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 09:00בשעה  11/11/2009 -מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה ' כב
, יפו -אביב -תל 68גוריון בן ' בשד. בדיוק באולם ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבניה במינהל ההנדסה

  .302קומה ג חדר 
  

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

מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

שעה  תוכן סעיף
 משוערת

 09:00 דיון רגיל -דיון בהפקעה  7446בגוש  22חלק מחלקה  1 .1
    דיון רגיל -דיון בהפקעה  6636חלקות ביעוד דרך  וחניה בגוש   2  .2
  דיון רגיל -דיון בהפקעה  6636הפקעת חלקות בשלמות בגוש   3  .3
  גני צהלה דיון בעיצוב ארכיטקטוני 2185ע "עדכון כללי לתכניות עיצוב בתב  5  .4
  נוהל הגשת ערר לועדת העררים הארצית דיון באישור מדיניות  8  .5
  09:30  שוק הכרמל דיון בהפקדה  11  .6
  10:30  דיון בהתנגדויות )2(מתחם אמבסדור   26  .7
  11:00  דיון בהתנגדויות) 2(מתחם היתד   32  .8
  דיון בהתנגדויות – 3753 –א "התחדשות עירונית נחלת יצחק ת  *  .9

  .הדרפט יופץ בנפרד
12:00  

  
  

  ,בכבוד רב
  

  אלה דוידוף
  מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו - אביב - תל
  



 התוכן החלטה' מס

11/11/2009  
 1 -' ב09-0026

   7446בגוש  22חלק מחלקה  - 
 דיון רגיל -דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

   :מטרת הבקשה
   .אישור הפקעה

  
  14הרכבת ' רש חניה מול רחמג

  
  
  

  
  

  :גושים וחלקות בתכנית
  

  שטח בעלות חלקה גוש
  רשום

 ר"במ

  שטח
  ההפקעה

 ר"במ

  יעוד
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

מגרש חניה  1081.00 1618.00 מדינת ישראל 22 7446
 פתוח ודרך

 מגרש חניה פתוח ודרך

  
  
  

  :מצב תכנוני קיים
  :י"עפ ולדרך מגרש חניה פתוחהשטח להפקעה מיועד ל

  א"א אדר התשנ"כ 07/03/1991מיום  3854פ .בתוקף לפי הודעה בי 2414ע "תב
  
  

  :מצב חוקי
 5ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות לפי סעיפים  1965 -ה "ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ

  .1943) רכישה לצרכי ציבור(לפקודת הקרקעות  7 –ו 
  .לאותה פקודה 19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"פים הנלאחר ביצוע ההליכים לפי הסעי

  
  

  :ע"ד מה"חו
ובהתאם לכך לפרסם  1965 -ה "לפי חוק התכנון והבנייה התשכ 7446בגוש  22 הממליץ להפקיע חלק מחלק

  .1943) רכישה לצרכי ציבור(לפקודת הקרקעות  7 –ו  5הודעות לפי סעיפים 
  .לאותה פקודה 19יש לפרסם הודעה לפי סעיף  ,ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ

  )שרון שפרי "מוגש ע: (ד הצוות"חו
  .אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה המבוקשת

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

  .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ



 התוכן החלטה' מס

11/11/2009  
 2 -' ב09-0026

   6636חלקות ביעוד דרך  וחניה בגוש  - 
 לדיון רגי -דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  2' עמ

 

   :מטרת הבקשה
  שכונת הדר יוסף – .פקעהאישור ה

  

  
  :גושים וחלקות בתכנית

  שטח בעלות חלקה גוש
  רשום

 ר"במ

  שטח
  ההפקעה

 ר"במ

  יעוד
 ההפקעה

 מצב השטח בפועל

 דרך מאושרת בשלמות 14368.00 מדינת ישראל 485 6636
 וחניה ציבורית

 קהילת ורשה' רח

 דרך מאושרת בשלמות  933.00  מדינת ישראל  496  6636
 תוחניה ציבורי

 יוסף האפרתי' רח

 דרך מאושרת בשלמות  8705.00  מדינת ישראל  509  6636
 וחניה ציבורית

 'קהילת לודג' רח

 הדר יוסף' רח דרך מאושרת בשלמות  6240.00  מדינת ישראל  510  6636
 דרך מאושרת בשלמות  5,313  מדינת ישראל  471  6636

 וחניה ציבורית
 קהילת לבוב' רח

  
  :מצב תכנוני קיים

  :י"עפ וחניה ציבוריתלהפקעה מיועד לדרך השטח 
  ה"ה אלול התשמ 22/08/1985מיום  3240פ .בתוקף לפי הודעה בי 2204ע "תב

  
  :מצב חוקי

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

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

  :ע"ד מה"חו
 1965 -ה "לפי חוק התכנון והבנייה התשכ 6636בגוש  510, 509, 496, 485 ,471 חלקותאת ממליץ להפקיע 

  .1943) רכישה לצרכי ציבור(לפקודת הקרקעות  7 –ו  5ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים 
  .לאותה פקודה 19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ

  )קלריס אורןי "מוגש ע: (ד הצוות"חו
  .אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה

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

  .לחוק' ד86 י סעיף"בה וזאת עפ



 התוכן החלטה' מס

11/11/2009  
 3 -' ב09-0026

   6636הפקעת חלקות בשלמות בגוש  - 
 דיון רגיל -דיון בהפקעה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  3' עמ

 

  
   :מטרת הבקשה

  .אישור הפקעה

  
  
  

  :גושים וחלקות בתכנית
  

  שטח בעלות חלקה גוש
  רשום

 ר"במ

  שטח
  ההפקעה

 ר"במ

  יעוד
 ההפקעה

 שטח ציבורי פתוח בשלמות 3584.00 ל"קק 88 6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  827.00 ל"קק  172  6636
  תוחשטח ציבורי פ בשלמות  16.00 ל"קק  184  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  36.00 ל"קק  196  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  443.00 ל"קק  197  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  3500.00 ל"קק  200  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  640.00 ל"קק  203  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  177.00 ל"קק  238  6636
  שטח ציבורי פתוח ותבשלמ  2423.00 ל"קק  409  6636
  דרך מאושרת בשלמות  611.00 ל"קק  412  6636
  שביל בשלמות  515.00 ל"קק  497  6636
  דרך מאושרת בשלמות  513.00 ל"קק  499  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  11948.00 ל"קק  517  6636
   דרך מאושרת בשלמות  2287.00 ל"קק  519  6636

  שטח לבנייני ציבור
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  8639.00 ל"קק  666  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  553.00 ל"קק  685  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  4587.00 ל"קק  727  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  6476.00 ל"קק  782  6636



 החלטה' מס

11/11/2009  
 3 -' ב09-0026

 

2007ת ספטמבר "מבא  4' עמ  

 

  שטח ציבורי פתוח בשלמות  757 ל"קק  217  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  17091 ל"קק  457  6636

  לבנייני ציבור שטח
  שטח לבנייני ציבור בשלמות  5500 ל"קק  458  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  213 ל"קק  470  6636
 שטח ציבורי פתוח בשלמות  1146 ל"קק  302  6636

  ודרך
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  3070 ל"קק  174  6636
  שטח לבנייני ציבור בשלמות  3993 ל"קק  663  6636
  לבנייני ציבורשטח  בשלמות  2625 ל"קק  665  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  2153 ל"קק  779  6636
  שטח ציבורי פתוח בשלמות  6476.00 ל"קק  782  6636

  
  
  

  :מצב תכנוני קיים
  :י"עפ ולשטח לבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח,לשביל , השטח להפקעה מיועד לדרך מאושרת

  ה"ה אלול התשמ 22/08/1985ום מי 3240פ .בתוקף לפי הודעה בי 2204ע "תב
  
  

  :מצב חוקי
 5ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות לפי סעיפים  1965 -ה "ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ

  .1943) רכישה לצרכי ציבור(לפקודת הקרקעות  7 –ו 
  .לאותה פקודה 19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ

  
  :ע"ד מה"וח

, 666, 519, 517, 499, 497, 412, 409, 238, 203, 200, 197, 196, 184, 172, 88חלקות את ממליץ להפקיע 
ה "לפי חוק התכנון והבנייה התשכ 6636בגוש  779, 665, 663, 174, 302, 470, 458, 457, 217, 782, 727, 685

  .1943) רכישה לצרכי ציבור(פקודת הקרקעות ל 7 –ו  5ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים  1965 -
  .לאותה פקודה 19יש לפרסם הודעה לפי סעיף , ל"לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ

  )קלריס אורןי "מוגש ע: (ד הצוות"חו
  .אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה

  
ו התנאים הקבועים ה למגיש התכנית אם לא ימולארחודשים מיום שנמס 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 

  .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ



 התוכן החלטה' מס

11/11/2009  
 4 -' ב09-0026

   גני צהלה 2185ע "עדכון כללי לתכניות עיצוב בתב - 
 דיון בעיצוב ארכיטקטוני

 

 2007ת ספטמבר "מבא  5' עמ

 

  2185ע "בתחום תחולתה של תב –שכונת גני צהלה    :מיקום
  המצביאים במזרח' ל בדרום ורח"צה, בין הרחובות משה סנה במערב    

   
  

וינשטיין , יק לאה ודוד'איזמוז, משה שלוש, אידלסון רחל ושמואל, איתין אהרון' רח   :תוכתוב
גלבלום , ברסקי יהודה לייב הלוי, קיסרי אורי , עמירן עמנואל, ר"לד רות דפ, נחום
ברוידס , יטנברג יצחק, בן גל מיכאל, הלל' ע, ר"פוירשטיין אמיל ד, זמיר עמנואל, אריה

סגל , ר"פילדרמן וילהלם ד, פוחובסקי אריה, שמאלי אליעזר, אברך ישעיהו, אברהם
  .זליבנסקי דוד הלוי, עיר שמש, שמוליק

  
  :גושים וחלקות בתכנית

  
מספרי חלקות  מבנן כל הגוש/חלק מספר גוש

 בשלמותן
 הערה

ע "בתחום תחולת תב 575-859 601-619 חלק 6624
 בלבד 2185

  
  דונם 100 -כ: תכניתשטח ה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ביוזמת בעלי הקרקע(צוות תכנון צפון  :מתכנן
  

  בנוי בחלקו :מצב השטח בפועל
  

בכדי לאפשר להחיל , לאפשר שינויים נקודתיים לנספח לעיצוב ארכיטקטוני מאושר :קיימת מדיניות
כל זאת ללא שינוי בזכויות הבניה וללא  –תכניות חדשות או להתאים לדפוסי המגורים המקובלים כיום 

  .ד"תוספת יח
  

   :קיים מצב תכנוני
  

חלוקה מחדש שלא הכוללת איחוד ו, אזור גני צהלה החדשה 2185' תכנית מס  :רקע
  .1994מאושרת משנת , בהסכמת הבעלים

 ל בדרום והמצביאים במזרח"צה, התכנית משתרעת בין הרחובות משה סנה במערב  
ים ודופלקסים על קומת 'יחידות דיור בקונפיגורציות שונות של קוטג 296כוללת ו

 .עמודים



 החלטה' מס

11/11/2009  
 4 -' ב09-0026

 

2007ת ספטמבר "מבא  6' עמ  

 

  .מגרשי מגוריםכל מבנן מחולק ל. שטח התכנית מחולק למבננים                  
  

היתר הבנייה יוצא רק לאחר אישור "קובע כי  ,הוראות התכניתשל ' ה 11סעיף 
י הועדה המקומית לתכנון ולבנייה "נספח לעיצוב ארכיטקטוני לכל מבנן בשלמות ע

המהווה חלק אינטגרלי  602י נספח עיצוב ארכיטקטוני לדוגמא של מבנן "שיערך עפ
  ".והכולל הוראות בינוי המאושרת 2185' מתכנית מתאר מס

  
, מיום אישור התכנית ועד לימים אלו אושרו עשרות נספחי עיצוב ארכיטקטוני

כאשר הראשונים שבהם ניתנו למבננים שלמים ולאחר מכן אושרו עדכונים 
בהתאם לבקשתם של בעלי , נקודתיים למגרשים בודדים או קבוצת מגרשים

  .הקרקע
  

לשינויים כלפי ) למגרשים הריקים שנותרו(הוגשו מספר בקשות , בעת האחרונה
בין היתר כתוצאה משיווק של מבנן , בקשות אלו הוגשו במקביל. נספחי העיצוב

  .שלם בבת אחת
  

  
  :מוצע מצב תכנוני

  
מציע לערוך עדכון כללי בכל , רישוי' העיר ובתאום עם מח' בהמלצת אדר, צוות צפון

כך שההנחיות יהיו אחידות לכל  ,תחום התכנית ולכל נספחי העיצוב שאושרו עד כה
ומטרתן הן הגמשת ההוראות העיצוביות לצורך התאמתם לדפוסי השכונה 

  :להלן השינויים המוצעים . המגורים שהתפתחו
  

נספח העיצוב  – 1'מתן אפשרות להגבהת המבנים במטר אחד לפי הוראות תכנית מתאר ג .1
מתאפשר  1ע ג"אחר אישורה של תבכיום ל. היתה בתוקף' ע ג"הארכיטקטוני אושר בזמן שתב
 .'ע ג"יותר לעומת המאושר בתב' מ 1-מכוחה לבנות את עליות הגג ב

או דירות גן ומעליהן  -כפי שמאושר כיום  –) בקיר משותף(ים 'מתן אפשרות לתכנון קוטג .2
  .דירות גג

לייצר גמישות מירבית בתכנון  –) בתוך המגרשים(שינוי העמדת המבנים ומיקום החניות  .3
  .יחידותה

ובתנאי מתן פתרון אחיד למבנים הצמודים , לפחותמתן אפשרות לתכנון הגג כדו שיפועי  .4
תשריט העיצוב מציג פתרון לגג ארבע שיפועי והוראה זו באה להדגיש את  -) אותה חלקה(

