה

 180%  146%  180% אחוזים
 ר"מ 1807 ר"מ 643 ר"מ 1013 ר"מ

זכויות בניה 
 לקומה

 45% 40% 45% אחוזים

    
 קומות על עמודים 5 קומות על עמודים 4 יםקומות על עמוד 5 קומות גובה

 דיור' יח 20 דיור' יח 8 דיור' יח 11 ד"מספר יח
 'ר ליח"מ 50 'ר קרקע ליח"מ 55 'ר קרקע ליח"מ 50 צפיפות

    
   

  )לריסה קופמןי "מוגש ע: (ד הצוות"חו
אחד והפרדת  למגרש בניה 6909בגוש  54, 53ממליצים לאשר את הבקשה לפרסם את איחוד החלקות 

  :בשל השיקולים הבאים, 149לחוק סעיף ' י פרק ד"ש העיריה עפ"רצועת קרקע ורישומה ע
הירקון כך שממילא מתקבלת מסת בניה רציפה בין פינת ' המגרש המערבי הינו בעל חזית  ארוכה לרח.1

בשלב הטיפול  מוצע לשבור מסה זו באמצעים אדריכליים, עיצובית.  נס ציונה וטרומפלדור' הרחובות רח
  .בהיתר הבניה

ניתן לבנות שני מבנים הצמודים בקיר משותף בין שתי החלקות לכן ) 'תכנית מ(על פי התכנית התקפה .2
  .איחוד החלקות אינו משנה את קוי הבנין הצידיים בין שני המגרשים

  .מאוחדאיחוד החלקות יאפשר בניה מיטבית במגרש תוך שמירה על קוי הבנין בקונטור המגרש ה. 3
ק רק במגרש המזרחי ומשתווה לגובה .ק+ ' ק 5 -ק  ל.ק+'ק 4-משתנה מ) מספר קומות(גובה הבנין . 4

  .הירקון' גובה זה תואם את המדיניות הקיימת ברח. המותר במגרש המערבי
  
  

ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים רחודשים מיום שנמס 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
  .לחוק' ד86י סעיף "עפבה וזאת 
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   27יוסף קארו ' רח 402, 47חלקות  7109איחוד חלקות גוש  - 
 יון רגילד -דיון באיחוד וחלוקה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  7' עמ

 

  

 149י סעיף "עפ – 442' תשריט מס – 27' יוסף קארו מס' רח 7109בגוש  402, 47בקשה לאיחוד חלקות 
  .לחוק התכנון והבניה

  

  
  

  .מודד מוסמך חפץ. שי "שהוכן ע 11.7.08חלוקה מיום ו איחוד תשריט-  :מסמכי רקע
  .9.7.2008מיום  הלנה וודקוב' מכתב אדר -    

  
  

  ז ניצה"ברא, כהן חנה ואלכסנדר, ה יצחק ומרים"מאז:  47חלקה   :בעלי הקרקע
  "בע) 1996(גני דולינגר חברה לבנין והשקעות : "402חלקה     

  
  

  .ש העירייה"והפרדת רצועות קרקע ורישומן ע יה אחדאיחוד חלקות למגרש בנ  :תוכן הבקשה
  
  

  .המאושרת 1602ע "באזור לתכנון בעתיד לפי תבל כלולות "החלקות הנ  :פרטים
בתקנון התכנית במידה והועדה תתיר בניה על שטחים הכלולים באזור  7י סעיף "עפ 

  ". מעורב מיוחד"לתכנון בעתיד יחולו תקנות האזורים 
  :ר מעורב מיוחד הינם בשתי אופציות זכויות הבניה באזו

קומות מעל קומת עמודים מפולשת בשיעור של  3בנין מגורים בן  -אופציה ראשונה   .1
י "ובנוסף חדרי יציאה לגג עפ) כולל מרפסות(ברוטו  120 %כ "לקומה ובסה 40 %

  ".1 -ע"י תכנית "ומרתפים עפ" ג"תכנית 

 3-ב 140 %ות בשיעור כולל של  קומ 4בנין מלאכה ומשרדים בן  –אופציה שניה  .2
אשר תשמש בהתאם לרשימת השימושים  20 %לקומה וקומת קרקע  40 %קומות 

  ".ע"י תכנית "בנוסף ניתן לבנות מרתפים עפ. ע"י התב"לבתי מלאכה עפ
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2007ת ספטמבר "מבא  8' עמ  

 

  :המוצע והחלוקה ת האיחודאולהלן טבל
  
  

  חלוקה .1
  

השטחים   מספרי החלקות
  סופיים  ארעיים  בדונמים מטר

  )דרך( 1
2  
  )דרך( 3

  0.188  
0.468  
0.010  

  )47(  0.666  
  
  

  איחוד .2
  

השטחים   מספרי החלקות
  סופיים  ארעיים  בדונמים מטר

2  
  

  
  
402  

0.468  
  

0.967  
4    1.435  

  
  
  

את  ממשרד אדריכלים אלישע רובין(הלנה וודקוב  ' אדר תמבקש 9.7.2008מיום  הבמכתב
 –לצורך הקמת בנין מגורים בן  בניה אחד ל למגרש "הסכמת הועדה לאיחוד החלקות הנ

קומות וקומת עליית גג מעל קומת קרקע מפולשת עם גינון ושטחים מרוצפים  5
  .משותפים

  .משטח המגרש 80 %בבנין מתוכנן מרתף חניה אחד בשטח  
כולל שטחי חדרי יציאה .(ר"מ 53.75בשטח ממוצע  40- מספר הדירות המוצע  בפרויקט 

  )לגג
  

  :כויות הבניה להלן טבלת ז
  
  המגרש המאוחד  402חלקה   47חלקה   

  ר"מ 1435  ר"מ 967  ר"מ 468  שטח המגרש
    120 %  120 %  )ברוטו(שטח כולל 

  ר"מ 1722.2  ר"מ 1160.4  561.6  ע"י תב"עפ
  הקלות 11 %        הקלות

  גג"ע+5+ע  גג"ע+3+ע  גג"ע+3+ע  גג"ע+3+ע  קומות/ גובה 
  ד"יח 36  ד"יח 33  ד"יח 22  ד"יח 11  צפיפות

  36  33  22  11  מקומות חניה
  
  

    :וצוות מרכז ע"ד מה"חוו
והפרדת רצועות   27יוסף קארו ' רח 7109בגוש  402, 47מאשרים לפרסם את הבקשה לאיחוד חלקות 

  .149לחוק סעיף ' י פרק ד"ש העירייה עפ"קרקע ורישומם ע
יוסף ' ה תת קרקעית למבנה ברחתנאי להיתר בניה  יהיה מתן זיקת  הנאה ברמפת כניסה משותפת לחני

  . 25קארו 
ע לועדה המקומית הינה "המלצת אגף תב.חישוב צפיפות המגורים יהיה ללא תוספת שטחי חדרי יציאה לגג

.להעדיף חניה תת קרקעית וכי יותרו רק עד שליש מהחניות כחניות על קרקעיות והיתר יהיו במרתף חניה
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   444תשריט מס -למגרש בניה אחד  6973בגוש  143, 138בקשה לאיחוד חלקות  - 
 דיון רגיל - דיון באיחוד 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  9' עמ

 

  י טל אלקלעי מודד מוסמך"שהוכן ע 7.9.2008מיום  444'תשריט איחוד וחלוקה מס -:מסמכי רקע
  16.12.2008עדן בר  מיום ' מכתב משרד אדר  -                         

               
  מ "קרן נכסי דרור אגודה שיתופית חקלאית בע"  6973בגוש  143, 138 -:חלקות/ בעלי הקרקע 

  
  . איחוד חלקות למגרש בניה אחד:תוכן הבקשה

  

  
  

  המאושרת לפיה  2472' י תכ"מיוחד עפ' ל כלולות ביועד של אזור מגורים ב"החלקות הנ:פרטים
          יחידות דיור 14לפי  משטח המגרש כשהצפיפות מחושבת 130%, קומות  3ניתן לבנות בנין בן              
  .לדונם נטו             
  ".1-ע"י תכנית "ומרתפים עפ" 1-ג"יציאה לגג לפי תכנית  בנוסף ניתן לבנות חדרי              

  
  טבלת האיחוד המוצע

  
 ר"מ/ השטחים בדונם  מספרי החלקות

 סופי ארעי

  
  

 -----------------  
)1( 

138  
143  

 ----------------- 

0.278  
0.262  

 -------------------------  
0.540 
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2007ת ספטמבר "מבא  10' עמ  

 

  טבלת זכויות בניה
  

 מצב מוצע לאחר איחוד  143  מצב קיים חלקה 138 מצב קיים חלקה  הגדרות

 ר"מ 540 ר"מ 262 ר"מ 278 מגרש/שטח החלקה
כ זכויות "סה

 בניה

 130% 110%  110% אחוזים

 ר"מ 702 ר"מ 288 ר"מ 305 ר"מ שטח עיקרי
 3 3 3 קומות ובהג

 8 3.1 3.3 ד"מספר יח
  

ל למגרש בניה "עדן בר  את הסכמת הועדה לאיחוד החלקות הנ' האדר  מבקש 16.12.2008במכתבו מיום 
  . לצורך הקמת מבנה אשר ישמש מגוריהם של מחנכים מתנדבים הפועלים בשכונה ובעיר, אחד 

  .קומות 3-זכויות בהיות ולא ניתן  לממש את ה, ל מבקשים הקלה בקומה "הנ
  ,בשל אופיו החינוכי התנדבותי של הפרויקט ותקציבו הצנוע מבוקשת קומת עמודים לצורך חניה, כמוכן 

  .מרתף חניה יפגע בהתכנות הקמת הפרויקט

  :ד צוות יפו והדרום ומהנדס העיר "חו
  .ל הנוער העובד לפרויקט המבוקש"פניה של מנכ לקבלתבתנאי , אין מניעה לאשר

  
לחוק סעיף ' י פרק ד,למגרש בניה אחד  עפ 6973בגוש  143, 138שר לפרסם את הבקשה לאיחוד חלקות לא

149.
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   )הת(נחלאות -איחוד וחלוקה מיטודלה - 3314/מק/תא
 יזם התכניתלבקשת  -דיון נוסף בהתנגדויות 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  11' עמ

 

  דיון נוסף בהתנגדויות       :מטרת הדיון
  לבקשת יזם התכנית                             

  
  ועדה מקומית   :ע"מסלול התב

  
  להמטוד -פינת  נחלאות, שיכון דן   :וכתובת מיקום

  2בנימין מטודלה , 1-5נחלאות ' רח                            
  

  815, 644-647 ,66, 65חלקות  6637גוש         :חלקה/גוש
  

  דונם 1.76 -כ        :שטח קרקע
  

  ושמאי מקרקעין  אדריכל, ארי-חיים בן                :מתכנן
  

  יצחק אברבוך                    :יזם
  

  פרטיים, אביב יפו-עיריית תל                :בעלות
  

             :פרטים

פרוטוקול . 12.12.07דיון בהתנגדויות לתכנית התקיים בועדה המקומית בתאריך  .1
 . 3' החלטה מס' ב2007-29

מהם בעלים (י הצוות הצעת פשרה שקודמה בין הבעלים בתכנית "בדיון זה הוצגה ע .2
).  העירייה –את ההתנגדות ובעלים שלישי בעלים שני הגיש , אחד הוא יזם התכנית

 :הצעת הפשרה מבוססת על 

 .א מהבעלים במגרש ובזכויות בנייה"קביעת חלקו היחסי של כ �

ד בשני המגרשים "יח 5כ "וסה, ד"יח 3 -ל 2 -מ 18ד במגרש "יח' הגדלת מס �
 . בתכנית

קומות על  2המותרים באופציה של בניית  54%י "קביעת זכויות הבנייה עפ �
ר שטחים "מ 727שהם  60%כ "הניתנים כהקלה וסה 6%מודים בתוספת ע

 .עיקריים

 .'מ 3 -ל' מ 4 -מ 19 -ו 18מגרשים  2שבין  18שינוי קו הבניין למגרש  �

 : החלטת הועדה קבעה .3

ד הצוות והצעת הפשרה המוצגת בה שהוסכמה בין "הועדה מקבלת את חוו �
  .הבעלים בתכנית

לשינויים ביחס ' ב106יהיה פרסום , אלהבתיקונים , תנאי לאישור התכנית �
  .לרבות הודעות לבעלים הגובלים, לתכנית המופקדת

לכל הבעלים הגובלים בתכנית ' ב 106נשלחו הודעות לפי סעיף , בהתאם לכך .4
לא הוגשו התנגדויות לשינויים בתכנית במסגרת המועד שנקבע . 20.1.08בתאריך 
החלטה ' ב08-0017פרוטוקול , 28.5.08בתאריך ). יום ממועד קבלתה 21(בהודעה 

 .12.12.07בהתאם להחלטתה מיום , החליטה הועדה לתת תוקף לתכנית, 1' מס
 

       :מהות הבקשה

כמפורט במכתבו של עורך , יזם התכנית מבקש לתקן את החלטת הועדה לתוקף .1
 .ב"המצ, 9.2.09מיום , ושמאי מקרקעין חיים בן ארי' התכנית אדר

' מ 4 -לכיוון מזרח מ 19' שינוי קו הבניין הצדדי של מגרש מסמהות הבקשה הינה  .2
 . הקלה בקו בניין המותרת 10%וזאת תוך ניצול ', מ 3.60 - ל

והיא תוצאה של הקטנת שטח  , בן ארי את הסיבה לבקשה זו' במכתבו מפרט אדר .3
 .     באופן בעייתי לתכנון בניין במגרש, ורוחבו 19מגרש 

   

  יואב רוביסה' י אדר"ע          :ד צוות"חוו
  :בכפוף לתנאים הבאים, ממליץ לקבל את בקשת היזם                             

  .יהווה סטייה ניכרת) 'מ 3.60(בהוראות התכנית יודגש כי שינוי קו בניין זה  -

, י היזם לבעלי החלקות הסמוכות ממזרח ומצפון"ע' ב 106' י ס"פרסום הודעה עפ -
. 6637בגוש  642 -ו 643, 648חלקות 

 וולנברג

 נחלאות

 מוסך דן

בנימין 
 מטודלה

 פנחס רוזן
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 2007ת ספטמבר "מבא  13' עמ

 

  ועדה מחוזית : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
  

   דיון להפקדה  :       מטרת הדיון
  

     פ שמדרום"ורצועת השצ' א 202חלק ממגרש , שכונת המשתלה                  :מיקום
  

  20-22מקס ברוד ' רח, 1-6' מס 2280' רח                  :כתובת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  307, 290ח "ח 6615גוש    :תכניתתחולת ה
  

  דונם 2 - כ    : שטח התכנית
  

  אלונים אדריכלים ובוני ערים  -גורביץ –עדו אלונים ' אדר                 :מתכנן
  

  מינהל מקרקעי ישראל                      :יזם
  יפו  -א"הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ת                             

  
 מינהל מקרקעי ישראל                 :בעלות

  יפו-א"עיריית ת                             
  

  :רקע להגשת התכנית    :            פרטים

יפו כמחזיקים שווים -א"י ועת"י ממ"מגרשי הבנייה בשכונת המשתלה שווקו ע .1
 .בקרקע

במהלך ביצוע עבודות . מ"ן בע"נדל ולבגמ' במשתלה שווק והוחכר לחב 202מגרש  .2
, זכויות חכירה ממדינהבעל , בט' משפ, חוכרנמצא כי קיים , בניית מבנן המגורים

אשר מנע , ר המהווה חצר של בניין צמוד קרקע"מ 12ששטחו ' א202בחלק ממגרש 
 .את המשך בניית ופיתוח המגרש במתכונת המקורית שתוכננה

ה מגשר מטעם בית המשפט במטרה במסגרת הליכים משפטיים שניהלו הצדדים מונ .3
י "כי ממ, בין היתר, הסכם גישור שנחתם בין הצדדים קבע. להגיע לפתרון מוסכם

ר ממבנן "מ 12יפו יכינו ייזמו תכנית מפורטת לפיה ייגרע שטח של - א"ועיריית ת
שטח (פ "ר כשפ"מ 80ובתמורה יתווסף שטח בן , פ"המגורים וייקבע בייעוד שצ

שטח התמורה ). 6615בגוש  290חלקה (פ "ברצועה בייעוד שצהכלול ) פרטי פתוח
 .י"י שמאי מטעם ממ"נקבע ע

  .ל"התכנית המוצעת מיישמת את הסכם הפשרה הנ .4
  

  :מצב תכנוני קיים                              

מבנן זה . לפיה הוקמה שכונת המשתלה', ג 2069נקבע בתכנית מתאר  202מבנן  .1
להקמת  2מבנן זה מוגדר בייעוד מגורים א. 6615ש בגו 307' נרשם כחלקה מס

 .קומות 2בניינים צמודי קרקע בני 

במטרה להציע בינוי ', ב202-א ו202 –מגרשים  2-חלקה את המבנן ל' י2069תכנית  .2
' א202במגרש .  והגדלת הצפיפות בו' ב202קומות בקטע  2שונה של בנייה נמוכה בת 

 .ד צמודות קרקע"יח 25נותרו 

  .פ"מוגדרת בייעוד שצ 290חלקה  .3
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2007ת ספטמבר "מבא  14' עמ  

 

  
  :מצב תכנוני מוצע                              

 .פ"א לשצ2ר ממגורים "מ 12שינוי ייעוד שטח של  .1

 .וסימונו כמגרש להשלמה, פ"פ לשפ"ר משצ"מ 80שינוי ייעוד שטח של  .2

ולא את הוראות הבינוי וקווי , התכנית אינה משנה את זכויות הבנייה במגרש .3
 .ריםהבנייה המות

בהתאמה לשיווק ', א202ד הכלול במגרש "יח 6שטח התכנית כולל מבנן של  .4
  .הקרקע

  
  יואב רוביסה' אדרי "ע    :ד הצוות "חוו

  
.לקדם את התכנית להפקדה בועדה המחוזית                           
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   1839ע "אישור תכנית עיצוב לפי תב -ג"רמא' תכנית עיצוב למוסדות ציבור שכ - 
 )2(דיון בעיצוב ארכיטקטוני 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  15' עמ

 

  
  

  גן ילדיםכיתות  2 הקמת ' ,למוסדות ציבור בשכונת רמת אביב גתכנית עיצוב 
  
הכולל מיקום מבנה גן ילדים ובית  9/תעא 1839' אישור תכנית עיצוב ארכיטקטוני מס: טרת הדיוןמ

  .הכנסת
  

  .אישור הועדה המקומית ובתאום עם לשכת התכנון המחוזית:  מסלול התכנית
  

  .'רמת אביב ג' שכ,  6עקיבא ברון רחוב : מיקום
  ,שטח ציבורי פתוח: מצפון  
  ,עקיבא ברון' רח: מדרום   
  , קומות 2מגרש שעליו בנוי גן ילדים בן : ממזרח  
  .מגרש למבני ציבור עליו בנוי מעון ילדים: ממערב  

  
  

  6631בגוש   123חלקה  :חלקה/גוש
  

  ).לגן הילדים בלבד(' ד 1.502 :קרקעשטח 
  

  .מ"ידין תדמור אדריכלים בע :מתכנן
  

  .יפו-א"עיריית ת :יזם
  

  .יפו-א"עיריית ת :בעלות
  

   .המגרש אינו בנוי  :עלמצב השטח בפו
   

    :פרטים
  ל"לפיה המגרש  הנ, 1978מאושרת משנת  1839' ל חלה תכנית מפורטת מס"על השטח הנ .א           

  .מיועד למבני ציבור לבניית מעון ילדים  
  :מתוכם בנויים, שטח למבני ציבור מגרשים ביעוד 4מהווה חלק ממתחם הכולל  זהשטח   
  ) קומות 2ב (  ילדיםגן  -ח ממזר במגרש הסמוך  
   . )הוגדרה תכלית לא במגרש זה ( מעון ויצו לילדים, ממערבבמגרש   
  . המגרש הנדון הוגדר למעון ילדיםהשימוש של   
   דרישה להכנת תכנית עיצוב ארכיטקטונית לכל המתחם  קיימת,  1839 בהוראות תכנית 9בסעיף   
  .מקומית בתאום עם לשכת התכנון המחוזיתהועדה ה באישור, כתנאי להוצאת היתרים  

נדון והועדה ה יניםבנ מחייבת את כל הבנינים בגושתהווה מסגרת  ,זו תכנית עצוב ארכיטקטוני"
תכנית לבנינים בגוש הבנינים הנדון אלא על פי א תהיה רשאית להוציא היתרי בניה קומית למ

                                    .                           "מאושרתהעצוב ארכיטקטוני 
  אושר תכנית עיצוב ארכיטקטונית למגרש עבור מעון   , יש לציין שלמתחם בנייני הציבור זה        

  .ל כללה את מבנה המעון בלבד"תכנית העיצוב הנ, ויצו  בתאום עם לשכת התכנון                 
  .תואם עם המחוז בצורה של היתר בניה, קומות 2גן הילדים הבנוי בן                 
                

  ":תנאים להקמת מבני ציבור"- "3ל"תכנית מתאר  י"עפזכויות הבניה למבני ציבור  . ב
  .לקומה 30%שטח מקסימלי המותר לבניה הוא   

  .קומות 3 –מספר מקסימלי של קומות   

  , טרמ - 4לפי המסומן בתשריט ולא פחות מ –לחזית :  קווי בניין  

  , מטר או חצי מגובה הבניין הגבוה מביניהם 4 –לצד   

  .מטר 6 –לאחור   
  ,     לחניה, קומות מרתף לתכליות הנקובות ברשימת התכליות 2כן תותר הקמת   
  .   בתחום קו הבניין, למתקנים טכניים  
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2007ת ספטמבר "מבא  16' עמ  

 

  
  
  
  

  הכוללת את  , טוני למתחםתכנית עיצוב ארכיטק, לפי כל האמור לעיל מוגשת לאישור  :מצב תכנוני מוצע
  . המבנים שטרם נבנו 2-המבנים הקיימים ו                                
  כיתות גן   2הכולל ) מיועד למעון ילדים 1839ע "לפי תכליות תב( מבנה עבור גן ילדים                                 
  ך קווי בניין מותרים ובמסגרת זכויות בניה לפי תכנית מתאר   במבנה חד קומתי בתו                                
  ". 3-ל"                                
  י הועדה   "מבנה בית הכנסת השכונתי כפי שאושר ע, בנוסף מופיע בתכנית עיצוב זו     
  .24/09/2008המקומית בתאריך      

    :התכנית כוללת                    

 .גובה הבנינים ומספר הקומות, ניסה לבנייניםציון מפלס הכ .1

תכנית חזיתות ראשיות למבנים המבוקשים והקיימים הכוללת פרטי גמר לרבות  .2
 .צורת וגמר הגגות

בתאום עם אגף " קול דה סק"הצעה לפיתוח הרחוב בקטע ה, לפי בקשת הצוות .3
  .התנועה

  
  

  קלריס אורן' י אדר"ע: ד צוות צפון"חוו
  

לפי כך , כיתות עבור גני ילדים 6 –נדרשים בשכונה כ , לקה לתכנון אסטרטגיבבדיקה מול המח. 1
כי קיים , ע "כשימוש אנלוגי ל צוין בתב, כיתות גן במגרש זה 2אנו רואים את הבקשה לאישור 

  . שנבנה במגרש ציבורי שעליו לא צויין השימוש,  מעון ילדים במתחם
  ,  וללת את הפרטים המוזכרים לעילממליצה על אישור תכנית העיצוב המוצעת הכ. 2

  . אישור התכנית  עם לשכת התכנון  המחוזית/בתנאי תאום    
.יש לציין ששתי התכניות יוגשו לאישור המחוז באותה עת. 3
  
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה דנה ) 5החלטה מספר ( 04/02/2009מיום ' ב09-0002מספר בישיבתה 

