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  דיזנגוף פינת פרישמן' ברח המגרש בנושא ערר הגשת: הנדון 
  

ל ומבקשת לערוך דיון במליאת הועדה לתכנון "בנושא הנ ב"הנני להגיש ערר על החלטת ועדת המשנה לתו
 :ובניה מהטעמים הבאים

  :  וסתירה למגמות קיימותהעדר מדיניות לבניה לגובה .1

י הנחיית מדריך הבניה לגובה של משרד "עפ, טרם הוכן מסמך מדיניות בניה לגובה במרכז העיר 1.1
  מסמך מדיניות זה יגדיר את הגובה המותר וייצור הסכמות סביב נושא הבניה לגובה. הפנים

  המגמה המוצהרת היא שלא תהיה בניה לגובה בעיר ההיסטורית 1.2

  ם מצוי בתחום ההגדרה של העיר הלבנה בה אין לבנות בניה חורגת לגובההמתח 1.3
  

  :לא אושר גובה המבנה המוצע .2

  קומות16התוכנית המאושרת היא ל  2.1

   קומות 25הופקדה תוכנית שלא עברה בועדה המקומית ל  2.2

  . קומות32התוכנית שהוצגה בדיון ההתנגדויות היא בת  2.3
  
 :קות באזור הבנוי בצפיפות וסובל מרמה לא מספקת של תשתיותהעדר תשתיות מספ. 3.

  . התוכנית מוסיפה יחידות דיור ומייצרת תנועה רבה באזור הצפוף-   העדר בדיקה תחבורתית3.1
פ חמור והתוכנית אינה מקצה שטחים לשירות " האזור מצוי במחסור שצ–פ באזור " העדרת שצ3.2

  \צמהתוספת האוכלוסיה הנגזרת מהתוכנית ע
   העדר תשתית של מבני חינוך וציבור באזור3.3
  
  דיון לא הולם. 4

   פעמים וכתוצאה מכך לא יכלו מרבית חברי הועדה לנכוח בדיון3 הועדה התכנסה באותו שבוע 4.1
   קיימת סבירות שהדיון נערך ללא קוורום המחוייב בחוק4.2
אומנם .  מחברי הועדה בלבד3יהם של  ההחלטה על תוכנית כה משפיעה על העיר התבססה על קולות4.3

שמואל גפן נכח בחצי הדיון הראשון וארנון גלעדי בחצי (אך אחד החברים התחלף ,  חברים4בדיון נכחו 
  )הדיון השני

  
  .לאור כל זאת הנני עוררת על החלטת הועדה ומבקשת כי הדיון יועבר להחלטת מליאת הועדה
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  חברי מועצת העירייה
  ל העירייה" מנכ-מר מנחם לייבה 

   היועץ המשפטי לעירייה- ד עוזי סלמן "עו
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