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  :גב' נעמי אנג'ל
 , בגבול הצפוני של קריית אונו. התכנית מאפשרתתמדובר במגרש שהוא דרומית למכבי

המטרה היא לתת –דרומי וצפוני  –שר לראות שיש פה שני בניינים זיקת מעבר גם בין, אפ
זיקת מעבר למגרש הצפוני דרך המגרש הדרומי, וגם באותה הזדמנות לתת זיקת מעבר 

  לשב"צ הזה שנמצא מערבית למגרש. 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  .טוב. דרך אגב, מביקור בשטח התברר השב"צ זה לא האישיו. האישיו זה רק המעבר

  
  :גב' אנדה בר

  המגרש הכלוא.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  לשב"צ יש גישה משלו. רק למגרש הכלוא זה כנראה. טוב. גואטה יוסף ונורית.

  
  :יוסף גואטה

  כן, זה אני. יש לנו מישהו, הייתי רוצה שיהיה גם כן נוכח. 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  בבקשה. הוא בחוץ?

  
  :עו"ד שלומית ארן

חה שנייה, אני המתנגדת הנוספת שלומית ארן, לפני שנכנסים להתנגדויות עצמן רק סלי
זה משהו שהצעתי אותו עוד רציתי להציע בהסכמה עם הועדה המקומית, למרות ש

מההתחלה כשנודע לי שיש בעיה. אם הועדה מוכנה להורות למתן איזה שהיא אורכה של 
משא ומתן יחד עם הרשות המקומית  חודש, או תקופה מסוימת, על מנת לנהל איזה שהוא

  למצוא פתרון, אז אולי זה עדיף.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אנחנו נשמע את ההתנגדויות. גואטה, בבקשה. 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  רק בהתחלה גם תסביר מה הזיקה שלך לעניין.
  

  :יוסף גואטה
  ,158הזיקה שלי היא אני גר בחלקה 

  
  :גב' אנדה בר

חלקה דרומית וחלקה צפונית. חלקה צפונית היתה לה גישה בהיסטוריה, אני אסביר. יש 
, היא בעצם הפכה לחלקה שאין לה גישה, וכבר תהיתה דרך מצפון. כשסללו את מכבי

  תקופה מאד ארוכה שהם עוברים דרך המגרש הדרומי כדי להגיע לחלקה הצפונית,
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  ברכב או ברגל?
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  :גב' אנדה בר
  רכב וגם ברגל הם עוברים. היום גם ב

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  באופן לא מוסדר?
  

  :גב' אנדה בר
כשהתברר לנו, פה היה מעבר לרכב, בפועל יש  באופן, מסתבר, לא מוסדר סטטוטורית.

מעבר לרכב. כשהתברר, ועל זה אולי שלומית תרחיב, כי הם גרים בחלקה הדרומית, שהיא 
הנסח טאבו החלקה הדרומית מגיעה, זה הגבול  משפחתי, שמתברר שמבחינת –גם כן דו 

  המערבי שלה ולמעשה המעבר הזה שקיים בפועל, קיים דרך החלקה שלהם,
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  לא ידעו בהתחלה שזה שייך לחלקה ההיא

  
  :גב' אנדה בר

  כן. כשהתברר שזה שייך לחלקה,
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  להסדיר,אם מעוניינים להסדיר, למה לא 

  
  :דוברת

  בהפקעה ודרך.
  

  :גב' אנדה בר
אז אנחנו הלכנו על הפגיעה המינימלית בשני הצדדים: בדקנו שיש פה אפשרות לחנות 
ברחוב קטן בצפון, זה לא רחוב מעבר גדול, עשינו את ... גדול, עשינו סיור בשטח, ראינו שיש 

  ל שני הצדדים,פה אופציה לחניה, אז אמרנו: כדי לפגוע מינימום בזכויות ש
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  כמה, זה בתים פרטיים?

  
  :גב' אנדה בר

  משפחתי. –משפחתי ודו  –כן, זה דו 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  משפחתי השני? –ואיך מגיעים לדו 

  
  :גב' אנדה בר

כזאת בצורת ר' באופן שמגיעים גם לזה וגם לזה. עכשיו, עשינו את זה  עשינו זיקת מעבר
יקת מעבר כדי שזכויות הבניה של החלקה הדרומית לא ייפגעו, ומינימום מעבר שראינו בז

  כנראה לא הגיונית, כי שני הצדדים מתנגדים.  את זה כפשרה הגיונית.
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  :יוסף גואטה
הייתי רוצה לגשת רגע להמחיש לכם את ... דבר שלא אני יצרתי אותו. זאת בערך התמונה 

שזה כביש בר אילן, וזה הרחוב שלנו. הזיקה, או הדרך הזאת ', 59שהיא, נדמה לי, משנת 
זה כביש בר אילן, ופה הכביש,  ', עוד לפני שבנו פה את כל הבתים מסביב.59נמצאת משנת 

זה רחוב הס, כשאת רואה את הרחוב, הנה, זה הבית של שלומית, וזה הבית שלי. המעבר 
שנים לפחות, כי זה  10היא כבר בת שהגדר החיה שלה  1959קיים פה, זה צילום רק משנת 

, אז עכשיו היא 1975עד כמה שהבנתי, גבירתי המכובדת יש לה בעלות על הבית משנת  גובה,
התעוררה אחרי שהשקעתי פה את כל מה שהשקעתי ואני נכנס פה במשך שנים, ופה עשו לי 

מנת לא  על משאיות חמרה 22מטר, שאני הצטרכתי להגביה, להכניס לבית שלי  7קיר של 
מטר. יש לי פה הכניסה היחידה ובלעדית  5 –מטר, והקטנתי אותו ל  7להרגיש קיר של 

  שנה. 15לבית מזה 
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  מטר את מפלס החצר ובנית בית מחדש? 2 –מה זאת אומרת? עשית היתר בניה חדש ... ב 

  
  :יוסף גואטה

  לא, לא, הבית שלי כשבניתי אותו,
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  מטר באדמה? 2ו שקברת אותו א
  

  :יוסף גואטה
  מטר. 7לא, הבית שלי כשבניתי אותו, בנו לי פה קיר כמעט של 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  מתי?
  

  :יוסף גואטה
  שנים בערך. אז אני הגבהתי אותו. 10לפני  כשבנו,

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  את מה הגבהת?
  

  :יוסף גואטה
  את החצר שלי לצורך העניין,

  
  :נג'לגב' נעמי א

  לא, אבל מה עשית עם הבית? היה לך חלונות בגובה מטר?
  

  :יוסף גואטה
לא, יש לי חלונות, אני בשביל להקטין את גובה הקיר. היום אם את באה אלי הביתה, הקיר 

  מטר. עכשיו, 5.5, 5שלי אקוסטי, והוא 
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  הבית היה קיים לפני הקיר האקוסטי?

  
  :יוסף גואטה

  לא, היה פה צריף. עכשיו בניתי, ואחרי שבניתי,
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  אתה בנית אחרי הקיר האקוסטי?

  
  :יוסף גואטה

  לא, אני בניתי לפני. אחר כך באו שמו לי קיר אקוסטי. מה ששלומית,
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  מטר? 2לא הבנתי. אחרי שבנית הוספת 

  
  :יוסף גואטה

  , קיר אקוסטי,. עשו פה קירלא, לא, אתם לא מבינים
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
מטר,  7אני שואלת: הקימו קיר  אנחנו מבינים טוב מאד, אנחנו לא מבינים רק את הלו"ז.

  ואז מה? והבניין שלך כבר היה קיים או לא קיים?
  

  :יוסף גואטה
  קיים. קיים.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  מטר? 2היה קיים. אז איך העלית עוד 
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  מטרים ... בחצר? 2איך העלית 

  
  :יוסף גואטה

לא העליתי. לא העליתי, זה לא משנה בעצם, זה לא משנה מה שאני אומר, אני אומר: אני 
  מטר קיר. 5.5הגבהתי את הבית שלי, את החצר פה בשביל שיהיה לי 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  טוב, זה לא רלוונטי.
  

  :יוסף גואטה
  רלוונטי לעניין.לא 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

טוב, בקיצור, מה שאתה אומר זה שבזמנו היה פה מעבר, ועכשיו התברר שהמעבר הזה 
  בכלל שייך ...
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  :גב' הילה לבנה סירוטה
  למה הוא מתנגד? מה ההתנגדות? 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

רא: כביש בר הצילום הזה אי אפשר לדעת, אבל מה שהוא מראה שהחיבור ממה שאתה קו
  , הוא גם לא היה מתוכנן, ...תאילן, מה שהיום הוא מכבי

  
  :יוסף גואטה

  או.קיי. אבל הדרך הזאת, יש לי גם תכנית שמראה את הדרך שאני לא, אני מסרב בתוקף, 
  את רוצה לראות צילום היום? אני אראה לך צילום של היום. הנה, זה הצילום של היום. 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  שם בריכה בין החצר והקיר?יש לך 
  

  :יוסף גואטה
לא יכול להיות אחרי שבניתי את הבית שלי ואני נכנס כן. אני בניתי בריכה בעוונותיי. 

זה המצב. זה הבית של שלומית, זה הבית של  שנה. 25שנה, והבית שלה  15משמה כמעט 
  שנה. 15השכנה ואני נכנס מפה כבר כמעט 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  מתוקף מה?
  

 :יוסף גואטה
  מתוקף, הדרך הזאת היתה, הדרך היתה דרך ...  [מדברים ברקע]

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  או.קיי. בסדר. תודה רבה. טוב, 
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  סליחה, אז מה ההתנגדות שאתה מגיש?

  
  :יוסף גואטה

  אני מגיש שזה יישאר ...
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  לא, איזה התנגדות הגשת לתכנית?

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  הוא לא רוצה שזה יהיה רק למעבר להולכי רגל, שיאפשרו לו להיכנס,
  איך מגיעים ...?

  
  :יוסף גואטה

  הוא מגיע איתי ביחד.
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  מדרכך?

  
  :יוסף גואטה

  כן. 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  טוב. שלומית ארן, בבקשה.

  
  :עו"ד שלומית ארן

ה להגיד שהתכנית הזאת, ואני לא אומרת את זה בציניות, אני אומרת את זה בצער אני רוצ
רב, ... כתוצאה משורה של טעויות ושל פעילות שלא עולה בקנה אחד עם פעילות תקינה של 
השלטון, היה פה שורה של, היה פה היתר שניתן כשהמצב התכנוני, אני תיכף אתייחס למצב 

רים, יש פה גם גיבוי של עבירות שנעשו בהמשך. חלק מהם אני התכנוני גם כן, שורה של הית
אכנס לזה, כי הם כן נוגעים לענייננו, וחלק מהעבירות שנעשו והוכשרו בדיעבד, שהם לא 

  מענייננו כאן,
  

  :יוסף גואטה
  סליחה, סליחה, אני חייב,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

מי שאני נותנת לו את זכות הדיבור. אז רגע אדוני, יש נוהל בועדה הזו, אחד מדבר, וזה רק 
  עכשיו היא מקבלת את זכות הדיבור. רק היא מדברת בבקשה.

  
  :יוסף גואטה

  או.קיי. סליחה.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אחר כך יהיה לך זכות להגיב. 

  
  :עו"ד שלומית ארן

מעוגנות לא  ןהיתה פה שורה של החלטות ושורה של פעולות וגיבוי בדיעבד של פעולות שה
גם לפי החלטת היועץ המשפטי לממשלה וגם לפי שורה של בשום צורה ובשום צורה חוקית. 

פסקי דין, שאני לא אלאה את הועדה בעניינם, שבאים להכשיר בדיעבד, או למצוא פתרון 
בדיעבד, הוא צריך להיות מידתי, סביר, ולבדוק בכלל אם יש מקום לעשותו. יש לי הרושם 

מו שהיא הוגשה לפחות, היא לא סבירה, היא לא מידתית, היא פוגעת שבתכנית הזאת, כ
משפחתי של חלקה  –בקניין שאני, כמתנגדת, אני בעלת הקניין בחלק מהזכויות, כי זה דו 

  ... לכל השינויים וכל ההחלטות שנובעות מהתכנית הזאת. 157
כי דברי  הרנטית,התכנית, שדרך אגב, מתייחסת משום מה, לא כל כך ברור לי, היא לא קו
וגם לשטח  158 –ההסבר, המטרות והפירוט של ההוראות מתייחסות כאילו זה מעבר גם ל 

הציבורי הפתוח, ורק מעצם זה צריך היה שגבולות התכנית יהיו רחבים יותר ויראו את 
המצב התכנוני האמיתי, כולל כביש מכבית, כולל השטח המשולב הציבורי, שהוא גם שצ"פ 

ת, ולא מראים את זה, מרמזים על זה במצב הקיים, ולא מראים איך התכנית וגם בית כנס
  המוצעת משתלבת ומה היא באמת מציעה, שזה כשלעצמו בעייתי. 
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הטענה שלי, עכשיו, אם הראו פה צילום אוויר, אני רוצה להגיד שני דברים ... אני נמצאת 
שהוא היה. האדון רכש את , אני ירשתי את המצב כמו שם לפניות שם מזה כמה, אני נמצא

הנכס, או שהוא בדק בעצמו, או שחזקה עליו שהוא ידע מה מצב הזכויות של המגרש שלו, 
ומה המצב התכנוני. בוודאי העירייה, או הועדה המקומית היו צריכים לדעת מה המצב 
התכנוני. אני במקרה, רציתי לבחון אפשרות לבנות, הזמנתי מדידה, וכך נודע לי שלמעשה 

גרש שלי, הם זכויות שלי. הם זכויות מטר מרובע, שהם שטח של המ 40עוד איזה  יש
קנייניות, וכשהועדה נתנה היתר המצב הזה היה קיים. כשהועדה נתנה היתר בניה לאדון, 
המצב הזה, התכנוני, היה קיים. ההיתר שניתן לאדון, בהיתר עצמו, הכניסה המאושרת היא 

שלו. שמה יש כניסה להיתר. כשכביש מכבית, התוואי  צפוני של המגרש –בחלק המערבי 
', ידעו כבר על התוואי 70 –שלו ידוע כבר משנת, לא זוכרת, רשום לי בהתנגדות, משנות ה 

' כשהאדון הוציא את ההיתר. 90 –של כביש מכבית, הוא בוודאי היה מאושר כבר בשנות ה 
יר בנייה עם כניסה לא אמיתית, כלומר, ידעו שצריך למצוא פתרון. זאת אומרת, מישהו הת

  אם לא לומר יותר מזה. או.קיי?
שלי מסתבר, בלי היתר מהעירייה  תוך השטחמעבר לזה, האדון עשה על חשבונו, בעכשיו, 

לרצף את כל המעבר הזה שהוא קורא: כניסה לרכב. זה לא כניסה וזה לא מאושר וזה לא 
  מעוגן בשום מקום בצורה סטטוטורית. 

חורה, לפחות כשאני הגעתי לשם, לא היה מעבר ברוחב כזה, היה שם שביל צר אם הולכים א
הרי זה דו, הפנימי, גם כן עבר  158להולכי רגל. היה שם שביל צר, והאדון שצמוד, ומגרש 

  שם ברגל. רק אחר כך, רק לאחרונה כשהזמנתי מדידה התברר לי שכל השטח הזה הוא שלי. 
ים ואני לא רוצה לעצום עיניים ואני גם הצעתי לבוא עכשיו, אני עוסקת בתכנון מזה שנ

לפשרה, אבל אני חושבת שאם נכנסים, אם רוצים למצוא פתרון תכנוני שהוא גם נכון, גם 
סביר, גם מאוזן ומתחשב במצב התכנוני הקיים, שמי שצריך היה לדעת, מי שידע, או צריך 

רך קיימת. זאת אומרת, כל היה לדעת אותו, היה צריך להתחשב בו, אז הפתרון הוא בד
, אני קצת הגדלתי גם את המצב, גם את התכנית וגם את המצב הסטטוטורי, אגב, השטח

בהוראות התכנית, או בתכנית כשבדקו את האפשרויות רואים שלא התייחסו למצב הקיים, 
  אין לה שום ביטוי בתכנית הזאת. – 361קא/ – 2008 –כי תכנית שאושרה רק ב 

רק יכולה להראות שהגבול, שוב, זה לא מראים מעבר, אבל הגבול של  עכשיו, פה אני
 40המגרש שלי הוא פה. הגדר היא פה. זאת אומרת, שכל השטח הזה שהוא מדבר עליו, זה 

מטר מרובע, פתאום הוא עושה בזה כבשלו, והרשות המקומית מעלימה עין. מסתבר, כן? 
  בדיעבד, או לפחות בהתנהגות. 

הוא פה, זה רחוב הס.  157המצב התכנוני המאושר היום, שוב, המגרש אם אני מראה את 
הוא פה. ממש צמוד לו יש את השטח הציבורי המשולב, שהוא גם שצ"פ, גם  158פה,  157

סטטוטורית משני ש גישה שב"צ ויש גישה אליו סטטוטורית. הקו הזה מסתיר ברקע, אבל י
י שתהיה גישה. זאת אומרת, יש גישה גם הכיוונים אגב. כי פה הקיר לא רציף בכוונה כד

ואני חוזרת ומדגישה כשהאדון רכש את הנכס פה, הוא ידע שזה  מפה להולכי רגל, וגם מפה.
  המצב הסטטוטורי. אין שום סיבה,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  אני מתייחסת עכשיו לפה. מה זה האדום הזה פה?
  

  :עו"ד שלומית ארן
צה פה, התחלתי פה אז אני אמשיך פה. שטח ציבורי אינהרנטי אני אתייחס גם לזה. אני רו

  הוא מיועד לציבור.
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
יש לי בקשה אליך, מאחר וכבר ברור, ברור לנו שזה לא דרך לבית כנסת, אז בואי תדלגי על 

  הקטע הזה.
  

  :עו"ד שלומית ארן
שהם מידתיים, שהם אפשריים  אני כבר עוברת הלאה. אני רוצה להגיע למצב של פתרונות.

