הנדסה
מינהל
אגף תכנון ובנין ערים

ועדת המשנה לתכנון ולבניה
למרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
סדר יום מס'  08-0022מיום 23/07/2008
כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה  23/07/2008 -בשעה 09:00
בדיוק בבנין העירייה רח' אבן גבירול  ,69קומה  12אולם האירועים.
להלן סדר יום לישיבה .אנא הבא/י חומר זה אתך לישיבה.
מספר מספר
סעיף עמוד
.1
2.
3.

1
3
5

4.
5.
.6

7
11

שעה
משוערת

תוכן סעיף
אישור פרוטוקול  08-0018מיום 11/06/2008
הפקעות חלקות בשלמות בגוש  6132דיון בהפקעה  -דיון רגיל
חלקה  250בגוש  6636דיון בהפקעה  -דיון רגיל
שטחי ציבור בשכ' רמת הח"יל ) (2דיון בהפקדה )הוספת שינויים בקווי בניין
לרח' משמר הירדן ולקו בניין צדדי למעברים להולכי ביעוד שצ"פ)(3
תוספת תכליות למגרש למבני ציבור דיון בהתנגדויות
שטחים ציבוריים בא.ת .בצרון -מס' 3255ב' )הת( ) (5דיון בהתנגדויות )(6
דיון בהתנגדויות 2500א – כיכר המדינה
הדרפט יופץ בנפרד

09:00

09:15
10:00
11:30

בכבוד רב,
אלה דוידוף
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה
תל-אביב  -יפו

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

הנדסה
מינהל
אגף תכנון ובנין ערים

ועדת המשנה לתכנון ולבניה
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
פרוטוקול מספר 08-0018
ח סיון התשס"ח 13:00 - 09:00 11/06/2008
בבנין העירייה רח' אבן גבירול  ,69קומה  12אולם האירועים

מספר מספר
סעיף עמוד
.1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
3
5
7
9
11
13
17
27
34
40
43

13.
.14
15.

47
51
61

תוכן סעיף
אישור פרוטוקול  08-0016מיום 14/05/2008
חלקה  616בגוש  6336דיון בהפקעה  -דיון רגיל
הפקעת חלקה  4וחלק מחלקה  2בגוש  7072דיון בהפקעה  -דיון רגיל
חלקות  4ו ,20-גוש  7015דיון בהפקעה  -דיון חוזר לאישור הפקעה עם סקר בעלויות)(2
הפקעות לדרך בגוש  6214דיון בהפקעה  -דיון רגיל
צירלסון  10דיון בהתנגדויות
ויטל חיים  20דיון בהפקדה
בקשה לתביעת פיצויים לפי סעיף  197לחוק בגין תמ"א  38רח' ברנר  8דיון בפיצויים
בקשה לתביעת פיצויים בגין תכנית  , 2988רח' בן סרוק  10-24דיון בפיצויים
תביעת פיצויים בגין תכנית  , 2988מתחם ההסתדרות דיון בפיצויים
אחווה ) (2) 6הת( ) (2הבהרת חישוב שטחי הבניה על פי תכנית 2277
תכנית מתאר ח'  -תכנית חניה )(6
רכבת קלה  -תחנת אליפלט דיווח לוועדה על גישה לחלקה והפקעות נדרשות לאור שינוי
מיקום התחנה
מתחם הרב קוק להחלטה בלבד לאחר סיור במקום
גבעת אנדרומדה -תב"ע להחלטה בלבד לאחר סיור במקום
הסלסלה  11להחלטה בלבד לאחר סיור במקום
בכבוד רב,
אלה דוידוף
מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה
תל-אביב  -יפו

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

מס' החלטה
23/07/2008
08-0022ב' 1 -

התוכן
 הפקעות חלקות בשלמות בגוש 6132דיון בהפקעה  -דיון רגיל

מטרת הבקשה:
בקשה להפקעת חלקות בשלמות ביעוד ציבורי בגוש 6132

מיקום:
כפר שלם

כתובת:
גושים וחלקות בתכנית:
גוש

חלקה

בעלות

6132

2

מדינת ישראל

שטח
רשום
במ"ר
532.00

שטח
ההפקעה
במ"ר
532.00

6132

196

מדינת ישראל

4977.00

4977.00

6132

211

מדינת ישראל

271.00

271.00

6132

213

מדינת ישראל

153.00

153.00

6132

215

מדינת ישראל

45.00

45.00

6132

217

מדינת ישראל

1.00

1.00

6132

309

מדינת ישראל

1072.00

1072.00

6132

311

מדינת ישראל

391.00

391.00

6132

341

מדינת ישראל

1498.00

1498.00

יעוד
ההפקעה

מצב השטח בפועל

שטח ציבורי
פתוח
שטח ציבורי
פתוח
שטח ציבורי
פתוח
שטח ציבורי
פתוח
שטח ציבורי
פתוח
שטח ציבורי
פתוח
מבנים
ומוסדות
ציבור
שטח ציבורי
פתוח
מבנים
ומוסדות
ציבור

ריק ופנוי
ריק ופנוי
ריק ופנוי
ריק ופנוי
ריק ופנוי
ריק ופנוי
ריק ופנוי
ריק ופנוי
ריק ופנוי

מצב תכנוני קיים:
השטח להפקעה מיועד למבנים ומוסדות ציבור ולשטח ציבורי פתוח עפ"י תב"ע  2390בתוקף לפי הודעה
בי.פ  4080מיום  28/01/1993ה שבט התשנ"ג
ועפ"י תב"ע  2580בתוקף לפי הודעה בי.פ  4330מיום  27/08/1995א אלול התשנ"ה.
מצב חוקי:
ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה  1965 -ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות לפי סעיפים 5
ו –  7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( .1943
לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל ,יש לפרסם הודעה לפי סעיף  19לאותה פקודה.
חו"ד מה"ע:
ממליץ להפקיע את חלקות  341 ,311 ,309 ,217 ,215 ,213 ,211 ,196 ,2בגוש  6132לפי חוק התכנון והבנייה
התשכ"ה  1965 -ובהתאם לכך לפרסם הודעות לפי סעיפים  5ו–  7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(
.1943
לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל ,יש לפרסם הודעה לפי סעיף  19לאותה פקודה.
עמ' 1

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
23/07/2008
08-0022ב' 1 -
חו"ד הצוות) :מוגש ע"י אורית ברנדר ,אדר'(
אין מניעה תכנונית לאשר את ההפקעה.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.

עמ' 2

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
23/07/2008
08-0022ב' 2 -

התוכן
 חלקה  250בגוש 6636דיון בהפקעה  -דיון רגיל

מטרת הבקשה:
אישור הפקעה.

מיקום:
שכונת הדר יוסף

כתובת:
תל אביב  -יפו
שכונת הדר יוסף
קהילת ורשה 57

גושים וחלקות בתכנית:
גוש
6636

חלקה
250

בעלות
קק"ל
מוחכר
לפרטיים

שטח
רשום
במ"ר
1422.00

שטח
ההפקעה
במ"ר
כ 300-מ"ר

יעוד
ההפקעה
שטח ציבורי
פתוח

מצב השטח בפועל
השטח ריק ופנוי.

שטח הקרקע:
ראה הטבלה לעיל.
שטח הקרקע המופקע:
ראה הטבלה לעיל.

בעלות:
ראה הטבלה לעיל.
מצב השטח בפועל:
השטח המופקע  ,הינו השטח הפנוי בלבד מתוך שטח השצ"פ.
מצב תכנוני קיים:
השטח להפקעה מיועד לשטח ציבורי פתוח עפ"י:
תב"ע  2479בתוקף לפי הודעה בי.פ  5379מיום  15/03/2005ד אדר ב התשס"ה
מצב חוקי:
ההפקעה תבוצע לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה  1965 -ובהתאם לכך תפורסמנה הודעות לפי סעיפים 5
ו –  7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( .1943
לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל ,יש לפרסם הודעה לפי סעיף  19לאותה פקודה.
חו"ד מה"ע:
ממליץ להפקיע את חלק מחלקה  250בגוש  6636לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה  1965 -ובהתאם לכך
לפרסם הודעות לפי סעיפים  5ו –  7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( .1943
לאחר ביצוע ההליכים לפי הסעיפים הנ"ל ,יש לפרסם הודעה לפי סעיף  19לאותה פקודה.
חו"ד הצוות) :מוגש ע"י קלריס אורן ,אדר'(
אין מניעה להמליץ על אישור הבקשה.
החלטה זו תהיה בטלה תוך  7חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים
בה וזאת עפ"י סעיף 86ד' לחוק.

