תכנית דרדור-פינוי שוק בצלאל
תא/מק/2250/ב

ערר למליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב-יפו
ביום 29-10-2012

ע"י מיטל להבי חברת מועצה ולשעבר סגנית ראש העירייה

מצב קיים לפני
התחלת הפינויים

אלו מציאות
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ערר שוק בצלאל

חלוקת השטחים בתוכנית
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מצג מטעה לוועדה המקומית
שטח זכויות הבנייה הוגדרו "כולל" ולא "עיקרי"
(סעיף  1בערר)

• זכויות הבניה הוגדרו בתוכנית הול"ל הישנה "כוללים".
• בדראפט לוועדה (ובתוכנית החדשה) הוגדרו הזכויות כשטח "עיקרי"
.
• התכנית והתב"ע הישנה מקנה זכויות במגרשים  3 ,1של 9,000 :
מ"ר ו 3,800-מ"ר בהתאמה .השטח המותר לבניה הוגדר כולל!!
ולא "עיקרי" כפי שהוצג לוועדה בטעות

• המילה "עיקרי" היה בה משום הטעיה של חברי הועדה
• התוכנית החדשה משלבת את תוכנית הישנה (הול"ל) במרקם הקיים
• כל בקשה לתוספת זכויות הייתה צריכה להיות מוצגת לחברי הועדה
בצורה מפורשת וברורה ,לא כך היה!
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הטעייה של הועדה המקומית?
הוצגה תוכנית "עיצוב" ולא "תוכנית בינוי"

(סעיף  2בערר)

• הצגת התכנית כ"תכנית עיצוב" לא אפשרה דיון בשאלות מהותיות.
• בפועל התקיים דיון בתוכנית בינוי ,ללא נתונים על תוספת השטחים.
• בכך נמנע מהוועדה ליישום תפיסה מירקמית להפחתת שטחים בפרויקט.
• סעיף  14בהוראות התוכנית הישנה קובע :לא ניתן לתת היתרי-בניה
מכוחה ,מתחייב אישור תכנית בינוי מפורטת בכל שטח התוכנית.

• תוכנית הבינוי/עיצוב – מתייחסת רק לחלק היזמי של הפרויקט ולא לשטח
כולו.
• לא יושם תנאי מרכזי בתב"ע (המקורית) לביצוע תוכנית בינוי מפורטת לכל
שטח התוכנית (לשטח היזמי ולשטח המקומי בשילוב).
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לתוכנית הוספו שטחי שירות
שלא אושרו ע"י הועדה המקומית (סעיף  3בערר)
• תוספת שטחי-שירות לתכנית הול"לית לא אושרה ע"י הועדה המקומית
כנדרש בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים) ,תשנ"ב,1992-
סעיף (13א)( )1ו.)3(-

• לוועדה הוצגו נפחי הבניה והדמיות בלבד ללא פרוט תוספת שטחי
השירות ,לא ניתן להבחין בהדמיה כי היקפי השטחים גדלו.
• תקנות התכנון והבנייה מתירים לחברי הועדה המקומית שיקול דעת ביחס
לתוספת שטחי שירות בתנאי שלא נקבעו הוראות מפורשות אחרות
בתוכנית
• בתוכנית הול"ל צויין במפורש שמדובר בשטח כולל וניתנה התייחסות
מפורטת לשטחי חניה ומקלטים ואפשרות לתוספת שטחי רווחה משותפים
לדיירי הבניין (סעיף  2ד')

מיטל להבי

ערר שוק בצלאל

"טעויות בחישוב" תוספת שטחים ליזם

(סעיף  4בערר)