  .האפשרות לגג דו שיפועי לפחות

ינתן התיחסות ובלבד שת, ללא תוספת זכויות, ד במגרש אחד"יח' מתן אפשרות לאיחוד מס .5
  .עיצובית לרצף הבנוי במבנן

 .מתן אפשרות לתכנון כניסות ראשיות לבתים מכל חזיתות המבנה .6
  

 :להלן הוראות העיצוב המעודכנות 
  

לשם שיפור , ניתן יהיה להקטין את קוי הבנין  קוי בנין
בהתאם לנקבע בתקנות התכנון , התכנון במגרש

לחוק  149והבניה ובכפוף לפרסום הקלה לפי סעיף 
  .באם תוגשנה, התכנון והבניה ודיון בהתנגדויות

בהתאם לנקבע , ניתן יהיה להבליט מרפסות  מרפסות
בתקנות התכנון והבניה ובכפוף לפרסום הקלה 

לחוק התכנון והבניה ודיון  149לפי סעיף 
  . באם תוגשנה, בהתנגדויות

לכל  0.00קביעת מפלס 
  יחידות דיור

חידת דיור ימדד בכל י, ייקבע בתכנית ההגשה
) פ"שפ(במרכז החזית הפונה לדרך  0.00-מפלס ה

  .המקשרת בין היחידות במבנן
  .1ע ג"בהתאם להוראות תב  גגות

במקרה של . לפחותצורת הגג תהיה דו שיפועי 
ניתן , מספר גגות שאינם מחוברים באותו מפלס

  .יהיה לתכנן מרפסות גג
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  .והדוד בתוך המבנה קולטים בשיפוע גג הרעפים  קולטי שמש ודודים
פ ירוצף באבני ריצוף משתלבות באופן "השפ .1  עיצוב שטח פרטי פתוח

שיבטיח אפשרות נסיעת מכוניות שרות 
  ).'כיבוי אש וכו, אשפה(

פ ירשם כרכוש משותף של כל דיירי "השפ .2
  .המבנן

 כחלקמתקן לפח אשפה  יותקןלכל יחידת מגורים   פחי אשפה
ושאר הפרטים  צורתו, גודלו .גדר החיצוניתמה
  .י הנחיות אגף התברואה"עפ

  חניה
  

  

 .'א2550בהתאם להוראות תכנית  .1

בטון גג שטוח מי  "החנייה תהיה מקורה ע .2
  .באופן אחיד לכל היחידות במבנן

סגירת החנייה תעשה באופן אחיד לכל   .3
תריס גלילה עם ארגז נסתר  – היחידות במבנן

 .או שער ברזל
  

מעברים יהיו מבנייה עד  גדרות בין מבננים או .1  גדרות 
ובהתאם לתקנות התכנון  'מ+  1.50גובה 

  .והבניה

מעל פני ' מ+  1.50גדר לרחוב בגובה עד   .2
  . הרחוב

המבנים בתחום המבנן תהיינה העמדת  .1  הוראות ביצוע
ניתן  .בהתאם לנספח העיצוב הארכיטקטוני

יהיה לשנות את העמדת המבנים ובלבד 
, )חלונות(שתישמר חזית בנויה עם פתחים 

  . בהמשך לקיים ברחוב

הטלפון וצנרת הטלויזיה , כל חיבורי החשמל  .2
  .ייעשו בחיבורים סמויים

  .כל המדרכות ירוצפו בריצוף משתלב .1  מדרכות

מונמכת בכניסה למבננים . ש.תובטח א  .2
  ).לאפשר כניסת רכב(

לכל  גדרות יהיה בגוון ובצבעים אחידיםהגמר   גדרות  -גמר חיצוני 
  .המבנן

בנספח זה הינו עקרוני בלבד ואינו קונטור המבנים   תכניות המבנים
  .מחייב מבחינת תכניות ומבנים 

שינויים שאינם מהותיים לא יהוו שינוי לתכנית   גמישות
  .זו

  

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

י מהותי לתכניות העיצוב י הצוות אינם מהווים שינו"י בעלי הקרקע והמוצעים ע"השינויים המבוקשים ע
כי אם מגמישים את ההוראות העיצוביות ואת מרחב , המגוונת ממילא, ואינם משנים את הסביבה הבנויה

  .האפשרויות לתכנון למגורים
  

הצוות ממליץ בפני הועדה המקומית לקבל את השינויים , ע"ע ומנהל אגף תב"מה' לאחר התיעצות עם ס
או מי מטעמו לאפשר שינויים אלו בהיתרי הבניה שיוגשו מכאן ולהבא ע "המוצעים לעיל ולהסמיך את מה

כל זאת כדי למנוע עיכובים במתן היתרי בניה וכדי  –כך שדרפט זה יהווה עדכון לכל תכניות העיצוב  –
  .לשפר את רווחת המגורים
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   נוהל הגשת ערר לועדת העררים הארצית - 
 דיון באישור מדיניות
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  ארצית י הועדה המקומית לועדת העררים של המועצה ה"גיבוש נוהל הגשת ערר ע:   מטרת הדיון
  

   :רקע

לאחרונה התרבו המקרים בהם הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה קיבלה החלטה על  .1
שאינה תואמת ואף סותרת את המלצת , מתן תוקף לתכנית לאחר דיון התנגדויות

 . הועדה המקומית
התכניות המוגשות ישירות לועדה המחוזית ' יש לציין את העלייה במס, בתוך כך

לרוב לאחר דיונים בועדה המקומית שאינם עולים בקנה אחד  ,לחוק' ב 62' י ס"עפ
 .עם רצונות היזמים

יש לציין כי בחלק מן המקרים החלטת הועדה המחוזית הסתמכה על עמדת הצוות  .2
עמדה שלא , המקצועי שבאה לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון בועדה המקומית

 .ת את החלטתהואינה תואמ, י הועדה המקומית"התקבלה בחלקה או בשלמותה ע

י הועדה המקומית לועדת העררים על החלטות של "עררים שהוגשו ע' בעקבות מס .3
 .הועדה המחוזית מובא נוהל מוסדר להגשת ערר לאישור הועדה המקומית

, יש להבחין בין ועדת עררים של המועצה הארצית לבין ועדת הערר המחוזית .4
תכניות  –דה המקומית שעניינה עררים על נושאים והחלטות שבסמכותה של הוע

סעיפים , בהוראות החוק) ועדת ערר( 1'כפי שהוגדרו בסימן ב, היתרים, מ"בסו
ועדת ערר ( 2'שהוגדרו בסימן ב, ולנושאי של פיצויים והיטלי השבחה', ב12-'א12

  .'ז12-'ו12סעיפים ) לפיצויים ולהיטל השבחה
  

  :ערר בפני המועצה הארצית ת בנושאלחוק התכנון והבנייה קובע הוראו 110סעיף    :תיאור החוק

על החלטת ועדה מחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה רשאים   )א(
  :כל אחד מאלה לערור בפני המועצה הארצית

   –בזכות )  1(
  ;שלושה חברי הועדה המחוזית כאחד)  א(       
  ;ועדה מקומית או רשות מקומית הנוגעת בדבר)  ב(       

   –ברשות יושב ראש הועדה המחוזית )  2(                                             
  ;מגיש התכנית)  א(      
  ;מי שהתנגדותו לתכנית נדחתה)  ב(      
  ).ב(106מי שהשמיע טענות לפי סעיף ) ג(      

תוך , בקשת הרשות לערור תוגש ליושב ראש הועדה המחוזית  )ב(
ועדה המחוזית חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לעורר החלטת ה

  .והוא יתן החלטתו בתוך חמישה עשר ימים

יושב ראש הועדה המחוזית רשאי לאצול את סמכותו לפי סעיף זה   )ג(
  .לממלא מקומו

הערר יוגש בתוך שלושים ימים מהיום שבו הומצאה לעורר   )ד(
  .לפי העניין, או הרשות לערור, החלטת הועדה המחוזית

ים מתום הגשת המועצה הארצית תיתן החלטתה תוך תשעים ימ  )ה(
, כפי שייקבע, תשובות המשיבים או מתום המועד להגשת התשובות

  .הכל לפי המוקדם

, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לבקשת מוסד תכנון רשאי שר הפנים  )ו(
  .להאריך המועד למתן ההחלטה

הודעה על ההחלטה בערר תינתן לצדדים תוך שבעה ימים מיום מתן   )ז(
  . ההחלטה

    
  :למועצה הארציתלהגשת ערר  מוצענוהל 

  

  – דיון בועדה המקומית בדבר החלטת הועדה המחוזית .1
בכל במקרה בו תתקבל החלטה של הועדה המחוזית לתת תוקף או לדחות  �

י הצוות "יובא הנושא ע, תכנית שאינה תואמת את המלצת הועדה המקומית
המקצועי לעדכון הועדה המקומית בישיבת הועדה הראשונה הקרובה למועד 

 .יום- אף אם הנושא לא שובץ בסדר, )ועדת תכנון או ועדת רישוי(חלטה קבלת הה
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, חגים, במקרה שלא מתקיימות ישיבות ועדה מקומית כסדרן בשל חופשות �
ותועבר הודעה , ר הועדה המקומית"יעודכן יו', בחירות למועצת העיר וכיוב

ר "יוכי לא ניתן להגיש ערר על סמך החלטת , יובהר. במייל ליתר חברי הועדה
 .ונדרשת החלטה של הועדה המקומית, הועדה

השרות המשפטי יעודכן באופן מיידי על החלטות ועדה מחוזית שהתקבלו בניגוד  �
 .באחריות הצוות המקצועי –לעמדת הועדה המקומית 

 

  – החלטה על הגשת ערר .2
ערר למועצה הארצית על החלטת ועדה מחוזית יוגש רק בהתאם להחלטת  �

 .הועדה המקומית
ידה ותחליט הועדה המקומית להגיש ערר למועצה הארצית על החלטת במ �

 .תנמק הועדה בהחלטתה את הטיעונים העיקריים להחלטתה, הועדה המחוזית
 

  – ריכוז וניסוח הערר .3
במידה והחלטת הועדה המקומית תואמת את עמדת הצוות המקצועי ומהנדס  �

 .רות המשפטיי הצוות המקצועי בסיוע הש"ירוכז הערר וינוסח ע, העיר
במידה והחלטת הועדה המקומית אינה תואמת ואף עומדת בסתירה לעמדת  �

ימונה חבר ועדה אשר ירכז את הטיעונים , הצוות המקצועי ומהנדס העיר
 . י השרות המשפטי"והערר ינוסח ע, התכנוניים לערר

, מידע על תהליכי אישורה, הצוות המקצועי יסייע בכל הנוגע לפרטי התכנית
 .'מעקב על מועד הגשת הערר וכיוב, חומר נילווה להגשת העררהעברת 

במקרים בהם . כמזכיר הועדה המקומית, הערר יישלח בחתימת מהנדס העיר �
יצויין נושא זה בכתב , עמדתו של מהנדס העיר אינה תואמת את הנימוקים לערר

 .הערר עצמו
, מקומית החלטות ועדה –חשוב להקפיד כי הערר יוגש בצירוף תימוכין לערר  �

ובצירוף עותק של מסמכי ', סיכומי ישיבות וכיוב, החלטות ועדה מחוזית
, מסמכי התכנית וויתר המסמכים המצורפים. התכנית המופקדת נשוא הערר

 ).או חומר סרוק/קבצים ו(והן במדיה דיגיטלית  Hard-copy-יועברו הן ב
 

  – מועד הגשת הערר .4
המועצה הארצית בתוך חודש מיום  יועבר הערר לועדת העררים של, בכל מקרה �

בצירוף תימוכין ומסמכי התכנית המופקדת , קבלת החלטת הועדה המחוזית
 .נשוא הערר

, ניתן לפנות לועדת העררים בבקשה להאריך את המועד שנקבע להגשת הערר �
הבקשה תועבר ). 'בחירות וכיוב, חגים(תוך נימוק הסיבות לבקשת הדחייה 

 .ות המשפטיי השר"ותנוסח ע,  מיידית
מעקב וביצוע העברת הערר באחריות הצוות המקצועי ומזכירת הועדה  �

 .המקומית
  

  – בועדת הערריםועדה המקומית ייצוג ה .5
ע "סגן מה/ע"את הועדה המקומית ייצגו הצוות המקצועי בראשות מה, ככלל �

ד מהשרות המשפטי בדיון חשובה בשל העובדה "השתתפות עו. והשרות המשפטי
 .ד"וכי את מגיש התכנית מייצג לרוב עו, ד"ועדת העררים הוא עו כי יושב ראש

ותסוכם בין , השתתפות השרות המשפטי בדיון תיבחן לגופו של עניין, לפיכך �
 .מ של הועדה"ע ליועה"מה

או /ו, במקרה בו יוגש ערר שאינו תואם את עמדת הצוות המקצועי ומהנדס העיר �
י השרות המשפטי והצוות המקצועי "ייצוג הועדה ע, בניגוד לחוות דעת משפטית

 . ייבחן לגופו של עניין
ותמנה , הועדה המקומית תחליט אם לשלוח נציג מטעמה לדיון, בכל מקרה �

 .י ועדה באופן שמי לשם כך/חבר
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  :למועצה הארציתשהוגש ערר נוהל מתן תשובה ל
  

  – כמשיבה לערר שהוגש לועדת הערריםועדה המקומית ה
והועדה , י גורם אחר"הוגש ערר למועצה הארצית עקיימים מקרים בהם  �

 .ומחוייבת במתן תגובה לערר שהוגש, המקומית נדרשת כמשיבה
 .י הצוות המקצועי באופן מיידי לשירות המשפטי"יועבר הערר ע, במקרים אלה �
י השרות המשפטי בסיוע "המענה לערר בשם הועדה המקומית ירוכז וייכתב ע �

 . הצוות המקצועי
ע "סגן מה/ע"המקומית ייצגו בדיון הצוות המקצועי בראשות מהאת הועדה  �

 . י העניין"עפ –והשרות המשפטי 
הצוות המקצועי יעדכן את הועדה המקומית בדבר הגשת הערר והדיונים בועדת  �

 .העררים
יפנה השרות המשפטי בבקשה להארכת המועד , ותוך הנמקה, במידת הצורך �

.רשנקבע למתן תגובת הועדה המקומית לער
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  3888/ושוק עזה תא שוק הכרמלתכנית לשיקום 
 

 

  המלצה להפקדה      :מטרת הדיון
  

  בסמכות ועדה מחוזית   :ע"מסלול התב
  

   .הכובשיםו  ב"תרמ, יום טוב, רחוב גדרה: )מערב-'צפ(  במערב  :כתובת/גבולות התכנית
  .רחוב הכרמל:   )מזרח-'צפ(במזרח 

  .ירחוב אלנב: )מערב– 'פצ( בצפון      
   .ורחוב יצחק אלחנן הכובשיםגן : )מערב' דר(בדרום 

 חניון הכרמלית, )מדרום לשוק הכרמל מצפון לרחוב דניאל( שוק עזה, שוק הכרמלהתכנית כוללת את 
חניון אחוזת י ממערב לשוק עזה המשמשים חניון ציבורי ו"מגרשים בבעלות ממ, הכולל חלק מגן הכובשים

  .פעילותו של השוקמדרום לשוק עזה המשמש להחוף 
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   :חלקה/גוש
            

  גוש  חלקה  חלקי חלקה
137 ,123  93-115,117,120 ,121 125  ,126 ,134-

136  ,139  
7001  

9  7,6,3  7002  
51  35-42,49,50,52  7465  

73,74  53-70,79-81,  7466  
    

  .דונם  75  -כ         :התכניתשטח 
  

     .המקומיתהועדה   :      מגיש התכנית
  

  יפו –א "מנהל ההנדסה עיריית ת –צוות תכנון מרכז ,  אקסלרוד גרובמן אדריכלים                   :מתכנן
  :צוות התכנון כולל את היועצים הבאים                               

  אמיתי הר לב –יועץ שיתוף הציבור         
  דגש הנדסה – יועץ תנועה                               
  לבל מהנדסים –יועץ תשתיות                                

  אגף התקציבים  , אגף התנועה, אגף התברואה, אגף רבעים ושכונות, אגף הנכסים        
  

  .הועדה המקומית לתכנון ובנייה                       :יזם
  

  .יפו-א"עיריית ת, ) י"ממ(מדינת ישראל , פרטיים                    :בעלות
  

      המהווה גם משמש רבים מתושבי העיר ו, א"שוק הכרמל הינו השוק המרכזי של ת :מצב השטח בפועל
      לא, האורבאנית והחברתית, למרות חשיבותו ההיסטורית. נקודת משיכה תיירותית                                
      .  ולא להסדרת המצב הסטטוטורי, מאז היווסדו לשיפוץ ושיקוםזכה השוק                                
        התשתיות בו , במצבו הפיזי מהווה השוק מטרד קשה לתושבים המתגוררים בסמיכות                               
  ריקה והטעינה אינה הפ, בזבזניים ולא יעילים, מיושניםהסדרי ניקוי השוק , לקויות                               
  .ולא מזמין לא נגיש, וכל המתחם מוזנחהקרוי ארעי ומאולתר , מוסדרת                               

  
רוחב הדרך בפועל . מתחיל בכיכר מגן דוד ומסתיים ברחוב קלישרעצמו שוק הכרמל 
 מיםקיי שוקצידי המשני . בחלקו הדרומי' מ 20-בחלקו הצפוני לכ' מ 11משתנה בין 

וביניהם מפרידה  ,ם מוצבים דוכניםחנויות ומחסנים המשמשים את השוק ולפניה
, כגון בגדים" יבשה"בעיקר למכירה סחורה  שחלקו הצפוני של השוק משמ. המדרכה

טוב המקביל -ברחוב יום .לממכר ירקות ואוכל משמשיםככל שמדרימים הדוכנים 
פעילות השוק לא ניתן לעבור בו במשך שעות ". שוק הבשר"וברחובות הניצבים נמצא 

בכל יום לפנות ערב נשפכת האשפה למעבר : ניקוי השוק כיום מתבצע כך. עם כלי רכב
י טרקטור מהקטע העליון "נשטפת בזרנוקי מים והמים והאשפה נגרפים ע, המרכזי

  . באזור רחוב אלנבי לקטע התחתון באיזור רחוב קלישר
  

חוב הכרמל לרחובות גדרה ויום טוב פנויים או בין ר, לרחוב הכרמל  מערבהמגרשים מ
חלקות מבנים אלה ניצבים על  .מצבם הפיסי בינוני עד גרוע,  1בנויים ברובם עד קומה 

  . ר"מ 100-300שטח של רובן ב, ר"מ 500- ל 60טווח החלקות בין , קטנות
  .בקומת הקרקע  של אותם מבנים יש חנויות הפונות ברובן לרחוב הכרמל

  
  ".יבשה"ולסחורה משמש ברובו לממכר ירקות  מדרום לשוק הכרמל שוק עזה 

לשוק עזה קיימים מגרשים פנויים או בנויים בחלקם בבעלות מערב -ומצפוןממערב 
  .בעיקר לחניה לבאי השוקי המשמשים "ממ

  
משמשים בפועל כחניה ו עירוניתעל שטח בבעלות  מצויים מדרום לשוקמגרשי החנייה 

  .לפריקה וטעינה עבור השוקמזדמן ציבורית וכן כמקום 
  

    .הכרמלית כולל חניית לילה לאוטובוסים ומבנה המשמש למזנון עבור העובדיםמסוף 
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במעמד של הסדרי  ,אלנבי לקלישר אסורהבין ) רחוב הכרמל (כניסת רכב לשוק 
   .מתאפשרת תנועה חד סטריתמרחוב קלישר ועד רחוב יצחק אלחנן  .תנועה

  
  

 

  ,  2407, 2510 ,1200 הן או על חלק ממנו תחום התכניתהתכניות החלות ב :כללי -קייםמצב תכנוני 

  . "השימורתכנית "' ב 2650ותכנית 

  

את יתרת השטח . 'מ32-ל' מ11.0-מכהגדירה הרחבת דרך ברחוב הכרמל   1200תכנית 

  ". אזור לתכנון בעתיד"שלאורך הרחובות יום טוב וגדרה קבעה התכנית כ

 40% זכויות של  ברוב השטח 38תכנית פ "ע.  44-ו 38מו התוכניות קדלתכנית זו 

  . בכל הרחובות' מ 2הגדירה קו בנין קדמי ו ,לקומה בשתי קומות

  .להריסה יועדמ, עד רחוב השומר, מלחלק הצפוני של רחוב הכרה 44תכנית פ "ע

, רהתעשיה זעי, אזור מלאכה"פ התכנית השטח שמדרום לשוק עזה הוא ביעוד של "ע

  )".שוק(אחסנה ושרותי מסחר 

  

 ,הכובשיםהרחובות  ביןשתכנית ב כוללת את השטח" כרם התימנים" 2510תכנית 

  המכונים) 6-16 'מגרשים מס( כנפי נשרים ודניאל, סמטת הכרמל, יום טוב,ב"תרמ

בניה  200%בזכויות של  ,בלבד" מגורים"ועדים למיהם . י"בבעלות ממשמגרשים ה

לרחוב ולצד בכל הרחובות התוחמים כל ' מ0.0קו בנין קדמי . ומותק 3.5-עיקריים וב

  .ד"ר ליח"מ 110בשטח עיקרי ממוצע שלא יעלה על  168ד הוא "יח' סך מס. מגרש

  .י והבנייה עליהם בפינוי שוק עזה"התכנית מתנה את שיווק המגרשים של ממ

סמטת הכרמל , בין רחוב קאפח וכנפי נשרים "מיוחד בנין ציבור"התכנית מגדירה 

  .וחניון ציבורי בתת הקרקע שלו ,")שוק עזה"כיום (יאל ודנ
  

    חלק  מייעדת התוכנית). הכרמלית חניון באזור  1200כניתלת שינוי( 2407תכנית                                  

   חרום שרותי חניון ,מסוף האוטובוסים  :כגון לשימושים "ציבור בניני"ל מהמגרש

  בחלקו השטח כיום משמש  .ומתקנים הנדסיים עירוניים מחסנים ,וניעיר פיקוחו
  . גן הכובשיםמהווה חלק מחלקו בו ,דונם 11-הכרמלית בשטח של כ, למסוף תחבורה

                                  
                                   
   בתחום כלול של תכנית זו עד רחוב רבי מאיר פוניהצ החלק ו"של אונסק ההכרזה                                

   .המוגדר כאזור לשימור מרקמים עירוניים, ו"של אונסק ההכרזה
  

   ,אחד לשימור מבנהבתחום התכנית נמצא  'ב 2650תכנית השימור 
  .והכרמל )דדו מגן כיכרעל (בפינת הרחובות אלנבי  הממוקם
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  .פ חלוקה זו"מסמך זה בנוי עו, אפיינים שוניםתחום התכנית מתחלק בפועל למקטעים בעלי מ

  :של הקטעים להלן הגדרתם

 

 

 

 

      בשטח שבין גבולות המגרשים, רחוב הכרמל מכיכר מגן דוד ועד לרחוב קלישר - שוק הכרמל. 1
  .    וגבולות המגרשים בגדה המערבית של הרחוב , בגדה המזרחית של הרחוב                            

  .ן ובין סמטת הכרמל והרחובות הניצבים להם נמצא שוק הבשר"בשטח שבין רחוב מל                            
                               

   .טוב-ובין רחוב גדרה ויום, השטח שבין כיכר מגן דוד ורחוב סמטת הכרמל   - דופן השוק. 2
  
  ,סמטת הכרמל הרחובותרחוב הכרמל ובין  הדופן המערבית שלהשטח שבין    -    שוק עזה. 3

  . דניאל, כנפי נשרים                           
  
  , דניאל, השטח שבין הרחובות הכרמל) בפועל" אחוזות החוף"חניון ( –חניון מדרום לשוק עזה . 4

   .הכרמלית, כנפי נשרים                                             
  
   ,ב"תרמ, טוב-מגרשים בין הרחובות יום 4 - )לשוק עזהמצפון (פוניים י הצ"מגרשי ממ. 5

   .הכרמל קהילת עדן וסמטת                                                                           
  
  : בין הרחובות  2-מגרשים לאורך רחוב הכובשים ו 3 -י המערביים"מגרשי ממ. 6

   .קהילת עדן ודניאל, הכרמלסמטת , כנפי נשרים                                               

  

  . בפינה הדרום מערבית של המתחם עד הרחובות הכרמלית וכנפי נשרים  -"הכרמלית"חניון . 7

  

 .והכרמליתהכובשים , בין הרחובות הכרמל, החלק הדרומי של המתחם- גן הכובשים. 8
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  :תמצית - פ מצב סטטוטורי קיים"ע מצב בפועל  לעומת ייעודי קרקע
 ". דרך"נמצא בייעוד   שוק הכרמל .1

  , "דרך"המערבית נמצאים בייעוד  בדופן השוקהמבנים  .2

  ".     אזור לתכנון בעתיד"ו"  הרחבת דרך"

 מצוי על שטח שייעודו      " יבשה"המשמש לממכר ירקות וסחורה  שוק  עזה .3

  ".  ר לתכנון בעתידאזו"ו"  הרחבת דרך","בנין ציבורי מיוחד"

  נמצא על שטח ביעוד ") אחוזת החוף(" חניון מדרום לשוק עזה .4

 )". שוק(מסחר ותעשיה זעירה "

a. י המערביים"ומגרשי ממ י הצפוניים"למגרשי ממהן נחלקות  י"החלקות בבעלות ממ. 

  ומשמשות לחנייה ציבורית בהתאם להסכם בין   , ריקות בחלקן חלקותה- י הצפוניים"מגרשי ממ .5

   ".מגורים"ויעודן בתכנית , י"א וממ"עיריית ת      

 בהתאם להסכם     ומשמשות לחנייה ציבורית, ריקות ברובן חלקותה  י המערביים"מגרשי ממ.  6

    ".מגורים"ויעודן בתכנית , י"א וממ"בין עיריית ת     

עבור מסוף " י ציבורבניינ"והחלק הצפוני של גן הכובשים נמצאים על שטח ביעוד  חניון הכרמלית .8

 .'חניון שרותי חרום וכד, אוטובוסים

  .   והכרמלית הכובשים, בין הרחובות הכרמל, החלק הדרומי של המתחם– גן הכובשים .9

  ": דרך"אינן בייעוד קיימות דרכים בפועל ש,  של התכנית בחלקה הדרומי •

  . ן הכרמל לכובשיםורחוב הכרמלית שבי, רחוב  דניאל שבין הכרמל לכובשים -7002/9בחלקה  

  

 

  :מצב תכנוני מוצע •
  :מטרות התכנית העקריות 

שוק הבשר ושוק , מטרתה העיקרית של תכנית זו היא להסדיר את מצבם הסטטוטורי של שוק הכרמל

לאפשר החלפת , להעמיד דוכנים חדשים, על מנת שניתן יהיה בעתיד לשקם ולשפץ את השוק ,עזה

  .'כדוחנייה תת קרקעית , פינוי אשפה ומיחזור אשפה נאותים, הטעינהסדרי פריקה ו, קרוי ,תשתיות

   .י כך את הרצף בין חלקי העיר"ותשפר ע ני בין כיכר מגן דוד לרחוב יצחק אלחנןאורב קשר ההתכנית תתוו

  .לצרכי ציבור עבור תושבי כרם התימנים וכרם ישראל זמיניםיעד מגרשים יתהתכנית 

  .2510ללא תלות בפינויים כפי שנקבע בתכנית הראשית  י"י ממכמו כן תאפשר התכנית שיווק מגרש

י תוספות "ותאפשר ע, בדופן השוק  התכנית תגדיר זכויות בניה והוראות בניה באזורים  המוקפאים כיום