עמ' 3

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
<tr_yeshiva>
<ms_yeshiva>
<seif>

2007 מבא"ת ספטמבר

4 'עמ

מס' החלטה
23/07/2008
08-0022ב' 3 -

התוכן
תא - 3598/שטחי ציבור בשכ' רמת הח"יל )(2
דיון בהפקדה )הוספת שינויים בקווי בניין לרח' משמר הירדן ולקו בניין צדדי
למעברים להולכי ביעוד שצ"פ)(3

מטרת הדיון :דיון חוזר לפני העברת תכנית ) 3598שטחים ציבוריים ברמת החי"ל( לועדה המחוזית לדיון
בהפקדה ,לאישור קביעת קווי בניין לכיוון מעברים להולכי רגל ביעוד שצ"פ.
מסלול התב"ע :בסמכות הועדה המחוזית.
מיקום :במרחב שכונת רמת החי"ל.
גוש/חלקה :בנוסף לחלקות המפורטות בתכנית המטפלת בהסדרת שטחים ציבוריים בשכ' רמת
החי"ל תב"ע  ,3598מתווספות חלקות וחלקי חלקות שלהלן:
בגוש :6638
חלקות ,581 ,580 ,578 ,577 ,576 ,431 ,239 ,88 :חלק מחלקה  567הנמצא בין חלקות  556ו-
.555
בגוש :6336
חלקות  ,610 , 601חלקים מחלקה  – 592החלק שבין חלקות  423ו ,424-החלק שבין חלקות
 446ו 447 -ו -החלק שבין חלקות  438ו.439 -
שטח קרקע :כ 4 -דונם.
מתכנן :צוות תכנון צפון בתאום עם אורי טוכלר.
יזם :צוות צפון.
בעלות :עיריית תל-אביב יפו ,מדינת ישראל ופרטיים.
פרטים :במהלך הכנת התכנית להסדרת שטחים ציבוריים ברמת החי"ל ולפני עברתה לדיון בועדה
המחוזית להפקדה ,התברר שבמרחב השכונה ,קיים צורך בהגדרת קווי בניין לחלקות הסמוכות
לשבילים ביעוד שצ"פ.
מצב תכנוני קיים ומצב השטח בפועל:
במרחב שכונת רמת החי"ל חלה תכנית ) 347תכנית ראשית  -מאושרת משנת . (1956
לעניין קווי בניין לשצ"פ ,הנ"ל נקבע ע"פ תכנית מתאר מקומית "ל" והם של  4מטר.
מצב תכנוני מוצע :
לקבוע קו בניין לכיוון שבילים ביעוד שצ"פ ל  3-מטר במקום  4מ'.
חוו"ד הצוות) :ע"י קלריס אורן(
ממליצה לצרף להוראות התכנית מס' ,3598קביעת קווי הבניין לכיוון שצ"פים המהווים
בפועל מעברים להולכי רגל ,ל 3-מ' ולהעביר את התכנית לועדה המחוזית להפקדה.

עמ' 5

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
23/07/2008
08-0022ב' 3 -

עמ' 6

התוכן
תא - 3598/שטחי ציבור בשכ' רמת הח"יל )(2
דיון בהפקדה )הוספת שינויים בקווי בניין לרח' משמר הירדן ולקו בניין צדדי
למעברים להולכי ביעוד שצ"פ)(3

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
23/07/2008
08-0022ב' 4 -

התוכן
תא - 3676/תוספת תכליות למגרש למבני ציבור
דיון בהתנגדויות

הוספת תכליות למגרש למבני ציבור ברח' הצנחנים  ,7שכ' נווה שרת.
מטרת הדיון :דיון בהתנגדויות.
מסלול התב"ע :בסמכות הועדה המחוזית.
מיקום :שכונת נווה שרת.
כתובת :הצנחנים  ,7שכ' נווה שרת.
גוש/חלקה :חלקה  48בגוש 6337
שטח קרקע 1,2 :ד'
מתכנן :צוות תכנון צפון  -אגף תב“ע
יזם :הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת“א-יפו
בעלות :עיריית תל-אביב יפו ,מדינת ישראל
ופרטיים.
פרטים :כללי:
הבקשה להוספת תכליות היא גם תוצאה מהמדיניות הכללית של העירייה אך גם כדי
לפתור את מיקומו החדש של בית כנסת עולי בבל הקיים כ 50 -שנה ,על שטח שכבר כ-
 20שנה מהווה שטח חצר אחורית של בתי המגורים ברחוב הצנחנים .24 – 18
מצב השטח בפועל :בחלק המערבי של המגרש למבני ציבור ,קיים מבנה המשמש מועדון צעירים
בשטח בנוי של כ 120 -מ"ר.
מדיניות קיימת:

לנצל באופן יעיל יותר ,מגרשים המיועדים למבני ציבור ע"י שילוב פונקציות
שונות במגרש אחד ,לדוגמה :בית כנסת ומועדון צעירים.

מצב תכנוני קיים :על המקום חלה תכנית  ,2102מאושרת משנת  1984הקובעת יעוד השטח
לשטח למבני ציבור ושימוש למועדון צעירים.
)התכנית הנ"ל אושרה בטרם אישורה של תכנית מתאר "ל.( "3
עקרונות התכנית המופקדת:
מעבר לאישור להוספת תכליות נוספות למגרש לפי תכנית מתאר מקומית "ל ,"3-הועדה המחוזית
בהחלטתה בעת הפקדת התכנית ,הוסיפה את התנאים שלהלן:
להוסיף סעיף בהוראות התכנית שיובטח שמירה על שביל להולכי רגל ברוחב  5מטר בהמשך
לחזית המסחרית )מצפון לדרום( .שתקן החניה יהיה עפ"י התקן התקף בעת הוצאת היתרי
בניה ,והשימושים בתת הקרקע יהיו כפופים להנחיות היחידה הסביבתית לאיכ"ס של עיריית
ת"א-יפו.
לפי כך תוקנה התכנית.
פרטי תהליך האישור:
מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר  726מיום  27/11/2006דנה בתכנית והחליטה:
הודעה על פי סעיף  89לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  5777בעמוד  1998בתאריך
.20/02/2008
כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:
עמ' 7

מבא"ת ספטמבר 2007

מס' החלטה
23/07/2008
08-0022ב' 4 -
הצופה
הארץ
העיר

17/04/2008
17/04/2008
18/04/2008

התחדשות עירונית נווה שרת -בית אל  -שטחי ציבור
.1

כללי
נערך ניתוח פרוגרמתי של צרכי ציבור )שטח למבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים ( עבור
אוכלוסיית שכונת נווה שרת הקיימת והצפויה בגין פרוייקט בינוי ופינוי .לא נלקחה
בחשבון אוכלוסייה צפויה בגין תוכניות אחרות.
ניתוח שטחי הציבור נערך בשתי רמות:
• שירותים ברמה שכונתית -הכוללים :מוסדות לגיל הרך ,בית ספר יסודי ,טיפת חלב ,מועדון
קשישים ,בתי כנסת.
• שירותים ברמה רובעית -הכוונה לחלק היחסי של אוכלוסיית השכונה בצריכת שירותים
רובעיים .שירותים אלה כוללים :בתיס' על -יסודי ,מרכז קהילתי ,מרפאה ,מועדון נוער,
מקווה.
משמעות הניתוח הפרוגרמתי הינו ,מאזן השטחי ציבור ומאזן של מוסדות ציבור בשכונה.

.2

אוכלוסייה
אוכלוסיית נוה שרת מנתה בסוף  1999כ 7600 -נפש .במסגרת פרוייקט פינוי ובינוי מתחם בית אל ,
יתווספו כ 370 -יח"ד ובסה"כ יכלול הפרוייקט  740יח"ד .בהנחה לגודל משק בית צפוי של 3.3
סה"כ התוספת הצפויה בגין היחידות הנוספות בפרוייקט הינה כ 1200 -נפש וסה"כ גודל
האוכלוסייה הצפוי  8,800נפש.

 .3מאזן שטחי ציבור
הבדיקה מצביעה על מאזן חיובי של שטחים ציבוריים וכי שטחי הציבור הקיימים בשכונה
נותנים מענה לצורכי האוכלוסייה הקיימת והצפויה.
• בשכונה קיימים ומתוכננים על פי תוכניות בנין עיר כ 59 -דונם שטחים למבני ציבור וכ-98
דונם שטחים ציבוריים פתוחים .נורמטיבית ,נדרשים לאוכלוסייה הקיימת בשכונה כ 48 -דונם
למבני ציבור .סה"כ השטחים למבני ציבור שיידרשו עבור תוספת אוכלוסייה בפרוייקט פינוי ובינוי
כ 8 -דונם ובסה"כ יידרשו בשכונה עבור סה"כ האוכלוסייה הצפויה כ 56 -דונם.
המשמעות היא שהשטחים הקיימים מאפשרים קליטה של תוספת אוכלוסייה בסדר גודל הצפוי
במסגרת פרוייקט פינוי בינוי.
• השטחים הציבוריים הפתוחים הקיימים בשכונה הם כ 80 -דונם .לאוכלוסייה הקיימת נדרשים
כ 55 -דונם .עבור האוכלוסייה הצפויה יידרשו כ -63דונם.
• על פי הניתוח הנורמטיבי לשטחי ציבור בנוה שרת אין צורך להקצות שטח "חום"
במסגרת הפרוייקט לפינוי ובינוי מתחם "בית-אל" .צרכים ציבוריים שיידרשו בעתיד יוכלו
לקבל מענה במסגרת שטחי הציבור הקיימים.
 .4מוסדות ציבור
• רוב השירותים הציבוריים הקיימים בשכונה עונים על צרכי האוכלוסייה הקיימת והאוכלוסייה
והצפויה.
• בטווח הארוך יידרשו  2כיתות גן נוספות לקיימות היום בנוה שרת.
היום פועלות בשכונה  11כיתות :
 4כיתות גן מ"מ )ברח' אחידקר  6וברמה .(5
 7כיתות חינוך עצמאי ) בדבורה הנביאה  ,83,85הדף היומי  ,רח' אלמגור(
בנוסף ,כיתה אחת הוסבה לפעילות של נוער .
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•

במידה ותהיה בפועל דרישה לתוספת כיתות גן ניתן יהיה לספק במסגרת השטחים הציבוריים
הקיימים בשכונה .כיתות אלה ייבנו במסגרת תקציב של משרד החינוך.

