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   ועדה מחוזית תל אביב -לים אישור פרוטקו.  1
  

                       23.1.2012מיום  782לאשר פרוטוקול מישיבת מליאה מס'        :הוחלט
  

                                           
   : צומת הראשונים מסחר ותעסוקה 1077רש/ .  2
  
  להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים: :הוחלט   

 :יות בניה, בינוי ושימושיםזכו .1
מ"ר שטחים עיקריים,בבניין בן שתי קומות וגלריה בחלל  2,800זכויות הבנייה יהיו עד  .א

 הגג.
 רוחב המפתחים יהיה לא פחות מהרוחב המסומן בנספח הבינוי. .ב
נפח הבניין יהיה עפ"י המגבלות המצוינות לעיל (סעיף א,ב) ככל שזכויות הבנייה יהיו  .ג

 הזכויות תתבטל.מעבר לכך ייתרת 
ייעוד הקרקע יתוקן לנופש ופנאי ושימושים למסחר ומשרדים המשרתים את הייעוד  .ד

 חזית המבנים תופנה לכיוון הפארק. –העיקרי 
 תנועה וחנייה: .2

תבוצע חסימה של דרך "התפעול לפארק" כך שלא תהיה גישת רכב לפארק פרט למטרות  .א
 אחזקה ותפעול וכן מעבר להולכי רגל ואופניים.

 וצאת היתר הבניה.החנייה תהיה עפ"י התקן התקף לעת ה .ב
 10המסמכים יועברו להתייחסות משרד התחבורה טרם ההפקדה, אשר תועבר בתוך  .ג

 ימים.
 :סביבה .3

-מ' רוחב מדרכה ו 2.5מ' ללא בניה מעל ומתחת לפני הקרקע, מתוכה  3.5תקבע רצועה ברוחב 
הוראה לשמירת העצים הקיימים  מ' שתקבע לגביה זיקת הנאה למעבר הציבור.תקבע1.0

  במדרכה .

 תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון. .4
  

, ככל שיתברר שהייעוד המוצע 5לשכת התכנון תשלים את הבדיקה לעניין ייעוד הקרקע בתממ/ 
  , תבוטל ההחלטה להפקדה.5מצריך שינוי בתממ/ 

    
                                                     

     : הגדלת זכויות בניה בחלקה לאורך רח' דבורה הנביאה 3915תא/   .3
  
  להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:: הוחלט 

  

 .משטח המגרש  פנויים מבניה מעל ומתחת לפני הקרקע 15%חות יש להותיר  לפ .1
  .התוכנית בהתאם לתקן את חוו"ד פקיד היערות, ו לקבליש  .2
יה יהיה אשור תכנית עיצוב אדריכלי ונופי, שתכלול בין היתר תנאי להגשת היתר בנ .3

 נטיעת עצים לאורך שולי המגרש ובמדרכות
 תיקונים טכניים בתאום עם לשכת התכנון. .4

    
                                    

  : דרום חולון    500ח/ .  4
  
הועדה המחוזית את  בפני אשר הדגישה 24.1.2012 -לאור החלטת הולנת"ע מיום ה: הוחלט 

יח"ד צמודות קרקע המוצעות בתכנית בהתייחס, בין  900הצורך בדיון נוסף לגבי הקביעה של 
היתר, לתמהיל יח"ד  הרצוי ובפרט לאור הצורך בייעול השימוש בקרקע באזורי הביקוש וחיזוק 

  :והחליטההוועדה דנה  בנושא  העירוניות.
  

 1,300בתכנית באזור מגורים א'  , כך שיוקצו בייעוד זה   יח"ד הקיימות 900 -יח"ד ל 400להוסיף 
  בהמשך התכנון.יח"ד, על פי תמהיל, צפיפויות ובפיזור כפי שייקבע 
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עפ"י הודעת נציגי הוועדה המקומית, מסמכי התכנית המתוקנת יועברו ללשכת התכנון כך 
  שהתכנית תופקד תוך חודש ימים.

