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  ועדת המשנה לתכנון ולבניה
  יפו –אביב -למרחב תכנון מקומי תל

  2008/0903/מיום  0026-08' סדר יום מס
  
  

 11:00בשעה  03/09/2008 -מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה ' כב
  .אולם האירועים 12קומה , 69אבן גבירול ' בדיוק בבנין העירייה רח

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

  
מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

שעה  תוכן סעיף
 משוערת

   06/08/2008מיום  08-0023אישור פרוטוקול   
 11:00  לולאת וולובלסקי דיון בהפקדה 1 .1

    דיון בהמלצה להפקדה 20מסלנט   3  .2
  דיון בהפקדה 22אמזלג   7  .3
  12:00  דיון נוסף) 3(א "נמל תתכנית פיתוח ל  10  .4
    דיון פנימי להפקדה לאחר סיור במקום) 3( 2-4ככר הבימה   13  .5
  
  

  ,בכבוד רב
  

  אלה דוידוף
  מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו - אביב - תל
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   לולאת וולובלסקי - 3848/מק/תא
 דיון בהפקדה
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 להולכי רגל לכלי רכב ומעבר תת קרקעי  –שינוי מיקום לולאת וולובלסקי  - דיון להפקדה  :מטרת הדיון
  .על ידי איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעליםר "המשמש ככניסה לזרוע הצפונית של המע

  
  .1) א(' א 62על פי סעיף  הועדה מקומית :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

  
, ר"הזרוע הצפונית של המע -ממזרח , גן וולובלסקי –מדרום , על פרשת דרכים' רח -מצפון :מיקום
  .קיגן וולובלס-ממערב

   
  

  :גושים וחלקות בתכנית
  

מספרי חלקות  כל הגוש/חלק סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

  מספרי חלקות
 בחלקן

, 94, 90-91, 88, 86, 34 חלק מהגוש מוסדר 6110
97 ,100 ,383 

 

  
  7.249 :שטח התכנית

  
  .האוסמן אדריכלים ובוני ערים  :מתכנן

  
  ואביב יפ- הועדה המקומית לתכנון ובניה תל  :יזם

  
 .עירית תל אביב יפו  :בעלות

  
  

  .קטע מגן וולובסלקי ליד צומת על פרשת דרכים ודרך מנחם בגיןהמגרש כולל  :מצב השטח בפועל
  
  

תנאי לקידום הבניה בזרוע הצפונית של  קידום ביצוע לולאת וולובלסקי המהווה :מדיניות קיימת
  ר"המע

   

  .G ,2774 ,1205 ,2604,2712 ,3639 ,2000, 225: תקפות במגרש כניותת :קיים מצב תכנוני

  .ודרכים, מבני ציבור – 2774א "תי  תכנית מספר "עפ אושרהיעוד המ
  

ר לרכב הבא מצד "קי הינה רמפה המאפשרת כניסה לזרוע הצפונית של המעלסלולאת וולוב  :נתוני רקע
יתרון מיטבי לתנועת אולם מיקומה אינו נותן פ, 2774ממערב ומזרח הלולאה מופיעה בתכנית תא , צפון

  ).הקו האדום(ולתאום עם תחנת ארלוזורוב של הרכבת הקלה , הולכי הרגל
  .ומפריד את תנועת הולכי הרגל מתנועת כלי הרכב, וריהשינוי המוצע משפר את פתרון התנועה המוט

קלה כבת הר לתחנת ארלוזורוב של הר"התכנית מאפשרת קשר נוח להולכי רגל בין הזרוע הצפונית של המע
  .המתוכנן במקום 2000וממנה לתחנת רכבת ישראל וכן לפרויקט 

  
  

מבוקש שינוי מיקום הרמפה והמעבר התת קרקעי לרכב ולהולכי רגל על ידי שינוי  :מוצע מצב תכנוני
  .מיקום יעודי הקרקע ללא שינוי בזכויות הבניה בתכניות התקפות

  
  

  :זמן ביצוע
אם ).ר"מותנה בפינוי קו המתח העליון בזרוע הצפונית של המע(שנים  5תבוצע תוך פרק זמן של התכנית  

תתבטלנה , במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל, שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו 5תוך  
  .במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית



 התוכן החלטה' מס

  
 

 לולאת וולובלסקי שינוי מיקום מעבר תת קרקעי לרכב ולהולכי רגל……… /מק/תא

 

 

 2006ת אפריל "מבא  2' עמ

 

  
  .התכנית בסמכות הועדה המקומית: ע"מה אישור 

  
  .התכנית בסמכות הועדה המקומית: אישור היועצת המשפטית

  
  
  

  

  : ד הצוות"חו
  :לשינוי מיקום לולאת וולובלסקי בתנאים הבאיםממליץ לאשר את התכנית 

  .ל כתנאי להפקדת התכנית"ע ועם הזכיין של הרק"תאום ואישור סופי עם חברת נת .1

  .או מי מטעמו כתנאי להיתר בניה אישור תכנית עיצוב ופיתוח לאישור מהנדס העיר .2
  

ה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים רחודשים מיום שנמס 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
  .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

  
  

  13/08/2008בתאריך ' א62ע שהתכנית לפי סעיף "ד מה"חוו
  13/08/2008בתאריך ' א62ש שהתכנית לפי סעיף "ד יועה"חוו
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   20מסלנט  - 3846/תא
 דיון בהמלצה להפקדה
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  שכונת שפירא – 20מסלנט ' רח
  
  

  .המלצה להעברת התכנית לועדה המחוזית לדיון להפקדה:                 מטרת הדיון
  

  .תכנית בסמכות הועדה המחוזית:              ע"מסלול התב
  

  210בדרום חלקה ,  השילוח במזרח' רח, רבי ישראל מסלנט במערב' רח:                          מיקום

  .6981בגוש  205בצפון חלקה ,  6981בגוש                                       
  
  

  
  
  
  
  

  . 209:חלקה   6981: גוש:                    חלקה/גוש
  

  .דונם 0.75:               שטח התכנית
  

  .דאובר אדריכלים:                           מתכנן
  

  .מ"דן גת בע                               :יזם
  

  .מנהל מקרקעי ישראל:                 בעל הקרקע
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  תאור השטח
הגובל ברחובות ישראל מסלנט ורחוב השילוח המאופיינים , מגרש ריק:       מצב השטח בפועל

  . בהפרש מפלסים
מדרום שני בנייני . בבית כנסתפעיל הגובל ) מעון יום(מצפון ישנו גן ילדים                                        

