
 נ.א.    11.11.2013משנה ב' 

  הקלטה ותמלול –"ֶחֶבר" 

1

  מדינת ישראל
  משרד הפנים
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 ורי, בישוב גבעתיים: חניון ציבורי תת קרקעי בשטח ציב 558תוכנית גב/ .1
  

  בנוכחות:
  לשכת התכנון –מר ארז בן אליעזר 

  נציג ועדה מקומית -מר אריאל בלכר  
  בשם מתנגדים  –עו"ד רוזנבלום 

  בשם מתנגדים –עו"ד חגית בבלי 
  מתנגד -מדובוי מר מיכאל 

  בשם יורוקום –עו"ד ארז ללצו'ק 
  עורך התוכנית –אדר' יהושע שושני 

  
  

  גב' גילה אורון:
חניון ציבורי תת קרקעי  - 585בוקר טוב לכולם. סעיף ראשון לסדר היום, תוכנית גב/

  בשטח ציבורי. נעמי, בכמה מילים תסבירי לנו?  
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  גב' נעמי אנג'ל:
זו תכנית נקודתית שהיא חלקית לתכנית של המכתש. בתכנית הזאת הבקשה הייתה 

י המסחר ולתת חלק ממנו לשנות את החניון הציבורי שמשולב למוסדות ציבור ולבעל
מתחת לשטח של הפארק, עם הוראות שונות שניתן לשנות כניסות, לפיתוח מעל 

  וכדומה. אין שום שינוי במהות עצמה של התכנית הראשית. 
  

  גב' גילה אורון:
  אוקיי, מדובוי מיכאל, 

  
  מר מדובוי מיכאל:

גשתי התנגדות. בוקר טוב. מה שכתבתי בהתנגדות שלי, יש שם שני סעיפים שבעצם ה
  לאחד הסעיפים כבר אין, 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

רק סליחה שנייה, התכנית עושה עוד שני דברים, היא מבטלת את המעבר התת קרקעי 
  מבניין המגורים, מהמגדלים, לבית הספר והיא,  

  
  מר מדובוי מיכאל:

  היא מזיזה קצת את גן הילדים הסמוך. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  זשהו שינוי עם גני הילדים. כן, והיא עושה אי

  
  גב' גילה אורון:

  אוקיי, ואיפה אתה נמצא יחסית לתכנית? 
  

  מר מדובוי מיכאל:
  אני ממש בצד השני של הכביש, בבניין השני. 

  
  :  בן אליעזרמר ארז 

  מגולדשטיין, מפינת גולדשטיין למטה. 
  

  גב' גילה אורון:
  מול גן הילדים? אוקיי, בבקשה, כן. 

  
  י מיכאל:מר מדובו

אז קודם כל, זה לא בסדר שהזיזו את גן הילדים. כאילו, הוא גם מצר את הכביש 
ברחוב לחד סטרי, אני לא יודע איך אפשר להשאיר שם את המדרכה ברוחב מה 
שנקבע בתוכנית. אני לא יודע איך אפשר יהיה שם להשאיר מקומות בחניה כמו 

  שכתוב. 
  

  גב' גילה אורון:
  מה להשאיר? 

  
  דובוי מיכאל, מתנגד :מר מ

כתוב שאמורים להיות שם מקומות חניה, ליד גן הילדים, אבל זה כבר אין מה להתנגד 
  כל כך, כי זה מעשה עשוי. 
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  גב' גילה אורון:
  אנחנו לא שומעים התנגדות על התכנית הקודמת, אנחנו שומעים התנגדות, 

  
  מר מדובוי מיכאל, מתנגד :

  יזים את הגן בערך שני מטרים מזרחה. אני מדבר על הזזת הגן. כן. מז
  זה יצר את המדרכה, לא יהיו שם מקומות חניה. 

  
  גב' גילה אורון:

  ההזזה היא על חשבון המדרכה? רק רגע, הזזת הגן, 
  

  מר מדובוי מיכאל:
אני נמצא שם, אני רואה איך הגן בנוי, אין שם כבר מקום למדרכה. אני גר חמישה 

  מטרים מן הגן, אין. 
  

  גילה אורון: גב'
  כן, אבל התכנית הזאת לא מזיזה את הגן. 

  
  מר מדובוי מיכאל, מתנגד :

  בוודאי שכן. 
  

  גב' גילה אורון:
  היא מזיזה אותו, 

  
  עו"ד ארז ללצ'וק: 

  קו בניין של הגן, שלושה מטרים לתוך המגרש ... ויש מחוץ, -מצב מאושר 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  ת. זאת אומרת, היא בכלל מחוץ לתכני

  
  עו"ד ארז ללצ'וק: 

  נכון, היא אפילו לא בתוך הקו הכחול. פה יש מדרכה שלא השתנתה בעקבות התכנית.
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  אוקיי, אין שינוי בקווי ה... 

  
  מר מדובוי מיכאל:

איך לא בתוך הקו הכחול, כשבתכנית הראשית, שרוצים לשנות אותה עכשיו, כתוב 
ככה אמורה להיות המדרכה והכול, בתוך הקו  במפורש הוראות לגבי המדרכה,

  הכחול. 
  

  גב' גילה אורון:
המדרכה לא כלולה, גם במצב, בתכנית הזאת, כל הנושא של זכות הדרך, לא כלול 
בתוך התכנית. הקו הכחול, כפי שאתה רואה, הוא על קו המגרש. מה שכן שינו, זה 

ישה מטרים לשלושה מטרים בקו המגרש את קווי הבניין מקו המגרש עד לבנייה, מחמ
  וזה לא על חשבון המדרכה, זה עדיין בתוך המגרש. 

  
  



 נ.א.    11.11.2013משנה ב' 

  הקלטה ותמלול –"ֶחֶבר" 

4

  מר מדובוי מיכאל:
  גברתי, אני לא מתכנן, אני רואה פיסית שאין שם מקום. אני רוצה להפוך את הכביש,  

  
: ???  

  זה עוד לא גמור, הפיתוח עוד לא גמור, של המקום הזה. 
  

  מר מדובוי מיכאל:
  ר, הוא בנוי. הגן הזה כבר גמו

  
  גב' גילה אורון:

  בסדר, אבל אנחנו לא משנים שום דבר בזכות הדרך. יש עוד משהו? 
  

  מר מדובוי מיכאל:
  פיסית, אין שמה מקומות חניה. 

הדבר השני שביקשתי זה לא לבטל את המעבר התת קרקעי מתחת לרחוב יפה נוף, כי 
, האלה שגורמות לכל פשוט יש שמה את הנושא של משמרות הבטיחות של הילדים

הפקקים. ביקשו, כשעשו את התכנית הראשית, עשו שם, תכננו שם את המעבר התת 
  קרקעי, כדי שהילדים יוכלו לעבור בבטחה והמכוניות לא יעצרו. לא יודע מה הסיפור, 

  
  גב' גילה אורון:

  מה רוחב הכביש שם? 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  זאת שאלה, אתה לא חייב עכשיו לענות. 

  
  ר מדובוי מיכאל:מ

הרחוב הוא רחוב שם, עוברים שם ברחוב ילדים, עכשיו יש שם משמרות בטיחות של 
  הילדים, משמרות הזה"ב. זה מצוין לילדים, הרכבים שם עוצרים, זהו. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

הרחוב הוא רחוב שמחבר את גבעתיים לרמת גן, המטרה הייתה לחבר גם בין הפארק, 
  ר הליכה, זאת הייתה המטרה. בין בית הספר כאזו

  
  מר מדובוי מיכאל:

הילדים מהאזור, אני מניח שאחת המטרות הייתה, שמכיוון שנוצר שמה צפיפות 
נוספת, שילדים יוכלו לעבור בבטחה ולחצות את הכביש, בלי שיהיה צורך לעצור את 

תם המכוניות, שלא יהיה פקק. כי הפקק שם, גם עכשיו הפקק שם הוא מאד רציני וסו
  את כל התנועה בשעות הבוקר, כשלוקחים את הילדים לבית הספר. 

  
  גב' גילה אורון:

  טוב, יש עוד נקודה? אוקיי. עו"ד מקוב ורוזנבלום בשם גולדשטיין ונוספים, כן?
  

  עו"ד דרור רוזנבלום:
  מהמשרד של עו"ד מקוב, עו"ד דרור רוזנבלום.

  
  גב' גילה אורון:

  תכנית? אוקיי, אתה מחוץ לתכנית או ב
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  עו"ד דרור רוזנבלום:
, זה המגרש של שני מגדלי 2אנחנו מחוץ לקו הכחול של התכנית. אנחנו במגרש ד' 

  המגורים. יותר מזרחית. 
ראשית כל אנחנו שמחים על התכנית, אנחנו שמחים על המיקום של המעבר. המעבר 

ום בכל יצור, שהוא צמוד למגרש של המגורים, הוא יצור מפגע, זה דבר ידוע הי
שעתיים הוא טוב, אבל בכל שאר הזמן  -הציבור, שמעבר תת קרקעי, אז אולי לשעה 

הוא מקור למפגעים, למקומות של עבירות פליליות יותר. וגם התחזוק, וכל התפעול 
שלו, אני לא יודע כמה הם יהיו טובים לתכנית. לגופו של עניין, ציינו בהתנגדות, ואני 

גדות, שבמידה והוא יתקבל אנחנו נסיר את ההתנגדות. אחזור על אלמנט אחד מההתנ
יש, במסגרת התכנית, רצון של הוועדה המקומית ליצור חניון בתוך שטח השצ"פ, שזה 

  , נקבע שתנאי לאכלוס... 390דבר שלא היה קודם. במסגרת התכנית המיתארית 
  

  גב' גילה אורון:
  הקודמת. 

  
  עו"ד דרור רוזנבלום:

ע שתנאי לאכלוס שני המגדלים הוא סיום פיתוח השצ"פ. התכנית המתארית, נקב
המגדלים האלה כבר החלו בבנייה שלהם, ניתן לגביהם היתר בניה, היתר מרתפים ויש 

, אפשר להתחיל ליצור את No Timeגם תכנית פיתוח מאושרת ולכאורה, ברמה של 
לו הן דרך השצ"פ. כרגע הרצון של הוועדה ליצור שם חניון יש מאין שדרכי הגישה ש

מגרש ג', שזה שטח פרטי, בעצם מעמעמים את ההתכנות שלו ואת זמני הביצוע. 
  ואנחנו גם, 

  
  גב' גילה אורון:

  של הפארק, אתה מתכוון שמעל האזור של, 
  

  עו"ד דרור רוזנבלום:
נכון. ואנחנו, כאמור, כבר התחלנו את הביצוע וקשורים עם הסכם, עם קבלן מבצע, 

. מה 4משווקות, וזה, כמובן, תהיה לנו בעיה גדולה לגבי טופס  שיש שם עשרות דירות
שאנחנו ביקשנו, וזה לדעתי מתואם עם הוועדה ואנחנו, יש בינינו הסכמה, שיקבע 

, הוא יוצא, יהיה תיקון למתארי, 14בתקנון שאותו שטח של מה שנקרא תא שטח 
ם שיאושרו על ידי ועוד שינויי 14והוא יוצא מאותו תנאי של האכלוס, כך שתא שטח 

  מהנדס העיר בסביבות תא השטח, לא יהוו מגבלה לאכלוס. 
  

  גב' גילה אורון:
  זאת אומרת, מה שאתה אומר זה בעצם שפתחו את הפארק, למעט אותו ריבוע, 

  
  עו"ד דרור רוזנבלום:

  שבסביבתו, מבחינה הנדסית, 
  

  גב' גילה אורון:
  ותח. אוקיי, בדיוק. זאת אומרת, כל יתרת הפארק תפ

  
  עו"ד דרור רוזנבלום, מתנגד:

  נכון. 
  
  



 נ.א.    11.11.2013משנה ב' 

  הקלטה ותמלול –"ֶחֶבר" 

6

  גב' נעמי אנג'ל:
  זה לא משהו שפורסם במסגרת התכנית, יש צדדים נוספים... 

  
  עו"ד דרור רוזנבלום:

  כל בעלי העניין. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  גם בעלי העניין מסביב... 

  
  גב' גילה אורון:

  א מוכן. אבל אם פיסית אי אפשר לפתח את הפארק עד שהחניון ל
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  יש פתרון לפיתוח ביניים. 

  
  גב' גילה אורון:

  חופרים את השטח, איך אפשר לפתח אותו?
  

  עו"ד דרור רוזנבלום:
  . 14הרעיון הוא אחד, לא לקשור אותנו לכל הסיפור של תא שטח 

  
  :דרוריעו"ד חגית 

ם אחרים, אתם בעלי עלולים להיות בעלי עניין לדבר הזה, אם אנחנו ניצבים במגרשי
  הזכויות בכל המגרשים הנמצאים היום בתחום הפארק? 

  
  עו"ד דרור רוזנבלום, מתנגד:

  כן. כל מי שיושב פה, 
  

   :עו"ד חגית דרורי:
  לא, אתם בעלי הזכויות בשני המגדלים, יפה. יש עוד מגרשים גובלים, נכון? 

  
  עו"ד דרור רוזנבלום:

במסגרת ההתנגדות, שכל התנאי הזה ירד.  אני אומר עוד פעם, בהתחלה ביקשנו,
לאחר שהבנו את העניין, אנחנו מסכימים שכל הפארק יפותח. את יכולה להסתכל 
בתכנית הפיתוח, שעיקר הפארק יפותח. רק את תא השטח המבוקש, אחרת אין 

  שליטה על זה. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  טוב, תתייחסו לזה שעלולים להיפגע מהדבר הזה. 

  
  :דרורי: עו"ד חגית

  תל אביב. -ירושלים  JTLVעו"ד אייל בן יצחק, בשם 
  

  עו"ד חגית בבלי:
  .JTLVחגית בבלי, אייל בן יצחק, ממשרד יגאל ארנון בשם 
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  עו"ד חגית בבלי:
JTLVה'.  -, הם הבעלים של מגרשים ג' ו  

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  מה זה ג' ומה זה ה'? 
  

  עו"ד חגית בבלי:
  .המסחרייםה' אלו המגרשים  -ג' ו

אז קודם כל, יש לנו שלושה טעמים להתנגדות, אחד מהם זה בדיוק מה שאמר דרור 
לתכנית המתארית, נקבע שתנאי  12-11זה חל גם עלינו. כי באותו סעיף,  -רוזנבלום 

לאכלוס הקומות המסחריות הנוספות יהיה סיום ביצוע השצ"פ. לכן, אנחנו מבקשים 
פשרי שיבוצע כל השצ"פ לפני שגומרים לחפור את אותה הסתייגות. זה כאמור לא א

ג', ה'  -. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, החניון, כחניון ציבורי ב14החניון בתא שטח 
  ט', שעכשיו יעבור בתוך תא שטח,  -ו

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  מה זה ט'? 
  

  עו"ד חגית בבלי:
שיו בעצם החניון יעבור ט', זה המגרש שבו אמור היה להיות גן הילדים והחניון. ושעכ

. השטחים האלה נקבעו כחניון ציבורי כבר בתכנית המתארית, 14לתוך תא שטח 
, שהוא מגרש של העירייה, השטחים האלה שייכים לעירייה. 14כמובן שבתא שטח 

בתכנית החדשה, אתם ביקשתם לסמן את החניות הציבוריות בתוך החניון, במגרשים 
  ה'.  -ג' ו -הפרטיים ב

  
  גילה אורון: גב'

  מקומות חניה,  100רגע, בתכנית הראשית יש 
  

  עו"ד חגית בבלי:
ה'. והם לא מסומנים לפי התכנית הראשית. עכשיו בתכנית,  -נכון, חניון ציבורי ג' ו

ה', את מאה החניות הציבוריות וזה אנחנו מתנגדים,  -ג' ו -ביקשנו לסמן את החניות ב
  מה שכתוב בתב"ע חל לגביהן,  חניות ציבוריות. כל 100כי יש שם 

  
  גב' גילה אורון:

  יש חלוקה בין החניות הציבוריות לחניות הרשומות, 
  

  עו"ד חגית בבלי:
אין חלוקה, אבל היום כל החניון הזה פתוח ללא תשלום, לא מוצמד ולא מסומן. נכון 

  להיום זה מצבו. 
  

  גב' גילה אורון:
לעתיד, בוא נאמר, זה ברור לכולנו שחניות בסדר. אבל אנחנו עם מבט גם לעתיד, ונכון 

ציבוריות צריכות להיות מאוגדות ביחד ולא מפוזרות, נגיד, אני לא יודעת כמה קומות 
שלשם מגיע הציבור. אז  -יש שם בחניון, אבל ברור שהן צריכות להיות במקום אחד 

היר אם היום הכול פתוח, אז יבורכו באי החניון ואין בעיה. אבל אם יום אחד ב
החליטו, מי שיחליט, שרק הוא רוצה שיותר, שרק, שמעבר למאה הוא רוצה להקצות 

והוא יכול, אנחנו  -אותן, למכור אותן או להצמיד אותן, לעשות איתן מה שהוא רוצה 
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  בקומה הראשונה,  -א'  -צריכים לוודא שהמאה שמיועדות לציבור יהיו 
  

  עו"ד חגית בבלי:
  למה? 

  
  גב' גילה אורון:

  ככה מקובל, הציבור לא מתחיל לרדת למטה לחפש מקומות חניה.  כי
  

  עו"ד חגית בבלי:
אני אענה לך, התשובה לזה היא נורא פשוטה. מכיוון שהיום, בעקבות התכנית הזאת, 

ה', אז  -ג' ו -, הוא בעצם המשכי לכל החניון שקיים ב14החניון שיהיה בתא שטח 
הכי יעשה את כל הסיבוב הזה. כי אין מה , בלאו 14הציבור, כדי להגיע לתא שטח 

, עם הארבע קומות שלו והציבור בלאו הכי נוסע כדי 14לעשות, יש לך את תא שטח 
  להגיע, אז זה לא משנה. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  מה זה לא משנה? 
  

  גב' גילה אורון:
  אני לא יודעת אם הוא יהיה ארבע קומות, כמה הוא צריך להיות? 

  
: ???  

  ת. ארבע קומו
  

  גב' גילה אורון:
 onceאז לא משנה, בכל מקרה, צריך להיות ברור לציבור מהן המאה שמיועדות לו, 

  יחליטו להצמיד. 
  

  עו"ד חגית בבלי:
אבל בתכנית המתארית זה לא כתוב, יש שם מאה חניות לטובת הציבור. כמו 

שהם שאמרתי, זה קיים היום, לפחות זה, אם לא יותר. אנחנו מתנגדים לדרישה 
  יסומנו. 

  
  גב' גילה אורון:

  למה? 
  

  עו"ד חגית בבלי:
כי את יודעת, לפעמים יתכנו שינויים בתוך החניון ואנחנו מוכנים, כן, להתחייב שבכל 
עת מאה חניות לא יוצמדו, אם בכלל, אי פעם, יוצמדו חניות. כדי להסיר את החשש 

ם יהיה איזה שינוי בתוך הזה. אנחנו לא רוצים שהן יסומנו, כדי שיהיה בכל זאת, א
  הסרקולציה בחניון, או מה שלא יהיה, בכל זאת שטח פרטי שלנו. 

  
  גב' גילה אורון:

  אולי לשנות במקביל את הסימונים. 
  

  עו"ד חגית בבלי:
אנחנו לא מבינים למה נדרש הסימון, בפרט לאור מה שאמרתי לך, שממילא כולם 
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  שנה. , זה כבר לא מ14נוסעים כדי להגיע לתא שטח 
 14נקודה אחרונה, מכיוון שכמו שהסברתי כרגע, כל הגישה אל החניה בתוך תא שטח 

היא דרך החניון הפרטי, הכניסה והמעבר. אני אמנם עורכת דין, אבל כנראה גם 
המערכות שישרתו אותו, כי הרי הכול יהיה פה המשכי, כדרישתכם, יפתח המעבר 

ערכות נפרדות לחניה הציבורית ולחניה והכול יהיה המשכי. אז כנראה לא תהיינה מ
הפרטית. אז צריך שיהיה ברור שהעירייה צריכה לשאת בחלק יחסי מההוצאות 
האלה, ולא שהעניין יחול רק על הבעלים הפרטיים. זאת אומרת, אם יש פה תא שטח 

ה', אם אני זוכרת נכון, עם מאה ושישים חניות, אני לא  -ג' ו -, עם שישים חניות ו14
ת כמה, אז החלק הפרופורציוני מהעלויות, של כל מה שקשור בתחזוקה של זה, זוכר

חייב לחול על העירייה. לא יתכן שזה יחול על הבעלים הפרטיים. זהו, אלו שלושת 
  טעמי ההתנגדות שלנו.

  
  גב' גילה אורון:

  אוקיי, תודה. עו"ד ארז ללצ'וק, בשם יורוקום נדל"ן בע"מ, בבקשה. 
  

  : עו"ד ארז ללצ'וק
האמת שמעבר למה שכבר נאמר סביב השולחן אין לי מה להוסיף. ההתנגדות 

  העיקרית שלנו היא סביב הנושא הזה, 
  

  גב' גילה אורון:
  למה, יורוקום היא מה? 

  
  עו"ד ארז ללצ'וק: 

היא הבעלים בתוך תא השטח של חברי פה, ישנם שני בניינים, בניין צפוני ובניין 
  דרומי, הבניין הדרומי, 

  
  גב' גילה אורון:

  אוקיי, זאת אומרת, אתם מייצגים את יתרת השטח.אז אותו נושא של פיתוח השצ"פ, 
  

  עו"ד ארז ללצ'וק: 
  פעם אחת הנושא של הפיתוח ופעם שנייה, הנושא של ביטול, 

  
  גב' גילה אורון:

  שאתם בעד, אתם לא מתנגדים. 
  

  עו"ד ארז ללצ'וק: 
  בוודאי, אנחנו בעד התכנית, 

  
  גילה אורון:גב' 

  ההתנגדות היא רק בקטע של השצ"פ. אוקיי, ועדה מקומית, בבקשה. 
  

  מר יהושע שושני, עורך התכנית :
  אוקיי. אני אתייחס לשתי הנקודות של המתנגד, 

  
  גב' גילה אורון:

  מי היה יוזם התכנית? 
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  :מר אריאל בלכר
  העירייה. 

  
  מר יהושע שושני:

  י קו בניין במבנה הישן.לגבי השאלה הראשונה, בנושא שינו
  

  מר אריאל בלכר:
השינוי נבע מהצורך לבנות גני ילדים במקום הציבורי. רצינו להימנע שגני ילדים יהיו 
מעל מרתפי חניה, עם כל המשתמע, עם אוורור וכל הדברים האלה, ורצינו שגני 
 הילדים יבנו על קרקע שניתן לנטוע עצים, צמחים, ללא ... ולכן הייתה הבקשה,
להעתיק אותו ולהחזיר אותו לחניון הקיים. זה גם חוסך עוד כניסה ורמפות חניה 

  מרחוב השניים, מה שישתמש בכניסות קיימות לחניון, וגם גני הילדים, אני חושב, 
  

  גב' גילה אורון:
  ומה יבטיח את קיומם של הביצוע של החניון? 

  
  מר אריאל בלכר:

ראש העיר, עשינו ישיבות כלכליות מה הדרך העירייה מחויבת לזה, היו ישיבות אצל 
  המיטבית לעשות את זה, היינו עם החברה הקיימת. יש, 

  
  גב' גילה אורון:

  יש בכוונת העירייה, אכן, 
  

  עו"ד חגית בבלי:
  כן, כן.

  
  עו"ד חגית דרורי:

  מה הצפי, שזה יקרה מתי? בנקודה הזאת, שמיד אחריה, מתי צפויה השלמת החניון, 
  

  בלכר:מר אריאל 
אנחנו בשאיפה, כשהם בונים את החניון שלהם למרכז המסחרי, יבנה יחד גם החניון 

  שלנו. נשלים את זה ביחד. 
  

   עו"ד חגית דרורי:
  שנים, איזה צפי זה? זה מישיבות הנהלה, 

  
  גב' גילה אורון:

זה ברור אבל שהם לא יכולים לאלכס, עד שהם יסיימו את החניון. כל השצ"פ, חוץ 
  ה הזאת. מהחתיכ

  
  מר אריאל בלכר:

נכון, שהאזור הזה די מרוצף. אנחנו במטרה, יחד עם היועצת המשפטית שלנו, לסיים 
  גם את המערכת הבירוקטרית, להקים את זה ביחד. 

  
  :מר יהושע שושני

, פינת גולדשטיין ורחוב 4אני אתייחס לשתי הנקודות ... מרחוב השניים מספר 
הילדים שנמצאים ממול, באותו מקום, מיועדים לתושבי השניים. אני אומר ככה, גני 
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המתחם עצמו. השינוי בקו בניין הוא בתוך המגרש, הוא שומר על כל אותן מחויבויות 
של התב"ע, מבחינת חניות, דרכי גישה, רוחב הכביש, לא פוגעים בשום דבר מהדברים, 

בשום דבר  כמו שאת ציינת קודם. זאת אומרת, הזזת המבנה מהחזית, לא פוגעת
  מזכויות הציבור. 

בנוסף, אני צריך לציין פה שכיוון שרוב התלמידים מגיעים מתוך השכונה, ידרשו 
 167 -אלה שאולי כן יגיעו מבחוץ, מבחוץ ל כפחות כלי רכב להגיע לאותם גנים. יש 

  יחידות הדיור, יוכלו להגיע למפרץ החניה שנמצא בצמוד. 
כנון, אנחנו גם סידרנו נגישות גמורה במדרגות ולבקשת הוועדה המחוזית, לשכת הת

ומעלית מהחניון לכביש שמוביל אל הגנים עצמם. אני רוצה לומר כאן עוד שני דברים, 
התכנית עצמה, מבחינת התנועה, הסדירה, מרחוב בן ציון ישראלי, הפכה אותו לדו 

נקז סטרי באופן כזה, שכל מאה יחידות הדיור שנמצאות פה מדרום, יכולות להת
  ולרדת למטה, ולא צריכות לעשות את כל המעגל הזה כדי להגיע למעלה. 

ויש פה איזשהו ... שמרכז את... דבר נוסף, מרתף חניה של המגדלים, היציאה ממנו 
היא לרחוב בורוכוב. אותן יחידות דיור שגרות פה, לא עושות את כל הסיבוב, באות 

וצאה מזה שהדברים נמצאים ישירות מהצד השני. מבחינת המסע והתנועה, כת
הנושא נדון כאן בלשכת התכנון  -בסמיכות ל... לגבי נושא ביטול המעבר התת קרקעי 

בשלבים מוקדמים יותר, לפני הפקדת התכנית ונדרשנו, יחד עם יועצי התנועה, עם 
בדיקה שלכם, לבדוק את האם מעברי החציה מספיקים כדי להכיל את כמות 

ספר. בית הספר, אני אציין שוב, נמצא מצד ימין. בית התלמידים שיעברו בבית ה
הספר נמצא במקום הזה, זה גבול רמת גן. הוא נמצא, בערך, כשלושים מטרים 

  מהחלק התחתון של המכתש באזור הזה. 
  

: ???  
300 .  

  
  מר יהושע שושני:

כמה אמרתי? שלושים מטר? התושבים, אנחנו ניתחנו את עצמנו מאיפה מגיעים 
לבית הספר, בית ספר בורוכוב. רובם מגיעים מהאזור הדרומי והאזור התלמידים 

המערבי. מי שמגיע מהאזור הדרומי, ממילא מגיע מהמדרכות שנמצאות, הכניסה 
 -לבית הספר היא פה, מהמקום הזה, פה רחבת הכניסה, שהיא גבוהה, בערך, שלושה 

ר למקום הזה. ארבעה מטרים מהכביש עצמו. תלמידים שמגיעים ברגל מגיעים יש
שאר התלמידים שמעורבים, לאורך חודש מאי, יש להם סידורי הורדה לאורך כל 
רחוב יפה נוף והם מגיעים ישירות לבית הספר, למעשה, מתוך בית הספר שאמור 

תלמידים, מתוך המגדל עצמו, מתוך המגדלים, יגיעו  1000כיתות, בערך  32להכיל 
תלמידים בשכבה. זאת אומרת,  120. מתוך  תלמידים 10בערך, לכל שכבת גיל בערך 

  בערך עשרה אחוזים מהתלמידים יגיעו מכאן.
לכן, הגענו למסקנה בזמנו, בניתוח, שמעברי חציה שיהיו במקום הזה יספיקו לכמות 

  המזערית של התלמידים שאמורים להגיע לבית הספר. 
  

: ???  
  זה בית ספר יסודי? 

  
  מר יהושע שושני, עורך התכנית :

, זה בית ספר יסודי. בנוסף לזה, לקחנו בחשבון בזמנו, במסגרת השיקולים, את כן
חמישה מטרים מתחת למפלס  -הנושא שמאד לא סביר להוריד תלמידים ארבעה 

הכביש יפה נוף, כדי להעלות את זה ולהגיע בעוד ארבעה מטרים לחצר בית הספר, 
  כלומר ליצור פערים של שבעה מטרים.
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  מר אריאל בלכר:
  צר בית הספר מוגבהת בשלושה מטרים מהמדרכה. ח
  

  גב' גילה אורון:
  מהכביש, כן. 

  
  מר יהושע שושני:

הנושא האחרון והחשוב ביותר, זה נושא הבטיחות של התלמידים. אני, כאב לילדים, 
לא הייתי רוצה שהילדה שלי תיכנס למרתף חשוך, תעבור למגרש חניה ששייך 

את כל הדרך הזו כדי להגיע לבית הספר. הדבר הכי לדיירים פרטיים ותעלה, תעבור 
  בטוח, הכי נעים, זה מקום פתוח, נצפה, כאשר נשאיר את הכביש פתוח. 

דבר כזה יחייב רמפות די גדולות, אולי מעלית נוספת. מתוך תצפיות  -נושא נגישות 
במקומות אחרים, למשל ברמת גן, ברחוב ארלוזורוב, ישנו מעבר חציה שעובר מתחת 

רחוב ארלוזורוב. אני עשיתי כמה תצפיות, מעט מאד אנשים עוברים ברחוב, ל
  מהסיבות שהזכרנו קודם. 

  
  גב' גילה אורון:

  טוב, יש לך התייחסות לדברים האחרים? 
  

  מר יהושע שושני:
  אני מתייחס רק לשתי הנקודות האלה. 

  
  גב' גילה אורון:

  "פ? אוקיי, אתה רוצה להתייחס לנושא של הפיתוח של השצ
  

  מר אריאל בלכר:
אני חשוב שאנחנו מאד בעד להפריד את הקטע של הגגות של החניונים האלה, שכל 

זה  -השצ"פ יפותח. להשאיר תחום עבודה מגודר ובטיחותי לחלק שנשאר ואחרי זה 
  יושלם, ברור. 

  
  גב' גילה אורון:

  אוקיי. מה בקשר לטענה שעלתה פה בקשר לתחזוקה? 
  

  מר אריאל בלכר:
ובל שאנחנו נישא בעלויות החלקיות, שהעירייה תישא בעלויות החלקיות של מק

  החלק היחסי של החניון. 
  

  גב' גילה אורון:
  זה אמנם חוץ תכניתי, אבל זה ... 

  
  מר אריאל בלכר:

  כן. 
  

  :עו"ד חגית דרורי
  מה לגבי ... של התכנית, שלא מיוצגים פה? 
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: ???  
  כולם פה. 

  
: ???  

  ה, שצ"פ, יש מגרשים צפונ
  

: ???  
התכנית הזאת שמדברת על השינויים, היא לא יוצרת פגיעה באף אחד, אלא רק 

  תורמת לסביבה. 
  

  גב' גילה אורון:
  החתיכה הקטנה הזאת, תהיה בעוד שנתיים, כשיגמרו את החניון. 

  
  מר אריאל בלכר:

  אנחנו מאד בתקווה שזה יסתיים ביחד. 
  
  (מדברים ביחד)  

  
  ק: עו"ד ארז ללצ'ו

  סביר להניח שהמגדלים יעמדו קודם. הם כבר בבנייה. 
  

  גב' גילה אורון:
  כמה זמן? שנתיים? ואיך ההסתנכרנות של החניון שלכם? 

  
: ???  

סביר להניח שהחניון הזה יגמר לפני שהמגדל השני שמתוכנן יסתיים. מאד סביר 
  להניח. וגם אם לא, אז אנחנו מדברים על חודשים בודדים בלבד. 

  
  ב' גילה אורון:ג

  אוקיי, טוב, אתה רוצה להגיב בבקשה? 
  