  .אלה התחדשות עירונית באזור כולו

  
  .בהנחייתו של יועץ חברתי מיוחד לנושא, התכנית לוותה בהליך של שיתוף בעלי הענין

  .ובעלי ענין נוספים, תושבי הסביבה, בהליך שותפו הסוחרים

 

 תהליך דיאלוג עם בעלי עניין בהכנת התוכנית  •

זאת מתוך התובנה . תהליך הדיאלוג עם בעלי העניין מהווה חלק אינטגראלי ומשמעותי בתהליך התכנון

שונים של כלל בעלי  של צוות התכנון כי התהליך דרוש כדי ליצור תוכנית מיטבית המאזנת בין צרכים

התהליך התייחס לבעלי עניין מקרב סוחרי . דרושה לצורך יישום התוכנית, העניין וכי הסכמתם של אלו

תושבי השכונות , )הבגדים ועזה, הבשר, שוק הירקות: אשר מוקדו בארבע קבוצות מרכזיות(השוק 

וגופים ) נכסים ועוד, תפעול(ת מחלקות שונות ברשו) ישראל ונחלת בנימין כרם, כרם התימנים(הגובלות 

תהליך הדיאלוג כלל עשרות פגישות מראשית התוכנית שהתקיימו באופן רציף עם . י"חיצונים כדוגמת ממ

התהליך החל בהערכת מצב בה נאסף מידע רב והוערכה הייתכנות . נציגי בעלי העניין עד להשלמתה

הנציגים . צת בעלי עניין ונבנו פורמים לדיאלוגלאחר מכן אותרו נציגים לכל קבו. לדיאלוג ובניית הסכמות

בנוסף ). פיתוח החלופות וגיבוש התוכנית, ניתוח מצב קיים, קביעת המטרות(שותפו בכל שלבי התכנון 

במהלך הפגישות השפיעו . התקיימו גם מפגשים פתוחים לציבור רחב בראשית ולקראת תום התהליך
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   .המקומי תשומות חשובות לתהליך התכנון הנציגים על התהליך התכנוני ותרמו מן הידע

  
  :עקרונות התכנית המוצעת

 

  )ר"מ 7,619- שטח כ(   שוק הכרמל.  1

 

 

 

ורחוב יום טוב בין , בקטע של רחוב הכרמל בין הרחובות אלנבי לקלישר "שוק"ל "דרך"משינוי יעוד 

מנת לאפשר שיקום  על, ")שוק הבשר("והרחובות הניצבים שביניהם , ן לסמטת הכרמל"הרחובות מל

  .  שיפור התשתיות והעמדת דוכנים וקירוי, ושיפוץ השוק

   .'מ10-כ, פ חתך רחוב הכרמל הקיים בפועל"רוחב השוק נקבע  ע

  .חובת חזית מסחרית תוגדרבקומת הקרקע בקטע זה 

והצבת אלמנטים של , בניית קירוי קל לשוק, התכנית תאפשר הצבת דוכנים על שטח הרחוב דהיום

  .אלא יוצב עצמאי כחלק מריהוט הרחוב, קירוי השוק לא יתחבר למבנים. ות וריהוט רחוב כנדרשתשתי

  , למעברים בין החנויות לדוכנים, לאורך חזית רחוב הכרמל' מ 2התכנית תגדיר רוחב של 

  .  בהתאם לתנאי השטח –'מ4.5 -'מ3.5ומעבר מרכזי בין הדוכנים במרכז רחוב הכרמל ברוחב של 

  כולל , החנויות ומירב הדוכנים ישארו במקומם, וק  לעומת המצב הקיים יהיה מינימליהשינוי בש

יקטנו בשטחם במסגרת הסדרת , )10%-כ(' יח 20- כ, חלק מהדוכנים. גם הוא ישאר במקומו-שוק הבשר

בטיחות ודרישות , לדוכנים שיאלצו להתפנות מסיבות של בטחון .הנגישות והתיפעול בשוק המחודש

  . יוקצה מקום חלופי או ינתנו פיצויי פינוי, והפיתוחהתשתיות 

  .מוקדים בצפון ובדרום השוק 2-3 -יבנו שרותים ציבוריים ב
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ותחייב הכנת תכנית , התכנית תקבע הנחיות עיצוב ופיתוח מנחות לתכנון המפורט לשיקום שוק הכרמל

 . לאישור מהנדס העיר, בניהכתנאי להגשת בקשה להיתר , עיצוב ופיתוח למתחם השוק והמרכז הלוגיסטי

  

  )ר"מ 11,752 -שטח כ( – השוקדופן . 2

 

 

  

  " דרך"יבוטלו היעודים של , טוב-בין הרחובות הכרמל לגדרה ויום ,שוק הכרמל להמערבית ש דופןב

ויותרו " מסחר ותעסוקה, מגורים"שימושים מעורבים עבור  של ייעודויקבע , "אזור לתכנון בעתיד"ו

  .בהתאם לתקני משרד התירות -שימושי מלונאות

  ,) 2510תכנית (ת כרם התימנים הצמודה את אופי הבינוי הקיים בשכונמציעה להמשיך התכנית 

  .המתאפיין בבניה נמוכה בתכסית גבוהה

  . וללא גודל מגרש מינימלי ללא חובת איחוד, פ מגרשים קיימים"תתאפשר בניה ע

  .ללא שינוי בזכויות ובהוראות התכנית, )ובותרח 4בין (יתאפשר איחוד מגרשים עד למבנן שלם 

  . בעל הקרקע 200%יהיו עד ) שרות+עיקרי(הבניה הכוללות  זכויות

  .חוב הכרמל חובת חזית מסחריתבר

וברחובות הניצבים שבין  , ן"מדרום למל, ברחובות הניצבים שבין רחוב הכרמל ובין רחוב גדרה ויום טוב

  .רחוב ושוק הכרמל תותר חזית מסחרית

  ,וברחובות הניצבים שבין רחוב גדרה ושוק הכרמל תותר חזית מסחרית, לאורך רחוב גדרה

  . או מגורים בקומת הקרקע) ללא בתי קפה ומסעדות(שאיננה מטרדית 

    .)מפני המדרכה במרכז המגרש(' מ 5.00גובה החזית המסחרית ברוטו לא יעלה על 

תקבע זיקת ' מ2וברצועה זו של ' מ 2.0חרית יהיה קידמי לקומת הקרקע המס: ברחוב הכרמלקוו בנין 

      .'מ 0.0 קוו בנין צדדי לחזית המסחרית יהיה. הנאה למעבר הולכי רגל
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  .ותוגדר זיקת הנאה להולכי רגל ברצועה זו', מ2.0טוב יהיה קו הבנין -בחזיתות לרחובות גדרה ויום

  ', מ0.0ברחובות הניצבים לרחוב הכרמל קו בנין קדמי 

  .  עם פתחים' מ2.0ומעל , ללא פתחים' מ2.0-ל' מ0.0נין צדדי בין וקו ב

  .לא תותר הקלה מקווי בניין אלה. לשאר המגרשים' מ5-ר ו"מ150-למגרש קטן מ' מ4קו בנין אחורי 

  .כולל מעקה הגג 'מ17.5וגובה המבנה לא יעלה על , קומות 3.5-הבנייה יוגבל ל גובה

  .לא כולל שטח מרפסות בולטות בחזית הקדמית, המגרשמשטח  80%תכסית המבנה לא תעלה על 

 .ד"ר כולל ממ"מ 65ממוצע עיקרי לא יעלה על  ד"יחשטח 

 . 1'פ תכנית ע"והשאר  ע', מ 4גובה קומה לא יעלה על . קומות מרתף 2תותרנה 

   ובתנאי שתהיה לחניון רק כניסה ויציאה אחת , ן תותר חניה בתת הקרקע"במבננים שמצפון לרחוב מל 

  .לא תותר כניסה לחניה זו מרחוב הכרמל. נספח הבינויפ "ע, )מאוחדת או נפרדת( 

  .פ התקן בעת הוצאת ההיתר"היה החניה עתבמרתפים שישמשו לחניה  

  
  .18א "פ תמ"יותרו שימושים ע' מ 40 -בחלקות שמרחקן מתחנת הדלק קטן מ *

  
  
  )ר"מ 7,365-שטחו כ( – שוק עזה  .3
 

 

 
קירוי והצבת , דוכנים, המאפשר חנויות, "שוק"רש הציבורי והדרכים המקיפות אותו לשינוי יעוד המג

  . אלמנטים של ריהוט רחוב בתחום המיועד 
תוך פגיעה מינימלית , בהמשך למתווה הרחובות הקיימים, י מעברים"יוגדרו ויוסדרו מקטעים התחומים ע

  . חנויות הקיימים/בדוכנים
  .'מ 6ה רוחב מינימלי של המעברים יהי
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  .רחבה עירונית/במקטע של שוק עזה הצמוד לשוק הכרמל תפותח חצר הפנימית
, הצבת שולחנות וכסאות, ויותרו בה דוכני אוכל, פ תכנית העיצוב"ע, שתקורה בקירוי קל" חצר אוכל"כ

  .ועוד
  

  . או במקטעים/במעברים ו' מ8גובה הקירוי הקל לא יעלה על . יותר קירוי קל במתחם השוק כולו
לא תותר סגירת . עד קצה הגג' מ 5גובה הקירוי לא יעלה על . והדוכנים ניתן יהיה לקרות את החנויות

  .המרחב בין גג החנות לקירוי שמעליו
לרחוב תהיה /וחזיתם למעבר, משטחו 75%חנויות בכל קטע של שוק  עזה לא תעלה על /תכסית הדוכנים 

  . ומעברים, בעיקר איסוף אשפה, פעול ושרותהשטח הפנוי בכל מקטע ישמש תי. פתוחה ברובה
  

  .השרותים הציבוריים יועתקו למקום אחר בסמיכות מקום
עבור אלה שיאלצו להתפנות משוק הכרמל כתוצאה מדרישות (בשטחים הפנויים תתאפשר תוספת דוכנים 

  ).בטיחות ומשידרוג התשתיות
ותחייב הכנת תכנית עיצוב , יקום השוקהתכנית תקבע הנחיות עיצוב ופיתוח מנחות לתכנון המפורט לש

  .לאישור מהנדס העיר, כתנאי להגשת בקשה להיתר בניה, ופיתוח למתחם השוק והמרכז הלוגיסטי
  

  )ר"מ 5,949-שטחו כ( -  )אחוזות החוף(חניון מדרום לשוק עזה /המרכז הלוגיסטי. 4

 

 

 

  רש זה ישמש לאזור פריקה וטעינה  מג ".מסחר ותעסוקה"ל" מסחר ותעשיה זעירה"שינוי יעוד המגרש מ  

  ושרותי בטחון  , תחנת משטרה, משרדים סחירים, מרכז לוגיסטי  ובו משרדים למינהלת השוק, לשוק  

  . 'אזור לטיפול באשפה וכד, משרדי תברואה, שרותים ציבוריים, אחרים  

  .ע בעת הוצאת ההיתרכולל אפשרויות מיון כפי שיקב, המרכז הלוגיסטי יכלול מרכז לטיפול בפסולת  

  .ולא תהיינה אליו כניסות לרכב  מחזיתות מזרח וצפון, מרכז התיפעול יתוכנן כחצר פנימית מאחורי מבנה  

  ולשדרג את המרחב הציבורי  , התכנית מציעה להמשיך את ציר הפעילות ברחוב הכרמל עד לרחוב דניאל   
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  ).מזרח ומערב, דרום וצפון(יבור בין חלקי העיר במטרה לשפר באמצעותו את הח, עד לרחוב יצחק אלחנן   

     

  פ שלאורכה יפותח "התכנית תחייב חזית מסחרית בקומת הקרקע של המרכז הלוגיסטי והשצ   

  .  לחנות) שרות+עיקרי(ר "מ100יקבע גודל מינימלי של . רחבה עירונית/כמדרכה   

  ,    מחד-למרחב  הציבורי" יפנה גב "נה לא י כך פעילות המרכז לא תהווה חזית לרחוב הכרמל והמב"ע   

  .  של דוכני השוק דרומה" זחילה"ומאידך לא תתאפשר    

  . פ אותם עקרונות"ע, מול גן הכובשים, גם בדופן המגרש לרחוב דניאל תחויב חזית מסחרית   

     

   יתוחבשטח הציבורי הפתוח תותר הקמת מצללות ופרגולות כפי שיוגדר בתכנית העיצוב והפ   

    .לאישור מהנדס העיר  

  . קומות עבור באי השוק ועבור תושבי הסביבה 4הקמת חניון ציבורי בן  תותרבתת הקרקע   

   ,)ר"מ12,000-כ(, 200%עד ) שרות+עיקרי (הכוללות  זכויות הבניה

  ', מ5גובה קומת הקרקע המסחרית לא יעלה על , קומות 4עד  גובה

  . כולל מעקה הגג, 'מ17. 5גובה המבנה לא יעלה על . 'מ3.30 וגובה קומת תעסוקה לא יעלה על

  .1'ויחולו הוראות תכנית ע, קומות מרתף 4תותרנה 

  )ר"מ 3,226-שטחם כ(  -)לשוק עזה(י הצפוניים "מגרשי ממ. 5

 

 

  

  ).טוב וקהילת עדן-בין הרחובות יום, 6,13,14,15מגרשים (

  . למעט בנושא הסדרת הדרכים, "כרם התימנים" 2510ית הזכויות והוראות התכנית יהיו ללא שינוי מתכנ

במקומות בהם רוחב ', מ2תקבע רצועה של זיקת הנאה ברוחב של עד . 'מ6רוחב דרך מינימלי יהיה 
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  ד"כל זאת מבלי לפגוע בזכויות הבניה ובמספר יח –המיסעות המינימלי הנדרש אינו מותיר מדרכות 

  . על מגרשים אלה

  .12' מגרש מסבניה של מגרשים אלה בפינוי הוצאת היתר ה של כמו כן תבוטל ההתניי

  

    -י המערביים"מגרשי ממ. 6

 

 

 