פירוט ההתנגדויות ,דברי המענה להתנגדויות והמלצות:
בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
1
2

הרצל חגשורי
חגשורי הרצל
עמי סופר

הצנחנים  7ת"א
ק"ם  66ת"א
רחוב בית אל  27תל אביב 69087

פירוט התנגדויות:
 .1מר חגשורי הרצל הכולל תצהיר מעו"ד גיורא בלופרב ,להלן טענותיו:
 .1לפי תכנית  3463שאושרה לפינוי בינוי במתחם "בית אל" המוסיפה כ 1000 -יח"ד לשכונה ולכן יש לתת
את הדעה לצרכים יום – יומיים של האוכלוסיה החדשה .
 .2התכנית המוצעת משנה יעוד המגרש ומציע את הריסת המבנה של מועדון נוער
הקיים במקום.
 .3בניית בית כנסת במקום זה תפגע באיכות החיים של תושבי השכונה החילוניים.
 .4האזור עליו עתיד להבנות בית הכנסת הוא אחד האזורים הירוקים הבודדים שיש בנווה שרת.
 .5במתחם בין רח' הצנחנים והדף היומי ישנם שלושה בתי כנסת מוצהרים שנמצאים זה ליד זה.
 .6המתנגד מציע לעיריית ת"א -יפו אלטרנטיבות למקום בית כנסת :
 שיפוץ המבנה ברח' הצנחנים  18והפיכתו לבית כנסת – כיום בשימוש האוכלוסיה החרדיתללימודי תורה ,בעבר שימש כמרפאה.
 בשטחים פתוחים שבין ראול ולנברג ,דבורה הנביאה ,הצנחנים והדף היומי ,כלומר בהמשך לרח'הצנחנים לכיוון עתידים.
 .7כ 250 -מתושבי נווה שרת חתמו על עצומה המתנגדים להקמת בית הכנסת .טוען שההחתמה נפסקה
בגלל איומים.
 .8כמו כן מוסיף שהקול הדומם של תושבי נווה שרת לא יטעה את מקבלי החלטה.
 .2התנגדות מר עמי סופר הכולל תצהיר מעו"ד איילת ברעם ,להלן טענותיו:
 .1טוען שתכנית  3676מנציחה את שינוי היעוד של הקרקע שנלקח מהגינה ובניתו של בית כנסת במקום
המוצע תפגע בנגישות הגינה הציבורית מכיוון רח' הצנחנים.
בית האבות שהוקם נלקח משטח הגינה והגדלת השטח המיועד לבנייה מכח התכנית שבנדון מהווה
כרסום נוף ופגיעה קשה במרחב הציבורי של השכונה.
 .2מבקשים לתקן את התכנית כך שהשטח למועדון עוז תגדל או לכל היותר תאפשר את הרחבתו לכיוון
רח' הצנחנים ולא לכיוון הגינה.
 .3לפי תכנית פינוי בינוי שאושר בשכונה יקום בליבה כ 1000 -יח"ד מתוכם כ 700-משפחות חדשות,
לדעתו היכולת לשיווק הפרוייקט עלולה להיפגע מעצם הידיעה שהשכונה מתחרדת.
 .4הקצאת מבנה לצורכי בית כנסת אל מול מרכז המסחרי מהווה שינוי משמעותי של המצב הקיים בין
הקהילה החרדית לשאר תושבי השכונה ומחזק את הדעה שאכן השכונה מתחרדת.
 .5המתנגד מציע לפתור את הסוגית בית הכנסת בתוך גבולות הקהילה החרדית וזאת עם רצון טוב של
הצדדים.
 .6בנווה שרת קיימים לפחות  10בתי כנסת וזאת בלי לקחת בחשבון שכל מוסדות החינוך )גני ילדים ובתי
ספר( הנמצאים בשימוש חסידי גור משמשים כבתי כנסת בשבתות וחגים.
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 .7מבקשים למחוק מתכנית תא 3676 /את הגדרת השימוש שירותי דת כדי להבטיח ששימושו העיקרי של
המקום יהיה עבור ילדי השכונה)נוער מנותק ,גני ילדים ושירותים קהילתיים נוספים.
.8המתנגד מוסיף במכתבו נושא המאבק על שיפור המוניטין של השכונה  ,כאשר גם דימוי של שכונה
מתחרדת לא עוזר לשיפורו לפי דעתו.
דברי מענה והמלצות:
 .1במסגרת תכנית התחדשות עירונית למתחם בית-אל ,תב"ע  ,3463נערכה בשנת  ,2001בדיקה פרוגרמתית
למאזן שטחי ציבור בשכונה .בדיקה זו מצביעה על מאזן חיובי של שטחי ציבור וכי שטחי הציבור
הקיימים בשכונה נותנים מענה לצורכי האוכלוסיה הקיימת והצפויה.
בשכונה קיימים ומתוכננים על פי תכניות בניין עיר כ 59 -דונם שטחים למבני ציבור וכ 98-דונם שטחים
ציבוריים פתוחים ,נורמטיבית ,נדרשים לאוכלוסיה הקיימת והצפויה כ 56 -דונם שטחים למבני ציבור
ושטחים ציבוריים פתוחים הנדרשים כולל האוכלוסיה הצפויה כ 63 -דונם ) .מצ"ב הבדיקה
הפרוגרמתית( .
 .2המגרש הקיים ביעוד שטח למבני ציבור ,התכנית אינה משנה את יעודו .זאת ועוד ,עפ"י החלטת הועדה
המחוזית ,מסומן במרכז המגרש מעבר ברוחב  5מטר עבור מעבר להולכי רגל.
 .3מטרה של התכנית תוספת שימושים במגרש לטובת ניצול החלק המזרחי במגרש שאינו בנוי ובו להקים
בית כנסת  .בכל מקרה ,אין כל כוונה להרוס את המבנה הקיים בחלקו המערבי של המגרש המשמש
מועדון נוער.
 .4בית הכנסת המתוכנן בא להחליף את בית הכנסת הקיים לעולי עיראק ,הממוקם בחצר האחורית
במגרש מגורים ברח' הצנחנים  ,22כך שהתכנון במקום ראוי למוסד ציבורי מסוג זה.
 .5חלק מהשטחים הפנויים מוצעים ע"י המתנגד להקמת בית כנסת הם נמצאים בשטח הקהילה החרדית
וביעוד למגורים .
המבנה ברח' הצנחנים  18בשימוש של הקהילה החרדית ,בית הכנסת המוצע הוא לקהילה לא חרדית.
העיר ת"א – יפו פלורליסטית והעירייה צריכה לתת מענה לכל הדרישות והזרמים הקיימים בדת.
המלצה :על פי האמור לעיל יש לדחות את ההתנגדויות ולהמליץ לועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית.
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התוכן
תא3255/ב  -שטחים ציבוריים בא.ת .בצרון -מס' 3255ב' )הת( )(5
דיון בהתנגדויות )(6

מטרת הדיון :דיון בהתנגדויות לתכנית ביצרון 3255ב'.
מסמכי רקע :מפת מיקום
מסלול קידום :תכנית מתארית בסמכות ועדה מחוזית
מיקום :א.ת.ביצרון :בצפון -דרך השלום,
במערב -רח' יגאל אלון,
בדרום -רח' עמינדב,
במזרח -שד' ההשכלה
שטח קרקע :כ 300 -דונם
מתכנן :צוות מזרח אגף תב"ע
יזם:

הועדה המקומית

בעלות :עיריית תל-אביב יפו ,מדינת ישראל ,וחוכרים
מצב תכנוני קיים:
תכנית בניין עיר תקפה 1043 :ו1043-א' לזכויות ושימושים באזורי תעסוקה סה"כ זכויות בנייה
כ 400,000-מ"ר לשטחים עיקריים.
מסמך מדיניות לקידום תכנון ופיתוח במתחם מאושר ע"י הו .המקומית והועדה המחוזית לתוספת
לשטחים עיקריים  :לתעסוקה בסך של כ 200,000 -מ"ר ולמגורים כ 100,000-מ"ר )סה"כ כ 700 -אלף
מ"ר(.
דיון בהתנגדויות לתכנית מס'  – 3255שטחי ציבור לא.ת.ביצרון ללא תוספת זכויות נדונה בועדה
המקומית בתאריך  28.12.2005ובועדה המחוזית בתאריך– 6.2.200 :נשמעו ההתנגדויות .הועדה המחוזית
החליטה ביום  – 5.6.2006רצ"ב.
"בהמשך להחלטת הועדה מיום  6.2.2006בה נתבקש מהנדס העיר לנסות ולהידבר עם המתנגדים לתכנית ,ולאחר
שהודיע כי נסיון זה מוצה וכי בדעתו להמליץ בפני הועדה המקומית לבצע שינוי בתכנית ,לפיו בהתאם ובכפוף
למסמך המדיניות שאושר ע"י הועדה המקומית לבצע שינוי בתוכנית,לפיו בהתאם ובכפוף למסמך המדיניות שאושר
ע"י הוועדות המקומית והמחוזית כתכנית אב לא סטאטוטורית –יתווספו להוראות התכנית הוראות בדבר מתן
זכויות בניה לכל השטחים ביעודים סחירים שבתחום התוכנית וכן הוראות בדבר גובה הבינוי והוראות מעבר.
בתאריך  26.3.07דנה הועדה המחוזית בתכנית המתוקנת ואישרה אותה להפקדה מחודשת .יש להפקיד את
התכנית המתוקנת עד תאריך .26.10.07
התכנית היא תכנית מתארית וקובעת זכויות במגרשים השונים .מימוש הזכויות הנוספות ,יתאפשר רק
לאחר קידום תכנית בסמכות ועדה מקומית .תכניות אלו תצטרכנה לעמוד בתנאים שונים כגון :דו"ח
איכות סביבה ,קווי בניין ,בינוי ,פיתוח נאות ע"פ עקרונות המדיניות והתפיסה התכנונית למתחם.
התכנית על שינוייה הוצגה לועדה המקומית בתאריכים:
) 12.7.2006פרוט'  2006 -17ב'(
) 15.8.2007פרוט' 2007-22ב'(
פרטי תהליך האישור:
מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר  730מיום  26/03/2007דנה בתכנית והחליטה:
הודעה על פי סעיף  89לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר  5811בעמוד  3250בתאריך
.22/05/2008
כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא:
17/04/2008
הצופה
17/04/2008
הארץ
18/04/2008
העיר
פירוט ההתנגדויות ,דברי המענה להתנגדויות והמלצות:
בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית:
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;התנגדות התושבים:
 .1המתגוררים בשכונת ביצרון
מיוצגים ע"י עו"ד אייל דוידי -רחוב ויצמן  2תל-אביב 64239
כרמלה עוזרי -דרך השלום  20ת"א ,ג'קי נוריק שד' ההשכלה  46ת"א ,טלי גואטה שביל גוטלובר  8א' ת"א,
אירית פידל בק רח' ביצרון  32ת"א ,נטע דוידי שביל גוטלובר  4ת"א
פירוט ההתנגדות
.1