  :בתכנית והחליטה
  

  :מהלך הדיון
  .ברי הועדה מבקשים לראות מצגתח
  

  :החלטת הועדה
  .לשוב ולדון באחת הישיבות הבאות עם מצגת

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

  .שמוליק מזרחי ואסף זמיר
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   'ומרפסות על כל תכניות עיצוב של רמת אביב ג 1אישור  תוספת ג - 
 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  17' עמ

 

  
    .'שכונת רמת אביב ג        :מיקום

  . ארכיטקטוניות שאושרו במסגרת בניית  השכונהוב תכניות עיצתחום 
  

משמר הגבול ' רח, דרך נמיר ממערב, ל מדרום"קק, ותבין הרחוב', שכונת רמת אביב ג     :כתובת
  .ושטח חקלאי מצפון, ונתיבי איילון ממזרח

  
  .6628וחלק מגוש  6631חלק מגוש  :גושים בתכנית

  
  .'ד 760 -כ: שטח התכנית

  
  .ע"אגף תב, תכנון צפון' מח        :מתכנן

  
  .הועדה המקומית לתכנון ולבניה             :יזם

  
עם . 80-ועד אמצע שנות ה 70נבנו בשנות ' רוב רובם של הבניינים בשכונת רמת אביב ג          :רקע

  .השנים חלו תמורות בסטנדרטים ובהוראות החוק
ולא (ר ממוצע "מ 12ח של עם אישור החוק המתיר בניית מרפסות אחד על השניה בשט

פניות ור הלאו, בניה על גגות בתים" 1-ג"ואישור תכנית מתאר מקומית ) ר"מ 14יותר מ
עולה  ',רמת אביב ג רבות בבקשה להוספת מרפסות לבניינים קיימים במרחב שכונת ה
כדי לאפשר הוצאת היתרי בניה לפי החוק  ,ת דרך יעילה לטיפול בנושא זהאצורך במציה

  . עיצוב חדשות לכל מבנה או מתחם בהכנת תכניות רךוללא צו
לפי חוק וחדרי יציאות לגג  בניינים המעוניינים להוסיף מרפסותה, באמצעות פתרון זה

  .בהמשך יוכלו להגיש בקשות להיתר בתנאים שנגדיר "1-ג"לפי תכנית מתאר 
  

  :מצב השטח בפועל
י הועדה המקומית "ושרו עבנויים לפי תכניות העיצוב השונות שאקיימים בניינים 
  .י הועדה המחוזית כתנאי לבנייתם ללא פרסום או הפקדה"או אושרו ע/ותואמו ו

     
   :מצב תכנוני קיים

, )1975מאושרת משנת ( 1722ע "תב :ןה 'רמת אביב ג ונההתכניות הראשיות בשכ
, )1978מאושרת משנת ( 1839ע "תב, תכניות עיצוב ארכיטקטוניות 11לתכנית זו אושרו 

תכניות  2אושרו  )1979מאושרת משנת ( 1880ע "תב, .א.תכניות ע 7-לתכנית זו אושרו כ
' א 1631תכנית  ,אושרה לפני שלוש שנים להוספת מרפסות, 2' עיצוב כאשר מס

לפי כל אלו נבנו הבניינים  1864תכנית  , בה כלולה תכנית עיצוב )1984מאושרת משנת (
  .בשכונה

  
   :מצב תכנוני מוצע

לאזורי המגורים ' הארכיטקטוניות בשכונת רמת אביב געיצוב הלתכניות קון תי
  :ולשטחים לבניית מבני ציבור השונים לפי הפירוט להלן

 - ו 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1' לפיה אושרו תכניות עיצוב ארכיטקטוניות מס 1722ע "תב
', א9-ו 9. א.תכנית ע 1864  ע"תב, ) 'א5ו ', א2כולל גם  , 7 -1' מס .א.ע.ת 1839ע "תב. 11
  .1.א.תכנית ע 1880ע "תב

  
פי  לעחדרי יציאה לגג לבנייני המגורים לפי המותר בחוק ותוספת מרפסות כך שתותר 

  ".1-ג"תכנית 
  .כתנאי לתוספת המרפסות למבנים, שיפוץ הבנייניםהתכנית תדרוש כמו כן 

  :תוספת מרפסות תותר במגבלות שלהלן
  .ע או מישהו מטעמו"י מה"תאום ואישור מוקדם ע �
  .ולא בניה חלקית או בשלבים, המרפסות בחזיתות שלמותכל ביצוע  �
  .ביצוע שתי חזיתות –בבניינים פינתיים  �
  .והסתרת צנרת תהסדר, שיפוץ חזיתות �
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2007ת ספטמבר "מבא  18' עמ  

 

  
  )י קלריס אורן"ע(: ד צוות צפון"חוו

לאזורי  ',רמת אביב ג' ממליצה לאשר את התיקון תכניות העיצוב הארכיטקטוני בשכ. 1
ולמגרשים למבני ציבור לפי הפרוט שלעיל כך שתתאפשר בניית ,המגורים השונים

באזורי המגורים ובשטחים  "1-ג"תכנית פ "חדרי יציאות לגג ע, מרפסות על פי חוק 
למבני ציבור יתאפשר בנייתן ללא צורך בהכנת תכנית בסמכות מקומית אלה בהליך של 

  .היתר בניה  
  .כתנאי לתוספת המרפסות למבנים, בנייני המגוריםשיפוץ ש התכנית תדרוכמו כן 

  :תוספת מרפסות תותר במגבלות שלהלן
  .מטעמומי  ע או "י מה"תאום ואישור מוקדם ע �
  .ולא בניה חלקית או בשלבים, המרפסות בחזיתות שלמותכל ביצוע  �
 .ביצוע שתי חזיתות –בבניינים פינתיים  �

 .הסדרת והסתרת צנרת, שיפוץ חזיתות �
או בועדה , יתואם עם לשכת התכנון המחוזית, דכון זה של תכניות העיצובע

. פ הוראות התכניות הראשיות החלות והמוזכרות לעיל"ע, לפי העניין, המקומית 
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   2 - שינויים כלליים בתכניות עיצוב ארכיטקטוני בגוש הגדול  - )22(1א1111/תא
 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  19' מע

 

  הגוש הגדול – 1/א/1111עדכון לתכניות עיצוב בתחום תכנית מתאר   :מטרת הדיון
  

  - הגוש הגדול – 9. מ.ב 1/א/1111תחום תחולת תכנית מתאר   :מיקום
' מצפון להמשך רח, אבן גבירול במערב' בין הרחובות לוי אשכול ממזרח והמשך רח

  .אינשטיין ומדרום לו
  
  
  
  
  

         
    דונם 527.7-כ    :שטח

  
  , צוות תכנון צפון  :מתכנן

  , ע"אגף תב
  .יפו-א"מינהל ההנדסה בעת

  
  הועדה המקומית לתכנון    :יזם

  .יפו-א"ובניה ת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :מצב בפועל   :פרטים
  

בנינים למגורים ובנוסף שטחי  143-ד ב"יח 3000-מאפשרת הקמת כ 1/א/1111ע "תב
  . מסחר

 13+  בנינים 30- כנמצאים בבניה , בנינים 26-כעד כה אוכלסו  -כיום האזור בבנייה 
 .בהליכי רישוי ים'קוטג 15+  בנינים 31-ים וכן כ'קוטג

  
  :מצב תכנוני קיים 

  
  :ג בניה על הג

אפשרה , ")התכנית הראשית", להלן( 1993שאושרה בשנת ,  1/א/1111ע "בתחום תב .1
 ). באורים לטבלה –. א.13סעיף " (קומת גג בנויה חלקית"התכנית דירות גג שהוגדרו כ

יותרו בהתאם להוראות  -חדרי יציאה לגג  כי .)ו.13סעיף (קובעת  1/א/1111ע "תב .2
שטחם יכלל . קומות גג חלקיות ים שאין בהםרק במבנ, דהיינו, בלבד 1680תכנית 

 .בחישוב שטח דירה בממוצע

אך ורק בהתאם  תותר הבניה בשטח התכניתכי ) 17סעיף (קובעת  1/א/1111ע "תב .3
לכל מבנן אושרה  .המקומיתי הועדה "אשר תאושר ע, ילתכנית העיצוב הארכיטקטונ

סעיף  -ע "ובעת התבק, כמו כן. תכנית עיצוב ובהתאם אליה ניתנים היתרי הבניה
 וב הארכיטקטוני תחייב הגשת קטעל בקשה לשינוי בתכנית הבינוי והעיצכ" – 6.ד.18

 ."העיצוב כולו לאישור הועדה המקומית
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ייחדה את שכונות עבר , 2006שאושרה בשנת " גגות תל אביב יפו" – 1תכנית מתאר ג .4
ו מעבר לשטח המותר כי שטח חדרי היציאה לגג מכוחה הינ) 9.4סעיף (הירקון וקבעה 

תכנית ). וכן אסרה אישור לתוספת יחידות דיור על הגג(בתכניות הראשיות השונות 
 .1680החליפה את תכנית ג ואת תכנית  1ג

ובלבד שהקומה העליונה  1ניתן לאשר חדרי יציאה לגג מכח תכנית ג, בהתאם לכך .5
משטח  80%בנושא תכסית מינימלית של ) 13סעיף ( 1עומדת בהוראות תכנית ג

 .ע זו"שטח חדרי היציאה לגג לא נכלל בזכויות שהוקנו מכח תב. הקומה שמתחתיה
  

  : תכסית

בקומת הכניסה ניתן יהיה לבנות אולמות כי  .)ו.13סעיף (קובעת  1/א/1111ע "תב .1
פינת , וארד.ח, פינת ישיבה -כגון , דיירי הבנינים  ניסה ושרותים קהילתיים לרווחתכ

כולל שטח (בתנאי שתכסית הבניה , -8א12כמפורט בסעיף  ,דירת שומר, משחקים
משטח הקומה ובהתאם לקביעה בתשריט לעיצוב  %50לא תעלה על ) חדר המדרגות

 .שטח כל הקומה יכלל במנין שטחי השרות.  ארכיטקטוני

בחלק , הקרקע.קובעות הוראות התכנית הראשית שטח מסחרי בק 4,5,9במבננים  .2
המוקנות בתכנית הראשית ללא , מימוש הזכויות למסחרכדי לאפשר את . מהבנינים

התכסית לעדכן את תכניות העיצוב כך שיש , פגיעה בתכנון נאות של הבנין
  .משטח הקומה 80%המקסימלית כולל השטח המסחרי לא תעלה על 

  
  :מרפסות 

בחלק מהוראות תכניות העיצוב השונות נקבעה הוראה עיצובית לפיה מותרות  .1
לאחר שינוי התקנות , הוראה זו אינה רלבנטית היום –" לסירוגין מרפסות פתוחות"

מבחינה עיצובית רצוי לאפשר מרפסות מקורות . בדבר אופן חישוב שטחי המרפסות
העמדתם ביחס לרחוב ואיכות החלל , המשפרות את חזיתות המבנים –וחופפות בלבד 

 .הפתוח למחצה בדירות
  

  :בריכות שחיה 

התכנית הראשית  –בחצרות דירות גן ובחצרות משותפים , גבריכות שחיה במרפסות ג .1
  . וכן תכניות העיצוב לא התיחסו לנושא זה כלל

  
  
  

  :פרטי הבקשה 
  

במטרה להתאים את , על שינויהן,  1-11למבננים שאושרו שינוי הוראות תכניות העיצוב 
ת שאושרה לאחרונה ולהנחיו 1לתכנית ג, הוראות התכניות לדפוסי המגורים כיום

  :כך ש,עיצוביות

  -בניה על הגג  .1

בבנינים , 1ניתן יהיה לאשר בנית חדרי יציאה לגג בהתאם להוראות תכנית ג  .א
אישור חדרי היציאה לא יהווה שינוי לתכניות העיצוב  –קיימים ובבנינים חדשים 

 . המאושרות

תנאי להיתר  –במידה וגובה הבניה המבוקש הינו מעבר למאושר בתכנית העיצוב   .ב
 .היה אישור רשות התעופה האזרחית ומשרד הבטחוןבניה י

בתכניות בהן נקבע במפורש כי לא תותר תוספת  1י תכנית ג"לא תותר תוספת עפ  .ג
  .קומות מעבר לקבוע בתכנית

  –מרפסות  .2

תקבע הוראה עיצובית בדבר בניית מרפסות מקורות , בהיתרי בניה חדשים  .א
 . וחופפות בלבד

י תכניות "עפ –ות כפי שאושרו בהיתר תישארנה המרפס, בבנינים הקיימים  .ב
 .העיצוב המאושרות

, ניתן יהיה לאשר בריכות שחיה במרפסות גג בקומה העליונה -בריכות שחיה  .3
ובלבד ששוכנעה הועדה כי אין בכך כדי לפגוע , בחצרות דירות גן ובחצרות משותפות

 :באיכות המגורים ובכפוף ל

 .יפו-א"אישור היחידה לאיכות הסביבה בעת  .א
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מסיבות , כאמור לעיל, ע או מי מטעמו יהיה רשאי לא לאשר בריכת שחיה"המ  .ב
 .תכנוניות

תנאי להיתר  –במידה וגובה הבניה המבוקש הינו מעבר למאושר בתכנית העיצוב   .ג
 .בניה יהיה אישור רשות התעופה האזרחית ומשרד הבטחון

פה תאום עם רשות התעופה האזרחית בנושא הגנה מציפורים בקרבת שדה התעו  .ד
  .דב הוז

 –כללי  .4

יצויין כי במבננים או מגרשים בהן אושרו תכניות בסמכות ועדה מקומית   .א
 .תגברנה הוראות התכניות על ההוראות המוצעות לעיל –הקובעות הוראות בינוי 

, אלא בתכניות העיצוב, הוראות בינוי שלא נקבעו בתקנון התכנית, עם זאת  .ב
 .יעודכנו בהתאם למוצע לעיל

  
  

  )'אדר, אביעד מורטובה רמון וי "מוגש ע: (ותד הצו"חו
  

  .לאשר את המוצע כאמור לעיל
  

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

  
  

  24/02/2009בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
  24/02/2009בתאריך ' א62ית לפי סעיף ש שהתכנ"ד יועה"חוו
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   שינויים כלליים- כוכב הצפון  - )2('ג1112שינוי לתכנית עיצוב  - )3(ג1112/תא
 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  22' עמ

 

  :בנושאים הבאים, כוכב הצפון –) 2('ג1112עדכון לתכנית עיצוב   :מטרת הדיון

  .149תוספת בריכות שחיה בכפוף לפרסום הקלה לפי סעיף  .1

 .הנחיות עיצוביות למרפסות בבנינים .2

  .1ע ג"הנחיות עיצוביות לבניה על הגג לפי תב .3
  

, רוקח' שד –בדרום . 'ד- ו' ג1112בתחום תחולת תכניות  –מזרח  –ון שכונת כוכב הצפ  :מיקום
  .גלילי' רח –לוי אשכול ובמערב ' רח –במזרח , פ"שצ –בצפון 

  
         

    דונם 127.00-כ    :שטח
    

    , צוות תכנון צפון  :מתכנן
  , ע"אגף תב

  .יפו-א"מינהל ההנדסה בעת
  

  הועדה המקומית לתכנון    :יזם
  .יפו-א"ובניה ת

ש לציין כי יוזמת השינוי י( 
י משרד סמי טיטו "היתה ע

מאחר . 20' לבנין מס' אדר
והוראות תכנית העיצוב 
מחייבות התיחסות לכל 
קבוצת מבנים ובכדי לשמור 

, על מדיניות אחידה בשכונה
מוצע לשנות את העיצוב בכל 

  ).תחום התכנית
  

    :פרטים
  :מצב בפועל 

  
 .חלקם בבניה  חלק מהבנינים מאוכלסים, שכונה בבניה

  
  :כללי  –רקע סטטוטורי 

  

תכניות  – 1999שאושרה בשנת  ' ד1112ע "תבו 1996שאושרה בשנת  ' ג1112ע "תב .1
  . אלו חייבו הכנת תכניות עיצוב ארכטיקטוני 

קבעה הנחיות  – 2003שאושרה בשנת ) 2('ג1112תכנית עיצוב ארכיטקטוני  .2
אפשרה גמישות בהוראותיה  תכנית זו. עיצוביות לבנינים ולשטחים הפתוחים

  ).מקבצים שהוגדרו בתכנית(ובלבד שישמר תכנון אחיד של קבוצות התכנון 

כך שדירות גן תתאפשרנה בדרך  – 2004ל שאושר בשנת "שינוי לתכנית עיצוב הנ .3
בבנינים בהם מותרות דירות גן וכן מתן אפשרות להקלות בגובה , של הקלה

 .לצורך מימוש מלא הזכויות
  

  :התיחסות לנושאים הרלבנטים  –וטורי רקע סטט
  

  :בריכות שחיה 

התכנית  –בחצרות דירות גן ובחצרות משותפות , בריכות שחיה במרפסות גג .1
 . הראשית וכן תכניות העיצוב לא התיחסו לנושא זה

 
  : מרפסות

לבניית מרפסות פתוחות ) ב-א.9.2סעיף (בתכנית העיצוב ישנה הוראה  .1
הוראה זו אינה  .אורגנית באדריכלות הכללית באופן שישולבו" סירוגין"ל
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מבחינה . לאחר שינוי התקנות בדבר אופן חישוב שטחי המרפסות, רלבנטית היום
המשפרות את חזיתות  –עיצובית רצוי לאפשר מרפסות מקורות וחופפות בלבד 

 .העמדתם ביחס לרחוב ואיכות החלל הפתוח למחצה בדירות, המבנים
  

  :בניה על הגג 

אפשרה התכנית בניית , ")התכנית הראשית", להלן(' , ד1112-ו' ג1112ע "בבתחום ת .6
זכויות אלו הינן מעבר לזכויות המפורטות בתכנית . 'י תכנית ג"חדרי יציאה לגג עפ

 .הראשית

חלה על שכונות עבר , 2006שאושרה בשנת " גגות תל אביב יפו" – 1תכנית מתאר ג .7
 .הירקון והחליפה את תכנית ג

מבלי שהדבר , 1ניתן לאשר בניה על הגג בהתאם להוראות תכנית ג, בהתאם לכך .8
 .יחשב כשינוי לתכנית העיצוב

  
  

  :פרטי הבקשה 
  

במטרה להתאים את הוראות התכניות , על שינויה, שאושרהשינוי הוראות תכנית העיצוב 
  :כך ש, שאושרה לאחרונה ולהנחיות עיצוביות 1לתכנית ג, לדפוסי המגורים כיום

  –שחיה בריכות  .2
בחצרות דירות גן , ניתן יהיה לאשר בריכות שחיה במרפסות גג בקומה העליונה

ובלבד ששוכנעה הועדה כי אין בכך כדי לפגוע באיכות המגורים , ובחצרות משותפות
 :ובכפוף ל

i. יפו-א"אישור היחידה לאיכות הסביבה בעת. 

ii. מסיבות  ,כאמור לעיל, ע או מי מטעמו יהיה רשאי לא לאשר בריכת שחיה"מה
 .תכנוניות

  –מרפסות  .3

i. תקבע הוראה עיצובית בדבר בניית מרפסות מקורות , בהיתרי בניה חדשים
 . וחופפות בלבד

ii. י תכנית "עפ –תישארנה המרפסות כפי שאושרו בהיתר , בבנינים הקיימים
 .העיצוב המאושרת

  -בניה על הגג  .4

ם קיימים בבניני, 1ניתן יהיה לאשר בניה על הגג בהתאם להוראות תכנית ג  .ג
אישור חדרי היציאה לא יהווה שינוי לתכנית העיצוב  –ובבנינים חדשים 

 . המאושרת
  
  
  

  )'אדר, י אביעד מור"מוגש ע: (ד הצוות"חו
  

שכן אין בדבר משום פגיעה עיצובית וכל מטרתה הוא לשפר את , ממליץ לאשר את הבקשה כמוצע .1
  .איכות המגורים

יש קודם כל לתקן את תוכנית :"...י חוות דעתה "ש ועפ"נושא בריכות השחיה נבדק עם היועמ .2
מאשרים תוכנית עיצוב חדשה עם אופציה  ,למעשה .פציה לבריכותוכך שתנתן הא, העיצוב
 .."..כשיש להראות את מיקומן, ת שחייהלבריכו

ניתן יהיה . בכל מקבצי הבנינים, תשריט העיצוב הינו מנחה ומציג את אפשרויות העמדת הבריכות .3
  .ע או מי מטעמו"ע שינויים לא מהותיים במיקום הבריכות באישור מהלבצ
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   כניסה לצהלה - 2627ע "בתב 9,7,5,4שינוי תכנית עיצוב למגרשים  - 
 נידיון בשינוי עיצוב ארכיטקטו

 

 2007ת ספטמבר "מבא  24' עמ

 

  .ל "למגרשים הנתכנית עיצוב אישור שינוי ועדכון ל :מטרת הדיון
  

  .מגרשים ריקים למגורים – 874, 877חלקות , מגורים קיים – 879חלקה   6624גוש  – מצפון  :מיקום
  .מגורים קיים – 385חלקה  6624גוש  -ממזרח

  .רחוב מויאל – מדרום

  .טולקובסקירחוב – ממערב
  

  
  . 2627ע "לפי תב 9מגרש  - 880חלקה  6624גוש   :חלקה/גוש

  . 2627ע "לפי תב 7מגרש  - 875חלקה  6624גוש 
  . 2627ע "לפי תב 5מגרש  - 878חלקה  6624גוש 
  . 2627ע "לפי תב 4מגרש  - 876חלקה  6624גוש 

  
  .23פומרוק רחוב   :תוכתוב

  .24טולקובסקי וב רח
  .3מויאל רחוב 
  .1מויאל רחוב 

  
  

  .' בר אורין אדר :מתכנן
  

  .מ"פרויקט אחד בע :יזם
    

 בכר אריה
 לורנס-גבע גיל

 וייסמן מרק אלן
  

    
  

  .מגרשים ריקים :מצב השטח בפועל
  
  
  
  
  
  

  :פרטים

  ופורסמה                 מאושרת"  מגורים בכניסה לצהלה" – 2627על המקום חלה תכנית  :מצב תכנוני קיים
    , מגרשים  9 -תכנית איחוד וחלוקה ל - 21/02/2001בתאריך  1734עמוד  4964. פ.בי

  .קומות 2 -ב) ים'קוטג(  צמודי קרקע, יחידות דיור  34לבניית 
א הכנת תשריט תכנית עיצוב ומהתנאים למתן היתר בניה בשטח התכנית ה דאח

, מרתפי חניה: פרטים לנושאים,  שיכלול בין השאראדריכלי באישור הועדה המקומית 
  . חומר גמר לרבות פתרון אחיד לגגות, שבילים, ומפלסי החצרות" 0.00"מפלסי 

נערך דיון בועדה המקומית שבו הוצע  לבטל את התנאי  לאישור  28/01/2004בתאריך 
  .תכנית עיצוב

לבטל את  הדרישה  ד היועצת המשפטית וזו טענה שלא ניתן "הועדה ביקשה את חוו
    .לאישור תכנית עיצוב

     
עם סימון                                ,אישרה הועדה המקומית תשריט עיצוב בסיסי 04/08/2004בתאריך 

וגבהי                                0.00ללא  גבהיי , של שבילי גישה להלכי רגל וכניסות למרתפי חניה
סביבה בנויה הרחובות קיימים מסביב ולפי כך                                 הקרקע מסביב וזאת כי ה

רישוי בניה לזמן הוצאת היתרים ולפי הנחיות                               ' להשאיר קביעות אלו למח
  .התכנית הראשית
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המקומית  אישרה הועדה,  19' החלטה מס' ב2005 – 2' פרוט 19/01/2005בתאריך 
  :הקובעת את  עיצובית כנת

' מ 0.5ומאפשרת שינוי של עד  2627גובה הקרקע לכל אחד מהמגרשים בתכנית  .1
 .מהקבוע בתשריט מבלי שהדבר יחשב כסטיה מהתשריט