וחמש קומות על , מסלנט' מגורים בעלי שלוש קומות על עמודים מרח
שנכנסה  590שינוי לתכנית , 1206על פי תכנית (השילוח ' עמודים מרח

  ).1969למתן תוקף בשנת 
  
  
  

   :מדיניות קיימת
תכנית האב נועדה .  2006 אשר המלצותיה אושרו בועדה המקומית בשנת, לשכונת שפירא הוכנה תכנית אב

במסגרת המלצות תכנית האב . לספק מסגרת מכוונת לפעולות העירייה בקידום הפיתוח הרצוי בשכונה
על ידי הגבלת , שבסיסה הוא שמירת אופי הבינוי הקיים  בשכונה") הכפר העירוני("גובשה חלופת פיתוח 

תוך איסור על מתן הקלות גובה , )ה יותרבשולי השכונה תתאפשר בניה גבוה(קומות  3.5גובה הבניה עד 
  .בשכונה

התכנית ממליצה לשמור על אופי הבינוי . האזור בו כלול המגרש מסומן על פי תכנית האב כאזור ללא שינוי
  .יציאה לגג כלפי רחוב מסלנט) + כולל קומת קרקע(קומות  4כלומר , הקיים

  
  

  :        מצב תכנוני תקף
שפורסמה למתן תוקף (  590' יא תכנית מסהתכנית החלה על המגרש ה -

בזכויות בניה של ' 1על פיה המגרש מסומן כאזור מגורים א)  19.9.1968
ע "על פי התב). עיקרי 50%כ "סה(כ שתי קומות "סה, עיקרי לקומה 25%

  . קומות 3ר יותרו "מ 750 - מגרשים הגדולים מ
כ ניתן "סה. (יחידות דיור לדונם נטו 8מספר יחידות הדיור המותר הוא 

  ).יחידות דיור 6לבנות במגרש 
  .1כמו כן על המגרש חלה תכנית ג

  פורסמה למתן תוקף " (1שפירא -הרחבות דיור", 2408' תכנית מס -                                       
  )   המגרש הנדוןאינה חלה על (חלה על המגרשים הסמוכים ) 25.6.1989ב                                       
   י הוספת שטחי בנייה ושיפוץ"ומטרתה לשפר את תנאי הדיור בשכונה ע                                      
  התכנית קובעת תנאים להרחבות דיור על פי אבי טיפוס המוגדרים . בתים                                      
  . בתכנית                                      
  יש לציין כי בבניינים הגובלים במגרש . ר"מ 110הרחבת הדירות היא עד                                       
  .הנדון לא התבצעו  הרחבות דיור                                      

  אושרה למתן  (, חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, 38א "תמ -
 אינה חלה על מבנים(חלה על המגרשים הסמוכים , )2005תוקף בשנת 

ללא , ומאפשרת חיזוק בניינים קיימים באמצעות תוספת בניה) חדשים
א מעניקה לועדה שיקול דעת ושומרת על "התמ. הכנת תכנית מפורטת

זכותה לקבוע אלו תוספת בניה לאשר לכל מבנה ואף לסרב לתת היתר 
  . הכרוך בתוספת בניה משיקולים שונים

                                  
  :סביבות המתחם 

המגרש ממוקם ברחוב מסלנט שחוצה את שכונת שפירא בכיוון צפון דרום 
ומדרום שני בנייני , מצפון למגרש גן ילדים פעיל. ומתפקד כרחוב מאסף

וחמש קומות על , מסלנט' מגורים בעלי שלוש קומות על עמודים מרח
  . השילוח' עמודים מרח

  

   :בה הוחלט 18.05.2008ע בתאריך "התכנית נדונה בפורום מה          :ע"פורום מה

תוספת זכויות הבניה והגובה המוצע מבוססים על . באופן עקרוני הבקשה כפי שהוצגה מקובלת .1
וקומה חלקית  38א "להם הוצגה תוספת קומה במסגרת תמ, התייחסות למבנים הקיימים הסמוכים

באחריות (תערך בדיקה נוספת . הבניינים הקיימים חלה תכנית הרחבות דיור כמו כן על. 1על פי ג
  .1ותכנית ג 38א "לבדיקת הוראות תמ) רבקה

 .יועבר כתב שיפוי כמקובל .2

 . תוספת זכויות הבניה מותנית בסטנדרט בינוי גבוה .3

  .ע"עיצוב ופיתוח קומת הקרקע יובא לאישור מה .4
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  תכנון המגרש תוך                  : קריות המקודמות במסגרת התכניתהמטרות העי:        מצב תכנוני מוצע

  יחידות הדיור והגובה בהתאם לקיים  ' מס, הגדלת זכויות בניה                                     
  .בסביבה הקרובה) סטאטוטורית(                                     

  :עקרונות התכנית המוצעת                                        
' קומות על קומת עמודים לכיוון רח 3במגרשים הגובלים קיימים בניינים בני 

על בניינים אלה ניתן יהיה להוסיף קומה נוספת . ד בכל בניין"יח 16, מסלנט
י תוכנית "קומת גג עפ) + חיזוק בניינים מפני רעידות אדמה( 38א "במסגרת תמ

  . 2408ע "י תב"עפוהרחבות דיור , 1'ג
למגרשים , מוצע הקמת בניין בגובה וקווי הבניין המותאמים למצב הסופי הצפוי

). כולל קומת קרקע(קומות  6כלפי רחוב מסלנט מוצע בניין בן , כלומר. הסמוכים
  ).כולל קומת קרקע(קומות  8כלפי רחוב השילוח מוצע בניין בן 

 65%קומת הגג בתכסית של עד . בבניין המוצע מתוכננות בנסיגה 6-ו 5קומות 
  . משטח הקומה הטיפוסית

, ר לשטח עיקרי"מ 90גודל יחידת דיור ממוצעת , יחידות דיור 22כ מוצעות "סה
  .ר לשטח עיקרי"מ 75גודל יחידת דיור מינימלית 

  .קרקעית בלבד עם כניסה מרחוב השילוח-החנייה המוצעת היא חניה תת
  .  הרחובות 2-ת ממתוכננות דירות גן וכניסות ראשיו

  
  :עיצוב עירוני                                        
מרפסות מקורות . התאמת גובה הבניין לתוספות עתידיות בבניינים הגובלים עימו                                       

  . וחיפוי טיח
                 

  :   היקפי הבנייה                
 40%ו  , שטחים  עיקריים) 264%המהווים (ר "מ 1980:  נייה מעל הקרקע הקף הב           