.2

.3
.4
.5

המלצת הצוות

חוו"ד הועדה המקומית

לדחות את ההתנגדות
מתנגדים להסדרי התנועה ברחוב
ההשכלה מערב -בגלל מטרדי רעש ,הכביש החדש נחוץ לתפקוד המתחם ולהפרדת התנועה מהמגורים.
זיהום אויר וסיכון הולכי רגל ונוסעי להולכי רגל מתוכננת בגדה המערבית מדרכה ברוחב  6.5מ' ונתיב
אופנים יעודי ,מתוכנן לאורך הפארק .בין תושבי השכונה לרחוב זה
אופנים
מפריד פארק שד' ההשכלה המורחב בתכנית זו ,ומגונן ומחודש
בימים אלו ,בין היתר למניעה וחסימת מטרדים.
לדחות את ההתנגדות
מתנגדים לאפשרות לבניית תחנת
דלק על דרך השלום מערבית לרחוב התכנית מיישמת הוראות תמ"א  ,18קובעת תכנית זו היכן תותר
הקמת תחנת דלק .לתוספת בקרה ,קובעת תכנית זו דרישה שכל
הסוללים
תחנה חדשה תקודם באמצעות תכנית בנין עיר מפורטת כדי לודא
עמידה בתנאים ושילוב במתחם.
לקבל את ההתנגדות
ביטול המשך רחוב עמינדב המחבר
בין שכונת המגורים במזרח למתחם לנתק את שכונת המגורים מהמתחם המתוכנן -ע"פ הוראות אגף
התנועה.
המתוכנן
לדחות את ההתנגדות
מתנגדים לאפשרות של תנועת כלי
התכנית מאפשרת יחבור זה .תכנונית ,כל חיבור מזרח מערב מעל
רכב בגשר ביצרון יהודית
נתיבי איילון חשוב.
לדחות את ההתנגדות
התנגדות לצומת דו מפלסית
התכנית אינה מאפשרת צומת כזה
בהצטלבות רחובות יגאל אלון
ויצחק שדה

sederyom230708

12

.6

מתנגדים לזכויות של עד 450%
א' בניה גבוהה בסמוך לשכונה
המתאפיינת בבניה נמוכה.
ב' הצללה על הבתים בשכונה ושד'
ההשכלה.
ג' תנועת כלי רכב
ד' מטרדי רעש וזיהום אויר

.7

מתנגדים להקצאת שטחי שירות
בסך .40%

.8

מתנגדים לרצועות הגובה שבתכנית.

.9

מתנגדים לאפשרות ביטול המבנים
בני  9קומות על שד' ההשכלה
והכללת הזכויות במבנים על דרך
הסוללים.

 .10מתנגדים לאפשרות של מגדלים
בגובה  30קומות בקטע הצפוני של
מתחם איווקו -מגרש מס' 1
 .11מתנגדים לאוורור חניונים לכיוון
מזרח -לכיוון שדרות ההשכלה

 .12מתנגדים לתכליות שפורטו לשטחי
הציבור -מבקשים הגדרה מדויקת.
מתנגדים להתרת שימושים נלווים
כגון מזנונים בתי קפה וכד'.

לדחות את ההתנגדות-
מתחם ביצרון הוא מתחם מע"ר וככזה נתנו בו זכויות.
התכנית תואמת את המדיניות למתחם ביצרון שאושרה בועדות
המקומית והמחוזית.
נעשו בדיקות הצללה שמראות שלא תהיה הצללה על בתי השכונה
ועל למעלה ממחצית השדרה אלא ב 21-דצמבר אחרי שעה .15.00
נעשו הסדרי תנועה שיקלו על המטרדיות לשכונה כולל נתק בין
מערכת הדרכים לשכונה לבין המתחם.
לעניין מטרדי רעש וזיהום אויר -נעשים מהלכים ארציים ועירוניים
לפתרונות בנושא.
לדחות את ההתנגדות
 40%שטחי ציבור למבני משרדים נדרשים לתפקוד הנכון של מגדל
משרדים עכשווי -זאת לאחר בדיקה מקיפה של הנושא.
התכנית מוסיפה שטחים פתוחים -מרחיבה מדרכות ושטחים
ירוקים .ההגדרה שפ"פ ולא שצ"פ מתייחסת בעיקרה לעובדה
שיהיה חניון מתחת לשטח ויחד עם זאת נקבעו הוראות מחייבות
שיאפשרו נטיעות וישאירו את השטחים לשימוש הציבור.
לדחות את ההתנגדות
רצועות הגובה בתכנית הן על פי תכנית המדיניות.
לדחות את ההתנגדות
הנושא נבדק ומבוצע כעת במתחם אמקור והתוצאה התכנונית
כולל התרומה של שטח פתוח נמצאה טובה מאוד .לכן מאפשרת
התכנית שינוי זה במסגרת תכנית בסמכות ועדה מקומית -לה ניתן
יהיה להתנגד.
לדחות את ההתנגדות
תואם את המדיניות המאושרת
לדחות את ההתנגדות
אוורור החניונים נעשה בתאום עם הרשות לאיכות הסביבה של
עת"א וע"פ התקנות המתייחסות לגובה פליטת האויר ולמרחקים
נדרשים מאזורי שהייה .בין השדרה למיקום אוורור חניונים מפריד
רחוב שד' ההשכלה מערב ..בכל מקרה  ,פרוט זה יוצע בתכנית
נוספת או בהיתר בניה וכרגע אינו מפורט.
לדחות את ההתנגדות
מבני הציבור בשטחים חומים מוגדרים ע"פ החוק ובהתאם
מוגדרים בתכנית .שטחים לצרכי ציבור יוגדרו ע"פ הצרכים
והמדיניות העירונית ע"פ קצב מימוש הפרויקטים והדרישות
הנורמטיביות והכלל עירוניות שיעלו באותו מועד  .השימושים
הנילווים לשימושי הציבור יהיו כאלה שיתרמו למשתמשים
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 .13מיעוט שטחים פתוחים לציבור .

בסביבה .נעשה מאמץ תכנוני גדול כדי להשמיש את כל השטחים
שאינם בנויים לטובת שימוש הציבור.
לדחות את ההתנגדות
התכנית קובעת מערך של מפלס הולכי רגל הכולל מדרכות רחבות,
נתיבי אופנים ,ככרות ושטחים מגוננים והרחבה של שדרות
ההשכלה.

 .2ועד הפעולה עמינדב/יצחק שדה
מיוצגים ע"י עו"ד אייל דוידי -רחוב ויצמן  2תל-אביב 64239
יניב בן יהודה – רחוב עמינדב  18בשם ועד הפעולה עמינדב/יצחק שדה .להתנגדות צורפו כ 200-חתימות של תושבי המקום
.1
.2

פירוט ההתנגדות
ביטול המשך רחוב עמינדב המחבר
בין שכונת המגורים במזרח למתחם
המתוכנן
מתנגדים למעבר כלי רכב מ /אל
רחוב עמינדב לרחוב מיטב ושדרות
ההשכלה מערב

.3

מתנגדים לאפשרות לבניית תחנת
דלק במתחם

.4

מתנגדים לכניסות למתחם אלון
מרחובות עמינדב ומיטב

המלצת הצוות
לקבל את ההתנגדות ולנתק את שכונת המגורים מהמתחם
המתוכנן ע"פ הוראות אגף התנועה.

חוו"ד הועדה המקומית

לדחות את ההתנגדות
בתכנית מוצע קשר תחבורתי הנדרש לניהול תנועה הגיוני רציף
ואורבני
הסדרי תנועה של תמרור ,אין כניסה וכד' מטופלים מחוץ לתכנית
ובהתאם לצרכי התנועה במתחם.
לדחות את ההתנגדות
בהתאם לתמ"א  ,18קובעת תכנית זו היכן תותר הקמת תחנת
דלק .התכנית מאפשרת הקמת תחנת תדלוק רק בתוך מבנה
תעסוקה ,ברחובות בהם שימושי תעסוקה ומסחר בלבד.
באופן שתחנה חדשה תדרש להקטין את ההשפעות השליליות של
תחנות מחד ולהבטיח שירות נאות וחופש העיסוק מאידך .כל
בקשה לתחנה תחויב בהגשת תכנית מפורטת נקודתית לאישור
הועדה המקומית.
לדחות את ההתנגדות
מדובר במתחם בשטח של  23דונם הנושא זכויות של כ 84 -אלף
מ"ר ובהתאם הזנה לשימושים השונים.
הכניסה המוצעת מרחוב עמינדב היא עבור הדיירים במבנה
המגורים העתידי ועבור רכב שירות למסחר הקיים עבורו מוצעת
חצר משק סגורה ומקורה ומבודדת אקוסטית.
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.5

מתנגדים להמשך קיום החניון
העילי הגורם למטרדי רעש ,זיהום
ומונע הרחקת מבנה המגורים
מרחוב עמינדב

.6

מבקשים זכויות חניה חינם לדיירי
הבתים הסמוכים

.7

התנגדות לצומת דו מפלסית
בהצטלבות רחובות יגאל אלון
ויצחק שדה
מתנגדים להקטנת השטח הירוק
שהוצע בתכנית שטחי הציבור ,3255
ולמגדל בן  25קומות בשטח שנגרע
מהשצ"פ.