  .ד"יח 4מאפשרת הקמת בית פרטי אחד על כל מגרש במקום  .2
  

ית כנהמקומית ת אישרה הועדה,  8' החלטה מס' ב2007 – 1' פרוט 10/01/2007בתאריך 
כדי   2627בתכנית ) משה סנה-ל"פינת צה( 1' להגבהת מפלס הכניסה למגרש מס עיצוב

  .לקבל תכנון נאות של המגרש
  
  
  

     : מצב תכנוני מוצע

  .ל קיימים במצבם הסופי"מפלסי הרחוב והכבישים ההיקפיים למגרשים הנ .1

י "עפ, הרישוי וכן שבקשות להיתר בניה' יש לציין שהמפלסים תואמו עם אדר .2
בקשות להיתר (י הועדה "בכתובות אלו נדונו ואושרו ע, התכנון המוצע לעיל

 ) . ר08-1664, ר08-1665, ר08-1667, ר08-1662' מס

לאחר שהתברר , הרישוי' י מח"ע, ל לתכנית העיצוב מבוקש בדיעבד"השינוי הנ .3
  .כי לא ניתן לשנות את מפלסי הגבהים ללא שינוי תכנית העיצוב

  
  

  :י  "ע ,בהתאם לתשריט המוצע, 5/2001/019את תכנית העיצוב שאושרה בתאריך  לעדכן מוצע, ל"לאור הנ

בהתאם להחלטת הועדה ', מ 0.5עד    9,7,4' למגרשים מס 0.00 -הנמכת מפלסי ה .1
כדי לאפשר תכנון נאות יותר של המגורים וכדי לא ליצור הפרש גבהים , 2005-מ

 .גדול בין המגרש לרחוב

-בהתאם להחלטת הועדה מ', , מ 0.3-בכ   5' למגרש מס 0.00 -הגבהת מפלס ה .2
וכדי ) ל"המשכי למגרשים הנ(כדי לאפשר את תכנון המרתף כיחידה אחת , 2005

 +).30.60(להתאים זאת למפלס הרחוב הקיים 

כך שבמקום בית ) ד מעבר למותר"ללא תוספת יח(שינוי העמדת המבנים במגרש  .3
ד בקומה "יח 2- ד בקרקע ו"יח 2אפשרנה ד צמודות במגרש תת"יח 4/ פרטי אחד 

שכן הדבר אינו משנה את העיצוב הקיים בסביבה ) דירות גג 2- דירות גן ו 2(' א
 .ומשפר את איכות המגורים

  .ע ובתכנית העיצוב על שינוייה"כפי שנקבעו בתב, יתר ההוראות .4
  

  )'אדר, י אביעד מור"מוגש ע: (ד הצוות"חו
  

  .כמוצע לעיל, 2627ע "בתב,  9,7,5,4מגרשים  –העיצוב  לאשר את השינוי לחלק מתכנית
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   הגוש הגדול -  6במבנן  21-תכנית עיצוב חדשה במגרש מ - )23(1א1111/תא
 ידיון בעיצוב ארכיטקטונ

 

 2007ת ספטמבר "מבא  26' עמ

 

  הועדה המקומית  :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
  

  הגוש הגדול – 1א1111ע "י תב"עפ -  6במבנן  21מגרש   :מיקום
  אינשטיין' צפונית לרח    
        אבן גבירול ' מזרחית לרח    

    
  בשביס זינגר יצחק' רח :כתובת

  
      8חלקה  6884גוש  :לקות בתכניתגושים וח

  
  דונם 6.081 :תכניתשטח ה

  
  'בר אורין אדר :מתכנן

  נוף ' אדר –איתן עדן    
  

  ד דורון כוכבי בשם הבעלים"עו :יזם
  

 פרטיים :בעלות
  

  מגרש ריק :מצב השטח בפועל
  
  

  :קיים מצב תכנוני
  

 21.10.93מתאריך  4151 'מס. פ.שפורסמה למתן תוקף בי" הגוש הגדול" 9. מ.ב – 1א1111ע "תב .1
 .י הועדה המקומית"תותר הבניה רק על פי תכניות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני שתאושרנה ע

 

י "ומטרתה שיפור התכנון במגרש ע, 2000מאושרת משנת , 6-א1111/ ע בסמכות מקומית מק"תב .2
 .ניה מדרוםשינוי קווי בנין וביטול כניסה אחת לח, שינוי בינוי מבניה טורית לבניה במקבצים

 

לקביעת עקרונות העיצוב האדריכלי , 2000מאושרת משנת , 6תכנית עיצוב ארכיטקטוני למבנן  .3
ע בסמכות מקומית לעיל ואלו אושרו "תכנית זו תואמת את השינויים שהוצעו בתב. ופיתוח השטח

 :עיקרי התכנית . במקביל

 .צורתם וגובהם, העמדת הבנינים  .א

 .הקומותמפלסי הכניסות לבנינים וגבהי   .ב

 .עקרונות מנחים לעיצוב חזיתות  .ג

 .גינות וחניות, גדרות, הנחיות לפיתוח השטחים הפתוחים  .ד

 .סימון כניסות ויציאות לחניונים תת קרקעיים  .ה

 .הוראות בנושאי אקוסטיקה  .ו

 .הוראות למתן היתרי בניה  .ז

 .באם יאושרו, ד במסגרת הקלות"הוראות לתוספת יח  .ח
  

בשל טעות שנפלה בתכנית העיצוב  –6פ במבנן "י בנין לשפעדכון קוו – 2004החלטת ועדה משנת  .4
 .'מ 13במקום ' מ 13.5- פ ל"ים לשפ'תיקנה הועדה את קו הבנין בין מגרש הקוטג
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  :תאור תכנית העיצוב – מוצע מצב תכנוני
  

שנבעו מהנחיות תכנוניות לצורך שיפור , בהתאם למאושר עד כה למעט השינויים הבאים –פיתוח  .1
 :התכנון

קביעת מעבר ציבורי המקשר בין השטח הפרטי הפתוח ממזרח  -זיקת הנאה לציבור   .א
תרשם זיקת הנאה למעבר לציבור בלשכת רשם . למגרש ובין שטח ציבורי פתוח ממערבו

מעבר זה יאפשר תנועת הולכי הרגל בשביל אחד ויתר השבילים המובילים . המקרקעין
, מחד, כל זאת כדי לאפשר מעבר נח לציבור –לבתים יוותרו ברמת פרטיות גבוהה יותר 

 .מאידך, ופרטיות לבתים

בכדי לא ליצור הפרש מפלסים גבוה בין . הנמכת מפלסי הכניסה לבתים –מפלסי כניסה   .ב
הותאמו מפלסי הפיתוח לקיים , כמו כן. פ"מעברים ושצ –המגרש הפרטי למרחב הציבורי 

ניתן יהיה . ים בעלי מוגבלויותבסביבת המגרש וכן רמפות ושיפועים המתאימים לאנש
 .במידה והדבר יידרש, לעת הוצאת היתרי בניה', מ 0.5לבצע שינויים בגובה של עד 

התכנית קובעת מיקומים לאיסוף והחדרת מי נגר בתחום  –החדרת מי נגר ונטיעות   .ג
המגרש לצורך שמירה על נגר עילי וכן אזורים משמעותיים לבתי גידול עבור צמחיה 

 .מערב-ום המעבר הציבורי לצורך הצללה ושיכוך רוחות בכיוון מזרחבוגרת בתח

קביעת גבהי גדרות מקסימליים בתפר בין הציבורי לפרטי בכדי לשמור על  –גדרות   .ד
 .מאידך,וכדי למנוע בניית חומות לכיוון המרחב הציבורי , מחד, פרטיות חצרות הבתים

במידה ויעשה  –ר טבעי או מלאכותי י אוורו"אוורור החניונים יעשה ע –אוורור חניונים   .ה
 .פ"לא יאווררו המרתפים לכיוון המרחב הציבורי או השפ, י מפוחים"הדבר ע

התברואה לסידורי ' יש לקבל את אישור מח. חדרי האשפה ממוקמים במרתף –אשפה   .ו
 .ב"פינוי האשפה באמצעות חברת תחזוקה וכיו

  

, החניה כולה תהיה תת קרקעית). יותר שאושרה מאוחר( מרתפים – 1החלת תכנית ע  - מרתפים  .2
 .קומת המרתף תאפשר מילוי קרקע לצורך גינון

  

/ ע מק"תב ".בניה על גגות מבנים" -1שינוי צורת גגות המבנים בהתאם לתכנית ג –בניה על הגג  .3
מאז , עם זאת. קבעה הוראות עיצוביות בדבר גגות מעוגלים, 2000מאושרת משנת , 6- א1111

סעיף . החלה על המקום 1ע ג"ותכנית זו מתאימה את הוראותיה העיצוביות לתב 1ע ג"אושרה  תב
אין מניעה לבנות  : "...ולפי חוות דעתה , ש"בכיר ליועמ.ס, ד הראלה אברהם אוזן"זה תואם עם עו

מקומית אינה אוסרת מפורשות .התכנית בסמכות ו. 1במגרש הנדון חדרי יציאה לגג לפי תכנית ג
הינה  1מאחר ותכנית ג. גג אלא מתירה עיצוב ספציפי המתיחס לעליות גגהקמת חדרי יציאה ל

יתן לבנות לפיה במגרש חדרי מקומית נ. תכנית מתאר ומפורטת המאוחרת לתכנית בסמכות ו
 ".יציאה

  

תוך שינוי במיקומם , ע"כפי שאושר בתב, שמירה על חמשת מקבצי המבנים  -העמדת המבנים  .4
 .יצויין כי אין שינוי בקווי הבנין המאושרים. במרכז המגרש כדי לאפשר את המעבר הציבורי

 

בתכנית העיצוב . מרצפה לרצפה', מ 3.4עד - ל' מ 3.10-שינוי גובה קומה טיפוסית מ –גובה קומה  .5
תנאי להיתר בניה יהיה אישור רשות התעופה . המאושרת לא צויין גובה מקסימלי למבנים

 .האזרחית לגובה המוצע
  

 :מוצע . כנית הראשית וכן תכנית העיצוב קובעות חומרים עמידים לסביבה ימיתהת –חומרי גמר  .6
  

 1920חזיתות המבנים והגדרות יחופו בטיח עמיד לסביבה ימית בהתאם לתקן ישראלי   .א
 .הזגוגיות המותקנות לא יהיו רפלקטיביות. וכפי שיעודכן מעת לעת

ג החזיתות "ע, מרזביםלמעט , מזגנים ומתקני תשתית אחרים, לא תותר התקנת צנרת  .ב
 .והדבר ירשם כתנאי בהיתר הבניה

ע או מי "באישור מה, לעת הוצאת היתרי הבניה ניתן יהיה לאשר חומרים שונים מאלו  .ג
 .מטעמו

  

 .בהתאם לתכנית המאושרת –מספר יחידות הדיור וקווי הבנין , זכויות הבניה .7
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  .בהתאם לתכנית המאושרת -ד אקוסטית  "אישור רשות העתיקות וחוו, כגון -יתר הדרישות  .8
  
  
  

  )'אדר, אביעד מורטובה רמון וי "מוגש ע: (ד הצוות"חו
  

  .לאשר את תכנית העיצוב החדשה במתכונתה המוצעת
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   30שלוש  - 3861/תא
 דיון בהפקדה

 

 2007ת ספטמבר "מבא  29' עמ

 

  
  .דיון להפקדה :מטרת הדיון

  
  .תכנית בסמכות ועדה מקומית :ע"מסלול התב

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

  
  

  
  
  
  

  :חלקה/גוש
 

  שטח   חלקה  גוש
  ר"מ 405  19  6928
  ר"מ 261  20  6928

  
  

  .ר"מ 666  -כ  :שטח קרקע
  

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

  .ארעד הגליל השקעות   :יזם
  

  .יתפרט :בעלות
  

בית (ים קיים בנין בעל ערכים אדריכלי, 30רחוב שלוש ,  6928גוש  19' בחלקה מס :מצב השטח בפועל
  .שלוש ויחיאלי ' המרחיבה את המבנה המקורי בפינת רח, 20 -לבנין תוספת בניה  משנות ה" ) חלל מרכזי"

  . המיועד להריסה, קיים מבנה בן קומה אחת 6928גוש  20בחלקה 
חזית זו כוללת , )'מ  3.6(הגובלת במתחם סוזן דלל קיימת חומת אבן גבוהה , בחזית הדרומית של החלקה

המביאה , הדפס קרמיקה בעיצוב הגרפיקאי והאמן דוד טרטקובר תושב השכונה וזוכה פרס ישראל עבודת
  .ומהווה את אחת מנקודות הביקור ההומות באזור, שכונה ואנשיהאת סיפורה של ה

  .ברחוב יחיאלי קיים שער כניסה למתחם וחזית חנויות 
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הינו אחד מבתי המידות  30שלוש  הבית ברחוב : ותאור הבית הקיים ברחוב שלוש רקע היסטורי

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

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

מתחתן שני פתחי חלונות  .ת משלוש קשתות הזהות לאלו שבחזיתהמרכזי באמצעות מחיצה המורכב
   ).בדומה לחלוקה בבית שלוש(פנימיים וביניהם פתח כניסה 

חדרי הבית מרובעים ודומים בגודלם והכניסה . עלות דוגמאות שונותהמרצפות בחדרים צבעוניות וב
  . ולשני החדרים המערביים קיימת גישה נוספת מהמרפסת, אליהם נעשית מהחלל המרכזי

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

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

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

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

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

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

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

  .עמודוני בטון
  
  

   :מצב תכנוני קיים

ביעוד מגורים  ל מסומנות"ע החלקות הנ"על פי התב". נווה צדק" – 2277על החלקות שבנדון חלה תכנית 
באזור לשימור כל הריסת מבנה או חלקים ממנו חייבים , י הוראות התכניתעל פ. בתחום אזור לשימור'  ב

  .באישור מהנדס העיר
כולל קומת (קומות  2ניתן לבנות בניין בן ) בניה חדשה(' על פי הוראות התכנית באזור מגורים מיוחד ב

ה תאושר הבניה רק מעל גובה ז. 'מ 6.0תהיה ' מ 0.0גובה הבניה בקו בניין . בניה בחלל הגג ומרתף, )קרקע
  . 'מ 10.0עד גובה קו רכס מכסימלי של , בתוך שיפועי הגג

  : ע"קוי בניין המותרים על פי התב
  ', מ 0.0קו בניין קדמי 

  ' מ 4.0 –קו בניין אחורי 
בתכנית (יותר רק כשהבניין הגובל קיים או מתוכנן ' מ 0.0קו בניין צידי (' מ 0.0או ' מ 2.5קו בניין צידי 

  ). 'מ 0.0בקו בניין  )משותפת
לפי שטח תכנון במגרש  ד"יח 8כ לבנות במגרש "על פי מפתח לחישוב מספר יחידות דיור ניתן סה: צפיפות

  )20יחידות דיור בחלקה  3 -ו 19יחידות דיור בחלקה  5. (ר"מ 666 –המאחד את שתי החלקות 
  .משטח המגרש 20% - שלא יפחת מ, התכנית קובעת כי בכל מגרש יהיה שטח פתוח לא בנוי רציף, כמו כן

  
י "הוכן תיק תעוד למתחם ע, והימצאותו במתחם לשימור) 30שלוש (בשל אופיו המיוחד של הבניין הקיים 

  .בתיאום עם מחלקת השימור, נאור מימר' אדר
כולל שער הכניסה הקיים , 30סוכם על שיפוץ המבנה הקיים ברחוב שלוש , בתאום עם מחלקת השימור

יהרסו ובאזור זה  20המבנים הקיימים בחלקה . המבנה בפינת יחיאלי שלוש יותר להריסה. ליברחוב יחיא
  .2277הבניה חדשה תהא על פי נפחי הבניה המפורטים בהוראות תכנית . תרוכז הבניה החדשה

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

  : להלן החלטת הפורום, מצומצם 
  :אין מניעה לקדם את התכנית לדיון בועדה המקומית בתנאים הבאים

  .לבניין החדש בהתאם להוראות התכנית הראשית 0.0 - הנמכת ה .1

תיאום הבינוי המוצע עם צוות התכנון וצוות . הדגשת הקומות בבניין החדש כהמשך לבניין הקיים .2
 .השימור



 החלטה' מס

04/03/2009  
 14 -' ב09-0004

 

2007ת ספטמבר "מבא  31' עמ  

 

שיחזור המבנה הקיים /י תוך הכנסת החניה למבנה חניה על ידי שימורשמירת בינוי בפינת רחוב יחיאל .3
 .בפינת רחוב שלוש יחיאלי

  
הצורך בסיור בשל טענת האדריכלים כי לא ניתן לספק חניה . נערך סיור במתחם 15.12.08בתאריך 

 להלן. וגובה המבנה  0.0 -בתחומי המגרש ולעמוד בדרישות התכנית הראשית בנוגע לקביעת מפלס ה
  :סיכום הסיור

יש לצמצם ככל : בתנאים הבאים, אחר מהנקבע בתכנית הראשית לבנין החדש 0.0ניתן להציע  .1
יש . הצורך היחיד להגבהת הבנין יהיה פועל יוצא מרמפת הירידה למרתף. שניתן את הגבהת הבנין

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

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

 .המתארות מבנה בן קומה אחת או שתיים  כקיים
  
  
  

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

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

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

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

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

  . הדרומי של המגרש
  

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

  .0יהיה )  חבת סוזן דלאללר(התכנית מציעה כי קו הבניין לכיוון המגרש הציבורי 
המתוכנן במתחם בית בהתאמה למבנה  0ו /או 2.5יהיה  ) לכיוון מגרש בית החרושת(קו הבנין הצידי 

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

  .תבהמשך לקומות התחתונו
  

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

  ). אבסולוטי 25.30( תהמאושר 3556 ע "והמבנה המתוכנן במתחם בית החרושת לפי תב
עד גובה רכס , )על פי התכנית הראשית, קומות וגג משופע 2במקום (וגג משופע   קומות 3 גובה הבנין החדש 

  .ללא תוספת שטח מעבר למוגדר בתכנית הראשית. ממפלס הכניסה הקובעת' מ 14.41מכסימלי של 
מקו החזית החיצונית למבנה בתאום ובאישור מחלקת ) מינימלית(הקומה השלישית תיבנה בנסיגה 

  .השימור
גובה , 21.20קומות אשר גובהו הקיים  2ן ב מבנה ,הקייםרחוב שלוש כוללת את המבנה  החזית כלפי
בהתאם לגובה המסומן בתיק ) הכניסה הקובעתמעל ' מ 10.30( מעל מפני הים ) על פי מדידה(אבסולוטי 

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

  
  :0.0קביעת מפלס 

ובשל הצורך , )בהתאמה 8.80, 10.20(רחוב שלוש לרחבת סוזן דלל   ים ביןבשל הפרשי הגובה המשמעותי
מוצע , 2277פ תכנית "של שטחי הבניה  הקיימים במגרש ע וניצול יעילברמפת ירידה לחניה  מרחוב שלוש 

  . 'מ 10.9 -יהיה ) 0.0-ה(לקבוע כי מפלס הכניסה הקובעת למבנה החדש 
  

  :הגדלת צפיפותבקשה ל
 -יחידות דיור ל 8מ . ( 2277ד ללא תוספת שטחי בניה מעבר לקבוע בתכנית "יח 2תוספת התכנית מציעה 

  .בהתאם להוראות התכנית הראשית, ר"מ 72גודל יחידת דיור מינימלי ). יחידות דיור 10
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  :מרתפים
שטחי שרות נלווים , מתחת למפלס הכניסה הקובעת יותרו עד שתי קומות מרתף בגבולות המגרש לחניה

  . ד שמעליהם"טחים להצמדה ליחוש
  . שלוש בלבד' באמצעות רמפה מרח מות המרתף תהיההגישה לקו

מהנדס העיר רשאי להתיר קומת מרתף גבוהה יותר לשימושים . ' מ  4גובה קומות המרתף  לא יעלה על 
  .ד"חצר משק ומערכות טכניות וכ, קונסטרוקציה, כפל חניה: כגון

בו נמצאת הכניסה , ממפלס הרחוב, מ נטון"ס 100לא יעלה על  הבלטת קומת המרתף במבנה החדש
מ נטו "ס 50הבלטת קומת המרתף עד , 2277תכנית , על פי הוראות התכנית הראשית . (הראשית לבניין
  ).ממפלס הרחוב

  
  :חניה

  .מקומות החניה יהיו בהתאם לתקן התקף בעת הוצאת היתרי  הבניה' מס
  .םכל מקומות החניה יהיו תת קרקעיי

  
  :פיצול השטח הפתוח

מוצע לאפשר פיצול השטח הפתוח . משטח המגרש 20%התכנית מקיימת שטח פתוח בהיקף של לפחות 
  .במרכז המתחם, מרבית השטח הפתוח ירוכז בין המבנה החדש למבנה הקיים. למספר חלקים

  
  :טבלת השוואה

  
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 ללא שינוי תע ניפחי"תב אחוזים כ זכויות בניה"סה

   
בניה בשיפועי הגג + קומות  3עד  קומות ובניה בשיפועי הגג 2 קומות גובה

 ).למבנה החדש(
 )למבנה החדש(' מ 14.41 'מ 10.0 מטר

על פי התקן התקף בעת הוצאת  מקומות חניה
 היתר בניה

על פי התקן התקף בעת הוצאת 
 היתר בניה

  
  
  

, שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו  7אם תוך  .ים מיום אישורה כחוקשנ 5התכנית תבוצע תוך  :זמן ביצוע
תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל

   .בשטחו הוראות התכנית הראשית
  

  .'א62שהתכנית לפי סעיף  ---- ע מיום "אישור מה
    .'א62נית לפי סעיף שהתכ --- אישור יועצת המשפטית מיום 

  
  :ד הצוות"חו

  :מומלץ לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

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

 .הקיים לחדש

  .ית בהבטחת יציבות המבנה הקייםחפירת מרתף מותנ .2

 .תנאי לאיכלוס יהיה שיפוץ בפועל של המבנה הקיים .3

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

 .התכנית הראשית הבניה המבוקשים לעומת

 .סוזן דלל, צידי לכיוון המגרש הציבורי 0תאום ואישור אגף נכסים לבניה בקו בניין  .5

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

ו ימוקמו "פחי אשפה שעוני מים וכ, כדוגמת פילרים, מערכות ומתקני תשתיות של הבניינים .7
 .בתוך הגדר הבנויה במרוכז בגומחה
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 .על מנת להבטיח צמצום הפגיעה בחזית המגרש, רוחב בכניסה לחניה יהיה מינימלי .8

  .יש להעביר כתב שיפוי כמקובל .9
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 דיון בשטחי שירות

 

 2007ת ספטמבר "מבא  34' עמ

 

  מרכז שכונת נווה חן :מיקום
   

  
  אגף רישוי ופיקוח על הבניה: מגיש הבקשה

  אגף תכנון ובניין עיר
  

  .ת בתכנית שבנדוןתוספת שטחי שירות לזכויות המפורטו: תוכן הבקשה
  

להלן ( 1992, ב"התשנ) חישוב שטחים בתכניות והיתרים(בהתאם לתקנות התכנון והבניה : פרטים
  :מחליטה הועדה במליאתה כדלקמן") התקנות"

  
–חלק מאדמות כפר על תכנית מפורטת ' ב 807 -ו  807השטחים המפורטים בתכנית מתאר מספר

בנוסף לשטחים אלו יותרו שטחי שירות . הלבני העיקריים המותריםהם השטחים , שלם
  :כדלקמן

  

  :מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין  .א
  

  .מרתפים " 1-ע"פ הוראות תכנית מתאר "שטחי השירות יקבעו ע   
  .שטחי חניה במרתף ככל שידרשו למילוי התקן   
  .ד"ר ליח"מ 12תותר הקמת מחסנים דירתיים בשטח של  - במבני מגורים   

  

 :סה הקובעת לבנייןבמפלס הכני  .ב
  

  משטח   50%שטח מפולש בקומת העמודים וכן שטח מבונה לשטחי שירות אשר לא יעלה על        
או חדר  אחסנה, מתקני שירות, מערכות טכניות, מעליות, חדר מדרגות, הקומה שמעל וישמש למבואה

