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אגף תכנון ובנין ערים

ועדת המשנה לתכנון ולבניה
למרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
סדר יום מס'  09-0005מיום 11/03/2009
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40
8.
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 דרום הקריה  -מתחם  8בינוי לביצועדיון בעיצוב ארכיטקטוני ) - (2דיווח לועדה על הורדת סעיף בהחלטת הועדה

דרום קריה – מתחם  8בינוי לביצוע
מטרת הדיון :אישור תכנית בינוי לביצוע
מסלול התכנית :תכנית בינוי לביצוע – באשור ועדה מקומית
מיקום :מצפון :רח' קלמן מגן.
מדרום :יחידת תכנון מס' .1
ממזרח :יחידת תכנון מס'  2ומתחם ג'.2
ממערב :יחידות תכנון מס'  5ומס' .7
גוש חלקה:
מספר גוש
7101

סוג גוש
מוסדר

חלק/כל הגוש

מספרי חלקות
בשלמותן

חלק מהגוש

מספרי חלקות
בחלקן
1

שטח קרקע 11.049 :דונם.
מתכנן :קלמן כ"ץ ירון כ"ץ אדריכלים ) (1997בע"מ.
אדר' קלמן כ"ץ מס' רשיון 4291
יזם :מינהל מקרקעי ישראל.
בעלות :מדינת ישראל.
מצב השטח בפועל :מגרש ריק
מדיניות קיימת :מימוש זכויות על פי תכנית  3000המאושרת
מצב תכנוני קיים :על המתחם חלה תכנית  3000שבתוקף
מצב תכנוני מוצע:
א .על פי הוראות תכנית " – 3000דרום הקריה" נדרשת הכנת תכנית בינוי לביצוע לכל מתחם
בינוי לאישור הועדה המקומית.
ב .תכנית זו תחול על השטח המתוחם בקו כחול בתשריט הבינוי והפיתוח ,הכולל את מגרשים
 8.1,8.2,8.3ביחידת תכנון מס'  8וחלק ממגרש מס'  2שבתכנית מס'  3000דרום הקריה כפי
שיפורט להלן.
מבוקש אישור הועדה לפרסום הקלה על פי סעיף  149לחוק התו"ב לאישור תכנית חלוקה
ג.
למגרשי בניה ביחידת התכנון כתנאי לתעודת אכלוס )טופס  (4ולא כתנאי להיתר כפי שנדרש
בתכנית.
ד .כמו כן מבוקשת הקלה לאישור תכנית הבינוי למתחם  8הכולל חלק תת-קרקעי קטן ממתחם 2
שתואם את תכנית הבינוי לדרך התת-קרקעית של פרויקט דרום – הקריה וזאת מבלי להכין
תכנית בינוי למתחם  2שלא משווק עדיין.
מטרות התכנית:
א .תכנית זו הוכנה עפ"י הוראות סעיף  21בתקנות התכנית המפורטת מס'  3000דרום
הקריה ,שהודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ביום  25/09/2006בי.פי מס' . 5582
ב.

מטרת תכנית זו :קביעת הוראות בניה ,הגדרות והנחיות תכנוניות לקבלת היתרי בניה
ביחידת תכנון מס' , 8כל זאת ע"י:

 .1קביעת מסגרת עיצובית מתואמת של כל מרכיבי יחידת התכנון.
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 .2הגדרה מדויקת של גבולות ושטח יחידת התכנון ,וגבולות ושטח מגרשי
הבניה הכלולים בה.
 .3פרישת השימושים בקומות התחתונות ,כולל שטחי ציבור אם כלולים
במגרש והפרדת כניסות למגורים ולשימושים אחרים.
 .4הגדרת צורת גושי המבנים ,גבהים מחייבים ,גבהים מינימליים וגבהים
מרביים של גושי המבנים.
 .5קביעת קווי הבניין הקדמיים ,הצדדיים ,האחוריים והמרחקים בין המבנים
שבתחום יחידת התכנון.
 .6קביעת מפלס הכניסה הקובעת לבניינים בתחום יחידת התכנון ,בהתייחס
למפלסי הפיתוח הכללי ,מפלסי רחובות סמוכים ומפלסי הקרקע
המתוכננים במגרשים הסמוכים .קביעת גבהים של קומות הקרקע וקומות
טכניות.
 .7קביעת מפלסי קומות המרתפים ופרוט מקומות החניה בכל מגרש בתחום
יחידת התכנון.
 .8פרוט חלק הדרך התת-קרקעית ו/או הרמפות הכלולות ביחידת התכנון
והבטחת רציפות הגישה לדרך התת-קרקעית בין יחידות התכנון.
 .9סימון זיקות הנאה להולכי רגל ו/או לרכב בתחום יחידת התכנון ,על פני
הקרקע ובמפלסי תת הקרקע על פי הצורך .סימון כל דרך גישה למרתפים
הנמצאת בתחום מגרש אחד ונועדה לשרת גם מגרש נוסף ,ואשר לגביה
תרשם זיקת הנאה להבטחת הגישה אל המגרש הנוסף.
 .10פתרון מפורט לתוואי תשתיות על פי הנחיות תכנית התשתיות.
 .11הנחיות לחומרי גמר בחזיתות ופרטים ארכיטקטוניים מחייבים לחזיתות,
סטווים ומתקנים שונים במפלסי הקומות התחתונות.
 .12הנחיות באשר לעיצוב וסיומת קומות עליונות וקומת הגג במגדלים וטיפול
בגגות נמוכים וגגות עליונים של המבנים.
 .13הנחיות באשר לפיתוח השטח במפלסי כיכרות ,שבילים ודרכים ,על פי
הוראות תכנית הפיתוח .פירוט דרישות לגינון ,בתי גידול לעצים בוגרים,
חומרי ריצוף באזורים המיועדים למעבר הציבור ,דרישות תאורה והארה
חיצונית של הבניינים.
 .14הנחיות להבטחת אוורור של מרתפי חניה באופן שפליטת האויר לא תהווה
מפגע להולכי הרגל ,וכן הנחיות מחייבות למיקום ארובות אוורור לדרך
התת קרקעית ולשטחי המסחר ,בתחום השטחים הפרטיים לכל גובה
המבנה ועד מפלס גגות עליונים.
 .15הנחיות באשר לאופן הטיפול בגבולות העבודה של יח' התכנון ,במטרה
להבטיח שמירה על שלמות בנינים לשימור ועצים שנועדו לשימור,
הנמצאים בתחום או בסמוך לגבולות יחידת התכנון ועלולים להיפגע במהלך
עבודות הבניה.
 .16הנחיות באשר לאופן סילוק האשפה מהמבנים וטיפול בפסולת ובמטרדים
כתוצאה מהפעילות המסחרית.
 .17הנחיות באשר למזעור מטרדי רוחות באמצעות בנית אגפים נמוכים
הכוללים גם סטווים להולכי רגל ובולטים מקו המגדלים שמעליהם.
 .18הנחיות באשר לצורך בפתרונות של מיגון אקוסטי לפתחים בבנינים
החשופים לרעש ,בין בניני מגורים או בניני משרדים.
 .19הנחיות לתאורת חזיתות וסטווים ,תאורת היצף והנחיות לשילוט.
 .20הנחיות בנושא בטחון.
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 .21קביעת הוראות בינוי מחייבות לבניית הדרך התת קרקעית ביחידת התכנון.
 .22הגדרת שטח מתחום הדרך הת"ק שבמגרש מס'  ,2אשר יבוצע ביחד עם
הדרך שבמגרש מס' .8.1
 .23קביעת הוראות לפיתוח כולל של שטח יחידת התכנון.
הוראות הבניה:
זכויות הבניה הן על פי הוראות תכנית  3000דרום הקריה.
השימושים המותרים:
מתחת למפלס ) + 20.00קומת מסחר מס'  (1ועד למפלס הדרך התת-קרקעית )כולל(,
יותרו :מסחר,שטחים לשימושים בעלי אופי ציבורי ,מחסנים ושירותים נלווים
המשרתים את שטחי המסחר ,המשרדים והמגורים שבאותו מגרש ,שירותים טכניים,
דרך תת קרקעית ,חניונים ושטחי שירות.
במפלס  24.50 ;+ 20.00יותרו השימושים העיקריים שלהלן ושטחי השרות שלהם:
מסחר ,לרבות בתי אוכל ומשקה,גלריות לאומנות ,שירותים אישיים ועסקיים,
מועדונים ואולמות בידור וכן מבואות כניסה למגדלי המגורים ומבואות כניסה לקומות
המשרדים .למניעת מטרדים למגורים ,טעונים כל יתר השימושים ,למעט משרדים,
אישור הרשות לאיכה"ס בעיריית ת"א-יפו.
במפלסים ;+36.00 ;+32.50 ; +29 :יותרו :משרדים ,שירותים עסקיים  ,שטחים
לשימושים בעלי אופי ציבורי ושטחי שירות לשימושים עיקריים שבמגרש .במגרש 8.3
יותרו גם שטחי ציבור ושטחי השירות שלהם במפלס  +29עפ"י סעיף  16.4בתכנית
.3000
במפלס ) +39.50קומת ביניים( יותרו :שטחים נלווים לשמוש הדיירים שבקומות
המגורים ,לרבות בריכת שחיה ,שבניתה תאושר ע"י משרד הבריאות והשרות לאיכות
הסביבה בעיריית ת"א -יפו.
בשתי הקומות שמעל קומת הביניים אשר צוינה לעיל יותרו :מגורים ,שירותים נלווים
למגורים ,שטחי שירות ושירותים טכניים למגורים.
בכל יתר הקומות :מגורים ושטחי השירות שלהם.
התפלגות זכויות הבניה בין המגרשים:
ביחידת התכנון מס'  8נקבעו שלושה מגרשי בניה ;8.3 ;8.2 ; 8.1 :התפלגות זכויות הבניה
כדלקמן:
שטחים עיקריים  /מ"ר

שטח
מגרש/
דונם

מגורים

משרדים

מסחר

8.1

4,208

10450

4000

640

מס'
מגרש

שטח
ציבורי

סה"כ
15090

8.2

3.637

10450

3400

1080

-

14930

8.3

3.204

10450

2600

1080

800

14930

סה"כ

11.049

31350

10000

2800

800

44950

מספר יח' דיור מירבי בכל מגרש 108 :יח"ד.
שטח יח' דיור מזערי 95 :מ"ר עיקרי.
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שטחי השירות בכל הקומות שממפלס  +20וכל הקומות שמעליה ,יהיו עד שיעור  40%מכלל
השטחים העיקריים המותרים לבנייה במגרש.
שטחי השירות בקומות שמתחת למפלס  +20יהיו בשיעור  650%משטח כל מגרש.
הכניסות לבנינים :
לכל אחד מן הבניינים תהיה כניסה נפרדת למגורים וכניסה נפרדת למשרדים.
מיקום הכניסות יהיה באופן המוצג בתשריטי קומות הקרקע והכיכר היינו :כניסות
למשרדים זו מול זו בשני מגרשים צמודים 8.1 ,ו  ,8.2וכניסות למגורים זו מול זו בשני
מגרשים צמודים  8.2ו .8.3
מפלסי הכניסות בקומת הקרקע יהיו מתואמים עם גבהי הריצוף המתוכננים של רחוב קלמן
מגן ,בהתאמה לתכנית זו ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו.
מפלסי הכניסות במפלס הכיכר יהיו בגובה אחיד לכל שלושת הבנינים+24.50 :
מפלסי הכניסה לחניונים הכניסה לחניונים תהיה ממפלס הדרך התת קרקעית במקום
שנקבע ככניסה לחניון בכל מגרש ומגרש ועל פי מפלס הדרך שנקבע בכל כניסה.
קווי הבניין:
קווי בנין במרתפים :קו בניין " "0בכל גבולות המגרשים ובתנאי שתובטח אפשרות מעבר
תשתיות עירוניות בתחום המגרשים עפ"י דרישת מהנדס העיר או מי מטעמו.
כל קווי בניין לקומות וגושי המבנים שמעל פני הקרקע :יהיו רק עפ"י המצוין בתשריטי
הקומות ,חתכים וחזיתות.
מידות עומק הסטווים המצוינות בתשריט הבינוי והפיתוח הן מידות מזעריות ותהיינה זהות
בכל שלושת המגרשים .מידת העומק שתקבע בהיתר הבניה הראשון תחייב את יתר
הבניינים.
מידות המרווחים בין המבנה לשימור והבניה החדשה במגרש מס'  8.3הן מזעריות.
גובה המבנים:
מספר הקומות המרבי מעל מפלס הכניסה הקובעת :לא יעלה על  30קומות.
הגובה המירבי של המבנים ביח' התכנון )כולל מתקנים טכניים( לא יעלה על  120מ' מדוד
מעל פני הים כמתואר בתשריטי התכנית .כל המבנים בגובה אחיד .הגבהים שיקבעו בהיתר
הבניה לראשון מבין שלושת המגרשים יחייבו את מבקשי ההיתר ביתר המגרשים.
גובה תחתית תקרות הסטווים בקומת הקרקע )גובה מוחלט( ,יהיה זהה בכל שלושת
המגרשים ,הגובה שיקבע בהיתר הבניה לראשון מבין שלושת המגרשים יחייבו את מבקשי
ההיתר ביתר המגרשים.
גובה תחתית תקרות הסטווים שבקומת הכיכר )גובה מוחלט( יהיה זהה בכל שלושת
המגרשים ,הגובה שיקבע בהיתר הבניה לראשון מבין שלושת המגרשים יחייבו את מבקשי
ההיתר ביתר המגרשים.
המפלס התחתון של חיפוי האבן בתחתית תקרות הסטווים שיקבע בהיתר הבניה הראשון,
יחייב את הבונים ביתר המגרשים .בכל מקרה הגובה המזערי של תחתית תקרת
הסטווים הצפוניים במגרש  8.1לא יפחת מ 6.5 -מ' .הגובה המרבי של תחתית תקרת
הסטווים במגרש  8.3כ 8.5-מ' .הגובה הקבוע לתחתית תקרות הסטווים הדרומיים כמצוין
בתכנית .הגובה שיקבע בהיתר הבניה לראשון מבין שלושת המגרשים יחייבו את מבקשי
ההיתר ביתר המגרשים.
גבהי גושי המבנים יהיה זהה בכל שלושת המגרשים לכל אורכה של כל חזית ,הן באשר
לגבהי האגפים הנמוכים -בנייני קומות המשרדים ,והן באשר למגדלי המגורים .הגבהים
שיקבעו בהיתר הבניה לראשון מבין המגרשים ,יחייבו את מבקשי ההיתר ביתר המגרשים.
ולמען הסר ספק יודגש כי הגובה המינימלי שניתן יהיה לאשר בהיתר הבניה למבנה הראשון
לא יפחת מ+116.5 -מ'.
גובה קומת משרדים יהיה עד  3.5מ' ברוטו.
גובה קומת מגורים טיפוסית יהיה עד  3.2מ' ברוטו למעט קומת הגג שגובהה יהיה
עד  4מ' ברוטו.
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מרתפים והסדרי חניה:
)ראה סעיף  15בהוראות תכנית  3000ד' הקריה(.
החניה תהיה עפ"י תקן החניה התקף לכל אחד מן השימושים ,למעט תעסוקה ,בעת הגשת
הבקשה להיתר .תקן החניה לתעסוקה יהיה מקום חניה אחד לכל  60מ"ר תעסוקה עיקרי ,או לפי
התקן שיהיה תקף בעת הגשת הבקשה להיתר לפי היחס הנמוך שביניהם.
החניה תוסדר בתחומי המגרשים בקומות המרתפים בלבד.
לפחות  30%ממקומות החניה בכל מגרש הדרושים על פי תקן החניה שבתוקף ,יוסדרו כחניון
ציבורי בתשלום עפ"י הגדרתו בחוק התכנון והבניה .הנגישות לחניון הציבורי תהיה ברורה ונוחה.
שטח החניון הציבורי יוגדר בנפרד מיתר שטחי החניה הדרושים עפ"י התקן התקף לשאר
השימושים .מיקום מקומות החניה של החניון הציבורי יהיה בתחום שלוש קומות המרתף
העליונות .ותאסר הצמדת שטחי חניה לשימושי התעסוקה.
פירוט מאזן החניה בכל מגרש כמפורט בנספח התנועה והחניה.
הקצאת מקומות חניה לציבור בתשלום בגין הנדרש למבנים לשימור שבתחום הפארק מוגדרת
בטבלת מאזן החניה לכל אחד מן המגרשים .חניון זה יהיה חלק מהחניון הציבורי ויחולו עליו
כל ההוראות דלעיל.
מספר מקומות החניה הפנויים בחניון הציבורי יוצג באופן שוטף בצג אלקטרוני בכניסה לחניון.
הצג יחובר גם למערכת הבקרה המרכזית של דרום הקריה.
אוורור מרתפי החניה בארובות יהיה בתחום המבנים ומגובה מינימלי שמעל לתקרת הסטווים
 +33ומעלה ובאישור הרשות לאיכה"ס בעיריית ת"א -יפו.
לא תותר התקנת פתחים להכנסת אויר לאוורור חניונים בתחומי מדרכות ורחבות בהן ישנה
תנועת הולכי רגל.
בקומת החניה הראשונה ,בגבולות כל אחד מהמגרשים ,יוסדרו מקומות חניה לאופנועים
ולאפניים לבאי הבניין .כמות מקומות החניה תהיה עפ"י תקנות שיקבעו ע"י עיריית ת"א -יפו.
חניה לאופנועים מזדמנים תוסדר בסמוך לכניסה לכל חניון מהדרך התת קרקעית בתחום מורחב
של המדרכה ובתחום המגרש הפרטי.
תכנון גמיש של מרתפי חניה :היזמים מבקשי ההיתר מונחים לתכנן תכנון גמיש של קומות
מרתפי החניה העליונות ,כך שגובהן יאפשר שימוש עיקרי בעתיד .הסבת שטחי המרתפים
העליונים לשימושים סחירים תעשה לעת הפעלת מערכת הסעת המונים ,ע"י הכנת תכנית
ואישורה בהתאם לסעיף  15.10בתכנית .3000
הועדה המקומית תהא רשאית לאשר חיבור בין מרתפי חניה של מגרשים ואיחודם לחניון אחד,
ואף לשנות את מיקום ומספר הרמפות בהתאמה.
ניתן יהיה לצמצם בעקבות הנ"ל את מספר הכניסות מהדרך התת קרקעית אל חניונים שאוחדו,
אולם ללא שיחול שינוי במיקום הכניסה לחניון שבתחום מגרש  ,8.1ובתנאי שתהיה גישה נאותה
אל חדרי המכונות לאוורור הדרך התת קרקעית שמוקמו במגרשים .8.3 ,8.2
כל שינוי הכרוך במספר הכניסות ומיקומן חייב באישור מנהל מקרקעי ישראל ומהנדס העיר או
מי מטעמו לפני שיובא לאישור הועדה המקומית.
הסדרי תנועה לרכב ומעברים להולכי רגל:
הדרך התת קרקעית:
א .עפ"י הוראות סעיף  15.11שבתכנית  ,3000תשמש דרך שירות פנימית תת קרקעית כנתיב
מעבר ציבורי מקורה ותירשם לגביה זיקת הנאה לטובת הציבור המתירה בה מעבר לכלי
רכב ולהולכי רגל .תחום הדרך יועבר בחכירה לעיריית ת"א יפו.
ב .בתחום כל אחד מן המגרשים ,במפלס הדרך התת קרקעית ובצמוד לדופן המשותפת עם
הדרך ,יבנה מעבר שירות דו מפלסי ,לשרות מערכות הדרך התת קרקעית וחדרי מכונות
לאוורור הדרך .הכל כפי שמצויין בתכנית הבינוי המפורטת לדרך התת קרקעית.
ג .תחום הדרך התת קרקעית כולל את המיסעה ,המדרכות ,תקרת הדרך מעבר שרות דו
מפלסי למערכות הדרך ,חדרי המכונות וחדרי חשמל שונים המשרתים את הדרך התת
קרקעית .הכל כפי שמצוין בתכנית הבינוי המפורטת לדרך התת קרקעית.
ד .מיקום ותווי הדרך התת קרקעית מפלסיה וממדיה מחייבים.
ה .תכנון הדרך התת קרקעית יהיה בהתאם לדרישות הבטחון המוגדרות בהנחיות התכנון
של רשות הרישוי לעניין זה.
ו .במגרשים  -8.3;8.2פריצת הכניסות מן הדרך הקיימת אל תחום
המגרשים ובצוע מעברי השרות וחדרי המכונות של הדרך התת קרקעית
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בתחום המגרשים .הנ"ל יבוצע ע"י כל יזם/מבקש ההיתר בהתאמה
למגרש שברשותו.
במגרש -8.1ביצוע קטע הדרך ,מעבר השרות ,חדר המכונות וחדרי החשמל הנמצאים
בתחומו והמשרתים את הדרך התת קרקעית .כל זאת יבוצע ע"י מבקש ההיתר.
ז .בכל אחד מן המגרשים יבנה היזם/מבקש ההיתר חדר מכונות למתקני
האוורור של הדרך התת קרקעית ותעלת אוורור בנויה בחתך הנדרש,
בתחום המרתף ,עד לגרעין השירותים של כל מגדל .בתחום גרעין
המגדל יבנה פיר אוורור אנכי לפליטת אוורור הדרך הת"ק מעל גג כל
מגדל .המידות המינימליות הנדרשות ייקבעו לעת הוצאת היתר הבניה,
ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו.
ח .עפ"י הוראות סעיף  20שבתכנית ,3000תבוצענה כל עבודות הבניה,
התגמירים ומערכות הדרך עפ"י תכנית הבינוי המפורטת לדרך התת
קרקעית.
הארכת מפלס הדרך התת קרקעית בתחום מגרש מס' .2
ייזם מגרש מס'  8.1יבנה הגדלת שטח הדרך התת קרקעית בתחום מגרש מס'  2כהגדלה זמנית של
הדרך ע"מ לאפשר כניסה ויציאה מהדרך אל החניון במגרש .8.1
זכויות מעבר להולכי רגל:
כל השטחים המסומנים בזיקות הנאה יהיו פתוחים לציבור ותרשם בהם זיקת הנאה .יותרו
שינויים מקומיים בגבולות זיקות ההנאה ע"פ הבקשה להיתר ,כל עוד לא יפחת השטח שבזיקת
הנאה בכל מגרש ומגרש מהמפורט בתשריט התכנית ויכלול בין היתר :את כל שטחי הסטווים ,שטחי
הכיכרות והמעברים הפתוחים מקו ויטרינות של החנויות ועד גבולות המגרש ,במפלס הפארק ובמפלס
הכיכר העליונה ,וכן לגבי הגדרת תחום הדרך התת קרקעית.
אחזקת מבנים ציבוריים ושטחים ציבוריים:
תנאי להיתר בניה יהיה הבטחת האחזקה של המבנים הציבוריים ושל השטחים שבזיקת ההנאה
לציבור ,לשביעות רצונו של מהנדס העיר .תנאי לאכלוס יהיה התקשרות עם חברת האחזקה
לשביעות רצונו של מהנדס העיר או מי מטעמו.
הנחיות לחמרי ופרטי גמר:
האישור של כל המפורט להלן בסעיפים  ,13.1ועד כולל סעיף  13.8יעשה בהיתר הבניה לראשון מבין
שלושת המגרשים ,ויחייב את מבקשי ההיתר ביתר המגרשים:
חיפוי חזיתות המבנים יעשה בלוחות נסורים של אבן חול .גמר פני לוחות האבן בשילוב של פנים
חלקות ופנים מסותתות בסיתות "מסמסם".
מידות העמודים בסטווים יהיו כמפורט בתשריט החזיתות .תותר גמישות של כ 10% -מכל מידה
±
מצוינת.
בסיסי העמודים בסטווים שבקומת הקרקע יודגשו ע"י שימוש בשלושת הנדבכים הראשונים
באבן חול שגובהה  60ס"מ.
גגוני ההצללה יהיו זהים בכל שלושת הבניינים לכל אורך החזית הדרומית ,ויעשו עפ"י הפרטים
המנחים שבתכנית זו.
פרטי הזיגוג הנייד שבחזית הגגונים דלעיל יהיו זהים בכל שלושת הבניינים לכל אורך החזית
הדרומית.
הפרוט המלא של הגגונים ופרטי הזיגוג הנייד יקבע בהיתר הבניה לבניין הראשון שיבנה ופרטיו
יחייבו את הבניה בשני המגרשים האחרים.
מידות ופרטי המעקות במפלס הכיכר ,לאורך החזית הצפונית וסביב הפתחים ברצפה דרכם
נשקפת קומת הקרקע  ,יהיו אחידים לכל שלושת הבניינים ויעשו בהתאם לפרט בנספח הפיתוח
הנופי.
מפלסי המעקות שלאורך גגות אגפי המשרדים המופיעים בתשריט הבינוי ,מתייחסים לחלק
המעקה הבנוי .יתרת גובה המעקה הנדרשת מטעמי בטיחות ,תעשה מצינורות פלדת אל חלד
בליטוש משי ,ובשילוב של מעקה זכוכית במידת הצורך.
גגות אגפי המשרדים יהיו מרוצפים ומגוננים .השימוש בגגות המגוננים יוצמד למשתמשים
המחזיקים בקומת הביניים ,אם לשימוש המשרדים או כשטח משותף לדיירי מגדל המגורים.
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תאורת הסטווים והארת חזיתות המבנים:
תאורת הסטווים תעשה עפ"י ההנחיות שבתכנית זו ופירוט נוסף שיקבע בתכניות הפיתוח והעיצוב הנופי
שעפ"י סעיף  19בתכנית  3000ד' הקריה:

עמודי הסטווים יוארו מגופי תאורה שקועים בריצוף משני צדי העמוד ,הכוללים אביזרים מונעי סנוור.
תקרת הסטווים תואר בתאורה בלתי ישירה מגופים שיותקנו ע"ג עמודי הסטווים בחזיתם הפנימית ו/או
על פני הקירות.
תאורת חזיתות המבנים :נדרשת הארת כל חזיתות המבנה ,באמצעות גופי תאורת הצפה שימוקמו
באזורים נמוכים ויכוונו כלפי מעלה ויצוידו באביזרים למניעת סנוור .מיקום גופי התאורה יעשה בתחום
המגרש בלבד.
יש להתאים את סוג הגופים ואופי התאורה לפי סוג החומרים מהם עשויה החזית המוארת בהתאמה שונה
לחזית מסך או לבניית אבן ,לעובדה כי הקומות התחתונות מיועדות למסחר
שילוט:
לא תותר התקנת אביזרי פרסום או שילוט מסחרי על חזיתות המבנים בכל מפלס שהוא .למעט שם המבנה
במיקום המצוין בתשריט ע"ג חזיתות המבנה ועפ"י המפרט המופיע שם.
התקנת שילוט בקומה מסחרית תותר רק בתחום מישור הויטרינות של אותן החנויות שלהן מיועד השילוט
ונמצאות בתחום שלאורך הסטווים.
מיקום מתקנים טכניים בקומות שמעל קומת הקרקע:
לא תותר הצבת מתקנים טכניים חשופים על פני גגות אגפי המשרדים.
תותר הצבת מתקנים טכניים מוסתרים בתחום המקורה של קומת הביניים ומתחתיה ,בתחום קומות
המשרדים ,וכן בתחומי הקומות המוגדרים כמגורים  . 1-2ובמקומות נוספים שצוינו בתכנית.
אגירת האשפה וסילוקה:
מיכלי האגירה לאשפה הביתית ומיכלי האגירה לאשפה המסחרית יהיו בתחום הבניינים בקומת המרתף
הנמצאת במפלס הדרך התת קרקעית .האשפה תיאגר בדחסנים שימוקמו בחדרים סגורים וממוזגים .כמו
כן תהיה בכל בנין מכולה לאגירת פסולת קשיחה שתאוחסן גם היא בחדר סגור ,בקומת המרתף כנ"ל.
עצים להעתקה:
כל העצים הקיימים המיועדים להעתקה מתחום יחידה תכנון יועתקו על חשבון מבקש ההיתר
למקום שיועד לכך ע"י עיריית ת"א יפו.
הוראות באשר לבניין לשימור משולב שבתחום מגרש :8.3
הכל עפ"י סעיפי המשנה המפורטים בסעיף ראשי  14בתכנית  -3000דרום הקריה ולמעט סעיף 14.3.5
הנוגע ליח' תכנון מס' .6
השימור יעשה עפ"י תיק תיעוד שיאושר ע"י מהנדס העיר .אישור תיק התיעוד יהיה תנאי להוצאת היתר
בניה.
תנאי למתן היתר בניה במגרש  8.3יהיה הצגת פתרון הנדסי לשביעות רצונו ואשורו של מהנדס העיר או מי
מטעמו ,לחפירה ובסוס במגרש זה באופן שלא יפגע בבניין המיועד לשימור משולב ויציבותו לא תעורער.
הוראות לבחירת חומרי הבניה לשיפוץ המבנה ראה סעיף  22.7בהוראות תכנית .3000
בניית שטחים ציבוריים הכלולים בתחומי מגרשים ;8.3 ;8.1
מיקום השטחים כמצוין בתשריטי התכנית ,לעניין ההוראות ,ראה סעיף  22.8בהוראות תכנית .3000
הוראות מיוחדות נוספות למגרש :8.1
רמפת עליה ממפלס רחוב קלמן מגן אל מפלס הכיכר העליונה מיועדת להולכי רגל ולעליית רכב כיבוי אש
והצלה אל מפלס הכיכר וגישה אל חזיתות הבתים הפונות אל הכיכר.
הכיכר והרמפה יתוכננו עפ"י תקנים המתאימים ובאישור מכבי אש ,ויביאו בחשבון תנועת רכב כיבוי עמוס
על פני כל הכיכר ,כולל מעברים פנויים על פני כל הכיכר בין יח' תכנון מס'  8ותחום הכיכר הקיימת ביחידת
תכנון מס' .1
הקצה הדרום מזרחי של הכיכר יפותח כמערכת מדרגות היוצרות פתיחה רחבה אל כוון המזקקה.
הפסג' המסחרי המקורה שבמפלס הקרקע יסתיים בצידו המזרחי בפתיחה מרבית לכיוון היקב ובחזיתו
סטיו עמודים באורך מזערי של  25מ' ) .ראה חזית מזרחית(.
מעלית שקופה:
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במגרש מס'  8.2תבנה מעלית שקופה בין מפלס קומת הקרקע ומפלס הכיכר.
לא תהיה מניעה להקים מעלית שקופה נוספת גם בפטיו שבמגרש .8.3
אספקת גז:
אספקת גז לשימושים השונים תעשה לכל בניין באופן עצמאי .הפתרון לאחסון הגז יהיה בתחומו של
כל מגרש ובאחריות כל יזם ,או באספקה מצוברים טמונים מרכזיים ובאישור מהנדס העיר או מי
מטעמו.
הנחיות והוראות באשר לנספח הפיתוח הנופי:
נספח הפיתוח הנופי מתייחס לכל השטחים שלגביהם תרשם זיקת הנאה לציבור ,תוך התייחסות ליחידות
התכנון הגובלות ,לשטחים הציבוריים הפתוחים,לשבילים ציבוריים ולשטח הפרטי הפתוח ,ובהתאם
להנחיות תכנית הפיתוח והעיצוב הנופי לכל שטח דרום הקריה.
הוראות לפיתוח הנופי:
מרצפים -בכיכר העליונה -מפלס  +24.5יהיו עפ"י תכנית ביצוע פרטנית לכיכר בשלמותה .התכנית תחייב
ביצוע מתואם של הריצוף על פיה ,בכל מגרש ומגרש ,ובתאום עם הריצוף המחודש בכיכר ,בתחום
המגרשים של יח' תכנון מס' .1
חומר הריצוף יהיה גרניט אפור .הפירוט שיאושר בתכנית הפיתוח ובהיתר הבניה של מבקש ההיתר
הראשון ,יחייב את מבקשי ההיתר ביתר המגרשים.
נטיעות -כל העצים ינטעו בבתי גידול שנפחם לא יפחת ממידות  1.5מ'  1.5 xמ'  1.5 xמ' נטו ויכללו את כל
הסידורים למערכת השקיה ולמערכת ניקוז.
גופי תאורת חוץ ועמודי תאורה יקבעו בהתאם להוראות תכנית הפיתוח והעיצוב הנופי  .סוגי הגופים
והעמודים שיקבעו במסגרת היתר הבניה הראשון יחייבו את יתר המבקשי ההיתר ביתר המגרשים.
ריהוט חוץ יבחר עפ"י הנחיות תכנית הפיתוח והעיצוב הנופי של דרום הקריה.
גדרות :חל איסור מוחלט על התקנת גדרות או חסימה כל שהיא בין המגרשים בתחומים שלגביהם תרשם
זיקת הנאה לטובת הציבור לתנועת הולכי רגל ולתנועת כלי רכב .תשמר הרציפות הפתוחה בשטחים הנ"ל.
נגישות:
על כל השטחים שלגביהם תרשם זיקת הנאה לטובת הציבור חלה חובת הנגשה לכלל
האוכלוסיה.
אקוסטיקה:
הוראות לעניין מיגון אקוסטי אם יידרש ,חלונות בדירות או במשרדים יהיו בהתאם
להנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית ת"א-יפו.
מיתון רוחות:
לצורך מיתון השפעת הרוח יש לזגג את החזית הצפונית של הפסג' המסחרי במפלס ק'
קרקע בקומות הכיכר ) (+25.5בתחום אזורי המעבר שבין המגרשים כמתואר בחתך 8-
 (1:500) 8ובחתכים א-א; ב-ב ).(1:125
תחולת "קובץ ההנחיות" של עיריית תל אביב – יפו:
הוראות "קובץ ההנחיות" של עיריית ת"א – יפו שיהיה תקף בעת הגשת הבקשות להיתר,
חלות על הבקשות להיתר ומשלימות את ההוראות וההנחיות העקרוניות שפורטו לעיל.
תנאים למתן היתרי בניה:
 .1אישור התאמת הפיתוח בתחום המגרש לתכנית הבינוי לביצוע ולתכנית הפיתוח.
 .2הבטחת תחזוקה נאותה ע"י חב' אחזקה ,של הבניין ושל השטחים שלגביהם
תירשם זיקת הנאה לטובת הציבור המתירה מעבר להולכי רגל ו/או לכלי רכב
בתחום המגרש.
 .3הבטחת רישום זיקות הנאה כמפורט בסעיף  24שבתכנית  ,3000אם נדרש.
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 .4תשלום הוצאות הכנת התכנית אם יידרש ,כמפורט בסעיף  25בתכנית .3000
 .5מילוי התנאים המתאימים לשלב הבניה אליו שייך המגרש נשוא ההיתר,
כמפורט בטבלה בסעיף  23.3בתכנית .3000
 .6הבטחת ביצוע השטחים לשימושים הציבוריים הכלולים במגרש לגביו מבוקש
ההיתר.
 .7תנאי למתן היתרי בניה למגרש 8.3 :יהיה אישור תיק תיעוד למבנה לשימור
משולב הנמצא בתחומי מגרש זה ,ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו.
 .8תנאי למתן היתר בניה במגרשים מס' ;8.3 ;8.2 ;8.1 :יהיה בדיקה לעניני רוחות
ומיזעור מטרדי רוח באמצעות אלמנטים פיזיים שנכללו בתכנית זו.
 .9הוצאת היתרי בניה למבנים שגובהם עולה על  60מ' מעל מפלס הכניסה
הקובעת ,מותנית בתיאום עם מינהל התעופה האזרחית וקבלת הנחיות להתקנת
סימונים הנדרשים לבטיחות הטיסה והוראות להקמת עגורנים.
תנאים למתן היתרי אכלוס:
 .1השלמת ביצוע החלק התואם לשלב הבניה במערכת הדרכים ובשטחי השצ"פ כמפורט
בטבלה בסעיף  23.3בתכנית .3000
 .2השלמת ביצוע הדרך התת קרקעית בתחום המגרש להנחת דעת מהנדס העיר.
 .3טיפול ברישום זיקות ההנאה לתנועת כלי רכב והולכי רגל בתחום המגרש ,כמפורט
בתכנית הבינוי לביצוע.
 .4התקשרות עם חב' אחזקה כמפורט בסעיף  28.2לעיל.
 .5תנאי למתן היתרי איכלוס למגרש מס'  ,8.3יהיה השלמת ביצוע שטחי הבניה המיועדים
לשימוש ציבורי בתחום המגרש ורישומם ע"ש עירית ת"א.
 .6תנאי נוסף לאכלוס מגרש מס'  ,8.3יהיה השלמת שימור המבנה לשימור משולב הכלול
בתחום ,להנחת דעת מהנדס העיר או מי מטעמו.
 .7אישור מהנדס העיר למילוי כל הדרישות שפורטו בתכנית הבינוי לביצוע למגרש נשוא
ההיתר.
 .8טופס  4ינתן לכל מגרש בנפרד לאחר השלמת כל עבודות הבניה ,הפיתוח והעבודות בדרך
התת קרקעית שבתחומו עפ"י היתרי הבניה.
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מתן תעודת גמר לבניינים ביחידת התכנון:
תעודת גמר תינתן לאחר שהובטח כי כל בניין נבנה על פי היתרי הבניה וכי הושלם ביצוע
כל הדרוש בעניין התיאום בין המבנים  ,הפיתוח המשולב של השטחים הציבוריים,
המערכות הציבוריות ואזורי הממשק שבין המגרשים.
יחס התכניות לתכנית תקפות:
על תכנית זו תחולנה הוראות התכניות התקפות .במידה ויתגלה ניגוד בין הוראות
התכניות התקפות ובין הוראות תכניות זו ,יכריעו הוראות התכניות התקפות.
זמן ביצוע התכנית:
התכנית תבוצע תוך  5שנים מיום אישורה כחוק .אם תוך  5שנים מיום מתן תוקף
לתכנית זו לא הוצא כלל היתר בניה ,יתבטלו ההוראות שמכוח תכנית זו.
חו"ד הצוות:
מוצע לאשר את תכנית הבינוי לביצוע ואת ההקלות המבוקשות בכפוף להערות הבאות:
 .1ביצוע פרסומים להקלה על פי סעיף  149לחוק והשלמת הליך ההקלה על פי הקבוע בחוק.
 .2אישור תכנית עיצוב אדריכלית על פי הנחיות הבינוי כתנאי להיתר בניה על ידי מהנדס העיר או מי
מטעמו.
 .3חזיתות – גוון האבן ואופן העיצוב וכן גוון הזכוכיות יוגשו לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו
בעת הוצאת היתר הבניה יאסר שימוש בזכויות רפלקטיביות ובחומרים אחרים העלולים לגרום
סינוור או הפרעה.
 .4אישור סופי לחומרי גמר החזיתות ופיתוח השטח על פי הנחיות הבינוי ועל פי דוגמאות שיוצגו
באתר יהיה תנאי נדחה ל 3-חודשים מיום מתן ההיתר ,אישור מהנדס העיר או מי מטעמו לביצוע
עפ"י החומרים המאושרים יהיה תנאי לתעודת גמר זמנית.
 .5שטחים ומתקנים טכניים – שטחים המיועדים לאיסוף אשפה ,חניה ,רחבות כיבוי אש ,מתקנים
טכניים וכד' כפופים לאישור הגורמים הרלוונטיים לקראת הוצאת היתר בניה.
 .6שינויים בלתי מהותיים בעיצוב ו\או בתכנית הפיתוח באשור מהנדס העיר או מי מטעמו אינם
מהוים שינוי לתכנית זו.
 .7שינוי לא משמעותי במיקום זיקות ההנאה וללא הקטנת סה"כ שטחן באשור מהנדס העיר או מי
מטעמו אינו מהוה שינוי לתכנית זו.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.

