הנדסה
מינהל
אגף תכנון ובנין ערים

ועדת המשנה לתכנון ולבניה
למרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
סדר יום מס'  09-0009מיום 06/05/2009
כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה  06/05/2009 -בשעה 09:00
בדיוק באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה .בשד' בן גוריון  68תל-אביב  -יפו,
קומה ג חדר .302
להלן סדר יום לישיבה .אנא הבא/י חומר זה אתך לישיבה.
מספר מספר
סעיף עמוד
.1
2.
3.

1
3
6

4.
5.

9
15

6.
7.
8.

18
22
28

9.

30

תוכן סעיף

שעה
משוערת

אישור פרוטוקול  09-0006מיום 18/03/2009
שדרות ירושלים  110דיון נוסף לתיקון החלטה
צומת החשמונאים ) (3דיון בסעיף 78
09:30
איחוד חלקות  10,26והפרדת רצועת קרקע בגוש  6968הירקון  .154דיון
באיחוד  -דיון בהתנגדויות
10:00
לפין  20-26דיון בהתנגדויות
בקשה לאיחוד חלקות  54 ,53בגוש 6909רח' הירקון  64דיון באיחוד וחלוקה -
דיון לאחר פרסום
זנגביל  - 12אנגל  8דיון בהתנגדויות
לילנבלום  9דיון בהתנגדויות
איחוד חלקות למגרש בניה אחד והפרדת רצועות קרקע נגוש  6973חלקות 1,2
רח' טורי זהב דיון באיחוד וחלוקה  -דיון לאחר פרסום
פינס  (2) 11דיון נוסף

09:00

*

*

מצגת לחניה בחצרות בתים .

11:00

10.
11.

37
40

12.
13.
14.

43
44
47

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

52
54
57
63
69
75
81
87

23.

92

רח' המסגר  - 42תב"ע לתוספת זכויות בנייה דיון בהפקדה
איחוד חלקות גוש  7109חלקות  402 ,47רח' יוסף קארו  27דיון באיחוד
וחלוקה  -דיון לאחר פרסום
חלק מחלקה  8בגוש  6955דיון בהפקעה  -דיון רגיל
עוקף קדם דיון בסעיף 77 78
מתחם מבצע קדש ) (4הגשת ערר למועצה הארצית של הועדה המקומית על
החלטת הועדה המחוזית
מעונות בקמפוס אוניב' ת"א תכנית עיצוב חדשה
רוטשילד  22דיון בהפקדה
1770א-בבלי - 11תביעת פיצויים דיון בפיצויים
1770א -תביעת פיצויים -רחוב הזוהר  -1תת חלקה  5דיון בפיצויים
1770א-תביעת פיצויים -בבלי  7דיון בפיצויים
1770א-הזוהר -1תתי חלקות  7-9-11-12דיון בפיצויים
1770א-הזוהר -6תתי חלקות  4-11-12דיון בפיצויים
בקשה לתביעת פיצויים עקב אישור תוכנית 1770א' ,
רחוב הזוהר  8גוש 6107:חלקה 303:דיון בפיצויים
ביאליק -19תביעת פיצויים עקב אישור 2650ב' דיון בפיצויים

11:30

12:00
12:30

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

הנדסה
מינהל
אגף תכנון ובנין ערים

ועדת המשנה לתכנון ולבניה
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
פרוטוקול מספר 09-0006
כ"ב אדר התשס"ט 13:00 - 09:00 18/03/2009
באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה .בשד' בן גוריון  68תל-אביב -
יפו ,קומה ג חדר 302

מספר מספר
סעיף עמוד
.1
2.

1
3

3.
4.
5.
6.
7.
8.

6
12
18
22
25
28

9.
10.
11.
12.
13.
14.

30
36
42
44
48
52

תוכן סעיף
אישור פרוטוקול  09-0003מיום 18/02/2009
חלק מחלקה  10בגוש  6955דיון בהפקעה  -דיון רגיל
בקשה לאיחוד חלקות  54 ,53בגוש 6909רח' הירקון  64דיון באיחוד וחלוקה  -דיון רגיל
) - (2הצגת מצגת
איחוד וחלוקה מיטודלה  -אשכנזי דיון נוסף בהתנגדויות  -פתרון תנועתי
בית גיבור  -רחוב קויפמן יחזקאל  - 6דיון להפקד ) (2דיון בהפקדה )(3
שינויים כלליים בתכניות עיצוב ארכיטקטוני בגוש הגדול  2 -דיון בעיצוב ארכיטקטוני
שינוי לתכנית עיצוב 1112ג') -(2כוכב הצפון -שינויים כלליים דיון בעיצוב ארכיטקטוני
תכנית עיצוב חדשה במגרש מ 21-במבנן  - 6הגוש הגדול דיון בעיצוב ארכיטקטוני
שינוי תכנית עיצוב למגרשים  9,7,5,4בתב"ע  - 2627כניסה לצהלה דיון בשינוי עיצוב
ארכיטקטוני
מתחם יגאל אלון  -עמק ברכה דיון בדיווח
תפרי נווה צדק צפון מזרחיים דיון בהמלצה להפקדה
שטחי שירות לתכניות  807 ,807ב' דיון בשטחי שירות
מחלף השלום מזרח ) (4דיון בהפקדה ) - (5לאחר דיון במליאת הועדה המקומית
טחנת הקמח מוזס דיון נוסף
המרכז הרפואי על שם סוראסקי  -תכנית עיצוב אדריכלי למתחם  4דיון בעיצוב
ארכיטקטוני
בכבוד רב,
אלה דוידוף
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה
תל-אביב  -יפו

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

התוכן

מס' החלטה
06/05/2009
09-0009ב' 1 -

 שדרות ירושלים 110דיון נוסף לתיקון החלטה

מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית :הועדה מקומית

מיקום:
המגרש נמצא ביפו בין שדרות ירושלים ורחוב ציה"תלי  ,בצד המערבי של שדרות ירושלים מדרום לרחוב
ארליך וממול למפגש של שדרות ירושלים עם רחוב וכטנגוב .המגרש פנוי לבניה.

כתובת:
תל אביב  -יפו
שכונת צהלון
שדרות ירושלים 110

גושים וחלקות בתכנית:
מספר גוש
7045

סוג גוש
מוסדר

חלק/כל הגוש
חלק מהגוש

מספרי חלקות
בשלמותן
176-177 ,163-164 ,87

מספרי חלקות
בחלקן

שטח התכנית2.95 :
מתכנן:אדריכל יוסף אסא
יזם :חברת עזרא וביצרון
בעלות :עיריית תל-אביב
מצב השטח בפועל :מגרש פנוי
מדיניות קיימת :שילוב בנייני ציבור לאורך שדרות ירושלים תואם את המדיניות הקיימת בצוות יפו-
דרום לגבי פיתוח שדרות ירושלים.
מצב תכנוני קיים :התכנית התקפה במקום הינה תב"ע  2563המייעדת את השטח למבני ציבור .אחוזי
הבניה העיקריים המותרים על פי התכנית הנם  100%ו 30%-נוספים לשטחי שירות .יחד עם זאת התכנית
מאפשרת לועדה המקומית להגדיל את אחוזי הבניה עד  130%בתנאי שאין בתוספת משום פגיעה באופי
השכונה בחלל הציבורי ובאיכויות הארכיטקטוניות שלו ואין פגיעה ברווחת התושבים השכנים .תנאי
עמ' 1

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
06/05/2009
09-0009ב' 1 -
לתוספת אחוזי הבנייה הוא הפרשת שטח פתוח עם זכות מעבר לציבור שגודלו כגודל השטח שנוסף לאחוזי
הבניה ואשר יצורף לרחוב ולשצ"פ הסמוך .גובה הבניין המקסימלי המותר הינו  10.50מ' ועוד  1.30מ'
למעקה .
מצב תכנוני מוצע:
זכויות בניה :תוספת של  30%לזכויות הבנייה סה"כ  130%שטח עיקרי 30% .שטחי שירות כמפורט
בהוראות התב"ע .שטח פתוח בגודל של  714מ"ר שהינם שווי ערך ל  30%משטח המגרש יופרש עם זכות
מעבר לציבור וימוקם בחזית הפונה לשדרות ירושלים וסמוך לשצ"פ מדרום כמסומן בתשריט.
גובה בנין :מבוקשת תוספת לגובה הבניין של  2.07לסה"כ  12.57מ'  1.30 +מ' למעקה גג .תוספת הגובה
מחייבת בקשת הקלה כנדרש בחוק במסגרת בקשת היתר הבניה .לא תנתן הקלה מעבר לגובה המצוין
למעט חדרים טכניים וחדרי מדרגות.
קוי בנין :קו בניין צדדי לצפון יהיה לפחות  4מטר כמצויין בתב"ע .קוי בנין קדמיים ואחוריים יהיו
כמסומן בתשריט אך באישור מה"ע ניתן יהיה לעשות שינויים קלים במיקום סופי של הבניין במסגרת
הבקשה להיתר ובתנאי שהשטח הפתוח לא יקטן .קו בניין לשצ"פ מדרום יכול להיות על קו המגרש.
תכנית פיתוח :תכנית פיתוח וגינון על ידי אדריכל נוף ובאישור פרטי הפיתוח על ידי צוות יפו והגורמים
העירוניים המוסמכים לכך תהווה תנאי להוצאת היתר בניה .גבולות תכנית הפיתוח מסומנים בתכנית זו.
תקן חניה :במסגרת נספח התנועה מבוקש תקן חניה מופחת של  31מקומות חניה במקום .78

טבלת השוואה:
נתונים
זכויות בניה עיקרי
סה"כ עיקרי
שטחי שירות
זכויות בניה לקומה
גובה

מצב מוצע

מצב קיים
אחוזים

100

130

מ"ר
אחוזים
אחוזים
מ"ר
קומות
מטר

2382
30

3096
30

3
10.5

3
12.57
) 62%מקס' מותר (70%
54

תכסית
מקומות חניה מוצעים

זמן ביצוע:
אם תוך  3שנים מיום אישור תכנית זו ,במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל ,תתבטלנה
במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית.
בישיבתה מספר 09-0008ב' מיום ) 22/04/2009החלטה מספר  (6דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
הילל הלמן מצוות דרום הציג בפני הועדה את התכנית.
חברי ועדה מבקשים תקן חניה מלאה ולא תקן חניה מופחת.
הועדה מחליטה:
לאחר הצבעה בעניין ) 4בעד – כרמלה ,מיטל ,אהרון וגפן 2 ,נגד – אסף ודורון( הוחלט לאשר את תכנית
העיצוב בתנאי שיהיה תקן חניה מלאה.
משתתפים :דורון ספיר ,שמואל גפן ,אהרון מדואל ,אסף זמיר ,כרמלה עוזרי ומיטל להבי.

עמ' 2

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
06/05/2009
09-0009ב' 2 -

התוכן
תא - 3756/צומת החשמונאים )(3
דיון בסעיף 78
6.4.09

מטרת הדיון :החלטה לאישור לפרסום הודעה על הכנת תכנית מתאר מקומית בשם "שיקוע צומת
החשמונאים – תא\מק  "3756עפ"י סעיף  77לחוק התכנון והבנייה ,ופרסום תנאים למתן היתרי בניה עפ"י
סעיף  78לחוק התכנון והבניה בתחום התכנית.
מסלול התב"ע :בסמכות ועדה מקומית.
מיקום :אזור צומת החשמונאים הכוללת את רחובות דרך בגין ,רח' החשמונאים ,רח' ארניה ,רח'
הארבעה ,רח' המסגר.

גוש/חלקה:
מספר גוש

סוג גוש

7101

מוסדר

7104

מוסדר

7107

מוסדר

7109

מוסדר

7459

בהליכי
הסדר

חלק  /כל
הגוש
חלק
מהגוש
חלק
מהגוש
חלק
מהגוש
חלק
מהגוש
חלק
מהגוש

מספרי חלקות
בשלמותן
-

3 ,2 ,1

41,42

,95 ,93 ,70 ,46 ,44 ,43 ,40 ,39
245 ,242 ,112 ,105

-

1,2,3,11

מספרי חלקות בחלקן

286 ,205 ,202
,32 ,31

41 ,33

שטח קרקע 20.760 :דונם
אדר' דוד גלור ,גלור תכנון ואדריכלות בע"מ.
מתכנן:
יועץ תנועה :ז'אן ברטל ,בטה הנדסה בע"מ.
תכנון פיזי :אינג' דני פוכס ,דגש הנדסה – תכנון תנועה ודרכים בע"מ.
באמצעות חברת נתיבי איילון בע"מ.

עמ' 3

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
06/05/2009
09-0009ב' 2 -
יזם:

הועדה המקומית לתכנון ובניה תל -אביב – יפו

בעלות:

עיריית תל-אביב -יפו ומדינת ישראל

מצב השטח בפועל:
צומת הכבישים החשמונאים הכוללת את רחובות דרך בגין ,רח' החשמונאים ,רח' ארניה ,רח' הארבעה,
רח' המסגר.
חלופה  Bשל המנהרה/מעבר תת קרקעי עוברת מתחת לשצ"פ ולמרתפי מגרש  9בתכנית תא.3000/
מצב תכנוני קיים:
להלן התכניות החלות באזור הצומת:
•

תמ"מ 1/5

•

תא3639/

•

תא3000/

•

תא3001/

•

תא2027/

•

תא1406/

מצב תכנוני מוצע:
תכנית מתאר מקומית מס' " - 3756צומת החשמונאים" מהווה חלק מתכנית כללית להסדרה
חדשה של תנועת ציבור המשתמשים בציר דרך מנחם בגין ,ובצומת ,לרבות הולכי הרגל ,תחבורה
ציבורית ,שבילי אופניים ,וכלי רכב אחרים .
התכנית כוללת מנהרה לרכב מרחוב המסגר בכיוון מערב לרח' החשמונאים )כולל אפשרות לחיבור
לחניון השוק הסיטוני( ,וכן שתי חלופות לחיבור מנהרה זו עם רחוב הארבעה )מתחם דרום
הקריה( :חלופה  Aמתחת לרחוב ארניה  ,וחלופה  Bמתחת לשצ"פ ולמגרש  9בתכנית תא.3000/
מימוש התכנית ינתן מענה תחבורתי טוב יותר לביקושי תנועה עתידיים הנגזרים מתכניות פיתוח
דרום הקריה והשוק הסיטונאי.
תכנית זו באה ליצור מסגרת סטטוטורית לשילוב תכנון וביצוע העבודה ההנדסית הנדרשת
למימוש תחנת הרק"ל ומתקניה ,יחד עם הסדרת שיפורי התנועה של הולכי הרגל והרכב בצומת.
תנאים למתן היתרי בניה במסגרת סעיף :78
להלן התנאים:

עמ' 4

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
06/05/2009
09-0009ב' 2 -
 .1תנאי לכל היתר בניה בתחום תא שטח מס' ) 100מגרש מס'  9בדרום הקריה( ,יהיה אישור
אגף התנועה ומהנדס העיר להתאמת ההיתר המבוקש עם המינהור המוצע ,והתאמתו
לאמור בתכנית זו ובתכנית תא.3000/
 .2התחייבות לרישום זיקת הנאה למעבר כלי רכב והולכי רגל ,בתחום המסומן בתכנית
למעבר תת-קרקעי )מינהור( אשר נמצא בתחום תא שטח מס' ,100
 .3תנאי להיתר בניה בתא שטח מס'  100יהיה רישום הערה בפנקס רישום המקרקעין לפי
סעיף  27לתקנות המקרקעין .ההערה תבטיח אפשרות למעבר כלי רכב והולכי רגל בתחום
המינהור ,כמסומן בתשריט ובנספח התנועה.
 .4במידה וחלופה  Aתיבחר לפני מתן היתר בניה בתא שטח מס'  ,100תבוטל חלופה ,B
והתנאים למתן היתר בניה בתא שטח מס'  100לא יכללו את התנאים כאמור בסעיפים 1-3
לעיל.
חוו"ד הצוות:
לפרסם הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף  77לחוק ותנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף  78לחוק
כמתואר לעיל.
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התוכן
 איחוד חלקות  10,26והפרדת רצועת קרקע בגוש  6968הירקון .154דיון באיחוד  -דיון בהתנגדויות

מסמכי רקע:תשריט איחוד וחלוקה מס'  ,443מכתב אדר' אדל שפירו בן -ארי מיום 10.12.2008
בעלי הקרקע  /חלקות :חלקה  -10הירקון  154בע"מ
חלקה  – 26מלון יובלות עמי בע"מ
תוכן הבקשה:איחוד חלקות למגרש בניה אחד והפרדת רצועת קרקע ורישומה ע"ש העירייה

פרטים:
החלקות הנ"ל כלולות באזור מגורים א' עפ"י תכנית " "58ו" -מ" לפיהן מותרת בניה בשיעור של
 168%ב 5-קומות מעל קומת עמודים מפולשת לחנייה עם צפיפות של  50מ"ר קרקע ליחידת דיור .
על הגג מותרים חדרי יציאה לגג עפ"י תכנית "ג" מרתפים עפ"י תכנית "ע "1-הפקעות לפי תב"ע .998
להלן טבלאות החלוקה והאיחוד המוצעות :
טבלת החלקה המוצע
מספרי החלקות
סופי
ארעי
1
– 2דרך
-----------------

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

השטחים בדונם  /מ"ר
0.463
0.045
-------------------------0.508

טבלת האיחוד המוצע
מספרי החלקות
סופי
ארעי
1
----------------3

)(26
-----------------

השטחים בדונם  /מ"ר
0.463
0.636
-------------------------1.099

במכתבה מיום  10.12 2008מבקשת האדר' אדל שפירו בן ארי )ממשרד ישר אדריכלים( את הסכמת הועדה
לאיחוד החלקות הנ"ל למגרש בניה אחד לצורך הקמת בנין מגורים ייחודי  ,בן  6קומות וקומה חלקית
כשבכל קומה שתי דירות.
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עקב ההפקעה המגרש המערבי לחזית רח' הירקון הופך לקטן יותר ולא מאפשר הקמת חניון יעיל וכמוכן
נגרעו ממנו זכויות בניה בהפיכתו לקטן מ 500 -מ"ר.
לצורך מיצוי הפוטנציאל התכנוני וקבלת חניות נוחות יותר ועמידה בתקנים מבקשים לאחד את החלקות
הנ"ל.
בגלל הצורה היחודית של המגרש המתקבל  ,בצורת "ל" ,אין שינוי בקווי הבנין הקיימים ) למעט החיבור
בין החלקות( באופן שקו הבנין האחורי ) 6.2מ'( ולא משתנה לקו בנין צידי.
טבלת זכויות בניה
שטח החלקה/מגרש
סה"כ זכויות אחוזים
בניה
מ"ר
אחוזים
זכויות בניה
לקומה
קומות
גובה
מספר יח"ד
צפיפות

מצב קיים חלקה 10-
 463מ"ר לאחר הפקעה
154%
 713מ"ר
42%

מצב קיים חלקה 26-
 636מ"ר
168%
 1068.48מ"ר
42%

מצב מוצע לאחר איחוד
 1099מ"ר
168%
 1846.32מ"ר
42%

 4קומות על עמודים
 8.4יח' דיור
 55מ"ר קרקע ליח'

 5קומות על עמודים
 12.7יח' דיור
 50מ"ר קרקע ליח'

 6קומות על עמודים
 22יח' דיור
 50מ"ר ליח'

חו"ד הצוות:
ממליצים לאשר את הבקשה .המבוקש תואם את מדיניות הועדה בנושא גובה ברחוב הירקון –הגדה
המזרחית.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.
בישיבתה מספר 08-0031ב' מיום ) 07/01/2009החלטה מספר  (6דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
לאשר לפרסם את הבקשה לאיחוד חלקות  26 ,10והפרדת רצועת קרקע בגוש  6968ברח' הירקון 154
ורישומה ע"ש העירייה עפ"י סעיף  149לחוק התכנון והבניה פרק ד'.
הועדה תשוב ותדון באיחוד לאחר הפרסום כחוק.
משתתפים :דורון ספיר ,מיטל להבי ,שמוליק מזרחי ,כרמלה עוזרי ,ארנון גלעדי ,נתן וולוך ,אסף זמיר
ואהרון מדואל.
דבר האיחוד פורסם לפי ס'  149לחוק:
הארץ12.2.09 -
בעיתונים:
הצופה – 12.2.09
העיר13.2.09 -
הדבקת מודעות2.2.09 -
מסירת הודעות )אחרון(10.3.09 -
התקבלה התנגדות מטעם יורם רוזנר ועירית פלד דיירי הבית ברח' עם ישראל חי מס  – 6גובלים ממזרח
למגרש המאוחד:
 .1חוששים מהרעש ומעומס תנועה שיגרם מרמפת הכניסה לחניה המתוכננת בגבול מגרשם.
 .2במצב הקיים ניתנה למתנגדים זכות מעבר )בהסכם שבע"פ לפי דברי מר רוזנר( לכניסה לחניה בחצרם
מתוך מגרש מלון עמי .הקמת המבנה המתוכנן תמנע את אפשרות הגישה לחניה לחצרם.
מענה:

עמ' 7

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
06/05/2009
09-0009ב' 3 -
 .1אין מדובר בחניון גדול :במגרש המאוחד ניתן לתכנן  22יח"ד על כן ניתן להניח שלא ייוצר עומס או
מטרד רעש חריג לאיזור זה – מוצע לדחות התנגדות זו.
 .2מתן זיקת הנאה לכניסת רכב הינו נושא להסכמות בין בעלים במגרשים הגובלים– מוצע לדחות
התנגדות זו .מוצע כי הדיירים ובעלי המגרש יגיעו להסכמות בנושא זה.
חו"ד הצוות:
מוצע לדחות את ההתנגדויות ולאשר את איחוד החלקות.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.
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מס' החלטה
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תא/מק - 3826/לפין 20-26
דיון בהתנגדויות

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית :הועדה מקומית
מיקום :רחוב לפין  -מול גן הכובשים
כתובת :לפין 20 - 26

גושים וחלקות בתכנית:
סוג גוש

מספר גוש
7227

מוסדר

חלק/כל הגוש
חלק מהגוש

מספרי חלקות
בשלמותן
64-65 ,60-61

מספרי חלקות
בחלקן

שטח קרקע

 0.730 :דונם

בעלות

 :פרטיים

מצב השטח בפועל

 :על אחת החלקות קיים מבנה בן  3קומות המשמש למגורים,
שאר החלקות פנויות.

מדיניות קיימת

 :עידוד התחדשות עירונית .עידוד בניה חדשה למגורים הכוללת פתרון לחניה בתת
הקרקע וכן שילוב דירות גן בקומת הקרקע ליצירת חצרות מגוננות ומטופחות.

מצב תכנוני קיים

 :זכויות הבניה במקום נקבעו על פי תכניות ,680 ,1200 ,541 ,287 ,44
מ ,ג ,ח ,ע1-

יעוד
קווי בנין

עמ' 9

 :אזור מגורים ב.
 :קדמי 4 -מ' .צידי-ל  4קומות ע"ע  3.0מ' )  3.60מ' ל 5-קומות ע"ע(.
אחורי –  5.0מ'.
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זכויות הבניה

:
מצב מאושר
לפין 20

סה"כ )מ"ר(
לפין 22

לפין 24

לפין 26

כתובת
שטח המגרש
שטח עיקרי לבניה
חדרי יציאה לגג

)מ"ר(
)מ"ר(
)(%
)מ"ר(

143
236
165
23

225
371
165
23

218
277
120
23

144
184
120
23

1068
92

שטחי שירות
ק .קרקע )מ"ר(

30

30

30

30

120

מבואות וח .מדרגות )מ"ר(

120

120

100

100

440

)מ"ר(

48

36

24

36

144

)(%

45

45

45

45

מרחבים מוגנים
תכסית
גובה

)קומות(

צפיפות

)יח"ד(

סה"כ

)מ"ר(

)ע+4+גג(

)ע+4+גג(

)ע+3+גג(

)ע+3+גג(

3

2

3

4
592

445

361

466

12
1864
2/...

מצב תכנוני מוצע:
.1

איחוד  4החלקות למגרש מגורים אחד.

.2

שינוי קוי הבנין לפי המפורט להלן:
א .קו בנין קדמי על פי רוב הבניינים בקטע הרחוב בין שתי צמתים מ 4.0 -מ' ל 2.0 -מ'.
ב .קו בנין אחורי מ 5.0-מ' ל 4.35 -מ'.
ג .קוי בנין צדדים מ 3.60-מ' ל 3.0 -מ'.

.3

קביעת מרחק בין שני המבנים ל 5,0 -מ' ,לכל הפחות.

.4

קביעת תכסית עד  50%לקומה ,משטח המגרש נטו.

.5

קביעת צפיפות של לא יותר מ 19-יח"ד בשני מבנים בני  6קומות וקומת גג חלקית
על גבי קומת קרקע חלקית ומרתפי חניה כנדרש למילוי תקן החניה במגרש המאוחד.

.6

תוספת  6%כהקלה לשטחי הבנין העיקריים המותרים ליצירת דירות מרווחות יותר.

.7

תוספת  5%כהקלה לשטחי הבנין העיקריים המותרים עבור תוספת שתי קומות
)קומה אחת נוספת וקומת קרקע חלקית למגורים(.

.8

תוספת  5%כהקלה לשטחי הבנין העיקריים המותרים עבור תוספת מעלית.

.9

העברת שטחי בניה בין הקומות וכן:
א .העברת שטחים לקומת עמודים מפולשת.
ב .העברת שטחים לקומת הגג תוך שמירה על התכסית המותרת לפי תכנית ג.

עמ' 10
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.10

חפירת מרתפים בכל תחום המגרש כנדרש עבור מילוי דרישות החניה של הבניינים
כולל שימוש במתקנים מכניים )מעליות ,מכפילי חניה וכד'( ועבור שרותי מבנה
)מתקנים טכנים ,שטחים לרווחת הדיירים ,מחסנים דירתיים וכד'(.

.11

הבלטת מרפסות עד  1.20מ' מקו בניין קדמי ואחורי.
.12

זכויות הבניה:

כתובת
שטח המגרש
שטח עיקרי
חדרי יציאה לגג
ק .קרקע

)מר(
)מר(
)(%
)מר(
)מר(

מצב מאושר לכל החלקות
שרות
עיקרי
לפין 26-20
730
1068
120 ,165
92
120

מצב מוצע לאחר האיחוד
שרות
עיקרי
1431
196
69
300

מבואות וח .מדרגות

)מר(

440

280

מרחבים מוגנים

)מר(

144

228

גובה
צפיפות
סה"כ
שטח כולל

)קומות(
)יח"ד(
)מר(

ע +3 +גג ,ע +4 +גג
12
704
1160
1864

ע +6 +גג
19
808

1500
2308

זמן ביצוע:
אם תוך  5שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו ,במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל ,תתבטלנה
במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית.
חו"ד הצוות :הצוות ממליץ לאשר את התכנית המוצעת ,בתנאים הבאים:
היזם יחתום על כתב שיפוי כמקובל.
אישור מה"ע עפ"י סעיף 62א' לחוק מתאריך 11/03/2008 :שהתכנית בסו"מ.
אישור יוהמ"ש עפ"י סעיף 62א' לחוק מתאריך 11/03/2008 :שהתכנית בסו"מ.
בישיבתה מספר 08-0013ב' מיום ) 02/04/2008החלטה מספר  (8דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
לאשר את התכנית להפקדה בתנאי חתימת היזם על כתב שיפוי.
משתתפים :דורון ספיר ,ארנון גלעדי ,פאר ויסנר ודוד עזרא.
פרטי תהליך האישור:
בישיבתה מספר מיום דנה בתכנית והחליטה:
הודעה על פי סעיף  89לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  5908בעמוד  2071בתאריך
.29/01/2009
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כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:
11/12/2008
הארץ
11/12/2008
הצופה
12/12/2008
העיר

פירוט ההתנגדויות ,דברי המענה להתנגדויות והמלצות:
בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
1
2
3
4
5
6

אילה דוד
אלי וילצ'יק בשם עו"ד ורדה שפיר
אלי מרקוביץ עו"ד )בשם יעקב ברזילי(
בנימין מנצור
ירדנה עירוב
רשות שדות התעופה

לפין  28ת"א
התבור  11ת"א
סמטת בית השואבה  6ת"א
לפין  18ת"א
מהתבור  13ת"א )מוהליבר  18ראשל"צ(
נתב"ג

הדיון בהתנגדויות הינו בהמשך לדיון שהתקיים בתאריך  13.6.07לאיחוד חלקות ולאחר שהוועדה שמעה
התנגדויות ,קיבלה חלק מהן ובעקבותיהן אושר ואיחוד החלקות והבינוי כפי שמופיע בבקשה זו.

מענה להתנגדויות
המתנגדים
 .1איילה דוד
לפין 18

 .2ורדה שפיר
התבור 11
ע"י עו"ד אלי
וילצ'יק

נושא ההתנגדות
חסימת אור ואוויר ע"י
שינויים בקווי בניין והקלה
לגובה.

מענה להתנגדויות
קווי הבניין והגובה תואמים את
מדיניות הבניה והקיים ברחוב.

חוו"ד הצות
לדחות את
התנגדות

ירידת ערך הדירה בעקבות
ההקלות.

איננו נושא תיכנוני

לדחות את
התנגדות

א .אי דיוקים במסמכי
התכנית.

נפלה טעות סופר בתקנון התכנית
בנושא הגובה אשר תתוקן.

לקבל את
התנגדות

ב .חריגה מסמכות באישור
הקלות לשטחי בניה.

חוות הדעת של היועץ המשפטי
המסתמכת על פסקי דין קובעת
שניתן לאשר הקלות כמותיות
לתכנית 'מ' .
הסביבה מאופיינת ע"י בניה חדשה
בגובה  6.5קומות.
הקומה השישית תאפשר תכסית
קרקע קטנה יותר .ההפרדה לשני
מבנים נקבעה בעקבות הדיון
בהתנגדויות מיום .13.06.07
במסגרת הבקשה מתחייב היזם
לפתרון מלא של חניה תת קרקעית.
אישור
ההקלות תואם מדיניות הוועדה,
במקרים דומים.

לדחות את
התנגדות

ג .שינוי באופי הסביבה
הקרובה.

ד .העדר הצדקה תכנונית
להקלות.

עמ' 12

לדחות את
התנגדות

לדחות את
התנגדות
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ה .הסתרת נוף לים.

דירת המתנגדת פונה לכוון רחוב
התבור וחדרי השירות ומסתור
הכביסה לכוון הים.
בעקבות התנגדותה בבקשה לאיחוד
החלקות פוצלה הבניה לשני מבנים
ונפתח המבט למערב.

לדחות את
התנגדות

ו .פגיעה קניינית במתנגדת

איננו נושא תיכנוני

לדחות את
התנגדות

 .3יעקב ברזילי
התבור 7
ע"י עו"ד
אלי מרקוביץ

למתנגד זכויות בקרקע
ותיפגע חזקתו במגרש.

המתנגד הינו דייר מוגן ברחוב
התבור  7ללא זכויות בקרקע עליה
הוגשה
התכנית.

לדחות את
התנגדות

 .4בנימין מנצור
לפין 18
ע"י עו"ד ניר
אבן הר.

הפרעות כתוצאה ממימוש
תכנית /2615א

לא רלוונטי לבקשה.

לדחות את
התנגדות

חסימת אור ואוויר ע"י
איחוד
החלקות ,קווי הבניין
ותוספת
 3קומות.

בית המבקש נמצא על מגרש
המשיק
לשתי חלקות גדולות ,הן מדרום
והן
מצפון ,מדרום נבנה מבנה לפי תבע
בתוקף ומצפון אושר איחוד
החלקות
בוועדה המקומית ומכך נפח הבניה
סביבו בהתאם.
המבקש טרם מימש זכויות בניה על
המגרש וזכותו לממש הקלות
דומות.

חסימת גישה למגרש

אין למתנגד זכות לזיקת הנאה
בתחום
התכנית ,יש לו גישה ישירה מכוון
רחוב לפין.

לדחות את
התנגדות

צפיפות דיור חריגה
לסביבה

צפיפות הדיור תואמת את המקובל
בסביבה.

לדחות את
התנגדות

 .5ציון עירוב
רחמים עירוב
ירדנה עירוב

עמ' 13

לדחות את
התנגדות

א .חסימת אור ואויר ע"י דירות המתנגדים פונות בחזיתם
הראשית לכוון רחוב התבור.
 .1שינוי בקווי בניין.
לבנייה המבוקשת מופנים חדרי
 .2בניית שני מבנים.
 .3תוספת שתי קומות .השרות ומסתור הכביסה .חלוקת
 .4הצללת קולטי שמש .הבניה לשני מבנים והגבהתם
לדחות את
בקומה אחת באה בעקבות קבלת
התנגדויות שהוגשו לוועדה לבקשה התנגדות
לאיחוד החלקות ונדונה ביום
,13.6.07הבניה המבוקשת היא
ממערב לדירות המתנגדים במרחק
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של כ 10-מ' מקולטי השמש ולא
תגרום להצללה.

ב .חסימת הנוף לים,
פגיעה באיכות החיים
וירידת ערך הדירות.

כל בניה ממערב ,גם בגובה המותר
תחסום את המבט לים.
צפיפות הדיור תואמת את המקובל
בסביבה.
ערך הדירות איננו נושא תיכנוני.
אין למנוע בניה בגלל מטרדים
נקודתיים במשך ביצוע תכנית.

על התכנית חלות מגבלות
תמא  2/4ועובדה זו אינה
מאוזכרת בתכנית .יש
להוסיף סעיף לעניין
הוראות
התכנית.

היזם ינהג עפ"י הנחיות עת"א
לנושא
התאום של התכנית עם גופים
מוסדיים
שמחוץ לעיריה.

ג .מטרדים בזמן בניה.

 .6רשות התעופה
האזרחית.

עמ' 14

לדחות את
התנגדות
לדחות את
התנגדות

לקבל את
התנגדות
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התוכן
 בקשה לאיחוד חלקות  54 ,53בגוש 6909רח' הירקון 64דיון באיחוד וחלוקה  -דיון לאחר פרסום

מסמכי רקע:תשריט איחוד וחלוקה מס'  449מיום 27.11.2008שהוכן ע"י ש.חפץ מודד מוסמך
מכתב אדר' יפתח ארד מיום 3.2.2009
בעלי הקרקע  /חלקות :חלקה  -53לס וגאס
חלקה  – 54לס וגאס
תוכן הבקשה:איחוד חלקות למגרש בניה אחד והפרדת רצועת קרקע ורישומה ע"ש העירייה

פרטים:
החלקות הנ"ל כלולות באזור מגורים ב' 1-עפ"י תכנית " "44ו" -מ" לפיהן מותרת בניה במגרש
המאוחד ששטחו מעל  500מ"ר בנין מגורים בן  5קומות מעל קומת עמודים בשיעור של
 180%עם צפיפות של  50מ"ר קרקע ליחידת דיור .
על הגג מותרים חדרי יציאה לגג עפ"י תכנית "ג" מרתפים עפ"י תכנית "ע "1-הפקעות לפי תב"ע .998

להלן טבלאות החלוקה והאיחוד המוצעות :
טבלת האיחוד המוצע
מספרי החלקות
סופי
ארעי
53
54
----------------- ----------------)(10
1

עמ' 15

השטחים בדונם  /מ"ר
0.854
0.441
-------------------------1.295
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טבלת החלוקה המוצע
מספרי החלקות
סופי
ארעי
2
3
----------------)(1

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

השטחים בדונם  /מ"ר
0.291
1.004
-------------------------1.295

במכתבו מיום  3 .2 2009מבקש אדר' יפתח ארד את הסכמת הועדה לאיחוד החלקות הנ"ל אשר בבעלות
משותפת למגרש בניה אחד.
איחוד החלקות עפ"י תכניות התקפות " "44ו"-מ" יאפשר תכנון בניין טוב יותר על המגרש.
יצומצם הצורך בשטחי שרות כפולים ויחסוך שתי יציאות מהחניונים ,דבר המהווה הפרעה בשל מיקום
המגרש ברח' ה'רקון פינת הרחובות טרומפלדור ונס ציונה.
טבלת זכויות בניה

שטח החלקה/מגרש
סה"כ זכויות אחוזים
בניה
מ"ר
אחוזים
זכויות בניה
לקומה
קומות
גובה
מספר יח"ד
צפיפות

מצב קיים חלקה 53-
לאחר ההפקעה
 563מ"ר
180%
 1013מ"ר
45%

מצב קיים חלקה 54-
 441מ"ר
146%
 643מ"ר
40%

מצב מוצע לאחר איחוד
והפקעה
1.004מ"ר
180%
 1807מ"ר
45%

 5קומות על עמודים
 11יח' דיור
 50מ"ר קרקע ליח'

 4קומות על עמודים
 8יח' דיור
 55מ"ר קרקע ליח'

 5קומות על עמודים
 20יח' דיור
 50מ"ר ליח'

חו"ד הצוות) :מוגש ע"י לריסה קופמן(
ממליצים לאשר את הבקשה לפרסם את איחוד החלקות  54 ,53בגוש  6909למגרש בניה אחד והפרדת
רצועת קרקע ורישומה ע"ש העיריה עפ"י פרק ד' לחוק סעיף  ,149בשל השיקולים הבאים:
.1המגרש המערבי הינו בעל חזית ארוכה לרח' הירקון כך שממילא מתקבלת מסת בניה רציפה בין פינת
הרחובות רח' נס ציונה וטרומפלדור .עיצובית ,מוצע לשבור מסה זו באמצעים אדריכליים בשלב הטיפול
בהיתר הבניה.
.2על פי התכנית התקפה )תכנית מ'( ניתן לבנות שני מבנים הצמודים בקיר משותף בין שתי החלקות לכן
איחוד החלקות אינו משנה את קוי הבנין הצידיים בין שני המגרשים.
 .3איחוד החלקות יאפשר בניה מיטבית במגרש תוך שמירה על קוי הבנין בקונטור המגרש המאוחד.
 .4גובה הבנין )מספר קומות( משתנה מ 4-ק'+ק.ק ל 5 -ק'  +ק.ק רק במגרש המזרחי ומשתווה לגובה
המותר במגרש המערבי .גובה זה תואם את המדיניות הקיימת ברח' הירקון.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.
בישיבתה מספר 09-0004ב' מיום ) 04/03/2009החלטה מספר  (3דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
לשוב ולדון בישיבה הבאה עם מצגת המראה מה מתוכנן במקום.
משתתפים :פאר ויסנר ,מיטל להבי ,שמואל גפן ,כרמלה עוזרי ונתן וולוך.

עמ' 16
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בישיבתה מספר 09-0006ב' מיום ) 18/03/2009החלטה מספר  (2דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
לריסה קופמן הציגה את בקשתם של המבקשים.
הועדה לא מתנגדת לאיחוד לגבי תכנון יש חילוקי דעות.
הועדה רואה בחיוב להכניס חזית מסחרית בקומת הקרקע.
הועדה מחליטה:
לאשר לפרסם את הבקשה לאיחוד חלקות  54 ,53בגוש  6909ברח' הירקון  64למגרש בניה אחד והפרדת
רצועת קרקע ורישומה ע"ש העירייה עפ"י פרק ד' לחוק סעיף .149
הועדה תשוב ותדון לאחר הפרסום כחוק.
משתתפים :דורון ספיר ,שמואל גפן ,יעל דיין ,כרמלה עוזרי ,דן להט ,מיטל להבי ,נתן וולוך ,ארנון גלעדי
ובנימין בביוף.
הבקשה התפרסמה כחוק כמפורט מטה:
בעיתונים הארץ ,הצופה בתאריך  26.3.2009ובעיתון העיר בתאריך .27.3.09
הודעה אחרונה לזכאים נמסרה בתאריך .14.3.2009
לא הגיעו התנגדויות.
חו"ד הצוות) :מוגש ע"י לריסה קופמן ,אדר'(
לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.