נוספו ליזם שטחי שירות של  320מ"ר מעבר לתוספת 4( 40%-ג')
 9,000מ"ר  3,800 +מ"ר  900+מ"ר =  13,700מ"ר  5,480 = 40% xמ"ר
ולא  5,800מ"ר כרשום בתכנית החדשה,
בשל טעות בחישוב נוספו עוד  320מ"ר לשטחי השירות ליזם
(מעבר ל 40%-שטחי שירות שניתנו לו על השטחים ברוטו לתא השטח היזמי).
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התוכנית החדשה מעבירה  900מ"ר משטח לקולנוע לטובת מרפסות
התוכנית החדשה התירה העברת  1000מטר !! שטחי שירות ממפלס תת קרקעי למפלס על הקרקע
(הנ"ל כמותית מופיע רק בתקנון ולא בדראפט)
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תוספת שטח עיקרי ליזם  800מ"ר !!
ע"י הועדה המקומית ( - )4.3ללא סמכות !!!
בטבלה שבסעף'  .5סיכום השטחים העיקריים בתאי-שטח היזמיים ,101
( 103מגרשים  3 ,1בהתאמה בתכנית הישנה) עולה על סך-כל השטחים
המותרים (ברוטו) בתכנית הול"לית וגם בטבלת הזכויות המלווה את
התשריט .לועדה המקומית אין סמכות להוסיף שטחים עיקריים .
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"טעות בחישוב" הפחתת שטח שירות באזור הלוקלי
הפחתה של  357מ"ר ! או  1734מ"ר?
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()4.3

 .1סך הזכויות ליעוד עיקרי בשטחים הלוקליים (מגרשים  )5-13הוא  10,650מ"ר
 3727 =35%Xמ"ר לשטח שירות
 2בסעיף  4.1.2ד .בתקנון עבור תאי-שטח  ,205-213היקף שטחי שירות לשטח
הלוקלי הוא  2,950מ"ר (כולל קולונדות!!) ,הפחתה של  778מ"ר מחישוב
המקורי
 .3בטבלת הזכויות סעיף  5של התוכנית נרשם  2,593מ"ר שטח שירות  ,הפחתה
של עוד  357מ"ר לשטח הלוקלי

 .4הורדת קולונדות מתוספת שטחי השירות ,הפחתה נוספת של  600מ"ר
סיכום :סה"כ הפחתה הכוללת של שטחי שירות היא  1,734מ"ר ביחס לחישוב
המקורי.
סה"כ שטח שירות בשטח המקומי 1993 :מ"ר במקום  3727.5מ"ר
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אפליה בהקצאת שטחי שירות
(בפועל נתנו להם גם שטחי שירות על המרפסות)

• תוספת שטחי שירות לשטח היזמי 45% :
• תוספת שטח שירות לשטח הלוקלי (18% :בפועל צמצמו להם זכויות וכללו בהם קולונדות)

• שטח הקולנדות כלולים בשטח הלוקלי ,פתוחים למעבר הציבור,אך כלולים במניין
שטחי השירות בשטחים הלוקליים ו "גוזלים" זכויות מתאי-השטח הלוקליים!!
• לתאי-שטח הלוקליים ( ) 205-213יש רק  2,593מ"ר שטחי-שירות על-קרקעיים,
כשמתוכם  620מ"ר לפחות מוקצים לקולונדות (לפי מדידה על תכנית הפיתוח) =
 1,973מ"ר שטחי שירות בלבד!!!( .במקום  3,727מ"ר המגיעים מחישוב)

• בבדיקת היחס בין השטחים העיקריים המותרים בתאי-השטח הלוקליים:
•  10,647 = 205-213מ"ר (מגורים ומסחר ביחד) לאותם שטחי שירות ,נמצא
שמוקצים לתאי-שטח אלה רק  18.5%שטחי-שירות (בעוד שבתאי-שטח היזמים:
 101,103מוקצים  40-45%שטחי-שירות) !!!.

פער בחלוקת שטחי השירות
הקצאת שטח שירות
ביזמי 45%
יזמי 40%
יזמי בפועל 45%
לוקלי 35%
לוקלי בפועל 18.50%
תוספת לשטח היזמי כי
בפועל נתנו להם גם שטחי
שירות על המרפסות
צמצום לשטח לוקלי כי
בפועל הגבילו להם זכויות וגם
כללו בהם קולונדות

הפער 26.5%
לטובת היזם

הקצאת שטח
שירות בלוקלי
ללא קולונדות
18.5%
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חנייה
•
•