    
                                                                       

    אב/ מתקן/ פסולת/ מחוזית : תכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית.  5
  
  רקע: 

מהפסולת המעורבת ממשקי בית בישראל מועברת להטמנה.הטמנת פסולת  %80-כיום כ  .1

  יבתיים.נחשבת לשיטת טיפול נחותה סביבתית היות והינה בעלת פוטנציאל גדול למפגעים סב

מדיניות של הפיכת פסולת "ממטרד  זה למעלה מעשור,קדם מהמשרד להגנת הסביבה מ .2

שוק פסולת המתבסס על טכנולוגיות של מיחזור  ה שליצירלמשאב". המשרד מעודד 

כמות הפסולת  את תיהפחולכמות הפסולת המועברת למיחזור  את ליגד,במטרה להוהשבה

 וטמנת.המ

טון פסולת מעורבת. תחנת המעבר בחיריה קולטת מדי  2500-ם כבמחוז תל אביב מיוצרים כיו .3

 טון פסולת מעורבת מרשויות המחוז ומרשויות מחוץ למחוז. 3000-יום כ

-ממשקל סה"כ הפסולת העירונית, כיום מדובר בכ %40-הרכיב האורגני בפסולת מהווה כ .4

דירה את הפסולת מדיניות המשרד לטיפול בפסולת מגטון ביום בתחנת המעבר בחיריה. 1000

ומטופל בנפרד מהזרם היבש.לצורך הסדרת האורגנית כזרם פסולת נקי המחויב להיות מופרד 

פסולת ברשויות מקומיות הכוללים  תהסדרי הפרדמדיניות זו מקודמים בשנים האחרונות 

אורגני ויבש, החל מרמת משק הבית.טיפול הקצה עתיד  - :רטובהפרדה במקור לשני זרמים

 די לכל אחד מהזרמים. להיות ייעו

תוכניות אב למתקני קצה מקודמות בכל מחוזות משרד הפנים. מטרת תוכנית האב למפות  .5

מס' איתורים מתאימים סטטוטורית בתחומי המחוז לתכלית זו הניתנים למימוש החל מטווח 

  .2030הזמן המיידי ועד לשנת היעד 

הנבחרת בכל אתר ואתר ו/או לקבוע  אין בין מטרות תוכנית האב לקבוע את טכנולוגיית טיפול

 .היתכנות מימוש משוכללת, ריאלית בכל איתור ואיתור

לצורך גיבוש תוכנית האב הוקמה ועדת היגוי  רחבה בראשות מתכננת המחוז, משרד להגנת  .6

הסביבה, משרד הפנים, ממ"י, משרד הבריאות, משרד השיכון ומהנדסי הרשויות 

. כמו כן, במסגרת פעילות ועדת 9.2011-1.2012- ים בין המפגש 3-המקומיות.הועדה התכנסה ב

פגישות עם ראשי ערים בהם הוצעו  מספרההיגוי, ערכו נציגי המשרד להגנת הסביבה 

  איתורים ועם נציגי משרד הבריאות.

 4/16, תמ"א 16במסגרת ועדת ההיגוי נבחנו ייעודי קרקע רלוונטיים לשימוש המוצע ע"פ תמ"א 

   .5ותמ"מ 

יעודי הקרקע שנסקרו כללה: אזורי תעסוקה ראשיים בהם מתאפשר שימוש של תעשייה, רשימת  

אזורי שירותים מטרופולינים ואתרי טיפול באשפה ותחנות מעבר לפסולת בהם קיימת חטיבות 

  ד'. 30- קרקע פנויות בגודל של  כ

  

  להלן רשימת  האיתורים שעלו בדיונים בועדת ההיגוי:

ד') ניתן להקים  70-ית מאושרת לתעסוקה, בייעוד שטחי ציבור (כתוכנית מתאר – 1934.הר/1

  תחנת מעבר לפסולת.
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ד' באזור  260- תעש השרון, תוכנית מתארית שטרם אושרה, התוכנית מקצה כ – 1. מש/2

  לשירותים מטרופוליניים שם.