ושהם לא פוגעים קניינית במישהו שלא צריך היה ... האפשרות הראשונה והסבירה היא 
בכלל לייתר את התכנית הזאת מעצם זה שבשטח ציבורי הוא מיועד למעבר לציבור, 
אינהרנטית להגדרה שלו ולשימושים שלו, הוא אמור לתת פתרון לכל הציבור, לרבות אדם 

כול להיות שהוא גר צמוד אליו. במקום להיכנס דרך השטח הפרטי שלי, הוא יכול פרטי שי
פשוט לעבור בית אחד ולהיכנס מפה. כל מי שרוצה. יש פה שביל מוסדר, מרוצף ואפשר 
להיכנס לתוך המגרש שלו גם דרך השטח הציבורי. יש פה שטח גדול מאד. אפשר לייעד 

ום סיבה לפגוע בשכנים. זאת אפשרות אחת. אפילו גם פה שביל רק למעבר שלו. אין ש
לדעתי היא הכי נכונה, בהתחשב בעובדה שגם הרשות המקומית פה טעתה, וגם מי שצריך 

  פתרון ידע את המצב כשהוא רכש את הנכס. 
יש אפשרות נוספת, אני חושבת שהיא ראויה לבחינה, השטח המקווקו ששם. הוא שטח 

ד להפקעה, זאת אומרת שממילא כבר בשני שבזמנו, במסגרת של תכנית מכבית יוע
המגרשים האלה, גם של האדון וגם זה שסמוך לו, אני לא זוכרת עכשיו את המספר, רשום 

שיש מקום בהתנגדות, ממילא התכוונו להפקיע שטח, ואחר כך החזירו אותו. זאת אומרת, 
פה מרכז  פה יש כניסה ונכנסים, פה יש שטח ציבורי, יש לבחון מעבר דרך שטח שהיה,

  מסחרי ויש פה כניסה לרכבים, כי הם נכנסים פה ועומדים פה. 
  

  :יוסף גואטה
  אני עוזר לכם שתדעו, זה בכלל רחוב הרצל. 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  אני לא צריכה עזרה. כשאני אצטרך עזרה אני אבקש אותה. כן?
  

  :עו"ד שלומית ארן
הבתים האלה ויש פה גם שורה של  יש כניסה היום, כניסה לשכונה היא מהרצל. כל

מסחרית, למרות שזה מסומן בצהוב בתכנית הזאת, יש פה שורה מסחרית, עם מגרשי חניה, 
  עם מקום לחניה, ואפשר לעבור מפה. 

  
  :דובר

  מטר. 400כי זה רחוק משם, מרחק של איזה  זה לא נראה במפה הזאת
  

  :עו"ד שלומית ארן
  .400זה לא 

  
  ת:גרנו-עו"ד חגית דרורי

סליחה, אבל לי יש שאלה: אני רואה את זיקת ההנאה שהיא ברגל, בקצה של המגרש שלך, 
  שבו יש ממילא קווי בניין ואת לא יכולה לבנות, ואני מנסה לחדד לעצמי,
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  :עו"ד שלומית ארן
  שנייה, שנייה, לא הבנתי. על מה את מדברת?

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

  במקום,אני אומרת שזיקת ההנאה נמצאת 
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  במופקדת,

  
  :עו"ד שלומית ארן

  פה. זיקת ההנאה נמצאת פה. 
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  יש פה קווי בניין, את לא יכולה לבנות פה, ויש פה קווי בניין,

  
  :עו"ד שלומית ארן

  סליחה, אני צריכה להעמיד רכב,
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  תעני. אני שואלת אותך,תקשיבי לשאלה עד הסוף ואז 

  
  :עו"ד שלומית ארן

  לא, זה לא נכון, כי הועדה תדרוש ממני לעשות שם חניה. 
  

  [מדברים ביחד]
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
אני לא מתווכחת איתך. אני רוצה לשאול את השאלה ושתעני לי תשובה, כדי שנוכל לשקול 

יושבת על קווי  מילא זיקת ההנאההשאלה היא: במה את נפגעת בכך שמ את זה כמו שצריך.
  בניין שאת לא יכולה לבנות בהם? אם את יכולה לחדד מה הפגיעה?

  
  :עו"ד שלומית ארן

הפגיעה היא בזה שבמקום שאני אשים, שאני אוכל, שתהיה לי פה גינה ואני אוכל להשתמש 
ונות חניה בקווי הבניין שלי, הרי היום זה המבנה, אבל המבנה גדל ואני אצטרך כן לתת פתר

למגרש שלנו, וזה חלק מהמגרש שלנו. זאת אומרת שמשהו שצריך היה מלכתחילה לשרת 
  אותנו, מישהו אחר עושה, כאילו גם רצחת וגם ירשת, עושה ... בשלו. 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  איפה היום החניה שלך?
  

  :עו"ד שלומית ארן
מגרש. אבל היום הועדה היום אנחנו עוד לא בנינו אז לא דרשו מאיתנו לעשות חניה ב

  המקומית דורשת חניות במגרש. 
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  :גב' אנדה בר
  בתחום המגרש.

  
  :עו"ד שלומית ארן

אבל זה מגרש שלי. זה חלק מהמגרש שלי. עכשיו, אני לא, אני האמת בפירוש חושבת 
שהמצב הוא כזה שפתרון צריך להינתן מחוץ לתכנית. אבל גם אם הועדה המקומית חשבה 

היא היתה צריכה להתייחס פה לעוד כמה דברים: אם כבר פוגעים בקניינו  שזה הפתרון, אז
של מישהו, אז למה להטיל את כל הפגיעה על מגרש אחד ולא לחלק אותה ביחד עם הנכס 

  שצמוד אליה? זה שאלה אחת. למה הכל צריך להיות אצלי במגרש?
ונו ותבדקו את למה צריך רוחב של שני מטר? אני רוצה שתבואו לקריית א –דבר שני 

השבילים להולכי רגל, איפה שאין כניסה לרכב, אף אחד לא מגיע לרבע מטר רוחב, זה דבר 
  שני. 

, זה שביל א' נקרא בהתנגדות, וזה שביל ב', פה, אם כבר מסדירים את המעבר –דבר שלישי 
ה א', מסומן. זה נקרא שביל ב' או רצועה ב', ... המינוח המדויק. אם מסדירים כבר את רצוע

? למה היא צריכה להיכנס לתוך המגרש 158אז למה לא מסדירים אותה בגבולות מגרש 
שלי? זאת אומרת, מכל הכיוונים, בלי שום סיבה חותכים חופשי. הסכין חותכת, מה 
שנקרא, היד המנתח זה, סליחה שאני ככה, אבל אני חושבת שהדברים מובנים, אני קצת 

לות, אני חושבת שצריך פה להפנות, אם בכלל, אם בכלל ואני חושבת שלאור ההתנהנרגשת. 
הזאת באיזה שהיא צורה, אז צריך להתנות אותה בהשבת המצב  מאשרים את התכנית

 –לקדמותו. מי שנכנס פה ונתן יד לכניסה הזאת, שידאג, קודם כל, להרוס את הריצוף. ב' 
ם את ההיתר. לא הכניסה היום מדרום עם שער כפול. יש שם שער כפול שהוא לא תוא

, יסדירו ירו את הכניסה שלהםדתואם את הבניה, למיטב ידיעתי, סליחה. שקודם כל יס
היתר לכניסה כמו שצריך במגרש שלהם, ורק אחר כך יפגעו בשכנים. ... ולגבות דמי שימוש. 

  אני חושבת שהועדה צריכה להורות לועדה המקומית לגבות דמי שימוש. 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אנדה, בבקשה. 

  
  :גב' אנדה בר

אנחנו באמת לא היינו מודעים למצב. יש איזה היתרים ישנים שמסומנת שם כניסה למגרש 
   מדרום. אני לא יודעת להגיד איך יצאו ההיתרים האלה? למה?

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  הרוחב שביל שמה הוא בהיתר?
  

  :גב' אנדה בר
  לא. אין שביל בהיתר,

  
  יו"ר: –ורון גב' גילה א

  את אומרת שיצאו היתרים.
  

  :גב' אנדה בר
  לא, יש היתר לבית,
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  לבית הצפוני,

  
  :גב' אנדה בר

  לבית הצפוני שמראה, השער שלו הוא בדרום. לא מראים איך מגיעים לשער.
  השער שלו הוא בדרום.

  
  :עו"ד שלומית ארן

  השער בצפון בהיתר.
  

  :גב' אנדה בר
  . לא

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  סליחה, אני מבקשת בלי עזרה לא שלך ולא שלכם.
  

  :גב' אנדה בר
זה היתרים היסטוריים שאני לא מכירה. לנו נודע על המצב בעצם כששלומית הגיעה עם 
המדידה וראינו שאכן יש בעיה. אדון גואטה ניסה אז גם כן להכשיר עבירות בניה, איזה 

, ואז בהיתר של הבריכה מופיע שכל החלק הדרומי של המגרש הוא בריכת שחיה שהוא עשה
הטעות הזאת עוד פעם, מצד שני לא שייך להיתר. זאת אומרת, אנחנו לא רצינו להנציח את 

גם לא, בשלב ההוא עוד אי אפשר היה לעשות שום דבר עד שאין איזה תב"ע שמסדירה את 
  מליסטי. זה. ואז באמת המחשבה היתה שזה הפתרון הכי מיני

  עכשיו, לעבור דרך השטח הציבורי זה בעייתי. עם רכב בוודאי אי אפשר. להולכי רגל זה,
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  לא, להולכי רגל.

  
  :גב' אנדה בר

להולכי רגל זה מאריך את הדרך מעבר למה שכיום אנחנו מציעים. כי אנחנו מציעים היום 
ומית מציעה היא דרך היקפית, היא את הדרך הכי קצרה להגיע למגרש. הדרך הזאת ששל

בעייתית, היא דרך מגרש לצורכי ציבור, שעומד שם בית כנסת, שצריך גם לגדר אותו. זה 
  אופרציה יותר מורכבת. 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  ... למה זה בעייתי?
  

  :גב' אנדה בר
  כי יש שם מגרש לצורכי ציבור, יש בית כנסת קיים. 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  לאיפה החזיתות הראשיות של בית הכנסת ואיפה יותר סביר לעבור? אבל זה נבדק
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  :גב' אנדה בר
לא, נלקח גם בחשבון, אי אפשר לא לציין את זה שיש שמה עובדה בשטח, קיימת, שנים. לא 
יודעת מי היה קודם ומי היה אחר כך, אבל קיימת שנים וגם שלומית לא היתה ערה לזה 

אנחנו נלך ... אמרנו בתב"ע אנחנו נלך, זה כבר נו אמרנו שזה חלק מהמגרש שלה. ואז אנח
מטר, זה המיקום. אנחנו לא עכשיו נפגע בעוד מישהו  8מטר,  7קיים ברוחב, לא יודעת כמה, 

בשביל לפתור את הבעיה. נצמצם את הפגיעה הזאת למינימום באופן שלא פוגעת בזכויות 
ה שינוי של המצב הקנייני של שני הבניה, לא פוגעת בקווי הבניין. ברור שיש פה איז

המגרשים, מבחינת אולי הקנייני של מגרש אחד, אבל מבחינת הגישה בפועל זה שינוי לגבי 
שני המגרשים, וזה חשבנו בתור הפשרה המיטבית. הצענו להם גם באיזה שהוא שלב, 

גישור כשהגיעו ההתנגדויות ... ואני מוכרחה לציין ששלומית דווקא הסכימה לנסות לעשות 
ולהגיע לאיזה פשרה. אין לנו פה איזה אינטרס של הרשות שזה יהיה ככה או אחרת. אנחנו 

  מנסים לפתור את הבעיה במינימום פגיעה בשני הצדדים. זה הכל. 
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  את שביל א' חייבים?

  
  :גב' אנדה בר

מצב בפועל שקיים הרבה זה  –לגבי מצב סטטוטורי זה פגיעה בצד אחד. לגבי מצב בפועל 
  שנים. הרבה שנים. זה פגיעה גם בצד השני. 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  מה הרוחב המקובל אצלכם בשבילים? – עכשיו, יש לי שאלה: שביל רגלי
  

  :גב' אנדה בר
מטר נראה לנו  2אנחנו חשבנו שיש, יש שבילים יותר צרים, זה נכון, כי זה יישוב ותיק, אבל 

  יר.כמו משהו סב
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  אבל בדרך כלל כמה השבילים?

  
  :גב' אנדה בר

  יש גם פחות, יש גם מטר וחצי, יש שם ... כמה השביל של בית הכנסת?
  

  :עו"ד שלומית ארן
  קשה לי פה בקנה מידה,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  של? מזרח, למה גם הוא על החלק –רגע, יש לי עוד שאלה: החלק שהולך אחר כך מערב 
  

  :גב' אנדה בר
  זה גם כן משקף, פחות או יותר, מצב קיים, ויש שמה בנייה שהיא קיימת,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  הבנייה היא בקו אפס למגרש?
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  :גב' אנדה בר
  לא אפס, אבל הוא די קרוב ... הנה, רואים פה שיש שביל קיים.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  ני?... מאפשרים מעבר במגרש החיצו
  

  :גב' אנדה בר
שדרות קיימות,  כן. מאפשרים. ... אני לא יודעת אם המפלסים מאפשרים, כי אני רואה שיש

  קיימות הרבה שנים.  ןוה
  

  :עו"ד שלומית ארן
  אבל ההיתר הוא חדש. 

  
  :גב' אנדה בר

  אין היתר. לדבר הזה אין היתר.
  

  :עו"ד שלומית ארן
  ר.אם אין היתר אז זה עוד יותר חמּו

  
  :ב' אנדה ברג

  לא, לדבר הזה אין היתר חדש. 
  

  :עו"ד שלומית ארן
  זה הגדר שלו ... הוא הקים את הגדר אבן שם.

  
  :גב' אנדה בר

  מה שיש היתר זה לשביל. 
  

  :עו"ד שלומית ארן
  אז שיהרוס את זה. אם זה לא בהיתר,

  
  :גב' אנדה בר

  בואי נפתור את הבעיה הזאת.
  

  :עו"ד שלומית ארן
  ואי נפתור את הבעיה?לא, מה זה ב

  
  :גב' אנדה בר

  בואי ננסה לפתור את הבעיה. 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  או.קיי. עכשיו, אז את אומרת שאין פה בניה על קו אפס?

  
  



  ש.י. – 18/02/2013ועדה מחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב                                               
  

________________________________________________________________  
  למען הרישום הטוב -"חבר" 

________________________________________________________________  
  חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים" חברה"תמליל זה נערך על ידי 

  

15

  :גב' אנדה בר
לא, רואים את זה, אבל יש שם איזה גדר, יש שתי גדרות קיימות בעצם. השביל הוא מותחם 

  ני לא יודעת באיזה גובה.בגדר אחת שהיא גדר בנויה, א
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  המרחק בין הקיר האקוסטי לבין הזה מאפשר מעבר?

  
  :גב' אנדה בר

  לא, יש שמה, זה לא מגיע עד הקיר האקוסטי. יש שמה גם, זה דרך השירות,
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  רגע, בדרך שירות, אי אפשר להשתמש בדרך השירות בשביל להיכנס.

  
  :ב' אנדה ברג

  לגבי ההפקעה,
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  לא, לא, אני מדברת על משהו אחר, אני אומרת אם יש,

  
  :גב' אנדה בר

  כן.  –להיכנס מצפון למגרש  ... הפרשי גובה שיש,
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  במקום, 158 –הרעיון להיכנס מרחוב הרצל ולעבור בזיקת מעבר במגרש המזרחי ל 

  
  :רגב' אנדה ב

  זה הפקעה שהוחזרה.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  איפה הקיר האקוסטי? פה?

  
  :גב' טל בן דב

  מסומן לקיר. נו, אז בצמוד לקיר.
  

  :גב' אנדה בר
פה יש מדרכה ומסלעה. זאת  ופה הבית כנסת בולט החוצה, יוצא החוצה מתוך הקיר.

  אומרת, לעשות כניסה מפה ... אי אפשר. 
  

  :גב' טל בן דב
  אי אפשר לעבור שם? למה?

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  מעבר להולכי רגל,
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  רק רגע, אמרת שיש פה כביש שירות, לא?

  
  :גב' אנדה בר

  כן. זה הכביש שירות. זה הכביש. 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  בסדר. הכביש שירות אי אפשר לנסוע עליו?

  
  :גב' אנדה בר

אפשר להיכנס ממנו.אי אפשר להסתובב. יש פה את הבליטה  אי אפשר לנסוע עליו ואי
  הזאת, יש פה באמת,

  
  :עו"ד שלומית ארן

  אנחנו מדברים על מעבר להולכי רגל.
  

  :גב' אנדה בר
אי אפשר לנסוע, אי אפשר ... זה כביש שאין ממנו כניסות. אין בכלל. לאף אחד אין כניסה 

  מצפון.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  ה אין כניסות?או.קיי. למ

  
  :גב' אנדה בר

  כי זה דרך מהירה. זה כביש שירות של דרך מהירה. 
  

  :גב' טל בן דב
  זה לא רמפה. אחרי הקיר האקוסטי זה לא רמפה. 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  זה כביש שירות. 
  

  :גב' אנדה בר
  אנחנו מדרום. כביש השירות הוא מצפון לקיר האקוסטי. 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  עכשיו, מדרום הקיר האקוסטי, בשטח שהיתה צריכה להיות הפקעה, ההפקעה בוטלה,אז 
  

  :גב' אנדה בר
  כן.

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  דובר הרגע, הציעה המתנגדת לתת שם זיקת מעבר,
  



  ש.י. – 18/02/2013ועדה מחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב                                               
  

________________________________________________________________  
  למען הרישום הטוב -"חבר" 

________________________________________________________________  
  חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים" חברה"תמליל זה נערך על ידי 

  

17

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  את לא יכולה ... זה עוד מגרש.

  
  [מדברים ביחד]

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  אם אפשר לעשות שם זיקת מעבר? לא רוצים להפקיע. השאלה
  

  :גב' אנדה בר
  אי אפשר ... זה שטח פרטי של שני מגרשים אחרים.

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  ברור.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  נעמי, תסתכלי רגע פה, אם לקחת מפה או לקחת מפה זה אותו דבר. מה ההבדל?

  
  :גב' אנדה בר

  גם יותר קצר, גם יותר קרוב, ... אני אומרת לקחת לפחות כמו שלקחנו מפה, זה
  

  :עו"ד שלומית ארן
  גם שם היה מצב של הפקעה בפועל. 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  לא היתה הפקעה בפועל. 
  

  :גב' נעמי אנג'ל
נכון. אנדה, יש פה טענה ... שהמצב קיים שנים, אבל שיש פה אוסף של עשיות בצד אחד ... 

הדרומית יחד עם זאת שמערבית לה, לחלק את זה  לעשות משני הצדדים על גבול החלקה
  פה,

  
  :גב' אנדה בר

  זה להכניס עוד שחקן, עוד מישהו, פה יש סיטואציה ... 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  איפה ... שלא תהיה בעיה של חניה? יש מקום. טוב. או.קיי.