  ).        ד"הכוללים שטחי ממ(שטחי שרות 
  .שטחי שירות) 93%המהווים (ר "מ 700 -כ: הקף הבניה מתחת לפני הקרקע                                       

  
  :  קוי בניין 

הצמדות המאפשרת 2408 ע"ההרחבות לתב שומרים על תוכנית יםהמוצע קוי הבנין                                      
עתידיות  בהתאמה לתוספות , מגרש בחלקו הצפון מערבי והדרום מערבי  לקו                                    

.לבניינים קיימים                                  . 
  .'מ 4.5 –לכיוון רחוב השילוח                                     

  .'מ 5 – לרחוב מסלנט                                    
  .י תשריט ובהתאם לתוכנית ההרחבות"עפ', מ 3 -ל 0בין – צדדי                                     

  
  :תנועה וחניה                 

  .השילוח' כניסה מרח. גרשחניות תת קרקעיות בתחום המ 23לפחות                

  
  :טבלת השוואה

  
 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 כ זכויות בניה"סה
 שטח עיקרי

 264% 50% אחוזים
 )1כולל ג(ר "מ 1980 )1ללא ג(ר "מ 375 ר"מ

 33% 25% אחוזים זכויות בניה לקומה
 .ר"מ 247.5 ר"מ 187.5 ר"מ

 בהתאם למפורט 6-8עד  2 קומות גובה
 'מ 20-26  מטר

 60% 25% תכסית
על פי התקן התקף בעת הוצאת  מקומות חניה

 .היתר בניה
על פי התקן התקף בעת הוצאת 

 .במרתפי חניה, היתר בניה
  
  
  

  .שנים מיום אישורה כחוק 10התכנית תבוצע תוך  :זמן ביצוע
  במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא, שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו 10אם תוך    
  תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות , ר בניה כללהית   
  .התכנית הראשית   
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  : ד הצוות"חו

  .יש להעביר כתב שיפוי כמקובל .1

, תוספת זכויות הבניה מותנים בהצגת סטנדרט בינוי גבוה: ע"מילוי דרישות החלטת פורום מה .2
 .ע לעיצוב ופיתוח קומת הקרקע"אישור מה

  .לא תותר חניה עלית. החניה תהא תת קרקעית בלבד.   3          
  חלקי כלפי   0מומלץ לא לאפשר קו בניין צידי . לגבי המגרש הציבורי לא חלה תכנית הרחבות דיור.   4          

  .כמבוקש, מגרש זה                
  לקוי הבניין הקיימים במגרשים קו הבניין כלפי רחוב השילוח וכלפי רחוב מסלנט יהיו בהמשך .   5     

  .  הסמוכים           
  זכויות הבניה   .יש לקבוע בהוראות התכנית כי שינוי במספר הקומות ובקווי בניין יהוו סטיה ניכרת.  6          

  . המבוקשות יותאמו למעטפת הבניין כפי  שהוצגה               
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  .דיון להפקדה: מטרת הדיון
  

  .תכנית בסמכות וועדה מקומית: ע"מסלול התב
  

  .שכונת נוה צדק, 22אמזלג ' רח: כתובת
  

  
  

  : גוש חלקה
  שטח  חלקה  גוש

  'ד 0.654  165  6929
  

  .'ד 0.654: שטח קרקע
  

  .) ע"תב(אדריכלים בוני ערים ' אלונים גורביץ, )תכנון אדריכלי(קימל אשכולות אדריכלים : מתכנן
  

  .גיא צפריר: יזם
  

  .פרטיים: בעלות
  

  :מצב השטח בפועל
  ).2277על פי תכנית " (בית אמזלג" –קיים בניין לשימור  ,22' אמזלג מס' ברח, 6929גוש  165בחלקה 

  .המבנה לשימור ממוקם בצפונה של החלקה וחזיתו הראשית מהווה דופן לרחוב אמזלג
  .וואי המסילהומשיק לת, למעט מבני סככות, של החלקה פנוי באופן יחסי) העורפי(האזור הדרומי 
  .ברבות השנים תוספות שאינן מטיבות עם חזותו והוא מצוי במצב כללי ירוד" הסתפחו"למבנה לשימור 

 1990שלגביו הוצא היתר בשנת , בית אמזלג כוללת חלק נוסף של ,20' אמזלג מס' ברח ,סמוכההחלקה ב
  . קומות ועליית גג 3בן לתוספת בניין 

  
  :רקע היסטורי
נולד בירושלים והיה קונסול בריטניה . היה מתומכי המושבות הראשונות בארץ) 1916-1824(חיים אמזלג 

סייע לחברי הוועד לרכוש . יישוב ארץ ישראל -ביפו ונשיא לשם כבוד של וועד חלוצי יסוד המעלה שמטרתו 
  .ואחד מבני משפחתו בנה בית בנוה צדק, חיים אמזלג עצמו גר ביפו. אדמות רבות

  .בנו של חיים, ביתו של יוסף אמזלג היה ככל הנראה 22אמזלג ' רחב המבנה לשימור
  
  

  :מצב תכנוני קיים
ע "על פי התב). 1991קיבלה תוקף בנובמבר " (נווה צדק" – 2277התכנית החלה על המגרש היא תכנית 

על פי הוראות התכנית לא תותר הריסת בניין לשימור ולא תותר . הבניין הקיים במגרש מסומן לשימור
  .כל תוספת בניה לגביו
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על פי הוראות התכנית . בתחום אזור השימור', מסמנת את המגרש כאזור מגורים מיוחד ב 2277תכנית 
בניה בחלל הגג ) + כולל קומת קרקע(קומות  2ניתן לבנות בניין בן ) תוספת בניה(' באזור מגורים מיוחד ב

  ). בנה לשימורמכיוון שמדובר במגרש בו קיים מ, על פי תכנית ע(ומרתף 
מעל גובה זה . במידה והקומה הקיימת במגרש היא קומה גבוהה, מ"ס 6.60או ' מ 6.0גובה הבניה עד 

  . 'מ 10.60או ' מ 10.0עד גובה קו רכס מכסימלי של , תאושר בניה רק בתוך שיפועי הגג
  'מ 0קו בניין קדמי : ע"קוי בניין המותרים על פי התב

  ).5/1מ "בהתאם לתמ(' מ 4.0קו בניין אחורי          
  .'מ 2.5בתנאים או  0קו בניין צידי          

