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 יו"ר - הממונה על המחוז - גב' גילה אורון :בהשתתפות
 חבר - מתכננת המחוז - אדר' נעמי אנג'ל 

 חבר - מינהל מקרקעי ישראל - מר עמי אמזלג 

 חבר - נציגת המשרד לאיכות הסביבה - גב' טל בן דב 

 חבר - נציגת משרד הבריאות - גב' ולארי פוהורוליס 

 חבר - נציג משרד הביטחון - פרבמר אסף גולד 

 חבר - משרד התחבורה תנציג - גב' טופז פלד 

 חבר - נציג משרד השיכון - מר טימור מגרלי 

 חבר - נציגת משרד החקלאות - חגית ברנרגב'  

 חבר - נציג משרד התיירות - מר משה צימרמן 

 חבר - ראש עיריית קרית אונו - מר יוסי נשרי 

 חבר - ראש עיריית חולון - ןמר מוטי ששו 

  חבר -  ראש עיריית בני ברק -  מר יעקב אשר 

 חבר - ראש עיריית הרצליה - גב' יעל גרמן  

 חבר - נציגת אגודת האדריכלים - גב' אילנה אלרוד 
  

 לוועדה המחוזית תמשפטיצת יוע - גרנות-חגית דרוריעו"ד  :בנוכחות
  החברה להגנת הטבע -  מר גיא נרדי 

 ממונה ועדה מחוזית - גב' רחל דוד 

  מזכירת הוועדה המחוזית -  גב' ענת אלשיך 
  
  

  ראש עיריית תל אביב -  מר רון חולדאי :נעדרו
 נציגת משרד המשפטים - גב' הילה לבנה סירוטה 

     
  

  תקציר סעיפים:
  
 27.6.2011מיום  775וישיבה מס'    30.5.2011מיום  774מס'   שור פרוטוקולי. א1
  21גורדון -: הגדלת זכויות בניה 420. קא/ 2
 / מח: מתחם קולנוע אור און 396. קא/ 3
 : מתחם דרכטן 77/ 1/ 396. קא/ 4
 : תוואי חיבור דרך רפאל איתן לדרך שיב"א 1468. רג/ 5
 מסחר תעסוקה ומשרדים -/ א: מתחם היצירה1181. רג/ 6
 : תוספת זכויות למגורים רח' התפוצות 1473. רג/ 7
 התחדשות עירונית - / א: תל יהודה 1472. רג/ 8
 : שינויי יעוד מחלקות להשלמה לשצ"פ 77/ 2209. הר/ 9

 : התחדשות שכונת נווה עמל 2029. הר/ 10
  38לתמ"א  23: תוכנית לחיזוק מבנים עפ"י סעיף 2213. הר/ 11
 : אישור חוזה בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינחומי 56/ 34/ 20. 12
 : אישור חוזה בין עיריית אור יהודה לבין חברת טרשי את עובדיה 62/ 32/ 9. 13
 זכויות  השבת-אביב יפו לבין בנק דיסקונט-: אישור חוזה בין עיריית תל50/ 26/ 457. 14
                דל"ן נ יפו לבין חברת טארה יסודות- : אישור חוזה בין עיריית תל אביב50/ 34/ 332. 15

  ןוחב' סולומו בע"מ                            
 יפו לבין יוסף ויהודית כלב- : אישור חוזה בין עיריית תל אביב 50/ 32/ 190 .16
 / א: עוקף קדם 2660. תא/ 17
  : תנאים להקמת מבנים ארעיים לעבודות להקמת הרכבת הקלה 3867תא/ . 18
 נחלת יצחק -: הקמת מרכז תעסוקה 3803תא/ . 19
 : ניתוק תחבורתי בין שכונת תל ברוך ונוה גן רמת השרון 3801. תא/ 20
 : דרום חולון 500. ח/ 20
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  27.6.2011מיום  775וישיבה מס'    30.5.2011מיום  774מס'   שור פרוטוקוליא. 1
  

  27.6.11מיום  775ופרוטוקול מס'  30.5.11מיום  774לאשר פרוטוקול מס' : הוחלט
  
 
   21גורדון -בניה  : הגדלת זכויות420קא/ . 2
  

  להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים בתנאים: :הוחלט

 מ"ר. 647יח"ד בשטח עיקרי של  3יותרו   -זכויות בניה .1
 קומות וחדר יציאה לגג מעל קומת מרתף. 2 –מספר הקומות        

 120תכסית קומת מרתף לכל יחידת דיור לא תעלה על קונטור הקומה שמעליה או עד  .2
 הנמוך מבניהם. מ"ר,

  מקומות חניה בתחומי המגרש. 6 -תנאי למתן היתר יהיה פתרון ל .3

  לשכת התכנון. בתאום עםתיקונים טכניים  .4
  
 
  / מח: מתחם קולנוע אור און 396קא/ . 3
  

לכל מתחם דרכטן, במסגרת  77הוועדה דנה בבקשת הוועדה המקומית, להכנת תכנית עפ"י סעיף 
  און.-מתחם קולנוע אורההחלטה התייחסה הוועדה גם ל

) מחליטה הוועדה לדחות את התכנית 77/ 1/ 396לאור החלטתה על מתחם דרכטן (תיק מס' קא/ 
  כפי שהוגשה ע"י בעלי הזכויות בקרקע.

  
 
  : מתחם דרכטן 77/ 1/ 396קא/ . 4
  

,למתחם דרכטן לרבות מתחם קולנוע אור  77לפרסם הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף  :הוחלט
  און .

קומות והשימושים יהיו עפ"י השימושים הקיימים  4עקרונות התכנון יהיו: הקמת בניינים בני  .1
  היום, למרכז אזרחי.