עמ' 17
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תא/מק - 3834/זנגביל  - 12אנגל 8
דיון בהתנגדויות

זנגביל  – 12אנגל  – 8תכנית להעברת זכויות בניה מבנין לשימור.
מטרת הדיון :דיווח לועדה -הסרת התנגדות בתום תקופת ההפקדה ומתן תוקף לתכנית
מסלול התב"ע :תכנית בסמכות הועדה המקומית להעברת זכויות מבנין לשימור.
מיקום :רח' זנגביל  , 12אנגל ) 8בנין לשימור(.
כתובת :זנגביל  ,12אנגל 8

אנגל 8

זנגביל 12
גוש/חלקה:
גוש
זנגביל 12
אנגל 8
שטח קרקע:

גוש
חלקי
192 6956
75 6936

חלקה

חלקי
חלקה

 0.612ד' )זנגביל (12
 0.574ד' )אנגל (8

מתכנן:אדר' גבי נבון
יזם :כונס הנכסים של הבנין עו"ד אהרן בן  -שחר.
בעלות :פרטיים
מצב השטח בפועל :זנגביל  - 12במגרש בנוי בנין מגורים בגובה  4קומות מעל קומת כניסה וחדרי יציאה
לגג .הבנין נבנה בחריגות מהיתר הבניה .הבעלים ,שבנה את הבנין ,עזב את הארץ והשאיר אחריו חובות.
בית המשפט המחוזי מינה את עו"ד אהרן בן שחר לכונס בנכסים של הבנין ביום .17.6.03
מאז גמר בנייתו לפני כ 6 -שנים מאוכלס הבנין בחלקו ע"י רוכשי הדירות ובחלקו ע"י שוכרים למעט דירה
בקומת הקרקע.
כונס הנכסים מבקש להכשיר את הבנין בהתאם למצבו הקיים ,להוציא היתר בניה ,אישור איכלוס ותעודת
גמר.
עמ' 18
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אנגל  -8בנין לשימור במגבלות מחמירות בגובה  3קומות .
מצב תכנוני קיים :זנגביל  -12תכניות  ,58מ' ,ג' גגות ,ע .'1יעוד מגורים 168% ,שטחים עיקריים ,גובה 4
קומות מעל קומת עמודים  +חדרי יציאה לגג 2 .קומות מרתפים  80%משטח המגרש לכל קומה לפי תכנית
ע.1
אנגל  -8על פי תכנית לב העיר )קטע מודל(  2268המבנה הינו לשימור ג'  .תכנית השימור 2650ב )הנמצאת
לפני פרסום למתן תוקף( קובעת את הבנין לשימור במגבלות מחמירות ולא ניתן לנצל את זכויות הבנייה
שניתנו לו בתכנית לב העיר.
הבנין כלול בתכנית להעברת זכויות בניה לרוטשילד ) 62-66תכנית מס'  (3751שמעבירה את יתרת זכויות
הבניה הלא מנוצלות במגרש בהיקף של כ913-מ"ר .התכנית נמצאת לפני הפקדה.
החלטות קודמות:
בשנת  2006אישרה הועדה המקומית לקדם במגרש תכנית בסמכות הועדה המחוזית להכשרת החריגות
בבנין תוך תוספת זכויות בניה.
החלטת ועדה) :מיום  2.8.2006פרוט' 2006 -4ב החלטה מס' :(7
לאחר הצבעה בעניין ) 3בעד – דורון ספיר ,שמואל גפן והרב נתן אלנתן  1נימנע – גב' מיטל
להבי( הוחלט להעביר את התכנית לדיון בועדה המחוזית בתנאי שקופת ההשבחה תהיה
על חשבון הכונס.
התכנית לא קודמה לועדה המחוזית ובמקומה מוצעת תכנית כדלקמן:
מצב תכנוני מוצע :חלק גדול מחריגות הבניה ניתן לאשר כהקלה מהתכניות הראשיות אך מכיוון שקיימת
חריגה גם בשטחי הבניה מוצעת תכנית בסמכות הועדה המקומית להעברת שטחי בניה הנובעים
מתמריצים בבנין לשימור במגבלות מחמירות )אנגל  (8בהתאם להוראות תכנית השימור 2560ב העומדת
להתפרסם למתן תוקף:
 .1הפיכת קומה מפולשת בהיתר לקומה מלאה– שינוי עיצוב לתכנית מ'  -עפ"י סעיף  62א)א(5
 .2שינוי קווי בניין צדדיים מ 3.6-מ' ל 3.4-מ' – אישור מצב קיים 62 .א)א(4
 .3איחוד חדרי יציאה לגג מארבעה הקיימים בהיתר לחדר יציאה אחד המחובר לדירה בקומה שמתחתיו.
 62א)א(9
 .4תוספת שטחים עיקריים ע"י רכישת תמריצים מבנין לשימור ברח' אנגל  8והעברתם לרח' זנגביל 12
בשטח של  100מ"ר וחלוקת האחוזים בין הקומות בהתאם לקיים 62 .א)א(6
 .5ביטול מרפסות שרות -אישור מצב קיים 62 .א)א(9
 .6מעלית עולה עד קומת חדרי היציאה לגג  62 .א)א(9
 .7הפיכת מאגר מים בגג העליון לבריכה והצמדתה לדירה מתחתיה 62 .א)א(9
 .8גובה מתקנים הנדסיים על הגג  40ס"מ מעל  4מ' המותרים לצורך קירוי מדרגות לגג עליון ולמיכל
האגירה )סה"כ גובה  4.40מ'(  62 .א)א(5
 .9גובה חדרי יציאה לגג  1.90מ' מעל  2.5מ' )סה"כ גובה  4.40מ'( 62 .א)א(5
 .10מחסן דירתי במרתף העליון בשטח העולה על  12מ"ר והצמדתו לדירה  7בקומה ב' 62 .א)א(9
 .11מחסן דירתי במרתף העליון בשטח העולה על  12מ"ר והצמדתו לדירה  8בקומה ב' 62 .א)א(9
 .12מחסן דירתי במרתף העליון בשטח העולה על  12מ"ר והצמדתו לדירה  9בקומה ג' 62 .א)א(9
 .13מחסן דירתי במרתף העליון בשטח העולה על  12מ"ר )20מ"ר( והצמדתו לדירה בקומת קרקע דירה . 2
 62א)א(5
 6% .14הקלה משטח המגרש לשיפור התכנון 62 .א)א(5
 .15מדרגות עליה לגג העליון מחדר היציאה לגג לצורך טיפול במערכות 62 .א)א(5
 .16תוספת יח"ד אחת מעבר ל 11-המותרות במסגרת שבס סה"כ  12יח"ד.
טבלת השוואה :זנגביל 12
נתונים
סה"כ זכויות בניה

אחוזים

168%

גובה

קומות

 4ק' +קומת עמודים  +ח.
יציאה לגג

עמ' 19

מצב קיים

מצב מוצע
תוספת כ 100 -מ"ר שטחים
עיקריים שמהוים  16%משטח
המגרש  6%+שניתן לאשר
בהקלה.
סה"כ  22%שהם  134.64מ"ר
 4ק' מעל קומת קרקע מלאה +
חדרי יציאה לגג.
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תכסית

45%

מקומות חניה

50%
 17מקומות חניה במרתף
תחתון .תואם את תקן החניה

זמן ביצוע :התכנית תבוצע תוך  3שנים מיום אישורה כחוק.
אם תוך  3שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו ,במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא
היתר בניה כלל ,תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות
התכנית הראשית.
אישור מה"ע :מאשר שהתכנית בסמכות הועדה המקומית.
אישור היועמ"ש :מאשרת שהתכנית בסמכות הועדה המקומית.
חו"ד הצוות:
הצוות מוכן להמליץ על התכנית באופן חריג לאור המצב המשפטי המיוחד של הבנין בכפוף להערות להלן:
 .1הפקדת התכנית כפופה למילוי התנאים הבאים:
א .פרסום למתן תוקף של תכנית השימור.
ב .יוצג חישוב סה"כ השטחים להעברה בגין התמריצים בבנין באנגל  8ואישורו ע"י מהנדס העיר או
מי מטעמו.
ג .תוצג הערכה שמאית ביחס לשווי הזכויות בשני המגרשים ואישורה ע"י שמאי הועדה המקומית.
שמאי הועדה המקומית יקבע את שווי הקרקע למ"ר זכויות בניה שיחושב סמוך למועד החלטה
בדבר הפקדת התכנית להעברת זכויות מהמבנה לשימור .בהתאם ייקבע סך השטחים להעברה בגין
התמריצים שימחקו מהבנין לשימור באנגל  .8ויתווספו למבנה בזנגביל .12
ד .יינתן כתב התחייבות על אי תביעה בגין אישור תכנית השימור  2650ב' ע"י הבעלים של הבנין
לשימור.
ה .בזנגביל  12יערכו התאמות עיצוביות בתאום עם צוות מרכז.
ו .תחויב חתימת כונס הנכסים בזנגביל  12על כתב שיפוי בגין ס'  197לחוק.
 .2תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה הכנת תיק תיעוד באנגל  8ואישורו ע"י מחלקת השימור וכן שיפוץ בפועל
של הבנין לשימור באנגל  8בהתאם להנחיות מחלקת השימור
 .3תנאים להיתר בניה:
א .רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לענין מחיקת חלק מהתמריצים במגרש אנגל 8
וכי לא יותר להרוס אותו.
ב .רישום הערה ע"פ תקנה  27לתקנות המקרקעין האוסרת על סגירתן של המרפסות החופפות
המקורות הפתוחות.
בישיבתה מספר 08-0017ב' מיום ) 28/05/2008החלטה מספר  (6דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
לאשר את הפקדת התכנית באופן חריג לאור המצב המשפטי המיוחד של הבנין בכפוף להערות להלן:
 .2הפקדת התכנית כפופה למילוי התנאים הבאים:
 .aפרסום למתן תוקף של תכנית השימור.
 .bיוצג חישוב סה"כ השטחים להעברה בגין התמריצים בבנין באנגל  8ואישורו ע"י מהנדס
העיר או מי מטעמו.
 .cתוצג הערכה שמאית ביחס לשווי הזכויות בשני המגרשים ואישורה ע"י שמאי הועדה
המקומית .שמאי הועדה המקומית יקבע את שווי הקרקע למ"ר זכויות בניה שיחושב
סמוך למועד החלטה בדבר הפקדת התכנית להעברת זכויות מהמבנה לשימור .בהתאם
ייקבע סך השטחים להעברה בגין התמריצים שימחקו מהבנין לשימור באנגל  .8ויתווספו
למבנה בזנגביל .12
 .dיינתן כתב התחייבות על אי תביעה בגין אישור תכנית השימור  2650ב' ע"י הבעלים של
הבנין לשימור.
 .eבזנגביל  12יערכו התאמות עיצוביות בתאום עם צוות מרכז.
עמ' 20
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 .fתחויב חתימת כונס הנכסים בזנגביל  12על כתב שיפוי בגין ס'  197לחוק.
 .2תנאים להיתר בניה:
א .רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לענין מחיקת חלק מהתמריצים במגרש
אנגל  8וכי לא יותר להרוס אותו.
ב .רישום הערה ע"פ תקנה  27לתקנות המקרקעין האוסרת על סגירתן של המרפסות
החופפות המקורות הפתוחות.
ג.

תנאי להיתר בניה ברחוב זנגביל  12יהיה השלמת תיק התיעוד של אנגל  8לפי הנחיות
צוות השימור והתחייבות הבעלים של הבנין לשימור  :לשימור ושיפוץ הבנין ברח' אנגל .8
תנאי לאיכלוס הבנין בזנגביל  12יהיה שימור בפועל של הבנין באנגל  8עד אפריל  2009או
לחלופין מתן ערבות אוטונומית להבטחת הביצוע על סכום שייקבע בהסכמה בין שמאי
הועדה המקומית לבעלים של הבנין לשימור.
במידה ותכנית ברוטשילד  62-66לא תאושר בסופו של דבר אזי תנאי לאיכלוס בזנגביל 12
יהיה שיפוץ המבנה באנגל  8באופן יחסי לסה"כ זכויות הבניה המיועדות להעברה באנגל
.8

דורון ספיר נימנע מההחלטה הנ"ל.
משתתפים :דורון ספיר ,ארנון גלעדי ,פאר ויסנר יעל דיין ומיטל להבי.
התכנית פורסמה להפקדה בעיתונים:
הארץ25.12.08 :
הצפה25.12.08 :
העיר26.12.08 :
על לוחות המודעות15.1.09 :
בילקוט פרסומים מס'  5915ביום  12.2.09עמ' מס' 2360
הודעות נמסרו עד .3.2.09
הוגשה התנגדות רשות שדות התעופה:
ההתנגדות הינה דרישה להוספת סעיפים לתקנות התכנית בדבר כפיפות התכנית לתמ"א  2 /4ולהגבלות
בניה בגין קיומו של שדה דב ונמל התעופה בן גוריון.
הסעיפים הוכנסו לתקנון וההתנגדות הוסרה.
לפיכך אין מניעה מלתת תוקף לתכנית.
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התוכן
תא - 3821/לילנבלום 9
דיון בהתנגדויות

לילינבלום  - 9בית מלון אלקונין צנטרל
מטרת הדיון :דיון להפקדה
מסלול התב"ע :תכנית בסמכות ועדה מקומית.
כתובת :רח' לילינבלום  ,9שכונת נווה צדק.

גוש/חלקה:
גוש

חלקה

שטח

בעלות

7422

38

 725מ"ר

פרטית

7422

חלק מחלקה 37

 210מ"ר

עיריית תל אביב
יפו

שטח קרקע 725 :מ"ר  210 +מ"ר )זיקת הנאה(.
מתכננת :מאירה מור אדריכלים ואדר' טל איל.
יזם :אפין ישראל בע"מ.
בעלות :פרטיים ,עיריית תל אביב יפו.
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מצב השטח בפועל :בניין לשימור )על פי תכנית  (2770בן  2קומות ומרתף חלקי לכיוון רח' לילינבלום עם גג
רעפים .מצבו הפיזי של המבנה ירוד ומסוכן ואינו בשימוש.
רקע הסטורי :מנחם אלקונין ,יערן מרוסיה ,עלה לארץ בשנת  1912עם בנו בכורו על מנת לבנות בית
בפלשתינה לאשתו וששת ילדיהם .הבית שבנה עוד באותה שנה מוקם בשטח ריק שהיה אז בין שכונת נוה
צדק לאחוזת בית ולימים נקרא רח' לילינבלום .סגנון הבניה מזוהה היום עם הסגנון האקלקטי.
מלבד היותו בית מגורים למשפחת אלקונין ,תפקד המבנה גם כמלון הראשון בתל-אביב ונודע בשם "מלון
אלקונין" .בית המלון נחשב מפואר מאוד )הכיל  38חדרים( ושימש כמקום בילוי לבני אצולת המזרח
התיכון .בקצה הגג של האגף המערבי במלון ,בנה אלקונין בית כנסת פרטי ששימש את בני
ביתו.
בשנת  ,1917עם גירושם של תושבי תל-אביב צפונה ,עברה משפחת אלקונין לצפת .בשובה של המשפחה
לביתה בלילינבלום  ,9בשנת  ,1920הופעל המלון שנית אך שינה את שמו ל"מלון צנטרל".
בשנת  1931מגישה אשתו של מנחם אלקונין ,בקשה לועד תל-אביב לבנות קומה נוספת )שלישית( לבית.
את בקשתה מאשר האדריכל י.מגידוביץ' .בסופו של דבר קומה זו לא נבנתה.
עם ההתפתחות המהירה של תל-אביב ,ריבוי בתי המלון בה ותנועת המרכז לכיוון צפון ,איבד המלון את
יוקרתו .משנת  ,1931הפכו חדריו בהדרגה לחדרים מרוהטים וזולים להשכרה עבור פליטים ועולים
חדשים.
במרוצת השנים ,הדרדר מצבו של הבית ומבית מגורים הפך לאכסניה של בתי מלאכה זעירים )מתפרות,
חייטות ,מחסנים ,חדרי גיהוץ וכו'( .בשנות השמונים מכרו בני המשפחה את הבית.
מצב תכנוני קיים:
על המגרש חלה תכנית מתאר מפורטת מס' " 2770מלונאות ) "2תוספת שטחים למלונות קיימים ואישור
מלונות חדשים( המאפשרת שימוש מלון ותוספת שטחי בניה באגף חדש .התכנית קובעת את המבנה
הקיים במגרש לשימור.
התכליות המותרות על פי התכנית מלונאות ושטחי מסחר בקומת הקרקע.
זכויות בניה :עד  1500מ"ר עיקרי ו 320 -מ"ר שטחי שירות מעל פני הקרקע 1300 .מ"ר שטחי שירות תת
קרקעי )תותר העברה של עד  500מ"ר שטח עיקרי לתת קרקע(.
מספר קומות :באגף החדש  5קומות מעל ק .קרקע  3 +מרתפי חניה  .באגף לשימור שתי קומות וקומה +
קומת חלקית)גג רעפים( וקומת מרתף אחת.
למגרש הוצא היתר בניה )מס'  (07-0034בתאריך : 05.02.2007
על פי ההיתר מס' חדרי המלון 28 :חדרים.
שטח מסחרי בק .קרקע ל 4-חנויות בשטח כולל של  258מ"ר.
גובה בניין לשימור 10.22 :מ'.
גובה אגף חדש ללא קומה טכנית 20.80 :מ' .כולל קומה טכנית 24.00 :מ'.
קווי בניין :קדמי )רח' לילינבלום( – עפ"י בניין קיים
קדמי )רח' יהושע התלמי( – קו בניין ) 0הבלטת האגף החדש מעבר לקו הבניין(.
צידי )צפון( – קו בניין 0
צידי )מערב( – עפ" בניין קיים
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תאור הבינוי על פי היתר הבניה :בבניין לשימור לכיוון רח' יהושע התלמי שחזור של ק .קרקע והריסת ק.
שנייה .באגף צדדי לכיוון מערב )לילינבלום  2 (7קומות לשחזור והגבהה של גג הרעפים לקומה נוספת בחלל
הגג ושחזור של חלק מהאגף בק 3 .וגג רעפים מעל.
הבינוי באגף החדש בן  5קומות טיפוסיות וקומה טכנית חלקית בקומה  .6תוספת זו בולטת  1.55מ' מקו
חזית הבניין המשוחזר לכיוון רחוב יהושוע התלמי.
קיים הסכם עם העירייה המאפשר ליזם לבנות רמפת גישה לחניה בשטח הציבורי של העירייה ,מרחוב
יהושוע התלמי וכן זיקת הנאה לצורך מעבר ברמפה ל 99-שנה בשטח של כ 180 -מ"ר.
מצב תכנוני מוצע:
מטרת התכנון החדש לשפר את הבינוי תוך שמירה על מרקם רחובות לילינבלום ויהושע התלמי על ידי
שינוי מיקום האגף החדש לעורף המגרש וניתוקו מהבניין לשימור .בנוסף ,מתוכננת תוספת קומה לבניין
לשימור ,ובסה"כ יהיה בן שלוש קומות בהתאמה לבינוי המאפיין את הרחובות הסמוכים.
סה"כ מוצעים כ 45-חדרי מלון ומסחר חלקי בקומת קרקע.
בקשה לשינוי הבינוי:
שימור הבניין לשימור הפונה לרח' לילנבלום ולרח' יהושע התלמי  .האגף הצדדי מערבי בבניין לשימור
יהרס ובמקומו יוקם האגף החדש .תכנון תוספת האגף החדש בחלק העורפי של המגרש ,מעל שתי קומות
חלקיות חדשות ושמירה על החצר הפנימית פתוחה חלקית לשמיים.
בקשה לשינוי קומות וגובה:
א .בניין לשימור :תוספת קומה מלאה )בגובה תואם לקומות הקיימות לבניין לשימור( בקונטור האגפים
לשימור ,סה"כ שלוש קומות וגג רעפים מעל.
תוספת קומה מעל לבניין לשימור תהיה תוך שמירה על החתך המקורי של גג הרעפים ,שלא כמו בתכנון
הקיים בו לא נשמר הגג המקורי .בחלל הגג יותקנו יחידות מיזוג אוויר אשר יאווררו בחזית הגג לכיוון
החזיתות המשניות.
ב .אגף חדש :גובה גג האגף החדש יהיה  +25.60כולל גובה בריכת השחייה על הגג ) 26.25מ' כולל מעקה(
מעלית אחת לנגישות נכים תבלוט  3.80מ' מעל מפלס הגג .על גג האגף החדש תבנה פרגולה להצללה בשטח
של עד  33%משטח הגג ,עפ"י תקנות התכנון והבנייה ,בגובה שלא יעלה על גובה המעלית.
מספר קומות :ע ד 7 -קומות.
בקשה לשינוי קווי בניין:
בשל שינוי מיקום תוספת האגף החדש מחזית רח' יהושע התלמי אל עורף המגרש )צפון – מערב(,
ובשל הרצון לשמור על הניתוק בין האגף החדש לבניין לשימור ,נותרה תכסית שטח מצומצמת לתכנון ולכן
נוצר הצורך להיצמד לגבולות המגרש הצפוני והמערבי.
קדמי )לרח' לילינבלום( – עפ"י בניין קיים לשימור .בקומה החדשה מעל לשימור
הבלטת מרפסות.
קדמי ) יהושע התלמי( – עפ"י בניין קיים לשימור .בקומה החדשה מעל לשימור
הבלטת מרפסות.
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צדי )מערב( –
צדי )צפון( –

קו בניין  + 0.0הבלטת מרפסות  +הבלטת מעטפת חיצונית דקורטיבית
בכ 10 -ס"מ מעבר לקו בניין.
קו בניין  + 0.0הבלטת מרפסות  +הבלטת מעטפת חיצונית דקורטיבית
בכ 10 -ס"מ מעבר לקו בניין.

מרתפים:
מתחת למפלס הכניסה מתוכננים  2-3מרתפים :מרתף עליון לשימוש המלון ו 1-2 -מרתפים תחתונים
לחניה .חניה עפ"י תקן חניה במרתף עם מתקני )מכפילי( חניה  .קומות המרתף בנוסף לחניה ,ייועדו
לשטחים נלווים לשימוש המלון :חדר כושר ,משרדי המלון ,שירותים ,מלתחות ,מטבח ,מחסנים ,שטחי
שירות נלווים ,חניות ומתקנים טכניים.
בקשה לשינוי תנועה וחניה:
שינוי מיקום הכניסה לרמפה לרח' לילינבלום דרך שטח ציבורי במקום הכניסה מרחוב יהושע התלמי.
הכניסה לחניה מרח' לילינבלום תהא ברמפה דו-כיוונית שתשמש את המלון ואת המגרש הציבורי מצפון
בעתיד ואשר תרשם כזיקת הנאה ברוחב של  7.0מ' )בהתאם לנספח הבינוי בתב"ע התקפה( בסה"כ שטח
של כ 210 -מ"ר ,בתחום הקו הכחול.

תוספת שטחי שירות:
תוספת שטחי שירות מעל הקרקע בסך של עד  300מ"ר) .עפ"י החלטת ועדה  212ב' 1-מיום  06.05.98לנושא
הגדרת שטחי שירות בתכניות עירוניות(.
מוצע לאפשר שימוש לצורך מתקנים טכניים בחלל התת – קרקעי בתחתית רמפת הכניסה לחניה ובגישה
מתוך מרתף החניה .שטח שירות זה לא ייכלל במניין שטחי השירות השייכים למגרש אלא בתוספת להם,
סה"כ  220מ"ר ,אשר ירשמו כזיקת הנאה בתחום הקו הכחול.
שטח הרמפה המקורה לא יכלל במניין שטחי השירות השייכים למגרש ,אלא בתוספת להם ,סה"כ 80
מ"ר.
זמן ביצוע :התכנית תבוצע תוך  5שנים מיום אישורה כחוק.

חו"ד הצוות :מומלץ לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים:
 .1תנאי להפקדת התכנית יהיה אישור צוות השימור להוראות לשימור הבניין הקיים במגרש ,צורת
תוספת הקומה לבניין לשימור והיחס בין הבניין לשימור לאגף החדש.
 .2תיאום ואישור התכנית מול אגף הנכסים ומה"ע בנוגע לשימושים המבוקשים בתת הקרקע
בתחום זיקת ההנאה במגרש הציבורי ,הבלטת מרפסות והבלטה ארכיטקטונית מעבר לקו בניין
 0.0כלפי החלקה הציבורי ,שבבעלות העירייה.
 .3תנאי להיתר בניה יהיה אישור מה"ע לפיתוח קומת הקרקע )תוך מתן התייחסות לפתיחת
הפרויקט לרחוב התלמי ולקצה שדרות רוטשילד( ,העיצוב והחומרים המוצעים לאגף החדש.
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 .4רוחב הרמפה לשימוש בית המלון יקבע בעת הוצאת היתר הבניה.
 .5חניה לטובת ציבור הנכים תהא ללא מתקן "מכפיל חניה".
 .6תאום התכנית מול אגף הביוב והמים.
 .7יש להעביר כתב שיפוי כמקובל ,בגין סעיף  197לחוק.

חוו"ד יועצת משפטית עפ"י סעיף 62א' לחוק :אושר בתאריך  26.03.2008שהתכנית בסו"מ.
חוו"ד מה"ע עפ"י סעיף 62א' לחוק :אושר בתאריך  26.03.2008שהתכנית בסו"מ.

החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.
בישיבתה מספר 08-0013ב' מיום ) 02/04/2008החלטה מספר  (12דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים:
 .1תנאי להפקדת התכנית יהיה אישור צוות השימור להוראות לשימור הבניין הקיים במגרש ,צורת
תוספת הקומה לבניין לשימור והיחס בין הבניין לשימור לאגף החדש.
 .2תיאום ואישור התכנית מול אגף הנכסים ומה"ע בנוגע לשימושים המבוקשים בתת הקרקע
בתחום זיקת ההנאה במגרש הציבורי ,בלטת מרפסות והבלטה ארכיטקטונית מעבר לקו בניין 0.0
כלפי החלקה הציבורי ,שבבעלות העירייה.
 .3תנאי להיתר בניה יהיה אישור מה"ע לפיתוח קומת הקרקע שתהייה פתוחה לציבור )תוך מתן
התייחסות לפתיחת הפרויקט לרחוב התלמי ולקצה שדרות רוטשילד( ,העיצוב והחומרים
המוצעים לאגף החדש.
 .4רוחב הרמפה לשימוש בית המלון יקבע בעת הוצאת היתר בניה.
 .5חניה לטובת ציבור הנכסים תהא ללא מתקן "מכפיל חניה".
 .6תאום התכנית מול אגף הביוב והמים.
 .7יש להעביר כתב שיפוי כמקובל בגין סעיף  197לחוק.
 .8הבניה תהיה עפ"י עקרונות בניה ירוקה.
משתתפים :דורון ספיר ,ארנון גלעדי ,פאר ויסנר ודוד עזרא.

פרטי תהליך האישור:
בישיבתה מספר מיום דנה בתכנית והחליטה:
הודעה על פי סעיף  89לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  5880בעמוד  1071בתאריך
.11/12/2008
כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:
27/11/2008
הארץ
27/11/2008
הצופה
28/11/2008
העיר
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פירוט ההתנגדויות ,דברי המענה להתנגדויות והמלצות:
בתקופת ההפקדה הוגשה התנגדות לתכנית:
רשות שדות התעופה

נתב"ג

על פי בקשת רשות שדות התעופה הוסף סעיף להוראות התכנית :סעיף  - 1.6.1יחס בין התכנית לבין
תכניות מאושרות ונקבע כי על התחום התכנית חלות הוראות והגבלות בניה כפי שנקבעו בהוראות תמ"א
 – 2/4תכנית מתאר הארצית לנמל תעופה בן גוריון.

ההתנגדות הוסרה ,מאחר והוראות התכנית תוקנו על פי בקשתם.
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התוכן
 איחוד חלקות למגרש בניה אחד והפרדת רצועות קרקע נגוש  6973חלקות  1,2רח'טורי זהב
דיון באיחוד וחלוקה  -דיון לאחר פרסום

מסמכי רקע -:תשריט איחוד וחלוקה מס' 445מיום  7.11.2008שהוכן ע"י טל אלקלעי מודד מוסמך
מכתב משרד אדר' גל-אור פישביין מיום 13.11.2008
בעלי הקרקע  /חלקות-:חלקה  1אברהם מיכאל" ,א.ד.תאנא בע"מ
חלקה " 2שלגר ) (1988בע"מ" " ,הבית יזמות והשקעות בע"מ"
תוכן הבקשה:איחוד חלקות למגרש בניה אחד והפרדת רצועות קרקע ורישומן ע"ש העירייה
פרטים:החלקות הנ"ל כלולות ביועד של אזור מגורים ב' מיוחד עפ"י תכ'  2472המאושרת לפיה
ניתן לבנות בנין בן  3קומות  130% ,משטח המגרש כשהצפיפות מחושבת לפי  14יחידות דיור
לדונם נטו.
בנוסף ניתן לבנות חדרי יציאה לגג לפי תכנית "ג "1-ומרתפים עפ"י תכנית "ע."1-
טבלת האיחוד המוצע
מספרי החלקות
סופי
ארעי
1
2
----------------- ----------------)(10

השטחים בדונם  /מ"ר
0.663
0.542
------------------------1.205

טבלת החלוקה המוצעת
מספרי החלקות
סופי
ארעי
)(1
) (2דרך
) (3דרך
----------------)(10

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

השטחים בדונם  /מ"ר
1.181
0.012
0.012
------------------------1.205

טבלת זכויות בניה
מצב קיים חלקה 1
הגדרות
651
שטח החלקה/מגרש
סה"כ זכויות אחוזים 130%
בניה
846
מ"ר
שטח עיקרי
קומות 3
גובה
9.1
מספר יח"ד

מצב קיים חלקה 2
530
130%

מצב מוצע לאחר איחוד
1181
130%

689
3
7.42

1535.3
3
16.53

במכתבם מיום  10.1.2009מבקשים משרד האדר' גל-אור פישביין את הסכמת הועדה לאיחוד החלקות
הנ"ל למגרש בניה אחד והפרדת רצועות הקרקע ורישומן ע"ש העירייה  .האיחוד יאפשר הקמת בנין בן
 3קומות  130 %משטח המגרש לפי צפיפות של  14יח' דיור לדונם ,חדרי יציאה לגג ומרתפים.
עפ"י תכ' שבס מבקשים הנ"ל לבנות  20יח' דיור  .מרתף החניה יהיה בשטח כ 863-מ"ר כ 73% -משטח
המגרש.
מטרת איחוד החלקות היא שיפור איכות התכנון  ,יצירת חלל פנימי משותף וחשיפת מירב הדירות לחזית
ויצירת חניון משותף נרחב ויעיל
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חו"ד צוות יפו והדרום ומהנדס העיר :
אין מניעה לאשר את הבקשה לאיחוד החלקות .לאשר לפרסם את הבקשה לאיחוד חלקות  530 ,651בגוש
 6973למגרש בניה אחד עפ"י פרק ד' לחוק סעיף .149
חו"ד הצוות) :מוגש ע"י רבקה פרחי(
אין מניעה לאשר את הבקשה לאיחוד החלקות.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.

בישיבתה מספר 09-0003ב' מיום ) 18/02/2009החלטה מספר  (1דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
לאשר לפרסם בקשה לאיחוד חלקות  2 ,1בגוש  6973רח' טורי זהב  23 ,21למגרש בניה אחד והפרדת
רצועת קרקע עפ"י פרק ד' וסעיף  149לחוק.
הועדה תשוב ותדון לאחר הפרסום כחוק.
משתתפים :דורון ספיר ,פאר ויסנר ,שמואל גפן ,מיטל להבי ,אסף זמיר ,כרמלה עוזרי ושמוליק מזרחי.
בהתאם להחלטה הנ"ל פורסמו מודעות בעיתונים "הארץ"" ,הצופה" מיום  5.3.2009ובמקומון "העיר"
מיום  . 6.3.2009הודעה אחרונה לזכאים נמסרה בתאריך .5.4.2009
לא הוגשו התנגדויות.
חו"ד צוות יפו והדרום ומה"ע:
לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות.
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התוכן
תא/מק - 3779/פינס (2) 11
דיון נוסף

פינס 11
מטרת הדיון :דיון בהתנגדויות.
מסלול התב"ע :תכנית בסמכות ועדה מקומית.
מיקום :שכונת נווה צדק.
מצפון -רח' מחנה יוסף.
ממזרח -רח' כנרת.
מדרום -רח' החרמון.
ממערב -רח' פינס.

כתובת :פינס  /11דגניה  ,24דגניה  – 26שכונת נווה צדק.
גוש/חלקה:
גוש
7420
7420

חלקה
41
42

שטח
 404מ"ר
 224מ"ר

שטח קרקע :כ 628 -מ"ר.
מתכנן :אד' רובין ,אלישע ורונית.
יזם :יעקב גורסד ,משה גורסד ,מרג'ן ביאטרי.
בעלות :פרטיים.
מצב השטח בפועל :שני מבנים צמודי קרקע נטושים ,במצב מוזנח.
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מצב תכנוני קיים:
על החלקות שבנדון חלה תכנית  – 2277נווה צדק ,תכנית נפחית.
תכנית  2277מסמנת את החלקות בייעוד של מגורים מיוחד ב' )מחוץ לאזור השימור( .על פי הוראות
התכנית מגרשים ששטחם מעל  300מ"ר )מחוץ לאזור השימור( יחולו תקנות לפי אזור מגורים מיוחד ג'.
לפיכך על חלקה  ,42בשטח של  404מ"ר ,יחולו הוראות לפי אזור מגורים ג' :ניתן לבנות בניין בן  3קומות
)כולל קומת קרקע( וקומת גג בתחום שיפוע גג הרעפים ומרתף .גובה מקס'  13.5מ' 6 ,יח"ד.
על חלקה  ,41בשטח של  224מ"ר ,חלים הוראות אזור מגורים מיוחד ב' :ניתן לבנות בניין בן  2קומות
)כולל קומת קרקע( וקומת גג בתחום שיפוע גג הרעפים ,גובה מקס'  10.0מ' 3 ,יח"ד.
סה"כ  9יח"ד בשתי החלקות.
התב"ע קובעת ש 20% -משטח המגרש יהיה שטח פתוח לא בנוי ורציף.
קווי הבניין המותרים ע"פ התב"ע:
אזור מגורים מיוחד ג' )חלקה  :(42קו בניין קדמי  0.0מ' )על פי המצב הקיים ברחוב( ,קו בניין צידי בצד
אחד  0.0מ' )בתנאים( ולצד השני  3.5מ' ובקומה רביעית  5.0מ'.
אזור מגורים מיוחד ב' )חלקה  :(41קו בניין קדמי  0.0מ' ,קו בניין אחורי –  4.0מ' ,קו בניין צידי –  2.5מ'
או  0.0מ' )בתנאים(.
מצב תכנוני מוצע:
 .1בקשה לאיחוד חלקות  42 -41למגרש אחד.
הקמת מבנה בן  3קומות וקומת גג ,בתחומי המגרש המאוחד )בהתאם לתב"ע(.
מבנה המגורים בעל שתי כניסות נפרדות ל 14 -יח"ד .מתוכן  4דירות גן עם חצר
אחורית 2 ,קומות טיפוסיות עם  4יח"ד בקומה ו 2 -דירות פנטהאוז .מרתף חניה
עם חניות לפי תקן החניה.
 .2בקשה להגדלת צפיפות דיור מ 9 -יח"ד ל) .14 -שטח ממוצע עיקרי ליח"ד 118 -מ"ר(.
 .3בקשה לשינוי בקווי בנין )ללא שינוי בנפח הבניה המותר על פי התב"ע(:
 3קומות ראשונות :קו בנין צדי )חזית צפון-מזרחית( במקום  2.5מ' יהיה
קיר משותף בקו בנין  0מ' .קו בנין אחורי בחלקה  41לאחר איחוד החלקות הופך
להיות לקו בניין צידי 3.5 ,מ' במקום  4.0מ'.
קומת גג :קו בנין צידי )חזית דרום -מזרחית(  3.5מ' במקום  5מ' .קו
בנין צדי )צפון מזרח( לפי  2.0מ' ממעקה גג.
 .4קביעת מפלס  -0.00יקבע מהמפלס הגבוה בין  0ל 30 -ס"מ מעל למדרכה הגובלת בחזית
הקדמית לפי מפלס הכניסה הגבוה מבין שתי החזיתות.
 2 .5חלופות לכניסה למרתף החניה -האחת ברמפה והשניה במשטח מעלית לרכב .משטח
המעלית יהיה במפלס הקרקע.
זמן ביצוע :התכנית תבוצע תוך  5שנים מיום אישורה כחוק.
אם תוך  5שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו ,במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא
היתר בניה כלל ,תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות
התכנית הראשית.
חו"ד הצוות:
מומלץ לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים:
 .1יש להעביר כתב שיפוי כמקובל.
 .2התחייבות היזם )לפני הפקדה( כי לא התנגד לבניה בקו בניין  0.0בקו בניין צידי מכיוון דרום
מזרח ,בחלקה הסמוכה.
 .3התכנית תאפשר התחברות עתידית בקומת המרתף לחלקה ) .40סימון זיקת הנאה(.
החלטת ועדה :לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים:
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.2
.3
.4

יש להעביר כתב שיפוי כמקובל.
התחייבות היזם )לפני ההפקדה( כי לא יתנגד לבניה בקו בניין  0בקו בניין צידי
מכיוון דרום מזרח ,בחלקה הסמוכה.
התכנית תאפשר התחברות עתידית בקומת המרתף לחלקה ) 40סימון זיקת הנאה(.
תנאי להפקדת התכנית בפועל בדיקת היקף שטחי הבניה ע"י רישוי בניה.

התכנית נדונה בועדה המקומית בתאריך  09.05.2007בה הוחלט בין היתר )לעיל החלטת הועדה המלאה(
כי תנאי להפקדת התכנית בפועל היא בדיקת היקף שטחי הבניה ע"י הרישוי .מכיוון שהרישוי מאז
הדיון בועדה המקומית מתקשה בשלב שבו מוצגת בפניו נספח בינוי מנחה לקבוע חד משמעית לגבי
השטחים המוצעים לעומת הקיימים ,מומלץ לבטל את התנאי הנ"ל ולקבוע בהוראות התכנית כי שטחי
הבניה הם בהתאם לתכנית הראשית כתנאי להוצאת היתר בניה.
המלצה זו תואמה עם הרישוי והיועצת המשפטית.

ישיבה קודמת מספר  2007-12מתאריך  09/05/2007סעיף 11
החלטת ועדה :לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים:
 .5יש להעביר כתב שיפוי כמקובל.
 .6התחייבות היזם )לפני ההפקדה( כי לא יתנגד לבניה בקו בניין  0בקו בניין צידי
מכיוון דרום מזרח ,בחלקה הסמוכה.
 .7התכנית תאפשר התחברות עתידית בקומת המרתף לחלקה ) 40סימון זיקת הנאה(.
 .8תנאי להפקדת התכנית בפועל בדיקת היקף שטחי הבניה ע"י רישוי בניה.
השתתפו בדיון :דורון ספיר ,מיטל להבי ,פאר ויסנר ,ארנון גלעדי ואריה שומר.