  .יחידות דיור 8כ "על פי מפתח לחישוב מספר יחידות דיור ניתן לבנות במגרש סה: צפיפות
  .משטח המגרש 20% -שלא יפחת מ, התכנית קובעת כי בכל מגרש יהיה שטח פתוח לא בנוי ורציף, כמו כן

מ "על פי תמ, קו הבניין כלפי המגרש. 5/1מ "על פי תמ, בתוואי הרכבת הקלה) בצידו הדרומי(המגרש גובל 
  .ל הוא תת קרקעי"תוואי המסילה בחלק הנ. 'מ 4הוא  5/1

  .ע והועברו דרישות לתכנית ולהיתר"התכנית תואמה עם נת
  

ת להלן החלט, התכנית נדונה בפורום תכנון מצומצם 23.7.2007בתאריך : ע"המשנה למהפורום תכנון 
  :הפורום

  :אין מניעה לקדם את התכנית לדיון בועדה המקומית בתנאים הבאים .1

שולמית (בהתאם לחוות דעת מדור מידע (' מ 4.0עי לכיוון המסילה הוא "קו הבניין התב -
  ).  דידי

  סוכם כי במידה והיזמים לא מסכימים  . סוגיה זו  משפיעה על דרך חישוב הזכויות למגרש       
  .לקבל התייחסותה) ליועצת המשפטית(זו הם יפנו לשרי אורן לקביעה        

  .תיאום מול צוות השימור     -
  

  :מצב תכנוני מוצע
ללא , נוי בתכנית בסמכות ועדה מקומיתהוראות הבי התכנית היא לאפשר בניה במגרש על ידי שינוימטרת 

  . 2277תוספת זכויות בניה מעבר להיקף המותר בתכנית 
שטחי מרבית את  "מרכז"לכן הבינוי המוצע , אמזלג' הצופה אל רחבחזית המגרש  וקםהמבנה לשימור ממ

   .המשיק לתוואי המסילה, י של המגרשהבנייה בחלקו העורפ
  

  :בקשה לאפשר בניה חלקית מעל המבנה לשימור ובצמוד אליו
הבינוי  .קובעת שבמבנה לשימור לא תתאפשר לגביו כל תוספת בניה) התכנית הראשית( 2277תכנית 

לרחוב אמזלג בצמוד  0מעל הבניין לשימור ובניה בקו בניין ) בנסיגה(המוצע במגרש מאפשר בניה חלקית 
  .התכנית מתואמת עם צוות השימור.  למבנה לשימור

  
  :בקשה לשינוי מספר קומות וגובה

. ליית גגקומות וע 3המבנה כולל , לגוש הפונה כלפי רחוב המסילה. המבנה החדש מפורק למספר גושים
ללא (' מ 14.10עד קו גובה רכס מכסימלי של , ע הראשית"תוספת של קומה מעל המותר על פי התב, כלומר

מפלס הכניסה הקובעת יהיה . הקובעתמעל מפלס הכניסה ). תוספת שטח מעבר למוגדר בתכנית הראשית
  .בהתאם למפלס הקומה הקיימת

  
  :בקשה לתוספת יחידות דיור

ד "שטח יח). 2277(ללא תוספת שטחי בניה מעבר לקבוע בתכנית הראשית , ד"יח 2 התכנית מציעה תוספת
  . 2277בהתאם להוראות תכנית , ר"מ 72מינימלי יהיה 

  
  :בקשה לשינוי בקוי הבניין

במצב ' מ 4- וי משינ –מעל מפלס הקרקע : קו הבניין אחורי כלפי ציר המסילהבהתכנית מציעה שינוי 
קיים של הבניינים בהתאם למצב ה, ת לייצר רצף הגיוני בחזית לכיוון המסילהעל מנ', מ 3.15-המאושר ל

בהתאם , בחזית הפונה למסילה' מ 3קו בניין  -קו הבניין למרתפים . הסמוכים לאורך תוואי המסילה
    .ע.ת.לדרישת נ

  
  
  

  :בקשה לשינוי גובה מרתפים
  .כל אחד' מ 4מרתפים בגובה  2ת מציעה התכני

  .החלקה מתקיימת ונשמרת זיקת הנאה לכניסת רכב למגרש שכן חוםיש לציין כי בת
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  :פיצול השטח הפתוח
מוצע לאפשר הקמת גדרות בשטח   .משטח מגרש המגורים 20%התכנית מקיימת שטח פתוח רציף בהיקף 

  .הפתוח שיהוו גינות פרטיות לדירות הגן
  
  

  :טבלת השוואה
  

 מצב מוצע מצב קיים נתונים

 ללא שינוי ע ניפחית"תב אחוזים כ זכויות בניה"סה

   
 לפי הגדרת קוי בניין ושטח פתוח לפי הגדרת קוי בניין ושטח פתוח אחוזים זכויות בניה לקומה

   
 בניה בשיפועי הגג+ קומות  3עד  קומות ובניה בשיפועי הגג 2 קומות גובה

 'מ 14.10 'מ 10.0 מטר
על פי התקן התקף בעת הוצאת  מקומות חניה

 היתר בניה
על פי התקן התקף בעת הוצאת 

 היתר בניה

  
  

  :זמן ביצוע
, במגרש ממגרשי התכנית לא הוצע היתר בניה כלל, שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו   5אם תוך  

  .תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות התכנית הראשית
  

  .' א62פי סעיף שהתכנית ל 13.08.2008ע מיום "אישור מה
  .' א62שהתכנית לפי סעיף  13.08.2008אישור יועצת משפטית  מיום 

  
   

  :מומלץ לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים :ד צוות"וח
  

תנאי להפקדת התכנית היא הצגת חישוב שטחי הבניה המוצעים מול שטחי הבניה הקיימים  .1
  . 2277תכנית , במגרש על פי התכנית הראשית

 .תר בניה תאום ואישור צוות השימורתנאי להי .2

  . חפירת מרתף מותנית בהבטחת יציבות המבנה לשימור .3

 .תנאי להיתר בניה שיפוץ המבנה לשימור בתאום ואישור צוות השימור בהתאם לתיק תיעוד .4

 .יש להעביר כתב שיפוי כמקובל .5

 .ע"מילוי תנאים נת .6

  .חומי המדרכהתנאי להיתר פינוי פלישה בחזית הבניין לשימור הקיימת בת .7
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  .תוך הכללת מיקום מצללות וסגירות חורף א"לנמל תמעודכנת תכנית פיתוח אישור   :מטרת הדיון

  
  א"נמל ת  :מיקום

  
  