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  , זה המבנה של בית הכנסת?יש לי רק שאלה אחרונה: במגרש הזה של השב"צ, קיים פה
  

  :גב' אנדה בר
  כן.
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  :גב' נעמי אנג'ל
  בין שב"צ לשצ"פ. זאת אומרת שהחלק הדרומי של החלקה הוא כן פנוי.

  
  :גב' אנדה בר

הוא פנוי כרגע, אבל ... הוא בהפרשי גובה אחרים, ...רואים בתצ"א שלו שלא היה שם כלום. 
  זה כל מיני אנומליות של ... ישנים. 

  
  :' נעמי אנג'לגב

  לא היה שם כלום.
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  כמה מרחק הליכה זה דרך השצ"פ במטרים?

  
  :עו"ד שלומית ארן

  מטר. 20עוד 
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  יש דברים כאלה. צריך לשקול את זה. נכון. אנחנו רואים את זה, זה בסדר. 

 20 –נכון. מאריך ב  פ. בערך.האורך של המגרש של השב"צ שצ" 20, בערך 20זה משהו בין 
  מטר. אין לנו פה מדידה.  25עד 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  טוב. או.קיי. יש לכם עכשיו את זכות התגובה. אתם בבקשה. 
  

  :מר אבינועם בילו
צפונית זה לא כביש שירות, שמי בילו אבינועם. אני רוצה להעמיד את הדברים על דיוקם. 

ונו. מזרחית ברחוב הרצל אין מקום לעמוד לשנייה. אין שם אלא מסלול פניה לקריית א
  מקום לעצור, אין אפשרות בשום אופן לעשות שמה זיקת מעבר לרכב. 

כמובן זה מקום שמתפללים בשבת. האדון נוסע בשבת ובטח  –עכשיו, מצד של הבית כנסת 
  ובטח הוא לא ירצה לפגוע ברגשות של המתפללים.

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  בר רק בשביל של הולכי רגל.אבל מדו
  

  :מר אבינועם בילו
זה צמוד גם לכתב ההתנגדות, ואני מבקש להתייחס, זה  עכשיו, מה שנאמר פה כל הדברים

כתוספת לכתב ההתנגדות, או להדגיש. המקום הוא יש לו זיקת מעבר מתוקף השנים שקנה 
המעבר מתוקף מר גואטה את המקום והשקיע בו את מיטב כספו, הוא התייחס לזיקת 

השנים שאי אפשר למחוק אותה בשום אופן מבחינת חוק המקרקעין. אי אפשר למחוק את 
הזיקת מעבר הזאת. אולי אם הדברים היו עולים לפני שהקימו את החומה של כביש 
מכבית, אולי היה עוד מקום להתנגד שם לחומה הזאת וליצור איזה מצב אחר. היום אי 

דרך הזאת חיברה את רחוב הס לכיוון דרך בר אילן מתוקף אפשר ליצור שום מצב, כי ה
אם תסתכלו על קווי הבניין של השנים, ככה זה היה וככה זה נשאר כל השנים. רחוב הס, 

כולם, הוא מקביל למצב של היום, מסתכלים קו ישר. כלומר, יכול להיות שבמסגרת המושה 
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ת להמשיך את רחוב הס. ויש שהיתה, ואחר כך החלוקה שהיתה, התכוונו שמה בדרך הזא
לו אחר פניה בצורה של ר' וגם נתנו שם מספרים ... רחוב הס. לא יכול להיות שיתנו לרחוב 

  שאין לו גישה אליו אלא באיזה מעבר צר של הולכי רגל. 
עכשיו, גם מתוקף זה שמחויבים לחניה, הוא בנה לפי היתר ומחויב שם שיהיה חניה וכך 

לחניה, כולל גישה לבת משפחה שהיא נכה, הערך  יה לו את הגישההוא עשה. במידה ולא יה
מישהו פה יצטרך לפצות אותו על מלוא הערך לפי של הנכס יהיה שווה ערך שלילי. כלומר, 

  , ואני לא מאמין שהציבור יוכל לעמוד בדבר כזה.197
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  ורי?סליחה, למה מישהו יצטרך לפצות אותו אם זה לא סטטוט

  
  :יוסף גואטה

  למה זה לא סטטוטורי?
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  כי זה לא סטטוטורי, מה לעשות?

  
  :יוסף גואטה

  זה משכבר הימים יש ...
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אין. משכבר הימים זה לא סטטוטורי.

  
  :יוסף גואטה

רצון רב. אני קניתי אני רוצה להגיד לכם משהו, אני מכבד את כל הועדה הזאת המכובדת ב
שנה בערך לחפש בית, וכל  17לפני  את הבית, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני התחלתי

עם האוטו,  מתווך שהביא לי בית אמרתי לו: תקשיב, אני רוצה רק בית שאני אכנס אליו
ואני רוצה לשבת על המרפסת שלי לשתות כוס קפה ולהסתכל על המרצדס שלי. אני באתי 

מהביבים, אני לא מתבייש בזה, היום אני גאה בעצמי ואני יכול לספר לכם גם מאשפתות, 
  שנה. 13, 12לפני  למה. קניתי את הבית הזה, בניתי את הבית הזה

הגב' שלומית המכובדת הזאת ישבה אצלי בבית, אכלה אצלי קוסקוס אחרי שגמרתי את 
י כל שני וחמישי גם מזמין הבית. היא הביאה לי עציץ מתנה, והיא היתה אורחת כבוד, ואנ

עד שלפני שנתיים פתאום, פתאום כשהבית שלה, לא  אותה לכוס קפה והיא ביחסים טובים,
שנה, פתאום היא באה אלי ואומרת לי שהבית שלי, או  25יודע איך, היא קנתה אותו לפני 

ום החניה שאני עובר זה הדרך שלה. מה אני בא להגיד לכם בשורה התחתונה? הבית שלי הי
 5.5שווה, אם אני רוצה למכור אותו, לפרוט אותו לכסף, מחר אני יכול לקבל  משהו כמו 

מיליון שקל אם יתמזל מזלי. אם הבית הזה לא ייכנס עם חניה כפי שהוא, כמו  6אולי אפילו 
במצב שלו הנוכחי, על כל התכניות שקיבלתי והמאושרים, לא יהיה לי קונה לבית הזה, 

אחוז. אני בא ואומר לכם: קחו את הבית, תנו  80 –אחוז, הוא ירד ב  50 –והוא ירד לא ב 
לה את האדמה הזאת, קחו את כל הבית, תנו לי חילופין. לא רוצה, אלא אם כן תנו לי 

  רישיון להליקופטר ולנחות על הגג. 
רבותיי, אתם דנים בדבר שאני מעולם לא פגעתי בזכויות שלה. לא הכרתי אותה מעולם. לא 

שנה, רק עכשיו קיבלתי טופס  12תי ... כשקניתי את הבית. בניתי את הבית הזה במשך שאל
היום הוא כבר  . הנשמה שלי יצאה. התחלתי לבנות את הבית כשהשיער שלי היה שחור,4
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לבן. היום כבר לא בא לי על הבית הזה, פתאום קמה הגברת המלומדת הזאת, המכובדת, 
טועה, היא עדיין עובדת בשיטת ה"מצליח". כן היה לי  אני עדיין אוהב אותה, היא עדיין

אז המלצרית אז סליחה, לא היה לי צ'יפס, אם אני משלם ...  צ'יפס.או לא היה לי  צ'יפס,
רבותיי, אתם דנים בדבר שהוא לא נכון. הנה הצילום האווירי, הנה הרוחב מבקשת סליחה. 

וס רבותיי. איזה משא ומתן יש לי שנה פל 60שנה פלוס. בת  60שביל הזה. הגדר שלה בת 
איתה? אני אספר לכם איזה משא ומתן. אחרי שכבר בניתי והכל, הכל בסדר, פתאום לפני 
איזה שנה וחצי היא קיבלה את תעודת עריכת דין, היא מלומדת ... ואז פתאום יצא לי איזה 

, אני יכול לדבר עורך דין, לא יודע מיהו, ומהו בשבילה, ואז הוא אומר לי: תגיד לי אדוני
איתך? אני אומר לו: על מה? הוא אומר לי: תשמע, השביל הזה זה של שלומית. אמרתי לו: 
ואללה! אז מה אתה רוצה ממני? ... אז בוא נדבר. אולי תיתן לי איזה מטר פה? אמרתי לו: 

שנה, הוא  60מטר? למה? זה של אבא שלי? זה של אימא שלי? זה שביל של  אני? אני אתן לך
  לא שלי, הוא לא שלה, הוא לא של אף אחד. 

עכשיו, הנזק שלי הוא יהיה הרבה מיליונים שקלים ואם היא כל כך מלומדת וערה לכל 
הדברים האלה, כשהיא קיבלה את הבית, או קנתה את הבית, או אני לא יודע באיזה דרך, 

פה הגבול? שיהיה להם לבריאות, כשקונים בית לא מבררים? איפה מפלסים, יוצאים, אי
אתם מדברים איתי על סטטוטורי, מה זה? קניתי בית כדת וכדין, שום דבר לא גנוב, הנה ... 
הנה מפות שאתם הנפקתם אותם. מדינת ישראל הנפיקה אותם לאנשים כמוני. ... הנה 
צילום אווירי כדת וכדין, הנה אישורי בניה. הנה הכל. אני מרגיש כמו גנב פה. היא טוענת 

  היא אכלה אצלי קוסקוס בבית. י לה, ואני עשיתי לה. מי דיבר איתה בכלל? שאני גנבת
האישה הנחמדה הזאת, שטוענת לכתר שאני גנבתי אותה, ויש לה עוד חוצפה אחת שעכשיו 
באמת אני מתעצבן, שהיא אומרת שאני הייתי אלים כלפיה. בהתנגדות שלה: "ולא רק זה, 

מי ... בכלל? היא ישבה אצלי ואכלה קוסקוס גואטה התעסק איתי באלימות".  גם אדון
האישה והיא הביאה לי עציץ מתנה. שיהיה לכם מושג על מה מדובר פה. אני בן אדם ... אני 

, אני באתי מהרחוב והגעתי לאן שהגעתי. אתם יכולים לקחת את זה, אם אתם לא מלומד
מרו: אני לא מכבדים את החוק, אל תדונו בבקשה הזאת, כמו ששופטים בבית משפט א

אדון בזכות ... כי הזכות שלי קודמת לשלה, כי לא גנבתי לה מעולם שום דבר, ולא הזקתי 
הזאת אפילו יום אחד בחיי. אתם רוצים להאשים? תאשימו את עיריית קריית אונו.  הלאיש

אם מישהו צריך להידפק זה אני. ... למה רק אותי דופקים, למה לא רק את השכנה? ... בכל 
שלי, או בכל הבנייה של הבית הזה. רבותיי, זה אתם צריכים לדון. יש לכם פה  החיים

  חוקים, שוב דבר לא גנוב, הכל גלוי.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  תודה רבה.

  
  :יוסף גואטה

  תודה רבה לכם.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  בבקשה שלומית. 

  
  :דובר

  כלל. אני לא ראיתי בשום מקום.עוד שנייה, לא הוצג פה נסח טאבו שזה שייך לך ב
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  :עו"ד שלומית ארן
  אני לא רוצה להתייחס לדברים שנאמרו פה. 

  
  :יוסף גואטה

למה לא להתייחס ... לא, למה היא לא מתייחסת? ... שהייתי אלים. זה ... להגיד שהייתי 
  אלים? למה היא לא הלכה למשטרה אם הייתי אלים? היא תגיד עלי מה שהיא רוצה?

  
  יו"ר: –גילה אורון גב' 

  טוב, אני מבקשת עכשיו, כן.
  

  :עו"ד שלומית ארן
אני רק אולי אחדד כמה דברים: מהכניסה מרחוב הרצל זה מגיע ... של הצוללת האדומה, 

ויש שם שטח שאפשר גם להעביר אותו אפילו לסלול אותו לחניה, כי  טח מסחרישיש שם 
  שעוברים בחזית ההיא דרך האזור הזה. אין שם אפשרות לגישה. יש שם גם היום אנשים 

אני רוצה להדגיש, אני לא, אין לי את ... בגדול,  –לעניין בשב"צ, לעניין השטחים הציבוריים 
אבל יש כאן הפרדה, יש כאן מתחם של המבנה הציבורי ושל השטח הציבורי, בית הכנסת 

וורסיות אחרות גם הזה אכן קיים, אני לא יודעת כמה עשרות שנים. זה מופיע בצורה, ב
בתכניות קודמות שחלק ציינתי בהתנגדות. זה בית כנסת מאד קטן, הוא פועל בדרך כלל רק 
בשבתות וחגים. לדעתי הוא פועל אפילו באמצע השבוע. כמות האנשים שמגיעה לשם מאד 
קטנה, בוודאי לא נדרשות יותר משתי הכניסות שקיימות מצפון ודרום, ואני בטוחה שאם 

דים שם שביל למעבר, אפילו מגדרים אותו רק לצורכי המעבר של הדיירים האלה, היו מייע
אז הבית כנסת לא היה נפגע והפעילות בו לא היתה נפגעת. אני חושבת, רק לסיכום אגיד 
שאני חושבת שמה שהועדה המקומית עשתה פה זה לקחה את המצב הקיים וזה הכי קל, 

  ני חושבת ...במקום ליצור מצב חדש ומאוזן. זה מה שא
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  תודה רבה לכולם. תסגור בבקשה את ההקלטה. 

  
  ההקלטה הופסקה לצורך התייעצות פנימית בין חברי הועדה

  
  החלטה 

  
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
לאחר שמיעת ההתנגדויות הועדה מחליטה לאפשר בגבול המערבי של המגרש זיקת הנאה 

  להולכי רגל.מטר לרכב ו 3ברוחב של 
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  להרחיב את תחום התכנית,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

להרחיב את הקו הכחול כך שיתאפשר הסיבוב לכיוון מזרח לגבול החלקה הצפונית. כל 
  המשך המעבר לכיוון מזרח יהיה בתוך גבול החלקה הצפונית. 
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  :גב' נעמי אנג'ל
  .זיקות ההנאה בין שני ... יהיו כולם ..

  
  :דוברת

  בזיקת הנאה להולכי רגל בלבד.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
בדיוק. הוא יצטרך את השער שלו להזיז לכיוון הזה. עכשיו, ככל שהצדדים יגיעו להסכמות 

  אחרות בהסכמה, אז הועדה תהיה מוכנה לשקול את זה. 
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  לא, בתוך, עד כמה זמן? תגבילי בזמן.

  
  יו"ר: –ן גב' גילה אורו

  יום, או הסכמות. אחד מהשניים.  30לא, אני אומרת, מסמכים מתוקנים או בתוך 
  

  :גב' יעל פרי
  חשוב, לשנות את מטרות התכנית.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

ובמטרות התכנית צריך לשנות שזה לא משמש את השב"צ והזה, אלא רק את הגישה 
  טר, זה גם לאפשר מעבר לרכב,מ 3למגרש הזה והסיבה לזה שאנחנו מאפשרים 

  
  :גב' יעל פרי

  כתבנו, לרכב ורגל. בסדר.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
לא, הסיבה שאנחנו כן מתעקשים על הנושא הזה של הרכב, שגם יתאפשר מעבר לרכב 

  חירום. זהו. אתה יכול לסגור. 
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 –ם בית יוליאנה תוספת שטחים לבית הורי :/א1693הר/ –תכנית     :2סעיף 

  הרצליה
  
  

  בנוכחות: 
  לשכת התכנון המחוזית  -    מר יעקב קרייזלר

  אדריכלית העיר הרצליה  -  גב' הדס נוחם
  מתנגד  -  מר אמנון כהן

  בשם מתנגדת נאוה קפלינסקי  -  עו"ד מאיה אשכנזי
  בא כוח המשיבה, בית יוליאנה  -  עו"ד מרדכי רז
  עורכת התכנית  -  אדר' ענת גנות

  מהנדס תנועה, מטעם בית יוליאנה  -  ומרמר נתן ת
  מנהלת בית יוליאנה  -  גב' שושנה נש

  יו"ר הנהלת בית יוליאנה  -  מר דוד
  
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
/א: תוספת שטחים לבית הורים בית 1693הר/תכנית  - על סדר היום 2בוקר טוב. נושא 

  יוליאנה. נעמי בכמה מילים.
  

  :גב' נעמי אנג'ל
את השימוש בקרקע בבית יוליאנה בית הורים ותיק. אפשר לראות מאד  תכנית מייעדת

ברור במסמכים. היתה קומה עליונה חלקית, יש השלמה שלה באגף נוסף של הבניין 
  לתוספת יחידות דיור.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  טוב. כהן אמנון.
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
  אפשר לשנות את הסדר?

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  י רוצה לדבר ראשון?מ
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
  אני מייצגת את גב' קפלינסקי. שמי מאיה אשכנזי.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  או.קיי. בבקשה. אם הוא מוכן.
  

  :מר אמנון כהן
  אני אחר כך רק אשלים. אין לי בעיה.
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  :עו"ד מאיה אשכנזי
מת של היזם שמתארת בפתח הדברים אני אציין שהצטערנו מאד להיתקל בתשובה המתלה

את הטענות הראויות של המתנגדים כ: "הבל ורעות רוח", "טענות סרק", "ניסיון לנכס 
  לעצמם נוף לים" וכיוצא באילו. 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  את יכולה רק להגיד גם, האנשים שאת מייצגת איפה הם יחסית לתכנית?
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
הדברים שאמרתי  מטר, 160 –במרחק של כ  פר.פה יש בית ס י"א. –הם גרים ברחוב ה 

קודם לכן ... במיוחד שעה שהועדה המקומית עצמה הבינה שיש צורך לקבל את ההתנגדות 
בינואר השנה, שאגב, לא הומצא לנו, הגענו אליו  31 –בחלקה, אני מפנה לפרוטוקול דיון מ 

תוספת של מפרצי במקרה, והיזם עצמו הודה שבכוונתו לפנות לועדה המקומית ולבקש 
  לתשובתו.  19חניה, בסעיף 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

מה אמר את מתחילה מהסוף במקום להגיד, תגידי מה ההתנגדות שלך? אל תתייחסי ְל 
  היזם, מה אמר זה, מה אמר זה. מה ההתנגדות שלכם לתכנית?