  מר מדובוי מיכאל:
שוב, לגבי הזזת, לגבי גני הילדים, אני שמח על מה שאומרים, פיסית אני לא רואה, 

  אבל אני סומך. 
לגבי המעבר התת קרקעי, שמעתי מה שהוא אמר. אני בספק שזה נכון. לדעתי, 

ל שהפקק יגלוש לרחוב גולדשטיין. אם זה יקרה, התנועה שם עכשיו היא ממש על הגבו
  אפילו לחצי שעה בשעות הבוקר, כל האזור יהיה ב... אני חושב שחשוב המעבר. 

  
  גב' גילה אורון:

  עו"ד מקוב, רוצה להגיב? לא? עו"ד חגית בבלי רוצה להגיב? 
  

  עו"ד חגית בבלי:
  לא, תודה. 

  
  גב' גילה אורון:

  לכולם. סגור בבקשה את ההקלטה. עו"ד ארז ללצ'וק? תודה רבה 
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  ההקלטה הופסקה לצורך התייעצות בין חברי הועדה
  

   דיון פנימי
  

  גב' גילה אורון:
לאחר שמיעת ההתנגדויות, שמיעת הוועדה המקומית ועורך התכנית, הוועדה 

ב', בגין שהיא שוקלת לשנות את השלביות של השלמת הפארק  106החליטה לפרסם 
הציבורי המוצע, להתנות אותו באכלוס המגדל השני, מה זה, הוא  מעל החניון המוצע,

הצפוני או הדרומי? הצפוני. המגדל השני, לגבי המעבר התת קרקעי, אנחנו אומרים, 
טוב, זה בעצם לא מפרסמים. אין מה לפרסם, כי אנחנו מקבלים את ההתנגדות. אנחנו 

  גע. אומרים, בינינו לבין עצמנו כבר אמרנו, זה לא שייך כר
יפורסם בעיתונות ובארבעה שלטים, שניים בצד הצפוני של הפארק העתידי  106 -ה

  ושניים בצד הדרומי של הפארק העתידי. תכתוב על איזה רחובות זה יושב. 
יום, ולהגיש את ההתנגדויות בכתב.  14יום, השלטים יהיו  14צריכים לפרסם תוך 

  הוועדה תשוב ותדון בעוד שישה שבועות. תודה.
  
  

  א : קריית החינוך :  1541תוכנית רג/
  

  בנוכחות:
  לשכת התכנון –גב' אורנית מורגנשטרן 

  
  גב' גילה אורון:

  /א, קריית החינוך. 1541מחוץ לסדר היום, תכנית רג/
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  צריך לעשות את זה יחד עם כל ההחלטה. זה פשוט ליידע את הוועדה. 

  
   עו"ד חגית דרורי:

ל טבלה מתוקנת ולראות מה המשמעות של התיקונים האלה. אמרנו לא, צריך לקב
שאנחנו לא יודעים להגיד מה עושה פיצול לשלושת המגרשים. אנחנו לא יודעים להגיד 
מה עושה אותה דרך מאושרת, סביר להניח שזה לא שינוי מהותי, אבל צריך לבדוק 

  את זה. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  עכשיו מיידעים את הוועדה, אנחנו לא מחליטים. אבל אנחנו אמרנו, בסדר, אנחנו 

  
  גב' גילה אורון:

את ההתנגדויות שהוגשו, את התיקונים,  4.11 -רק שנייה, אנחנו שמענו בישיבה ב
. את כל 106, לתכנית רג, זה היה 24.6 -עליהם החליטה הוועדה לפרסם הודעה ב

אנחנו אומרים ככה, ההחלטה במלואה, ואנחנו נביא אותה לישיבה הבאה. בינתיים 
שיש להוציא מתחום השטח, לאיחוד וחלוקה, בשביל לתקן, אנחנו צריכים לראות 
טבלאות מתוקנות. בשביל לקבל את ההתנגדויות שהוגשו, שאחת מהן ביקשה לפצל 

  לשלושה מגרשי בנייה נפרדים, זה משנה?  31את מגרש 
  

  :גב' אורנית מורגנשטרן
  וחלוקת הבעלויות בין המגרשים. 
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  גב' גילה אורון:
וחלוקת הבעלויות. ואז, צריך לשנות בעקבות זה את ההקצאות. ואנחנו צריכים 
לראות, שהיועץ המשפטי שלנו יבדוק שאין מישהו שיכול להיפגע כתוצאה מהשינויים. 
על פניו נראה שאין מי שעלול להיפגע. ויש להוציא מתחום השטח לאיחוד וחלוקה, את 

. תשונה הצורה של השצ"פ 15ת, במצב מוצע, ותא שטח השטח לייעוד דרך מאושר
הליניארי כך שהוא יוסט, ככל הניתן, לחלק המערבי של התכנית ורציפותו ורוחבו 

כך  34ישמרו. הסטת השצ"פ מערבה, תאפשר להעביר את השטחים של תא שטח 
, לאורך דרך רפאל איתן. כאמור, טבלת ההקצאות של 33שיהיו ברצף עם תא שטח 

ית תתוקן בהתאם לשינויים לעיל, ותועבר לבדיקה ואישור של השמאי, של התכנ
הוועדה המחוזית ושל היועץ המשפטי. ההקצאות והאיזון, אנחנו נשוב ונדון אחרי 

  שיתוקנו הטבלאות, יתקבלו חוות הדעת האלה, ואז אנחנו נוכל לאשר את התכנית.
  
  
  
  : דרום חולון :  500. תכנית ח/5
  

  בנוכחות:
  לשכת התכנון –ונית קידר גב' ר

  
  גב' גילה אורון:

, דרום חולון. יש לנו תיקון לתכנית שכבר החלטנו 500סעיף מספר חמש. תכנית ח/
לתת לה תוקף. הרקע הוא שאיגוד בתי מטבחיים בעיריית תל אביב ועיריית חולון, 
ביקשו כי הוראות התכנית יובהרו באופן שיאפשר לפנות כבר היום את בית 

ים, המהווה את אחד המטרדים שבתכנית. כשהתכנית מאשרת הקצאת המטבחי
  זכויות עבורו, תוך שמירת הזכות להקצאת הזכות כאמור. 

על הוראות התכנית,  641הצעת ההחלטה: הוועדה מחליטה להבהיר בהוראות סעיף 
כי הסעיף יחול על כל פינוי של אחד מהמטרדים שבסעיף, שהוצע לאחר הפקדת 

תנוסח כלהלן: הזכויות הנ"ל יוקצו  641ך, הפסקה האחרונה בסעיף התכנית. לשם כ
אך ורק כנגד, ובתנאי ש... האמורים, שיבוצע מיום הפקדת התכנית, מתכנית זאת 
ואילת, לפי המנגנון שיקבע בתכניות מפורטות. הקצאת הזכויות תאושר לפי הוועדה 

עין, שמונה על ידי המקומית והמחוזית, לאחר שהוגשה חוות הדעת של שמאי המקרק
הוועדה המקומית. ושוכנעה הוועדה המקומית והמחוזית, כי ניתנה הזדמנות לבעלי 

  העניין לטעון את טענותיהם, 
  

  עו"ד חגית דרורי:
לא, לא, לאחר שביקשה חוות דעת, וניתנה הזדמנות לבעלי העניין לטעון בעניין זה, 

  ושוכנעו הוועדה המחוזית, פעמיים. 
  

  ון:גב' גילה אור
אוקיי. הקצאת הזכויות תאושר על ידי הוועדה המקומית והמחוזית, לאחר שהוגשה 
חוות דעת של שמאי מקרקעין, שמונה על ידי הוועדה המקומית, וניתנה ההזדמנות 
לבעלי העניין לטעון את טענותיהם ביחס אליה, ושוכנעה הוועדה המקומית 

מקצתה, על מנת להשיב את והמחוזית, כי יש צורך במימוש התוספת כולה, או ב
  הפינויים על פי תכנית זאת. 

  
  עו"ד חגית דרורי:

צריך להסביר שהחליטו לפנות כבר היום את בית המטבחיים. ויש גם מחלוקות בין 
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עיריית תל אביב לעיריית חולון לגבי איך שמים את זה. התכנית שאנחנו אישרנו 
היה מנגנון ועדה מקומית. אנחנו אמרה שהמנגנון הזה, שאנחנו עושים על כל פינוי, י

הוספנו את הוועדה המחוזית כגורם נוסף, כיוון שאי אפשר להשאיר בידי הוועדה 
המקומית להכריע בסכסוך שבו יש בה עניין, שהיא צד. אז לכן, גם המנגנון שוכלל וגם 

  האמירה, שזה בעצם פינויים שיעשו לפני אישור התכנית, ממועד הפקדתה. 
  

  ון:גב' גילה אור
זאת אומרת, הם לא ימנעו מלפנות כבר עכשיו, כי הם יפסידו את הזכויות העתידיות. 
אלא, הם יחשבו כאילו המקום טרם פונה, מהבחינה של הזכויות. הם מממנים את זה 
כעת מכספם, את הפינוי, ובעתיד הם יקבלו את הזכויות, כשזה יגיע. פשוט הם 

  מבהירים את זה. מה זה להבהיר? 
  

  חגית דרורי:עו"ד 
כן, להבהיר. כי בנוסח לא היה כתוב מועד הפינוי, התכנית לא אמרה את זה. כשאת 

אוקיי, עכשיו תפנה, עכשיו תקבל זכויות,  -קוראת את הסעיף ככה אז את אומרת  
אוקיי? במקום, אם היום הוא מתנדב לפנות לפני הזמן, הוא לא רוצה להפסיד את 

א ישאיר שם את המפגע הזה. אבל אנחנו לא רוצים הזכויות העתידיות, כי אחרת הו
שהוא יישאר, אם יש עכשיו הזדמנות לפנות את זה, מעדיפים לפנות את זה. אנחנו 
נשמור את הזכויות שלו. הוא יממן את זה במימון ביניים שלו, ואנחנו שומרים לו את 

  ה. הזכויות שתגענה לו, כאילו לא פונה. אוקיי? זאת כל הכוונה. טוב, תוד
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 מתחם שיכון המועצה, ישוב : רמת השרון : -: מגורים  1/819רש/ -תכנית  .2
  

  בנוכחות:
  לשכת התכנון –מר יעקב קרייזלר 

  יועץ שמאי לועדה המחוזית –מר בארי צ'רניאבסקי 
  נציג הועדה המקומית –מר ולדימיר לוין 

  עו"ד אמיר שפיצר, נציג המתנגדים
  י מערבי, שמאי מקרקעיןמר מוט

  שמאי מקרקעיןמר יוסי רייטן ,   
  חלמיש, נציגת המתנגדים -עו"ד יוליה פק   

  מר יובל אלון, שמאי מקרקעין
  אדר' ישראל רוזיו, עורך התכנית  

  
  גב' גילה אורון:

: מגורים ומתחם שיכון המועצה. נעמי, בכמה  1/819לסדר היום, תכנית רש/ 2סעיף 
  מילים? 

  
  אנג'ל: גב' נעמי

בינוי מאוחדת של משרד השיכון. במקום יש פרטים שהם  -התכנית היא תכנית פינוי 
יחידות, ואנחנו בתכנית  142 -צמודי קרקע. הייתה תכנית מקורית שהביאה אותם ל

. ייצרנו את 180 -הזאת עשינו גם איזשהו שינוי של הבינוי ואשרתם יחידות דיור עד ל
רחית של התכנית, במקום השצ"פ והשביל שהיה מז -השצ"פ הזה בפינה הדרום 

+ קומת  7,8,9 -באמצע, במצב המקורי של תכנית הפינוי בינוי. המגדלים שינו גובה מ 
  . 11 -גג. ל

  
  גב' גילה אורון:

  טוב, עו"ד אמיר שפיצר, בשם בעלי זכויות ברח' השפלה. 
  

  עו"ד אמיר שפיצר:
. בעצם זאת החזית 701ממוקם כאן, ג, השפלה חמש, זה בעצם הבניין שיצאני מ כן.

  המזרחית שלו. 
  

  גב' גילה אורון:
  צמוד לצפון התכנית. 

  
  עו"ד אמיר שפיצר:

ואז הוא גם אוכלס. בשנים  2009, 2008, 2007 -נכון. הבניין הזה נבנה במהלך השנים 
בינוי והיא אושרה  -הללו, הייתה בצנרת התכנית שהגדירה את האזור כמתחם לפינוי 

, את הפינוי של מה שקם 1:6. לאחר כמה שנות דיונים, אישרו שם יחס של 2008 -ב
עדה המחוזית ו, באו היזמים לו2009 -. ב2008 -לעומת מה שהוצע ואושר. זה קרה ב

אנחנו צריכים להוסיף זכויות כי אין מספיק. לא הציגו דו"ח שמראה, ברמה  -ואמרו 
אחרת, מלבד הטענה המילולית שאמר הכלכלית, שאין היתכנות. לא הציגו שום ראיה 

רסקין, הציג אותה, שלא ניתן לבצע. אני לא מכיר מקרה אחד שוועדה מחוזית עו"ד 
, שבה ודנה ביחס לאותו 1:6דנה, שנה לאחר שאושרה תכנית פינוי בינוי ביחס של 

, לא ניתן לבצע את 1:6מתחם, בגלל הטענה, שלא מוכחת בשום צורה, שביחס של 
  התכנית.

יו, זה מה שנקרא מתוך העניין, מתוך המתחם, אני לא מבין בכלל איך זה הגיע עד עכש
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לשלב הזה. אנחנו, בעצם בעלי הדירות בבניין, שעברו לגור שם במהלך השנים 
, ידעו שיש בצנרת, לצורך העניין, את אותה תב"ע קודמת, שהיא 2009, 2008, 2007

ו שיש בצנרת תכנית חדשה, מיד אושרה, ומבחינתם זה המצב הקיים. כאשר הם שמע
הם שכרו את השירותים של המשרד שלנו, והתחלנו לפנות לוועדה המחוזית גם, וגם 
לוועדה המקומית. ביקשנו שישפרו, שיעדכנו, לא נעשה שום שיתוף בעניין הזה, עד 

  שהופקדה התכנית.
אלו הטענות שהן ברקע הדברים ואני חושב שכאשר וועדה מחוזית דנה בתכנית 

בינוי, שנים ספורות, בודדות,  -פינוי  -שהכותרת שלה, בעצם, התחדשות עירונית 
, אני חושב שהנימוק, הצידוק, צריך להיות 1:6לאחר שאושרה התכנית עם יחס של 

מאד מוכח, כדי שיעשו דיון מהסוג הזה. כי אני חושב, שהוועדה המחוזית, מעבר 
י. אני חושב שהיזמים כאן הלכו למקרה נקודתי, גם משדרת איזשהו מתווה מערכת

  מעט רחוק מדי, בהקשר של לשוב לוועדה בלי סיבה ממשית. וזה בלי סיבה ממשית.
אני רוצה לסיים, כהערה, הייתי נוכח באופן אישי באיזשהו כנס שערכו היזמים עבור 
התושבים במתחם עצמו. זה גם פורסם בעיתונות, הגעתי לשם, התייצבתי שם. 

מבחינת מה שהוצג לדיירים, אין שום הסכם עם הדיירים. הדיירים הופתעתי לשמוע ש
כי אנחנו צריכים עוד זכויות. אבל תהיו איתנו, ותקבלו  -למה לא בונים? אמרו  -שאלו 

חברים, כשנסיים בוועדה המחוזית נבוא ונחלק. זאת  -כמה יותר?  -גם אתם יותר. 
 -לוועדה המחוזית עם הדגל אומרת, עוד לא התחילו שום הידברות ממשית, ובאים 

? 1:3אין מספיק. למה אין מספיק? שכחתם משהו? מה היחס שמקבלים הדיירים? 
  ? כמה צריך? ברמת השרון, באזור יוקרתי.1:4

הטענה הזאת, בהיבט הזה, היא הטענה המקדמית והיא בעצם הכותרת של כל העניין. 
זה, אנחנו בעצם... עכשיו,  ועם 2011 -מכורח העניין הזה התחלנו את הפעילות עוד ב

 - 1גם כשאנחנו עוברים לתוך התוכן של מסמכי התכנית, מצאנו כאן מספר בעיות : 
נספח התנועה. רשום כחלק ממסמכי התכנית נספח התנועה, רשום גם מי ערך אותו. 

 -אבל הוא לא הופקד, הוא לא הוצג. משיחות בעל פה הבנו שמסתמכים על מה שעשו ב
מסתמכים על  -נספח התנועה  - 819. פתחתי את 2008 -ודמת, מ, התב"ע הק819

, שאושר, לא יודע מתי לפני כמה שנים. זה כמו הבדיחה של הגשש, לך תזכור 647/1
מה היה קודם. האזור כולו בבנייה דרמטית בשנים האחרונות. כל תכנית משפיעה על 

שלנו, הלקוחות האחר. כל סביבה, כולל התב"ע שאושרה במתחם, איפה שהדיירים 
, 819 -שלנו היום מתגוררים, אושרה כחלק מהמתחם התכנוני החדש. בסמוך ל 

התב"ע המקורית, אושרה גם התב"ע שלנו. זה חלק מהמרקם הסביבתי. באים היום, 
ביחס ל... ספציפית, דנים מחדש, לא מציגים את ההשפעה על כל הסביבה כולה, כי יש 

דות באותור המתחם, ולא מציגים את ההשפעה. מזכויות היחי 25%השפעה, זה עוד 
  בתכנית הזאת, על הסביבה.

אני קראתי את התמלולים של הישיבות, שלמעשה הקדימו את ההחלטה על ההפקדה. 
שמחתי למצוא שהוועדה המחוזית, באופן עקרוני, סבורה שהצדק איתנו. יושבת ראש 

, לא צריך להוסיף עליו הוא יחס מוגזם 1:6יחס של  -הוועדה אמרה באחד הדיונים 
שום דבר. המהנדסת אמרה גם כן, דברים דומים. ואז באו היזמים עם איזשהו נימוק 

אנחנו משפרים את הבינוי, אנחנו מצמצמים משישה  -שהוא נימוק חדש. הם אמרו 
בניינים במצב הקודם, לשלושה בניינים. אז אפשר לראות שקודם כל, זה לא שלושה, 

עה. אבל מה זה מצמצמים את הבינוי? מעניין לראות. זה כל זה כי זה כבר נהיה ארב
בניין אחד. אוקיי, אז זה שני בניינים לכל... עם חיבור באמצע. כל זה בניין שני, כל זה 
בניין אחד, מספר שלוש, וכל זה בניין ארבע, כי יש לו חיבור באמצע, בקומת הקרקע, 

  זה בניין ארבע.
ירוק, השצ"פ הוסב לכאן, תיכף אני אספר על זה. אגב, פה זה מטעה, זה לא שטח 

  במקום שיהיה בינוי, יש בניין, בניין, בניין, שצ"פ גדול ומרכזי באמצע, בניין, 
זה השצ"פ. פה אפשר לצבוע בצבע ירוק, כי זה נראה נחמד, ירוק. זה שטח פרטי. אבל 
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לא נכונה,  צופפנו את הבינוי, צמצמנו את מספר הבניינים, היא -הטענה שאומרים 
עובדתית. אתה לא יכול לייצר בניין אחד עם שלושה בניינים שונים, לחבר ביניהם 

  והנה, צמצמנו.  -זה בניין אחד  -באמצע באיזשהו אופן, להגיד 
המקורית, ששם  647 -דיברתי על המיקום של השצ"פ, השכונה היא צפופה היום. גם ב

המתחם מאד. יש שם מעט מאד יש את התב"ע העיקרית שדנה במתחם, צופפו את 
שטח ירוק, כמעט בכלל אין. אני לפחות לא ראיתי, הכול שם נבנה, נבנה, עכשיו ראיתי 
שבניין ישן שיש שם , של ארבע קומות, גם אותו פתאום החליטו שגם רוצים שהוא 
יגדל. המיקום של השצ"פ, עבור השכונה הקיימת, אם כבר דנים באיזשהו אופן בשינוי 

יות, חייבים שגם הדיירים באזור כולו, ייהנו מהשצ"פ הזה, כי אין גישה מצב הזכו
אליו. בצד השני יש שם בית ספר, מתחם, בית ספר תיכון אלון, סליחה, ראינו את זה 
פה. זה כל הדבר הזה. זאת אומרת, אין גישה. יש הפרשי גובה, יש שם גדר. מכירים 

רי המתחם החדש בלבד, את המציאות הזאת, זה שטח שנותר לשרת את דיי
  פונקציונאלית. 

במהלך הדיונים באישור ההפקדה, התעורר עניין עם משרד הביטחון שיש קרן 
שעוברת באזור. ואז הוועדה, כמובן, הגבילה את הגובה למה שניתן לפי משרד 
הביטחון. אבל בטבלה של זכויות הבנייה, אני מוצא הערה מאד מקוממת. אם תוסר 

ביטחון, ניתן יהיה להסדיר את גובה הקומות על פי התב"ע ההגבלה של משרד ה
הזאת. זאת אומרת, הם רוצים בתב"ע הזאת לאשר את מקסימום הקומות שביקשו 
מראש, כשלא עושים מזה דיון כרגע. זאת הערה בטבלה של זכויות הבנייה. בתב"ע 

  בטבלה חמש, הערות שלוש וחמש.  11עצמה. עמוד 
יכה להקשות בדיונים, ובאמת נהניתי לקרוא, כי לא כאשר הוועדה המחוזית המש

תמיד אנחנו נוכחים, אלא אם כן אני בא בתור נציג היזמים באותם הדיונים, ובאמת, 
הוועדה המחוזית דנה ובאמת ירדה לפרטים מאד, מאד ברזולוציה נמוכה, קיבלה 

פה  סקין, שמחייךרתשובות מקוממות. כשהשמאי, שמסביר למה אין התכנות ועו"ד 
  כרגע, הוא בא עם עניבה שחורה, אז זה לא אומר שכל מה שהוא אומר הוא נכון. 

  
  סקין :רעו"ד 

  לא אמרתי מילה. 
  

  עו"ד אמיר שפיצר:
כשהוא אומר שאין התכנות, סביב השולחן הזה, הוא לא מציג נייר אחד שמוכיח את 

הוא האזור הכי , ש1:6זה, אין נייר שמוכיח את זה. אי אפשר להגיד שתב"ע ביחס של 
? אז 1:10? 1:9אולי?  1:8מבוקש ברמת השרון, זה לא מספיק. שום דבר לא מספיק. 

אני חוזר לדיונים של הוועדה, כאשר המשיכה להקשות על היזמים, איך זה אפשרי 
היחס החדש הזה, לא השגתם פה את עניין הבינוי, הנמיכו את הקרן, מה עושים 

הנימוק האחרון מבחינתה, טוענים שמשרד השיכון,  עכשיו עם הבינוי והכול? כבר עם
אלף ושבע מאות  20כתנאי לאותה הכרזה, דורש שטח בינוי מינימאלי של לפחות 

  מטרים. 
הסתכלתי על ההכרזה, לא ראיתי את ההתניה הזאת, שוב טענה בעל פה. אבל עם כל 

תכנית בינוי במתחם. ה -הכבוד לאותה הכרזה, יש היום תכנית מאושרת לפינוי 
. היזמים לא הוכיחו בשום צורה שהם עשו מאמץ לבנות לפי התכנית 2008 -אושרה ב

 -הנוכחית. הבינוי שקיים שם כרגע, יכול להתפנות, על בסיס המצב התכנוני הקיים 
ושיוכיחו אחרת, כי זה הבסיס לדיון. והטענה שאומרת שמשרד השיכון מתנה את 

בר, לא מצאתי לה שום סימוכין ההכרזה, הטענה הזאת שלא הוכחה בשום ד
יש כאן מתווה שבאמת, בעלי דירות  -רלוונטיים. אני אסכם את העניין באופן הבא 

באו לגור במתחם חדש, הסתמכו על המצב התכנוני הקיים, עוד לא חלפה שנה מיום 
אישור המצב הקיים, באים יזמים של תכנית, מבקשים להוסיף את הזכויות לגבי 
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א ניתן לבצע. הדבר לא הוכח. אני מבקש להשאיר את המצב המתחם, בטענה של
  הקיים בשטח, המאושר כפי שהוא ולבנות לפיו. תודה. 

  גב' גילה אורון:
  תודה. ידיד אסתר ועזרא?

  
  :מר יוסי רייטן

  שלום, שמי יוסי רייטן, זאת גברת ידיד, אני שמאי. 
מברכים על התכנית.  קודם כל, אנחנו, המילה התנגדות היא לשון החוק, אבל אנחנו

  אנחנו מתגוררים שם. 
  

  גב' גילה אורון:
  אתם מתוך התכנית. 

  
  :מר יוסי רייטן

. הטענה שלהם, התחושה שלהם הייתה תחושה של 376אנחנו מתוך התכנית, חלקה 
קיפוח בין אדם לחברו בתוך התכנית, וזה נוגע לטבלאות האיזון. זה קצת מורכב, אני 

תכנעו שיש משהו בתכנית שלי אז תעבירו את זה, זאת אנסה לדבר בקצרה ואם תש
 17הבקשה שלנו לבחינה נוספת של שמאי הוועדה. למעשה הם שותפים, יחד עם 

חלקות אחרות בתכנית, זאת בנייה נמוכה, וכל אחד מהם בעצם מוותר על בית 
המגורים הפרטי שלו, כי זאת התכנית, למען בנייה רוויה. השותפות של כל אחד 

ים בתוך התכנית, זה ויתור על בית המגורים שלהם. ואתם יכולים להבין, גם מהאנש
פישלר, השמאי פישלר שהיתווה את התכנית, קבע שיש בתוך התכנית בתים עם 
איכויות שונות. יש בתים חד משפחתיים, יש בתים דו משפחתיים, יש בתים טוריים 

ין בית לבית. יש בתים שהם ויש אבחנה, והוא ציין את זה, בין הסטנדרט של הבניה ב
מבודדים יותר, יש בתים שהם קרובים לצירים הראשיים. כשאנחנו נכנסים לשותפות 
כזאת, כל אחד מהשותפים בתכנית, מוותר על מה שיש לו ונכנס אל מיזם חדש. 
המחוקק קבע, השמאי, שהיחס של השיתוף זה יחס הויתור. אם מישהו ישב על מגרש 

ול יותר, ששווה יותר, אז הדעת נותנת שחלקו בתכנית החדשה גדול יותר ועל בית גד
  צריך להיות גדול יותר. 

אלא מה? אלא שבתכנית הזאת כל החלקות הן חלקות בנויות, למעט חלקה חאת, 
שהיא, למעשה, חלקה לא בנויה. זאת חלקה ריקה, שהצורה שלה היא צורה של 

קו הכחול. רצועות לא רצועות ארוכות, שמשתרעות לכל החזית המזרחית של ה
מטר. אם היינו יכולים  250 -רגולריות, שהסכום של השטח של כל הרצועות האלה, זה

מטרים האלה ולכווץ אותם יחד, אז היה לנו מגרש בנייה, כמו  250 -לקחת את כל ה
שיש לנו את מגרשי הבנייה האחרים, ובאופן תיאורטי ניתן היה לבנות עליו בנייני 

שמבחינה תכנונית, ייעוד המקרקעין של הרצועה הזאת, זה למגורים. מגורים.זה נכון 
  אבל אי אפשר לבנות על הרצועה הזאת בית מגורים שעומד בפני עצמו. 

  
  גב' גילה אורון:

  זה לא חלקות השלמה? 
  

  :מר יוסי רייטן
זה חלקות השלמה, למעשה לשביל גישה בין הבתים, מכוניות נוסעות עליו. אבל אם 

ע מתרחקים מהתכנון החדש, אנחנו רוצים לדעת מה השווי של כל אחד אנחנו כרג
מהשחקנים, מה הוא תורם לתכנית החדשה, אז מה עשה השמאי? זה אני מבקש 
שתבינו, אנחנו הורסים את כל מה שיש פה, מבחינתנו זה מגרש... וכל אחד מהבעלים 

ריית רמת השרון יקבל את חלקו היחסי לפי שטחו. כלומר, המועצה המקומית, או עי
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  היא הבעלים של הרצועה הצרה והארוכה, 
  

: ???  
  זה בהפתעה? 

  
  :רייטןמר יוסי 

זה לא בהפתעה, היא הבעלים. זה היה, כנראה, חלק מהמגרש הסמוך של גינדי 
  והתב"ע נגמרה פה. זה איזשהו חלק מהרצועה שנשאר. 

ו אחר שיש לו שטח בעם כבעלים, מקבלת זכויות כמו מישהכאז עיריית רמת השרון, ב
למטר. אנחנו ₪  9000מטר... מבחינת החלק היחסי, הוא מקבל אותו דבר,  250של 

טוענים שיש פה איזשהו קיפוח, לא ברמה של גברת של הלקוחות, כל הבעלים 
הפרטיים, מול הבעלים הנוסף, שזאת עיריית רמת השרון, הדעת נוספת שאת זה צריך 

מופחת יותר, של איזו קרקע להשלמה, כמו שאמרה  לתת על איזשהו שווי נמוך יותר,
גברתי, ולא יעלה על הדעת שיתנו לה שווי זהה, כמו השווי של שאר המגרשים. זאת 
הטענה הראשונה, פה, המשפחה הזאת, בעצם מייצגת את כלל התושבים בתוך 
התכנית. אנחנו חושבים שאנחנו מקופחים לעומת עיריית רמת השרון, שהיא הכינה 

תכנית, היא הפעילה את היועצים וזה ככה, היועצים ערכו את טבלאות האיזון. את ה
אנחנו חושבים שיש פה קיפוח. הקיפוח הנוסף שיש פה, זה השימוש בתקן השמאי. זה 

  קצת מורכב, אבל נמצאים פה היועצים של הוועדה המחוזית. 
תרון למצב לכאורה, התקן השמאי, ואני אגיד את זה בקיצור, בא ליצור איזשהו פ

הפוך. תארו לעצמכם שיש לנו קרקע חקלאית בכל המתחם הזה, חלקות, חלקות ועל 
אחת מהם יש בית אריזה, מניב, מכניס. עכשיו החליטו שמשנים את הייעוד של כל 
המתחם הזה לאזור למגורים. אז איך יקבל כל אחד מהשחקנים את החלק היחסי שלו 

, אז כל חלקה היא חקלאית. אז לא משנה בתכנית החדשה? אם נשום כל חלקה לחוד
מה צורתה, כל חלקה תקבל שווי לפי השטח היחסי. אם נגיע לחלקה החקלאית 
שעליה יש בית אריזה, ונשום את הנכס הזה כמו ששמאי שם אותו, אז נגיע לאיזשהו 
מצב שבו החלקה הזאת תהיה שווה פי ארבע, פי חמש מחלקות סמוכות ובמצב 

י ארבע, פי חמש מעוגת הזכויות הכללית. ואז הרגישו שיש פה החדש, היא תקבל פ
איזשהו מצב של חוסר שיוויוניות, ואמרו שבמצבים כאלה, נעשה מצב שבו אנחנו לא 
מתחשבים במחוברים בשלב הראשון ובשלב השני, אנחנו נותנים איזשהו קרדיט 

נויות, אמר למחוברים. כלומר, אם יש חלקה אחת בנויה, שכל החלקות האחרות הן ב
בואו תפעילו שיקול דעת ותעשו את זה בדרך הזאת. וזה בדיוק מה שעשה  -התקן 

השמאי פישלר, אבל הוא יצר איזשהו עיוות, בדיוק לצד השני. כל החלקות הן בנויות, 
החלקה היחידה שהיא פנויה, זו החלקה הצרה והארוכה של עיריית רמת השרון, אז 

מיר מאד. הוא גם לא הביא בחשבון את כל הבתים מה שהוא עשה, זה משהו שהוא מח
הקיימים, וגם אחרי זה נתן, באופן יחסי, לכל אחד, לפי החלק היחסי שלו בשטח. 
עכשיו, החלקה הצרה והארוכה היא לא הומוגנית, אין לה תכונות דומות לחלקות 

  ונראה שיש פה עיוות.  -האחרות 
איזשהו קיפוח, להעביר את העניין  מה שאנחנו מבקשים, אם תבינו ותחליטו שיש פה

לשמאי המחוזי, על מנת שהוא, אם יקבל את העמדה שלנו, מה שאנחנו מבקשים זה 
לשום את כל אחד מהבתים הקיימים, כמו ששמים בית מגורים, לפי מצבו, לפי כיווני 
האוויר שלו, לפי הפרטיות שלו, לפי איכות הבנייה שלו ולתת לכל אחד מהבעלים, את 

היחסי שלו במיזם החדש, לפי השווי היחסי שלו במצב הקיים. ולסיכום, מילה החלק 
אחרונה, התקן השמאי תמיד יש לו סעיף של שיקול דעת. זה הסעיף האחרון שלו. 