  :חלקה/גוש
 

גוש   גוש
  חלקי

  חלקי חלקה  חלקה

6962    5 –8 ,70 – 72 ,

146 – 149 ,  

150 – 151,  

154 ,157 ,
170   

6964    10 – 14 ,84  1  ,9 ,
37,75 ,  

76 ,  

6965    8  1  

7458    1 – 6    

  

  דונם 100 –כ   :שטח קרקע

  
  מייזליץ כסיף אדריכלים :מתכנן

  
  מ“אוצר מפעלי ים בע :יזם

  
  אביב יפו- עיריית תל, מדינת ישראל :בעלות

  
, ואשר שימשו למחסני הנמל 1936המבנים בתחום נמל תל אביב שהוקמו החל משנת  :מצב השטח בפועל

ומדיניות  3208'   או נמצאים בשלבי שיפוץ והתאמה לשימושים חדשים בהתאם לתכנית מאושרת מס/שופצו ו
פיתוח האזורים הפתוחים הולך ונשלם בימים אלה בהתאם לתכנית הפיתוח שאושרה . הועדה המקומית

  .28.4.2004 -ומית בבועדה המק
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    :מצב תכנוני קיים
אשר פורסמה למתן " הסדרת מצב קיים –נמל תל אביב " – 3208' על תחום נמל תל אביב חלה תכנית מס

  . 23.5.2006ביום  5531' תוקף בילקוט פרסומים מס
י "קיימים עפנאי ומסחר תוך ניצול המבנים ה,א כאזור בילוי נופש"מטרת התכנית היא לפתח את מתחם נמל ת

, גלריות לאומנות, )במגבלות שטח(מסחר , בין היתר לבתי אוכל –הסדרת זכויות הבניה והשימושים בהם 
אולמות , אולמות קונצרטים, קולנוע, תאטרון(עינוג ציבורי , מועדוני צלילה וספורט יומי, מתקני שעשועים

ות המגבילה את מספר אולמות הארועים אישרה הועדה מדיני 10.1.2007ביום  -)'וכד, דיסקוטקים, ארועים
  .במתחם

  .כמו כן קבעה התכנית הוראות לפיתוח האזורים הפתוחים והטיילות לאורך הים
  

אישרה הועדה המקומית תכנית פיתוח לשטח נמל תל אביב שכללה בין היתר פיתוח  28.4.2004ביום 
  . רה דקורטיביתאזורי הצללה  ותאו, השטחים הצפוניים בדק עץ משולב באזורי ישיבה

  
  :החלטת הועדה

בכפוף לבדיקות , המינהל כמפורט מטה' לאשר את תכנית הפיתוח בהתאם להנחיות אדר  
  :הבאות

  .בדיקה נוספת לאפשרות הקצאת שביל לרוכבי אופניים בלבד .1
אבטחת המקום , גינון המקום, תיאום עם הנהלת הנמל לגבי הסדרי גישה לנכים .2

  .ר ללא תשלוםוהקצאת כיסאות זמניים לציבו
  .כחניה מגוננת 10' פיתוח אזור החניה מסביב לבנין מס .3
  .תאום למיקום חדש לעמודי התאורה מחוץ לתחום ההליכה לאורך קיר הים .4

  .י מהנדס העיר לפני הוצאת היתר בניה"אישור פרטי הפיתוח ע .5
  :דיווח ביצוע

ח העץ מסיבה של בעיית לאחר בדיקה נוספת נשללה אפשרות להתוות שביל אופניים בתחום משט. 1
  .החלקה

הוקמה  - אבטחת המקום, נשתלו עצים - גינון, כיום מתחם הנמל נגיש לאנשים עם מוגבלויות -גישה לנכים. 2
  .תחנת שיטור בנמל

  .ערוגות פרחים באיזור החניה+ נשתל גריד עצים . 3
  .יבוצע לאחר ניסוי תאורה במקום. תואם מיקום חדש לעמודי התאורה. 4
  

הוצג בפני הועדה תיקון לתכנית הפיתוח שכלל הצעה למיקום מצללות וסגירות חורף  25.4.2007 בתאריך
  .י אדריכלית העיר"בצמוד לעסקים בביצוע לפי פרט אחיד שאושר ע

  
דנה והחליטה לצאת לסיור במקום בנוכחות  הועדה)'ב2007-11' פרוט( 25.4.2007מיום החלטת ועדה 

 .מ"על החברה אוצר מפעלי ים ב"מנכ
  

  :להלן תכנית הפיתוח המוצעת 2007בהמשך לסיור שהתקיים בחודש אוגוסט 
  

של הפרגולות וסגירות החורף בנמל וכן לדאוג לאיזורים מוצללים לציבור  על מנת להסדיר את העיצוב החזותי
ום מידות ומיק, הכוללת הוראות, הרחב בקיץ  מוצעת לאישור הועדה המקומית תכנית פיתוח לכל שטח הנמל

או סגירות חורף לכל מבנה תוך הבטחת חזות אחידה ושמירה על שטח ציבור ומעברים להולכי /לפרגולות ו
  .רגל

  :מצללות בצמוד למבנים. 1
סגירת חורף בלבד או מצללה בשילוב : התכנית מתייחסת כאמור לכל מבנה בנפרד וקובעת את סוג ההצללה

  .הבניה שלהסגירת חורף וכן קובעת את תוואי ההצללה ופרטי 
פרטי המצללות . כל המצללות הקבועות וסגירות החורף ייבנו על פי פרטים אחידים באישור אדריכל העיר

  . וסגירות החורף יצורפו לתכנית הפיתוח
לא יותר סגירת מרווחי המצללה ודפנותיה למעט בעונת החורף במקרים בהם התכנית קובעת תוואי לסגירת 

  . חורף
  .ואי המותר בתכנית זו ובכפוף למדיניות רישוי עסקים בעירסגירת חורף תותר בתו

- ברוחב שלא יפחת מ)  בצמוד למעקה הקיים(יובטח מעבר פנוי למעבר לציבור בצידה המזרחי של המעגנה 
לא תותר הצבת שולחנות וכיסאות בתחום . 9מול האנגר ' מ 4.0- ברוחב שלא יפחת מ - ו 8מול האנגר ' מ 2.5
  .זה 
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  ):שלא בצמוד לעסק(חים פתוחים הצללה בשט. 2
ההצללה בשטחים אלו תהיה מחומרים . תותר הצללה בשטחים הפתוחים באיזורי משטחי העץ והחניה בלבד