.8

 .9מתנגדים לחסימת קו רקיע של
תושבי הרחוב במגדלים בגובה  25ו-
 45קומות.
מבקשים הגבלת גובה בניה בשורה
הראשונה של הדופן הצפונית של
רח' עמינדב לעד  9קומות.
 .10לא לאפשר שימושים מטרדיים
לאורך רחוב עמינדב.
לא לאפשר פתיחת עסקים בשעות
הערב ,לילה ,חגים ושבתות.
 .11להצמיד לתכנית מסמך מחייב
להגבלת רעש  ,קרינה ,שינוי מיקרו
אקלימי ,פליטות וחצרות שירות.

לדחות את ההתנגדות
החניון קיים ע"פ היתר ומשרת את המבנים והשימושים הקיימים
במתחם היום .המבנה הוא סגור והרמפה הפתוחה תבוטל עם
פיתוח המתחם .החניון ממוקם היום ע"ג מבנה מסחרי אשר לא
יהרס ע"פ הבינוי המוצע ולכן הריסתו לא תאפשר שינוי מיקום
המגדלים במתחם.
לדחות את ההתנגדות
מדובר בהסדרים בין גורמים פרטיים שאינם יכולים להכלל
בתכנית סטטוטורית.
לדחות את ההתנגדות
התכנית אינה מאפשרת צומת כזה
לדחות את ההתנגדות-
בבדיקת היתכנות מימוש הזכויות במגרש מס'  4שנעשתה בעקבות
התנגדות היזם לתכנית  ,3255התברר כי מדובר במימוש הזכויות
הקיימות -עד  200%ע"פ תכנית  1043שבתוקף .תכנית זו מאפשרת
שינוי שימוש מתעסוקה למגורים -מגדל מגורים הנסמך על
המגורים הקיימים ברח' עמינדב .שינוי השימוש ,מצמצם בשליש
את שטחי הבניה בגלל המרה מזכויות לתעסוקה למגורים .מוצע
שטח פתוח בפינת רחובות עמינדב ומיטב.
תוספת הזכויות המתאפשרות במגרש זה תהיה מגדל תעסוקה על
רחוב יגאל אלון.
לקבל את ההתנגדות בחלקה
לאורך רחוב עמינדב מתירה התכנית בניה עד  9קומות .מעבר
לרצועה זו ,בהתאם למדיניות המאושרת של המתחם יותרו מבנים
בגובה  25קומות על רחוב מיטב ו 45 -קומות על רחוב יגאל אלון.
לקבל את ההתנגדות בחלקה.
להוסיף לתקנון סעיף המגביל את אופי השימוש על דופן רחוב
עמינדב.
שעות וימי פתיחה אינם נקבעים בתב"ע.
לקבל את ההתנגדות בחלקה.
התכנית קובעת שתנאי להיתר בניה הוא אישור הרשות לאיכות
הסביבה לכל הנושאים הנמנים בהתנגדות .כמו כן נדרש דוח
אקלימי ואקוסטי .בתכנית תתווסף בס'  " 10.1בחזית לכיוון שד'
ההשכלה לרח' עמינדב ,.לא יותרו שימושים מסחריים הגורמים
למטרדי רעש" .
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 .12דרישה להזרמה מיידית של כספי
ההשבחה לטובת חידוש שכונת
המגורים.

לדחות
אינו נושא תב"עי ולא ניתן להשביח נכס פרטי מכספי השבחה
המיועדים ע"פ החוק לציבור.

 .14יעוד שטחי ציבור עתידיים לשרות
תושבי השכונה

לדחות את ההתנגדות
השימוש המיועד לשטחי הציבור נקבע בעת קידום ומימוש
הזכויות ו /או ע"פ הצרכים הנורמטיביים והכלל עירוניים ע"פ חוק
ולכן לא נדרש סעיף ברוח זו בתקנון.

גב' חיה ברונפלד –ליברמן
מיוצגת ע"י ע"ד רות נייגר רחוב אחוזה  174רעננה
יורשת זכות חכירה בדירה ברחוב עמינדב 24
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

פירוט ההתנגדות
מתנגדת לחיבור רחוב ההשכלה
לרחוב יצחק שדה .בגלל מטרדיות
מתנגדת להשארת השטח הצפוני
לחיבור לרחוב יצחק שדה כשטח
למבני ציבור.
מתנגדת להסדרי התנועה ההופכים
את רחוב ההשכלה מערב ורחוב
מיטב לדו סטריים
מתנגדת לרצועות האורך לקביעת
הגובה המותר מאפשר בניה גבוהה
עד רחוב עמינדב
מתנגדת להקמת בנין בן  25קומות
בפינת רחובות מיטב ועמינדב.
מקטין את השטח הירוק לרווחת
התושבים
מתנגדת לפיתוח שד' ההשכלה
בחלקים כי אם בשלב אחד
מתנגדת לצומת דו מפלסית ברחוב
יצחק שדה-יגאל אלון
מתנגדת לזכויות של  450%וגובה של
עד  50קומות

המלצת הצוות
לקבל את ההתנגדות
לא לכלול את חיבור רחוב ההשכלה לרחוב יצחק שדה בתכנית זו.
לקבל את ההתנגדות
להפוך את השטח ליעוד שצ"פ .מאחר ונמצא מחוץ לקו הכחול,
יתוקן במידת האפשר.
לדחות את ההתנגדות
נספח התנועה הוא נספח מנחה המציג מערך רחובות .התכנית אינה
קובעת הסדרי תנועה אשר יבוצעו ע"פ הנדרש.
לקבל את ההתנגדות
להוסיף רצועת מגבלה נוספת לאורך הגדה הצפונית של רחוב
עמינדב המגבילה את הגובה המותר לאורכה לבניה עד  9קומות.
לדחות את ההתנגדות
התכנית מאפשרת את הבנין בעומק המגרש -בפינת רחובות עמינדב
מיטב מוצע שפ"פ.

חוו"ד הועדה המקומית

לדחות את ההתנגדות
התכנית אינה קובעת שלביות ביצוע
לדחות את ההתנגדות
התכנית אינה קובעת צומת זו.
לדחות את ההתנגדות
המתחם הוא חלק מאזורי המע"ר של ת"א ובהתאם נקבעו
הזכויות והבינוי.
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 .3פז חברת נפט בע"מ
מיוצגת ע"י עו"ד טל מזרחי
בעלים של תחנת תדלוק בפינת דרך השלום ותןצרת הארץ
.1

.2

פירוט ההתנגדות
חשש שהמינהרה המתוכננת
מדרך השלום לרחוב הסוללים
תמנע או תקשה על הגישה
לתחנת התדלוק הקיימת בגלל
סעיף הגמישות בנוגע למיקום
המינהרה ,עקב דרישות נט"ע.
המינהרה תגרום לירידה בהקף
כלי רכב שישתמשו בתחנה.

המלצת הצוות
לקבל את ההתנגדות בחלקה.
יש לציין בתקנון ובנספח התנועה שהמרחק מהכניסה למינהרה
לכניסה אל תחנת התדלוק לא יפחת מ 40 -מ'.

חוו"ד הועדה המקומית

לדחות את ההתנגדות
כלי רכב הבאים ממזרח למתחם ביצרון יפנו שמאלה לרח' הסוללים,
כך שמלכתחילה לא היו יכולים להשתמש בתחנה .המינהרה אמורה
לאפשר ,לכשתדרש וכשנפח התנועה יצדיק הפרדה מפלסית ,זרימה
טובה יותר של התנועה למתחם.

התנגדות החוכרים:
 .1מר אליהו זילבר מנהל הנכסים בחברת מוטורולה בשם מוטורולה ישראל
מיוצגים ע"י עו"ד שירי שני שד' רוטשילד  45תל-אביב
חוכרים מעת"א חלקה  42בגוש ) 7095רחוב קרמניצקי  (3וממ"מי חלקה ) 97רחוב מיטב (8-10

.1

פירוט ההתנגדות
המתנגדת אינה מופיעה בטבלת
הזכויות לפיכך משתמע כי לא
אושרה כל תוספת זכויות
למקרקעי המתנגדת.

המלצת הצוות
לקבל את ההתנגדות בחלקה
חברת מוטורולה החלה בקידום שתי תכניות :אחת לתוספת זכויות
ברחוב קרמניצקי  16והשניה במגרש מאוחד בקרמניצקי  3ורחוב
מיטב  .8קידום תכניות אלו הופסק בשנת  .2003בטבלת מופיעים
המגרשים הראויים לבינוי חדש תוך הריסת מבני תעשיה ו/או סככות.
המבנים במגרשים של חברת מוטורולה הינם מבנים עדכניים ללא יזם
פעיל ומשתמש קצה .התכנית מאפשרת תוספת זכויות במגרשים אלו
כפי שמוצג בס'  9.5.2המציג מדרג זכויות ע"פ שטח מגרש .זכויות אלו
תצטרכנה לעמוד בתנאים כמפורט בסעיפים הדנים בתנאים למיצוי
זכויות 9.5.3 :ס"ק  1,2כלומר ,פינוי שטחים לטובת הציבור ,הריסת
חלקים וכו'.