  ד'. 70, 16סימבול  בתמ"א  –. אתר נחל הדרים 3

  זור שירותים מטרופוליניים, משולב בייעודי דרךתוכנית מתארית מאושרת: א – 320. קא/4

  ד'. 50-תוכנית מתארית מאושרת: שטח לתכנון עתידי, כ – 320. קא/5

  ד'. 30-פארק המיחזור חיריה, תוכנית מפורטת מאושרת,  כ – 594. תג"פ 6

  אזור תעסוקה עתידי. –תוכנית מבוטלת, דרום אור יהודה  – 189. מאא/7

-, תוכנית מפורטת מאושרת, ייעוד תעשיה כ44הצבאית חולון, על כביש  מתחם הסדנא – 285. ח/8

  ד', תלוי ברדיוס מגן של קידוח מקורות. 30

ד' תלוי  30-צפון המתחם, כ–, תוכנית מפורטת מאושרת4מתחם המרכבה, ליד כביש  – 550. ח/9

  ברדיוס מגן של קידוח מקורות שם.

  ד', נדרש שינוי ייעוד. 40-, כ4כביש מתחם המרכבה דרום המתחם, ליד  – 550. ח/10

 ד'. 200-אזור לשירותים מטרופוליניים, כ –. המשולש החקלאי בחולון 11

    

  לאיתורים המוצעים ברשימה לעיל התנגדו:

 מתנגד לאיתורים שהוצעו בחולון. -ראש עיריות חולון  )א

 מתנגדת לאיתור שהוצע בתחומה. –ראש עיריית הרצליה  )ב

   ראש עיריית אור יהודה )ג

מתנגד לצמידות מתקן קצה לטיפול בפסולת לשוק הסיטוני, יציע ניסוח   -משרד הבריאות  )ד

 מתואם עם משרד החקלאות לבדיקת אי ההשפעה  של מתקן הקצה על השוק הסיטוני.

   

  החלטה:

הועדה המחוזית מחליטה לאמץ את "תוכנית האב למתקני קצה לפסולת אורגנית במחוז  .1

 ת"א."

לטיפול בפסולת אורגנית ברמה המחוזית בראייה ארוכת טווח ובת  התוכנית נותנת מענה .2

 .2030קיימא לשנת היעד  

הפריסה המרחבית של האיתורים המוצעים המפורטים להלן מאפשרת כיסוי מרחבי טוב   .3

 דרום) ומתן מענה לכמויות הפסולת הקיימות והחזויות. –(צפון 

יתאפשר שינוי ייעוד של שטח פתוח לא תותר הקמה של מתקני  קצה בשטחים פתוחים, לא  .4

 למטרה זו.

 המדרג המוצע לקידום איתורים לפי מידת הזמינות: .5

  טווח מיידי:

  נדרש היתר בניה.  – חירייהפארק המחזור ב - 594א) במסגרת תג"פ 

  נדרשת תוכנית מפורטת. - 16סימבול בתמ"א  –נחל הדריםב)אתר 

  טווח בינוני/ארוך:

, לפעולה חלופית/משולבת או בטווח המיידי הסמוכים מרחבית לאיתורים המוצעיםאיתורים 

  , בטכנולוגיות קיימות או עתידיות.נוספת להם
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  נדרשת תוכנית מפורטת.  – אזור שירותים מטרופוליניים 320קא/דרום:

  .2030זמינות עתידית לשנת היעד  – תע"ש השרוןצפון:

נוספים שהוצעו, המפורטים ברקע להחלטה זו, אין הועדה . בשל  התנגדות הרשויות לאיתורים ה6

  ממליצה עליהם בשלב זה.

. במידה ותהיה נכונות להקמה בעתיד של מתקני קצה באותם איתורים שהוצעו או באיתורים 7

  נוספים בתחומם בהם יתאפשר סטטוטורית, יתקיים דיון מחודש על קידומם.

   

ת התוכנית והן ברמת ההיתר, תלווה במסמך הקמת מתקנים בכלל ייעודי הקרקע, הן ברמ .8

סביבתי. המסמך הסביבתי יכלול התייחסות להיבטים הבאים: קרבת המתקן לייעודי קרקע 

ושימושים רגישים, כולל תעשיות רגישות כגון מפעלי מזון ותרופות.כמו כן יבחן ההיבט 

 אות.הסביבתי של שינוע הפסולת למתקן.כל מתקן יידרש לתיאום מול משרד הברי

(ב) לחוק התכנון והבנייה 188המשרד להגנה"ס מקדם מול שר הפנים מהלך לעדכון סעיף  .9

. כיום בפירוט השימושים המוגדרים כצרכי ציבור לעניין סעיף זה קיים שימוש 1965-התשכ"ה

