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להגשת בקשה , לחוק התכנון והבנייה'  ג145י סעיף "אישור הועדה המקומית עפ :וןמטרת הדי  
 בטרם בוצעו 4' לועדה המחוזית למתן היתר בנייה ואישור אכלוס במגרש מס

ע "התנאים להוצאת היתר בנייה ולמתן אישור אכלוס כפי שנקבעו בהוראות תב
 . ' א2381

      

 .בסמכות הועדה המחוזית'  ג145ף י סעי"מתן האישור הוא עפ :מסלול  

      

מתחם פארק תעסוקות ונופש יד אליהו ממוקם באיזור התעסוקה אנילביץ ביד  :מיקום  
י "ממערב ע, השלושה' י רח"הוא תחום מצפון ע. אליהו ממערב לשכונת יד אליהו

 .יגאל אלון' י רח"וינגייט וממזרח ע' י רח"כביש נתיבי איילון מדרום ע
      

 חלקי חלקה חלקה גוש

7096 57   
7096 1 ,52 ,53 X 

7097 110 X 
7108 1 ,40   
7108 33 ,39 X 
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 ).' א2381שטח התכנית הראשית ( דונם 99      :שטח קרקע  

      

 .ע"אגף תב :מגיש הבקשה  

      

 .ן"חברת אלקטרה נדל, חברת אתגר,  יפו–אביב -עיריית תל :בעלות  

      

רקע להגשת   
 :הבקשה

אשר ניתן לה תוקף " פארק תעסוקות יד אליהו"'  א2381ע "במקום חלה תב     .1
אשר ניתן לה תוקף בשנת  (2381התכנית מהווה שינוי לתוכנית . 2001בשנת 
  : ' א2381ע "להלן עיקרי תב). 1991

ר במגרש " מ25,000. ר" מ96,358ר ל " מ35,000שטח עיקרי מתוספת          ·
  .'3' ר במגרש מס" מ42,000ו' 4' מס

  . דונמים32.6 ל 11.5פ מ "הגדלת שטחי השצ         ·

  .ביטול איזור לתחנת דלק עקב מגבלות בטיחות         ·

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה ומתן אישורי אכלוס כמפורט בסעיף          ·
  . בהוראות התכנית19 ו18

   

" איילון ביזנס סנטר"מוסקוביץ פרוייקט . י חברת י" נבנה ע4' במגרש מס     .2
הקנתה למגרש '  א2381ע "תב. ר לתעסוקה ומסחר" מ27,000בהיקף של 

  .ר נוספים" מ25,000תוספת זכויות בהיקף של 
   

ונס הכנסים של אשר רכשה את הפרוייקט מאת כ, כעת מבקשת חברת אתגר      .3
להשלים את הפרוייקט ונערכת להוצאת היתר הבנייה , מוסקוביץ. חברת י
  .2008במרץ 

   

 תותנה בהוצאת 4נקבע כי הוצאת היתר בנייה במגרש '  א2381ע "י תב"עפ     .4
בניית החניון התת קרקעי הוא . 'א6היתר בניה לחניון התת קרקעי במגרש 

י החלטת הנהלת העירייה בידי חברת "פרויקט עירוני וביצועו הופקד עפ
 מקומית חנייה אשר ישרתו את באי היכל 600החניון יכיל . היכלי הספורט