סטייה מהתקן: שמאי יהיה רשאי לסטות מהוראות תקן זה ובלבד  - 10סעיף מספר 
מקרה הזה, השמאי של שתירשם המהות החריגה והסיבות לחריגה זאת. לדעתי, ב

התכנית חייב לסטות מהוראות התקן, כי אחרת ייווצר פה איזשהו עיוות שהתקן 
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  עצמו בא לפתור במקרים שציינתי לכם קודם, ויצר, לדעתנו, במקרה הזה. תודה רבה. 
  

  : מר צ'רניאבסקי
  רגע, יוסי, תסביר את המשפט האחרון. 

  
  :מר יוסי רייטן

כנית פעל לפי התקן, לכאורה. אבל אנחנו צריכים אני אומר שלכאורה, שמאי הת
להבין שהתקן הזה בא לפתור עיוות, כפי שציינתי אותו קודם. העיוות שהוא בא 
לפתור, בדיוק היה פה, אבל בדיוק בתמונת ראי הפוכה. פה כל החלקות בנויות, למעט 
 חלקה אחת שהיא פנויה והחלקה שהיא פנויה היא לא רגולרית, היא לא מיועדת
לבנייה, אי אפשר לבנות עליה. ולקחת ולהתעלם מהמחוברים כולם כדי לקיים את 
הוראות התקן, לדעתי זה איזשהו מצב של עיוות. לקחת את הוראות התקן באופן 

התקן עצמו מאפשר  -דווקני, ולתת תרופה לבעיה לא נכונה. כל מה שאני אומר זה 
ר שבמקרה הזה השמאי לא סטייה מההוראות שלו ובלבד שתיתן הסבר. אני אומ

רשאי לסטות, לטעמי הוא חייב לסטות. כי הפיתרון שמוצע למקרים שנראו חלקות 
בנויות ופנויות, לא לילד הזה, לא למקרה הזה שאני מציין פה במקרה הזה, שהוא 

  התקן לא פותר את הסיטואציה. -מקרה קיצוני, בדיוק הפוך למה שהתקן בא לפתור 
  

  מר בארי צ'רניאבסקי
אני עדיין לא מבין. אני מבין את כל מה שאתה אומר עד לפני הסוף. כל מה שהזכרת 

  קודם, זה שכן צריך לקיים את התקן כמו שהוא, להביא בחשבון את הדברים, 
  

  גב' גילה אורון:
  לא, הוא מתייחס לאותה,

  
  מר בארי צ'רניאבסקי:

  לא נביא בחשבון.  -את החלקה שאינה בנויה 
  

  :מר יוסי רייטן
  לא, לא, 

  
  מר בארי צ'רניאבסקי:
  וזה מה שאומר התקן. 

  
  :מר יוסי רייטן

קח כל אחד מבתי  -לא, אבל הביאו את המחוברים בשוויים, כמחוברים. אני אומר 
  המגורים, תעשה לו זום ותעריך כמה הוא שווה.

  
  מר בארי צ'רניאבסקי:
  זה בדיוק התקן אומר. 

  
  :מר יוסי רייטן

מטר של מחוברים, קח אותם בשוויים. זה לא נותן  160ם בנוי לא, התקן אומר זה א
מטר הוא דו משפחתי, הוא חד משפחתי, הוא טורי, הוא לא נותן  160 -ביטוי, האם ה

₪  4000 -מטרים האלו הוערכו על ידי פישלר ב 160 -לזה ביטוי. מבחינתם, אם ה
  למ"ר, אין ביטוי לייחודיות של בית משפחת,
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  סקי:מר בארי צ'רניאב
  במחובר לא, אבל שווי הקרקע, 

  :מר יוסי רייטן
  הוא אחיד. 

  
  מר בארי צ'רניאבסקי:

  אבל אתה מדבר פה על שווי קרקע, שהוא צריך להיות שונה בין, 
  

  :מר יוסי רייטן
  אני שמח שאתה מקבל את העניין הזה. אבל אני אומר יותר מזה.  -אז בסדר, א 

  
  מר בארי צ'רניאבסקי:

ומר, לדעתי, לא צריך לסטות מהתקן, צריך לקיים אותו בדיוק כמו כל מה שאתה א
  שהוא היה. 

  
  גב' גילה אורון:

חלמיש,  -יוליה פק עו"ד טוב, אל תנהלו עכשיו את הוויכוח. הטיעון שלך הובן, הלאה. 
  בשם ויגודני הדסה, בבקשה.

  
  חלמיש: -עו"ד יוליה פק 

בהחלט בעד ומברכים על התכנית  , אנחנו380אז אנחנו גם, מתוך התכנית, בניין 
הזאת. כמו שגם משפחת ידיד, אנחנו נגד, למעשה, הטבלה, שלא משקפת נכון את 
הזכויות של ויגודני, של המתלוננת. יש לנו גם חוות דעת שמאית, אני גם תיכף אציג 
דיווח של השמאי שיבהיר את זה. כמו שאני אומרת, אנחנו מבקשים שתיקחו בחשבון 

, מעבר גם ... שחייב לקחת בחשבון, אלא מצבם הראשוני. פה יש שינוי את הזכויות
  מאד מהותי מבחינת שווי הזכויות שלה, כמו שהיא יוצאת, לעומת מה שהיא מקבלת. 

  
  מר יובל אלון, שמאי מקרקעין :

יובל אלון. חלק מהדברים אני מקבל, כמובן, של חברי, אני מקבל פחות. רוב הדברים 
מים בחוות הדעת, אבל אני, על קצת המזלג אחזור עליהם. יש שם שלי, כמובן, רשו

שפונות לרחוב יבנה. מי שמכיר את רחוב  365,366,385,386ארבע חלקות, חלקות 
יבנה, זה רחוב יחסית סואן, אפילו מאד. לא ניתן ביטוי לזה בטבלה של מקדם מיקום. 

ה החלקות האלה עכשיו, ברגע שלא נותנים ביטוי בטבלה למקדם המיקום, למעש
מרוויחות על חשבונן של חלקות אחרות בתכנית. זה מצוין בחוות הדעת, אני מניח 

  והשמאי שהפיק את התכנית, יסכימו איתי. מר בארי צ'רניאבסקיש
עכשיו, גם אני חוזר לגבי הדברים של השמאי רייטן, ניתנו שם מקדמים לשווי 

חתי, טורי, חד משפחתי, לא האם זה דו משפ -המחוברים, מבלי להיכנס עכשיו ל
מטר מהמתחם, מכיר אותו  200משנה, שלדעתי, אני, דרך אגב, רמת שרוני, אני גר 

טוב, לא נראה לי ריאלי הסכומים שהוא נקב שם. יכול להיות שהוא לא ביקר בכל 
הנכסים, השערה. אבל זאת דעתו האישית, שאני חושב שבקטע הזה היא שגויה. הוא 

וא דו קומתי שם, שהוא מבחינה פונקציונאלית, תפקודית, במצב נתן לבית למשל, שה
בינינו,  -למטר עלות בנייה, לעומת ₪  2000ממש טוב הוא נותן לו את אותו שווי של 

  יש שם, סליחה על הביטוי, חלק מהבתים שם ברמה ממש נחותה. לא ברור.
ות בלשכת עכשיו, היא ציינה את העניין הראשוני, למעשה שלוש חלקות שהן רשומ

רישום המקרקעין כחלקות מובנות, שזה ... זה של משפחת ויגודני ולמעשה, החלטה 
מנהל מקרקעי ישראל, מאשרת התניית תנאי בעלות ללא תשלום לחלקה הזאת,  1185

  כשאחרות כן חייבות בתשלום כלפי המנהל בנושא הזה. זה אחד. 
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יש זכויות חוזיות  -ם עכשיו, גם בעניין של הזכויות עצמן, שמאי התכנית רוש
רסקין, שהוא מציין את כל בעלי הזכויות. עו"ד אובליגטוריות. אני ראיתי מסמך של 

חלק מהם רשומים, חלק לא רשומים, חלק אוזלות מול העירייה, חלק לא ברור בכלל 
מה הזכויות שלהם ושמאי התכנית נותן לכולם, במצב הנכנס, את אותו מקדם, 

חינת, כמו שאמרתי, מיקום וגם מבחינת עלויות הבנייה. מבחינת רישומים, גם מב
  שאני גם לא מגיע לזה, אבל בסדר.₪,  3500שהיו בתים שהוא נתן, נדמה לי, 

זה בולט מאד במשפחת ויגודני, מאחר ולה יש זכויות חכירה מובנות. כשאנחנו 
, מדברים על שלוש משפחות, כולל משפחת ויגודני, שיש להן את החלקות האלה וגם

מטר, את הזכות להתניית  280 -יש להן את הזכות, מאחר ויש להן מגרש קטן מ
בעלות. גם קרן קיימת, דרך אגב. עכשיו, יש פה את הדבר הזה, עוד פעם, מאחר ולא 
היו מספיק נתונים, או שעורך דין רסקין הביא את הנתונים ואולי שמאי התכנית 

יק נתונים, אני לא יודע, אין פה עניין או שלהתעלם מהם, או שלא היו לו מספ -החליט 
 -המושע בכלל. יש פה בעלי זכויות, רשומים אחד או שניים, יש כאלה של שישה 

שמונה, יש להביא בחשבון את זה, את עניין המושע. עכשיו, כל מה שאני מדבר בעניין 
 הזה של מושע ומיקום, זה לא רק על התכנית הזאת, זאת תכנית, בכלל, שצריך להיות
בכל תכנית איחוד וחלוקה, גם כשעושים שמאות אנחנו מביאים את זה בחשבון, בלי 

  קשר לאיחוד וחלוקה. ולכן, הדבר הזה היה צריך להתבטא גם פה.
המחוזית ושמאי התכנית  מר בארי צ'רניאבסקיזהו, אני מקווה שאם תמצאו לנכון, 

  יתקנו את זה בהתאם. 
  

  גב' גילה אורון:
  בבקשה.  -הו? תודה רבה. ועדה מקומית טוב, תודה, עוד מש

  
  :לויןמר ולדימיר 

מהנדס העיר רמת השרון. אין ספק שהוועדה המקומית רואה את הצורך  לויןולדימיר 
כלי רכב  40 -בהתחדשות עירונית. מה שכבר אמרו פה המתנגדים, אז יש תוספת של כ

מים עם תושבים, במתחם הקטן הזה, ובזמן האחרון הנהלת העירייה, נפגשו כמה פע
יחידות, להשאיר  142פגישות איתם. הם השתכנעו ורוצים לאשר את התכנית התקפה, 

  אותה. 
  

  גב' גילה אורון:
  כן, אבל זאת לא החלטה של הוועדה המקומית. 

  
  מר ולדימיר לוין:

  זה אמרתי, הנהלת העירייה.  
  

  גב' גילה אורון:
  טוב. הוועדה המקומית לא דנה, 

  
  וין:מר ולדימיר ל

  עוד לא. הוועדה לא התכנסה כבר כמה חודשים. 
  

  גב' גילה אורון:
  אבל הם הגישו תכנית למי? 

  
  עו"ד נתן רסקין :

  עיריית רמת השרון. 
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  מר ולדימיר לוין:
  אני לא חושב. 

  
  גב' גילה אורון:

  הבעלים הגישו? 
  

  מר ולדימיר לוין:
  כן. 

  
  עו"ד נתן רסקין :

נתן רסקין. אני מייצג את רוב רובם עו"ד שה לי בבקשה. אדוני, זה לא מדויק, אם יור
של בעלי הזכויות במתחם, המכונה כאן שיכון המועצה. אני את הנקודה הזאת רוצה 
להבהיר, בפן הפרוצדוראלי והמהותי, וגם להשיב לעורך דין שפיצר, אין פה יזמים, 

מים את הפרויקט רבותיי. אף יזם לא מעורב בפרויקט הזה. נכון לכרגע התושבים מקד
הזה בעזרתי, במהלך יותר מעשור, לאורך כל הדרך בשיתוף עם העירייה ובתמיכתה. 
לאחר שהעירייה הודיעה למשרד השיכון ובפני הוועדות שהיא רואה חשיבות קריטית 
בפינויו של המתחם, בהתחדשות העירונית שהתושבים יזמו לגביו, אם המילה יוזמה 

ם יזמו את התכנית והעירייה קידמה אותה. מי שהגיש אז התושבי -היא מילת גנאי 
את התכנית לאישורה של הוועדה המחוזית זאת עיריית רמת השרון לאחר שהוועדה 

. 819 -המקומית קיבלה החלטה שראוי לאשר במתחם תכנית שונה מהתכנית הקיימת 
, תכנית שבמסגרתה ניתן 17.8.2008 -הוועדה המקומית אישרה בישיבתה מיום ה

יחידות דיור, עם שינוי בינוי ומטה, בינוי הקיים בתכנית. לאחר  192הקים במתחם ל
קבלת ההחלטה הזאת, התכנית הזאת הוגשה לוועדה המחוזית ונערך דיון מקיף בה. 
אגב, דיון שלא היה נערך אלמלא היו מוגשות לוועדה המחוזית, ביוזמת הוועדה 

לכלית של הפרויקט. נערכו שתי המקומית, חוות דעת שמאיות לגבי ההיתכנות הכ
חוות דעת כאלה שהוגשו ונדונו בוועדה המחוזית במהלך הדיון. אני, אם חברי הוועדה 

  ירצו, שתי חוות הדעת בזו אחר זו, של השמאית ... 
  

  גב' גילה אורון:
  שהוגשו בהכנה? 

  
  עו"ד נתן רסקין :

 בארי צ'רניאבסקי מרשהוגשו במהלך ההכנה להפקדה. חוות הדעת האלה הובאו בפני 
נדרש לחוות הדעת האלה, הביע לגביהן את חוות  מר בארי צ'רניאבסקיהמחוזית, 

דעתו הוא, נערך בעניין הזה דיון מקיף בהכנה לקראת הדיון בוועדה המחוזית. הגברת 
מר בארי נעמי אנג'ל נתנה את דעתה על שתי חוות הדעת ועל חוות דעתו של 

בלה, שינוי, ההמלצה של יהאלה, את התכנית הזו, שק. בעקבות הדיונים צ'רניאבסקי
מתכננת המחוז הייתה להקטין את מספר יחידות הדיור שעיריית רמת השרון רצתה 

, תוך התניה שעשרים אחוזים לפחות מהדירות שיהיו 192/180להביא לאישור היא 
 38ל מטרים. ולכן, מתוך תוספת ש 67.5במתחם, יהיו דירות קטנות, היינו דירות של 
דירות קטנות,  32דירות, אנחנו עם  36דירות, זאת התוספת לתכנית שלנו, מתוך 

כדרישת סף לכך שהתכנית הזאת תקבל את ברכת מתכננת המחוז. וכך התכנית הזאת 
  הוגשה בפני הוועדה המחוזית.

, 819עוד נקודה אחת לגבי הצפיפות, נקודה מאד, מאד חשובה. התכנית הקיימת 
יחידות דיור. בתוך המתחם הזה  230מכונה מתחם אלון, סך הכול אישרה במתחם, ה

היוקרתי, הם  -יחידות דיור, המתחם שעליו מקימה גינדי את הפרויקט אוק  230של 
. שישים ושלוש, סליחה. לכן, אם אנחנו 62 -ל 88 -הקטינו את מספר יחידות הדיור מ
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ן, ואם התוכנית הזאת לוקחים בחשבון את סך כל יחידות הדיור שיבנו במתחם אלו
דירות בלבד. בסך הכול, מתווסף למתחם,  15תאושר, אנחנו מדברים על תוספת של 

דירות קטנות, כהתניה של  16דירות, כולן קמות ומתווספות עוד  15מתווספות 
הוועדה המחוזית, כדי להביא לשוק דירות, במירכאות "ברות השגה", כאשר הדירות 

  תן במחיר שלא רק אנשים עשירים יוכלו לקנות אותן.האלה, ניתן יהיה לשווק או
עכשיו, אני רוצה להדגיש שהטענות שהועלו על ידי עורך דין שפיצר, לגבי זכויות 
הבנייה במתחם, אינן טענות מן הטענות שראוי להעלות אותן במסגרת דיון תכנוני 

ת הזאת בהתנגדות לגבי אישורה של תכנית. הטענה שלקוחותיו הופתעו מכך שהתכני
באה לעולם, היא טענה שמי שטען אותה לא יודע שהיא אינה נכון. אני מדגיש שהוא 
אינו יודע שהיא אינה נכונה, ומאד יכול להיות שגם לקוחותיו לא יודעים שהיא  אינה 
נכונה ויכול מאד להיות שהם קנו את הדירות כשהם קנו את הדירות, בלי לדעת 

שמכרו להם את הדירות, שמכוחו אנחנו הסכמנו שנעשה הסכם בינינו לבין היזמים 
  להסיר את התנגדותנו מהתכנית שלהם ולאפשר להם את הקמת הפרויקט.

עוד מעט אני אציג את הפרויקט שהיזמים הקימו, כנגד הסכמתם והתחייבותם לא 
, ואתה מדבר על 819להתנגד לתכנית שלנו. יש הסכם חתום בנושא הזה. לא לגבי 

דע ומחייך כאילו אתה יודע, אתה לא יודע. מדובר בתכנית חדשה דברים שאתה לא יו
 809 -, כי הייתה לנו יוזמה לשנות את הבינוי ולהגדיל את זכויות הבניה, כי ל809אחרי 

. ולכן, אנחנו ערכנו את ההסכם הזה, והיזמים שמכרו 819לא הייתה התכנות כלכלית. 
, שהם לא יתנגדו לתכנית להם את הדירות, חתמו על ההסכם. זה ההסכם החתום

שלנו. אז אם היזמים לא גילו לכם את האמת, תגישו תביעה נגדם. עכשיו רבותי, 
  אומרים,  

  
: ???  

  אני מבקש עותק מהניירות שהוא מוציא לוועדה. 
  

  עו"ד נתן רסקין :
אני אביא, תקבל עותק. עכשיו, אומרים אצלנו שתמונה אחת שווה אלף מילים. הכנו 

את הבית שבו מתגוררים המתנגדים ואת השכונה שנראית,  -מציג א' לכם אלבום ש
מכל הכיוונים האפשריים, כדי שתבינו מה אנחנו מפנים, מה אנחנו בונים ואיפה 

  יושבים המתנגדים. 
  

  עו"ד אמיר שפיצר:
  זאת דמגוגיה, 

  
  עו"ד נתן רסקין :

היא עלובה  המתנגדים גרים בבית הזה, אם תעלעלו באלבום, אתם תשימו לב כמה
השכונה הזו שאנחנו מבקשים לפנות ולקדם, על תילה של השכונה הזאת, התחדשות 
עירונית. כמה עלובים בתיה, כמה הם מטים ליפול, וכמה הבתים שיושבים בהם 
המתנגדים הם בתים שהבינוי החדש לא מפריע להם. אני אומר לכם יותר מכך, 

הייתי פותח את חלון ביתי, בבית המפואר  רבותיי, אולי זה עניין של טעם. אבל לו אני
שהם גרים בו  ומסתכל על העזובה שלמטה, הייתי מעדיף שהיא תיעלם. כמובן שעדיף 
שיהיה שם פארק, אבל פארק לא יהיה שם. צריכים לבנות דירות. ואנחנו צריכים 
לבנות דירות, כי אף אחד לא יפנה את השטח הזה ויעשה אותו לפארק, הדירות 

להיבנות. אנחנו בונים בניינים שהם נמוכים בשתי קומות לפחות מהבניינים חייבות 
שגרים בהם המתנגדים, כאשר גם הטופוגרפיה היא כזאת שהם נמצאים שלוש קומות 

  מעלינו. אז מה הבניה הזאת מפריעה להם? 
אגב, נאמרו כאן, הועלו כאן טענות על הבניה התת קרקעית. אנחנו בונים מרתף חניה 
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ח המתחם. המרתף הזה יקלוט את כל כלי הרכב שהמתחם הזה יכול להכיל, בכל שט
כאשר התקן פה יהיה שתי חניות לכל דירה, למעט הדירות הקטנות, שלכל אחת מהן 

, אין פתרונות חניה, 819 -תהיה צמודה רק חניה אחת. נכון להרגע, בתוכנית הקיימת 
קע. לכן, דווקא הפרויקט כי אין מרתף שלוקח, מכניס את כל התנועה מתחת לקר

הזה, פותר את בעיות החניה באזור, פותר את מצוקת החניה והתנועה ולא להיפך. 
  נאמר כאן, 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  בתכנית המאושרת החניון היה עילי. 
  

  עו"ד נתן רסקין :
לא, בתכנית המאושרת יש איזושהי אפשרות לחסום מרתף חניה מתחת לכל משבצת. 

ם וכל בניין צריך למקם את החניות של הדירות שלו מתחת לקונטור יש שישה בנייני
שלו. הדבר הוא בלתי אפשרי, הוא לא מאפשר שתי חניות לדירה, הוא לא מאפשר 
גישה נוחה, הוא לא מאפשר יציאה נוחה והוא לא ישים. אגב, הוא גם לא ישים 

יבכם, אני מביא כלכלית. אגב, לגבי הישימות הכלכלית, חשוב היה להביא, לתשומת ל
לתשומת ליבכם כבר תא, שמר שפיצר לא היה ער לכך, כשהוא בחן כמה אנחנו 
מרוויחים, כמה יש לנו וכמה יש להם, כמה לנו, אם השכן מרוויח, אני צריך להתנגד 

  לכך. זאת גישה שלא ניתן להצדיק אותה. 
עיריית רמת חלוקה של הזכויות בינינו לבין  -ראשית  -אז בשורה התחתונה יש כאן 

השרון, כפי שנאמר כאן, דנו השמאים בהתנגדויות. יש כאן שטח של קרקע שהוא 
בקניינה של עיריית רמת השרון, הוא שטח נכנס, ויש בטבלת האיזון לעיריית רמת 

  השרון חלק מהזכויות היוצאות, כמובן. גם לא יכול להיות אחרת. 
עי ישראל, בגלל שאנחנו לא אנחנו לא פטורים מתשלום של דמי היתר למנהל מקרק

בנייה רוויה, והחלטות מנהל מקרקעי ישראל לגבי פטור מתשלום מהיתר, כשמדובר 
בינוי, אינן חלות עלינו. לכן, נצטרך לשלם, תפסיק, החיוך הזה הוא  -על תכנית פינוי 

  לא במקומו. 
 30 -התשלום של דמי ההיתר למנהל, הסתכם בכ -על פי חוות הדעת שאנחנו מחזיקים 

לא נקבל פטור מהתשלום הזה. עיריית רמת השרון לא פטרה אותנו ₪, מיליון 
, בכל המקרים האלה 1:5/  1:4מתשלום של היטל השבחה. כשמדברים על יחס של 

אין תשלום של דמי היתר למנהל, אין תשלום של היטל השבחה, יש פטור עקב הכרזת 
רמת השרון לא פטרה אותנו  בינוי. במקרה שלנו, עיריית -המתחם כמתחם פינוי 

מחובת תשלום היטל השבחה. אחד התנאים של העירייה לקדם את התכנית הזאת 
ולתמוך בה, מתחילת דרכה, היה שהיטל ההשבחה ישולם ולא יינתן פטור, שהעירייה 

₪. מיליון  30 -רשאית הייתה לתת אותו. ולכן, היטל ההשבחה כאן הסתכם בלפחות ב
תשלומי היטל השבחה, ותשלום דמי ההיתר למנהל ואת אז אם לוקחים בחשבון 

העובדה שהעירייה לוקחת, מתוך המתחם, חלקים נכבדים ממנו, היתרה שתישאר 
לתושבים, היא יתרה שנמצאת על קצה גבול ההיתכנות הכלכלית שהפרויקט הזה אכן 

  יקום.
עכשיו, שימו לב רבותיי, אם אתם מסתכלים על אלבום התמונות הזה שהכנתי 
עבורכם, ואתם רואים עזובה, אבל בתוך העזובה הזאת יש כמה בתים ראויים. כמה 
בתים, הם לא רבים, הם מעטים, אבל כמה בתים ראויים. הם יושבים על שטח קרקע, 
ברמת השרון,  בתים צמודי קרקע, בתים של שתי קומות, קומה אחת, אנשים השקיעו 

כונה הזאת, לאורך תקופת זמן בבתים האלה, שיפצו אותם. אגב, הייתה כאן בש
ארוכה מאד הקפאת בנייה, בגלל שכל הזמן היו תכניות לבנייה רוויה, והתכניות 
האלה מנעו מהתושבים לקבל את היתרי הבנייה שאפשרו להם להגדיל את בתיהם, 
יכלו רק לשפץ. חלק שיפצו את בתיהם ויש כמה וכמה בתים שהם בתים ראויים. הם 
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וחד, אבל הם בתים ראויים. בתים שכאלה, פינויים כנגד דירה לא בתים מפוארים במי
בבניין חדש, הוא לא כלכלי. ולכן, אנחנו צריכים יחס גדול יותר, שיאפשר פינוי של 
שטחים, כאשר מדובר כאן על שטחים שאנשים מחזיקים בהם כבעלי זכויות חכירה. 

זכות חכירה, לבין מי  אגב, אין הבדל בין בעל זכות חכירה. אגב, אין הבדל בין בעל
שיש לו זכות חוזית להירשם כחוכר, כי ההבדל בין הראשון לשני, זה מרחק של כמה 
חודשי טיפול בלשכת רישום המקרקעין ורוב רובם של התושבים ירשמו כחוכרים לפני 

  שהפרויקט הזה יצא לדרכו.
שפיצר.  עו"דאגב, יענה על כך השמאי, אני כבר מסיים את תשובתי למה שהעלה כאן 

בינוי. יש כאן שימוש בטרמינולוגיה לא נכונה, ואי  -אבל עוד מילה אחת לגבי פינוי 
בינוי,  -הבנת הנושא. תכנית שמקודמת על פי דיני תכנון ובנייה, היא לא תכנית פינוי 

היא תכנית שנשלטת על ידי הדיסציפלינה של דיני תכנון ובניה. תכנית כזאת יכולה 
ת פינוי בינוי בהחלטת ממשלה, מה שקרה לתכנית הזו. התכנית להיות מוכרזת כתכני

לא עברה הכרזה. ההכרזה לא טופלה, היא לא הוכרזה, היא הייתה תכנית  - 819
, הייתה יכול להיות תכנית רגילה, אלמלא באה עליה הכרזת 819-1רגילה. אגב, גם 

  בינוי. -ממשלה שהכריזה עליה כתכנית פינוי 
בינוי, היא פועל יוצא  -כרזת הממשלה על תכנית כתכנית פינוי עכשיו, בדרך כלל, ה

מפניית הרשות המקומית. אגב, הממשלה לא הייתה מכריזה על המתחם כמתחם 
לפינוי ובינוי, אלמלא תמיכת עיריית רמת השרון. עיריית רמת השרון, בהנהגתו של 

וועדה, והיא מר רוכברגר, שלחה באותם ימים מכתב אל הגברת עינת גנון, מרכזת ה
ציינה את חשיבותה הקריטית של התכנית הזאת להתחדשות עירונית, למרקם 
העירוני של רמת השרון. וכאשר הוכרז המתחם כמתחם פינוי לשם בינוי, זה נעשה על 
פי קריטריונים עובדתיים שהוצגו בפני הוועדה. והקריטריונים האלה היו השטח 

  שיבנה על פי התכנית החדשה.
דאי יודעים, הם בודקים את היחס בין השטח שנהרס, לעומת השטח כפי שאתם ו

החדש שנבנה.  וככל שהשטח החדש שנבנה גדול יותר, התכנית מקבלת תקציב ויש לה 
ערך טוב יותר, לעומת תכניות אחרות שמתחרות על התקציב הציבורי. הרי זה עולה 

תנה ההכרזה כסף לציבור, לקדם תכנית כזאת. וכאשר ניתנת ההכרזה וכאן ני
והמתחם הזה הוכרז כמתחם לפינוי של בינוי, זה הוכרז מתוך הנחה שהשטח החדש 

מטרים רבועים  20 -שיבנה, לא יפחת משטח מסוים. השטח המסוים הוא שטח של כ
שטח עיקרי. ולכן, כל הקטנה של השטח הזה מפילה את ההכרזה ומחזירה את הדיון 

א מה שחשבה הוועדה הבין משרדית, כאשר בהכרזה שוב אל נקודת ההתחלה. כי זה ל
היא נתנה את ברכתה למתן ההכרזה. ולכן, מה שהעלינו בפני הוועדה המחוזית, באחד 
הדיונים שהועלו בפניה, היה שהיו חסרים לנו כמה מאות מטרים כדי להיות באותו 

אל תורידו לנו את המטרים  -טווח שטח שהוועדה הבין משרדית אישרה. ביקשנו 
כי מותר לנו לסטות רק שישה אחוזים. חמישה, העיקרון. אז אם אנחנו  האלה,

צריכים בחמישה או שישה אחוזים, סוטים טיפה יותר, כל ההכרזה נופלת. לכן 
ביקשנו, זה לא כזה קריטי עוד כמה מטרים לתכנית. לא יקרה שום דבר. יסבלו 

לא יקרה להם שום  שפיצר, שמישהו אולי יקבל כמה שקלים יותר,עו"ד לקוחותיו של 
דבר רע כתוצאה מזה. הוועדה אישרה את זה. ולכן, הדיון בנושא של לשמור על 
ההכרזה היה במקומו והטענות שהועלו במסגרתו היו טענות נכונות והן הועלו במקומן 

  וטוב שהתקבלו. 
אני כבר מסיים אני רק מילה. אני גם, אם חסר למישהו מחברי הוועדה עוד אלבום 

יו שוב, אם אתם מסתכלים על אלבום התמונות שהכנתי לכם, לא צריך שום כזה. עכש
  דבר נוסף. מספיק, זה הכול, לא צריך שום דבר נוסף. 

אני, מילה אחת לגבי ההתנגדויות שהועלו כאן כנגד טבלת האיזון. אני מייצג, כמו 
שאמרתי קודם, את רוב רובם של תושבי השכונה, כולל המתנגדים. ולכן, לא לי 
להשיב להתנגדותם אלא יעשה את זה השמאי שהכין את תכנית האיזון. אני רק אומר 
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בפן המשפטי, אין במתחם הזה פולשים. כל מי שבעל זכויות במתחם הזה, הוא  -כך 
בעל זכות. הרוב הם בעלי זכויות חוזיות להירשם כחוכרים וחלקם כבר השלימו את 

ליך לגבי כל התושבים יושלם בקרוב ההליך הקנייני והשטחים נרשמו בחכירתם. התה
ואם אני מקדים פה את השמאי, ההתייחסות של השמאות הייתה כאילו הקרקע כולה 
שייכת למנהל מקרקעי ישראל. כאן אני מסיים, רק מילה אחת אחרונה לך, אדוני. 
מאחר והקרקע היא קרקע ששייכת לקרן הקיימת, יש קושי, אנחנו לצערנו, לא 

ואנחנו, לכן, לא נוכל לרכוש זכויות בעלות ולהיהפך להיות בעלים. נכנסים לרפורמה, 
  ולכן, לא יהיה מנוס מתשלום דמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל. תודה רבה.  

  
  גב' גילה אורון:

  שפיצר, בבקשה. עו"ד אוקיי. טוב, זכות התגובה, 
  

  עו"ד אמיר שפיצר:
ם, חלק הוא לא העביר לנו, רסקין הוא הציג מסמכיעו"ד ראשית, במהלך הדיון של 

, שנדונה, אני 2006חלק גם לא נמצאים בתיק הוועדה. יש בזה חוות דעת אחת משנת 
, והיא מציגה, חוות 2008מניח, בפני הוועדה הנכבדה, במהלך אישור של התב"ע בשנת 

הדעת הזאת מציגה את ערכי הקרקע של אותן השנים והיא מציגה שיש חוסר של 
  , אבל יש התכנות תכנונית.מספר יחידות דיור

בכל מקרה, הוועדה החליטה את מה שהחליטה על בסיס אותו דו"ח שהציג, כרגע, 
רסקין ומסר עותק לעיוני. מסתבר שנעשה עדכון, שלא את זה אני ראיתי לפני עו"ד 

הדיון, ולא את זה ראיתי לפני הדיון ואני לא יודע אם הוועדה ראתה את זה, כן או לא, 
שלגבי אותו מתחם מציג שאין התכנות. זאת אומרת, אני לא חושב  ,2010בשנת 

ועד היום, שוק  2008 -שהוועדה המחוזית צריכה שמאי מקרקעין כדי לדעת שמ
יש התכנות כלכלית, אני לא  2008 -הנדל"ן בארץ כמעט הכפיל את עצמו. אז אם ב

 -להיום, היא מאין התכנות כלכלית. כמובן שחוות הדעת לא עודכנה  2013 -רואה שב
, אנחנו גם יודעים מה שוק הנדל"ן עשה מאז ועד היום. כאשר כל עלייה בערך 2010

הקרקע מגדילה גם את הפער. זאת אומרת, אם יש יחידה נכנסת ויש שש יחידות בטור 
  היוצא, אז הפער גדל פי שישה. זה לגבי העניין הזה. 