תותר הגשת תכנית חלקית למתחם הקולנוע בשלמותו. בשטח המערבי לקולנוע תותר בניה של  .2
ת על פי קומות שיהיה מוקף בכיכר קו קומתית ותהיה בו חנייה תת קרקעי 4מ"ר ועד  3,500 -כ

 התקן. השימושים יהיו עפ"י הפרוגרמה שהוגשה ע"י הוועדה המקומית.
 יהיו כדלקמן: 78תנאים עפ"י סעיף  .3

 תאסר הריסת מבנה בית הקולנוע. .א
 תותר הוצאת התרי בניה עפ"י התכנית המאושרת אך לא יסתרו את מגמות התכנון המוצע. .ב

  דם מביניהם.שנים או עד הפקדת התכנית לפי המוק 3 -תוקף התנאים: ל .4
  
 
   : תוואי חיבור דרך רפאל איתן לדרך שיב"א1468רג/ . 5
  

  להפקיד תכנית לחיבור דרך רפאל איתן לדרך שיבא לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:: הוחלט
  

 נספח תנועה ותרשים סביבה: .1
נספח התנועה יעודכן כך שיציג המשכיות הכביש במלוא רוחבו בקומפילציה של כל  .א

  .4יות לתוואי הכביש ולסביבה עד לחיבור עם כביש מס' התכניות הרלוונט

בתשריט התכנית יש להראות בתרשים סביבה קומפילציה של תכניות על תוואי הדרך  .ב
 ).1541לרבות קריית החינוך (תכנית רג/

 .לקו הסגולתכנון הלהציג ברקע בנספח התנועה תחנות רק"ל בתחומי הדרך לפי  .ג
, כך שיוכל בעתיד יבור עם דרך שיבא, לצד מערב ומזרחתוואי דרך "רפאל איתן" יורחב בח .2

 .בתכנון מפורט לכלול גם חלופות דו מפלסיות. תחום התכנית יורחב בהתאם
 ציר ירוק, מדרכות ונספח נופי אקוסטי: .3
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, יוצגו בחתך בתחום 5המעברים המגוננים להולכי רגל ורוכבי אופניים לפי תממ/  .א
). המעבר המגונן יסומן במרכז הדרך או  1541התכנית ובתכנית קרית החינוך (רג/

  הדרך. משני צידי

להוסיף בהוראות התכנית כי במידה ויידרש מעבר דו מפלסי לשירות הולכי רגל  .ב
 ורוכבי אופניים בצומת רפאל איתן, לא יהווה הדבר שינוי לתכנית זו.

יש להציג על גבי מפת מדידה את העצים הקיימים והמיועדים להעתקה, ולהעביר  .ג
 יום. 30לפקיד היערות לקבלת חוות דעתו בתוך 

תוכן חוו"ד אקוסטית שתבחן את השפעת הכביש. מסקנות חוו"ד יוטמעו בנספח  .ד
ביצוע הנספח . 1511רג/  -ו 1/ 1004האקוסטי הנופי המשולב, ובהתאמה לתכניות רג/ 

 יוגש טרם הגשת היתר הבניה.משולב הנופי ואקוסטי ה
, בגין הבאר הקיימת באזור. חוו"ד תינתן תוך סמכי התכניתלהעביר למשרד הבריאות את מ .4

 . שבועיים מקבלת המסמכים אליהם
 ביצוע סקר היסטורי. הערות המשרד להגנת הסביבה לסקר, יוטמעו בהוראות התכנית. .5

  
 
   מסחר תעסוקה ומשרדים-/ א: מתחם היצירה1181רג/ . 6
  

להפקיד אחת משתי חלופות לאחר  החליטה כי תהיה מוכנה 28.2.11הוועדה בישיבתה מיום 
קיימה דיון  3.7.11שיתקיים דיון בוועדה המקומית.  וועדת המשנה של הוועדה המקומית ביום 

בתכנית והחליטה להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד תכנית הכוללת בינוי של מגדל אחד  תוך 
  בנה בחלקו הצפון מזרחי של התכנית.שימור המ

  
  דה להפקיד  את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:לאור האמור מחליטה הווע

וגש כאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בהעדר הסכמה תוגש התכנית ע"י הוועדה התכנית ת .1

המקומית כתכנית ללא הסכמת בעלים והאיחוד וחלוקה יעשו כתנאי להוצאת היתר בניה 

 עפ"י הזכויות בתכנית זו.

  ימושים:ש .2

 ."פושצ מסחר, תחנת דלק משרדים,

  :זכויות בניה .3

 מהשטח העיקרי. 50% –מ"ר עיקרי + מבנה לשימור, שטחי שירות  30,600

   :בינוי .4

קומות מעל קומת  40עד  –מגדל אחד מעל קומת מסד כמפורט להלן: מספר קומות  .א

  מ'. 6כניסה בגובה עד 

 תחנת התדלוק תהיה תת קרקעית או תשולב בבינוי כך שתובטח תנועת הולכי רגל .ב

ויה, בנוסף לכל היבט סביבתי וממשק מיטבי עם המרחב הציבורי והבנוי, נאותה ורא

  לרבות שילוב המבנה לשימור.

בחזית לרחוב אבא הלל בהמשך למבנה לשימור ייקבע שטח ציבורי פתוח, שיפותח  .ג

 כר ציבורית.יככ

   :מבנה לשימור .5

יוגש תיק תיעוד מקדים למבנה המיועד לשימור בהתאם להנחיית מנהל מינהל  .א

  כנון.הת

יהיה בניין לשימור או בניין אחר במקומו בנפח בחלק הצפון מזרחי של התכנית  .ב

הבניין הקיים. הוועדה תחליט בעניין זה בהחלטה נוספת במליאת חודש ספטמבר 

 לאחר שתקבל את תיק התיעוד.
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  תחבורה חניה: .6

  החניה תהיה בתחומי המגרש בלבד. .א

 400% -. מעבר ל1:250חנייה יהיה תקן ה שטחים עיקריים. 400%עד  :חניההתקן  .ב

  .1:500תקן החניה יהיה עד 

  לא תותר בניית מרתפים מתחת למנהרה ולא בשטח דרך ציבורית. .ג

בתאום עם יועץ התנועה של  –קו בניין של המרתפים בחלק הגובל עם המנהרה  .ד

  הוועדה  המקומית.