עמ' 10

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
11/03/2009
09-0005ב' 1 -

בישיבתה מספר 08-0013ב' מיום ) 02/04/2008החלטה מספר  (4דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
שי בוכמן הציג את התכנית.
ארנון גלעדי הודיע ששר הפנים החליט להקצות שטחים לצורך דיור בר השגה בפרויקט הנ"ל לכן יש צורך
גם בתכ' העיצוב להתייחס לשלב דיור בר השגה במקום המבנה המסחרי המתוכנן במקום.
נציג המינהל הודיע שהסוגיה הזו נבדקת משפטית ובמידה ויתברר שניתן לעשות באיזור זה דיור בר השגה
זה אכן יבוצע.
קלמן כץ הציג את התכנית.
שרי אורן מבקשת להוציא מתכנית העיצוב את כל התנאים להיתר ולאיכלוס.
הועדה מבקשת שכל התקבולים מהפרויקט יעברו לטובת דיור בר השגה.
אלי יהל הציע להוריד את התנאי להנפקת תעודת גמר לשלושת המגדלים יחד ולאפשר הנפקה לכל בנין
ובנין.
החלטת ועדה:
נוסח ההחלטה הנ"ל אושר בועדת המשנה מיום .11.6.2008
לאשר את תכנית הבינוי לביצוע בכפוף להערות הבאות:
 .1יש לבנות את הבניה עפ"י כללים של בניה ירוקה.
 .2תנאי להיתר בניה יהיה בדיקות קרקע במקום.
 .3השלמת ביצוע הליך ההקלה על פי סעיף  149לחוק עבור ההקלות הבאות:
• אישור תכנית חלוקה למגרשי בניה ביחידת התכנון יהיה כתנאי לתעודת אכלוס )טופס (4
ולא כתנאי לתעודת אכלוס )טופס  (4ולא כתנאי להיתר כפי שנדרש בתכנית.
• אישור תכנית הבינוי למתחם  8הכולל חלק תת-קרקעי קטן ממתחם  2הכולל חלק תת-
קרקעי קטן ממתחם  2שתואם את תכנית הבינוי לדרך התת קרקעית של פרויקט דרום
הקריה וזאת מבלי להכין תכנית בינוי למתחם  2שלא משווק עדיין.
הועדה רושמת לפניה את שהקצאת  20%מהדירות מהפרויקט לטובת דיור בר השגה כפוף לאישור שר
הפנים.
משתתפים :דורון ספיר ,ארנון גלעדי ,פאר ויסנר ,נתן וולוך ודוד עזרא.
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דיווח לועדה:
בהחלטתה הנ"ל רשמה לפניה הועדה את ההקצאה של  20%מהפרויקט לדיור בר השגה בכפוף לאישור
שר הפנים ,מאחר והתקבלה פניית ממ"י המודיעה על ביטול דרישת השר כאמור לעיל ובהמשך להודעת
נציג ממ"י בועדה מיום  04.02.09מועברת תכנית הבינוי לחתימות לאישור ללא הקצאה לדיור בר השגה.

עמ' 12

מבא"ת ספטמבר 2007

התוכן
תא/מח2986/א  -בית לסין ) לפי  62ב'( )(2
דיון פנימי לאחר שמיעת ההתנגדויות לצורך קבלת החלטה בלבד

מס' החלטה
11/03/2009
09-0005ב' 2 -

מטרת הדיון :הפקדה – חוו"ד הועדה המקומית לועדה המחוזית לפי ) 62ב(
מסלול התב"ע :תכנית בסמכות הועדה המחוזית
מיקום :רח‘ ויצמן ,רח‘ זכרון יעקב
כתובת :ויצמן 30-34
גוש/חלקה:
גוש
6213

גוש
חלקי

חלקה

חלקי
חלקה

644

שטח קרקע 3.9 - :דונם
מתכנן :משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ
יזם :מארש"ז בע"מ
בעלות :מארש"ז בע"מ
מצב השטח בפועל:
מתחם בית לסין מורכב משני בניינים לאורך רחוב ויצמן – מבנה בית לסין – ויצמן  32-34ובית המלין –
ויצמן  - 30בנינים בני  3קומות .המבנים משמשים למשרדים עם חזית מסחרית ושימושים בעלי אופי
ציבורי.
מדיניות קיימת:
חיזוק מערך המגורים באזור באמצעות ציפוף המגורים ותוספת זכויות בניה בשיעור של עד 300%
לפרוייקטים למגורים במגרשים הגדולים מ 3 -דונם.
מצב תכנוני קיים:
בהתאם לתכניות החלות על המגרש ,יעוד הקרקע בחלקה מס'  644בגוש  6213הינו אזור דירות  , 2זכויות
הבניה באזור דירות  2ל"בנינים בעלי אופי ציבורי" במגרש פינתי הינן  60%לקומה בגובה של עד  3קומות.
בהתאם לתכנית מ' למגורים – זכויות הבניה למגורים באזור דירות  2הינן .128%
רקע כללי:
תכנית מתחם בית לסין נדונה מספר פעמים בועדה המקומית והמחוזית .להלן סקירה להליך קידום
התכנית והחלטות הועדות:
מצב תכנוני מוצע) :ספטמבר  2007תכנית  2986א /מח – התכנית שהוגשה ישירות לועדה המחוזית(
מבקשים לחזק את מערך המגורים באזור ולהשאיר חלק מבניין בית לסין לאורך רח' ויצמן כל זאת על
ידי:
 .1שינוי יעוד הקרקע בחלקה מס'  644בגוש  6213מ"אזור דירות  "2למגורים ד' ,מסחר ומשרדים
ויצירת שני מגרשי תכנון.
 .2קביעת זכויות והוראות בניה להקמת עד  90יח"ד במגדל בגובה עד  30קומות מגורים )ובגובה
אבסולוטי שלא יעלה על  133מ'( בשטח עיקרי שלא יעלה על  10,419מ"ר ובנוסף תוספת זכויות
בניה של כ 2000 -מ"ר המהווים את השטח הבנוי של מבנה בית לסין עבור מסחר ומשרדים ,כל
זאת מעל עד  6קומות מרתף – בהתאם להוראת תכנית ע'.1
 .3קביעת זכויות בניה נוספות של עד  1,042מ"ר שטחים עיקריים עבור קירוי מלא או חלקי של
מרפסות ו/או לפרגולות פתוחות מקורות ) חופפות( .
 .4שינוי בקווי בנין הקיימים בהתאם לבינוי המתוכנן.
עמ' 13
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טבלת השוואה:
נתונים
סה"כ זכויות בניה אחוזים

מ"ר

גובה

קומות

מטר

תכסית

מצב מוצע
מצב קיים
באזור דירות  300% 60% - 2למגורים.
כ 50% -למסחר ומשרדים.
לקומה *  3קומות = 180%
שטח לבנייני ציבור –  50-סה"כ כ 350% -משטח
המגרש.
 60%לקומה *  3קומות
כ 16,100 -מ"ר
 10,419מ"ר – למגורים.
 1,042מ"ר עבור מרפסות
מקורות.
 2000מ"ר למסחר ומשרדים
סה"כ שטח בניה עיקרי
ושירות מעל פני הקרקע –
 17,661מ"ר.
מרתפים – עד  16,670מ"ר
 3קומות
מגדל – עד  30קומות מגורים
וקומת גג טכנית מעל קומת
קרקע.
בנין בית לסין –  3קומות
למסחר ומשרדים.
מרתפים – עד  6קומות.
מגדל – עד  133מ' מעל פני
הים.
בית לסין – עד  32מ' מעל פני
הים.
סה"כ תכסית המגדל ביחס
לשטח מגרש המגורים לא
תעלה על . 40%

מקומות חניה

מסחר ומשרדים – 61
190
מגורים -
סה"כ כ 251 -מקומות חניה.
עם זאת מס' החניות יהיו
בהתאם לתקן התקף בעת
הוצאת התרי הבניה.

זמן ביצוע :התכנית תבוצע תוך  10שנים מיום אישורה כחוק.
החלטות קודמות:
א .בדיון שהתקיים בפני הועדה המקומית ביום  31.3.04הוצגה בפני הועדה הצעת תכנית החלה על שטח
של כ 8,500 -מ"ר ,הכולל את חלקת בית לסין ביעוד "דירות  "2בשטח של  3472מ"ר ,שלוש חלקות
ביעוד שטח לבנייני ציבור בשטח כולל של  4265מ"ר בבעלות עירונית וחלקה נוספת ביעוד שטח לבנייני
ציבורי בשטח של  774מ"ר בבעלות פרטית.
הצעת התכנית כללה:
 .1איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון ובניה ויצירת שני מגרשי תכנון.
 .2שינוי יעוד הקרקע מ"אזור דירות " ,"2שטח לבנייני ציבור" ודרך ,לשטח ביעוד "מגרש מיוחד" ,שפ"פ
ודרך.
 .3קביעת זכויות והוראות בניה להקמת בנינים למגורים בשטח עיקרי שלא יעלה על  26,820מ"ר,
ולמסחר ,משרדים ושטח לבנייני ציבור ו/או בעל אופי ציבורי בשטח עיקרי שלא יעלה על  3,130מ"ר
)מתוכם עד  1000מ"ר עבור שטחי הציבור( ושטחי שרות בהתאמה.
 .4לאורך רחוב חברה חדשה והגבול עם המגרשים  1342,1344,1308ו ) -1305-היקף כיכר המדינה( יוקמו
בנינים  C,B,Aו D-בגובה של עד  6קומות למגורים וקומה טכנית מעל קומת כניסה למגורים ומעל
עמ' 14

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
11/03/2009
09-0005ב' 2 -

.5
.6
.7
.8

קומת קרקע מסחרית חלקית )גובה אבסולוטי של עד כ 52 -מ' ( ; לאורך רח' ויצמן ישמר רוב בנין
"בית ליסין" )בנין  ) ( Eבגובה של קומת קרקע ומעליה  2קומות( ;על רחוב זכרון יעקב יוקם בנין F
בגובה של עד  31קומות וקומה טכנית מעל קומת קרקע גבוהה ) בגובה אבסולוטי של עד 133 -
מ'(;)בסמכות הועדה המקומית ,ניתן יהיה להגביה את המגדל עד  38קומות וקומה טכנית מעל קומת
קרקע גבוהה ,כפוף לאישורים של משהב"ט ומינהל התעופה האזרחית( .בנוסף לנ"ל יוקם במפלס
הקרקע ,מבנה מסחרי עם חזיתות לכיכר במרכז המתחם .הכל מעל עד  6קומות מרתפים.
עבור מרפסות מקורות פתוחות ,יוקצו זכויות נוספות של עד  2,680מ"ר לשטחים העיקריים ,לקירוי
מלא או חלקי של מרפסות ו/או פרגולות לבנייני מגורים.
קביעת עד  244יחידות דיור .
שינוי בקווי בנין הקיימים בהתאם לבינוי המתוכנן.
הפרוייקט יפותח עם כיכר פנימית ) שפ"פ עם זיקת הנאה לציבור( עם דופן מסחרית אליה.

להלן החלטת הועדה :
הועדה המקומית בהחלטתה מיום  31.3.04לאחר הצבעה בעיניין ) 5בעד  1נימנע( החליטה לאשר את
התכנית להפקדה ולהמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית בכפוף לתנאים והערות הבאות:
 .1אחוזי הבניה לפרויקט יהיו  300%שטח עקרי )עפ"י המדיניות המקובלת במגרשים בגודל זה(
ובנוסף להם  1000מ"ר שטח עיקרי לשטחים ציבוריים .ו/או בעלי אופי ציבורי שנרשמו ע"ש
העירייה .יש להציג בפני הועדה לפני מועד הדיון בועדה המחוזית את שינוי הבינוי המתבטא משינוי
זכויות הבניה.
 .2יש להציג בפני הועדה לפני מועד הדיון בועדה המחוזית את סל משימות הפיתוח הנגזרות
מהפרויקט.
 .3תנאים בעת הגשת היתר בניה:
א .תקן החניה יהיה עפ"י הנהוג בעת הגשת הבקשה הראשונה להיתר הבניה לכל אחד
מהמבנים.
ב .הוספת  120מקומות חניה לציבור מעבר לתקן כאמור בסעיף 3א'.
 .4גובה המגדל יהיה עד  31קומות .התכנית לא תופקד עם אופציה למגדל גבוה יותר.
 .5קווי הבנין הקדמיים :במצב המוצע ישמרו על קווי הבנין במצב הקיים ו/או בהתאם לקו המבנים
הקיימים ברחוב.
 .6השטחים הפתוחים במפלס הקרקע מרח' ויצמן ומרחוב חברה חדשה ישארו פתוחים לציבור ,כולל
המעברים בין הרחובות הסמוכים לכיכר הפנימית ,ותרשם לגביהם זיקת הנאה לציבור.
 .7שטח השפ"פ לא יקטן מ –  2דונם .בנוסף לכך יקבעו וירשמו זיקות הנאה לציבור בשטחים
הפתוחים הבלתי מבונים.
 .8להשאיר את זכות הדרך לאורך רח' ויצמן בהתאם לרוחבה הסטטוטורי התקף –  37מ'.
 .9תנאי להעברת מסמכי התוכנית לועדה המחוזית לצורך הפקדה יהיה חתימת היזמים על כתב
שיפוי.
 .10נספח התנועה יאושר ע"י אגף התנועה ויכלול מפרצי חניה לאורך רחוב חברה חדשה.
 .11השותפים בפרויקט יתחייבו לא לתבוע את העירייה בגין פרויקט זה.
בהתאם להחלטת הועדה כמפורט לעיל ,להלן השינויים בתכנית המוצעת:
.1
.2

.3
.4

עמ' 15

שמירה על זכות הדרך לאורך רח' ויצמן שמשמעותו ,צמצום שטח נטו של המגרש מכ 8,900 -מ"ר
לכ 8,500 -מ"ר.
זכויות הבניה לשטחים עיקריים עבור שימושי מגורים  ,מסחר ומשרדים הינם  300%משטח מגרש
של כ 8,500 -מ"ר .סה"כ שטח הבניה לשימושים אלה הינו כ  .25,530 -סה"כ שטחי הבניה
למגורים לא יעלו על כ 22,500 -מ"ר ושטחי הבניה למסחר ומשרדים לא יעלו על כ 3000 -מ"ר.
בנוסף לשטחים אלה יוקצו  1000מ"ר לשימושי ציבורי ו/או בעלי אופי ציבור.
שינוי הבינוי הנובע מהפחתת זכויות הבניה מתמקד בצמצום שטחי בניה למגורים ,כ 3000 -מ"ר
במגדל המגורים וכ 500 -מ"ר בבניה המרקמית.
תוספת חנייה ציבורית במתחם ,בהיקף של  120מקומות חניה מעבר לתקן הנדרש לפרוייקט.
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 .5בהמשך לסעיף  2להחלטת הועדה ,להלן פירוט "סל משימות הפיתוח" שירוכזו באזור הרובעים
 3-4שיהיה על היזמים להבטיח את מימושן ,אחת ו/או יותר מהמפורטות מטה ,ואשר יהוו תנאי
למימוש הזכיות מכח תכנית זו:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הקמה ו/או מימון להקמתו של מבנה ציבורי באזור.
רכישת מגרש פרטי ושינוי ייעודו לשטח לבנייני ציבור ורישומו ע"ש העירייה.
פיתוח ושדרוג כיכרות ,שצ"פ ומוסדות ציבור.
משימות הקשורות בשיקום רחובות.
הבטחת שימור מבנים שיועדו ו/או ייועדו לשימור.
השתתפות ב"קרן שימור" במידה ותוקם.

ב .בדיון שהתקיים בפני הועדה המקומית ביום  13.10.04הוצגה לועדה התכנית המעודכנת ,ובעקבות
זאת החליטה הועדה להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכנית:
היזם נדרש להציג בפני הועדה בהקדם האפשרי ולפני העברת המסמכים למחוז את תכנית הגבהים של
הפרויקט ביחס לכיכר המדינה.הפרש הגובה בין כיכר המדינה לפרויקט בית לסין המוצע לא יעלה על
גובה קומה אחת אשר תיבנה בנסיגה.
ג .בעקבות החלטות הועדה המקומית הועברו מסמכי התכנית לועדה המחוזית לצורך קידום התכנית
להפקדה.
לאחר חלופת מכתבים ומספר ישיבות צוות מול צוות בין לשכת התכנון המחוזית ועיריית תל אביב )
מה"ע וצוותו ואגף הנכסים( וכן נציגי היזם ואדר' התכנית הוחלט ונשלח מכתב למה"ע כמפורט להלן:
"בהמשך לסיכום ישיבת צוות מול צוות מיום  13.2.07בה נקבע כי השטח הציבורי יישאר בייעודו
בשלמותו ,למעט השבת חלקה  ,227הוגשו חלופות תכנון ותחשיב זכויות הבניה בהתאם להתפלגות ייעודי
הקרקע כאמור לעיל.
היקף הזכויות שהוגש בסך  600%למגורים ומסחר מהווה חריגה ממדיניות זכויות הבניה למגורים באזור.
יש להגיש את מסמכי התכנית עפ"י ההנחיות הבאות:
 .1היקף זכויות הבניה למגורים ומסחר יהיה  450%וזאת בנוסף לשטחי הבניה הקיימים בבית ליסין.
 .2הבניין יהיה בתכסית הנמוכה מבין החלופות שהוגשו ) כ 692 -מ"ר שטחים כוללים( .גובה הבניין
יקטן בהתאם לאמור בסעיף .1
 .3התכנית לא תהיה במסגרת איחוד וחלוקה ,אלא תופרד למגרש ציבורי ומגרש פרטי בייעוד מגורים
ומסחר.
 .4התכנית תכלול הוראות שלביות לפיתוח המגרש הציבורי והחניה הציבורית.
 .5יש להגיש תכניות מתוקנות בתוך שבועיים ולקבל חוו"ד של יועץ התנועה של הועדה המחוזית וכן
לבצע תיאום מול רש"ת האזרחית.
חו"ד הצוות ומה"ע ביחס לתכנית המוצעת:
לאור התייחסות לשכת התכנון המחוזית ,פעלו יזמי התכנית לקידומה בהתאם .עם זאת ,לאור מחלוקות
בין השותפים השונים על אופן קידומה ,הסכמות על היקפי הזכויות ואופן חלוקתן הגיעו למבוי סתום
בקידום התכנית ) תכנית מס' תא.(2986/
לפיכך ,החליטה חברת מרש"ז – יזם התכנית המוצעת ובעלת הזכויות בחלקת בית לסין בשטח של 3,900
מ"ר לפרק את השותפות וליזום תכנון נקודתי על מגרש בית לסין בלבד וזאת על רקע החלטות לשכת
התכנון כמפורט לעיל.
יצויין כי מסמכי התכנית הועברו ישירות לועדה המחוזית עפ"י סעיף ) 62ב( והדיון בועדה המקומית
מתקיים על מנת שהועדה תתן חוו"ד לתכנית לועדה המחוזית.
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המלצת צוות התכנון לועדה המקומית:
בהמשך למדיניות הועדה המקומית לנושא היקפי הזכויות ביחס לגודל המגרשים ,אזורים לתוספת בניה
ואזורים מועדפים לבניה לגובה מוצע לאשר את התכנית להפקדה ולהמליץ לועדה המחוזית על הפקדת
התכנית בכפוף להערות והתיקונים הבאים:
 .1היקף זכויות הבניה למגרש יהיו סה"כ  300%משטח מגרש נטו לאחר הפרשה לדרך שנקבעה בתכנית
קודמת )תכנית מתאר מס'  1865אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ 2792 .מיום  (4.3.82זאת
בהתאם למדיניות הועדה המקומית ,על פיה בפרוייקטים למגורים במגרשים בשטח מעל  3דונם ניתן
להמליץ על היקף זכויות של עד  300%אחוזי בניה שטחים עיקריים בכפוף לכושר נשיאת האזור.
 .2בהתאם לכך ,סה"כ שטחי הבניה למגרש יהיו  10,419מ"ר שטחים עיקריים כולל השטחים העיקריים
הבנויים בבית לסין ) משטח חלקה  3472מ"ר לאחר הפרשה של  427מ"ר לדרך (.
 .3גובה מגדל המגורים יהיה עד  25קומות מגורים מעל קומת כניסה גבוהה ,וקומת גג טכנית.
 .4סה"כ הגובה האבסולוטי למגדל לא יעלה על  120מ'.
 .5מס' יח"ד לא יעלה על .75
 .6שטח התכסית לא יעלה על  750מ"ר כולל המרפסות.
 .7תנאי להעברת מסמכי התוכנית לועדה המחוזית לצורך הפקדה יהיה חתימת היזמים על כתב שיפוי
וחתימה על כתב התחייבות להסכם משימות פיתוח ,כמקובל בעיריית תל אביב יפו.
ישיבת ועדת המשנה מיום ) 19.9.2007פרוט' 2007-23ב'( דנה והחליטה:
הנושא הוצג ולאחר דיון הוחלט לשוב ולדון בישיבה הבאה ,בפורום רחב יותר של חברי הועדה.
הוועדה המחוזית דנה בתכנית ,ובישיבתה מיום  26.5.08החליטה כדלקמן:
להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:
א .סך זכויות הבניה  300%משטח המגרש שיירשמו במ"ר והכוללים את השטחים הקיימים
במבנה "בית ליסין".
ב .מספר הקומות במגדל המגורים יהיה  25קומות מעל קומת לובי כפולה וקומה טכנית.
תותר תוספת קומה מעל מבנה "בית ליסין" ,וכן שחזור עקרוני של מבנה התאטרון
הממוקם בעורף מבנה בית לסין ,והתאמתו לשימושים בעלי אופי ציבורי בקומת הקרקע
ו 2-קומות משרדים מעל .במידה ולא תתאפשר הנדסית תוספת הקומה בבית ליסין,
)בכפוף להגשת חו"ד הנדסית( ,יותרו  2קומות נוספות במגדל המגורים )עד  27קומות(.
 .2גובה אבסולוטי מירבי של מגדל המגורים יהיה  130מ'  . +תוספת גובה ו/או מס' קומות מעל
המוצע בתכנית יהווה סטיה ניכרת.
 .3שטח קומה במבנה המגורים לא יעלה על  600מ"ר כולל מרפסות ושטחי שרות.
 .4הנחיות נוספות בנושא מבנה "בית לסין" ו"התאטרון":
א .במידה ולא תתאפשר מבחינה הנדסית תוספת הקומה ע"ג המבנה הקיים ,ניתן יהיה להשוות
את גובה מבנה התאטרון לגובה מבנה בית ליסין.
ב .תוספת הקומה מעל מבנה בית ליסין ושיחזור מבנה התאטרון יהיו בתאום עם מהנדס העיר
ויפורטו בתכנית עיצוב אדריכלי לעת מתן היתר הבניה.
 .5קבלת אישור נציג משרד הבטחון ומינהל תעופה אזרחית לגובה הבניה המירבי.
 .6הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית ע"י היזם.
 .7תנאים להיתר בניה:
א .רישום החלקה בייעוד דרך אשר בתחום התכנית )ברחוב ויצמן( ע"ש עיריית תל אביב –
יפו.
ב .תעוד תאטרון בית לסין עפ"י הנחיות משרד הפנים.
 .8זכויות הבניה:
א .סך זכויות הבניה  300%משטח המגרש שיירשמו במ"ר והכוללים את השטחים הקיימים
במבנה "בית ליסין".
ב .מספר הקומות במגדל המגורים יהיה  25קומות מעל קומת לובי כפולה וקומה טכנית.
תותר תוספת קומה מעל מבנה "בית ליסין" ,וכן שחזור עקרוני של מבנה התאטרון
הממוקם בעורף מבנה בית לסין ,והתאמתו לשימושים בעלי אופי ציבורי בקומת הקרקע