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

אין בעיה. ההתנגדות שלנו לתכנית ההתנגדות שלנו פורטה בכתב ואני אחזור עליה עכשיו, 
היעדר תשתיות חניה מספיקות ברחוב,  –נימוקים עיקריים: הנימוק הראשון  3מבוססת על 

אי הסדרת התשתית התחבורתית ברחוב. הנימוק  –תיכף אני אפרט את זה. הנימוק השני 
  זה פגיעה בנוף. –השלישי 

אין היום מספיק חניות  – הפירוט של הנימוקים האלה הוא כך: במישור של החניות
לדיירים של בית יוליאנה, לאורחים, למבקרים, לכל משאיות האספקה והמוניות ורכבי 
ההסעה שמגיעים למקום. ופועל יוצא, ואנחנו צירפנו תמונות רבות להתנגדות, יוצא כדרך 

 .קבע עומדות משאיות ומוניות וחוסמות נתיב אחד בכביש שהוא כולל שני נתיבים בסך הכל
חונים על המדרכה, מחייבים את כולם לרדת לכביש. אין שם שום הסדרה, אין מפרצי חניה 
אפילו. זה למשל אחד הנימוקים שגם היזם הבין שצריך לעשות מפרצים שאפשר יהיה 
לעצור בהם ולהוריד נוסעים קשישים שלא פעם מתקשים בהליכה, נעזרים בהליכונים, 

אותם. אין להם איך לעלות. בפועל יש משאיות. צילמנו בכיסאות גלגלים, אין איפה להוריד 
רק בוקר אחד בסך הכל שמדגים את הכל אבל זה ככה כל יום. אין שום הסדרה לזה. 
בהחלטה של הועדה המקומית, אגב, נציין שעולה שהחצי קומה הנוספת שאותה רוצים 

המקומית אני מפנה להחלטת הועדה להשלים עכשיו גם היא נבנתה בניגוד לתכנית. 
הקומות המותרות", והתכנית מציעה  3 –שאומרת: "נבנתה קומה חלקית נוספת מעבר ל 

  הסדרת השטחים הקיימים,
  

  :גב' הדס נוחם
  לא, לא, הסדרה של מעט מאד שטחים קיימים. איפה את קוראת?

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

  אני קוראת בהחלטה שלכם. בכל מקרה זו הטענה שלנו.
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  :גב' הדס נוחם
  , היא לא נבנתה. היא לא נבנתה. יש פה איזה טעות. אני תיכף אמצא אותה.לא

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  הבנו. הלאה. –טוב. בואי נמשיך. הטענה היא לגבי מפרצי החניה 
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
מדובר ברחובות קטנים וצרים שדרכם,  –התעבורתית זה לגבי מפרצי החניה. לגבי התשתית 

הזה, זו הכניסה בעצם של הדיירים לחניון. הם מגיעים מרחוב דוד רזיאל, אין דרך הרחוב 
להם כביש אחר שמוביל לחניון, למעט איגוף משמעותי של כל השכונה, והכביש הזה חסום 

  דרך קבע על ידי מכוניות שממתינות, שמובילות דברים. 
ת, בתכנית התשתית, גם התחבורתית וגם מפרצי החניה לא הוסדרו בתכנית הקודמ

. לא הוסדר שם, לא מסדירים את זה עכשיו למרות ההוספה, למרות שגם בתכנית 1693הר/
בנו עוד, ועכשיו הם רוצים לבנות עוד, והכל ללא הסדרה של  1693 –מעבר למה שהותר ב 

  הדברים. 
עכשיו, אנחנו כתבנו בהתנגדות שלנו: "בית אבות זה שימוש ראוי ביותר, ואנחנו גם מבינים 

ת הצורך לשלב בית אבות בתוך שכונת מגורים ולא להרחיק ... לאזורים אחרים. זאת לא א
מהות ההתנגדות. מהות ההתנגדות היא שאי אפשר לבנות עוד ועוד, ועוד ולהפוך את זה 
למשהו ענק בלי להסדיר את התשתיות שדרושות לשם כך, כי ... מטיל נטל בלתי סביר על 

שזה גם גורם לסיכון חיי אדם מבחינת איך שהדברים  כל מי שגר שם. אנחנו חושבים
  מתבצעים בפועל. אני שוב מפנה לתמונות שלנו, הם ממחישות את זה מאד.

אני אציין שהיזם טוען שיש לו זכות יסוד לאשר תכנית שהוא הגיש, אז אין לו זכות יסוד. 
ן לו זכות שהיא אין לו גם זכות מוקנית, יש לו זכות להגיש, אגב, תכנית. זה בסדר. אי

  תאושר.
חניות בלבד יסופקו בתחום  4 –בפרוטוקול דיון של הועדה המקומית אנחנו ראינו ש 

המגרש. זה רחוק מלהספיק. אנחנו חושבים שלאור האופי המיוחד של בית יוליאנה צריך 
להוסיף מעבר לתקן. התקן שנקבע בשעתו לבתי אבות לא הולם בית הורים גדול, עתיר 

כולל גם מחלקה סיעודית, כמו בית יוליאנה. צריך לקחת את זה בחשבון. שפעילויות 
  הקשיים שקיימים שם יום, יום מעידים על זה שזה לא מתאים במקרה הזה.

מטר משם, מבית יוליאנה, שהיא תספק את  120שמצויה במרחק של  היזם הפנה לחניה
מצעות הליכונים השלמת הפתרון. זה לא מספיק, כי מדובר בקשישים שמתנייעים בא

מטר עד לבית יוליאנה, ואני גם לא יודעת מה  120וכיסאות גלגלים, הם לא יכולים להגיע 
  המרחק עד הכניסה לבית יוליאנה. זה לא רלוונטי.

היזם בתשובה שלו להתנגדות שלנו לא התייחס בעצם לנושא היעדר הסדרת התשתיות 
ונית, ולא מתייחסת לרחוב התחבורתיות. הוא הפנה לחוות דעת מסוימת שהיא לק

הספציפי, היא מתייחסת לקווים מנחים כלליים של משרד התחבורה. לא ברור לי על ידי מי 
איזה חתימה בכתב יד, אבל לא כתוב מי כתב אותה, מה הניסיון שלו, היא ניתנה, יש שם 

שלכות וכו'. במקום זה ... שאנחנו לא הצגנו חוות דעת. אני אציין שהנטל לבחון את כל הה
התחבורתיות של תכנית, לא מוטל על השכנים באזור, על התושבים, אלא על היזם ועל 
הועדה המקומית. הם צריכים להעסיק אנשי מקצוע, וזה לא נעשה לפני התכנית הזאת. כך 

  עולה גם מפרוטוקול הדיון בועדה המחוזית. 
היום לצורך העלאה היזם עצמו מודה בתשובה שלו, שהיום, אני מפנה לתשובה של היזם, 

והורדה של נוסעים נעשה שימוש בחלק מהמדרכה והוא מבקש שהדבר יאושר כפתרון של 
קבע. זאת אומרת, הפתרון שהוא מציע למניעת חסימה של הכביש הוא שמעכשיו נחסום את 
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המדרכה. אבל אצלנו לא מדובר במדרכה רגילה, שגם על החשיבות שלה אני לא צריכה 
ה שמשמשת את כל הדיירים באותו בית הורים שיוצאים לטיולים להרחיב, אלא במדרכ

  באזור. אותה יחסמו, יהפכו את זה עכשיו למפרץ חניה בהתאם. 
לתקן עכשיו רק מעידה על עד כמה  מעבר לזה, העובדה שהיזם אומר שאת זה הוא רוצה

לא  היתה חשובה ההתנגדות שהגשנו, כי עד אז לא דובר על זה בכלל. בכל מקרה זה גם
יעזור, כי כבר היום המכוניות חונות על המדרכה, ולכן לשלול את המדרכה עכשיו מהולכי 

  הרגל הקשישים שעוברים במקום לא יפתור שום בעיה, כמו שזה לא פותר היום. 
בינואר מפנה לאישור של יועץ תנועה, ובעצם  31 –הועדה המקומית בפרוטוקול הדיון מ 

אז זה לא פתרון מספיק טוב, כי כל עוד התכנית לא אומרת שהוא יאשר שזה מספיק. 
מייעדת שטחים למפרצי חניה כאלה, שום יועץ תנועה לא יכול לאשר שהפתרונות מספיקים, 

  כי אין, אנחנו לא רואים איפה יהיו הפתרונות הללו.
לגבי ההמלצה של הועדה המקומית לקבוע בתכנית כי תנאי בהיתר בניה, יהיה שפריקת 

אז קודם כל, המשאיות שממתינות לכניסה לחצר,  – צע בחצר המשק בלבדסחורות תבו
היום השער של הכניסה לחצר של בית יוליאנה נמצא ממש על המדרכה, מה שאומר שהיום 
כל משאית, גם אם היא רוצה להיות בסדר, היא עומדת וחוסמת עד שיפתחו לה את השער. 

ו שהשער יהיה פנימה, כך שהמשאית אז לכל הפחות היינו מצפים, בתור התחלה, שיגיד
תוכל להתחיל להיכנס לפני זה, אבל גם זה לא יעזור, כי בפועל, בכניסה, איפה שנמצא השער 

, היום עומדות אותן מוניות ורכבי הסעה והמכוניות של האורחים שמחכות לאסוף קשישים
יספיק, או להביא אותם, והם לא מאפשרות למעשה להיכנס. ולכן גם הפתרון הזה לא 

שאפילו אותו לא הציעו, אלא פשוט ממתינים, מציעים שהמשאיות ימשיכו לעמוד באמצע 
  הכביש, ולחכות עד שיתפנה המקום.

 מלינהשהבעיות תנועה שעליהם נטען, עכשיו, אני אציין שזה לא נכון, בניגוד למה ש
עות הבעיות נוב מתנגדת ומייצגת נובעות מהקמת השכונה שהיא עצמה מתגוררת בה,ה

לא  1693בעצם ממה שקורה פה, שזה תכנון זוחל של בית יוליאנה, מהעובדה שתכנית הר/
כללה הסדרים מתאימים בנושא תחבורה וחניה, ומהעובדה שבפועל נבנה יותר ממה שאושר 

  בתכנית. 
עכשיו היזם מבקש להרחיב עוד יותר את הבינוי ואנחנו חושבים שנכון היה להקדים 

זה שהיה צריך להיות מוסדר כבר מזמן, ובוודאי לתת מענה לדרישות ולהסדיר את הנושא ה
  שעולות מתוספת הבניה. 

אנחנו מבקשים לציין שאנחנו דוחים את שיטת המדידה הייחודית שמוצעת בפרוטוקול 
הדיון של הועדה המקומית שאומרת: חישוב מרחק הליכה. אנחנו לא יודעים מה זה: מרחק 

נהוג להתייחס, והמרחק קטן בהרבה ממה שמצוין שם, שהם  הליכה. יש מרחק, באמת, כך
  מדברים על מאות מטרים. 

... המדידה שעשה המהנדס על גבי מפה, אז אנחנו מפנים המדידה שעשה,  –גם לגבי היזם 
  לפקודת המדידות ולתקנות המדידה,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  מה?מדידה ְל 
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
  מדידה של המרחקים.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  המרחקים מאיפה לאיפה?
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  :עו"ד מאיה אשכנזי
  מבית השכנים לבין בית יוליאנה. 

  
  :גב' הדס נוחם

  וכמה המרחק?
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
מטרים, אבל התשובות, לא קיבלנו שום תשובות מדידה  160אנחנו עשינו מדידה בערך של 

שבכל מה שקשור להיעדר חניות והיעדר תשתית עכשיו, בכל מקרה, אני רוצה לציין  בפועל.
  תחבורתית מספקת, זה לא קשור,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  הבנו. הלאה. עוד משהו? –טוב, נושא החניה ותחבורה 
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
כן, בוודאי. אני רוצה לסיים ולומר רק שהנושאים האלה הם צריכים להיות מוסדרים 

  יתריעו על כך. זה לא קשור בכלל למרחק. בתכנית, גם בלי שאזרחים 
בהרחבה את הרשאים  לחוק התכנון והבניה מגדיר 100סעיף  –אני עונה למכתב ההתנגדות 

להתנגד לתכנית. בית המשפט העליון פירש את זה בהרחבה, כולל גם בעלי זכויות בקרקע 
  ע"ע ...  –שמחוץ לתחומי התכנית. אני משיבה לטענות. אני מפנה ל 

, שהגבהת הבניין הנמוך 46עון האחרון זה הפגיעה בנוף. אמרנו בכתב ההתנגדות, סעיף הטי
שקיים במקום תפתור את בעיית הפגיעה בנוף, אבל לא תפתור את יתר הבעיות שאליהן 

 46מתייחסת ההתנגדויות, וצריך למצוא מענה גם לבעיות החניה והתנועה במקום, סעיף 
יזם כאילו הדבר היחיד שהטריד את המתנגדת זאת ... לכתב ההתנגדות, לכן הטענה של ה

היא טענה לא נכונה. והבהרנו את זה. להיפך, הטיעון של הפגיעה בנוף תופס לא רק את 
המקום האחרון בכתב ההתנגדות, אלא גם את הנפח הקטן ביותר, גם בטיעונים וגם 

  אחרות. בנספחים, והיה נוח, כנראה, להיתפס לטענה הזאת ולא לדון בטענות ה
לכן גם מנסים לצמצם את הטענה לטענה לפגיעה בנוף לים, כאשר הטענה היתה טענה 
לפגיעה בנוף הפתוח לכיוון מערב. הוא כולל גם את הים, זה נכון, אבל לא רק את הים. יש 

שעלולה לפגוע בנוף הנשקף מביתו, גם  שם הרבה מאד נוף פתוח. מותר לאדם להתנגד לבניה
חוסר תום לב, או באי רגישות לצדק חברתי, כפי שהיזם הרחיב מאד בלי שהוא יואשם ב

בתגובתו. גם היזם הוא לא בדיוק מלכ"ר, אלא גוף שפועל למטרות רווח וצריך לראות ככה 
על ידו. אז כל הפוסל במומו פוסל. ממילא לא מצאנו שום התייחסות  את התכנית שמוצעת

ת להצעה להגביה את הבניין הנמוך, למרות לתגובה, או פרוטוקול לדיון של הועדה המקומי
שברור שבניית חצי קומה בחריגה מהתכנית הקיימת היום לא יכולה להיות מעשה עשוי. 
זאת אומרת, הם מציגים: אנחנו רק משלימים. הם בעצם בונים, מבקשים עכשיו להכשיר 

  את החצי קומה שנבנתה,
  

  :גב' הדס נוחם
  יש לך הרבה מאד טעויות,

  
  יו"ר: –אורון  גב' גילה

  סליחה, את תוכלי אחר כך להגיב. כן?
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  :עו"ד מאיה אשכנזי
לפרוטוקול הפניתי קודם לכן. ולכן ההתנגדות פה בעצם היא לבניית הקומה כולה. אני 
אציין עוד שבכל מה שקשור לפגיעה היזם לא שכנע שהשכונה שבה מתגוררת המתנגדת ובה 

ת בבנייה לגובה, אלא להיפך. הגובה המכסימלי של מצוי בית יוליאנה, היא שכונה שמאופיינ
  קומות. 6הבניינים שקיימים בשכונה, והרוב הוא בתים חד קומתיים, הוא 

  
  :גב' הדס נוחם

  באיזה בניין גרה המתנגדת?
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
  י"א. –ברחוב ה 

  
  :גב' הדס נוחם

  איזה גובה הבניין?
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
היא  6 –מה שנקבע בפרוטוקול הדיון של הועדה המקומית. הקומה ה קומות. בניגוד גם ל 6

מהשכונה, הוא קומת הפנטהאוז. מתחם צמרות שאליו מפנה היזם בתגובתו, הוא לא חלק 
רחוק במידה ניכרת, ובכל מקרה המתחם גם לא מצוי בין בית המתנגדת לבין בית יוליאנה, 

  יננו. ולכן לגובה הבנייה פה אין שום רלוונטיות לעני
שיטת ההשוואה שבה נקט היזם גובה בתי המתנגדים לעומת גובה בית יוליאנה היא גם לא 
ברורה לנו. היזם מחליף לסירוגין בין מדידה מטרית של לובי כניסה, לבין מדידה במספר 
קומות של הבניה מעל הלובי, מה שאנחנו לא משכנע אותנו זה ... בית המתנגדת גבוה, 

  אנה. כביכול, מבית יולי
בכל מה שקשור להשקעות שהיזם השקיע, לטענתו, בבניית יסודות קרקע שמלכתחילה 

אין לכך כל חשיבות כל עוד הדבר  –אז אין לכך שמץ של ראיה. ב'  –יתאימו לקומה רביעית 
לא נעשה מכוח תכנית מאושרת. אי אפשר לתמוך בבקשה לאישור התכנית על רקע 

  ההשקעות שבוצעו בעבר. 
 שבים שהרתיעה העזה של היזם מפני כל הצעה לשיפור בתכניתו ממחישה היטבאנחנו חו

את הבעייתיות בתכנון ... היזם ... להימנע מכל אותן, מהחלת כל אותן מגבלות ותנאים 
שהיו חלים עליו אילו הוקם בית יוליאנה מלכתחילה בצורה מסודרת, מכוח תכנית מאושרת 

  חבורה.שלוקחת בחשבון נושאים כמו: תנועה ות
אני אסיים, משפטים אחרונים לסיום. בגלל התגובה של היזם, המאד חריגה, אני חייבת 
לציין, חוכמה מאד קטנה לאיים על תושבים שמגישים התנגדות לתכנית שלדעתם תפגע 

  בהם ובכלל הציבור, בטענות של חוסר תום לב, ובדרישה לתשלום הוצאות כספיות כבדות.
וח התגובה כאשר מוגשת התנגדות שמנוסחת בלשון מתונה. במיוחד קשה לקבל שזוהי ר

מדובר בתכנית שנועדה להכשיר גם חריגות, כאשר הועדה המקומית והיזם עצמו הבינו 
שעליהם לתקן את התכנית בעקבות ההתנגדות, כפי שעולה מתגובת היזם ... פרוטוקול 

ם היזם עצמו מכירים באי כוח היזם וג הדיון בועדה המקומית, וכאשר אין לנו ספק שגם
בהוצאות בועדה המחוזית רק במקרה  יחויבהיטב את המציאות שעל פיה מתנגד 

שההתנגדות טורדנית וקנטרנית, ובפועל רק מקרים נדירים ביותר מחויב בהוצאות. אני 
(ד) לחוק התכנון והבניה, ולספרם של פרופ' רחל 106 רוצה להפנות בהקשר הזה לסעיף

. הן עמדו על 105עד  103, עמודים 2011 –מון: התשמע קולי מ אלתרמן וד"ר דפנה כר
לאותו ספר, מתוארת בדיקה  134הקשיים הרבים גם בהוראת החוק הקיימת. בעמוד 
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לא הוטלו הוצאות  1995בועדה המחוזית מרכז, לפיה מאז שנת  המחברותשנערכה על ידי 
  בכלל, ורק במקרה אחד היזם,

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

  ו זה עוד יותר עתיק.אצלנ
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אנחנו אף פעם לא הטלנו. 