   ל.לפי האמור לעיבהתאם למספר החניות שייקבעו  הואמספר קומות המרתף  .ה

 השלמת תיאום התכנית עם יועץ התנועה של לשכת התכנון. .ו

  :סביבה .7

עריכת סקר היסטורי והטמעת הוראות בתכנית עפ"י הנחיות המשרד להגנת  .א

  הסביבה.

נספח הפיתוח יכלול סימון תנועת הולכי רגל במרחב הציבורי ורוכבי אופניים, סימון  .ב

  הרכבת. צירים להולכי רגל עם פרוייקטים סמוכים וקשר לתחנת 

 יוצג בנספח הפיתוח אופן פיתוח הרחובות המקיפים את הפרויקט כולל נטיעות. .ג

 הבניין ייבנה עפ"י תקן ישראלי לבנייה ירוקה. .ד

  :תחנת דלק .8

שנים או עד  7התכנית תקבע שימוש חורג לתחנת הדלק הקיימת לתקופה שלא תעלה על   

  .להוצאת היתר הבניה, לפי המוקדם מביניהם

  :התאמה לתמא"ות .9

  : 3תמ"א/ .א

להמליץ בפני המועצה הארצית על הקלה בקו בניין מדרך אזורית "דרך אבא הלל"  

יש לסמן ע"ג התשריט את ההקלה המבוקשת לקו . מ'  40 - מ' ל 80-מ 3עפ"י תמ"א/

  הבניין של המבנה לשימור.

  :4שינוי מס'  18תמ"א/ .ב

  . 4י מס' שינו 18לתמ"א/ 12סביבתי בהתאם לסעיף  –אישור מסמך הידרולוגי 

 לפחות. 4/ ב/ 34התכסית התת קרקעית תהיה בהתאמה לתמא/  .ג

  :שלביות ביצוע .10

  תנאי להיתר בניה יהיה הבטחת שימור המבנה, פיתוח המרחב והכיכר הציבורית. .א

תנאי לאיכלוס יהיה השלמת שימור המבנה עפ"י תיק התיעוד ומה"ע והשלמת  .ב

  פיתוח הכיכר הציבורית.

   :התכלות התכנית .11

שנים מיום אישור התכנית זכויות  7כנית כי במידה ולא יוצא היתר בניה בתוך ייקבע בת
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הבניה  יתכלו בתכנית  ועל המגרש יחולו הוראות התכניות המאושרות ערב אישורה של 

  תכנית זו.

 
   : תוספת זכויות למגורים רח' התפוצות1473רג/ . 7
  

  לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים: להפקיד את התוכנית: הוחלט
 :זכויות הבניה .1

    1280. סה"כ ליחידת דיור מ"ר 80יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של  16בתוכנית יהיו עד . א 

 מ"ר. סטייה ממספר יחידות הדיור תהווה סטיה ניכרת לתכנית.

  מ"ר. 65 - ייקבע בהוראות התוכנית כי שטח עיקרי של יח"ד לא יפחת מ. ב 

  גג.קומות + חדרים על ה 6בבניין יהיו עד . ג 

 נספח הבינוי יהיה מחייב לעניין מס' הקומות, וגובה אבסולוטי של המבנה.  .2

, יקבע בתכנית תכסית תת קרקעית פנויה בקו הבניין הקדמי עד למדרכה לצורך נטיעותת .3

 . בנוסף התכנית תכלול הוראות לנטיעות גם בצידי המגרש.4/ ב/ 34בהתאם להוראות תמא/ 

  תכלול סימון לנטיעת עצים בחזית ובצידי המגרש. תכנית קומת קרקע שבנספח הבינוי .4

ייקבע בהוראות התכנית כי ניתן יהיה להוסיף קומות מרתף לצורך עמידה בתקן החנייה  .5

 התקף וזה לא יהווה שינוי לתכנית.

מ' הנדרשים מציר כביש  150מ' במקום  137הועדה המחוזית מאשרת הקלה שבסמכותה של  .6

 .4מס' 

 רתי ע"י מגיש התכנית.יבוצע מיגון אקוסטי די .7

  תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון. .8

  
 
  התחדשות עירונית- / א: תל יהודה 1472רג/ . 8
  
להתחדשות עירונית בחלק משכונת תל יהודה וזאת לאחר שתתוקן להפקיד תוכנית : הוחלט 
  בתנאים הבאים :ו

 27רצפה אחרונה) של עד יח"ד לדונם ובגובה ( 35צפיפות הבניה ברחוב בן גוריון תהיה עד  .1
 מ' .

ברחוב בן גוריון יותר בקומת הקרקע שימוש למסחר ושירותים הזכויות   א. .2
 למסחר ושירותים יהיו בנוסף לזכויות הבניה שנקבעו למגורים.  

  במידה ולא יהיה שימוש מסחרי ניתן יהיה להמיר זכויות בניה אלה    ב.  
   ליעוד מגורים.      
     משו זכויות הבניה המסחריות יתאפשר הגובה במידה ובמבנה לא ימו  ג.  
   המקסימאלי, אך תכסית המבנה תהיה קטנה יותר.    

 : 4/ א/ 23התאמה לתמא/  .3
מ' (ולא קו בניין אפס). מאחר וקו הבניין גם  2קו הבניין בשדרות בן גוריון יהיה   
 יקוו  הדרך עם מ', כך שרוחב זכות  2בצידו השני של הרחוב (בתחומי העיר גבעתיים) הינו   
 לעניין הרק"ל. 4/ א/ 23מ' , כנדרש בתמ"א  30 -הבניין מגיע ל  

תהיה התאמה של מפלס  ההיתרתקבע במסמכי התוכנית הוראה מחייבת כי בשלב  .4
מרתפי החניה בין הבניינים השונים. ניתן יהיה לבצע כניסות משותפות לכמה חניונים 

 הזכויות במגרשים.ומעבר דרך החניונים, וזאת בהסכמה בין בעלי 
 הרחוב המשולב יוגדר עפ"י הנחיות תכנון רחובות. .5
 יותרו שימושים ציבוריים בקומות הקרקע של מבני המגורים, בעיקר לגנים ומעונות.  .6
 הגשת פרוגרמה לצרכי ציבור למתחם התוכנית. .7
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תתווסף במסמכי התוכנית הוראה לנטיעת עצים באזור זיקת ההנאה שבתחומי המגרשים  .8
 ם.הפרטיי

 יהיה בשטח זהה למצב המאושר, קודם תוכנית זו. 301השצ"פ בתא שטח  .9

שנים מיום אשור התכנית אלא אם תגיש הוועדה  8תקופת התכלות: התכנית תתכלה בתום 

  המקומית פנייה להארכת תוקף התכנית והוועדה המחוזית תחליט בה.
  