עמ' 17
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ו 2-קומות משרדים מעל .במידה ולא תתאפשר הנדסית תוספת הקומה בבית ליסין,
)בכפוף להגשת חו"ד הנדסית( ,יותרו  2קומות נוספות במגדל המגורים )עד  27קומות(.
גובה אבסולוטי מירבי של מגדל המגורים יהיה  130מ'  . +תוספת גובה ו/או מס' קומות מעל
המוצע בתכנית יהווה סטיה ניכרת.
שטח קומה במבנה המגורים לא יעלה על  600מ"ר כולל מרפסות ושטחי שרות.
הנחיות נוספות בנושא מבנה "בית לסין" ו"התאטרון":
ג .במידה ולא תתאפשר מבחינה הנדסית תוספת הקומה ע"ג המבנה הקיים ,ניתן יהיה להשוות
את גובה מבנה התאטרון לגובה מבנה בית ליסין.
ד .תוספת הקומה מעל מבנה בית ליסין ושיחזור מבנה התאטרון יהיו בתאום עם מהנדס העיר
ויפורטו בתכנית עיצוב אדריכלי לעת מתן היתר הבניה.
קבלת אישור נציג משרד הבטחון ומינהל תעופה אזרחית לגובה הבניה המירבי.
הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית ע"י היזם.
תנאים להיתר בניה:
א .רישום החלקה בייעוד דרך אשר בתחום התכנית )ברחוב ויצמן( ע"ש עיריית תל אביב –
יפו.
ב .תעוד תאטרון בית לסין עפ"י הנחיות משרד הפנים.

ישיבה קודמת מספר  2007-23מתאריך  19/09/2007סעיף  15החלטת ועדה :הוחלט לדחות את הדיון
לישיבה הבאה בעקבות הדיון הסוער בנושא וההרכב
החסר של חברי הועדה.
הועדה תשוב ותדון בנושא בישיבה הבאה.

משתתפים :דורון ספיר ,מיטל להבי ,שמואל גפן ופאר ויסנר.

פירוט ההתנגדויות ,דברי המענה להתנגדויות והמלצות:
בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
אוהד סקורניק עו"ד
אוהד סקורניק עו"ד
אסנת טננבאום עו"ד
דן אור עו"ד )שביט בר-און(
יהושע אורנשטיין
יוסף פרוכטמן
מלכה וישראל ויסבלום
מרים ליבלינג
משפ' חיוטין
נטע ראביד עו"ד
ניצה ויורם אבירם
עדנה גונן
עירית סידס
שמואל ירון

עמ' 18

רחוב ליסין  6תל-אביב 62997
מונטיפיורי  33ת"א
הא באייר  22ת"א
דרך בגין  52ת"א
הוצאת ספרים יבנה בע"מ ת"א
רחוב ארלוזורוב  111תל אביב 62098
טייבר  12גבעתיים
ה' באייר  26ת"א
טייבר  12גבעתיים
רחוב ליסין  6תל-אביב 62997
חברה חדשה  5ת"א
חברה חדשה  6ת"א
ליסין  1ת"א
ת"א
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מתנגדים
עו"ד נטע ראביד,
צבי לביא ליסין 6
עו"ד פרוכטמן ב"כ
דיירי זכרון יעקב 5

טענות
 .1נושאים תכנוניים

חו"ד צוות

 1.1התכנית המוצעת הינה
תכנון נקודתי אשר אינו
כולל ראיה כוללת לבניה
גבוהה בעיר ואינה
תואמת את המדריך
לבניה לגובה שהתפרסם
ע"י משרד הפנים.

 1.1התכנית נבחנה ע"י הוועדה המקומית
והמחוזית ,נשקלה בין היתר על רקע
המלצות המדריך לבניה לגובה שהתפרסם
ע"י משרד הפנים ,ונמצאה ראויה לקידום
במסגרת הנפחים המוצעים .התכנית
האסטרטגית של עיריית תל אביב קובעת
מדיניות כלפי בניה גבוהה ברובע ,4
ומאפשרת בניה בהיקפים התואמים
למוצע בתכנית במגרשים שיימצאו
מתאימים ובעלי כושר נשיאה.

 1.2גבולות התכנון אינם
יוצרים מתחם טבעי כי
אם חיבור מלאכותי.
ראוי היה לתכנן את
המתחם כולו לרבות
השטח הציבורי הסמוך
והמגרש ברחוב זכרון
יעקב  5הסמוך ביותר
למגדל המוצע.
 1.3היקף זכויות הבניה
והצפיפות המוצעים
בתכנית גבוהים
מהמקובל.

 1.4פגיעה במרקם קיים ע"י
בנייה גבוהה המנוגד
לאופי הסביבה הכוללת
בינוי נמוך ורחובות
צרים.

עמ' 19

המלצה

1.3 - 1.2
 1.3שטח התכנית הינו חלקה  644אשר
בבעלות יזם התכנית .בעבר ,אכן קודמה
תכנית הכוללת את השטח הציבורי
בסמוך לתכנית בהיקפי בניה דומים.
במהלך קידום התכנית נקבע כי השטח
הציבורי לא ימוסחר ויישאר בייעודו
הציבורי .אי לכך קודמה תכנית על
ההחלקה שבבעלות היזם בלבד בשטח של
כ 3.5-דונם ובהיקף זכויות של כ,300%-
ונקבע כי מבנה בית ליסין המהווה דופן
בנויה חיונית ופעילה ברחוב ויצמן יישמר
)או ייבנה מחדש( .בנוסף ,נקבע כי על מנת
לאזכר את מבנה התאטרון הממוקם
בעורף מבנה בית ליסין ,יותר שיחזורו
בהתאם לנפח הקיים ,וכן תותר תוספת
קומה על מבנה בית ליסין בהתאמה
לגובה המבנים הקיימים לאורך רחוב
ויצמן .במידה וקונסטרוקטיבית לא ניתן
יהיה לממש את תוספת הקומה כאמור,
ובכפוף לחו"ד הנדסית ,ניתן יהיה להוסיף
שטח זה במגדל המגורים .לבעלי החלקה
ברחוב זכרון יעקב  5הוצע בעבר להצטרף
לתחום התכנית ומהלך זה לא צלח.
 1.4מדובר במגדל בעל תכסית נמוכה במיוחד
הכולל קומה טיפוסית בשטח של  600מ"ר
ברוטו )כולל שטחי שרות ומרפסות(.
מיקומו בפינת רחובות ויצמן וזכרון יעקב
מאפשר רחבה פינתית בעומק  21מ'
המסומנת בזיקת הנאה למעבר הציבור.
קו הבניין כלפי רחוב ויצמן הינו  21מ'
כאמור ,קו הבניין כלפי רחוב חברה חדשה
הינו  6מ' .בנוסף ,כל השטחים בהיקף
המגדל מסומנים בזיקת הנאה ויוצרים
מעבר רציף לשטח הציבורי בעורפו .מכל
האמור לעיל עולה כי בבסיס התכנית
נבחנה ונשקלה שאלת התאמתו של מגדל
זה לסביבתו ונעשה מאמץ להתאים את
מימדיו לסביבה הבנויה .עוד יצויין כי
רחוב ויצמן כולל בניה מגוונת ,נמוכה
וגבוהה ,בין אם מוסדית )איכילוב ,בית
אמות( ובין אם פרטית )כיכר המדינה(,
אשר מאפיינים אזור מעורב .נושא זה
מעוגן בתכנית האסטרטגית של עיריית תל
אביב יפו ,אשר מאפשרת בחינת בניה
מגדלית ברובע  ,4בכפוף

לדחות
את
ההתנגדות

לדחות
את
ההתנגדות

לדחות
את
ההתנגדות

לקבל
את
ההתנגדות
בחלקה
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1.5

 1.5תכנון אינו כולל מרחק
ראוי ממבנים קיימים,
לרבות מהמגרש ברח'
זכרון יעקב  15) 5מ'(.

1.6

 1.6מבנה בית לסין
והתאטרון אינם
מיועדים לשימור
ולמעשה מהווים בניה
חדשה ואין הצדקה
להעמיס בגינם את
זכויות מגדל המגורים.

1.7

 1.7התכנית אינה מוסיפה
שטחי ציבור  ,זיקות
ההנאה קיימות ממילא
וינוצלו לשימוש
המסחרי .לא נערכה
בדיקה בדיקה
פרוגרמטית לצרכי
ציבור.

1.8

1.9
 1.8התכנית אינה כוללת
בדיקה פרוגרמטית עבור
הצורך בתוספת
השטחים המוצעת וכן
בדיקת תשתיות חשמל
ביוב וניקוז

לכושר הנשיאה של המגרש נשוא התכנית
המוצעת.
קו הבניין המזרחי כלפי החלקה ברחוב
זכרון יעקב  ,5הוא 5מ' ונקבע כך לאור
הצורך ביצירת רחבה בפינת הרחובות.
יחד עם זאת מומלץ כי בהוראות התכנית
ייקבע כי לא תותר הבלטת מרפסות ו/או
אלמנטים בחזית זו.
חשיבותו של מבנה בית ליסין נובעת
מהיותו בעל עבר וערך תרבותי בחיי העיר
לאורך שנות קיומו כתאטרון ,ומהיותו
מבנה המייצר דופן בנויה ופעילה הרצויה
ברחוב .נושא זה היה בבסיס השיקולים
לקידום התכנית אשר מתנה את המשך
הפעילות בבניין .הוועדה המחוזית קבעה
כי תותר תוספת קומה על מנת להשוות
את גובהו ליתר המבנים ברחוב וכן כי
מבנה התאטרון שנמצא כיום במצב ירוד
וראוי להריסה ,ואשר מימדיו הצנועים
אינם מאפשרים הפעלתו כמבנה
לתאטרון ,ייבנה מחדש בהתאם לנפחו
כאיזכור למבנה המקורי וקומת הקרקע
תוקצה לשימושים בעלי אופי ציבורי כגון
גלריה וכד'.
בדיקת מאזן שטחי הציבור ברובע 4
מראה כי היקף שטחי הציבור ברובע גבוה
ואיכותי ביחס לרובעים שכנים .מגרש
ספציפי זה לא נדרש להפרשת שטח לצרכי
ציבור היות ומדובר בתוספת  86יח"ד
אשר אינה מהווה תוספת המשנה את
מאזן שטחי הציבור ברובע ,ובהיותו סמוך
לשטח ציבורי בהיקף של כ 5-דונם.
בדיקת תשתיות לחשמל ביוב וניקוז
נעשית ע"י מחלקות עיריית תל אביב יפו
באופן שוטף ובתאום עם אגפי התכנון.
תכניות בסדר גודל זה אינן מצריכות
בדיקות החורגות מהניהול השוטף של
גורמי תכנון התשתיות בעיר.
תוספת יח"ד מהווה חלק ממדיניות
התכנון העירונית במטרה להגדיל את
היצע המגורים הקיים ובמטרה ליצור
התחדשות עירונית.
המדיניות העירונית לאורך צירים
ראשיים דוגמת רחוב ויצמן היא עירוב
שימושים של מגורים ,מסחר ומשרדים
הממוקמים זה לצד זה ויחד יוצרים
פעילות עירונית .יחד עם זאת ,התכנית
מוסיפה בעיקר שטח למגורים ותוספת
השטח למשרדים הינה זניחה ביחס
לקיים.

לדחות
את
ההתנגדות

לדחות
את
ההתנגדות

לדחות
את
ההתנגדות

לדחות
את
ההתנגדות

 1.9התכנית כוללת תוספת
שטחי מסחר ומשרדים
שאינה סבירה למקום.
חנית נוב
חברהחדשה4
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עו"ד עופר זמיר,
זכרון יעקב 2
חגית גולדברג,
הלסינקי ,7
דיירים ה' באייר
26
מכאל וברכה
חיוטין
ויצמן /36ה באייר
20
עו"ד אוהד
סקורניק ,בטי וצבי
לביא
לסין 6

 2.1התכנית אינה כוללת בדיקת

השפעות אקלימיות ,משטר  2.1התכנית לוותה בחו"ד אקלימית.
הצללה :השוואה בין התכנית המוצעת
רוחות הסתרת אור ואויר,
תסקיר השפעה על הסביבה .למצב הקיים מראה כי תוספת הצל
המירבית בחודשי החורף לשורת המבנים
הקרובה מצפון ברחוב ה' באייר נעה בין
שעתיים עד  3שעות וארבעים דקות.
במבנים מרוחקים יותר צפויה תוסבשורת
הבניינים פת בשיעור של  20-40דקות
ביום.
השוואה בין התכנית המוצעת לנפחי הבניה
עפ"י המצב המאושר מראה כי תוספת
הצל המירבית בשורת הבניינים הקרובה
הינה  40דקות בממוצע .במבנים
המרוחקים תוספת הצל המירבית תהיה
בערכים דומים לאלה שנמצאו בהשוואה
למצב הקיים היינו  20-40דקות ביום .
מן האמור לעיל ניתן לומר כי ביחס למצב
המאושר מדובר בתוספת הצללה אשר
אינה מהווה מטרד משמעותי לסביבה.
השפעת התכנית על שדה הרוח :מבדיקת
תוצאות מודל הרוח עולה כי לא צפויה
הגברת רוח משמעותי בחזיתות הבניין
המוצע .במעברים החשופים לזרימת רוח
מערבית ,תורגש הגברת רוח אשר תטופל
התכנון המפורט .יש לציין כי הוראות
התכנית כוללות תנאי להיתר בניה  -אישור
הרשות לאיכות הסביבה בעת"א לנושאי
הצללה ומיתון רוחות .בנוסף ,תכנית עיצוב
אדריכלי תיישם ותפרט את הפתרונות
הנידרשים ככל שיהיו לנושאים אלה.
 2.2התכנית תגרום למטרדי
במהלך קידומה לא נדרש ע"י גורמי
רעש וזיהום אויר
התכנון הכנת תסקיר השפעה על הסביבה
המיועד לתכניות בהיקפים גדולים מתכנית
לדחות
זו.
את
ההתנגדות
 2.2כתוצאה משינוי תמהיל שימושי הקרקע

 2.3התכנית תגרום למטרדים
בעת תקופת הבניה

לדחות
את
ההתנגדות

בשטח התכנית ,צפויה הפחתה במספר
הנסיעות שיוצרת התכנית בשעות אחה"צ
והערב ותוספת זניחה של  14כלי רכב
בשעת שיא בוקר .תוספת קטנה זו של
תנועות לא תביא לשינויים כלשהם
במטרדי רעש וזיהום אוויר בשעת שיא
ואף תפחית ממטרדים אלה בשאר שעות
היום.

 2.3במהלך הבניה יחולו המגבלות
הקיימות בהתאם להוראות כל דין
למניעת מטרדים ,ובהתאם לדרישות
הרשות המקומית.
לעת מתן היתר בניה יוגש מפרט טכני
לאישור הרשות לאיה"ס בעיריית תל
אביב ,שיכלול את פרוט האמצעים שי
לנקוט לצמצום מטרדי אבק ורעש
לסביבה הכולל הרטבת דרכי עפר,
שימוש במסנני אבק ,כיסוי משאיות,
עמ' 21
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הגבלת שעות הפעילות בהתאם
לתקנים ,בדיקות רעש לציוד ,הרחקת
מוקדי רעש משימושי קרקע רגישים,
גידור האתר ,ועוד.
 .3נושאי תנועה וחניה
 3.1התכנית אינה כוללת חו"ד
תחבורתית המתייסת למצב
הקיים מול המצב המוצע.

 3.1התכנית לוותה בבדיקה תחבורתית
מקומית ,ונמצא כי מספר הנסיעות
שתיווצרנה בגין התכנית אינו מצריך
בדיקת השלכות תחבורתיות.
 3.2נספח התנועה הינו נספח מנחה,
ומחייב לנושא כניסות ויציאות לחניון
התת קרקעי .לעת מתן היתר בניה
יידרש תאום במחלקת התנועה בעיריית
תל אביב ,לקביעת הסדרי התנועה.
 3.3שימושי הקרקע בתכנית המוצעת
כוללים בעיקר מגורים ,המייצרים
פחות נסיעות ביחס לשימושי הקרקע
הקיימים )משרדים ומסחר( .הבדיקה
התנועתית העלתה כי בשימושי הקרקע
המוצעים תוקטן כמות הנסיעות בכ-
 40%מכמות הנסיעות במצב הקיים.

 3.4רחוב זכרון יעקב המהווה
גישה יחידה למגדל
המגורים יהפוך לצוואר
בקבוק תחבורתי ,פתרון
הרחבתו והפיכתו לדו סטרי
מבלי להעביר את השטח
לידי העירייה אינו מספק

 3.4מספירות התנועה שנערכו נלמד כי
בקטע המערבי של רחוב זיכרון יעקב עברו
בשעה העמוסה ביותר  193כלי רכב ובקטע
המזרחי שלו  168כלי רכב בשעה .קיבולת
של נתיב תנועה ברחוב מקומי מחושבת
לפי  300כלי רכב בשעה ,כך שקיים עודף
גדול של קיבולת ברחוב ולא ניתן לומר
שקיימת מצוקת תנועה ברחוב .על פי
המוצע בנספח התנועה הקטע המערבי של
רחוב זכרון יעקב בין רחוב ויצמן לבין
הכניסה לחניון יורחב ל 2-נתיבים ויהיה דו
סטרי כך שתנועה מתוך החניון התת קרקע לקבל
תצא מערבה ולא תעבור כלל ברחוב זכרון את
ההתנגדות
יעקב.
בחלקה
 3.5התכנית כוללת חניון תת קרקעי
המספק את צרכי התכנית בהתאם לתקני לקבל
את
החניה .בנוסף ,החניון הציבורי שמאחורי
ההתנגדות
בית לסין אינו כלול בתחום התכנית.
בחלקה
 3.6מוצע לקבל את ההתנגדות בחלקה
ולקבוע כי הכניסה לחניון תכלול טיפול
לקבל
אקוסטי אשר ימזער את המטרדים
האקוסטיים הנובעים מכניסה ויציאת כלי את
ההתנגדות
רכב .תנאי להיתר בניה יהיה אישור
בחלקה
היחידה הסביבתית לטיפול אקוסטי זה.