עיגוני  ההצללה .לעונת הקיץ בלבד בין החודשים יוני עד ספטמבר כולל) 'מפרשים וכד, יריעות בד(קלים בלבד 
  .מיקומם וצורתם יהיו באישור אדריכל העיר. ל עונההמצללות עצמן תפורקנה בסיום כ. יהיו קבועים

  
  .באישור מהנדס העיר, יותר איזור משחקים משולב חול ומים במסגרת משטח העץ. 3
  

  .המוצעת כמפורט לעיללאשר את תכנית הפיתוח   :ואדריכל העיר ד הצוות"חו
  .ית זושינוים לא מהותיים בתכנית הפיתוח באישור מהנדס העיר לא יהוו שינוי לתכנ

  
 

  : ע"החלטת מה
  

לאשר את תכנית הפיתוח   : החלטת ועדה 1סעיף  28/04/2004מתאריך  2004-11ישיבה קודמת מספר 
  :בכפוף לבדיקות הבאות, המינהל כמפורט מטה' בהתאם להנחיות אדר

  .בדיקה נוספת לאפשרות הקצאת שביל לרוכבי אופניים בלבד .6

אבטחת המקום , גינון המקום, נכיםתיאום עם הנהלת הנמל לגבי הסדרי גישה ל .7
  .והקצאת כיסאות זמניים לציבור ללא תשלום

  .כחניה מגוננת 10' פיתוח אזור החניה מסביב לבנין מס .8

  .תאום למיקום חדש לעמודי התאורה מחוץ לתחום ההליכה לאורך קיר הים .9

  .י מהנדס העיר לפני הוצאת היתר בניה"אישור פרטי הפיתוח ע .10
  
  

לצאת לסיור במקום בנוכחות   : החלטת ועדה 2סעיף  25/04/2007מתאריך  2007-11 ישיבה קודמת מספר
  .מ"ל החברה אוצר מפעלי ים בע"מנכ

  
  
  
  
 

    
  :מהלך הדיון

  .חברי הועדה מתנגדים לסגירת חורף באמצעות פרגולות קבועות
  

  :הועדה מחליטה
  .לשוב ולדון בתכנית הפיתוח 

  
  .עזרא ושמוליק מזרחי דוד, יעל דיין, דורון ספיר: משתתפים
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 .אישור להפקדה   :מטרת הדיון
  

  .תכנית בסמכות הועדה המחוזית :ע"מסלול התב
  

  .רוטשילד לרחוב אחד העם' בין שד,  2-4מול תאטרון הבימה :  מיקום
  

  :חלקה/גוש
  

 חלקי חלקה חלקה גוש חלקי גוש

7085  153 152  
 )3264/פ תכנית תא"בניכוי הפקעה ע(

  
  

  4הבימה , 2הבימה                :כתובת
  

  ).דונם לפני הפקעה 1.08(דונם   1.07-כ  :שטח קרקע
  

  .מ"שהין אדריכלות ותכנון בע.א –אדריכל אבנר שהין      :מתכנן
      

  ).ר שמטרתו תמיכה במפעלי תרבות ואומנות"מלכ(קרן מרדכי קריתי      :יזם

  
  ).קרן מרדכי קריתי(פרטיים      :בעלות

  
  .  ובניה על הגג) כולל קומת קרקע(קומות  3בשטח קיימים שני בניינים בני   :ועלמצב השטח בפ

      .בקומת הקרקע מתקיימים שימושים מסחריים                                  

   : מצב תכנוני קיים
  :התכניות העיקריות החלות על המגרש הן

-עדכון תכניות לב תל – 2720תכנית מספר ', קטע ב" לב תל אביב" – 2331תכנית מספר 
  ).מרתפים( 1ותכנית ע) בניה על גגות(' תכנית ג, אביב

  .מגורים: שימושים
קומות על הקרקע או מעל קומת עמודים מפולשת במסגרת  5 –כ נפחי בניה מותרים "סה

קומות + חדרי יציאה לגג + שטחי שרות + אביב - קוי הבניה המותרים בתכניות לב תל
בניה בבנין  280%דונם מותרת בניית  1-וחדים ששטחם גדול מבמגרשים מא.  מרתף

  . קומות על הקרקע או על קומת עמודים 6שגובהו 
 4הועדה המקומית רשאית להתיר עד . קומות 2: מספר קומות מרבי מתחת פני הקרקע

  ".מרתפים" 1קומות נוספות בתנאים הקבועים בתכנית ע
ברוטו גובה קומת חדרי ' מ 4+ ד פני הגג ממפלס הכניסה ע' מ 17.50עד  -גובה הבניה
  .היציאה לגג

אשר " חניון הבימה וככר התזמורת" – 3264' כמו כן חלה על שטח התכנית מתאר מס
' הפקיעה  שטח בפינה הצפון מזרחית של שטח התכנון לטובת שיפור התנועה בפינת שד

  .ככר הבימה/רוטשילד מרמורק
  
   :מצב תכנוני מוצע

  :עיקרי התכנית המוצעת הם                          
  ". מגורים מיוחד ומוסדות ציבור"ליעוד של " מגורים מיוחד"שינוי יעוד מ.   1                            

  : אפשרות לבחירה בין שתי חלופות תכנון.  2
  .או בניה חדשה במגרש, תוספת לבנין הקיים     

  
ח הרקע לתכנון "וינה על ידי סר פטריק גדס בדוחשיבות המתחם צ : תיאור מטרות התכנון

המתחם משמש נקודת מפגש של שלש . תל אביב שכתב בשנות העשרים של המאה הקודמת
ובו מתקיים מתחם לתרבות ) ציון-בן' ן ןשד"ח' שד, רוטשילד' שד(שדרות מרכזיות בעיר 

יתן הלנה ב, תיאטרון הבימה, הכולל את היכל התרבות, מהמרכזיים בעיר, ולאומנות
שיפוץ ושדרוג כולל הקמת ככר ,  המתחם נמצא בתהליך התחדשות.  רובינשטיין וגן יעקב

שינוי יעוד המגרש ממגרש .  י מר דני קרוון ו חניון ציבורי"ציבורית חשובה המתוכננת ע
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ישלים ) מרכז לתרבות ולאמנות(מגורים  למגרש מיוחד להקמת פרויקט בעל אופי ציבורי 
  . תחם המתחדשאת הפעילות במ

קומת הקרקע תהיה קומה מפולשת גבוהה בחלקה הפונה לחזית הרחובות ותאפשר יצירת 
לחיזוק הקשר בין השדרות , קשר מבט וקשר פיזי בין שדרות בן ציון ושדרות רוטשילד