  .אשפה, ר"מ 12עגלות ואפנים עד 
  

  :מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין  .ג
  

הכוללים את החלק היחסי של כל יחידה ד "ר ליח"מ 25תותר תוספת של עד מגורים למבני  .1
. 'חדר עגלות ואפנים וכד, חדר מכונות,  חדרי אשפה, חדר מדרגות, לובי -בשטחים משותפים

 .פ החוק"פ החוק  ודרישות בטיחות ע"בליטות ע, בקומות יותרו מרפסות שירות

  :ח הקומה כשטחי שירותמשט 30%במבנה מסחר ומשרדים יותרו עד  .2

י חדר, ם טכניים למתן שירותים לבנייןמתקני, חדר מכונות, :מערכות טכניות ומתקני שירות •
שנאים אצירת אשפה ומקום למתן , קירור חשמל, אוורור, תקשורת, מכונות לרבות הסקה

 .שירותים

  .מדרגות כולל המבואות הקומתיות  •

 'מקום לאחסנת חומר ארכיוני וכד: אחסנה •

  .שמטרתם מעבר של כלל הציבור' מ 1.50עברים ציבוריים שרוחבם עד  מ •
  
  
  
  
  
  

  .לאשר את התכנית לשטחי שירות :בתאום אגף רישוי ופיקוח ד הצוות"חו
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 2007ת ספטמבר "מבא  36' עמ

 

  תוספת זכויות  –יגאל אלון ' רח/עמק ברכה' מתחם רח
  

  :מסמכי רקע

  13/01/02סיכום פורום תכנון מתאריך  •

  14/08/02החלטת הועדה המקומית  •

  26/11/07מיום  736' החלטת הועדה המחוזית מס •

  11/02/08' החלטת הועדה המחוזית מס •
  

ת הועדה והוספ  26/11/07דיווח לועדה המקומית על החלטת הועדה המחוזית מתאריך  :מטרת הדיון
  .המקומית כמגישה של התכנית

  
  .בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב

  
  .יקנעם במערב‘ רח, עמק ברכה בצפון‘ רח, יגאל אלון במזרח‘ רח :מיקום

  
  :חלקה/גוש

  חלקה  גוש
7093  22  
7093  23  
7093  24  
7093  25  
7093  26  
7093  373  
7093  374  

  
  דונם 3.3    :שטח קרקע

  
  דוד גלור  'אדר     :מתכנן

  
  מ“שוסטר בע-נוה' חב, מ “ר בע.פ.י.א     :יזם

  
  .מ ופרטיים שונים"נוה שוסטר בע' חב, מ"ר חברה להנדסה ובנייה בע.פ.י.א     :בעלות

  
   :מצב השטח בפועל

באחרות , ללא בניהשלוש מהחלקות . ר"מ 536ר ל"מ 278אשר שטחן נע בין שש חלקות בשטח התכנית 
  . בניין בשתי קומותקיים מוסך ומחסן לחומרי 

  
   :מצב תכנוני קיים

  :במקום חלות התכניות הבאות

  .קומות 5ובגובה של   200%הקובעת זכויות בנייה בהיקף של  1043ע "תב •

  .הקובעת קווי בניין ומערך דרכים 618ע "תב •

  .משרדים ומסחר, המרחיבה שימושים לתעסוקה נקייה' א 1043ע "תב •

  .לון צפוןיגאל א' הרחבת רח 'ב/ 2657ע "תב •
  

   :מדיניות קיימת
במקום חלה מדיניות הועדה המקומית לאיזור התעסוקה נחלת יצחק אשר : הועדה המקומיתמדיניות 

 מתהמדיניות התייחסה לאיזור התעסוקה נחלת יצחק אשר התכנית המוצעת ממוק. 2005אושרה בשנת 
  :להלן פירוט עקרי המדיניות. בתחומו

עות חדשות לפי "ות נקבע מדרג לאישור תוספת זכויות במסגרת תבבמסגרת המדיני: זכויות בנייה •
דונם תוספת  2במסגרת מדיניות זו נקבע כי באיזור זה במגרשים ששטחם מעל . גודל מגרש התכנון
  . 300%זכויות תהייה עד 
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שעיקרם משרדים ותעסוקה ומסחר ' א 1043ע "השימושים יהיו בהתאם למפורט בתב: שימושים •
  .300%יותר שימוש של מגורים ביתרת השטח מעל . בקומת הקרקע

, קומות 6בחלקות בהן ניתן לקבל זכויות נוספות תחויב בנייה מרקמית בגובה של עד : נתונים נפחיים •
  . קומות 30כאשר יתר הזכויות תרוכז במגדלים בגובה של עד 

  .משטח המגרש 50%: תכסית •

בהתאם לגובה הבנייה הקיימת בשכנות לבניין  קומות 5-6יחוייב מסד של : עיצוב והתייחסות לסביבה •
  ). הבנייה המגדלית(והוראות נסיגה של הבנוי העליון 

. וכדומה, אצירת אשפה, כל שימושי המשק יהיו בתחום המגרש לרבות  פריקה וטעינה: שימושי משק •
יסות מפלס הכנ. יועדף פיתוח ללא גדרות בין החלקות ובמתן זיקת הנאה להולכי רגל בתחום המגרש

  .בחזית לרחובות יהיה במפלס המדרכה

כל תכנית לבנייה גבוהה תחוייב בבדיקה סביבתית לענין הטלת צל על בניינים בשכונת : איכות סביבה •
  .א"י הרשות לאיכות הסביבה של עיריית ת"המגורים נחלת יצחק ובדיקות נוספות כפי שידרש ע

  
 :לעיל למעט המפורט להלןע המוצעת תואמת את עיקרי המדיניות המפורטים "התב

הרקע . משטחי הבנייה 25%ע המוצעת מותר שימוש של מגורים עד "י התב"עפ: שילוב מגורים •
לפני אישור מדיניות ) 2002ב(י הועדה המקומית "לחריגה מן המדיניות הוא אישור התכנית להפקדה ע

  ).2005ב(הועדה המקומית לאיזור 

במסגרת , הועדה המקומית. משטח המגרש %50ת היא י המדיניות התכסית המקסימלי"עפ: תכסית •
הועדה המחוזית במסגרת החלטתה לאישור הפקדת . 55%אישרה תכסית של  2002החלטתה מ

המלצת צוות , אי לכך. 2,080ר ל"מ 2,280תוך הקטנת שטח המגרש מ 65%התכנית אישרה תכסית של 
עיצוב אורבני , משיקולים של בינוי ,עם זאת. מזרח היא לאמץ את החלטת הועדה המחוזית בנושא זה

' מ 3.00י שינוי קו הבניין הצפוני מ"ממליץ הצוות ל להקטין את התכסית ע, והשתלבות בסביבה
  .'מ 10.00ל

  

  :פירוט הליך קידום התכנית עד כה
  .התכנית אושרה לקידום במסגרת פורום תכנון 13/01/02ב
החלטת . י הועדה המקומית"אישור להפקדה ע - )'ב2002 – 16פרוטוקול , 4' החלטה מס( 14/08/02ב

  : להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאיםהועדה היתה 

אשר תתאים לבנייה הקיימת והעתידית , כולל קולונדה, יגאל אלון' יצירת דופן בנויה כלפי רח .1
  .ןיגאל אלו' בסביבה תוך הרחקת הבנייה הגבוהה מהדופן המזרחית למגורים ברח

של שטח החלקות  60% -לפיה יחושבו אחוזי הבנייה מ, תכנית איחוד וחלוקה כחלק ממסמכי התכנית .2
 .  משוחזר

 .תנאים נוספים לעניין תנועה ומרתפים .3
  

יזם התכנית הגיש  :) 17.04.05(העברת התכנית ללשכת התכנון המחוזית שלא באמצעות הועדה המקומית 
ללא השלמת , לחוק התכנון והבנייה. א' ב 62וזית לפי סעיף את התכנית ישירות ללשכת התכנון המח

ע כי היה להציג את המצב הקיים בתשריט  "על רקע עמדת אגף תב, ע"תיאום מסמכי התכנית מול אגף תב
וההשלכות של עמדה זו על טבלת , במתכונתה המופקדת, )יגאל אלון צפון' הרחבת רח(' ב 2657ע "לפי תב
   .האיזון

  
י יזם התכנית פנייה לועדת ערר כנגד החלטת הועדה "הוגשה ע: ם התכנית לועדת עררי יז"פנייה ע

על רקע ההפקעות ) הרחבת יגאל אלון צפון(' ב 2657ע "המקומית לדחות את ההתנגדות אשר הגיש לתב
במסגרת החלטתה מתאריך ). 3401ע "ושבנמצאת גם בתחום תב(שבבעלותו  26במסגרת תכנית זו מחלקה 

  :קבלה הועדה את עמדת היזם והורתה כדלקמן 13/12/04

  .7093בגוש  26כך יכלול גם את כל שטח חלקה ) 'ב 2657(יש להרחיב את תחום התכנית  .1

ואת המבנים הקיימים , יש לסמן בתשריט המצב המוצע את כל שטח החלקה להרחבת דרך .2
 .בתחום הרחבת הדרך יש לסמן כמיועדים להריסה

דה ותכנית עתידית לאיחוד וחלוקה תאושר למתן תוקף לפני ביצוע בהוראות התכנית יקבע כי במי .3
 .הפרשות שטחים לצורך הרחבת הדרך יהיו על פי התכנית לאיחוד וחלוקה, הרחבת הדרך

  .על פי התכנית הנדונה 26תופקע חלקה , במידה והתכנית לאיחוד וחלוקה לא תאושר כאמור לעיל .4
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במסגרתה הוחלט כי יש להשאיר : 23/05/06ון המחוזית בלתכנית נערכה מכינה תחבורתית בלשכת התכנ
החלטה זו הביאה . את דרך עמק ברכה ברוחבה המלא ולתקן את שטח המגרשים בתחום התכנית בהתאם

   .ר"מ 2,082ר ל"מ 2,280כ שטח המגרשים מ"להקטנת סה
  

  :י הועדה המחוזית"אישור להפקדה ע -) 736' החלטה מס( 26/11/07
  :חליטה לאשר את התכנית להפקדה בתנאי שתתוקן בהתאם לתנאים הבאיםהועדה המחוזית ה

מתוכם יותר שילוב מגורים של , )משטח המגרש נטו 350%( 7,280: סך השטחים העיקריים לתעסוקה .1
י הועדה "יצוין כי המגורים אושרה כבר ע. (ד"יח 31מתוך השטחים העיקריים שהם  25%עד 

  ).המקומית

  .ץ התחבורה לאור ספירות התנועה יוטמעו בהוראות התכניתמסקנות חוות דעת של יוע .2

  .תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון .3

  .העברת מסמכי התכנית לרבות הבדיקה התחבורתית יועברו למשרד התחבורה טרם הפקדת התכנית .4
  

החליטה הועדה המחוזית להוסיף להחלטתה אישור הקלה בסמכותה  – )738' החלטה מס( 11/02/08
  :23א "ומתמ 3א "ממת

  .'מ 100במקום ' מ 60יהיה  20קו הבניין מציר כביש  .1

 .'מ 120במקום ' מ 110קו הבניין מציר מסילת הברזל יהיה  .2
  

  :מטרת הדיון הנוכחי
התקבלו בצוות מזרח מסמכי התכנית מאת  08/04/08בתאריך : הוספת הועדה המקומית כמגישה לתכנית

. לצורך ביצוע סבב חתימות להפקדה בפועל, הועדה המחוזיתי החלטת "מתוקנים עפ, עורך התכנית
התקבלה דרישה מאת לשכת התכנון המחוזית לפיה תנאי להפקדת התכנית יהיה הוספת  30/04/08ב

הינה תכנית הכוללת הוראות של איחוד וחלוקה ללא  3401ע "כל זאת שכן תב. העירייה כמגישה לתכנית
הינו בעלים של כשליש משטח ) מ“שוסטר בע-נוה' חב, מ “בע ר.פ.י.א(ויזם התכנית , הסכמת בעלים
  .התכנית בלבד

  
י הועדה המקומית "להלן פירוט המצב התכנוני המוצע תוך פירוט השינויים בין התכנית כפי שאושרה ע

  :להחלטת הועדה המחוזית
  

  :טבלת השוואה
י "כפי שאושר ע מצב מוצע  מצב קיים  נתונים

  הועדה המקומית
י החלטת "מצב מוצע עפ

  הועדה המחוזית
  ר"מ 2,082  ר"מ 2,280  ר"מ 2,280  שטח המגרש

כ "סה
זכויות 

  בניה

לאחר  משטח מגרש 300%  200%  אחוזים
תקפות הפקעות  ביטול

  )להרחבת יגאל אלון

  משטח המגרש נטו 350%

משטח מגרש (ר "מ - 5,000כ   ר"מ  
ע להרחבת "הפקעות בתב לפני

  )יגאל אלון

  ר"מ 7,280  ר"מ 7,000

  קומות 12  קומות  12  קומות 5  קומות  גובה
  מעל פני הקרקע' מ 54      מטר  

  65%   55%    תכסית
  י התקן התקף"עפ  י התקן התקף"עפ  י התקן התקף"עפ  מקומות חניה

  
  :איכות הסביבה

. יאסר חיפוי הבניין בקירות מסך מזכויות רפלקטיבית למניעת סינוור דיירי בנייני המגורים ממזרח לו .1
 .ס לנושא"להוצאת היתר בנייה יהיה אישור הרשות לאיכתנאי 

 

בתיאום (כפי שנתחם והוגדר במסגרת החלטת הועדה המקומית ' התכנית ממוקמת בתחום שטח א .2
בדבר מתן מידע ותנאים בהליכי תכנון ובנייה במרחב תעש מגן ) ואישור המשרד לאיכות הסביבה

ך זה תנאי להוצאת היתרי בנייה במקום הוא י מסמ"עפ. 22/07/2001מתאריך ) מתחם תעש השלום(
חל , כמו כן. ביצוע  בדיקות לזיהום מים וקרקע וביצוע מיגון מיוחד של החניונים התת קרקעיים

 . איסור על שימושים המחייבים שהיית קבע של בני אדם בתת הקרקע
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  :השתלבות בסביבה

גובה הבנייה הקיימת בשכנות לבניין קומות בהתאם ל 5-6י התכנית יחייב קומות מסד של "הבינוי עפ .1
  . יגאל אלון' מקו הבניין כלפי רח' מ 6כאשר הבנייה מעל גובה זה תהייה בנסיגה של לפחות 

י נספח התנועה "עפ. 'מ 28יגאל אלון הוא ' רוחב זכות הדרך ברח' ב 2657ע "י תב"עפ :יגאל אלון' רח .2
י סיכום פורום תכנון תנאי להפקדת "עפ. 'מ 4של התכנית ברוחב זכות הדרך כלולה מדרכה של 

. התכנית היה שהתכנית תחייב בניית קולונדה בדופן הרחוב להרחבה נוספת של המדרכה במקום
  . בשטח בתחום הקולונדה תרשם זיקת הנאה ומעבר לציבור

י נספח התנועה של "עפ. 'מ 20עמק ברכה הוא ' זכות הדרך ברח' רח 618ע "י תב"עפ: עמק ברכה' רח .3
, בתחום המגרש' מ 8בתחום רוחב זכות הדרך ועוד ' מ 2:  'מ 10ת רוחב המדרכה במקום יהיה התכני

   .עליהם תרשם זיקת הנאה ומעבר לציבור

) לאחר בנייתו(תחויב רישום זיקת הנאה ומעבר לציבור בכל השטח עד קו הבניין בפועל של הבניין  .4
  .רכב-רבית המשמשת לכניסת כליובחזית המע. למעט בחזית הדרומית הגובלת בחלקות פרטיות

  .יקנעם' הכניסה תותר רק מרח. תותר כניסה אחת בלבד לחצר המשק ולחניון של הבניין .5
  

  :עקרונות שומה ללוח הקצאות וטבלת איזון

תנאי להפקדה , מאחר והתכנית היא תכנית הכוללת הוראות של איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים .1
ע לטבלת האיזון "ו של הממונה על המקרקעין באגף תבבפועל של התכנית יהיה קבלת אישור

 . וההקצאות של התכנית ועדכונה בהתאם להנחיותיו

 

משלוח ההודעות יעשה לאחר . על הועדה המקומית לשלוח הודעות לכל בעלי הקרקע בתחום התכנית .2
 .י הועדה המקומית"אישור התכנית ע

  
  :להסכם משימות פיתוח כתב שיפוי וכתב התחייבות

התכנית על  ום יזםיחת, ת ומדובר בתכנית הכוללת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעליםהיו .1
 .היחסי בתכנית וכתב שיפוי וכתב התחייבות על חלק

 

התכנית חייבת בהסכם משימות פיתוח  1996י מדיניות הועדה המקומית לאיזורי תעסוקה בעיר מ"עפ .2
יות הבנייה המבוקשות עולות על מה שנקבע היות וזכו. 250%כאשר סכום המימון יחושב החל מ
בדומה  300%ל 250%ע לועדה לאשר שינוי הרף מ"ממליץ מה, במסגרת מדיניות הועדה המקומית

 .ר"לנהוג באישורי מע
  

 :197י סעיף "חשיפת הועדה המקומית לתביעות עפ

ר וחברת .פ.י.יזם התכנית היו חברת א, 14/08/02י הועדה המקומית ב"י דרפט אישור התכנית ע"עפ .1
לאור דרישת לשכת התכנון המחוזית להוסיף את הועדה המקומית כמגישה . נווה שוסטר בלבד

דרישה אשר משמעותה הוא חשיפתה הפוטנציאלית של הועדה המקומית לתביעות לפי סעיף , לתכנית
, יקהי תוצאות הבד"עפ. נערכה בדיקה מול שמאי הועדה המקומית לנושא, לחוק התכנון והבנייה 197

הסיכון לאישור תביעות בגין ירידת ערך בגין אישור התכנית לועדה המקומית הוא קטן עקב מאפייני 
בעניין חברת מגדלי  10/09/06אביב יפו מתאריך  –התכנית וכן לאור החלטת בית המשפט המחוזי תל 

  . ב"אלרוב בע
  

ובים ביותר אליו הוא רחוב היות ובמקרה הנדון הרחוב המפריד בין שטח התכנית לבין המגורים הקר .2
לא נראה כי , )'ב 2657ע "י תב"רוחב זכות הדרך עפ(' מ 28יגאל אלון אשר רוחבו הסטטוטורי הוא 

  . 197י סעיף "תעמוד להם האפשרות להגיש תביע לפיצוי בדין ירידת ערך עפ
  

המקומית  תנאי למתן היתר בניה במקרקעין אשר בעלי הזכויות בהם לא המציאו כתבי שיפוי לועדה .3
יהיה מתן כתב שיפוי מלא לועדה המקומית בדבר תכנית זו בנוסח כפי , טרם הפקדתה של תכנית זו

י אותם בעלים אשר נתנו שיפוי בטרם הפקדת התכנית או לחליפין תשלום מלוא הסכומים "שיחתם ע
 . ןכאמור בהתאם לחלק היחסי של אותם מקרקעי 197של הועדה המקומית נדרשה לשלם לפי סעיף 

  
  :הגדלת זכויות הבנייה במסגרת החלטת הועדה המחוזית

והשטח העיקרי , ר"מ 2,280היה  14/08/02י אישור הועדה המקומית מתאריך "שטח התכנית עפ .1
הוחלט  26/11/07במסגרת החלטת הועדה המחוזית מ. 300%אשר חושבו לפי  ר"מ 7,000לבנייה היה 

בהתאם את השטח העיקרי , 350%חישוב הזכויות ל ר תוך שינוי"מ 2,082על הקטנת שטח המגרש ל
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היות מדובר בתוספת שולית של שטחי . ר בסך הכל"מ 280התוצאה היא תוספת של . ר"מ 7,280ל
 .המלצת צוות מזרח היא לאמץ את החלטת הועדה המחוזית בנושא זה ללא שינוי, בנייה

  
  :ד הצוות"חו

ועדה המחוזית ולצרף את הועדה המקומית כמגישה י החלטת ה"לאמץ את השינויים בהוראות התכנית עפ
לתכנית למרות שזכויות הבנייה המוקנות לתכנית במסגרת ההחלטה חורגות ממדיניות הועדה המקומית 

  .וזאת מן הסיבות להלן ובכפוף לתנאים להלן בהמשך

  :התכנון החדש פותר בעיות אורבניות הקיימות באזור זה .1

 יםמאפשראשר אינם ) ר"מ 536ר ל"מ 278שבין  שטחב( הקיימים הם בעלי מימדיםהמגרשים  .א
פיזור פעילות משק לרבות , ריבוי כניסות ויציאות לחניוניםשל שטחם עקב הצורך בניצול מיטבי 

תכסית , מקטין את אפשרות ניצול המרחב לטובת הציבור, אצירת אשפה , פריקה וטעינה
  ).גדולה

י רישום זיקת הנאה ומעבר להולכי "ורי עהתכנית מאפשרת שיפור משמעותי של המרחב הציב .ב
 .יגאל אלון באמצעות בניית קולונדה' רגל במסגרת זאת הרחבת המדרכה בדופן רח

בניית פרויקט במהלך בנייה אחד במקום בנייה מתמשכת לאורך זמן בכל התכנית תאפשר  .ג
  .חלקה בנפרד

המיקום ליד כביש הפרוייקט משתלב במגמת התחדשות הבנייה בסביבה תוך מימוש יתרונות  .ד
 .ר המטרופוליני"נתיבי איילון בתחום אזור המע

י הועדה המקומית בדיונה "ר מאשר מה שאושר ע"מ 280כ זכויות הבנייה המבוקשות גדול רק ב"סה .2
 . להפקדת התכנית

 

 :תנאים להפקדה .3

 : תיקונים טכניים שונים בהם .א

 .'מ 8.00שינוי קו הבניין הצפוני לצורך הרחבה נוספת של המדרכה ל )1

יגאל אלון ' הרחבת רח"' ב 2657ע "י תב"הצגת המצב המאושר בתשריט ובנספח הבינוי עפ )2
 ".צפון

כשטח ', מ 4.00יגאל אלון ברוחב שלא יפחת מ' סימון בתשריט של שטח הקולונדה לאורך רח .ב
עמק ' בנוסף לשטח המסומן מצפון קו הבניין בדופן רח(עליו תרשם זיקת הנאה למעבר הציבור 

 .הבטחת רישום זיקת ההנאה יהיה תנאי להוצאת היתר בנייה. )ברכה

 . ע או מי מטעמו לעניין תכנון גשר עמק ברכה והשלכות על גבהי מפלס הקרקע"תיאום עם מה .ג

 .חתימת יזם התכנית על כתב שיפוי על חלקו היחסי בתכנית .ד

 .חתימת יזם התכנית על כתב התחייבות לעניין משימות פיתוח .ה

 

 :יתר בנייהתנאים להוצאת ה .4

 .י מהנדס העיר או מי מטעמו"אישור תכנית פיתוח ע .א

י אותם בעלים אשר "מתן כתב שיפוי מלא לועדה המקומית בדבר תכנית זו בנוסח כפי שיחתם ע .ב
נתנו שיפוי בטרם הפקדת התכנית או לחליפין תשלום מלוא הסכומים של הועדה המקומית 

 . יחסי של אותם מקרקעיןכאמור בהתאם לחלק ה 197נדרשה לשלם לפי סעיף 

א לעניין הבטחת שימוש בחומרים אשר ימנעו סינוור דיירי "ס של עת"אישור מאת הרשות לאיכ .ג
 . בניני המגורים

 
 :ע"ד מה"חוו

י החלטת הועדה המחוזית ולצרף את הועדה המקומית כמגישה "לאמץ את השינויים בהוראות התכנית עפ
 .לתכנית
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  "טחנת הקמח מוזס" – 3803ע "תב
 

  ועדה מחוזית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
  

אישור הועדה המקומית להעברת התכנית לדיון בהפקדתה בועדה המחוזית ופרסום התכנית : מטרת הדיון
  .77לפי סעיף 