  . )ר"מ 1,000-שטחו כ(" שטח ציבורי פתוח"ל" מגורים"שינוי יעוד מ  9 במגרש   

  . עבור מבקרים ותושבי הסביבה קומות 4-במגרש זה תותר בניית חנייה ציבורית תת קרקעית ב 

. ייועד למילוי אדמת גן -1מפלס . במגרש הבנין הציבורי -2עליונה תהיה בהתאמה למפלס קומת החניון ה 

  .1'פ תכנית ע"הוראות החניון ע

  יציאת /ומבנה כניסת, רחבות וגינון, גן שעשועים  ומתקני משחק, פ תותר הצבת ריהוט רחוב"בשצ       

  .הולכי רגל מהחניון       

 

  ). ר"מ 2,000- שטחו כ( "מבנים ומוסדות ציבור"ל" מגורים"שינוי יעוד מ  10-ו 8 במגרשים

  ).ביטול הדרך(בין שני מגרשים אלה " מבנים ומוסדות ציבור"ל" דרך"שינוי יעוד מ

  .ר"מ6,000ושטח הבניה הכולל בעל הקרקע יהיה ) שרות+עיקרי( 300%זכויות הבניה הכוללות יהיו 

    .מעקה הגגממפלס המדרכה ועד לקצה  'מ 19.5קומות בגובה שלא יעלה על  4תותר בניה של עד 

  . 'מ5בחזית המגרש לכיוון שוק עזה וברחוב דניאל תותר חזית מסחרית בגובה שלא יעלה על 

  , עבור באי השוק 1'פ תכנית ע"קומות ע 4-קרקעי ב-במגרש זה תותר הקמת חניון ציבורי תת

  . מבקרים ותושבי הסביבה

כך שיוכלו , מתחת לתואי הדרך 8,9,10קרקעי של החניונים במגרשים התוכנית מתירה חיבור תת , בנוסף
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  .התכנית תתיר חניה גם מתחת לדרכים. לתפקד כחניון אחד

 

  )ר"מ 2,663שטחם :  ( 11-ו 7" מגורים"מגרשים ביעוד 

  . פ על רחוב הכובשים"כולל השטח שהיה מיועד לשצ ,"מגורים"מגרשים אלה יהיו ביעוד 

והגדלת  תותר תוספת קומה, ד גדול ככל האפשר"ח הבנייה למגורים ומספר יחעל מנת לשמור על נפ

  . 325%יהיו ) שרות+עיקרי(זכויות הבניה הכוללות : הצפיפות

  .ר"מ 8,650-סך נפח הבניה בעל הקרקע יהיה כ

' מ20בגובה שלא יעלה על , )בנסיגה 75%עד (קומות וקומה חמישית חלקית  4התכנית קובעת גובה של 

  . מעקה הגגכולל 

  .'מ5בגובה , לרחוב הכובשים תהיה חזית מסחרית חובה

  ). ד"ר כולל ממ"מ85(ר "מ73ד בשטח ממוצע עיקרי של "יח 77: הצפיפות

 .פ התקן"תחול חובת חניה בתת הקרקע בלבד ע

      

  )ר"מ 1449שטחו (  -חניון הכרמלית.7 

 

 

 

  ,  "מבנים ומוסדות ציבור"ונם וייועד לד 6 –יצומצם בהתאם לרה אירגון התחבורה הציבורית לכ 

  . ויותר בו בשימוש חורג למרכז לתחבורה עבור חניון הכרמלית

ותותר בו בבנית מבנה בן קומה מסחרית אחת לאורך " מסחר"בחזית לרחוב הכובשים יקבע מגרש ביעוד 

  . במטרה לחזק את הרצף העירוני מצפון לדרום , רחוב הכובשים

  .  ר"מ 1,449-שטח המסחר הכולל כ

  .עד קצה מעקה הגג' מ6וגובה המבנה לא יעלה על ', מ 5גובה הקומה ברוטו לא יעלה על 
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  . עבור מבקרים ותושבי הסביבה, קומות 4- בתת הקרקע תותר הקמת חניון ציבורי ב

  

 

 

  )ר"מ 7,200-שטח כ( – גן הכובשים. 8

 

  

  ,הכובשים-שהוא בפועל חלק מגן בשטח, בין הרחובות הכרמל והכובשים, חלק הדרומי של המתחםב

                             ". שטח ציבורי פתוח"ל" דרך"ישונה היעוד מ

  

  - עיצוב ופיתוח

  .לשיקום השוק וב ופיתוח מנחות לתכנוןהתכנית תקבע הנחיות עיצ

 תכנית עיצוב תוכן, 'שטחי ומבני הציבור וכו, הדוכנים, קירוי השוק, של המבנים לתכנון המפורט

  .לאישור מהנדס העיר, ופיתוח

      

  :תנועה וחניה  
, יםתושב :של צעי תחבורה שונים לשימושים שוניםתחום התכנית צריך לשרת ולאפשר גישה של אמ

ום תנועת כלי מצהעקרון המנחה של התכנית הוא צי. משתמשים/והתיירים מסוף התחבורה, מסחר ושוק
טעינה מתחום המגורים והעברת עומסי התנועה לכיוון הרחקת אזורי הפריקה וה, רכב בשכונת המגורים

בהתבסס על תכניות מאושרות ובשלבי תכנון של רחוב (  , יצחק אלחנן והכובשים, הרחובות הכרמלית
   ).יצחק אלחנן
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  . לתכנית נספח תנועה וחניה מנחה �
  .מיקום סופי לכניסות לחניונים ייקבע בתכנית העיצוב והפיתוח לתכנית זו     
 
   ".שוק הכרמל"ברחוב הכרמל בתחום שבין אלנבי וקלישר והגדרתו כ "דרך"ה טולבי �

  .יוכלי רכב אל כניסתלא תותר 
 ניצביםמהרחובות ה, לתחום שבין אלנבי וקלישר ,הכרמל וחילוץ יתן מענה לצרכי שוקחירום  רכב

  . קלישר, ר"שפ, השומר, ם"רמב : )נחלת בנימיןמכיוון (ממזרח 
רוחב מעבר ומקום חנייה לרכבי חילוץ  תאפשרוי, ותשתיותו מערכות בטיחות בצמתים אלו יותקנ

   .תות חירוםיוהצלה בע
 

בנפרד או (יציאה אחת /רק בתנאי שתתוכנן למבנן רק כניסה, תותר חניה "דופן השוק"במגרשים שב �
  ).ביחד

ות הניצבים וברחוב, וקטע קטן מרחוב יום טוב, יותר מעבר כלי רכב אל המגרשים דרך רחוב גדרה 
  .אליהם בקטע שבינם לבין רחוב הכרמל 

 
כניסת  . במעמד של סידורי תנועה ,המצב הנוכחילעמת לא תשתנה  כרם התימניםהנגישות לשכונת  �

  .י "רכבים פרטיים לשכונה תהיה  מרחוב הכובשים והאר
 

מטת הכרמל ברחוב יום טוב בין ס( "שוק הבשר"דרכים שלא ניתן לקיים בהן מעבר כלי רכב בתחום  �
 "שוק"כיוגדרו ) בין רחוב הכרמל ויום טוב - ן"ישכון ומל, קהילת עדן, ב"ברחובות תרמן ו"ומל

  .יתאפשר בהם קירוי ו, כדוגמת רחוב הכרמל
 

נחליאל וכנפי , יחיא קפאח :ותרחובהרחובות בעלי זיקה להולכי רגל הממשיכים את  "שוק עזה"ב �
   .שלהם קירוייתאפשר הו ,כמו בשוק הכרמל, "שוק"כ רונשרים  יוגד

 
מסוף התחבורה  מת אתצמצהמארגון לתחבורה הציבורית  -רהתכנית התכנית זו מתייחסת ל �

, קרקעי ציבורי-לאפשר בתת הקרקע שלו חניון תת ,דונם 6-דונם ל 11-מ "הכרמלית"הציבורית 
רחוב ץ לחלק הדרומי של "את תוואי כניסת האוטובוסים מרחוב יעב העתיקוממליצה בנוסף ל

  ).ת יצחק אלחנןולפי המוצע בתכני(הכובשים  
  

המרכז הלוגיסטי של  גרשיםקומות במ 4של  חניונים תת קרקעיים ציבורייםהתכנית מגדירה  �
  ).הבנוי והפתוח(ובמגרשים הציבוריים , )חניון אחוזות החוף( המתוכנן

  ).מקומות 600-כ(כל זאת במטרה לייצר מספר מקומות חניה דומה לקיים היום 
ניתן יהיה לאחד את החניונים בתת הקרקע ולצמצם ככל האפשר במספר הרמפות לכניסות ויציאות 

 .במטרה לייצר סביבה ידידותית להולך הרגל, י שימוש בשטח שמתחת"ע, לחניונים אלה
 
" המרכז הלוגיסטי", החניון שמדרום לשוק עזהוסדרו בתחום יהשוק  עבור הפריקה והטעינה �

  .וכנפי נשרים הכרמלית ותרחובהלרחבת התפעול תהיה מהגישה . המתוכנן
  
 

  :תשתיות
     , ביוב, הניקוז, לתכנית מצורף נספח תשתיות המגדיר את תוואי התשתיות והסדרת תשתיות המים �

 . 'וכד, וטיפול בפסולתאשפה פינוי , חשמל ותאורה     

   פה וניקוי השוק כך שיתאפשרו תכניות הבינוי שיוצאו מכוח תכנית זו יכללו את הסדרת נושא האש �

     ואפשרות מעבר של הולכי רגל והפעלה של , סביבההפחתת ההפרעה לתושבי ה, הפרדת אשפה ומיחזור     

  .השוק בשעות הערב     
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  : טבלת שטחים
 

  
  המגרש

  
שטח המגרש 

  ר"במ

  
שטח עיקרי 

שרות בעל +
  הקרקע 

  ר"מ+% 

  
  שרות . ש

  + בתת קרקע
  קומות' מס

  
קומות ' מס

  'גובה במ+
  לקצה הגג

  שוק הכרמל
שוק כולל (

  )הבשר

5,705  
)1,914 (  

  דוכנים בלבד    

  200%  11,752  דופן השוק
22,915  

40%  
7,051  

  גג+3
  'מ 17.50

  דוכן/חנות-'מ 5      7,365  שוק עזה
-' מ 8

  מקטע/מעבר
  200%  5,949  מרכז לוגיסטי

13,100  
  -קומות  4

  1'השאר לפי ע
  

4  
  'מ 17.50

י "מגורים ממ
  צפוניים

  ללא שינוי  3,226
  מתכנית תקפה

  גג+3  1'לפי ע
  'מ 17.50

י "מגורים ממ
  מערביים

2,663  325%  
8,650  

  75%גג +4  1'לפי ע
  'מ 20.00

  300%  2,000  בנין ציבורי 
6,000  

  -קומות 4
  1'השאר לפי ע

4  
  'מ 19.50

  פ שכונתי"שצ
  

  -קומות 4     982
  1לפי ע

  

-הכרמלית
  מסחר

1,449      1  
  'מ6

  פ הכרמל"שצ
  הכובשים-גן 

11,179        
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  .ב לחוק התכנון והבניה 62' פ ס"תכנית שהועברה ישירות למחוז ע – דיון בהתנגדויות :מטרת הדיון
  

  .בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב
  

  יונה הנביא בדרום, הרברט סמואל במערב, רחוב הירקון במזרח, אלנבי בצפון :מיקום
  

  1יונה הנביא , 10אלנבי , 2אלנבי  :כתובת

  
  

 :   חלקה/גוש
  חלקה  גוש
6914  1-11  
6914  112  

  
  4.60 :שטח קרקע

  
  גודוביץ ישראל אדריכלים :מתכנן

  
  “סבונא”חברת  :יזם

  
  פרטיים :בעלות

  
  : מצב השטח בפועל

  .תקומו 4 -  2מבנים בני ' המגרש כולל מס
 1924 -נויפלד ב' י אדר"סמואל הינה חזית הכוללת קולונדה שתוכננה ע החזית הפונה לרחובות אלנבי והרברט

  . מורוהיא מיועדת לש
  .בעוד הקומות העליונות משמשות למלונאות, קומת הקרקע משמשת למסחר

והוא קוטע את , 30 -הבית שניצב בפינת הרחובות יונה הנביא והרברט סמואל נבנה בסגנון הבינלאומי בשנות ה
  .מורגם חזית בניין זה מיועדת לש. המשולשתרצף הקולונדה 

  
  : מצב סטטוטורי קיים

  .הירקון' המייעדת את המתחם לתכנון בעתיד והקובעת הרחבה של רח 1200על המגרש חלה תכנית 
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  . 74, 60,  44חלו על המגרש תכניות  1200לפני תכנית 
  .וחוק החופים 13א "על האזור חלים תמ

  
   :המדיניות הקיימת

  . מגורים ומסחר, הירקון לשימושים מעורבים של מלונאות' הרברט סמואל ורח' צועה שבין רחפיתוח הר �
  .מימוש הרחבת רחוב הירקון �

  
  :מטרת התכנון המוצע

  .הירקון והרברט סמואל והחייאת האזור, השלמת רצף הפעילות והבינוי ברחובות אלנבי
הקיים " מגדל האופרה"כיטקטונית ונפחית לבניין אלנבי כתשובה אר' ורח" ככר הכנסת"בניית הדופן השניה של 

  .תוך שחזור הקולונדה
  

  : שהוצגו לועדה המקומיתעקרונות התכנון 
  .מלונאות ומסחר, שינוי ייעוד והוספת תכליות למגורים

  .שטחי שירות מסך השטחים העיקריים 50%שטחים עיקריים ועד  400%קביעת זכויות בניה עד 
  .'מ 6פקעה של י ה"הרחבת רחוב הירקון ע

  .איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים לשני מגרשים
  : חלוקת השימושים

בקומת . 1 -פ ע"מחסנים ויתר השימושים ע, חדרי מכונות וחדרים טכניים, חניה: בקומות המרתף התחתונות
  . 1 -פ ע"חדרים טכניים ויתר השימושים ע, המרתף העליונה חניה