חוו"ד הועדה המקומית
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 .2עו"ד ד"ר ישראל לשם בשם חברת  7בי  2בע"מ
מיוצגים ע"י עו"ד אילן כהן רחוב אבא הילל  16רמת גן 52506
חוכרים מעת"א חלקות  38ו 40 -בגוש 7094
.1

.2

.3

פירוט ההתנגדות
מתנגדים לחיוב איחוד חלקות
 42 ,41 ,40המהוות את מגרש .10
מבקשת להוציא את חלקה 40
ממגרש  10בתכנית ,מהטעמים
הבאים:
• חלקה  38נותרת כמגרש
בודד
• מאיחוד חלקות  38ו40 -
מתקבל מגרש בשטח 2.5
ד'
• כפיית האיחוד מפחיתה
את שווי הזכויות
בחלקות אלו
• איחוד כפוי עלול להביא
לעיכוב במימוש הזכויות
• מקנה יתרון מסחרי
לחלק מהחלקות עליהן
נכפה האיחוד
סחירות מגרש בבעלות אחת
גדולה ממגרש ובו מספר בעלי
זכויות
מתנגדים לדחית מימוש תכנית
התנועה למתחם -דבר שיביא
לדחיית מימוש הזכויות.
גשר מבצרון לשכונת מונטיפיורי
להולכי רגל בלבד פוגע ביעילות
ובכדאיות של ביצוע גשר כזה .יש
להקים גשר שיאפשר גם מעבר
רכב כדי לאפשר נגישות טובה

המלצת הצוות
לקבל את ההתנגדות בתנאים
 .1ניתן להוסיף את חלקה  38למתחם לאיחוד ובכך להגיע
למדרג של מגרש ששטחו  5דונם כלומר זכויות של .450%
 .2יתאפשר איחוד של חלקות  40ו 38 -וחלקות  41ו 42-במידה
ויוצגו פתרונות תנועה מקובלים על יועץ התנועה של המתחם
המאפשרים כניסה לכל אחד ממגרשים אלו.
הנושא בבדיקה.

חוו"ד הועדה המקומית

לדחות את ההתנגדות
הנטיה הכללית של התכנון בתל-אביב היא להפחית ככל הניתן את
השימוש ברכב פרטי ולבסס את היוממות על נגישות בתחבורה
ציבורית ,הולכי רגל ואופנים .לכן ,נקבע לו"ז לבדיקת הצורך בהקמת
המנהרה לפניה אל רחוב הסוללים.
לדחות את ההתנגדות.
מטרתו העיקרית של הגשר המוצע הוא לקשור את מזרח העיר עם
מערבה -להולכי רגל ורוכבי אופנים כחלק ממערך הצירים הירוקים.
גשר כזה קושר את התחנה של הקו האדום אל מתחם ביצרון.
מבחינת עלות ומורכבות הקמה -אין ספק שגשר להולכי רגל ואופנים
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יותר למתחם.

בלבד ישים יותר מגשר שאמור לאפשר מעבר רכב.

 . 4התנגדות מר יוסי דגן בשם חברת חשמל
מיוצגים ע"י עו"ד אמיר כספרי -שדרות רוטשילד 41-45
חוכרים מקק"ל חלקה  15בגוש  7096ומעת"א חלקות ) 29 ,11חלק( ו 40 -בגוש 7095
.1

.2
.3
.4

.5
.6

.7

.8

פירוט ההתנגדות
מבקשים לקבוע בתקנון התכנית
כי מיקום השפ"פ והשב"צ
בתחום מקרקעי חח"י אינם
מחייבים.
נספח התנועה אינו כולל דרכי
גישה לשטחי חח"י
יעוד הקרקע במצב מוצע,
בתשריט -מגרש מיוחד ,אמור
להיות מתוחם בחום
התכנית אינה מאפשרת חניה
מתחת לרחובות ההשכלה
וסוללים -מבקשים לאפשר

המלצת הצוות
לקבל את ההתנגדות
ירשם בתקנון

חוו"ד הועדה המקומית

לקבל את ההתנגדות בחלקה
יסומנו כניסות עתידיות למתחם
לקבל את ההתנגדות
יתוקן בתשריט

לדחות את ההתנגדות
עקרונית ,בגלל בעיות של בעלות שונה בין מפלס הדרך לתת הקרקע
ובהתאם חלוקת אחריות ,ביצוע ,תחזוקה הנטיה היא לא לאפשר
חניה פרטית מתחת לכבישים .התכנית מאפשרת חניה מתחת לדרכים
רק בדרכים חדשות במתחם ולא דרכים קיימות -ההשכלה וסוללים
קיימים ברובם גם אם נסגרו לציבור בעבר .אישור זה ניתן בדרכים
חדשות במגרשים שהתכנית קבעה דרך חוצצת בין שני חלקי מגרש או
לחלופין הפקעה של דרכים חדשות בהקף המגרש.
לקבל את ההערה
ממדי השפ"פ במגרש חח"י לא
ע"פ סקיצה שהוצגה לנציגי חח"י בדצמבר  2005היה שטח השב"צ 2.2
כתובים בטבלה.
דונם ושטח השפ"פ  2.6דונם -הנ"ל ירשם בטבלה בהתאם.
מתנגדים לדרישה לשמירה על סך לקבל את ההתנגדות
לתקן את ס'  9.4.1ג' באופן שיהיה נהיר שהכוונה שמירה על סך שטחי
שטחי השפ"פ בתכנית.
הציבור בכל מגרש לגביו תוגש תכנית מפורטת ואין הכוונה לסך
השטחים בתכנית הכוללת  3255ב'.
לדחות את ההתנגדות
מתנגדים לשפ"פ בגלל נושא
שפ"פ מאפשר חניונים תת קרקעיים שצ"פ אינו מאפשר זאת.
אחריות לגבי התחזוקה,
נסיונות מצטברים בנדון העלו בעיות תחזוקה ,אחריות ,לוז ביצוע
המשתמשים .מעדיפים שהשטח
ועוד .עמידה על ההגרה של השטח שצ"פ תגרור איסור חניה בתת
יוגדר כשצ"פ ותותר חניה תת
הקרקע.
קרקעית.
לקבל את ההתנגדות
יש להוסיף בתנאים למיצוי
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תוספת זכויות כי לא יופקעו
שטחים נוספים במסגרת התכנית
העתידית.
 .9מבקשים לא להפנות בתקנון
למדיניות שאינה מסמך
סטטוטורי
 .10מתנגדים להתניה של חיבור רחוב
הסוללים לרחוב קרמניצקי
כתנאי להיתר במתחם חח"י.
 .11מתנגדים למגבלות של הוראות
המעבר -יש להתיר הוצאת היתרי
בניה ללא הגבלה ולא ע"פ שיקול
דעת הועדה המקומית.
.12

.13

.14
.15

להוסיף בתקנון הבהרה זו
לקבל את ההתנגדות
למחוק הפניה למסמך המדיניות

לקבל את ההתנגדות בחלקה
להבהיר שתנאי זה לא יחול על התרים המתאפשרים ע"פ ס' 13
בתקנון.
לדחות את ההתנגדות
התכנית מאפשרת הוצאת היתרי בניה שעיקרם אחזקה ושיפוץ בנינים
קיימים .בנוסף ,מאפשרת בניה של עד כ 200 -מ"ר בניה במגרש כחלק
מהוראות המעבר .מעבר לנ"ל ,סבורים מתכנני התכנית שיש להתאים
כל בניה חדשה באופן שמחד לא יפגע בתפקוד הקיים של המתחם
ומאידך ,יותאם לשינויים המתבצעים במתחם ולתכנון העתידי.
סעיף משימות הפיתוח אינו נהיר תוספת הזכויות שניתן למגרשים השונים במתחם דורשת עדכון
אינו מפרט את אופן חלוקת הנטל תשתיות -במתחם ומחוץ לו ,ובהתאם ,נדרש הסכם משימות פיתוח
למימון הנ"ל .באם יחליט היזם לא לממש את מלוא הזכויות
בין בעלי הזכויות או את גובה
האפשריות למגרש לא ידרש לשלם עבור משימות הפיתוח.
עלויות הפיתוח.
יש להבהיר שבמקביל להפקעות ,לדחות את ההתנגדות
הנושא יהווה חלק מתחשיבי הפיצוי לעניין ההפקעות ,כל הפקעה
על העירייה להקים מחדש על
לגופו של עניין.
חשבונה בינוי גדרות /תשתית
שיהרסו כתוצאה מההפקעה.
יש לפרט בגין אילו הוצאות תגבה לדחות את ההתנגדות.
ע"פ סעיף  69ס"ק  12ניתן לגבות הוצאות התכנית לרבות הוצאות
הועדה המקומית הוצאות
עריכתה וביצועה.
התכנית.
לדחות את ההתנגדות
ביטול יעוד שפ"פ ממגרש חח"י
השפ"פ נקבע במגרש זה כנקודת ציון של התחלה /סוף של רחוב
ברחוב קרמניצקי  .15מדוע לא
נקבע במגרש המערבי לקרמניצקי הסוללים בגלל הידיעה שבמגרש זה מתנהלת פעילות הנוגדת את אופי
המתחם ואת הוראות תכנית  1043א'  .לפיכך הסיכוי שהפעילות
.15
במקום תשתנה וניתן יהיה לממש בניה חדשה גדול .מאידך ,קביעת
שטח פתוח במגרש המערבי -בו בנוי מבנה חדש יחסית הינו חסר
משמעות מעשית.
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 . 5התנגדות מר עדי כהן בשם חברת "הארגז"
מיוצג ע"י עו"ד עפר טויסטר דרך בן-גוריון  1בני ברק
חכירה מממ"י של חלקה  3בגוש  ,7095חכירה של חלקות  48 ,24בגוש  7095מעת"א
.1

.2

.3

פירוט ההתנגדות
מתנגדים לקביעה שהסכם
משימות פיתוח יהיה תנאי
למימוש תוספת בניה .טוענים
שדרישה זו אינה חוקית,
מטלות הפיתוח נושאות אופי
ציבורי וע"פ החוק על העירייה
לבצע משימות אלו.
התכנית מונעת חניה תת קרקעית
מתחת לשצ"פ -עובדה המחייבת
למצוא פתרונות חניה
אלטרנטיביים.
פגיעה לא מידתית ביחס
למגרשים אחרים -.א' הפרשות
גדולות לצרכי ציבור,ב' איסור
מגורים במגרש זה ,ג' דרישה
להעביר תשתיות בשפ"פ וזיקות
הנאה.