של "מזבלה" שיש לעדכנו. במסגרת עדכון זה יוספו "מתקני טיפול בפסולת" כמטרה ציבורית 

 . בכך תורחב  סמכותה של הוועדה המקומית להפקיע קרקעות  לצורך זה.לעניין סעיף זה

קידום מהלך זה יאפשר במקביל למנהל מקרקעי ישראל להכיל את המתקנים לטיפול בפסולת 

הקצאת קרקע לרשויות  -של מועצת מינהל מקרקעי ישראל שעניינה   1236תחת החלטה 

 מקומיות למטרה זו בפטור ממכרז.

ולב זה תאפשר את הסרת החסם הקרקעי אשר מקורו במחירי הקרקעות הצלחת מהלך מש

הגבוהים במחוז וכן בהיצע מצומצם של קרקעות בייעוד מתאים לשימוש זה, ויקצה לרשויות 

  המקומיות במחוז את הכלים המתאימים לקידום הטיפול בפסולת.

 הוועדה תומכת בקידום מהלך זה.

אשון בנושא התקדמות יישום התוכנית האב יועבר עדכון ר - מעקב אחר יישום תוכנית האב  .10

למתכננת המחוז ע"י נציגת המשרד להגנת הסביבה חצי שנה מיום החלטה זו. מליאת הועדה 

ולכל המאוחר שנה מיום  -המחוזית תעודכן על התקדמות יישום התוכנית במידת הצורך 

  החלטה  זו.

  
                                          

    : מבנים לשימור רח' סוקולוב 77/ א/ 1485 הר/.  6
  

המאושרת הגדירה זכויות בניה והנחיות בנוגע לאופן פיתוח רחוב סוקולוב   1485תכנית הר/ 
  .בווהמבנים 

במסגרת סקר עירוני שנערך לאחרונה נמצאו מספר מבנים לאורך רחוב סוקלוב כראויים לשימור. 
להריסה ולחלקם אף  1485נקבעו בתכנית הר/ מבנים, אשר חלקם הבמטרה לשמר את אותם 

  , יש צורך בהכנת תכנית לשימור אותם מבנים.תכניות פרטניות לבניהמקודמות 
  

  נוכח האמור לעיל מחליטה הועדה

לחוק בדבר הכנת תכנית למבנים לשימור ברחוב סוקולוב  77לפרסם הודעה עפ"י סעיף  .1
  . 294חלקה  6533וגוש  17,98חלקה  6531בגוש 

 לחוק לפיהם: 78על פי סעיף להוצאת היתרי בניה בוע תנאים לק .2
עד לאישור  294חלקה 6533ובגוש 17,98חלקות  6531בגוש אין להרוס מבנים   .א

 התכנית.
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תוספות בניה מעבר תכלול לא שהבניה ניתן יהיה להוציא היתר בניה בתנאי  .ב
  ונית.לבנויי בפועל ובכפוף להגשת תיק תיעוד ולחוו"ד וועדת השימור העיר

      
  . שנתיים תוקף התנאים :   

  
                                                     

     אשור הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה - אפולוניה - 2053הר/ .  7
  

 4/ 13הועדה המקומית הרצליה החלה בהכנת תכנית כוללת לחופי העיר על פי מדיניות תמ"א  
  עודכן לכל חלקי העיר.כחלק מתכנון מתארי מ

הגנה על המצוק והרכיבים היבשתיים לישקלו תכנונית המרכיב הימי  2202הר/  בתכנית
לאימוץ המלצות צוות  3.4.11להחלטת הממשלה מיום  הדבר תואם .לאורך כל חופי העיר

  היישום להתמודדות עם התמוטטות המצוק החופי (דו"ח ביין). 
והן  2202הר/  חוף הרצליה בתכניתלתסקיר הן לכל  הנחיותהכין המשרד להגנת הסביבה 

  אפולוניה. 2053לתכנית הר/ 
  

 :לאור האמור מחליטה הוועדה
הכוללת תכנון הסביבה החופית  2202לאשר את ההנחיות להכנת תסקיר לתכנית הר/  .1