מהלך הדיון:

היועצת המשפטית העלתה בפני חברי הועדה ששינוי בקוי בניין בתכנית נפחית בסמכות
הועדה המקומית הוא בעייתי לנוכח החשש לתוספת זכויות בניה.

החלטת ועדה :לבטל את סעיף  4בהחלטה מתאריך  09.05.2007ולקבוע כי בהוראות התכנית כי שטחי
הבניה הם בהתאם לתכנית הראשית .יש לקבוע כתנאי להוצאת היתר בניה הצגת חישוב
שטחי הבניה המבוקשים לעומת התכנית הראשית.
משתתפים :דורון ספיר ,פאר ויסנר ,שמואל גפן ,שמוליק מזרחי ,נתן ולוך ויפה כחלון.

פרטי תהליך האישור:
בישיבתה מספר מיום  9.1.2008ו 9.5.2007 -דנה בתכנית והחליטה לאשר את התכנית בתנאים
המפורטים לעיל.
הודעה על פי סעיף  89לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  5813בעמוד  3261בתאריך
.28/05/2008
כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:
24/04/2008
מעריב
24/04/2008
הצופה
25/04/2008
זמן תל אביב
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פירוט ההתנגדויות ,דברי המענה להתנגדויות והמלצות:
בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

אבורזק סועאד
תמי אורן אפרת
אריאל פוגמן
אשכנזי יוסי
תום שקד
גחמון נירי
גילי לחמנוביץ
ד"ר דנה פוגץ עו"ד
דן ורויטל פרידמן
תבורי דוד
טלי רובינשטיין
יהודה ורסנו
כהן יוסף
מילי הורוביץ
מירי פסטל
ניסן אבי
צדוק אבינועם*
מיכל קרסו*
טביב מרדכי*
גולדשטיין אמיר*
אליהו טביב*

דגניה  31ת"א
מטולה  20ת"א
דגניה  32ת"א
כנרת  17ת"א
דגניה  17/2ת"א
מחנה יוסף  16ת"א
כנרת  17ת"א
כנרת  17ת"א
כנרת  17ת"א
מחנה יוסף  16ת"א
פינס  5ת"א
פינס  7ת"א
כנרת  9ת"א
כנרת  17/3ת"א
פינס  1ת"א
דגניה  32ת"א
דגניה  19ת"א
דגניה  21ת"א
דגניה  23ת"א
דגניה  21ת"א
דגניה  23ת"א

ריכוז ההתנגדויות ,המענה וההמלצות:
פירוט ההתנגדות :התנגדויות מספר  2 ,1ו 3 -שלהלן זהות לכל המתנגדים שפורטו לעיל ,התנגדות
מספר  4צורפה למתנגדים  17-21בלבד )המסומנים בכוכבית(.
 .1התנגדות להגדלת מספר יחידות הדיור מ 9 -יחידות ל ,14 -מהסיבות הבאות:
א .פיתרון חניית דיירים עתידית :היזם מציג  17חניות מתוכן  5כפולות .אינו מציע פיתרון של 14
חניות נפרדות לכל דירת מגורים.
ב .דרך הגישה המוצעת הינה דרך חלקה  .40לא ברור מכוח מה יתאפשר מעבר עתידי לכלי רכב למרתף
החניה מחלקה  .40היות ולא קיימת זיקת הנאה וחלקה  40אינה בבעלות יוזם התכנית.
ג .מצוקת חניה בשכונה – גידול ב 56% -בסך יחידות הדיור יביא לבעיות הקשורות בתנועה וחניה:
 מספר כלי רכב לדירה :נתוני משרד התחבורה מצביעים על גידול במספר כלי רכב ליחידת בית אב2 .כלי רכב לבית הינו מחזה נפוץ בשכונות בעלות רמה סוציו אקונומית גבוהה כדוגמת נווה צדק .הגדלת
מספר יחידות הדיור יביא לגידול מספר כלי רכב המחפשים חניה ברחוב .לשון החוק אינו מחייב
המצאת שני מקומות חניה ליחידת דיור ודבר זה יקשה על דיירי האזור המקוריים למצוא חניה
בקרבת ביתם.
 מספר המבקרים בשכונה :גידול כה רב במספר הדירות ברחוב דגניה יביא לגידול במספר המבקריםמה שיעמיס על החניה ברחוב שכבר היום יש מצוקת חניה בשכונה שהיא קשה מנשוא.
ד .חריגות מהקלות בתב"ע – מקובלת הקלה עד  20%מתכנית בניין עיר .אף על פי כן ההקלה ליזם היא
 56%ללא הסבר שמניח את הדעת.
ה .שינוי אופי השכונה :השכונה מאופיינת במשפחות צעירות .ההקלה המוצעת במספר תביא בהכרח
להקטנת הדירות כך שלא יהיו מספיק גדולות להכיל משפחות .הדבר יפגע במרקמה המיוחד של
השכונה.
ו .כופר חניה – תושבי השכונה מתנגדים לכופר חניה כנגד אי עמידה בחוקי החניה על פי תכניות הבניין
העירוניות.
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 .2התנגדות לשינוי בקוי בניין:
א .תכנית היזם אינה עונה על דרישות התכנית הראשית הקובעת כי קו בניין צידי  0.0באזור מגורים ג'
יותר רק כאשר הבניין הגובל קיים או מתוכנן בקו בניין  ,0.0אולם רק בצד אחד של המבנה ובכל
מקרה של איחוד מגרשים יהיה קו בניין צידי  3.5מ' ובקומה רביעית 5מ'.
ב .תכנית היזם אינה עונה על דרישות התכנית הראשית הדורשת נסיגה של  4.0מ' מקו בניין אחורי.
ג .במידה ויתנו הקלות לקו בניין אחורי יש לעמוד על כך כי חלק מהקלה זו תתורגם להרחבת מדרכות
בחזית הבניין לטובת מעבר לעגלות ואופני ילדים.
 .3במהלך עבודות ההכנה של הפרויקט גרמו היזמים להרס של קומה שלמה בחלקה  40ויצרו נזק רב
למבנה באופן כללי.
 .4איחוד חלקות  41ו 42 -וקביעת מפלס הקרקע  0.0כמפלס הגבוה בין  0ל 30 -ס"מ:
א .על פי התכנית הראשית ,חלקות הגדולות מ 300 -מ"ר ניתן לבנות  3קומות ועליית גג .התנגדות
לאיחוד החלקות המאפשר לחלקה  ,41הקטנה מ 300 -מ"ר לבנות  3קומות במקום  2קומות כפי
שנקבע בתכנית הראשית.
ב .רחוב דגניה הינו רחוב צר במיוחד ) 4.5מ' רוחב הכביש ובין המבנים  5.5מ'( .לכן מבנה לאורך כמעט
כל הרחוב המתנשא לגובה של  13.5מ' ,יכער את השכונה ויחסום את האויר וכניסת קרני השמש
לשכונה כולה.
ג .קביעת מפלס הקרקע כמפלס הגבוה בין  0ל 30.0 -ס"מ מעל למדרכה והוספת קומה נוספת בחלקה
 41תגביר את החסימה של כיוון האויר היחיד לנכס ותפגע בכמות האור הטבעי הנכנס אל הנכס.
ד .השינויים בתכנית כפי שפורטו לעיל יובילו לפגיעה ישירה באיכות החיים ויוביל להוצאות תאורה
ומיזוג אוויר ותוריד מערך הנכס.
ה .פגיעה בפרטיות – לנכס שבבעלותי חצר פנימית הממוקמת במרכז הבית .כל הגבהה של המבנה
המתוכנן לקום תביא למצב בו הפרטיות נפגעת.
מענה להתנגדויות:
נוסח ההתנגדויות שהוגשו הינו זהה לכן המענה ינתן במרוכז.
 .1מענה להתנגדות להגדלת מספר יחידות הדיור מ 9 -יחידות ל.14 -
א' .על פי הוראות התכנית נקבע כי מספר מקומות החניה יהיה על פי התקן התקף בעת הוצאת היתר
בניה .פיתרון של חניה באמצעות מכפילי חניה הינו פתרון יעיל ומקובל.
ב' .הגישה המוצעת לחניה היא דרך חלקה  ,42הכלולה בתכנית .היזמים נדרשו לאפשר מעבר לרכב
)רישום זיקת הנאה( לחלקה  ,40שמחוץ לתכנית ,על מנת לאפשר בעת הוצאת היתר בניה בעתיד
לחלקה  40פתרון חניה במרתף ולהמנע ממתן קרן חניה .גודל המגרש של חלקה  40הוא  132מ"ר ,מה
שסביר להניח לא יאפשר פתרון עצמאי של חניה בתחומו.
ג' .הגדלת מספר יחידות הדיור במגרש אינו מעמיס על השכונה מכיוון שניתנו פיתרונות חניה
בתחומי המגרש .מספר מקומות החניה הנדרשים יהיו על פי התקן התקף בעת הוצאת היתר הבניה.
לא ניתן לחייב את יזמי התכנית למתן פתרונות חניה מעבר לנקבע בחוק .כמו כן ,בנושא העמסת
השכונה במבקרים ,בשולי השכונה קיימים מגרשי חניה אליהם ניתן להפנות מבקרים.
ד' .הקלה במספר יחידות דיור על פי חוק שבס היא אכן תוספת של עד  20%במספר יחידות הדיור.
ההליך המקודם הוא הליך של תכנית בסמכות ועדה מקומית ,בו ניתן להגדיל את מספר יחידות
הדיור מעבר ל .20% -היחידות המתוכננות הן יחידות יחסית גדולות )כ 116 -מ"ר בממוצע(,
המאפשרות מגורים למשפחות צעירות ובשכונה כדוגמת שכונת נווה צדק בה מחירי הדירות הוא מן
הגבוהים בעיר ,להערכתנו המקצועית ,הקטנת גודל יחידות הדיור תקטין את מחיר הדירה המבוקש
ויאפשר כניסה של משפחות נוספות לשכונה.
ה' .הקטנת גודל יחידת דיור יתרום כאמור )לנוכח מחירי הנדל"ן הגבוהים בשכונה( לשמירת אופי
השכונה כשכונת המיועדת למשפחות.
ו' .תקני החניה הנדרשים על פי התכנית נפתרים במסגרת המגרש .לא קיימת דרישה לקרן חניה .ניתן
להוסיף להוראות התכנית שאי עמידה בתקני החניה תצמצם את מספר יחידות הדיור.

 .2מענה להתנגדות לשינוי בקוי בניין:
א' .על פי התכנית הראשית נקבע כי קו בניין צידי במקרה של איחוד מגרשים יהיה  3.5מ' ובצד שני ניתן
 ,0.0בקומת הגג קו בניין צידי 5.0 -מ' .השינוי המבוקש בתכנית הנדונה הוא בקו בניין צידי בקומת
הגג בלבד .מ 5.0 -מ' ל 3.5 -מ' .שינוי קוי בניין הינו בסמכות הועדה המקומית והבקשה לשינוי קו
הבניין בקומת הגג נובעת מצרכים תכנוניים ,על מנת לאפשר עומק קומה סביר למגורים.
ב' .התכנית הראשית אינה מונעת איחוד חלקות .מאחר שהבקשה היא לאיחוד החלקות למגרש בניה
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אחד ,קוי הבניין של המגרש המאוחד הם שני קוי בניין קדמיים ושני צידיים ,אין קו בניין אחורי.
ג' .בהתאם למענה בסעיף הקודם.
 .3נושא פיצוי או תיקון נזקים הוא באחריות ובטיפול בעלי הקרקע.
.4
א.

ב.
ג.

ד.
ה.

מענה להתנגדות לאיחוד חלקות  41ו 42 -וקביעת מפלס הקרקע  0.0כמפלס הגבוה בין  0ל 30 -ס"מ:
התכנית הראשית ,תכנית  ,2277אינה מונעת איחוד חלקות .כמו כן ,התכנית כוללת אזורים בהם
מותרות בניה של  3קומות ועליית גג ומאפשרת מעבר משתי קומות ועליית גג לשלוש קומות ועליית גג
במידה והחלקות גדולות מ 300 -מ"ר .אדריכלי התכנית הונחו על ידי הצוות המקצועי להציג בינוי
בחזית הארוכה המפרקת את החזית לגושים ,על מנת להימנע מחזיתות ארוכות שאנן מאפיינות את
המרקם האדריכלי בשכונה .מוצע להוסיף סעיף להוראות התכנית בו יודגש פתרון אדריכלי המפרק
את החזית הארוכה לגושים המבטאים את החלקות המקוריות.
יש להדגיש כי היתרון באיחוד החלקות הוא היכולות לאפשר חניות בתחומי המגרש.
התכנית הראשית כאמור מאפשרת איחוד חלקות ולא ניתן למנוע מהיזמים אפשרות זו ,הכרוכה
בתוספת נפח לבינוי.
התכנית הראשית קובעת כי גובה הבנייה ימדד מנקודה שבין  0ל 30 -ס"מ מעל לגובה הרחוב באמצע
חזית המגרש ועד לנקודה הגבוהה ביותר .אגף הרישוי בעת הוצאת היתר במיקרים בהם קיים מגרש
פינתי מחשב את גובה הבניין על ידי ממוצע בין הגבה הנמוך ביותר לגבוה ביותר של המדרכה .התכנית
הנדונה אינה משנה מהותית ,אם בכלל את גובה הבניין .התכנית הנדונה קובעת כי מפלס הקרקע 0.0
יקבע כמפלס הגבוה בין  0ל 30 -מעל המדרכה הגובלת בחזית הקדמית לפי מפלס הכניסה הגבוה מבין
החזיתות העיקריות .מטרת הקביעה הנ"ל היא על מנת לאפשר גובה קומה שיכול להחיל את כל
המערכות הטכניות המקובלות כיום ,כמו כן על מנת לא ליצור מצב בו חלק מקומת הקרקע יהיה
מתחת למפלס הכניסה .יש לציין כי בכל התכניות המתחמיות המקודמות כיום בשכונה נקבע בדרך זו
הגובה לבניין.
תשובה בהתאם למפורט לעיל ,כמו כן ,פגיעה בערך הנכס יש להציג.
גובה הבניין היא במסגרת המותר על פי התכנית הראשית.

חוו"ד מה"ע :אושר בתאריך  13.1.2009שהתכנית בסו"מ.
חוו"ד היועמ"ש :אושר בתאריך  13.1.2009שהתכנית בסו"מ.
המלצת הצוות :ע"י רבקה פרחי
דחיית ההתנגדויות.
מומלץ להוסיף את סעיפים הבאים להוראות התכנית .1 :במידה ולא יהיה ניתן לספק את החניה הנדרשת
על פי התקן התקף בעת הוצאת היתרי הבניה מספר יחידות הדיור יקבע בהתאם .2 .הפתרון האדריכלי
יציע בינוי המפרק את החזית הארוכה לגושים המבטאים את החלקות המקוריות.
בישיבתה מספר 09-0001ב' מיום ) 21/01/2009החלטה מספר  (5דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
משתתפים בשמיעת ההתנגדויות :מיטל להבי ,פאר ויסנר ,אסף זמיר ,רחל גלעד-וולנר וכרמלה עוזרי.
אדר' התכנית אלישע רובין הציג את התכנית.
המתנגדים מבקשים שלא יפגעו בזכויות שלהם .המתנגדים טוענים שהקבלן עשה נזקים לחלקה  40וחלקה
 43שלא שייכים לקבלן .לטענת המתנגדים מבוצעות בחלקה  43עבודות ללא היתר .המתנגדים מבקשים
להרחיב את המדרכות במקום ולצמצם כניסה לחניה לכניסה אחת.
נציג היזמים עו"ד ניסים ענה להתנגדויות ,לטענתו העבודות המתבצעות בשטח הם בהיתר .עו"ד ניסים
הודיע לועדה ששני מתנגדים הסירו את התנגדותם לתכנית )גילי לחמנוביץ ופרידמן דן מרח' כנרת (17
היזם התחייב להעביר את המכתבים על הסרת התנגדותם לועדה המקומית.
עודד גבולי סגן מה"ע התחייב בפני הועדה שאם לא תפתר בעיית החניה יורדו יח"ד בתכנית הפיתרון
האדריכלי יציע בינוי המפרק את החזית הארוכה לגושים והמבטאים את החלקות המקוריות.
דוד רבינוביץ מנהל מח' פיקוח דיווח לועדה שיש צו הפסקת עבודה במקום מכיוון שהקבלן לא עומד בתנאי
ההיתר ,ולא המציאות פוליסת ביטוח מתאימה.
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הועדה מחליטה:
לאחר שמיעת ההתנגדויות והמענה ע"י הצוות המקצועי ונציגי היזמים הוחלט לשוב ולדון בתכנית לאחר
שהיזמים ימלאו את כל תנאי ההיתר ,לאחר מילוי התנאים הנ"ל הועדה תוכל לקבל החלטה לגבי
ההתנגדויות לתכנית.
יש להדגיש שהתכנית אינה מוסיפה זכויות מעבר לקבוע בתכנית הראשית.
משתתפים :מיטל להבי ,רחל גלעד-וולנר וכרמלה עוזרי.
חוו"ד דוד רבינוביץ – מנהל מחלקת פיקוח על הבניה:
בהמשך לדיון בועדת בניין ערים וכפי שדווחתי ,צו הפסקת עבודה שהוצא בגלל אי המצאת ביטוח צד
שלישי ,ואחריות של מהנדס ,מפקח ,אישור של קבלן רשום וכו'.
העבודה באתר הופסקה.
אומנם הביאו את כל המסמכים הדרושים ,כולל ביטוח ,אך עדיין לא עובדים באתר ועדיין לא ביקשו
ביטול הצו.
מבחינתנו אין התנגדות לביטול הצו אם תוגש בקשה לביטול הצו.
בישיבתה מספר 09-0003ב' מיום ) 18/02/2009החלטה מספר  (14דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מהלך הדיון:
מיטל להבי דיווחה לועדה שהיא וכרמלה עוזרי נפגשו בשטח עם היזמים והמתנגדים ,ומבקשת מהועדה
לתת לה  30יום נוספים לקביעת פגישה של יזמים עם המתנגדים ביחד עם הצוות כדי להגיע להסכמות.
הועדה מחליטה:
לשוב ולדון תוך  30יום מהיום לאחר בדיקה נוספת של מיטל להבי וכרמלה עוזרי בהשתתפות נציג מהצוות
המקצועי.
משתתפים :דורון ספיר ,שמוליק מזרחי ,אסף זמיר ,כרמלה עוזרי ,אהרון מדואל ,ארנון גלעדי ,מיטל להבי
ושמואל גפן.
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התוכן
תא - 3864/רח' המסגר  - 42תב"ע לתוספת זכויות בנייה
דיון בהפקדה

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית :הועדה מחוזית.

מיקום:
אזור תעסוקה מערבי )לאורך רח' המסגר( .תאור גבולות התכנית :רח' המסגר ממערב ,חלקות גובלות
מצפון ,מזרח ומדרום.
כתובת :רח' המסגר  ,42שכונת מונטיפיורי והרכבת ,תל אביב-יפו.

גושים וחלקות בתכנית:
מספר גוש

סוג גוש

חלק/כל הגוש

7067

מספרי חלקות
בשלמותן

מספרי חלקות
בחלקן

51

שטח התכנית 981 :מ"ר.
מתכנן :אדר' בעז פוקס ,חברת דקר ,בנין והנדסה בע"מ.
יזם :שמואל דקר ,חברת דקר ,בנין והנדסה בע"מ.
בעלות :פרטית  -חברת דקר ,בנין והנדסה בע"מ.
מצב השטח בפועל :מגרש ריק – משמש כמגרש חניה.
מדיניות קיימת :במקום חלה מדיניות הועדה המקומית לעניין זכויות בנייה והסכמי משימות פיתוח
משנת  .1996עפ"י מדיניות זו ניתן להוסיף למגרש זכויות עד  200%והסף לחישוב השבחה המלאה המקום
נקבע ל .250%למרות מדיניות זו לאורך השנים ההתייחסות לאיזור הייתה כאילו היה כלול באיזור המע"ר
המרכזי ובהתאם המלצת הצוות למתן זכויות בשיעור גבוהה יותר –  .375%השימושים המוצעים ,שטחי
מסחר ו/או אולם לתצוגת כלי רכב עולים בקנה אחד עם מדיניות התכנון באיזור זה.
מצב תכנוני קיים:
תב"ע תקפה 1043 :ו .1907-
יעוד קיים :תעסוקה.
זכויות בניה )אחוזים ,קומות ( 164.2% :ב 5-קומות ) 3קומות  +קומה וחצי בהקלה(.
מצב תכנוני מוצע:
פרוגרמה מוצעת:
תיאור מטרות התכנון :תוספת זכויות ע"מ לאפשר תוספת קומות משרדים בנוסף למותר עפ"י המצב
המאושר.
פרוט יעודים /שימושים :מסחר בקומת קרקע ותעסוקה/משרדים בקומות העליונות .בקומת הכניסה
הפונה לרחוב המסגר  -שטח מסחרי אשר ישמש ככל הנראה אולם תצוגה למכוניות עם אפשרות לבתי
קפה\מסעדה.
פרוט יעודים /שימושים :עפ"י תב"ע  1043א'.
זכויות בניה 375% :שהם  3,596מ"ר עיקרי
קווי בנין נתונים נפחיים:
מספר קומות )מספר/מטר( 10 :קומות ) 9קומות משרדים מעל קומת קרקע למסחר(.
גובה :כ 40-מ'.
תכסית :כ.58%-
קווי בנין :עפ"י תב"ע  1907למעט קו בניין קדמי .קו בניין אחורי :בין  4.25מ' ל 5.60מ' .קו בניין צידי
דרומי 3.00 :מ' .קו בניין צידי צפוני :בין  3.00מ' ל 4.56מ' .קו בניין קדמי )לרח' המסגר( 3.00 :מ' – או ככל
שידרש להבטיח מדרכה ברוחב מינימלי של  6.00מ' .מבוקש שינוי קל בקו בניין צידי צפוני 2.80 :מ'.
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טבלת השוואה:
נתונים
סה"כ זכויות בניה

זכויות בניה לקומה
גובה

מצב קיים
עיקרי
מ"ר
שירות
מ"ר
אחוזים
מ"ר

אחוזים
מ"ר
אחוזים
מ"ר
עד 55.6%
עד  546מ"ר
קומות
מטר

מצב מוצע
סה"כ זכויות בניה

זכויות בניה לקומה
 3קומות
 20מ'

תחבורה תנועה ותשתיות :התכנית נבחנה ותואמה עם תכנית "שדרת הקריה" לאורך רחוב המסגר .היתר
בנייה המקודם במקום כשלב א' של הפרוייקט תואם עם אגף התנועה .במסגרת התיאום נדרש כי הרמפה
לחניון התת קרקעי תהייה דו-נתיבית )כניסה ויציאה( וזאת כדי למנוע עיכוב כלי רכב המתקרבים לצומת
הסמוך )המסגר  -יצחק שדה( .מבוקש כי בשלב א' )ראה פירוט מטה( של הפרוייקט תקן החניה יהיה עפ"י
התקן ובשלב ב' ללא תוספת חניה.
עיצוב אורבני והתייחסות לסביבה :לאורכו של רחוב המסגר ,וכן בסביבה הקרובה מצויים מספר רב של
מבנים בהליכי תכנון ובניה שונים .אופיים של מבנים אלו שונה מזה הקיים כיום במקום ומתאפיין בבניה
גבוהה עד לכדי כ 26 -קומות .בין מבנים אלו כלולים :בית ניפ"-נצבא" ) 26קומות( ,בית ישרכארט )16
קומות( ,בית ריב"ל ) 9קומות( ומתחם חסן ערפה ,אשר ממוקם ישירות אל מול המתחם ,מעבר לרחוב
המסגר ,אשר בו מתוכננים מגדלים בני  15-26קומות .כיום המרקם הקיים באזור כולל ברובו מבנים בני כ-
 5קומות )עד כ 17-מ' מכוח הזכויות שחלו עד כה באיזור( .הבניין יבנה כך שהחזית תתואם עם המבנה
הקיים מצפון לו לצורך יצירת קו רקיע אחיד כלפי רחוב המסגר.
שלביות :הפרוייקט מתוכנן להתבצע בשני שלבים:
שלב א' :חפירה ובניית מרתפי חנייה ,קומת מסחר ומעליה  4קומות משרדים .בסה"כ 5 :קומות.
שלב זה ימצה את זכויות ה 164.2%-עד תום ,אך יאפשר ,הן מבחינת מרתפים )חניות( והן מבחינה
קונסטרוקטיבית ,את המשך בניית המגדל המלא עד לגובהו הסופי )בשלב ב'(.
שלב ב' :במקביל לשלב א' תקודם תב"ע חדשה למגרש שתגדיל את סל הזכויות ל .375% -עם אישור
תוספת הזכויות ,תושלם בנייתו של המגדל במתכונתו הסופית עד לכ 10-קומות .בכונת היזם להתחיל
בבניה לפי התכנית המאושרת בהקדם ועל כן חשוב אישורה הדחוף של התכנית המוצעת.
איכות סביבה ,מטרדים ,סקר אקלימי וכו' :שטח התכנון ממוקם בתחום איזור תעסוקה מובהק ,ללא
מגורים בקרבת מקום .האזור המדובר נגיש ביותר לכביש ") 20נתיבי איילון"( וצירי תנועה אחרים ולפיכך
תוספת זכויות במקום לא תגרום למטרדים סביבתיים לשכונות מגורים בעיר .בכפוף לדרישה מאת הרשות
לאיכ"ס של עת"א והמשרד להגנת הסביבה ,ידרש מקדם התכנית להכין סקר קרקע הסטורי.
משימות פיתוח בסביבת הפרויקט :עפ"י מדיניות הועדה המקומית התכנית 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 את שינוי הרף מ 250%ל 300%בדומה
לנהוג באיזורי המע"ר.
עקרונות ודברי הסבר נוספים :היות שמדובר במגרש הממוקם בקרבת צומת רח' יצחק שדה ורח' המסגר,
באיזור המיועד לבנייה אינטסיבית ואשר יתפקד כאיזור מוטה תחבורה ציבורית והולכי רגל ,צוות התכנון
רואה חשיבות עליונה בשיפור סביבת הולכי הרגל במקום .מכאן הדרישה להסגת קו הבניין הקדמי.
זמן ביצוע :מיידי ושלבים )היתר עפ"י מצב תכנוני קיים והשלמה עם אישור התב"ע(.
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חוו"ד צוות:
לאשר את התכנית להעברה לדיון בועדה המחוזית בכפוף למפורט להלן:
 .1תנאים להפקדת התכנית:
א .חתימה על כתב שיפוי ע"י יזם התכנית.
ב .חתימה על הסכם משימות פיתוח מול האגף להכנסות מבנייה ופיתוח.
ג .הנחיות נוספות עפ"י דרישת הרשות לאיכ"ס והמשרד להגנת הסביבה.
 .2תנאים להוצאת היתר בנייה:
א .רישום זיקת הנאה לציבור בשטח בחזית הבניין הקדמית בין קו גבול החלקה לקו הבניין הקדמי.
ייאסר גידור שטח זה וכל שימוש בו למעט מדרכה.
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התוכן
 איחוד חלקות גוש  7109חלקות  402 ,47רח' יוסף קארו 27דיון באיחוד וחלוקה  -דיון לאחר פרסום

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

מסמכי רקע:

תשריט איחוד וחלוקה מיום  11.7.08שהוכן ע"י ש .חפץ מודד מוסמך. -מכתב אדר' הלנה וודקוב מיום .9.7.2008

בעלי הקרקע :חלקה  : 47מאז"ה יצחק ומרים ,כהן חנה ואלכסנדר ,ברא"ז ניצה
חלקה " :402גני דולינגר חברה לבנין והשקעות ) (1996בע"מ
תוכן הבקשה :איחוד חלקות למגרש בניה אחד והפרדת רצועות קרקע ורישומן ע"ש העירייה.
פרטים:

עמ' 40

החלקות הנ"ל כלולות באזור לתכנון בעתיד לפי תב"ע  1602המאושרת.
עפ"י סעיף  7בתקנון התכנית במידה והועדה תתיר בניה על שטחים הכלולים באזור
לתכנון בעתיד יחולו תקנות האזורים "מעורב מיוחד".
זכויות הבניה באזור מעורב מיוחד הינם בשתי אופציות :
 .1אופציה ראשונה  -בנין מגורים בן  3קומות מעל קומת עמודים מפולשת בשיעור של
 40 %לקומה ובסה"כ  120 %ברוטו )כולל מרפסות( ובנוסף חדרי יציאה לגג עפ"י
תכנית "ג" ומרתפים עפ"י תכנית "ע."1 -
 .2אופציה שניה – בנין מלאכה ומשרדים בן  4קומות בשיעור כולל של  140 %ב3-
קומות  40 %לקומה וקומת קרקע  20 %אשר תשמש בהתאם לרשימת השימושים
לבתי מלאכה עפ"י התב"ע .בנוסף ניתן לבנות מרתפים עפ"י תכנית "ע".
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להלן טבלאות האיחוד והחלוקה המוצע:
חלוקה
.1
מספרי החלקות
סופיים
ארעיים
) 1דרך(
2
) 3דרך(
)(47
איחוד
מספרי החלקות
סופיים
ארעיים

.2
2

402
4

השטחים
בדונמים מטר
0.188
0.468
0.010
0.666
השטחים
בדונמים מטר
0.468
0.967
1.435

במכתבה מיום  9.7.2008מבקשת אדר' הלנה וודקוב )ממשרד אדריכלים אלישע רובין את הסכמת
הועדה לאיחוד החלקות הנ"ל למגרש בניה אחד לצורך הקמת בנין מגורים בן –  5קומות וקומת עליית
גג מעל קומת קרקע מפולשת עם גינון ושטחים מרוצפים משותפים.
בבנין מתוכנן מרתף חניה אחד בשטח  80 %משטח המגרש.
מספר הדירות המוצע בפרויקט  40-בשטח ממוצע  53.75מ"ר).כולל שטחי חדרי יציאה לגג(
להלן טבלת זכויות הבניה :
חלקה  47חלקה 402
 967מ"ר
 468מ"ר
שטח המגרש
120 %
שטח כולל )ברוטו( 120 %
 1160.4מ"ר
561.6
עפ"י תב"ע
הקלות
ע+3+ע"גג ע+3+ע"גג
גובה  /קומות
 22יח"ד
 11יח"ד
צפיפות
22
11
מקומות חניה

המגרש המאוחד
 1435מ"ר
 1722.2מ"ר
 11 %הקלות
ע+3+ע"גג ע+5+ע"גג
 36יח"ד
 33יח"ד
36
33

חוו"ד מה"ע וצוות מרכז:
מאשרים לפרסם את הבקשה לאיחוד חלקות  402 ,47בגוש  7109רח' יוסף קארו  27והפרדת רצועות
קרקע ורישומן ע"ש העירייה עפ"י פרק ד' לחוק סעיף .149
תנאי להיתר בניה יהיה מתן זיקת הנאה ברמפת כניסה משותפת לחניה תת קרקעית למבנה ברח' יוסף
קארו . 25
חישוב צפיפות המגורים יעשה ללא תוספת שטחי חדרי יציאה לגג.
המלצת אגף תב"ע לועדה המקומית הינה להעדיף חניה תת קרקעית וכי יותרו רק עד שליש מהחניות
כחניות על קרקעיות והיתר במרתף חניה.
בישיבתה מספר 09-0004ב' מיום ) 04/03/2009החלטה מספר  (5דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה
בתכנית והחליטה:
מאשרים לפרסם את הבקשה לאיחוד חלקות  402 ,47בגוש  7109רח' יוסף קארו  27והפרדת רצועות
קרקע ורישומן ע"ש העירייה עפ"י פרק ד' לחוק סעיף .149
תנאי להיתר בניה יהיה מתן זיקת הנאה ברמפת כניסה משותפת לחניה תת קרקעית למבנה ברח' יוסף
קארו . 25
חישוב צפיפות המגורים יעשה ללא תוספת שטחי חדרי יציאה לגג.
המלצת אגף תב"ע לועדה המקומית הינה להעדיף חניה תת קרקעית וכי יותרו רק עד שליש מהחניות
כחניות על קרקעיות והיתר במרתף חניה.
הועדה תשוב ותדון בנושא לאחר הפרסום כחוק.
משתתפים :פאר ויסנר ,מיטל להבי ,כרמלה עוזרי ,נתן וולוך ושמואל גפן.
עמ' 41
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נערכו הפירסומים הבאים:
בעיתון הארץ – 26.3.2009
בעיתון הצופה – 26.3.2009
במקומון העיר – 27.3.2009
הודעה אחונה לזכאים נמסרה ב7.4.2009 -
לא הוגשו התנגדויות לבקשה.
חו"ד הצוות:
חוו"ד מה"ע וצוות מרכז:
לאור האמור לעיל מומלץ לאשר את הבקשה לאיחוד חלקות  402 ,47בגוש  7109רח' יוסף קארו 27
והפרדת רצועות קרקע ורישומן ע"ש העירייה עפ"י פרק ד' לחוק סעיף .149
תנאי להיתר בניה יהיה מתן זיקת הנאה ברמפת כניסה משותפת לחניה תת קרקעית למבנה ברח' יוסף
קארו .25
חישוב צפיפות המגורים יעשה ללא תוספת שטחי חדרי יציאה לגג.
המלצת אגף תב"ע לועדה המקומית הינה להעדיף חניה תת קרקעית וכי יותרו רק עד שליש מהחניות
כחניות על קרקעיות והיתר במרתף חניה.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.
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התוכן
 חלק מחלקה  8בגוש 6955דיון בהפקעה  -דיון רגיל

מטרת הבקשה:
אישור הפקעה.

כתובת:
רח' מהר"ל  ,25תל אביב

גושים וחלקות בתכנית:
גוש

חלקה

בעלות

6955

8

קרן קיימת
לישראל,
מוחכר
לפרטיים

שטח
רשום
במ"ר
435.00

שטח
ההפקעה
במ"ר
16.00

יעוד
ההפקעה

מצב השטח בפועל

דרך
מאושרת

השטח ריק ופנוי

מצב תכנוני קיים:
השטח להפקעה מיועד לדרך מאושרת עפ"י:
תב"ע  887בתוקף לפי הודעה בי.פ  1341מיום  23/02/1967י"ג אדר א תשכ"ז.
מצב חוקי:
ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה  1965 -ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות לפי סעיפים  5ו
–  7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( .1943
לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל ,יש לפרסם הודעה לפי סעיף  19לאותה פקודה.
חו"ד מה"ע:
ממליץ להפקיע חלק מחלקה  8בגוש  6955לפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה  1965 -ובהתאם לכך לפרסם
הודעות לפי סעיפים  5ו –  7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( .1943
לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל ,יש לפרסם הודעה לפי סעיף  19לאותה פקודה.
חו"ד הצוות) :מוגש ע"י לריסה קופמן(
אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.

עמ' 43
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תא2660/א  -עוקף קדם
דיון בסעיף 77 78

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית :הועדה מחוזית
מיקום:שכונת עג'מי ביפו ,רחוב קדם בקטע מבית ספר חסן עראפה בצפון ועד רחוב  3136בדרום .
ממערב -שצ"פ-מדרון יפו
ממזרח -תוואי רחוב קדם הקיים )מס' (49-77
מצפון – רחוב  , 3075בית ספר חסן ערפה
מדרום  -רחוב 3136

גושים וחלקות בתכנית:
מספר גוש

סוג גוש

חלק/כל הגוש

7028

שומה

חלק מהגוש

7031
7032

שומה
שומה

חלק מהגוש
חלק מהגוש

מספרי חלקות
בשלמותן
55- ,38-41 ,14-19 ,1-12
101- ,86-87 ,76-84 ,65
,168-170 ,120-125 ,112
181-183
1-2
97-103

מספרי חלקות
בחלקן

שטח התכנית :כ21.00 -

מתכנן:

'מקום' אדריכלות ובינוי ערים ,אדר' סיגל סרוסי.

יזם:

עיריית ת"א-יפו.

בעלות :ממ"י ,עת"א ,פרטיים.

מצב השטח בפועל:
התכנית ממוקמת בחלקה המערבי של שכונת עג'מי בחלקו הצפוני של רחוב קדם ובסמוך
לפארק 'מדרון יפו' .האזור בנוי בדלילות יחסית ,השכונה עדיין שומרת על אופי מובהק של
בניה נמוכה בתכסית גבוהה  ,קו בניין  0מ' לרחוב ,רחובות צרים וסמטאות להולכי רגל .חלק
מהמגרשים ריקים וחלקם תפושים ע"י מבנים ברמת תחזוקה ירודה .העירייה החלה בפיתוח
התשתיות והגינון.