  
  גב' גילה אורון:

מחוות הדעת השמאית וגם ממה שאתה ענית כעת,  אני יכולה לעצור אותך שנייה? גם
עולה שאתם תצטרכו לשלם את דמי החכירה, תצטרכו לשלם את ההשבחה וכו'. אז 

  מה ההכרזה נותנת לכם? 
  

  עו"ד נתן רסקין :
רת אותנו מחובת טהתכנית, כפי שהיא, סליחה, אני יודע לאן הוא הולך, ההכרזה פו

רת אותנו מתשלום מע"מ על שירותי טיא פותשלום מס שבח בחלקה, לא לחלוטין. ה
הבנייה של החברה הקבלנית, שאיתה אולי נתקשר ביום מן הימים, נכון לכרגע לא 
התקשרנו עם חברה כזו. היא נותנת לנו פטור ממס על תשלום מדמי פינוי בתקופת 
הבנייה. ההוצאות שהיזם שיבחר יוציא כדי לפנות את התושבים, לשכן אותם מחוץ 

גם זה חלק מעלות, כשמדברים על עלות וכדאיות, אז צריך לפנות כל כך  למתחם,
הרבה אנשים, לשכן אותם במקום אחר, להחזיר אותם בחזרה למתחם. גם את זה 

שפיצר לא ראה לנגד עיניו כשהוא התייחס לתכנית ודן בכדאיותה. בלי לקרוא עו"ד 
  את חוות הדעת שלו עכשיו.

כשיו, כל זה פטור ממס, ההכרזה נותנת לנו פטור אז הדברים האלה הם קריטיים. ע
  ממס. בלי הפטור הזה ממס, אין לתכנית הזאת שום סיכוי. 
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  גב' גילה אורון:
  עלות התכנון גם? 

  
  עו"ד נתן רסקין :

שהעירייה שותפה בו בעשרה ₪, אלף  800 -הכרזת המדינה העמידה לנו תקציב של כ
  לנו יזם. אחוזים, למימון הוצאות התכנון, כי אין 

  
  גב' גילה אורון:

  שפיצר בבקשה, סליחה שהפרעתי לך באמצע, כן. עו"ד בסדר, קיבלתי תשובה. אוקיי. 
  

  עו"ד אמיר שפיצר:
לא הוצג לוועדה דו"ח, נכון להיום, דו"ח מקצועי שמראה התכנות לגבי התב"ע 

השבחה, רסקין מדבר כאן על יהיה היטל עו"ד הקיים. לא הוצג, זה עניין של עובדה. 
לא יהיה היטל השבחה, יהיו דמי הסכמה למנהל, לא יהיו, אז אני מניח שחברי יודע 
על הפסיקה האחרונה של בית המשפט העליון, שאומרת שבבנייה צמודת קרקע, 
שמחוברת, ניתן לראות בה כרוויה, זה פסק דין מהעליון, לפני אולי שלושה חודשים, 

היתר הסכמה למנהל. אלו עניינים שבסופו  כבר אין פה את היטל ההשבחה, ואין פה
של דבר הם מקצועיים, שמשליכים מהותית על ההיתכנות. עכשיו, לא הוצג הדו"ח 
הזה. אם באמת ובתמים לא ניתן לבצע את התכנית על פי דו"ח מקצועי, זה משהו 

  שמותר להתייחס אליו. 
  

  גב' גילה אורון:
מתנגדים? עזוב עכשיו מה הם מקבלים שפיצר, מותר לי לשאול אותך? למה אתם עו"ד 

  או לא מקבלים? למה האנשים שאתה מייצג אותם מתנגדים לתכנית? 
  

  עו"ד אמיר שפיצר:
  מאותה סיבה, דבר ראשון, 

  
  גב' גילה אורון:

בגלל העומס? דבר על ההתנגדות, לא על מה הם מקבלים או לא מקבלים, כי זה פחות 
  ים? מה לכם לא יהיה טוב עם זה? מעניין. יותר מעניין למה אתם מתנגד

  
  עו"ד אמיר שפיצר:

  , 5אנחנו באנו, ניצן חרותי גר בשפלה 
  

  מר ניצן חירותי:
אני נציג של הדיירים. שמי ניצן חירותי. גברתי, הקו שכרגע קיים בבנייה, בתוך כל 
המתחם הזה, הוא קו של בין חמש לשש קומות והקו שאמור היה להיות, או שמאושר 

באותו מתחם, הוא עד תשע קומות. זה מה שאושרבאותה תכנית. היא אושרה, לבנייה 
היא הוראתה לנו כשקנינו את הדירות האלה, ידענו מה הולך להיות שם. עינינו לא 
צרות, כפי שעורך דין רסקין ניסה לומר כאן, במה שיקבלו האנשים. ממש לא. איך 

בעיית הגובה הנוסף  -א'  -היא  אומרים, יבושם להם, וזאת לא בעייתנו. הבעיה שלנו
   -שמנסים לעשות שם, ב' 

  
  גב' גילה אורון:

  העלייה מתשע קומות ל? 
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  מר ניצן חירותי:
  ועוד אחת למעלה,  11 -ל
  

  גב' גילה אורון:
  אני רוצה למקד את זה, ההתנגדות היא לגבי הגובה של העוד שתי קומות. 

  
  עו"ד אמיר שפיצר:

  קומות.  7,8,9זה היה 
  
  "ד נתן רסקין :עו

  זה פחות מכם, עדיין. 
  

  גב' גילה אורון:
  סליחה, אני לא צריכה עזרה, באמת. 

  
  מר ניצן חירותי:

  יש שם בתים של שבע, 
  

  גב' גילה אורון:
  היה לכם את זמנכם להגיד ולא הפסקתם גם, אז תנו לנו לנהל את הדיון. כן? 

  
  מר ניצן חירותי:

  שע, זאת התכנית הקיימת. יש בתים של שבע, של שמונה ושל ת
  

  גב' גילה אורון:
  מה הגובה של הבניין שאתה גר בו? 

  
  מר ניצן חירותי:
  קומות.  12הגובה שלנו הוא 

  
  גב' גילה אורון:

  אוקיי, כן? שטח המגרש? 
  

  מר ניצן חירותי:
שטח המגרש שלנו, אני ממש לא יודע, אני חושב שהוא משהו כמו ארבעה דונם, לא 

  מכיר, 
  

  גילה אורון:גב' 
  הוא אמר לא יודע. 

  
  מר ניצן חירותי:

בכל מקרה, התכנית המאושרת, הייתה לפני עינינו . לא יודע, לא מדדתי אף פעם
כשקנינו שם. כל אחד מאיתנו גם עבר מבניין, ממבנה נמוך למבנה הגבוה הזה. אנחנו 

אה. ראינו אנשים מבוגרים, רובנו, ראינו במקום הזה, בהחלט, מקום שיבנה בצורה נ
גם את התכנית, ראינו את המעבר שנמצא, וגברתי יכולה לראות את זה מולה, המעבר 
שנמצא שם בין הבתים, שהוא מעבר שהוא גם לטובת השכונה. יש לנו גם את הניסיון 
של היום, שלא היה לנו כשנכנסו לשם, אבל אנחנו רואים, הלכה למעשה, מה שקורה. 
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וט גרוגי. הוא לא מה שנקרא מפריע בשוליים, הוא הנושא התחבורתי אצלנו הוא פש
גרוגי. אי אפשר לצאת מהבתים שלנו, אי אפשר לצאת. כל תוספת שיעשו פה כרגע, 
בצורה שהיא כרגע נראית כאן, היא תוספת שהולכת להשאיר אותנו בבתינו, כל בוקר, 

ונה אולי לצאת בעשר או לצאת בשש בבוקר. זה פשוט לא יאומן מה שקורה שם בשכ
הזאת. העירייה באה ובדקה את זה, נכון להיום וראש העיר וסגניו ואנשי התכנון, באו 

נכון, טעינו. ולכן הם אמרו לנו, הודיעו לנו גם חזרה, התכנית הזאת,  -ראו ואמרו 
אנחנו חושבים שנולדה בחטא. אם היא עלולה לקבוע יותר, אם היא עלולה לקבל ולו 

עו"ד הזה, גם התכנית, גם מה שיש שם, שכרגע הזכיר עוד דייר אחד. מעבר לעניין 
רסקין לגבי הקטנה של כמויות דירות אצל גינדי, היא למעשה רק מגדילה את הכמות 
  של המכוניות, היא לא מורידה, היא מגבירה. אין יציאה מהשכונה הזאת לשום מקום. 

  
  גב' גילה אורון:

  שפיצר? כן. עו"ד אוקיי. עוד משהו, 
  

  שפיצר: עו"ד אמיר
כפי שהציג ניצן, המציאות שבה הם ראו את התכנון המאושר, זה דבר שהיה מול 
העיניים, וכפי שאנחנו רואים בוועדות, כשדנים במצב הקודם, מתייחסים למצב 
המאושר. לו המצב המאושר היה נבנה, שוב אני אומר, לא הוכח שהוא לא יכול 

הללו, עם התמונות הללו, היינו  להיבנות בשום צורה, לא היינו רואים את הבתים
רואים שם בינוי חדש לחלוטין, שזה מה שאמור להיות שם. אגב, באותו כנס שאני 

למה אתם לא מקדמים את הבנייה? אנחנו רוצים לקבל עוד  -נכחתי, הבעלים שאלו 
זכויות. לא נערך הסכם עם הדיירים ולא הוצג הסכם. כשאומרים שאין התכנות צריך 

  התמונה. אם זה הבסיס, אז יש חובה להציג אותו.  להציג את כל
  

  גב' גילה אורון:
  טוב. סליחה, יוסי רייטן אתה רוצה להתייחס? אין לכם יותר זכות דיבור, 

  
  אדר' ישראל רוזיו, עורך התכנית :

  לתכנית גם. 
  

  גב' גילה אורון:
  לא, אתם היה לכם את זמנכם, עכשיו זאת תגובת המתנגדים. 

  
  רוזיו: אדר' ישראל

  העברת ישר לשם. 
  

  גב' גילה אורון:
  סליחה, אתם דיברתם. 

  
  אדר' ישראל רוזיו:

יש פה המון אי דיוקים שנאמרים ונשארים באוזניים שלכם. וצריך, נכון שאתם 
  מכירים את התכנית, אבל צריך להגיד אותם. 

  
  

  גב' גילה אורון:
  מה יש לך להגיד?
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  אדר' ישראל רוזיו:
יו, מתכנן התכנית, ויש לי להגיד. יש בהתנגדות של מר שפיצר הרבה אני אדריכל רוז

מאד אי דיוקים לגבי העניין, שחלקם נאמרו על ידי מר נתן רסקין. הוא כותב שם 
שנאמר להם שמצב הזכויות במתחם יישאר כפי שהוא, לפחות לטווח השנים הנראות 

"ח כלכלי, ויש שני דוחות לעין. לא ברור מי אמר לו את זה, בכלל. הוא קובע שאין דו
  כלכליים, 

  
  עו"ד אמיר שפיצר:

  אמרתי שלא המציאו לי, אתה משבש את מה שאמרתי. 
  

  גב' גילה אורון:
  רק רגע, אני מבקשת, אתה אמרת שאתה רוצה לדייק אותנו. 

  
  אדר' ישראל רוזיו:

  . , הוא דו"ח שנעשה אחרי שהתחלנו את כל התכנית הזאת2010כן. הדו"ח הכלכלי של 
  התכנית הזאת לקחה המון זמן. למרות שכל חודש אפשר לעשות דו"ח כלכלי. 

בינוי שהוא מעלה, הוא דיבר על זה והוא דיבר על כל האלמנטים  -לגבי יחס פינוי 
הכלכליים שבונים את היחס. בדרך כלל מי שקובע את זה זה משרד השיכון, הוועדה 

אושר על ידי ... מאצלכם. נספח התנועה המחוזית, ועל פי דו"ח כלכלי וזה נקבע. הוא 
בשנה  2012 -שהוא העלה שלא היה, אני לא יודע מאיפה הוא המציא את זה. ב

האחרונה, זה היה בחודש חמישי הגיע למחוז, בשביעי ניתן תיקון, כל הנספחים 
  חתומים אצלנו שהתקבלו על ידי הוועדה המחוזית.

יות המספריות מה שכתוב שם. הוא הוא קורא רק את האות -עכשיו לגבי הדברים 
קורא שבע קומות ותשע קומות. זה שבע קומות, ועוד קומת קרקע פלוס, מעל זה, 
חדרים על הגג שזה עוד קומה. בסך הכול, במקרה הגבוה ביותר זה תשע קומות 

קומות. זאת אומרת, זה לא מצב כמו  11ובמקרה שמוסיפים את השתי קומות זה 
  יזה זיג זג בשטח. שהוא מעלה, שיש כאן א

לגבי השצ"פ שהוא מעלה, כל מה שהיה שם, היה איזה שביל ואיזה שתי חתיכות לשני 
הצדדים. הוועדה המחוזית חייבה אותנו, הבאנו לכאן המון תכניות. חייבה אותנו 
לשים את השצ"פ בדיוק בנקודה הזאת שהיא צמודה, גם לבית ספר, גם לגני ילדים 

משתמש בדברים האלה, ולא באיזשהו מקום, שיגיע ובצדק. זאת אומרת, מי ש
אליהם. מעבר לזה, יש שם אזור, שאנחנו רואים אותו שם בבינוי, שהוא שטח עם 
זיקת הנאה לציבור, שטח פרטי אמנם, שפ"פ, לא שפ"פ, הוא חלק מהמגורים, אבל 
הוא עם זיקת הנאה לציבור, שהוא יוצר רצף של שטח הרבה יותר גדול ממה שהיה 

י זה. כמו כן, יש שתי רצועות, שרוחבן חמישה מטרים, שמכניסות את כל הבניין לפנ
  הזה לתוך השטח הזה. גם את זה הוא לא ראה.

עכשיו, אני רוצה לחזור רק לנקודה מסוימת. במכינה שהייתה בזמנו, נעמי אישרה פה 
  קומות.  11קומות ואחד מהם היה  17שלושה בניניים, שניים מהם היו 

  
  ה אורון:גב' גיל

  נעמי לא מאשרת בניינים. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  נעמי המליצה. 

  
  אדר' ישראל רוזיו, עורך התכנית :

המליצה, סליחה, זה לא היה בדיון, ברור. נעמי המליצה. אבל, כתוצאה מזה שמשרד 
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הביטחון יצר את הבעיה עם הקרן שעוברת שם, עשינו כאן שמיניות באוויר כדי להביא 
שגם תיראה מבחינה אורבנית כמו שצריך וגם תגיע לגובה המינימאלי. איזו תכנית 

, כתבנו בתקנון את מה שכתבנו. שבמידה והקרן 17 -אבל מכיוון שהיא המליצה על ה
הזו תעבור מן העולם, מה שנקרא, ניתן יהיה להוסיף את התוספת של הקומות האלה, 

ות יותר קומות. אבל אם בנינו במשך הבנייה. כי כשכבר יהיה בנוי, לא יהיה ניתן לבנ
ובמשך הבניין קרה איזה נס והקרן הזאת זזה, אז אנחנו יכולים את  11בניין אחד של 

קומות.  17שני הבניינים האחרים לעשות פחות בניינים, לחזור כאילו לשלושה ולעשות 
  זה היה הרעיון שעמד מאחורי זה, וזה עבר את הוועדה המחוזית. 

  
  גב' גילה אורון:

  תם סיימתם מבחינתכם? שלא יהיה עוד, א
  

  עו"ד אמיר שפיצר:
  לפחות מבחינתי, השמאי, 

  
  מר מוטי מערבי, שמאי מקרקעין :

אני ארחיב פה בשלושה נושאים, השמאים פה הביעו התנגדות לתכנית לגבי הטבלאות 
שהיא רשומה על שם הקרן הקיימת לישראל ובעצם היא של  400שהכנו. לגבי חלקה 

המאושרת, נאמר באחד הסעיפים שניתן לבצע היתר  819רמת השרון, בתכנית עיריית 
בנייה, יהיה אישור לתכנית לחלוקה והסכמה, או תכנית לאיחוד וחלוקה ללא 
הסכמה, בסמכות הוועדה המקומית. דהיינו, לצורך המצב הקודם, חוזרים לתכנית 

. 1977בשנת  שאושרה 2392מאושרת קודמת. התכנית המאושרת הקודמת היא רש/
התכנית הזאת מחלקת את המתחם הזה לשישה מגרשים, שחלקם, חלק מתוך 
המגרשים האלה. לא שטח נפרד, לא שטח השלמה. אני יכול להראות את התשריט 
הזה, ניתן להראות את התשריט של התכנית שהוא חלק מהתכנית. ולכן, היא לא 

אושרה  1997מכן, בשנת אמורה לקבל שווי נפרד, יחסית, כחלקה להשלמה. לאחר 
לא נכללה  400תרש"צ שהובא לעניין הסדר הרישום ובהסדר הרישום אחר כך, חלקה 

לא  400צ. חלקה "צ. החלקות האלה שרשומות להיום, הן מסתמכות על התרש"בתרש
, 2392נכללה שם. לכן, במצב הקודם, אנחנו חזרנו אחורה לתב"ע הספציפית הזאת, 

שהיא רצועה בצורת משולש, היא לא נפרדת, היא חלק  שבה הרצועה שהראה השמאי,
צ. אם תראי את הקו ", זאת התרש1977מהמגרשים. זאת התב"ע הקודמת משנת 

, הוא מדבר על הקו הזה, בקו 819הכחול, הוא אלכסוני. אם תראי בתשריט של תכנית 
 400צ שעל פיו נרשמו החלקות הוא הלך על גבול המגרשים ואת "הכחול. אבל התרש

כלולה פה בתכנית, אבל במצב הקודם כחלק מהמגרשים  400הוא לא הכליל. לכן, 
  הללו ולכן היא קיבלה שווי, בלי הפחתה וקרקע להשלמה. 

  
  גב' גילה אורון:

  היא לא נכללה בתכנית הזו? 
  

  מר מוטי מערבי:
  צ היא לא נרשמה. "בתרש

  
  גב' גילה אורון:

  לא, שאלתי אם החלקה הזאת לא.... 
  

  : מערבי וטימר מ
  צ.". היא לא כלולה בתרש819כלולה בתכנית  400
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  גב' גילה אורון: 
  פה היא כלולה? יש פה תכנית? 

  
  מר מוטי מערבי:

  כן. 
  

  גב' גילה אורון:
  אז היא כבר מקבלת פה? 

  
  מר מוטי מערבי:

  לא, היא לא מקבלת פה, המגרשים הללו מקבלים פה, 
  

  גב' גילה אורון:
  ות בשני קווים כחולים? איך היא יכולה להי

  
  מר מוטי מערבי:

  היא לא בשני קווים כחולים, היא בקו כחול אחד. 
  

  גב' גילה אורון:
  זה מה שאני שאלתי, היא לא קיבלה פה? 

  
  מר מוטי מערבי:

לא. לכן זאת התשובה לגבי הנושא שהוא ראה את זה כקרקע משלימה ונתן לה שווי 
  א, כמו כל שאר הדברים. מופחת. לכן העירייה קיבלה שווי מל

לעניין הביקור בדירות. אני אישית ביקרתי בכל הדירות, השווי של המחוברים, ניתן... 
לפי שאנחנו ראינו לנכון ואין לנו כרגע הערה לגבי השווי של המחוברים. לעניין נושא 
הבעלות והרישום של החכירה ומה שטען השמאי יובל אלון לגבי משפחת ויגדוני, 

ערכנו שווי כשווי בעלות, בהתעלם, הצורה הטכנית, אם אחד הדיירים רשם אנחנו ה
  חכירה, או לא רשם חכירה, אנחנו מעריכים על פי שווי בעלות. 

  
  גב' גילה אורון:

טוב, זהו? עכשיו, אם אתה רוצה להגיב למה שנשמע נוסף, אז אתה יכול עכשיו. הם 
  סיימו. אז אם יש לך משהו להוסיף, לא, 

  
  מיר שפיצר:עו"ד א

רק לחדד את מה שאמר ולדימיר, מהנדס הוועדה. היזם בפועל של התב"ע, סליחה, 
מהנדס העיר. היזם בפועל הוא עיריית רמת השרון. אנחנו באמת קיימנו דיון מקדים, 
כפי שאמר ניצן. אלה שמכירים את האזור אמרו שלא צריך לאשר את התכנית 

  ה מסמכים הלכו לוועדה המחוזית הנכבדה, במתכונת הזאת. אני לא יודע בדיוק איז
  

  גב' גילה אורון:
סליחה, הנהלת העירייה היא לא מוסד סטטוטורי, מבחינתנו, הועדה מקומית 

 המליצה על זה והועדה המקומית מאז לא דנה. אבל שמענו, אנחנו נתייחס לזה. 
  

  מר יובל אלון, שמאי מקרקעין :
  יש לי רק משהו להוסיף, אפשר? 
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  ילה אורון:גב' ג
  כן, עכשיו תורך. בבקשה.

  
  מר יובל אלון:

לעניין העניין הרישומי, עוד פעם, אי אפשר להשוות חלקה שיש לה זכויות מעוגנות 
שרשומה בלשכת המקרקעין, לעומת חלקה שהיא לא רשומה ולא בטוח שיש לה 

כה, אז זכויות מעוגנות. אני חושב שזה דבר שמאי א' ב', אם שמאי התכנית לא חושב כ
הוא טועה. אין בכלל ספק. ברור שמבחינה כלכלית, אדם שיש לו זכויות מובנות, וגם 

  עניין של רישום מלא כסף, עם כל הכבוד, וגם צריך לקחת את זה בחשבון. 
  

  גב' גילה אורון:
  אוקיי, תודה. יוסי רייטן? 

  
  :מר יוסי רייטן

צרה וארוכה, שהיא לא  שמעתי את דבריו של השמאי מר מוטי מערבי, עדיין חלקה
מאפשרת בנייה, לא יכולה להיות בשווי זהה לחלקה רגולרית. היא לא חלקה 
להשלמה, היא כן חלקה להשלמה, אני לא אומר שהסטטוטוריה שלו היא לא מגורים. 

תבוא לידי ביטוי, אי אפשר לעשות פה  819תבוא לידי ביטוי, ואלמלא  819/1אלמלא 
תרצה למכור אותה, הוא לא שווה. לפי דעתי, אוזלים שום דבר. השווי שלה, אתה 

מעוגת הזכויות שהדיירים זכאים לה, באופן לא פרופורציונאלי. אני לא אומר 
שעיריית רמת השרון לא הייתה צריכה לקבל זכויות, כמו כל בעלים אחר, אבל לא 

  באותו יחס. 
  

  גב' גילה אורון:
  טוב, תודה רבה לכולם.

  
  ך התייעצות פנימית בין חברי הועדהההקלטה הופסקה לצור

  
  דיון פנימי

  
  גב' גילה אורון:

הוועדה שמעה את המתנגדים, שמעה את הוועדה המקומית ואת עורכי התכנית. 
הוועדה החליטה להעביר את הטענות השמאיות, את טבלת האיזון וההקצאה 

ות דעתו. , שבתוך שלושה שבועות יעביר לנו את חומר בארי צ'רניאבסקילבדיקתו של 
  ואז אנחנו נקבל החלטה.
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  : מגורים ברחוב השפלה, רמת השרון : 1090תכנית רש/ .3
  

  בנכוחות:
  לשכת התכנון –מר יעקב קרייזלר 

  נציג הועדה המקומית –מר ולדימיר לוין 
  עו"ד ניסים צפרירי, נציג המתנגדים

  עו"ד איתן מודן, נציג המתנגדים
   דמר ניצן חירותי, מתנג

  "ד גדי גרף, נציג המתנגדים עו
  יף, שמאי מקרקעיןקמר שי ס

  , נציג היזמיםטוסוןעו"ד סימון 
  מתנגדת –ד"ר ניצה וודס 

  בשם מתנגדים – אדר' רן לשם
  

  גב' גילה אורון:
  , מגורים ברחוב השפלה. נעמי? 1090סעיף שלוש לסדר היום הוא תכנית רש/

  
  גב' נעמי אנג'ל:

ותו אזור של רמת השרון. כשהתכנית המופקדת מדובר פה במגרש נקודתי, בא
העצימה את הזכויות שלו במידת מה, את זכויות הבנייה, בשביל להשוות אותן 
לתכנית שהמגרש הזה מהווה חלק ממנה, וששאר המגרשים, הזכויות היו אחרות. 

  . 1/647רש/ -כלומר להשוות ל
  

  גב' גילה אורון:
  , בבקשה.ניסים צפרירי בשם יונגשטיין יאירעו"ד 

  
  עו"ד ניסים צפרירי:

  , המגרש שצמוד צפונית למגרש של המבקשים. 1004מכאן, מגרש  647אנחנו מתכנית 
  . 6411בגוש  758 -ו 757שני בניינים על מגרש אחד. חלקות 

אני מייצג את מר יאיר יונגשטיין וכך צוין בהתנגדות. אנחנו פירטנו, באריכות, את 
בנושא השוואת זכויות  -הדגיש פה מספר דברים. א' נושא ההתנגדות. אני מבקש ל

  הבנייה שצוין פה על ידי מתכננת המחוז הנכבדה. 
 -, הזכויות הן בשיעור של כ1/647אין פה בכלל השוואת זכויות, בגלל שבתכנית רש/

. כך שפה יש קפיצה דרמטית, שאיננה עולה 290%ופה מבקשים משהו כמו  160%
מות. מה גם שגם בתכניות שהוגשו על ידי המבקשים יש בקנה אחד עם התכניות הקיי

מספר טעויות בחתכים, הוגשו תכניות שמראות את הבניינים הסמוכים, שגובהם שש 
קומות, כשמונה קומות וזו טעות. זה מצג שאינו עולה בקנה אחד לא עם המציאות 

  ולא עם התב"ע המאושרת.
כאשר בתב"עות שמסביב, ובעיקר יש פה בקשה, למעשה, לעשרים יחידות לדונם נטו, 

הן בסביבות העשר יחידות. כך שהקפיצה פה היא מעל ומעבר לקיים באזור .  647/1
בנוסף, מבקשים פה לצמצם את המרחקים הקיימים בין הבניינים, דבר שמאד מאד 

  יפגע בחלקות שאנחנו מייצגים, בחלקה, 
  

  גב' גילה אורון:
  את קווי הבניין? מכמה לכמה? 
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  ניסים צפרירי: עו"ד
מטרים ומרווחי צד מבקשים  11בבקשה. פה, במטרים. כן, תשעה מטרים במקום 

אותם שלושה מטרים במקום ארבעה. שזה משמעותי בתכנית שהבניינים די צפופים 
  בה. 

  גב' נעמי אנג'ל:
  מה יש במגרש שאתה מייצג, הוא בנוי כבר? 

  
  עו"ד ניסים צפרירי:

  הוא לא בנוי. 
  

  נג'ל:גב' נעמי א
  ומה הזכויות שם? 

  
  עו"ד ניסים צפרירי:

דירות על אותו  12דירות על שבע מאות שמונים מטרים והמגרש השני  11 -מגרש אחד 
  מטרים.  780 -שטח 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  ובאיזה גובה? 
  

  עו"ד ניסים צפרירי:
  שש קומות. 

  
  גב' גילה אורון:

יחידות דיור לפחות  12אם מותר בכל מקרה זה לא עשר דירות לדונם כמו שאמרת, 
  מדונם, זה אומר שמספר היחידות לדונם הוא יותר גבוה. 

  
  עו"ד ניסים צפרירי:

13 .  
  

  גב' גילה אורון:
  יותר. 

  
  עו"ד ניסים צפרירי:

14 .  
  

  גב' גילה אורון:
  לא. 

  
  עו"ד ניסים צפרירי:

  . 20לא 
  

  גב' גילה אורון:
  . 10, אבל גם לא 20לא 

  
  פרירי:עו"ד ניסים צ

אוקיי. אני מבקש גם להדגיש פה את הטענה של המניעות המשפטית של המבקשים, 
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שנים בערך, וגם לגבי הקלות ובקשות לתוספות  15שנמשכה  647/1שלאורך כל תכנית 
שהתקבלו, הגישו התנגדויות, מספר פעמים, כאשר הטענות המרכזיות שלהם היו 

הצמודים אליהם, לא באה בחשבון כלל שבנייה בגובה של חמש ושש קומות בבניינים 
וכלל ופוגעת בהם אנושות. יש להם התנגדויות בכל ההליכים. אז אני לא מבין עכשיו 
איך הם רוצים לבקש תשע קומות + חדרי יציאה לגג, שזה למעשה עשר קומות, כאשר 
הבניינים הסמוכים הם של שש ושבע קומות, ואפילו פחות. אז זו טענה, יש פחות, יש 

מש פלוס חדרי יציאה לגג בבניינים שלידכם. אתה שוב קופץ, ביקשנו. וזו טענה שלא ח
תעלה על הדעת, משום שאדם שמתנגד במשך שנים כה רבות לתכניות בעלות עוצמת 
גובה הרבה יותר פחותה, לא יכול היום לבוא ולבקש עשר קומות. זו טענה וזה מצב 

לוס חדרי יציאה לגג ושש פלוס חדרי שלא יעלה על הדעת. עם כל הכבוד. יש חמש פ
  יציאה לגג, שאחרי הקלות קיבלו פה ושם קצת יותר. 

לכן אנחנו מבקשים לבטל את התכנית הזו ולהסיר אותה מסדר היום, או לחילופין 
להקטין אותה ולהשוות אותה לבניינים הצמודים והסמוכים לה מצד מזרח, צפון 

  ומערב, שכולם בין חמש לשש קומות. 
  

  ' גילה אורון:גב
  תודה, אייזנבך שמואל, ישנו? טוב. עורך דין איתן מודן בשם כהן? 

  
  עו"ד איתן מודן, נציג המתנגדים :

רק אם אפשר להסתכל, תוך כדי, יש לי פשוט העתק של הדברים והייתי רוצה לחדד 
צפריר. המטרה, בוא נגיד ככה, אף פעם לא הייתה מחלוקת עו"ד את מה שחברי פה, 

. זאת לא 647, יכלו, יכולים ויוכלו להיכנס לגדר תכנית 6נים הנכבדים, השפלה שהאדו
הייתה הבעיה. הבעיה הייתה, מלכתחילה, והם הוצאו, משום שהיה שם בניין קיים. 
היה שם בניין קיים והבעלים של השפלה שש, רצו בניין בדומה לאחרים, אבל רצו שזה 

עם דירותיהם הקיימות והתוספת תכסה, ימומן על ידי קבלן. סליחה, שהם יישארו 
, אלא התכנון נגזר 647 -בינוי, שכל התכנון שלו לא נגזר מ -למעשה, פרויקט פינוי 

  תועלת, עלות בנייה וכיוצא באלה.  -משיקולים כלכליים של עלות 
  

  גב' גילה אורון:
  ממתי הבניין הזה.  

  
  עו"ד איתן מודן, נציג המתנגדים :

  תשעים. הבניין הזה משנות ה
  

  גב' נעמי אנג'ל:
1984 .  

  
: ???  

  בשנות השבעים בנו אותו. 
  