 והימית. 
 .2202תחום התכנית באזור המרינה יהיה עפ"י ממצאי התסקיר בתכנית הר/  .2
(אפולוניה) לא יכללו את התכנון לסביבה הימית  2053יר לתכנית הר/ ההנחיות לתסק .3

 המשלימה. 2202מאחר והנושא ייבחן במסגרת תכנית הר/ 
  

                    
    2202הר/ - : הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסבי בה  2202-הר-השפעה-תסקיר.  8
  

 4/ 13העיר על פי מדיניות תמ"א הועדה המקומית הרצליה החלה בהכנת תכנית כוללת לחופי 
  כחלק מתכנון מתארי מעודכן לכל חלקי העיר.

הגנה על המצוק והרכיבים היבשתיים לישקלו תכנונית המרכיב הימי  2202הר/  בתכנית
לאימוץ המלצות צוות  3.4.11להחלטת הממשלה מיום  הדבר תואם .לאורך כל חופי העיר

  חופי (דו"ח ביין). היישום להתמודדות עם התמוטטות המצוק ה
והן  2202הר/  חוף הרצליה בתכניתהנחיות לתסקיר הן לכל הכין המשרד להגנת הסביבה 

  אפולוניה. 2053לתכנית הר/ 
  

 :לאור האמור מחליטה הוועדה
הכוללת תכנון הסביבה החופית  2202לאשר את ההנחיות להכנת תסקיר לתכנית הר/  .4

 והימית. 
 .2202ה עפ"י ממצאי התסקיר בתכנית הר/ תחום התכנית באזור המרינה יהי .5
(אפולוניה) לא יכללו את התכנון לסביבה הימית  2053ההנחיות לתסקיר לתכנית הר/  .6

 המשלימה. 2202מאחר והנושא ייבחן במסגרת תכנית הר/ 
  
  
    / ב : תעסוקה רח' אבא הלל בורסה1358ג/ ר.  9
  
הכוללת איחוד וחלוקה בהסכמה בחלק  החליטה להפקיד תכנית 25.10.10הוועדה מיום : הוחלט 

  מתחום התכנית וכן חלק מחלקה המהווה השלמה לחלקה שאינה כלולה בתחום האיחוד וחלוקה.

לדעת היוע"מ של הוועדה המחוזית והיועץ השמאי יש לקבוע את כל החלקות בתחום התכנית 

  לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.

  לעניין זה: מחליטה הוועדהלאור האמור 

  להפקיד את התכנית כתכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.  .1

  תיקון טבלת האיזון בתאום עם יועץ השמאי לוועדה המחוזית.  

  יהיו ללא שינוי. 25.10.10יתר הסעיפים בהחלטת הוועדה מיום   .2
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     יפו לבין מר דימור אבי- : אישור חוזה בין עיריית ת"א 50/ 32/ 194. 10
  

) לחוק לשם העברת המלצה לשר הפנים 1(195המחוזית הונחה בקשה עפ"י סעיף לפני הוועדה 
יפו לבין מר דימור אבי,  לפיו העירייה מוכרת את –בין עיריית תל אביב  הסכם הנוגעת לאישור

בגוש  182יפו, במקרקעין הידוע כחלקי חלקה - בשכונת צהלה בתל אביב 11זכויותיה ברח' הפרסה 
  א'.  2533עפ"י תוכנית בניין עיר  6335בגוש  42מ"ר, לחלקה  80מה של , המהווה שטח השל6335

  בבעלות מר אבי דימור 6335בגוש  42יצויין כי חלקה 
  

  חוות הדעת התכנונית:
  

/ א להיות "שביל להולכי רגל". 2533השטח נשוא ההסכם היה מיועד טרם אישור תכנית תא/ 
ודו ל"מגורים ג'", וקבעה כי הוא מיועד להוות , שינתה ייע2010-התכנית הנ"ל, שקיבלה תוקף ב

חלקת השלמה. השטח, כפי שמוצג בנספח א' להסכם, תואם את גבול המגרש המוצע (כולל חלקת 
  ההשלמה) המסומן בתשריט התכנית. 