מדיניות קיימת:
בעת הגשת תכנית  -2660עג'מי לוועדה המחוזית היו התנגדויות תושבים לתוואי החדש של רחוב
קדם שהוצע במסגרת תכנית זו וחייב הריסת מבנים קיימים .החלטת הוועדה הייתה לאשר את
התכנית תוך הנחיה לוועדה המקומית לתכנן חלופה לתוואי רחוב קדם בחלקו הצפוני באופן
שלא יפגעו המבנים הקיימים .תכנית זו היא למעשה החלופה המקומית לתוואי קדם בקטע
מבית ספר חסן עראפה בצפון ועד רחוב  3136בדרום .
מצב תכנוני קיים:
תב"ע תקפה 2660 :עג'מי 2236 ,מדרון יפו.
יעוד קיים :דרך מוצעת ,דרך קיימת ,שצ"פ מוצע ,מגורים ד' ,חזית מסחרית ,מבנים להריסה.
זכויות בניה )אחוזים ,גובה ,שימושים(:
מגורים ד' 150% :שטחים עיקריים +רבע מסך השטחים המותרים לשטחי שירות .גובה המבנה
לא יעלה על  10.5מ' +קומת גג חלקית בגובה של  3מ' .בנין בעל גג רעפים לא יעלה על האמור
בבנין בעל גג שטוח ובתוספת גובה המעקה עד לבסיס גג הרעפים .תכסית המגרש לא תעלה על
 70%משטח המגרש נטו כולל כל השטחים המקורים.
הצפיפות לבניה חדשה תהיה המנה המתקבלת מחלוקת השטח העיקרי ל.100 -
חזית מסחרית :שמושי מסחר קמעונאיים ,בתי אוכל ,שרותים אישיים.
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מצב תכנוני מוצע:
מטרות התכנון :
א .לשנות תוואי רחוב קדם בחלקו הצפוני ,כפי שנקבע בתכנית  2660ולהסיטו מזרחה בתוואי
שלא יפגע במבנים קיימים .לקבוע הוראות לתכנון מערכת הדרכים הפנימית וחיבוריה
למערכת הראשית ,תוך השארת רחוב קדם הקיים בתוואי העכשווי כהמשך לשצ"פ האורכי
המתוכנן לאורך רחוב קדם.
ב .לאפשר את שיקום האזור והחייאתו ,תוך שמירה על אופי הבנייה ועל המרקם הקיים ,ע"י
קביעת ייעודי קרקע  ,שימושים מותרים וזכויות בניה.
ג .לשמור על רצף השצ"פ המלווה את רחוב קדם לאורכו .
עקרונות ודברי הסבר נוספים:
המעקף מייצר מעין אי של בינוי בצורת "עין" מוארכת מצפון לדרום  ,בשטח בניה של כ 10-דונם ,
חרוץ ב 3-סמטאות להולכי רגל המובילות ממזרח למערב .ממזרח לבינוי נותר רחוב קדם המקורי
כרחוב משולב עם ריצוף ותכנית פיתוח יחודית .ממערב לבינוי המעקף ממשיך את רחוב קדם כרצף
תנועתי אחד.
התכנית ממשיכה את אופי הבינוי הקיים בשכונת עג'מי ,בהתאם לתכנית  2660התקפה.
הבינוי יהיה בהתאם להנחיות הבינוי של אזור מגורים ד' הכלול בתכנית זו.
טבלת השוואה:
נתונים
סה"כ זכויות בניה
גובה
תכסית

מצב קיים
אחוזים
מ"ר
יחידות
קומות
מטר

150%
1,399
14
+3גג
10.5+3
70%

מצב מוצע
150%
9,615
93
+3גג
10.5+3
70%

פירוט יעודים /שימושים :מגורים ,מגורים עם חזית מסחרית ,מגרש מיוחד הכולל מגורים ומגורים עם
חזית מסחרית ,שצ"פ ,ודרכים
יח"ד בתכנית :שטח ממוצע ליח"ד  100מ"ר שטחים כוללים.
סה"כ צפיפות בתכנית 5 -יח"ד לדונם ברוטו וכ 10-יח"ד לדונם נטו.
מספר קומות :עד שלוש קומות ,בגובה שלא יעלה על  10.5מ' ,בבנייה בגג שטוח  .גובה מעקה הגג לא יעלה
על  1.3מ מעל הגובה האמור .שטח הבניה מעל גובה הבנין במבנה בעל גג שטוח לא יעלה על  50%משטח
הגג ,כולל כל המבנים והמתקנים שעליו ,וגובהה לא יעלה על  3מ' מעל  10.5מ' .הבניה מעל גובה הבנין
)במבנה בעל גג שטוח( ,כולה או רובה ,בנסיגה של  2.5מטר לפחות מהקיר החיצוני של הבית לאורך חזיתו
לרחוב ולא תחרוג מהקיר החיצוני של הבית ביתר החזיתות.
תכסית :תכסית המגרש לא תעלה על  70%משטח המגרש נטו כולל כל השטחים המקורים.
קווי בנין :בחלקות הבניה הרגילות :קדמי 0 :מ' .צדדי 0 ,2.5 :אחורי  4 :מ'.
הועדה המקומית רשאית להתיר הבלטת מרפסות זיזיות מעבר לקוו הבנין לחזית הפונה לדרך או שצ"פ
ואף מעבר לקוו המגרש לאותה חזית במימדים המוגדרים בחוק כ"בליטות" ,בתנאי שהבליטה המוצעת
תואמת את אופי הרחוב והמבנים בסביבתו ,ובתנאים אחרים שתקבע הועדה המקומית.

עיצוב :התכנית שומרת על אופי הבינוי של עג'מי :פרצלציה של חלקות קטנות )לא ניתן תמריץ לאיחוד
חלקות( ,בינוי בקו בניין קדמי  0מ' ,גובה של  3קומות ועליית גג ,המלווה בחזית מסחרית אופציונלית.
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הבינוי המוצע שומר על צירי המבט אל הים דרך  3סמטאות הולכי רגל ממזרח למערב .חלופות הבינוי,
שומרות על עיקרון הצירים ההמשכיים מן השכונה אל הים .בחלופות הושם דגש על המשך הרצף הצורני
של השכונה ועל יצירת דופן פעילה לשטחים הציבוריים הפתוחים שיפותחו ) .לדוגמא :ככר הדייגים(.

החלטת פורום תכנון:
.1
.2
.3
.4

תנאי להפקדת התכנית הוא הכנת תכנית מדידה טופוגרפית .גבולות המדידה יתואמו מול זאנה.
התכנית תלווה ביועץ תשתיות ודרכים.
יש לקבוע את ה 0.0 -לכניסה למגרשים ,בניינים ורחובות כחלק מתכנית הפיתוח .גובה של רחוב
קדם ביחס לבניינים חדשים וקיימים.
למגרש בקצה הצפוני של התכנית )חלקת מושע( יש להגדיר חלוקה למגרשי בניה במסגרת התכנית.
יש לפנות למחזיקים על מנת להגיע להסכמות.

פרסום ע"פ סעיפים  77ו: 78-
מוצע לפרסם הודעה ע"פ סעיף  77לחוק התכנון והבניה על הכנת תכנית מפורטת מספר 2660א'
ולקבוע תנאים ע"פ סעיף  78לחוק לגבי הוצאת היתרי בניה עד להפקדת התכנית או עד שלוש שנים,
המוקדם מביניהם.
לא תורשה הקמת/הריסת כל בנין שאינו תואם את מגמות התכנון עד להפקדת התכנית או עד תום
שלוש שנים מיום פרסום התנאים.
חוו"ד מה"ע :לאשר את הפרסום ע"פ סעיף  77לחוק התכנון והבניה על הכנת תכנית מפורטת מספר
 2660א' ולקבוע תנאים ע"פ סעיף  78לחוק לגבי הוצאת היתרי בניה בתחום התכנית
המוצעת כמפורט לעיל .
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התוכן
תא/מח/מח - 3312/מתחם מבצע קדש )(4
הגשת ערר למועצה הארצית של הועדה המקומית על החלטת הועדה המחוזית

מטרת הדיון:

הגשת ערר למועצה הארצית ע"י הועדה המקומית על החלטת הועדה המחוזית למתן
תוקף לתכנית

מסלול התב"ע:

ועדה מחוזית ) -תכנית שהוגשה לועדה המחוזית עפ"י ס'  62א' לחוק(

מיקום:

קטע צפוני – השלמה למתחם "גוויל" )תב"ע 1845א'( בנאות אפקה א'
קטע דרומי – בין רח' מבצע קדש ,רח' ק .ורשה ורח' ק .ריגה בשכונת הדר יוסף

גבולות:

בצפון-תב“ע 1845א‘ ורח‘ מבצע קדש ,בדרום-רח‘ ק .ורשה ורח' מבצע קדש,
במזרח-רח‘ פ.רוזן ותב“ע  ,2479במערב-רח‘ ק .ריגה

כתובת:

מבצע קדש בין פנחס רוזן לקהילת ריגה ,קהילת ורשה

מבצע קדש

ורשה

גוש/חלקה:

גוש  6625חלקות 1219-1224 ,966-967 ,331
גוש  6636חלקות  244-246 ,177וחלקי חלקות 837 ,205 ,207

שטח קרקע:

כ 20.2 -דונם

בעלות:

מדינת ישראל ,עיריית תל-אביב יפו ,פרטיים

מתכנן:

אורי זרובבל – אדר' ומתכנן ערים
נד סגלה – אדר' ומתכנן ערים

יזם:

חלק מהבעלים הפרטיים ע"י עו"ד שמואל פאר ועו"ד עובדיה בלס
גויל החזקות נדל"ן ) (1994בע"מ

פרטים:

מצב השטח:
השטח אינו בנוי ,בחלקו בוצעו נטיעות זמניות.
מצב תכנוני קיים:
 .1למתחם זה קודמה בעבר תכנית מס'  .1888תכנית זו הגיעה לשלב התנגדויות בועדה
המחוזית ,ובישיבתה מס'  545מיום  15.11.93הוחלט כי "על הועדה המקומית
להכין תכנית מתוקנת ,ולהעבירה לדיון להפקדה…עם פרסום התכנית המתוקנת
להפקדה יכלול הפרסום גם את דחיית התכנית המופקדת  ."1888הועדה המחוזית
פרסמה הודעה על ביטול הפקדת תכנית .1888
 .2התכנית כוללת למעשה  2יח' תכנון הממוקמות לאורך רח' מבצע קדש ,אשר נכללות
בתכנית אחת בשל חלקות אורכיות.
 .3המתחם הצפוני  /מזרחי -
 שטח זה בייעוד של תעשייה עפ"י תב"ע ) 1146מאושרת מיום  12.11.70י.פ. ,(1673מהווה השלמה למתחם מגורים שהוקם על שטח בית חרושת גוויל עפ"י
תב"ע 1845א' )מאושרת מיום  26.5.94י.פ.(4218 .

עמ' 47

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
06/05/2009
09-0009ב' 14 -
 זכויות הבנייה לתעשייה הם  200%עפ"י תכנית מתאר  1043ב 5 -קומות. בתכנית 1845א' נותרה רצועה שאינה נושאת זכויות ברוחב של  7מ' כהשלמהלמגרש בנייה של הרצועה בייעוד תעשייה.
 הצפיפות במתחם גוויל זה עפ"י תב"ע 1845א' היא  14יח"ד לדונם נטו. למתחם גוויל תכנית עיצוב שאושרה ב .8.2.95 -בתכנית זו מוצגות כוונות בינוילהמחשה בלבד על המגרש המשלים את הבנוי במתחם 2 ,בניינים מדורגים בני
 6קומות מעל עמודים ודירות גג ,בדומה לבינוי הממוקם לאורך רח' קהילת
ונציה ,כאשר נקבע כי המימוש כרוך באישור תב"ע נפרדת.
 מגרש בייעוד משרדים ,הממוקם בין רח' קהילת סלוניקי ופנחס רוזן ,עפ"יתב"ע 1845ב' )מאושרת מיום  29.4.93י.פ.(2427 .
 .4המתחם הדרומי  /מערבי -
 קטע זה ממוקם בשכונת הדר יוסף ,בין רח' מבצע קדש וקהילת ורשה ,בייעודמגורים 2א' ,כלול בתחום  2תכניות מאושרות :תב"ע  1146ותב"ע 2204
)מאושרת מיום  22.8.85י.פ.(3240 .
 הוראות הבנייה לאזור מגורים 2א' ,בהתאם לתכניות אלה 2 :קומות25% ,לקומה ,צפיפות עפ"י תכנית מתאר "ל" ,קרי  5יח"ד לדונם נטו.
 .5זכויות הבנייה עפ"י תכניות מאושרות:
ייעוד
תעשייה
מגורים 2א'

שטח
 3.9ד'
 10.764ד'

סה"כ

 13.8ד'

זכויות )עיקרי(
קומות
 7,812 200%מ"ר
5
 5,382מ"ר
50%
2

צפיפות
 5יח"ד
לדונם נטו

 13,194מ"ר

מצב תכנוני מוצע:
 .1הגדלת זכויות הבנייה במתחם תוך שינוי ייעוד מאזור תעשיה ומאזור מגורים 2א'
)צמודי קרקע( לייעוד מגורים מיוחד.
 .2זכויות הבנייה כמפורט בטבלה:
מס' קומות
שטחי שרות מ"ר
שטח עיקרי מ"ר
בניין מס'
מתחם
מעל קומת
מעל מפלס כניסה
מתחת מפלס
מעל מפלס
יח"ד
כניסה

מגרש 1
מערבי
מגרש 2
מזרחי
סה"כ

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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1א'
1ב'

1ג'
סה"כ
2

55
62
57
174
68

 6,325מ"ר
 7,130מ"ר
 6,555מ"ר
 20,010מ"ר
 7,820מ"ר
 27,830מ"ר

2,600
2,800
2,650
 80,50מ"ר
3,000
מ"ר
11,050
מ"ר

כניסה

כניסה עליונה

14,250
מ"ר

 14ק'
 15ק'
 14ק'

 4,500מ"ר

 17ק'

18,750
מ"ר

242
יח"ד
שטח עיקרי ממוצע ליח"ד  115מ"ר.
מתן אפשרות לפיצול מגרש מס'  1ל 3-מגרשים במסגרת תכנית מפורטת לאיחוד
וחלוקה ,העברת שטחים מבניין לבניין וכן העברת עד  10%מיח"ד מבניין לבניין.
תותר מבואת כניסה בת  2מפלסים.
מרתפים בגבולות המגרש ,תכסית .80%
חנייה  -תקן של  2מ"ח ליח"ד הכולל חניות אורחים בהיקף  .20%חניית האורחים
מתוכננת כחנייה עילית.
הגדרת מגרשים בייעוד שצ"פ ו 2-מגרשים בייעוד שטח לבנייני ציבור ,כאשר אחד
מהם מהווה השלמה למגרש בייעוד שב"צ לאורך רח' ק .ריגה.
כמו כן כוללת התכנית שיפורים תנועתיים שנדרשו ע"י אגף התנועה במהלך הכנת
נספח התנועה :הרחבת רח' קהילת ורשה וקהילת ריגה ל 16.25 -מ' ,מירכוז הככר
בצמת ריגה-מבצע קדש ,וככר נוספת בצמת קהילת ונציה – מבצע קדש.
לתכנית צורף מסמך נלווה לבדיקת הצללות.
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תהליך קידום התכנית:
 .1למתחם מבצע קדש הוגשו  2תכניות שקודמו ע"י קבוצות בעלים שונות בקרקע:
האחת ,ע"י חב' גוויל החזקות נדל"ן ) (1994בע"מ בתכנון אדר' אורי זרובבל )להלן:
"תכנית גוויל"( ,והשנייה ע"י עו"ד בלס ועו"ד פאר המייצגים קבוצת בעלים בקרקע
בתכנון אדר' נד סגלה )להלן" :תכנית בלס-פאר"(.
 .2לאחר מס' דיונים במינהל ההנדסה ,וגיבוש המלצת הצוות התכנוני שתמך בחלופה
התכנונית של תכנית בלס-פאר ,הוגשה תכנית גוויל לועדה המחוזית עפ"י סעיף 62
)א( בתאריך .27.3.03
 .3הועדה המקומית קיימה  4דיונים ביחס לתכנון המתחם:
 בתאריך ) 18.6.03פרוטוקול  2003-16ב' (6/נדונה תכנית גוויל ,והוחלט לשוב
ולדון כאשר  2התכניות יוצגו בפני הועדה.
 בתאריך ) 12.5.04פרוטוקול  2004-13ב' (7/נדונו  2התכניות בועדה המקומית,
אשר החליטה לקדם את תכנית בלס-פאר ,ולהביאה לדיון נוסף לאחר שתוצג
לתושבים ,ותנתן התייחסות למאזן שטחי הציבור כתוצאה מתוספת יח"ד
בתכנית.
 בתאריך ) 4.8.04פרוטוקול  2004-23ב' (4/לאחר שהתקיימו פגישות עם
התושבים ,נדונה תכנית בלס-פאר ,והועדה החליטה על דיון נוסף שייקבע לאחר
שיצורף נספח תנועה לתכנית ,ויוצגו לתושבים פרוגרמה למבני ציבור ונספח
התנועה.
 בתאריך ) 29.6.05פרוטוקול  2005-16ב' (6/החליטה הועדה על העברת תכנית
בלס-פאר לועדה המחוזית להפקדה .תכנית זו כללה  2חלופות בינוי למתחם
הצפוני –  2בניינים בני  10קומות או בניין אחד בן  20קומות ,כאשר החלופה
המועדפת תקבע בשלב ההתנגדויות לתכנית .הבינוי במתחם המערבי/הדרומי
כלל  4בניינים בני  9קומות.
 .4במס' דיונים שהתקיימו בלשכת התכנון המחוזית ,הוחלט לקדם להפקדה בועדה
המחוזית תכנית המבוססת על תכנית גויל עם תיקונים ,קרי  3בניינים בני 21
קומות .במהלך הדיונים הגיעו  2יזמי התכניות לידי הסכמה ביניהם לקידום משותף
של תכנית זו.
 .5בתאריך  29.5.05בישיבתה מס'  721החליטה הועדה המחוזית על הפקדת תכנית
מח 3312 /המשותפת גויל/בלס-פאר ,ועל דחיית תכנית תא 3312 /של בלס-פאר
שהומלצה ע"י הועדה המקומית .החלטה זו כללה תנאי לאישור הגובה המירבי ע"י
רשות התעופה האזרחית ומשרד הבטחון.
 .6לאור תיאום עם משרד הבטחון ,נמצא כי גובה הבניינים המבוקש של כ 21 -קומות
אינו עמד בהגבלות הגובה המירבי ,ולא ניתן היה להפקיד את התכנית .לכן ,הוגשה
תכנית מתוקנת הכוללת  3בניינים במתחם המערבי בגובה של עד  15קומות ,ובניין
נוסף במתחם המזרחי בגובה של  17קומות מעל קומת כניסה.
 .7בתאריך ) 28.11.07פרוטוקול  2007-27ב (10/התקיים דיון בועדה המקומית בה
הוצגה התכנית המתוקנת ,והוחלט לשוב ולדון לאחר ביצוע סקר תשתיות ציבוריות,
טבלת איזון ובדיקת האפשרות לשילוב דיור בהישג יד בפרוייקט .דיון זה התקיים
לאחר סיכום עם יזם התכנית לדחיית דיון שנקבע בועדה המחוזית.
 .8בתאריך  7.1.08בישיבתה מס'  737החליטה הועדה המחוזית על הפקדת התכנית
המתוקנת.
 .9התכנית פורסמה להפקדה עפ"י ס'  89לחוק ,בעיתונים הארץ ,הצופה והעיר
בתאריכים  ,31.7-1.8.08והוצבו שלטים בסביבת הפרוייקט בתאריך .7.8.08
 .10מועד ההפקדה הוארך ע"י יו"ר הועדה המחוזית בחודש ,לבקשת מה"ע.
 .11בתקופת ההפקדה הוגשו  11התנגדויות לתכנית ,ובנוסף להן הוגשה התנגדות של
מה"ע ת"א -יפו ,אדר' חזי ברקוביץ.
 .12בתאריך  ,21.1.2009פרוטוקול 09-0001ב' החלטה  ,6דנה הועדה המקומית
בהתנגדויות לתכנית ,והחליטה כדלקמן:

 .1הועדה מקבלת בחלקן את ההתנגדויות שהוגשו לתכנית ע"י תושבי השכונה,
ורואה בהמלצות המפורטות בהתנגדות מה"ע מענה הולם להתנגדויות אלה,
ומצטרפת לעמדת ועד השכונה שציין בעת הדיון לטובה את אופן הטיפול של
מינהל ההנדסה בנושא ,ועצם הגשת התנגדות מה"ע לתכנית זו.
עמ' 49

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
06/05/2009
09-0009ב' 14 -

 .2הועדה מצטרפת להתנגדות מה"ע ,וממליצה לועדה המחוזית על תיקון מסמכי
התכנית בהתאם להיבטים התכנוניים המפורטים בה ,וכדלקמן:
א .לבטל את הבניין השלישי במגרש מס' ) 1בניין מס' 1ב'( הממוקם לאורך רח'
קהילת ורשה ,היות ותוספת בניין זה גרמה לצימצום שטחי הציבור ,והוא
אינו תואם לאופי הבנייה לאורך רח' קהילת ורשה.
ב .לצמצם את זכויות הבנייה ומס' יח"ד כתוצאה מביטול בניין זה בהיקף של
 62יח"ד ,כך שסך יח"ד בתכנית יהיה  180יח"ד .הועדה סבורה כי היקף
זכויות זה משרת את האיזונים הנדרשים בין הרצון להוסיף יח"ד חדשות
לאזור ולצופף שטחים שאינן בנויים מחד ,לבין שמירה על איכות החיים של
התושבים הגרים בסביבה ומתן עדיפות לפרוייקטים של התחדשות עירונית.
ג .להרחיק את בניין מס'  2מהבניין ברח' קהילת סלוניקי  14ולהזיזו מערבה,
ולקבוע את השטח שבין הבניין במיקומו החדש לבין פינת קהילת סלוניקי-
מבצע קדש בייעוד שפ"פ עם זיקת הנאה לציבור.
ד .שטחי ציבור  -להגדיל את שב"צ מס'  4למגרש בשטח של  1.5הנדרש להקמת
אשכול גנים בן  3כיתות גן עפ"י הבדיקה הפרוגרמטית לשטחי ציבור
שנערכה לאזור ,ולתכננו כך שיתיישר עם קו מגרש המגורים שמדרום לו,
להרחיב את המעבר הציבורי לרוחב של כ 15 -מ' בדומה למעבר כזה במתחם
"השדרה" שסמוך לפרוייקט ממזרח ,ולכלול את חלקה  837בתכנית במטרה
לייצר מגרש ציבורי מאוחד יחד עם שב"צ מס'  5במסגרת התכנית.
ה .לקבוע הוראות בתכנית לפיתוח שטחי הציבור  -מבני ציבור ושטחים
פתוחים ,ולביצוע השיפורים התנועתיים הכלולים בה לרבות  2ככרות תנועה
ברח' מבצע קדש והרחבת רח' קהילת ורשה וקהילת ריגה ,וביצועם או
הבטחת ביצועם ע"י היזם כתנאי להוצאת היתרי בנייה ,וביצועם בפועל
כתנאי למתן תעודת גמר.
ו .תנועה  -לתקן את נספח התנועה כך שהסדרי הגישה למגרשים יהיו ברורים,
תיקבע גישה אחת בלבד למגרש מס'  ,1בהתאם לחוו"ד אגף התנועה.
ז .חנייה – לקבוע תקן מחייב של  2מ"ח ליח"ד שתחוייב בהצמדתן לדירות,
ובנוסף להן חניית אורחים בשיעור  20%ממס' יח"ד .לקבוע כי החנייה תהיה
תת"ק בלבד ,לרבות חניית אורחים ,למעט רצועת חנייה לאורחים בלבד
לאורך הרחוב העליון במגרש מס' .2
ח .לתקן את קווי הבניין במגרש מס'  2לקו בניין קדמי למבצע קדש  5מ' ואחורי
 2מ' ,ולא להתיר חריגת מרפסות מעבר לקוי בניין אלה ,וזאת בשל מימדי
הבניין.
ט .לקבוע כי חריגה מגובה הבניינים ומקוי הבניין תהווה סטייה ניכרת לתכנית.
י .לקבוע פתרון קוהרנטי לחתך הבניינים במגרש  ,1ולא לאפשר הבלטת
מרתפים ופירי אוורור מעבר למפלסי הרחובות הגובלים.
יא .להשלים את הנספח הסביבתי לנושאים של מיקרו אקלים ומשטר רוחות,
לאשרו ע"י הרשות לאיכה"ס בעירייה והמשרד להגנת הסביבה ,ולהטמיע
את הפתרונות הנדרשים בתכנית.
יב .לציין בתכנית כי חלקה  1219בגוש  6625מהווה חלקה להשלמה ,וכי אינה
נכללת במניין חישוב זכויות הבנייה ,היות ושטח זה קיבל זכויות בתכנית
1845א'.
יג .הועדה רואה חשיבות בשמירה על הסטטוס-קוו של רח' מבצע קדש במסגרת
התכנית – לשמור על הגדרתו כרחוב סטטוטורי לכל אורכו ,ולא לשנות את
הפיתוח הקיים בפועל.
 .3הועדה מצרה על קידום תכנית ע"י הועדה המחוזית בניגוד לעמדתה של
הועדה המקומית אשר המליצה לקדם תכנית אחרת לאותו המתחם שהוצגה
ותואמה עם התושבים ,ומאמינה כי קבלת עמדתה של הועדה המקומית
להתנגדויות תהווה סיומת ראויה לסוגייה זו.
 .13בתאריך  23.2.09בישיבתה מס'  1012דנה ועדת משנה ב' המחוזית להתנגדויות,
והחליטה לתת תוקף לתכנית ,בכפוף למס' תיקונים .בתאריך  20.4.09בישיבתה
מס'  1017דנה ועדת משנה ב' המחוזית להתנגדויות בתכנית ,והוסיפה התייחסות
לטענות המתנגדים.
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 .14ועדת משנה ב' המחוזית לא קבלה את עמדת הועדה המקומית ,ובכלל זה גם את
התנגדות מה"ע לתכנית ,במס' נושאים עקרוניים .משום כך מוצע כי הועדה
המקומית תגיש ערר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה על החלטת ועדת משנה ב'
המחוזית למתן תוקף לתכנית ,בהתאם לסעיף  110א' ס.ק 1 .לחוק התכנון
והבנייה.
עיקרי הטיעונים לערר –
 .1העדפת שיקולי היזם על פני צרכי הציבור ותושבי הסביבה :
החלטת הועדה לתת תוקף לתכנית התעלמה מצרכי הציבור הנדרשים בגין תוספת
הזכויות ומס' יח"ד בתכנית ,וציינה )סעיף א'  2במענה להתנגדויות( כי " :התכנית
מקצה שטחי ציבור בהיקף שאמור לספק את צרכי האוכלוסיה במקום ,כפי שנקבעו
ע"י היחידה האסטרטגית של עיריית תל אביב-יפו".
כפי שצויין בהתנגדות מה"ע לתכנית ,בדיקה פרוגרמתית לשכ' נאות אפקה א' והדר
יוסף מתאריך  3.8.04שנערכה ע"י היח' לתכנון אסטרטגי ,קבעה כי בגין תוספת
האוכלוסיה בתכנית יידרשו נורמטיבית כ 3 -ד' שב"צ וכ 3-דונם שצ"פ ,ובמסגרת
התכנית יוקצה שב"צ של כ 2.2 -ד' וכ 2.6 -ד' שצ"פ ,שייתנו מענה הולם לדרישה
הנורמטיבית.
בתכנית צומצמו השטחים ל 1.94 -ד' שב"צ ו 2.4 -ד' שצ"פ בלבד ,כך שאינם עונים
לדרישות .שטחו של שב"צ מס'  4בתכנית וצורתו המורפולוגית כמשולש חד זוית,
אינם הולמים הקמת מבנה ציבורי ,אינם עומדים בסטנדרט להקמת מעון יום בן 3-
 4כיתות עפ"י מפתח של  500מ"ר לכתת גן ,ולכן נדרשת הגדלתו לשטח של 1.5
לפחות.
זאת ועוד ,ועדת המשנה לא התייחסה כלל לדרישה שהועלתה ,לכרוך בין היתרי
הבנייה לבין ביצוע ופיתוח שטחי הציבור בתכנית ע"י היזם.
 .2אישור תכנית בסטנדרטים נמוכים מאלו המקובלים באזור ,וללא כל הצדקה
תכנונית :
בינוי –
בניין מס' 1ב' נוסף כבניין שלישי במגרש מס'  1בתכנית המתוקנת ,לאחר שלא ניתן
היה להפקיד את התכנית שאושרה להפקדה בתחילה וכללה  2בניינים בלבד במגרש
זה .תוספת בניין זה למגרש גרמה לצמצום בשטחי הציבור הסמוכים – הן בשב"צ
מס'  4והן ברוחב ובצורת המעבר הציבורי שצ"פ מס'  ,10ולכן נדרש לבטל את
הבניין ,ולהותיר  2בניינים בלבד במגרש מס'  .1זאת ועוד ,החלטת ועדת המשנה
לצמצם את גובהו בהתאם לבינוי של מתחם השדרה הינה כוללנית ,ואינה מפרטת
את מס' הקומות הנדרש בבניין זה לאחר ההפחתה.
קוי הבניין שנקבעו לבניין מס'  2בשיעור של  5מ' ו 2 -מ' למרפסות לכיוון רח' מבצע
קדש וקו בניין אחורי  2מ' ו 0-למרפסות ,אינם סבירים וחורגים מכל סטנדרט של
התואם לבניין בן כ 20 -קומות.
חנייה –
תקן החנייה שנקבע בתכנית –  2מ"ח ליח"ד כולל חניית אורחים אינו תואם
סטנדרטים מקובלים באזור ,בו תקן לאורחים בשיעור של  20%ממס' יח"ד הינו
מעבר ל 2 -מח"ד ליח"ד .יש לציין כי כבר כיום קיימת מצוקת חנייה באזור ,ולכן
בפרוייקטים חדשים נדרש תקן מספק.
בנוסף אפשרה הועדה חנייה עילית לאורחים בתחום המגרשים ,באופן שחורג
מהסטנדרטים התכנוניים המקובלים באזור להקמת כל החנייה תת-קרקעית ,ואף
נהוגים בפרוייקטים של פינוי-בינוי.
חוו"ד הצוות –

)מוגש ע"י אדר' יואב רוביסה(
הצוות ממליץ על הגשת ערר למועצה הארצית ,כמפורט לעיל.
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 מעונות בקמפוס אוניב' ת"אתכנית עיצוב חדשה

מיקום :קמפוס אוניברסיטת ת"א -אזור שיח מוניס.

כתובת:
תל אביב  -יפו
שכונת רמת-אביב,
רח' וויז ג'ורג' ד"ר

גושים וחלקות בתכנית:
מספר גוש
6650
6651

מספרי חלקות בשלמותן
60 , 8- 5
218, – 198 ,109 ,61 – 57
237-242 ,232 -230 ,222

6647

מספרי חלקות
בחלקן
78 ,70 ,3
,150 ,62-63 ,54-56
,195-197 ,182
,223-224 ,219-221
228-229
,47 ,22 ,19 ,9
.49-50

סוג גוש
רשום
רשום
רשום

שטח התכנית :כ 21-דונם.

מתכנן:

קייזר,קייזר ,לקנר -אדר'.

יזם:

אוניברסיטת ת"א.

בעלות:

עיריית ת"א-יפו.
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מצב השטח בפועל :בנוי בחלקו -מבנה ב"ס ברושים לשעבר.
מצב תכנוני קיים :על השטח מאושרת תכנית  ,2642המאפשרת גם בניית מעונות סטודנטים בקמפוס
האוניב' .גובה הבנייה המותר -עד  8קומות .שטחי הבנייה המותרים למעונות 48,000 :מ"ר עבור שטחים
עיקריים -מעל ומתחת לפני הקרקע ,ועד  15,000מ"ר שטחי שרות ושטחים נלווים -מעל ומתחת לפני
הקרקע .במבנים המיועדים לשרותי סטודנטים אין לעלות על  1300מ"ר )עיקרי ושרות( לשרותים נלווים
במקבץ אחד .סידורי החנייה בהתאם לנספח התב"ע  -חלק ממתחם  ,5בו נדרשים סה"כ  1220מקומות
חנייה .לכל בניה חדשה נדרשת חנייה תת-קרקעית כתנאי להיתר .ע"פ סעיפים 11ד-ה בתב"ע המאושרת,
הוועדה המקומית רשאית להתיר שינויים במגרשי החניה ובמיקומם ,בתנאי שישמר מספר מ"ח בכל שטח
התכנית ,והחנייה לכל תוספת בניה תיפתר במסגרת המתחמים או במתחמים גובלים.
מצב תכנוני מוצע :לאחר תאום פרטני של תכנית המעונות שנדונה בוועדה המקומית ב 24.9.08 -עם
משהב"ט עלה צורך בשינויים קלים של העיצוב והבינוי .לפיכך מוגשת הצעה חדשה ,הכוללת צורך
בהקלות:
מעונות סטודנטים בשטח בנוי של כ 51,000 -מ"ר סה"כ ,מהם כ 32,300-מ"ר שטחים עיקריים וכ18,700 -
מ"ר שטחי שרות .בתוך הנ"ל מבוקשים כ 5,600-מ"ר שטחים נלווים )עיקריים ושרות( עבור :מועדון
סטודנטים ,מסחר ,מכבסה וכד'.
התכנית מציעה כ 1300 -יח"ד ,מהן כ 1100-דירות סטודיו ,כ 150-דירות לשותפויות ) 2חדרים( והיתר-
דירות לזוגות ומשפחות ) 2-3חדרים(.
הבינוי מציע מקבצי בניינים בני  11 - 7קומות סביב כיכר וגינה משותפים ,בהמשך לציר מרכזי המוביל
מהקמפוס .בקומת הקרקע הפונה לרחוב ישולבו השרותים הנלווים .שטח אחד המקבצים המוצע
לשרותים נלווים עולה על המותר בתב"ע.
החניה שתסופק תהיה במסגרת מתחם  ,5עילית בלבד ,עבור נכים ומעט חניה ציבורית בשולי המתחם.
זאת ,לאור סיכום פגישה מיום ) 23.8.05מצ"ב( ,ולאור העובדה שבמתחם  5מצויים כיום כ 2000-מ"ח )כ-
 800מ"ח מעל הנדרש במתחם ,נכון להיום( .בנוסף ,קיימת תחנת רכבת סמוכה ומתוכנן קו רק"ל שיעבור
ברח' ג'ורג' וייז.
חומרי הגמר המוצעים :בטון חשוף ,חיפוי אבן טבעית/אריחי טרקוטה.

חוו"ד מה"ע:
לאשר את תכנית העיצוב ,בכפוף להשלמת התכנון הפרטני עם הצוות המקצועי ,הגורמים הרלוונטים
האחרים ואדר' העיר.
תכנית העיצוב ,הכוללת אפשרות להקלות ,שיתבקשו במהלך הוצאת היתרי בניה ,תדרוש פרסום לנושאים
כדלהלן .1 :גובה הבניינים החורג מהתב"ע .2 .שטח מסחר של כ 2400-מ"ר במקבץ אחד  .3העברת שטחי
שרות משטחי הקמפוס כולו אל מתחם המעונות.
בתכנית העיצוב יוצגו למה"ע אלמנטים של בניה ירוקה.
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התוכן
תא - 3870/רוטשילד 22
דיון בהפקדה

מתחם אביב ברוטשילד -הפקדה
מטרת הדיון :אישור להפקדה.
מסלול התב"ע :בסמכות ועדה מחוזית.
מיקום :שד‘ רוטשילד מצפון ,רח‘ לילינבלום מדרום ,חלקות  24ו 28-בגוש  7245ממערב ,רח‘ נחלת בנימין
ממזרח.
כתובת :רח' רוטשילד  22רח' נחלת בנימין 35
גוש/חלקה:
גוש
7245

חלקה
27,29

גוש חלקי

חלקי חלקה

שטח קרקע 1.861 :דונם.
מתכנן :משה צור אדריכלים ,בוני ערים בע“מ
יזם :חב' רוטשילד  22מבנים בע"מ
בעלות :חב' רוטשילד  22מבנים בע"מ
מצב השטח בפועל:
במתחם קיים בניין לשימור בחלקה הדרומית במתחם ,נחלת בנימין .35
בשטח בו מוצע המגדל לפי תכנית תא 2777/התחילו לפני כמה שנים עבודות חפירה ודיפון ,לאחרונה
הבור כוסה ומופעל במקום חניון.
מצב תכנוני קיים:

על המתחם חלה תכנית תא 2777/המייעדת את האזור לאזור מע"ר.
שטח התכנון 1,861 :מ"ר
זכויות בניה )אחוזים ,שטחים( 8,675 - 466% :מ"ר – שטח עיקרי
שטח שרות מעל הקרקע 3,900 :מ"ר
שטח שרות מתחת לקרקע 9,300 :מ"ר
קומות 21 :קומות  +קומות טכניות.
שימושים :מסחר ותעסוקה.

מצב תכנוני מוצע:
תיאור מטרות התכנון :
תוספת זכויות בניה בשיעור של עד  6,000מ"ר עיקרי  -התוספת המבוקשת בשטח
של  6,000מ"ר תלווה בהסכם משימות פיתוח בהתאם למדיניות הועדה למע"ר
רוטשילד ותיועד למשימות שימור )קרן שימור(.
תוספת עד  8קומות במגדל ,סה"כ  29קומות  2 +קומות טכניות.
שינוי בקו בנין קדמי לכיוון רח' נחלת בנימין.
תוספת שטחי שרות.
הוספת שימוש -לתיירות/מלונאות.
תוספת הזכויות הנדונה נכללה במסמך המדיניות של הועדה המקומית למע"ר
שדר' רוטשילד שאושרה בשנת .2006
חיזוק לחשיבות תוספת הזכויות ניתן לקבל מן הדו"ח שהוכן לאחרונה על ידי
משרד סדן לובנטל כהמלצה לועדה המחוזית בסוגיות מרכזיות בתכנית המתאר
לעיר תל אביב – יפו )"הערות בהיבט המשקי על מקצת הסוגיות בתכנית המתאר
עמ' 54

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
06/05/2009
09-0009ב' 16 -
המקומית לתל אביב – יפו ,מרץ  , ("2009על פי הדו"ח ,פיזור התעסוקה מסוכן
לת"א ועל כן אין להחליף או להחליש את מרכז העיר ואת מעמדו כמע"ר
ההיסטורי ,יתרה מכך על פי הדו"ח המע"ר ההיסטורי אינו מתפתח דיו ועל כן יש
להגביר את מאמצי הפיתוח והבניה לשימור מעמדו ומרכזיותו של המע"ר
ההיסטורי בשדר' רוטשילד.
פרוט יעדים /שימושים:
כל השימושים המותרים לפי תכנית  2777למסחר ותעסוקה ,ובנוסף תיירות/
מלונאות.
נתונים נפחיים:
מספר קומות:
גובה :עד  28קומות  +קומת קרקע ו 2-קומות טכניות.
עד  169מ' מעל פני הים בכפוף לאשור הגורמים המוסמכים לעניין
גובה ומגבלות טיסה.
תכסית :ע"פ הקיים
קווי בנין :ע"פ הקיים בתכנית המאושרת למעט קו בניין ברח' נחלת בנימין,
מבוקש שינוי מ 3 -מטר ל 2.3 -מ' בנקודה הצרה ביותר ,וזאת כהמשך
לקו בו בנוי הבנין לשימור הכלול בתכנית.
טבלת השוואה:

נתונים
סה"כ זכויות
בניה
גובה בנין

מצב קיים

שטח
עיקרי
שטח
שירות
קומות

מצב מוצע

 8,675מ"ר
 3,900מעל הקרקע 9,300 +מתחת
לקרקע
עד  21קומות  2 +קומות טכניות

קו בניין

קדמי לשדר' רוטשילד –  2מ'
קדמי לנחלת בנימין –  3מ'
צדדי – על פי תשריט התכנית

מקומות חניה

כ 218-מ"ח.