  . ה תפעוליתדחסנית אשפה וחני: בחצר המשק
  . שטחי שירות, חדרים טכניים, לובי כניסה, מסחר: בקומת הכניסה

בחלק (ומגורים ) בחלק הפונה לרחוב אלנבי והירקון(מלונאות - במגרש ב, מלונאות - במגרש א: 1-6בקומות 
  ).יונה הנביא והירקון' הפונה לרח

, חדר כושר, בריכה, מתקנים טכניים ,חדרים טכניים, קומה מפולשת ובה מבואה עליונה: במגרש א 7בקומה 
  .'מועדון וכו

  .מגורים: 8-26בקומות 
  .חדר כושר ומועדון דיירים על כל השירותים הנלווים, בריכה, מתקנים טכניים: בקומת הגג

  
  :התכנית פרטי תהליך אישור

   2005 לספטמבר -27לחוק התכנון והבניה ב' ב 62' פ ס"התכנית הועברה ישירות לועדה המחוזית ע
  

   )'ב 2005-24' פרוט( 26.10.2005ישיבת ועדה מקומית מיום 
  .דנה והחליטה לשוב ולדון בישיבה הבאה בדיון פנימי לצורך קבלת החלטה בלבדהועדה 
 

   )3 -' ב 2005-25( 2.11.2005ישיבת ועדה מקומית מיום 
קדת התכנית בפועל יוכן להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאי שעד הפ הועדה דנה והחליטה
במידה ויהיה שינוי בהחלטה בעקבות תיק . ע או מי מטעמו"י מה"י היזמים ויאושר ע"תיק תעוד לשימור ע

  .התכנון ייעשה כך שכל הבנייה תיעשה בתחום המגרשים של היזמים. התעוד הנושא יוחזר לדיון נוסף בועדה
  

  .והעברת החומר ישירות לועדה המחוזית הועדה מוחה על העקיפה של היזמים את הועדה המקומית
  

  :734' ישיבה מס 24.9.07הועדה המחוזית אישרה את התכנית להפקדה בתנאים ביום 
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כפי , תוך שימור החזית והאופי הכללי של המתחם, לאשר את התכניתף "החליטה מליאת הולח 28.2.08
  .ל פי התנאים הפיזיים של משרד התיירותייעוד המלונאות יהיה ע. לא יותר שימוש למגורים במתחם. שהוצג

  
ף ולהעביר את הדיון בתמהיל "במועצה הארצית לבטל את החלטת הולחו החליטה ועדת העררים 5.8.09

  .ע"השימושים בתכנית לולנת
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מגורים שייבנו בחלק האחורי  40% -מלונאות ו 60% -לאשר את התכנית בחלוקה לע "החליטה הולנת 6.1.09

יהפוך יעוד השטחים לבניה למלונאות , שנים מכח תכנית זו 3ה ולא יוצא היתר בניה תוך במיד. של המגרש
  .בלבד

  
  :עיקרי התכנית המופקדת

קומות מעל קומת קרקע   6קביעת הוראות לבניית פרוייקט משולב למלון מגורים ומסחר בבניה בגובה  
בגובה של (קומות מעל קומת קרקע  26הרברט סמואל ואלנבי ומגדל בגובה עד ' מסחרית לאורך דופן רח

  ).אלנבי' מגדל האופרה שבגדה הצפונית של רח
  .אלנבי והרברט סמואל תשומר בהתאם להנחיות בתכנית' הקולונדה שדופן רח

  .התוספת מעל הבנין לשימור תהיה בנסיגה בהתאם לנספח הבינוי
  .'מ 21-רחוב הירקון יורחב ל

וכן רישום זיקת הנאה . הרברט סמואל ויונה הנביא,  אלנבי' לרחבמרווח הקדמי  תוגדר זיקת הנאה לציבור
  .יונה הנביא' הדדי בין שני המגרשים לכניסה לחניה מרח

  .    מקומות חניה ציבוריים מעל התקן הנדרש  50יוקצו  220במרתף העליון במגרש 
  .220 -ו 210: המתחם חולק לשני מגרשים

  : 210זכויות הבניה במגרש 
  :עיקרי
  .ר בבינוי הנמוך"מ 8333תיירות . ר במגדל"מ 5555ם מגורי

  .ר "מ 2500מגורים עד . ר"מ 4170מלונאות עד : שרות מעל הקרקע
  .מלונאות ומגורים, מתחת לקרקע לחניון ציבורי 12000מרתף עד 

  .לא תותר המרת שטחים ממלונאות למגורים. תותר המרת שטחים ממגורים למלונאות
  :220זכויות בניה במגרש 
  .ר"מ 1867תיירות ". מ 1245מגורים : עיקרי מעל הקרקע
  .ר"מ 934מלון . ר"מ 600מגורים : שרות מעל הקרקע

  .ר"מ 2490מרתף 
  :כ שטחי בניה"סה

  ר"מ 17000כ "סה, ר"מ 6800מגורים , ר"מ 10200 תיירות: עיקרי
  ר"מ 8201כ "סה, ר"מ 3100מגורים , ר"מ 5101תיירות : שרות מעל הקרקע

  ר"מ 12150כ "סה :מרתפים
  . לחוק התכנון והבניה' סימן ז' תנאי להיתר בניה יהיה בין היתר אישור תכנית וחלוקה על פי פרק ג

  
  

בתאריך  4684בעמוד  5973לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
06/07/2009.  

  
  :באכמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט ה

 18/06/2009 הארץ
 18/06/2009 הצופה

 19/06/2009 העיר

  
  

  :דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
  

  :בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
  
 א"ת 18הלסינקי  ד"גדי טל עו 

  א"ת 45הירקון   ליליאנה רוקח 
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  המלצה  מענה   טענה  'מס

י זכויות ד  גדי טל בשם בעל"עו  . 1
  .46הירקון ' בבנין ברח

התכנית תגרום  - תנועה ותחבורה. 1
התכנית . לאנדרלמוסיה תחבורתית

תגרום לעומסי תנועה באיזור שכבר 
  .היום סובל מרמת שירות נמוכה

נספח התנועה לא כולל ניתוח 
  .תחבורתי

מקומות חניה  184הקצאת  -חניה. 2
אינו עונה על הדרישה לחניה באיזור 

ימושי המסחר הקיימים ולאור ש
מקומות חניה  50הקצאת .בתכנית

בלבד לטובת הציבור הינה בלתי 
  .סבירה

נספח התנועה הינו סכמתי ומנחה 
השארת נושאים של תכנון . בלבד

מערך , החניונים כולל הרמפות
החניה והפריקה לשלב היתר הבניה 

  .פוגע בזכות הטיעון של המתנגדים
כות לתכנית השל -פגיעה סביבתית. 3

סביבתיות שליליות על בנין 
, המתנגדים ובכללן מטרדי רעש

זיהום אויר שינוי משטר רוחות 
המגדל יגרום להצללה . ב"וכיוצ

ולהקטנה ניכרת של עוצמת האור 
  .והשמש ונוף לים

התכנית נעדרת הוראות בדבר 
מיקום מערכות , ניקוז, תשתיות
עמידה בתקני זיהום , אנרגיה

משאיות תנועת , אבק, רעש,אויר
  .'פינוי עפר וכד, במהלך הבניה

יש להתנות את הפקדת התכנית 
  .בתסקיר השפעה על הסביבה

התכנית אינה נותנת פתרונות . 4
  .לצרכי ציבור ותשתיות סביבתיות

התכנית תגרום לפגיעה באיכות . 5
חיי המתנגדים ויפגעו בזכויות 

  .הקניין
התכנית תביא לירידת ערך קשה . 6

קרקעין של ומשמעותית של המ
קביעת קו הכחול בגבול . המתנגדים

המגרש נעשה באופן מלאכותי 
במטרה לצמצם את היקף תביעות 

יש להרחיב .  הפיצויים מכח התכנית
את הקו הכחול של התכנית  כך 

  .הירקון' שיכלול את רח
  

התכנית תואמת מדיניות עירונית . 1
לפיתוח הרצועה שבין הרחובות 

ימושי הרברט סמואל והירקון לש
מלונאות מגורים ומסחר תוך הרחבת 

מה שנותן  –' מ 21-הירקון ל' רח
  .מענה לנושא התנועה

המסחר בתכנית זו הוא מסחר .2
תקן החניה למלון לוקח . מלונאי

  .בחשבון שימושים אלא
בהוראות התכנית נאמר במפורש 

שנספח החניה מחייב לנושא כניסות 
. קרקעי -ויציאות לחניון התת

טעינה תהיה בתחום הפריקה וה
  . המגרש

עם התכנון , רק בשלב היתר הבניה
המפורט של המבנים  ניתן לקבוע את 
התצורה הסופית של החניונים התת 

קרקעיים ולכן תכנית זו בדומה 
לתכניות בנין עיר אחרות משאירה 

  . תווך גמישות לתכנון המפורט
התכנית מטמיעה המלצות בנוגע . 3

גונים מעל י יצירת ג"למשטר רוחות ע
  .המעברים הגובלים במגדל

מוצע לקבל את ההתנגדות ולקבוע . 4
כי בקומת הקרקע וקומה ראשונה 

של המגדל לכיוון רח הירקון ייקבע 
 350שטח לשימושים ציבוריים בסך 

בדומה (ר שטחים עיקריים "מ
ש "שירשם ע) ס הירקון"לתכנית בי

שטחים אלה . עיריית תל אביב יפו
חים לשימושי ייקבעו בנוסף לשט

  .המלונאות והמגורים
הקו הכחול של התכנית נקבע . 5

באופן המקובל בתכניות בנין עיר 
  .דומות בגבולות המגרש

  

מוצע לקבל את 
 ההתנגדות

ולקבוע כי בחלקה 
בקומת הקרקע 
וקומה ראשונה 

של המגדל לכיוון 
רח הירקון ייקבע 
שטח לשימושים 

 350ציבוריים בסך 
ר שטחים "מ

דומה ב(עיקריים 
ס "לתכנית בי

שירשם ) הירקון
ש עיריית תל "ע

שטחים . אביב יפו
אלה ייקבעו בנוסף 
לשטחים לשימושי 

המלונאות 
  .והמגורים

  

2.  
בעלת זכויות בחלק  -ליליאנה רוקח

  .הצפון מזרחי של המתחם
טוענת נגל ההפקעה ברחוב הירקון 

קה שיש לה בה זכויות לשנוגעת לח
  .בעלות

נדרשת לכל הירקון ' ההפקעה לרח
מאידך . אורכו בקטע זה של הרחוב

  .התכנית נותנת תוספת שטחי בניה

מוצע לדחות את 
  ההתנגדות
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  :ד צוות"חוו

 מוצע לקבל את ההתנגדות בחלקה ולקבוע כי בקומת הקרקע וקומה ראשונה של המגדל לכיוון רח הירקון
שירשם ) ס הירקון"לתכנית ביבדומה (ר שטחים עיקריים "מ 350ייקבע שטח לשימושים ציבוריים בסך 

  .שטחים אלה ייקבעו בנוסף לשטחים לשימושי המלונאות והמגורים. ש עיריית תל אביב יפו"ע
  :בכפוף הערות הבאותלהמליץ לתת תוקף לתכנית 

  .לחוק 197' חתימה על כתב שיפוי בגין ס. 1
סמואל כולל מתחת  אלנבי והרברט' להוסיף להוראות התכנית כי תירשם זיקת הנאה בחזית לרח. 2

עבודות צבוריות המוצאות ל פרט לסדור מדרכות או "הנכל עבודה לא תורשה על הרצועות  -לקולונדה
   .הרחובוסדות עירוניים מתחת לשטח ידי מ- לפועל על

תחול על הבנינים המיועדים לשימור תכנית , להוסיף להוראות התכנית כי במידה ותוקף התכנית יפוג. 3
  .' ב2560השימור 
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  3649' ע מפורטת מס"תב -מתחם היתד  
  

  המלצה להפקדה .   1 :מטרת הדיון

  לחוק לגבי  78לחוק ופירסום סעיף  77פירסום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף   2
  .תנאים להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית המוצעת עד למועד הפקדתה       

  
  בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב

  
  מזרח ומערב, ב היתד מדרוםרחו :מיקום

  רחוב התחיה מצפון             
  

  7היתד , 30התחיה  :כתובת
  

  
  

  :חלקה/גוש
 

גוש   גוש
  חלקי

חלקי   חלקה
  חלקה

7087      48  
7087      49 
7087      50 
7087      58 
7087      108 
7087    110   
7087    150 ,  

151  
 

  
  דונם 13 -כ  :שטח קרקע

  
  מ“צבי מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע :מתכנן
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  מ“בזק החברה הישראלית לתקשורת בע :יזם

  
  פרטיים, אביב יפו-עיריית תל, מדינת ישראל :בעלות

  
   :מצב השטח בפועל

שימושי קרקע , יה הדרומי המאופיין בבניה לא אינטנסיביתתעש, המתחם המוצע נמצא באזור מלאכה
  .ופיתוח סביבתי ירודים

ובו מרוכזים משרדי  1999שנבנה בשנת , קומות 3בן " בזק"' קיים בנין של חב) 151חלקה (במגרש המזרחי 
, בחלקה המערבית. של מכון הרישוי) סככות(קיימת בניה קלה ) 150חלקה (בחלקה האמצעית . החברה

  .  'מפעל אריזה וכו, קיימים מבנים ארעיים חד קומתיים של מפעל דגים)  110חלקה (עלות העיריה שבב
  

   :מדיניות קיימת
דונם באזורי תעשיה ומלאכה ביפו וכוללת גם את  -1000החלה בשטח של כ" מבואות יפו"תכנית אב 

מיצירת מטרדים בעיקר התכנית ממליצה לייעד את המתחם לאזור מוטה תעסוקה תוך הימנעות . המתחם
  :היקפי הבניה המוצעים הם. בגלל קרבה לעוגני מגורים עתידיים ממזרח ומצפון