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

אני לא יודעת. אני רק מציינת מחקר. רק במקרה אחד בלבד במחקר שאליו מתייחסת 
פרופ',רגע, אני רק אסיים את המשפט, הועלתה טענה בכלל לחוסר תום לב ולקנטרנות מצד 

וגם הועדה ... להיפך, אני חושבת שבמקרה כמו זה, שבהם ה השני. היזם. זה כנראה המקר
כבר רוצים  אין בכלל ספק שההתנהגות מוצדקת לפחות בהקשר של מפרצי החניה, שעליהם

  לאותו חוק. תודה רבה. 2(ד)106לתקן, מי שחייב בהוצאות זה דווקא היזם ... סעיף 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אתה רוצה להוסיף משהו?

  
  :מר אמנון כהן

  כן, כמה דברים. אני לא עורך דין, לכן אני לא אתייחס להיבטים הפורמליים,
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אתה גם באותו בניין גר?

  
  :מר אמנון כהן

ראשית אני רוצה לציין שעד לרגע הזה, למעשה, אני גר באותו בניין, קומה אחת יותר נמוך. 
איזה מסמך של עורך דין, כנראה של היזמים, שמתייחס  עד שישבנו בחוץ, לא ידעתי שיש

  להתנגדויות שלנו. לא קיבלתי מעולם, וגם עד היום אני לא יודע מה כתוב שם.
אני הולך לפי סדר הפרוטוקול של הועדה המקומית ואני רוצה להעיר כמה הערות לגבי 

  הנימוקים לפסילת ההתנגדויות שלנו. קודם כל, כפי שכבר אמרה קודמתי,
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  ההתנגדויות שלך זהות להתנגדויות שהוזכרו?

  
  :מר אמנון כהן

  הן דומות, הן לא זהות ואני לא מתכוון לחזור על דברים שנאמרו.
 1שנאמר פה בהחלטות ועדת המשנה לסעיף  –אני רוצה לומר מילה לגבי הפגיעה בנוף 

נוף, אלא זה רק טענה שלנו, לא יודע אם כאילו אין באמת פגיעה ב יצויןפיסקה אחרונה: "
קנטרנית, היא לא ... אבל כאילו סתמית. אני רוצה להראות לך, לכם, צילום שעשיתי 
מהחלון שלי לפני יומיים שלושה, מה המשמעות של תוספת הקומה הרביעית. זה בית 

כל זה  יוליאנה, זאת הקומה הרביעית הבנויה, עם היתר או בלי היתר, לא משנה. וכאן על
אני רוצה לומר  רוצים להוסיף. זאת אומרת, תהיה לנו פשוט חומה חוסמת של הנוף החוצה.

לגבי הטענה שזה שאנחנו יש לנו דירות, בניין גמור, לא מזכה אותנו באיזה שהוא זכות 
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קדימה לגבי מניעה של אחרים לבנות בצורה שפוגעת בנו. אני לא ... באופן כללי גבוה, אלא 
עת בנו, נשמעה לי מוזרה, שוב פעם, בהסתייגות שאני לא עורך דין. אני יודע בצורה שפוג

, אם מגיע בכל הסייגים, פיצויים לאנשים שבו נותנים לפעמים 197שיש דבר שנקרא: סעיף 
שנפגעו כתוצאה מתכניות חדשות. לכן ברור שמדובר בזה שמי שהיה שם קודם זכאי לפיצוי 

מרת, יש לו איזה זכות קדימה, שאני לא יכול לנסח מתכנית חדשה ולא להיפך. זאת או
  אותה בצורה משפטית, אבל בוודאי שהיא קיימת. 

אני רוצה לומר שהטענה של הועדה שאנחנו מתלוננים על זה שאין חניות ולנו זה בכלל לא 
היא בכלל לא נכונה. אנחנו לא  –מפריע כי אנחנו רחוקים ולא תופסים לנו את החניות 

זה שתופסים לנו את החניות. הם לא תופסים לנו את החניות בדרך כלל, אלא  מתלוננים על
  שהחוסר חניות אצלם יוצר בלגן ברחוב, כפי שכבר הוסבר, ואני לא רוצה לחזור על זה. 

לא ניתנה בהחלטת הועדה שום  –אני רוצה לציין כנקודה אחרונה, דבר שהוזכר חלקית 
ו, שהיה ניתן למנוע לפחות את הפגיעה הנופית תשובה לגבי הבקשה שלנו, או הטענה שלנ

בזה שיבנו על הבניין של שתי קומות שנמצא ממערב לבניין הארוך הזה, החומתי הזה, 
בתורה שלא תפגע לא בנוף הכולל ולא במרקם הכולל. פשוט אין התייחסות. יכול להיות 

ת החלק שנבנה פה חשש, שוב פעם, אני לא יודע אם הוא מבוסס או לא, שזה נועד להכשיר א
עם או בלי היתר כבר היום, לכן קל יותר לבקש להאריך את הבניין הארוך ולהגביה אותו 

  מאשר לבנות על בניין יותר נמוך.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  תודה רבה. שגיב עליזה. 

  
  :מר אמנון כהן

  לא נמצאת.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  ,טלי

  
  :מר אמנון כהן

  צאת.טלי חזאי, לא נמ
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  כן. גם לא נמצאת. או.קיי. אלבז חני דקל?

  
  :מר אמנון כהן
  כנראה שלא. 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  אז אם שלושתם זה אותם טיעונים,טוב. 
  

  מר יעקב קרייזלר:
  זו אותה התנגדות.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  אותו נוסח התנגדות. ועדה מקומית, בבקשה.
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  :הדס נוחםגב' 
התכנית מכיוון שהתכנית חלה על קרקע של ועדה מקומית.  ועדה מקומית היא מגישה את

אנחנו מציעים לדחות את ההתנגדות. אנחנו  –לנושא של שינוי אופי הסביבה ופגיעה נופית 
מטר שהוא רחוק מידי ושהוא לא גורם לפגיעה משמעותית ושהוא  160סבורים שמרחק של 
ת. אנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו באמת סבורים שמי שגר בקומה לא מתאים להתנגדו

  מטר ממנו תוספת של קומה.  160יחסית גבוהה לא יכול למנוע במרחק 
גם בתמונה הזאת שראינו עכשיו אני לא רואה את הפגיעה הגדולה. זה לא שאנחנו נמצאים 

ו נוף מסוים מהמרפסת בקצה של איזה פנינת נוף, או איזה שהיא תצפית, אלא בן אדם יש ל
מטר מעלים בניין ציבורי, עם צורך ציבורי בקומה  160שלו, או מהגג שלו, וממול במרחק של 

  ואנחנו ממליצים לכן לדחות את ההתנגדות ולא רואים בה פגיעה במתנגד. 
אנחנו בכוונה, לא אגיד בכוונה, קודם כל החלק השני  –לנושא ההצעה לבנות בחלק השני 

ר קטן והוא פחות מתאים למקום הזה מבחינה תיפקודית, ואם ירצו הוא קצת יות
המבקשים הם גם יגידו את זה אחר כך, אבל החוכמה הזאת שלא יפריע לי ושיפריע 

אנחנו לא נוטים להתייחס אליה. גם במקום השני עתידים לקום מולו אחר כך,  –לאחרים 
דים לקום שם בתים ואין סיבה יש שם שטח חקלאי שכבר היום יש עליו איזה תכנית, ועתי

  שבן אדם יגיד: שלא יפריע לי, שיפריע להוא. אז בגלל זה לא התייחסנו לזה. 
עכשיו, נושא החניה הוסדר לשביעות רצוננו המלאה. הוא גם תואם איתנו, גם תואם עם 

  יועץ התנועה שלנו.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  לפי תקן הכל?

  
  :גב' הדס נוחם

  כן.
  

  גרנות:-ת דרוריעו"ד חגי
  את יכולה לפרט איפה מסופקים מקומות החניה?

  
  :גב' הדס נוחם

  יש להם מגרש חניה, יש להם נספח חניה. מסופקים בתוך המגרש שלהם. 
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  בתחום המגרש?

  
  :גב' טל בן דב

  הם דיברו על נושאים של פריקה וטעינה שזה לא מוסדר.
  

  :גב' הדס נוחם
ר. ואנחנו הצענו, זה החלק שאמרנו לקבל חלקית את ההתנגדות, שנוסיף תנאי זה מוסד

בהיתר שהוא תנאי של אכיפה, שבאמת הפריקה והטעינה תתבצע בתוך המקום המיועד 
  לכם, ויש מקום מיועד לכך

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  יש בתחומי המגרש המכוניות?
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  :גב' הדס נוחם
הראות את זה. וזה לנושא הפריקת סחורות. זהו. לנושא כן. יועץ התנועה יכול אחר כך ל

  צריך לעצור, להוריד אנשים, יש שם מפרץ חניה מתוכנן. אני לא מבינה, –הורדת הנוסעים 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  יש מפרץ חניה?

  
  :עו"ד מרדכי רז

  יש וגם יכולים להיכנס לחצר. –א' 
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
  אין. אין. איפה,

  
  יו"ר: –ילה אורון גב' ג

  סליחה, אני מבקשת עכשיו לא לדבר.
  

  :גב' הדס נוחם
  ולכן אנחנו באמת לא רואים בזה שום בעיה.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  זה קרקע של העירייה בהקצאה,
  

  :גב' הדס נוחם
  כן.

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

  מה עם החצי קומה הזאת?
  

  :גב' הדס נוחם
אי הבנה, אני חייבת לבדוק את זה. אני לא יודעת מה קרה. חצי החצי קומה יש פה איזה 

קומה, אין חצי קומה של בניה לא בהיתר. יש פה הסדרה של כמה עשרות מטרים בקומת 
  קרקע שעברו משירות,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  לעיקרי?
  

  :עו"ד מרדכי רז
ן שם שום בניה בלי מרדכי רז, בא כוח המשיבה, בית יוליאנה. איסליחה שאני מתערב. 

היתר. אנחנו הקדמנו מראש בקשה, כמו שצריך להיות, לצערנו, לא כמו שקורה בפועל. 
הקדמנו את הבקשה עם התכנית הזו על מנת להכשיר בניה בעתיד. אין היום שום בניה 

  זאת טעות.[בתגובה להערה שלא נשמעה] שהיא לא רשויה. שום דבר. 
י על פי היתר בניה כדין. על מה שמדובר בהתנגדות הזו אני אומר באחריות מלאה: הכל בנו

  זה אך ורק על בניה עתידית שעוד לא נבנתה. חד וחלק.
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  לא, החצי קומה,

  
  :עו"ד מרדכי רז

  יש חצי קומה שהיא רשויה. חצי קומה בהיתר, רשויה. יש היתר בניה.
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
לא בהיתר. הטענה היא שזה מעבר ... בתכנית ... הועדה המקומית  –ר הטענה היא לא בהית

  אמרה. השאלה מאיפה צצה החצי קומה הזאת?
  

  :גב' הדס נוחם
היא היתה כנראה ... צריך לבדוק את זה, אני לא זוכרת את זה. אני אבדוק את זה ואני 

  אגיד לכם. 
  

  :אדר' ענת גנות
נתי את הבניין, אבל יש בקשה להיתר מאושרת אומנם לא אני תכנ ענת גנות, אדריכלית.

  הקומות נבנו כמקשה אחת. 3.5 –וחתומה. ו 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  על פי תכנית?

  
  :אדר' ענת גנות

  על פי תכנית.
  

  :גב' הדס נוחם
מה עוד היה לנו? רגע, זה החניה. או.קיי. אנחנו ... אז אמרנו: או.קיי. נכניס את הסעיף הזה 

ואנחנו מקווים שהכל יבוא על מקומו בשלום, ועוד, נבקש גם עוד פעם מיועץ של האכיפה 
התנועה לוודא שהסדרי העלאת הנוסעים והורדתם תקינים, למרות שאני חוזרת ואומרת 
שהיועץ אישר את הנפח תנועה , אבל בהחלט אנחנו את הדבר הזה נבדוק. זהו. אני חושבת 

  שזה בעיקר מה שנאמר.
ד, בהחלטה שלנו יש לנו עוד המלצה שלא קשורה למתנגדים, אנחנו סליחה, יש לנו עו

, ותנאי למתן תוקף יהיה חתימה על ומבקשים להסדיר כתב שיפוי בין המבקשים לבינינ
  תוספת להסכם עם העירייה כי בעת הדיון בהתנגדויות המחלקת נכסים שלנו,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  אנחנו לא מכניסים,
  

  גרנות:-יעו"ד חגית דרור
  אתם צריכים כנראה, התוספת הזאת, הדס, הולך לאישור השר,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  במילא אתם צריכים,
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  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  הפרוצדורה הרגילה, זה הקצאה, אבל זה לא קשור לתכנית. 

  
  :גב' הדס נוחם

  וק.להוסיף להוראות התכנית הנחיות בדבר היטל השבחה שיוטל וייגבה כח
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אנחנו לא צריכים. היטל השבחה הוא על פי חוק. 

  
  :גב' הדס נוחם
  בסדר. או.קיי.

  
  :גב' רחל דוד

  גם לא צריך לכתוב את זה אם זה כתוב בחוק. 
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  ... סעיף שמאפשר להגיד שהכל כחוק. אפשר לכתוב בכלל בתכנית: הכל כחוק. 

  
  יו"ר: –ה אורון גב' גיל

אתם  –אנחנו לא מקבל הכרעה ... מותר לכם לגבות היטלי השבחה, ככל שמותר לכם 
לא תיגבו. יש פרוצדורה גם לערר על ההשבחה. אנחנו לא  –תיגבו. ככל שלא מותר לכם 

נכנסים לזה. אני לא אומרת שייגבו. אני אומרת: על פי חוק. אבל ברור שזה, אבל אם זה על 
לא צריכה לכתוב את זה. טוב. סליחה, רבותיי, יש לכם את זכות התגובה,  חוק אז אני

  בבקשה. 
  

  :עו"ד מרדכי רז
את הדיון קצת בסוגיה שמשום מה,  עו"ד מרדכי רז, בא כוח בית יוליאנה. אני רוצה למקד

ככה, המתנגדים ניסו להסיט אותה. וזה פוקוסינג. יש פה בית שגרים בו שני המתנגדים 
מטר מהים. הם רוצים מהבית הזה  200 –קילומטר ו  5 –, שהוא במרחק של כ שהופיעו פה

לקנות את הזכות לראות את הנוף לים. יש לכם תמונה שרואים בה איזה שהוא פס דק 
פיל, דק כחול, והם אומרים: יש לנו נוף לים ואנחנו רוצים את הנוף כחול, ככה כמו פס של רֶ 

וף לים זה מושג מאד, מאד אנמי. אי אפשר לקנות זכות הזה. ככה הם טוענים. בכל הכבוד, נ
, אנחנו מבקשים להוסיף קומה משלישית לרביעית. קומות 6לנוף לים. הם גרים בבניין של 

סליחה, אתם לא יכולים, יש לנו כבר זכות לנוף. לאט לכם, קצת צניעות לא תזיק לאף אחד. 
  אז זה דבר אחד שהפריע בתגובה של המתנגדים.

הועדה הנכבדה קיבלה פה תמונה, ראיתי אותה, ואני חושב שיש פה אלמנט  –שני הדבר ה
 300לטעמם,  160או  250מאד, מאד לא נעים של הטעיה. למה? אם לוקחים את המרחק של 

מטר, שזה המרחק בין הבתים של המתנגדים, למרחק של בית יוליאנה, ומצלמים בזום אין 
  עם מצלמה של פוקוסינג,

  
  :דובר
  ה, זה פשוט לא נכון. זה טלפון. לא זום ולא כלום. סליח
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  לטלפון יש זום, אם אתה לא יודע. 

  
  :עו"ד מרדכי רז

ברור לחלוטין שהיא תמונה שצולמה, שממנה  לפני הועדהשמה שאני רוצה לומר, התמונה 
ממש על פני העדשה לכאורה, מישהו יכול מהצד לסבור בטעות שבעצם בית יוליאנה יושב 

של הבניין של המתנגדים. ממש לא. אני מפנה את הועדה הנכבדה לנספח ב' לתשובה שלנו, 
, כשמעמידים את העמוד, בצד 32ועמיר  18ורואים שם בצד ימין למטה את הבניין של עינב 

  , נכון.32. אתם גרים בעמיר 32, עמיר 18למטה, עינב 
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
  יבלנו את התמונה אליה אתה מפנה,אנחנו אבל לא ק

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  לא, זה תצ"א.

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

  כן, אבל אנחנו גם את זה לא קיבלנו. קיבלנו רק את השחור שאי אפשר ...
  

  :עו"ד מרדכי רז
שזה בית יוליאנה, ורואים פה את כל הבניה  22ומעל זה, וקצת יותר למעלה יש דוד רזיאל 

מטר מהים. אסור לנו  200 –קילומטר ו  5ד פעם, צריכים לזכור, זה מרחק של שיש. עו
להתבלבל. לצערי, המתנגדים מנסים לבלבל את הועדה, ואני אומר את זה בעדינות, אני לא 
רוצה לפגוע בהם חלילה. אבל כשבאים ועושים פוקוסינג על הבית ורואים רק אותו, זה יכול 

  להטעות. 
, אם כבר אנחנו מסתכלים על התמונה הזאת, קצת יותר שמאלה אני רק רוצה להפנות

קומות. הבניינים בשדרות צמרות.  19קומות, של  17לכיוון דרום, רואים שם בניינים של 
  ,6 –ו  4וצמרות  16, 14צמרות 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  טוב, זה ממש רחוק. אל תיתלו בצמרות אחרות. 
  

  :עו"ד מרדכי רז
  ה רחוק.אני מסכים שז

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  זה מספיק רחוק פה, לא צריכים ...
  

  :עו"ד מרדכי רז
משפט אחד בעניין הזה, אני מסכים, ואני גומר  אני מסכים עם הועדה הנכבדה שזה רחוק. 