יעוד
מסחר,
תעסוקה
ותיירות
שטח
מגרש
1.861
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עיקרי
שרות

תוספת של  6,000מ"ר .סה"כ
 14,675מ"ר מעל פני הקרקע.
 6,600מעל הקרקע 10,900 +
מתחת לקרקע
עד  29קומות  2 +קומות
טכניות
קדמי לשדר' רוטשילד – ללא
שינוי
קדמי לנחלת בנימין –  2.3מ'
צדדי – ללא שינוי
לא תותר תוספת מקומות
חניה עבור תוספת הבניה
התקן הינו תקן מקסימום

שטח כולל עיקרי ושרות
מתחת לקרקע
מעל הקרקע
%
מ"ר
%
מ"ר
______
______ 772% 14,375
6,600

355%

10,900

586%
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זמן ביצוע :התכנית תבוצע תוך  10שנים מיום אישורה כחוק.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.
חוות דעת הצוות:
לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים:
 .1חתימה על כתב שיפוי ע"י יזם התכנית
 .2חתימה על הסכם משימות פיתוח מול האגף להכנסות מבניה ופיתוח ,הסכם משימות הפיתוח
יחול מן המטר הראשון של התוספת המבוקשת מכיון שלמגרש אושרו במסגרת התכנית התקפה
זכויות של .450%
 .3אשור תיקון לתכנית עיצוב אדריכלית ופיתוח על ידי מהנדס העיר כתנאי להיתר בניה
 .4התאמת הבניה לתקן ישראלי " – 5281בניה ירוקה" כתנאי להיתר בניה
 .5מילוי התנאים על פי התכנית הראשית )שימור ,איכות סביבה וכד'( כתנאי להיתר בניה
 .6בבניין לשימור -בקומת הקרקע יעשה שימוש הפתוח לציבור.
 .7גמר שיפוץ ושימור המבנה לשימור בפינת לילינבלום נחלת בנימין לשביעות רצון מהנדס העיר
כתנאי לתעודת אכלוס )טופס (4
 .8יוגש דו"ח השפעות סביבתיות כתנאי לאשור תכנית העיצוב והפיתוח והטמעת ההמלצות בעצוב
כתנאי להיתר בניה.
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התוכן
 1770א-בבלי - 11תביעת פיצוייםדיון בפיצויים

 8בקשות לתביעת פיצויים עקב אישור תוכנית 1770א' מיום  , 12/1/2006רחוב בבלי , 11ת"א .גוש6107:
חלקה 414:תתי חלקות49 ,48 ,44 ,43 ,39 ,34 ,29 ,19 :
לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הועדה מר שמואל פן ובה מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא
מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה
רקע:
בתאריך  12/01/2009הוגשו לועדה המקומית  8בקשות לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  197לחוק התכנון
והבנייה עקב אישור תכנית 1770א שאושרה ביום 12/01/2006
פרטי הנכס :
הנכס הנדון ,הידוע כחלקה  414בגוש  ,6107הינו מגרש בנוי ,הנמצא ברח' בבלי  11בתל אביב.
שטח החלקה הינו  1,959מ"ר.
על החלקה ניצב בניין מגורים בן  11קומות  -מעל קומת עמודים מפולשת וקומת מרתף.
התביעה הנדונה מתייחסת לתתי חלקות מס'  49 ,48 ,44 ,43 ,39 ,34 ,29 ,19בבניין.
פרטי התובעים והסכום לפיצוי:
התביעות הוגשו באמצעות בעלי המקרקעין בצירוף חוות דעת השמאי שלומי יפה:
נייר צבי ת.ז – 007068380
תת חלקה  -19דירה בקומה  :4פונה לכיוון דרום מערב.
שיעור הפגיעה מסתכם ב  20%משווי הנכס ובסך של  ₪ 260,000למועד הקובע.
נייר רינה ת.ז  - 4245437דירות בקומות  6,7,8הפונות לכיוון דרום מערב.
תת חלקה -29דירה בקומה :6
שיעור הפגיעה מסתכם ב  20%משווי הנכס ובסך של  ₪ 268,000למועד הקובע.
תת חלקה  - 34דירה בקומה :7
שיעור הפגיעה מסתכם ב  20%משווי הנכס ובסך של  ₪ 276,000למועד הקובע.
תת חלקה  - 39דירה בקומה :8
שיעור הפגיעה מסתכם ב  20%משווי הנכס ובסך של  ₪ 276,000למועד הקובע.
נייר אייל ת.ז  2 - 05886217דירות בקומה . 9
תת חלקה  - 43לדירה הפונה לכיוונים דרום מערב ומזרח:
שיעור הפגיעה מסתכם ב  10%משווי הנכס ובסך של  ₪ 130,000למועד הקובע.
תת חלקה  - 44לדירה הפונה לכיוונים דרום ומערב :
שיעור הפגיעה מסתכם ב  22%משווי הנכס ובסך של  ₪ 308,000למועד הקובע.
נייר טל ת.ז  2 - 022963847דירות בקומה . 10
תת חלקה  - 48לדירה הפונה לכיוונים דרום מערב ומזרח :
שיעור הפגיעה מסתכם ב  10%משווי הנכס ובסך של  ₪ 135,000למועד הקובע.
תת חלקה  - 49לדירה הפונה לכיוונים דרום ומערב :
שיעור הפגיעה מסתכם ב  22%משווי הנכס ובסך של  ₪ 312,000למועד הקובע.
סך הפיצוי הנדרש והמצטבר ל 8-דירות התובעים ברחוב בבלי  11מסתכם בכ ₪ 1,965,000 -לת.הקובע.
כתב השיפוי:
לתוכנית קיים כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים חתום ע"י יוזמי התוכנית :
עו"ד אברהם שרים מרחוב ויצמן  ,2בית אמות השקעות )אירופה ישראל( ,תל אביב-יפו.
מר אברמוביץ מרחוב פנקס  ,65תל -אביב-יפו.
חברת "דיור" מרחוב קויפמן  6ת.ד  50327תל-אביב יפו
דנקנר אמת"ש השקעות בע"מ מ רחוב בצלאל  28רמת גן .בית גיבור ספורט,קומה .23
המשפים הודעו על קבלת התביעות אך לא נתקבלה תגובה לטעמם.
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טענות התובעים מתוך חוו"ד שמאי התובעים מר שלומי יפה:
פגיעה בפרטיות:
במצב תכנוני קודם מדרום וממערב לנכס היה מתוכנן שצ"פ .בצמוד לשצ"פ תוכננו בנייני מגורים בני 4
קומות וחדרי יציאה לגג .עפ"י התכנית "הפוגעת" יוקמו מגדלי מגורים רבי קומות ונפח ,יורחק השצ"פ
והפרטיות שממנה נהנו הדיירים תוחלף בחלונות רבים הצופים לכיוון הדירות.
הצללה:
זרימת אויר ומשטר רוחות:
הנכס ה"פוגע" יבנה מדרום  -מערב לנכס הנדון .הגבהת הבניין והרחבתו תשנה את משטר הרוחות ותמנע
מעבר של רוחות מכיוון מערב .חיפוי הבנין בקירות מסך תגרום לסינוור המלווה בעליית טמפרטורה
המחייבת הפעלה מוגברת של מיזוג אויר.
נוף:
במצב קודם –"נוף פתוח לכיוון דרום מערב.
במצב חדש – "הסתרה משמעותית  ,גם בקו ראיה וגם בקו רקיע.
מסקנות שמאי הועדה המקומית מר שמואל פן:
שוויו של הנכס הנדון בשני מצבי התכנון הוערך לתאריך הקובע ,דהיינו ) 12.1.06להלן "התאריך הקובע"(.
בין הקו הכחול של התכנית לחלקה הנדונה קיים כביש – רח' פעמוני .עפ"י יעוץ משפטי שקבלתי החלקה
הנדונה אינה גובלת בתכנית ולכן הדירות בבניין אינן זכאיות לתבוע פיצויים לפי סעיף .197
כמו כן ,באם לא תתקבל טענה זו הריני לציין כי עפ"י החלטת ועדת ערר מחוז תל אביב בנושא תביעות
פיצויים בגין אישור תכנית ד/ח/237/א+ב ותכנית בי352/א' נקבע ע"י עדת ערר כדלקמן:כאשר בין יחידות
רישום לקו הכחול מפרידות יחידות רישום אחרות אזי הן אינן גובלות בתכנית.
לפיכך בהתבסס על החלטה זו הדירות הדרום מזרחיות בבניין אינן גובלות בתחום התכנית ולכן אינן
זכאיות לתבוע פיצויים לפי סעיף .197
בהשוואת המצב התכנוני הקודם לחדש ,יש להביא בחשבון גם את המצב שהיה קיים בפועל בשכונת גבעת
עמל ב'.
בעבר היו מאות מבנים אשר חלקם פונו לאורך השנים ,המבנים בנויים בצפיפות גבוהה ,עם תכסית גבוהה.
גם כיום נמצאים בשטח כולו עשרות בניינים .הבינוי של המבנים כפי שהיה בעת הקמתם – כפר ערבי בשם
כפר ג'מוסין ובמהלך השנים התווספו מבנים נוספים ותוספות בניה פראיות.
המבנים שימשו ומשמשים בעיקר למגורים לא מתוכננים ובנוסף למחסנים ועסקים קטנים.
התנאים הסביבתיים ,רמת הפיתוח והסניטציה בשכונה ירודים ובלתי ראויים למרקם העירוני שמסביב.
קונה סביר של הדירות הנדונות היה מביא בחשבון את המצב שהיה קיים בפועל בשכונה והן את
הפוטנציאל של השטח הנדון הן למימוש עפ"י התכניות התקפות והן את הפוטנציאל לתכנון עתידי בדומה
לבנייה החדשה בסביבה.
עפ"י החלטת ועדת ערר בתיק ערר תא  5056/02נקבע כי "לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל
במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות רק על המצב התכנוני והתאורטי".
המבחן החשוב ביותר לקביעת פגיעה בנכס הנדון ,הינו השוואת שווי הנכס הנדון ערב אישור תכנית מס'
1770א ,לבין שווי הנכס לאחר אישורה.
אין ספק ששווי נכסי מקרקעין בשכונת מגורים הגובלת בשכונה נחשלת ,המאופיינת בחוסר פיתוח ומבנים
מוזנחים ללא תשתית מפותחת ,נמוך יותר משווי נכסי מקרקעין הגובלים בפרוייקט יוקרתי ובסביבה
מפותחת.
הכנסת פרוייקט חדש ויוקרתי לאזור מעלה לאין ערוך את ערך האזור לדוגמא  :פרוייקט בזל ,פרוייקט גן
העיר וכד'.
פינוי השטח והריסת המבנים הקיימים בשכונת גבעת עמל ב' ,יאפשרו פינוי שטחים המיועדים לצרכי
ציבור ופיתוחם לרווחת תושבי האזור ולרווחת התובעים.
התייחסות לטענות התביעה:
פינוי שכונת גבעת עמל ב' והקמת פרוייקט מגורים יוקרתי המלווה בביצוע עבודות פיתוח באזור ,יביא
לשיפור האזור כולו ע"י הפיכתו לאזור מגורים מפותח ויוקרתי וממילא יעלה את ערך נכסי התובעים.
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שטחי בניה וצפיפות למגורים  -יש להדגיש כי מדובר במתחם עירוני מובהק ,במיקום מרכזי ,הגובל
בדרכים עירוניות עורקיות .לפיכך יש להביא בחשבון את מדיניות התכנון העירונית ובינוי שאושר בסביבה.
צפיפות המגורים המוצעת ) 22יח"ד( נקבעה בהשוואה לפרוייקטים רבים בסביבה כגון :מגדלי פנקס )26
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי דיור ב.פ .בע"מ ) 21יח"ד( ,מגדלי וייצמן ) 20יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי אשדר )20
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי צמרת ) 23יח"ד לדונם( ,מגדלים בתכנית 1750א' וכו'.
הצפיפות שנקבעה בתכנית 1770א' הינה עפ"י מידת ניצול של  60%משטח התכנית המיועד לאיחוד וחלוקה
חדשה ובחישוב זה מגיעה הצפיפות ל 17.2 -יחידות לדונם )בתוספת היחידות לביצוע מטלות –  20יחידות
לדונם(.
לפיכך הצפיפות המוצעת בתכנית 1770א' דומה לצפיפויות שנקבעו בפרויקטים סמוכים ואינה חורגת
מהמקובל בסביבה.
הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת שטחים ניכרים לשימוש הציבור.
תכנית מס' 1770א' הותירה כ 50% -משטחה לצורכי ציבור ובנוסף מאפשרת את פינויים של הדיירים ,דהיינו
עפ"י הוראות התכנית יהיה בפועל שטח ציבורי פתוח גדול יותר מאשר היה לפני כן.
אף בפרויקט המתוכנן מתוכננים שטחים ציבוריים פתוחים הניתנים למימוש ולשימוש.
מבחינה זו תהיה עליית שווי הבניינים באזור כולל הבניין של התובעים.
פרטיות–
במצב תכנוני קודם תכנית  464הינה תכנית "כתמים" מתארית הקובעת יעודי קרקע .עפ"י הוראות
התכנית הבניינים וקווי הבניה ייקבעו בתכנית בינוי שתאושר ע"י הועדה המקומית .לפיכך במסגרת תכנית
מפורטת אמורה היתה להיות חלוקה למגרשים בדרך של איחוד וחלוקה ,כך שבמצב קודם היתה קיימת
אי וודאות לגבי מיקום יעודי הקרקע והחלוקה למגרשים .לפיכך כל קונה סביר היה מביא בחשבון כי
קיימת אי וודאות לגבי התכנון בסמיכות למגרש הנדון.
כן באזור המגורים ניתן היה לקבל במצב קודם הקלה לתוספת  3קומות מגורים כך שסה"כ גובה הבנין
היה  8קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג.
תכסית הבניינים היתה גדולה יותר והמרחקים בין הבניינים היו קטנים יותר מאשר במצב חדש.
לאור האמור לעיל ,אין כל פגיעה במידת הפרטיות של הנכס הנדון.
הסתרת השמש ונוף –
זכויות הבניה רוכזו במספר בניינים גבוהים זאת כדי לאפשר יותר שטחים לשימוש הציבור )כ 40 -דונם
כולל השפ"פ בו לציבור יש זיקת הנאה(.
בבחינת נושא ההצללה יש להביא בחשבון את פוטנציאל הבינוי בהתבסס על תכניות מאושרות כדלקמן:
במצב קודם יש להביא בחשבון בינוי של  4קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג  +אפשרות לקבלת
הקלה לתוספת  3קומות .כך שסה"כ גובה הבניין יהיה  9קומות.
כמו כן קווי הבנין נקבעו לפי תכנית "מ" ל 7 - 4 -מ' עם תכסית גבוהה.
הבניינים עפ"י תכנית 1770א' מרוחקים מבניין התובעים.
הבינוי עפ"י תכנית 1770א' הינו בינוי שמטיב עם הדיירים ביחס לתכניות מאושרות וכן לבינוי שהוצע
בתכנית מופקדת  1770בגלל הקטנת מס' הבניינים ופיזורם בשטח.
לפיכך יש לבחון את נושא ההצללה ביחס לפוטנציאל התכנוני עפ"י התכניות במצב תכנוני קודם ולא
לעומת מצב פיזי בשטח כפי שעשה שמאי הבעלים.
תנועה –
התכנית הנדונה משפרת את הנגישות והיציאות בשכונת בבלי וזאת ע"י:
הסדרת רמפת עליה מרח' בני דן לדרך נמיר.
הסדרת כניסה לשכונה בצומת נמיר – קוסובסקי.
דהיינו יתווספו שתי יציאות וכניסות נוספות לשכונת בבלי אשר ישפרו בצורה ניכרת את הנגישות בשכונה.
רמפת הירידה לחניון הינה בתחום מגרשי המגורים.
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לפיכך גם במצב קודם היה פוטנציאל לבנות בניינים עם בינוי המאפשר את הרמפה הנדונה.
תכנית 1770א' דורשת תקני חניה ופתרונות חניה שלא יעמיסו על החניה בסביבה.
יש להדגיש כי בנין התובעים נמצא בסמוך לצירי תנועה ראשיים דרך נמיר ,ההלכה ונתיבי איילון .באזור
קיים רעש וזיהום אוויר.
התכנית החדשה באה למעשה לפנות ולתכנן שכונה שמהווה אי גדול של בנייה פראית והזנחה בתוך
הסביבה יוקרתית.
כמו כן ,ידוע כי בעקבות אישורן של פרוייקטים יוקרתיים דומים ,הכוללים ,בין היתר ,גם פינוי מטרדים,
עלה ערך הנכסים הגובלים עמם.
לעניין זה ראוי להזכיר את ע"א  1188/92הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' גלעד ברעלי ,בו נדונה
דירה שע"פ תכנית חדשה אמור לעבור לידה כביש ,נאמר:
" ..גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח ,כבישים
חדשים יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף לו ואין הציבור בעיר חייב
לפצותו."...
כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים יוקרתי ולא של שכונה נחשלת ומוזנחת.
כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התושבים ,אלא קיימת עלייה.
גובה הפגיעה -
אף מניתוח העסקאות שהוגשו ע"י שמאי התובעים ניתן להסיק כי לא חלה ירידת ערך.
לסיכום :
"לאחר שנבדקו טיעוני השמאי מטעם הבעלים ,באתי לכלל דעה כי  ,הטענות שהובאו על -ידו אינן
מצדיקות פיצויים בגין ירידת ערך ויתרונותיה של תכנית מס' 1770א גוברים על חסרונותיה ,דהיינו שווי
הנכס הנדון לא נפגע עקב אישורה ,אלא עלה".
לעניין זה ראוי להזכיר את בר"ם  11612/05ורה סלומונס נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא
ואח' ,בו נאמר:
" ..שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית נקבע על יסוד כל ההוראות הרלוונטיות בתכנית ועל כן יש
לבחון את ההשפעה הכוללת של התכנית על שווי המקרקעין ואין לבודד רכיבים מסויימים בלבד מתוך
התכנית .לפיכך אין כל יסוד לטענת המבקשת לפיה השמאי המכריע שמונה על מנת לקבוע האם
המבקשת זכאית לפיצוי כלשהו בגין התכנית הפוגעת לא היה מוסמך להתחשב אף בהשבחת
המקרקעין"...
לאור האמור לעיל ,ולאחר ביקור במקום באתי לכלל דעה כי לא חלה ירידת ערך בדירות הנדונות  -עקב
אישורה של תכנית מס' 1770א' מה גם שלדעתי הדירות הושבחו.
בנוסף ,החלקה אינה גובלת בתכנית.
לחילופין ,באם לא תתקבל טענה זו ,הדירות הדרום מזרחיות בבניין אינן גובלות בתחום התכנית ולכן אינן
זכאיות לתבוע פיצויים לפי סעיף .197
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חוות דעת היועמ"ש )עמי פזטל ,עו"ד(
הנני ממליץ לדחות את התביעות.
הדירות התובעות אינן גובלות בקו הכחול של התכנית :חוצץ רח' פעמוני .לכן ,על התביעות להדחות על
הסף .בכל מקרה ,הדירות הדרום מזרחיות בבנין ,נשוא חוות הדעת והמהוות יחידות רישום נפרדות אינן
גובלות בתכנית ,במובן סעיף  ,197כי בינן לבין הקו הכחול מפרידות יחידות רישום אחרות.
התביעות מתבססות על פגיעה בדירות התובעים בעיקר בגלל חמישה אלמנטים :הגדלת צפיפות ,פגיעה
בפרטיות ,הצללה ,הרחקת שצ"פ קיים ,הגבהת בנין במגרש מס'  7תשנה "משטר הרוחות".
בחינת כל האלמנטים הנ"ל מלמדת כי אין בהם ממש או השפעה כלשהי מבחינת ירידת הערך עפ"י סעיף
 .197האלמנטים מנותחים ונדחים אחד לאחד ,בשמאות של השמאי שמואל פן מטעם הועדה המקומית
)שמאות מר פן מהווה בסיס לחוות דעתנו והועדה המקומית מתבקשת לאמצה(.
בעיקר יש לדחות את התביעה ,בגלל התעלמותה מן העובדה הברורה" ,שהתכנית" אך משביחה בצורה
ניכרת את ערך דירת התובעים :התכנית מתכננת באופן מודרני אזור שלם )"שכונת גבעת עמל ב"( ,שבו
פלישות רבות ,הזנחה ,בנייה פראית ולא מתוכננת ,מול דירת התובעים .התכנון החדש הזה מסיר את כל
המטרדים הללו ומעלה ,בלי ספק ,את שווי דירת התובעים .המציאות מלמדת כי אישורם של פרוייקטים
יוקרתיים דומים בעבר ,במקומות אחרים בעיר )שבין היתר כללו פינוי מטרדים( -העלה את ערך הנכסים
שבסמיכות ,דוגמת דירות התובעים.
ברור גם ,כי התובעים ברכשם את הדירה ידעו כי היא גובלת "בתכנית" וממילא היו מודעים למצב
התכנוני הקודם והחדש בשטח התכנית ושוויה של הדירה שנרכשה הושפע מהקרבה לשכונת גבעת עמל.
לטוב ולרע ,תוך ידיעת הפוטנציאל התכנוני עפ"י תכניות תקפות בסביבה ,כפי שנאמר בפס"ד ע"א 1188/92
הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' גלעד ברעלי:
"...גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח ,כבישים חדשים
יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף לו ואין הציבור בעיר חייב
לפצותו"...
קל וחומר – בלב העיר .ברור ,כי כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים יוקרתי ולא
של שכונה נחשלת ומוזנחת.
כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התובעים ,אלא קיימת דווקא עלייה בה ,וממילא גם עולה ערך דירתם.
לענין זה ראוי להזכיר גם את בר"ם  11612/05ורה סלומונס נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא
ואח' ,בו נאמר:
"שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית נקבע על יסוד כל ההוראות הרלוונטיות בתכנית ועל כן יש לבחון
את ההשפעה הכוללת של התכנית על שווי המקרקעין ואין לבודד רכיבים מסויימים בלבד מתוך התכנית.
לפיכך אין כל יסוד לטענת המבקשת לפיה השמאי המכריע שמונה על מנת לקבוע האם המבקשת זכאית
לפיצוי כלשהו בגין התכנית הפוגעת לא היה מוסמך להתחשב אף בהשבחת המקרקעין"...
כמו כן נקבע בהחלטת ועדת הערר בתיק  5056/02כדלקמן:
"לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות
רק על המצב התכנוני והתאורטי".
בשמאות "שמאי הועדה" קיימת גם התייחסות ספציפית" ,לאלמנטים הפוגעים" ,כפי שהם מוצגים ע"י
שמאי התובעים .בתמצית ההתייחסות של "שמאי הועדה":
צפיפות-
הצפיפות המוצעת "בתכנית" אינה חורגת מהמקובל בסביבה .הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת שטחים
ניכרים לשימוש הצבור .כ 50%-מהתכנית מיועדים לציבור ,כולל שטחים פתוחים.
החזית הדרומית בבנין התובעים גובלת בשטח פרטי פתוח .הבינוי עפ"י התכנית רק מיטיב עם התובעים.
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פרטיות-
"במצב קודם" המרחקים בין הבניינים הפוטנציאליים היו קטנים יותר .תכנית  464הקודמת היתה תכנית
"כתמים" מתארית כאשר רק במסגרת תכנית מפורטת עתידית ניתן היה לקבוע מיקום וודאי של יעודי
הקרקע והחלוקה למגרשים .במצב קודם )עם הקלה( היו מגיעים הבניינים הסמוכים ל 8-קומות מעל
קומה מפולשת  +חדרים על הגג .אין ,איפוא ,פגיעה בפרטיות בשונה ממצב קודם .הבניינים עפ"י התכנית
מרוחקים מבנין התובעים.
הסתרת השמש-
נושא זה צריך להבחן ביחס לפוטנציאל התכנוני עפ"י התכניות "במצב קודם" ולא לעומת מצב פיזי בשטח
כפי שעשה בטעות שמאי התובעים.
תנועה ורעש-
התכנית משפרת במידה רבה את הנגישות והיציאות "בשכונת בבלי" ע"י תוספת שתי יציאות וכניסות ,וכן
ע"י דרישת תקני חניה מיוחדים .ממילא מצויה דירת התובעים בבנין הסמוך לצירי תנועה סואנים בדרך
נמיר וההלכה,מה שמשפיע על מידת הרעש והערך.
מבני ציבור-
הבנין שבו דירת התובעים מרוחק ממבני הצבור המתוכננים ,שבהם יהיו הגבלות מיוחדות לשעות וימי
פעילות .לא תהיה כלל פגיעה בדירת התובעים.
בנוסף ,שמאי התובעים ניתח השווי באופן מגמתי ,גם כשלא הביא בחשבון אלמנטים חשובים במצב הפיזי
של הדירה .אין בשמאות התובעים התייחסות השוואתית למחירי שוק "ביום הקובע" והרי נטל הראיה
לירידת ערך דירתם מוטל עליהם .הם לא הרימו נטל זה – ולו בשל כך על תביעתם להדחות.
כמו כן ,יש לקבוע כי לפי סעיף  200לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ,1965-אין לשלם פיצויים ,בהתקיים תנאי
הסעיף:
 .1קיימות בתכנית הוראות המפורטות בסעיפים קטנים  1-11לסעיף  200הנ"ל.
 .2בנסיבות הענין הפגיעה אינה עוברת את תחום הסביר.
 .3אין זה מן הצדק לשלם פיצויים
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התוכן
 1770א -תביעת פיצויים -רחוב הזוהר  -1תת חלקה 5דיון בפיצויים

הנדון :בקשה לתביעת פיצויים עקב אישור תוכנית 1770א' מיום , 12/1/2006
רחוב הזוהר , 1ת"א .גוש 6107:חלקה 551:תת חלקה5:
לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הועדה מר שמואל פן ובה מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא
מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה
רקע:
בתאריך  12/01/2009הוגשה לועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  197לחוק התכנון
והבנייה עקב אישור תכנית 1770א שאושרה ביום 12/01/2006
תביעות קודמות:
בתאריך  19.7.07הגישו  19בעלי הזכויות בבית ברחוב הזוהר  1ונכסים נוספים )באמצעות עו"ד מוטי
איצקוביץ(  ,תביעה לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין עקב אישור תכנית 1770א' ,וזאת לפי הוראות סעיף
 197לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה .1965 -
לתביעות צורפה חוות דעת של השמאי מר יעקב אלמוג.
התביעות נידונו בועדה מקומית בתאריך  17.10.07והוחלט לדחות את התביעות בכפוף לחוות דעת ב"כ
הועדה המקומית עו"ד עמי פזטל וחוות שמאי הועדה המקומית שמואל פן.
על החלטת הועדה המקומית הוגש ערר בועדת ערר –מחוז ת"א בתאריך . 14.1.08
העררים טרם נידונו לגופם באין ועדה.
פרטי הנכס והתובע:
רחוב:הזוהר  1גוש 6107:חלקה 551:תת חלקה5:
התובע :חנינו ניר .
בא כוח התובע :עו"ד עינב כהן ממשרד עורכי דין מיוחס ושות' )רחוב המסגר  ,38ת"א מיקוד .(67211
כתב השיפוי:
לתוכנית קיים כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים חתום ע"י יוזמי התוכנית :
עו"ד אברהם שרים מרחוב ויצמן  ,2בית אמות השקעות )אירופה ישראל( ,תל אביב-יפו.
מר אברמוביץ מרחוב פנקס  ,65תל -אביב-יפו.
חברת "דיור" מרחוב קויפמן  6ת.ד  50327תל-אביב יפו
דנקנר אמת"ש השקעות בע"מ מ רחוב בצלאל  28רמת גן .בית גיבור ספורט,קומה .23
המשפים הודעו על קבלת התביעות אך לא נתקבלה תגובה לטעמם.
פירוט סכום הפיצויים:
סכום הפיצוי הנדרש ובכפוף לחוות דעת שמאי התובעים מר יעקב אלמוג הינו בסך  ₪ 263,000נכון
לתאריך הקובע 12.1.06
טענות התובעים מתוך חוו"ד שמאי התובעים מר יעקב אלמוג:
הצללה נוף ופרטיות-
"הנכס מהווה דירת מגורים השוכנת בבנין מגורים הפונה בחזית מזרחית לכיוון רחוב הזוהר ".1
"במצב החדש שנוצר הנוף הקיים לכיוון מזרח מצפון עד דרום ,נחסם ע"י המגדלים שיוקמו ,הפרטיות
שממנה נהנו דיירי הדירה תוחלף בחלונות רבים הצופים לכיוון הדירה ,האור הטבעי והאוויר הטבעי מהם
נהנית הדירה הנדונה יחסמו ויוחלפו במגדלים שייצרו הצללה שתגיע עד ל 3-שעות הצללה מלאה"
צמצום שטחי ציבור וסמיכות לשצ"פ-
"לדיירי הבניין נגרעת הנאה ייחודית ובעלת ערך גבוה ביותר לדירות מגורים בהיותן צמודות לשטח ירוק
פתוח אשר יוחלף במצב החדש במטרדים פוגעניים בעלי ערך שלילי לדירות ,בהיותן צמודות לדרכים
חדשות ומגדלי מגורים".
תנועה-
"הקמת מגדלי מגורים  ,מגדל משרדים ,הגדלת שטחי המסחר ותוספת שטחי ציבור תשנה את אופי
השכונה השקטה ותהפוך אותה לאזור מרכזי הומה אדם ,הכבישים הקיימים היום צרים ולא יכולים לתת
מענה להיקפי התנועה הצפויה לאחר מימוש הבינוי המוצע עפ"י התוכנית "הפוגעת" ,ועומסי תנועה יגרמו
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למטרד כפול לדיירים שיסבלו הן מקושי לצאת ולשוב לבתיהם והן ממטרדי רעש ומתנועת כלי רכב
מוגברת".
שיעור הפגיעה נכון ליום אישור התוכנית:
נוף
5%

פרטיות
6%

אור והצללה
2.5%

אויר
2%

תחבורה
5%

סה"כ
17.43%
לאחר הפחתה בגין
מרכיבים חופפים

סך הפיצוי הנדרש מסתכם בכ ₪ 263,000 -נכון לתאריך הקובע .
מסקנות שמאי הועדה המקומית מר שמואל פן:
שוויו של הנכס הנדון בשני מצבי התכנון הוערך לתאריך הקובע ,דהיינו 12.1.2006
בהשוואת המצב התכנוני הקודם לחדש ,יש להביא בחשבון גם את המצב שהיה קיים בפועל בשכונת גבעת
עמל ב'.
בעבר היו מאות מבנים אשר חלקם פונו לאורך השנים.
המבנים היו בנויים בצפיפות גבוהה ,עם תכסית גבוהה.
גם כיום נמצאים בשטח כולו עשרות בניינים .הבינוי של המבנים כפי שהיה בעת הקמתם – כפר ערבי בשם
כפר ג'מוסין ובמהלך השנים התווספו מבנים נוספים ותוספות בניה פראיות.
המבנים שימשו ומשמשים בעיקר למגורים לא מתוכננים ובנוסף למחסנים ועסקים קטנים.
התנאים הסביבתיים ,רמת הפיתוח והסניטציה בשכונה ירודים ובלתי ראויים למרקם העירוני שמסביב.
קונה סביר של הדירות הנדונות היה מביא בחשבון את המצב שהיה קיים בפועל בשכונה והן את
הפוטנציאל של השטח הנדון הן למימוש עפ"י התכניות התקפות והן את הפוטנציאל לתכנון עתידי בדומה
לבנייה החדשה בסביבה.
עפ"י החלטת ועדת ערר בתיק ערר תא  5056/02נקבע כי "לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל
במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות רק על המצב התכנוני והתאורטי".
המבחן החשוב ביותר לקביעת פגיעה בנכס הנדון ,הינו השוואת שווי הנכס הנדון ערב אישור תכנית מס'
1770א ,לבין שווי הנכס לאחר אישורה.
אין ספק ששווי נכסי מקרקעין בשכונת מגורים הגובלת בשכונה נחשלת ,המאופיינת בחוסר פיתוח ומבנים
מוזנחים ללא תשתית מפותחת ,נמוך יותר משווי נכסי מקרקעין הגובלים בפרוייקט יוקרתי ובסביבה
מפותחת.
הכנסת פרוייקט חדש ויוקרתי לאזור מעלה לאין ערוך את ערך האזור לדוגמא  :פרוייקט בזל ,פרוייקט גן
העיר וכד'.
פינוי השטח והריסת המבנים הקיימים בשכונת גבעת עמל ב' ,יאפשרו פינוי שטחים המיועדים לצרכי
ציבור ופיתוחם לרווחת תושבי האזור ולרווחת התובעים.
התייחסות לטענות התביעה:
פינוי שכונת גבעת עמל ב' והקמת פרוייקט מגורים יוקרתי המלווה בביצוע עבודות פיתוח באזור ,יביא
לשיפור האזור כולו ע"י הפיכתו לאזור מגורים מפותח ויוקרתי וממילא יעלה את ערך נכסי התובעים.
שטחי בניה וצפיפות למגורים –
יש להדגיש כי מדובר במתחם עירוני מובהק ,במיקום מרכזי ,הגובל בדרכים עירוניות עורקיות .לפיכך יש
להביא בחשבון את מדיניות התכנון העירונית ובינוי שאושר בסביבה.
צפיפות המגורים המוצעת ) 22יח"ד( נקבעה בהשוואה לפרוייקטים רבים בסביבה כגון :מגדלי פנקס )26
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי דיור ב.פ .בע"מ ) 21יח"ד( ,מגדלי וייצמן ) 20יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי אשדר )20
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי צמרת ) 23יח"ד לדונם( ,מגדלים בתכנית 1750א' וכו'.
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הצפיפות בתכנית 1770א' הינה עפ"י מידת ניצול של  60%משטח התוכנית המיועד לאיחוד וחלוקה חדשה
ובחישוב זה מגיעה הצפיפות ל 17.2יח"ד לדונם.
לפיכך הצפיפות המוצעת בתכנית 1770א' דומה לצפיפויות שנקבעו בפרויקטים סמוכים ואינה חורגת
מהמקובל בסביבה.
הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת שטחים ניכרים לשימוש הציבור.
תכנית מס' 1770א' הותירה כ 50% -משטחה לצורכי ציבור ובנוסף מאפשרת את פינויים של הדיירים,
דהיינו עפ"י הוראות התכנית יהיה בפועל שטח ציבורי פתוח גדול יותר מאשר היה לפני כן.
אף בפרויקט המתוכנן מתוכננים שטחים ציבוריים פתוחים הניתנים למימוש ולשימוש.
מבחינה זו תהיה עליית שווי הבניינים באזור כולל הבניין של התובעים.
פרטיות וביטול השצ"פ –
במצב תכנוני קודם תכנית  464הינה תכנית "כתמים" מתארית הקובעת יעודי קרקע .עפ"י הוראות
התכנית הבניינים וקווי הבניה ייקבעו בתכנית בינוי שתאושר ע"י הועדה המקומית .לפיכך במסגרת תכנית
מפורטת אמורה היתה להיות חלוקה למגרשים בדרך של איחוד וחלוקה ,כך שבמצב קודם היתה קיימת
אי וודאות לגבי מיקום יעודי הקרקע והחלוקה למגרשים.
לפיכך כל קונה סביר היה מביא בחשבון כי בסמיכות לנכס הנדון היתה קיימת אי וודאות לגבי התכנון
בסמיכות למגרש הנדון.
ראוי להדגיש כי עפ"י תשריט מצב קודם הנכס הנדון כלל לא גבל בשצ"פ ,אלא בשטח לבנייני ציבור.
כן באזור המגורים ניתן היה במצב קודם לקבל הקלה לתוספת  3קומות מגורים כך שסה"כ גובה בנייני
המגורים היה  9קומות )  8קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג(.
תכסית הבניינים היתה גדולה יותר והמרחקים בין הבניינים היו קטנים יותר מאשר במצב חדש.
לאור האמור לעיל ,אין כל פגיעה במידת הפרטיות של הנכס הנדון.
הסתרת השמש ונוף –
זכויות הבניה רוכזו במספר בניינים גבוהים זאת כדי לאפשר יותר שטחים לשימוש הציבור )כ 40 -דונם
כולל השפ"פ בו לציבור יש זיקת הנאה(.
שמאי התובעים התבסס בטעות על בדיקה שנעשתה בהשוואה למצב הקיים בפועל ולא עפ"י התכניות
המאושרות במצב קודם.
בבחינת נושא ההצללה יש להביא בחשבון את פוטנציאל הבינוי בהתבסס על תכניות מאושרות כדלקמן:
במצב קודם יש להביא בחשבון בינוי של  4קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג  +אפשרות לקבלת
הקלה לתוספת  3קומות .כך שסה"כ גובה הבניין יהיה  9קומות.
כמו כן קווי הבנין נקבעו לפי תכנית "מ" ל 7 - 4 -מ' עם תכסית גבוהה.
הבניינים עפ"י תכנית 1770א' מרוחקים מבניין התובעים.
הבינוי עפ"י תכנית 1770א' הינו בינוי שמטיב עם הדיירים ביחס לתכניות מאושרות וכן לבינוי שהוצע
בתכנית מופקדת  1770בגלל הקטנת מס' הבניינים ופיזורם בשטח.
לפיכך יש לבחון את נושא ההצללה ביחס לפוטנציאל התכנוני עפ"י התכניות במצב תכנוני קודם ולא
לעומת מצב פיזי בשטח כפי שעשה שמאי הבעלים.
תנועה –
התכנית הנדונה משפרת את הנגישות והיציאות בשכונת בבלי וזאת ע"י:
הסדרת רמפת עליה מרח' בני דן לדרך נמיר.
הסדרת כניסה לשכונה בצומת נמיר – קוסובסקי.
דהיינו יתווספו שתי יציאות וכניסות נוספות לשכונת בבלי אשר ישפרו בצורה ניכרת את הנגישות בשכונה
בכלל ולבנין הנדון בפרט.
תכנית 1770א' דורשת תקני חניה ופתרונות חניה שלא יעמיסו על החניה בסביבה.
עפ"י תכניות במצב תכנוני קודם רח' הזוהר היה אמור להיות חלק מכביש העוקף את שכונת בבלי.
ואילו במצב תכנוני חדש רח' הזוהר הופך להיות כביש ללא מוצא.
לפיכך מבחינה תחבורתית קיימת השבחה נכרת לנכס הנדון.
יש להדגיש כי בנין התובעים נמצא בסמוך לצירי תנועה ראשיים דרך נמיר ,ההלכה ונתיבי איילון כך
שבאזור קיים רעש וזיהום אוויר.
כמו כן עפ"י תכנית  464היתה מתוכננת דרך המהווה המשך לרח' הזוהר עד החיבור עם רח' שטיינמן,
דהיינו היתה מתוכננת דרך המקיפה את שכונת בבלי העוברת דרך הבניין הנדון ,אשר בוטלה בתכנית
1770א'.
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במצב קודם רוכשי ובוני המבנים רכשו נכסים ששווים הושפע מהקרבה לשכונת גבעת עמל "ולאו דווקא
לטובה" וכן הושפע מהפוטנציאל התכנוני עפ"י תכניות תקפות ועפ"י תכניות בסביבה.
התכנית החדשה באה למעשה לפנות ולתכנן שכונה שמהווה אי גדול של בנייה פראית והזנחה בתוך סביבה
יוקרתית.
כמו כן ,ידוע כי בעקבות אישורן של פרוייקטים יוקרתיים דומים ,הכוללים ,בין היתר ,גם פינוי מטרדים,
עלה ערך הנכסים הגובלים עמם.