  
  .התכנית היא תכנית בסמכות הועדה המחוזית :מסלול קידום

  
  יוקנעם' ס לרחנח מוז' בין רח :מיקום

  
  א"ת, 17נח מוזס  :כתובת

  
  :גושים וחלקות בתכנית

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות בחלקן

7093   202 ,203  
  

  דונם 3.6 -כ  : שטח התכנית
  

  אדריכל ומתכנן ערים, רוני זייברט :מתכנן
  

  מ"בע' צוקרמן ושות :יזם
  

  מ"בע' צוקרמן ושות :בעלות
  

י צוקרמן "ע 1946הטחנה הוקמה והפעלה משנת ". מוזס"במגרש פועלת טחנת הקמח : מצב השטח בפועל
תחום פעילותה  –הטחנה פועלת עד היום . במשך השנים הורחבה ונבנו אסמים לאחסון. מ"בע' ושות

  .'מ 38גובה מבנה הטחנה הקיים הוא כ. טחינת חיטים ושיווק קמחים לתעשיית הלחם
  

 1043ע "תב, 1043ע "תב, 618ע "חפץ חיים חלות תב' נחלת יצחק וברח' במגרשים ברח :תכנוני קיים מצב
מן  200%י תכניות אלה ניתן לבנות במקום מבני תעסוקה ומשרדים בשטח בשיעור "עפ. '1ע "תב', א

 .קומות 5בגובה של , השטח
  

  :מצב תכנוני מוצע
 200%קומות והגדלת זכויות בנייה מ 27תעסוקה בגובה עד לאפשר בניית מגדל : תיאור מטרות התכנון. א
  .וקביעת הוראות לסיום הפעילות של טחנת הקמח הפועלת במקום 350%ל
  
  זכויות בניה. ב

שטח  מגרש/חלקה
 המגרש

שטח עיקרי מעל  יעוד מוצע
 הקרקע

שטחי שירות 
 מעל הקרקע

שטחי שירות 
  מתחת 

 לפני הקרקע

 % ר"מ % ר"מ % ר"מ   

אזור  'ד 3.652 203, 202
   תעסוקה

12,782 350% 4,474 35% 14,608 400% 

 ר"מ 17,256 ר"מ 4,474 ר"מ 12,782   כ"סה

  
  נתונים נפחיים. ג       

 .'מ 110 –קומות בכ  27 :גובה .1
 .משטח המגרש 60%לא תעלה על  :בקומות המסד :תכסית . 2

 .משטח המגרש 30%לא תעלה על  :בקומות המגדל  

 ) י קולונדה"לטובת הרחבת המדרכה ע( 'מ 7.00: קומת קרקע ):מוזס' לרח(קדמי  :קווי בניין .3

 'מ 4.00: קומות המסד   

 'מ 7.00: קומות מגדל   



 החלטה' מס

  
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  42' עמ  

 

 'מ 5.00: קומת קרקע ומסד ):יקנעם' לרח(אחורי   

 'מ 40.00: קומות מגדל   

 'מ 3.00: קומת קרקע :צידי מזרחי  

 'מ 4.00: קומות מגדל   

למעט באיזור הגרעין שם ) כולל הקולונדה( 'מ 13.00: קומת קרקע :צידי מערבי  
 .יקבע קו הבניין במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי

 'מ 10.00: קומות מסד   

 'מ 4.00: קומות מגדל   

     
  

  :עקרונות ודברי הסבר נוספים. ד       
הועדה המקומית לאיזור התעסוקה נחלת יצחק אשר במקום חלה מדיניות : מדיניות הועדה המקומית

המדיניות התייחסה לאיזור התעסוקה נחלת יצחק אשר התכנית המוצעת ממוקם . 2005אושרה בשנת 
  :להלן פירוט עקרי המדיניות. בתחומו

עות חדשות לפי גודל "לאישור תוספת זכויות במסגרת תב דרגבמסגרת המדיניות נקבע מ: זכויות בנייה
 אלה משקפות בנייה זכויות. 350%במסגרת זאת נקבע כי ניתן להוסיף במקום זכויות עד . כנוןמגרש הת

נתיבי (" 20בסמיכות לכביש את מיוקמו וכן  5מ "י תמ"ר המטרופולוני עפ"את היות האיזור בתחום המע
  ").איילון

מסחר בקומת עסוקה ות, שעיקרם משרדים' א 1403ע "השימושים יהיו בהתאם למפורט בתב: שימושים
  .הקרקע

בגובה של עד ) מוזס' לרח(לקבל זכויות נוספות תחויב בניית דופן רחוב  בחלקות בהן ניתן: נתונים נפחיים
 30כאשר יתר הזכויות תרוכז במגדלים בגובה של עד , )או בגובה הבנייה המרקמית הקיימת/ו( קומות 6

  . קומות
  .משטח המגרש 50%: תכסית

קומות בהתאם לגובה הבנייה הקיימת בשכנות לבניין  5-6יחוייב מסד של : העיצוב והתייחסות לסביב
  ). הבנייה המגדלית(והוראות נסיגה של הבנוי העליון 

. וכדומה, אצירת אשפה, פריקה וטעינה  כל שימושי המשק יהיו בתחום המגרש לרבות: שימושי משק
מפלס הכניסות . רגל בתחום המגרש יועדף פיתוח ללא גדרות בין החלקות ובמתן זיקת הנאה להולכי

  .בחזית לרחובות יהיה במפלס המדרכה
כל תכנית לבנייה גבוהה תחוייב בבדיקה סביבתי לענין הטלת צל על בניינים בשכונת : איכות סביבה

  .א"י הרשות לאיכות הסביבה של עיריית ת"המגורים נחלת יצחק ובדיקות נוספות כפי שידרש ע
  .עיקרי המדיניות המפורטים לעילע המוצעת תואמת את "התב

  
הבינוי תואם את האמור במדיניות החלה במקום וכולל בנייה בקומות מסד : בינוי והשתלבות בסביבה

ובניית מגדל מעל קומות המסד עד לגובה כולל של עד , באופן שמשתלב בבנייה בקיימת בסביבת התכנית
  .קומות 27

  
יוקנעם מצפון והגישה ' נח מוזס מדרום ורח' רח, רחובות המגרש נסמך על שני: תנועה וחניה, תחבורה

איזור "כ מוגדרת סביבת ) 5מ "תמ(במסגרת תכנית המתאר למחוז תל אביב . אליו תהיה מרחובות אלה
בכלל זה , בהתאם לכך נעשה מאמץ תכנוני ליצירת סביבה ידידותית להולכי רגל". מוטה תחבורה ציבורית

יצויין כי . )כולל קולונדה('מ 13אשר רוחבו ) יקנעם' מוזס לרח' מרח(לצפון  יצירת ציר להולכי רגל מדרום
 .מנחם בגין' מתחנת השלום ומרח' מ 400 -המתחם מצוי כ

 

 : איכות סביבה .ה

תנאי להפקדת התכנית יהיה ביצוע , י תיאום עם הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב"עפ .1
ח "הדו. )מטרדי רוח(וטורבולציות  יחסות לעניין הצללותח סביבתי אשר יכלול בין היתר גם התי"דו

 בהוראות התכנית .י הנחיות הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב ויחוייב באישורה"יערך עפ
  .ישולבו הוראות והנחיות הרשות לאיכות הסביבה

  

תעשיות  וצאתלההתכנית תכלול הוראות בנוגע לסיום פעילות טחנת הקמח במסגרת מדיניות העירייה  .2
 . מטרידות מאזור התעסוקה נחלת יצחק

 

בתיאום (כפי שנתחם והוגדר במסגרת החלטת הועדה המקומית ' התכנית ממוקמת בתחום שטח א .3
בדבר מתן מידע ותנאים בהליכי תכנון ובנייה במרחב תעש מגן ) ואישור המשרד לאיכות הסביבה
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ה תנאי להוצאת היתרי בנייה במקום הוא י מסמך ז"עפ. 22/07/2001מתאריך ) מתחם תעש השלום(
חל , כמו כן. בדיקות לזיהום מים וקרקע וביצוע מיגון מיוחד של החניונים התת קרקעיים  ביצוע

 . איסור על שימושים המחייבים שהיית קבע של בני אדם בתת הקרקע
  

בהסכם משימות  התכנית חייבת 1996לאיזורי תעסוקה מי מדיניות הועדה המקומית "עפ: משימות פיתוח
היות וזכויות הבנייה המבוקשות עולות על מה שנקבע . 250%פיתוח כאשר סכום המימון יחושב החל מ

בדומה לנהוג  300%ל 250%שינוי הרף מע לועדה לאשר את "ממליץ מה, במסגרת מדיניות הועדה המקומית
  .ר"המע יבאיזור

  
 : זמן ביצוע

  .שנים מיום אישור התכנית 10תוך 
  

  :ידום התכניתמהלך ק

בגוש  7וחלקה , 202,203דונם המורכב מחלקות  7-בשטח כ 1996ע בשנת "במקום הוחל בקידום תב .1
המערבית בשטח זהה היתה  7היו בבעלות פרטיים וחלקה  3.6שתי החלקות המזרחיות בשטח . 7093

  .י"בבעלות ממ

, אחד בכל חלקה, קומות 30י היו בניית שני מגדלי משרדים בנ, 2773אשר מספרה היה , עקרי תכנית זו .2
' יקנעם מצפון לרח' כאשר ביניהם מעבר ציבורי רחב המקשר את רח, קומות 3מעל קומות מסד בגובה 

בתנאי איחוד  450%לכל מגרש ו  350%זכויות הבנייה שהוקצו במסגרת התכנית היו . מוזס מדרום
  . בהתאם למדיניות הועדה המקומית בזמנו

מות פיתוח לפיו יבנה בקומת הקרקע של המבנים מרכז תרבות רב תכליתי התכנית לוותה בהסכם משי .3
התפרקה השותפות בין , י לחתום על הסכם מדיניות הפיתוח"עקב סירוב ממ. חשבון יזמי התכנית

הקרקע החליטו על קידום תכנית חדשה ללא שותפות עם ובעלי בעלי הקרקע וקידום התכנית הופסק 
 .י מדיניות"י בזכויות עפ"ממ

 . 09.03.08 -התכנית החדשה אושרה לקידום בפורום תכנון ב .4

  דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה) 10החלטה מספר ( 06/08/2008מיום ' ב08-0023בישיבתה מספר  .5
. לשוב ולדון בתכנית לאחר שתוצג בפני הועדה תפיסה כוללת של האזור: בתכנית והחליטה

רון לוינטל ואריה , מיכאל אטיאס, מיטל להבי, ןיעל דיי, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים
חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים  7תוך  החלטה זו תהיה בטלה.שומר

 .לחוק' ד86י סעיף "הקבועים בה וזאת עפ

 
 :ד אגף התנועה"חוו

התת קרקעים   יש לבחון דרישת זיקת מעבר הדדית בין החניון התת קרקעי בתחום התכנית לחניונים
 ).יקנעם' מוזס ובנוסף מרח' מרח(במגרשים השכנים כתנאי לאישור שתי רמפות 

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

  :לאשר את העברת התכנית לדיון בהפקדה בועדה המחוזית בכפוף למפורט להלן

  :תנאים להפקדת התכנית .1

  .י יזם התכנית"חתימה על כתב שיפוי ע .א

  .300%סף ההשבחה יחושב מ .י יזם התכנית"סכם משימות פיתוח עחתימה על ה .ב

 .י הנחיות הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב"הגשת בדיקה סביבתית עפ .ג

זיקת מעבר הדדית בין החניון התת קרקעי בתחום חיבור ותיאום ואישור אגף התנועה לעניין  .ד
מוזס ' מרח(לאישור שתי רמפות התכנית לחניונים התת קרקעיים במגרשים השכנים כתנאי 

 ).יקנעם' ובנוסף מרח

בתיאום הרשות , תבחן הגבלת המשך פעילות טחנת הקמח במקום במסגרת הוראות התכנית .ה
 .ס של עיריית תל אביב"לאיכ

  

  :תנאים להוצאת היתר בנייה .2

  .העיר' הכנת תכנית עיצוב אדריכלי ותכנית פיתוח בתיאום ואישור אדר .א

אה לציבור ברצועה מצפון המגרש לדרומו מגבול חלקה המערבי עד קו רישום זיקת מעבר והנ .ב
  .בניין בקומת הקרקע

בדיקות לזיהום מים וקרקע והתנאים הנוספים שנקבעו במסגרת נוהל הרשות לאיכות  ביצוע  .ג
  .סעיף מתאים ישולב בהוראות התכנית. הסביבה לנושא זה
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 :תנאי לאישור אכלוס .3

  .יים בתחום התכנית בהתאם לתכנית הפיתוחביצוע בפועל של השטחים הציבור .א
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  הועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
הכוללת איחוד חלקות והעברת זכויות בניה ממבנה לשימור על פי  תכנית בסמכות הועדה המקומית

  .ב2560הוראות תכנית השימור 
  :מיקום

  .שער ציון' רח הירקון ורח, ג יורדי הסירה"מתחם של חמש חלקות בין הרחובות כ – המגרש המקבל
  .62פינת אלנבי  1נחלת בנימין  -ב2650מבנה לשימור במגבלות מחמירות על פי תכנית השימור 

  
  .62פינת אלנבי 1נחלת בנימין , 4,6יורדי הסירה ' רח, 3,5,7שער ציון ' רח :כתובת

  
  

  

  1נחלת בנימין                              מתחם שער ציון                                    
  

  :גושים וחלקות בתכנית
  

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

  מספרי חלקות
 בחלקן

  73,74,75,68,69 חלק מהגוש מוסדר 6962
   83  חלק מהגוש  מוסדר  6918

  
  'ד 2.324 -מתחם שער ציון: תכניתשטח ה
  'ד 0.912 – 1נחלת בנימין        

  
  65147יפו  -תל אביב  4מ בוסתנאי "בר אוריין אדריכלים בע :מתכנן

  ' ג'ד יצחק חג"עו :יזם
 )3שער ציון (עיריית תל אביב , פרטיים :בעלות

  
   :מצב השטח בפועל

  .מבנה קיים בן קומה אחת: 3שער ציון 
  .מבנה קיים בן קומה אחת: 5שער ציון 
  .מגרש לא בנוי: 7שער ציון 

  .מגרש לא בנוי: 4רדי הסירה ג יו"כ
  .מבנה קיים בן קומה אחת: 6ג יורדי הסירה "כ
  

שתי קומות טיפוסיות מעל קומה  -בנין לשימור בהגבלות מחמירות בן שלוש קומות : 1נחלת בנימין 
 . מסחרית וקומת ביניים

  
   :מדיניות קיימת



 החלטה' מס

04/03/2009  
 18 -' ב09-0004

 

2007ת ספטמבר "מבא  46' עמ  

 

   
על ידי העברת זכויות לא מנוצלות ' ב 2650לעודד שימור ושיפוץ בנינים שנקבעו לשימור בתכנית השימור  

עידוד הקמת מלונות עירוניים ופיתוח . בבנינים לשימור בהגבלות מחמירות למגרשים אחרים בעיר
  .האזורים בעורף נמל תל אביב

  
  :קיים מצב תכנוני

  , ועוד 1ע,ג,מ,58, 96,623: התכניות החלות בתחום מתחם שער ציון
  

ומותרת בהם בניית  623בהתאם לתכנית  1הינם ביעוד אזור מסחרי  -4,6יורדי הסירה ' המגרשים ברח
וקומה עליונה ) 219לפי פרוטוקול (קומת ביניים , קומות 3 -זכויות בניה. מגורים מעל קומה מסחרית

. 1ושני מרתפים בהתאם לתכנית ע' חדרי יציאה לגג בכפוף להוראות תכנית ג. 198.5%כ "סה–חלקית 
  .623על פי הוראות תכנית  חובת בניה בקיר משותף

קומות מעל  4 -זכויות בניה. 623בהתאם לתכנית  1הינם ביעוד מגורים  -3,5,7שער ציון ' המגרשים ברח
וכן ' חדרי יציאה לגג לפי תכנית ג. 623חובת בניה בקיר משותף על פי תכנית  - 154%כ  "סה -קומת עמודים

  . 1קומות מרתף לפי תכנית ע 2
 5 -גובה', לפי תכנית מ 168%זכויות הבניה בחלקות אלו יהיו , לקות ביעוד מגוריםבמצב של איחוד ח

  .קומות מעל קומת עמודים וחדרי יציאה לגג
  

  ,קובעת את האזור לתיירות ונופש 13א "תמ
א "תמ. קובע את האיזור למגורים משולב מלונאות ונופש ) הנמצא בהליכי אישור( 13א "לתמ 4' תיקון מס

וקובעת לגביהם ) מתחמי תכנון ומתחמי תכנון עקרוני(את רצועת החוף למתחמי תכנון מחלקת  13/4
 -עורף נמל תל אביב שגבולותיו -24התכנית המוצעת כלולה במתחם לתכנון מספר . הוראות ספציפיות

  . הירקון' רח -במזרח, חבקוק' רח -בדרום, נמל תל אביב' רח -במערב, שער ציון' רח -בצפון
  :יו הם בין היתרההוראות לגב

באישור הועדה המחוזית לפצל את המתחם לשני תתי , ניתן. תאושר תכנית כוללת למתחם כולו. 1
מוצע פיצול המתחם (מתחמים ובלבד שבכל מתחם ישמר ציר ירוק המשמש להולכי רגל ורוכבי אופניים 

  ).תכניות 2 - ל
התכנית המוצעת  (לל מדרכות וכבישים לא כו' מ 6.0-יובטחו כאמור ציר ירוקים ברוחב שלא יפחת מ. 2

  ).כל אחד כפי שיפורט להלן' מ 6.0קובעת שני צירים ירוקים ברוחב 
משטח הקרקע  30%יש להבטיח במסגרת תכנית כוללת שטח אשר ייועד לתיירות ולמלונאות בהיקף . 3

  ).למלון 28%התכנית המוצעת קובעת בתחומה (
הפתרון יינתן בתכנית סיירובן הסמוכה שתובא בקרוב (הסמוך  יינתנו פתרונות חניה לשרות חוף הים. 4

  ).לאישור הועדה המקומית
פריסת נפחי הבניה (תוצג פריסה של נפחי הבינו העתידי תוך התאמה לנפחי הבינוי המתוכננים באיזור . 5

  ). באיזור תוצג בעת הדיון בתכנית
   

שמירת הסביבה החופית וכפופה לאישור מקו החוף בהתאם לחוק ל' מ 100-300התכנית נמצאת בתחום 
  .ף"הולחו

  
  .'ב 2650ותכנית השימור , ע, ג, מ, על שינוייה 44: 1 התכניות החלות על מגרש נחלת בנימין

- ב  237% –כ זכויות בניה "סה, יעוד מסחרי, 219' פרוט, 216, על שינוייה 44התכניות החלות על המגרש הן 
  .קומות 5

  . ה את הבנין לשימור במגבלות מחמירותקבע -ב2650תכנית השימור 
  

  :מוצע מצב תכנוני
  :מוצעת תכנית בסמכות הועדה המקומית כמפורט להלן

  .יורדי הסירה ושער ציון' החלקות ברח 5איחוד . 1
העברת זכויות בניה לא מנוצלות מבנין לשימור במגבלות  -ב 2560בהתאם להוראות תכנית השימור . 2

כ שטחי בניה שיתווספו "סה.  למגרש המאוחד במתחם שער ציון 1מין מחמירות במגרש נחלת בני
:  1כ שטח הבניה שייגרעו מבנין שימור בנחלת בנימין "סה. ר ביעוד מלונאות"מ 1220: במתחם שע ציון 

  .י שמאי הועדה המקומית"ר על פי יחס שווי שאושר ע"מ 388 -כ
  
רחוב נמצא בתחום הקו הכחול של התכנית ה( 623שער ציון מעבר למאושר בתכנית ' הרחבת רח. 3

  .ובהתאם למפורט בנספח התנועה) המוצעת
  : קביעת זיקות הנאה למעבר לציבור כדלקמן. 4
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וזאת  –' מ 6.0 -במרווח הצפוני והדרומי תיקבע זיקת הנאה למעבר לציבור ברוחב שלא יקטן מ. 1
   ).הנמצא בהליכי אישור( 13א "לתמ 4' בהתאם להוראות שינוי מס

במרווח האחורי תיקבע זיקת הנאה הדדית בין מתחם שער ציון למגרשים הסמוכים ממזרח . 2
איזור זה ישמש .  5.0-באופן שיחבר בין הרחובות שער ציון ויורדי הסירה  שלא יפחת מ

  .  לפריקה וטעינה וכן למעבר הולכי רגל, להורדת נוסעים
  .רמפות הירידה למרתפי החניהתירשם זיקת הנאה הדדית עם המגרש השכן בתחום . 3
  . 73תיקבע  זיקת הנאה לציבור לכיכר ציבורית  בתחום חלקה . 4

  
  :קביעת הוראות בינוי במגרש המאוחד. 5

' קומות מעל קומת קרקע וחדרי יציאה לגג בהתאם לתכנית ג 7תותר בניית עד : גובה הבנין. 1
עית תהיה בנסיגה מחזיתות קומה שבי. משטח הקומה שמתחתיה 65%בתכסית שלא תעלה על 

  . 'מ 2.5 -קדמיות במרחק שלא יקטן מ
קו בנין קדמי לכיוון ', מ 5.0 -קו בנין אחורי', מ 6.0 –קו בנין קדמי צפוני ודרומי : קוי בנין. 2

. אוצר מפעלי ים' חב - תהיה כפופה להסכמת בעלי החלקה הסמוכה  0בניה בקו בנין . 0 –מערב 
  .'מ 3.0 - קו הבנין לכיוון מערב ל במקרה של אי הסכמה ייקבע

  : תנועה וחניה. 3
  . א יפו"הסדרי התנועה יהיו כמפורט בנספח התנועה ובאישור אגף התנועה בעיריית ת  
  :ההסדרים  כוללים  

הנמצאים בתחום הקו הכחול של התכנית (הרחבת הרחובות יורדי הסירה ושער ציון   .א
  ). המוצעת

ע מעבר לרכב בזיקת הנאה הדדית בין מתחם שער ציון בחלק העורפי של המגרש ייקב  .ב
איזור זה . למגרשים הסמוכים ממזרח באופן שיחבר בין הרחובות שער ציון ויורדי הסירה

  .  לפריקה וטעינה וכן למעבר הולכי רגל, ישמש להורדת נוסעים
  . שער ציון ויורדי הסירה' קביעת כניסות ויציאות למרתפי לחניה מרח  .ג  
  .מות החניה יוסדרו בתת הקרקע בהתאם לתקן התקף בעת הוצאת היתרי הבניהמקו  .ד  

  .תיקבע הפרדה ברורה בין שימושי המלון לשימושי המגורים בבנין. 6
  .דירות 31 - כ: צפיפות. 7
  . ' י שינוי הורות תכנית ג"תותר הפיכת שטחי חדרי יציאה לגג לדירות ע. 8
  .הגג ובמסגרת המלון תותרנה בריכות שחיה למגורים הקומות. 9

 גם מחוץ למגבלות, תותר בנייה מתחת  למפלס הכניסה הקיימת למבנה, 1במגרש של נחלת בנימין . 10
' בנספח ד 9של סעיף , ללא תוספת שטח, סעיף זה הוא תיקון. בתחום החצר – מעטפת המבנה לשימור

  .ב2650של תוכנית 
  

  .ה לאישור הועדה לשמירת הסביבה החופיתמקו החוף וכפופ' מ 100-300התכנית נמצאת בתחום 
  .לענין שימוש המגורים בתכנית 13א "התכנית כפופה להקלה מתמ

  .ב ואישורה הסופי2650תנאי למתן תוקף לתכנית הינו פרסומה למתן תוקף של תכנית השימור 
  

  :טבלת השוואה
  

 מצב מוצע מצב קיים נתונים

   %198.5: 64,ג יורדי הסירה "כ אחוזים כ זכויות בניה"סה
  .ר"מ 910משטח מגרש 

  ).שטח נטו אחרי הפקעה(
  

  ,%154 :3,5,7שער ציון 
  168%: במצב של איחוד חלקות

  .ר"מ 1359משטח מגרש 
  ).שטח נטו אחרי הפקעה(
  

    :1נחלת בנימין 
  .בהתאם לתכניות הראשיות

  