  עו"ד איתן מודן, נציג המתנגדים :
קמה התכנית ולא יודע מי שהוא בפורום של הוועדה המחוזית בטח זוכר, היו 

, ההתנגדות נדחתה. אני כאן ציינתי את נימוקי 6התנגדויות, בין היתר של השפלה 
שפט המחוזי בתל אביב, שדחה את ההתנגדות שלהם, מתאר ההתנגדות, כאן בית המ

בהרחבה את הטענות שלהם על הצפיפות ועל בעיות החניה והם כאי בודד מול מסת 
בנייה אדירה וכו', וכו'. והוא עונה להם. בית המשפט המחוזי עונה להם לטענות 

חשבות אני מצטט, קל וחומר כאשר מעבר זה נעשה באופן הדרגתי, תוך הת -ואומר 
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בבנייני המקום . הבניינים הגבוהים, אינם אמורים להיבנות בין הבתים נמוכי הקומה, 
אלא מצויים במרחק שלושים מטרים מהם ופונים לכיוונים של הכבישים הסואנים, 

  התוחמים את האזור. 
קומות וזה יורד.  11-12למעשה, יש איזשהו מדרג של גובה, שהבניינים ליד הכביש הם 

תי את זה פה, אפשר לראות את מספר הקומות, אפשר לראות גם בטבלת אני תיאר
ולכן, מה שהיה פה, אני לא יודע איך זה קרה   הזכויות, אפשר בדיוק לראות את ה,

שהוועדה המקומית והוועדה המחוזית, התנגדו נמרצות ליוזמה שלהם בסיבוב 
א כבר מזמן לא הראשון. היה מי שהיה, וזה לא משנה, אני לא רוצה להזכיר, הו

בעיריית רמת השרון, שאיכשהו הדברים התגלגלו לכך שנעשה קידום תכנית, 
, גם את קווי הבניין, גם את הצפיפויות, את כל הנימוקים 647שלמעשה סותרת גם את 

בינוי.  -שבזמנו, הוועדה המחוזית דחתה בסיבוב הראשון את היוזמה שלהם לפינוי 
גשנו התנגדויות לוועדה המקומית, הן לא באו לידי עוד פעם, יצא מה שיצא, אנחנו ה

ביטוי ואז נודע לנו לראשונה שיש את ההפקדה. אפשר לראות בזה את המכתבים שלנו 
לוועדה המקומית, שלדעתי, לפי הפרוטוקולים של הוועדה המקומית, כששאלו אם יש 

ים את עצמנו התנגדויות, נאמר שאין. אני לא יודע למה, אבל זה לא נדון. אנחנו מוצא
פה באיזשהו סיפור קפקאי שאני לא רוצה להגיד להשתמש בתקדימים, ממקומות 
אחרים בעיר הבירה, אבל שפתאום איזה מונסטר, בכלל, מקו הרקיע בולט איזשהו 
בניין ואף אחד לא מבין איך הוא צץ פתאום. כי זה ממש, אם מישהו יבוא לשם ויראה 

 3אגב, אין לנו התנגדות. הם היום, נדמה לי, הם את קו הרקיע של התכנית, זה פשוט, 
או ארבע קומות, אין לי בעיה שהם יושוו, מבחינת כמות היחידות, מבחינת מספר 
הקומות וגובה הבניין לקיים. לא זאת הבעיה. הבעיה היא החריגה שהם רוצים מעבר, 

  שוב, כדי לממן את הפרויקט. שאר הדברים מפורטים בהתנגדות שלנו. 
  

  גילה אורון:גב' 
  תודה. ירון מסס ואחרים? 

  
  מר ניצן חירותי, מתנגד :

  ירון לא הגיע, אז אני אדבר במקומו. 
  

  גב' גילה אורון:
  בבקשה, מה שמך לפרוטוקול? 

  
  גב' גילה אורון:

  ניצן חירותי, בבקשה. אתה חלק מהאחרים? 
  

  מר ניצן חירותי:
  אנחנו כולנו מאותו מתחם. 

  
  גב' גילה אורון:

  יי, מאיפה אתם? אתם גם באותו מתחם? אוק
  

  מר ניצן חירותי:
  אנחנו מאותו מתחם, אנחנו נמצאים, 

  
  גב' גילה אורון:

  אתה מצפון? מדרום? 
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  מר ניצן חירותי:
מודן, מה שקיים היום בתוך השכונה הזאת, עו"ד מצפון. למעשה, כמו שהזכיר פה 

תים שגם עתידים אלו באמת הבתים שהם בסביבות חמש ושש קומות, הם הב
להיבנות שם. שני המגרשים הריקים, היחידים שנותרו, בתוך המתחם הזה, אחרי 
שכל המתחם כבר נבנה, גם הם חמש ושש קומות. הם ממש בצמידות לבניין הזה. 
הדעת פשוט לא סובלת ולא מבינה, איך פתאום, כפי שהגדיר כרגע איתן מודן, צומח 

  יך לשם, שלא קיים. אנשים רוצים לשפר, לו משהו באמצע שכונה, שהוא לא שי
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  רגע, סליחה רגע, מר חרותי, הבניין שבדיוק מערבי למגרש הזה, כמה קומות הוא? 

  
  -מדברים ביחד-
  

  מר ניצן חירותי:
יש שם בניין אחד שהוא יותר נמוך, אבל הוא קיבל זכות בגלל שלקחו מהם את 

ומה אחת. אבל עדיין, הוא לא עשר קומות, הוא רק עוד ק המגרש לידם, אז הוא קיבל
  שבע קומות, הוא שבע עם יציאה לגג. זה בהחלט יצור חריג בשכונה הזאת. 

השכונה הזאת מתאפיינת, לצערנו, בחוסר תכנון מוחלט של תחבורה. זה פשוט לא 
יאומן שבתוך שכונה כזאת, חדשה, מישהו לא הסתכל בכלל על מה קורה בה, 

ה מכוניות. הבוקר שלנו הוא בוקר מסויט. אי אפשר לצאת, אי אפשר כשנכנסות ב
להיכנס, משני הצדדים רכבים. עכשיו, הולכים להכניס פה עוד ארבעים כלי רכב, לתוך 
השכונה המסכנה הזאת, שבקושי היום יוצאים ממנה. אז אנחנו כבר יודעים שהולכים 

ן אדם, אוקיי? אבל יש גבול. דיירים, כמו שאמר הב 24להיות פה שני בתים עם עוד 
אין לי מילים לזה. אני לא רוצה להתבטא במילים האלה, אבל באמת. לא יכול להיות 

  שיעשו דברים כאלה בתוך שכונה כל כך צפופה. 
  

  גב' גילה אורון:
  אלדד אפרוני בשם גדעון ניימן ואחרים?עו"ד 

  
  גדי גרף, נציג המתנגדים :עו"ד 

  גדי גרף מהמשרד שלו.עו"ד כן, אני מייצג אותו, אני 
 -ו 753, 747בחלקות  14 -ו 10, בשפלה 2אנחנו מייצגים את הדיירים ברחוב הגליל 

. למעשה, כל מה שאמרו פה, אני לא רוצה לחזור על כל מה שאמרו, כי אלו הן 759
הטענות שלנו. כולנו חוזרים על אותן טענות, אין טעם לומר את זה עוד פעם. הדבר 

רוצה לומר, זה שהתכנית היא לא משווה לתכנית הקיימת, אלא מגדילה  העיקרי שאני
בצורה מאד גדולה את זכויות הבנייה.אנחנו צירפנו את חוות הדעת של השמאי שי 

  סטיף שהוא לידי ואני אבקש שהוא יפרט בצורה יותר מדויקת. 
  

  יף, שמאי מקרקעין :קמר שי ס
ויות שדוברו קודם. אז הצפיפויות שי סטיף, אני מבקש לומר משהו לעניין הצפיפ

יחידות דיור לדונם נטו והצפיפות  14 -ל 16.5הן נעות בין  647/1בתכנית של 
  המבוקשת, בתכנית המוצעת, היא שלושים יחידות דיור לדונם נטו. 

  
  גב' גילה אורון:

  , אבל לא חשוב. 15אני ספרתי 
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  יף:קמר שי ס
  ידות דיור, אם אינני טועה אז זה המפתח. יח 29מטר מרובע מגרש, על  956 -אנחנו ב

  
  גב' גילה אורון:

  . 780לא, אני מדברת על זה שאתם 
  

  יף:קמר שי ס
תמצאי שהצפיפות שם נעה  647/1 -אפשר לבדוק את זה מול כל מספרי המגרשים, ב

יחידות דיור נטו. כל הבינוי, בכל התכנית הזאת, כפי שנאמר, הוא בין  14 -ל 16.5בין 
, הוא חריג רק בשל הפרש 747, בחלקה 2ע קומות. השבע קומות, בגליל חמש לשב

. הפרש הגובה ביניהם 2הגובה של קומה שלמה שיש בין חלקת המבקשים לבין הגליל 
הוא כשלושה וחצי מטרים, אפשר לראות את זה בשטח. זאת החלקה היחידה 

זכויות הבנייה  שקיבלה שבע קומות. כל השכונה אכן מאופיינת בין חמש לשש קומות.
, אנחנו מדברים 647/1 -שטח עיקרי, בעוד שבחלקות, ב 303%שמבוקשות בחלקה, הן 

  אחוזים זכויות בנייה של התכניות. 150-160  -ל 125על סדרי גודל של בין 
, אם אינני טועה, לא הפרישה לצרכי 392חלקת המבקשים, מאז שנוצרה בתכנית 
ולא הפרישה לצרכי הציבור מטר  6667/1 ציבור מטר אחד. לא השתתפה בפרצלציה

, כל אחד 25% -, הפרישו לצרכי ציבור כ647/1 -אחד, בשונה משאר החלקות שב
בצורה קצת שונה, אבל זה ממוצע ההפרשות לצרכי ציבור. החלקה הזאת, לא רק 
שלאש תרמה מטר אחד לצרכי ציבור, אלא גם מבקשת זכויות בנייה של כמעט כפול. 

יותר מאשר כפול מזכויות הבנייה שקיבלו החלקות האחרות, לאחר  בחלק מהמקרים,
  שתרמו את תרומתן לצרכי הציבור בשכונה.

אפשר לקרוא לתכנית הזאת איך שרוצים, אבל השוואת זכויות למה שניטען בתוכניות 
עבר, היא לא. זאת אומרת, אפשר לכנות את זה איך שרוצים, אפשר להסתכל על 

כפי שרוצים, השוואת זכויות בנייה זה ממש לא. זה רחוק  הצרכים של בעלי החלקה
מלהיות כזה. זה בערך כמו לתקוע אצבע בעין. כך, אישור תכנית כזאת זה מה שהיא 

  תיתן. כל שאר הפרטים נמצאים בחוות הדעת שצורפה להתנגדות. 
  

  גב' גילה אורון:
חוזר על אותן תודה רבה. תקרא בבקשה את ההתנגדות של אייזנברג שמואל. אם זה 

  טענות, אוקיי, תקרא יעקב.
  

  :קרייזלר מר יעקב 
יחידות דיור למגרש, ... חניה לכל יחידת  20נימוקי ההתנגדות : ... לאשר תוספת של 

דיור, סך הכול תוספת של כמות החניות. ... הוועדה המקומית ויזם התכנית, מדובר ... 
הכבישים אינם מסוגלים לשאת את כלי רכב. ... בסביבת המגרש... כי  40של לפחות 

התנועה הקיימת... עומס תנועתי נוסף. נתיבי התנועה ברחוב... והדבר מונע... יתר על 
כן במקביל קיים פינוי בינוי במזרח, אשר לדעתי ... זהו. הדבר המתבקש כי התכנית ... 

גרום איך לפתור את בעיית התנועה הקשה שנוצרה. ... על ידי תוספת יחידות דיור שת
בינוי ,אלא על  -לעומס ... לדעתי אין לאשר... כל הקודם זוכה, אין לראות בה פינוי 

הוועדה לדרוש ... למתחם, מבחינת תוספת יחידות דיור, להוסיף יחידות דיור 
  בהתחשב בהתאמת השינויים הנדרשים ... 

  
  

  גב' גילה אורון:
  זהו? טוב. וועדה מקומית. 
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  מר ולדימיר לוין:
וועדה, הבניין, כמו שאמרנו, נבנה בשנות השבעים. הבניין לא עומד בתקן של מהנדס ה

רעידות אדמה, ברור שאם משהו קורה, אז הבניין הזה קורס. עכשיו, הוועדה, בזמנו, 
יחידות דיור, על סמך הסכמה של שני שמאים שעבדו, דו"ח של שמאי של  29אישרה 

. בסופו של דבר הייתה 27ה דיברה על יחידות והשמאית של הוועד 33היזמים דיבר על 
כלי  40 -יחידות דיור זה עוד כ 20 -יחידות. כמו שאמרו, יהיה ברור ש 29 -הסכמה ל

  רכב, ברור, בשכונה הקטנה, תוספת של עומס התנועה. 
  

  גב' גילה אורון:
  הוועדה המקומית דנה? 

  
  מר ולדימיר לוין:

  לא. כי הוועדה לא התכנסה. 
  

  גב' גילה אורון:
  יזמים, שם לפרוטוקול?

  
  :עו"ד סימון טוסון

  , אני מייצג את היזמים ואת הדיירים. טוסוןסימון עו"ד 
  

  גב' גילה אורון:
  כמה דיירים יש היום? 

  
  :עו"ד סימון טוסון

תשעה דיירים, אני אבקש קצת, ממש קצת להאריך, כי יש לנו הרבה תשובות לענות 
ותם תשעה, שהם בערך התחילו את הדרך כאן. אבל קודם כל, אני רוצה להגיד שא

נמצאים כאן היום. זה לא משהו שרואים בכל קבוצה של ועד בית, כי  2003 -הזאת ב
כל ועד הבית היום הוא יזם בפני עצמו. הם נמצאים כאן, כי בית המשפט עוד דן 
בעתירה המנהלית, אנחנו תיכף נדבר גם על זה. הוא אמר להם שיום אחד ישוו את 

, ומכאן אני אגיב בנוגע לכמה מהטעויות שנאמרו כאן. הן 647שלהם לחלקה  הזכויות
טעויות דרמטיות, קריטיות, חשובות מאד, שכל אחד מהחברים שלי יכול היה לדעת 

מודן מצטט כאן חלק מהעתירה המנהלית. מה שהוא שוכח עו"ד אותן. לדוגמא, חברי, 
נו תגובה מפורטת לכל אחת לצטט ואני מקווה שהתגובה שלי בפניכם, אנחנו הגש

ואחת מהטענות. בעתירה המנהלית אומר בית המשפט : 'העותרים בעיריית רמת 
השרון נמצאים במגעים מתקדמים מזה זמן מה, מבחינת שינוי הבינוי הקיים, מתוך 
שאיפה להגדיל את אחוזי הבניה המותרים. מכאן, שעניינים של העותרים בשיפור 

  על אוזניים ערלות'.  אחוזי הבנייה, אינו נופל
קיבלנו את פסק הדין הזה, משרדנו מייצג את הדיירים האלה מהיום  2004בשנת 

הראשון, אני מייצג אותם כבר שמונה שנים, אני מכיר אותם כל אחד באופן אישי. הם 
עברו הליך קשה, מאד, מבחינה תכנונית. היינו בכל הפגישות, היינו בהרבה מאד 

מאד פגישות עם מהנדסת העיר טלי, לאחר מכן עם ולדימיר. וועדות, היינו בהרבה 
יחידות דיור  33ביקשו מאיתנו להביא חוות דעת כלכלית, כדי להראות למה מגיעות 

כדי שהבניין יוכל גם, הרי לא רק לתכנן אותו, צריך גם לבצע אותו בפועל וזה גם 
ר, כשלנו היה שמאי עם השמאית אולפינ 27 -כלכלי. העירייה הסכימה ל -שיקול יזמי 

 29 -שלומי מערבי. ישבו שניהם, שמאים בכירים, מכירים את החומר, החליטו ש
יחידות דיור זה יהיה המספר היחידי, ותיכף היזמים יגידו את זה שמתחתיו, התכנית 

  הזאת לא תצא לפועל. אז הנה הטעות הראשונה. הדבר השני שעורך דין מודן הזכיר,  
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  גב' גילה אורון:
  הייתה העתירה, מה 

  
  :עו"ד סימון טוסון

, וזאת הטעות השנייה לגבי חברי השמאי, 647העתירה המנהלית הייתה שבתכנית רש/
  . 647/1. אנחנו בתוך הקו הכחול של 42% -הופקענו ב

  את פסק הדין צירפתי גם לתגובה שלי וגם אני, 
  

  גב' גילה אורון:
  אני שואלת על מה טענתך? 

  
  :עו"ד סימון טוסון

, אנחנו למעשה בתוך הקו הכחול. מופקעים 1/647העתירה הייתה שהתכנית רש/
  שטחים אבל אנחנו לא מקבלים זכויות בנייה. 

  
  גב' גילה אורון:

  הם באים המגרש שלכם השטחים? 
  

  :עו"ד סימון טוסון
בוודאי, יש כאן דרך לרחוב השפלה, ההרחבה שלו היא על הבניין הקיים ועל השצ"פ 

ללא קבלת פיצוי. הוועדה יכולה לאשר את זה.  42%, על הבניין הקיים, כאן, הנוסף
  אני אומר, מעבר לזה, העתירה, 

  
  גב' גילה אורון:

  ההפקעה שטרם בוצעה. 
  

  :עו"ד סימון טוסון
. ועכשיו אנחנו הגשנו עתירה מנהלית, כי עשו מהם קצת 647/1 -לא, היא בוצעה ב

, בתוך הקו הכחול של התכנית, הפקיעו פריש מיש כזה. לקחו אותם בתוך התכנית
אתם לא מקבלים זכויות בנייה ואתם נשארים באותו  -מהם שטחים, אבל אמרו להם 

ייעוד. מדוע? כי ברור שהם, כבניין קיים ועומד, היו שואבים זכויות מכולם. ובגלל זה 
אתם ועיריית רמת השרון תזמו תוכנית יחד, שתשווה אתכם  -בית המשפט אמר 

, זה לעניין העתירה המנהלית, מכאן יצאנו לדרך, כדי שלא יהיה ספק 647/1ית לתכנ
, אני, באופן אישי, עם אילנה... 2005 -לאף אחד מכם, שחיתות לא הייתה. עבדנו מ

 -ואילנה ברק ויתר נציגי הבניין, עשינו עשרות פגישות. עד שהגענו לטלי והיא אמרה 
ו את שתי חוות הדעת, קיבלה את חוות אני רוצה לראות חוות דעת שמאים. הבאנ

יחידות דיור ואז, מאיר דורון, זיכרונו לברכה, שלא עשה את זה  29 -הדעת, החליטה 
מתוך שחיתות, אלא עשה את זה בהתאם להחלטה של טלי, עם השמאים, ונתנו לנו 

  יחידות דיור יקומו. 29את האישור, כאן 
  ית בעייתי מאד. אני הייתי חייב, מדוע? אמרתי מקודם, התחשיב הכלכלי של התכנ

  
  גב' גילה אורון:

  יחידות דיור, על כמה שטח?  29
  

  :עו"ד סימון טוסון
יחידות הדיור האלה ייבנו, תיכף ידבר האדריכל וימר, על  29מטר. עכשיו,  970על 

אותו קונטור, כמעט, של הבניין. הוא יישאר כמעט בצורתו כמו שהיום. אנחנו הגענו 
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נו את האישור ממאיר דורון, האם חייבים את זה בשביל לתת ליזמים לשלב שקיבל
איזושהי הבטחה שתהיה להם למספר יחידות הדיור. כי התחשיב הכלכלי של התכנית 

 -בעייתי מאד, בטח כשצריך שלושה מרתפי חניה. שאגב, לגבי התנועה, אני אומר ש
חניות, שממילא  24זה  2 יחידות דיור עם תקן חניה של 12 -עוד ראתה אותנו כ 647/1

מותרות או מחושבות לבניין הזה, מבחינת כל תחשיב התחבורה. וגם את זה חבריי 
לא מדברת על  35, מבחינת הצפיפות בתמ"א 35יכלו לראות. כמו שהם טענו על תמ"א 

שטח שעובר מבנוי לבנוי, יש פסקי דין על זה, אני לא צריך להאריך. אז גם את הטענה 
  ת מכל ההתנגדויות.הזאת יש לדחו

עוד דבר נוסף וחשוב לגבי גובה הבניין. זה קשה לשמוע, אתם תשמעו את הדיירים 
קומות, של שבע פלוס גג,  14כאן, זה קשה מאד לשמוע את כל מי שנמצא בבניינים של 

פלוס קרקע, שהנה אני מעביר לכולם את התמונה, תראו את הבניין שלידנו, הוא 
, הסכם התנגדות 2המתנגדים פה, שיש לנו אגב, גם עם הגליל הצמוד אלינו והוא אחד 

הדדית. אז אני מבקש, מבחינה פורמאלית, למחוק את ההתנגדות שלהם, אבל 
ממילא, הם מרשים לעצמם להתנגד, עם הסכם התנגדות הדדית. וכל זה למה? אין לי 

 -משנות ה מושג. כי מה שאני שואל את עצמי, זה איך הבניין, סלחו לי, המכוער הזה
, תורם לשכונה היפה שלהם. שכונה של מגדלים, שהבניין הזה מוריד להם את 70

הערך, אם הם רוצים לדעת, מבחינה שמאית. ואם הם לא מסכימים איתי, אז אני 
טוען שהבניין, במצבו, מוריד ערך וכאשר הוא יבנה וישווה את עצמו לתכנית הקיימת, 

רות שלהם. זה נראה לי רק טבעי לעשות את הוא רק יעלה להם בחזרה את ערך הדי
  , אני צירפתי את התמונה גם לתוך התשובה שלנו.2זה. זה הבניין, הגליל 

לגבי הגובה, עוד מילה אחת, גם חבריי כאן שיכלו לציין באלו בניינים הם נמצאים 
קביעת תכנית להקמת  -ואמרו שכל השכונה היא חמש קומות. התב"ע עצמה אומרת 

 249 -קביעת תכנית ל -ת דיור בבניינים בגובה, אז מטרת התכנית אומרת יחידו 249
  קומות,  14עד  11יחידות דיור בבניינים בגובה 

  
: ???  

  . 14הייתי שמח להיות 
  

  :עו"ד סימון טוסון
+ גג. זאת אומרת, גובה  5-7פלוס אחד, פלוס גג לאורך רחוב ים. יתר האזורים, 

יה של המקום, שהיא לא דומה בין הבניינים, אבסולוטי, כשמתחשבים בטופוגרפ
. 2אנחנו לא מעלים את הגובה שלנו יותר ממקסימום קומה, מעבר לבניין של הגליל 

, על ידי הבניינים 2שאגב, כל מי שנמצא בחלק המזרחי, ממילא מוסתר על ידי הגליל 
עדיין לא של יונגשטיין ושל השותפים שלו, שעדיין עוד לא הגישו בקשה להיתר, אנחנו 

, כבר בקשה להקלה לעוד קומה, 2008 -יודעים איזה הקלות הם יבקשו ויאיר הגיש, ב
הוא הרי יעשה את זה גם הפעם, סביר להניח שהוא לא יישאר בשש קומות. הבניינים 
שלהם, אנחנו מייצגים גם את השותפים למגרש הזה, הוא שש קומות פלוס גג, הם 

  יבקשו עוד קומה וזה יהיה שבע.
סכם את העניין הזה, אני מבקש להפנות לעתירה מנהלית בעניין קליינר, ששם נכתב ל

הבניינים המתוכננים הם  -, שם כותבת ועדת ערר 07/147על ידי, סליחה, ערר תא/
כמעט בגובה זהה לבניין העוררים, כאשר בסמוך אליהם, כבר ישנה בנייה בגובה כזה, 

בדיון, לא הובהר מדוע הבסיס המשפטי או זהה לבניינים. הן בכתב הטענות והן 
לטענה כי לעוררים זכות קנויה כי ... החלקה הגובלת לא יבנו בניינים נוספים, בדיוק 
כשם אושר הבניין ממזרח להם, וכפי שאושר הבניין בו הם בעצמם רכשו דירות. אנחנו 
מצטטים פה עוד הרבה פסקי דין שמדברים על זה שבשכונת מגדלים, אנחנו לא 

צאים  במקום שכולו צמודי קרקע, שכונת מגדלים, סביר להניח שהבניין יבנה. אם נמ
אנחנו מוכיחים שהתחשיב הכלכלי שלנו הוא מאד, מאד עדין. הוא נבחן על ידי 
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הוועדה המקומית לאורך הרבה מאד שנים. אז אני מקווה שלפחות מבחינת הגובה, 
נות בניין, אגב, שהוא צר יותר. אנחנו מצדיקים את עצמנו, כי זאת הדרך היחידה לב

במקום שיהיו בו ארבע דירות בקומה, יש בו שלוש דירות בקומה, שגם יאפשרו את 
  הזרימה, אולי, של אוויר, קצת יותר נוחה לגבי כל השכונה הזאת.

את הטענה השנייה לגבי איך שאנחנו קוראים לזה, אני חושב שאפשר לתאר את זה 
שכונה יוקרתית של מגדלים. אני עדיין לא מצליח להבין כך, זה פשוט פצע מכוער בלב 

  את המתנגדים, 
  

: ???  
  במחוז תל אביב, לקרוא לבניינים של שמונה קומות מגדלים, 

  
  גב' גילה אורון:

  זה כבר לא מגדלים.  14גם 
  

  :עו"ד סימון טוסון
  גם אנחנו לא ביקשנו מגדל. בשכונה של בנייה רוויה, נקרא לזה כך. 

  
: ???  

  ה לא רוויה. ז
  

  :עו"ד סימון טוסון
בכלל לא מדברת על הנושא  647/1זה לא רוויה? לעניין צפיפות יחידות הדיור, התב"ע 

של בנייה. יסלחו לי כל חבריי והם יודעים את זה. התב"ע מדברת על מאה מטרים 
לדירה. ולכן, אם אנחנו לוקחים את התחשיב הזה, ומיכל וימר כאן, אני מבקש 

כם את זה, מתארת מספר יחידות הדיור במגרש, של כל אחד מהחברים כאן. להעביר ל
. כלומר, 46ויוצא, לדוגמא, שבשטח מגרש של... ושמונה, מספר היחידות המותר הוא 

. אנחנו מבקשים, אנחנו נמצאים במקום הזה, בסך 39.1שטח קרקע לכל יחידת דיור 
  הכול, 

  
  (מדברים ביחד) 

  
  :עו"ד סימון טוסון

, שזה המגרש של, כאן מולנו, בצד 1007פות שלנו, לדוגמא, ביחס למגרש הצפי
צהובים כאן, שלמעשה אנחנו לא  647/1 -השמאלי. אנחנו הבניין, זאת התכנית ש... ב

זה מולנו, מהצפון. הוא נמצא,  -זה  1007מקבלים זכויות ולא משנים לנו ייעוד. 
  יחידות דיור.  33לדוגמא, בצפיפות של 

  
: ???  

  ה שטח המגרש? מ
  

  :עו"ד סימון טוסון
יחידות, בדומה  29נמצאים בצפיפות של  1005כאן, המגרשים האלה,  1005נטו.  1600
  לנו. 

  
  מר ניצן חירותי:

  הוא מטעה, הוא מטעה את כל הוועדה. את כל הוועדה הוא מטעה. 
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  גב' גילה אורון:
  סליחה, אתה תיכף תבהיר לנו במה. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  מדבר על שטח הקרקע ליחידת דיור.  אתה
  

  :עו"ד סימון טוסון
כן. וגם אם תבדקו את שטח הדונם נטו, אתם תראו שאני צודק במספרים שאמרתי. 

  כי זה גם זה וגם זה. 
  

  גב' גילה אורון:
  כמה יחידות דיור בנויות שם? 

  
  :עו"ד סימון טוסון

  באיזה מהמגרשים? 
  

  גב' גילה אורון:
  דירות?  54לא משנה.  יש 

  
  :עו"ד סימון טוסון

  מטר.  1600יחידות דיור במגרש של  54, יש 1007 -ב
  

: ???  
  יחידות דיור.   41יחידות דיור, מקסימום יש  54מה פתאום, אין בשום מקום 

  
  :עו"ד סימון טוסון

  בשני הבניינים.
  

  (מדברים ביחד) 
  

  גב' גילה אורון:
  בעיה. כן?  רבותיי, זה שכולם יצעקו זה לא יפתור שום

  
  :עו"ד סימון טוסון

  יחידות.  54מטרים, מותר  1600, ששטחו 1007על פי התקנון של התב"ע, זה מגרש 
  

  גב' גילה אורון:
  ששטחן? 

  
  :עו"ד סימון טוסון

 1800, ששטחו 1008מאה מטרים. המפתח הוא מאה מטרים. במגרש הסמוך שזה 
  המגרשים. זה על פי התב"ע. יחידות. יחד, מאה יחידות לשני  44מטרים, מותר 

  
  גב' גילה אורון:

  יש לי שאלה, האם המצב בשטח הוא שנבנו פחות יחידות דיור? 
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  :עו"ד סימון טוסון
  כן. משום שהם פשוט בנו, 

  
  מר רמי וימר, אדריכל התכנית :

היות ואני תכננתי את הבניינים האלו, אז אני יודע. כי שני הבניינים נבנו עם פחות 
משום שהיזם החליט להגדיל כל אחד מהיחידות האלה ולהקטין את מספר  יחידות,

  היחידות. 
  

  :עו"ד סימון טוסון
, לא יכולים לעשות את זה עוד לפני, כי 38אני רק רוצה להזכיר שמבחינת תמ"א 

אנחנו כבר עוסקים בתכנית הזאת הרבה שנים. אם היינו עושים את זה, היינו מגיעים 
  ור ולגובה, פחות או יותר, כמו שאנחנו מבקשים כאן. לצפיפות וליחידות די

  
  גב' גילה אורון:
  אתה יכול?  38למה לפי תמ"א 

  
  :עו"ד סימון טוסון

לא, שתיים וחצי קומות על הארבע קומות היום שקיימות, אני כבר בשש וחצי, ואם 
הייתי מבקש הקלות אז הייתי מגיע גם לשמונה. זה לא עשר, זה תשע פלוס החדרים 
על הגג. זה גובה אבסולוטי עשר, כי אנחנו רצינו להגיד בדיוק מה הגובה האבסולוטי 

  שלנו. לא להגיד שבע פלוס גג, שזה נחשב שבע מבחינתם. 
לגבי טענות גובה, צפיפות וההשבחה של הבניין, שעושה, לדעתי, בשכונה כולה עברתי 

יחסות פרטנית וטענתי ואני מפנה אתכם ביתר פירוט לתגובה שלנו. לגבי התי
להתנגדויות, אני מבקש להתייחס קודם לדוקטור ניצה ודס. הבניין שלהם, לפי כמה 

זה הבניין הזה, עכשיו, הם טוענים  14שהבנתי איפה הוא נמצא, אתם פה. השפלה 
  שמסתירים להם. 

  
  מר ניצן חירותי:

  כמה קומות? שש קומות. 
  

  גב' גילה אורון:
  כי אי אפשר ככה. אדוני, אתה מוכן לצאת החוצה? 

  
  מר ניצן חירותי:

  . 16הוא אמר 
  

  גב' גילה אורון:
רגע, אני רוצה לעשות סדר. ככה לא יתנהל אצלי דיון, אף פעם. מדבר רק בן אדם אחד 
ורק זה שאני נותנת לו את זכות הדיבור. כל מי שלא יכול להתאפק, יצא החוצה. 

  בבקשה. 
  

  :עו"ד סימון טוסון
שהם לא ידעו שאנחנו עומדים לבנות, אז המכתב של מאיר דורון הם טענו, קודם כל, 

נמצא בתיק הבניין שלנו כבר לפני הרכישה שלהם, אז שיפנו למי שייצג אותם שם. אני 
רק אומר, הנה הבניין שלהם כאן. בבניינים האלה, של יונגשטיין, יהיו בגובה שלהם, 

ות, חוסמים להם את החלק קומ 14חוסמים להם את החלק המערבי. כאן יש בניינים 
הזה. כאן, בנוי באותו הגובה שלהם, חסום להם. כלומר, כל מה שהם מבקשים זה 
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שתישאר להם הפרצה הזאת שממילא, את אומרת כן, אבל זה לא קרה... כי רק אני 
אשאר שלוש קומות, בשביל שלך יישאר כאן איזשהו מתחם אוויר, כאשר כל השכונה 

אני לא מבין כל כך את הטיעון הזה, זאת הטענה, אני  מקיפה אותם במגדלים. אז
  מבקש לדחות את זה. 

יש לנו פסק דין שאומר את מה שאמרתי, מדובר באזור אורבאני מתפתח, אשר יש 
חשיבות לניצול מיטבי של הקרקע המצויה בו, ולא ניתן לקבע או ... פיתוח עירוני, 

ם בעת רכישת דירות. כמו פה, בשם טענות הסתמכות, לכאורה, על מצב תכנוני קיי
מדברים בפסק הדין הזה, האם יכול פרט, שבחר לגור באזור אורבאני מתפתח, לא 

אתה תישאר שלוש קומות, כדי שלי יישאר עוד  -נקרא לזה מגדלים, לבוא ולהגיד 
  כיוון אוויר אחד.

כבר  מודן, אני חושב שהיה ראוי שיגידו את גובה הבניין שלהםעו"ד  - 5לגבי השפלה 
  כשהתחילו, 

  
  עו"ד איתן מודן:

  אני שמח שהוספת לי שתי קומות. 
  