לעניין זה ראוי להזכיר את ע"א  1188/92הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' גלעד ברעלי ,בו נדונה
דירה שע"פ תכנית חדשה אמור לעבור לידה כביש ,נאמר:
" ..גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח ,כבישים חדשים
יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף לו ואין הציבור בעיר חייב
לפצותו."...
מסקנות שמאי הועדה שמואל פן:
כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים יוקרתי ולא של שכונה נחשלת ומוזנחת.
כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התושבים ,אלא קיימת עלייה.
הטענות שהובאו על -ידו שמאי התובעים אינן מצדיקות פיצויים בגין ירידת ערך ויתרונותיה של תכנית
מס'  1770א' גוברים על חסרונותיה ,דהיינו שווי הנכס הנדון לא נפגע עקב אישורה ,אלא עלה.
חוות דעת היועמ"ש )עמי פזטל ,עו"ד(
הנני ממליץ לדחות את התביעה.
התביעה מתבססת על פגיעה בדירת התובע בעיקר בגלל חמישה אלמנטים :הגדלת צפיפות ,פגיעה
בפרטיות ובנוף ,הצללה ,ביטול שצ"פ קיים והשלכות תחבורתיות שליליות.
בחינת כל האלמנטים הנ"ל מלמדת כי אין בהם ממש או השפעה כלשהי מבחינת ירידת הערך עפ"י סעיף
 .197האלמנטים מנותחים ונדחים אחד לאחד ,בשמאות של השמאי שמואל פן מטעם הועדה המקומית
)שמאות מר פן מהווה בסיס לחוות דעתנו והועדה המקומית מתבקשת לאמצה(.
בעיקר יש לדחות את התביעה ,בגלל התעלמותה מן העובדה הברורה" ,שהתכנית" אך משביחה בצורה
ניכרת את ערך דירת התובעים :התכנית מתכננת באופן מודרני אזור שלם )"שכונת גבעת עמל ב"( ,שבו
פלישות רבות ,הזנחה ,בנייה פראית ולא מתוכננת ,מול דירת התובעים .התכנון החדש הזה מסדיר את
כל המטרדים הללו ומעלה ,בלי ספק ,את שווי דירת התובעים .המציאות מלמדת כי אישורם של
פרוייקטים יוקרתיים דומים בעבר ,במקומות אחרים בעיר )שבין היתר כללו פינוי מטרדים( -העלה את
ערך הנכסים הגובלים ,דוגמת דירת התובעים.
ברור גם ,כי התובעים ברכשם את הדירה ידעו כי היא גובלת "בתכנית" וממילא היו מודעים למצב
התכנוני הקודם והחדש בשטח התכנית ושוויה של הדירה שנרכשה הושפע מהקרבה לשכונת גבעת עמל
לטוב ולרע ,תוך ידיעת הפוטנציאל התכנוני עפ"י תכניות תקפות בסביבה ,כפי שנאמר בפס"ד ע"א 1188/92
הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' גלעד ברעלי:
"...גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח ,כבישים
חדשים יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף לו ואין הציבור בעיר חייב
לפצותו"...
קל וחומר – בלב העיר .ברור ,כי כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים יוקרתי ולא
של שכונה נחשלת ומוזנחת.
כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התובעים ,אלא קיימת דווקא עלייה בה ,וממילא גם עולה ערך דירתם.
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לענין זה ראוי להזכיר גם את בר"ם  11612/05ורה סלומונס נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא
ואח' ,בו נאמר:
"שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית נקבע על יסוד כל ההוראות הרלוונטיות בתכנית ועל כן יש לבחון
את ההשפעה הכוללת של התכנית על שווי המקרקעין ואין לבודד רכיבים מסויימים בלבד מתוך
התכנית .לפיכך אין כל יסוד לטענת המבקשת לפיה השמאי המכריע שמונה על מנת לקבוע האם
המבקשת זכאית לפיצוי כלשהו בגין התכנית הפוגעת לא היה מוסמך להתחשב אף בהשבחת
המקרקעין"...
כמו כן נקבע בהחלטת ועדת הערר בתיק  5056/02כדלקמן:
"לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות
רק על המצב התכנוני והתאורטי".
בשמאות "שמאי הועדה" קיימת גם התייחסות ספציפית" ,לאלמנטים הפוגעים" ,כפי שהם מוצגים ע"י
שמאי התובעים .בתמצית ההתייחסות של "שמאי הועדה":
צפיפות :הצפיפות המוצעת "בתכנית" אינה חורגת מהמקובל בסביבה .הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת
שטחים ניכרים לשימוש הצבור .כ 50%-מהתכנית מיועדים לציבור ,כולל שטחים פתוחים.
פרטיות" :במצב קודם" המרחקים בין הבניינים היו קטנים יותר" .במצב קודם" )תכנית  (464היתה
אמורה לקום תכנית מפורטת של איחוד וחלוקה וטרם אישורה היתה קיימת אי ודאות לגבי מיקום יעודי
הקרקע ,כך שכל קונה סביר )כולל התובע( צריך היה להביא בחשבון את אי הודאות לגבי הסמיכות לבניינו.
יצויין ,כי עפ"י תשריטי "מצב קודם" ,הנכס התובע כלל לא גבל בשצ"פ ,אלא בשטח לבנייני ציבור .ועוד:
צפויים היו להבנות בסמיכות לנכס בניינים בני  8קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג.
הסתרת השמש :נושא זה צריך להבחן ביחס לפוטנציאל התכנוני עפ"י התכניות "במצב קודם" ולא לעומת
מצב פיזי בשטח כפי שעשה שמאי התובעים ,ובכך טעה שמאי התובעים.
תנועה ורעש :התכנית משפרת במידה רבה את הנגישות והיציאות "בשכונת בבלי" ע"י תוספת שתי יציאות
וכניסות ,וכן ע"י דרישת תקני חניה מיוחדים .ממילא מצויה דירת התובעים בבנין הסמוך לצירי תנועה
סואנים בדרך נמיר וההלכה,מה שמשפיע על מידת הרעש והערך.
שמאות התובעים היא מגמתית וחסר בה אלמנט חשוב בדבר מצבה הפיזי של הדירה .התובעים לא הרימו
נטל הראיה לירידת ערך דירתם – ולו בשל כך על תביעתם להדחות.
כמו כן ,יש לקבוע כי לפי סעיף  200לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ,1965-אין לשלם פיצויים ,בהתקיים תנאי
הסעיף:
1.
2.
.3
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התוכן
 1770א-תביעת פיצויים -בבלי 7דיון בפיצויים

הנדון :בקשה לתביעת פיצויים עקב אישור תוכנית 1770א' מיום , 12/1/2006
רחוב בבלי מס' . 7
לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הועדה מר שמואל פן ובה מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא
מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה
רקע:
בתאריך  12/01/2009הוגשה לועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  197לחוק התכנון
והבנייה עקב אישור תכנית 1770א שאושרה ביום 12/01/2006
תביעות קודמות:
בתאריך  19.7.07הגישו  19בעלי הזכויות בבית ברחוב בבלי  7ונכסים נוספים )באמצעות עו"ד מוטי
איצקוביץ(  ,תביעה לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין עקב אישור תכנית 1770א' ,וזאת לפי הוראות סעיף
 197לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה .1965 -
לתביעות צורפה חוות דעת של השמאי מר יעקב אלמוג.
התביעות נידונו בועדה מקומית בתאריך  17.10.07והוחלט לדחות את התביעות בכפוף לחוות דעת ב"כ
הועדה המקומית עו"ד עמי פזטל וחוות שמאי הועדה המקומית שמואל פן.
על החלטת הועדה המקומית הוגש ערר בועדת ערר –מחוז ת"א בתאריך . 14.1.08
העררים טרם נידונו לגופם באין ועדה.
פרטי הנכס והתובע:
גוש 7107:חלקה 416:תת חלקה6:
התובע :ורטהיים יעקב וורטהיים רחל.
בא כוח התובע :עו"ד עינב כהן ממשרד עורכי דין מיוחס ושות' )רחוב המסגר  ,38ת"א מיקוד .(67211
כתב השיפוי:
לתוכנית קיים כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים חתום ע"י יוזמי התוכנית :
עו"ד אברהם שרים מרחוב ויצמן  ,2בית אמות השקעות )אירופה ישראל( ,תל אביב-יפו.
מר אברמוביץ מרחוב פנקס  ,65תל -אביב-יפו.
חברת "דיור" מרחוב קויפמן  6ת.ד  50327תל-אביב יפו
דנקנר אמת"ש השקעות בע"מ מ רחוב בצלאל  28רמת גן .בית גיבור ספורט,קומה .23
המשפים הודעו על קבלת התביעות אך לא נתקבלה תגובה מטעמם.
פירוט סכום הפיצויים:
סכום הפיצוי הנדרש ובכפוף לחוות דעת שמאי התובעים מר יעקב אלמוג הינו בסך  ₪ 342,000נכון
לתאריך הקובע 12.1.06
תיאור הנכס:
הבנין הנדון הינו בנין בן שבע קומות  -מעל קומת עמודים מפולשת וקומת מרתף.
הדירה נשוא התביעה מצויה בקומה ב' ופונה לכיוון דרום מערב.
טענות התובעים מתוך חוו"ד שמאי התובעים מר יעקב אלמוג:
סה"כ שטחי הבניה העל קרקעיים גדלו בשיעור העולה על .300%
עפ"י נספח אקלימי עולה כי בעונת החורף תהיה על הבניין הנדון תוספת הצללה של  7שעות צל על הגג,
לאורך כמעט כל שעות היום.
הנוף הפנורמי הקיים בקומות העליונות נחסם לחלוטין ע"י הבניינים שיוקמו ,הפרטיות שממנה נהנו
הדיירים תוחלף בחלונות רבים הצופים לכיוון הדירות ,האור הטבעי והאויר הטיבעי מהם נהנו הדירות
יחסמו ויוחלפו במגדלים שייצרו הצללה.
תכנון מבנה ציבור בסמיכות לנכס נשוא חוות הדעת מהווה פגיעה קשה באיכות החיים ) מטרדי רעש,
מטרדי תנועה ותחבורה וכו'( של דיירי הבניין ובשווי דירותיהם.
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לתכנית הפוגעת יש השלכות תחבורתיות שליליות .הגדלת היקף שטחי הבניה בתכנית החדשה והרחבת
השימושים המותרים תגרום לבעיות ומטרדי תנועה ותחבורה קשים  ,בעית נגישות וזהום אויר.
ה"פגיעה" בדירה נשוא חוות הדעת נחלקת לשני ראשי נזק עיקריים:
א" .פגיעה" במאפיינים ייחודים כגון נוף ,פרטיות ,אור ואויר.
ב .הפיכת סביבת הנכס מסביבת מגורים המהווה חלק משכונת מגורים איכותית ומבוקשת ,לאזור מרכזי
עירוני הכולל מאפיינים כגון :מגדלי מגורים ,שטחי מסחר ומשרדים ומבני ציבור מרובים".
שיעור הפגיעה נכון ליום אישור התוכנית:
פגיעה בנוף ,1.5%:פגיעה בפרטיות ,5.25%:אור והצללה ,5.25%:אוויר ,1.5:פגיעה תחבורתית ,6% :פגיעה
בגין קרבה למבנה ציבור .9%:סה"כ פגיעה של  28.5%משווי הנכס ולאחר הפחתה בגין מרכיבים חופפים
סך הפגיעה מסתכם בכ 24.23% -משווי הנכס.
סך הפיצוי הנדרש מסתכם בכ ₪ 342,000 -נכון לתאריך הקובע .

מסקנות שמאי הועדה המקומית מר שמואל פן:
שוויו של הנכס הנדון בשני מצבי התכנון הוערך לתאריך הקובע ,דהיינו 12.1.2006
בהשוואת המצב התכנוני הקודם לחדש ,יש להביא בחשבון גם את המצב שהיה קיים בפועל בשכונת גבעת
עמל ב'.
בעבר היו מאות מבנים אשר חלקם פונו לאורך השנים,המבנים היו בנויים בצפיפות גבוהה ,עם תכסית
גבוהה.
גם כיום נמצאים בשטח כולו עשרות בניינים .הבינוי של המבנים כפי שהיה בעת הקמתם – כפר ערבי בשם
כפר ג'מוסין ובמהלך השנים התווספו מבנים נוספים ותוספות בניה פראיות.
המבנים שימשו ומשמשים בעיקר למגורים לא מתוכננים ובנוסף למחסנים ועסקים קטנים.
התנאים הסביבתיים ,רמת הפיתוח והסניטציה בשכונה ירודים ובלתי ראויים למרקם העירוני שמסביב.
קונה סביר של הדירות הנדונות היה מביא בחשבון את המצב שהיה קיים בפועל בשכונה והן את
הפוטנציאל של השטח הנדון הן למימוש עפ"י התכניות התקפות והן את הפוטנציאל לתכנון עתידי בדומה
לבנייה החדשה בסביבה.
עפ"י החלטת ועדת ערר בתיק ערר תא  5056/02נקבע כי "לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל
במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות רק על המצב התכנוני והתאורטי".
המבחן החשוב ביותר לקביעת פגיעה בנכס הנדון ,הינו השוואת שווי הנכס הנדון ערב אישור תכנית מס'
1770א ,לבין שווי הנכס לאחר אישורה.
אין ספק ששווי נכסי מקרקעין בשכונת מגורים הגובלת בשכונה נחשלת ,המאופיינת בחוסר פיתוח ומבנים
מוזנחים ללא תשתית מפותחת ,נמוך יותר משווי נכסי מקרקעין הגובלים בפרוייקט יוקרתי ובסביבה
מפותחת.
הכנסת פרוייקט חדש ויוקרתי לאזור מעלה לאין ערוך את ערך האזור לדוגמא  :פרוייקט בזל ,פרוייקט גן
העיר וכד'.
פינוי השטח והריסת המבנים הקיימים בשכונת גבעת עמל ב' ,יאפשרו פינוי שטחים המיועדים לצרכי
ציבור ופיתוחם לרווחת תושבי האזור ולרווחת התובעים.

התייחסות לטענות התביעה:
פינוי שכונת גבעת עמל ב' והקמת פרוייקט מגורים יוקרתי המלווה בביצוע עבודות פיתוח באזור ,יביא
לשיפור האזור כולו ע"י הפיכתו לאזור מגורים מפותח ויוקרתי וממילא יעלה את ערך נכסי התובעים.
מועד הרכישה:
עפ"י נסח רישום הדירה הנידונה נרשמה בתאריך ) 29/1/2007פעולת מכר( ,לא הוצג בפני הועדה חוזה מכר.
לפיכך,באם הנכס נרכש לאחר התאריך הקובע ותובע אין זכות להגיש תביעה עפ"י סעיף  197לחוק התכנון
והבניה שכן,התובע אינו בעלים הרשום ביום הקובע.
שטחי בניה וצפיפות למגורים –
יש להדגיש כי מדובר במתחם עירוני מובהק ,במיקום מרכזי ,הגובל בדרכים עירוניות עורקיות .לפיכך יש
להביא בחשבון את מדיניות התכנון העירונית ובינוי שאושר בסביבה.
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צפיפות המגורים המוצעת ) 22יח"ד( נקבעה בהשוואה לפרוייקטים רבים בסביבה כגון :מגדלי פנקס )26
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי דיור ב.פ .בע"מ ) 21יח"ד( ,מגדלי וייצמן ) 20יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי אשדר )20
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי צמרת ) 23יח"ד לדונם( ,מגדלים בתכנית 1750א' וכו'.
הצפיפות בתכנית 1770א' הינה עפ"י מידת ניצול של  60%משטח התוכנית המיועד לאיחוד וחלוקה חדשה
ובחישוב זה מגיעה הצפיפות ל 17.2יח"ד לדונם.
לפיכך הצפיפות המוצעת בתכנית 1770א' דומה לצפיפויות שנקבעו בפרויקטים סמוכים ואינה חורגת
מהמקובל בסביבה.
הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת שטחים ניכרים לשימוש הציבור.
תכנית מס' 1770א' הותירה כ 50% -משטחה לצורכי ציבור ובנוסף מאפשרת את פינויים של הדיירים,
דהיינו עפ"י הוראות התכנית יהיה בפועל שטח ציבורי פתוח גדול יותר מאשר היה לפני כן.
אף בפרויקט המתוכנן מתוכננים שטחים ציבוריים פתוחים הניתנים למימוש ולשימוש.
מבחינה זו תהיה עליית שווי הבניינים באזור כולל הבניין של התובעים.
פרטיות –
עפ"י תכנית מס' 1770א ,המרחק בין בנין המגורים הקרוב במגרש מס'  1לנכס הנדון הינו כ 45 -מ' וכ30 -
מ' ממגרש מס'  13המיועד לבנייני ציבור.
במצב תכנוני קודם היה פוטנציאל להקמת בנייני מגורים בגובה של  4קומות וחדרי יציאה לגג מעל קומה
מפולשת במרחק של לכל היותר  8מ' מבניין התובעים.
כן ניתן היה לקבל הקלה לתוספת  3קומות מגורים כך שסה"כ גובה הבניין היה  8קומות מעל קומה
מפולשת  +חדרים על הגג.
תכסית הבניינים היתה גדולה יותר והמרחקים בין הביניינים היו קטנים יותר מאשר במצב חדש.
לאור האמור לעיל ,אין כל פגיעה במידת הפרטיות של הנכס הנדון.
הסתרת השמש –
זכויות הבניה רוכזו במספר בניינים גבוהים זאת כדי לאפשר יותר שטחים לשימוש הציבור )כ 40 -דונם
כולל השפ"פ בו לציבור יש זיקת הנאה(.
שמאי התובעים התבסס בטעות על בדיקה שנעשתה בהשוואה למצב הקיים בפועל ולא עפ"י התכניות
המאושרות במצב קודם.
בבחינת נושא ההצללה יש להביא בחשבון את פוטנציאל הבינוי בהתבסס על תכניות מאושרות כדלקמן:
במצב קודם יש להביא בחשבון בינוי של  4קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג  +אפשרות לקבלת
הקלה לתוספת  3קומות .כך שסה"כ גובה הבניין יהיה  9קומות.
כמו כן קווי הבנין נקבעו לפי תכנית "מ" ל 7 - 4 -מ' עם תכסית גבוהה.
במצב תכנוני חדש מתוכנן בניין אחד המרוחק באופן משמעותי )כ 45 -מ'( מהבניין הנדון.
כמו כן החזית הדרומית של בניין התובעים גובלת בשטח פרטי פתוח.
לפיכך הבינוי עפ"י תכנית 1770א' הינו בינוי שמטיב עם הדיירים ביחס לתכניות מאושרות וכן ביחס לבינוי
שהוצע בתכנית מופקדת  1770בגלל הקטנת מס' הבניינים ופיזורם בשטח וכן בשל העובדה כי בניין
התובעים גובל בשפ"פ.
לפיכך יש לבחון את נושא ההצללה ביחס לפוטנציאל התכנוני עפ"י התכניות במצב תכנוני קודם ולא
לעומת מצב פיזי בשטח כפי שעשה שמאי הבעלים.
תנועה –
התכנית הנדונה משפרת את הנגישות והיציאות בשכונת בבלי וזאת ע"י:
הסדרת רמפת עליה מרח' בני דן לדרך נמיר.
הסדרת כניסה לשכונה בצומת נמיר – קוסובסקי.
דהיינו יתווספו שתי יציאות וכניסות נוספות לשכונת בבלי אשר ישפרו בצורה נכרת את הנגישות בשכונה.
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רמפת הירידה לחניון הינה בתחום מגרשי המגורים .לפיכך גם במצב קודם היה פוטנציאל לבנות בניינים
עם בינוי המאפשר את הרמפה הנדונה.
תכנית 1770א' דורשת תקני חניה ופתרונות חניה שלא יעמיסו על החניה בסביבה.
יש להדגיש כי בנין התובעים נמצא בסמוך לצירי תנועה ראשיים דרך נמיר ,ההלכה ונתיבי איילון .באזור
קיים רעש וזיהום אוויר.
מבני ציבור –
בנין התובעים מרוחק כ30 -מ' ממגרש לבנייני ציבור.
במצב תכנוני קודם היה פוטנציאל להקמת בנייני מגורים בגובה של  4קומות וחדרי יציאה לגג מעל קומה
מפולשת במרחק של לכל היותר  8מ' מבניין התובעים.
כן ניתן היה לקבל הקלה לתוספת  3קומות מגורים כך שסה"כ גובה הבניין היה  8קומות מעל קומה
מפולשת  +חדרים על הגג.
במצב תכנוני חדש נמצא הבניין בסמוך למגרש לבנייני ציבור.
זכויות הבניה למעט נקבעו ל 120% -שטחים עיקריים בשלוש קומות.
לפיכך במצב תכנוני חדש אין חסימת נוף לדירה הנדונה ומצבה הוטב.
כמו כן השימושים בשטח לבנייני ציבור מוגבלים בשעות הפעילות ומשמשים את תושבי האזור .כמו כן אין
פעילות בסופי שבוע.
לפיכך לא חלה כל פגיעה בשל הקרבה לבנייני ציבור.
במצב קודם רוכשי ובוני המבנים רכשו נכסים ששווים הושפע מהקרבה לשכונת גבעת עמל "ולאו דווקא
לטובה" וכן הושפע מהפוטנציאל התכנוני עפ"י תכניות תקפות ועפ"י תכניות בסביבה.
התכנית החדשה באה למעשה לפנות ולתכנן שכונה שמהווה אי גדול של בנייה פראית והזנחה בתוך
הסביבה יוקרתית.
כמו כן ,ידוע כי בעקבות אישורן של פרוייקטים יוקרתיים דומים ,הכוללים ,בין היתר ,גם פינוי מטרדים,
עלה ערך הנכסים הגובלים עמם.
לעניין זה ראוי להזכיר את ע"א  1188/92הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' גלעד ברעלי ,בו נדונה
דירה שע"פ תכנית חדשה אמור לעבור לידה כביש ,נאמר:
" ..גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח ,כבישים
חדשים יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף לו ואין הציבור בעיר חייב
לפצותו."...
לסיכום לדעת שמאי הועדה:
כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים יוקרתי ולא של שכונה נחשלת ומוזנחת.
כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התושבים ,אלא קיימת עלייה.
הטענות שהובאו על ידיי שמאי התובעים אינן מצדיקות פיצויים בגין ירידת ערך ויתרונותיה של תכנית
מס' 1770א גוברים על חסרונותיה ,דהיינו שווי הנכס הנדון לא נפגע עקב אישורה ,אלא עלה.
עפ"י העסקאות ניתן להסיק כי לא חלה ירידת ערך".
גובה הפגיעה -
ניתוח העסקאות שעושה שמאי התובעים הינו ניתוח מגמתי  ,היות ובניתוח העסקאות שהציג לא הובאו
בחשבון גורמים נוספים כגון :מצב הפיזי של הדירה ,ישנן דירות משופצות וישנן דירות לא משופצות,
שינויים בשער הדולר וכד'.

חוות דעת היועמ"ש )עמי פזטל ,עו"ד(
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הנני ממליץ לדחות את התביעה.
התביעה מתבססת על פגיעה בדירת התובעים בעיקר בגלל חמישה אלמנטים :הגדלת צפיפות ,פגיעה
בפרטיות ,הצללה ,הפרעה ע"י בנייני ציבור ,ביטול שצ"פ קיים ,השלכות תחבורתיות שליליות.
בחינת כל האלמנטים הנ"ל מלמדת כי אין בהם ממש או השפעה כלשהי מבחינת ירידת הערך עפ"י סעיף
 .197האלמנטים מנותחים ונדחים אחד לאחד ,בשמאות של השמאי שמואל פן מטעם הועדה המקומית
)שמאות מר פן מהווה בסיס לחוות דעתנו והועדה המקומית מתבקשת לאמצה(.
בעיקר יש לדחות את התביעה ,בגלל התעלמותה מן העובדה הברורה" ,שהתכנית" אך משביחה בצורה
ניכרת את ערך דירת התובעים :התכנית מתכננת באופן מודרני אזור שלם )"שכונת גבעת עמל ב"( ,שבו
פלישות רבות ,הזנחה ,בנייה פראית ולא מתוכננת ,מול דירת התובעים .התכנון החדש הזה מסיר את כל
המטרדים הללו ומעלה ,בלי ספק ,את שווי דירת התובעים .המציאות מלמדת כי אישורם של פרוייקטים
יוקרתיים דומים בעבר ,במקומות אחרים בעיר )שבין היתר כללו פינוי מטרדים( -העלה את ערך הנכסים
הגובלים ,דוגמת דירת התובעים.
ברור גם ,כי התובעים ברכשם את הדירה ידעו כי היא גובלת "בתכנית" וממילא היו מודעים למצב
התכנוני הקודם והחדש בשטח התכנית ושוויה של הדירה שנרכשה הושפע מהקרבה לשכונת גבעת עמל
לטוב ולרע ,תוך ידיעת הפוטנציאל התכנוני עפ"י תכניות תקפות בסביבה ,כפי שנאמר בפס"ד ע"א
 1188/92הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' גלעד ברעלי:
"...גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח,
כבישים חדשים יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף לו ואין
הציבור בעיר חייב לפצותו"...
קל וחומר – בלב העיר .ברור ,כי כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים
יוקרתי ולא של שכונה נחשלת ומוזנחת.
כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התובעים ,אלא קיימת דווקא עלייה בה ,וממילא גם עולה ערך דירתם.
לענין זה ראוי להזכיר גם את בר"ם  11612/05ורה סלומונס נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא ואח' ,בו נאמר:
"שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית נקבע על יסוד כל ההוראות הרלוונטיות בתכנית ועל כן יש
לבחון את ההשפעה הכוללת של התכנית על שווי המקרקעין ואין לבודד רכיבים מסויימים בלבד
מתוך התכנית .לפיכך אין כל יסוד לטענת המבקשת לפיה השמאי המכריע שמונה על מנת לקבוע
האם המבקשת זכאית לפיצוי כלשהו בגין התכנית הפוגעת לא היה מוסמך להתחשב אף בהשבחת
המקרקעין"...
כמו כן נקבע בהחלטת ועדת הערר בתיק  5056/02כדלקמן:
"לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות
רק על המצב התכנוני והתאורטי".
בשמאות "שמאי הועדה" קיימת גם התייחסות ספציפית" ,לאלמנטים הפוגעים" ,כפי שהם מוצגים
ע"י שמאי התובעים .בתמצית ההתייחסות של "שמאי הועדה":
צפיפות :הצפיפות המוצעת "בתכנית" אינה חורגת מהמקובל בסביבה .הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת
שטחים ניכרים לשימוש הצבור .כ 50%-מהתכנית מיועדים לציבור ,כולל שטחים פתוחים.
החזית הדרומית בבנין התובעים גובלת בשטח פרטי פתוח .הבינוי עפ"י התכנית רק מיטיב עם התובעים.
פרטיות" :במצב קודם" המרחקים בין הבניינים הפוטנציאליים היו קטנים יותר .המרחק של הנכס
התובע ,לבנין הקרוב ביותר בתכנית הינו  45מ' ולבנין הציבורי כ30-מ'.
הסתרת השמש :נושא זה צריך להבחן ביחס לפוטציאל התכנוני עפ"י התכניות "במצב קודם" ולא לעומת
מצב פיזי בשטח כפי שעשה בטעות שמאי התובעים.
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תנועה ורעש :התכנית משפרת במידה רבה את הנגישות והיציאות "בשכונת בבלי" ע"י תוספת שתי
יציאות וכניסות ,וכן ע"י דרישת תקני חניה מיוחדים .ממילא מצויה דירת התובעים בבנין הסמוך לצירי
תנועה סואנים בדרך נמיר וההלכה,מה שמשפיע על מידת הרעש והערך.

מבני ציבור :הבנין שבו דירת התובעים מרוחק ממבני הצבור המתוכננים ,שבהם יהיו הגבלות מיוחדות
לשעות וימי פעילות .לא תהיה כלל פגיעה בדירת התובעים.
בנוסף,שמאי התובעים ניתח עסקאות באופן מגמתי ,גם שלא הביא בחשבון אלמנטים חשובים במצב
הפיזי של הדירה.
כמו כן ,יש לקבוע כי לפי סעיף  200לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ,1965-אין לשלם פיצויים ,בהתקיים
תנאי הסעיף:
 .1קיימות בתכנית הוראות המפורטות בסעיפים קטנים  1-11לסעיף  200הנ"ל.
 .2בנסיבות הענין הפגיעה אינה עוברת את תחום הסביר.
 .3אין זה מן הצדק לשלם פיצויים.
בדיקת זכויות
אפשר שהדירה נרכשה ע"י התובעים לאחר "המועד הקובע" ולפחות רישומה בטאבו הינו רק בתאריך
 29.1.07ולפיכך תביעתם אינה עונה על הנדרש בסעיף  .197לו בשל כך ,דינה להדחות .מכל מקום ,נושא זה
נתון להוכחת זכויות ,במועד הקובע ,ע"י התובעים.
בנוסף ,אין בשמאות התובעים התייחסות השוואתית למחירי שוק "ביום הקובע" והרי נטל הראיה
לירידת ערך דירתם מוטל עליהם .הם לא הרימו נטל זה – ולו בשל כך על תביעתם להדחות.
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התוכן
 1770א-הזוהר -1תתי חלקות 7-9-11-12דיון בפיצויים

הנדון :בקשה לתביעת פיצויים עקב אישור תוכנית 1770א' מיום , 12/1/2006
רחוב הזוהר , 1ת"א .גוש 6107:חלקה 551:תתי חלקות7,9,11,12:
לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הועדה מר שמואל פן ובה מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא
מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה
רקע:
בתאריך  12/01/2009הוגשה לועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  197לחוק התכנון
והבנייה עקב אישור תכנית 1770א שאושרה ביום 12/01/2006
תביעות קודמות:
בתאריך  19.7.07הגישו  19בעלי הזכויות בבית ברחוב הזוהר  1ונכסים נוספים )באמצעות עו"ד מוטי
איצקוביץ(  ,תביעה לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין עקב אישור תכנית 1770א' ,וזאת לפי הוראות סעיף
 197לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה .1965 -
לתביעות צורפה חוות דעת של השמאי מר יעקב אלמוג.
התביעות נידונו בועדה מקומית בתאריך  17.10.07והוחלט לדחות את התביעות בכפוף לחוות דעת ב"כ
הועדה המקומית עו"ד עמי פזטל וחוות שמאי הועדה המקומית שמואל פן.
על החלטת הועדה המקומית הוגש ערר בועדת ערר –מחוז ת"א בתאריך . 14.1.08
העררים טרם נידונו לגופם באין ועדה.
פרטי הנכס והתובע:
גוש 6107:חלקה 551:תתי חלקות7,9,11,12 :
התובעים:
מיכאל סמואל ת.ז 08035792
ורדינה סימון ת.ז 008035784
בא כוח התובע :עו"ד אלון סמואל ,משרד י.סמואל ושו'ת )רחוב תובל  13רמת גן(52522,
כתב השיפוי:
לתוכנית קיים כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים חתום ע"י יוזמי התוכנית :
עו"ד אברהם שרים מרחוב ויצמן  ,2בית אמות השקעות )אירופה ישראל( ,תל אביב-יפו.
מר אברמוביץ מרחוב פנקס  ,65תל -אביב-יפו.
חברת "דיור" מרחוב קויפמן  6ת.ד  50327תל-אביב יפו
דנקנר אמת"ש השקעות בע"מ מ רחוב בצלאל  28רמת גן .בית גיבור ספורט ,קומה .23
המשפים הודעו על קבלת התביעות אך לא נתקבלה תגובה מטעמם.
פירוט סכום הפיצויים:
סכום הפיצוי הנדרש והמצטבר לתתי חלקות  7,9,11,12ובכפוף לחוות דעת שמאי התובעים מר אמנון
ניזרי הינו בסך  ₪1,189,703נכון לתאריך הקובע 12.1.06
טענות התובעים מתוך חוו"ד שמאי התובעים מר אמנון ניזרי :
הגדלת זכויות בניה-
תוכנית 1770א' מגדילה את זכויות הבניה לאין שיעור ,תוך הגדלה משמעותית מאוד של גובה המבנים,
שטחי הבניה וצפיפות הדיור.
לפיכך ,בסעיף זה קיימת השפעה שלילית מהותית על שווי נכסי הנפגעים.
חסימת אור והצללה-
הקמת המגדלים תגרום לחסימת קרני השמש וכמות האור הטבעי ולהצללת הנכסים הנפגעים במשך
מרבית שעות היום.
פגיעה בפרטיות-
הקמת מגדלי מגורים בני  37קומות במקום בנין ציבורי חד או דו קומתי ,בצמוד לנכסי הנפגעים אשר כיוון
האויר המרכזי אליו הם פונים הוא מזרח ,תגרום לפגיעה משמעותית הפרטיות .
עומסי תנועה ,זהום אויר ומטרדי רעש-
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הגדלת שטחי הבניה ומספר יחידות דיור תיצור הגדלה משמעותית מאוד של כלי הרכב הנכנסים לשכונה
ויוצאים ממנה ותגרור עומסי תנועה ,עומסי חניה ,מטרדי רעש וזיהום אויר.
חסימת נוף ומשטר רוחות-
הקמת המגדלים בעברו המזרחי של רחוב הזוהר בסמוך וממזרח לנכסים תגרום לחסימת נוף רחב ידיים
הנשקף מהדירות כיום לכיוון מזרח וכן לפגיעה במשטר רוחות אשר ישפיעו באופן ישיר על איכות החיים
בנכסים.
מסקנות שמאי הועדה המקומית מר שמואל פן:
שוויו של הנכס הנדון בשני מצבי התכנון הוערך לתאריך הקובע ,דהיינו ) 12.1.06להלן "התאריך הקובע"(.
עפ"י החלטת ועדת ערר מחוז תל אביב בנושא תביעות פיצויים בגין אישור תכנית ד/ח/237/א+ב ותכנית
בי352/א' נקבע ע"י ועדת ערר כדלקמן :כאשר בין יחידות רישום לקו הכחול מפרידות יחידות רישום
אחרות אזי הן אינן גובלות בתכנית.
לפיכך בהתבסס על החלטה זו דירה מס'  12בבניין אינה גובלת בתחום התכנית ולכן אינה זכאית לתבוע
פיצויים לפי סעיף .197
בהשוואת המצב התכנוני הקודם לחדש ,יש להביא בחשבון גם את המצב שהיה קיים בפועל בשכונת גבעת
עמל ב'.
בעבר היו מאות מבנים אשר חלקם פונו לאורך השנים.
המבנים בנויים בצפיפות גבוהה ,עם תכסית גבוהה.
גם כיום נמצאים בשטח כולו עשרות בניינים .הבינוי של המבנים כפי שהיה בעת הקמתם – כפר ערבי בשם
כפר ג'מוסין ובמהלך השנים התווספו מבנים נוספים ותוספות בניה פראיות.
המבנים שימשו ומשמשים בעיקר למגורים לא מתוכננים ובנוסף למחסנים ועסקים קטנים.
התנאים הסביבתיים ,רמת הפיתוח והסניטציה בשכונה ירודים ובלתי ראויים למרקם העירוני שמסביב.
קונה סביר של הדירות הנדונות היה מביא בחשבון את המצב שהיה קיים בפועל בשכונה והן את
הפוטנציאל של השטח הנדון הן למימוש עפ"י התכניות התקפות והן את הפוטנציאל לתכנון עתידי בדומה
לבנייה החדשה בסביבה.
עפ"י החלטת ועדת ערר בתיק ערר תא  5056/02נקבע כי "לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל
במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות רק על המצב התכנוני והתאורטי".
המבחן החשוב ביותר לקביעת פגיעה בנכס הנדון ,הינו השוואת שווי הנכס הנדון ערב אישור תכנית מס'
1770א ,לבין שווי הנכס לאחר אישורה.
אין ספק ששווי נכסי מקרקעין בשכונת מגורים הגובלת בשכונה נחשלת ,המאופיינת בחוסר פיתוח ומבנים
מוזנחים ללא תשתית מפותחת ,נמוך יותר משווי נכסי מקרקעין הגובלים בפרוייקט יוקרתי ובסביבה
מפותחת.
הכנסת פרוייקט חדש ויוקרתי לאזור מעלה לאין ערוך את ערך האזור לדוגמא  :פרוייקט בזל ,פרוייקט גן
העיר וכד'.
פינוי השטח והריסת המבנים הקיימים בשכונת גבעת עמל ב' ,יאפשרו פינוי שטחים המיועדים לצרכי
ציבור ופיתוחם לרווחת תושבי האזור ולרווחת התובעים.
התייחסות לטענות התביעה:
פינוי שכונת גבעת עמל ב' והקמת פרוייקט מגורים יוקרתי המלווה בביצוע עבודות פיתוח באזור ,יביא
לשיפור האזור כולו ע"י הפיכתו לאזור מגורים מפותח ויוקרתי וממילא יעלה את ערך נכסי התובעים.
שטחי בניה וצפיפות למגורים –
יש להדגיש כי מדובר במתחם עירוני מובהק ,במיקום מרכזי ,הגובל בדרכים עירוניות עורקיות .לפיכך יש
להביא בחשבון את מדיניות התכנון העירונית ובינוי שאושר בסביבה.
צפיפות המגורים המוצעת ) 22יח"ד( נקבעה בהשוואה לפרוייקטים רבים בסביבה כגון :מגדלי פנקס )26
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי דיור ב.פ .בע"מ ) 21יח"ד( ,מגדלי וייצמן ) 20יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי אשדר )20
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי צמרת ) 23יח"ד לדונם( ,מגדלים בתכנית 1750א' וכו'.
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הצפיפות שנקבעה בתכנית 1770א' הינה עפ"י מידת ניצול של  60%משטח התכנית המיועד לאיחוד וחלוקה
חדשה ובחישוב זה מגיעה הצפיפות ל 17.2 -יחידות לדונם )בתוספת היחידות לביצוע מטלות –  20יחידות
לדונם(.
לפיכך הצפיפות המוצעת בתכנית 1770א' דומה לצפיפויות שנקבעו בפרויקטים סמוכים ואינה חורגת
מהמקובל בסביבה.
הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת שטחים ניכרים לשימוש הציבור.
תכנית מס' 1770א' הותירה כ 50% -משטחה לצורכי ציבור ובנוסף מאפשרת את פינויים של הדיירים ,דהיינו
עפ"י הוראות התכנית יהיה בפועל שטח ציבורי פתוח גדול יותר מאשר היה לפני כן.
אף בפרויקט המתוכנן מתוכננים שטחים ציבוריים פתוחים הניתנים למימוש ולשימוש.
מבחינה זו תהיה עליית שווי הבניינים באזור כולל הבניין של התובעים.
פרטיות– במצב תכנוני קודם תכנית  464הינה תכנית "כתמים" מתארית הקובעת יעודי קרקע .עפ"י
הוראות התכנית הבניינים וקווי הבניה ייקבעו בתכנית בינוי שתאושר ע"י הועדה המקומית .לפיכך
במסגרת תכנית מפורטת אמורה היתה להיות חלוקה למגרשים בדרך של איחוד וחלוקה ,כך שבמצב קודם
היתה קיימת אי וודאות לגבי מיקום יעודי הקרקע והחלוקה למגרשים.
לפיכך כל קונה סביר היה מביא בחשבון כי בסמיכות לנכס הנדון היתה קיימת אי וודאות לגבי התכנון
בסמיכות למגרש הנדון.
כן באזור המגורים ניתן היה במצב קודם לקבל הקלה לתוספת  3קומות מגורים כך שסה"כ גובה בנייני
המגורים היה  8קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג.
תכסית הבניינים היתה גדולה יותר והמרחקים בין הבניינים היו קטנים יותר מאשר במצב חדש.
לאור האמור לעיל ,אין כל פגיעה במידת הפרטיות של הנכס הנדון.
הסתרת השמש ונוף – זכויות הבניה רוכזו במספר בניינים גבוהים זאת כדי לאפשר יותר שטחים לשימוש
הציבור )כ 40 -דונם כולל השפ"פ בו לציבור יש זיקת הנאה(.
שמאי התובעים התבסס על השוואה למצב הקיים בפועל ולא עפ"י התכניות המאושרות במצב קודם.
בבחינת נושא ההצללה יש להביא בחשבון את פוטנציאל הבינוי בהתבסס על תכניות מאושרות כדלקמן:
במצב קודם יש להביא בחשבון בינוי של  4קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג  +אפשרות לקבלת
הקלה לתוספת  3קומות .כך שסה"כ גובה הבניין יהיה  9קומות.
כמו כן קווי הבניין נקבעו לפי תכנית "מ" ל 7 - 4 -מ' עם תכסית גבוהה.
הבינוי עפ"י תכנית 1770א' הינו בינוי שמטיב עם הדיירים ביחס לתכניות מאושרות וכן לבינוי שהוצע
בתכנית מופקדת  1770בגלל הקטנת מס' הבניינים ופיזורם בשטח.
לפיכך יש לבחון את נושא ההצללה ביחס לפוטנציאל התכנוני עפ"י התכניות במצב תכנוני קודם ולא
לעומת מצב פיזי בשטח.
תנועה – התכנית הנדונה משפרת את הנגישות והיציאות בשכונת בבלי וזאת ע"י:
הסדרת רמפת עליה מרח' בני דן לדרך נמיר.
הסדרת כניסה לשכונה בצומת נמיר – קוסובסקי.
דהיינו יתווספו שתי יציאות וכניסות נוספות לשכונת בבלי אשר ישפרו בצורה נכרת את הנגישות בשכונה
בכלל ולבנין הנדון בפרט.
תכנית 1770א' דורשת תקני חניה ופתרונות חניה שלא יעמיסו על החניה בסביבה.
עפ"י תכניות במצב תכנוני קודם רח' הזוהר היה אמור להיות חלק מכביש העוקף את שכונת בבלי )המשך
רח' הזוהר עד החיבור עם רח' שטיינמן( .ואילו במצב תכנוני חדש רח' הזוהר הופך להיות כביש ללא מוצא.
לפיכך מבחינה תחבורתית קיימת השבחה נכרת לנכס הנדון.
יש להדגיש כי בנין התובעים נמצא בסמוך לצירי תנועה ראשיים דרך נמיר ,ההלכה ונתיבי איילון כך
שבאזור קיים רעש וזיהום אוויר.
במצב קודם רוכשי ובוני המבנים רכשו נכסים ששווים הושפע מהקרבה לשכונת גבעת עמל "ולאו דווקא
לטובה" וכן הושפע מהפוטנציאל התכנוני עפ"י תכניות תקפות ועפ"י תכניות בסביבה.
התכנית החדשה באה למעשה לפנות ולתכנן שכונה שמהווה אי גדול של בנייה פראית והזנחה בתוך
הסביבה יוקרתית.
כמו כן ,ידוע כי בעקבות אישורן של פרוייקטים יוקרתיים דומים ,הכוללים ,בין היתר ,גם פינוי מטרדים,
עלה ערך הנכסים הגובלים עמם.
לעניין זה ראוי להזכיר את ע"א  1188/92הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' גלעד ברעלי ,בו נדונה
דירה שע"פ תכנית חדשה אמור לעבור לידה כביש ,נאמר:
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" ..גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח ,כבישים
חדשים יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף לו ואין הציבור בעיר חייב
לפצותו."...
לסיכום לדעת שמאי הועדה:
כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים יוקרתי ולא של שכונה נחשלת ומוזנחת.
הטענות שהובאו על -ידו אינן מצדיקות פיצויים בגין ירידת ערך ויתרונותיה של תכנית מס' 1770א גוברים
על חסרונותיה ,דהיינו שווי הנכס הנדון לא נפגע עקב אישורה ,אלא עלה.
כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התושבים ,אלא קיימת עלייה.
לעניין זה ראוי להזכיר את בר"ם  11612/05ורה סלומונס נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא
ואח' ,בו נאמר:
" ..שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית נקבע על יסוד כל ההוראות הרלוונטיות בתכנית ועל כן יש
לבחון את ההשפעה הכוללת של התכנית על שווי המקרקעין ואין לבודד רכיבים מסויימים בלבד מתוך
התכנית .לפיכך אין כל יסוד לטענת המבקשת לפיה השמאי המכריע שמונה על מנת לקבוע האם
המבקשת זכאית לפיצוי כלשהו בגין התכנית הפוגעת לא היה מוסמך להתחשב אף בהשבחת
המקרקעין"...
לאור האמור לעיל ,ולאחר ביקור במקום באתי לכלל דעה כי לא חלה ירידת ערך בדירות הנדונות  -עקב
אישורה של תכנית מס' 1770א' מה גם שלדעתי הדירה הושבחה.
כמו כן דירה מס'  12בבניין אינה גובלת בתחום התכנית ולכן אינה זכאית לתבוע פיצויים לפי סעיף .197
חוות דעת היועמ"ש )עמי פזטל ,עו"ד(
הנני ממליץ לדחות את התביעות.
התביעות מתבססות על פגיעה בדירות התובעות בעיקר בגלל חמישה אלמנטים :הגדלת צפיפות ,פגיעה
בפרטיות ובנוף ,הצללה ,השלכות תחבורתיות שליליות ,זיהום אויר ורעש.
בחינת כל האלמנטים הנ"ל מלמדת כי אין בהם ממש או השפעה כלשהי מבחינת ירידת הערך עפ"י סעיף
 .197האלמנטים מנותחים ונדחים אחד לאחד ,בשמאות של השמאי שמואל פן מטעם הועדה המקומית
)שמאות מר פן מהווה בסיס לחוות דעתנו והועדה המקומית מתבקשת לאמצה(.
בעיקר יש לדחות את התביעות ,בגלל התעלמותן מן העובדה הברורה" ,שהתכנית" אך משביחה בצורה
ניכרת את ערך דירת התובעים :התכנית מתכננת באופן מודרני אזור שלם )"שכונת גבעת עמל ב"( ,שבו
פלישות רבות ,הזנחה ,בנייה פראית ולא מתוכננת ללא תשתית מפותחת ,מול דירת התובעים .התכנון
החדש הזה מסיר את כל המטרדים הללו ומעלה ,בלי ספק ,את שווי דירת התובעים .המציאות מלמדת כי
אישורם של פרוייקטים יוקרתיים דומים בעבר ,במקומות אחרים בעיר )שבין היתר כללו פינוי מטרדים
והשבחת רמת הפיתוח והסניטציה והתנאים הסביבתיים ( -העלה את ערך הנכסים הגובלים ,דוגמת דירת
התובעים .צריך לדעת ,כי פינוי השטח הנחשל והריסת המבנים הפראיים הקיימים ,ייצרו שטחים לציבור
ורווחתו ,כמו גם לרווחת התובעים.
ברור גם ,כי התובעים ברכשם את הדירה ידעו כי היא גובלת "בתכנית" וממילא היו מודעים למצב
התכנוני הקודם והחדש בשטח התכנית ושוויה של הדירה שנרכשה הושפע מהקרבה לשכונת "גבעת עמל"
הנחשלת לטוב ולרע ,תוך ידיעת הפוטנציאל התכנוני עפ"י תכניות תקפות בסביבה ,כפי שנאמר בפס"ד ע"א
 1188/92הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' גלעד ברעלי:
"...גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח ,כבישים
חדשים יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף לו ואין הציבור בעיר חייב
לפצותו"...
קל וחומר – בלב העיר .ברור ,כי כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים יוקרתי ולא
של שכונה נחשלת ומוזנחת.
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כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התובעים ,אלא קיימת דווקא עלייה בה ,וממילא גם עולה ערך דירתם.
לענין זה ראוי להזכיר גם את בר"ם  11612/05ורה סלומונס נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא
ואח' ,בו נאמר:
"שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית נקבע על יסוד כל ההוראות הרלוונטיות בתכנית ועל כן יש לבחון
את ההשפעה הכוללת של התכנית על שווי המקרקעין ואין לבודד רכיבים מסויימים בלבד מתוך תכנית.
לפיכך אין כל יסוד לטענת המבקשת לפיה השמאי המכריע שמונה על מנת לקבוע האם המבקשת זכאית
לפיצוי כלשהו בגין התכנית הפוגעת לא היה מוסמך להתחשב אף בהשבחת המקרקעין"...
כמו כן נקבע בהחלטת ועדת הערר בתיק  5056/02כדלקמן:
"לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות
רק על המצב התכנוני והתאורטי".
בשמאות "שמאי הועדה" קיימת גם התייחסות ספציפית" ,לאלמנטים הפוגעים" ,כפי שהם מוצגים ע"י
שמאי התובעים .בתמצית ההתייחסות של "שמאי הועדה":
צפיפות-
הצפיפות המוצעת "בתכנית" אינה חורגת מהמקובל בסביבה .הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת שטחים
ניכרים לשימוש הצבור .כ 50%-שטחים מהתכנית מיועדים לציבור ,כולל שטחים פתוחים.
פרטיות-
"במצב קודם" המרחקים בין הבניינים היו קטנים יותר" .במצב קודם" )תכנית  (464היתה אמורה לקום
תכנית מפורטת של איחוד וחלוקה וטרם אישורה היתה קיימת אי ודאות לגבי מיקום יעודי הקרקע ,כך
שכל קונה סביר )כולל התובע( צריך היה להביא בחשבון את אי הודאות לגבי שטחי הסמיכות לבניינו.
יצויין ,כי עפ"י תשריטי "מצב קודם" ,הנכס התובע כלל לא גבל בשצ"פ ,אלא בשטח לבנייני ציבור .ועוד:
צפויים היו להבנות בסמיכות לנכס בניינים בני  8קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג .במצב
החדש גובל הבנין בשצ"פ.
הסתרת השמש וההצללה-
נושא זה צריך להבחן ביחס לפוטנציאל התכנוני עפ"י התכניות "במצב קודם" ולא לעומת מצב פיזי בשטח
כפי שעשה שמאי התובעים ,ובכך טעה שמאי התובעים .זכויות הבניה עפ"י התכנית רוכזו במספר בניינים
גבוהים ,כדי לאפשר יותר שטחים לשמוש הציבור ובכך הוטב מצבן של דירות התובעים.
תנועה ורעש-
התכנית משפרת במידה רבה את הנגישות והיציאות "בשכונת בבלי" ע"י תוספת שתי יציאות וכניסות ,וכן
ע"י דרישת תקני חניה מיוחדים שלא יעמיסו על החניה בסביבה .ממילא מצויה דירת התובעים בבנין
הסמוך לצירי תנועה סואנים בדרך נמיר וההלכה,מה שמשפיע על מידת הרעש והערך .במצב תכנוני קודם
היה אמור רחוב הזוהר להיות חלק מכביש עוקף את שכונת בבלי.
במצב תכנוני חדש יהיה רח' הזוהר כביש ללא מוצא וממילא מבחינת תחבורה ורעש קיימת השבחה ניכרת
לדירות התובעות.
בנוסף,שמאות התובעים היא מגמתית וחסר בה אלמנט חשוב בדבר מצבה הפיזי של הדירה .התובעים לא
הרימו נטל הראיה לירידת ערך דירתם ,לא הוצגו כלל עיסקאות – ולו בשל כך על תביעתם להדחות.
כמו כן ,יש לקבוע כי לפי סעיף  200לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ,1965-אין לשלם פיצויים ,בהתקיים תנאי
הסעיף:
.1
.2
.3
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אי גבילות-
הדירה התובעת מס'  12אינה גובלת בתחום התכנית כי בינה לבין "הקו הכחול" של התכנית מפרידות
יחידות דיור רישומיות אחרות .תביעת דירה מס'  ,12אינה רשאית ,איפוא ,לתבוע עפ"י סעיף ,197
ותביעתה ראויה להדחות על הסף.
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התוכן
 1770א-הזוהר -6תתי חלקות 4-11-12דיון בפיצויים