 
  : שינויי יעוד מחלקות להשלמה לשצ"פ77/ 2209הר/ . 9
  

לחוק שמטרתה שינויי יעוד חלקות להשלמה  77הודעה על הכנת תכנית עפ"י  סעיף  לפרסם  .1
 ממגורים לשצ"פ לשם יצירת רצף מגונן לאורך רחוב לייב יפה.

 
 לחוק כדלקמן: 78לקבוע תנאים להוצאת היתרים עפ"י סעיף  .2

 לא יוצאו התרי בניה בתחום החלקות להשלמה. .א
 כנית ישמרו  זכויות הבניה התקפות.בתחום החלקות למגורים שמחוץ לתחום התו .ב
זכויות הבניה יחושבו ממלוא החלקה (החלקה המקורית + החלקה להשלמה).  303בחלקה  .ג

 אולם הבנייה תתרכז רק בחלקה הנמצאת מחוץ לתחום התכנית.
 תותר זכות מעבר לרכב לכניסה למגרשים בכפוף לכל דין. .ד
 

  חודשים מיום פרסום ההודעה. 18תוקף התנאים:  .3
  
 
  : התחדשות שכונת נווה עמל 2029הר/ . 01
  

  :לאחר שתתוקן ובתנאים הבאיםלהתחדשות עירונית בשכונת נווה עמל להפקיד תכנית 
  

 שבועות 3חוו"ד משרד הבריאות לבניה בתחום רדיוסי מגן מבאר קידוח בתוך קבלת  .1
  .מיום קבלת החומר

עפ"י הנחיות המשרד  עריכת בדיקה אינדקטיבית להמצאות גז קרקע, לאורך גדר תע"ש, .2
 . והטמעת חוות הדעת בהוראות התכנית להגנת הסביבה

לנושא בניה משמרת  10.7.11הטמעת הנחיות יועץ הסביבה של הוועדה המחוזית מיום  .3
הכנת נספח ניקוז המציג את הפתרונות למניעת זרימת מי נגר מחוץ לתחומי ומים 

 .התכנית
 .18.6.11יום .הטמעת הערות יועץ התנועה ללשכת התכנון מ .4
תיאום תחבורתי חוזר עם משרד התחבורה. חוות דעת משרד התחבורה תינתן תוך חודש  .5

 ימים.
לזכאי משרד ויוגדרו  מ"ר כולל ממ"ד 80יח"ד בשטח של  72ייבנו  1028תא שטח ב .6

 השיכון. 
תנאי להגשת היתר בניה ביעוד משולב שצ"פ ושב"צ יהיה אישור הועדה המקומית  .7

דריכלי שתגדיר את נפחי הבניה, אופי השטחים הציבוריים וכמות השטח לתכנית עיצוב א
 הפתוח בכל מתחם.  

  תיקונים טכניים בתאום לשכת התכנון. .8
  
 

   38לתמ"א  23: תוכנית לחיזוק מבנים עפ"י סעיף 2213הר/ . 11
  

  להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים: :הוחלט

יוטמעו ץ השמאי של הועדה המחוזית,מסקנותיו די היועחוו"ד הכלכלית תיבחן על י .1
  , תוחזר התכנית לוועדה.עפ"י חוו"ד בתכנית ככל שיידרש שינוי מהותי בזכויות

.  23תמא/  - ו 3יש לסמן ע"ג תשריט שיציג את ההקלות הנדרשות בקווי הבניין מתמא/  .2
 ית. בכפוף לתשריט שיוגש ובמידת הצורך תועבר הבקשה לאישור להקלה למועצה הארצ
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שנים מיום אישור התכנית תתבטל תכנית זו ויחולו הוראות התכניות שהיו  5בתום  .3
בתוקף ערב אישורה של התכנית, אלא אם החליטה הוועדה המחוזית על הארכת תוקפה 

 לתקופה נוספת.
על מספר ההיתרים שניתנו, מספר המבנים המחוז שנה למתכנן/נת  כלמהנדס העיר ידווח  .4

ד שנוספו מכוח תכנית זו. דו"ח מצטבר זה יהיה בסיס להחלטות שחוזקו, ומספר יח"
 מוסדות התכנון.

  תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון.  .5
 

   : אישור חוזה בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינחומי56/ 34/ 20. 12
  

נים ) לשם העברת המלצה לשר הפ1( 195לפני הוועדה המחוזית הונחה בקשה עפ"י סעיף  :הוחלט
  הנוגעת להסכם בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינתחומי להשכיר שטח בייעוד ציבורי.