•

•
•
•

לפי הטבלה בסע'  .5כל שטחי-השירות התת-קרקעיים (מרתפי
החניה) רשומים כּ"-פּול" עבור כל התכנית.
התכנית אינה כוללת הוראה כיצד יתחלקו שטחים אלה בין שטח
היזמים לבין השטח הלוקלי.
התוכנית צריכה לכלול הוראות שיבטיחו אפשרות לביצוע של חניה
עבור מתחם השוק והתושבים (כדי שלא תימנע האפשרות לבינוי
של תאי השטח הלוקליים בעתיד).
אין הגדרה של חניה לצרכי הפעלת השוק (עובדים ומבקרים)
התוכנית אינה מגדירה שלביות בפיתוח החניה שתאפשר המשך
בינוי חניה לעת שיקום ופיתוח מתחם השוק
על הועדה המקומית למנוע מיצוי מלא של הזכויות בחלק התכנית
שאינו כולל את תאי-שטח הלוקלי ועל חשבונו.
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היטל השבחה כדין
• על מליאת הועדה המקומית לקבוע כי היטל ההשבחה שיחול על
היזמים יוקצה לטובת הבטחת ביצוע שלב ב' של התוכנית.
• התמורה תיועד למנף את פיתוח השטחים הלוקליים ו/או להבטחת
שימור שוק בצלאל המקומי (כמטלה ציבורית ראויה שקשורה
ישירות לזהות המקומית הייחודית של המתחם).
• על הועדה המקומית להבהיר את כוונת התוכנית המקורית ליעוד
הקומות העליונות לאוכלוסייה מיוחדת (בפירוט תכליות מגרש )3
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כתב שיפוי
לא נמצא בתוכנית כל אזכור להמצאת כתב שיפוי מטעם היזמים
כנגד אפשרות לתביעות עתידיות בגין ירידת ערך נכסים בתחום
התוכנית ו/או הגובלים בה.
יש לחייב המצאת כתב שיפוי כנהוג ,כל שכן ,היה ותאושר התוכנית
החדשה כפי שהוגשה.
נוסף על כך בדיון שהתקיים ב 28/10/10-אמר עו"ד היזם כי "לגבי
הבקשה להיעדר תביעות בעתיד – כחברה אנחנו לא יכולים להתחייב בזה"
(האם נחתם סעיף שהצדדים מוותרים על כל תביעות ,כפי שהוצהר ע"י מנהל אגף נכסים שייעשה ?)
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שוק בצלאל אתר מורשת עירוני לשימור
• "שוק בצלאל" ,הוא השוק הראשון בתל-אביב,
שנבנה בשנת  ,1926בהחלטת העירייה
ובהזמנת ראש העירייה הראשון מאיר דיזנגוף
• השוק פועל במתכונת זו מאז ועד היום,
מפרנס כ 100-משפחות סוחרים ומשרת
אוכלוסייה רחבה של תושבי העיר ואורחיה
• השוק הוא אייקון עירוני
• השוק הוא שוק חברתי ,ונותן מענה לצעירים
תושבי העיר ,לבעלי תקציב מצומם ,ולמחפשי
חווית קנייה מיוחדת ומהווה חלק מתרבות
הקנייה המקומית (להבדיל מהתאגידים
והרשתות)
• המועצה לשימור אתרים" :את השוק יש
לשמר" .בחו"ד של המועצה לשימור אתרים
עולה הסיפור היסטורי של מורשת תל אביב.
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השטח היזמי לא מפתח את המקומי

•השטח היזמי לא מהווה מנוף כלכלי לפיתוח השטח המקומי
התוצאה :לא ניתן יהיה לפתח את השטח המקומי גם בעתיד!!!
•לעומת זאת ,מגרש מספר  9בבעלות עירונית שיעודו מעבר  /שצ"פ
נייד את זכויותיו למתחם היזמי .האם אי אפשר היה לבצע באותו אופן
עם זכויות הסוחרים?? קרי ,פינוי בינוי במקום דרדור פיצוי ??
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נקודות לשיפור
•
•