הנדון :בקשה לתביעת פיצויים עקב אישור תוכנית 1770א' מיום , 12/1/2006
רחוב הזוהר , 6ת"א .גוש 6107:חלקה 481:תתי חלקות4,11,12:
לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הועדה מר שמואל פן ובה מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא
מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה
רקע:
בתאריך  12/01/2009הוגשה לועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  197לחוק התכנון
והבנייה עקב אישור תכנית 1770א שאושרה ביום 12/01/2006
תביעות קודמות:
בתאריך  19.7.07הגישו  19בעלי הזכויות בבית ברחוב הזוהר  6ונכסים נוספים )באמצעות עו"ד מוטי
איצקוביץ(  ,תביעה לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין עקב אישור תכנית 1770א' ,וזאת לפי הוראות סעיף
 197לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה .1965 -
לתביעות צורפה חוות דעת של השמאי מר יעקב אלמוג.
התביעות נידונו בועדה מקומית בתאריך  17.10.07והוחלט לדחות את התביעות בכפוף לחוות דעת ב"כ
הועדה המקומית עו"ד עמי פזטל וחוות שמאי הועדה המקומית שמואל פן.
על החלטת הועדה המקומית הוגש ערר בועדת ערר –מחוז ת"א בתאריך . 14.1.08
העררים טרם נידונו לגופם באין ועדה.
פרטי הנכס :
רחוב הזוהר  6גוש 6107:חלקה 481:תתי חלקות4,11,12 :
פרטי התובעים:
מיכל ורן קציר – תת חלקה 11
דורית גת – תת חלקה 4
מירב ואמיר קירשנבוים – תת חלקה 12
בא כוח התובעים:
עו"ד אלון סמואל ,משרד י.סמואל ושות' )רחוב תובל  ,13רמת-גן(
כתב השיפוי:
לתוכנית קיים כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים חתום ע"י יוזמי התוכנית :
עו"ד אברהם שרים מרחוב ויצמן  ,2בית אמות השקעות )אירופה ישראל( ,תל אביב-יפו.
מר צבי אברמוביץ מרחוב פנקס  ,65תל -אביב-יפו.
חברת "דיור" מרחוב קויפמן  6ת.ד  50327תל-אביב יפו
דנקנר אמת"ש השקעות בע"מ ,מרחוב בצלאל  28רמת גן .בית גיבור ספורט ,קומה .23
המשפים הודעו על קבלת התביעות אך טרם נתקבלה תגובה מטעמם.
פירוט סכום הפיצויים:
סכום הפיצוי הנדרש והמצטבר ובכפוף לחוות דעת שמאי התובעים מרגיל וינלס הינו בסך ₪ 1,117,000
נכון לתאריך הקובע 12.1.06
טענות התובעים מתוך חוו"ד שמאי התובעים מר גיל וינלס :
חסימת האור והאויר-
הקמת בניינים בגובה של  44 -37קומות יגרמו לחסימת אור השמש בכמחצית שעות היממה.
פגיעה בסטטוס ואובדן הפרטיות בדירות הגג-
במצב חדש שנוצר הפרטיות שממנה נהנו הדיירים תוחלף בחלונות רבים הצופים לכיוון הדירות.
חניה ותנועה-
לטענת שמאי התובעים התוכנית מגדילה באופן משמעותי את נפחי התנועה ,תווצרנה בעיות חניה ברחוב ,
רחוב הזוהר שהינו רחוב שקט יהפוך לרחוב סואן ורועש.
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רעש וזיהום-
הקמת מגדלים בנפח גדול בסמוך לנכסים נשוא חוות הדעת תגרור לזיהום אויר ולמטרדים של רעש ויהפכו
את הדירות לרועשות ומזוהמות ביחס למצבן כיום על רחוב שקט ביותר ודל בתנועה.
חסימת נוף ופגיעה במשטר רוחות-
הנוף הקיים לכיוון מזרח יחסם ותגרם פגיעה במשטר הרוחות,עובדה אשר תשפיע באופן ישיר על איכות
החיים בדירות.
מסקנות שמאי הועדה המקומית מר שמואל פן:
שוויו של הנכס הנדון בשני מצבי התכנון הוערך לתאריך הקובע ,דהיינו ) 12.1.06להלן "התאריך הקובע"(.
עפ"י החלטת ועדת ערר מחוז תל אביב בנושא תביעות פיצויים בגין אישור תכנית ד/ח/237/א+ב ותכנית
בי352/א' נקבע ע"י ועדת ערר כדלקמן :כאשר בין יחידות רישום לקו הכחול מפרידות יחידות רישום
אחרות אזי הן אינן גובלות בתכנית.
לפיכך בהתבסס על החלטה זו הדירות הצפוניות  -מערביות בבניין אינן גובלות בתחום התכנית ולכן אינן
זכאיות לתבוע פיצויים לפי סעיף .197
בהשוואת המצב התכנוני הקודם לחדש ,יש להביא בחשבון גם את המצב שהיה קיים בפועל בשכונת גבעת
עמל ב'.
בעבר היו מאות מבנים אשר חלקם פונו לאורך השנים.
המבנים בנויים בצפיפות גבוהה ,עם תכסית גבוהה.
גם כיום נמצאים בשטח כולו עשרות בניינים .הבינוי של המבנים כפי שהיה בעת הקמתם – כפר ערבי בשם
כפר ג'מוסין ובמהלך השנים התווספו מבנים נוספים ותוספות בניה פראיות.
המבנים שימשו ומשמשים בעיקר למגורים לא מתוכננים ובנוסף למחסנים ועסקים קטנים.
התנאים הסביבתיים ,רמת הפיתוח והסניטציה בשכונה ירודים ובלתי ראויים למרקם העירוני שמסביב.
קונה סביר של הדירות הנדונות היה מביא בחשבון את המצב שהיה קיים בפועל בשכונה והן את
הפוטנציאל של השטח הנדון הן למימוש עפ"י התכניות התקפות והן את הפוטנציאל לתכנון עתידי בדומה
לבנייה החדשה בסביבה.
עפ"י החלטת ועדת ערר בתיק ערר תא  5056/02נקבע כי "לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל
במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות רק על המצב התכנוני והתאורטי".
המבחן החשוב ביותר לקביעת פגיעה בנכס הנדון ,הינו השוואת שווי הנכס הנדון ערב אישור תכנית מס'
1770א ,לבין שווי הנכס לאחר אישורה.
אין ספק ששווי נכסי מקרקעין בשכונת מגורים הגובלת בשכונה נחשלת ,המאופיינת בחוסר פיתוח ומבנים
מוזנחים ללא תשתית מפותחת ,נמוך יותר משווי נכסי מקרקעין הגובלים בפרוייקט יוקרתי ובסביבה
מפותחת.
הכנסת פרוייקט חדש ויוקרתי לאזור מעלה לאין ערוך את ערך האזור לדוגמא  :פרוייקט בזל ,פרוייקט גן
העיר וכד'.
פינוי השטח והריסת המבנים הקיימים בשכונת גבעת עמל ב' ,יאפשרו פינוי שטחים המיועדים לצרכי
ציבור ופיתוחם לרווחת תושבי האזור ולרווחת התובעים.
התייחסות לטענות התביעה:
פינוי שכונת גבעת עמל ב' והקמת פרוייקט מגורים יוקרתי המלווה בביצוע עבודות פיתוח באזור ,יביא
לשיפור האזור כולו ע"י הפיכתו לאזור מגורים מפותח ויוקרתי וממילא יעלה את ערך נכסי התובעים.
שטחי בניה וצפיפות למגורים  -יש להדגיש כי מדובר במתחם עירוני מובהק ,במיקום מרכזי ,הגובל
בדרכים עירוניות עורקיות .לפיכך יש להביא בחשבון את מדיניות התכנון העירונית ובינוי שאושר בסביבה.
צפיפות המגורים המוצעת ) 22יח"ד( נקבעה בהשוואה לפרוייקטים רבים בסביבה כגון :מגדלי פנקס )26
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי דיור ב.פ .בע"מ ) 21יח"ד( ,מגדלי וייצמן ) 20יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי אשדר )20
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי צמרת ) 23יח"ד לדונם( ,מגדלים בתכנית 1750א' וכו'.
הצפיפות שנקבעה בתכנית 1770א' הינה עפ"י מידת ניצול של  60%משטח התכנית המיועד לאיחוד וחלוקה
חדשה ובחישוב זה מגיעה הצפיפות ל 17.2 -יחידות לדונם )בתוספת היחידות לביצוע מטלות –  20יחידות
לדונם(.
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לפיכך הצפיפות המוצעת בתכנית 1770א' דומה לצפיפויות שנקבעו בפרויקטים סמוכים ואינה חורגת
מהמקובל בסביבה.
הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת שטחים ניכרים לשימוש הציבור.
תכנית מס' 1770א' הותירה כ 50% -משטחה לצורכי ציבור ובנוסף מאפשרת את פינויים של הדיירים ,דהיינו
עפ"י הוראות התכנית יהיה בפועל שטח ציבורי פתוח גדול יותר מאשר היה לפני כן.
אף בפרויקט המתוכנן מתוכננים שטחים ציבוריים פתוחים הניתנים למימוש ולשימוש.
מבחינה זו תהיה עליית שווי הבניינים באזור כולל הבניין של התובעים.
פרטיות– במצב תכנוני קודם תכנית  464הינה תכנית "כתמים" מתארית הקובעת יעודי קרקע .עפ"י
הוראות התכנית הבניינים וקווי הבניה ייקבעו בתכנית בינוי שתאושר ע"י הועדה המקומית .לפיכך
במסגרת תכנית מפורטת אמורה היתה להיות חלוקה למגרשים בדרך של איחוד וחלוקה ,כך שבמצב קודם
היתה קיימת אי וודאות לגבי מיקום יעודי הקרקע והחלוקה למגרשים .לפיכך כל קונה סביר היה מביא
בחשבון כי בסמיכות לנכס הנדון קיים אי וודאות לגבי התכנון בסמיכות למגרש הנדון.
כמו כן ,באזור המגורים ניתן היה לקבל במצב קודם הקלה לתוספת  3קומות מגורים כך שסה"כ גובה
הבנין היה  8קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג.
תכסית הבניינים היתה גדולה יותר והמרחקים בין הבניינים היו קטנים יותר מאשר במצב חדש.
במצב תכנוני חדש גובל הבנין הנדון בשטח ציבורי פתוח.
לאור האמור לעיל ,אין כל פגיעה במידת הפרטיות של הנכס הנדון.
הסתרת השמש – זכויות הבניה רוכזו במספר בניינים גבוהים זאת כדי לאפשר יותר שטחים לשימוש
הציבור )כ 40 -דונם כולל השפ"פ בו לציבור יש זיקת הנאה(.
בבחינת נושא ההצללה יש להביא בחשבון את פוטנציאל הבינוי בהתבסס על תכניות מאושרות כדלקמן:
במצב קודם יש להביא בחשבון בינוי של  4קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג  +אפשרות לקבלת
הקלה לתוספת  3קומות .כך שסה"כ גובה הבניין יהיה  9קומות.
כמו כן קווי הבנין נקבעו לפי תכנית "מ" ל 7 - 4 -מ' עם תכסית גבוהה.
הבינוי עפ"י תכנית 1770א' הינו בינוי שמטיב עם הדיירים ביחס לתכניות מאושרות וכן לבינוי שהוצע
בתכנית מופקדת  1770בגלל הקטנת מס' הבניינים ופיזורם בשטח.
כמו כן במצב תכנוני חדש גובל הבניין בשטח ציבורי נרחב.
לפיכך יש לבחון את נושא ההצללה ביחס לפוטנציאל התכנוני עפ"י התכניות במצב תכנוני קודם ולא
לעומת מצב פיזי בשטח כפי שעשה שמאי הבעלים.
תנועה – התכנית הנדונה משפרת את הנגישות והיציאות בשכונת בבלי וזאת ע"י:
הסדרת רמפת עליה מרח' בני דן לדרך נמיר.
הסדרת כניסה לשכונה בצומת נמיר – קוסובסקי.
דהיינו יתווספו שתי יציאות וכניסות נוספות לשכונת בבלי אשר ישפרו בצורה נכרת את הנגישות בשכונה
בכלל ולבנין הנדון בפרט.
תכנית 1770א' דורשת תקני חניה ופתרונות חניה שלא יעמיסו על החניה בסביבה.
עפ"י תכניות במצב תכנוני קודם רח' הזוהר היה אמור להיות חלק מכביש העוקף את שכונת בבלי .ואילו
במצב תכנוני חדש רח' הזוהר הופך להיות כביש ללא מוצא .לפיכך מבחינה תחבורתית קיימת השבחה
נכרת לנכס הנדון.
יש להדגיש כי בנין התובעים נמצא בסמוך לצירי תנועה ראשיים דרך נמיר ,ההלכה ונתיבי איילון כך
שבאזור קיים רעש וזיהום אוויר.
בניה לא חוקית – בדירות מס'  11ו 12 -בוצעה תוספת בניה ללא היתר ע"י הרחבת חדר היציאה לגג מ23 -
מ"ר בדירה מס'  11לכ 45 -מ"ר ובדירה מס' מ 23 -מ"ר לכ40 -מ"ר.
אין להביא בחשבון שטחים שנבנו ללא היתר.
במצב קודם רוכשי ובוני המבנים רכשו נכסים ששווים הושפע מהקרבה לשכונת גבעת עמל "ולאו דווקא
לטובה" וכן הושפע מהפוטנציאל התכנוני עפ"י תכניות תקפות ועפ"י תכניות בסביבה.
התכנית החדשה באה למעשה לפנות ולתכנן שכונה שמהווה אי גדול של בנייה פראית והזנחה בתוך
הסביבה יוקרתית.
כמו כן ,ידוע כי בעקבות אישורן של פרוייקטים יוקרתיים דומים ,הכוללים ,בין היתר ,גם פינוי מטרדים,
עלה ערך הנכסים הגובלים עמם.
לעניין זה ראוי להזכיר את ע"א  1188/92הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' גלעד ברעלי ,בו נדונה
דירה שע"פ תכנית חדשה אמור לעבור לידה כביש ,נאמר:
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" ..גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח ,כבישים
חדשים יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף לו ואין הציבור בעיר חייב
לפצותו."...
גובה הפגיעה -
שמאי התובעים לא המציא עסקאות המוכיחות את הטענה לפיה ירד שווי הנכס הנדון.
לפיכך לדעתי שמאי הבעלים לא הוכיח כל פגיעה או ירידת שווי עקב אישורה של תכנית 1770א'.
לסיכום לדעת שמאי הועדה:
כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים יוקרתי ולא של שכונה נחשלת ומוזנחת.
כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התושבים ,אלא קיימת עלייה.
הטענות שהובאו על -ידי שמאי התובעים אינן מצדיקות פיצויים בגין ירידת ערך ויתרונותיה של תכנית
מס' 1770א גוברים על חסרונותיה ,דהיינו שווי הנכס הנדון לא נפגע עקב אישורה ,אלא עלה.
לעניין זה ראוי להזכיר את בר"ם  11612/05ורה סלומונס נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא
ואח' ,בו נאמר:
" ..שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית נקבע על יסוד כל ההוראות הרלוונטיות בתכנית ועל כן יש
לבחון את ההשפעה הכוללת של התכנית על שווי המקרקעין ואין לבודד רכיבים מסויימים בלבד מתוך
התכנית .לפיכך אין כל יסוד לטענת המבקשת לפיה השמאי המכריע שמונה על מנת לקבוע האם
המבקשת זכאית לפיצוי כלשהו בגין התכנית הפוגעת לא היה מוסמך להתחשב אף בהשבחת
המקרקעין"...
לאור האמור לעיל ,ולאחר ביקור במקום באתי לכלל דעה כי לא חלה ירידת ערך בדירות הנדונות  -עקב
אישורה של תכנית מס' 1770א' מה גם שלדעתי הדירות הושבחו.
כמו כן הדירות הצפוניות  -מערביות בבניין אינן גובלות בתחום התכנית ולכן אינן זכאיות לתבוע פיצויים
לפי סעיף .197
חוות דעת היועמ"ש )עמי פזטל ,עו"ד(
הנני ממליץ לדחות את התביעות.
התביעות מתבססות על פגיעה בדירות התובעות בעיקר בגלל חמישה אלמנטים :הגדלת צפיפות ,פגיעה
בפרטיות ובנוף ,הצללה ,השלכות תחבורתיות שליליות ,זיהום אויר ורעש.
בחינת כל האלמנטים הנ"ל מלמדת כי אין בהם ממש או השפעה כלשהי מבחינת ירידת הערך עפ"י סעיף
 .197האלמנטים מנותחים ונדחים אחד לאחד ,בשמאות של השמאי שמואל פן מטעם הועדה המקומית
)שמאות מר פן מהווה בסיס לחוות דעתנו והועדה המקומית מתבקשת לאמצה(.
בעיקר יש לדחות את התביעות ,בגלל התעלמותן מן העובדה הברורה" ,שהתכנית" אך משביחה בצורה
ניכרת את ערך דירת התובעים :התכנית מתכננת באופן מודרני אזור שלם )"שכונת גבעת עמל ב"( ,שבו
פלישות רבות ,הזנחה ,בנייה פראית ולא מתוכננת ללא תשתית מפותחת ,מול דירת התובעים .התכנון
החדש הזה מסיר את כל המטרדים הללו ומעלה ,בלי ספק ,את שווי דירת התובעים .המציאות מלמדת כי
אישורם של פרוייקטים יוקרתיים דומים בעבר ,במקומות אחרים בעיר )שבין היתר כללו פינוי מטרדים
והשבחת רמת הפיתוח והסניטציה והתנאים הסביבתיים ( -העלה את ערך הנכסים הגובלים ,דוגמת דירת
התובעים .צריך לדעת ,כי פינוי השטח הנחשל והריסת המבנים הפראיים הקיימים ,ייצרו שטחים לציבור
ורווחתו ,כמו גם לרווחת התובעים.
ברור גם ,כי התובעים ברכשם את הדירה ידעו כי היא גובלת "בתכנית" וממילא היו מודעים למצב
התכנוני הקודם והחדש בשטח התכנית ושוויה של הדירה שנרכשה הושפע מהקרבה לשכונת "גבעת עמל"
הנחשלת לטוב ולרע ,תוך ידיעת הפוטנציאל התכנוני עפ"י תכניות תקפות בסביבה ,כפי שנאמר בפס"ד ע"א
 1188/92הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' גלעד ברעלי:
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"...גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח ,כבישים
חדשים יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף לו ואין הציבור בעיר חייב
לפצותו"...
קל וחומר – בלב העיר .ברור ,כי כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים יוקרתי ולא
של שכונה נחשלת ומוזנחת.
כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התובעים ,אלא קיימת דווקא עלייה בה ,וממילא גם עולה ערך דירתם.
לענין זה ראוי להזכיר גם את בר"ם  11612/05ורה סלומונס נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא
ואח' ,בו נאמר:
"שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית נקבע על יסוד כל ההוראות הרלוונטיות בתכנית ועל כן יש לבחון
את ההשפעה הכוללת של התכנית על שווי המקרקעין ואין לבודד רכיבים מסויימים בלבד מתוך תכנית.
לפיכך אין כל יסוד לטענת המבקשת לפיה השמאי המכריע שמונה על מנת לקבוע האם המבקשת זכאית
לפיצוי כלשהו בגין התכנית הפוגעת לא היה מוסמך להתחשב אף בהשבחת המקרקעין"...
כמו כן נקבע בהחלטת ועדת הערר בתיק  5056/02כדלקמן:
"לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות
רק על המצב התכנוני והתאורטי".
בשמאות "שמאי הועדה" קיימת גם התייחסות ספציפית" ,לאלמנטים הפוגעים" ,כפי שהם מוצגים ע"י
שמאי התובעים .בתמצית ההתייחסות של "שמאי הועדה":
צפיפות :הצפיפות המוצעת "בתכנית" אינה חורגת מהמקובל בסביבה .הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת
שטחים ניכרים לשימוש הצבור .כ 50%-שטחים מהתכנית מיועדים לציבור ,כולל שטחים פתוחים.
פרטיות" :במצב קודם" המרחקים בין הבניינים היו קטנים יותר" .במצב קודם" )תכנית  (464היתה
אמורה לקום תכנית מפורטת של איחוד וחלוקה וטרם אישורה היתה קיימת אי ודאות לגבי מיקום יעודי
הקרקע ,כך שכל קונה סביר )כולל התובע( צריך היה להביא בחשבון את אי הודאות לגבי שטחי הסמיכות
לבניינו .יצויין ,כי עפ"י תשריטי "מצב קודם" ,הנכס התובע כלל לא גבל בשצ"פ ,אלא בשטח לבנייני ציבור.
ועוד :צפויים היו להבנות בסמיכות לנכס בניינים בני  8קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג .במצב
החדש גובל הבנין בשצ"פ.
הסתרת השמש וההצללה :נושא זה צריך להבחן ביחס לפוטנציאל התכנוני עפ"י התכניות "במצב קודם"
ולא לעומת מצב פיזי בשטח כפי שעשה שמאי התובעים ,ובכך טעה שמאי התובעים .זכויות הבניה עפ"י
התכנית רוכזו במספר בניינים גבוהים ,כדי לאפשר יותר שטחים לשמוש הציבור ובכך הוטב מצבן של
דירות התובעים.
תנועה ורעש :התכנית משפרת במידה רבה את הנגישות והיציאות "בשכונת בבלי" ע"י תוספת שתי יציאות
וכניסות ,וכן ע"י דרישת תקני חניה מיוחדים שלא יעמיסו על החניה בסביבה .ממילא מצויה דירת
התובעים בבנין הסמוך לצירי תנועה סואנים בדרך נמיר וההלכה,מה שמשפיע על מידת הרעש והערך.
במצב תכנוני קודם היה אמור רחוב הזוהר להיות חלק מכביש עוקף את שכונת בבלי.
במצב תכנוני חדש יהיה רח' הזוהר כביש ללא מוצא וממילא מבחינת תחבורה ורעש קיימת השבחה ניכרת
לדירות התובעות.
שמאות התובעים היא מגמתית וחסר בה אלמנט חשוב בדבר מצבה הפיזי של הדירה .התובעים לא הרימו
נטל הראיה לירידת ערך דירתם ,לא הוצגו כלל עיסקאות – ולו בשל כך על תביעתם להדחות.
בדירות מס'  11ו 12-קיימות תוספות בניה לא חוקיות ע"י הרחבת דירות גג.

כמו כן ,יש לקבוע כי לפי סעיף  200לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ,1965-אין לשלם פיצויים ,בהתקיים תנאי
הסעיף:
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קיימות בתכנית הוראות המפורטות בסעיפים קטנים  1-11לסעיף  200הנ"ל.
בנסיבות הענין הפגיעה אינה עוברת את תחום הסביר.
אין זה מן הצדק לשלם פיצויים.