  :עו"ד סימון טוסון
אתה נמצא ברחוב יבנה בכלל, מרוחק מאיתנו, אנחנו לא מבינים מה אנחנו מפריעים 
לו. לגבי הצפיפות עניתי, לגבי גובה הבניינים עניתי. אני רק מבקש להפנות להתנגדות 

תשריט שהוא הראה לכם מקודם. כי לדוגמא, רק הבניין שלו, שמטעה מאד מבחינת ה
לידינו פה, שהוא מצייר אותו חמש קומות, הוא לא חמש קומות, הוא שש קומות וגג. 
הבניין לידינו הוא שמונה קומות, הוא כתב שבע קומות, אבל התשריט הזה הוא לא 

למטה, לא  מהתב"ע, הוא לא מהתשריט של התב"ע. הטענה שלו על מדרג, מרחוב יבנה
היא לא אומרת דבר כזה. הקראתי מקודם את  1/א/647כתובה בתב"ע בכלל, של רש/

  לפי שיקול ועדות, עם קומת הגג. 5-7הבניינים שיהיו, בכל האזורים, 
בנוגע לטענת הולילנד שלך עניתי, אני מקווה, שעשר שנים עברו האנשים האלה מסע 

ל זה שהם עדיין יושבים כאן, ארוך מאד, מתיש מאד, ואני רק מעריץ אותם ע
ומבקשים להעביר את התכנית הזאת, למרות כל התלאות שהם עברו. יחד איתי, גם 
אנחנו עברנו. אז זה לגבי מדרג הקומות, יחידות הדיור אני לא אחזור, עניתי. לגבי 

, 260%, 160%יונגשטיין, על זכויות הבנייה והצפיפות עניתי. אני רק אדגיש, הוא מונה 
, אני מכיר כל כך את המקצועיות של האיש הזה, הוא יודע שלא מדברים 647ש/ר -ב

אחוזים, מדברים על מאה מטרים ליחידת דיור, זאת התב"ע, ככה היא  200או  160על 
  בודקת את הצפיפות. כנ"ל לגבי הטענה, 

  
  גב' גילה אורון:

  ומשהו אחוזים, אני לא יודעת איך הגעתם למאה.  300אצלי זה 
  

  :סימון טוסון עו"ד
, גם היא אותו דבר, יש לדחות אותה מתוך מה 35אז רק הטענה שלו בתמ"א 

שאמרתי, גם בנוגע לגובה. לטענת המניעות, אני לא מבין מה רוצים מהאנשים. החריגו 
אותם מהתכנית שהייתה אמורה לתת להם זכויות, הם התנגדו לזה, אחרי שהתכנית 

 -המשפט באותו יום אמר להם ולוועדה המקומית  עברה כבר היו שינויי נסיבות שבית
לכו תיזמו תכנית. אז מה הם יכלו לעשות? לא ליזום את התכנית? ולבוא היום 
ולהתנגד לעצמם? זה ראוי יותר? אבל אלו הטענות שיש לאנשים שנמצאים כאן. אז זה 

  לעניין המניעות המשפטית.
ן צר, על הקונטור הקיים שלו, עם לעניין תכסית וקווי בניין, ניסינו לשמור על בניי

, קווי הבניין של 42%ההפקעות שיש לנו, ויבדוק השמאי את מה שאני אומר לגבי 
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ובטח  'מ 15הדרך, קווי הבניין, השצ"פ, המרחק מהבניין של יאיר יהיה כמעט 
מהשצ"פ אנחנו רחוקים מספיק והבניין נשאר על התכסית הקיימת שלו. הוא פשוט 

  רות בקומה, אפילו באותה צורה הוא אמור להישאר.עולה עם שלוש די
  שמואל אייזנברג חזר על אותם הדברים, 

  
  גב' גילה אורון:

  ? מ"ר 100מה גודל יחידת דיור? 
  

  :עו"ד סימון טוסון
   מ"ר 100

  
  גב' גילה אורון:

  אני מדברת על ממוצע. יהיה תמהיל. 
  

: ???  
  ם. התמהיל הוא של דירות ארבעה חדרים וחמישה חדרי

  
  :עו"ד סימון טוסון

אפרוני, עו"ד , עם 2אני רק מבקש להתייחס להתנגדות של שמואל אייזנברג מהגליל 
מביעים התנגדות הדדית, אני מבקש לדחות את ההתנגדות שלהם, אחרת אין טעם 
לחתום על דברים כאלה וחבל. לעניין תכסית ובינוי בהתנגדות שלהם, ענינו. אני 

מהוועדה לתת לאדריכל וימר להגיד כמה דברים, להגיד סיכמתי, אני מבקש רק 
ליזמים מבחינה כלכלית על התחשיב כמה מילים ולשמוע נציג אחד של הדיירים. 

  תודה. 
  

  מר רמי וימר, אדריכל התכנית :
 -טוב, מלאכתי נעשתה, רובה, על ידי עורך הדין. אני אחדד רק שני דברים. אחד 

 12עיקרי לדירה, כמובן כניסה לבית של  מ"ר 100שהמפתח, כמו שאמרתי, היה של 
, זה המפתח שתקף בתב"ע כולה. הדבר השני הוא שאנחנו ניסינו לשמור, למרות מ"ר

שהמגרש באופן יחסי קטן, מרוב ההפקעות שהיו שם, על התכסית הקטנה ביותר. 
ולכן, נצמדנו לתכנית שמשקפת שלוש דירות בקומה ולא ארבע דירות בקומה, כי 

ירות בקומה, היו ממלאות לחלוטין את המגרש. ופועל יוצא משלוש הדירות ארבע ד
בקומה, אנחנו, הבניין הוא לגובה על פי אותו שיקול כלכלי שאני קיבלתי אותו. זאת 
אומרת, אני בעצם ירשתי את מספר היחידות האלה, על פי מה שנאמר קודם ומזה 

  יצא, בעצם, התכנון וכל מה שמשתמע.  
  

  ורון:גב' גילה א
  עשר הקומות זה עשר, 

  
  מר רמי וימר:

  זה תשע קומות, 
  

  גב' גילה אורון:
  תשע ועוד גג? 

  
  מר רמי וימר:

  תשע כולל גג, כולל קרקע. 
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  גב' נעמי אנג'ל:
  קרקע פלוס שמונה, פלוס גג. 

  
  גב' גילה אורון:

  תשע פלוס גג.
  

  (מדברים ביחד)
  

  מר רמי וימר:
  אז אני מבקש, כרגע, הדדיות בעניין הזה.  אתם ביקשתם כל הזמן לא להפריע,

  
  גב' גילה אורון:

  בבקשה. 
  

  אדר' רמי וימר:
תודה. בקטע הזה, אם אנחנו מפרקים את זה לאותה צורה, לאותה סכימה. עכשיו, 
עוד נקודה אחת אציין כאן, נכון להיום, כל התנהלות התנועה על המגרש הנוכחי, 

שצ"פ הצפוני שמצפון למגרש. לפי בקשתה של בעצם הכניסה של כלי הרכב היא דרך ה
הוועדה המקומית, אנחנו נמנענו מלתת פתרון של ... תנועה דרך השצ"פ. אנחנו 
נכנסים לתוך המגרש מתוך תחומי המגרש וכתוצאה מזה אנחנו בעצם יורדים 
לשלושה מרתפים, אחרי שאנחנו מקצים גם שטח... כמתבקש. מהבחינה הזאת אנחנו 

  , עם כף נעליים, את הבניין בתת קרקעי שלו. עד כאן. מנסים להכניס
  

  גב' גילה אורון:
  טוב. רצית שעוד מישהו ידבר, מי עוד רצית שידבר מטעמך?

  
  מר שלמה אבקסיס:

כמו שאמרו פה קודמיי, הנושא של הדו"ח השמאי, שלמה אבקסיס, היזם שעובד יחד 
נו דיברה על זה, אני אמשיך עם בעלי הדירות. אני רק רוצה שתי נקודות. התכנית של

ממה שהתחלתי, סליחה. דו"ח השמאי, שלחנו, לא אנחנו, שערך השמאי מטעמנו, קבע 
יחידות הם הגיעו  27יחידות, לאחר שישב עם שמאית העירייה שחשבה שצריך רק  33

יחידות, לפי זה קבעו את  29 -להסכמה, שכנעו אחד את השני והגיעו להסכמה ש
ף מאד, מאד כלכלית ואנחנו רצינו לנסות לחסוך בעלויות הבנייה, המספר. זה היה צפו

ולכן הצענו גם שנכנס מהשצ"פ. התכנית שלנו הוגשה, שאנחנו נכנס מהשצ"פ, שהוא 
טיפה יותר נמוך כדי לחסוך ברמפות בחניון. נדחינו ונאלצנו להיכנס מהשפלה 

  שמאריך ומעמיק את החניון.
החלחול על ידי הידרולוג שייתן אפשרות לנקז את  שנית, ניסינו למצוא פתרון לעניין

שטח חשוף לחלחול. זה גם לא ניתן לנו ונאצלנו להוסיף בין  15%המים מבלי להשאיר 
חלחול, כפי שדרשה  15% -חניון לחניון וחצי יותר לעומק, מכיוון ששמרנו על ה

  הוועדה המחוזית בדיון להפקדה.
  ראות אם זה חשוב, אנחנו רצינו להיכנס מהצד, אני יכול לה

  
  גב' גילה אורון:

  לא, אנחנו הבנו. 
  

  מר שלמה אבקסיס:
אז זה בסדר. רצינו להיכנס מהצד, שזה היה עוזר לנו בעניין של העמקת החניון ורצינו 
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שטחי חלחול על ידי פתרון הידרולוגי כזה או אחר וככה פחות  15% -גם לחסוך ב
ם, שחופרים אותם, שזה מכביד מאד, מאד להעמיק. כרגע, יש לנו שלושה וחצי חניוני

על הכלכליות, על הכדאיות של הפרויקט. מעבר לזה, בניגוד למה שבהתנגדויות של 
בינוי שהרשות  -האדונים הנכבדים שיושבים פה, פה לא מדובר על פרויקט של פינוי 

סופגת, שיש שם הקלה במיסים, או מיסי השבחה או מס שבח. פה הכול משולם על 
יזם. אין פה שום פנייה לרשויות. כל המיסים משולמים פה כדין על ידי היזם ידי ה

  שבא ועושה את הפרויקט בצורה, כפי שהוזכר על ידי, 
  

  גב' גילה אורון:
  אין פה השבחה. לפי איך שאתה מציג את זה, אין פה השבחה. 

  
  מר שלמה אבקסיס:

משהו שמבטל, מתוקף  אני לא התייחסתי לעניין ההשבחה. אני רק אמרתי שאין פה
  בינוי.  -פינוי 

  
: ???  

בינוי, אין תמ"א, שום  -זה היה חשוב להגיד לטענה של עורך דין מודן. אין פה פינוי 
דבר, כל מס השבח משולם בפטורים, מממשים את הפטורים שלהם ומה שלא, היזם 

  לוקח על עצמו. זאת אומרת, כל הכלכליות, 
  

  מר שלמה אבקסיס:
, קיבלה, כמו שאמר ... הפקעה של המדרכה של עוד מטר 647רש/התכנית הזאת 

להרחבת רחוב השפלה. בנוסף, הייתה בקשה של בית הכנסת הצמוד לבנות בקו אפס 
וגם פה הסכימו הדיירים. אני רואה פה בעלי דירות שהם מאד נותנים לסביבה 

לחמים כמעט והסביבה, איפשהו, באה ומתנגדת... מכל הכיוונים, כבר עשר שנים הם נ
  בתחנות רוח. 

  
  גב' גילה אורון:

  ? 42%זה 
  

  :עו"ד סימון טוסון
  . אני סיימתי. 42%לא, זה השצ"פ מהחזית. מסתבר, מהמגרש הזה הורידו 

  
  :עו"ד סימון טוסון

  אני רק מבקש ,נציג הדיירים, 
  

  מר משה :
  אני גר מהבניין הזה מהיום הראשון. רכשתי את הדירה מהקבלן. 

  
  אורון: גב' גילה

  אז אתה יכול להגיד לנו מתי זה?
  

  מר משה :
  . 1985 -אנחנו נכנסנו יותר מאוחר, הבניין מ

  
  גב' גילה אורון:

? הוא אמר שהוא קנה ישר 1985 -אז איך הוא נבנה בסוף שנות השבעים אם הוא ב
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  מהקבלן. 
  

  מר משה :
נהדרת, מדובר על, מה משך אותי בכלל לקנות דירה באזור הזה? כל הסביבה ה

היפהפייה. היה לפנינו שטח חקלאי שגידלו שם תותים וירק. הנוף היה ים מערבה, הרי 
יהודה מזרחה, צפון ודרום הכול פתוח. האזור הוא אזור אורבאני, מסביב. היום 
אנחנו לא רואים שום דבר, לא צפונה, לא דרומה... לא מערבה ולא מזרחה. הכול 

יב, שש, שבע ותשע ממערב. אנחנו כבר דחוסים קומות מסב 13סביבנו זה קומות של 
כלי רכב. באו ומילאו אותנו במאות כלי רכב. כל  14-16בפנים. כשאנחנו היינו, היינו 

העומס הזה שמדברים, הם יצרו אותו בסיכומו של דבר. כל מי שבא ובונה משהו, 
ית את והבנתי מכל החוקים שהזכירו כאן, שאי אפשר לעצור באזור של בנייה אורבאנ

ההתפתחות הזאת. אז גם אנחנו עכשיו, זה תורנו לבוא, לבנות ולחיות כמו שהאחרים 
חיים. אנחנו בסך הכול מבקשים להחליף דירה ישנה נושנה, בדירה חדשה שבאה 
במקום, ולא לעשות מזה שום רווח הוני, שום דבר. דירה במקום דירה. אנחנו לא 

דירה נוספת ולא שום דבר נוסף. תנו גם לנו מקבלים שום יחס נוסף. לא חדר נוסף, לא 
  לחיות בכל הסביבה היפה הזאת ולהמשיך וליהנות. 

  
  גב' גילה אורון:

תודה רבה לך. טוב, רבותיי, יש לכם את זכות התגובה. אני אבל מראש מזהירה, לפי 
  ההתלהמויות האלה פה. באמת, זה מאד לא מקובל, 

  
  :עו"ד סימון טוסון

  נשמע. יש פה מתנגדת שלא 
  

  גב' גילה אורון:
  היא כנראה לא הגישה התנגדות.

  
  ד"ר ניצה ודס:

הגשתי התנגדות. ד"ר ניצה ודס, יש לנו התנגדות מאושרת, אייל ברטנא וניצה ודס. 
  . 14השפלה 

  
  גב' גילה אורון:

יכול להיות שזה התפספס מהרשימה, בבקשה. היית צריכה לדבר בזמן האלה, אבל 
  בסדר. 

  
  : סקיף מר שי

  הם לא נשארו יתומים, לצורך העניין. חוות הדעת שלי מתייחסת גם לחלקה שלהם.
  

  ד"ר ניצה ודס:
, זה מצפון מזרח לבית המדובר 14התייחסו פה לגבי, אנחנו גרים ברחוב השפלה 

, 6בשפלה שש. אנחנו גרים בדירת גג, על פני קומות חמש ושש. הגג שלנו בקומה 
. אנחנו, כשהגענו, 6ביא לנו עוד קומות, אנחנו קומה מעלינו לא גרים. אי אפשר לה

בדקנו את השטח, אולי לא בדקנו מספיק טוב. אבל אנחנו ידענו מה קיים וידענו מה 
הולך להיבנות לפנינו, שמיוצג פה, שזה שש קומות. הבטיחו לנו גם בעירייה, בישיבה, 

אבין, סגניתו, לאחרונה, שנעשתה עם ראש העיר רוכברגר, הוא הבטיח וגם שירה 
, יישארו שש קומות ולא, היא אמרה לי חתום, היא 4הבטיחו שהבניינים, שזה השפלה 

לא יהיה. אז  -שלחה לנו את זה, אין, לא יהיה יותר, גם אם לא יבקשו וגם אם יבקשו 
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חודשים, בניין חדש. שבזמנו,  11אנחנו יודעים שהבניין שאני גרה בו, אני גרה בו 
יש שש קומות, למה לא אישרו שם קומות יותר גבוהות? אמרו  באמת התפלאנו למה

 10זה מה שמאושר. השורה ממערבנו, הם יבנו שש קומות. מדרומנו, עוד השפלה  -לנו 
, בניינים קיימים, ידענו עליהם, הם היו קיימים לפנינו, היו בניינים 12והשפלה 

יין הזה, שוב, כשאני שנים אולי ארבע, שוב בני שש קומות. בא הבנ 3חדשים, בני 
ראיתי אותו וקניתי, האמת היא לא בדקתי. ראיתי בניין ישן של שלוש קומות על 
עמודים, לא העליתי על דעתי שגם אם יש לו תכנית, ואכן, לא בדקתי את התכנית 

, שהוא שבע קומות 2הזאת, זה יכול לעלות לכזה עשר קומות. זה הרבה יותר מהגליל 
למטה. זה מגרש בירידה. זה באמת הפינה האחרונה שאני או שמונה קומות והוא 

יכולה להסתכל מהגג ולא חוסמים אותי. הוא רוצה אוויר? גם אני רוצה אוויר. לו 
שלוש דירות בבניין שייבנה מחדש, לנו יש ארבע דירות בקומה והרבה אוויר כבר אין 

  לנו.
בל מה שלא קיים, אני אז מה שקיים, אני לא יכולה לטעון למה שקיים שלא ידעתי. א

  חושבת שזאת חריגה מעבר לכל הקווים של האזור, לשורה שלו, לשורה שלידו. 
  

  גב' גילה אורון:
  ? עו"ד ניסים צפריריטוב, תודה רבה. 

  
  אדר' רן לשם :

  שמי רן לשם, אני אדריכל, אני מתכנן עבור יאיר את הבניין שנמצא מצפון, מהחלקה, 
  

: ???  
  החלקות הריקות. 

  
?: ??  

1004.  
  

  אדר' רן לשם :
אני מבחינתי רוצה לשים על השולחן כמה טיעונים שהם תכנוניים בלבד. לא שמאיים, 
לא משפטיים. תראו, אתם צריכים להבין את המבניות של השכונה. המגרש של 
המבקשים הוא למעשה כמעט ראש הגבעה, הוא נמצא בחלק היותר גבוה של השכונה. 

יוון רחוב יבנה, אז גם יש מגרשים שהם יותר גדולים ולכן ככל שהשכונה יורדת לכ
נפחי הבניין שם יותר גדולים ולכן יחידות הדיור, יש שם מספר יותר גדול של יחידות 

  דיור. לכן, הבניינים שם גם יותר גבוהים, מאחר והם יושבים בחלק הנמוך של הגבעה.
ת, יכול לאפשר תכנון של מטרים, או קצת פחו 1000 -דבר נוסף, שטח של מגרש של כ

מטרים  130 -ארבע יחידות דיור בקומה, ויחידות גדולות, שהם יכולים להגיע גם ל
לקומה. זה שבחר היזם להגיע לשלוש יחידות דיור בקומה, שאין ספק שמבחינת 
המוצר מדובר במוצר שהוא יותר איכותי, שלוש יחידות דיור בקומה, ולכן הגיע 

ל לא להיפגע החישוב הכלכלי, שאני לא מבין למה הציג למספר רב של קומות. יכו
המתכנן הזה פה, דווקא על השולחן של הוועדה התכנונית כטיעון המוביל בעניין 
השמאי. ויתכננו ארבע יחידות דיור בקומה, יוכלו להגיע לשבע קומות ואני בטוח 

  שתעמוד להם התכנית הכלכלית על הכיפאק. 
הוא הקריטי והוא עומד על השולחן. אני חושב שזה  לדעתי, נושא הגובה עומד פה,

יכול לתת מענה ראוי לסיפור הזה ואני בטוח שכולם יצאו פה שמחים ולא נפגעים. 
  זהו, זה פחות או יותר מה שאני רציתי להגיד. 
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  מר יאיר יונגשטיין, מתנגד : 
בזמנו היה לי . 1004אני רוצה להוסיף. יאיר יונגשטיין. אני בעל מגרש, בניין במגרש 

  . בזמנו, אני הייתי מעורב, 1004את כל 
  

  גב' גילה אורון:
  ? 1004מה זה 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  מגרש שיבנה. איפה שרן מתכנן? 
  

  גב' גילה אורון:
  כן. 

  
  מר יאיר יונגשטיין: 

, שלקחה המון, המון שנים 647בזמנו אני הייתי מעורב בהליכי התכנון של התב"ע רש/
י חלק ממנה. התב"ע הזאת, לקחה בחשבון, בזמנו, שרחוב יבנה הוא מנתיואפילו מ

. לא ג'. אי אפשר היום לבוא ולהגיד, הלו, כל השכונה 3רחוב סואן וקראו לזה מגורים 
תהיה מגורים שלוש. לא, אז לקחנו בחשבון, גם את הבניינים הנמוכים, הבניין שיש לו 

מטרים נמוך מהמגרש שלנו. כך  שמונה קומות, היחיד בשכונה, נמצא שלושה וחצי
שהבנייה הולכת בדירוג ואז שקלנו את הכול, ממש בצורה מדעית, עם הוועדה 
המחוזית ועם הוועדה המקומית, שהבנייה, שהשכונה תיראה בצורה נורמאלית. גם 
התכנון שבזמנו הגשתי לבניין הזה, היה שש קומות ועוד קומה נוספת של חדרים על 

  לא נבנה. הגג, שלצערי עדיין 
גם התכנון שאני אבקש עכשיו יהיה שש קומות וחדרים על הגג. אני לא מבקש יותר 
וזה לא יתכן שאני כבר תכננתי את הבניין ודירות הגג שלי מוערכות, וסובבתי את 

קומות. ייווצר לי היום בניין  14 -דירות הגן כדי להתרחק מהבניינים הגבוהים של ה
ם ממני ויחסום לי את דירות הגן. כשאני בזמנו תכננתי, שקו הבניין שלו שלושה מטרי

כולם תכננו את התב"ע הזאת שהיא תהיה בצורה כזאת שהיא תהיה כלכלית לכולם. 
בינוי, לא קיבלנו על זה פיצוי. על הבניין שלי היה  -דבר נוסף, גם אנחנו היינו פינוי 

יותר, תן לי רק בית חדש. תן לי בית חדש. אני לא רוצה  -בנוי בית. לא באתי ואמרתי 
לא, היה בנוי, אתה עוד למדת משפטים כשאני עסקתי בזה. היו משקי עזר, יש לי, 

  הייתי בהתחלה, 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  מה היה, צמוד קרקע? 

  
  מר יאיר יונגשטיין: 

  אני רוצה לדבר אליכם. כל התכנית הייתה צמודת קרקע.
ייתה מיועדת לקוטג'ים. גם בית הכנסת הקרקע שאני רכשתי לפני הרבה מאד שנים, ה

שמאחורי הבניין שלהם, שהוא טוען שיהיה חסום, זה שטח שמאחוריו יש קוטג'ים 
ושטחים ירוקים פתוחים לגמרי מאחורי הבניין שלהם. לגמרי. הם הבניין הבודד 
היחידי, שאם הוא ייבנה, הוא יהיה מקומה ראשונה, כמעט מקומה ראשונה פתוח 

פתוח, היחיד בשכונה. אני היחיד שמוקף בניינים. אז כך שלבוא ולהגיד  לכיוון דרום.
שחוסמים אותם, זה נורא נחמד. גם בית הכנסת הזה שקיים שם, נתרם מתוך השטח 
  שלי, בהיסטוריה. נוכל להוכיח את הכול. בזמנו, זה לא רלוונטי, אבל בזמנו לא נלקח, 
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: ???  
  .הוא אומר דברים בלי שהוא מוכיח אותם

  
  גב' גילה אורון:

תתמקד  סליחה, לא, אני רוצה להתמקד, אנחנו רוצים לסגור את הדיון. אתה רוצה,
  עכשיו, לא בעבר, לא בקוטג'ים ולא בלולים.

  
  מר יאיר יונגשטיין, מתנגד : 

, לא תוכננה להיות 647אז קודם כל, הדבר המהותי והחשוב ביותר, שתכנית רש/
ה הערך של הבתים שם שמר על עצמו, בגלל זה זה בנוי מגורים ג' בכל חלקיה. בגלל ז

. אי אפשר לבוא היום ולקחת את זכויות 3בצורה כזאת. רק על יבנה היה מגורים 
הבנייה מיבנה ולהשליך אותן על כל התכנית. זה לא  יתכן. זה מטעה את הוועדה 

  המחוזית. זה מה שיש לי להגיד. 
  

  גב' גילה אורון:
  מודן? עו"ד טוב. 

  
  ו"ד איתן מודן:ע

. 647כן. רק לחדד, אני שוב מסתכל על התשריט שאני נתתי ועל טבלת הזכויות של 
קודם כל, למען הדיוק, מה שהתשריט פה לקוח מתשריט התכנית ושמפורסם באתר 
מנהל מקרקעי ישראל, לא יודע למה יש טענה שזה לא התשריט, זה בדיוק התשריט. 

ספר הקומות, איפה הבניין שלהם ומספר סימנתי שם את המצב לפי התב"ע, מ
, מה שיאיר אמר. המגרש הקיים מוגדר 1הקומות. רואים, דרך אגב, זה מגורים 

, שזה בהתחלה. אחרי זה יש 2392בניין קיים על פי זכויות רש/ -ורשום  1כמגורים 
, 2שלמעשה הם במירכאות, אמורים, באים בכלל להשתוות לאזור מגורים  2מגורים 

בדיוק מספר קומות, קומות בדירת גג, קומות בחדר על הקרקע, קומות שפה יש 
, 3בבניין, אי אפשר להתווכח, אלו עובדות, מטבלת הזכויות. ויש את המגורים 

שבאמת, זה לכיוון הכביש, כמו שצוין, זה איזשהו מדרג מהכביש הגבוה לכיוון הנמוך, 
וריה ואנקדוטה, גב' אנג'ל, בית המשפט המחוזי הזה, מד וכו'. דרך אגב , רק היסט

, במסגרת מ"ר 110 -אנחנו פנינו לגברת אנג'ל בזמנו, להעלות את שטח הדירות ל
 -התכנית. רצינו לעשות איזשהו שינוי. גב' אנג'ל עמדה על הרגליים האחוריות, אמרה 

, התכנית 6לא יתכן, אי אפשר להכניס יותר צפיפות לאזור הזה. גם הם, השפלה 
  הראשונה, 

  
  ב' נעמי אנג'ל:ג

  זה לא צפיפות, להיפך.  110צפיפות? 
  

  עו"ד איתן מודן, נציג המתנגדים :
אמרת שאת לא מוכנה. אוקיי, מבחינת התכסית, סליחה, זה מה שאני מתכוון, את 

והיו את כל הדיונים,  מ"ר 130מטר. כשהם ביקשו  130ביקשו  6צודקת. השפלה 
הדיונים, לאחר מכן הייתה העתירה שלהם  2003 -בזמנו, בסיבוב הראשון, זה היה ב

נגד התכנית לבית המשפט המחוזי והם הפסידו. שוב, מה שלמעשה בית המשפט אמר 
וגם אנחנו, אני חושב שאין מחלוקת בכל הפורום, שמה שניתן לתת לפי מגמות התכנון 

ת , זאת לא ההתנגדות פה. אין פה התנגדות שיהיה בניין חדש. אין פה התנגדו647של 
שזה יהיה בניין יפה, אין פה התנגדות שזה יהיה חמש או שש קומות, זאת לא 

האם הם זכאים להכניס את השיקול הכלכלי ולקבל,  -המחלוקת. המחלוקת היחידה 
על חשבון הציבור, על חשבון כלל האנשים פה, דירה חדשה. זאת השאלה פה. בואו 
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בהגינותו אמר, מה ש, אני לא יודע נגיד, האם השיקול הכלכלי, ולכן גם אדריכל וימר 
למה זה לא עמד בפני גורמי התכנון בוועדה המקומית, אבל מה שבאמת היה זה 
שיקולים שמאיים. בואו באמת נתווכח כמה דירות אני צריך תוספת, כדי לממן בניין 
חדש. זה השיקולים שהדריכו פה. והשאלה פה היא מאד, מאד חדה ופשוטה. ואמר 

אני לא זוכר את שם הדייר, בסך הכול אני רוצה דירה חדשה. רק שכל בהגינותו גם, 
אחד בישראל צריך לשלם הרבה מאד כסף לדירה חדשה. והוא גם לא מזכיר את 
העובדה שבכל המתחם הזה, הבניין היחיד שנבנה, ואני לא רוצה להגיד אם היה חטא 

ה שטח, זה היה אזור או לא חטא, אני הייתי אז צעיר. אגב, היה שם מפעל וזה לא הי
תעשייתי, בטח אתה עוד זוכר, אבל לא משנה. הם גרו שם משנות השבעים,  -סמי 

שנות השמונים, לא חשוב. כל האזור, אנשים הזדקנו ונפטרו בלי פנסיה, בלי כסף, 
, קרעו את התחת במיסי רכוש. כל השנים שילמו מיסי 2003 -שבא מימוש התכנית ב

פה שבילי אופניים ברמת השרון, כי זאת הייתה בנייה רכוש. היטל ההשבחה מימן 
יחידה לגובה ברמת השרון. באים האנשים האלה, ששנים גרים שם ונהנו מהמגורים 

אנחנו רוצים רק חדש. אז  -במשך שנים, מה שכל השכנים שלהם לא ועכשיו אומרים 
בין היתר אם השיקול הכלכלי, יש פה גם שיקול, אני חושב, שאתם, כרשות ציבורית, 

צריכים להתחשב גם, אם השיקול הכלכלי הוא בכלל רלוונטי, ואני חושב שהוא לא 
רלוונטי. אבל איך אומרים? לצורך השיחה, יש לראות פה את התמונה בכללותה. יש 
להבין שצריך לראות את כל האזור הזה כמקשה אחת ולכל היותר לשים אותם במצב, 

, להיכנס בקו הכחול של 647הם במסגרת רש/אילו הם היו מוכנים להריסת הבית של
  . 647ומקסימום להיבנות במגורים שתיים של  647רש/

  
  גב' גילה אורון:

  ניצן חירותי, אתה רוצה להוסיף משהו? 
  

  מר ניצן חירותי:
אני חושב שחבריי אמרו פה את הכול. אנחנו לא יכולים לראות פתאום מגדל באמצע 

שייך לשם. הגובה שם הוא שש קומות, לא יכול  קיר שהוא לא שייך לשם. פשוט לא
  להיות שפתאום יצמח מגדל. 

  
  גב' גילה אורון:

  קומות?  14למה אני רואה פה בתמונה 
  

  מדברים ביחד
  

  מר ניצן חירותי, מתנגד :
  שש, פה שמונה ופה שש. 

  
  גב' גילה אורון:

  טוב. כן? טוב, גדי? 
  

: ???  
  אין לי מה להוסיף. 

  
  :גב' גילה אורון

  תודה, להתראות. 
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  מר ולדימיר לוין:
, חלקת המבקשים, הפרישו ממנה 647/1 -אני מבקש להעמיד כמה דברים על דיוקם. ב

 52מטרים, שמהווה  26שני מטרים של רצועה ירוקה בחלק הצפוני שלה, על רוחב של 
אני מבקש, הצפיפות בתוך  .42מטרים, שהם חמישה אחוזים משטח החלקה ולא 

  יחידות דיור לדונם.  14 -ל 12.5היא בין השכונה, 
אחוזי הבנייה בתוך השכונה, ואני לא מדבר על רחוב יבנה שנבנה בגובה שנבנה, מול 

 -אחוזים. גם ביבנה מדובר ב 155 -ל 120השכונה הגבוהה בהרצלייה, צמרות. הם בין 
בוקשת יחידות דיור, כאשר בחלקה המ 34 -ל 25אחוז בצפיפות של בין  375 -ל -230

יחידות דיור לדונם. פתרון כלכלי לרצון של בעלי הקרקע, יכול  30, על 303%מדובר על 
 -להימצא בדרכים אחרות ולא בדרך של להרוס את המתווה של השכונה, שתוכנן רק ב

  תוכנן, ככה התכוונו שזה יראה ואין שום סיבה לשנות.  2004 -. ב52, לא בשנת 2004
  

  גב' גילה אורון:
  ה, סגור בבקשה את ההקלטה.תודה רב

  
  *** הפסקת הקלטה *** 

  גב' גילה אורון יצאה את אולם הישיבות ומר נשאת כיוף מחליף אותה.
  