•
•
•
•
•
•

פיתוח הפרויקט תוך שמירה על זכויות הסוחרים ותושבי האזור
והעיר
הכרזה על שימור השוק ושיקומו לרבות חזיתות וגגות ומבני
המגורים הצמודים
חלוקת שטחי שירות בצורה הוגנת ושוויונית (כולל הצגת נתונים
ברורים)
הכנת תוכנית בינוי מפורטת לכלל התוכנית כולל לשטח הלוקלי
הכנת תוכנית פיתוח שטח על פי סעיף  10ד' בתוכנית הראשית
הבטחת יעוד כספי ההשבחה למינוף תהליך הפיתוח של השטח
הלוקלי בכלל ולשדרוג השוק בפרט
הצגה שקופה של הסדר החניה לתושבים ולציבור בחניון קבע
פתרון למצוקת המסחר והגדרת שעות עבודה בתקופת הבניה
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לסיכום
• על מליאת הועדה המקומית "לפתוח" מחדש את כל מערכת ההחלטות
שנתקבלו בנוגע לתוכנית החדשה .בואו נזכר איך הובלנו
• הידעתם ?? בסעיף  2ג'  '1בתוכנית הוול"לית נרשם כי "במקומות
העליונות יותרו מגורים המותאמים לאוכלוסייה מיוחדת"" ??
• סוגיית תוספת המטרים :אלפים לשטחי-שירות ומאות לשטחים עיקריים
עומדת בסתירה לרצון של חברי הועדה לצמצם את היקף הפרויקט בכדי
לשלבו במרקם העירוני הקיים.
• יש להבטיח את מימוש מטרת התוכנית הול"לית שהייתה לשדרג את אזור
מתחם שוק בצלאל ולהוסיף לו יחידות דיור (גם לאוכלוסייה מיוחדת).
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הצעת החלטה
•
•

•
•
•

•

לפתוח את התוכנית לדיון כפי כמתחייב סעיף (13א)( )1ו.)3(-
להציג לועדה בצורה ברורה את היקפי השטחים .לבדוק את כל
טעויות החישוב .לצמצם את נפח הפרויקט כדי להתאימו למרקם לא
רק בגובה! לחלק באופן שווה את תוספת זכויות השירות.
הועדה תשוב ותדון בזכויות הבניה לשטחים עיקריים ,שטחי שירות
ובייעודי השטחים
הועדה תגדיר את חלוקת סל הזכויות בתוכנית בהתאם לעקרונות
שקבעה
התוכנית צריכה לכלול הוראות שיבטיחו אפשרות לביצוע של חניה
עבור מתחם השוק עצמו (כדי שלא תימנע האפשרות לבינוי של תאי
השטח הלוקליים בעתיד)
הועדה המקומית רואה חשיבות רבה בשימור השוק העירוני הראשון
ובשילובו בצורה המיטבית במרקם העירוני הסמוך ולכן תחליט על
יעוד כספי ההשבחה למטרה זו.

האם דרדור פיצוי
הוא באמת טרגדיה של טעויות
או שיטה?

קולנע
 900מ"ר

שטח ציבורי פתוח

מגורים ג

מתוך הדרפט
גוש/חלקה:
חלקה
גוש
15,23
6912
שטח קרקע:
מתכנן:
יזם:
בעלות:

חלקי חלקה
24
שטח התכנית  4.537ד'
מגרשי הבניה :מגרש  3.214=1ד' מגרש 1,323 =3
אבנר ישר ,ישר אדריכלים בע"מ
אלעד ישראל מגורים בע"מ
אלעד ישראל מגורים בע"מ
עירית תל אביב – יפו

מצב השטח בפועל :המגרשים פנויים ברובם ומשמשים חניון ציבורי שמופעל ע"י בעל זכיון פרטי מטעם
היזם.

מתוך הדרפט
•

מצב תכנוני קיים :תב"ע  ,2250מאושרת משנת  ,1993קובעת שני מגרשים לבניה ביעוד של מגורים מסחר ומבני ציבור (מגרשים 1
ו ,)3-מגרש לשטח ציבורי פתוח (מגרש מס  ,)4ומדרחוב בתחום רחוב בית לחם.
בקומת הקרקע ו/או בקומת עמודים מפולשת ,של המגרשים  1ו/או  3יבנו מוסדות ציבור כגון :מוסדות חינוך ,מועדונים ,ספריות,
שרותי בריאות ושרותים קהילתיים שונים לשרות תושבי האזור ,בשטח עיקרי של  800מ"ר.