 3.2נספח התנועה אינו מחייב
לנושא הסדרי התנועה,
לשינויים במידה ויבוצעו,
לא תהיה אפשרות להתנגד
 3.3התכנית תגרום לעומסי
תנועה בצירים הראשיים
העמוסים ממילא במצב
הקיים וברחובות הצרים
הסובבים את התכנית

 3.5התכנית תחריף את מצוקת
החניה באזור ותגרע את
מגרש החניה המשמש את
הציבור כיום .יש לכלול
חניה ציבורית במסגרת
התכנית.
 3.6מיקום הכניסה לחניון
יהווה מטרד לדיירי הבניין
ברחוב זכרון יעקב .5

 3.7יש לפרט בנספח התנועה
את הדרישות עפ"י התקן
הקיים למגורים ,מסחר
ומשרדים.

עמ' 22

לדחות
את
ההתנגדות
לדחות
את
ההתנגדות
לדחות
את
ההתנגדות

לדחות
את
ההתנגדות

לדחות
את
ההתנגדות

 3.7נספח התנועה יכלול את התפלגות
מקומת החניה הנידרשים בהתאם
לשימושים השונים.

לדחות
את
ההתנגדות
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 3.8גבולות התכנית יתוקנו ויותאמו לקו
 3.8גבול התכנון בנספח התנועה הכחול המופיע בתשריט ייעודי הקרקע.
אינו תואם לגבולות
התכנית.
 3.9הוראות התכנית מאפשרות
קומת מרתף עליון בגובה עד
 6מ'  ,אינן תואמות את
תכנית ע. 1
 3.10בניית חניון מתחת לרחוב
ויצמן מהווה חריגה
ממדיניות עירונית.

 3.9תכנית ע 1מאפשרת באישור מה"ע
להתיר קומת מרתף גבוהה לצורך תפקוד
מערכות הבניין.
 3.10לאור העובדה כי מבנה בית לסין לא
יאפשר חפירת חניון תת"ק בשטח כל
המגרש ,וכי לצורך עמידה בתקני החניה
נידרשת הרחבה כלפי רחוב ויצמן המהווה
חלק הסטורי של החלקה ,אין מניעה
לאפשר את החניון בקטע זה ,בכפוף
לאישור מה"ע והקצאת רצועה לתשתיות.
יחד עם זאת במידה ויהרס וייבנה מחדש
מבנה בית לסין ,יהיה גבול המרתפים
בתחום החלקה בלבד ולא יותרו מרתפים
בזכות הדרך.

 .4מדיניות עירונית ,תמ"א 35
עו"ד פרוכטמן,
ב"כ דיירי זכרון
יעקב 5

 4.1המדיניות העירונית לנושא
תוספת זכויות למגורים
בהיקף של  300%למגרשים
בשטח מעל  3דונם אינה
מעוגנת בתכנית מתאר
עירונית ואינה כוללת
קריטריונים להבטחת
התאמת הבניה המוצעת
למערך התחבורתי
והתשתיתי הקיים.
 4.2נוכח אופי הסביבה היה על
וועדות התכנון לקבוע כי
מדובר ב"תכנית להרחבה
ניכרת" עפ"י תמ"א 35
)היינו-במקרה ומדובר
בתוספת  100יח"ד או
יותר" או אם סבר כך מוסד
תכנון( ולחייב נספח
תחבורה ,תשתיות
ופרוגרמה המתייחסת בין
השאר לשטחי ציבור
נדרשים.

לדחות
את
ההתנגדות

 4.1ראה מענה בסעיף  1.1לעיל.

לדחות
את
ההתנגדות

 4.2הוועדה המחוזית בחנה את התכנית
המוצעת ולא ראתה לנכון לקבוע אותה
כתכנית להרחבה ניכרת ,היות והתכנית
כוללת  86יח"ד בלבד ואין מדובר בהרחבה
משמעותית מעבר לזכויות התקפות .

לדחות
את
ההתנגדות

 4.3תמ"א  35קובעת צפיפות מינימלית
ומאפשרת הגדלת הצפיפות עפ"י
שיקול דעת מוסדות התכנון .תכנית
נקודתית זו ומספר יח"ד המוצעות בה
אינה משנה את הצפיפות הכוללת
בעיר.

לדחות
את
ההתנגדות

 4.3הצפיפות המוצעת גבוהה
מהצפיפות המותרת עפ"י
תמ"א .35
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5
עו"ד פרוכטמן ב"כ
דיירי זכרון יעקב 5
עו"ד דו אור ,ב"כ
חנית נוב חברה
חדשה 4

פיצוי בגין פגיעה וירידת
ערך

 5.1קביעת גבולות התכנית
אינם מאפשרים את זכות
הפיצויים למגרשים ברחוב
חברה חדשה  ,4זכרון יעקב
 5הנפגעים ישירות
מהתכנית.
 5.2התכנית אינה כוללת את
ההסדרים הכלכליים שבין
היזמים לעירייה ,ולשם
בחינת שיקולי קידום
התכנית יש להציג את פרטי
ההסדרים הכלכליים של
העירייה עם יזמי התכנית.
 5.3יש לקבוע בתכנית חובת
שיפוי מלאה של היזמים
כלפי הוועדה המקומית

6

עו"ד פרוכטמן ב"כ
דיירי זכרון יעקב 5
עו"ד דן אור ב"כ
חנית נוב חברה
חדשה 4

עמ' 24

 5.1גבול התכנית נקבע בהתאם לשטח
המיועד לתכנון והינו בבעלות מגיש
התכנית ,חלקה .644

לדחות
את
ההתנגדות

 5.2בהתאם למדיניות עירונית כלפי
תוספת זכויות ,תנאי למתן תוקף יהיה
חתימת הסכם משימות פיתוח עם יזמי
התכנית על תוספת זכויות מעבר ל. 250%-
הסכמים אלה אינם כלולים במסמכי
התכנית ,אך מהווים תנאי למימוש
התכנית בפועל.

לדחות
את
ההתנגדות

 5.3יזמי התכנית העבירו לידי עיריית תל
אביב יפו טיוטת כתב שיפוי בגין התכנית.
מוצע כי תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה
חתימת היזם על כתב שיפוי לשביעות רצון
מנהל אגף הכנסות מבניה בעת"א וכן
הסכם משימות פיתוח עם עת"א.

לקבל
את
ההתנגדות
בחלקה

הליכי קידום התכנית

 6.1העברת התכנית ישירות
לוועדה המחוזית ,עפ"י
תיקון  43לחוק נעשתה בלא
הצדקה על מנת לעקוף את
הדיונים בוועדה המקומית.
בפני הוועדה המחוזית לא
פורטו השתלשלות
העניינים ,החלטות הוועדה
המקומית שהתקבלו
לתכנית ,והוכנסו תוספות
זכויות החורגות מהמלצת
הצוות ומה"ע  .לפיכך יש
להחזיר את התכנית לדיון
בוועדה המקומית )פס"ד
בה"מ העליון האחים עופר(.
 6.2התכנית נגזרה מתכנית
רחבה יותר שכללה את

 6.1תיקון  43לחוק מאפשר הגשת תכנית
ישירות לוועדה המחוזית אם מצא לנכון
בעלי הקרקע לעשות כן .יש לציין כי על אף
מסלול קידום התכנית ,הועבר ללשכת
התכנון ולמתכננת המחוז מידע שלם
אודות הליכי קידום התכנית ,גם
במתכונתה המקורית .הוועדה המחוזית
רשאית לשנות את היקף הזכויות כפי
שנמצא לנכון על ידה.
 6.2גבולות התכנית הם כאמור חלקה 644
שבבעלות היזם .התכנית במתכונתה
הנוכחית נגזרה משטח התכנית
המקורית ,היינו שמירה על מבנה בית
לסין כדופן רחוב פעילה והקמת מגדל
מגורים בפינת הרחובות ויצמן-זכרון

לדחות
את
ההתנגדות

לדחות
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חטיבת הקרקע הצמודה
לבית ליסין ומחלוקת בין
בעלי הזכויות בקרקע
המהווה שיקול זר ,הובילה
לפיצול מלאכותי של גבול
התכנון .מצב זה יוצר תכנון
בטלאים במקום תכנון כולל
.

יעקב .מאחר שנקבע כי השטח
הציבורי ישמר בייעודו ,לא נותר
הצורך לכללו בתחום התכנית ופיתוחו
יהיה בהתאם לצרכים העירוניים
בעתיד.

את
ההתנגדות

חו"ד הצוות) :מוגש ע"י גילה גינסברג(
מומלץ לדחות את ההתנגדויות כאמור לעיל ,לקבל את ההתנגדויות בנושאים המפורטים מטה ולהמליץ
לוועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית בכפוף למילוי התנאים כמפורט להלן:
 .1תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה חתימת היזם על כתב שיפוי לשביעות רצון מנהל אגף הכנסות
מבניה בעת"א וכן הסכם משימות פיתוח עם עת"א.
 .2הכניסה לחניון תכלול טיפול אקוסטי אשר ימזער את המטרדים האקוסטיים הנובעים מכניסה
ויציאת כלי רכב .תנאי להיתר בניה יהיה אישור היחידה הסביבתית לטיפול אקוסטי זה.
 .3נספח התנועה יכלול את התפלגות מקומת החניה הנידרשים בהתאם לשימושים השונים .גבולות
התכנית יתוקנו ויותאמו לקו הכחול המופיע בתשריט ייעודי הקרקע.
 .4לא תותר הבלטת מרפסות ו/או אלמנטים בחזית המזרחית הפונה למבנה ברחוב זכרון יעקב .5

בישיבתה מספר 09-0004ב' מיום ) 04/03/2009החלטה מספר  (11דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
לשוב ולדון בישיבה הקרובה לקבלת החלטה בלבד.
משתתפים :דורון ספיר ,שמואל גפן ,אהרון מדואל ,אסף זמיר ,כרמלה עוזרי ,מיטל להבי ופאר ויסנר.
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התוכן
תא - 3458/מתחמים העירוניים )(3
דיון בסעיף 78

מטרת הדיון :אישור הארכת תוקף לתנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף  78לשנתיים נוספות.
מסלול התב"ע :בסמכות ועדה מחוזית.
מיקום :השטח התחום בתוך הגבולות שלהלן:
גבול צפוני – רח' ארלוזורוב בין רח' הירקון לרח' אבן-גבירול ,שד' דוד המלך מרח' אבן גבירול
ועד רח' דובנוב ,רח' לינקולן בין רח' וילסון לרח' סעדיה גאון.
גבול מערבי – רח' הירקון בין רח' אהרונסון לרח' ארלוזורוב ,רח' הכרמל בין רח' קלישר לרח'
השומר ,רח' אחוזת בית ,רח' בצלאל יפה בין אחד העם ליהודה הלוי.
גבול דרומי – רח' אהרונסון ,רח' רבי מאיר ,רח' קלישר ,רח' מונטיפיורי עד אחוזת-בית ,רח'
אחד העם מרח' אחוזת בית ועד רח' בצלאל יפה ,רח' טיומקין.
גבול מזרחי – רח' יהודה הלוי בין רח' בצלאל יפה לרח' טיומקין ,דרך בגין בין רח' טיומקין ועד
למס'  ,37רח' סעדיה גאון בין אוליפנט לרח' לינקולן ,רח' סעדיה גאון בין רח'
וילסון לרח' עמרם גאון ,רח' קרליבך בין רח' החשמונאים לרח' שפרינצק ,רח'
שפרינצק ,רח' הפטמן בין רח' שפרינצק לרח' לסקוב ,רח' לסקוב בין רח' הפטמן
לרח' דובנוב ,רח' דובנוב עד שד' דוד המלך ורח' אבן גבירול בין שד' דוד המלך לרח'
ארלוזורוב.
גבולות המובלעת של מתחם "גינת השרון"
גבול צפוני – רח' יהודה הלוי בין רח' אלנבי לרח' הרכבת ורח' הרכבת בין רח' ברזילי לדרך בגין.
גבול מערבי – רח' אלנבי בין דרך בגין לרח' יהודה הלוי.
גבול מזרחי – דרך בגין בין מקוה ישראל לרח' הרכבת ,רח' החשמל בין רח' ברזילי לרח' מקוה
ישראל ,רח' ברזילי בין דרך בגין לרח' החשמל.
גבול דרומי – רח' אלנבי בין דרך בגין לרח' יהודה המכבי.
גבולות אלו תוחמים מרקמים עירוניים בעלי ערך אורבני וארכיטקטוני .איזורים אלה כוללים את אזורי
ההכרזה ואזורי החיץ ,המועמדים להיות מוכרזים בחודש יולי הקרוב כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו
בשם "ה'עיר הלבנה' של תל אביב".
מינהל ההנדסה ,עיריית תל אביב-יפו
מתכנן:
עיריית תל אביב-יפו
יזם:
פרטיים ,עיריית תל-אביב יפו
בעלות:
מצב השטח בפועל:
המתחמים עם ערכים אורבניים וארכיטקטוניים בתל אביב מרוכזים בעיקר בחלקה הדרומי והמרכזי של
"העיר ההיסטורית" )הנמצאת ברובה ממערב לרח' אבן גבירול ובין רח' סלמה בדרום לנחל הירקון בצפון(.
המתחמים ממזרח לאבן גבירול מהוים מבחינה ערכית המשך ישיר לריכוזים במרכז העיר.
המתחמים המוגדרים בתוכנית זו נבנו והתפתחו בין השנים  ,1917-1960האזורים הדרומיים מאופיינים
בבניה בסגנון האקלקטי ובסגנון האר-דקו והאזורים הצפוניים ,הנמצאים במרכז העיר ,מאופיינים בבניה
המודרנית בסגנון הבינלאומי.
ה'עיר הלבנה' של ת"א מהווה את המקבץ הגדול והעשיר ביותר בעולם של מבנים בסגנון הבינלאומי.
מקבץ יוצא דופן זה ,המאורגן בתכנית אורבנית בת מוניטין של פטריק גדס ,מהווה תופעה ייחודית ובעלת
חשיבות בינלאומית.
ערכיה האורבניים והארכיטקטוניים של ה"עיר הלבנה" הובילו להגשת מועמדותה להכלל ברשימת אתרי
המורשת העולמית מטעם אונסק"ו .היה והעיר תוכרז כאתר מורשת עולמית ,תדמיתה הבינלאומית עשויה
להתחזק והיא צפויה לקבל חשיפה ציבורית חסרת תקדים.
מצב תכנוני קיים:
להלן התכניות החלות באזורי המתחמים:
 תכנית  – 44אושרה על כל תיקוניה ביום  20.11.41וחלה על החלק הדרומי של מרכז העיר.
התוכנית הגדירה את שכונת נווה צדק ואת שכונת כרם התימנים כאזורים לבינוי מחדש אך לא
ביטלה את הזכויות של תוכנית  38בנווה צדק ושל תוכנית  39בכרם התימנים .זכויות הבניה ברוב
רחובות המגורים הן  3 X 35%או  3 X 40%קומות בבניינים צמודי קרקע ,כאשר שטח המרפסות
לא נכלל בחישוב הזכויות .את זכויות הבנייה למרפסות לבנין קיים ניתן לקבל ע"פ תוכנית מ' ,על
פי החלטה מס'  .219לזכויות אלה נוספה קומת ביניים בהיקף של  75%מקומה טפוסית .ברחובות
אלנבי ובשד' רוטשילד בקטע שבין אלנבי להרצל חלה בנוסף תכנית  216אשר הגדירה למעשה את
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המע"ר ההיסטורי .תוכנית זו העלתה את הזכויות באלנבי ל 237.5%-בניה ע"י הוספת קומה
מעבר ל  3 -קומות  +קומת הביניים לפי החלטה מס'  .219בקטע תחולתה בשד' רוטשילד )בין
אלנבי להרצל( הזכויות הן  190%למעט המבנים הפינתיים שהוגדרו לפי  237.5%בניה .המבנים
בשדירה אינם מיועדים למסחר רגיל אלא למשרדים וסוכנויות מסחר בלבד )נאסר בהם השימוש
למגורים( .ברח' נחלת בנימין הזכויות הן  187.5%והן כוללות קומת מסחר  +קומת ביניים 2 +
קומות מגורים .זכויות הבניה ,באזורים המסחריים המצוינים לעיל ,בחלקן הארי לא נוצלו
במלואן .
תוכנית לב תל אביב – חלה על החלק הצפון מזרחי של תכנית  .44התוכנית מורכבת מ 4 -מקטעים
של תכניות מפורטות 2268 ,2331 ,2363 :ו  .2385 -תוכניות אלה אושרו בין השנים  .1990-1994לפי
תכניות אלה ניתן לבנות עד  6קומות ) 5קומות טיפוסיות ובניה על הגג( ,דהיינו ,להוסיף עד 3
קומות מעל למבנים הטיפוסיים הבנויים ב 3 -קומות צמודות קרקע .בשנת  1998אושרה בסמכות
הועדה המקומית תכנית  ,2720החלה על כל אזור לב העיר ,ומתייחסת לייחודו הארכיטקטוני .בין
היתר ,תכנית זו מאפשרת להוסיף בניה בקונטור הבניה הקיימת ומגבילה את גובה הבניה לגובה
שהותר בתכניות לב העיר המאושרות.
תוכנית כרם התימנים  -תכנית מספר  2510שאושרה בשנת  ,1993חלה באזור הנמצא מדרום לרח'
אלנבי בין רח' הירקון לשוק הכרמל .תוכנית זו נתנה זכויות של  135%לתוספת בבניינים קיימים
או לחלופין  150%לבניה חדשה .לאורך רחוב הכובשים ובבניה בבלוק מוקף רחובות ניתן להגיע ל-
 .200%בשכונת כרם התימנים ,בחלקה המערבי של התוכנית ממערב לרח' הארי ועד לרח' הירקון,
הזכויות לבניה חדשה נקבעות על פי גודל המגרש והן נעות בין  -146%ל 180%-לפי תוכנית מ',
קודם לכן הזכויות היו  3 X 40%קומות .תוכנית ס' חלה באזור זה על מבנים הבנויים ב 3 -קומות
צמודות קרקע .ברחוב אלנבי הנמצא בתחום התוכנית תקפות הזכויות ההיסטוריות של ,237.5%
כמפורט בסעיף הקודם המתייחס לתוכנית .44
תכניות לב תל אביב וכרם התימנים ביטלו בתחום תחולתן את הוראותיה של תכנית .44
 תכנית  - 58חלה עדיין בכל גבולותיה המקוריים משד' בן ציון ובוגרשוב בדרום ועד נחל הירקון
בצפון ,בין אבן גבירול במזרח והים במערב .התכנית ידועה כתכנית גדס ,הואיל והיא התבססה על
תכנית האב של סר פטריק גדס להרחבתה של תל אביב שהתקבלה עקרונית ב .1927 -תכנית 58
אושרה סטטוטורית ב 1938 -עם שינויים קלים לתכנית גדס המקורית .הוראות הבינוי וזכויות
הבניה לאזורי המגורים מקבילות לתוכנית  44והן  35%עד  40%לקומה ב  3 -קומות בבנייה
צמודת קרקע .לאורך הרחובות המסחריים הנמצאים בתחום התוכנית – רח' דיזנגוף ורח' בן
יהודה ,ניתנה קומה חלקית על הגג לפי תוכניות  346ו 348-וגם קומת ביניים ,כך שבסך הכל ניתן
לבנות קומה מסחרית ,קומת ביניים שהיא  75%משטח הקומה המסחרית 2 ,קומות מגורים
וקומת גג חלקית.
תוכניות  346ו - 348-אושרו ביום  30.4.53וחלות בתחום תוכניות  44ו ;58-בקטעי המסחר