  . לשטחים עיקריים 300%
' שיקשר את מקווה ישראל דרך שכ, התחיה מתוכנן הציר הירוק' ברח" השלד הירוק"י עקרונות "בנוסף עפ

  .התחיה עם יפו והים' חורשת אבו כביר ורח, קרית שלום
       

   :מצב תכנוני קיים
כ "ולפיהן המתחם מיועד לאזור תעשיה עם זכויות בניה של סה 250, 500במקום חלות תכניות מפורטות 

  .קומות 3ב 120%

   :מצב תכנוני מוצע
התכנית המוצעת משתלבת עם מדיניות התכנונית ומציעה לפתח מוקד איכותי של תעסוקה  שישדרג  .  1

  . בסביבהאת המתחם ויקרין על הפתוח 
 500 -קומות בקונטור זהה לקיים על מנת להעביר כ 3מעוניינת להוסיף בניה מעל בנין קיים בן " בזק"' חב

  . ל"ממתחם הבורסה ברמת גן למתחם הנ" בזק"עובדי המחשב המרכזי של 
ר עם זיקת הנאה לציבו.) פ.פ.ש(התכנית מציעה שידרוג של המרחב הציבורי על ידי הסדרת כיכר , כמו כן

  . התחיה כציר ירוק' דונם שתשתלב עם פיתוח רח -1.5בשטח של כ
  . משרדים ומלאכה לא מטרדית בכל הקומות/ תעשיה עתירת ידע: השימושים המוצעים הם

כמו חנויות , בקומת הקרקע של המגרש האמצעי והמערבי יותרו גם תכליות של חזית מסחרי, בנוסף
  .'סוכנויות של חברות מסחריות וכו, בנקים, בתי קפה ואוכל, למסחר קמעונאי וסיטונאי

  .במגרש האמצעי תותר הקמת מוסך בקומת מרתף העליונה
כפי שמפורט לעיל יקבעו , במגרש המערבי שבבעלות העיריה בנוסף לשימושי תעסוקה וחזית מסחרית

י מוצע להתיר החלפת שימושים ציבוריים בשימושים בעלי אופ. באחד מהקומות שימושים ציבוריים
  .  ציבורי באישור הועדה המקומית

  
  :טבלת השוואה

  
  מצב מוצע  מצב קיים  נתונים

כ זכויות בניה "סה
  לשטחים עיקריים

  300    120  אחוזים

  
  

  ר"מ
11773  29433  

  43  40  אחוזים  זכויות בניה לקומה
  

  
      ר"מ

  7  3  קומות  גובה
  

  
  -32.5כ    מטר

  תכסית
  

  55%  

  מקומות חניה
  

  ה לרכב פרטימקומות חני 483  
  מקומות לרכב תפעולי -26ו 
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  . משטחים עיקריים 30%בנוסף לשטחים המפורטים בטבלה לעיל יותרו שטחי שרות בשיעור של עד 

  
והם יחשבו ) 400%כ "סה(קומות מרתף מתחת לכל שטח המגרש כולל שטח פרטי פתוח  4יותרו הקמת 
למעט מגרש האמצעי ובו בנוסף , "1-ע"ע "תבהשימושים המותרים במרתפים יהיו בכפוף ל. כשטחי שרות

  .יותר שימוש של מוסך
  

  . פריקה וטעינה יוסדרו בתחום המגרשים, חניה
  .  מקומות חניה יותקנו על פי תקן חניה שיהיה תקף בעת הוצאת ההיתר הבניה

  .במגרשים האמצעי והמערבי ניתן יהיה לאחד את רמפות הכניסה למרתפי חניה
  

  :קווי בנין
  .פ.פ.בגבול עם ש) 'מ21עד ' מ17מ (' מ- 20וכ' מ 4: חיההת' רח
  ' מ2: היתד דרום' רח
  . 'מ2למעט ביתן השומר המוצע בקו בנין ', מ8: מערב, היתד מזרח' רח

בין מבנים במגרש האמצעי ובמגרש המזרחי וקיר משותף בין מגרש האמצעי ' מ9: קווי בנין צדדיים
  .  ומערבי

לחוק התכנון והבניה ולקבוע  77י סעיף  "וח המקום מוצע לפרסם הודעה עפעל מנת לאפשר המשך פית.   2
  . לחוק תנאי להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית המוצעת עד למועד הפקדתה 78י סעיף "עפ

  .י התכניות התקפות ובתנאי שלא תהיה בניגוד להוראות התכנית המוצעת"מוצע שהבניה תותר עפ

  
  :ד הצוות"חו
  .נית ולהעבירה לועדה המחוזית לדיון בהפקדה בתנאי תאום סופי עם אגף התנועהלאשר את התכ.  1
לחוק התכנון והבניה ולקבוע תנאי להוצאת היתרי  77לאשר פירסום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף .   2

  .לחוק בתחום התכנית המוצעת עד למועד הפקדתה 78י סעיף "הבניה עפ
כנית המאושרת ובתנאי שלא תהיה בניגוד להוראות התכנית י הת"הבניה תותר עפ: התנאי המוצע

  . המוצעת
  
  

:דנה והחליטה) 'ב05-22' פרוט( 21.5.2005ישיבת ועדת המשנה מיום 
  :לאשר את התכנית ולהעבירה לועדה המחוזית  לדיון בהפקדה בתנאים הבאים  : החלטת ועדה

  .תאום סופי של התכנית עם אגף התנועה .1

שנים למגרשים האחרים  10שנים למגרש של בזק ותוך  7יה תוך אם לא יוצא היתר בנ .2
  .ל מתבטלת"התכנית הנ

לחוק התכנון והבניה ולקבוע  77לאשר פירסום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף  .3
לחוק בתחום התכנית המוצעת עד למועד  78י סעיף "תנאי להוצאת היתרי הבניה עפ

  .הפקדתה
נית המאושרת ובתנאי שלא תהיה בניגוד י התכ"הבניה תותר עפ: התנאי המוצע

  .להוראות התכנית המוצעת
  
  

נדונה  בועדה  3649ע "תב-לחוק התכנון והבניה למתחם היתד 78-ו 77בקשה לפירסום סעיפים 
  :והחליטה 06/09/2006המקומית לבניה ולתכנון בתאריך 

י סעיף "והבניה ולקבוע עפ לחוק התכנון 77לפרסם הודעה על הכנת התכנית לפי סעיף     :החלטת הועדה
  .י התכניות המאושרות שאינן בניגוד להוראות התכנית המוצעת"לחוק תנאי להוצאת היתרי בניה עפ 78

  .המוקדם מבניהם –שנים  3התנאי המוצע יהיה בתוקף עד הפקדת התכנית או עד 
  

  :פרטי תהליך האישור
  :דנה בתכנית והחליטה 30/06/2008מיום  742מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 

  .להפקיד את התכנית בתנאים
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בתאריך  4585בעמוד  5971לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  89הודעה על פי סעיף 
29/06/2009.  

  
  :כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 11/06/2009 הצופה
 11/06/2009 הארץ
 12/06/2009 העיר

  
  

  :דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
  

  :בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
  
ד בשם מחסני "יק עו'אלי וילצ 

 ישראליים- ערובה ארצי
 ג"ר 14אבא הלל 

  א"ת 102בוטינסקי 'ז  )בכור יצחק(ד "גיא הילר עו 

בשם מכון (ד "יהודה רסלר עו 
  )הדרום

  א"ת 28דוד המלך 

    מר ראובןמשו 

  ג"נתב  רשות שדות התעופה 
  
  
  

  המלצה  מענה  התנגדות  'מס

  רשות שדות התעופה  .1
חלות הוראות  על תחום התכנית

והגבלות בניה כפי שנקבעו בהוראות 
תכנית המתאר הארצית -2/4/א"תמ

  .לנמל תעופה בן גוריון

חלק מהתכנית נמצא בתחום הגבלות בניה 
כפי , יסהגובה בגין בטיחות ט' מ 181של 

  . 2/4/א"שנקבע בתמ
  . בלבד' מ 33-ע הינו כ"הגובה המוצע בתב

, ע"יחד עם זאת מוצע להוסיף להוראות תב
  .2/4/א"שאלה תותאמנה להוראות תמ

לקבל  את 
  .ההתנגדות

  ד בשם מכון הדרום"יהודה רסלר עו  .2
מוסך התכנית פוגעת בתפקודו של .  1

 .בדיקה ותיקון כלי רכב, לרישוי
האמצעית ) 150(נמצא בחלקה המוסך 

מצד השני של רחוב היתד מתחם וב
שלא בתחום , 118-ו 117חלקות (

  ). התכנית
  
  
  
  
  
  
  
  
מטרתה של התכנית המוצעת היא .   2

על חשבון בעלי " בזק"להעשיר את 
. פ.פ.קביעת הש, הנכסים הצמודים

  ".בזק"במגרש היא לטובת 
  
  
  
  
  

  
המתחם " מבואות יפו"י תכנית אב "עפ.  1

המיועד , גובל בחלקו המזרחי בעוגן מגורים
  .למשפחות עם ילדים

סך שנותן שירותים למאות כלי המו, לכן
) ד רסלר"י עו"עפ(רכב מכל הסוגים בכל יום 

יהווה מטרד לסביבת מגורים ואינו תואם 
  .את מגמות התכנון של האזור

מכון הדרום הקיים מתפרס על , כמו כן
קומת הקרקע של כל המגרש וכך לא יוכל 

המציע , להשתלב עם התכנון המעודכן
פ לרווחת "תכסית נמוכה יותר ומותיר שפ

  .הציבור הרחב
יחד עם זאת התכנית מאפשרת שימוש     

  .של מוסך במרתף העליון של החלקה
המטרה הראשונה של התכנית הינה .  2

יצירת מוקד תעסוקה חדש שיוכל לשדרג 
  .את המתחם ולהקרין לפיתוח הסביבה

כל שלושת החלקות מקבלות זכויות בניה 
בניה  300%באופן שווה בשיעור של 

  . טחים עקריים משטח מגרש ברוטולש
בחלקת המתנגד ובחלקה ממערב , כמו כן

י "תותר הרחבת התכליות ע) 110-ו 150' ח(
בקומת  מתן אפשרות לשימושי מסחר

 לדחות את
  ההתנגדות
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בזק לא קיבלה הסכמה ממכון  'חב.  3

ע ומהלכיה "הדרום לקידום התב
  .הינם חדירה לרכוש הזולת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
בחזית רחוב התחיה . פ.פ.קביעת ש.  4

  . תחסום את הכניסה לעסק
  
  
  
  

  

ובקומת גלריה שיופנו לכיכר  הקרקע
שימושים שיתנו ערך מוסף . ציבורית

  . לחלקות אלה ויעלו את ערכן
חלקה ששימושי מסחר לא הוענקו  ל, יצויין

151  .  
ר שטחים "מ 800המתנגד  מקבל , כמו כן

עיקריים לשימושי מוסך במרתף עליון וזאת 
   .בניה לשטחים עיקריים %300- בנוסף ל

יוצא אם כן כי טענת המתנגד לקיפוח אינה 
המעניק , מתיישבת עם התכנון המוצע

  .דווקא למתנגד זכויות עודפות
  . אין כל בסיס, אי לכך לטענת המתנגד

  
רתה השניה של התכנית הינה השתלבות מט

המתוכנן ממקווה " הציר הירוק"בתכנית 
התחיה ' לאורך רח, שלום.ק' ישראל דרך שכ

  .ליפו ועד חוף הים
. פ.צ.בחלקת המתנגד בצירוף ש. פ.פ.ש, לכן

הסמוכה ממערב מהווים ) 110' ח(בחלקה 
שיחזק את הציר , גינה לציבור הרחב/כיכר

קביעת מיקום הירוק לרווחת הציבור ו
נובעת משיקולי , השטח הפתוח כאמור

תכנון בלבד ואין בה כדי להטיב בצורה 
  . 151כלשהיא עם חלקה 

או שטחים עם /קביעת שטחים ציבוריים ו
זיקת הנאה לציבור הרחב נובעים משיקולי 

תרומתה של התכנית להגדלת מלאי שטחים 
ציבוריים בסביבה ומיקומם נובע מהצורך 

  . ירוק כאמורלהשתלב בציר ה
התכנית אינה תכנית איחוד וחלוקה .  3

 כי כל, לחוק' סימן ז' י פרק ג"מחדש עפ
בעלי הקרקע נשארים בגבולות חלקות 

  .המקור ואין חובת איחוד חלקות
הקרקע  כל בעלאחד מעקרונות התכנית ש

יכול לבנות בנפרד ללא כל תלות בחלקות 
דבר שמפשט ומקל על מימושה , האחרות
  . יתשל התכנ

התכנית אינה טעונה הסכמת , הואיל וכך   
' או חתימת בעלי הזכויות בתחומה וחב/ו

בזק רשאים ליזום את התכנית ולהגישה 
  .  לאישורן של רשויות התכנון

" בזק"' העיריה הנחתה את חב, יתר על כן
כפי , להגיש תכנית מתחמית ולא נקודתית
שבזק התכוונה וזאת על מנת לגרום 

נונית של המתחם כולו להסדרתו התכ
  ".  מבואות יפו"ולהתאמתו למגמות התכנון 

י הסדרי "הכניסה למגרש נקבעה עפ.  4
תנועה וההיגיון התנועתי של גישה למגרש 

הציר הירוק (שלא מהרחוב הראשי 
  .היתד' אלא מרח, )העתידי

בכל מקרה התכנית אינה גורמת לחסימה 
  . כלשהיא של הגישה לחלקת המתנגד

משרד עורכי דין -גליקו, גיל- פני  .3
  .בשם מר בכור יצחק

מר בכור הינו בעל הזכויות והמחזיק 

  
  
  

לדחות את 
  התנגדות
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, 7087גוש ( 26התחיה ' של חנות ברח
החנות יחד עם החנות ). 110' ח