.4

מתנגדים לתנאי שהחניה בתחום
המגרש תהיה פתוחה כולה או
חלקה לכלל הציבור ולתושבי
האזור בשעות אחר הצהרים
והלילה.

.5

מתנגדים לאפשרות לדרוש
הריסת מבנים קימים בעת
הוצאת היתר בניה לשטח הגדול
מ 500-מ"ר.

המלצת הצוות
לדחות את ההתנגדות
תוספת הזכויות שניתן למגרשים השונים במתחם דורשת עדכון
תשתיות -במתחם ומחוץ לו ,ובהתאם ,נדרש הסכם משימות פיתוח
למימון הנ"ל .באם יחליט היזם לא לממש את מלוא הזכויות
האפשריות למגרש לא ידרש לשלם עבור משימות הפיתוח.

חוו"ד הועדה המקומית

לדחות את ההתנגדות
חניה מתחת לשצ"פ גורמת לאי בהירות בכל הנוגע ל אחריות וללוחות
זמנים לביצוע ,ןלתחזוקה.
לדחות את ההתנגדות
א' ההפרשות לצרכי ציבור נעשו ע"פ צרכים תכנוניים ,רוחב הדרכים
נקבע עם יועצי התנועה וכולל גם הבטים של רוחב מדרכות שבילי
אופנים וכד'  .כנ"ל מערך השטחים הפתוחים האמור לתת רווחה
ואיכות גם לבאי מגרש המתנגדת.
ב' המתחם מוגדר כחלק משטחי המע"ר של ת"א .מגורים הותרו
במתחם במטרה ליצור ערוב שימושים מחד ומאידך ,לאפשר מגורים
"רגילים" המסתמכים על השכונות הקיימות בשכנות למתחם :רח'
עמינדב ושכונת ביצרון ועל השטחים הנורמטיביים בהם.
ג' מעבר תשתיות בשפ"פ ובתחום זיקת ההנאה אמור לאפשר חיבורים
מיטביים למגרשים אשר ששטחם גדול במיוחד ולעיתים נדרש חיבור
עירוני למערכת הפרטית בהתאם לתכנון העתידי.
לדחות את ההתנגדות
מלבד ניהול נכון של שטחי חניה שמטבעם מתרוקנים בשעות אחה"צ
והלילה ואז יכולים לשמש את הסביבה ופעילויות המתרחשות לאחר
שעות העבודה עומד מאחורי דרישה זו סעיף  4בתקן החניה התקף
הדן ביעוד מקומות לחניון ציבורי .יש לציין שחניון ציבורי הוא חניון
המאפשר חניה לציבור בתשלום.
לדחות את ההתנגדות
אין אפשרות לתת היתרי בניה למבנים חדשים ליד שימושים
מטרדיים או בשטח שאינו מוסדר אינו מאפשר העברת תשתיות או
קומת קרקע מזמינה -לכן קבעה התכנית שמה"ע יהיה רשאי לדרוש
הריסה מסוג זה.
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.6

.7

מתנגדים לשלביות התכנית
המאפשרת מיצוי זכויות קיימות
באמצעות תכנית עיצוב אדריכלי
ותוספת הזכויות בתכנית
נקודתית.
מתנגדים לתנאים להיתר בניה

לדחות את ההתנגדות
התכנית הינה תכנית מתארית ונדרש תכנון מפורט הן לאופן מיצוי
זכויות קיימות והן לתוספת הזכויות
לדחות את ההתנגדות
במגרש הנושא זכויות של למעלה מ 81.000 -מ"ר חובה על מוסדות
התכנון לבדוק השלכות תנועתיות ,מרחביות ,סביבתיוית.

 .6התנגדות מר שי משל בשם חברת מיקרודף
מיוצג ע"י עו"ד יוסי כץ רחוב זבוטינסקי  7רמת גן 5250
חוכרים מע"תא חלקה  34בגוש 7094
.1
.2

.3

פירוט ההתנגדות
בגלל שלא סומנה זיקת ההנאה
בתכנית המופקדת -יש להפקיד
את התכנית מחדש.
התנגדות לרצועת הקרקע
המסומנת לזיקת הנאה -פוגעת
ברמפות ,פתחי אורור ומדרגות
קיימים.
טוענים לאפליה בגלל המדרג
בזכויות ביחס לגודל המגרש

המלצת הצוות
לדחות את ההתנגדות
דבר הטעות הטכנית נמסר לעו"ד ולבעלים בע"פ בישיבה שיוחדה
לענין בתאריך  -15.5.08טרם הגשת ההתנגדות.
לדחות את ההתנגדות
התכנית קובעת כי זיקת ההנאה ו/או כל שינוי אחר ידרשו בעת שינוי
מהותי שיבקשו בחלקה .

חוו"ד הועדה המקומית

לדחות את ההתנגדות
התכנית מתמרצת איחוד חלקות במטרה להגדיל שטחים פתוחים
ולאחד רמפות ושטחי שירות עיליים -ובהתאם קובעת זכויות באופן
יחסי לגודל מגרש.

 .7סיפולוקס
מיוצגים ע"י עו" אביטל אופק רחוב היצירה  3רמת גן52521 -
חכירה מעת"א חלקות  112 ,111בגוש 7094
.1

.2

פירוט ההתנגדות
תיקון טעות בהתנגדות -חלקה
 107בבעלות עת"א והבעלים בה
אינם מיוצגים ע"י עו"ד אביטל
אופק.
הזכויות למגרש  9צריכות
להיות  16,194מ"ר שטח עיקרי

המלצת הצוות
תיקון התקלה הטכנית

חוו"ד הועדה המקומית

לקבל את ההתנגדות
בטבלה נפלה טעות .לתקן במקום  14,645מ"ר יהיה  16,194מ"ר.
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.3

לשנות את ההפקעה העקרונית
ע"פ ס' .9.5.2

.4

מתנגדים לדרישה של הכנת
תכנית מפורטת כתנאי למיצוי
זכויות
מתנגדים למיקום הפקעה בפינת
רחובות יגאל אלון ותובל בגלל
פגיעה בפרויקט.
מסכימים לאיזכור מבנה
סיפולוקס -מהו אופן השימור
הנדרש?
מבקשים חלוקת ההפקעה בין כל
בעלי החלקה

.7

ביטול התנאי להיתר בניה של
הרחבת רחוב תובל
מבקשים שיותרו מרתפי חניה
מתחת לשטח פרטי פתוח.

.5

.6

.8

הבהרה
ס'  9.5.2אינו מתייחס למגרש  9שהינו מתחם לאיחוד וחלוקה מחדש.
הזכויות לגבי מתחם זה מפורטות בס'  ,9.8ואכן הזכויות מחושבות מ-
 100%ולא .75%
לדחות את ההתנגדות
תוספת זכויות במתחם מחייבת בדיקה של הבטי פיתוח ,סביבה וכד'
שיבחנו בתכנית מפורטת.
לדחות את ההתנגדות
ההפקעה במקום זה נקבעה משיקולים של א' – מיקום המבנה אותו
קובעת התכנית ל"שחזור" -איזכור בנין סיפולוקס ומתחם התעשיה.
ב' ניצפות של השטח המיועד למבנה ציבורי.
יחד עם זאת תתאפשר גמישות מכסימלית בעת התכנון המפורט כדי
לאפשר ניצול מיטבי של השטח.
תכנית נקודתית מפורטת תכלול טבלת איזון שתחלק את השפעת
ההפקעה על כל הבעלים בחלקה .בנוסף ,נתנו הזכויות ע"פ שטח של
המגרש טרם ההפקעה.
הבהרה
הרחוב יורחב בשנה הקרובה כחלק מביצוע תכנית אמקור
לקבל את הבקשה.
התכנית ,גם במתכונתה הנוכחית ,מתירה חניה מתחת לשטחים פתוחים
פרטיים.

 .8מר אוהד שפירא סמנ"כל החברה הכלכלית לירושלים )מתחם איווקו(
מיוצגת ע"י עו"ד רות לוי רחוב כנפי נשרים  24ירושלים
חוכרים מעת"א חלקה  109בגוש 7094
.1

פירוט ההתנגדות
מתנגדים להוראת התכנית
לאפשר  2בניני תעסוקה על דרך
השלום בגובה יחסי של  130מ' .
מבקשים לאפשר שתי חלופות
בינוי נוספות:
א' .בנין אחד בגובה  205+מ'
גובה +מתקנים
ב' .בנין אחד בגובה  166+מ' גובה

המלצת הצוות
לדחות את ההתנגדות
נוגד את המדיניות המאושרת של המתחם כפי שאושרה בועדה
המקומית והמחוזית.
בכל מקרה נדרשת תכנית נקודתית מפורטת למיצוי הזכויות.