נחתם הסכם בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינתחומי לפי העירייה  31.10.10ביום  .1
, בשטח 6526בגוש  260חלקה מוחלק  5, 2מחכירה את זכויותה במקרקעין הידוע כחלקות 

 רח' מנחם בגין, בהרצליה.מ"ר, ב 3,673 - כולל של כ
 שנה. 25לתקופה של נוספת שנה עם אופציה להארכה  25 -תקופת החכירה הינה ל .2
 מוסד להשכלה גבוהה בלבד.  –מטרת החכירה: חינוך  .3
 5בבעלות עיריית הרצליה בשלמות וחלקה  6526בגוש  260 - ו 2בהתאם לנסח רישום חלקות  .4

 כתוצאה ממכר ללא תמורה. 6526בגוש 
 חוות הדעת התכנונית:  .5

 / ב.1920/ א, הר/ מק/ 1920על השטח הנ"ל חלות תכניות מאושרות: הר/  .5.1
להסכם, ייעוד הקרקע של החלקות שבהסכם הם שטח לבניין  6בניגוד לאמור בסעיף  .5.2

 ציבורי לחינוך, דרך קיימת, שצ"פ, שטח עצים לשימור. 
שימושים המותרים בשטח נקבע כי ה -א 10.1/ א בסעיף 1920בהוראות התכנית הר/  .5.3

לבנייני ציבור המיועד לשימושים של חינוך הם: מבני ציבור, מוסדות חינוך אקדמי, 
 מסחר נלווה לשרות באי מוסדות חינוך.

ב' נקבע איסור  10.3קיים באר מי שתיה. בהוראות התכנית בסעיף  5בתחום חלקה  .5.4
 מ'.  10הסכם מ' מבאר המים הקיימת ולא כמו שמופיע ב 50בניה ברדיוס של 

 בכפוף לאמור לעיל, אין מניעה תכנונית לאשר ההסכם.  .5.5
  

 אישרה את הסכם החכירה. 17.8.10 -ו 16.2.10מועצת העירייה ברוב חבריה בישיבותיה מיום  .6
  

הואיל והשימושים תואמים את יעוד המקרקעין ואין כל מניעה תכנונית לאשר את ההסכם, 
  לאשר את השימוש המבוקש. מחליטה הוועדה להמליץ בפני שר הפנים

 
   : אישור חוזה בין עיריית אור יהודה לבין חברת טרשי את עובדיה62/ 32/ 9. 13
  

) לשם העברת המלצה לשר הפנים 2(195לפני הוועדה המחוזית הונחה בקשה עפ"י סעיף  :הוחלט
וח בע"מ הנוגעת להסכם בין עיריית אור יהודה לבין חברת טרשי את עובדיה השקעות בניין ופית

  כתוצאה משינוי יעוד. 7218בגוש  35להשבת זכויות במקרקעין חלקה 
  

בבעלות חברת טרשי את עובדיה בע"מ בשלמות.  7218בגוש  35בהתאם לנסח רישום חלקה  .7
  מהחברה לצורך חניה ציבורית. 1006אולם החלקה הופקעה במסגרת תוכנית מאא/מק/

זו שינתה את ייעוד השטח מ"חניה  /ד. תכנית210התכנית המאושרת החלה הינה מאא/ .8
 הפקעת המגרש.בתייתר הצורך  הציבורית" ל"מגורים מיוחד", עקב כך 

 זכויות הבניה המאושרות בהתאם לתכנית זו הם: .9
 10 –מס' יח"ד 

 קומות מגורים + קומת גג חלקית למתקנים טכניים. 5קומת קרקע מפולשת +  –מס' קומות 
 מ"ר למרפסות מקורות. 100מ"ר +  1,100 –סה"כ שטח עיקרי 
  מ"ר. 780 –סה"כ שטח שירות 

  
  לפיכך אין מניעה להמליץ בפני שר הפנים לאשר את ההסכם.
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  זכויות  השבת-אביב יפו לבין בנק דיסקונט-: אישור חוזה בין עיריית תל50/ 26/ 457. 14
  

ה לשר הפנים ) לשם העברת המלצ2( 195לפני הוועדה המחוזית הונחה בקשה עפ"י סעיף  :הוחלט
  תל אביב. 19, 18חלקות  6924הנוגעת להסכם בין עיריית תל אביב יפו לבין בנק דיסקונט בגוש 

  
  

(להלן:  6924, בגוש 19, 18יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים של חלקות -אביב-עיריית תל .1
  "חלקות העירייה").

  

המהווה את מתחם בנק  חלקות העירייה וחלקות החברות מהוות בצוותא יחד חטיבת קרקע .2
  דיסקונט, למעט השטחים המיועדים לדרכים (להלן: "מתחם בנק דיסקונט").

  

"התב"ע  :(להלן 15.03.2005ביום  5379שאושרה למתן תוקף בי.פ.  3217במסגרת תב"ע  .3
 למרכז עסקים ראשי. בנק דיסקונט מתחם יועדהמאושרת") 

  

בשטח של  18סקים ראשי הינם חלקה שטחי חלקות העירייה בתחום השטח המיועד למרכז ע .4
  .מ"ר (להלן: שטחי העירייה") 350בשטח של  19מ"ר, חלקה  79

  

נחתמו חוזים ו/או כתבי התחייבויות קודמים בעבר בקשר  ההעירייבין בין בנק דיסקונט ו .5
(לשעבר  19 - ו 18למתחם בנק דיסקונט או לשטחי העירייה, במסגרתם הועברו חלק מחלקות 

) על שם העירייה בהעברה ללא תמורה, וזאת 6924בגוש שומא  94לק מחלקה וח 101חלקה 
, למטרת הרחבת הרחובות יהודה הלוי 1945בגין הפרשות לצרכי ציבור בהתאם לתב"ע 

  נבלום.יוליל
  

בהתאם לתב"ע המאושרת שונה ייעודן של שטחי העירייה מייעוד "דרך" לייעוד "מרכז  .6
  עסקים ראשי".

  

להשבת חלקות ההשבה לפי  25.11.2010מיום  2010-500998חוזה מס'  בהתאם לאמור, נחתם .7
  לחוק בתכנון והבניה מהעירייה לבנק דיסקונט ללא תמורה. )2( 195סעיף 

  

 המצב התכנוני הקיים על החלקה:  .8
  

טרם אישור התכנית  6924בגוש  19-ו 18, ייעודן של חלקות 3217על פי מסמכי תכנית תא/  .9
  ." ובחלקו "דרך מאושרת"היה בחלקו "דרך מוצעת

  

הנכללים בתשריט המצורף להסכם,  19-ו 18בתכנית שונה הייעוד של חלק משטחי החלקות  .10
 מ"דרך מוצעת" ל"מרכז עסקים ראשי". 