המותרים בהקלה  16%תוספת 
לשתי  5%, למעלית 5%, 6%(

  ). קומות נוספות
ר בהעברה מבנין "מ 1220תוספת 

  .1נחלת בנימין ' לשימור ברח
  

   250%: כ אחוזי הבניה בתכנית"סה
  מתוכם 

  70%: למלון
  180%: למגורים

שטחי שרות יהיו בהתאם לתכנית 
מהשטח  40% - ולא יותר מ' מ

 העיקרי
  ר "מ 1806:  4,6ג יורדי הסירה "כ ר"מ

  ר "מ 2283: 3,5,7שער ציון 
  

  :מתחם שער ציון
  ר"מ 4452) = 16%( 363+  4089
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  ר"מ 4089  :כ"סה
  
  
  

    :1נחלת בנימין 
 .בהתאם לתכניות הראשיות

ר בהעברה מבנין "מ 1220תוספת 
  .1לשימור בנחלת בנימין 

  
: כ שטחים עיקריים בתכנית"סה

משטח  250%ר המהוים "מ 5672
  ).ר"מ 2269(המגרש 

  
  מתוך שטחים אלה מיועדים 

  .ר"מ 1588 - 70%  – למלון
  .ר"מ 4084- 180% – למגורים

  
שטח חדרי יציאה לגג :בנוסף לכך 

  .ר"מ 230בשיעור 
 

  : 4,6ג יורדי הסירה "כ קומות גובה
, כולל קומה מסחרית( קומות  5

קומות טיפוסיות  2, קומת ביניים
  ).וקומה חלקית

  
קומות מעל  4: 3,5,7שער ציון 

  .חדרי יציאה לגג+ קומת עמודים 
  

: חלקות למגוריםבמצב של איחוד 
+ קומות מעל קומת עמודים  5

 .חדרי יציאה לגג

חדרי + קומות  7+קומת קרקע 
  .יציאה לגג

 מרתפי חניה 3: מתחת לקרקע

 50% 45% תכסית
בתת הקרקע בהתאם לתקן התקף   מקומות חניה

 בעת הוצאת היתרי הבניה

  
   :זמן ביצוע

תתבטלנה , ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כללבמגרש , שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו 7אם תוך  
  .במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית

  
  : ד הצוות"חו

  :לאשר את התכנית המוצעת בכפוף לתנאים הבאים
  :תנאים להפקדת התכנית. 1

 197' פוי בגין סבעלי הקרקע של המגרש המאוחד במתחם שער ציון על כתב שי/חתימת היזם. א
  .לחוק

לחוק בגין תכנית השמור  197' י בעלי הבנין לשימור על אי תביעה על פי ס"מתן התחייבות ע. ב
  .'ב2650

  .י הועדה לשמירת הסביבה החופית"אישור התכנית ע. ג
שינוי בשטחי הבניה . י שמאי הועדה המקומית"אישור סופי של ערכי שווי השטחים המבונים ע. ד

  .בנין לשימור בעקבות שינוי הערכים יהיה באישור מהנדס העירשיימחקו מ
  1אישור סופי של יתרת זכויות הבניה בבנין בנחלת בנימין . ה

  :תנאי למתן תוקף לתכנית. 2
  .13א "ע להקלה מתמ"אישור הולנת. א  
  .ב ואישורה הסופי2650פרסומה למתן תוקף של תכנית השימור . ב  

  :סתנאים להיתר בניה ואיכלו. 3
י מחלקת השימור "תנאי להיתר בניה במתחם שער ציון יהיה הכנת תיק תיעוד שיאושר ע. א

  .1למבנה בנחלת בנימין 
תנאי להיתר בניה במתחם שער ציון יהיה התחייבות היזם לשימור ושיפוץ המבנה בנחלת . ב

  .1בנימין 
 1מבנה בנחלת בנימין תנאי לקבלת תעודת איכלוס במתחם שער ציון יהיה שימור בפועל של ה.  ג

או לחלופין מתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע השימור על סכום שיקבע בהסכמה 
  .בין שמאי הועדה המקומית לנציג היזם
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תנאי להיתר בניה במתחם שער ציון יהיה רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לפי . ד
  .1ת הבניה בנחלת בנימין לתקנות המקרקעין בדבר הפחתה בזכויו 27תקנה 

תנאי להיתר בניה במתחם שער ציון יהיה רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין . ה
  .בדבר הבטחת השימוש המלונאי בחלקים המיועדים למלון

  
לא תפגע באפשרות העברת יתרת זכויות הבניה וקבלת  1העברת חלק מזכויות הבניה מנחלת בנימין . 4

  .לכשתאושר סופית' ב2650וראות תכנית השימור התמריצים בהתאם לה
  

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

 
: ד נוספות"חו

  
  31/07/2008בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
31/07/2008בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו

  
 ועדת המשנה לתכנון ולבניה דנה ) 13החלטה מספר ( 18/02/2009מיום ' ב09-0003מספר בישיבתה 

  :בתכנית והחליטה
  

  :מהלך הדיון
  .ל"ע עודד גבולי לא השתתף בדיון הנ"סגן מה

  .התכנית הציג את התכנית' אדר
  .גישו לצוות התכנונימבקשים לדון בהצעה שלהם לתכנית אשר הם ה' תושבים לתכ

. תושבים ובעלי קרקע ממזרח לתכנית המוצעת הגיעו עם הצעה לתכנית חלופית הכוללת מתחם גדול יותר
 . הצעה זו הוצגה לצוות המקצועי ומהנדס העיר לפני הדיון בועדה

  
  :הועדה מחליטה

י "תכנית שהוגשה עד של הצוות המקצועי ל"לשוב ולדון בעוד שבועיים לצורך קבלת החלטה בלבד עם חוו
  .התושבים למתחם

  
  .ל"ע לא השתתף בדיון הנ"עודד גבולי סגן מה

  
  .מיטל להבי ושמואל גפן, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, אסף זמיר, דורון ספיר: משתתפים

  

  :ד צוות מרכז"הועדה כמפורט לעיל להלן חוובהמשך להחלטת 

  .לקיחככלל יש העדפה לתכנון כולל של מתחם על פני תכנון 

למתחם (מנסיון מצטבר במתחמים כגון זה ובמתחם הספציפי בפרט , למרות האמור לעיל .1
תכנית המאחדת מגרשים רבים בבעלויות שונות ) 90-הסטוריה תכנונית עוד מתחילת שנות ה

קידומה מתמשך ומימושה כמעט בלתי אפשרי אם היא מקודמת ללא בסכמת הבעלים , ורבות
  ).לפחות רובם המכריע(

רים אלו כדאי לבחון תכנון המחלק את המתחם למספר מגרשים או מתחמי משנה תוך במק
  .ראייה תכנונית כוללת

  

י בעלים בחלקות הנמצאות ממזרח לתכנית נמצאת בשלבי תכנון "התכנית שהוגשה ע .2
. תנועה וכלכליות, צפיפות, ראשוניים בלבד ויש לערוך לגביה בדיקות בהיבטים שונים של נפח

  .כנית זו ללא בסכמת רוב הבעלים במתחםאין לקדם ת
  

נבדקה בכל ההבטים התכנוניים תוך התחשבות בעובדה שגם " שער ציון "לעומתה תכנית  .3
התכניות " פאזל"המגרשים ממזרח לתכנית יכולים לקדם תכנית דומה ובכך להשלים את 

  .במתחם
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כל " שער ציון"ית באם תגיע הצעת התכנון הכולל לרמת תכנון שמצדיקה את עצירתה של תכנ .4
זאת עד למועד הפקדת התכנית הנקודתית והתכנית תכלול הסכמות בין בעלי הקרקע כי אז 

  .צוות התכנון לוועדה וישנה המלצתו/ע"יחזור מה
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  עם שינויים במצב המוצע )3(דיון  להפקדה   : מטרת הדיון
  

  בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב
  

  )מנשיה (בית גיבור  :מיקום
  

  6קויפמן יחזקאל  :כתובת
  

  :חלקה/גוש
 

גוש   גוש
  חלקי

חלקי   חלקה
  חלקה

7003    9    
  

  דונם  3.647  :שטח קרקע
  

  אדריכל דן דרין  :מתכנן
  

  מ“בע 2000. ש.ש.א.ו      :יזם
  

  מדינת ישראל  :בעלות
  

       יםמפלס 3-מסד שמחולק לקומות מעל  14בנוי מגדל משרדים בן על מגרש היזם  :מצב השטח בפועל
  .קומות משרדים מעליה 2- קומת מסחר וחניון במפלס הקרקע ו: הכוללים                                

  
           המכונהכיכר עירונית י "במגרש צמוד לו מצפון  נמצא חניון במפלס הקרקע המקורה ע         

  . בביצועה הושקעו משאבים רביםבתכנונה ו".  כיכר השעות היפות"                                
  הכיכר משמשת בחודשי הקיץ בשעות הערב לקיום טכס החופה בחתונות שנערכות                                 
  .במלון דן פנורמה המחובר לכיכר                                
  ובשל תחזוקה  , אליה והעדר אלמנטי הצללה בהבשל העדר כניסות ראויות ומזמינות                                  
  לא נאותה בתנאים הקשים של שפת הים הביאו להידרדרותה ניזנחה הכיכר                                    
  . ועומדת בשיממונה                                
  ש ונמצא שיש להחליף את כל   "י מינהל בת"האפשרות לתיקון מערכת התאורה נבדק ע                               
  .₪בעלות שנאמדת על יותר ממיליון , המערכת                               

                                  
  .        בכפוף להנחיות משרד התיירות, לעודד תוספת של בתי מלון עירוניים בכל העיר     :מדיניות קיימת

  ליצור רצף עירוני בין מרכז העיר  , צדק–עודד שימוש של מגורים באזור מנשיה ונוה ל                                
   .לדרומה כאמצעי להתחדשות עירונית                                
                                  
  .  אביב יפו-תלעסקים של העיר היעדה את האזור למרכז ) 1200(תכנית               

  ר נקבע "במשך השנים השתנתה מדיניות הועדה המקומית והמע      
  . רוטשילד ולאורך נתיבי איילון' בשד                  
  מסמך עקרונות תכנון הקובע את אזור  2003הועדה המקומית אשרה בשנת                   
  . מיועד בעקר למגוריםמתחם מנשיה כאזור ה                               
         , צדק-של שכונת נוה תפרים/בשולייםבנין עיר תכניות הועדה המקומית מקדמת                                
   יעדות את רוב השטח למגוריםיוהן מ )אישורןנמצאות  בשלבים שונים של ה(                               
  .ולשטחי ציבור עבורם                               

  
  למגרש ביעוד    400%נותנת זכויות בניה של עד ) תכנית מתאר( 1200תכנית   :מצב תכנוני קיים

  וקובעת שיש להכין תכנית  מפורטת  ותכנית בינוי לפני הוצאת  " מרכז עסקים"                               
  .זה היתר בניה באזור                               

  :היא התכנית המפורטת ותכנית הבינוי הקובעת לגבי המגרש 1600תכנית         
  ועוד שתיים ושלישית חלקית עד לגובה    ' מ 7ראשונה בגובה של (קומות מסד  3                               
  )י הים נקבע מרחוב המרדמעל פנ', מ 4.00, שגובה הכניסה הקובעת ( .'מ 20של                                
  קומות עד לגובה של   11מעל המסד ניתן לבנות .  'מ+11.00 - גובה הככר נקבע ל                               
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  . למתקנים טכניים על הגג' מ 5.0ועוד ' מ 64.00                               
  .ר בקומות המסד"מ 4,395ר  מתוכם עד "מ 14,560סך כל זכויות הבניה הוא                                
   .ר"מ 815תכסית קומה במגדל עד                                
  ר ושטח השרות  "מ 1,132גודל השטח הפרטי הפתוח לרשות הציבור הוא                                
  .ר"מ 2,430ותים של המגרשים הוא מתחת לככר המיועד כגישות ושר                               

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

      50% - 50%תהיה ביחס של   מגוריםלמלונאות ולהמשרדים  שטחיהסבה של ה                   י היזם"ע
  .ללא תוספת אחוזי בניהזאת , טח  לכל שימוש שמשתנה ממשרדיםמהש                                  
  קומה מהגרעין    -או אגפים של חלק, תותר המרת קומה שלמה למלונאות או למגורים                                  

  .עד לקצה הקומה ברצף של מספר קומות                                  
  .למגורים ולמשרדים, תהיה הפרדה בין מעליות למלונאות                                  

                                     
  וגודל עיקרי ממוצע של , פ הנחיות משרד התיירות"ד מלונאית תהיה ע"גודל יח                                  
  .ע לא מגדירה צפיפות"מדיניות העירייה לאזורים בהם התבפ "ע, ר"מ 53ד יהיה "יח                                  

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

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

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

  
   :שינוי החזית יתאפשר בשתי חלופות                                  

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

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

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

  מינימום של יהיה הפיכת ראשון ע ולהוצאת היתר בניה "למימוש התבהתנאי . 3                  
  חדרי מלון יחד עם   60ולפחות  ,1חלקי קומה כמפורט בסעיף  6קומות מלאות או  3                                  
  .י משרד התיירות"השטחים הציבוריים הנדרשים ע                                  

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

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

  .מהשטח המסחרי 20%של לפחות                                  
  

  הסכם משימות פיתוחיהיה התחייבות היזם ללהפקדת התכנית תנאי . 5                             
  בתוך תחום התכנית או  , בנויים או פתוחים, עם העירייה בנושא שטחי ציבור                                 
  ,  בסמיכות לה                                 
  . י מהנדס העיר כנחוצים לרווחת תושבי הסביבה"ואשר יוגדרו ע                                 
                                   

   כשטח פתוח "כר השעות היפותיכ"  תינתן עדיפות למטלה של שיפוץ והשמשת                                 
  . באישור מהנדס העיר או מי מטעמו, ולקהל הרחב הסביבהלתושבי                                  

  
  לבין העירייה באשר היזמים  חתימת הסכם ביןתנאי להוצאת היתר בניה יהיה . 6      

  .  4משימות כנאמר בסעיף                                  
  

   )30%= גרעין קיים (בקומות המגדל  35%קביעת שטחי שרות של עד . 7      
  .לקומות המסד 45%-ו                                 

         
  .משרדיםוהמגורים ה, מלונאותתהיה הפרדה בחניה בין ה. 6      
    

  
  :טבלת השוואה
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  מצב מוצע  מצב קיים     נתונים

  400%                     400%                 אחוזים  כ זכויות בניה"סה
  

  ר"מ

  ר"מ 14,560  ר"מ 14,560              

      אחוזים  זכויות בניה לקומה
  

  
  ר"מ 815  ר"מ 815   ר"מ

שטחי שרות מהשטח 
  העיקרי

  בקומות מגורים 35%    אחוזים
  ת המסדבקומת הכניסה וקומ 45%

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

  ר"מ 40שטח מינימום : למגורים
  ר"מ 53שטח  ממוצע              
  לשימושים  50%- 50%בשטח של 

  
  3+11  3+11  קומות  גובה

  
  

  )מתקנים 5.0(+ ' מ 64.00  )מתקנים 5.0(+ ' מ 64.00   מטר
  לגג במידה ויתאפשרו.י.כולל ח

  חניהמקומות 
  

  י תקן החניה"עפ  

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

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

  ככר השעות   השטח הציבורי בתנאי להוצאת היתר בניה יהיה התחייבות היזמים לפיתוח  .  2          
  , או שטח ציבורי אחר בקרבת מקום לרווחת תושבי הסביבהות היפ                           
  . באישור מהנדס  העיר או מי מטעמו                           

  .ל"המשימה הציבורית הנבפועל של  יהיה ביצועתנאי לתעודת גמר 
   ,כדוגמת ובהמשך לחזית רחוב קויפמן ,קולונדהי "תקורה עממערב הכניסה לבנין   

  .קולונדהותתוכנן פתיחת עסקים בחזית זו למדרכה ול                           

  .ל"י התנאים הנ"מגורים עפמלונאות וממליצים לקדם את התכנית לתוספת יעוד ל .3

 מגדלשל העיצוב האדריכלי נושא האת  כתנאי להוצאת היתר בניה בועממליצים לק .4
  .מהנדס העירבאישור  ,במסגרת תכנית עיצוב ופיתוח 

  
  

  :להפקדה) 1(הקודם דיון ה לשעיקרי הדראפט  להלן
  

  : 2004/1124/מיום 
  

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

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

  )המהיר מביניהם(מהגרעין ועד לקצה הקומה , חצאי קומות 6מלאות או                                   
  .ממשרדים למגורים                                  

  יהיה שינוי    ) 17מתוך (קומות  -11ד ליותר מ"תנאי להוצאת היתר בניה ליח. 2      
  שימושי המסחר בקומות המסד לשימושים בזיקה לצרכי המגורים בבנין                                   
  בהיקף  ' וכד שרותים אישיים ושרותים בעלי אופי ציבורי, מרכול: ובסביבה                                 
  .מהשטח המסחרי 20%של לפחות                                  

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

  . העיר או מי מטעמו                                 
  י ארקדה כדוגמת ובהמשך לחזית רחוב קויפמן "הכניסה לבנין תקורה ע          
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  .ותתוכנן פתיחת עסקים בחזית זו למדרכה ולארקדה                                 
  ).30%= גרעין קיים (בקומות המגדל  35%קביעת שטחי שרות של עד . 4      
  . תהיה הפרדה פיזית בין המעליות למגורים והמעליות למשרדים. 5      
  .תהיה הפרדה בחניה בין המגורים למשרדים. 6      
      

  
  

  :טבלת השוואה
  

  מצב מוצע  מצב קיים     נתונים
  400%                     400%                 אחוזים  כ זכויות בניה"סה
  ר"מ 14,560  ר"מ 14,560                ר"מ   

      אחוזים  זכויות בניה לקומה
  

  
  ר"מ 815  ר"מ 815   ר"מ

  3+11  3+11  קומות  גובה
  

  
  )מתקנים 5.0(+ ' מ 64.00  )מתקנים 5.0(+ ' מ 64.00   מטר

  תכסית
  

      

  מקומות חניה
  

  י תקן החניה"עפ  

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

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

  .מהשטח המסחרי 20%של לפחות                            
  תנאי להוצאת היתר בניה יהיה התחייבות היזמים לפיתוח  ככר השעות   .  2          

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

  .לתעודת גמר פיתוח בפועל של הכיכרתנאי 
  י ארקדה כדוגמת ובהמשך לחזית רחוב קויפמן "הכניסה לבנין תקורה ע  
  .ותתוכנן פתיחת עסקים בחזית זו למדרכה ולארקדה                           

  .ל"י התנאים הנ"ממליצים לקדם את התכנית לתוספת יעוד למגורים עפ .5

העיצוב האדריכלי למגדל כתנאי להוצאת היתר בניה  ממליצים לקדם  את נושא שינוי .6
  .ובאישור הועדה המקומית

  
  ) 'ב2004-31' פרוט( 24.11.2004ישיבת ועדה מקומית מיום  : החלטת ועדה

  .דנה והחליטה לשוב ולדון בעוד שבועיים                         
  
  

  :להפקדה) 2(החוזר הקודם דיון ה לשלהלן עיקרי הדראפט 
  :  2005/0302/ מיום

  
  2004/1124/זהה למפורט למעלה מהדיון ביום :   מצב מוצע

  
      הוחלט לאשר את התכנית ולהמליץ לועדה המחוזית ) נגד 1בעד  7(לאחר הצבעה בעניין   : החלטת ועדה

  :להפקידה בכפוף לתנאים הבאים                           

  .של מסמך המדיניות בועדה המקומיתתנאי להוצאת היתר לשימוש חורג הוא אישור  .1

יהיה שינוי שימושי ) 17מתוך (קומות  9 –ד ליותר מ "תנאי להוצאת היתר בניה ליח .2
, מרכול: המסחר בקומות המסד לשימושים בזיקה לצרכי המגורים בבנין ובסביבה

מהשטח  20%בהיקף של לפחות ' שרותים אישיים ושרותים בעלי אופי ציבורי וכד
  .המסחרי
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להוצאת היתר בניה יהיה התחייבות היזמים לפיתוח ככר השעות היפות באופן  תנאי .3
  .ע או מי מטעמו"באישור מה, שישמש כשטח פתוח לדיירי הבניין והסביבה

  .תנאי לתעודת גמר פיתוח בפועל של הכיכר

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

  .י התנאים לעיל"לקדם את התכנית לתוספת יעוד למגורים עפ .5

לקדם את נושא העיצוב האדריכלי למגדל כתנאי להוצאת היתר בניה ובאישור הועדה  .6
  .המקומית
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  )ב( 62ד הועדה המקומית לועדה המחוזית לפי "חוו –הפקדה  :מטרת הדיון

  
  תכנית בסמכות הועדה המחוזית :ע"מסלול התב

  
  זכרון יעקב ‘ רח, ויצמן‘ רח :מיקום

  
   30-34ויצמן  :כתובת

  
  :חלקה/גוש

 
גוש   גוש

  חלקי
חלקי   חלקה

  חלקה
6213    644    

  
  דונם 3.9 - :שטח קרקע

  
  מ"משה צור אדריכלים בוני ערים בע :מתכנן

  
  מ"בעז "מארש :יזם

  
  מ "בעז "מארש :בעלות

  
  

   :למצב השטח בפוע
 –ובית המלין  32-34ויצמן  – בית לסיןמבנה  –לאורך רחוב ויצמן  בניינים מתחם בית לסין מורכב משני 

המבנים משמשים למשרדים עם חזית מסחרית ושימושים בעלי אופי . קומות 3בנינים בני  - 30ויצמן 
  .ציבורי

  
   :מדיניות קיימת

 300%ותוספת זכויות בניה בשיעור של עד  חיזוק מערך המגורים באזור באמצעות ציפוף המגורים
  . דונם 3 -מגורים במגרשים הגדולים מללפרוייקטים 

  
   :מצב תכנוני קיים

זכויות ,  2הינו אזור דירות  6213בגוש  644' יעוד הקרקע בחלקה מס, בהתאם לתכניות החלות על המגרש
  .קומות 3לקומה בגובה של עד  60%ינן במגרש פינתי ה" בנינים בעלי אופי ציבורי"ל 2הבניה באזור דירות 

  .128%הינן  2זכויות הבניה למגורים באזור דירות  –למגורים ' בהתאם לתכנית מ
  

  :רקע כללי
להלן סקירה להליך קידום . תכנית מתחם בית לסין נדונה מספר פעמים בועדה המקומית והמחוזית

  :התכנית והחלטות הועדות
  

  )התכנית שהוגשה ישירות לועדה המחוזית –מח /א  2986תכנית  2007ספטמבר : (מצב תכנוני מוצע
ויצמן כל זאת על ' מבקשים לחזק את מערך המגורים באזור ולהשאיר חלק מבניין בית לסין לאורך רח

  :ידי

 מסחר ומשרדים ,'למגורים ד "2אזור דירות "מ 6213בגוש  644' בחלקה מסשינוי יעוד הקרקע  .1
 .ויצירת שני מגרשי תכנון

ובגובה ( מגורים קומות 30ד במגדל בגובה עד "יח 90יעת זכויות והוראות בניה להקמת עד קב .2
ר ובנוסף תוספת זכויות "מ 10,419בשטח עיקרי שלא יעלה על ) 'מ 133אבסולוטי שלא  יעלה על 

כל , ר המהווים את השטח הבנוי של מבנה בית לסין עבור מסחר ומשרדים"מ 2000 -בניה של כ
 . 1'בהתאם להוראת תכנית ע –קומות מרתף  6זאת מעל עד 

ר שטחים עיקריים עבור קירוי מלא או חלקי של "מ 1,042קביעת זכויות בניה נוספות של עד  .3
 . )חופפות( או לפרגולות פתוחות מקורות /מרפסות ו