, לטענתם, 160מטר. הם גרים במרחק של  600במשפט אחד, בעניין הזה, רחוק, הצמרות זה 
  מטר. 300לטענתנו, עד  250
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
. 300, זה לא 600, עם כל הכבוד. אם ביניכם לבין צמרות זה 300, אז זה לא 600לא, אם זה 

  בעין אני רואה. 
  

  :עו"ד מרדכי רז
  מטר. בסדר? רואים את המרחקים. 700

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  לא משנה, בסדר. אנחנו רואים. 
  

  :עו"ד מרדכי רז
  זה לא יכול להיות מצב שזה רחוק וזה קרוב. אני אומר,
  טענות: תחבורה, חניה ונוף לים. 3יש בעצם 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  טוב, נוף דיברת. תמשיך.
  

  :עו"ד מרדכי רז
  חברתי אמרה, –נוף דיברנו, לא אחזור על זה. אני רק רוצה בנושא של הנוף 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  כול להמשיך הלאה? הבנו את הנושא.גמרנו עם הנוף. אתה י
  

  :גב' טל בן דב
  נגמר.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  הבנו את הנוף. הלאה.
  

  :עו"ד מרדכי רז
להסדיר את הנושא , שהיא הגוף האמון יש לי תנא דמסייע וזאת הועדה המקומית –חניה 

שא של של חניה ושל תחבורה עירונית. אם היא אומרת שזה בסדר ונחה דעתה חוץ מנו
פריקה וטעינה, מי לנו, המשיבים, כי נלין? עם כל הכבוד, לא הוגשה פה שום חוות דעת של 

  מומחה מטעם המתנגדים. הוגשה כן חוות דעת מטעמנו. 
באה חברתי ואומרת שלא התייחסנו לנושא של התחבורה. בכל הכבוד, יש חוות דעת. יושב 

עו, מהנדס תחבורה. לבוא ולהגיד פה המומחה שחתם על חוות הדעת. הוא מהנדס במקצו
  שאין חוות דעת? בכל הכבוד, זה לא רציני. 

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

  מה שמו? אפשר לדעת מה שמו?
  

  :עו"ד מרדכי רז
  כן, שמו נתן תומר. 
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  :עו"ד מאיה אשכנזי
  נתן תומר חתם על חוות הדעת?

  
  :עו"ד מרדכי רז
  לא, הוא אבל,

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

  וא חתם עליו. הרגע אמרת שה
  

  :עו"ד מרדכי רז
עובד שלו חתם והוא עומד מאחורי מה שכתוב פה, בשביל זה הוא נמצא פה. הוא מנהל 
המשרד. הוא מעל אותו עובד שחתם. גדי אולמן הוא במשרדו, שמו נתן תומר, הוא מנהל 

  המשרד. 
  

  :מר נתן תומר
  אלטמן, גדי אלטמן.

  
  :עו"ד מרדכי רז

בד במשרד של מר נתן תומר. עכשיו, חברתי תוקפת את תקן החניה אלטמן, סליחה. הוא עו
בכל הכבוד, אני חושב שהועדה היא לא המקום לתקוף את תקן החניה. תקן החניה הוא  –

בכל  - 2013מחייב. חברתי אומרת שמה שכתוב לגבי בית אבות הוא לא רלוונטי לשנת 
  הכבוד, אני חושב שזה לא המקום להעיר את הטענה הזאת.

אז מקודם כבר הובהר לועדה שהקרקע היא קרקע של  –חברתי טוענת שאנחנו לא מלכ"ר 
עיריית שזה מלכ"ר, לא רק  עיריית הרצליה ולא בכדי. עיריית הרצליה מכירה בעובדה

הרצליה. מס ערך מוסף מכיר בזה, מס הכנסה. המתנגדים לא. זכותם. אבל עם כל הכבוד, 
  לא הם קובעים.

  
  יו"ר: – גב' גילה אורון

  לא, אי אפשר היה לאשר להם הקצאה, דרך אגב, אם הם לא היו מלכ"ר.
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
  בית יוליאנה היא מלכ"ר?

  
  :עו"ד מרדכי רז

  כן. וודאי.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אי אפשר היה לאשר להם הקצאה של קרקע עירונית אם הם לא היו מלכ"ר.

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

  מקומית, היא בעלת הקרקע, היא לא מלכ"ר, נכון?אבל הועדה ה
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  הועדה המקומית היא לא מלכ"ר? מהי? היא מוסד לצורכי רווח? באמת! עד כאן.
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  :עו"ד מאיה אשכנזי
  נתייחס לזה תיכף. אבל,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  אז, יותר טוב שלא תתייחסי לזה. אם הועדה המקומית היא לא מלכ"ר
  

  :דובר
  הועדה המקומית היא לא בעלת הקרקע.

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי
  אני אסביר את זה.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  זה לא הועדה המקומית, זה העירייה. 
  

  :עו"ד מרדכי רז
גם הועדה המחוזית היא לא מלכ"ר. הכל אפשר לטעון. עכשיו, ההצעה פה לבנות על החלק 

ל הכבוד, נאמר מקודם שכשבנו את הבית הזה מלכתחילה היתה אז עם כ אותו חלק, –השני 
תכנית לעבות אותו ולבנות את הקומה הרביעית, ולכן הם בנו את היסודות ככה שיתאימו 

והוא לא  1970 –לבניה של הקומה הרביעית. בחלק השני אין את הדבר הזה, כי הוא נבנה ב 
  וק את התכנית. זה לא הולך. מתוכנן לתוספת של הקומה הרביעית. רוצים בעצם לחנ

אני רוצה לחזור על כל מה שכתבתי בתשובה שלנו, כל הפסיקה שהבאתי, ואני רוצה רק 
להתייחס לנקודה אחת בלבד, והיא העובדה שהמתנגדים שהופיעו כאן, הם בעצם היחידים 

  שיש, כי המתנגדים האחרים, לכאורה, לא הופיעו.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  . זה לא משנה

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

  לא, הם לא חזרו בהם.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  הם לא חזרו בהם והם מתנגדים. הלאה. 

  
  :עו"ד מרדכי רז

  או.קיי. בסדר. אבל הם לא באו לתמוך בטענות שלהם.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  זה בסדר. הם שלחו. 

  
  :עו"ד מרדכי רז

קומות והעובדה  6מתנגדים גרים בבניינים שיש בהם מה שאני מבקש לומר שהעובדה שה
  קומות אומרת הכל. תודה. 4שהם מנסים למנוע בנייה של 
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  טוב. תודה לך. הגב'?

  
  :גב' שושנה נש

קודם כל נעים מאד להכיר את השכנים  נש, אני מנהלת בית יוליאנה. קוראים לי שושנה
חבל שזה צריך ... אבל כנראה שזה ההזדמנות. רנו ואמרנו שזה שלנו. עד עכשיו עוד לא היכ

אני רוצה כמה דברים להוסיף: קודם כל בית יוליאנה יש להם משמעות בשכונה. יש הרבה 
לחגוג או בר מצווה או  אנשים מהשכונה, אולי עוד לא זכיתם, אבל הם באים לבית יוליאנה,

אנשים שבאים ... אם יש להם איזה  מהאולמות. יש דמשהו בבית הכנסת, או בכלל באח
  אירוע פרטי אצלם. 

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

  לא כדאי שתספרי על זה, לא בטוח שזה שימוש מותר.
  

  :גב' שושנה נש
אני רוצה להגיד משהו, אז אני חושבת ... אבל הדבר החשוב פה ביותר, לפי דעתי, אנחנו 

דיירים. לא יהיה לי יותר  20וצע של דירות זה ממ 12דירות.  12מדברים בסך הכל על 
ספקים בגלל זה, לא יהיה יותר משאיות בגלל זה. זה לא כמויות של כמעט בניין חדש. אנחנו 

דיירים חדשים שיכולים להיכנס לבית יוליאנה. אז אם  20מדברים בסך הכל על משהו כמו 
לכם, זה לא יהיה  אנחנו כבר מדברים על עומס בתנועה, על עומס ... והכל, אם זה מפריע

  יותר גרוע אחר כך, וזה מה שחשוב לי להגיד.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  טוב. תודה רבה לך. כמה היום אנשים יש בבית יוליאנה?

  
  :גב' שושנה נש

דיירים ויש עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד, אם אנחנו כבר מדברים על  175 –יש לנו כ 
ש לנו חניה לעובדים, אז העובדים לא עומדים בחוץ, חוץ מחניה לדיירים י –מקום חניה 

וברגע שיש מקום, כמו אחרי צהרים וסופי שבוע, החניה הזאת היא גם לאורחים. אז חניה 
  של הדיירים או העובדים כמעט ולא קורה בחוץ.

  
  :דובר

  ואני מוכרח להגיד לכם שהחניון תמיד יש מקום פנוי שמה. 
  

  :מר אמנון כהן
  רק בחניון יש מקום.אבל לא ברחוב. 

  
  :דובר

  אנחנו לא חונים ברחוב. 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אבל הם לא חונים ברחוב. 
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  :מר אמנון כהן
  כולם עומדים ברחוב: המשאיות, ...

  
  [מדברים ביחד]

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

מלהוריד נוסע על כיסא גלגלים, אני על המדרכה ומורידה בסדר, ליד זה יש עוד מונית 
  שמגיעה, ועוד הורה שמגיע לקחת ... בקיצור יש שם, חוסמים נתיב נסיעה יחידי. 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  טוב, אתם רוצים להגיב? בקצרה.
  

  :מר דוד
  אני רוצה להגיד. שמי ... אני יושב ראש ההנהלה של בית יוליאנה. 

  
  :מר דוד

אני נדהם מכל מה שאני שומע. ה להגיד, אולי זה לא שייך לועדה המחוזית, אבל אני רוצ
אחוז. ויהיו בו ניצולי שואה עד שכבר לא יהיו  80אחוז ניצולי שואה.  80בבית יוליאנה יש 

ניצולי שואה. כפי שידוע, רוב העולים מהולנד, לא רק, אבל רוב העולים הם מהולנד. נכון. 
ם, אם יש יש אנשים שהיום הם בכיסא גלגלים, או שהם צריכים רולטור, כשהם עוצרי

מישהו אחר שעומד במקרה בתוך המפרץ אז הם עומדים ליד זה כדי להוריד רגע את הדייר 
שצריך להגיע. לקחת את הדבר הזה כדבר שמפריע, זה יכול לקרות גם כן באותו רחוב, אני 

יכול לקרות גם להם שמישהו  120מאחל להם שזה לא יקרה, אבל עד שכולם יהיו שמה בני 
  או עם כיסא גלגלים. זה הרי דבר לא  מתקבל על הדעת. יורד עם רולטור

עכשיו, יש שמה תמונה אחת של משאית שעומדת על המדרכה. זה משאית שבאה שהיה 
סתימה בביוב של הרחוב. כי כל משאית שמגיעה אלינו הוא נכנס לחצר. אין לה מה לחפש 

בחוץ, ... כל מכונית בחוץ. זה שאומרים פה שיש משאיות בחוץ, יכול להיות שיש משאיות 
שעומדת על המדרכה הולכת לבית ספר, לא קשור לבית יוליאנה. הדבר מאד מפתיע ואני לא 
מבין איך על בית אבות שבאמת הקהילה שגרה מסביב גם נהנית ממנה וגם מעריכה אותם 
עושים דבר כזה. לצערי הרב אני לא יכול אלא לחשוב שיש פה רק דבר אחד: אם הכל, אם 

מפריע להם, אם זה על הבניין השני, הישן יותר, היו בונים קומה, כמו כל יהודי, זה לא 
נותנים עצות ליהודים אחרים איך לעשות את זה, אז לא היה מפריע. שמה לא מפריע להם 
הנוף לים. אני נורא מצטער על כל מה שנאמר פה ואני מקווה מאד שהועדה יראה בעין דומה 

  כפי שאני רואה את זה.
  

  יו"ר: –גילה אורון  גב'
בשום פנים ואופן לא לחזור טוב. רבותיי, יש לכם את זכות התגובה, אבל זכות התגובה היא 

  על שום דבר שכבר נאמר. או.קיי? זכות התגובה היא רק דברים חדשים. 
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
  אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל מה שכתבנו בכתב ההתנגדות,

  
  ר:יו" –גב' גילה אורון 

  בוודאי.
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  :עו"ד מאיה אשכנזי
  ונאמר קודם רשום,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  הכל רשום, מוקלט, נשמע. 
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
נהדר. אני אתחיל אולי עם הדברים האחרונים. אנחנו לא מתנגדים לעצם קיומו של בית 

ההורים  ביתהורים בשכונה והבהרנו את זה כמה וכמה פעמים. אנחנו מתנגדים להרחבת 
  בלי הסדרת תשתיות שהיו צריכות להיות מוסדרות כבר מזמן. 

המשאית שהראינו בתמונות, אני מראה לתמונה שדווקא כן הגיעה בשירות בית  – 2
יוליאנה, יש פה תמונה שהמשאית נכנסה אחרי שפתחו לה את המחסום נכנסה לחצר. זו 

ת שרכב הסעה יעצור ליד בית בדיוק הטענה שלנו, זה לא קורה, זה נכון, שיכול לקרו
מגורים. יכול לקרות. השכיחות שזה קורה ליד בית הורים כמו בית יוליאנה, היא גבוהה 
הרבה, הרבה יותר. לא מדובר בפעמיים ביום שבא רכב ועוצר, אלא זה קורה כל הזמן, וזאת 

  בעיה. זאת בעיה כאשר הרחוב הוא רחוב עם שני מסלולים בלבד. 
  

  :דובר
  היא בעייתית. –כל הזמן  –המילה 

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

אתה היית פעם אחת, אתה לא גר שם. עכשיו, התכנית היא, אני מבינה, על קרקע של ועדה 
  מקומית,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  לא, של העירייה.
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
  של העירייה, סליחה, קרקע של העירייה. היא מגישת התכנית.

  
  יו"ר: – גב' גילה אורון

  היא מגישה או חתומה רק כבעלים?
  

  :גב' הדס נוחם
  מגישה. 

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

ואני חושבת שצריך לקחת את זה בחשבון כאשר היזם מפנה שוב ושוב בנושא של הסדרת 
  תשתיות החניה והתחבורה במקום,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

ות גם המגישה וגם הסמכות לנושא הוא חייב להפנות לשם, כי זו הסמכות. היא יכולה להי
  התחבורה. מה לעשות?
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  :עו"ד מאיה אשכנזי
  צריך לקחת את זה בחשבון.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  זה נלקח. 
  

  :עו"ד מאיה אשכנזי
אפשר לבוא ולומר ולטעון ... שהתקן אולי לא מתאים לנסיבות העניין  –עכשיו, לגבי התקן 

  נו. ולאשר יותר חניות. זו היתה טענת
נכון, יש פה תמונה, אתם בודאי  –לגבי התנאי בהיתר, שדיברה עליו הדס, של אכיפה 

  אני אראה, –ראיתם, אם לא 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  ראינו, לא, אין צורך.

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

אין צורך. נכון, יש חצר, העניין הוא שהחצר הזאת סגורה תמיד במחסום שנמצא על הכביש, 
הזה צריך לחכות עד שהוא ייפתח. כאשר הוא נפתח ושמה בדרך כלל חונים לידו,  והמחסום

וגם אם לא חונים לידו אז עד שהוא נפתח לוקח זמן ולכן זאת הבעיה. יש מקומות לחנות 
  בפנים לכל משאיות האספקה, אבל עד שהם נכנסות לשם לוקח המון זמן.

היכן מתוכנן המפרץ חניה, כי יש שם  לא הצלחנו להבין אנחנו –לגבי מפרץ חניה מתוכנן 
מדרכות. היזם בתשובתו ... מדרכות למפרץ חניה. אנחנו לא מבינים איך אפשר לעשות את 

  זה? אף אחד לא מציע לעשות את זה בתכנית. זה העניין.
השאלה היא, אני שומעת פה בתגובה לטענות שלנו שיש חריגה מהתכנית,  –הדבר האחרון 

יטוי בפרוטוקול הועדה המקומית. אני שומעת שיש היתר. יכול להיות טענה שיש לה ב אגב,
שיש היתר, זה עדיין לא אומר שזה בהתאם לתכנית, כי הועדה המקומית עצמה ציינה שיש 
  חריגה מהוראות התכנית של חצי קומה. כך עולה גם, אנחנו בתגובה שלנו פירטנו מה מותר,

  
  :גב' הדס נוחם

  אני לא זוכרת את זה ככה. אני צריכה לבדוק את זה. 
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  להוציא מה שיש חריגים.

  
  :גב' הדס נוחם

  הדבר היחידי שאני זוכרת כחריגה זה כמה מטרים בודדים,
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  מדירות לעיקרי?

  
  :גב' הדס נוחם

  כן.
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  בסדר.

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

  ריא שנייה.אולי אני יכולה להק
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  עזבי, אל תקריאי לנו מחדש, כי כבר הקראת לנו את הפרוטוקול. הדבר ייבדק. הלאה. 

  
  :עו"ד מאיה אשכנזי

בסדר גמור. הדבר האחרון אולי זה רק שההשוואה היא לא במספר הקומות, נאמר פה 
. אני 6ית המגורים הוא . מספר הקומות בב4שמספר הקומות בבית יוליאנה המבוקש הוא 

לא בטוחה שגובה הקומה למגורים בבית יוליאנה הוא כמו גובה קומה בבית מגורים ולכן 
  ההשוואה צריכה להיות מטרים ולא מספר קומות. 

ף א לים.הטענה שלנו, היה ... להפוך את כל התגובה שלנו לתגובה שמבקשת לקנות זכות 
כלל שיש ... דיברנו על פגיעה בנוף בשטח אחד לא מבקש לקנות זכות לים. אין ספק ב

הפתוח. פונה לכיוון מערב, זה נכון. רואים את הים, נכון. זה להפוך את כל התגובה שלנו 
לתגובה שנועדה לקנות זכות לים זה בריחה מהתמודדות עם הטענות שלדעתי הם באמת ... 

  בהתנגדות.
  

  :מר אמנון כהן
צם את הדס שאמרה שאנחנו כאילו מבקשים בע אני מבקש להוסיף נקודה אחת, לשאול

קומות ואז  2קומות למבנה של  3להעביר, מציעים להעביר את הבניה הנוספת מהמבנה של 
זה יפריע למישהו אחר וציינה שיש שטח חקלאי שעומדים לבנות אותו ואז להם זה יסתיר. 

שאני מכיר ? שזה השטח החקלאי היחידי 2159רציתי לשאול אם הכוונה שלך לתכנית הר/
  בסביבה?