  

  לפיכך ניתן, מבחינה תכנונית, לאשר את העסקאות שבנדון.  .11
  

ול ועדת קוהחליטה לאשר ברובה חבריה את פרוט 3.8.08מועצת העירייה בישיבה ביום  .12
 , בו אושרה החכרת השטח התת קרקעי נשוא ההסכם.28/08נכסים מס' 

  
  

הואיל והשימושים תואמים את ייעודי המקרקעין מומלץ בפני שר הפנים כי מבחינה תכנונית ניתן 
 לאשר את ההסכם.

  
 

  ןסולומו וחב' בע"מ דל"ן נ יפו לבין חברת טארה יסודות- ת"א: אישור חוזה בין עיריית 50/ 34/ 332. 15
  

) לשם העברת המלצה לשר הפנים 1( 195לפני הוועדה המחוזית הונחה בקשה עפ"י סעיף  :הוחלט
להשכרת  חברת טארה יסודות נדל"ן בע"מ וחב' סולומוןהנוגעת להסכם בין עיריית תל אביב יפו 

  , ת"א.359חלקה  6638שטח בייעוד ציבורי בגוש 
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יפו לבין חברת טארה יסודות נדל"ן בע"מ -אביב נחתם הסכם בין עיריית תל 19.7.10ביום  .1
וחברת סולומון חברה לבניה ולפיתוח בע"מ לפי העירייה מחכירה את זכויותיה התת 

,  בשטח 6638בגוש  359יפו, במקרקעין הידוע כחלקה -א בתל אביב5קרקעיות ברח' הברזל 
 ₪. 127,764 -מ"ר , בתמורה ל 468 -מ"ר לקומה ובסה"כ  כ 234של 

 
   רת החכירה: בניית השלמת מרתפי חניה למרתפי החניה שיבנו במקרקעי החברה ואשר מט .2

  בחלקו יהיה ציבורי.
  

 חוות הדעת התכנונית: .3
  

 1197מטרת העסקה היא בניית מרתפי חניה מתחת לדרך שרות מאושרת לפי תכנית תא/  .א
(חלקה  כהשלמה למרתפי חניה המתוכננים להיבנות במקרקעי חברות 'טארה' וסולומון'

), באופן שייבנו מתחת לדרך השרות שממזרח למגרש החברות הנ"ל 6638בגוש  358
 ).6638בגוש  359(חלקה 

שנה, עם השלמת בניית החניון החלק אשר ייבנה על  49-לפי הסכם החכירה, אשר יהיה ל .ב
או חלקת העירייה יהווה חניון ציבורי בלבד, דהיינו לא חניון למנויים ו/ או חניון סגור ו/

מוצמד למשרדים מסוימים באותו הבניין שייבנה על חלקת החברות הנ"ל. ובנוסף עם 
  השלמת בניית מרתפי החניה יוחזר שטח החלקה העל קרקעית לחזקת העירייה כבעלים. 

מאפשרת הקמת חניונים ציבוריים, בין היתר במגרש  2001-תכנית ח' אשר אושרה ב .ג
קבעה התכנית כי חניון ציבורי מיועד לשימוש שייעודו דרך, בתנאים שונים. בהגדרתה 

הציבור ומקומות החניה שבו אינם מוצמדים או מיועדים למשתמשים מסוימים. בנוסף 
  קבעה כי חניון כזה יכול שיהיה כולו או מקצתו בבעלות פרטית או ציבורית.

ובר בהוראות התכנית, שהוא הרלבנטי ביותר לענייננו, לאור העובדה שמד 11.2לפי סעיף  .ד
בייעוד דרך, מותר להקים חניון ציבורי תת קרקעי בכפוף להליך הקלה ופרסום לפי סעיף 

לחוק. על כן, כתנאי להיתר בניה יש לפרסם את דבר הקמת החניון ולאפשר הליך של  149
  שמיעת התנגדויות והכרעה בעניינם.     

נת סטטוטורית אשר נמצאת בהליכי הפקדה בועדה המקומית מעג  3941תכנית תא' מק/  .ה
בהוראות התכנית), ואין  3ס"ק   2.2החניה התת קרקעית מתחת לדרך השרות (סעיף  את

  בה כדי לשנות את התכניות הראשיות לעניין זה.

  בכפוף למילוי האמור לעיל  אין מניעה תכנונית לאישור ההסכם . .ו
  

כסים מס' אישרה את פרוטוקול ועדת נ 8.2.10מועצת העירייה ברוב חבריה בישיבותיה  .4
6/2010.  

 
הואיל והשימושים תואמים את יעוד המקרקעין, מחליטה הוועדה להמליץ בפני שר הפנים  .5

בהוראות תכנית  11.2לחוק עפ"י סעיף  149לאשר את ההסכם בכפוף לפרסום הקלה לפי סעיף 
 "ח".

  
  יפו לבין יוסף ויהודית כלב- : אישור חוזה בין עיריית תל אביב 50/ 32/ 190 .16
  

) לשם העברת המלצה לשר הפנים 1( 195לפני הוועדה המחוזית הונחה בקשה עפ"י סעיף  :חלטהו
הנוגעת להסכם בין עיריית תל אביב יפו לבין יוסף ויהודית כלב להשכרת שטח בייעוד ציבורי בגוש 

  תל אביב. 379 -ו 293חלקות  6336
  

בין יוסף ויהודית כלב מיום יפו ל- בקשה לאישור הסכם חילופי מקרקעין בין עיריית תל אביב
  .6336בגוש  379 -ו 293, הידוע כחלקות 15במקרקעין בשכונת צהלה, רח' יהונתן  8.12.10

מ"ר מועבר מהבעלות הפרטית לעירייה, וחלק מחלקה  67בשטח של  293לפי ההסכם חלק מחלקה 
  .פרטיתבעלות מ"ר מועבר מבעלות העירייה ל 101בשטח של  379