  

 יפו : -: מבנה דרך עילי למוזיאון גוטמן, תל אביב  4035תא/מק/ .4
  

  בנוכחות:
  לשכת התכנון –מר עיז דהאר 

  עו"ד אפרת שרון, נציגת המתנגדים
  דמתנג - מר גיל פישמן

  בשם ועדה מקומית – גב' רבקה פרחי
  עורך התוכנית –אדר' רוני זייברט 

  ממוזיאון גוטמן –רוני דיסנציק 
  

  גב' גילה אורון:
  : מבנה דרך עילי למוזיאון גוטמן, תל אביב. בבקשה. נעמי,  4035תכנית תא/מק/

  
  גב' נעמי אנג'ל:

דה המחוזית, לגשר , זאת התכנית שהומלצה על ידי הווע4035 /התכנית הייתה  מק
להולכי רגל שמחבר בין שני החלקים של מוזיאון נחום גוטמן, בנווה צדק. אנחנו נשמע 

  את המתנגדים ואחר כך הוועדה המקומית, יוזמת התכנית.
  

  אפרת שרון, נציגת המתנגדים :עו"ד 
  חן.  -בכר  -אפרת שרון, מפישר עו"ד 

  
  גב' גילה אורון:
  המייצגת את? 

  
  ון, נציגת המתנגדים :אפרת שרעו"ד 

  את שני המתנגדים, משפחת חן ומשפחת מיונס. 
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  גב' גילה אורון:
  שהם גרים במקום? 

  
  עו"ד אפרת שרון:

המתנגדים מתגוררים בצמוד למוזיאון. בעצם, באותו רחוב מעבר לכביש המאד מאד 
צר שנמצא בין שני המבנים של המוזיאון, שהם רוצים לחבר ביניהם היום. ומעבר 
לבתים נמצאים הבתים, בדיוק מעבר לכביש, של המתנגדים. הגשר שמבקשים 
להקים, הוא נמצא בדיוק מול הבתים שלהם, בגובה הקומה השנייה, גובה קומת חדרי 

  המגורים. 
  

  גב' גילה אורון:
  מה שעות פתיחת המוזיאון? 

  
  :רוני דיסנצ'יק

עשר עד ארבע. יום שישי  מעשר עד ארבע בימי חול, יום ראשון סגור, שאר ימי החול
  עשר עד שלוש.  -עשר עד שתיים, שבת 

  
  עו"ד אפרת שרון:

כל סוף השבוע. אבל אני רוצה להתחיל דווקא לפני התכנית, אני רוצה להתחיל בהליך 
  התכנוני שאנחנו נמצאים בו היום, שאנחנו פנינו כמה פעמים, 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  יפה המתנגדים. סליחה, יש פה תצ"א, בואי תראי לנו א
  

  מר גיל פישמן :
  זה מוזיאון נחום גוטמן, הבניין החדש. זה הבניין הישן לשימור.  ,אני אראה לך

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  כן, אנחנו רואים את הגשר. 
  

  מר גיל פישמן :
  כן, פה הגשר. אנחנו נמצאים פה ופה.  

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  אתם כאן וכאן. זאת החצר שלכם? 
  

  שמן :מר גיל פי
  זה הבית. הבתים בנווה צדק הם יושבים אפס, על הקרקע. הבתים הם עד פה. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  לא משנה, אבל אלה לא התנגדו, אתם התנגדתם. 
  

  עו"ד אפרת שרון:
  בתוך אותו מגרש. 

  
  מר גיל פישמן :

  זה מגרש אחד, זה מגרש שני. 
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  גב' נעמי אנג'ל:
רה מטרים מהגשר אליהם ועכשיו נשמע אותם. הבנתי, בסדר.  המרחק הוא בערך עש

  אחר כך גם רבקה תדייק את זה. 
  

  עו"ד אפרת שרון:
עקרונית אנחנו נמצאים עכשיו בדיון בוועדה המחוזית, אחרי שהיינו כמה הליכים 

 בפני הוועדה המקומית וגם בפני ועדת הערר. בדיון האחרון בוועדת הערר, הסכימה 
צאת בסמכותה אלא בסמכות הוועדה המחוזית ועדה מקומית שהתכנית לא נמ

ואמרה שהיא מסכימה להמשיך לקדם את התכנית ושהוועדה המחוזית תמשיך את 
הדיון באותה נקודה שהוועדה המקומית סיימה אותו, אחרי שהייתה הפקדה של 
התכנית ונרשמו התנגדויות ונשמעו ההתנגדויות. אנחנו פנינו לוועדת הערר באותה עת 

את לא הדרך הנכונה ושהדרך הנכונה היא לשמוע מחדש את התכנית, ואמרנו שז
כתכנית שנמצאת בסמכות הוועדה המחוזית ושההליך צריך להתבצע כסדרו. כתכנית 
שהיא למעשה תכנית חדשה, שנמצאת בסמכות הוועדה מהחוזית. וועדת הערר 

כל הסכימה אתנו והוציאה החלטה מאד מפורשת שאומרת שעל התכנית לעבור את 
דיון בוועדה המקומית אם  -הליכי התכנון שקבועים בחוק התכנון והבנייה, קרי 

להמליץ על התכנית להפקדה. הדיון להפקדה תוכנן בוועדה המחוזית להפקדה וכו'. 
היא ידעה בפירוש שאין לבצע קיצורי דרך. מאז ועד שקיבלנו את הזימון להיום לדיון, 

המקומית ולא ראינו שום פרסומים של  אנחנו לא קיבלנו שום הודעה מהוועדה
הפקדה של התכנית מחדש. וכשקיבלנו את הזימון להיום, ראינו שבאמת יש החלטה 
של הוועדה המחוזית שאומרת שהיא מאמצת את הליכי ההפקדה של הוועדה 
המקומית. אנחנו חושבים שזה הליך שהוא לא נכון. אנחנו חושבים שהאימוץ של 

היו בפני הוועדה המקומית הם לא על פי הדין ובוודאי לא ההחלטות ושל הדיונים ש
מה שהחליטה ועדת הערר. ושהדיון היום מסתמך על החלטה של הוועדה המקומית, 

  למעשה, שהיא בבסיסה החלטה לא תקינה. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
כל מה שאמרת עד עכשיו, היועצת המשפטית שלנו תשב ותבדוק. עכשיו לגופו של 

  עניין,
  

  מיכל פלוגלר, משרד המשפטים :עו"ד 
ה גידרון, כשאנחנו לא רואים עין בעין עם מי -כנציגת משרד המשפטים אני אגיד, א' 

אנחנו כן מאמצים הליכי הפקדה. אבל גם פרקטית, אני רוצה לשאול אותך, בואו 
נשים את כל הפורמליסטיקה בצד, הרי יש כאן מתנגדים מאד ספציפיים שזה אתם, 

  אתם לפנינו, 
  

  עו"ד אפרת שרון:
אנחנו מתנגדים מכיוון שאנחנו היחידים שנשארו עוד מההליך הקודם. בהליך הקודם 

  אנחנו הגשנו התנגדות והצטרפו אלינו עוד חמישה אנשים. 
  

  עו"ד מיכל פלוגלר:
  ואיפה הם היום? הם לא יודעים על זה? 

  
  עו"ד אפרת שרון:

לחודש, לזימון לדיון להיום,  29 -יון בהם לא יודעים על זה. אנחנו קיבלנו זימון לד
  שזה פחות משבועיים שאמורים להיות לפי התקנות,
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  עו"ד מיכל פלוגלר:
  הם גם לא הופיעו בוועדה המקומית. 

  
  עו"ד אפרת שרון:

  עדיין, 
  

  עו"ד מיכל פלוגלר:
  הם הצטרפו להתנגדות שלהם, על ידי חתימה על תצהירים.

  
  עו"ד אפרת שרון:

ודעת, אני אסביר והכול יהיה מאד ברור. ההפקדה של התכנית הייתה אבל אני לא י
, הצטרפו תלפני שנה. לפני שנה. אותם אנשים הגישו את ההתנגדו 2012בספטמבר 

אלינו וידעו בדיוק איפה זה עומד. זה שהם לא הגיעו לדיון לא היה ממש רלוונטי. הם 
האחרון, כשהתקבלה  ידעו איפה הדברים עומדים ומבחינתם, באותה עת, ביולי

צריך להתחיל מההתחלה, מתחילים מההתחלה.  -ההחלטה של ועדת ערר שאומרת 
  לא היה פה שום פרסום. אנחנו קיבלנו, 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

סליחה, אפרת, אם אותם אנשים הידועים לכם והם הגישו התנגדות כדין והם רצו 
ואפילו לא מחמת  להיות פה, אתם יכולתם גם לדבר איתנו, גם להביא אותם

ההתייחסות העניינית ותמת הלב להליך, שהוא הליך לגופו של עניין. אנחנו היינו 
שמחים, אם את צודקת, היינו שמחים לשמוע גם אותם. את ידעת על זה, חיכית לבוא 
לכאן, כדי לבוא לדיון ולטעון את זה. אנחנו רוצים, לגופו של עניין, לשמוע את 

תן אם צריך, אנחנו חושבים שתהליך ההפקדה היה תקין, ההתנגדויות, להפריך או
אנחנו גם נענה לטענות האלה בהתנגדויות. ועכשיו, בבקשה, תטענו לגופו של עניין 
ואנחנו נשקול את הנושא של שאר המתנגדים גם כן לגופו של עניין. אם נחשוב שיש 

עני לגופו של משהו, נזמין אותם. ואם לא, לא נזמין אותם. אז בבקשה, גברתי, תט
  עניין.

  
  עו"ד אפרת שרון:

אנחנו נטען לגופו של עניין, בהחלט, אבל יש עוד כמה דברים שאני חושבת שצריכים 
  להעלות קודם. 

זה שקיבלתם החלטה בלעדיי, אני לא יודעת מה עמד בפני, קודם כל, לגבי האנשים, 
חרת, זאת תכנית אני אחזור טיפה אחורה. לגבי אנשים אחרים בשכונה, זאת תכנית א

בסמכות ועדה מחוזית שיכולה לעשות יותר ממה שיכלה לעשות התכנית בסמכות 
הוועדה המקומית, שכבר אז היו בה פגמי סמכות לפחות וגם פגמים תכנוניים, שתיכף 
נגיע אליהם. אבל יש עוד אנשים בשכונה הזאת, זאת שכונה מאד מגובשת, יש שם 

ני משוכנעת שהיו כאן עוד אנשים, לא רק אותה ועד. אם היה פרסום כמו שצריך, א
  חמישה שהצליחו, 

  
: ???  

  הועד לא יודע? 
  

  עו"ד אפרת שרון:
  אני לא יודעת מה הועד יודע, הרי לא היה פרסום. 
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  עו"ד מיכל פלוגלר:
  עזבי את הפרסום, 

  
  עו"ד אפרת שרון:

  אני מייצגת את עצמי, אני לא מייצגת אותם. 
  

  עו"ד מיכל פליגלר:
  אני שואלת אם פנית לוועד. 

  
  עו"ד אפרת שרון:

  אבל אני לא צריכה לפנות לוועד. 
  

  עו"ד מיכל פליגלר:
  לא אמרתי שאת צריכה, שאלתי אם הוועד יודע על זה. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  רגע, רגע, סליחה גברתי, פרסום גורם לך לדעת. 
  

  עו"ד אפרת שרון:
  נכון. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:
שהוא יהיה מבטון, מברזל, ממה שהוא לא יהיה. זה לא משנה אם  הגשר הוא גשר

התיק שלו היה צהוב, התיק היה כחול, המילים הן אותן מילים. הפרסום מיידע 
לקוראי עברית בדיוק באותה צורה. ועכשיו, אז אני מבקשת, אנחנו שמענו את מה 

פרוצדוראלית שאת אמרת, אבל שוב, זה לפרוצדורה. אם יש לך עוד איזושהי טענה 
  נוספת, 

  
  עו"ד אפרת שרון:

  כן. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
אז את יכולה עכשיו להגיד אותה, תגידי אותה. אנחנו נשמח לשמוע כל דבר, אבל אל 

  תחזרי על מה שדיברת עד עכשיו ונמשיך. 
  

  עו"ד אפרת שרון:
 נושא אחד זה הנושא של הפרסום. מעבר לזה, התכנית, אני לא יודעת מה הוועדה
המחוזית יודעת שאני מסמנת היום דיון בהתנגדויות, אין לי מושג איזה הליך היה 
בפני הוועדה המחוזית, איזה מידע היא קיבלה הוועדה המחוזית. רק משיחות מסדרון 
בשעה שהייתה לנו אני לומדת, רק מבחוץ, שלא מכירים את התכנית האנשים שישבו, 

  , מה יש, שלא יודעים איפה זה נמצא, איפה המיקום
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  מאיפה, סליחה, 

  
  עו"ד אפרת שרון:

  אמרתי משיחות בחוץ. 
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  גב' נעמי אנג'ל:
  אני לא יודעת על שיחות בחוץ. 

  
  עו"ד אפרת שרון:

  ... של התכנית נמצא כרגע, לפני השינוי, 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
לתחקר את  סליחה רגע, כשאת באה לטעון לפני מוסד תכנון, התפקיד שלך זה לא

חברי מוסד התכנון, אלא להציג, התפקיד שלך זה להגיד מה את רוצה מהתכנית. אז 
  . Hear sayבבקשה, תענו מה את רוצה מהתכנית ובלי 

  
  עו"ד אפרת שרון:

אני רק אומרת, אני אחזור לזה אבל אני רוצה להביע את המחאה ולומר שאנחנו 
ה שזה יאמר, מכיוון שגם ברמה חושבים שיש פה הליך פגום מלכתחילה, אני רוצ

  המשפטית זה משהו שכנראה לא ייעצר כאן. 
  

  מר גיל פישמן :
אפשר? שמי גיל פישמן, אני אדריכל. אני אעלה מספר נושאים תכנוניים שהם קשורים 

זה עלה כבר בעבר. המוזיאון כמוזיאון הוא מוזיאון חוקי והוא נבנה  -לזה. אחד 
ן הוא בית פרטי והוא משמש כבית פרטי והוא לא חכור כמוזיאון. הבית של נחום גוטמ

על ידי העירייה, כפי שאנחנו יודעים ואין, הייעוד שלו למגורים, זה מה שאנחנו יודעים 
וחיבור של גשר ציבורי לבית פרטי, במידה ומחר המוזיאון יפשוט את הרגל, זה יהפוך 

למבנה פרטי וזה,  לבית פרטי, אז אנחנו נהיה מחוברים עם גשר ממבנה ציבורי
  תכנונית, אני לא יודע איך עושים דבר כזה.

דבר נוסף, בכל נווה צדק, אין שום סיטואציה כזאת שמייצרת מעל סמטה, שאנחנו 
מחוברים בגשר. זאת סיטואציה חד פעמית שהולכים לייצר אותה ואולי אחרי זה גם 

ם פגיעה במבטים לשכפל אותה. אנחנו, אין מצבים כאלה. אין מצבים כאלה שיוצרי
מקום ציבורי משקיפים ום של ההולכים ברגל בתוך הסמטאות. אין מצב כזה חוץ מש

פנימה לתוך הבתים של האנשים, לתוך הגינות של האנשים. וזאת סיטואציה 
  אגרסיבית תכנונית. זה לא קיים. דבר נוסף, אנחנו בחנו, 

  
  עו"ד מיכל פליגלר:

  וזיאון. אבל למה אתה חושש משכפול? מדובר במ
  

  מר גיל פישמן :
לא חושש משכפול, אני מדבר על הנקודה הזאת הספציפית. אני חושב שהיא פוגעת, 
אני חושב שהיא חודרנית, אני חושב שיש בה משהו מאד, מאד אגרסיבי לנווה צדק, 

  מאד. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  בגשר? 

  
  מר גיל פישמן :

מעל רחוב? אין כזה דבר. דבר נוסף, כן. אין שום סיטואציה כזאת. מקום כזה שחולש 
  אנחנו בחנו, 
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  גב' נעמי אנג'ל:
  מה זה הגשר מעל רחוב המסילה, גשר שלוש שכל כך רוצים לשמר אותו? 

  
: ???  

  גשר שלוש ויש את גשר נחושתן גם. 
  

  מר גיל פישמן :
  זה בקומת המגורים של האנשים? זה בקומת הרחוב. 

  
  עו"ד אפרת שרון:

ר שלוש כשאתה עומד על גשר שלוש אתה יכול לראות את המבנה שיושב כן, לגמרי, גש
ברחוב שלוש שזה המבנה של גידי ... יושב בקו אפס, כשאתה עומד שם אתה יכול 
לתצפת יפה מאד ... זה לא גשר חדש, זה גשר ישן שנמצא פה מקדמת דנא. אנחנו 

  מדברים, 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
זה חודרני, זה  -קצוע טענה מקצועית אומר הייתה טענה מקצועית, מעלה איש מ

אז שאלתי, כי במקרה זה אותו אזור. אז אני שואלת גם  פולשני, זה אין דברים כאלה.
  כן, כאיש מקצוע, הלכתי על גשר שלוש, זה בוודאי לא גשר למשאיות ולאוטובוסים. 

  
  מר גיל פישמן :

  ואציה הזאת. זה משהו אחר. זאת סיטואציה אחרת לגמרי גשר שלוש מהסיט
  

  עו"ד אפרת שרון:
  הוא לא בין שני מבנים. 

  
  מר גיל פישמן :

  אי אפשר להשוות את זה בכלל. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  הוא לא בין שני מבנים... 

  
  מר גיל פישמן :

אי אפשר להשוות את זה, בסיטואציה שהמקום עובר שם זה קורה, זאת ממש לא 
  אותה סיטואציה. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  סדר. ב
  

  מר גיל פישמן :
אי אפשר אפילו לעשות את זה. אנחנו בחנו, בלי קשר, יש לי עוד שני דברים קטנים 
שאני רוצה להעלות. בחנו אופציה חלופית לגשר, בחנו אותה והעלנו אותה כלכלית 

  ואנחנו, וזה נטען. הסיבה לגשר הזה,  
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  אתה יכול להגיד את הפיתרון? 
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  פישמן : מר גיל
  בוודאי. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  אז תגיד. 
  

  מדברים ביחד
  

  גב' נעמי אנג'ל:
מר דיסנצ'יק, לך יש זכות דיבור אחר כך. אם אתה רוצה שתוכל לנצל אותה, אז 

  עכשיו תתאפק. ואתה, בבקשה, תדבר אלינו ולא בתוקפנות, אלא בענייניות. 
  

  מר גיל פישמן :
דות כאלה, זאת פעם שנייה אני חושב. אז בסדר, אני בסדר. אני לא רגיל להיות בווע

  אלמד גם את זה. לא להגיב לדברים מהצד. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  זאת הוועדה, ועדה חביבה. 

  
  מר גיל פישמן :

טוב. אנחנו בחנו את הפעילות של המוזיאון עם מנהל המוזיאון ועם האפשרות, הוא 
. יש אפשרות לשים גלגל בכניסה. אפילו העלה את זה מול ההורים שלו כפתרונות

הבעיה, הרצון לעשות את הגשר, כי אנשים עוברים מצד אחד של הבניין לצד השני של 
הבניין. אין להם שליטה על הדבר הזה. אז נבחן מצב, נשים גלגיליות עם כל מיני 

  פתרונות, 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  מה זה גלגל? אני לא מבינה מה זה גלגל. 

  
  :מר גיל פישמן 

כמו ברומטר שיש ברכבת, כשאתה נכנס לרכבת יש גלגל שמסתובב, אם יש לך צ'יפ 
  שקיבלת אותו ואתה מכניס אותו פנימה, אתה יכול לבוא ולהיכנס פנימה. 

יש פתרונות שניתן לעשות במוזיאון שיפתרו את זה. הבעיה של המוזיאון היא לא 
שנכנסים. וזה... מתוך בקבוצות הגדולות שנכנסות, הבעיה שלהם היא בבודדים 

הניסיון לפתור את הדבר הזה. אני מודה שאנחנו עזבנו את זה אחרי שזכינו. כאילו, 
מה שהוא העיר, היא הערה נכונה. לא בגלל שהתכוונו לעזוב את זה, אלא כי רצינו 
לראות את התגובה. כיוון שהבעלים של הנכס ממול אמר שהוא מוכן לשאת בהוצאות 

  רציתי להגיד עוד דבר אחרון? לא חשוב. של הדבר הזה. מה 
  

  עו"ד אפרת שרון:
  אני רוצה, אפשר להשיב? 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  כן. 
  

  עו"ד אפרת שרון:
הגשר שאנחנו מדברים עליו, הוא גשר שלמעשה בוועדה המקומית ולמעשה גם לאורך 
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 כל הדרך גם בוועדת הערר, הסיבה היחידה כמו שאמר האדריכל פישמן, היא סיבה
פונקציונאלית. זה לא שיש לנו פה מעבר רכבת שעליו צריך למצוא דרך להולכי רגל, או 
כמו גשר שלוש שהוא מעל איזושהי, אין נהר, יש שם ארבעה מטרים שאנשים עוברים 
מצד אחד של הבניין לצד השני. הנזק שהגשר הזה יגרום גם למבנים וגם לדעתנו, כמו 

ד גדול. זה מחיר מאד גדול לשלם על בעיה שנאמר קודם, לשכונה, הוא מאד, מא
פונקציונאלית שאפשר לפתור אותה בפרוצדורה מאד פשוטה. או מתחת לאדמה, או 

  פרוצדורה פשוטה של כרטוס. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  מתחת לאדמה זה לא פשוט וכרטוס הוא כבר הציג. 

  
  עו"ד אפרת שרון:

הרבה יותר מנזק תכנוני גדול  אז אני אומרת, יש פתרונות פונקציונאליים זולים,
, שגם, יש פה עוד כסף שיוצא. הדברים 197שיגרם ועוד נזק של תביעות של פיצוי לפי 

האלה הם לא נחלשים במקרה הזה. הוא לא דחוף למטרה אחרת, למעט המטרה 
הפונקציונאלית שאפשר לפתור אותה בדרך אחרת. על הפגיעה בה, שהיא מאד 

  דים, חמורה, בפרטיות של המתנג
  

  גב' נעמי אנג'ל:
יש לי שאלה. את אמרת שיש פגיעה בפרטיות. וכשעומדים בחלון של מוזיאון גוטמן, 

  בכניסה, בכל צד של הגשר, אין אותם מבטים?
  

  מר גיל פישמן :
  אין, אין פגיעה בפרטיות. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  רגע, רגע, אתם תיכף תענו. 
  

  מר גיל פישמן :
ה. יושבים בקצה שקרוב למגורים יושבים משרדים ולא חלל קודם כל כן, אין פגיע

  התצוגה. אז, 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  ופקידה זה לא פגיעה בפרטיות, אם היא מסתכלת עליך? 

  
  מר גיל פישמן :

זה שונה מאשר קבוצה של אנשים עוברים וחוצים גשר, וכמובן שאתה חוצה גשר, אז 
נה מהסיטואציה. לעומת מצב שזה אתה מסתכל לצדדים כדי לראות את הנוף ונה

המשרד שלו והוא בא למשרד, יושב והולך. הוא גם רגיל למצב והדבר הוא הרבה פחות 
יומיומי. בנוסף לזה, סך הכול, יש אזורים מסוימים שהם גם כיסו אותם, כי הם 

  יודעים שזה פוגע. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  טוב, רבקה, באיזה סדר אתם רוצים להשיב? 

  
  ה פרחי, הוועדה המקומית :גב' רבק

אני אתחיל, ואני חושבת שאני אתן אחרי זה לרוני להשיב. קודם כל מבחינת הצורך 
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הפונקציונאלי והתפקוד של המוזיאון, אני אתן לרוני להגיד ולהסביר למה הוא צריך 
את זה. מעבר לנושא הזה של הכרטוס, מבחינה של ביטחון ולא להעמיד שני שומרים 

יש את העניין של איזושהי זרימה, אם אתה רוצה לייצר איזושהי חוויה  בשני פתחים,
של מבקר שמתחיל בנקודה אחת וממשיך בנקודה שנייה. הזרימה הזאת היא נורא 
חשובה לתפקוד של המוזיאון. מדובר בחוויה אחרת שאתה נכנס למוזיאון, יוצא ואז 

מחפשים במוזיאונים  נכנס שוב בנקודה אחרת. אנחנו מאבדים את הזרימה שכל כך
  שאנחנו מסתובבים בהם.

עכשיו, מדובר פה, כשאנחנו נחצה, כשחוצים את הגשר, יש גם הבטחה של המוזיאון 
לא לתלות שם תמונות, זה יהיה רק מעבר, שלא תהיה שהות של אנשים. נכון 
שאנשים, הרבה פעמים, במקומות כאלו עוצרים, מסתכלים ובוחנים את הסביבה 

נווה צדק אנחנו רגילים וזה הדבר שמייחד את השכונה הזאת, רגילים שלהם, אבל ב
שיש איזשהו סוג של פגיעה בפרטיות בצורה כזאת או אחרת. גם ברחוב כשאתה הולך 
וגם כשאתה הולך ברחוב כהולך רגל ומספר המבקרים והמטיילים בשכונה הוא גדול, 

חדרי המגורים, כי זאת אתה הולך ויש לך מבטים לתוך הסלון, לתוך המטבח ולתוך 
  הסיטואציה בנווה צדק. של בנייה בקווי בניין אפס. 

כאן יש לנו סיטואציה שהיא קצת שונה, כי הגשר נמצא במרחק, הוא לא נמצא בבנייה 
מקו אפס לרחוב, כמו שאנחנו רגילים. הוא נמצא באיזושהי נסיגה של ארבעה מטרים 

ועוד ארבעה מטרים, בערך עשרה  לרחוב. זאת אומרת, כמו שאמרת, שש של הרחוב
מטרים. באותה סיטואציה אפשר היה לתכנן את הבניין הזה, כי הוא יכול היה לבנות 
בקו בניין אפס. אבל כרגע התכנון הוא כזה שהוא נמצא בנסיגה ויצר איזושהי כיכר, 
בעצם כיכר עירונית ואיזושהי פתיחה לעבר כביש נווה צדק, שהוא רחוב של הולכי 

  ין שם תחבורה, אין שם תנועה של כלי רכב.רגל. א
הגשר עצמו, אנחנו רצינו לייצר דווקא את השקיפות שלו וכמה שיותר חומרים 

  שנעלמים במבט, כדי לא לייצר את המחסום הנופי, כי הם דיברו על מחסום נופי.
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  ממה הוא עשוי? 

  
  גב' רבקה פרחי:

את החומרים שלו. אבל בעצם, מבחינת  הוא נמצא, אני אתן לאדריכל לפרט
החומרים, הוא המשכיות של החומרים של שני הבניינים שקיימים משני הצדדים שלו. 

  אבל על זה רוני יפרט כי זה הבניינים שלו והחומרים שלו. 
  

  עו"ד מיכל פליגלר:
  אם זה היה משהו נקודתי, זה היה מניח את דעתכם? 

  
  גב' רבקה פרחי:

רוצים, כוועדה, אני חושבת שמבחינה אדריכלית ומבחינת הרחוב, זה  אנחנו לא היינו
  יותר נכון כאן לייצר את השקיפות ואת הפתיחות הזאת. 

מבחינת התאמה לשכונה, אין לנו כאלה סיטואציות בשכונה, זאת באמת סיטואציה 
ייחודית. אבל שיכולה כאן לגמרי לעבוד. בגלל שמדובר במבנים שהם ציבוריים, לא 

יתי רוצה לפגוש את הסיטואציה במבנים של מגורים ופרטיים. אבל דווקא באמת, הי
במפגש כזה של מבנים ציבוריים שמייצרים, מעל רחוב של הולכי רגל, יש כאן איזשהו 
עניין חדש שאנחנו מייצרים מבחינה ארכיטקטונית, מבחינת משהו שהוא מאד ייחודי 

ורה של הבניינים. אז זה לגמרי למקום הזה. וזה לגמרי משתלב עם הארכיטקט
משתלב במשהו שמרגיש שאנחנו פוגעים מבחינה ארכיטקטונית בשכונה. אנחנו כל 

  היום נזהרים בלא לפגוע בייחודיות של השכונה הזאת.
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  יש לנו גם חוות דעת של מחלקת השימור, של מנהל יחידת השימור, שמתייחס, 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  או שאת רוצה שאנחנו נקרא?  את יכולה להקריא לנו אותה?

  
  גב' רבקה פרחי, הוועדה המקומית :

'תכנית הגשר  -אני יכולה להקריא. היא כאן מצוטטת, וגם אני ציטטתי אותה בזה 
תואמה איתנו במלואה...',  כי הייתה טענה של המתנגדים שהיא לא תואמה עם צוות 

הקונסטרוקציה המוצעת השימור. '... תואמה איתנו במלואה וקיבלה את אישורנו. 
משולבת במבנים הקיימים באופן שאינם מהווים הפרעה, או פגיעה במבנים 
ההיסטוריים, אלא להיפך מדגישים את סכימת התנועה הקיימת שלהם, מחזקות את 
ההבנה וההבחנה בין ישן לחדש. נעשה ניסיון רב להפוך את המערכת, הנושא לקלה, 

ת הגשר. הרעיון של גשר קטן בתוך רקמה ככל שניתן, על מנת לחזק את שקיפו
היסטורית צרה כמו נווה צדק, הינו רעיון אדריכלי מוכר שקיימות לו דוגמאות שונות 
בעולם. מטבע הדברים המוכרת ביותר היא דוגמאת גשר הדמעות באיטליה, שדרכו 
מעבירים מי שהואשם במשפט לתלייה. שילוב גשר כזה ברקמה, הינה מעשה ייחודי 

אם ניתן לשכפל אותו, אבל אלמנט אחד כזה ברקמה, וכמובן בשימוש ציבורי שספק 
  בלבד, נראה לנו כמו אקט שנותן שכבה נוספת לרקמה ואינו מהווה בה הפרעה'. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  רק עוד דבר אחד, רבקה, דיברו על בית פרטי לעומת מוזיאון. 
  

  גב' רבקה פרחי:
הקרקע של המוזיאון הישן, של המבנה לשימור  כן, מבחינת השימוש, מבחינת ייעוד

והמוזיאון הישן, בית גוטמן, באמת מבחינת הייעוד, ייעוד הקרקע הוא מגורים, כשיש 
שאומרת שבניין לשימור ניתן לעשות שימושים נוספים, כמו  2277הוראה בתכנית 

  ? שימוש ציבורי. בגלל זה גם לא היה כאן פרסום בעבר, כמה זמן המוזיאון קיים
שנה הוא מתפקד כמוזיאון, לא מתפקד, אנחנו לא רואים שום סיבה בעולם שהוא  15

יהפוך למבנה מגורים. כשמבחינת התב"ע, יש אפשרות גם, או מגורים, ייעוד הקרקע 
  הוא מגורים, עם הערה שאפשר לעשות שימוש ציבורי בייעוד הזה.  

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  שה.אוקיי. אז עכשיו רוני זייברט, בבק
  

  מר רוני זייברט, אדריכל התכנית :
אני אתאר בקצרה את הפרויקט ואיך הוא באמת רגיש לסביבתו. זה הפרויקט, 
בתשעים ומשהו הגענו אליו והוא, היה צו הריסה... בדקנו את המבנים. כמו שאתם 
רואים, המבנה הזה, יש מבנה אחורי גדול, שגם הוא נבנה בשלבים ותוספות משני 

. סוג של מגדלונים, שרלוונטיים לארכיטקטורה של נווה צדק. מה הצדדים שלו
שעשינו, למעשה, שימרנו את המבנה האחורי, יצרנו טבעת, זה כמו טבעת בין החדש 
לישן ... הפלדה שישנה שם. זאת אומרת, איזושהי הפסקה מתוכננת. ההפסקה הזאת, 

יא למעשה גם גם חללים ציבוריים שעוברים בין החלקים החדשים והישנים, ה
נמשכת, היא הבסיס לתכנון גם בהמשך. המגדלונים האלה, שהם התייחסות לישן, הם 
למעשה ברוח הישן, אבל הם כולם בכל מיני פרטים שיש שם השראה מהישן, עד 

אלה, זאת הצורה של פרטי החיבור בין החדש  -לפרטים מודרניסטיים בתוכם. אלה 
בנים המרכזיים, מתחבר ללובי וכך נראה לישן. גם בתוך המבנה זה הוסיף את המ

הבניין הישן, ההיסטורי, הישן משמאל, החדש ברוח הישן מימין והטבעת, סוג של 
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או דברים מהסוג הזה. בנינו בניין  19 -קונסטורציית פלדה שהיא... אולי במאה ה
חדש, על אותה מערכת שיש מבנה אחורי, יש את קונסטרוקציית הפלדה שהיא 

ק לפי המבנה ההוא. היא גם תוכננה, כלומר, חשבנו על החיבור הזה מכוונת בדיו
  בעתיד והמגדלונים שישנם, שבולטים החוצה.