  
  :גב' הדס נוחם

  כן.
  

  :מר אמנון כהן
כן? אז אני רוצה לומר לך מהיכרות אישית, אני בתוך ... הזה, שכאשר יבנו את כל התכנית 

קומות שיוסיפו עליו עוד קומה, אם יוסיפו,  2הזו, אף אחד לא יוכל לראות את הבית של 
ר אותו לכל החזית שלו. זאת אומרת, משום שהבלוק הגדול הזה שמופיע בצילום שלי מסתי

  קומות, מהתכנית הזאת לא יוכלו לראות כלום.  2גם אם יבנו שמה עוד קומה ועוד 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  טוב. תודה רבה לכולם. תסגור בבקשה את ההקלטה.

  
  

  ההקלטה הופסקה לצורך התייעצות פנימית בין חברי הועדה
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  החלטה
  
  

  "ר:יו –גב' גילה אורון 
את הועדה המקומית שהיא גם המגישה, ואת היזמים שהם הועדה שמעה את המתנגדים, 

  מפעילי בית האבות.
 30הועדה דוחה את ההתנגדויות. מחליטה לתת תוקף לתכנית. מסמכים מתוקנים בתוך 

  יום. הסברים למתנגדים יפורטו, לדחיית ההתנגדות שלהם, יפורטו בהחלטה המפורטת. 
  
  
  
  

  בת ים – עיבויי בינוי –מתחם הנביאים והאורגים  :456/בי –תכנית     :3סעיף 
  

  בנוכחות:
  לשכת התכנון –גב' רונית קידר 

  לשכת התכנון –מר יואב להב 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
תכנית  ו: מתחם נביאים והאורגים עיבויי בינוי. ז456תכנית בי/ –לסדר היום  3סעיף 

  ן שלא נכלל בפרסום,מאושרת שיש בה איזה שהוא תיקו
  

  :מר יואב
אז ההבדלים בין התכנית המאושרת למופקדת כשהתכנית אושרה לאחר ועדת התנגדויות 

  בניינים. עכשיו, אפשר לראות את השינויים, 4זה שנכללו בה עוד 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אנחנו הרחבנו את הקו הכחול.

  
  :גב' טל בן דב

  נכון.
  

  :מר יואב
  חב.הקו הכחול הור

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  אבל בפרסום שכחו לשים. 
  

  :מר יואב
  התשריט באמת, התשריט מעודכן בהתאם מבחינה גרפית.

  
  :גב' רחל דוד

  אבל בתקנות זה לא הופיע.
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  :מר יואב
  בתקנון זה לא הופיע.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  בתקנון לא תיקנו ובפרסום לכן זה לא יצא. 
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  בתשריט זה כן נכלל, בהחלטה זה כן נכלל.

  
  :גב' טל בן דב

  בהחלטה זה כלול. זהו.
  

  :גב' הילה לבנה סירוטה
  אבל חייבים לתקן כי התקנון גובר. 

  
  :מר יואב

  הועדה המקומית מתקשה, העירייה מתקשה להוציא היתרים בגלל זה.
  

  :גב' רחל דוד
  לא, דרך אגב, צריך לפרסם ... 

  
  :גב' טל בן דב

  אם התשריט וההחלטה,
  

  :גב' רחל דוד
  לא, אבל התקנון לא.

  
  :גב' טל בן דב

  התקנון לא תוקן?
  

  :מר יואב
  הוראות התכנית לא עודכנו.

  
  :גב' נעמי אנג'ל

וזה רק לגבי חלקה אחת מתוך הארבע. לכן אנחנו מבקשים לתקן את הטעות סופר, לעשות 
  את הפרסום הנדרש ואז יוכלו להוציא היתר. 

  
  יו"ר: –גילה אורון גב' 

  אבל נדמה לי שחגית אמרה שצריכים לתת להם הודעה אישית.
  

  :מר יואב
  נכון. 
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  כשזה פורסם, זה פורסם בלי זה.

  
  :מר יואב

  יום לתגובות. 21לבעלי הדירות בבניינים לתת להם 
  

  :דוברת
  למרות שבאמת לא ברור, בהחלטה זה הוחלט שזה ייכנס.

  
  :ב' רחל דודג

  כן, אבל הם לא ידעו את זה. 
  

  :דוברת
  קיבלו.  106 –את ה 

  
  :מר יואב

הסיבה שיכול להיות שהנכסים נמכרו בינתיים. התכנית אושרה לפני שנה, ... היו שינויים 
  מבחינה קניינית. בעלי הדירות צריכים לקבל הודעה על זה. בעלי הנכס.

  
  :דוברת

  זה חוות דעת של חגית,
  

  :במר יוא
  היא מתעקשת על זה.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  יום מספיק. שיתנו, 14
  

  :גב' רחל דוד
לתגובה? על אישור אין תגובה, נעמי. כי יש החלטה. רק לידיעה. לידיעה, לא צריך תגובה. 

  את הלוא לא שומעת את התגובה שלהם על האישור. 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אז למה אני צריכה?

  
  :דודגב' רחל 

  להביא לידיעתם, כי הפרסום התאשר, אז מכיוון שחל שינוי לגבי,
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  אז לכן מה שאני אומרת זה רק לעשות, להוציא נוסח פרסום חדש, לפרסם מחדש,

  
  :גב' רחל דוד

  להביא לידיעתם.
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  ם להחלטת האישור. כן. בהתא ולהם גם לתת הודעות אישיות שהנוסח תוקן,

  
  

  החלטה  
  
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
יום להגיב בכתב מיום הזה. ככל שלא יגיעו  14הודעות לחלקות שלא נכללו ... יינתן להם 

  זה, אז יוצא נוסח פרסום תיקון ויפורסם. או.קיי. אתה יכול לסגור. 
  
  
  

  ןחולו –דרום חולון  :500ח/ –תכנית     :4סעיף 
  

  :ג'לגב' נעמי אנ
. החלטה. הרקע יהיה בהתחלה של ההחלטה. הועדה 500תכנית ח/ –לסדר היום  4כן, סעיף 

שמעה, הועדה גם סיירה. הרקע יתאר באופן כללי את מאפייני התכנית, כי זה חשוב בתכנית 
  כזו חשובה,

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

  ואת התהליכים שהיו.
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  בתיקונים הבאים.לתת תוקף להחלטה 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

 – 1הועדה החליטה אחרי דיון פנימי לתת תוקף לתכנית בשינויים ובתיקונים הבאים: 
מטר מרובע, כולל ממ"ד.  80מתוך יחידות הדיור יהיו דירות קטנות בגודל של עד  2,000

בהתאם לתכנית המופקדת. ככל שלעת אישור תכנית מפורטת יהיו מנגנונים אחרים 
שיאפשרו, מנגנונים חוקיים שיאפשרו ייעודם של דיור לאוכלוסיות זכאיות דיור, תישקל 
המרתן של הדירות הקטנות לדירות מסוג זה. אוכלוסיות זכאיות דיור, או הגדרה אחרת, 
אם יהיה דיור בהישג יד לאוכלוסיות שזכאיות. בנוסף, ניתן יהיה לייעד דירות בבעלות 

  עירייה או ממ"י להשכרה.
  

  :גב' רחל דוד
  להמירן להשכרה.

  
  :גב' נעמי אנג'ל

בהם  1001, 1000השטחים לתכנון לעתיד והדרך המחברת ביניהם, למעט שטח  יבוטלו – 2
יחידות דיור שיועדו עבור השטח לתכנון בעתיד יתווספו  1,500 – 3לא יתאפשרו מגורים. 

שבדרום ... חטיבת  בדרום. רצועת השצ"פ 160 –בצפון ו  95לשטח שממזרח לתא שטח 
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מטרים וגובהם של הבניינים בשורה הראשונה  15 –קרקע זאת תהיה ברוחב שלא יפחת מ 
  קומות. 6שמצפון לשצ"פ לא יעלה על 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  צריכים לציין שזה בגבול עם הרשות הגובלת.
  

  :גב' נעמי אנג'ל
שם. אני חושבת שגם צריך להעיר כן. זה בגבול עם הרשות הגובלת ... הבינוי והתכנון ש

שככל שבתיקון התכנית תחליט העירייה לפזר את זה גם במקומות אחרים, אנחנו לא 
אנחנו רק אמרנו שזה המקומות שאנחנו יודעים שנכון גם ... אליהם. תאי  אוסרים את זה,

  , יש פה רשימה, אני לא אקריא את כולה, עד,167, 611, 641, 166שטח 
  

  :גב' רחל דוד
  לא, תקריאי אותה. 

  
  :גב' נעמי אנג'ל

ואני מבקשת לבדוק  171 –ו  207, 652, 170, 313, 648, 169, 836, 168, 205, 644להקריא? 
את זה בשנית, שברצף, לתת את ההסבר של הרצף, כך ... יסומנו בסימון משולב של הייעוד 

ות משטחים אלה ייועדו אחוז לפח 50המוצע הנוכחי, ... בלבד. בהוראות התכנית ייקבע כי 
... השמור של במסגרת התכניות המפורטות לפארק בהמשך רציף לפארק המוצע בתכנית. 

פארק החולות יוגדל בהתאמה. פריסתם מחדש של השטחים המיועדים לבינוי ו/או פיזורם 
בשטחי התכנית ייקבע במסגרת המפורטות. באופן זה יתווספו יחידות דיור לאזורי 

  ים בתכנית ותוגדל הצפיפות בתכנית. המגורים המוצע
אפשר הותרת מרחק טבעי דו להרחיב את שטח הפארק באופן שיעיקרי החלטה אלה נוע

מערכת אקולוגית בת קיימא, אשר תשמר את גדול יותר לשם הבטחת קיומה וחוסנה של 
ערכי הטבע שקיימים בשטח ובכך להגדיל את צפיפות המגורים וזאת בכדי לאפשר ניצול 

  יותר של הקרקע בלב המטרופולין. טוב
במובן זה  2013בפברואר  2הועדה קיבלה בחלקה את המלצת הועדה המקומית חולון מיום 

  ם מבלי שיש בהם כדי לעכב מתן תוקף לתכנית. ישהחלטתה יוצרת איזונים ראוי
יחד עם זאת, הועדה לא מצאה לנכון לקבל את המלצת הועדה המקומית בכל הנוגע 

ר קיומם של בתי גבעת חולון, עניין שיש להכריע בו במסגרת ההתנגדויות, שכן להכרעה בדב
. מגורים באזור כזה אף אם 2/4אזור זה ממוקם בתחום ... בו מוגבלת הבניה על פי תמ"מ 

ניתן יהיה לאפשרם בתנאים מסוימים אינם מגורים איכותיים בשל מיקומם בתחום רעש 
טובות ראוי תכנונית לייצר לה חלופות  ,השכונה המוגבל של פהמטוסים, ובשים לב להיק

  יותר ולהרחיב פארק משמעותי לציבור כפי שהופקד. 
כמו כן, גם השטחים לתכנון בעתיד ממוקמים באזורים רגישים לרעש, ואף הם מטעם זה ... 
לשימושי מגורים, לפיכך מצאה הועדה לנכון לפנותם ובכך לאפשר הרחבת פארק החולות 

ם מחדש של יחידות הדיור שהוקצו בשטח זה ייקבע בתכניות המפורטות, כאמור. מיקומ
דבר שיאפשר לועדה המקומית לבחון את המיקום המיטבי עבורם כשהתכניות המפורטות 

  יעמדו לעיון הציבור וניתן יהיה להתנגד להם.
אף שהועדה המקומית לא התייחסה בהמלצותיה לפינוי שטחים נוספים לטובת הפארק 

ון להביא לאישורה המהיר של התכנית המקודמת שנים רבות, מצאה הועדה מפאת הרצ
לנכון לקבוע הנחיות בעניין זה כמפורט לעיל, תוך הותרת התכנון הנגזר מכך לתכנון 

  המפורט שייעשה על ידי הועדה המקומית בהליך סטטוטורי הכולל התנגדויות.
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  אז פה להקריא את מה שנקבל? –עכשיו המענה להתנגדויות 
  

  :גב' יעל פרי
  רק מה שנקבל.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  לא, אני חושבת, הנגזרת של מה שקיבלנו ולא קיבלנו,
  

  :גב' רחל דוד
  זה יבוא לידי ביטוי בתשובה להתנגדויות.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  ... עיקרי החלטה. רק אולי,
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  ... רק את מה שלגמרי לא רלווונטי,

  
  יו"ר: –גילה אורון  גב'

  למשל, במקורות, זה כן צריכים להקריא.
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  או.קיי. אז מענה להתנגדויות בנושאים נוספים,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  משרד הבריאות,
  

  :גב' נעמי אנג'ל
לטענה כי יש לסמן בתשריטי התכנית  –העקרוניות, כן. משרד הבריאות, ולרי פוהורוליס 

קילומטר  5קו מי השתייה הראשי של חברת מקורות ממזרח למערב התכנית באורך תוואי ל
קו המים מספק שתייה לשכונת בן גוריון בחולון, לעיר  –מקו ירקון מערבי אל חולון בת ים 

לקבל את ההתנגדות. יש לסמן במסמכי התכנית קו מי  – 500בת ים ובעתיד לתושבי ח/
  שתייה ... 

זה נוסף למשרד הבריאות, זה נושא נוסף. לטענה שיש  –מקורות  התנגדות לילך ... בשם
בתחום התכנית המופקדת בשטח שמיועד לפארק עתידי  30להם את קו המים בקוטר 

לערים בת ים וחולון.  ולמסחר, תיירות, מבנים ומוסדות ציבור, באמצעותו אספקת המים
שים שתשוריין רצועה לקו לאור חשיבותו, תוך התייחסות לתכנית הפיתוח העתידית, מבק

המים בתכנית זו. במידה ויוחלט על שינוי ... כי העתקת הקו תחול על יזם התכנית. העתקת 
הקו נמצאת בתחום המטמנה הנטושה תהיה על חשבון מקורות בהתאם לסיכום עם עיריית 

לקבל את ההתנגדות בחלקה. התכנית תציע רצועת קו מים תוך התייחסות לתכניות  –חולון 
הפיתוח העתידיות. תוואי קו מי השתייה ימוקם ... המגדר כתכנית לשטח פתוח שאינו רגיש 
ו/או שאינו מיועד לשימור. התכניות המפורטות יקבעו הוראות ... ככל שיידרש טרם ביצוען. 

  אין מתפקידן של תכניות ושל הועדה המחוזית לקבוע ... מימון בהעתקת הקו. 
  לטענה כי יש לקבוע בתכנית, –ייל חזן א –לגבי תאגיד המים בת ים 
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  המענה הוא בשני הסעיפים שכבר אמרת.

  
  :גב' נעמי אנג'ל

דונם רגולריים  6, 5צריכה לייעד מגרש ...  500ח/ –לטענה ש  –זה כבר ענינו. חברת חשמל 
קבע בתיאום עם מטר שמקומן יי 40כולל זכות התחמ"ש וכן פרוזדור קו מתח עילי ברוחב 

 –חברת חשמל, וכן לכלול הוראות שיאפשרו הוצאת היתר בניה ... של קווי מתח עליון 
כשמיקומם המדויק  לקבל בחלקה. בתכנית יסומנו בסימבול תחמ"ש ופרוזדור קו מתח עילי

  ושטחם של אלה ייקבע ... המתחמים ובמפורטות לפי העניין. 
באזור פארק החולות לא  D ,E ,F תוקן בשטחיםבהוראות התכנית י 672הועדה קובעת כי 

תחנות  ניתן יהיה להקים A ,B ,Cתתאפשר הקמת תחנות טרנספורמציה. בשטחים מסוג 
טרנספורמציה בתת הקרקע בלבד, או בתוך המבנים, ומסגרת השטחים המותרים. 
 המתקנים ומיקומם יתוכננו בהתאם לסף החשיפה לקרינה אלקטרו מגנטית המומלץ על ידי

  המשרד להגנת הסביבה.
שבו ייכתב שקווים אשר היו  62לטענה כי יש להוסיף הוראה תחת סעיף  – 4.6 –עכשיו ל 

קיימים כדין ערב אישורה של התכנית לא ייהפכו לשימוש אסור רק בשל אישורה של 
לקבל את ההתנגדות. להוסיף הוראת מעבר לתכנית קווים היו קיימים כדין ערב  –התכנית 
אישורה, וזאת עד למועד הקמת קווי של תכנית זו לא יהפכו לשימוש אסור רק בשל אישורה 

החשמל החדשים שיאושרו במסגרת המפורטות מכוח תכנית זו, או על פי דין. יש עוד דרכים 
  להקים קווים. 

בנושא המזנונים ויש לבטלה ולאפשר  18ח/ –קובעת כפיפות ל  500לטענה כי תכנית ח/ – 5.2
ון שיאשר את המפורטות העתידיות להחליט בדבר היקפם ואופיים של מבנים למוסד לתכנ

לקבל בחלקה. הועדה קובעת כי שטח מזנון בית קפה בתחום השצ"פים יהיה עד  –בשצ"פ 
אחוז משטחו. בכפוף לשינוי זה  1מטר מרובע, סך הכל הבניה בשצ"פ ... לא יעלה על  50

אלה בייעודים הגובלים לפארק מוצעים בכמה  כי מעבר לשטחים יצוין. 518יחולו הוראות 
מקומות ייעודים המשלבים מסחר וניתן להשתמש בהם לטובת הסעדה של באי השצ"פים 

  והפארק. הסעדה ומזנונים של באי השצ"פים והפארק. 
לטענה כי אין לשנות ייעודו של שטח  –התנגדות עיריית בת ים והועדה המקומית בת ים 

יועד לספורט, אזור מסחר ותעסוקה, שכן הדבר יגרום פגיעה קשה /ב שמ163ח/ –הכלול ב 
באזור העסקים בתחום בת ים, העיר בת ים הממוקם ממערב לתכנית ואינו מצליח לשנות 

פיתוח אזור מסחר ותעסוקה בשטח ... יגרום לתחרות בלתי הוגנת עם ... ניצולו ופעילותו. 
היא פגיעה בלתי נסבלת בחלוקת שטחי התעסוקה והבידור בתחומי בת ים, והתוצאה 

לקבל את ההתנגדות בחלקה. הועדה מחליטה לאפשר את צמצום שטחי התעסוקה  –העושר 
בכדי להקטין את התחרות של אזור התעסוקה והמסחר עם אזור העסקים המתוכנן בעיר 

יחולק לשטח לתעסוקה במזרח ושטח למגורים  450כפי שיפורט להלן. תא שטח  בת ים
רה לתסוקה במערב.לגבי המגורים, פסיק, ולשטח מגורים עם אפשרות המרת ואפשרות המ

מצפון לדרום. צידה  151יחולק כהמשך של תא שטח  450תעסוקה ממערב. תא שטח 
יהיה בייעוד לתעסוקה. צידו המערבי ייועד למגורים.  300המזרחי בהמשך לתא שטח 

ת על מנת לייצר איזונים בין כששטחי התעסוקה היחסיים עם שטח זה יומרו למגורים וזא
עירוניים בהיקף שטחי התעסוקה בעיר בת ים, ובין אלה שבתחום חולון. יחד עם זאת, 
הואיל ולדעת הועדה האזור שהינו מוטה תחבורה ציבורית על ציר איילון, שהינו דרך 
ארצית ובסמיכות לתוואי הרכבת, מתאים לשמש אזור תעסוקה, קובעת הועדה כי 

נית תתווסף הוראה המאפשרת להמיר בחזרה את שטחי המגורים הללו בהוראות התכ
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בהתאם לאותו מפתח, באישור הועדה המחוזית, אשר תוכל לבחון את העניין  לתעסוקה
  מחדש אם ישתנו הנסיבות.