  
  :חל על המקרקעיןהמצב התכנוני ה
תכנית כללית לשכנות צהלה אשר בין היתר  – 24.6.1954אושרה ביום  – 333תכנית מס' תג"פ 

  כמגורים ג'. 293כשצ"פ ואת חלקה  379הגדירה את חלקה 
מטרתה היתה לשנות ייעודים באופן שמגרש שב"צ  – 20.9.62אושרה ביום  – 601תכנית מס' תא/

ב' מגרש בספרה רומית ואילו מגרש השצ"פ יהפוך לשב"צ ויקרא  3יהפוך לשצ"פ ויקרא מגרש מס' 
  .379מגרש זה הוא נשוא העסקה אשר מספרו כיום  –רך הקמת בית כנסת ולצ
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מטרת התכנית הרלבנטית לענייננו היתה להרחיב את  – 1.4.65אושרה ביום  – 896תכנית מס' תא/
להרחיב את שטחי וכן הקמת בית כנסת מגרש השב"צ (מגרש ב') על חשבון מגרשי המגורים לצורך 

להם לייעוד  חמגרשי מגורים ג' שעל חשבונם הורחב השב"צ ע"י שינוי ייעוד רצועת השצ"פ ממזר
  מגורים ג'.

  
הואיל והשימושים תואמים את ייעוד המקרקעין ואין מניעה תכנונית לאשר את ההסכם, 

  בוקש.מחליטה הוועדה להמליץ בפני שר הפנים לאשר את השימוש המ
  
 
  / א: עוקף קדם 2660תא/ . 71
  

  : הוועדה מחליטה להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:הוחלט

: התכנית המוצעת נמצאת בתחום רגישות להחדרת מי נגר עילי א'. לעניין  4 / ב/34יחס לתמא/  .1
קבע ימים מיום קבלת המסמכים. בהתאם לכך תי 20זה, יש לקבל חוו"ד רשות המים תוך 

 תכסית המרתפים. 

ימים מהיחידה האסטרטגית של  הוועדה המקומית כנספח פרוגרמטי  20תוך  יש לקבל חוו"ד   .2
 המתייחס לצרכי הציבור ברובע כולו  והמענה  להם.

 :היבטים סביבתיים .3

מ'. במידה והתכנית נכללת בתחום הסביבה  300 -מ' ו 100את קו הסביבה החופית יש לסמן  .א
 תוכנית לאישור הוולחו"ף.החופית תועבר ה

את מצבו הקיים של המבנה המסומן להריסה ואת הסיבות  לקבל מהוועדה המקומיתיש  .ב
 להריסתו. 

 יש לסמן ע"ג התשריט את המבנים הראויים לשימור ודרגת השימור. .ג

שטח "התכנית מצויה במרקם עירוני בנוי כשחלק משטחיה מצויים ב, 35תמא/ על פי  .ד
יש לקבל התייחסות . "אזור בעל רגישות סביבתית גבוהה"לקם, בוח "לשימור משאבי מים

 יום מיום קבלתם את מסמכי התכנית.  20המשרד להגנת הסביבה תוך 

ג' לחוק התו"ב בנוגע לעצים בוגרים ולסמן את כל  83עצים בוגרים: יש לפעול על פי סעיף  .ה
 העצים הקיימים וקבלת חוו"ד פקיד היערות בהתאם.

 : תחבורה .4

 בתכנית תהיה על פי התקן התקף לעת מתן היתר בניה.   החנייה .א

 יש לתקן מסמכי התכנית בהתאם לחוו"ד יועץ התחבורה של הוועדה המחוזית.   .ב

  תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון.  .5

  
יפו צריכה  -תכנית המתאר הכוללת של ת"אהוועדה מפנה את תשומת לב  הוועדה המקומית כי 

 . 4/ 13לתכנית המוצעת, עפ"י המגמות של תמ"א  לבחון התכנון ממערב

 
  : תנאים להקמת מבנים ארעיים לעבודות להקמת הרכבת הקלה 3867תא/ . 18
  

. נוסח 3867החליטה להפקיד את תכנית תא/ 20.9.2010ועדה המחוזית בישיבתה מיום וה
  ביוני. 19-הפרסום של תכנית זו נמסר ב

 -לאתר מנשייה הנמצא בתחום ה ףישור הוולחו"בהחלטה להפקדה הושמט בטעות הצורך בא
  .מ'  300

כי במידה ויידרש אשור הוולחו"ף להקמת המבנים הארעיים,תועבר  לפיכך מחליטה הוועדה
  התוכנית לאשור הוולחו"ף.
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  נחלת יצחק -: הקמת מרכז תעסוקה 3803תא/ . 19
  

  הבאים: להפקיד תכנית להקמת בנין לתעסוקה ומסחר לאחר שתתוקן ובתנאים

 מ'. 110מ"ר. גובה המבנה לא יעלה על  12,040זכויות הבניה: שטח הבניה  .1

 היבטים סביבתיים: .2

  עריכת סקר קרקע וסקר גזי קרקע עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה. .א
 מסקנות הסקר יוטמעו לעת הוצאת היתר הבניה.

 אסבסט.לפני הריסת המבנים יש לערוך סקר אסבסט ולפעול עפ"י הנוהל בטיפול ב .ב

. יש לקבל חוו"ד 4/ ב/ 34התכנית נמצאת בתחום רגישות להחדרת מי נגר עילי עפ"י תמא/  .ג
 רשות המים ובנוסף בהתאם לחוו"ד תיקבע תכסית המרתפים.

-התכנית נמצאת במרקם עירוני בנוי, בשטח לשימור משאבי מים ובאזור בעל רגישות נופית .ד
מהתמ"א  10.2, 10.1אות סעיפים . יש להטמיע הור35סביבתית גבוהה עפ"י תמ"א 

 בהוראות התכנית. 