  .הנפגשות במתחם
 

  
מגורים מיוחד "ל" מגורים מיוחד"שינוי יעוד המגרש ממגרש : שימושים/פרוט יעדים 

י "עבור בנין בעל אופי ציבורי למרכז לתרבות ולאומנות שיוקם ע" ם ומוסדות ציבורמבני
אולמות בגדלים שונים לשימוש -בקומות המרתף: קרן מרדכי קריתי שיכלול בין השאר

) פיסול ועוד, ציור, שירה, תיאטרון, וידאו, קולנוע, מוסיקה, מחול(האומנויות השונות 
. ב"עריכת תערוכות וכיו, מופעים בפני קהל מצומצם, תחזרו, למידה ואימונים, לעבודה

מסחר הקשור  - בקומות קרקע וגלריה. הקרנות והרצאות, כמו כן אודיטוריום למופעים
חומרי גלם לאמנים , מוסיקה, אמנות שימושית,חנויות עיצוב, גלריות(לאמנות ואומנות 

קומות . המרתף העליון שימושים אלה יותרו גם בקומת. בתי קפה ואוכל, מזכרות, )'וכד
חדרי סטודיו , כיתות לימוד וכיתות אמן, חדרי חזרות ומשחק- )כולל קומת הגג(עליונות 

משרדי הקרן ומשרדים , אולמות קאמריים, חדרי תצוגה וגלריות, לאומניות השונות
כמו כן יותרו . ב"אולמות להרצאות והקרנה וכיו, ספריות, התומכים בפעילות האומנותית

מהשטח  50%בשטח שלא יעלה על ) כדוגמת משכנות שאננים(ומנים ואכסניה מגורי א
  .הבנוי מעל פני הקרקע

  
  :נתונים נפחיים

  
  : מספר קומות

  .קומות מרתף בגבהים המתאימים לשימושים בקומות אלה 4עד 
גובה קומת קרקע מפולשת חלקית לא (קומת קרקע גבוהה כולל קולונדה וגלריה 

  ).דרכה לתקרהמפני המ' מ 5-יקטו מ
  .קומות טיפוסיות ועוד קומת גג חלקית 5עד 

  .לקומת הגג החלקית' מ 4+ עד פני הגג ' מ 18.70עד  :גובה
  

  : תכסית
  .למעט קולונדה, משטח קומה טיפוסית 70%עד  –קומת קרקע 

  .על פי קווי בניין -קומות טיפוסיות 
   .משטח קומה טיפוסית 65%עד  –קומת גג 

  .משטח המגרש 100% –קומות מרתף 
  

  : קווי בנין
 0,  פ תכנית עיצוב שתאושר כתנאי למתן היתר בניה"בקומת הקרקע ע  -לככר הבימה 

  . בשאר הקומות
  .פ הקיים לתוספת"לבניה חדשה או ע' מ 4 -רוטשילד‘ לשד
  . פ הקיים לתוספת"לבניה חדשה או ע‘ מ 4 -אחד העם‘ לרח

  , הקיים לתוספתפ "לבניה חדשה או ע' מ 4 -קו בנין אחורי
  .151לאורך הקיר המשותף בגבול חלקה  0למעט קו בנין 

מאורך חזיתות הבנין ובהבלטה שלא תעלה  75%תותר הקמת מרפסות מקורות לאורך עד 
  .מקיר החזית' מ 1על 

  .בכל כיוון' מ 2-קומת הגג תבנה בנסיגות שלא יפחתו מ
  

  : טבלת השוואה
  
  

 מצב מוצע מצב קיים  נתונים

שטח  זכויות בניהכ "סה
 כולל

+ ר מעל פני הקרקע"מ 3300-כ
 מרפסות

  ר מעל פני הקרקע"מ 4972
 

+ ' ק 5עד + ק וגלריה "ק חדרי יציאה לגג+ע "ע' ק5 קומות גובה בנין
 קומת גג חלקית

  'ד 1ע למגרש מעל "ע' ק 6או   
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 לא רלוונטי  ר"מ 75-85שטח דירה ממוצע  צפיפות
  מקומות חניה

 

  . חניהבפועל אין 
 .פ תקן"לבניה חדשה ע

פ הנחיות "חניה תפעולית ע
  . אגף התנועה

 .שימוש בחניון ציבורי סמוך
  

  
 *שטח כולל עיקרי ושרות יעוד

 מתחת לקרקע מעל הקרקע
 % ר"מ % ר"מ

 400 4320 460 4972 מגורים מיוחד מבנים ומוסדות ציבור
  ללא מרפסות* 

  
 ,     חנית נכים, ניה שונים כגון פריקה וטעינהפתרונות לנושאי ח: תנועה וחניה   

  .  יהיו באישור אגף התנועה בעיריית תל אביב' העלאת והורדת מבקרים וכד   
  .באי המרכז ישתמשו בחניון הציבורי המוקם במקום                        

  
קומות  4יותרו עד . הבניה יכולה להיות כתוספת לקיים או כבניה חדשה: עקרונות ודברי הסבר נוספים

קומות טיפוסיות וקומת גג חלקית  5עד , )עם גלריה(קומת קרקע גבוהה , מתחת למפלס פני הקרקע
בחלק הצפון מזרחי של קומת הקרקע תהיה נסיגה בקו ). מקו החיצוי של המעקה' מ 2בנסיגה (

' מ 22.70יעלה על גובה הבנין לא . אלכסוני שיפתח את ציר המבט משדרות בן ציון לשדרות רוטשילד
ע נפחית "מקודמת תב, מאחר ועדין אין פרוגרמה לבנין. תותר הקמת מרפסות מקורות. מפני הקרקע

  ). עיקרי ושרות(שתכלול את כל שטחי הבניה 
  

  :תנאי למתן היתר בניה 
  . י מהנדס העיר"תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור תכנית עיצוב ע

 
  .שנים מיום אישורה כחוק 7התכנית תבוצע תוך  :זמן ביצוע 

  במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא, שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו 7אם תוך   
  תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות , היתר בניה כלל   
  .התכנית הראשית   

  
  

  .החליטה לשוב ולדוןדנה ו) 'ב2007-18' פרוט( 11.7.2007ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 
  

  :לאשר את התכנית להפקדה בתנאים:   ד הצוות"חו
  .י הועדה המקומית"תנאי להיתר בניה יהיה אישור תכנית עיצוב ופיתוח ע.  1                        

  
  