•

במגרש  1מותר להקים בניין בן  4-16קומות ע"ג קומת קרקע וקומת עמודים מפולשת .מוגדר קו בנין לקומות המסד על תכסית של
 40%מהמגרש ( 4קומות מעל ק.ק .מסחרית וק .מפולשת) וקו בנין מוגדר לבניה של עד  16קומות מעל ק.ק.מסחרית וק .מפולשת)
בהן הגובה לא יעלה על  60מ' (כולל חדרים טכניים על הגג) .גובה כל קומה נקבע ל 3-מ' ,כך גם קומת המסחר והקומה המפולשת.
השטח העיקרי לא יעלה על  9,000מ"ר ,מתוכם  7950מ"ר למגורים ו 1050-מ"ר למסחר .במרתף הבניין (או לחילופין במגרש )3
מותרים בתי קולנוע בסך  900מ"ר.

•

במגרש  3מותר להקים בניין בן  4-8קומות ע"ג ק .קרקע וק .עמודים מפולשת .מוגדרים שני קוי בנין :האחד עד לגובה של  4קומות
והשני לגובה של עד  8קומות .גובה הבניה המירבי למגרש  3לא מוגדר .השטח העיקרי לא יעלה על  3,800מ"ר ,מתוכם  2,900מ"ר
למגורים ו 900-מ"ר למסחר .בקומות העמודים המפולשות ניתן למקם שטח של בנייני ציבור ו/או שטחים לרווחת הדיירים ,בשטח שלא
יעלה על  20%משטח הקומה שמעל.

•

סה"כ שטחי הבניה העיקריים –  10,850מ"ר.

•

בתחום המגרשים  1,3,4והמדרחוב ניתן להקים  4מרתפי חניה (כולל מתחת לתחום המדרחוב).כתנאי להוצאת היתר בניה נדרשת
תכנית בינוי ,עיצוב ופיתוח לכל תחום התכנית ולחניון.

•

•

29/3/1993

וועדה מחוזית

אישור תכנית 2250

.1

18/11/2007

וועדה מקומית

.2

25/11/2009

וועדה מקומית

בשלב הכנת ת.ע.א הוחלט לקדם תכנית בסמכות
מקומית לתוספת גובה ,צמצום תכסית ושינוי קווי
בניין .הוועדה המקומית החליטה להפקיד את
התכנית אך לאור הקושי לקדם תוספת גובה בתחום
ההכרזה התכנית בוטלה.
לשוב ולדון

.3

06/01/2010

וועדה מקומית

אישור תכנית העיצוב

.4

25/1/10

וועדה מקומית

הגשת ערר על החלטת הוועדה

.5

4/8/2010

וועדה מקומית

החלטה על הכנת תכנית בסמכות מקומית לשינוי
בינוי 2250ב'

.6

25/08/2010

וועדה מקומית

.7

11/8/11

וועדה מקומית

אישור הפקדת תכנית 2250ב'
אישור תכנית עיצוב ונספח תנועה עד מפלס קומת
הקרקע,לפיה תוכן בקשה לחפירה ודיפון תואמות
תב"ע מאושרת ותב"ע מוצעת.
הפקדת התכנית  2250ב

.8

11/1/12

וועדה מקומית

דיון בהתנגדויות

מתוך אתר ממ"י  2250/25הול"ל
1993
מטרת

התוכנית:

איפשור פיתוחו מחדש של איזור מגורים משולב במסחר ובשירותים במרכז
העיר,
א.שינוי יעוד מאיזורים מסחריים לאיזורי מגורים מיוחדים ושטח ציבורי
פתוח ב .הקמת מבני מגורים מעל חזית מסחרית בבניה מדורגת
ג .הקמת מבני מגורים בני  4קומות מעל קומה מסחרית
ד .הקמת מבנה מדורג למבנים מיוחדים בגובה  4-8קומות מעל קומה מסחרית
ה .פיתוח מדרחוב להולכי רגל ברח' בית לחם
ו .פיתוח שטח ציבורי בעורף שורת הבנינים ברח' המלך ג'ורג' ורח'יהודה
המכבי ורח' בית לחם
ז .הקמת מקלטים וחניונים תת קרקעיים שחלקם ציבוריים עד  4מפלסים
ח .הקמת בית קולנוע מתחת לחלק מן השטח שייבנה
ט .ביצוע איחוד ,ללא הסכמת הבעלים ,של חלק מהחלקות המסומנות
י .קביעת קרקע משלימה למגרשים באופן שיתאימו לתנאי