לטענה כי הפיכת אזור הספורט לאזור מסחר ותעסוקה תגרום להפניית תנועה בהיקף גדול 
ההתנגדות בחלקה. מעבר תנועה מהמתחם ואליו דרך העיר  לקבל את –לתוך העיר בת ים 

בת ים נובעת ממיקומו של המתחם כמובלעת בתחום בת ים, יהא ייעודו אשר יהא. יחד עם 
זאת, מורה הועדה להוסיף לתכנית הנחיה לפיה במסגרת המפורטות תישקל האפשרות ... 

וזאת בשים לב  םמכסימלייי תעסוקה, שיהיו תקנים תקני חניה מופחתים לשימוש
  . 5להימצאותו של המתחם באזור מוטה תחבורה ציבורית ובהתאם להוראות תמ"א 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

רק שנייה, הנושא הזה של השינוי שאנחנו עושים בתכנית לגבי ... שמה באזור של קריית 
  סף לעיקרים בהתחלה.מיכה, יּו

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  נכון. 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  או.קיי? זה, ועכשיו, גם גבעת חולון, גם צריך להתווסף לעיקרי, ובגלל זה עכשיו את תקראי,

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

לא כתבנו המפתח, צריך לקבוע מפתח להמרה. כי צריך להיות איזה שהוא מפתח המרה. 
  מפתח שייקבע בהוראות התכנית. כי את צריכה להגיד עכשיו כמה מגורים.

  
  :נעמי אנג'ל גב'

  המפתח ייקבע בהוראות התכנית. 
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  כן, או.קיי. על פי המפתח של ...

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

את צריכה לקרוא, זה גבעת חולון, וזה גם כן נוסף להחלטה שלנו שזה יהיה  8.6עכשיו, 
  .8.6את  סף לעיקרים, אבל עכשיו תקראיבתכנית המפורטת הראשונה, גם יּו

  
  [מדברים ביניהם] 

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

  לא, זה צריך להגיד, זה יחידות דיור, זה זכויות, צריך להגיד עכשיו. 
  

  :דוברת
  בסדר. את אומרת שזה לפי אותו מפתח המרה. מה עכשיו ...

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

בחזרה לתעסוקה. את  מר למגורים, ואפשר יהיה להמיר את המגוריםאמרנו שתעסוקה יּו
  את צריכה להגיד כמה מגורים זה שווה. צריכה להגיד לכמה מגורים?
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  :דוברת
  אבל זה ייבדק במפורטות. 

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

  לא, לא, תכנית המתאר קובעת את זה. כמו להגיד: בוא נגיד בעתיד על כמות יחידות דיור.
  

  :דוברת
  .לא, מפתח המרה זה שמאי, זה ערך שווה

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  זה שמאי. יכול להיות שבאזור מסוים,
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  ... עם היועץ השמאי, יש לזה אזור מסוים, זה במקום מסוים, יש לו ערך מסוים.

  
  :דוברת

  ... מדברת על זה עכשיו, שלא ... חוות דעתו עכשיו, הוא ייתן אחרי זה. נכון?
  

  ות:גרנ-עו"ד חגית דרורי
  לא, בהתייעצות איתו הם יקבעו עכשיו מהו ערך ההמרה.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  למה עכשיו? אולי ההמרה תשתנה?
  

  :גב' רחל דוד
  בדיוק. כשהם יעשו את התכנית. 

  
  [מדברים ביחד]

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  בגלל שהערכים של הנדל"ן, של דירות,
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
לפי אותו מפתח. עכשיו אנחנו צריכים להגיד לכמה ממירים את זה למגורים,  זה לא יהיה

  לא?
  

  :דוברת
  לא.

  
  :גב' נעמי אנג'ל

  אבל התכנית קובעת ... 
  

  [מדברים ביחד]
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  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  של המגורים שאת מאשרת? את רוצה שזה יהיה מתוך הזכויות

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  בוודאי. 
  

  גרנות:-ת דרוריעו"ד חגי
לא מוסיפים מגורים בשביל להפוך תעסוקה למגורים? אנחנו לא מוסיפים להם זכויות 

  בשביל זה?
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  לא, את לא מוסיפה. 

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

  בטח שכן.
  

  :גב' רחל דוד
ודעת מה לא. מה פתאום? אם את אומרת: מטר תעסוקה שווה חצי מטר מגורים, אני לא י

  הערכים,
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  אז לכן יקבעו את זה בהוראות התכנית, בהתייעצות עם בארי,

  
  :גב' רחל דוד

  אבל היא צודקת, כשיעשו את התכניות המפורטות המפתח הזה יכול להשתנות.
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  אין דבר כזה שתכנית מפורטת תקבע את הזכויות פעם ראשונה.

  
  יו"ר: –גילה אורון  גב'

  לא, יחס המרה נקבע לפי שווי הנדל"ן.
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  נכון.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  והוא משתנה. יש להם סינוסים גם למסחר,
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
אבל זה לא יחס המרה. את עכשיו ממירה, עכשיו את ממירה את זה למגורים. את אומרת: 

  קה יותר, החצי הוא מגורים. את צריכה להגיד,זה לא תעסו
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  או.קיי. אז כן. על פי יחס המרה.
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  :גב' רחל דוד
  אז איך אנחנו יודעים עכשיו?

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  בארי יגיד.
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  השמאי. ... את צודקת, בהיקף שייקבע בהוראות התכנית בהתייעצות עם היועץ

  
  :גב' נעמי אנג'ל
זה בהקשר של גבעת חולון. לטענה כי התכנית איננה קובעת מנגנון פיצוי . 6.1זה היה בסעיף 

למתנגדים, לרבות הנזק המיידי שצפוי להיגרם למתנגדים כתוצאה מהקפאה של מצב 
עד  אין בתכנית הוראות לפתרון הקיפאון התכנוני שצפוי להימשך בתקופת הביניים –תכנוני 

לקבל את ההתנגדות בחלקה. תכנית זו אינה  –לאישור המפורטות, לרבות פיצוי כספי 
כוללת איחוד וחלוקה, אין היא יכולה לתת זכויות למאן דהוא  ואינה והואילמיתארית. 

במנותק מהאחרים. תושבי גבעת חולון יקבלו את התמורה עבור זכויותיהם בהליך האיחוד 
פי שווי יחסי של ... לפי המצב התכנוני ערב אישורה של  והחלוקה בשלב המפורטת ועל

תכנית זו. יחד עם זאת בשים לב לכך שנכסים בתחום התכנית משמשים כבתי מגוריהם של 
  המתנגדים יתווספו להוראות התכנית,

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  משמשים בפועל, כן,
  

  :גב' נעמי אנג'ל
ם, יתווספו להוראות תכנית זו הוראות המעבר משמשים בפועל כבתי המגורים של המתנגדי

יש לקבוע בתכנית כי בעלי הנכסים בשכונת גבעת חולון ... במסגרת התכנית  –כלהלן: א' 
פינוי שכונת גבעת חולון יתאפשר רק עם  –המפורטת הראשונה שתאושר מכוח תכנית זו. ב' 

  תחילת ביצוע תכנית המפורטת הראשונה.
  

  :יו"ר –גב' גילה אורון 
  רק, רק לעת אכלוס. ,לא

  
  גרנות:-עו"ד חגית דרורי

  או מועד מאוחר יותר שייקבע בתכנית המפורטת.
  

  :גב' נעמי אנג'ל
  או מועד אחר שייקבע בתכנית המפורטת הראשונה.

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  או.קי. 
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  יכול להיות שנצטרך ... תשתיתי ואז אי אפשר,
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  :י אנג'לגב' נעמ
 –עד למועד פינוי גבעת חולון ניתן יהיה להמשיך ... בבניינים הקיימים כדין למגורים. ג'  –ב' 

כל זמן שיימשך השימוש למגורים בשכונת גבעת חולון תתאפשר הוצאת היתרי בנייה 
לשיפוץ, לא כולל הרחבה של המבנים, ככל שיתבקש, ו/או לדרישות בטיחות מאת הרשויות 

  וזאת מכוחם של היתרים מאושרים ו/או תכניות תקפות. המוסמכות, 
  

  :גב' רחל דוד
  יחידות דיור? 24 –זה אלה ה 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  כן.
  

  :גב' רחל דוד
  הם יוכלו עכשיו להגיש עתירה על ההחלטה הזאת?

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  לא.
  

  :גב' רחל דוד
כניות המפורטות שלא יעכבו את התכנית אז צריך לשקול אם לא כדאי למצות את זה בת

  הזאת?
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
? זה בסדר, 17.4מה זה זה יהיה, בתכנית המפורטת הראשונה הם חייבים לתת תשובה. 

  לגבי גבעת חולון כבר דיברנו. עכשיו הערות מינהל תכנון, רק ככה,  נכון? מה עוד יש פה?
  

  גרנות:-עו"ד חגית דרורי
  ,תיקונים רק איפה שיש

  
  :גב' נעמי אנג'ל

בהתאם להחלטת הולנת"ע תוטמע הוראה  –או.קיי. התייחסות להערות מינהל התכנון 
לעניין שבילי אופניים בדרכים עם רוזטות, יוטמעו הערות של חברת נתיבי איילון, החברה 

  הלאומית לדרכים, זה היום נתיבי ישראל וחברת נ.ת.ע. 
לא  20שבתחום בייעוד שצ"פ בתחום קווי בניין של דרך תתווסף הוראה  – 3לגבי תמ"א 

שהשימושים שיותר, כל שימוש  יצויןלאור הבקשה  2/4תותר כל בניה וחניה. לגבי תמ"א 
  , למעט מה שאסור על פי התמ"א. 188 שמותר על פי סעיף
יצוין שיחולו עליו הוראות התמ"א. לגבי  21... דרך הביטחון תמ"א  -התמ"אות אחרות 

תסומן רצועה של מעבר קווי החשמל לפי התמ"א הזאת, כמובן עם תיאום בין  – 4ג//10
יובהר שמפורטות למלונאות שיועדו למלונאות  –לגבי מלונאות  – 1/12התכניות. תמ"א 

רצועת ... צריכה להיות עם התייעצות עם רשות המים,  – 5/ב/34יעמדו בהוראות התמ"א. 
גם כן ... הוראות לגבי הנושא של שימושים עם פוטנציאל  - 4/ב/34הכל על פי כללי התמ"א. 

  ,35תמ"א  זיהום וחוות דעת הרלוונטיות.
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  יו"ר: –גב' גילה אורון 
זה עוד לא ראיתי, תנאי למתן היתר בניה יהיה תכנית ביוב ... אי פעם נותנים היתרי בניה 

  בלי תכניות ביוב?
  

  :גב' נעמי אנג'ל
ביצוע התשתיות יחד איתם, לרבות תכניות ביוב. זה גם  התכניות המפורטות יבטיחו את

על התכנית חלות הוראות המעבר של  – 5ברור, אבל זה כתוב בתמ"א, זה יובהר. תמ"מ 
בהתאם לכך היא נדונה בועדה. הועדה המחוזית החליטה, דנה בהחלטת הפקדה  1/5תמ"מ 

והבטיחה שטחים חלופיים נים עירוניים מטרופולי... האזור המיועד לתמ"מ ...  10/2009 –ב 
התכנית נדונה על רקע נספח סביבתי המצורף לתכנית. מציג את ההיבטים לייעוד זה. 

הסביבתיים השונים של התכנית שנדונו במהלך הכנתה בתיאום עם המשרד הגנת הסביבה. 
בפארק חולון נבחנו תיפקוד המערכת האקולוגית, רגישות לסביבה ולאורם נקבע איזון בין 

לזכויות הבניה, רציפות השטחים הפתוחים ותכסית הבניה ובכפוף להנחיות  טח הפתוחהש
התמ"מ. למרות שהתכנית נהינה מתארית ואינה יורדת לפרטי הבינוי תתווסף להוראות 

מטר.  7 –קומות ולא יותר מ  2התכנית הוראה כי גובה הבניה בתכנית הפארק לא יעלה על 
בתמ"מ.  2התכנית נבחנה לאור האמור בסעיף  –פולינית ובעניין התאמת תכניות ... המטר

התכנית והאמור בהחלטה זו כוללים הוראות נוספות לעניין פארק החולות שעונות לדרישות 
 בתמ"מ. לתכנית תתווסף הוראה לפיה יש להבטיח במפורטת כי השטחים 4.6.2.3סעיף 

  ב. לפארק עירוני יהיו פתוחים ונגישים לכל ולרווחת הציבור הרח
תתווסף לתכניות המפורטות הוראה לפיה היתר לתוספות על מבנים קיימים  – 12סעיף 

כדין מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים לפי הוראות התקן. זה הנחייה של 
  מינהל התכנון. 
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  ריהוכפר שמ –רחוב הנוטע  –שינויי יעוד קרקע  :2164הר/ –תכנית     :5סעיף 
  

  בנוכחות:
  לשכת התכנון המחוזית –מר יעקב קרייזלר 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

שמענו : שינויי ייעוד קרקע, רחוב הנוטע כפר שמריהו. 2164תכנית הר/ –לסדר היום  5סעיף 
  התנגדויות.

  
  :גב' נעמי אנג'ל

נגדויות שמענו התנגדויות. זה היה ... של השטח המסחרי. הועדה מחליטה לדחות את ההת
  ברובן ולתת תוקף לתכנית בשינויים שיפורטו להלן:

לטענה בדבר הצורך לצמצם את  –לגבי התנגדות מהנדסת המועצה המקומית כפר שמריהו 
שטח התכנית לכדי שטח התכנון בפועל היות והתכנית משנה רק את ייעוד המגרש שייעודו 

לקבל את ההתנגדות. הקו  –מסחר ומגורים, בעוד שבשאר המגרשים לא בוצע שום שינוי 
יתוקן כך שיכלול אך  6.3. סעיף 1הכחול יצומצם ויכלול רק את המגרש שמסומן כתא שטח 

ורק הוראה המחייבת תקן חניה בהתאם לתקן התקף לעת הוצאת היתר בניה. הסדרת 
  מקומות החניה תיעשה בהתאם להוראות ... 

 16וז בזכויות במגרש הידוע כחלקה אח 25בעל זכות חכירה של גוטמן לגבי התנגדות ... 
לקבל  –לטענה בדבר קיומו של מינימרקט במקום שאין בכוונת בעליו להרוס  – 6674בגוש 

יוצא היתר  את ההתנגדות בחלקה. הועדה קובעת כי יוסף לתכנית ... הקובע כי במידה ולא
טל ויחולו על שנים מיום מתן תוקף לתכנית, התכנית תתב 3בניה מכוחה של תכנית זו בתוך 

  /א. 1664שטח זה הוראות תכנית הר/
 –לטענה כי על התכנית לקבוע חלוקת זכויות לארבעת בעלי הקרקע בכדי לאפשר ביצועה 

סף להוראותיה כתנאי התכנית אינה תכנית לאיחוד וחלוקה, אולם יּו –לקבל בחלקה 
  להוצאת היתר בניה יהיה אישורה של תכנית איחוד וחלוקה. זהו. 

  
  יו"ר: –גילה אורון  גב'

  אז לתת תוקף לתכנית.
  
  
  

  הרצליה –בניין מגורים הרצליה פיתוח  :1/ד/1721הר/ –תכנית     :6סעיף 
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
  : בניין מגורים בהרצליה פיתוח.1/ד/1721תכנית הר/ –לסדר היום  6סעיף 

  
  :יעקבמר 

 3,400מטר, סך הכל  1,500 –וספת של כ הרצליה פיתוח, רחוב זבולון פינת וינגייט. היתה ת
  יחידות דיור. לא היו התנגדויות. 24לבניית 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  אין הערות בכלל? או.קיי. אז לתת תוקף לתכנית. מסמכים מתוקנים בתוך שבועיים.
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הסדרת טעות גרפית בין חלקות מגורים לשב"צ  :3976תא/ –תכנית     :7סעיף 

  פוי -תל אביב  –
  

  בנוכחות:
  לשכת התכנון –מר עיז דהאר 

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  : הסדרת טעות גרפית בין חלקות מגורים לשב"צ. 3976תכנית תא/ –לסדר היום  7סעיף 
  

  מר עיז דהאר:
  ואין שום התנגדויות.  אין הוראות מינהל התכנון

  
  יו"ר: –גב' גילה אורון 

  סמכים מתוקנים בתוך שבועיים.ואין התנגדויות. לתת תוקף לתכנית. מ
  
  
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
. אין הערות. 21.1 –מ  1128ואחד זה  7.1 –מ  1127יש פה אישור שני פרוטוקולים. אחד זה 

  אז מאושרים. 
  
  
  

תל אביב  –דיון במינוי חוקר  – 3תכנית רובע  :/א3616תא/ –תכנית     :8סעיף 
  יפו –

  
 -תל אביב  –דיון במינוי חוקר  – 4תכנית רובע  :/א9372תא/ –תכנית     :9סעיף 

  יפו
  
  

  יו"ר: –גב' גילה אורון 
לסדר היום יהיה אחרי שאנחנו נוודא שמו של החוקר שניתן  9 –לסדר היום, ו  8סעיף 

  למנות, שאין לו שום מניעות כאלה ואחרות. אז זה יידחה לישיבה הבאה. זהו. 
  
  
  
  
  

  = הישיבה נעולה =
  