חוו"ד הועדה המקומית
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ובנין נוסף בגובה  +42מ'
+מתקנים
 .9מר שלמה שכטר בשם מתחם אלון )המשביר(
מיוצג ע"י עו"ד יניב כהן רחוב מנחם בגין  11רמת-גן 52681
חוכרים ממ"י חלקה  64בגוש 7096
.1

.2

.3

פירוט ההתנגדות
מתנגדים להתרת שימושים
נלווים למבנה הציבור כגון מזנון
בית קפה מהווה תחרות
לשימושים במתחם
לקבוע שלא יוקמו מתקנים
לוגיסטיים בשטח המיועד למבנה
ציבור שכן ממוקם בסמיכות
למבנה מגורים.
מבקשים לקבוע לוחות זמנים
לביצוע המנהרה מדרך השלום
לרחוב הסוללים.

.4

לקבוע את גשר ביצרון שד'
יהודית כגשר גם לכלי רכב.
מבקשים שהס' הדורש גובה
קומה נטיעות ומעבר תשתיות
מעל מרתםים לא יתייחס
למרתפים הבנויים כיום.
תכנית העיצוב האדריכלי תכחול
שלביות התואמת את עקרון
השלביות במימוש הזכויות.

.7

אפשרות לחזית מסחרית על
רחוב עמינדב.

.8

התנגדות לדרישה לקיים סקר
קרקע ,לאור העובדה שמקור
הזיהום במתחם תע"ש.

.5

.6

המלצת הצוות
לדחות את ההתנגדות
שימוש מסוג זה נועד להנעים את השהיה למשתמשים במבנה הציבור.
התכנית אמורה לאפשר תחרות בונה לשימושים מסחריים.

חוו"ד הועדה המקומית

לדחות את ההתנגדות
יש לאפשר כל שימוש שידרש אשר יתאים ע"פ החוק ויאושר ע"י
הרשויות המוסמכות לכך בעיריית תל-אביב.
לדחות את ההתנגדות
התכנית קבעה שתדרש בדיקה לענין המינהרה כאשר מימוש הזכויות
במתחם יהיה בהקף של למעלה מ 400,000 -מ"ר בניה .הבחינה שתדרש
בשלב זה תקח בחשבון את קצב קידום מערכת הסעת המונים ,רכבת
ובהתאם יבחן הצורך במינהרה.
לקבל את ההתנגדות
ס'  9.3.4מאפשר גשר גם לכלי רכב.
לקבל את ההתנגדות בחלקה
התכנית מתייחסת למרתפים חדשים יחד עם זאת יתכן וידרשו
שיפורים ,בגדר האפשרי ,גם במקומות בהם קיימים מרתפים בנויים.
לדחות את ההתנגדות
תכנית העיצוב האדריכלי במהותה נועדה לבחון ובהתאם לאשר את
הבינוי המוצע עד  200%במתחם ,באופן המציג את האפשרויות לתוספת
זכויות עתידיות -בכל הנוגע לתכסית ,הפקעות מיקום שטחים פתוחים
וכד'.
לקבל את ההתנגדות
התכנית מאפשרת מסחר על רחוב עמינדב -בתנאי שאינו מטרדי ותואם
רחוב מגורים.
לדחות את ההתנגדות
יזם המעונין במימוש הבניה נדרש לבדיקות קרקע ע"פ החלטת ועדה
מקומית אשר קבעה את נוהל תע"ש מגן.
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.9

מבקשים לבטל את סמכות מה"ע
לדרוש הריסת מבנים או ביטול
שימושים העומדים בסתירה
לתכנית.

לדחות את ההתנגדות
סמכות זו במידה ותופעל אמורה להשיג מטרות עירוניות לטובת
הציבור ,שעיקרם בחינת מצב הבינוי הקיים אל מול בקשות היזם
לתוספת זכויות במטרה להגיע לתכנון מיטבי.

 .10צ'ק פוינט טכנולוגיות בע"מ
מיוצג ע"י עו"ד שמואל לכנר רחוב תובל  5תל-אביב 67897
חוכרים מעת"א חלקה  69בגוש 7094
.1

פירוט ההתנגדות
מתנגדים להגדרת שטח ביעוד
זיקת הנאה לטובת הציבור
בחזית המזרחית של החלקה.

המלצת הצוות
לדחות את ההתנגדות
החוכרים חתומים על הסכם מול עיריית תל-אביב אליו מצורף תשריט
התואם את התכנית.
במהלך המגעים לרכישה הוצגה בפני הרוכשים התכנית העתידית
והדרישות של העיריה .כמו כן הודגשה החשיבות שהמתכננים רואים
בפיתוח קומת הקרקע ומהלך הולכי הרגל .זיקת ההנאה נדרשת לשם
קבלת רצף מדרכה ברוחב מזמין .בנוסף ,ע"פ הוראות הועדה המחוזית,
נדרשנו לאפשר לאורך הגדה המערבית של רחוב ההשכלה מדרכה
ברוחב של  6.5מ'.

חוו"ד הועדה המקומית

 .11אדר' חזי ברקוביץ התנגדות מה"ע
.1

ביטול ס'  9.5.1ב' ו-ג'

.2

בטבלה בעמוד  ,16זכויות
בניה למתחם איחוד
"סיפולוקס" מגרש מס' 9
נפלה טעות חישוב.
בטבלה בעמוד  ,15בעמודת
ההערות למתחם אלון מגרש
מס'  4נשמטה הערה
שקובעת שטח ממוצע ליח'
דיור  110מ"ר.

.3

לקבל את ההתנגדות
מאחר והתברר שתכנית  1043חלה גם על מגרש  ,4כלומר הזכויות
למגרש זה ע"פ זכויות קיימות .200%
ס'  9.5.1ב' החדש יהיה :הסבת  ,80%זכויות שלא מומשו  -ע"פ
תכנית  1043שבתוקף ,במגרש מס'  4מתחם אלון מיעוד תעסוקה
ליעוד מגורים.
לקבל את ההתנגדות
במקום זכויות בסך  14,645מ"ר צריך להיות זכויות בניה בסך
 16,194מ"ר.
לקבל את ההתנגדות
המטרה היא לקבל מגורי משפחות כחלק מכוונות התכנית לחזק את
המגורים הקיימים בסביבה.
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.4

תיקונים טכניים בתקנון

.5

תיקונים טכניים בתשריט

לקבל את ההתנגדות
א' .לענין שימושים :ס'  9.1.1ס"ק ג' יש להוסיף לשימושים בעלי
אופי ציבורי " וכן מסחר ומשרדים המשרתים את התכלית
הציבורית העיקרית".
ב' .לנושא גובה המבנים :ס'  9.6.2ס"ק  2הגדרת הגבהים צריכה
לכלול גובה יחסי לרצועות הגובה  45מ' 100 ,מ' 130 ,מ' וגובה
אבסולוטי -ע"פ הנחיות רשות התעופה לגובה  180מ'.
ג' .תנאים להיתר בניה :ס'  9.5.1להוסיף ס"ק  -5תנאים למתן היתר
לבניה חדשה הבטחת רישום שטחי הציבור ע"ש עיריית תל אביב
יפו רירקים ופנויים מכל אדם מבנה וחפץ.
ד' .תנאים לאיכלוס :ס'  9.5.1להוסיף ס"ק ו' -תנאים לאיכלוס-
"תנאי למתן תעודת איכלוס יהיה ביצוע בפועל של כל התנאים
להיתר בניה"
ה' .לענין התכסית המותרת , :ס'  9.5.1ד'  2יהיה :תכסית מירבית
תהיה עד  60%משטח המגרש קודם לאישור תכנית זו ,לבינוי
המכסימלי המתאפשר במגרש.
ס'  2 9.5.3יהיה :במגרשים ששטחם כ 8 -דונם ומעלה ,מיצוי
זכויות ע"פ תכנית זו יותנה בתכסית מכס' של  60%משטח מגרש
טרם אישור תכנית זו -יתרת השטח יוקצה לטובת הציבור להלן:
שפ"פ ,שצ"פ,דרכים ,זיקת הנאה ,שב"צ להנחת דעתו של מה"ע או
מי מטעמו.
בעמוד  , 16ההערה המסומנת ב **** -תמחק -התוכן מופיע
בסעיפים שתוקנו לעיל
ו' מניעת כפילות בקביעת שטחים פתוחים :בטבלה בעמוד  ,15במתחם
אלון להסיר את השצ"פ ברחוב יגאל אלון -מופיע בכפילות כשפ"פ
ברחוב יגאל אלון.
לקבל את ההתנגדות
 .1סימון זיקת הנאה לאורך המדרכות נשמטה בבלוק המשתרע
בין דרך השלום בצפון ,רחוב הסוללים במזרח ,רחוב יגאל אלון
במערב והאמנים בדרום.
 .1קו הבניין ברחוב יגאל אלון בקטע מול מגרש  ,4יהיה  2.5מ'
בקומת הקרקע )ירשם כזיקת הנאה(
ו 0 -בקומות בגלל מבנה קיים.
 .2קו הבניין ברחוב יגאל אלון בגבול הצפוני של מגרש  5יהיה 0
ע"פ תכנית בינוי שאושרה אצל מה"ע ותכנית מפורטת 3475
שאושרה להפקדה בועדה המקומית והועברה לדיון להפקדה
במחוז.
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.6

תיקונים טכניים בנספח
הבינוי המנחה

לקבל את ההתנגדות
 .1בתרשים מדרג הגבהים סומנו המגבלות ממזרח למערב ונשמטו
המגבלות מדרום לצפון .צריכה להופיע רצועה של  40מ'
שתסמן גובה בניה עד  45מ' גובה יחסי ,לאורך הגדה הצפונית
של רחוב עמינדב.
 .2הגדרת הגבהים צריכה לכלול גובה יחסי לרצועות הגובה  45מ',
 100מ' 130 ,מ' וגובה אבסולוטי -ע"פ הנחיות רשות התעופה
לגובה  180מ'.

sederyom230708

27

עמ' 28

מבא"ת אפריל 2007