  בהוראות התכנית קובע לגבי שטחים להשלמה כדלקמן: 11סעיף 

 ן בתשריט."שטחים להשלמה יצורפו לחלקות הסמוכות להם כפי שסומ

בעליהן של כל חלקה שיש להשלימה, ירכוש כדין את שטח ההשלמה המיועד לו, וירשום בספרי 
   המקרקעין את מגרש הבנייה החדש המתקבל כתוצאה מההשלמה."

    לאור האמור מחליטה הוועדה להמליץ בפני שר הפנים כי אין מניעה תכנונית לאשר את ההסכם.
   

                                                                                                                             
    1 : תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת הגז הטבעי שינוי מס'  1/ 37תמא/ . 11
  

  רקע כללי:
טבעי, הינה תכנית מתאר ארצית כללית למערכת הולכת גז  2001שאושרה בשנת  37תמ"א/ 

הכוללת סימון רצועות לתכנון עבור מערכת ההולכה הראשית. טרם הקמת כל קטע מהמערכת יש 
צורך בתכנון מפורט של קטע זה. לפיכך, קודמו עד כה כל התוכניות המפורטות למערכת הולכת 

הגז הטבעי כתוכניות מתאר ארציות, הכוללות הוראות של תוכנית מפורטת, או בתוכניות 
  מיות.לתשתיות לאו

  
. מערכת זו כוללת תוואי צינור ימי מחיפה ועד 37עד כה תוכנן רובה של המערכת הקבועה בתמ"א 

אשקלון, כציר ימי, ותוואי צינור יבשתי מרכזי מאזור הצפון  ועד ים המלח ועד כרם שלום, 
  וחיבורים בין שני הצירים. רוב קטעי המערכת הראשית בוצעו בפועל או מבוצעים בימים אלה.

  
כיום, לאחר השלמת תכנונה של מערכת ההולכה הראשית יש צורך בתוויית קווים נוספים, 

מקומיים ואזוריים בתפקודם, לצורך חיבור צרכני גז נוספים למערכת הארצית. מטרת שינוי זה 
, אך לא 37הינה לאפשר אישור תוכניות מפורטות למערכת הולכת הגז הטבעי ע"פ הוראות תמ"א 

להכנת  37א צורך בשינוי/תיקון לתמ"א, וכן לעדכן את ההנחיות הקבועות בתמ"במסגרתה וללא 
  תוכניות מפורטות אלה.

  
  מטרת התכנית: 

שיאפשר אישור תכניות מפורטות לחלקי מערכת ההולכה הארצית, בין  37שינוי בהוראות תמ"א 
הטבעי,  כך שלא ובין אם לאו, ותיקון לתכניות מתאר ארציות מאושרות לגז  37אם כלול בתמ"א/ 

  על כל חלקיה. 37יהוו שינוי לתמ"א/ 
  

  להלן הערות הועדה המחוזית תל אביב: : הוחלט

תשתיות חוצות רשויות ו/או תשתיות הנחשבות מטרידות, על פי רוח חוק התכנון והבניה   .1
והרפורמה, אמורות אכן להיות בסמכות ארצית או מחוזית. הועדה המחוזית ת"א 

זאת, נושא זה אין מקומו בדברי ההסבר לתוכנית אלא בהוראות  תומכת בכך. יחד עם
יש לוודא כי הוראות אלה תואמות הנחיות החוק בדבר סמכויות   -המחייבות בתוכנית 

  מוסדות התכנון השונים. 

ב' יש לתקן הסעיפים כך שיובהר כי ההיוועצות של מוסד -תת סעיפים א' ו 9.5בסעיף  .2
(ולא כל נציג של המשרד  בוועדה המחוזיתגנת הסביבה התכנון היא עם נציג המשרד לה

 להגנת הסביבה).
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ב' כי מוסד התכנון יידון בתוכנית בליווי מסמך סביבתי,   9.5פא של סעיף יש להוסיף בסי .3
  במידה והחליט לפטור ממנו. –או בלעדיו 

  
                                                                                      

                                                                                 16: כביש  2תתל/ . 12
  

  : אין הערות לוועדה המחוזית תל אביב.הוחלט
  
  
      

  ממונה ועדות    יו"ר הוועדה
  
 