יכולנו, למעשה, המגרש כולו היה שלנו, יכולנו להעמיד את אותו סוג של מגדלון, אם 
אני הולך לפה, אותו סוג של מגדלון, למעשה זאת הארכיטקטורה לרחוב. ... של 

כול היה להיות, איפה שהעץ, יכול היה להיות מגדלון נוסף, לשמר את הרחוב. אז י
העץ. ויותר מזה, החלטנו לתרום את השטח מהתכנית, נתנה את השטח לציבור. 
כלומר, הורידו את הגדר שהייתה מסביב לבניין, ותרמנו את החלק הזה לציבור. 

ם מקו הרחוב. קונסטרוקציית הפלדה היא משהו, להערכתי, בסביבות החמישה מטרי
זה גם הקו, אותו דבר, זה במבנה החדש. מימין שם מסתתר הפתח שממנו הכוונה 

  להתחבר וזאת למעשה התכנית של שני החלקים. 
לא נוגע בישן. אלא  -עכשיו, החיבור הזה, גם החיבור הזה, למעשה, איך אומרים, נוגע 

כך שאם היו בעבר הוא ממש מתחבר על התפר שתוכנן מאז ומתמיד כבין ישן לחדש. 
את הטענות שאנחנו פוגעים בשימור וכך הלאה, אז אין לזה שום בסיס, מכיוון 
שהבניין הימני, הוא גם נבנה בעזרת המועצה לשימור אתרים וגם קיבל תעודות הכרה 
  מהנשיא על השילוב המיוחד, על ההצלחה שלו המיוחד, שזה גם שימור וגם תוספות... 

  
  גב' רבקה פרחי:

  את הכיפה הלבנה? הגשר ז
  

  מר רוני זייברט:
  כן... 

  
  גב' רבקה פרחי:

  זה האורך? 
  

  מר רוני זייברט:
  זה בניין קיים. 

  
  עו"ד מיכל פליגלר:

  התוספת של הגשר היא גם מעל הדרך? 
  

  מר רוני זייברט:
אני אראה את זה, זה אזור הגשר. למעשה, אם תסתכלו על החץ, הבניין היום נגמר 

שלנו זה פלוס זה היה. ואנחנו, יש לנו איזו תוספת קטנה פה, פה, שטח המגרש 
  ותוספת... 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

בסדר, בתוך הבניין, לא הייתם צריכים לעשות שום תכנית, הייתם יכולים לעשות את 
  זה בכל מקרה, 

  
  מר רוני זייברט:

  נכון. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  חלק מהבניין. הדבר היחיד הוא מעל הסמטה. 
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  רוני זייברט:מר 
  זה למעשה הפתרון. לאחר דיונים, 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  אני אומרת סמטה כדי להבדיל מהרחוב הצר.  
  

  מר רוני זייברט:
עכשיו, הבניין היום הוא גמור עד לכאן. למעשה, מה שאנחנו מבקשים זה החלק הזה. 

תו סוד, אחרי דיונים הוא נכנס בדיון לתפר בין ההיסטורי לזה, בצורה משכת, או
אותה דרך שישנה פה. ונעשה מאמץ מאד, מאד גדול. אני בכלל הייתי בעד להמשיך 
את אותה קונסטרוקציה, עם אותה חלוקה ואותו דבר. איפה שהוא, אחרי דיונים 
ארוכים במשך חצי שנה בעירייה, הגענו לגשר שמנסה להיות השקוף ביותר, 

  המינימאליסטי ביותר, 
  

: ???  
  ? הוא עשוי זכוכית

  
  מר רוני זייברט:

  כן. מגיעים עד לפה. היום הבניין למעשה נגמר פה, 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  בסדר, הוא נגמר פה כי אתם רציתם לחכות. אבל מבחינת החוק יכולים, 

  
  מר רוני זייברט:

כן, כן. נכון, עד לפה, לא הייתה בעיה. מה שאני רוצה לומר לסיכום זה שמבחינה 
נעשו פה גם בעבר וגם היום, הן למעשה, כמו שנאמר על ידי, אדריכלית, הבחירות ש

הם מחזקים את המערך הנכון של הבניין. יש היסטורי ויש חדש, שניהם משווקים 
אותו בניין, אותה חזות. אני אפילו יכול לומר אנקדוטה שלפני הרבה שנים האדריכל 

ופי שמרתם את כל איזה י -ציפור היה שם באיזה אירוע, הוא יצא החוצה הוא אומר 
הבניין. הוא היה משוכנע שגם הבניין הזה מימין הוא בדיוק אותו דבר כמו השמאלי. 
אף על פי שהוא בצבע אחר, המעקות, אתם רואים זה ... זאת אומרת, זה הכול כל 
מיני ניואנסים כאלה, אני יודע שאדריכלים, לפעמים, מאד נמנעים להתעסק איתם, 

לאה. כלומר, זה נעשה ברגישות גדולה מאד לישן ולמעשה או חושבים שהם... וכך ה
  הוא מתאים גם, 

  
  גב' רבקה פרחי:

עכשיו, בעצם הגשר הוא לא מול, הגשר עצמו, החלק הסגור, החלק שבעצם הוא 
המשכי לבניין, יהיה בדיוק מבחינת אותם חומרים ומבחינת האטימות שלו כיום, יש 

ה מה שנמצא מול המגרשים של המתנגדים. לו זכוכית חלבית אז הוא יהיה אטום. ז
והגשר, שהוא בעצם שקוף, הוא נמצא מול ההמשך של הדרך שמגיע, ההמשך של 
השביל הירוק, מעבר לרחוב רוקח. בעצם הגשר פוגש את המשך השביל הירוק. המבט 

  שלו הוא על השביל הירוק ולא על הבתים של המתנגדים. אני אראה, 
  

  (מדברים ביחד)
  

  י אנג'ל:גב' נעמ
  שנייה אחת, מה שבתוך המגרש זה לא עניינה של התכנית וזה לא עניינו של אף אחד. 
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  גב' רבקה פרחי:
  זה המגרש של המוזיאון הישן וזה המוזיאון החדש. הגשר אמור לעבור איפשהו פה. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  נכון. 
  

  גב' רבקה פרחי:
בית של ההמשך של מה שקיים, החלק השקוף הוא פה, החלק הסגור עם הזכוכית החל

הוא נמצא פה. הבתים של המתנגדים נמצאים פה. זאת אומרת, החלק השקוף הוא 
יהיה מול השביל הזה. החלק הסגור עם הזכוכית החלבית, הוא מול הבתים של 

  המתנגדים. 
  

  מר רוני זייברט:
יש לנו  עוד מילה אחת אחרונה, כשמדברים על המרחק בין הבניניים, ובין המוזיאון,

פחות או יותר את המרחק של המבנה הזה, שהוא משהו בסביבות חמישה מטרים. 
לאחר מכן יש לנו את הרחוב. ולאחר מכן הבתים, הדירות, הבניינים, הם למעשה 

ה מהרחוב. זאת אומרת, היא לא בקו הבניין גבשתי קומות. הקומה השנייה היא נסו
תר, במרחק הזה. זאת אומרת, בין הזה, אלא החדרים שלהם נמצאים, פחות או יו

חדר השינה לבין הגשר הזה שהוא אקסצנטרי, באלכסון, הוא לפי דעתי לא יודע... יש 
מטרים עד חדרי השינה. מבחינת מרחקים אמיתיים  13-14עוד איזה שלושה ארבע, 

  זה ענק. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  אוקי, זהו רוני? מר דיסנצ'יק, רוצה להוסיף?

  
  :מר דיסנצ'יק 

ברמה ההיסטורית זה לא היה בניין מגורים, זאת הייתה מערכת הפועל  -כן. א' 
, היה בית חרושת לריבה וגם השתמשו בו במגורים, אבל לא 1914עד  1907 -הצעיר, מ

בהכרח רוב הזמן. לגבי הפתרון שהציעו, זה היה פתרון די מסכן. אני גם הערתי עליו 
לא רוצה להגיע לבן אדם... זה נעצור, לדבר הזה. הערות ולא חזרו אלי על זה. אני כבר 

עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שאנשים שקנו את זה, ידעו מה הם קונים. כל הדיונים 
האלה נערכו, כשהקימו את המוזיאון הזה והיו שם דיירים אחרים לגמרי והם ניהלו 

היה המצב. את אותם דיונים וקיבלו החלטות מה שקיבלו. אני לא הייתי שם, אבל זה 
אבל בכל זאת, הלכנו לקראת כל הבקשות ולכן יש זכוכית חלבית, זה נבנה, בהתחלה, 

  כזכוכית שקופה, לא כחלבית. ועשינו את הזכוכית החלבית. המשרד של המוזיאון, 
מי שיעבור מעל השטח ויסתכל על המקום עצמו, אני המשרד של המוזיאון בבניין 

רים מהבית של אמיר חן, אולי חמישה מטרים. החדש, נמצא בקו אווירי ארבעה מט
למשפחת חן היו המון תלונות על התפקוד שלנו ברמת ההפרעות. הם ... לגמרי, כי 
פתרנו את כל הבעיות. אף פעם לא היה תפקוד שחודרים להם לפרטיות, אי אפשר. מי 

טיות. שיבוא ויראה איך הבניין הזה בנוי ואיך הוא עשוי, אין אפשרות לחדור להם לפר
  אין, נקודה. 

למרות זאת, לפי בקשתו, הותקנו וילונות במשרד של המוזיאון, היא... התקינו את 
הוילונות האלה, אסור להרים את הוילונות. פשוט אסור, הם עומדים שם ואף אחד 
לא הרים אותם פעם אחת מהיום שהתקינו אותם. אז לגבי הבניין השני אני רוצה 

שאתה בנית אותו. מרפסת כזאת,  -את הבניין, יש שם קיר להגיד לכם, תבואו לראות 
שהוא חוסם את רוב הראייה. ועוד פעם, יש שני עצים ענקיים. זה הכול תיאורטי, 
שכאילו חודרים לפרטיות, בפועל זה לא קיים. שאלתי אותך בפעם הקודמת שנפגשנו 
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א. יש פה, למה אתה חושב שלהם מותר להסתכל לכל האנשים בדירות ולאחרים ל
להם ... מה הסיפור? אז אם היית, הפרטיות הייתה בחשיבה שלך, היית צריך להציע 
לקליינט שלך להוריד את הקומה האחרונה כדי שלא ייכנס לפרטיות של אחרים. הוא 
עושה את זה כל הזמן. ברגע שהוא יעמוד על הקומה השנייה שלו, הוא יראה כל מה 

, לאחרים אסור? ולמרות שאין אפשרות, שנעשה מסביב. אז מה יש פה? לו מותר
  בעצם, פרקטית, לחדור לפרטיות של אף אחד.  

  
: ???  

  הטרסה הזאת, 
  

  מר דיסנצ'יק :
אני אומר עוד מילה אחת, בתפקוד, אני כשאנשים אמרו אנחנו רוצים להציע הצעה 
אופרטיבית, אנחנו כל הצעה, כל בקשה שבאה מהשכנים, לא רק מהם, מכל שכן 

שהוא נפגע ומפריע לו, אנחנו בודקים אותה. אם אפשר, גם מטפלים בה. כמו שמרגיש 
שאמרתי, היו לנו תלונות ממשפחת חן שערכו על בסיס שבועי, פעמיים בשבוע, 
חודשים ארוכים, כבר פתרנו את כל הבעיות שהיו והפריעו להם, למעט העניין של 

קלט של השכונה ואנחנו הגנרטור, שצריך להפעיל אותו פעם בחודש. יש למטה גם מ
חייבים לוודא שכל המערכות האלה עובדות בשעת חירום. יש תקנות מסוימות... וגם 

  זה קורה בדיוק לעשר דקות פעם בחודש.
אז כשביקשו לבוא, נתנו לנו הצעה לאלטרנטיבה? בבקשה, תבואי, נראה מה היה 

לא הייתה טובה. קורה, ההצעה לא הייתה פתוחה. גם הגבתי עליה, הסברתי למה היא 
לא שמעתי יותר כלום. כמו שאמרתי, גם ההיא שבאה להציע אותה, באה להתנהג 
בצורה שעדיף לא לעשות איתה עסקים, אבל זה עניין שלא קשור. אין היום פתרון 

  אמיתי לעניין הזה של הזרימה של הקהל.
ש בשנה אלף אי 500עכשיו, זה לא שאנחנו יושבים פה ואנחנו מוזיאון תל אביב עם 

שעוברים אותו, או המטרופוליטן בניו יורק עם חמישה מיליון. לא, אנחנו כמה עשרות 
אלפי אנשים עוברים בהתחלקות, שזה מתחלק על כל השנה. לא, אין פה איזושהי 
הפרעה דרמטית. להיפך, ההפרעה תרד, מפני שככה כל הטיול הזה בכיכר, אנשים 

בתוך המוזיאון, לא ישמעו אותם, לא יפריעו  נעמדים, מדברים, עוצרים, ככה הם יהיו
לאף אחד, יכנסו ויצאו, לא יעשו את כל... אגב, רוב ההתכנסויות בכיכר הזאת, זה 
בכלל לא של אנשי המוזיאון, זה כל מיני צורות תיירות שעוברות שם, הם עוברים עם 

ותם רמקולים ועושים חגיגות. לא קשור אלינו בכלל. אם אנחנו נצליח להכניס א
פנימה למוזיאון, יפריע הרבה פחות לשכנים מאשר מפריע עכשיו, אבל זה עניין אחר. 

יצאו, לא  -הנושא של הזרימה לא נפתר על ידי הסיפור הזה, תעביר תגיות, יכנסו 
הולך. אין חיות כאלה, לא במוזיאונים. יכול להיות שבבנייני משרדים יש פתרונות 

  מהסוג הזה, אבל לא במוזיאונים. 
זה הסיפור. גם כשהעסק הזה, אם אתם תאשרו אותו והעסק הזה יעמוד, אנחנו נראה 
איך העסק הזה מתפקד. ואני בטוח שגם אז, אם באמת תהיה הפרעה כלשהי, אני לא 
חושב, אני לא מאמין בזה, נמצא לה איזה פתרון אחר. כמו שעד היום כל התלונות 

  והמענות באו על הסמטה הזאת. 
  

  ג'ל:גב' נעמי אנ
רגע, לפני שאתם עונים, יש לכם את זכות התגובה. אתם לא חוזרים על שום טענה 
שאתם אמרתם, רק אם יש משהו שיש לכם תגובה על מה שנאמר ומשהו לחדש. 

  בבקשה. 
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  מר גיל פישמן :
  דבר ראשון, היסטורית, אני... האדריכל, מה היה המגרש לפני שהוא היה מוזיאון? 

  
  מר רוני זייברט:

  מגורים. 
  

  מר גיל פישמן :
  מה היה שם במגרש לפני זה? 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  אנחנו שמענו את זה מרבקה פרחי. 
  

  מר גיל פישמן :
  זה היה שצ"פ, זה היה שטח ציבורי פתוח ששינו אותו, 

  
  גב' רבקה פרחי:

  על החדש. היה שם מקלט, 
  

  מר גיל פישמן :
  זה היה שצ"פ. 

  
  גב' רבקה פרחי:

  , היה שם מקלט. מזל שאני מספיק זמן בעירייה. לא נכון
  

  מר גיל פישמן :
  אני אשלח לך, 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  בוא נשמע. 
  

  גב' רבקה פרחי:
  היה שם מקלט ציבורי. בפועל, בשטח, היה מקלט ציבורי, 

  
  מר גיל פישמן :

  זה היה שצ"פ. היסטורית זה היה שצ"פ. 
  

  גב' רבקה פרחי:
  לפני,  אני לא יודעת מה היה

  
  מר גיל פישמן :

זה שאחרי זה העירייה בנתה מקלט ואחרי זה בנו מוזיאון, זה לא אומר שזה לא היה 
  שטח ציבורי פתוח בעבר. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  הבניין נבנה כעבירה? 
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  מר גיל פישמן :
  לא, ממש לא, אבל זה מראה איך הדברים מתגלגלים. אם אני היום, 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  תה אומר שהיה שם שצ"פ, אז א
  

  מר גיל פישמן :
  נכון. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  אחרי זה אושר שם, 
  

  מר גיל פישמן :
  מקלט. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  שינוי ייעוד של בנייה. נבנה מקלט, 
  

  מר גיל פישמן :
אחרי זה הפכו את זה למוזיאון ועכשיו אנחנו גם מחברים את המוזיאון עם הבניין 

ואל את השאלה אותה, הלקוח שלי היום קונה את הבניין בצד השני של הישן. ואני ש
  המגרש והוא עכשיו החליט לתרום, 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  מתי הלקוח שלך קנה? כשהיה שצ"פ? 
  

  מר גיל פישמן :
  לא, אני שואל, נגיד עכשיו, לכאורה היום מצב היפותטי. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

אלף נפש, אנחנו  400 -תל אביב, עיר ואם בישראל, כלא, באמת, עכשיו, תראו, אנחנו ב
, בוא, ויש כללים ויש חוק התכנון והבנייה ועל כן אנחנו שומעים את 2013 -ב

ההתנגדויות. היה היה, לא הייתה פה בכלל שכונה. היה שצ"פ באיזשהו רגע, הפך 
גבי זה להיות מגרש, הפך להיות מקלט ציבורי. עכשיו זה מוזיאון ציבורי. עכשיו, ל

שזאת איזושהי תוספת שלך, מה הרלוונטיות של זה למה שאתה רוצה להגיד. בוא 
  תגיב לנו ואנחנו נוכל לשקול. 

  
  מר גיל פישמן :

בסדר, אני מחר אבקש גשר לחבר לבניין השני, כי אני מחליט שאני תורם את הבניין 
הפוך את זה למוזיאון אני לא יודע מה, אז את תאשרי לי את זה? ואחרי זה אני א

  בחזרה להיות הבית שלי? אז מה תעשי? 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  סליחה, הטענה שלך שזה יכול להפוך חזרה לבית מגורים? 

  
  מר גיל פישמן :

  נכון. 
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  גב' נעמי אנג'ל:
  מה, ביתו של גוטמן? 

  
  מר גיל פישמן :

  כן. 
  

: ???  
  זה לא הבית של גוטמן, זה בית הסופרים. 

  
  מר גיל פישמן :

א משנה, זה מיועד למגורים, זה יכול בחזרה לחזור להיות. אנחנו לא יכולים לקחת ל
  כזה דבר, זה לא כזה מובן מאליו. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

שמענו. יש לך חשש שחלק מהמוזיאון שמיועד למגורים, היה פעם בית מגוריו של 
  מו שהבית היום. גוטמן, אולי, לא יודעת, יהפוך חזרה למגורים. כי זה ייעוד שמותר, כ

  
  מר גיל פישמן :

זה הנושא  -נכון. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, יש שני דברים שאני רוצה להגיד. אחד 
של השקיפות. אני מזמין אתכם לבוא לעמוד במקום הזה, לשים לעצמכם סולם, 
לעמוד שם ולהסתכל לתוך החצרות ולתוך הבתים של האנשים שנמצאים שם. זאת 

וך הפרטיות של האנשים. בנווה צדק, כל מה שקורה, הוא קורה ממש חדירה לת
במימד הרחוב. כל התנועה היא במימד הרחוב. במקרה הזה, גם זה מוזיאון וגם אנחנו 
עושים גשר שחודר פנימה לתוך הדבר. אני חושב שזה לא זה. עכשיו, לגבי הפתרונות, 

הוא שאל את העובדים יש לי מייל מהאדון שמאשר שהפתרון שאנחנו עושים עובד, 
  שלו, בדק אותם ואני יכול לתת לך גם את המייל הזה אם את רוצה ושזה נראה להם, 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  אתה חוזר על מה שדיברנו קודם. 
  

  מר גיל פישמן :
  אני מגיב על מה שהוא אמר. הוא אמר שזה לא נכון. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  הוא לא אמר שלא נכון. 
  

  :מר גיל פישמן 
  הוא אמר שזה לא נכון. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

לא הבנתי עכשיו מה. אני לא הבנתי מה אתה אומר, אולי חברי הוועדה האחרים, לא 
  הבנתי. 

  
  מר גיל פישמן :

הוא אמר, אנחנו מצאנו פתרון שניתן להם, כמות האנשים שבאים ועוברים מצד אחד 
רים חוץ מהגשר הזה. אפשר לצד שני, היא קטנה מאד וכשאפשר למצוא פתרונות אח

  לעשות גשר מרתף מתחת לאדמה, 
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  גב' נעמי אנג'ל:
  אבל אמרת את זה קודם. 

  
  מר גיל פישמן :

  רק שנייה, אני מגיב למה שהוא אמר. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
אבל אל תחזור. הוועדה הזאת יודעת לחבר את מה שהוא אמר עם מה שאמרת לפני 

  רי כן. יש לך משהו חדש להגיד? כן, לא צריך להגיד את זה שוב אח
  

  מר גיל פישמן :
חדש להגיד, שהיום הוא בא ואומר שזה לא עובד, זה לא נכון וזה לא שום דבר. אבל 
יש לי מיילים שמאשרים שזה בהחלט נכון ושזה אפשרי והוא בדק עם העובדים שלו 

  מה הם חושבים על זה והם אמרו שזה בסדר גמור. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  צירפת אותם להתנגדות? אתה 

  
: ???  

  על איזה פתרון, של הכרטוס? 
  

  מר גיל פישמן :
  כן, של הכרטוס. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

  טוב. 
  

  עו"ד אפרת שרון:
עוד דבר, אני רוצה רק להגיד. בעיקרון יש שם רחוב צר שהוא המתאים ונכון ותואם 

  לכל השכונה, לכל האופי של השכונה. 
  

  גב' נעמי אנג'ל:
  רחוב רוקח. זה 

  
  עו"ד אפרת שרון:

לא, הרחוב הצר שבין שני הבניינים, זה נקרא סמטת נווה צדק. מה שמשאירים, הם 
ניסו להגיד שזה בסימביוזה עם השכונה, שזה נכון למוזיאון, שזה נכון, זה כל כך לא. 
בתור בן אדם שהוא לא אדריכל, לי זה צורם לעין. אין לי לדבר בתור ההשכלה שאני 

עת. זה כל כך חמור. שלא לדבר, אם אנחנו, שהבעיה הגדולה שלנו פה היא פגיעה יוד
בפרטיות, ההתעקשות לעשות דווקא שם, במקום שבו אנשים עוברים ולא עוצרים, 
אלא אמורים לעשות את המעבר, כשאין להם בצדדים תערוכת אמנות כלשהי 

את הגשר הזה ואני להסתכל עליה, אלא רק החוצה, רק לשכנים... אם כבר עושים 
מקווה שאכן יקבלו פה את ההתנגדות שלנו ולא יעשו את הגשר. אבל אם כן עושים 
את הגשר הזה, המעט שאפשר זה כן לעשות את זה עם זכוכית חלבית, כדי שלפחות 
הפגיעה בפרטיות שתיגרם, תהיה הכי קטנה. ואם אנחנו כבר ממשיכים את הקו 

  וכיות חלביות. שלהם, עם כל שאר הזכוכיות שהן זכ
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  גב' נעמי אנג'ל:
אבל אני הבהרתי לוועדה שאנחנו לא מטפלים במה שקורה במגרש הפרטי, שהוא לא 

  עניינה של התכנית. זה עניין של היתר בנייה והוא בכלל לא קשור לכאן. 
  

: ???  
  הגשר בכיוון שהולך לכיוון הבתים יהיה זכוכית חלבית. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:
תם עושים שם חלון של הבניין, בתוך הבניין, יש לכם, נדמה לי שיש סליחה, אם היי

את הסמכות לוועדה המקומית לאשר סוג כזה של חלון וזה סיפור אחר בכלל וזה לא 
עניינה של התכנית. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. אני מבינה שפה אמיר חן הוא לא 

  מייצג לקוחות, אלא זה ביתו הפרטי? 
  

: ???  
  כן. 

  
  נעמי אנג'ל: גב'

  בסדר, יש לנו עוד ושאלות? 
  

  :גב' מיכל פליגלר
  יש לי שאלה, הגרלנדה הזאת, 

  
: ???  

  מרפסת. 
  

  : גב' מיכל פליגלר
  למה זה משמש. יוצאים לשם? 

  
: ???  

  כן בטח. 
  

  :גב' מיכל פליגלר
  אז זה לא מפריע לכם? 

  
  עו"ד אפרת שרון:

אה לא מבהירה את הבעיה. שכונת נווה מפריע לי. מוסיפים פה חטא על פשע. אני כנר
צדק היא אכן שכונה שבה אנשים עוברים ברחוב ולכן קיימת פגיעה מסוימת 
בפרטיות, שאנשים שבאים לגור שם מודעים אליה. זה האופי של השכונה, מכירים 

  אותה, 
  

: ???  
  יש שם מצלמה, אני אראה לך כמה אנשים יצאו למרפסת הזאת בשנה האחרונה. 

  
  אפרת שרון:עו"ד 

אין מה לעשות, אנחנו מכירים את העניין הזה. במקום לנסות להקטין את הפגיעה 
בפרטיות, במקום שהוא ציבורי, זה מוזיאון שיש בו מבקרים, זה מוזיאון שיש בו 
אירועים, תסתכלו באתר האינטרנט שלהם, הם מציעים לעשות אירועים של יום 
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מגיעים לשם. זה לא שזה רק באמצע הולדת. שישי ושבת המקום פתוח, אנשים 
השבוע בשעות הבוקר, זה לא נכון. הפגיעה בפרטיות, מהמוסד הזה לבתים, היא מאד 
גדולה. ומה שאפשר לעשות אנחנו מנסים לעשות. אבל התכנית הזאת גורמת לפגיעה 

  הרבה יותר חמורה ואת זה אנחנו מנסים או למנוע, 
  

: ???  
   ... למה הוא קנה את הבית ככה.

  
  עו"ד אפרת שרון:

מה זה קשור? אני שואלת למה המוזיאון עומד שם? מה שאני מבקשת זה להפסיק את 
הפגיעה הזאת ככל האפשר. או לא להקים את הגשר, או אם מקימים אז דרך הוועדה 
הזאת לבקש שהגשר הזה יהיה כמה שפחות פוגע וכן זכוכית חלבית. כי הוועדה, 

זה אז אפשר גם את זה, כי התכנית מדברת על מאחר והיא כן נכנסת לנושא ה
  החומרים. אז המעט שאפשר זה לקבוע שהחומר יהיה כמה שפחות פוגעני. 

  
  :מר רוני דיסנצ'יק

אני רק בעניין הזה רוצה להעיר שהמוזיאון אין לו בעיה עם זכוכית חלבית, זה עניין 
  תכנוני, אנחנו לא נכנסים לזה בכלל. 

  
  מר רוני זייברט:

ניין, לגבי הפרטיות, המרפסת הזאת ששאלת מה היא, המרפסות שהיו בבניין רק בע
השני והמרפסות... את המגדלון שנמצא פה מאחורנית, הוא בולט לרחוב, הוא למעשה 

  במרחק של, מה אני אגיד לך, שלושה מטרים מהמרפסת של מוזיאון גוטמן, שיש, 
  

  מר גיל פישמן :
  תכל דרכו.זה לא... שבן אדם יוצא החוצה ומס

  
  (מדברים ביחד) 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

סליחה, כל החלק הזה אנחנו לא בכלל, זה לא רלוונטי. אבל זה ברור לכולנו שאנחנו 
בנווה צדק, אנחנו לא בפרברי הרצלייה עם בניינים ומגדלים של עשרים קומות 

יש ועשרים מטרים ביניהם. זאת שכונה מסוג אחר, זה רובע מסוג אחר. לנווה צדק 
את הייחוד שלו ואנשים, נכון, שזה רובע שהוא עסקת חבילה באופי שלו הקסבאי כזה 
או אחר ובאופי המיושן. ועם כל הדברים, ועם הניסיונות, כמו כשאמר מר דיסנצ'יק 

  להגיע למיקסום של השכנות הטובה. אנחנו מודים לכם, אנחנו נכנסים לדיון פנימי.
  

  נימית בין חברי הועדהההקלטה הופסקה לצורך התייעצות פ
  

  דיון פנימי
  

  גב' נעמי אנג'ל:
לטענות המקדמיות הפרוצדוראליות שטענה עורכת הדין, נתנה את הדעת היועצת 
המשפטית של הוועדה ואנחנו נענה להם כסדרם. בסך הכול הדברים נשקלו, גם 
כשאנחנו קיימנו את הדיון של אימוץ ההפקדה, שזה דבר שנעשה כסדרו, הוועדה 

חנת בסיטואציה הזאת אם צריך לחזור אחורה או לא צריך לחזור אחורה. הוועדה בו
לא מצאה לנכון שיש לחזור אחורה ולעשות מההתחלה את ההליך הסטטוטורי. היא 
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  מצאה אבל כן לנכון לשמוע מחדש את ההתנגדויות ועל כן שמענו.
כן, אנחנו נענה לעניין הטענה שעלתה לגבי המתנגדים האחרים שלא הגיעו, אנחנו גם 

בעזרת היועצת המשפטית, אבל אנחנו גם ראינו פה, האנשים יכלו להגיע, הם היו 
חופשיים להגיע, הם היו יכולים, גם כשהם לא קיבלו הזמנה יכלה עורכת הדין 

מה עם האנשים האלה והאלה? משלא בחרו לעשות את  -הנכבדה לכתוב לנו, להגיד 
הו טעם לפגם, אם מישהו רוצה הליך שקוף ורב זה, האמת שאני גם מוצאת בזה איזש

  ציבורי, אבל אנחנו נענה, 
  

  עו"ד מיכל פליגלר:
  את הודעת להם? אז היא כאילו לא,  -היא גם התחמקה ממני, כשאני שאלתי אותה 

  הם הרי יחד הגישו תצהיר, הם הולכים ככה. מה היא לא סיפרה להם שיש דיון? 
  

  :גב' יעל פרי
הוועדה המקומית הגישה את ההתנגדויות שהוגשו לה בתקופת  לא קיימים אנשים,

  אפרת שרון. עו"ד ההפקדה וזאת היא. 
  

  עו"ד מיכל פליגלר:
  הם יכולים להתנגד לזה, הם גרים מול. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

אנחנו שמענו את הטענות עצמן לגופו של עניין. הטענות של כל מי... מהסוג הזה. קודם 
ועית והתשובה המקצועית של מחלקת השימור, שאני חושבת כל, ישנה הטענה המקצ

  שהיא לגמרי, באמת מאוזנת ומראה היבטים שונים משכונות דומות בעולם. 
  

  :עו"ד חגית דרורי גרנות
  יש טענה שזה לא עולה בקנה אחד עם השימור? 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

נא, יש לא, זה שאתה יכול לעשות דבר כזה, אתה לא צריך שהיה לך מקדמת ד
מקומות כאלה, כמו שיש בפירנצה, יש מקומות אחרים, ישנם גשרי הולכי רגל כאלה 

  ואחרים, ליד סביבות מעורבות שימושים כאלו ואחרים.
הנושא של זרימת התנועה, הסביר את זה גם מנהל המוזיאון, אנחנו נכניס את 

להחזיק התשובות שלהם, גם מבחינת כמות האנשים המעטה, שאגב גם לא מצדיקה 
שני שומרים. יש בזה גם משהו מהחוויה שמעשירה את כל ה... מעבר לכאלה, 

  קרוסלות מסתובבות. 
  

  :עו"ד חגית דרורי גרנות
  להגיד יש פגיעה חריגה בפרטיות, 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

אני מוצאת שאם הייתה בנייה בקו אפס במקום דווקא עם הבניין, הייתה התקרבות 
י לפגוע בפרטיות וזה לא היה דורש לא הקלה ולא תכנית, הרבה יותר גדולה וסיכו

אלא זה היה פשוט מכוח התכנית המאושרת. כמו שהמתנגדים עצמם יכולים להגיע 
  עד קו אפס. 

  
  עו"ד חגית דרורי גרנות:

  אפשר להזכיר שהם תרמו את החלק הזה ככיכר ציבורית. 
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  גב' נעמי אנג'ל:
לק מהעניין הזה שברחוב, הרחוב כולו, זה בדיוק. עכשיו, השקיפות של הגשר היא ח

  רחוב ציבורי, 
  

  :גב' טל בן דב
  זה חי זה בעל עניין. 

  
  גב' נעמי אנג'ל:

נכון, זה חי, זה בעל עניין וזה נראה לנו נכון. נראה לנו שהשיקולים שהפעילה הוועדה 
ל המקומית בבחירה בחומרים ובחזות, הם נכונים, הם מאוזנים, הם מינימאליים, ושכ

השאר הם צריכים לפתור במסגרת ההיתר. לדעתי צריך לתת לתכנית תוקף כמו שהיא 
ולדחות את ההתנגדויות. את הניסוח המלא נעשה עם היועצת המשפטית ונראה 

  לוועדה. 
  
  
  

  סיום הפרוטוקול