אי גבילות-
הדירות הצפוניות-מערביות בבנין ,נשוא התביעות ,אינן גובלות בתחום התכנית ואינן זכאיות לתבוע
פיצויים עפ"י סעיף .197
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התוכן
 בקשה לתביעת פיצויים עקב אישור תוכנית 1770א' ,רחוב הזוהר  8גוש 6107:חלקה303:
דיון בפיצויים

לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הועדה מר שמואל פן ובה מפורטים הממצאים ביתר פירוט והיא
מהווה חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני הועדה
רקע:
בתאריך  12/01/2009הוגשה לועדה המקומית בקשה לתביעת פיצויים עפ"י סעיף  197לחוק התכנון
והבנייה עקב אישור תכנית 1770א שאושרה ביום 12/01/2006
תביעות קודמות:
בתאריך  19.7.07הגישו  19בעלי הזכויות בבית ברחוב הזוהר  6ונכסים נוספים )באמצעות עו"ד מוטי
איצקוביץ(  ,תביעה לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין עקב אישור תכנית 1770א' ,וזאת לפי הוראות סעיף
 197לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה .1965 -
לתביעות צורפה חוות דעת של השמאי מר יעקב אלמוג.
התביעות נידונו בועדה מקומית בתאריך  17.10.07והוחלט לדחות את התביעות בכפוף לחוות דעת ב"כ
הועדה המקומית עו"ד עמי פזטל וחוות שמאי הועדה המקומית שמואל פן.
על החלטת הועדה המקומית הוגש ערר בועדת ערר –מחוז ת"א בתאריך . 14.1.08
העררים טרם נידונו לגופם באין ועדה.
פרטי הנכס :
גוש 6107:חלקה 303:תתי חלקות1,3,5,6 :
פרטי התובעים:
שמואל ועליזה פרחי – תת חלקה 5
יעלה אמיתי – תת חלקה 6
דבורה ומנחם היישטיין – תתי חלקה 1,3
בא כוח התובעים :עו"ד אלון סמואל ,משרד י.סמואל ושות' )רחוב תובל  13רמת-גן(
כתב השיפוי:
לתוכנית קיים כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים חתום ע"י יוזמי התוכנית :
עו"ד אברהם שרים מרחוב ויצמן  ,2בית אמות השקעות )אירופה ישראל( ,תל אביב-יפו.
מר אברמוביץ מרחוב פנקס  ,65תל -אביב-יפו.
חברת "דיור" מרחוב קויפמן  6ת.ד  50327תל-אביב יפו
דנקנר אמת"ש השקעות בע"מ מ רחוב בצלאל  28רמת גן .בית גיבור ספורט,קומה .23
המשפים הודעו על קבלת התביעות אך לא נתקבלה תגובה מטעמם.
פירוט סכום הפיצויים:
סכום הפיצוי הנדרש והמצטבר ובכפוף לחוות דעת שמאי התובעים מר גיל וינלס הינו בסך ₪ 713,000
נכון לתאריך הקובע 12.1.06
טענות התובעים מתוך חוו"ד שמאי התובעים מר גיל וינלס :
חסימת האור והאויר-
הקמת בניינים בגובה של  44 -37קומות יגרמו לחסימת אור השמש בכמחצית שעות היממה.
פגיעה בסטטוס ואובדן הפרטיות בדירות הגג-
במצב חדש שנוצר הפרטיות שממנה נהנו הדיירים תוחלף בחלונות רבים הצופים לכיוון הדירות.
חניה ותנועה-
לטענת שמאי התובעים התוכנית מגדילה באופן משמעותי את נפחי התנועה ,תווצרנה בעיות חניה ברחוב ,
רחוב הזוהר שהינו רחוב שקט יהפוך לרחוב סואן ורועש.
רעש וזיהום-
הקמת מגדלים בנפח גדול בסמוך לנכסים נשוא חוות הדעת תגרור לזיהום אויר ולמטרדים של רעש ויהפכו
את הדירות לרועשות ומזוהמות ביחס למצבן כיום על רחוב שקט ביותר ודל בתנועה.
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חסימת נוף ופגיעה במשטר רוחות-
הנוף הקיים לכיוון מזרח יחסם ותגרם פגיעה במשטר הרוחות,עובדה אשר תשפיע באופן ישיר על איכות
החיים בדירות.
חוות דעת שמאי הועדה המקומית מר שמואל פן:
שוויו של הנכס הנדון בשני מצבי התכנון הוערך לתאריך הקובע ,דהיינו ) 12.1.06להלן "התאריך הקובע"(.
בהשוואת המצב התכנוני הקודם לחדש ,יש להביא בחשבון גם את המצב שהיה קיים בפועל בתאריך
הקובע בשכונת גבעת עמל ב'.
בעבר היו מאות מבנים אשר חלקם פונו לאורך השנים.
המבנים בנויים בצפיפות גבוהה ,עם תכסית גבוהה.
גם כיום נמצאים בשטח כולו עשרות בניינים .הבינוי של המבנים כפי שהיה בעת הקמתם – כפר ערבי בשם
כפר ג'מוסין ובמהלך השנים התווספו מבנים נוספים ותוספות בניה פראיות.
המבנים שימשו ומשמשים בעיקר למגורים לא מתוכננים ובנוסף למחסנים ועסקים קטנים.
התנאים הסביבתיים ,רמת הפיתוח והסניטציה בשכונה ירודים ובלתי ראויים למרקם העירוני שמסביב.
קונה סביר של הדירות הנדונות היה מביא בחשבון את המצב שהיה קיים בפועל בשכונה והן את
הפוטנציאל של השטח הנדון הן למימוש עפ"י התכניות התקפות והן את הפוטנציאל לתכנון עתידי בדומה
לבנייה החדשה בסביבה.
עפ"י החלטת ועדת ערר בתיק ערר תא  5056/02נקבע כי "לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל
במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות רק על המצב התכנוני והתאורטי".
המבחן החשוב ביותר לקביעת פגיעה בנכס הנדון ,הינו השוואת שווי הנכס הנדון ערב אישור תכנית מס'
1770א ,לבין שווי הנכס לאחר אישורה.
אין ספק ששווי נכסי מקרקעין בשכונת מגורים הגובלת בשכונה נחשלת ,המאופיינת בחוסר פיתוח ומבנים
מוזנחים ללא תשתית מפותחת ,נמוך יותר משווי נכסי מקרקעין הגובלים בפרוייקט יוקרתי ובסביבה
מפותחת.
הכנסת פרוייקט חדש ויוקרתי לאזור מעלה לאין ערוך את ערך האזור לדוגמא  :פרוייקט בזל ,פרוייקט גן
העיר וכד'.
פינוי השטח והריסת המבנים הקיימים בשכונת גבעת עמל ב' ,יאפשרו פינוי שטחים המיועדים לצרכי
ציבור ופיתוחם לרווחת תושבי האזור ולרווחת התובעים.
התייחסות לטענות התביעה:
פינוי שכונת גבעת עמל ב' והקמת פרוייקט מגורים יוקרתי המלווה בביצוע עבודות פיתוח באזור ,יביא
לשיפור האזור כולו ע"י הפיכתו לאזור מגורים מפותח ויוקרתי וממילא יעלה את ערך נכסי התובעים.
שטחי בניה וצפיפות למגורים  -יש להדגיש כי מדובר במתחם עירוני מובהק ,במיקום מרכזי ,הגובל
בדרכים עירוניות עורקיות .לפיכך יש להביא בחשבון את מדיניות התכנון העירונית ובינוי שאושר בסביבה.
צפיפות המגורים המוצעת ) 22יח"ד( נקבעה בהשוואה לפרוייקטים רבים בסביבה כגון :מגדלי פנקס )26
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי דיור ב.פ .בע"מ ) 21יח"ד( ,מגדלי וייצמן ) 20יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי אשדר )20
יח"ד לדונם נטו( ,מגדלי צמרת ) 23יח"ד לדונם( ,מגדלים בתכנית 1750א' וכו'.
הצפיפות שנקבעה בתכנית 1770א' הינה עפ"י מידת ניצול של  60%משטח התכנית המיועד לאיחוד וחלוקה
חדשה ובחישוב זה מגיעה הצפיפות ל 17.2 -יחידות לדונם )בתוספת היחידות לביצוע מטלות –  20יחידות
לדונם(.
לפיכך הצפיפות המוצעת בתכנית 1770א' דומה לצפיפויות שנקבעו בפרויקטים סמוכים ואינה חורגת
מהמקובל בסביבה.
הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת שטחים ניכרים לשימוש הציבור.
תכנית מס' 1770א' הותירה כ 50% -משטחה לצורכי ציבור ובנוסף מאפשרת את פינויים של הדיירים ,דהיינו
עפ"י הוראות התכנית יהיה בפועל שטח ציבורי פתוח גדול יותר מאשר היה לפני כן.
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אף בפרויקט המתוכנן מתוכננים שטחים ציבוריים פתוחים הניתנים למימוש ולשימוש.
מבחינה זו תהיה עליית שווי הבניינים באזור כולל הבניין של התובעים.
פרטיות– במצב תכנוני קודם תכנית  464הינה תכנית "כתמים" מתארית הקובעת יעודי קרקע .עפ"י
הוראות התכנית הבניינים וקווי הבניה ייקבעו בתכנית בינוי שתאושר ע"י הועדה המקומית .לפיכך
במסגרת תכנית מפורטת אמורה היתה להיות חלוקה למגרשים בדרך של איחוד וחלוקה ,כך שבמצב קודם
היתה קיימת אי וודאות לגבי מיקום יעודי הקרקע והחלוקה למגרשים .לפיכך כל קונה סביר היה מביא
בחשבון כי בסמיכות לנכס הנדון קיים אי וודאות לגבי התכנון בסמיכות למגרש הנדון.
כמו כן ,באזור המגורים ניתן היה לקבל במצב קודם הקלה לתוספת  3קומות מגורים כך שסה"כ גובה
הבנין היה  8קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג.
תכסית הבניינים היתה גדולה יותר והמרחקים בין הבניינים היו קטנים יותר מאשר במצב חדש.
במצב תכנוני חדש גובל הבנין הנדון בשטח ציבורי פתוח.
לאור האמור לעיל ,אין כל פגיעה במידת הפרטיות של הנכס הנדון.
הסתרת השמש – זכויות הבניה רוכזו במספר בניינים גבוהים זאת כדי לאפשר יותר שטחים לשימוש
הציבור )כ 40 -דונם כולל השפ"פ בו לציבור יש זיקת הנאה(.
בבחינת נושא ההצללה יש להביא בחשבון את פוטנציאל הבינוי בהתבסס על תכניות מאושרות כדלקמן:
במצב קודם יש להביא בחשבון בינוי של  4קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג  +אפשרות לקבלת
הקלה לתוספת  3קומות .כך שסה"כ גובה הבניין יהיה  9קומות.
כמו כן קווי הבנין נקבעו לפי תכנית "מ" ל 7 - 4 -מ' עם תכסית גבוהה.
הבינוי עפ"י תכנית 1770א' הינו בינוי שמטיב עם הדיירים ביחס לתכניות מאושרות וכן לבינוי שהוצע
בתכנית מופקדת  1770בגלל הקטנת מס' הבניינים ופיזורם בשטח.
כמו כן במצב תכנוני חדש גובל הבניין בשטח ציבורי נרחב.
לפיכך יש לבחון את נושא ההצללה ביחס לפוטנציאל התכנוני עפ"י התכניות במצב תכנוני קודם ולא
לעומת מצב פיזי בשטח כפי שעשה שמאי הבעלים.
תנועה – התכנית הנדונה משפרת את הנגישות והיציאות בשכונת בבלי וזאת ע"י:
הסדרת רמפת עליה מרח' בני דן לדרך נמיר.
הסדרת כניסה לשכונה בצומת נמיר – קוסובסקי.
דהיינו יתווספו שתי יציאות וכניסות נוספות לשכונת בבלי אשר ישפרו בצורה נכרת את הנגישות בשכונה
בכלל ולבנין הנדון בפרט.
תכנית 1770א' דורשת תקני חניה ופתרונות חניה שלא יעמיסו על החניה בסביבה.
עפ"י תכניות במצב תכנוני קודם רח' הזוהר היה אמור להיות חלק מכביש העוקף את שכונת בבלי .ואילו
במצב תכנוני חדש רח' הזוהר הופך להיות כביש ללא מוצא .לפיכך מבחינה תחבורתית קיימת השבחה
נכרת לנכס הנדון.
יש להדגיש כי בנין התובעים נמצא בסמוך לצירי תנועה ראשיים דרך נמיר ,ההלכה ונתיבי איילון כך
שבאזור קיים רעש וזיהום אוויר.
במצב קודם רוכשי ובוני המבנים רכשו נכסים ששווים הושפע מהקרבה לשכונת גבעת עמל "ולאו דווקא
לטובה" וכן הושפע מהפוטנציאל התכנוני עפ"י תכניות תקפות ועפ"י תכניות בסביבה.
התכנית החדשה באה למעשה לפנות ולתכנן שכונה שמהווה אי גדול של בנייה פראית והזנחה בתוך
הסביבה יוקרתית.
כמו כן ,ידוע כי בעקבות אישורן של פרוייקטים יוקרתיים דומים ,הכוללים ,בין היתר ,גם פינוי מטרדים,
עלה ערך הנכסים הגובלים עמם.
לעניין זה ראוי להזכיר את ע"א  1188/92הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' גלעד ברעלי ,בו נדונה
דירה שע"פ תכנית חדשה אמור לעבור לידה כביש ,נאמר:
" ..גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח ,כבישים
חדשים יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל תושב בעיר נחשף לו ואין הציבור בעיר חייב
לפצותו."...
גובה הפגיעה -
שמאי התובעים לא המציא עסקאות המוכיחות את הטענה לפיה ירד שווי הנכס הנדון.
לפיכך לדעתי שמאי הבעלים לא הוכיח כל פגיעה או ירידת שווי עקב אישורה של תכנית 1770א'.
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לסיכום ,מסקנות שמאי הועדה המקומית שמואל פן:
כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים יוקרתי ולא של שכונה נחשלת ומוזנחת.
כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התושבים ,אלא קיימת עלייה.
הטענות שהובאו על -ידי שמאי התובעים אינן מצדיקות פיצויים בגין ירידת ערך ויתרונותיה של תכנית
מס' 1770א גוברים על חסרונותיה ,דהיינו שווי הנכס הנדון לא נפגע עקב אישורה ,אלא עלה.
לעניין זה ראוי להזכיר את בר"ם  11612/05ורה סלומונס נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא
ואח' ,בו נאמר:
" ..שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית נקבע על יסוד כל ההוראות הרלוונטיות בתכנית ועל כן יש
לבחון את ההשפעה הכוללת של התכנית על שווי המקרקעין ואין לבודד רכיבים מסויימים בלבד מתוך
התכנית .לפיכך אין כל יסוד לטענת המבקשת לפיה השמאי המכריע שמונה על מנת לקבוע האם
המבקשת זכאית לפיצוי כלשהו בגין התכנית הפוגעת לא היה מוסמך להתחשב אף בהשבחת
המקרקעין"...
לאור האמור לעיל ,ולאחר ביקור במקום באתי לכלל דעה כי לא חלה ירידת ערך בדירות הנדונות  -עקב
אישורה של תכנית מס' 1770א' מה גם שלדעתי הדירות הושבחו.
חוות דעת היועמ"ש לועדה המקומית  -עו"ד עמי פזטל
הנני ממליץ לדחות את התביעות.
התביעות מתבססות על פגיעה בדירות התובעות בעיקר בגלל חמישה אלמנטים :הגדלת צפיפות ,פגיעה
בפרטיות ובנוף ,הצללה ,השלכות תחבורתיות שליליות ,זיהום אויר ורעש.
בחינת כל האלמנטים הנ"ל מלמדת כי אין בהם ממש או השפעה כלשהי מבחינת ירידת הערך עפ"י סעיף
 .197האלמנטים מנותחים ונדחים אחד לאחד ,בשמאות של השמאי שמואל פן מטעם הועדה המקומית
)שמאות מר פן מהווה בסיס לחוות דעתנו והועדה המקומית מתבקשת לאמצה(.
בעיקר יש לדחות את התביעות ,בגלל התעלמותן מן העובדה הברורה" ,שהתכנית" אך משביחה בצורה
ניכרת את ערך דירת התובעים :התכנית מתכננת באופן מודרני אזור שלם )"שכונת גבעת עמל ב"( ,שבו
פלישות רבות ,הזנחה ,בנייה פראית ולא מתוכננת ללא תשתית מפותחת ,מול דירת התובעים .התכנון
החדש הזה מסיר את כל המטרדים הללו ומעלה ,בלי ספק ,את שווי דירת התובעים .המציאות מלמדת כי
אישורם של פרוייקטים יוקרתיים דומים בעבר ,במקומות אחרים בעיר )שבין היתר כללו פינוי מטרדים
והשבחת רמת הפיתוח והסניטציה והתנאים הסביבתיים ( -העלה את ערך הנכסים הגובלים ,דוגמת דירת
התובעים .צריך לדעת ,כי פינוי השטח הנחשל והריסת המבנים הפראיים הקיימים ,ייצרו שטחים לציבור
ורווחתו ,כמו גם לרווחת התובעים.
ברור גם ,כי התובעים ברכשם את הדירה ידעו כי היא גובלת "בתכנית" וממילא היו מודעים למצב
התכנוני הקודם והחדש בשטח התכנית ושוויה של הדירה שנרכשה הושפע מהקרבה לשכונת "גבעת עמל"
הנחשלת לטוב ולרע ,תוך ידיעת הפוטנציאל התכנוני עפ"י תכניות תקפות בסביבה ,כפי שנאמר בפס"ד ע"א
 1188/92הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' גלעד ברעלי:
"...גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר
תתפתח ,כבישים חדשים יסללו ורעש המכוניות ישיג גם אותו .זהו מטרד שכל
תושב בעיר נחשף לו ואין הציבור בעיר חייב לפצותו"...
קל וחומר – בלב העיר .ברור ,כי כל קונה סביר יעדיף בסמוך לביתו קיום של פרוייקט מגורים יוקרתי ולא
של שכונה נחשלת ומוזנחת.
כאשר משווים את המצב הקיים עם התכנית החדשה ,עולה כי לא קיימת פגיעה באיכות החיים של
התובעים ,אלא קיימת דווקא עלייה בה ,וממילא גם עולה ערך דירתם.
לענין זה ראוי להזכיר גם את בר"ם  11612/05ורה סלומונס נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא
ואח' ,בו נאמר:
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"שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית נקבע על יסוד כל ההוראות הרלוונטיות בתכנית ועל כן יש לבחון
את ההשפעה הכוללת של התכנית על שווי המקרקעין ואין לבודד רכיבים מסויימים בלבד מתוך
התכנית .לפיכך אין כל יסוד לטענת המבקשת לפיה השמאי המכריע שמונה על מנת לקבוע האם
המבקשת זכאית לפיצוי כלשהו בגין התכנית הפוגעת לא היה מוסמך להתחשב אף בהשבחת
המקרקעין"...
כמו כן נקבע בהחלטת ועדת הערר בתיק  5056/02כדלקמן:
"לא נכון להתעלם מהמצב שהיה בפועל במקרקעין .לא ניתן להעריך את שווי המקרקעין תוך התבססות
רק על המצב התכנוני והתאורטי".
בשמאות "שמאי הועדה" קיימת גם התייחסות ספציפית" ,לאלמנטים הפוגעים" ,כפי שהם מוצגים ע"י
שמאי התובעים .בתמצית ההתייחסות של "שמאי הועדה":
צפיפות:
הצפיפות המוצעת "בתכנית" אינה חורגת מהמקובל בסביבה .הבניה הגבוהה מאפשרת הקצאת שטחים
ניכרים לשימוש הצבור .כ 50%-שטחים מהתכנית מיועדים לציבור ,כולל שטחים פתוחים.
פרטיות:
"במצב קודם" המרחקים בין הבניינים היו קטנים יותר" .במצב קודם" )תכנית  (464היתה אמורה לקום
תכנית מפורטת של איחוד וחלוקה וטרם אישורה היתה קיימת אי ודאות לגבי מיקום יעודי הקרקע ,כך
שכל קונה סביר )כולל התובע( צריך היה להביא בחשבון את אי הודאות לגבי שטחי הסמיכות לבניינו.
יצויין ,כי עפ"י תשריטי "מצב קודם" ,הנכס התובע כלל לא גבל בשצ"פ ,אלא בשטח לבנייני ציבור .ועוד:
צפויים היו להבנות בסמיכות לנכס בניינים בני  8קומות מעל קומה מפולשת  +חדרים על הגג .במצב
החדש גובל הבנין בשצ"פ.
הסתרת השמש וההצללה:
נושא זה צריך להבחן ביחס לפוטנציאל התכנוני עפ"י התכניות "במצב קודם" ולא לעומת מצב פיזי בשטח
כפי שעשה שמאי התובעים ,ובכך טעה שמאי התובעים .זכויות הבניה עפ"י התכנית רוכזו במספר בניינים
גבוהים ,כדי לאפשר יותר שטחים לשמוש הציבור ובכך הוטב מצבן של דירות התובעים.
תנועה ורעש:
התכנית משפרת במידה רבה את הנגישות והיציאות "בשכונת בבלי" ע"י תוספת שתי יציאות וכניסות ,וכן
ע"י דרישת תקני חניה מיוחדים שלא יעמיסו על החניה בסביבה .ממילא מצויה דירת התובעים בבנין
הסמוך לצירי תנועה סואנים בדרך נמיר וההלכה,מה שמשפיע על מידת הרעש והערך .במצב תכנוני קודם
היה אמור רחוב הזוהר להיות חלק מכביש עוקף את שכונת בבלי.
במצב תכנוני חדש יהיה רח' הזוהר כביש ללא מוצא וממילא מבחינת תחבורה ורעש קיימת השבחה ניכרת
לדירות התובעות.

שמאות התובעים היא מגמתית וחסר בה אלמנט חשוב בדבר מצבה הפיזי של הדירה .התובעים לא הרימו
נטל הראיה לירידת ערך דירתם ,לא הוצגו כלל עיסקאות – ולו בשל כך על תביעתם להדחות.
כמו כן ,יש לקבוע כי לפי סעיף  200לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ,1965-אין לשלם פיצויים ,בהתקיים תנאי
הסעיף:
 .1קיימות בתכנית הוראות המפורטות בסעיפים קטנים  1-11לסעיף  200הנ"ל.
 .2בנסיבות הענין הפגיעה אינה עוברת את תחום הסביר.
 .3אין זה מן הצדק לשלם פיצויים.
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התוכן
 ביאליק -19תביעת פיצויים עקב אישור 2650ב'דיון בפיצויים

לדרפט מצורפת חוות דעתו של שמאי הועדה מר אוהד דנוס וחוות דעתה של עו"ד בתיה בראף )מלכיזון(,
ובהן מפורטים הממצאים ביתר פירוט ,והן מהוות חלק בלתי נפרד מהחומר והמידע המונחים בפני
הועדה

רקע:
בתאריך  03/02/2009התקבלה במשרדי הועדה המקומית תביעת פיצויים עפ"י סעיף  197לחוק התכנון
והבנייה עקב אישור תכנית תא/2650/ב שאושרה ביום .04/09/2008

פרטי הנכס :
כתובת :רחוב ביאליק  , 19גוש 6913:חלקה40 :
תיאור הנכס והסביבה
הנכס הנדון מהווה חלקה טרפזית ,ששטחה הרשום  1,118מ"ר.
בחלקה קיים מבנה חד-קומתי ,המסומן בתכנית תא/2650/ב לשימור עם הגבלות מחמירות ,ששטחו כ-
 330מ"ר  +כ 31 -מ"ר מרפסות פתוחות.
בכניסה למבנה קיימת רחבה מקורה בשטח של כ 23 -מ"ר.
בנוסף ,קיימים מדרגות וחדר כביסה על הגג בשטח כולל של כ 28 -מ"ר וקומת מרתף חלקית בשטח של כ-
 50מ"ר ,ובגובה כ 4 -מ'.

המבנה ברח' ביאליק  19תוכנן ב 1922-ע"י האדריכל יוסף ברלין ,בסגנון ייחודי האופייני לתקופתו ונבנה
כ"וילה עירונית" מיוחדת במינה בעיר ,ובתוכו ציורי קיר וריצוף מיוחדים .כיום משמש בחלקו כבית כנסת
ובעבר שימש כבית מרפא.
תמונת המבנה ,כיום

המבנה מצוי ברחוב ביאליק ,בסמוך ל"ככר ביאליק" ,ומהווה חלק ממתחם ביאליק הכולל מקבץ
ארכיטקטוני ייחודי ,סמלי לראשיתה של העיר העברית הראשונה.
מתחם ביאליק הוכרז כאתר מורשת עולמית וזכה להכרה בינלאומית כחלק ממתחם "העיר הלבנה" כפי
שהוכרז ע"י "אונסק"ו".
מרבית המבנים במתחם הינם בעלי היסטוריה או עניין תרבותי ואדריכלי הקשור לתולדות העיר ומסומנים
לשימור.
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תרשים סביבה

תרשים הנכס ברחוב ביאליק כחלק ממתחם לשימור

פרטי התובעים:
חיים שוב ת.ז 854079
אפרים שוב ת.ז 54216022
עדנה רוזנשטיין ת.ז 5121144
מלי רוזנבלום ת.ז 5420117
מרים דונין ת.ז 5559019
יעל שטיינבך ת.ז 5671982
ישראל שוב ת.ז 58248998
שמואל שוב ת.ז 2268390
צבי שוב ת.ז 024153264
אפרת דיבון 5961888
בא כוח התובעים :עוה"ד משה שוב ,בועז רווה ודוד שוב )כתובת :ויצמן  2תל-אביב .מיקוד .( 64239

מצב תכנוני קודם והיתרי בניה:
לא נמצא היתר הבניה המקורי של המבנה הקיים בחלקה.
בתיק הבניין נמצא תשריט בו נראה כי אושרו שתי קומות )בפועל נבנתה קומה אחת בלבד(.
על פי רישיון מס'  645מיום  ,10.11.30הותרה חלוקת חדר אחד לשניים ושינוי ממרפסת לחדר.
על פי רישיון מס'  571מיום  ,7.7.31הותרה תוספת חדר כביסה על הגג.
בנכס חלו תכניות המתאר דלהלן-:
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תכ'  44מיום  ,20.11.41תכ'  281מיום  ,27.12.51תכ'  755מיום ,1.4.65
תכ'  1680מיום  ,10.12.81תכ' "מ" מיום  ,24.6.82תכ' "ע" מיום  ,28.11.85תכ' "ג" מיום  21.4.94ותכ' "ח"
חניה מיום .16.4.01
מצב תכנוני חדש:
תכנית מתאר מקומית תא/2650/ב – תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב ,שפורסמה למתן תוקף ב-
י.פ 5846 .מיום .4.9.08
מטרות התכנית ,בין היתר:
ליישם את השימור כמנוף לחשיפת הערכים האדריכליים של המבנים לשימור כפי שתוכננו או כפי שנבנו
במקור ,לשימור המורשת הבנויה בעיר ולהשבחת רמת האדריכלות בעיר ת"א.
חשיפת המבנים לשימור לציבור הרחב ,בין היתר ,ברמה הבינלאומית.
שימור כמנוף להחייאה והתחדשות עירונית ,ובין היתר ,למשיכת פעילויות חדשות וביניהם כלכלית,
תיירותית ותרבותית למרכז העיר.
בהתאם לתכנית מסומן המבנה הקיים בנכס הנדון כמבנה לשימור עם הגבלות מחמירות.

הפיצוי הנדרש:
עפ"י חוו"ד שמאיי התובעים ,יוסף פישלר ושלומי מערבי ,הפיצוי נקבע בשתי חלופות:
חלופה א':
ללא מרכיב התמריצים בתוכנית השימור .סך הפיצוי מסתכם בכ ₪ 23,450,000-לתאריך הקובע .
חלופה ב:
כולל מרכיב חלקי בלבד של התמריצים .סך הפיצוי מסתכם בכ ₪ 16,400,000-לתאריך הקובע.

עיקרי טענות התובעים מתוך חוו"ד שמאי התובעים י.פישלר וש .מערבי מיום :20.11.08
שווי המצב הקודם ,בשומת התובעים ,הוערך בסך  ,₪ 31,100,000כקרקע ריקה ופנויה עם  180%זכויות
בניה עיקריות ,בתוספת שטחי שירות והקלות.
שווי המצב החדש ,לאחר אישור תכנית השימור ,נקבע בשתי חלופות:
ללא תמריצים  -שווי המבנה במצבו הנוכחי בתוספת זכויות הבניה לקומה אחת נוספת בלבד ,בסך
.₪ 7,650,000
כולל תמריצים – באם מביאים בחשבון אפשרות לניוד זכויות )"תמרוץ"(.
שווי המבנה במצבו הנוכחי בתוספת זכויות הבניה לקומה נוספת אחת בלבד ,בתוספת "תמרוץ" )שנאמד
בשיעור של  30%משווי הפגיעה בנכס בשל חוסר הוודאות באשר לאפשרות מימוש העברת זכויות הבניה(,
מתקבל שווי בסך .₪ 14,700,000
השווי במצב החדש נקבע ,עפ"י שמאי התובעים ,לאור מגבלות ניצול הזכויות הקיימות לטענתם ,והטלת
חבויות הנובעות מתכנית השימור ,לטענתם.
כפועל יוצא ,הוערכה ירידת הערך הנטענת ,כתוצאה מאישור תכנית השימור ,לסך של  23,450,000.-ש"ח
או  16,400,000.-ש"ח ,בהתאמה.

עיקרי חוו"ד שמאי הועדה המקומית מר אוהד דנוס:
אנו דוחים מכל וכל את שומתם של שמאי התובעים בהיותה מבוססת על הנחות שגויות ומתעלמת
מהוראות ברורות ותקפות של תכנית השימור.
איננו מקבלים את תחשיב השווי במצב קודם לפיו נכלל שווי שטחי שירות ושטחים שמעולם לא אושרו
)שטחי הקלות( ושאינן זכויות מוקנות.
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שווי במצב תכנוני קודם הוערך על ידנו ,בהתאם לאמור לעיל ,לסך של  25,524,000ש"ח.
במצב החדש ,כשמביאים בחשבון את שווי הנכס הקיים כבעל ערך מיוחד על פי תכנית השימור ,וכן
תוספת בניה האפשרית למבנה הקיים ,שווי הזכויות לניוד )בדחייה מסוימת( ,התמריצים הקבועים
בתכנית השימור וההפחתות בשווי כתוצאה מהוצאות השימור ומטלות התכנית ,מתקבל שווי חדש בסך
של  28,292,000-ש"ח.
מכאן ,שלדעתנו ,בנכס הנדון נוצרה כתוצאה מאישור תכנית השימור השבחה ניכרת ולא ניתן לדבר כלל
על ירידת ערך.

חוו"ד היועצת המשפטית מטעם הועדה המקומית – עו"ד בתיה בראף )מלכיזון(:
פגמים בשומת התובעים
שומת התובעים לוקה בפגמים היורדים לשורשו של עניין.
הלכה פסוקה קובעת כי ,התשתית הראייתית העומדת בבסיס חוות הדעת השמאית הבאה לבסס תביעה
לפי סעיף  197לחוק התכנון והבניה ,חייבת לכלול את מלוא הנתונים הרלבנטיים ,וככל שלוקה בחסרים
מהותיים ,אזי יש לקבוע כי לא הורם הנטל להוכיח את התביעה ואת הפגיעה נטענת.
שומת התובעים לוקה בחסר ,כגון :התעלמות מהוראות תכנית השימור בדבר העברת זכויות .כמו כן
מתעלמת שומת התובעים מן התמריצים הרבים )למשל ,תוספת שטח עיקרי במרתפים( ותוספת הזכויות
אשר נקבעו למבנים לשימור עם הגבלות מחמירות ,ואשר אף אותם ניתן לנייד למגרש מקבל.
זאת ועוד ,שומת התובעים קובעת את השווי למ"ר במצב החדש ,כאילו הינו זהה לשווי מ"ר במצב הקודם
) ₪ 12,000למ"ר( ,וזאת בהתעלם מן העובדה שבמצב החדש ,חלק מן הזכויות מיועדות לבניית מבנה
ה"וילה העירונית" ,אשר לאית מאן דפליג ,שוויה למ"ר ,עולה על שווי מ"ר לבנייה רוויה.
התובעים מתעלמים מתכניות החלות על הקרקע ,כגון :תכנית ) 2710מעליות(
התובעים מתייחסים לעסקאות השוואה בלתי רלבנטיות ,של בנייה רוויה ,במקום עסקאות הרלבנטיות
ל"וילה עירונית".
ישנם פגמים נוספים בשומת התובעים ,כמפורט בחוות דעתי המלאה ,תוך התעלמות מנתונים תכנונים,
רלבנטיים ובאופן ההופך את חוות דעתם של התובעים לבלתי מבוססת ,לפיכך יש לדחות את התביעה על
הסף ,לחילופין לאור היות שומת התובעים סתמית ,ושגויה אין לתת לה משקל ראיתי.
הליך תלוי ועומד במסגרת תביעה נזיקית שמתבררת בבית משפט
התובעים הגישו ביום  2.2.2005כתב תביעה כנגד עיריית ת"א ,הועדה המקומית לתו"ב ת"א והועדה
המחוזית לתו"ב ת"א )ת"א  ,(1172/05לקביעת שיעור דמי הנזק המגיעים להם בגין הקפאת זכויותיהם
המוקנות במקרקעין למעלה מעשר שנים )להלן" :התביעה הנזיקית"(.
סטטוס התביעה :הליך תלוי ועומד שמתברר בדיונים בבית משפט מחוזי-ת"א .
התובעים טענו כי הנתבעות התרשלו עת לא טרחו לסיים את הליכי התכנון הנוגעים לתכנית השימור תוך
פרק זמן סביר .מוסדות התכנון נמנעו מלאשר את תכנית השימור ,באופן אשר היה מאפשר לתובעים
לעתור לתשלום פיצויים עקב פגיעה בקניינם .תכניות השימור חד הן ,על אף שמותיהן השונים ויש לראותן
כמהלך תכנוני אחד .הנתבעות מנסות למנוע תביעות לפי סעיף  . 197התובעים מדגישים בסעיף 58
שהתביעה אין עניינה בנזקים נוכח הוראות התכנית המופקדת 2650ב' וכי עם אישורה הם שומרים לעצמם
את הזכות לתבוע מכח סעיף  .197לתביעה צורפה חוות דעת שמאי המקרקעין שאול לב אשר העריך את
הפגיעה החל ממועד פרסום סעיף  78לתכנית תא 2650/ולתקופה של  11שנים ו –  10חודשים עד ליום
 18.12.04בסך  11.25מיליון .₪
במקביל לתביעה הנזיקית הנ"ל ,שמתבררת בימים אלו בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,הגישו התובעים
את התביעה הנדונה בגין פגיעה נטענת לאותם מקרקעין הפעם עקב תכנית ,בהתאם לסעיף  197לחוק.
לעניין זה יצויין כי הפיצוי הכספי ,ככל שיפסק ביחס לתביעה הנזיקית  ,עלול להשפיע על ערכי השווי
בתביעת הפיצויים הנדונה ,ולכל הפחות להשליך על שעור הפגיעה הנטענת בגין תכנית השמור ,ועל כן ראוי
היה ,לסיים תחילה את ברור התביעה הנזיקית ,ורק לאחר מכן לנהל דיון בתביעה התכנונית שבנדון ,או
למצער לנהל את שתי התביעות בפני פורום מקצועי אחד ,שיראה את התמונה המלאה ,ביחס לכל הנזקים
הנטענים על ידי התובעים  ,ולא יכריע על בסיס טענה לגבי נזק חלקי בלבד.
התנהלות בערכאות שונות ביחס לשתי התביעות במקביל ,ביחס לעניינים אשר נושקים האחד בשני ,עלולה
לגרום לקבלת החלטות סותרות ו/או עלולה ליצור מצב של כפל פיצוי .
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מסקנה מן האמור לעיל הינה שרצוי וצודק יהיה ,לעכב ו/או להתלות את ברור התביעה שבנדון עד לאחר
קבלת פסק דין בתביעה הנזיקית.
יש לציין שהחוק מתיר  3שנים מיום אישורה של תכנית לתבוע לפי ס'  , 197והליך זה יוארך ב 3 -שנים
נוספות ע"י הועדה המחוזית .בתקופה זו יכולים התובעים לנסות ולמצות את האפשרויות הקיימות
בתכנית השימור ,לרבות העברת זכויות בניה ומימוש תוספת הבניה המותרת .תביעת פיצויים ראוי שתוגש
לאחר מיצוי תום האפשרויות מכח התכנית כסעד חלופי בלבד ,ולא כחלופה הראשונה.
העדר זכות לתבוע בגין "אובדן" זכויות מכח תקנות
חוות הדעת השמאית מטעם התובעים מתייחסת לכך שבמצב הקודם ניתן היה לבנות ,בנוסף לשטחי
הבניה מכח תכניות מאושרות ,אף שטחי בניה נוספים מכח תקנות חישוב שטחים )הכוונה לשטחי שירות
שונים ,לרבות שטחי ממ"דים( וכי תכנית השימור פגעה כביכול אף בזכויות אלו .ואולם ,לטעמנו ,אין
מקום במסגרת תביעה לפי סעיף  197לתבוע פיצוי בגין אובדן או צמצום שטחי שירות מכח תקנות .מה גם
שתכנית השימור נותנת תוספת שטחים להעברה בגין שטחי שירות שנטען שלא ניתן לממשם.
התעלמות התובעים מן השטחים לניוד מנוגדת להוראות תכנית השימור ולהלכה הפסוקה
התעלמות התובעים מן ההוראות המאפשרות לנייד את השטחים אשר לא ניתן לממשם במגרש ,בתוספת
שטחים נוספים המתווספים כתמריצים ,בטענה כאילו במועד הקובע לא נמצא מגרש מקבל ו/או אין
ודאות לגבי העברת יתרת זכויות הבניה כולן או חלקן למגרש מקבל ,אין בה ממש אף לגופה ויש לדחותה.
בהתאם להוראותיו המפורשות של סעיף  10.7לתכנית השימור ,במבנים לשימור עם הגבלות מחמירות,
הועדה המקומית רשאית להתיר העברת זכויות הבניה למגרש אחר באמצעות תכנית בסמכות ועדה
מקומית .העברת זכויות הבניה תכלול את יתרת השטחים מכח התכניות התקפות שלא נוצלו וכן תמריצים
על פי נספח ה'.
תכנית השימור מגדירה בצורה ברורה ומסודרת את זהות ה"מגרשים המוסרים" )מבנים לשימור( ואת
מאפייני ה"מגרשים המקבלים" .התכנית מגדירה את היקף הזכויות שיכולים ה"מגרשים המקבלים"
לקלוט ,את המגבלות ל"מגרשים המקבלים" בעיר ואת התנאים לקבלת זכויות בניה .העברת זכויות הבניה
בתכנית השימור נעשית באמצעות אישור תכנית מפורטת ,וזאת בדרך שהמחוקק התווה בסעיף 62א' )א()(6
לחוק התכנון והבניה.
הנה כי כן ,הטענה כאילו אין ודאות שהועדה המקומית תסכים להעברת זכויות בניה ממבנה לשימור עם
הגבלות מחמירות ,למגרש מקבל ,נסתרת מניה וביה מהוראותיה של תכנית השימור ,הקובעת קביעות
ברורות ומפורשות בדבר ניוד זכויות כאמור והיקף הזכויות המועברות שהן זכויות מוקנות .העברת
הזכויות מתבצעת באמצעות בסמכות ועדה מקומית הינה הליך הנעשה מכח סמכות מפורשת המוקנית
בחוק התכנון והבניה.
הפרקטיקה של ניוד זכויות נידונה בהלכה פסוקה ,בפסק הדין בענין ע"א  7394/03נכסי ר.א.ר.ד חברה
לבנין נ .מנהל מס שבח רחובות ,שם אוזכרו יתרונותיה של פרקטיקה זו.
אף בפני המועצה הארצית ,אשר דנה בערעורים על ההחלטה לאשר את תכנית השימור ,נטענה הטענה
כאילו מנגנון ניוד הזכויות אינו מעשי ומסורבל .המועצה הארצית דחתה טענה זו לגופה וקבע כי אין פסול
במנגנון הניוד אשר נקבע בתכנית השימור.
יצוין כי טענת התובעים כאילו האפשרות לנייד זכויות אינה מעשית הינה היתממות לשמה ,מאחר וב"כ
התובעים עצמו )אשר המקרקעין שייכים ברובם למשפחתו( הינו הראשון בעיר תל אביב אשר יישם את
הרעיון של העברת זכויות ,ממבנה לשימור ברח' סמטה פלונית ,למבנה ברחוב של"ג ,וזאת שנים רבות
בטרם אפשרות זו נקבעה מפורשות בהוראות תכנית השימור .תכניות מסוג זה ,להעברת זכויות ממבנים
לשימור ,למגרשים אחרים ,נעשו ונעשות בועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ,דבר המעיד לכשעצמו
על ישימותו של מנגנון זה.
לאור זאת ,אין כל בסיס להסתייגותם של התובעים מהוראות תכנית השימור המאפשרת ניוד זכויות בנייה
שלא ניתן לנצלן במסגרת המבנה לשימור.
העדר זכות מוקנית לשטחי בניה נוספים מכח אישור בקשה להקלה
התובעים מונים ,במניין זכויותיהם ב"מצב הקודם" ,אף את האפשרות לקבל תוספת  16%שטחים בגין
אישור הקלות ,מכח הוראות סעיף  9לתקנות התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתכנית( ,התשס"ב – 2002
)להלן":תקנות סטיה ניכרת"( ,ואולם ,בהתאם לסעיף  147לחוק התכנון והבניה" ,הועדה המקומית
רשאית לתת הקלה למבקש היתר לפי סעיף  ,"145דהיינו ,מתן הקלה הינו עניין הנתון לשיקול דעתו של
מוסד התכנון ואינו זכות מוקנית.
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מס' החלטה
06/05/2009
09-0009ב' 23 -
יתרה מכך ,בענייננו בו עוסקים אנו בבניין לשמור ,לו חשיבות תכנונית ומורשתית כבדת משקל ,סמכות
הועדה המקומית להפעיל את שקול דעתה תוך שלילת הזכות לקבלת הקלות במקרקעין ,הינה סבירה
והכרחית  ,שמטרתה נובעת מן הצורך שחשיבותו הוכרה ,לשמר את צביון הבניה המקורי באופן אותנטי.
לעניין זה יצויין כי הועדה המקומית הצהירה באופן כללי על כוונתה שלא לחרוג מקווי המתאר של
המרקם הקיים ,ע"י אישור תנאים לפי סעיף  78לחוק התכנון והבניה ,לא רק במבנים לשימור ,אלא בכל
איזור ההכרזה והחיץ.
לא זאת אף זאת ,בעלמא וללא כל הוכחה ,טוענים התובעים כי ניתנו כביכול הקלות בניה בסביבת הנכס
במועדים הרלבנטיים ,בשעור מפליג של  . 16%אין כל עגון לטענה לפיה ניתן היה להעניק בסביבות
המקרקעין "במצב הקודם" הקלות בשעור של  16%בכלל ,ובשעור של  5%למעלית בפרט ,בעקר לאור
קיומה של תכנית  ,2710אשר הסדירה את זכויות הבניה עבור הקמת מעליות ,באופן שמיתר את הצורך
בהקלה.
לפיכך ,לא ניתן לקחת בחשבון במכלול הזכויות במצב הקודם ,זכויות אשר אינן זכויות מוקנות ואשר אין
כל ודאות כי היו מתאשרות על ידי מוסדות התכנון ,ככל שהיו מבוקשות במצב הקודם.
סיכום
אשר על כן ולאור שתואר לעיל ,מוצע לדחות את תביעת הפיצויים על פי סעיף  197על הסף ,ולגופה תוך
אימוץ חוו"ד השמאי מטעם הועדה מר אוהד דנוס.
לחילופין ולמען הזהירות ככל שעשויה להיגרם פגיעה ע"י התוכנית ,דבר המוכחש כאמור ,יש לקבוע כי
עסקינן בפגיעה שאינה עוברת את תחום הסביר ואין זה מן הצדק לשלם פיצויים בגינה ,לאור התקיימות
סעיף  200לחוק.
לחילופי חילופין ,ככל שיקבע חרף האמור לעיל כי יש לשלם לתובעים פיצויים ,יש להחיל בענייננו את סעיף
 10.8לתקנון תכנית השימור ,ולקבוע כי קיימות נסיבות המצדיקות הפעלת סעיף  14לתוספת הרביעית
לחוק ,ולקזז מסכום הפיצויים את ההוצאות הנדרשות לשימור ,במידה ולא יתבצע השימור ע"י בעל
הזכויות בנכס.
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