משמשות כמפעל לניקוי , הסמוכה 
  .מפעל דגים - ועיבוד דגים ופירות ים 

  
בחלק מהמגרש . פ.צ.קביעת ש  .1

מליון -קבלת פיצוי בשווי של כטעון 
  .דולר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
התכנית הינה תכנית איחוד .   2

  .וחלוקה ולפי כך לא הוגשה כדין
קידום האינטרס של בעלת .   3

הזכויות יחידה בתכנית תוך פגיעה 
  .בבעלי הזכויות האחרים במתחם

אופי , חסרה התייחסות לסוג.  4
והיקף הפיצוי לבעלי הזכויות 

  .  תכניתהנפגעים מה
    

  
  
  
  
  
בבירור שנערך לא נמצאה אסמכתא .  1

  .לזכויות כלשהן של המתנגד במקרקעין
 40%בנוסף החוק מתיר ההפקעה עד .  2

. פ.צ.התכנית מציעה את הש. ללא תמורה
משטח  28% -המהווה כ, ר"מ 875בשטח 

  . החלקה
התכנית מציעה זכויות בניה בשיעור של 

משטח  בניה לשטחים עיקריים 300%
 120%במקום .)  פ.צ.כולל ש(המגרש ברוטו 

  .לפי תכנית תקפה
אך , התכנית אינה משנה זכויות קניניות

במידה ובעל הזכות יטען כי זכויותיו נפגעות 
מהתכנית הוא זכאי לנקוט בכל הליך 

  .שימצא לנכון על פי דין
  .2להתנגדות  3ראה תשובה מספר .   2
  
  .2ת להתנגדו 2ראה תשובה מספר .   3
  
  
התכנית אינה תכנית איחוד וחלוקה .   4

לא נדרש מנגנון פיצוי  כל , אי לכך. מחדש
  .ע"שהוא בתב

  
  מר משומר ראובן  .4

מר משומר קנה את הזכויות במגרש 
  ).7087בגוש  110' ח( 26התחיה ' ברח

  בתחום . פ.צ.מתנגד לקביעת ש.  1
י המגרש ומוכן להסיר התנגדות בתנא

  .הסדר כספי
  

  
  
  
  
  ד"עו( 3למתנגד  4-ו 1ראה תשובה מספר .  1

להתנגדות       2ותשובה מספר ) גליקו, גיל-פני
  )רסלר.ד י"עו(2

לדחות את 
  ההתנגדות

בשם ' קמחי ושות, יק'וילצ-כהן  .5
-חברת מחסני ערובה ארצי

  .מ"ישראליים בע
' המתנגדת הינה חוכרת לדורות של ח

  .7087בגוש  110
  
התכנית מציעה זכויות עודפות .  1

על חשבונה של , למגישי התכנית 
המתנגדת ותוך פגיעה קשה בה 

ובזכויותיה וכל זה בלי לקבוע את 
  .המנגנון הפיצוי על פגיעה המתנגדת

  
  
  
  
  
  
  
זיקת הנאה בתחום מגרש .  2

המתנגדת רחבה יותר מהמגרשים 
  .האחרים

  
  
  
  
  
  
ד "עו– 2להתנגדות  2ראה תשובה מספר . 1

 3להתנגדות  1יהודה רסלר ותשובה מספר 
  ).גליקו, גיל-ד פני"עו(

 30.06.08אה מיום הועדה המחוזית במלי
החליטה שסך השטחים הציבוריים יהיה 

ר בתת "מ 500-ר על קרקעי ו"מ 500
לא תותר המרת שטחים ציבוריים . הקרקע

  .לשטחים בעל אופי ציבורי
-ל השטחים הצבוריים יהיו בנוסףש, יצויין

, לשטחים עיקריים ממגרש ברוטו %300
  . פ.צ.כולל ש

   
, קבעי המלצת הועדה המחוזית נ"עפ.  2

שזיקת ההנאה בכל תחום התכנית תהיה 
ובה זיקת  151למעט חלקה ', מ 3.5ברוחב 

לקבל את 
ההתנגדות 

  בחלקה
ראה מענה 

  3לסעיף 



 החלטה' מס

11/11/2009  
 8 -' ב09-0026

 

2007ת ספטמבר "מבא  38' עמ  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
כמו , הגבלת שימוש במקרקעין.  3
, .פ.צ.יסור הסדרת חניה מתחת לשא

שבתחום מתנגדת יחייב בנית חמש 
קומות מרתף לצורך עמידה  בתקן 

  .חניה
  
  
  
  
  
  
  
  
   16000התכנית מתנה בניה מעל  .  4
' ר בהוספת נתיב תנועה ברח"מ

כך ויוזמת התכנית תממש , שלבים
את זכויותיה  לא תותיר זכויות בניה 

  .שלבים' שאין מותנות בפיתוח רח
  
  
  
  
  
  
  
  
, לא ניתן להפקיד את התכנית.  5

שהינה במהותה תכנית איחוד 
אם זאת לא נחתמה ולא , וחלוקה

הוגשה בשם כל בעלי הזכויות 
שהתכנית המוצעת , הוכחות. הקרקע

  :הינה תכנית איחוד וחלוקה
פוצלה למגרש  110חלקה .  א   

הסמוכה ,150פ וחלקה "תעשיה ושצ
  .פ"למגרש תעשיה ושפ

  
  
  
לפי תכנית בינוי ראוי שיהיה  . ב   

  .מגרשי תעשיה 2-בנין אחד ב
  
  
בענין הסדרי תנועה התכנית .  ג  

  .מגרשים כמקשה אחת 2-מתייחסת ל

' מ 4.0 -היתד ו' לרח' מ 2.0ההנאה הינה 
  . התחיה' לרח

בקביעה זאת נלקחה בחשבון העובדה 
 3בן , הינו מבנה חדש 151שהבנין בחלקה 

קומות הבנוי על מרבית שטח החלקה  
יקת ועובדה זו מאלצת את התאמת שטח ז

שלא ניתן לשנותו , ההנאה לבניה בפועל
  . מטעמי בטחון וגם משיקולי תנועה וחניה
יחד עם זאת יצויין כי השטח הכולל עליו 

משתרעת זיקת הנאה בחלקת בזק גדול 
  .יותר מזיקות ההנאה בשאר החלקות

  . אין שום אפליה של מתנגדת, אי לכך
במגרש ואיסור הסדרת . פ.צ.קביעת ש.  3

י דרישת הועדה "יו נעשה עפחניה מתחת
  .06.02.07-המחוזית מ

יחד עם זאת בהמלצת אגף התנועה של 
י מתן "את הקביעה ע מוצע לשנותהעיריה 

. פ.צ.אפשרות הקמת מרתף חניה מתחת לש
והשטח  2-ובתנאי שהמרתף יבנה ממפלס 

. פ.צ.מעל המרתף העליון יהיה לפיתוח ש
  .בלבד

לא א, יש לציין שהתכנית אינה מחייבת 
  . מרתפי חניה 5מאפשרת הקמה של 

התכנית מציעה הסדרת חניה , כמו כן
  .תפעולית בקומת הקרקע

 14.04.07הועדה המחוזית במליאה מיום .  4
כפי מופיע , 6.1החליטה על תוספת סעיף 

  . אצל מתנגד
דרישה זו נובעת משיקולים תנועתיים 

שלפיה יש צורך בהרחבת תשתיות ומתן 
  .מענה לתוספת שטחים

התכנית לא קובעת מי מבעלי הקרקע יהיה 
  ,ר"מ 16000הראשון לבנית אותם 

  .כך שאין כאן העדפה  לחלקה כלשהי
, ד תחבורתית אחרת"ככל שתתקבל חוו

המוכיחה שאין צורך בהרחבת תשתיות 
תחבורה הועדה המקומית תשקול שינוי 

  .הוראות סעיף זה
הטענות בהתנגדות בדבר איחוד וחלוקה .  5

שכן מדובר בתכנית שאינה , לוונטיותאינן ר
  . כוללת איחוד וחלוקה

ד יהודה "עו- 2למתנגד  3ראה תשובה מספר 
  .רסלר

  
 150 -ו 110התכנית חילקה את החלקות .  א

ואזור . פ.פ.ש, .פ.צ.י קביעת ש"למגרשים ע
כך שהחלקות שמרו על מבנה , תעסוקה

  . המגרשים בכפוף לחלקות המקור
העיריה  נקבע שבבעלות , 110בחלקה 

  . פ.צ.שהשטח הפתוח יהיה ש
י התכנית המוצעת בכל מגרש ניתן "עפ.  ב

צר  251היות ומגרש . לבנות באופן עצמאי
בין מגרשים  0הוצע קו בנין ) בלבד' מ 28-כ(

  .251- ו 250
יהיה  ניתןשל התקנון  6.3י סעיף "עפ.   ג

יציאה משותפת בין /לבצע רמפת כניסה
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התכנית מפלה את מקרקעי .  6

  המתנגד אפילו ביחס למגרש השכן
כי לא ניתנה לו אפשרות , )150' ח(

  .  לבנית מוסך כמו אצל שכן
כי התכנית , ית פגוםפרסום התכנ.   7

, אינה כוללת הוראות איחוד וחלוקה
כאשר בפועל התכנית מחלקת את 

  .החלקות למגרשים
  
  
י סימון "התכנית פוגעת אנושות ע.  8

מבנים להריסה וכופה פינוי בשטחים 
ציבוריים בלי לקבוע טבלאות איזון 

  .או מנגנון פיצוי/ו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
יש לבטל התניית היתר בניה .  9

  .ש המתנגדת בהוראות הפיתוחבמגר
  
  
  
  

הוראות התכנית ביחס להריסת .  10
  .מבנים קיימים סותרות זו לזו

  
  
  
  
  
  

הפניה להארכת פרק זמן למימוש .  11
  .התכנית

כמת הבעלים ורק בהס 251-ו 250מגרשים 
המגרשים במפלס הרחוב תהיה  2-כניסה ל

  .  מאותו המקום
חלופות להסדרת חניה  2התכנית מאפשרת 

כפי , בכל מגרש בנפרד וגם במשותף: והן
  .שמתואר לעיל

שהוקנתה לבעלי , הזכות להקים מוסך.  6
נועדה לתת מענה למוסך הקיים  150חלקה 

  .היום על חלקה זו
  
כי , בפירסום התכנית אין שום פגיעה.  7

  .התכנית אינה איחוד וחלוקה מחדש
, ל"לעיל להתנגדות הנ. א.5ראה תשובה 

) רסלר.ד י"עו( 2למתנגד  3' תשובה מס
, גיל-ד פני"עו( 3למתנגד  1' ותשובה מס

  ).  גליקו
 2כפי שצויין לעיל בתשובה מספר .  8

אחד ממטרות ) רסלר.ד י"עו( 3להתנגדות 
להגדלת מלאי שטחי  התכנית הינה תרומתה

' גינה לאורך רח/י פיתוח כיכר"צבור וזאת ע
לכן המבנים שרובם במצב פיזי . התחיה

חד קומתיים יהרסו ובמקומם ניתן , ירוד
קומות  7יהיה לבנות מבנים חדשים בני 

  לשימושי תעסוקה עם חזית מסחרית לאורך
 300%זכויות הבניה בשיעור של . הכיכר

המוצעת עולות  כפי שמקנה התכנית, בניה
בערכן על זכויות הקודמות בשיעור של 

120%.  
 1לענין מנגנון פיצוי ראה תשובה מספר 

  ).   גליקו, גיל-ד פני"עו( 3למתנגד 
האמורה , ההוראה הינה סטנדרטית.  9

להבטיח את הפיתוח נאה במגרש הבניה 
התנייה זאת אינה מתייחסת לפיתוח . עצמו

חובה להגשת שלגביהם חלה , .פ.פ.וש. פ.צ.ש
תכנית פיתוח משותפת על הראשון בתחום 

  .התכנית שיגיש בקשה להיתר בניה
כי , אין כל סתירה בין ההוראות.  10

נוגדים את  110' המבנים הקיימים בח
הכוונה התכנונית בתחום התכנית ובהתאם 

לכך הריסתם מחוייבת כתנאי לקבלת 
זאת שונה מהמבנה הקיים בחלקת . היתר

ד את עקרונות התכנית וניתן שלא נוג, בזק
להוסיף את הזכויות המוצעות ללא 

  . הריסתו
ההחלטה בענין זמן מימוש התכנית .  11

י הועדה המקומית מיום  "התקבלה ע
אם לא יוצא היתר בניה "והיא  21/09/05

שנים  10שנים למגרש של בזק ותוך  7תוך 
  ".  למגרשים האחרים התכנית מתבטלת

והנושא , המקובל זה הזמן מימוש תכנית
  .          יובא לשיקול דעת הועדה
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  )'אדר, י נחמה ברמן"מוגש ע: (ד הצוות"חו
  

על  -י תוספת להוראות התכנית"בשלימותה ע) רשות שדות התעופה( 1' לקבל את התנגדות מס .1
תכנית המתאר  - 4/2א "שנקבעו בהוראות תמ תחום התכנית חלות הוראות והגבלות בניה כפי

  .הארצית לנמל תעופה בן גוריון

  תותר     : בחלקה ולתקן את הוראות התכנית כדלקמן) יק'ד אלי וילצ"עו(  5' לקבל את התנגדות מס .2
  המרחק בין      . בלבד. פ.צ.השטח מעל מרתף העליון יהיה לפיתוח ש.. פ.צ.הקמת מרתף מתחת  לש       
  פ     "מפלס השצ. לפחות לצורך בתי גידול של עצים בוגרים' מ 2פ יהיה "תקרת המרתף  העליון והשצ       

  .יהיה ברובו בגובה המדרכה הסמוכה לו       

  שתנאי למתן תוקף של התכנית יהיה חתימת כתב שיפוי    , להוסיף סעיף להוראות התכנית האומר .3
  .י חברת בזק"ע       

  .  יות ולהמליץ על מתן תוקף לתכנית בכפוף לשינויים לעיללדחות שאר התנגדו .4
        

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

  .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

  