   8סעיף  11/07/2007מתאריך  2007-18ישיבה קודמת מספר 
  

. ד י"י עו"העיצוב הוגש ערעור ע' התכנית כולל תכד שרי אורן דיווחה לועדה שלגבי "עו  :מהלך הדיון
  .סהר שיישמע ביום שני בבית המשפט העליון

  .קרן קרייתי ויתרה על הערעור  
  

  .לשוב ולדון  : החלטת ועדה
  

  .פאר ויסנר ושמוליק מזרחי, ארנון גלעדי, מיטל להבי, נתן וולוך, שמואל גפן  :משתתפים
  
  

  7סעיף  28/11/2007מתאריך 2007-27ישיבה קודמת מספר 
  

  .ר ארנון גלעדי"בתחילת הישיבה כיהן כיו  :מהלך הדיון
ד של צוות שימור מדוע הבנין נשוא הדיון לא נכנס לתכנית "חברי הועדה מבקשים חוו

    .'ב2650השימור 
השימור בשל אופיו המיוחד ' חברי הועדה מבקשים למצוא דרך להכניס את הבנין לתכ

  .המתאים למבנים בסביבה



 החלטה' מס

03/09/2008  
 5 -' ב08-0026

 

2007ת ספטמבר "מבא  16' עמ  

 

  .ר"ון ספיר חזר לישיבה כיודור
חברי ועדה הביעו חשש שהבנין המבוקש לא יוכל להשתלב בסביבה בשל המטרדים וגובהו 

  .השונה משאר המבנים במקום
כמו כן טענו שיש מסביב לכיכר חללים ציבוריים שניתן להשתמש בהם לצורכי ציבור 

  .שמבקשים לייעד למבנה שבנדון
  

  .הצגת דוח סביבתי לגבי שימושים רלוונטיים המבוקשים במקום לשוב ולדון לאחר   :החלטת ועדה
  .ל"ד שימור לגבי המבנה הנ"להעביר למיטל את חוו  

  
  .פאר ויסנר ושמואל גפן, אריה שומר, מיטל להבי, ארנון גלעדי, דורון ספיר   :משתתפים

  
  

  :שינויים לדיון חוזר
  :לשימושים כדלקמן לאור הנושאים שהועלו בדיון מוצע לשנות את המבוקש בנוגע

  
שיכלול בין    מלון עירוני בשילוב עם שימושים בעלי אופי ציבורי: שימושים/פרוט יעדים           

אולמות בגדלים שונים ,  ספריות, חדרי מחשב, חדרי קריאה ,גלריות: בקומות המרתף, השאר
, לעבודה) פיסול ועוד ,ציור, שירה, תיאטרון, וידאו, קולנוע, מחול(לשימוש האומנויות השונות 

  .ב"הרצאות ומופעים בפני קהל מצומצם וכיו, הקרנות, חזרות, למידה ואימונים
כמו כן שטחים נלווים לבית מלון ושטחים נלווים לכל סוגי הבניינים בהתאם לתכנית מתאר      

  .פתחים למרתפים יופנו אך ורק לכוון הרחובות. מרתפים- " 1ע"
אמנות , חנויות עיצוב, גלריות(הקשור לאמנות ואומנות  מסחר -בקומות קרקע וגלריה

שימושים אלה יותרו . מלונאות, בתי קפה ואוכל, מזכרות, )'חומרי גלם לאמנים וכד, שימושית
  . גם בקומת המרתף העליון

  .מלונאות-)כולל קומת הגג(קומות עליונות 
  

     :חוות דעת הצוות
  

 .ממליץ לאשר את התכנית המוצעת
 

  : ע"ההחלטת מ
  

ד שרי אורן דיווחה לועדה "עו  :מהלך הדיון 8סעיף  11/07/2007מתאריך  2007-18ישיבה קודמת מספר 
סהר שיישמע ביום שני בבית . ד י"י עו"העיצוב הוגש ערעור ע' שלגבי התכנית כולל תכ

  .המשפט העליון
  .קרן קרייתי ויתרה על הערעור  

  
  
  

  .לשוב ולדון  : החלטת ועדה
  
  

  .פאר ויסנר ושמוליק מזרחי, ארנון גלעדי, מיטל להבי, נתן וולוך, מואל גפןש  :משתתפים
  
  

  7סעיף  28/11/2007מתאריך  2007-27ישיבה קודמת מספר 
  

  .ר ארנון גלעדי"בתחילת הישיבה כיהן כיו  :מהלך הדיון
ד של צוות שימור מדוע הבנין נשוא הדיון לא נכנס לתכנית "חברי הועדה מבקשים חוו

    .'ב2650השימור 
השימור בשל אופיו המיוחד ' חברי הועדה מבקשים למצוא דרך להכניס את הבנין לתכ

  .המתאים למבנים בסביבה
  .ר"דורון ספיר חזר לישיבה כיו

חברי ועדה הביעו חשש שהבנין המבוקש לא יוכל להשתלב בסביבה בשל המטרדים וגובהו 
  .השונה משאר המבנים במקום
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2007ת ספטמבר "מבא  17' עמ  

 

יכר חללים ציבוריים שניתן להשתמש בהם לצורכי ציבור כמו כן טענו שיש מסביב לכ
  .שמבקשים לייעד למבנה שבנדון

  
  

  .לשוב ולדון לאחר הצגת דוח סביבתי לגבי שימושים רלוונטיים המבוקשים במקום   :החלטת ועדה
  .ל"ד שימור לגבי המבנה הנ"להעביר למיטל את חוו  

  
  

  .פאר ויסנר ושמואל גפן, אריה שומר ,מיטל להבי, ארנון גלעדי, דורון ספיר  : משתתפים
  
  
  
 

  :מהלך הדיון
  ).איש 250עד (חברי הועדה מבקשים להוריד מרשימת השימושים אירועי תרבות 

  .לשמר עצים ככל שניתן במקום
  
  
  

  : החלטת ועדה
  

  :לאשר את התכנית להפקדה בתנאים הבאים

  .המלון יבנה לפי כללים של בניה ירוקה .1

 ).איש 250עד (ושים את השימוש של ארועי תרבות יש להוריד מרשימת השימ .2

 .מ לבדוק את נושא התנועה במקום"לפני ההפקדה דורון ספיר וארנון גלעדי יצאו לסיור ע .3

 .העיצוב ופיתוח בועדה' תנאי להיתר בניה אישור תכ .4
  

.פאר ויסנר ודוד עזרא, ארנון גלעדי, דורון ספיר:  משתתפים
 
  

  
  