  .בהתאם לבינוי המתוכנן קיימיםהשינוי בקווי בנין  .4
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  :טבלת השוואה

  
  מצב מוצע  מצב קיים  נתונים

 60% - 2באזור דירות   אחוזים  כ זכויות בניה"סה
  180%= קומות  3* לקומה 

-50 –שטח לבנייני ציבור 
  קומות 3* לקומה  60%

  .למגורים 300%
   .משרדיםו מסחרל 50% -כ

משטח  350% -ככ "סה
  .המגרש

  
  

  ר"מ

  .למגורים –ר "מ 10,419  ר"מ 16,100 -כ
ר עבור מרפסות "מ 1,042

  .מקורות
  משרדים ו מסחרר ל"מ 2000

כ שטח בניה עיקרי "סה
 –ושירות  מעל פני הקרקע 

  .ר"מ  17,661
  ר"מ 16,670עד  –מרתפים 

קומות מגורים  30 עד – מגדל  קומות  3  קומות  גובה
טכנית מעל קומת ת גג וקומ

  . קרקע

קומות  3 – בנין בית לסין
  .למסחר ומשרדים

  .קומות 6עד  –מרתפים 
  

  
מעל פני  'מ 133עד  –מגדל     מטר

  .הים
מעל פני ' מ 32עד  –בית לסין 

  .הים
  תכסית

  
המגדל ביחס כ תכסית "סה  

לשטח מגרש המגורים לא 
  . 40%תעלה על 

  
  מקומות חניה

  
  61 –מסחר ומשרדים   

  190               -מגורים 
  .מקומות חניה 251 -כ כ"סה

החניות יהיו ' עם זאת מס
בהתאם לתקן התקף בעת 

  .יההוצאת התרי הבנ
  

  .שנים מיום אישורה כחוק 10התכנית תבוצע תוך  :זמן ביצוע
     

  
  :החלטות קודמות

הוצגה בפני הועדה הצעת תכנית החלה על שטח  31.3.04בדיון שהתקיים בפני הועדה המקומית ביום . א
שלוש חלקות , ר"מ 3472בשטח של " 2דירות "הכולל את חלקת בית לסין ביעוד , ר"מ 8,500 -של כ

ר בבעלות עירונית וחלקה נוספת ביעוד שטח לבנייני "מ 4265וד שטח לבנייני ציבור בשטח כולל של ביע
  .ר בבעלות פרטית"מ 774ציבורי בשטח של 

  :הצעת התכנית כללה

  .לחוק התכנון ובניה ויצירת שני מגרשי תכנון' סימן ז' איחוד וחלוקה לפי פרק ג .1

פ "שפ, "מגרש מיוחד"לשטח ביעוד , ודרך" לבנייני ציבורשטח ", "2אזור דירות "שינוי יעוד הקרקע מ .2
  .ודרך

, ר"מ 26,820בשטח עיקרי שלא יעלה על  מגוריםל בנינים קביעת זכויות והוראות בניה להקמת  .3
ר "מ 3,130בשטח עיקרי שלא יעלה על  או בעל אופי ציבורי/ושטח לבנייני ציבור ו משרדים ,מסחרול

  . ושטחי שרות בהתאמה) הציבור שטחיר עבור "מ 1000מתוכם עד (

יוקמו  )היקף כיכר המדינה(  - 1305-ו 1342,1344,1308לאורך רחוב חברה חדשה והגבול עם המגרשים  .4

כניסה למגורים ומעל וקומה טכנית מעל קומת למגורים קומות  6עד של בגובה  D-ו A,B,Cבנינים 



 החלטה' מס

04/03/2009  
 20 -' ב09-0004

 

2007ת ספטמבר "מבא  58' עמ  

 

ויצמן ישמר רוב בנין ' לאורך רח;  )' מ 52 -גובה אבסולוטי של עד כ(קומת קרקע מסחרית חלקית 

  Fעל רחוב זכרון יעקב יוקם בנין ;) קומות 2בגובה של קומת קרקע ומעליה (  )   Eבנין " (סיןיבית ל"
 133 - בגובה אבסולוטי של עד (  קומות וקומה טכנית מעל קומת קרקע גבוהה 31בגובה של עד 

קומות וקומה טכנית מעל קומת  38המגדל עד ניתן יהיה להגביה את  ,בסמכות הועדה המקומית(;)'מ
יוקם במפלס ל "לנבנוסף ). האזרחית נהל התעופהיט ומ"כפוף לאישורים של משהב ,קרקע גבוהה

  .קומות מרתפים 6הכל מעל עד .  מבנה מסחרי עם חזיתות לכיכר במרכז המתחם,הקרקע 

לקירוי , ר לשטחים העיקריים"מ 2,680זכויות נוספות של עד יוקצו , עבור מרפסות מקורות פתוחות .5
  .םאו פרגולות לבנייני מגורי/מלא או חלקי של מרפסות ו

  .יחידות דיור  244קביעת עד  .6

  .בהתאם לבינוי המתוכנן קיימיםהשינוי בקווי בנין  .7

  .עם דופן מסחרית אליה)  פ עם זיקת הנאה לציבור"שפ( הפרוייקט יפותח עם כיכר פנימית  .8
  

  : להלן החלטת הועדה 
לאשר את  הטיהחל) נימנע 1בעד  5(לאחר הצבעה בעיניין  31.3.04מיום בהחלטתה דה המקומית הוע

  :התכנית להפקדה ולהמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית בכפוף לתנאים והערות הבאות

) י המדיניות המקובלת במגרשים בגודל זה"עפ(שטח עקרי  300%אחוזי הבניה לפרויקט יהיו   .1
ש "או בעלי אופי ציבורי שנרשמו ע/ו. ר שטח עיקרי לשטחים ציבוריים"מ 1000ובנוסף להם  

יש להציג בפני הועדה לפני מועד הדיון בועדה המחוזית את שינוי הבינוי המתבטא משינוי . העירייה
  .זכויות הבניה

יש להציג בפני הועדה לפני מועד הדיון בועדה המחוזית את סל משימות הפיתוח הנגזרות  .2
  .מהפרויקט

  : תנאים בעת הגשת היתר בניה .3
  י הנהוג בעת הגשת הבקשה הראשונה להיתר הבניה לכל אחד "תקן החניה יהיה עפ. א

  .מהמבנים    
  .'א3מקומות חניה לציבור מעבר לתקן כאמור בסעיף  120הוספת . ב

  .התכנית לא תופקד עם אופציה למגדל גבוה יותר. קומות 31גובה המגדל יהיה עד  .4

או בהתאם לקו המבנים /במצב המוצע ישמרו על קווי הבנין במצב הקיים ו: הקדמיים קווי הבנין .5
  .הקיימים ברחוב

כולל , ויצמן ומרחוב חברה חדשה ישארו פתוחים לציבור' השטחים הפתוחים במפלס הקרקע מרח .6
  . ותרשם לגביהם זיקת הנאה לציבור, המעברים בין הרחובות הסמוכים לכיכר הפנימית

בנוסף לכך יקבעו וירשמו זיקות הנאה לציבור בשטחים . דונם 2 –א יקטן מ פ ל"שטח השפ .7
  .הפתוחים הבלתי מבונים

  .'מ 37 –ויצמן בהתאם לרוחבה הסטטוטורי התקף ' להשאיר את זכות הדרך לאורך רח .8

תנאי להעברת מסמכי התוכנית לועדה המחוזית לצורך הפקדה יהיה חתימת היזמים על כתב  .9
  .שיפוי

  .י אגף התנועה ויכלול מפרצי חניה לאורך רחוב חברה חדשה"עה יאושר ענספח התנו  .10

  .השותפים בפרויקט יתחייבו לא לתבוע את העירייה בגין פרויקט זה .11
  
  

  :להלן השינויים בתכנית המוצעת,  בהתאם להחלטת הועדה כמפורט לעיל
  

ר "מ 8,900 -מכ צמצום שטח נטו של המגרש, ויצמן שמשמעותו' שמירה על זכות הדרך לאורך רח .1
  .ר"מ 8,500 - לכ

משטח מגרש  300%מסחר ומשרדים הינם , זכויות הבניה לשטחים עיקריים עבור שימושי מגורים  .2
כ שטחי הבניה "סה. 25,530 -כ שטח הבניה לשימושים אלה הינו כ "סה. ר"מ 8,500 - של כ

. ר"מ 3000 -על כ ר ושטחי הבניה למסחר ומשרדים לא יעלו"מ 22,500 -למגורים לא יעלו על כ
  .או בעלי אופי ציבור/ר לשימושי ציבורי ו"מ 1000בנוסף לשטחים אלה יוקצו 

ר "מ 3000 -כ, שינוי הבינוי הנובע מהפחתת זכויות הבניה מתמקד בצמצום שטחי בניה למגורים .3
  . ר בבניה המרקמית"מ 500 -במגדל המגורים וכ

  .ת חניה מעבר לתקן הנדרש לפרוייקטמקומו 120בהיקף של , תוספת חנייה ציבורית במתחם .4
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שירוכזו באזור הרובעים " סל משימות הפיתוח" להלן פירוט,  להחלטת הועדה 2בהמשך לסעיף  .5
ואשר יהוו תנאי , או יותר מהמפורטות מטה/אחת ו, שיהיה על היזמים להבטיח את מימושן 3-4

  :למימוש הזכיות מכח תכנית זו
  

  . ציבורי באזור או מימון להקמתו של מבנה/הקמה ו .א

  .ש העירייה"רכישת מגרש פרטי ושינוי ייעודו לשטח לבנייני ציבור  ורישומו ע .ב

  . פ ומוסדות ציבור"שצ, פיתוח ושדרוג  כיכרות .ג

  .משימות הקשורות בשיקום רחובות .ד

  .או ייועדו לשימור/הבטחת שימור מבנים שיועדו ו .ה

  .במידה ותוקם" קרן שימור"השתתפות ב .ו
  
  

ובעקבות , הוצגה לועדה התכנית המעודכנת 13.10.04ם בפני הועדה המקומית ביום בדיון שהתקיי. ב
  :זאת החליטה הועדה להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית

היזם נדרש להציג בפני הועדה בהקדם האפשרי ולפני העברת המסמכים למחוז את תכנית הגבהים של 
ר המדינה לפרויקט בית לסין המוצע לא יעלה על הפרש הגובה בין כיכ.הפרויקט ביחס לכיכר המדינה

  .גובה קומה אחת אשר תיבנה בנסיגה
  

בעקבות החלטות הועדה המקומית הועברו מסמכי התכנית לועדה המחוזית לצורך קידום התכנית  .ג
  . להפקדה

( לאחר חלופת מכתבים ומספר ישיבות צוות מול צוות בין לשכת התכנון המחוזית ועיריית תל אביב 
  :ע כמפורט להלן"ונשלח מכתב למההתכנית הוחלט ' וכן נציגי היזם ואדר) ע וצוותו ואגף הנכסים"מה

  
השטח הציבורי יישאר בייעודו בה נקבע כי  13.2.07בהמשך לסיכום ישיבת צוות מול צוות מיום  "

ות ייעודי הוגשו חלופות תכנון ותחשיב זכויות הבניה בהתאם להתפלג, 227למעט השבת חלקה , בשלמותו
  .הקרקע כאמור לעיל

  
  .למגורים ומסחר מהווה חריגה ממדיניות זכויות הבניה למגורים באזור 600%היקף הזכויות שהוגש בסך 

  
  :י ההנחיות הבאות"יש להגיש את מסמכי התכנית עפ

 .וזאת בנוסף לשטחי הבניה הקיימים בבית ליסין 450%היקף זכויות הבניה למגורים ומסחר יהיה  .1

גובה הבניין . )ר שטחים כוללים"מ 692 -כ(  ן יהיה בתכסית הנמוכה מבין החלופות שהוגשוהבניי .2
  .1יקטן בהתאם לאמור בסעיף 

אלא תופרד למגרש ציבורי ומגרש פרטי בייעוד מגורים , התכנית לא תהיה במסגרת איחוד וחלוקה .3
 .ומסחר

 .בוריתהתכנית תכלול הוראות שלביות לפיתוח המגרש הציבורי והחניה הצי .4

ד של יועץ התנועה של הועדה המחוזית וכן "יש להגיש תכניות מתוקנות בתוך שבועיים ולקבל חוו .5
 .ת האזרחית"לבצע תיאום מול רש

  
  

   :ע ביחס לתכנית המוצעת"ומה ד הצוות"חו
  

לאור מחלוקות , עם זאת. פעלו יזמי התכנית לקידומה בהתאם, לאור התייחסות לשכת התכנון המחוזית
הסכמות על היקפי הזכויות ואופן חלוקתן  הגיעו למבוי סתום , ותפים השונים על אופן קידומהבין הש

  ).2986/תא' תכנית מס(  בקידום התכנית 
 3,900יזם התכנית המוצעת ובעלת הזכויות בחלקת בית לסין בשטח של  –ז "החליטה חברת מרש, לפיכך

בית לסין בלבד וזאת על רקע החלטות לשכת  ר לפרק את השותפות וליזום תכנון נקודתי על מגרש"מ
  .התכנון כמפורט לעיל

  
והדיון בועדה המקומית ) ב( 62י סעיף "יצויין כי מסמכי התכנית הועברו ישירות לועדה המחוזית עפ

  . ד לתכנית לועדה המחוזית"מתקיים על מנת שהועדה תתן חוו
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  :המלצת צוות התכנון לועדה המקומית

אזורים לתוספת בניה , ועדה המקומית לנושא היקפי הזכויות ביחס לגודל המגרשיםבהמשך למדיניות ה
לאשר את התכנית להפקדה ולהמליץ לועדה המחוזית על הפקדת ואזורים מועדפים לבניה לגובה  מוצע 

  :והתיקונים הבאיםהתכנית בכפוף להערות 

רשה לדרך שנקבעה בתכנית  משטח מגרש נטו לאחר הפ 300%כ "היקף זכויות הבניה למגרש יהיו סה .1
זאת ) 4.3.82מיום  2792. פ.אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי 1865' תכנית מתאר מס(קודמת 

דונם ניתן  3על פיה בפרוייקטים למגורים במגרשים בשטח מעל , בהתאם למדיניות הועדה המקומית
 . לכושר נשיאת האזור אחוזי בניה שטחים עיקריים בכפוף 300%להמליץ על היקף זכויות של עד 

ר שטחים עיקריים  כולל השטחים העיקריים "מ 10,419כ שטחי הבניה למגרש יהיו "סה, בהתאם לכך .2
 ). ר לדרך "מ 427ר לאחר הפרשה של "מ 3472משטח חלקה ( הבנויים בבית לסין 

 . וקומת גג טכנית, קומות מגורים מעל קומת כניסה גבוהה 25גובה מגדל המגורים יהיה עד  .3

 .'מ 120כ הגובה האבסולוטי למגדל לא יעלה על "סה .4

 .75ד לא יעלה על "יח' מס .5

 .ר כולל המרפסות"מ 750שטח התכסית לא יעלה על   .6

  תנאי להעברת מסמכי התוכנית לועדה המחוזית לצורך הפקדה יהיה חתימת היזמים על כתב שיפוי .7
  .ת תל אביב יפוכמקובל בעיריי, וחתימה על כתב התחייבות להסכם משימות פיתוח

  
  : דנה והחליטה) 'ב2007-23' פרוט( 19.9.2007ישיבת ועדת המשנה מיום 

  . בפורום רחב יותר של חברי הועדה, הנושא הוצג ולאחר דיון הוחלט לשוב ולדון בישיבה הבאה
  

  :החליטה כדלקמן 26.5.08ובישיבתה מיום , הוועדה המחוזית דנה בתכנית
 :וקן ובתנאים הבאיםלאחר שתתלהפקיד את התכנית   

ר והכוללים את השטחים הקיימים "משטח המגרש שיירשמו במ 300%סך זכויות הבניה  .א
 ".בית ליסין"במבנה 

. קומות מעל קומת לובי כפולה וקומה טכנית 25מספר הקומות במגדל המגורים יהיה  .ב
וכן שחזור עקרוני של מבנה התאטרון , "בית ליסין"תותר תוספת קומה מעל מבנה 

והתאמתו לשימושים בעלי אופי ציבורי בקומת הקרקע , מוקם בעורף מבנה בית לסיןהמ
, במידה ולא תתאפשר הנדסית תוספת הקומה בבית ליסין. קומות משרדים מעל 2- ו
 ).קומות 27עד (קומות נוספות במגדל המגורים  2יותרו , )ד הנדסית"בכפוף להגשת חו(

קומות מעל ' או מס/תוספת גובה ו.  +' מ 130היה גובה אבסולוטי מירבי של מגדל המגורים י .2
 .המוצע בתכנית יהווה סטיה ניכרת

 .ר כולל מרפסות ושטחי שרות"מ 600שטח קומה במבנה המגורים לא יעלה על  .3

 ":התאטרון"ו" בית לסין"הנחיות נוספות בנושא מבנה  .4

היה להשוות ניתן י, ג המבנה הקיים"במידה ולא תתאפשר מבחינה הנדסית תוספת הקומה ע .א
 .את גובה מבנה התאטרון לגובה מבנה בית ליסין

תוספת הקומה מעל מבנה בית ליסין ושיחזור מבנה התאטרון יהיו בתאום עם מהנדס העיר  .ב
 .ויפורטו בתכנית עיצוב אדריכלי לעת מתן היתר הבניה

 .קבלת אישור נציג משרד הבטחון ומינהל תעופה אזרחית לגובה הבניה המירבי .5

 . י היזם"שיפוי לוועדה המקומית ע הגשת כתב .6

 :תנאים להיתר בניה .7

–ש עיריית תל אביב "ע) ברחוב ויצמן(רישום החלקה בייעוד דרך אשר בתחום התכנית  .א
 .יפו

 .י הנחיות משרד הפנים"תעוד תאטרון בית לסין עפ .ב

  

 :זכויות הבניה .8

יימים ר והכוללים את השטחים הק"משטח המגרש שיירשמו במ 300%סך זכויות הבניה  .א
 ".בית ליסין"במבנה 

. קומות מעל קומת לובי כפולה וקומה טכנית 25מספר הקומות במגדל המגורים יהיה  .ב
וכן שחזור עקרוני של מבנה התאטרון , "בית ליסין"תותר תוספת קומה מעל מבנה 

והתאמתו לשימושים בעלי אופי ציבורי בקומת הקרקע , הממוקם בעורף מבנה בית לסין
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, במידה ולא תתאפשר הנדסית תוספת הקומה בבית ליסין. דים מעלקומות משר 2- ו
 ).קומות 27עד (קומות נוספות במגדל המגורים  2יותרו , )ד הנדסית"בכפוף להגשת חו(

קומות מעל ' או מס/תוספת גובה ו.  +' מ 130גובה אבסולוטי מירבי של מגדל המגורים יהיה  .9
 .המוצע בתכנית יהווה סטיה ניכרת

 .ר כולל מרפסות ושטחי שרות"מ 600במבנה המגורים לא יעלה על שטח קומה  .10

 ":התאטרון"ו" בית לסין"הנחיות נוספות בנושא מבנה  .11

ניתן יהיה להשוות , ג המבנה הקיים"במידה ולא תתאפשר מבחינה הנדסית תוספת הקומה ע .ג
 .את גובה מבנה התאטרון לגובה מבנה בית ליסין

ושיחזור מבנה התאטרון יהיו בתאום עם מהנדס העיר תוספת הקומה מעל מבנה בית ליסין  .ד
 .ויפורטו בתכנית עיצוב אדריכלי לעת מתן היתר הבניה

 .קבלת אישור נציג משרד הבטחון ומינהל תעופה אזרחית לגובה הבניה המירבי .12

 . י היזם"הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית ע .13

 :תנאים להיתר בניה .14

–ש עיריית תל אביב "ע) ברחוב ויצמן(תכנית רישום החלקה בייעוד דרך אשר בתחום ה .א
 .יפו

 .י הנחיות משרד הפנים"תעוד תאטרון בית לסין עפ .ב

  

  : ע"החלטת מה
  

הוחלט לדחות את הדיון   : החלטת ועדה 15סעיף  19/09/2007מתאריך  2007-23ישיבה קודמת מספר 
  לישיבה הבאה בעקבות הדיון הסוער בנושא וההרכב 

  .החסר של חברי הועדה
  .הועדה תשוב ותדון בנושא בישיבה הבאה

  
  
  
  

  .ופאר ויסנר שמואל גפן, מיטל להבי, ורון ספירד : משתתפים
  

  חתימה  תאריך  שם
  ראשי צוותים

  
    

  ד שרי אורן"עו
  

    

  חזי ברקוביץ' אדר
  

    

  
  

  
  
  

  :דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
  

  :תכניתבתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות ל
  
 62997אביב - תל 6רחוב ליסין  ד"אוהד סקורניק עו 

  א"ת 33מונטיפיורי   ד"אוהד סקורניק עו 

  א"ת 22הא באייר   ד"אסנת טננבאום עו 

  א"ת 52דרך בגין   )און-שביט בר(ד "דן אור עו 

  א"מ ת"הוצאת ספרים יבנה בע  יהושע אורנשטיין 

  62098ב תל אבי 111רחוב ארלוזורוב   יוסף פרוכטמן 
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  גבעתיים 12טייבר   מלכה וישראל ויסבלום 

  א"ת 26באייר ' ה  מרים ליבלינג 

  גבעתיים 12טייבר   חיוטין' משפ 

  62997אביב - תל 6רחוב ליסין   ד"נטע ראביד עו 

  א"ת 5חברה חדשה   ניצה ויורם אבירם 

  א"ת 6חברה חדשה   עדנה גונן 

  א"ת 1ליסין   עירית סידס 

  א"ת  שמואל ירון 
  

  
  המלצה  ד צוות"חו  טענות  מתנגדים

, ד נטע ראביד"עו
  6צבי לביא  ליסין 

כ "ד פרוכטמן ב"עו
  5דיירי זכרון יעקב 

  

  נושאים תכנוניים .1

 

התכנית המוצעת הינה  1.1
תכנון נקודתי אשר אינו 

לל ראיה כוללת לבניה כו
גבוהה בעיר  ואינה 

תואמת את המדריך 
לבניה לגובה שהתפרסם 

 .ניםי משרד הפ"ע

  
  
  
  
  
  

 

גבולות התכנון אינם  1.2
יוצרים מתחם טבעי כי 

. אם חיבור מלאכותי
ראוי היה לתכנן את 
המתחם כולו לרבות 

השטח הציבורי הסמוך 
והמגרש ברחוב זכרון 

הסמוך ביותר  5יעקב 
 .למגדל המוצע

 

היקף זכויות הבניה  1.3
 והצפיפות המוצעים

גבוהים  בתכנית
 . מהמקובל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

י "קם קיים עפגיעה במר 1.4
בנייה גבוהה המנוגד 

לאופי הסביבה הכוללת 

  

 

י הוועדה המקומית "התכנית נבחנה ע 1.1
נשקלה בין היתר על רקע , והמחוזית

המלצות המדריך לבניה לגובה שהתפרסם 
ונמצאה ראויה לקידום , י משרד הפנים"ע

התכנית . במסגרת הנפחים המוצעים
ית של עיריית תל אביב קובעת האסטרטג

, 4מדיניות כלפי בניה גבוהה ברובע 
תואמים ומאפשרת בניה בהיקפים ה

במגרשים שיימצאו  למוצע בתכנית
 .מתאימים ובעלי כושר נשיאה

 