מ' מהעורק עצמו לקווי  99 -עורק ניקוז ראשי ונמדדו כעובר  ממזרח לתחום התכנית,  .ה
, עפ"י תמ"א מ' 100מרחק של מתחת ל(תמ"א על פי היש לקבל חוו"ד רשות הניקוז . הבניין

 ימים מקבלת המסמכים .  20) בתוך 3/ב/34

 ת בדבר נטיעות עצי צל לאורך המדרכה.תתוסף הוראה לתכני .ו

 מ' מעל החניון לצורך עצים. 1.5ייקבע עומק אדמה של  .ז

כמסומן  23ותמא/  3להמליץ בפני המועצה הארצית על הקלה בקווי בנין מתכנית תמא/  .3
 בתשריט.

 שימור מבנים:  .4

 הגשת תיק תיעוד מקדים, מלווה בחוו"ד מנהל יחידת השימור של עיריית ת"א. .א

 ר בניה יורחב תיק התיעוד, במידת הצורך, על כל ההיבטים  ההיסטוריים.לעת הית .ב

 תחבורה:  .5

יש לבצע בדיקת נחיצות תחבורתית ( בה"ת מקדים) לאזור בתוך שבועיים. במידה ויידרש  .א
יום  30ימים והכנת הבה"ת בתוך  10בה"ת משרד התחבורה ייתן את הנחיותיו בתוך 

 נוספים.

 קף לעת מתן היתר בניה.החנייה תהיה על פי התקן הת .ב

 מקומות החנייה לא יוצמדו, והחניון ינוהל כחניון ציבורי. .ג

  תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון. .6

  
 

  : ניתוק תחבורתי בין שכונת תל ברוך ונוה גן רמת השרון 3801תא/ . 20
  

  להוריד מסדר היום. :הוחלט
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   : דרום חולון500ח/ . 20
 

הפקדת מחליטה הועדה על  26.10.09ישיבתה מיום מעדה המחוזית בהמשך להחלטת הו :הוחלט
 כמפורט להלן : 26.10.09מיום החלטה מהשינויים התכנית ב

  

  להחלטה יבוטל ובמקומו ייכתב, סך היקף הבניה בתכנית יכלול: 1סעיף  .1

מ"ר כולל  80עד בשטח של יח"ד קטנות  2,000יח"ד, מתוכם  12,500עד   - מגורים .1.1

 175,000 -כ בנייני ציבורמ"ר (שטחים עיקריים),   930,000 -כ לסוגיה תעסוקהממ"ד, 

מ"ר שטחים עיקריים. זכויות הבניה הנ"ל למגורים ו/ או שווי ערך התעסוקה לסוגיה, 

 יוקצו לכל בעלי הזכויות בקרקע במסגרת תכניות מפורטות שיכללו "חלוקה חדשה".

זו ניתן יהיה להקצות לבעלי  בנוסף, במסגרת תכניות מפורטות מכוחה של תכנית .1.2

זכויות בתחום התכנית, זכויות בניה נוספות שיוקצו מעבר להקצאה במסגרת הליך 

יח"ד,  לצורך עידוד בסיוע בפינוי וסילוק  800האיחוד והחלוקה, בהיקף שלא יעלה על 

 פולשים ומטרדים בשלושה מוקדים אלה: 

 אתר פסולת �

 בית מטבחיים �

 שכונת מולדת �

יוקצו אך ורק כנגד ובתנאי של טיפול במטרדים האמורים, בכפוף לחוו"ד   הזכויות הנ"ל

  שמאית ובהתאם למנגנון שיקבע בתוכניות המפורטות. 

ככל שעד לאישורה של תכנית זו יהיו מנגנונים חוקיים שיאפשרו ייעודן של דירות     1.3

יחה"ד   2,000את לאוכלוסיות זכאיות דיור, תהיה ועדת המשנה להתנגדויות רשאית להמיר 

  לדירות מסוג זה.  1.1הקטנות כאמור בס"ק 

  

  :להחלטה יבוטל ובמקומו ייכתב, מתחמי איחוד וחלוקה 2סעיף  .2

יהיה אישור הוועדה  ,תנאי לאישור התכנית המפורטת הראשונה מכוחה של תכנית זו .2.1

המחוזית לתכנית שתכלול חלוקה של שטח התכנית למתחמים לאיחוד וחלוקה, או 

ו של תשריט הכולל חלוקה כאמור כחלק ובד בבד עם התכנית המפורטת אישור

 הראשונה. 

 יובהר כי התכנית תהיה מתארית בכל תחומה ולא ניתן להוציא מכוחה היתרי בניה.  .2.2

בהקצאת הזכויות במסגרת "החלוקה החדשה" יראו את תכנית זו והתכניות  .2.3

וי היחסי של המקרקעין המפורטות שיאושרו מכוחה כרצף תכניות אחד, באופן שהשו

במצב הנכנס יחושב לפי המצב התכנוני ערב אישורה של תכנית זו, ובמצב היוצא לפי 

  המצב התכנוני בעת אישור התכניות המפורטות.

  להחלטה. 3.3יבוטל סעיף  .3

  להחלטה. 4יבוטל סעיף   .4

ל להחלטה יבוטל ובמקומו ייכתב "יקבע בהוראות התכנית כי מימוש בפועל ש  5.2סעיף  .5

השטחים הציבוריים המבונים והפתוחים, לרבות שטחי הפארק, מותנה באישור תוכניות 

 מפורטות למתחם בו כלול השטח הציבורי." 



  776פרוטוקול החלטות מישיבת מליאה מספר 
  במשרדי הוועדה המחוזית ת"א 07.201125.שהתקיימה ביום 
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, ניתן יהיה לאשר תכנית 5.2יוסף סעיף נוסף בו יאמר: "על אף האמור בסעיף  5.2לאחר סעיף  .6

ת בטרם אישורה של מפורטת שמכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בניה לדרכים ו/או תשתיו

 תכנית למתחם ".

  

מיום שנמסרה למגיש התכנית, אם לא ימולאו  שלושה חודשיםהחלטה  זו תהיה בטלה תוך  

  לחוק.      86התנאים הקבועים בה וזאת ע"פ סעיף 

  
  
  

      
  ממונה ועדות    יו"ר הוועדה

 