של רח' דיזנגוף ורח' בן יהודה .תכניות אלה מאפשרות תוספת קומה חלקית על הגג ,בשטח
של  80%משטח הקומה הטיפוסית.
תוכנית מ' – אושרה בשנת  1982וחלה על מבני המגורים בתכניות  44ו 58 -ועל כל מבני המגורים
באזור המרכז .תכנית זו מעניקה תוספת זכויות משמעותית למבני מגורים על קומת עמודים
מפולשת ובעיקר במגרשים העולים על  500מ"ר הנמצאים ברחובות הרחבים.
 תכנית "ס" אושרה ב .1989-היא חלה על כל מבני המגורים הבנויים ב 3 -קומות צמודות קרקע
ועל מבנים עם קומת עמודים חלקית שאושרה בהם תוספת של דירת גג בהיתר ,לפני שנת .1967
היא אינה תקפה באזור תכנית לב תל אביב ,במתחם ביאליק ,באזורי המע"ר ההיסטורי ולאורך
הצירים המסחריים .התכנית מעניקה זכויות לדירת גג של עד  150מ"ר ודורשת נסיגה של  2.5מ'
מהחזית הראשית .מימוש הזכויות מחייב את שיפוץ כל המבנה עפ"י הנחיות העירייה .עפ"י
הוראות התכנית היא אינה חלה על המבנים המיועדים לשימור או על אלה אשר ייועדו לשימור
בעתיד.
כמו כן ,חלות בתחום התכנית התכניות הנושאיות :ג' ,ע' ו -ע.1-
החלטות קודמות של הועדה המקומית והמחוזית:
החלטת הועדה המקומית מיום 18/06/2003
 .1לכלול בתכנית ובתנאים שיפורסמו לפי סעיף  78לחוק התכנון והבניה את עיקרון שימור "גינות גדס".
 .2להמליץ לועדה המחוזית על פרסום התכנית לפי סעיף  77לחוק התכנון והבניה.
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 .3להמליץ לועדה המחוזית על פרסום תנאים לפי סעיף  78לחוק התכנון והבניה עפ"י העקרונות הבאים:
א .עד לאישורה של התכנית ,קווי הבניין יתואמו עם מהנדס העיר או מי מטעמו .מהנדס העיר
יהיה רשאי לדרוש פרסום הקלה כדי שקווי הבניין יהיו כדלקמן :
א .1.בתוספת הבנייה קו הבניין יהיה זהה לקונטור המבנה הקיים.
א .2.בבנייה חדשה  ,קו הבניין לחזית יהיה בהתאם לקו הרחוב הקיים בפועל באותו קטע רחוב.
ב .איחוד חלקות יותר בתנאים הבאים:
ב .1.שטח החלקה המאוחדת לא יעלה על  700מ"ר.
ב .2.שתי החלקות המקוריות פונות לאותו רחוב.
ג .גובה המבנים יהיה על פי התכניות התקפות .כל חריגה מהגובה המותר בתכניות התקפות
ייחשב כסטייה ניכרת .בנייה בשתי קומות עפ"י תכנית מתאר מקומית "ס" תותר רק במקרים
בהם הוכח כי לא ניתן לממש את השטחים המותרים במפלס אחד.
כדי שהבקשות לתוספות בניה \ בנייה – חדשה \ שיפוץ – מבנים ישתלבו באופן מיטבי במרקם
ד.
הקיים  ,עד לאישורה של התכנית וגיבוש ההוראות העיצוביות הכלליות שיחולו בה ,יבוצע תאום אדריכלי
עם מהנדס העיר או מי מטעמו.
הועדה המחוזית דנה בנדון בישיבה מספר  700בתאריך 19/07/04
להלן התנאים שאושרו עפ"י הועדה המחוזית ואשר פורסמו ביום :10.2.2005
 .1עד לאישורה של התכנית ,קווי הבניין יתואמו עם מהנדס העיר או מי מטעמו.
מהנדס העיר יהיה רשאי לדרוש פרסום הקלה כדי שקווי הבנין יהיו כדלקמן:
א .בתוספות הבניה קו הבנין יהיה זהה לקונטור המבנה הקיים .
ב .בבנייה חדשה ,קו הבניין לחזית יהיה בהתאם לקו הרחוב הקיים בפועל באותו
קטע הרחוב.
 .2איחוד חלקות יותר בתנאי ששתי החלקות המקוריות פונות לאותו רחוב.
 .3גובה המבנים יהיה על פי התכניות התקפות .כל חריגה מהגובה המותר בתכניות התקפות
ייחשב כסטייה ניכרת .בנייה בשתי קומות עפ"י תכנית מתאר מקומית 'ס' תותר רק במקרים
בהם הוכח כי לא ניתן לממש את השטחים המותרים במפלס אחד.
 .4כדי שתוספות ובניה חדשה ישתלבו באופן מיטבי במרקם הקיים ,עד לאישורה של
התכנית וגיבוש ההוראות העיצוביות הכלליות שיחולו בה ,יבוצע תאום אדריכלי עם מהנדס
העיר או מי מטעמו .כנ"ל גם לגבי היתרי שיפוץ.
החלטת ועדה מקומית מיום ) 14.12.2005פרוט' 2005ב 29-החלטה מס' :(5
לתקן את סעיף  3בתנאים לפי סעיף  78שאושרו ע"י הועדה המחוזית כמפורט לעיל ,ולבקש מהועדה
המחוזית לתקן את התנאים כלהלן:
.1

.2
.3
.4

ברחובות המסחריים דיזנגוף ובן יהודה תהיה הועדה המקומית רשאית לאשר הקלה של קומה אחת
כך שהגובה הכולל של הבנין לא יעלה על  6קומות כולל קומה מסחרית ובנוסף חדרי יציאה לגג על פי
תכנית ג' גגות.
כל זאת בתחום המסומן כ buffer -בתכנית המתחמים שהוצגה לאונסק"ו .בתחום ההכרזה
המסומן בתוכנית המתחמים לא תותר כל הקלה לגובה.
ברחוב אלנבי בקטע שבין רחוב פינסקר הירקון בלבד הועדה המקומית תהיה רשאית להתיר תוספת
של קומה בהקלה כך שהגובה הכולל של הבנין לא יעלה על  6קומות כולל קומה מסחרית ובנוסף
חדרי יציאה לגג עפ"י תכנית ג' גגות.
ברח' הירקון תהיה הועדה המקומית רשאית לאשר הקלות במספר קומות ובתנאי שהגובה הכולל
לא יעלה על  6קומות כולל קומה קרקע ובנוסף חדרי יציאה לגג על פי תכנית ג' גגות.
אין באמור לעיל כדי לפגוע בשיקול דעת הועדה המקומית בענין הקלות נקודתיות בגובה קומת
העמודים או חדרי היציאה לגג ובלבד שישמר קו הרקיע הקיים והמאפיין את הסביבה.

החלטת הועדה המחוזית מיום  27.11.2007ישיבה מס' 726:
 .1להאריך תוקף התנאים עפ"י סעיף  78לחוק לשנתיים נוספות כפי שנקבעו בהחלטת הועדה המחוזית
מיום 19.7.04:
 .2סעיף  3בתנאים שנקבעו כאמור ,יתוקן ויירשם כדלקמן:
א .גובה המבנים יהיה עפ"י התכניות התקפות .כל חריגה מהגובה המותר בתכניות התקפות יחשב
כסטיה ניכרת .בניה בשתי קומות על פי תכנית מתאר מקוימת "ס" תותר רק במקרים בהם הוכח
כי לא ניתן לממש את השטחים המותרים במפלס אחד.
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ב .ברחובות המסחריים דיזנגוף ובן יהודה תהיה הועדה המקומית רשאית לאשר הקלה של קומה
אחת כך שהגובה הכולל של הבנין לא יעלה על  6קומות כולל קומה מסחרית ובנוסף חדרי יציאה
לגג על פי תכנית ג' ככות .כל זאת בתחום המסומן כ buffer -בתכנית המתחמים שהוצגו
לאונסק"ו .בתחום ההכרזה המסומן בתכנית המתחמים לא תותר הקלה לגובה.
ג .ברחוב אלנבי בקטע שבין פינסקר הירקון בלבד הועדה המקומית תהיה רשאים להתיר תוספת
של קומה בהקלה כך שהגובה הכולל של הבנין לא יעלה על  6קומות כולל קומה מסחרית ובנוסף
חדרי יציאה לגג על פי תכנית ג' גגות.
ד .ברח' הירקון תהיה הועדה המקומית רשאית לאשר הקלות במספר קומות ובתנאי שהגובה הכולל
לא יעלה על  6קומות כולל קומת קרקע ובנוסף חקרי יציאה לגג על פי תכנית ג' גגות.
ה .אין באמור לעיל כדי לפגוע בשיקול דעת הועדה המקוימת בעניין הקלות נקודתיות בגובה קומת
בעמודים או חדרי יציאה לגג ובלבד שישמר קו ברקיע הקיים והמאפיין את הסביבה.
ו .מובהר וזאת לצורך מטרת שימור האופי המרקמי כי זכויות הבניה עפ"י תכניות מאושרות כן
תוספת הקומות האמורות לעיל יהיו חלק מהזכויות והקומות המותרים על פי תמ"א ) 38ולא
מצרפיות(.
חוו"ד צוות:
במהלך הזמן שעבר מהפרסום הראשון מפברואר  2005והתיקון והארכה מפברואר  2007נעשתה
עבודה מפורטת מול היתרי בניה בעיקר בכל הקשור בבקשות לתוספות בניה בגין תמ"א  .38לאור
עבודה זו נדרשה בחינה מחודשת בכל הקשור לתוספות בניה המוצעות בתכנית על כן מבוקשת הארכת
התנאים כמפורט לעיל בשנתיים נוספות.
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התוכן
תא1111/א - (22)1שינויים כלליים בתכניות עיצוב ארכיטקטוני בגוש הגדול 2 -
דיון בעיצוב ארכיטקטוני

מטרת הדיון :שינויים כלליים בתכניות עיצוב בתחום תכנית מתאר /1111א – 1/הגוש הגדול

מיקום:

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

שטח:

כ 527.7-דונם

מתכנן:

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

יזם:

הועדה המקומית לתכנון
ובניה ת"א-יפו.

פרטים:

מצב סטטוטורי
תכנית /1111א 1ב.מ 9 .הגוש הגדול פורסמה למתן תוקף ב.21.10.1993 -
עפ"י הוראותיה תותר הבניה בתחומה בהתאם לתכניות עיצוב ארכיטקטוני על מנת
להבטיח רצף ארכיטקטוני לאורך רחובות ,סביב ככרות וסביב השטחים הפתוחים.
הועדה המקומית אישרה תכניות עיצוב לכל שטח התכנית .תכנית העיצוב הוכנו במועדים
שונים וע"י אדריכלים שונים .כמו כן הוחלו על חלקים שונים תכניות בסמכות ועדה
מקומית לנושאים שחייבו קידום הליך של תכניות מסוג זה .בין היתר הוכנו תכניות
לשינויים בקווי בנין  ,תוספת דירות גן ושינויים נקודתיים.
בנוסף ,החליטה הועדה המקומית על שינויים כלליים בכל תחום הגוש הגדול בתאריכים :
 4.5.2005פרוטוקול  10החלטה 8
 15.4.2007פרוטוקול  11החלטה 7
לאחרונה ,בעקבות תקנות חדשות של החוק ואישורה של תכנית ג 1-נמצא כי יש צורך
לעדכן את כל התכניות על מנת לאפשר את יישומן של ההוראות החדשות בתחום הגוש
הגדול על כל חלקיו.
לפיכך מובאים שינויים אלה לאישור.

עמ' 30

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
11/03/2009
09-0005ב' 4 -
מצב בפועל :
תב"ע /1111א 1/כוללת הקמת כ 3200-יחידות דיור .בנוסף  2400מ"ר מסחר מקומי ו-
 21,000מ"ר מסחר רובעי משני צידיו של רחוב אינשטיין.
האזור נמצא בבנייה .עד כה אוכלסו כ 26-בנינים ,בשלבי בניה כ 30-בנינים ו 13 -קוטג'ים.
 31בנינים ו 15 -קוטג'ים נמצאים בשלבי רישוי.
מצב תכנוני קיים :
ישום הוראות תכנית ג 1-בניה על הגג :
 .1תב"ע /1111א 1/ב.מ) ,9.להלן" ,התכנית הראשית"( ,כללה הוראות לדירות גג
שהוגדרו כ"קומת גג בנויה חלקית" )סעיף .13א – .באורים לטבלה(.
 .2התכנית הראשית קובעת )סעיף .13ו (.כי חדרי יציאה לגג  -יותרו בהתאם להוראות
תכנית  1680בלבד ,דהיינו ,רק במבנים שאין בהם קומות גג חלקיות .שטחם יכלל
בחישוב שטח דירה בממוצע.
 .3התכנית הראשית קובעת )סעיף  (17כי הבניה בשטח התכנית תותר אך ורק בהתאם
לתכנית העיצוב הארכיטקטוני ,אשר תאושר ע"י הועדה המקומית .בכל תחום
התכנית אושרו תכניות עיצוב ארכיטקטוני כבסיס להוצאת היתרי בניה .בהתאם
להוראות התכנית הראשית ,סעיף .18ד" – 6.כל בקשה לשינוי בתכנית הבינוי והעיצוב
הארכיטקטוני תחייב הגשת קטע העיצוב כולו לאישור הועדה המקומית".
 .4תכנית מתאר ג" – 1גגות תל אביב יפו" שאושרה בשנת  ,2006ייחדה את שכונות עבר
הירקון וקבעה )סעיף  (9.4כי שטח חדרי היציאה לגג מכוחה הינו מעבר לשטח המותר
בתכניות הראשיות השונות )וכן אסרה אישור לתוספת יחידות דיור על הגג( .תכנית
ג 1החליפה את תכנית ג ואת תכנית .1680
 .5בהתאם לכך ,ניתן לאשר חדרי יציאה לגג מכח תכנית ג 1ובלבד שהקומה העליונה
עומדת בהוראות תכנית ג) 1סעיף  (13בנושא תכסית מינימלית של  80%משטח
הקומה שמתחתיה .שטח חדרי היציאה לגג לא נכלל בזכויות שהוקנו מכח תב"ע זו.
תכסית :
 .1תב"ע /1111א 1/קובעת )סעיף .13ו (.כי בקומת הכניסה ניתן יהיה לבנות אולמות
כניסה ושרותים קהילתיים לרווחת דיירי הבנינים ,כגון  -פינת ישיבה ,ח.דואר ,פינת
משחקים ,דירת שומר ,כמפורט בסעיף 12א ,-8בתנאי שתכסית הבניה )כולל שטח
חדר המדרגות( לא תעלה על  50%משטח הקומה ובהתאם לקביעה בתשריט לעיצוב
ארכיטקטוני .שטח כל הקומה יכלל במנין שטחי השרות.
 .2במבננים  4,5,9קובעות הוראות התכנית הראשית שטח מסחרי בקומת הקרקע,
בחלק מהבנינים .כדי לאפשר את מימוש הזכויות למסחר ,המוקנות בתכנית הראשית
ללא פגיעה בתכנון נאות של הבנין ,יש לעדכן את תכניות העיצוב כך שהתכסית
המקסימלית כולל השטח המסחרי לא תעלה על  80%משטח הקומה.
מרפסות :
בחלק מהוראות תכניות העיצוב השונות נקבעה הוראה עיצובית לפיה מותרות "מרפסות
פתוחות לסירוגין" – הוראה זו אינה רלבנטית היום ,לאחר שינוי תקנות החוק בנושא
מרפסות .מבחינה עיצובית מומלץ להתיר שילוב מרפסות מקורות וחופפות בלבד –
המשפרות את חזיתות המבנים ,העמדתם ביחס לרחוב ואיכות החלל הפתוח למחצה
בדירות.
בריכות שחיה :
בריכות שחיה במרפסות גג ,בחצרות דירות גן ובחצרות משותפים – התכנית הראשית וכן
תכניות העיצוב לא התיחסו לנושא זה כלל.
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פרטי הבקשה :
שינוי הוראות תכניות העיצוב שאושרו בגוש הגדול על שינוייהן בנושאים הבאים:
 .1בנית חדרי יציאה על הגג
א .ניתן יהיה לאשר בנית חדרי יציאה לגג בהתאם להוראות תכנית ג ,1בבנינים
קיימים ובבנינים חדשים ,וזאת בנוסף לקומות שתכניות העיצוב הקיימות
מאפשרות להוסיף בהקלה .אישור חדרי היציאה לא יהווה שינוי לתכניות העיצוב
המאושרות.
ב .אישור תוספת חדרי יציאה על הגג מותנה באישור רשות התעופה האזרחית
ומשרד הבטחון.
ג .לא תותר תוספת עפ"י תכנית ג 1בתכניות בהן נקבע במפורש כי לא תותר תוספת
קומות מעבר לקבוע בתכנית ) .תכנית /1111א 7סעיף ג.(1-
 .2מרפסות
א .תיקון תכניות העיצוב הארכיטקטוני לבניית מרפסות מדורגות באופן שניתן
להקים מרפסות עפ"י תקנות התכנון והבניה שנכנס לתוקף ב. 2008 -
 .3בריכות שחיה
הקמת בריכות שחיה בחצרות תהיה בהתאם לתקנות התכנון והבניה בניה
במרווחים .נתן יהיה לאשר בריכות שחיה במרפסות גג בקומה העליונה ,בחצרות
דירות גן בחצרות משותפות ,ובלבד ששוכנעה הועדה כי אין בכך כדי לפגוע
באיכות מגורים בתנאי אישור הגורמים הבאים:
א .אישור היחידה לאיכות הסביבה בעת"א-יפו.
ב .מה"ע או מי מטעמו יהיה רשאי לא לאשר בריכת שחיה ,כאמור לעיל ,מסיבות
תכנוניות.
ג .כל בקשה להקמת בריכות שחיה על הגגות מחייבת אישור רשות התעופה
האזרחית ומשרד הבטחון.
ד .תאום עם רשות התעופה האזרחית בנושא הגנה מציפורים בקרבת שדה התעופה
דב הוז.
 .4כללי
א .בתכניות בסמכות ועדה מקומית הקובעות הוראות בינוי – יגברו הוראות תכניות
אלה על השינויים המוצעים לעיל.
ב .עדכון ההוראות שנקבעו בתכניות העיצוב בהתאם לשינויים המוצעים לעיל.

חו"ד הצוות) :מוגש ע"י טובה רמון ואביעד מור ,אדר'(
לאשר את המוצע כאמור לעיל.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.
חוו"ד מה"ע שהתכנית לפי סעיף 62א' בתאריך 24/02/2009
חוו"ד יועה"ש שהתכנית לפי סעיף 62א' בתאריך 24/02/2009
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התוכן
תא1112/ג) - (3שינוי לתכנית עיצוב 1112ג') -(2כוכב הצפון -שינויים כלליים
דיון בעיצוב ארכיטקטוני

מטרת הדיון :עדכון לתכנית עיצוב 1112ג') – (2כוכב הצפון ,בנושאים הבאים:
 .1תוספת בריכות שחיה בכפוף לפרסום הקלה לפי סעיף .149
 .2הנחיות עיצוביות למרפסות בבנינים.
 .3הנחיות עיצוביות לבניה על הגג לפי תב"ע ג.1

מיקום:

שכונת כוכב הצפון – מזרח – בתחום תחולת תכניות 1112ג' ו-ד' .בדרום – שד' רוקח,
בצפון – שצ"פ ,במזרח – רח' לוי אשכול ובמערב – רח' גלילי.

שטח:

כ 127.00-דונם

מתכנן:

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

יזם:

הועדה המקומית לתכנון
ובניה ת"א-יפו.
) יש לציין כי יוזמת השינוי
היתה ע"י משרד סמי טיטו
אדר' לבנין מס'  .20מאחר
והוראות תכנית העיצוב
מחייבות התיחסות לכל
קבוצת מבנים ובכדי לשמור
על מדיניות אחידה בשכונה,
מוצע לשנות את העיצוב בכל
תחום התכנית(.