1.2  - 1.3    

אשר  644שטח התכנית הינו חלקה  1.3
אכן קודמה , בעבר. בבעלות יזם התכנית

תכנית הכוללת את השטח הציבורי 
. כנית בהיקפי בניה דומיםבסמוך לת

במהלך קידום התכנית נקבע כי השטח 
הציבורי לא ימוסחר ויישאר בייעודו 

לכך קודמה תכנית על אי . הציבורי
ההחלקה שבבעלות היזם בלבד בשטח של 

, 300%-דונם ובהיקף זכויות של כ 3.5-כ
ונקבע כי מבנה בית ליסין המהווה דופן 

יישמר  בנויה חיונית ופעילה ברחוב ויצמן
נקבע כי על מנת , בנוסף). או ייבנה מחדש(

לאזכר את מבנה התאטרון הממוקם 
יותר שיחזורו , בעורף מבנה בית ליסין

וכן תותר תוספת , בהתאם לנפח הקיים
קומה על מבנה בית ליסין בהתאמה 

לגובה המבנים הקיימים לאורך רחוב 
במידה  וקונסטרוקטיבית לא ניתן . ויצמן

, וספת הקומה כאמוריהיה לממש את ת
ניתן יהיה להוסיף , ד הנדסית"ובכפוף לחו

לבעלי החלקה . שטח זה במגדל המגורים
הוצע בעבר להצטרף  5ברחוב זכרון יעקב 

 .לתחום התכנית ומהלך זה לא צלח

מדובר במגדל בעל תכסית נמוכה במיוחד  1.4
ר "מ 600הכולל קומה טיפוסית בשטח של 

. )כולל שטחי שרות ומרפסות(ברוטו 
מיקומו בפינת רחובות ויצמן וזכרון יעקב 

' מ 21מאפשר רחבה פינתית בעומק 
. המסומנת בזיקת הנאה למעבר הציבור

' מ 21קו הבניין כלפי רחוב ויצמן הינו 
קו הבניין כלפי רחוב חברה חדשה , כאמור

כל השטחים בהיקף , בנוסף. 'מ 6הינו 
המגדל מסומנים בזיקת הנאה ויוצרים 

  
  
  

  לדחות
  את  

  ההתנגדות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לדחות 
  את 

  ההתנגדות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לדחות
  את 
  ההתנגדות 
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בינוי נמוך ורחובות 
 .צרים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תכנון אינו כולל מרחק  1.5
, ראוי ממבנים קיימים
' לרבות מהמגרש ברח

 ).'מ 15( 5זכרון יעקב 

  
  
  

מבנה בית לסין  1.6
והתאטרון אינם 

לשימור  מיועדים
ולמעשה מהווים בניה 

ואין הצדקה חדשה 
להעמיס בגינם את 

 . זכויות מגדל המגורים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

התכנית אינה מוסיפה  1.7
זיקות , שטחי ציבור 

ההנאה קיימות ממילא 
וינוצלו לשימוש 

לא נערכה . המסחרי
בדיקה בדיקה 

פרוגרמטית לצרכי 
 .ציבור

  
  
  
  

התכנית אינה כוללת  1.8
בדיקה פרוגרמטית  עבור 

הצורך בתוספת 
השטחים המוצעת וכן 

מכל . טח הציבורי בעורפומעבר רציף לש
האמור לעיל עולה כי בבסיס התכנית 

נבחנה ונשקלה שאלת התאמתו של מגדל 
זה לסביבתו ונעשה מאמץ להתאים את 

עוד יצויין כי . מימדיו לסביבה הבנויה
נמוכה , רחוב ויצמן כולל בניה מגוונת

בית , איכילוב(בין אם מוסדית , וגבוהה
, )ינהכיכר המד(ובין אם פרטית ) אמות

נושא זה . אשר מאפיינים אזור מעורב
מעוגן בתכנית האסטרטגית של עיריית תל 

אשר מאפשרת בחינת בניה , אביב יפו
 בכפוף , 4מגדלית ברובע 

לכושר הנשיאה של המגרש נשוא התכנית 
 .המוצעת

קו הבניין המזרחי כלפי החלקה ברחוב  1.5
ונקבע כך לאור  'מ5הוא , 5זכרון יעקב 

. חבה בפינת הרחובותהצורך ביצירת ר
יחד עם זאת מומלץ כי בהוראות התכנית 

או /טת מרפסות וייקבע כי לא תותר הבל
 . אלמנטים בחזית זו

חשיבותו של מבנה בית ליסין נובעת  1.6
עיר מהיותו בעל עבר וערך תרבותי בחיי ה

מהיותו ו, לאורך שנות קיומו כתאטרון
מבנה המייצר דופן בנויה ופעילה הרצויה 

בבסיס השיקולים  היה ושא זהנ. ברחוב
תכנית אשר מתנה את המשך הם ודילק

וועדה המחוזית קבעה ה. בבניין פעילותה
תוספת קומה על מנת להשוות כי תותר 

 ב וכן כיאת גובהו ליתר המבנים ברחו
מבנה התאטרון שנמצא כיום במצב ירוד 

ואשר מימדיו הצנועים , וראוי להריסה
אינם מאפשרים הפעלתו כמבנה 

ייבנה מחדש בהתאם לנפחו , אטרוןלת
כאיזכור למבנה המקורי וקומת הקרקע 

תוקצה לשימושים בעלי אופי ציבורי כגון 
 .'גלריה וכד

 4בדיקת מאזן שטחי הציבור ברובע   1.7
מראה כי היקף שטחי הציבור ברובע גבוה 

מגרש . ואיכותי ביחס לרובעים שכנים
ספציפי זה לא נדרש להפרשת שטח לצרכי 

ד "יח 86ות ומדובר בתוספת ציבור הי
אשר אינה מהווה תוספת המשנה את 

ובהיותו סמוך , מאזן שטחי הציבור ברובע
 .דונם 5-לשטח ציבורי בהיקף של כ

בדיקת תשתיות לחשמל ביוב וניקוז  1.8
י מחלקות עיריית תל אביב יפו "נעשית ע

. באופן שוטף ובתאום עם אגפי התכנון
 תכניות בסדר גודל זה אינן מצריכות

בדיקות החורגות מהניהול השוטף של 
 .גורמי תכנון התשתיות בעיר

ד מהווה חלק ממדיניות "תוספת יח
התכנון העירונית במטרה להגדיל את 
היצע המגורים הקיים ובמטרה ליצור 

 . התחדשות עירונית

המדיניות העירונית לאורך צירים  1.9
ראשיים דוגמת רחוב ויצמן היא עירוב 

חר ומשרדים מס, שימושים של מגורים
הממוקמים זה לצד זה ויחד יוצרים 

התכנית , יחד עם זאת. פעילות עירונית
מוסיפה בעיקר שטח למגורים ותוספת 

השטח למשרדים הינה זניחה ביחס 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לקבל
  את 

  ההתנגדות
  בחלקה

  
  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
  
  
  
  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
  
  
  
  
  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
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יות חשמל בדיקת תשת
 ביוב וניקוז

  
  
  
  
  

התכנית כוללת תוספת  1.9
שטחי מסחר ומשרדים 

 .שאינה סבירה למקום

  

 .לקיים

        
  
  
  
  

חנית נוב 
  4חברהחדשה

  ,ד עופר זמיר"עו
  2זכרון יעקב  

, חגית גולדברג
  ,7הלסינקי 
באייר ' דיירים ה

26  
מכאל וברכה 

  חיוטין
ה באייר /36ויצמן 

20   
ד אוהד "עו

בטי וצבי , סקורניק
  לביא
  6לסין 

  

 נושאים סביבתיים .2

 

התכנית אינה כוללת בדיקת  2.1
משטר ,  השפעות אקלימיות

, רוחות הסתרת אור ואויר
 .תסקיר השפעה על הסביבה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

התכנית תגרום למטרדי  2.2
  רעש וזיהום אויר

  
  
  
  
  
  
  

 

ם מטרדיהתכנית תגרום ל 2.3
  בעת תקופת הבניה

  

  
  
  

  . ד אקלימית"התכנית לוותה בחו  2.1
השוואה בין התכנית המוצעת : הצללה 

כי תוספת הצל  ראהמ הקיים למצב
המירבית בחודשי החורף לשורת המבנים 

באייר נעה בין ' מצפון ברחוב ה קרובהה
. ארבעים דקותושעות  3שעתיים עד 

במבנים מרוחקים יותר צפויה תוסבשורת 
 דקות 20-40ניינים פת בשיעור של הב

  .ביום
השוואה בין התכנית המוצעת לנפחי הבניה 

מראה כי תוספת  המאושר המצבי "עפ
הצל המירבית בשורת הבניינים הקרובה 

במבנים . דקות בממוצע 40הינה 
המרוחקים תוספת הצל המירבית תהיה 
בערכים דומים לאלה שנמצאו בהשוואה 

  .קות ביום ד 20-40למצב הקיים היינו 
ביחס למצב ן האמור לעיל ניתן לומר כי מ

אשר מדובר בתוספת הצללה המאושר 
  . אינה מהווה מטרד משמעותי לסביבה

מבדיקת : השפעת התכנית על שדה הרוח
תוצאות מודל הרוח עולה כי לא צפויה 
הגברת רוח משמעותי בחזיתות הבניין 

במעברים החשופים לזרימת רוח . המוצע
גש הגברת רוח אשר תטופל תור, מערבית

יש לציין כי הוראות . התכנון המפורט
אישור  - התכנית כוללות תנאי להיתר בניה 

א לנושאי "הרשות לאיכות הסביבה בעת
תכנית עיצוב , בנוסף. הצללה ומיתון רוחות

אדריכלי תיישם ותפרט את הפתרונות 
.הנידרשים ככל שיהיו לנושאים אלה  

גורמי י "במהלך קידומה לא נדרש ע
התכנון הכנת תסקיר השפעה על הסביבה 

המיועד לתכניות בהיקפים גדולים מתכנית 
  .זו
  

כתוצאה משינוי תמהיל שימושי הקרקע  2.2
צפויה הפחתה במספר , בשטח התכנית

צ "הנסיעות שיוצרת התכנית בשעות אחה
כלי רכב  14והערב ותוספת זניחה של 

תוספת קטנה זו של . בשעת שיא בוקר
ביא לשינויים כלשהם תנועות לא ת

במטרדי רעש וזיהום אוויר בשעת שיא 
ואף תפחית ממטרדים אלה בשאר שעות 

  .היום

  
  
  

  לדחות
  את  

  ההתנגדות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
  
  
  
  
  
  
  



 החלטה' מס

04/03/2009  
 20 -' ב09-0004

 

2007ת ספטמבר "מבא  65' עמ  

 

  
במהלך הבניה יחולו המגבלות  2.3

הקיימות בהתאם להוראות כל דין 
ובהתאם לדרישות , למניעת מטרדים

  .הרשות המקומית
לעת מתן היתר בניה יוגש מפרט טכני 

תל ס בעיריית "לאישור הרשות לאיה
שיכלול את פרוט האמצעים שי , אביב

לנקוט לצמצום מטרדי אבק ורעש 
, לסביבה הכולל הרטבת דרכי עפר

, כיסוי משאיות, שימוש במסנני אבק
הגבלת שעות הפעילות בהתאם 

הרחקת , בדיקות רעש לציוד, לתקנים
, מוקדי רעש משימושי קרקע רגישים

  . ועוד, גידור האתר

  לדחות
  את

  ההתנגדות

 נושאי תנועה וחניה .3  

 

ד "התכנית אינה כוללת חו 3.1
תחבורתית המתייסת למצב 

 .הקיים מול המצב המוצע

  

נספח התנועה אינו מחייב  3.2
, לנושא הסדרי התנועה

, לשינויים במידה ויבוצעו
 לא תהיה אפשרות להתנגד

  
תגרום לעומסי  התכנית 3.3

תנועה בצירים הראשיים 
העמוסים ממילא במצב 

הקיים וברחובות הצרים 
 הסובבים את התכנית 

  
  
  
  
  
  

רחוב זכרון יעקב המהווה  3.4
גישה  יחידה למגדל 

המגורים יהפוך לצוואר 
פתרון , בקבוק תחבורתי

הרחבתו והפיכתו לדו סטרי 
מבלי להעביר את השטח 
 לידי העירייה אינו מספק

  

  

  

  

  

  

  

      

התכנית תחריף את מצוקת  3.5
החניה באזור ותגרע את 

מגרש החניה המשמש את 
יש לכלול . הציבור כיום

חניה ציבורית במסגרת 
 .התכנית

  
  

התכנית לוותה בבדיקה תחבורתית  3.1
הנסיעות ונמצא כי מספר , מקומית

שתיווצרנה בגין התכנית אינו מצריך 
   .בדיקת השלכות תחבורתיות

, נספח התנועה הינו נספח מנחה 3.2
ומחייב לנושא כניסות ויציאות לחניון 

לעת מתן היתר בניה . התת קרקעי
יידרש תאום במחלקת התנועה בעיריית 

  . לקביעת הסדרי התנועה, תל אביב
 שימושי הקרקע בתכנית המוצעת 3.3

המייצרים , כוללים בעיקר מגורים
פחות נסיעות ביחס לשימושי הקרקע 

הבדיקה  .)משרדים ומסחר( הקיימים
התנועתית העלתה כי בשימושי הקרקע 

-המוצעים תוקטן כמות הנסיעות בכ
  .מכמות הנסיעות במצב הקיים 40%

  
  
  

מספירות התנועה שנערכו נלמד כי   3.4
ברו בקטע המערבי של רחוב זיכרון יעקב ע

כלי רכב ובקטע  193בשעה העמוסה ביותר 
קיבולת  . כלי רכב בשעה 168המזרחי שלו 

של נתיב תנועה ברחוב מקומי מחושבת 
כך שקיים עודף , כלי רכב בשעה 300לפי 

גדול של קיבולת ברחוב ולא ניתן לומר 
על פי  .שקיימת מצוקת תנועה ברחוב

הקטע המערבי של  נספח התנועההמוצע ב
ן יעקב בין רחוב ויצמן לבין רחוב זכרו

נתיבים ויהיה דו  2- הכניסה לחניון יורחב ל
כך שתנועה מתוך החניון התת קרקע סטרי 

תצא מערבה ולא תעבור כלל ברחוב זכרון 
  .יעקב

  
התכנית כוללת חניון תת קרקעי  3.5

המספק את צרכי התכנית בהתאם לתקני 
החניון הציבורי שמאחורי , בנוסף. החניה

  . תכניתתחום האינו כלול ב בית לסין
  

  לדחות 
  את 
  ההתנגדות 

  
  

  לדחות
  את 
  ההתנגדות 

  
  לדחות

  את 
  ההתנגדות 

  
  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
  
  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
  
  
  
  
  
  
  
  

  לקבל
  את

  ההתנגדות
  בחלקה

  
  לקבל

  את
  ההתנגדות

  בחלקה
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מיקום הכניסה לחניון  3.6

יהווה מטרד לדיירי הבניין 
 .5ברחוב זכרון יעקב 

  
  

 

יש לפרט בנספח התנועה  3.7
י התקן "את הדרישות עפ
מסחר , הקיים למגורים

 .םומשרדי

 

גבול התכנון בנספח התנועה  3.8
אינו תואם לגבולות 

 .התכנית

  

הוראות התכנית מאפשרות  3.9
קומת מרתף עליון בגובה עד 

אינן תואמות את ' , מ 6
 . 1תכנית ע

  
בניית חניון מתחת לרחוב  3.10

ויצמן מהווה חריגה 
  .ממדיניות עירונית

  
  

מוצע לקבל את ההתנגדות בחלקה  3.6
ולקבוע כי הכניסה לחניון תכלול טיפול 

אקוסטי אשר ימזער את המטרדים 
האקוסטיים הנובעים מכניסה ויציאת כלי 

תנאי להיתר בניה יהיה אישור . רכב
  .היחידה הסביבתית לטיפול אקוסטי זה

  
ות נספח התנועה יכלול את התפלג 3.7

מקומת החניה הנידרשים בהתאם 
  .לשימושים השונים

  
גבולות התכנית יתוקנו ויותאמו לקו  3.8

  .הכחול המופיע בתשריט ייעודי הקרקע
  

ע "מאפשרת באישור מה 1תכנית ע 3.9
להתיר קומת מרתף גבוהה לצורך תפקוד 

  .מערכות הבניין
  
  

לאור העובדה כי מבנה בית לסין לא  3.10
ק בשטח כל "ן תתיאפשר חפירת חניו

וכי לצורך עמידה בתקני החניה , המגרש
המהווה  נידרשת הרחבה כלפי רחוב ויצמן

אין מניעה , חלק הסטורי של החלקה
בכפוף , לאפשר את החניון בקטע זה

  . קצאת רצועה לתשתיותע וה"לאישור מה
 יחד עם זאת במידה ויהרס וייבנה מחדש

יהיה גבול המרתפים , מבנה בית לסין
החלקה  בלבד ולא יותרו מרתפים  בתחום

  . בזכות הדרך
  

  

  
  

  לקבל
  את

  ההתנגדות
  בחלקה

  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
  
  
  
  
  דחותל

  את
  ההתנגדות

  
  
  
  

, ד פרוכטמן"עו
כ דיירי זכרון "ב

  5יעקב 
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  35א "תמ, מדיניות עירונית .4

 

המדיניות העירונית לנושא  4.1
תוספת זכויות למגורים 

למגרשים  300%בהיקף של 
דונם אינה  3בשטח מעל 

מעוגנת בתכנית מתאר 
עירונית ואינה כוללת 
קריטריונים להבטחת 

צעת התאמת הבניה המו
למערך התחבורתי 
 .והתשתיתי הקיים

  

נוכח אופי הסביבה היה על  4.2
וועדות התכנון לקבוע כי  

תכנית להרחבה "מדובר ב
 35א "י תמ"עפ" ניכרת

במקרה ומדובר - היינו(
ד או "יח 100בתוספת 

או אם סבר כך מוסד " יותר
ולחייב נספח ) תכנון

תשתיות , תחבורה
ופרוגרמה המתייחסת בין 

יבור השאר לשטחי צ
 .נדרשים

  
  
  
  

  .לעיל 1.1 ראה מענה בסעיף 4.1
  
  
  
  
  

הוועדה המחוזית בחנה את התכנית  4.2
המוצעת ולא ראתה לנכון לקבוע אותה 

היות והתכנית , כתכנית להרחבה ניכרת
ד בלבד ואין מדובר בהרחבה "יח 86כוללת 

  .לזכויות התקפות משמעותית מעבר 
  
  
  
  

קובעת צפיפות מינימלית  35א "תמ 4.3
י "עפ הגדלת הצפיפותומאפשרת 

כנית ת. שיקול דעת מוסדות התכנון
 הד המוצעות ב"נקודתית זו ומספר יח

  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
  
  
  
  
  
  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
  
  
  
  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
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הצפיפות המוצעת גבוהה  4.3
י "מהצפיפות המותרת עפ

 .35א "תמ

  

אינה משנה את הצפיפות הכוללת 
 .בעיר

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

כ "ד פרוכטמן ב"עו
  5דיירי זכרון יעקב 

  
כ "ב, ד דו אור"עו

חנית נוב חברה 
  4חדשה 

פיצוי בגין פגיעה וירידת  5
  ערך

  

קביעת גבולות התכנית  5.1
אינם מאפשרים את זכות 

הפיצויים למגרשים ברחוב 
זכרון יעקב , 4חברה חדשה 

הנפגעים ישירות  5
 .מהתכנית

  
  

התכנית אינה כוללת את  5.2
ם הכלכליים שבין ההסדרי

ולשם , היזמים לעירייה
בחינת שיקולי קידום 

התכנית יש להציג את פרטי 
ההסדרים הכלכליים של 
 .העירייה עם יזמי התכנית

  
  

יש לקבוע בתכנית חובת  5.3
שיפוי מלאה של היזמים 

 כלפי הוועדה המקומית

  
  

  
  

גבול התכנית נקבע בהתאם לשטח  5.1
המיועד לתכנון והינו בבעלות מגיש 

  .644 חלקה , התכנית
  
  
  

בהתאם למדיניות עירונית כלפי  5.2
תנאי למתן תוקף יהיה , תוספת זכויות

הסכם משימות פיתוח  עם יזמי  חתימת
.   250%-על תוספת זכויות מעבר להתכנית 

הסכמים אלה אינם כלולים במסמכי 
אך מהווים תנאי למימוש , התכנית

  . התכנית בפועל
  

ו לידי עיריית תל יזמי התכנית העביר 5.3
. כתב שיפוי בגין התכניתטיוטת אביב יפו 

מוצע כי תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה 
היזם על כתב שיפוי לשביעות רצון חתימת  

א וכן "מנהל אגף הכנסות מבניה בעת
  .א"הסכם משימות פיתוח  עם עת

  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
  
  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
  
  
  
  

  לקבל
  את

  ההתנגדות
  בחלקה

  
  
  
  
  
  

כ "ד פרוכטמן ב"עו
  5דיירי זכרון יעקב 

  
כ "ד דן אור ב"עו

חנית נוב חברה 
  4חדשה 

  
 הליכי קידום התכנית 6

  

העברת התכנית ישירות  6.1
י "עפ, לוועדה המחוזית

לחוק נעשתה בלא  43תיקון 
הצדקה על מנת לעקוף את 
. הדיונים בוועדה המקומית
בפני הוועדה המחוזית לא 

פורטו השתלשלות 
החלטות הוועדה , ניםהעניי

המקומית שהתקבלו 
והוכנסו תוספות , לתכנית

זכויות  החורגות מהמלצת 
לפיכך יש . ע "הצוות ומה

להחזיר את התכנית לדיון 
ד "פס(בוועדה המקומית 

 ).מ העליון האחים עופר"בה

התכנית נגזרה מתכנית  6.2

  
  
  

לחוק מאפשר הגשת תכנית  43תיקון  6.1
ישירות לוועדה המחוזית אם מצא לנכון 

יש לציין כי על אף . בעלי הקרקע לעשות כן
ר ללשכת הועב, התכניתקידום מסלול 

התכנון ולמתכננת המחוז מידע שלם 
גם , אודות הליכי קידום התכנית

הוועדה המחוזית . במתכונתה המקורית
רשאית לשנות את היקף הזכויות כפי 

  .שנמצא לנכון על ידה
  

 644גבולות התכנית הם כאמור חלקה  6.2
התכנית במתכונתה . שבבעלות היזם

הנוכחית נגזרה משטח התכנית 
שמירה על מבנה בית  היינו, המקורית

  
  
  
  

  לדחות
  את

  ההתנגדות
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רחבה יותר שכללה את 
חטיבת הקרקע הצמודה 

לבית ליסין ומחלוקת בין 
לי הזכויות בקרקע בע

הובילה , המהווה שיקול זר
לפיצול מלאכותי של גבול 

מצב זה יוצר תכנון . התכנון
בטלאים במקום תכנון כולל 

.  
  

  
  

  

לסין כדופן רחוב פעילה והקמת מגדל 
זכרון -מגורים בפינת הרחובות ויצמן

מאחר שנקבע כי השטח . יעקב
לא נותר , הציבורי ישמר בייעודו

הצורך לכללו בתחום התכנית ופיתוחו 
יהיה בהתאם  לצרכים העירוניים 

  . בעתיד

  לדחות
  את

  גדותההתנ
  
  
  
  
  
  

  

  )י גילה גינסברג"מוגש ע: (ד הצוות"חו
  

לקבל את ההתנגדויות בנושאים המפורטים מטה ולהמליץ , מומלץ לדחות את ההתנגדויות כאמור לעיל
  :לוועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית בכפוף למילוי התנאים כמפורט להלן

ביעות רצון מנהל אגף הכנסות היזם על כתב שיפוי לשתנאי למתן תוקף לתכנית יהיה חתימת   .1
 .א"א וכן הסכם משימות פיתוח  עם עת"מבניה בעת

הכניסה לחניון תכלול טיפול אקוסטי אשר ימזער את המטרדים האקוסטיים הנובעים מכניסה  .2
 .תנאי להיתר בניה יהיה אישור היחידה הסביבתית לטיפול אקוסטי זה. ויציאת כלי רכב

גבולות . מקומת החניה הנידרשים בהתאם לשימושים השוניםנספח התנועה יכלול את התפלגות  .3
 .התכנית יתוקנו ויותאמו לקו הכחול המופיע בתשריט ייעודי הקרקע

 .5או אלמנטים בחזית המזרחית הפונה למבנה ברחוב זכרון יעקב /טת מרפסות ולא תותר הבל .4

  

  

  