פרטים:
מצב בפועל :
שכונה בבניה ,חלק מהבנינים מאוכלסים חלקם בבניה .
רקע סטטוטורי – כללי :
 .1תב"ע 1112ג' שאושרה בשנת  1996ותב"ע 1112ד' שאושרה בשנת  – 1999תכניות
אלו חייבו הכנת תכניות עיצוב ארכטיקטוני .
 .2תכנית עיצוב ארכיטקטוני 1112ג') (2שאושרה בשנת  – 2003קבעה הנחיות
עיצוביות לבנינים ולשטחים הפתוחים .תכנית זו אפשרה גמישות בהוראותיה
ובלבד שישמר תכנון אחיד של קבוצות התכנון )מקבצים שהוגדרו בתכנית(.
 .3שינוי לתכנית עיצוב הנ"ל שאושר בשנת  – 2004כך שדירות גן תתאפשרנה בדרך
של הקלה ,בבנינים בהם מותרות דירות גן וכן מתן אפשרות להקלות בגובה
לצורך מימוש מלא הזכויות.
רקע סטטוטורי – התיחסות לנושאים הרלבנטים :
בריכות שחיה :
 .1בריכות שחיה במרפסות גג ,בחצרות דירות גן ובחצרות משותפות – התכנית
הראשית וכן תכניות העיצוב לא התיחסו לנושא זה.
מרפסות :
 .1בתכנית העיצוב ישנה הוראה )סעיף .9.2א-ב( לבניית מרפסות פתוחות
ל"סירוגין" באופן שישולבו אורגנית באדריכלות הכללית .הוראה זו אינה
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רלבנטית היום ,לאחר שינוי התקנות בדבר אופן חישוב שטחי המרפסות .מבחינה
עיצובית רצוי לאפשר מרפסות מקורות וחופפות בלבד – המשפרות את חזיתות
המבנים ,העמדתם ביחס לרחוב ואיכות החלל הפתוח למחצה בדירות.
בניה על הגג :
 .6בתחום תב"ע 1112ג' ו1112-ד' ) ,להלן" ,התכנית הראשית"( ,אפשרה התכנית בניית
חדרי יציאה לגג עפ"י תכנית ג' .זכויות אלו הינן מעבר לזכויות המפורטות בתכנית
הראשית.
 .7תכנית מתאר ג" – 1גגות תל אביב יפו" שאושרה בשנת  ,2006חלה על שכונות עבר
הירקון והחליפה את תכנית ג.
 .8בהתאם לכך ,ניתן לאשר בניה על הגג בהתאם להוראות תכנית ג ,1מבלי שהדבר
יחשב כשינוי לתכנית העיצוב.
פרטי הבקשה :
שינוי הוראות תכנית העיצוב שאושרה ,על שינויה ,במטרה להתאים את הוראות התכניות
לדפוסי המגורים כיום ,לתכנית ג 1שאושרה לאחרונה ולהנחיות עיצוביות ,כך ש:
 .2בריכות שחיה –
ניתן יהיה לאשר בריכות שחיה במרפסות גג בקומה העליונה ,בחצרות דירות גן
ובחצרות משותפות ,ובלבד ששוכנעה הועדה כי אין בכך כדי לפגוע באיכות המגורים
ובכפוף ל:
 .iאישור היחידה לאיכות הסביבה בעת"א-יפו.
 .iiמה"ע או מי מטעמו יהיה רשאי לא לאשר בריכת שחיה ,כאמור לעיל ,מסיבות
תכנוניות.
 .3מרפסות –
 .iבהיתרי בניה חדשים ,תקבע הוראה עיצובית בדבר בניית מרפסות מקורות
וחופפות בלבד.
 .iiבבנינים הקיימים ,תישארנה המרפסות כפי שאושרו בהיתר – עפ"י תכנית
העיצוב המאושרת.
 .4בניה על הגג -
ג .ניתן יהיה לאשר בניה על הגג בהתאם להוראות תכנית ג ,1בבנינים קיימים
ובבנינים חדשים – אישור חדרי היציאה לא יהווה שינוי לתכנית העיצוב
המאושרת.

חו"ד הצוות) :מוגש ע"י אביעד מור ,אדר'(
 .1ממליץ לאשר את הבקשה כמוצע ,שכן אין בדבר משום פגיעה עיצובית וכל מטרתה הוא לשפר את
איכות המגורים.
 .2נושא בריכות השחיה נבדק עם היועמ"ש ועפ"י חוות דעתה ...":יש קודם כל לתקן את תוכנית
העיצוב ,כך שתנתן האופציה לבריכות .למעשה ,מאשרים תוכנית עיצוב חדשה עם אופציה
לבריכות שחייה ,כשיש להראות את מיקומן."...
 .3תשריט העיצוב הינו מנחה ומציג את אפשרויות העמדת הבריכות ,בכל מקבצי הבנינים .ניתן יהיה
לבצע שינויים לא מהותיים במיקום הבריכות באישור מה"ע או מי מטעמו.
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התוכן
 שינוי תכנית עיצוב למגרשים  9,7,5,4בתב"ע  - 2627כניסה לצהלהדיון בשינוי עיצוב ארכיטקטוני

מטרת הדיון :אישור שינוי ועדכון לתכנית עיצוב למגרשים הנ"ל .
מיקום :מצפון – גוש  6624חלקה  – 879מגורים קיים ,חלקות  – 874 ,877מגרשים ריקים למגורים.
ממזרח -גוש  6624חלקה  – 385מגורים קיים.
מדרום – רחוב מויאל.
ממערב –רחוב טולקובסקי.
גוש/חלקה:

גוש  6624חלקה  - 880מגרש  9לפי תב"ע . 2627
גוש  6624חלקה  - 875מגרש  7לפי תב"ע . 2627
גוש  6624חלקה  - 878מגרש  5לפי תב"ע . 2627
גוש  6624חלקה  - 876מגרש  4לפי תב"ע . 2627

כתובות:

רחוב פומרוק .23
רחוב טולקובסקי .24
רחוב מויאל .3
רחוב מויאל .1

מתכנן :בר אורין אדר' .
יזם :פרויקט אחד בע"מ.
בכר אריה
גבע גיל-לורנס
וייסמן מרק אלן

מצב השטח בפועל :מגרשים ריקים.

פרטים:
מצב תכנוני קיים :על המקום חלה תכנית " – 2627מגורים בכניסה לצהלה" מאושרת ופורסמה
בי.פ 4964 .עמוד  1734בתאריך  - 21/02/2001תכנית איחוד וחלוקה ל 9 -מגרשים,
לבניית  34יחידות דיור  ,צמודי קרקע ) קוטג'ים( ב 2 -קומות.
אחד מהתנאים למתן היתר בניה בשטח התכנית הוא הכנת תשריט תכנית עיצוב
אדריכלי באישור הועדה המקומית שיכלול בין השאר ,פרטים לנושאים :מרתפי חניה,
מפלסי " "0.00ומפלסי החצרות ,שבילים ,חומר גמר לרבות פתרון אחיד לגגות.
בתאריך  28/01/2004נערך דיון בועדה המקומית שבו הוצע לבטל את התנאי לאישור
תכנית עיצוב.
הועדה ביקשה את חוו"ד היועצת המשפטית וזו טענה שלא ניתן לבטל את הדרישה
לאישור תכנית עיצוב.
בתאריך  04/08/2004אישרה הועדה המקומית תשריט עיצוב בסיסי ,עם סימון
של שבילי גישה להלכי רגל וכניסות למרתפי חניה ,ללא גבהיי  0.00וגבהי
הקרקע מסביב וזאת כי הסביבה בנויה הרחובות קיימים מסביב ולפי כך
להשאיר קביעות אלו למח' רישוי בניה לזמן הוצאת היתרים ולפי הנחיות
התכנית הראשית.
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בתאריך  19/01/2005פרוט' 2005 – 2ב' החלטה מס'  ,19אישרה הועדה המקומית
תכנית עיצוב הקובעת את :
 .1גובה הקרקע לכל אחד מהמגרשים בתכנית  2627ומאפשרת שינוי של עד  0.5מ'
מהקבוע בתשריט מבלי שהדבר יחשב כסטיה מהתשריט.
 .2מאפשרת הקמת בית פרטי אחד על כל מגרש במקום  4יח"ד.
בתאריך  10/01/2007פרוט' 2007 – 1ב' החלטה מס'  ,8אישרה הועדה המקומית תכנית
עיצוב להגבהת מפלס הכניסה למגרש מס' ) 1פינת צה"ל-משה סנה( בתכנית  2627כדי
לקבל תכנון נאות של המגרש.

מצב תכנוני מוצע:
 .1מפלסי הרחוב והכבישים ההיקפיים למגרשים הנ"ל קיימים במצבם הסופי.
 .2יש לציין שהמפלסים תואמו עם אדר' הרישוי וכן שבקשות להיתר בניה ,עפ"י
התכנון המוצע לעיל ,בכתובות אלו נדונו ואושרו ע"י הועדה )בקשות להיתר
מס' 08-1662ר08-1667 ,ר08-1665 ,ר08-1664 ,ר( .
 .3השינוי הנ"ל לתכנית העיצוב מבוקש בדיעבד ,ע"י מח' הרישוי ,לאחר שהתברר
כי לא ניתן לשנות את מפלסי הגבהים ללא שינוי תכנית העיצוב.
לאור הנ"ל ,מוצע לעדכן את תכנית העיצוב שאושרה בתאריך  ,19/01/2005בהתאם לתשריט המוצע ,ע"י :
 .1הנמכת מפלסי ה 0.00 -למגרשים מס'  9,7,4עד  0.5מ' ,בהתאם להחלטת הועדה
מ ,2005-כדי לאפשר תכנון נאות יותר של המגורים וכדי לא ליצור הפרש גבהים
גדול בין המגרש לרחוב.
 .2הגבהת מפלס ה 0.00 -למגרש מס'  5בכ 0.3-מ' , ,בהתאם להחלטת הועדה מ-
 ,2005כדי לאפשר את תכנון המרתף כיחידה אחת )המשכי למגרשים הנ"ל( וכדי
להתאים זאת למפלס הרחוב הקיים ).(+30.60
 .3שינוי העמדת המבנים במגרש )ללא תוספת יח"ד מעבר למותר( כך שבמקום בית
פרטי אחד  4 /יח"ד צמודות במגרש תתאפשרנה  2יח"ד בקרקע ו 2-יח"ד בקומה
א' ) 2דירות גן ו 2-דירות גג( שכן הדבר אינו משנה את העיצוב הקיים בסביבה
ומשפר את איכות המגורים.
 .4יתר ההוראות ,כפי שנקבעו בתב"ע ובתכנית העיצוב על שינוייה.
חו"ד הצוות) :מוגש ע"י אביעד מור ,אדר'(
לאשר את השינוי לחלק מתכנית העיצוב – מגרשים  ,9,7,5,4בתב"ע  ,2627כמוצע לעיל.
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מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית:

מיקום:

הועדה המקומית

מגרש  21במבנן  - 6עפ"י תב"ע 1111א – 1הגוש הגדול
צפונית לרח' אינשטיין
מזרחית לרח' אבן גבירול

כתובת :רח' בשביס זינגר יצחק
גושים וחלקות בתכנית :גוש  6884חלקה 8
שטח התכנית 6.081 :דונם
מתכנן :בר אורין אדר'
איתן עדן – אדר' נוף
יזם :עו"ד דורון כוכבי בשם הבעלים
בעלות :פרטיים
מצב השטח בפועל :מגרש ריק
מצב תכנוני קיים:
 .1תב"ע 1111א – 1ב.מ" 9 .הגוש הגדול" שפורסמה למתן תוקף בי.פ .מס'  4151מתאריך 21.10.93
תותר הבניה רק על פי תכניות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני שתאושרנה ע"י הועדה המקומית.
 .2תב"ע בסמכות מקומית מק1111 /א ,6-מאושרת משנת  ,2000ומטרתה שיפור התכנון במגרש ע"י
שינוי בינוי מבניה טורית לבניה במקבצים ,שינוי קווי בנין וביטול כניסה אחת לחניה מדרום.
 .3תכנית עיצוב ארכיטקטוני למבנן  ,6מאושרת משנת  ,2000לקביעת עקרונות העיצוב האדריכלי
ופיתוח השטח .תכנית זו תואמת את השינויים שהוצעו בתב"ע בסמכות מקומית לעיל ואלו אושרו
במקביל .עיקרי התכנית :
א .העמדת הבנינים ,צורתם וגובהם.
ב .מפלסי הכניסות לבנינים וגבהי הקומות.
ג .עקרונות מנחים לעיצוב חזיתות.
ד .הנחיות לפיתוח השטחים הפתוחים ,גדרות ,גינות וחניות.
ה .סימון כניסות ויציאות לחניונים תת קרקעיים.
ו .הוראות בנושאי אקוסטיקה.
ז .הוראות למתן היתרי בניה.
ח .הוראות לתוספת יח"ד במסגרת הקלות ,באם יאושרו.
 .4החלטת ועדה משנת  – 2004עדכון קווי בנין לשפ"פ במבנן  –6בשל טעות שנפלה בתכנית העיצוב
תיקנה הועדה את קו הבנין בין מגרש הקוטג'ים לשפ"פ ל 13.5-מ' במקום  13מ'.
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מצב תכנוני מוצע – תאור תכנית העיצוב:
 .1פיתוח – בהתאם למאושר עד כה למעט השינויים הבאים ,שנבעו מהנחיות תכנוניות לצורך שיפור
התכנון:
א .זיקת הנאה לציבור  -קביעת מעבר ציבורי המקשר בין השטח הפרטי הפתוח ממזרח
למגרש ובין שטח ציבורי פתוח ממערבו .תרשם זיקת הנאה למעבר לציבור בלשכת רשם
המקרקעין .מעבר זה יאפשר תנועת הולכי הרגל בשביל אחד ויתר השבילים המובילים
לבתים יוותרו ברמת פרטיות גבוהה יותר – כל זאת כדי לאפשר מעבר נח לציבור ,מחד,
ופרטיות לבתים ,מאידך.
ב .מפלסי כניסה – הנמכת מפלסי הכניסה לבתים .בכדי לא ליצור הפרש מפלסים גבוה בין
המגרש הפרטי למרחב הציבורי – מעברים ושצ"פ .כמו כן ,הותאמו מפלסי הפיתוח לקיים
בסביבת המגרש וכן רמפות ושיפועים המתאימים לאנשים בעלי מוגבלויות .ניתן יהיה
לבצע שינויים בגובה של עד  0.5מ' ,לעת הוצאת היתרי בניה ,במידה והדבר יידרש.
ג .החדרת מי נגר ונטיעות – התכנית קובעת מיקומים לאיסוף והחדרת מי נגר בתחום
המגרש לצורך שמירה על נגר עילי וכן אזורים משמעותיים לבתי גידול עבור צמחיה
בוגרת בתחום המעבר הציבורי לצורך הצללה ושיכוך רוחות בכיוון מזרח-מערב.
ד .גדרות – קביעת גבהי גדרות מקסימליים בתפר בין הציבורי לפרטי בכדי לשמור על
פרטיות חצרות הבתים ,מחד ,וכדי למנוע בניית חומות לכיוון המרחב הציבורי ,מאידך.
ה .אוורור חניונים – אוורור החניונים יעשה ע"י אוורור טבעי או מלאכותי – במידה ויעשה
הדבר ע"י מפוחים ,לא יאווררו המרתפים לכיוון המרחב הציבורי או השפ"פ.
ו .אשפה – חדרי האשפה ממוקמים במרתף .יש לקבל את אישור מח' התברואה לסידורי
פינוי האשפה באמצעות חברת תחזוקה וכיו"ב.
 .2מרתפים  -החלת תכנית ע – 1מרתפים )שאושרה מאוחר יותר( .החניה כולה תהיה תת קרקעית,
קומת המרתף תאפשר מילוי קרקע לצורך גינון.
 .3בניה על הגג – שינוי צורת גגות המבנים בהתאם לתכנית ג" -1בניה על גגות מבנים" .תב"ע מק/
1111א ,6-מאושרת משנת  ,2000קבעה הוראות עיצוביות בדבר גגות מעוגלים .עם זאת ,מאז
אושרה תב"ע ג 1ותכנית זו מתאימה את הוראותיה העיצוביות לתב"ע ג 1החלה על המקום .סעיף
זה תואם עם עו"ד הראלה אברהם אוזן ,ס.בכיר ליועמ"ש ,ולפי חוות דעתה  ..." :אין מניעה לבנות
במגרש הנדון חדרי יציאה לגג לפי תכנית ג .1התכנית בסמכות ו.מקומית אינה אוסרת מפורשות
הקמת חדרי יציאה לגג אלא מתירה עיצוב ספציפי המתיחס לעליות גג .מאחר ותכנית ג 1הינה
תכנית מתאר ומפורטת המאוחרת לתכנית בסמכות ו .מקומית ניתן לבנות לפיה במגרש חדרי
יציאה".
 .4העמדת המבנים  -שמירה על חמשת מקבצי המבנים ,כפי שאושר בתב"ע ,תוך שינוי במיקומם
כדי לאפשר את המעבר הציבורי במרכז המגרש .יצויין כי אין שינוי בקווי הבנין המאושרים.
 .5גובה קומה – שינוי גובה קומה טיפוסית מ 3.10-מ' ל-עד  3.4מ' ,מרצפה לרצפה .בתכנית העיצוב
המאושרת לא צויין גובה מקסימלי למבנים .תנאי להיתר בניה יהיה אישור רשות התעופה
האזרחית לגובה המוצע.
 .6חומרי גמר – התכנית הראשית וכן תכנית העיצוב קובעות חומרים עמידים לסביבה ימית .מוצע :
א .חזיתות המבנים והגדרות יחופו בטיח עמיד לסביבה ימית בהתאם לתקן ישראלי 1920
וכפי שיעודכן מעת לעת .הזגוגיות המותקנות לא יהיו רפלקטיביות.
ב .לא תותר התקנת צנרת ,מזגנים ומתקני תשתית אחרים ,למעט מרזבים ,ע"ג החזיתות
והדבר ירשם כתנאי בהיתר הבניה.
ג .לעת הוצאת היתרי הבניה ניתן יהיה לאשר חומרים שונים מאלו ,באישור מה"ע או מי
מטעמו.
 .7זכויות הבניה ,מספר יחידות הדיור וקווי הבנין – בהתאם לתכנית המאושרת.
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 .8יתר הדרישות  -כגון ,אישור רשות העתיקות וחוו"ד אקוסטית  -בהתאם לתכנית המאושרת.

חו"ד הצוות) :מוגש ע"י טובה רמון ואביעד מור ,אדר'(
לאשר את תכנית העיצוב החדשה במתכונתה המוצעת.
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התוכן
 שטחי שירות לתכניות  807 ,807ב'דיון בשטחי שירות

מיקום :מרכז שכונת נווה חן
מגיש הבקשה :אגף רישוי ופיקוח על הבניה
אגף תכנון ובניין עיר
תוכן הבקשה :תוספת שטחי שירות לזכויות המפורטות בתכנית שבנדון.
פרטים :בהתאם לתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים בתכניות והיתרים( התשנ"ב) 1992 ,להלן
"התקנות"( מחליטה הועדה במליאתה כדלקמן:
השטחים המפורטים בתכנית מתאר מספר 807ו 807 -ב' תכנית מפורטת על חלק מאדמות כפר –
שלם ,הם השטחים העיקריים המותרים לבניה .בנוסף לשטחים אלו יותרו שטחי שירות
כדלקמן:

א .מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין:
ע"פ "ע "1-מרתפים על שינוייה לרבות הקמת מחסנים דירתיים של עד  12מ"ר ליח"ד במבני
מגורים.
ב .במפלס הכניסה הקובעת לבניין:
שטח מפולש בקומת העמודים וכן שטח מבונה לשטחי שירות אשר לא יעלה על  50%משטח
הקומה שמעל וישמש למבואה ,חדר מדרגות ,מעליות ,מערכות טכניות ,מתקני שירות ,אשפה,
אחסנה או חדר עגלות ואפנים עד  12מ"ר.
ג .מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין:
.1
.2

למבני מגורים חדשים תותר תוספת עד  30%מסך השטח העיקרי .פרוט שטחי שרות כהגדרתם
בחוק לרבות לובי ,חדר מדרגות ,חדרי אשפה ,חדר מכונות ,חדר עגלות ואופנים ,וכד'.
בנוסף יותר ממ"ד/ממ"ק ע"פ חוק.
במבנה מסחר ומשרדים יותרו עד  30%מסך השטח העיקרי כשטחי שירות כהגדרתם בחוק
לשימושים ע"פ תקנות תו"ב  1992על שינוייהן לרבות אחסנת חומר ארכיוני.

חו"ד הצוות בתאום אגף רישוי ופיקוח :לאשר את התכנית לשטחי שירות.
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מתחם רח' עמק ברכה/רח' יגאל אלון – תוספת זכויות
מסמכי רקע:
• סיכום פורום תכנון מתאריך 13/01/02
• החלטת הועדה המקומית 14/08/02
• החלטת הועדה המחוזית מס'  736מיום 26/11/07
• החלטת הועדה המחוזית מס' 11/02/08
מטרת הדיון :דיווח לועדה המקומית על החלטת הועדה המחוזית מתאריך  26/11/07והוספת הועדה
המקומית כמגישה של התכנית.
מסלול התב"ע :בסמכות ועדה מחוזית.
מיקום :רח‘ יגאל אלון במזרח ,רח‘ עמק ברכה בצפון ,רח‘ יקנעם במערב.
גוש/חלקה:
גוש
7093
7093
7093
7093
7093
7093
7093

חלקה
22
23
24
25
26
373
374

שטח קרקע:

 3.3דונם

מתכנן:

אדר' דוד גלור

יזם:

א.י.פ.ר בע“מ  ,חב' נוה-שוסטר בע“מ

בעלות:

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

מצב השטח בפועל:
בשטח התכנית שש חלקות אשר שטחן נע בין  278מ"ר ל 536מ"ר .שלוש מהחלקות ללא בניה ,באחרות
קיים מוסך ומחסן לחומרי בניין בשתי קומות.
מצב תכנוני קיים:
במקום חלות התכניות הבאות:
• תב"ע  1043הקובעת זכויות בנייה בהיקף של  200%ובגובה של  5קומות.
• תב"ע  618הקובעת קווי בניין ומערך דרכים.
• תב"ע  1043א' המרחיבה שימושים לתעסוקה נקייה ,משרדים ומסחר.
• תב"ע / 2657ב' הרחבת רח' יגאל אלון צפון.
מדיניות קיימת:
מדיניות הועדה המקומית :במקום חלה מדיניות הועדה המקומית לאיזור התעסוקה נחלת יצחק אשר
אושרה בשנת  .2005המדיניות התייחסה לאיזור התעסוקה נחלת יצחק אשר התכנית המוצעת ממוקמת
בתחומו .להלן פירוט עקרי המדיניות:
• זכויות בנייה :במסגרת המדיניות נקבע מדרג לאישור תוספת זכויות במסגרת תב"עות חדשות לפי
גודל מגרש התכנון .במסגרת מדיניות זו נקבע כי באיזור זה במגרשים ששטחם מעל  2דונם תוספת
זכויות תהייה עד .300%
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•
•
•
•
•
•

שימושים :השימושים יהיו בהתאם למפורט בתב"ע  1043א' שעיקרם משרדים ותעסוקה ומסחר
בקומת הקרקע .יותר שימוש של מגורים ביתרת השטח מעל .300%
נתונים נפחיים :בחלקות בהן ניתן לקבל זכויות נוספות תחויב בנייה מרקמית בגובה של עד  6קומות,
כאשר יתר הזכויות תרוכז במגדלים בגובה של עד  30קומות.
תכסית 50% :משטח המגרש.
עיצוב והתייחסות לסביבה :יחוייב מסד של  5-6קומות בהתאם לגובה הבנייה הקיימת בשכנות לבניין
והוראות נסיגה של הבנוי העליון )הבנייה המגדלית(.
שימושי משק :כל שימושי המשק יהיו בתחום המגרש לרבות פריקה וטעינה ,אצירת אשפה ,וכדומה.
יועדף פיתוח ללא גדרות בין החלקות ובמתן זיקת הנאה להולכי רגל בתחום המגרש .מפלס הכניסות
בחזית לרחובות יהיה במפלס המדרכה.
איכות סביבה :כל תכנית לבנייה גבוהה תחוייב בבדיקה סביבתית לענין הטלת צל על בניינים בשכונת
המגורים נחלת יצחק ובדיקות נוספות כפי שידרש ע"י הרשות לאיכות הסביבה של עיריית ת"א.

התב"ע המוצעת תואמת את עיקרי המדיניות המפורטים לעיל למעט המפורט להלן:
• שילוב מגורים :עפ"י התב"ע המוצעת מותר שימוש של מגורים עד  25%משטחי הבנייה .הרקע
לחריגה מן המדיניות הוא אישור התכנית להפקדה ע"י הועדה המקומית )ב (2002לפני אישור מדיניות
הועדה המקומית לאיזור )ב.(2005
• תכסית :עפ"י המדיניות התכסית המקסימלית היא  50%משטח המגרש .הועדה המקומית ,במסגרת
החלטתה מ 2002אישרה תכסית של  .55%הועדה המחוזית במסגרת החלטתה לאישור הפקדת
התכנית אישרה תכסית של  65%תוך הקטנת שטח המגרש מ 2,280מ"ר ל .2,080אי לכך ,המלצת צוות
מזרח היא לאמץ את החלטת הועדה המחוזית בנושא זה .עם זאת ,משיקולים של בינוי ,עיצוב אורבני
והשתלבות בסביבה ,ממליץ הצוות ל להקטין את התכסית ע"י שינוי קו הבניין הצפוני מ 3.00מ'
ל 10.00מ'.

פירוט הליך קידום התכנית עד כה:
ב 13/01/02התכנית אושרה לקידום במסגרת פורום תכנון.
ב) 14/08/02החלטה מס'  ,4פרוטוקול 2002 – 16ב'(  -אישור להפקדה ע"י הועדה המקומית .החלטת
הועדה היתה להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:
 .1יצירת דופן בנויה כלפי רח' יגאל אלון ,כולל קולונדה ,אשר תתאים לבנייה הקיימת והעתידית
בסביבה תוך הרחקת הבנייה הגבוהה מהדופן המזרחית למגורים ברח' יגאל אלון.
 .2תכנית איחוד וחלוקה כחלק ממסמכי התכנית ,לפיה יחושבו אחוזי הבנייה מ 60% -של שטח החלקות
משוחזר.
 .3תנאים נוספים לעניין תנועה ומרתפים.
העברת התכנית ללשכת התכנון המחוזית שלא באמצעות הועדה המקומית ) :( 17.04.05יזם התכנית הגיש
את התכנית ישירות ללשכת התכנון המחוזית לפי סעיף  62ב' א .לחוק התכנון והבנייה ,ללא השלמת
תיאום מסמכי התכנית מול אגף תב"ע ,על רקע עמדת אגף תב"ע כי היה להציג את המצב הקיים בתשריט
לפי תב"ע  2657ב' )הרחבת רח' יגאל אלון צפון( ,במתכונתה המופקדת ,וההשלכות של עמדה זו על טבלת
האיזון.
פנייה ע"י יזם התכנית לועדת ערר :הוגשה ע"י יזם התכנית פנייה לועדת ערר כנגד החלטת הועדה
המקומית לדחות את ההתנגדות אשר הגיש לתב"ע  2657ב' )הרחבת יגאל אלון צפון( על רקע ההפקעות
במסגרת תכנית זו מחלקה  26שבבעלותו )ושבנמצאת גם בתחום תב"ע  .(3401במסגרת החלטתה מתאריך
 13/12/04קבלה הועדה את עמדת היזם והורתה כדלקמן:
 .1יש להרחיב את תחום התכנית ) 2657ב'( כך יכלול גם את כל שטח חלקה  26בגוש .7093
 .2יש לסמן בתשריט המצב המוצע את כל שטח החלקה להרחבת דרך ,ואת המבנים הקיימים
בתחום הרחבת הדרך יש לסמן כמיועדים להריסה.
 .3בהוראות התכנית יקבע כי במידה ותכנית עתידית לאיחוד וחלוקה תאושר למתן תוקף לפני ביצוע
הרחבת הדרך ,הפרשות שטחים לצורך הרחבת הדרך יהיו על פי התכנית לאיחוד וחלוקה.
 .4במידה והתכנית לאיחוד וחלוקה לא תאושר כאמור לעיל ,תופקע חלקה  26על פי התכנית הנדונה.
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לתכנית נערכה מכינה תחבורתית בלשכת התכנון המחוזית ב :23/05/06במסגרתה הוחלט כי יש להשאיר
את דרך עמק ברכה ברוחבה המלא ולתקן את שטח המגרשים בתחום התכנית בהתאם .החלטה זו הביאה
להקטנת סה"כ שטח המגרשים מ 2,280מ"ר ל 2,082מ"ר.
) 26/11/07החלטה מס'  - (736אישור להפקדה ע"י הועדה המחוזית:
הועדה המחוזית החליטה לאשר את התכנית להפקדה בתנאי שתתוקן בהתאם לתנאים הבאים:
 .1סך השטחים העיקריים לתעסוקה 350%) 7,280 :משטח המגרש נטו( ,מתוכם יותר שילוב מגורים של
עד  25%מתוך השטחים העיקריים שהם  31יח"ד) .יצוין כי המגורים אושרה כבר ע"י הועדה
המקומית(.
 .2מסקנות חוות דעת של יועץ התחבורה לאור ספירות התנועה יוטמעו בהוראות התכנית.
 .3תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון.
 .4העברת מסמכי התכנית לרבות הבדיקה התחבורתית יועברו למשרד התחבורה טרם הפקדת התכנית.
) 11/02/08החלטה מס'  – (738החליטה הועדה המחוזית להוסיף להחלטתה אישור הקלה בסמכותה
מתמ"א  3ומתמ"א :23
 .1קו הבניין מציר כביש  20יהיה  60מ' במקום  100מ'.
 .2קו הבניין מציר מסילת הברזל יהיה  110מ' במקום  120מ'.

מטרת הדיון הנוכחי:
הוספת הועדה המקומית כמגישה לתכנית :בתאריך  08/04/08התקבלו בצוות מזרח מסמכי התכנית מאת
עורך התכנית ,מתוקנים עפ"י החלטת הועדה המחוזית ,לצורך ביצוע סבב חתימות להפקדה בפועל.
ב 30/04/08התקבלה דרישה מאת לשכת התכנון המחוזית לפיה תנאי להפקדת התכנית יהיה הוספת
העירייה כמגישה לתכנית .כל זאת שכן תב"ע  3401הינה תכנית הכוללת הוראות של איחוד וחלוקה ללא
הסכמת בעלים ,ויזם התכנית )א.י.פ.ר בע“מ  ,חב' נוה-שוסטר בע“מ( הינו בעלים של כשליש משטח
התכנית בלבד.
להלן פירוט המצב התכנוני המוצע תוך פירוט השינויים בין התכנית כפי שאושרה ע"י הועדה המקומית
להחלטת הועדה המחוזית:
טבלת השוואה:
נתונים
שטח המגרש
סה"כ
זכויות
בניה

אחוזים
מ"ר

גובה
תכסית
מקומות חניה

קומות
מטר

מצב מוצע עפ"י החלטת
מצב מוצע כפי שאושר ע"י
מצב קיים
הועדה המחוזית
הועדה המקומית
 2,082מ"ר
 2,280מ"ר
 2,280מ"ר
 300%משטח מגרש לאחר  350%משטח המגרש נטו
200%
ביטול הפקעות תקפות
להרחבת יגאל אלון(
 7,280מ"ר
כ  -5,000מ"ר )משטח מגרש  7,000מ"ר
לפני הפקעות בתב"ע להרחבת
יגאל אלון(
 12קומות
 12קומות
 5קומות
 54מ' מעל פני הקרקע
65%
55%
עפ"י התקן התקף
עפ"י התקן התקף
עפ"י התקן התקף

איכות הסביבה:
 .1יאסר חיפוי הבניין בקירות מסך מזכויות רפלקטיבית למניעת סינוור דיירי בנייני המגורים ממזרח לו.
תנאי להוצאת היתר בנייה יהיה אישור הרשות לאיכ"ס לנושא.
 .2התכנית ממוקמת בתחום שטח א' כפי שנתחם והוגדר במסגרת החלטת הועדה המקומית )בתיאום
ואישור המשרד לאיכות הסביבה( בדבר מתן מידע ותנאים בהליכי תכנון ובנייה במרחב תעש מגן
)מתחם תעש השלום( מתאריך  .22/07/2001עפ"י מסמך זה תנאי להוצאת היתרי בנייה במקום הוא
ביצוע בדיקות לזיהום מים וקרקע וביצוע מיגון מיוחד של החניונים התת קרקעיים .כמו כן ,חל
איסור על שימושים המחייבים שהיית קבע של בני אדם בתת הקרקע.
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השתלבות בסביבה:
 .1הבינוי עפ"י התכנית יחייב קומות מסד של  5-6קומות בהתאם לגובה הבנייה הקיימת בשכנות לבניין
כאשר הבנייה מעל גובה זה תהייה בנסיגה של לפחות  6מ' מקו הבניין כלפי רח' יגאל אלון.
 .2רח' יגאל אלון :עפ"י תב"ע  2657ב' רוחב זכות הדרך ברח' יגאל אלון הוא  28מ' .עפ"י נספח התנועה
של התכנית ברוחב זכות הדרך כלולה מדרכה של  4מ' .עפ"י סיכום פורום תכנון תנאי להפקדת
התכנית היה שהתכנית תחייב בניית קולונדה בדופן הרחוב להרחבה נוספת של המדרכה במקום.
בשטח בתחום הקולונדה תרשם זיקת הנאה ומעבר לציבור.
 .3רח' עמק ברכה :עפ"י תב"ע  618רח' זכות הדרך ברח' עמק ברכה הוא  20מ' .עפ"י נספח התנועה של
התכנית רוחב המדרכה במקום יהיה  10מ' 2 :מ' בתחום רוחב זכות הדרך ועוד  8מ' בתחום המגרש,
עליהם תרשם זיקת הנאה ומעבר לציבור.
 .4תחויב רישום זיקת הנאה ומעבר לציבור בכל השטח עד קו הבניין בפועל של הבניין )לאחר בנייתו(
למעט בחזית הדרומית הגובלת בחלקות פרטיות .ובחזית המערבית המשמשת לכניסת כלי-רכב.
 .5תותר כניסה אחת בלבד לחצר המשק ולחניון של הבניין .הכניסה תותר רק מרח' יקנעם.
עקרונות שומה ללוח הקצאות וטבלת איזון:
 .1מאחר והתכנית היא תכנית הכוללת הוראות של איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים ,תנאי להפקדה
בפועל של התכנית יהיה קבלת אישורו של הממונה על המקרקעין באגף תב"ע לטבלת האיזון
וההקצאות של התכנית ועדכונה בהתאם להנחיותיו.
 .2על הועדה המקומית לשלוח הודעות לכל בעלי הקרקע בתחום התכנית .משלוח ההודעות יעשה לאחר
אישור התכנית ע"י הועדה המקומית.
כתב שיפוי וכתב התחייבות להסכם משימות פיתוח:
 .1היות ומדובר בתכנית הכוללת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים ,יחתום יזם התכנית על
כתב שיפוי וכתב התחייבות על חלקו היחסי בתכנית.
 .2עפ"י מדיניות הועדה המקומית לאיזורי תעסוקה בעיר מ 1996התכנית חייבת בהסכם משימות פיתוח
כאשר סכום המימון יחושב החל מ .250%היות וזכויות הבנייה המבוקשות עולות על מה שנקבע
במסגרת מדיניות הועדה המקומית ,ממליץ מה"ע לועדה לאשר שינוי הרף מ 250%ל 300%בדומה
לנהוג באישורי מע"ר.
חשיפת הועדה המקומית לתביעות עפ"י סעיף :197
 .1עפ"י דרפט אישור התכנית ע"י הועדה המקומית ב ,14/08/02יזם התכנית היו חברת א.י.פ.ר וחברת
נווה שוסטר בלבד .לאור דרישת לשכת התכנון המחוזית להוסיף את הועדה המקומית כמגישה
לתכנית ,דרישה אשר משמעותה הוא חשיפתה הפוטנציאלית של הועדה המקומית לתביעות לפי סעיף
 197לחוק התכנון והבנייה ,נערכה בדיקה מול שמאי הועדה המקומית לנושא .עפ"י תוצאות הבדיקה,
הסיכון לאישור תביעות בגין ירידת ערך בגין אישור התכנית לועדה המקומית הוא קטן עקב מאפייני
התכנית וכן לאור החלטת בית המשפט המחוזי תל – אביב יפו מתאריך  10/09/06בעניין חברת מגדלי
אלרוב בע"ב.
 .2היות ובמקרה הנדון הרחוב המפריד בין שטח התכנית לבין המגורים הקרובים ביותר אליו הוא רחוב
יגאל אלון אשר רוחבו הסטטוטורי הוא  28מ' )רוחב זכות הדרך עפ"י תב"ע  2657ב'( ,לא נראה כי
תעמוד להם האפשרות להגיש תביע לפיצוי בדין ירידת ערך עפ"י סעיף .197
 .3תנאי למתן היתר בניה במקרקעין אשר בעלי הזכויות בהם לא המציאו כתבי שיפוי לועדה המקומית
טרם הפקדתה של תכנית זו ,יהיה מתן כתב שיפוי מלא לועדה המקומית בדבר תכנית זו בנוסח כפי
שיחתם ע"י אותם בעלים אשר נתנו שיפוי בטרם הפקדת התכנית או לחליפין תשלום מלוא הסכומים
של הועדה המקומית נדרשה לשלם לפי סעיף  197כאמור בהתאם לחלק היחסי של אותם מקרקעין.
הגדלת זכויות הבנייה במסגרת החלטת הועדה המחוזית:
 .1שטח התכנית עפ"י אישור הועדה המקומית מתאריך  14/08/02היה  2,280מ"ר ,והשטח העיקרי
לבנייה היה  7,000מ"ר אשר חושבו לפי  .300%במסגרת החלטת הועדה המחוזית מ 26/11/07הוחלט
על הקטנת שטח המגרש ל 2,082מ"ר תוך שינוי חישוב הזכויות ל ,350%בהתאם את השטח העיקרי
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ל 7,280מ"ר .התוצאה היא תוספת של  280מ"ר בסך הכל .היות מדובר בתוספת שולית של שטחי
בנייה ,המלצת צוות מזרח היא לאמץ את החלטת הועדה המחוזית בנושא זה ללא שינוי.
חו"ד הצוות:
לאמץ את השינויים בהוראות התכנית עפ"י החלטת הועדה המחוזית ולצרף את הועדה המקומית כמגישה
לתכנית למרות שזכויות הבנייה המוקנות לתכנית במסגרת ההחלטה חורגות ממדיניות הועדה המקומית
וזאת מן הסיבות להלן ובכפוף לתנאים להלן בהמשך.
 .1התכנון החדש פותר בעיות אורבניות הקיימות באזור זה:
א .המגרשים הקיימים הם בעלי מימדים )בשטח שבין  278מ"ר ל 536מ"ר( אשר אינם מאפשרים
ניצול מיטבי של שטחם עקב הצורך בריבוי כניסות ויציאות לחניונים ,פיזור פעילות משק לרבות
פריקה וטעינה ,אצירת אשפה  ,מקטין את אפשרות ניצול המרחב לטובת הציבור ,תכסית
גדולה(.
ב .התכנית מאפשרת שיפור משמעותי של המרחב הציבורי ע"י רישום זיקת הנאה ומעבר להולכי
רגל במסגרת זאת הרחבת המדרכה בדופן רח' יגאל אלון באמצעות בניית קולונדה.
ג .התכנית תאפשר בניית פרויקט במהלך בנייה אחד במקום בנייה מתמשכת לאורך זמן בכל
חלקה בנפרד.
ד .הפרוייקט משתלב במגמת התחדשות הבנייה בסביבה תוך מימוש יתרונות המיקום ליד כביש
נתיבי איילון בתחום אזור המע"ר המטרופוליני.
 .2סה"כ זכויות הבנייה המבוקשות גדול רק ב 280מ"ר מאשר מה שאושר ע"י הועדה המקומית בדיונה
להפקדת התכנית.
.3

.4

תנאים להפקדה:
א .תיקונים טכניים שונים בהם:
 (1שינוי קו הבניין הצפוני לצורך הרחבה נוספת של המדרכה ל 8.00מ'.
 (2הצגת המצב המאושר בתשריט ובנספח הבינוי עפ"י תב"ע  2657ב' "הרחבת רח' יגאל אלון
צפון".
ב .סימון בתשריט של שטח הקולונדה לאורך רח' יגאל אלון ברוחב שלא יפחת מ 4.00מ' ,כשטח
עליו תרשם זיקת הנאה למעבר הציבור )בנוסף לשטח המסומן מצפון קו הבניין בדופן רח' עמק
ברכה( .הבטחת רישום זיקת ההנאה יהיה תנאי להוצאת היתר בנייה.
ג .תיאום עם מה"ע או מי מטעמו לעניין תכנון גשר עמק ברכה והשלכות על גבהי מפלס הקרקע.
ד .חתימת יזם התכנית על כתב שיפוי על חלקו היחסי בתכנית.
ה .חתימת יזם התכנית על כתב התחייבות לעניין משימות פיתוח.
תנאים להוצאת היתר בנייה:
א .אישור תכנית פיתוח ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו.
ב .מתן כתב שיפוי מלא לועדה המקומית בדבר תכנית זו בנוסח כפי שיחתם ע"י אותם בעלים אשר
נתנו שיפוי בטרם הפקדת התכנית או לחליפין תשלום מלוא הסכומים של הועדה המקומית
נדרשה לשלם לפי סעיף  197כאמור בהתאם לחלק היחסי של אותם מקרקעין.
ג .אישור מאת הרשות לאיכ"ס של עת"א לעניין הבטחת שימוש בחומרים אשר ימנעו סינוור דיירי
בניני המגורים.

חוו"ד מה"ע:
לאמץ את השינויים בהוראות התכנית עפ"י החלטת הועדה המחוזית ולצרף את הועדה המקומית כמגישה
לתכנית.
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